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 مة:مقّد

ة". وبشدّ  ننا بحاجة إلى عدم وجود صراع، لكن المنافسة حاصلةإ"لقد قلت له مطّوًلا 

 1)بايدن(

يار  26في  باا  2022أ طا ية األميركي أنطوني بلينكن خ خارج عة ألقى وزير ال جام في 

شنطن شعبية"عنوان "تحت  جورج وا صين ال  .2مقاربة اإلدارة األميركية تجاه جمهورية ال

ُيعتبر هذا الخطاب أشمم  تصمريع عن اسمتراتيجية بايدن  ير المعلنة تجاه الصمين والتي 

عالنها بسممممبو الوباء لم الحرب الروسممممية في إ  وتأجّ  2021 تها في خريف جرت صمممميا

ما  اإل عدم اكت ما ل ا رب يا وأيضممممما خ  اإلدارة.أوكران ها دا ماع حول طابو ج بحسمممممو  الخ

فة حو  المصممنّ  إدارة بايدنالنيويورك تايمز هو نسممخة عامة وأقصممر من اسممتراتيجية 

الوليقة على عودة  وجود ويد ّ  .(2021) الصممممين والتي اكتملت في الخريف الما ممممي

ساتي للسياسة الخارجية األميركية بعدما حكمتها الشخصانية خال  إدارة الزخم المؤسّ 

ضية  ستراتيجية للتعام  معها إلى كونها الق صين با صيص ال شير تخ ترامو، وكذلك ي

م  األميركيون أن تم ّ  يأ ية. و لدول ياسمممممة ا كا للسمممم   التي تحكم اليوم نظرة أمير

اتيجية وليقة مرجعية للسمممياسمممة الخارجية األميركية تتجاوز اًلنقسمممام الحزبي اًلسمممتر

ًلت مع ك   ممت لتبدّ من الفو ممى في السممياسممة األميركية تجاه الصممين والتي تعرّ  وتحدّ 

 إدارة جديدة.

سمممقة مع ما كانت تعلنه إدارة بايدن في ولااقها وتصمممريحاتها أتت اًلسمممتراتيجية متّ 

م  معها بمزيج من التنافس والتعاون وبناء القدرات الذاتية حو  الصممين وكيفية التعا

ية لل ية األميرك به الرؤ طا فات. عرض بلينكن في خ حال حّديوالت لذي  ت ما ا الصمممميني و

تريده وًل تريده أميركا من التنافس مع الصممممين لم أكر أن المقاربة األميركية تقوم 

المنافسممة مع الصممين، والتحالفات على أركان لاللة: اًلسممت مار في القوة الذاتية وبناء 

 د مجاًلت التعاون الممكنة بحيث ًل تبدو العالقة بين القوتين صفرية بالكام .  لم عدّ 

ألارت اًلستراتيجية ردود فع  سلبية وساخطة من الطرف الصيني كونها تقوم بشك  

ر أساسي على التنافس والصراع واًلحتواء وتلقي على الصين مسؤولية عدم اًلستقرا

                                                           
جو بايدن متحدلاا عن الصين ورايسها شي جين بينغ على شبكة "سي بي أس نيوز"  الرايس األميركي 1

 .2021 شباط 7في برنامج "فايس أا نايشن" في 
 ن كام  الخطاب عبر الرابط اآلتي:ميمكن الوصو  إلى نسخة  2

https://www.state.gov/the-administrations-approach-to-the-peoples-republic-of-china/ 
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في النظام الدولي والتشمممكيك بنواياها تجاه جيرانها ووصممممها بممارسمممات مناقضمممة 

والتركيز على الطابع الصراعي معها فيما التعاون هو اًلست ناء.  اإلنسانلمعايير حقوق 

صممات ن  وقد اتهم السممفير األميركي في الصممين الحزب الشمميوعي بازالة الخطاب عن م  

واتهم  .3رفعه على موقعي ويبو و وي تشمممماتسمممماعات من  3صممممينية خال  أق  من 

على ألك بمرور عام  صممينيون بلينكن بأنه يمي  لمقاربة عدااية تجاه بالدهم ويسممتد ّ 

على اتصمماله بوزير الخارجية الصمميني وتعدي  توصمميف تايوان في ولااة وزارة الخارجية 

فيكي وهو ما طار اًلقتصممادي الهندي الباسمميوسممعيه لزيارة تايوان وعرض انضمممامها لإ

  .4عليه بسيادتها وأمنها وستردّ  اعتبرته الصين عمالا يمّس 

كما أن وصممو   .5ع للصممراع الصمميني األميركيًل شممك أنه كان لوباء كورونا تألير المسممرّ 

ساتي كبير وبأجندة ليبرالية لتجديد النظام الدولي من خال  مواجهة بايدن مع زخم مؤسّ 

ا الصممين كان له التألير عينه إأ أ دركت القيادة الصممينية أن المواجهة معها أ ممحت خيارا

ظهار ارت الصين أن تواجه العدااية األميركية المتزايدة بأميركياا عابر للحزبين. بدورها قرّ 

بالتراجع كا ) .6القوة وليس  ( بين وفدين رفعي المسممممتو  من 2021فخال  قمة أًلسمممم

نهم "ًل إتشي، للمسؤولين األميركيين البلدين قا  كبير الدبلوماسيين الصينيين، يانغ جي

حدّ يملكون المؤهّ  يان تشمممميتونغ أن  ."ث إلى الصممممين من موقع القوةالت.. للت وًلحظ 

ا لصمممين ما بعد الوباء: ط  وسممماا  اإل موحة عالم الدولية رأت في تصمممريع يانغ "انعكاسممما

  .7وصريحة في مطالبتها بالقيادة العالمية"

                                                           
3 https://redstatetalkradio.com/blinkens-china-policy-speech-censored-by-chinese-communist-

party-us-ambassador/ 

4 Terry Su, In Kissinger’s shadow: how will history judge Blinken’s diplomatic manoeuvring 

on China and Russia?  South China Morning Post, June 3, 2022. 
، وفي ألك العام بلغ 2020اًلقتصمماد الصمميني هو الوحيد من بين القو  الكبر  الذي نما خال  العام  5

 . 2019% عام 66% من نظيره األميركي بعد أن كانت النسبة 71ج الصين المحلي إجمالي نات
صيني باتهامه أنه زاد عداايته في  6 صعيد على الجانو ال سعى الخطاب األميركي إلى الرمي بعوء الت ي

في الذكر  المئوية للحزب  2021الخارج والقمع في الداخ . ويتم اًلسممتشممهاد بخطاب لممممممم شممي عام 

لصممميني حيث شمممّدد على "الحتمية التاريخية" لصمممعود الصمممين وحّذر من أن أولئك الذين الشممميوعي ا

يتصّورون أن بامكانهم اًلستمرار في التنّمر أو القهر أو اإلخضاع للصين "سوف تصطدم رؤوسهم بجدار 

 مليار نسمة".  1.4كبير من الفوًلأ من ق ب  أك ر من 
7 Yan Xuetong, “Becoming Strong: The New Chinese Foreign Policy”, Foreign Affairs, 

August 2021. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-22/becoming-strong 
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ا على دخو  العالقة بين البلدين مرحلة  ير وعليه تأتي اًلسممممتراتيجية األمي ركية تأكيدا

ية في مسممبوقة من العداء والمواجهة وما يزيد من خطورة هذا األمر أن السممياسممات المحلّ 

ما في ية وًل سمممميّ في وقت تتكالر األزمات المحلّ هما الدولتين أصممممبحتا جزءاا من عالقات

حاو  النُ  يث ت حدة ح ناك رمي مسممممؤالوًليات المت لك األزمات على خو ه ية بعض ت ول

ة التباينات وهيمنة السمممياسمممات الصمممينية، وهناك تراكم لمشممماك  مزمنة وتزايد في حدّ 

للتصممّورات السمملبية على صممانعي القرار وتباد  لخطابات شممديدة اًلسممتفزاز، لم هناك 

ر للحرب الروسية في أوكرانيا. لكن يبقى المصدر الرايسي لألزمة هو قرا التألير المستجدّ 

ي بحزم للصممممين خال  العقد جماعي في الوًليات المتحدة أنه حان وقت التصممممدّ إشممممبه 

 تكون تجاوزت خط الالعودة نحو القيادة العالمية.  هاالحالي الحاسم وإًل فان

تعالج هذه الدراسممممة اًلسممممتراتيجية األميركية المعلنة لمواجهة الصممممين كما قّدمها وزير 

تفكيكها وقراءتها نقدياا وألك باًلسممممتفادة من جملة  الخارجية األميركي وألك من خال 

واسممممعة من التعليقات األميركية والصممممينية عليها وكذلك بالرجوع للسممممياق التاريخي 

ا صمملباا لعالقات البلدين وللواقع الحالي للنظام الدولي. يوفّ  ر تحلي  اًلسممتراتيجية أسمماسمما

يته دّ راتهم للتهديد الصمممميني وج  اع القرار األميركيين وفهم تصمممموّ نّ للنفاأ إلى عق  صممممُ 

ستجابة لذلك التهديد. وبناء عليه  إلىومداه ومجاًلته  التعّرف على نواياهم الحقيقية باًل

ة محاور: التصممممّور األميركي للتهديد دّ جر  تفكيك اًلسممممتراتيجية وإعادة بنااها في ع  

فنيد الصمميني التواأل مملع ال اللة للمواجهة، و مموابط المواجهة وسممياسممتها، والصمميني، 

 ته اًلستراتيجية.   تضّمنلمقوًلت وردت في اًلستراتيجية، وآلار محتملة لما 
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 8أوًلا: موجز للسياق التاريخي لعالقات البلدين

مع نهاية الحرب األهلية الصممينية بانتصممار الشمميوعيين طّبقت الوًليات المتحدة سممياسممة  

انتقلت  1971عام  وفيحرب الباردة. العزلة واًلحتواء  ممد الصممين مدفوعة بسممياسممات ال

العالقات على إلر الخالفات السمممموفياتية الصممممينية إلى التطبيع واًلنفراج بين الدولتين، 

تشممممهد مسممممتويات متباينة من التعاون والمشمممماركة بدأت العالقات  1979منذ العام و

األزمة المالية  نتيجة 2008والمنافسة منذ عام  توّتر. إًل أن العالقات نحت للاًلستراتيجية

ا ) أوباما عنالعالمية لم إعالن  شرقا ستدارة  ستراتيجية اًل شي جين 2011ا صو   ( تاله و

وصممو  بايدن مع ، أي 2020ة الحكم. ومنذ العام دّ ( إلى سممُ 2017( وترامو )2012بينغ )

إلى الحكم بعد أشمهر من جااحة كورونا تتجه العالقات إلى درجات متزايدة وقياسمية من 

 فسة اًلستراتيجية". "المنا

تباينات  تظهرفقد ك إدارتي ترامو وبايدن في التصممممعيد بوجه الصممممين ور م تشممممارُ 

مد  المواجهة )ترامو عم  على مواجهة الصين في ك  المتعّلقة بمساا  الأساسية في 

المجاًلت في وقت واحد(، والموقف من تغيير النظام )بعكس ترامو ترفض إدارة بايدن 

بايدن على بقاء مجاًلت للتعاون في قضمممايا  التعاون والحوار )يصمممرّ و(، الحديث عن ألك

ا بذلك(،  توظيف الحلفاء في المواجهة )كما ودولية ولنااية، بينما لم يكن ترامو مهتما

يفع  بايدن وفة مبدأ التوازن الجماعي بوجه الصممممين على نقيض مما قام به ترامو(، 

يه ترامو فيما يرفضممه بايدن إًل في مجاًلت اًلنفصمما  اًلقتصممادي عن الصممين )دعا إلو

   .10، والموقف من تايوان ) ياب اًلتساق في سياسة ترامو وخطابه(9اسة(حسّ 

هذه اًلنعطافة نحو التصعيد فيها روايتان أساسيتان، صينية وأميركية. يحاجج الصينيون 

بنية النظام في العالقات نتيجة خوفها من التحّو  في  توّتربأن أميركا مسممممؤولة عن ال

دية في  ممموء صمممعود بالدهم مقاب  األزمات في الدولي واتجاهه نحو شمممك  من التعدّ 

ا. فالصين هي دولة صاعدة في مقاب  أميركا التي تريد حماية األمر  أميركا والغرب عموما

                                                           
 اعُتم د في هذا الجدو  بشك  أساسي على التحقية المتوّفر لد  مركز العالقات الخارجية األميركي. 8

https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china 

تدعم إدارة بايدن فك الروابط في بعض الصناعات لتجّنو التبعية للصين وتعم  على تنويع سالس   9

 اإلنتاج ألسباب مرتبطة باألمن القومي، لكنها ًل تشجع على فك اًلرتباط بالصين.

Nike Ching, US Lays Out Strategy to Outcompete China, Voice of America, May 26, 2022.  
10 Evan Mederios, US – China Competition, distinguished Speakers Series, Carnegie 

Endowment for International Peace, June 16, 2022. 



 
 2022آب  –| التوازن الهش في عقد حاسم قراءة في استراتيجية إدارة بايدن لمواجهة الصين دراسات وتقارير 9

صيني قب  اكتماله، وهذا  صعود ال سارعة إلى احتواء ال شنطن الم الواقع ولذلك قررت وا

ية في المقاب  روا .11ليوسممميديدس" تسمممميته في األكاديميا بممممممم "ف ّ على صمممطلع ما يُ 

عم  في الملف اآلسممميوي داخ  مجلس األمن الذي  ،ميديريوسإيفان أميركية يعّبر عنها 

الصممممينية في جامعة  –باحث في الدراسممممات األميركية كما أنه عهد أوباما في القومي 

ليوسممميديدس  ير صمممحيع لكن   ّ أن التفسمممير الصممميني وربطه بفُمفادها  ،جورج تاون

ا بالقوة ويلقي بعوء مسممؤولية التصممعيد على  يسممتخدمه الصممينيون ألنه يمنحهم شممعورا

أن المشممممكلة هي األفعا   حين الوًليات المتحدة وُيظهرها دولة ًل تشممممعر باألمان. في

 تحّدير قدراتها لو القدرات الصمممينية، فالصمممين تسمممتخدم تطوّ د نمّ الصمممينية وليس مجرّ 

، السيادة األقاليمية، اًلنتشار النووي، قواعد اإلنسانيير النظام الدولي القاام )حقوق معا

   .12عتحاو  خلة مجاًلت نفوأ حيوية تستمر بالتوسّ  هاالتجارة(، أي أن

 ألميركيةا -: أبرز المحطات في تاريخ العالقات الصينية 1جدول 

 الحدث السنة

1950 
لحرب الكورية حيث سااااندت الصاااين كوريا ال ااامالية عند اقتراب القوات األميركية اندالع ا

 وحلفائها من الحدود الصينية. 

1954 
صين ال عبية والقوميين حول بعض الجزر  صراع بين ال أزمة مضيق تايوان األولى حيث ن ب 

 . 1955وساندت فيه أميركا القوميين ووصل بها األمر للتلويح بضربة نووية عام 

1959 

انتفاضااة التيبت حيث حصاالت اضااطرابات معادية للحكومة الصااينية أدانت أميركا ما اعتبرته 

وبادأت المخاابرات األميركياة في نهااياة للام العاام دع   اإلنساااااانلحقوق  انتهااكاات

 "المقاومة التيبتية".

 . فيتنامبطا بالحرب في عالقات البلدين ر توّتراألول لقنبلة لرية على إثر  االختبارأجرت الصين  1964

1969 
ات المتراكمة بين الصين واالتحاد السوفياتي إلى اندالع مناوشات حدودية وهذا توّترأدت ال

 ميركي.األ –ما ساه  الحًقا في االنفتاح الصيني 

1971 

أول دخول أميركي  اوكان هذإلى بكين منتخب الصاااين للبينغ بونغ نظيرأل األميركي دعوة 

ية إلى الصين وأفضت إلى . وفي للم العام قام كيسنجر برحلته السّر1949 لصين منذإلى ا

اعتراف أميركا بجمهورية الصاااين ال اااعبية ومنحها المقعد الدائ  في مجل  األمن الذي 

 . 1945كانت ت غله الحكومة القومية )جمهورية الصين( منذ 

                                                           
في مقا  له ُنشر سنة   راهام تي أليسون صاغ مصطلع "ف  ليوسيديدس" عالم السياسة األميركي 11

شا  تايمز في 2012 ستند إلى اقتباس من المؤّرخ  الفاينن سيديدس األليني القديم حيث ا ن أن ع لو

ا ًل مفّر منه". شرح أليسون المصطلع  أسبرطة "صعود ألينا والخوف الذي رس  في جع  من الحرب أمرا

ع في كتابه بأن الصممممين  ، حيث يجاد Destined for War بعنوان 2017الصمممممادر عام  بتوسممممّ

 والوًليات المتحدة في مسار تصادمي للحرب حالياا.
12 Evan Mederios, US Strategy toward China under the Biden Administration, Podcast 

China Global, German Marshall Fund Asia, 2022. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A9
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 الحدث السنة

1972 
صين لمّد سكون يزور ال سائل مهّم ةالرئي  األميركي ني ة أبرزها ثمانية أيام ويناقش م

 ويبدأ مسار بطيء لتطبيع العالقات الثنائية.  ،ناتايو

1979 
صين ويقّر صين الواحدة" ليعود الكونغرس  الرئي  كارتر يعترف ب كل كامل بال مبدأ "ال

 باستكمال الدع  الدفاعي لتايوان لكن دون انتهاك مبدأ الصين الواحدة.  اقانوًن ويقّر

1982 
في عهد ريغان توازن أميركا بين منح ضاااامانات لتايوان مع ت كيد مبدأ وحدة الصااااين 

 وكذلم تعّمق تطبيع العالقات وتحّسنها من ضمن المساعي الحتواء االتحاد السوفياتي. 

1984 
الرئي  ريغان يزور الصااااين وأميركا توافق على منح الصااااين إمكانية شااااراء أساااالحة 

 أميركية. 

1989 

صيني ومتظاهرين أّد أحداث ت لوقوع ساحة تيانانمين حيث حصلت مواجهة بين األمن ال

يا، وعلى إثرها جّمدت أميركا العالقات الصااااين وعلاقت المبيعات  مع عدد من الضااااحا

 العسكرية.

1993 
اء" مع الصين التي تبادر إلى إطالق سجناء سياسيين الرئي  كلينتون يطلق "االنخراط البّن

 وترّحله . 

1996 

 د لالستقالل ت شيرةالعالقات البينية بعد منح أميركا الفائز بالرئاسة التايوانية المؤّي توّتر

عاًما على سااااياسااااة معاكسااااة لذلم. لكن بكين  15دخول للواليات المتحدة بعد مرور 

 وواشنطن وافقتا على تبادل المسؤولين مجدًدا. 

1999 
ة الصاينية في بلغراد وزعمت أن األمر قصافت قوات الناتو خالل معارك كوسافو السافار

 ل  يكن متعّمًدا. 

2000 

صادية  صين عالقات اقت صينية ومنح ال وقاع الرئي  كلينتون قانون العالقات األميركية ال

. بين 2001ارة العالمية في دائمة وأفساااح المجال أمامها لالنضااامام إلى منظمة التج

 231دوالر إلى  اتمليار 5بين البلدين من قيمة التبادالت التجارية  ارتفعت 2004و 1969

 أصبحت الصين ال ريم التجاري الثاني ألميركا بعد كندا.  2006مليار دوالر. في 

2005 

معاون وزير الخارجية األميركية حواًرا اسااااتراتيجًيا مع الصااااين معترًفا بها كقوة  أطلق

لجذب دول مثل  صاااااعدة وطالبها ب ن تكون "مساااااهًما مسااااؤوًلا" واسااااتخدام ت ثيرها

 السودان وإيران وكوريا ال مالية إلى النظام الدولي. 

2007 

مليار  45% في ميزانيتها العساااكرية لتصااال إلى أكثر من 18الصاااين تعلن زيادة بنسااابة 

ن هذا إنائب الرئي  األميركي ديم شاااايني  دوالر. وفي أثناء جولة له في آساااايا قال

رت الصين الزيادة صين حول "الصعود السلمي". بّرال يتوافق مع الهدف المعلن لل اإلنفاق

ية األمن  تب أعلى من أجل "حما تدريب جنودها ومنحه  روا الوطني ب نها لتحسااااين 

 األقاليمية".  والوحدة

 مليار دوالر.  600الصين تتجاوز اليابان وتصبح أكبر حامل لسندات الدين األميركية بقيمة  2008

2010 

تصبح ثاني اقتصاد عالمي وقد بلغت قيمة الناتج القومي الصيني الصين تتجاوز اليابان و

عات ب ن الصااين سااتكون قادرة على تريليون دوالر. وظهرت توقا 5.88حوالي  2010عام 

 . 2027الحلول مكان االقتصاد األميركي األكبر عالمًيا عام 
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 الحدث السنة

2011 

استراتيجية "التحّول شرًقا" لمواجهة  وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون تعلن عن

دول آسيوية  لرئي  أوباما أن أميركا مع ثمانيالصعود الصيني. وخالل ال هر لاته أعلن ا

من  2500 إرسالن عة، ث  أعلن أخرى توافقوا على شراكة عابرة لألطلسي للتجارة الحّر

 أثار انتقادات صينية.  ام أسترالياقوات المارينز إلى 

2012 

 ما 2011مليار دوالر عام  295.5عجز الميزان التجاري األميركي مع الصااين  بلغ ،

أثار مطالبات أميركية لمنظمة التجارة العالمية بمراجعة ما اعتبرته انتهاكات 

 صينية للقواعد التجارية. 

  من 70للحزب ال يوعي الصيني الذي استبدل ما يقارب  18انعقد المؤتمر الاااا %

اقيادات الحزب األساااا ة الذي ألقى عدّ "شاااي"  للدولة هو ساااية وانتخب رئيساااً

 خطابات حول "تجديد" الصين. 

2013 

أوباما وشاااي في كاليفورنيا هدف منه أوباما بناء صااالة شاااخصاااية مع  بينقمة لقاء 

د الرئيسااااان بالتعاون ب ااااكل أكثر فعالية في ات. تعّهتوّترالرئي  الصاااايني لتخفي  ال

ر المناخ وكوريا ال اااامالية، كما والدولية بما في للم تغّي واإلقليميةالقضااااايا الثنائية 

   "نمولج جديد" للعالقات بين القوى الكبرى. يدا على ت سأكا

2014 

   ته  أميركية لقراصنة صينية بسرقة أسرار شركات تكنولوجيا أميركية وأنه

 يعملون لدى جيش التحرير الصيني.

 د بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد تصريح م ترك بين الرئيسين حول المناخ وتعّه

 الكربون.  

2015 

المناطق المتنازع  وزير الدفاع األميركي أشتون كارتر يدعو الصين لوق  جهودها لضّ 

عليها في بحر الصين الجنوبي ويعلن رفض أميركا لمزيد من العسكرة في هذأل 

 المناطق. 

2017 

 الواحدة. بدورأل وص   د على سياسة الصيناتصل ترامب بالرئي  الصيني وأكا

"مبنية على   نهابوزير الخارجية األميركي ريك  تيليرسون العالقات بين البلدين 

عدم المواجهة وعدم الصراع واالحترام المتبادل والسعي الدائ  لحلول تربح 

 .الطرفين"

  مسائل تجارية  والبحث يتناولترامب يستقبل شي في فلوريدا على مدى يومين

على تعميق التفاهمات وبناء الثقة. الحًقا جرى  نة، ويتفقاوكوريا ال مالي

الك   عن اتفاق بين البلدين لتوسعة تجارة السلع والخدمات وهو ما اعتبر 

يدفع بالعالقات الثنائية إلى مستوى عال رغ  أن أنه وزير التجارة األميركي 

رات وقطع السيا ماأللومينيواالتفاق ل  يتناول مسائل تجارية مهمة مثل 

 صلب. وال
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 الحدث السنة

2018 

  مليار دوالر رًدا  50ترامب يفرض تعرفات جمركية على صادرات صينية بقيمة

 على مزاع  بسرقة صينية للتكنولوجية األميركية وملكيات فكرية. 

  تتبادل الدولتان فرض تعرفات جمركية.واشتداد الحرب التجارية 

 م المواجهة على يات المتحدة ستقّدنائب الرئي  األميركي يعلن أن الوال

يدين العدوانية العسكرية و لصين رًدا على العدوان االقتصاديالتعاون مع ا

 بحسب زعمه.  اإلنسانالصينية في بحر الصين واالنتهاكات الصينية لحقوق 

 باعتقال مواطنين  كندا تعتقل المدير المالي ل ركة هواوي الصينية والصين ترّد

 كنديين. 

2019 

  حملة دبلوماسية ضد  شركة هواوي تقاضي الحكومة األميركية واألخيرة ت ّن

 ال ركة حول العال . 

  على 25% إلى 10اشتداد الحرب التجارية مع رفع إدارة ترامب التعرفة من %

مليار دوالر وتطالب بمعاملة تفضيلية من الصين  200صادرات صينية بقيمة 

 للمنتجات األميركية. 

 1994ة األولى منذ ملة" للمّرالصين "متالعبة بالُع  أميركا تصّن. 

 ا لدع  المحتجين في هونغ كونغ ولمعاقبة منتهكي ع قانوًنترامب يوقا

 فيها.  اإلنسانحقوق 

2020 

  توقيع اتفاق بين الدولتين لتهدئة الحرب التجارية حيث تراجعت أميركا عن بعض

مليار دوالر  200بقيمة  افيإضالقيود الجمركية فيما التزمت الصين باستيراد 

من المنتجات الزراعية األميركية والسيارات والبضائع على مدى سنتين وكذلم 

 بتعزيز حماية الملكية الفكرية. 

 ات مرتبطة بفايروس كورونا مع اتهامات أميركية للصين بمسؤوليتها عن توّتر

الصين الجيش "الفيروس الصيني"، فيما اتهمت  اانت ار الفيروس وأسماأل ترامب ب

 الفيروس إلى الصين.  بإحضاراألميركي 

 ات جديدة حول هونغ كونغ وتلويح أميركي بعقوبات ضد من يقوضون توّتر

 الحك  الذاتي فيها. 

  ممثليات قنصلية لبعضهما البعض. بالتوازي تته  أميركا  إغالقالدولتان تتبادالن

قب شركات صينية قراصنة صينية بسرقة معلومات حول لقاحات لكورونا وتعا

 . اإلنسانبتهمة مخالفة حقوق 

  وزير الخارجية األميركي مايم بومبيو يعلن أن مقاربة االنخراط والم اركة مع

لتغيير  بكينن والدول الديمقراطية للضغط على الصين قد ف لت ويدعو الصينيي

 سلوكها.

  .إدارة ترامب تص  الصين بالتهديد األكبر ألميركا اليوم 
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 الحدث السنة

2021 

 اإلنسانيةجماعية وجرائ  ضد  إبادةها ترتكب على أن  الصين إدارة ترامب تصّن 

 فيما يخص قضية اإليغور. 

   أخرى. إجراءاتبايدن يحافظ على القيود التجارية التي فرضها ترامب ويضي 

  السااكا بين وفدين صاايني وأميركي على مسااتوى وزراء الخارجية أانعقاد قمة

 خرجات إيجابية.  ل لُممن القومي دون التوّصومست اري األ

  أمني" في إطار سااعي واشاانطن  بطلب أميركي أن الصااين هي "تحّدالناتو يعلن

 لتجميع الحلفاء في مواجهة الصين. 

 رة غالسااكو لتعزيز التعاون في مواجهة تغّيتصااريح صاايني أميركي خالل قّم 

 عالجة الكربون. تكنولوجيا لم وإيجادالمناخ وتعزيز الطاقة البديلة 

 ساعات، ول  يفض  3ات على مدى توّترلقاء افتراضي بين بايدن وشي لتخفي  ال

 االجتماع لنتائج إال وضع ضوابط لمنع حصول صراع. 

2022 

  عنوان "دخول العالقات  م ااترًكا تحتأصاادر الرئيسااان الصاايني والروسااي بياًنا

 الدولية في عصر جديد والتنمية المستدامة العالمية".

  اساااايفيم للواليات ب –ن اااار البيت األبيض وثيقة بعنوان: "اسااااتراتيجية اإلندو

 المتحدة".  

  أميركا تفرض مقاطعة دبلوماسااية على األلعاب األولمبية ال ااتوية في الصااين

 .اإلنسانبذريعة انتهاكات حقوق 

 مع شااااي محذًرا من دع  الصااااين لروساااايا في عمليتها  ابايدن يجري اتصاااااًل

 وكرانيا. العسكرية ضد أ

  ستراتيجية إدارة بايدن لمواجهة الصين. إوزير الخارجية بلينكن يعرض 

 ة األولى اعتبار ت للمّرتضاااّمنساااتراتيجية الجديدة لحل  الناتو والتي صااادور اإل

 ا. تحّديالصين 

 

 ثانًيا: التصّور األميركي للتهديد الصيني

طاب بلينكن يظهر  عة خ قدراتنبع خطورة الصممممين  أنبمراج ها من  ها وطموح يا ها ونوا ت

وإرادتهمما تجمماه النظممام الممدولي القمماام، وكممذلممك من التعقيممدات التي تقف أمممام محمماوًلت 

ات العالمية ولكونها متشممممابكة بك افة تحّديمواجهتها بفع  دورها الحيوي في التعام  مع ال

ستتباعية و ساتها اًل سيا امع دو  العالم وبفع   ضبط وا أخيرا سيطرة لناحية قدرتها على ال ل

ستند إلى تقديرات  ربية للرؤية العالمية للحزب  صين. وهذه جميعها ت سكان داخ  ال على ال

: الرؤية العالمية للصمممين وفة منظار  ربي(. وهنا نشمممير إلى 1الشممميوعي الصممميني )ملحة 

اًلهتمام األميركي الكبير بمحاولة فهم اًلسممتراتيجية الصممينية ًل سمميما في السممنوات األخيرة 

راند )تقّدم اسممتشممارات مك فة للجيش األميركي( وألك في سممياق البحث  مؤسممسممة  بمن ق  
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: جدو  يوجز اًلسممتراتيجيات العظمى 2عن اسممتراتيجية لمواجهة الصممعود الصمميني. )ملحة

 راند(  مؤسسةوفة  1949للصين منذ 

بلينكن من ناحية القدرات يذكر  المصاادر األول لاتي له عالقة بالقدرات والطموحات والنوايا.

حدّ  ج أن الصممممين هي "أخطر ت مد يوا ي  األ ها طو يا ا إ نا قار لدولي" م ظام ا حّديالبه الن  ت

فهي تتحد  القيم المزعومة للنظام الدولي من خال  بيع تكنولوجيا المراقبة  .13الروسممممي

دولة؛ وتقّوض السممممالم واألمن وحرية المالحة والتجارة في بحر  80الجماعية  إلى أك ر من 

وبي، وتتحاي  على قواعد التجارة أو خرقها، وتلحة الضرر بالعما  والشركات في الصين الجن

الوًليات المتحدة ومختلف أنحاء العالم؛ وتدعم انتهاكات حكومات أخر  للسمميادة والسممالمة 

ض لبينكن ًلنتقاد أنه تجاه  بالكام  في هذه النقطة تعرّ  .14اإلقليمية في دو  لال ة

الت ساته )التدخّ ية عن تقويض النظام الدولي وقواعده ومؤسّ مسؤولية الحكومة األميرك

ّس  سكرية، دور النخبة المالية األميركية في األزمات المالية العالمية، التج س من خال  الع

ية(، التكنولوجيا، السممممجون السممممرّ  حاب من معاهدات دول ية، القيود الجمركية، اًلنسمممم

ى اًللتزام بهذه القواعد والمعايير. فاًلعتراف بالمسممؤولية أسمماسممي لمفاو ممة الصممين عل

بناء النظام الدولي  إعادةواألسوأ هو عدم أكر بلينكن اًلستعداد للحوار مع الصين حو  

ا على نحو يلقى قبو  الدولتينأبشك    .15ك ر عدالة واستقرارا

                                                           
القوة الصمممينية. يجاد  يوجد رأي أميركي مقاب  ير  أن المسمممؤولين األميركيين يبالغون في تقدير  13

هؤًلء أن الصممين تعاني من جملة متاعو اقتصممادية حقيقية )م  : القدرة على اًلسممتمرار بذات نسممو 

، تراجع نمّو اإلنتاجية، التباين اًلجتماعي 1.63النمو، شمميخوخة السممكان، معد  وًلدات منخفض يعاد  

ا  الصممممين خلف أميركا تكنولوجياا الداخلي، نصمممميو الفرد من الدخ  القومي، الفسمممماد( وكذلك ما تز

ستو   ا على م سبو طبيعته المغلقة، وأخيرا سي  ير مرن ب سيا شك  كبير، كما أن نظامها ال سكرياا ب وع

ا عن أميركا. ًل يقل  هؤًلء من جّدية التحّدي الصممميني ولكنهم  القوة الناعمة ما تزا  الصمممين بعيدة جدا

ا ممحة وعليها أن ًل تتعام  مع الصممين بهلع أو عدااية يرون أن أميركا ما زالت تحافظ على أفضمملية و

 مفرطة. 
لمزيد من التفصي  حو  التقييم األميركي للتهديدات الصينية يمكن مراجعة التقييم السنوي لمجتمع  14

  . أنظر:2021اًلستخبارات األميركية للعام 

Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community, Office of the Director of 

National Intelligence, April 9, 2021. 

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2021-Unclassified-Report.pdf 

15 Gregory Kulacki, Blinken’s Big China Speech: The Good, The Bad, and the Wrong, 

Union of Concerned Scientists, June 3, 2022. 
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تنوي إعادة  الدولة الوحيدة التيهي وفة الخطاب،  ،فالصين أما لناحية النوايا والطموح

تلجأ بشك  متزايد إلى القوة اًلقتصادية )لاني اقتصاد لتحقية ألك و ي  النظام الدوليتشك

عالمي وال انية في المدن العالمية( والدبلوماسية )تطمع إلنشاء مجا  نفوأ في المحيطين 

الهندي والهادئ( والعسكرية )حّدلت جيشها  بسرعة وتعتزم أن تصبع قوة قتالية من الدرجة 

أكبر شركات التكنولوجيا وتسعى للسيطرة تضّم والتكنولوجية ) 16امتداد عالمي(األولى وأات 

استبعاد القيم العالمية "التي حافظت على  تضّمنعلى تقنيات وصناعات المستقب ( وبديلها ي

 يقو  بلينكنكما  الصينو .17ا الما ية"عاما  75 م العالم على مدار المقدر كبير من تقدّ 

حها في إنشاء مجا  نفوأ في المحيطين الهندي والهادئ والتحو  "أعلنت عن طموباختصار 

                                                           
بحسممو وزارة الدفاع األميركية، تتضممّمن اسممتراتيجية الصممين تطوير برنامج تحديث عسممكري شممام   16

وتحوي  جيش التحرير  2035يهدف إلى اسمممتكما  التحديث العسمممكري "بشمممك  أسممماسمممي" بحلو  عام 

ية عام  ها عالمي" بحلو  ن ح2049الشممممعبي إلى جيش "من الطراز ال ها ال قاعدت جانو  ية في . وإلى  ال

ا أن تفكر الصين وتخطط إلنشاء مرافة لوجستية عسكرية إ افية في الخارج  جيبوتي، من المحتم  جدا

ومن المحتم  أن تكون جمهورية الصممين الشممعبية قد نظرت في  .لدعم القوات البحرية والجوية والبرية

ر، وتايالند، وسنغافورة، مواقع المرافة اللوجستية العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في ميانما

وإندونيسمميا، وباكسممتان، وسممريالنكا، واإلمارات العربية المتحدة، وكينيا، وسمميشممي ، وتنزانيا، وأنغوًل، 

وطاجيكستان. ويمكن لشبكة لوجستية عسكرية عالمية لجيش التحرير الشعبي أن تتدّخ  في العمليات 

  .لهجومية  د الوًليات المتحدةالعسكرية األميركية وتوّفر المرونة لدعم العمليات ا

وتسمممعى الصمممين إلى أن تصمممبع راادة في التقنيات الرايسمممية أات اإلمكانات العسمممكرية، م   الذكاء 

اًلصممطناعي واألنظمة المسممتقلة والحوسممبة المتقدمة وعلوم المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والمواد 

صنيع ست مرت موارد كبيرة لتموي  .المتقدمة والت شاركة في مجاًلت  وقد ا شركات الم األبحاث ودعم ال

العلوم والتكنولوجيا اًلسممتراتيجية مع الضممغط على الشممركات الخاصممة والجامعات وحكومات المقاطعات 

 .للتعاون مع الجيش في تطوير التقنيات المتقدمة

ي راجع: ية واألمن ية، التقرير السممممنوي للكونغرس: التطّورات العسممممكر فاع األميرك لد قة وزارة ا ة المتعل

 .2021آب  21، 2020بجمهورية الصين الشعبية 

سة  سو درا سّيما في منطقة البحر األحمر، بح سيا وًل  ضوره خارج آ صيني تطوير ح كذلك بدأ الجيش ال

 من جامعة الدفاع الوطني األميركية، حيث أحد أبرز الممّرات التجارية البحرية للتجارة الصينية. أنظر:

Joel Wuthnow, the PLA beyond Asia: China’s Growing Military Presence in the Red Sea 

Region, Strategic Forum at the National Defense University, January 2020.  
شابه هذه اللغة مع تقرير أعّده  17 سات في مكتو وزير الخارجية األميركي مايك تت سيا فرية تخطيط ال

هدف الحزب الشمممميوعي الصمممميني فقط إلى التفوق داخ  النظام العالمي ( جاء فيه: ًل ي2020بومبيو )

القاام ب  لمراجعته بشمممك  أسممماسمممي وو مممع الصمممين في مركزه وخدمة أهداف بكين اًلسمممتبدادية 

وطموحاتها بالهيمنة. وقد تضممّمن التقرير عشممر توصمميات أسمماسممية يمكن فرزها بسممهولة على األركان 

 ال اللة ًلستراتيجية بايدن. 

The Policy Planning Staff, Office of the Secretary of State, The Elements of China 

Challenge, November 2020. 
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إلى خالصة  2021راند توصّلت عام  مؤسسةوكانت دراسة ل .18إلى القوة الراادة في العالم"

أّن "استراتيجية الصين العظمى" منذ نهاية الحرب الباردة كانت  مشابهة تقريباا حيث جادلت

ناء حضور آسيوي بارز وحضور عالمي متزايد في موجَّهة بهدف واحد طوي  المد  هو ب

المجاًلت اًلجتماعية واًلقتصادية والدبلوماسية والدفاعية. لتحقية هذا الهدف، تر و 

( تحقية تكام  اقتصادي أكبر مع آسيا وبقية 1الصين حالياا في تحقية لالث نتااج: )

 .19ة ناعمة عالمياا( بناء قو3( إدارة تنافسها مع الوًليات المتحدة، )2العالم، )

 مممابط اسمممتخباري أميركي وهو ض بلينكن لنقدين من بو  هيير، في هذا الشمممأن تعرّ 

سيا بين  شرق آ دة حو  مجا  النفوأ والقوة الراادة وألك بالعو ،201520 -2007سابة ل

أن الصين تحتاج  2013خطاب له عام في "شي" أعلن  قدفإلى خطابات القيادة الصينية. 

قة على الرأسمممالية وتضممع األسممس لمسممتقب  "بناء اشممتراكية تكون متفوّ ألن ترّكز على 

حيث سنربع المبادرة ونحص  على موقع المسيطر". لكن بمراجعة لغوية دقيقة وترجمة 

أن الحديث عن تفّوق ن سممياقية، بحسممو الباحث في هارفرد أليسممتر جوهانسممتون، يتبيّ 

 موليس خارجها. وهناك خطاب لان لاًلشتراكية وسيطرتها كان يقصد فيها داخ  الصين 

ن من إتتحرك أقرب إلى المركز و إن الصممينإليه حيث قا   اإلحالةتتم  2017عام  "شممي"

ا عالمياا على مسممممتو  القوة الوطنية والتألير  2049أهداف بكين حتى  أن تصممممبع "قاادا

ا"  رؤية تعددية أي أنها العالمي". لكن الصمممميا ة هنا ًل تقو  "القااد العالمي" ب  "قاادا

حادية ليست ألن بكين تدرك أن الهيمنة اإحيث  حادية وهو دأب الخطاب الصينيأوليس 

ا ومكلفة ومزعزعة لالستقرار. لذلك تركّ  ا مستداما ز الصين، بحسو هيير، على شرعنة أمرا

نموأجها وزيادة تأليرها ونفوأها ودورها العالمي بشك  نسبي مع الوًليات المتحدة وًل 

                                                           
القيادة الصينية للعالم، بحسو دراسة لمؤسسة راند، من خال  ممارسة هيمنة عالمية جزاية  تتحقة 18

ادة ستتمّيز باًلعتماد على الما  متحّورة بشك  أساسي في أوراسيا والشرق األوسط وإفريقيا، وهي قي

والمشمماركة الدبلوماسممية والمسمماعدة األمنية لممارسممة النفوأ بالتوازي مع الحفاو على وجود عسممكري 

 متوا ع خلف البحار. 

Timothy R. Heath, Derek Grossman, Asha Clark, China's Quest for Global Primacy: An 

Analysis of Chinese International and Defense Strategies to Outcompete the United 

States, RAND Corporation, 2021. 
19 Rafiq Dossan, LynnY Hu, Christian Curriden, “Implementing China Grand Strategy in 

Asia Through Institutions”, RAND Corporation, December 2021. 
ا "زمي  مميز في مرك 20 ز أا ناشينا  انترست وزمي   ير مقيم في مجلس شيكا و للشؤون وهو أيضا

 .2018صادر عام  ”جورج كينان والسياسة األميركية في شرق آسيا“العالمية. وله كتاب بعنوان 
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حاو  فر لة ت حاو كا في م يد أمير ها وتقل مةض نموأج قا عالم متمحور حو  الصممممين.   إ

ت أميركا على رفض ألك أصممممرّ  مافالصممممين تريد قيادة تشمممماركية للنظام الدولي وإأا 

ستزيد بكين من مساعيها لقيادة عالمية حصرية. فقيادة النظام الدولي بالنسبة لبكين ف

ا لن  صلت لنتيجة أن إًلّ تكون هدفا سالم للهيمنة بحا  تو ست الخيار الوحيد البدي  هو اًل

 .21األميركية

ا من المعلّ وفيما يخص مجا  النفوأ اآلسممميوي، يشمممير هيير إلى أن  ر كالم عددا قين فسمممّ

من حة شممعوب آسمميا أن تدير شممؤون آسمميا"  نإبقوله " 2014خال  مؤتمر عام  "شممي"

. لكن في ألك الخطاب أ اف  األخر األميركي والدو  التألير إلقصاءلنوايا بكين  كاعالن

و بك  األطراف للعو دور مباشممممرة أن "آسمممميا منفتحة على العالم" و "نحن نرحّ  "شممممي"

بعد ما قاله "شممممي" اء في تعزيز األمن والتعاون اآلسمممميوي". وأك ر من ألك إيجابي وبنّ 

الشاسع لديه مساحة وافية ًلستيعاب  هادئالأن "المحيط  ة منبع ة أميركي لممممممشهرين 

   .22تينا العظيمتين"أمّ 

ها لها اًلسمتقرار والفر  التي وفرّ  تقدمت بفضم بلينكن يعرض لمفارقة أن الصمين  لم إن

ور م ألك تسممممعى لتقويض هذا  ،هذا النظام الدولي أك ر من أية دولة أخر  في العالم

ّس ا شيطها )فالحزب  ساته وقوانينه ومباداهلنظام ومؤ صيني فيبدًلا من تن عهد الرايس  ال

سو بلينكن،  ألك،والهدف من  (.أك ر قمعية في الداخ  وأك ر عدوانية في الخارج "شي" بح

 حرمان الدو  األخر  من اًلستفادة منه. 

ا لبلينكن باعتبار أن إعادة تشممممكي  النظام الدولي  حو  هذه المسممممألة يوّجه هيير نقدا

اسمممتفادت من  ليسمممت م   اسمممتبداله أو تدميره، فبكين توافة بلينكن على أن الصمممين

 إلصمالحالنظام الدولي القاام. بد  ألك يتحدث القادة الصمينيون باسمتمرار عن الحاجة "

الحوكمة العالمية" وجعلها أك ر تم يالا لميزان القو  والمصمممالع في عالم اليوم بالمقارنة 

ر بة  رلكن بلينكن نفسمممممه برّ  .23بما كان عليه األمر بعد نهاية الحرب العالمية ال انية

                                                           
21 Paul Heer, What Biden and Blinken Got Right on China, The National Interest, June 3, 

2022. 
22 Heer, Op. Cit. 

صين بنفوأ أكبر في النظام تو 23 سة راند لنتيجة مماللة حيث توّقعت أن تطالو ال س سة لمؤ ّصلت درا

سية  سا سات والعمليات المتعددة األطراف أ ّس صبحت تعتبر المؤ صين أ شرط لدعمه حيث إن ال الدولي ك

سمممات  لنجاحها في تأمين مصمممالحها. ورّجحت الدراسمممة أن تطالو الصمممين باجراء تغييرات في المؤسمممّ

 المعايير لتعكس قوتها وتفضيالتها. أنظر:و
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. ويستخلص هيير أن  أك رث" النظام الدولي لجعله تحّدي" و "إصالحاشنطن في "و تم يالا

الصين وأميركا تتشاركان بالمقاربة ولو مع تفضيالت متنافسة: الجانبان يريدان مراجعة 

النظام القاام لجعله أك ر اسممتجابة لقيمهما ومصممالحها وأهدافهما، لكنها ليسممت منافسممة 

 .24قاام واستبدالهالنظام ال إبقاءبين 

وهذا ، أما المصدر الثاني للخطر الصيني فيرتبط بالتعقيدات الكبيرة أمام محاوالت مواجهتها

 ة أشكا :ما يتمظهر بعدّ 

فهذه ليسممممت الصممممين التي زارها  ،درجة الت ااابيم الصااايني مع الدول حول العال  .أ

التعاون فقط( أنه ًل يمكن التعام  معها بإلى عاماا )إشارة  منية  50قب   نيكسون

وتبرز هنا بطبيعة  .25نتشمممار الفقر والجوع" يقو  بلينكنحيث كانت "منعزلة تكافع ا

حا  مبادرة الحزام والطرية في البنى التحتية والتكنولوجيا والتباد  التجاري التي ال

سياا لعدد هاا  من  صين القلو الجديد للعالم بحيث تكون مركزاا راي سعى لجع  ال ت

الجهاز الدبلوماسمممي الصممميني إلى تطوير "حلقة  "شمممي"عا الرايس الشمممبكات. وقد د

أصممدقاء" في آسمميا وحو  العالم بحيث تصممبع بالده في مركز التفاعالت مع أوسممع 

   .26شبكة ممكنة من البلدان الشريكة

                                                           

Michael J. Mazarr, Timothy R. Smith, Astrid Stuth cevllkos, China and the International 

Order, Rand Corporation, 2018.  

ا تحت 2022وفي شباط  عنوان "دخو  العالقات الدولية  أصدر الرايسان الصيني والروسي بياناا مشتركا

جديد والتنمية المسمممتدامة العالمية"، وفيه الك ير من التصمممّورات حو  رؤية البلدين للنظام  في عصمممر

 الدولي والسياسات البديلة.

 وظهر رأي ممال  في مجلة فورين أفيرز:

Xuetong, Op. Cit. 
24 Heer, Op. Cit.  

صين عام  25 سة إلى ال صينيين الذي رو  أحد األكادي 2015ألناء زيارة قام بها كاتو هذه الدرا ميين ال

أراد تظهير عظمة النقلة التي قام بها الحزب الشمميوعي أنه خال  السممتينيات والسممبعينيات كانت الجملة 

حو  مشمماهدات ومعطيات هذه الزيارة  اًلفتتاحية بين أي شممخصممين صممينيين هي: "ه  أكلت اليوم ".

 أنظر:

 .17،  .2015 تشرين ال اني 13حسام مطر، الحلم الصيني، صحيفة السفير، 
 لمزيد من التفصي  حو  المبادرة وتأليراتها على نفوأ الصين الدولي، أنظر: 26

French Institute of International Relations, China’s Belt and Road and the World: 

Competing Forms of Globalization, Center for Asian Studies, April, 2019.  
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صين . الحاجة األميركية للصين بفعل الت بيم البيني ووزنها في النظام العالمي .ب فال

ا من المناخ ات، بدءا تحّديال قتصمممماد العالمي وقدرتنا على ح ّ "جزء ًل يتجزأ من اًل

هي في الواقع ًل )ولذلك يكرر بلينكن أن بالده ًل تريد  ."19- إلى كوفيدوصمممموًلا 

ن التعاون معها في اًلقتصاد العالمي ويتعيّ  أوفص  الصين عن اقتصادها  (تستطيع

ننا القومي للخطر" ألن هناك ض أمأنها عادلة وًل تعرّ  دامت التجارة واًلسممممت مار "ما

لقة بقدرة العما  والشممركات األميركية على منافسممة الجانو الصمميني بنجاح. وهذه 

صودة لنفي وجود  عف أو دونية أميركية. هذا التداخ  "يجع   شارة األخيرة مق اإل

ا في العالم اليوم". يدرك الصممممينيون ا وتأليرا هذه العالقة من أك ر العالقات تعقيدا 

صحيفة هذه ا سابة ل شيجين، رايس التحرير ال لنقطة كما يبدو من خال  تعلية هو 

جلوبا  تايمز، على خطاب بلينكن بقوله: "ليس لد  أميركا نفس القدر من القوة 

والوساا  لقمع الصين كما تعتقد. تتوّهم الوًليات المتحدة بشك  خاطئ أنها يمكن 

و على ر الذاتي الذي قد يترتّ   الضممرأن تنفصمم  عن الصممين، فهي ًل تسممتطيع تحمّ 

  .ألك"

الخشية األميركية هي في مساعي الصين الواعدة في  .صعودها كمركز تكنولوجي .ت

  إلى  "مركز اًلبتكار والتصممنيع العالمي" بحيث تصممبع الدو  األخر  تابعة أن تتحوّ 

ويربط  .27لها  لم اسممتخدام هذا اًلعتماد لفرض تفضمميالتها في السممياسممة الخارجية

س اًلقتصادي والقرصنة نكن ألك ليس بالمهارة الصينية أو كفاءتها ب  بالتجّس بلي

وسممرقة التكنولوجيا والمعرفة األميركية. هنا يلفت هيير إلى أن هذه التهم األميركية 

تريد أن تكون التي فأميركا هي للصممين هي في الواقع ممارسممات أميركية لابتة، 

عم تفضمممميالتها في السممممياسممممة الخارجية مركز اًلبتكار العالمي وتعزز لذلك لد

ا على وهي منخرطة في فك ارتباط اقتصادي انتقااي لجع  أميركا أق  اعتمادا 

  .28الصين ودو  أخر  لم استتباع اآلخرين لها

                                                           
ا فيه هنا تنبغي اإل 27 ا مبالغا ا لقوة الصين اًلقتصادية وخوفا شارة إلى وجود اتجاه ير  أن هناك تضخيما

ا لما يعتبره من أزمات بنيوية في اًلقتصمممماد الصمممميني م   اًلفتقاد لليد العاملة الشممممابة والفجوة  نظرا

  الفجوة التنموية بين المناطة وانتشممممار الفسمممماد. لذلك فان أحد اًلنتقادات لخطاب بلينكن أنه تجاه

سكاني ) سبو الفارق ال صاديا ب ا  140مليون صيني يتلقون أق  من  600الكبيرة بين الدولتين اقت دوًلرا

 شهرياا( وهو ما نتج عنه مبالغة في تقدير قوة اًلقتصاد الصيني وتجاه   عفه. أنظر م الا:

Kulacki, Op. Cit. 
28 Heer, Op. Cit. 
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تسمممعى إلى  أنهابحيث اتهم بلينكن الصمممين  ،بسااالساال التوريد والتجارة اإلمساااك .ث

صادياا مع زيادة  ستتباع الدو  تجارياا واقت ستقالليتها. وهنا ا ضر ا ا اتهامات مجددا تح

األفالم بالقيود الصممممينية على الشممممركات األميركية ومنتجاتها حتى ال قافية م   

على نق  التكنولوجيا في مقاب  انفتاح السممموق األميركية أمام الشمممركات  وإجبارها

الصممممينية، "وهذا النقص في المعاملة بالم    ير مقبو  و ير مسممممتدام". وتحوز 

لشركات الصينية قدرة تنافسية أكبر، بحسو بلينكن، ألنها تلقى تسهيالت حكومية ا

بحيث تكاد  21ما في قطاعات حيوية للقرن وًل تراعي البيئة وحقوق العما  وًل سممميّ 

في مجاًلت الصلو واأللواح الشمسية وبطاريات السيارات  كماتهيمن عليها الصين 

للتأكيد على تألير ألك على وظااف العما   اًلسممممتراتيجيةالكهربااية. وهنا تعود 

األميركيين ومصممالع الشممركات والعما  حو  العالم. وهو خطاب يتماهى مع مقولة 

بايدن حو  سممياسممة خارجية لصممالع الطبقة الوسممطى األميركية ولتعبئة الرأي العام 

 الغربي  د الصين. 

للنظام  الخارجي قدرة الحكومة الصممممينية على السمممميطرة الداخلية ومنع اًلختراق .ج

ويذكر بلينكن في هذا السممياق كيفية إتقان  .السممياسممي والمجتمع والنخبة الصممينية

مة.  قد يا المت ية من خال  التكنولوج ماع بة الج تد تهم السمممميطرة بكين للمراق وتم

رايس وزراء أسممممترالي ، روودكيفين يشممممير  الداخلية إلى المجا  اًلقتصممممادي حيث

 إنتاجعيد يُ  "شممي"إلى أن  ،يا" في سممويسممراورايس مؤسممسممة "مجتمع آسممسممابة 

 إنتاجي يشمممم  إلى جانو العم  لتحقية نموّ بحيث النموأج اًلقتصمممادي الصممميني 

 ممبط القطاع الخا  وتعزيز قدرة  ماد على الخدمات أك ر من التصممنيعأعلى واًلعت

سمّ  شركات الحكومية من خال  ما ُي صاد المختلط. ويزعم القاا  ال  إن الهدفى اًلقت

لحقيقي لذلك هو السمميطرة على صممعود رجا  األعما  الصممينيين وإعادة  ممبطهم ا

طالق أجندة إفي هذا السياق  "شي". وشملت خطوات تحت سطوة الحزب الشيوعي

بالتزامن توزيع ال روة من أعلى إلى العما   إلعادة"اًلزدهار المشممترك" منذ سممنتين 

  .29إصالحات إيديولوجيةمع 

لمنع  ."اإلنسانمي مرتبط باااا "حقوق َيالصيني فله جانب ِق تحّديال ةطورلخأما المصدر الثالث 

ة قضايا صينية خطاب بلينكن اإلشارة إلى عدّ  تضّمنالصراع مع الصين جانباا أخالقياا ليبرالياا 

                                                           
29 Asia Society Switzerland, Kevin Rudd: Understanding How China Sees the World, June 

3, 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=szAChpVvQuk 
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ات داخلية على المد  توّترل اداخلية وألك بهدف و ممممع الصممممين في موقف دفاعي وتحفيزا 

ا لتكريس الطا مع الصممممين )ديمقراطية في مقاب  للتنافس بع اإليديولوجي البعيد وأيضمممما

ما يسممّميه تحدث بلينكن عن هذا السممياق ي اسممتبداد( و ممرب صممورة التجربة الصممينية. في

والقمع  30اإلبادة الجماعية والجراام  ممد اإلنسممانية بوجه المسمملمين في منطقة تشممينجيانغ

نكن اعتبار ألك تدخالا في الشؤون في التبت وهونغ كونغ بحجج األمن القومي. ويرفض بلي

ا لموالية دولية، وألك ليس وقوفاا  ممممد الصممممين ب   الداخلية للصممممين كونها تمّ   انتهاكا

 "للدفاع عن السالم واألمن والكرامة اإلنسانية".

 

 ثالًثا: ضوابط المواجهة وسياساتها

دبلوماسية ولذلك ستبقى المع الصين  أو حرب باردة جديدة 31عدم االنتقال إلى صراع .أ

ا، في لحظة عالمية مشممممحونة، للتعبير عن المخاوف وزيادة اًلتصمممماًلت  ا حيويا أمرا

                                                           
في "جولة تفتيشممية" حيث أشممار إلى أن  2014للمرة األولى منذ  2022زار شممي المنطقة خال  تموز  30

رية من الحزب والمسؤولين اإلسالم في الصين ينبغي أن يكون صيني التوّجه، وأ اف: "علينا تدريو ف

الحكوميين ممن يتبّنون وجهة نظر ماركسممية تجاه الدين ولديهم اطالع على الشممؤون الدينية والكفاءة 

لالنخراط في عم  أي صلة، وتحفيز مجموعة من الشخصيات الدينية المولوقة سياسياا ولديها احترامها 

مات، وكذلك تحفيز مجموعة من الباح ين الدينيين ومنجزاتها الدينية ويمكنها أداء دورها في أوقات األز

ممن لديهم موقف سممممياسممممي لابت ومنجزات أكاديمية جيدة وملتزمين بوجهة النظر الماركسممممية تجاه 

الدين وجيدون في اإلبداع. علينا أن نضمممن تلبية المطالو المعقولة للمؤمنين ونحشممدهم حو  الحزب 

ا التصممريع بم ابة إدراك مسممتجّد لخطورة اسممتخدام الوًليات والحكومة". يمكن اعتبار هذه الزيارة وهذ

 المتحدة لورقة المسلمين في الصين لعزلها خارجياا وتحفيز التوّترات الداخلية. 

https://www.beijingbulletin.com/news/272623128/xi-stresses-developing-islam-in-chinese-

context 

 2015أنه بحا  اندلعت حرب بين الطرفين عام  2016عام  وجدت دراسممة صممادرة عن مؤسممسممة راند 31

سممتكون الخسمماار األميركية صممغيرة نسممبياا بالمقارنة مع عديد القوة المشمماركة لكنها بالمجم  سممتكون 

كبيرة. أما الخسمممماار الصممممينية فقد تكون ألق  بك ير من تلك األميركية وكذلك مقارنة مع عديد القوة 

فجوة في الخسمماار سممتتقّلص كلما تقدمت القدرات الدفاعية الصممينية. وقد الصممينية المشمماركة. هذه ال

سممتصممبع الخسمماار األميركية المحتملة لقيلة بعدما كانت كبيرة.  2025تنبأت الدراسممة أنه بحلو  العام 

ا لكنها سممتكون بشممك  ما أق  من تلك المحتملة عام  في حين أن الخسمماار الصممينية سممتبقى لقيلة جدا

ع  التحديث المتزايد في القدرات األميركية على الضممرب. إن القدرات الدفاعية الصممينية وألك بف 2015

سكرية سيطرة ع سو  صعو على أميركا أن تك ا حتى في ع-ستجع  على نحو متزايد من ال صرا مالنية ون

 حالة حرب طويلة. 

David C. Gompert, Astrid Stuth Cevallos, Cristina L. Garafola, War with China: 

Thinking Through the Unthinkable, RAND Corporation, 2016.  
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والسعي للتعاون حيث يمكن. مع ألك يشير بلينكن، بما يشبه التحذير، إلى احتمالية 

وقوع صمراع  ير مقصمود مع الصمين ولذلك "سمندير هذه العالقات بمسمؤولية لمنع 

من المخاطر مع  ة ًلتصمممماًلت األزمات وإجراءات الحدّ حدوث ألك. لقد أعطينا األولوي

وفي هذا بكين، ونظ  ملتزمين بالدبلوماسممممية المك فة مع المنافسممممة الشممممديدة". 

مع التأكيد على الدفاع عن النظام الدولي، المفتوح  أنهإلى السممممياق أشممممار بلينكن 

ا كقوة داء دورهأالصين من سعي لمنع " فليس لمةوالشام ، ومؤسساته ومباداه 

وًل لمنعها أو منع أي دولة أخر  من تنمية اقتصممممادها أو النهوض بمصممممالع  كبرى

   شعوبها".

أن األميركيين الرافضين لتطبية نموأج الحرب الباردة إنما  إلى وهنا ينبغي اإلشارة

يربطون ألك بالطبيعة والدور المختلفين للصمممين عن اًلتحاد السممموفياتي ًل سممميما 

لمك ف في اًلقتصاد العالمي ولعمة التشبيك المتباد  مع الوًليات لناحية اندماجها ا

جية الصينية. لذلك، بحسو مقا  المتحدة وكذلك للسمة البرا ماتية للسياسة الخار

أن تجّرب احتواء الصمممين كما فعلت مع اًلتحاد أميركا يكونوميسمممت، ًل تسمممتطيع لإ

لير الصمممميني من خال  زيادة السمممموفياتي ب  بدًلا من ألك يريد بايدن مواجهة التأ

 .32التألير األميركي

صينيو ا نال ضا صراع ما داموا قادرين  هم أي صو  إلى حالة  صون على عدم الو حري

ط الغرب اًلسممتفادة من الوقت ًلسممتكما  عملية "الصممعود السمملمي" فيما يتخبّ  على

 لوبا  تايمز، هو شمميجين، رايس التحرير السممابة لصممحيفة بأزماته. ولذلك يوصممي 

على خطاب بلينكن بوجوب بذ  الصممممين ك  الجهود الالزمة لتحقية له تعلية في 

اًلسممتقرار في العالقات الصممينية األميركية وإبطاء تدهورها. لكن يجو على الصممين 

ز اسممتعدادها لمواجهات مك فة مع أن تضممع في اعتبارها السمميناريو األسمموأ وأن تعزّ 

                                                           

ا أنها بالغت في تقديراتها لصالع الموقف األميركي  انتقد موقع "أا انتربراتر" األسترالي دراسة راند معتبرا

بحا  اندًلع حرب لعدة أسمممباب منها: اًلقتصممماد األميركي ليس مرناا بحا  حصممملت الحرب، قدرة أميركا 

ى هز اًلستقرار الداخلي الصيني هي مجرد تفكير ر بوي، الصين ستكون قادرة على ترميم الخساار عل

ولن تكون محدودة وًل بطيئة، الصممممين سممممتكون قادرة على إدارة اًلنقطاع الناتج عن تعط  التجارة 

شممرق اإلقليمية، والصممين يمكن أن ترعى هجمات لمنظمات  ير حكومية  ممد المصممالع األميركية في ال

األوسط، هناك شك بقدرة أميركا على إدامة هجمات بحرية في  رب الباسيفيك حيث سيكون أسطولها 

ا لهشاشة و عية حاملة الطاارات والقواعد األميركية في المنطقة.   البحري نظرا

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/review-rand-corporations-war-china-thinking-

through-unthinkable 

32 The Economist, Pushing Back, Briefing America’s China Policy, July 17, 2021, p.21. 
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األسمماسممية للصممين. لذلك يدعو شمميجين  الوًليات المتحدة في حا  انتهاك المصممالع

إلى الدمج بين التعاون وبناء الردع اًلسممممتراتيجي  ممممد أميركا من خال  تعزيز بناء 

دين في الوًليات المتحدة من اًلنخراط في القدرات الخاصمممممة بها "لمنع المتشمممممدّ 

 مغامرة استراتيجية  د الصين". 

سلوكها، ت .ب صين لتغيير  شرة مع ال ستراتيجيةستند بد  المواجهة المبا إلى  األميركية اًل

مختلف.  على نحوبشك  يدفعها للتصرف  ت كيل البيئة االستراتيجية حول الصينمحاولة 

ستراتيجية ترامو حيث  فارقوهذا  سي عن ا سا شكي  البيئة إأ ن بايدن يرّكز على ت

صين، ك ا من تقييم أن أميركا ًل يمكنها تغيير ال صين انطالقا ستراتيجية حو  ال ما اًل

وكان  .33في صندوق مارشا  للوًليات المتحدة أسيامدير برنامج بوني  السر يقو  

أن نقطة البداية لمقاربة أفض  هي درجة جديدة من  2018كارت كامب  كتو عام 

 أ ممعافالتوا ممع بشممأن قدرة أميركا على تغيير الصممين، فال ينبغي أن يكون الهدف 

وهذا  .34ناء القوة الذاتية وقوة الشمممركاءأو عز  أو تحوي  الصمممين ب  التركيز على ب

( إلى تشممممكي  البيئة 2022ي بحسممممو اسممممتراتيجية الباسمممميفيك الهندي )سمممميؤدّ 

 اًلستراتيجية حيث تتحرك الصين وبناء توازن نفوأ حو  العالم.

ويشم  تشكي  البيئة اًلستراتيجية حو  الصين بناء تحالفات في محيطها أو تمتين ما 

وكذلك ربط قو  آسيوية حليفة لواشنطن مع جوارها الصين ط رواب إ عافهو قاام و

بحلفاء خارج المنطقة م   الناتو والكيان اإلسمممراايلي. وبحسمممو التجربة التاريخية فانه 

حيث تفشممم  واشمممنطن في جذب األنظمة السمممياسمممية تجهد لتغييرها أو تقييدها. م الا 

 إلزاحةنا  الفرصممة دور أميركي عمية في اقت فيهناك شممكوك واسممعة أات صممدقية 

بين من عمران خان عن رااسمممة الوزراء الباكسمممتانية وهو ما سممممع بوصمممو  أحد المقرّ 

 واشنطن شهباز شريف إلى رااسة الوزراء.

فالخالفات العميقة  التمييز في الخطاب بين الحزب ال اايوعي الصاايني وال ااعب الصاايني، .ت

الصمميني الذي تقّدره هي مع الحزب الشمميوعي والحكومية الصممينية وليس مع الشممعو 

ر الخطاب التأكيد على إظهار اًلحترام للشمممعو الصممميني أميركا، بحسمممو بلينكن. ويكرّ 

ا للشعو الصيني. نحن ا كبيرا الشعو األميركي احتراما  وحضارته ولذا يقو  بلينكن "يكنّ 

                                                           
33 Nike Ching, US Lays Out Strategy to Outcompete China, Voice of America, May 26, 

2022.  
34 Kurt M. Campbell and Ely Ratner, The China Reckoning: How Beijing Defied American 

Expectations, Foreign Affairs, March/April 2018. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-02-13/china-reckoning#author-info
https://www.foreignaffairs.com/issues/2018/97/2
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ا روابط األسممممرة والصممممداقة التي ر ك يرا نحترم إنجازاتهم وتاريخهم ولقافتهم، ونقدّ 

النهضممة الصممينية إلى "مواهو الشممعو الصمميني وبراعته  عزو". وفي مقطع آخر يتربطنا

دااية عدم وجود نوايا ععلى ر الخطاب التأكيد للشممممعو الصمممميني ". ويكرّ وعمله الجادّ 

ننا سممممننافس ب قة وسممممنتعاون حي ما نسممممتطيع إويجو أن ًل يحصمممم  صممممراع ب  "

 وسنتنافس حيث يجو". 

اًلسممممتهداف المّوجه لتقويض الخطابات التعبوية للحزب يسممممعى األميركيون من خال  هذا 

اجتذاب النخبة الصممممينية المعجبة بالتجربة  الشمممميوعي حو  العدوانية األميركية، واألهمّ 

تمي  لمقاربة تصمممالحية مع واشمممنطن أي الضمممرب في الفوالة اًلجتماعية التي األميركية و

في جامعة  21الصمميني للقرن الصممينية وتوسممعتها. فقد أوصممت دراسممة صممادرة عن المركز 

 ليس ذ بعين اًلعتبار أنهأن يأخ يالصممممين النظام أي نهج للتألير علىعلى أن بكاليفورنيا 

ما  ظا ية أات المصمممممالع المتنوّ أا ن ماع ئات اًلجت ناك الك ير من الف ب  ه ا  يا  واآلراءعة حاد

شي جين هو المهيمن لكنه ليس الوحيد صوت  سية المتباينة، وإن كان  سيا وهنا يبرز  .35ال

ا مي  أميرك لتحمي  الرايس الصممميني على وجه الخصمممو  مسمممؤولية التصمممعيد  يأيضممما

ا معجباا بالتجربة السممموفياتية وطموحاا بشمممك  عدااي. يجاد  والتأكيد على كونه مسمممتبداّ 

ميديريوس أن التحّو  العدااي في حقبة شي له جذوره في حقبة سلفه هو جينغ تاو، لكن 

ا شي شخص يمي  للمخاطر ة ويريد حسم المنافسة مع أميركا بسرعة، وشي ليس تجسيدا

ص فريد ومختلف وحين اختاره النظام لم يكن يعلم ما الذي ينتظره خهو شممممللنظام ب  

  .36من شي

                                                           
35 Asia Society’s Center on U.S.- China Relations & The UC San Diego School of Global 

Policy and Strategy’s 21st Century China Center, “China’s New Direction: Challenges and 

Opportunities for U.S. Policy”, November 2021. 
36 Mederios, US – China Competition, Op. Cit. 

صيني منذ ماو يقّدم كيف شيوعي ال شي هو أك ر رايس مؤدلج للحزب ال ا بالقو  إن  شبيها ين روود رأياا 

بالتخّفف  طه  لذي رب ياتي ا حاد السمممموف يار الحزب الشمممميوعي في اًلت يدة حو  انه عد بات  تا يه ك لد و

اإليديولوجي ولذلك يصمممم  إلى نتيجة أنه يجو القيام باعادة بناء إيديولوجي في الحزب الشمممميوعي 

ني. وير  روود أن شي نجع في تحقية ما يسّميه قدرة "سحو بالجاأبية" لد  اًلقتصاد الصيني الصي

ما جع  اًلقتصممممادات العالمية أك ر ارتباطاا وتبعية للصممممين ويسممممتخدم ألك إلر ام تلك الدو  على 

ادات من اًلمت ا  للسمممياسمممة الخارجية الصمممينية. وهذا النجاح السمممريع، بزعم روود، أّد  إلى إلارة انتق

ا )دبلوماسية  ا وبقسوة جدا ا جدا ا ومبكرا ا جدا ا وسريعا ا جدا داخ  النظام الصيني لمممممم شي كونه أهو بعيدا

حربية واسمممتراتيجية اقتصمممادية إكراهية( بد  أن ينتظر أن تنمو الصمممين بشمممك  طبيعي وهادئ و ير 

 استفزازي. 
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اًلستراتيجية بالتأكيد على دور الجالية الصينية في الوًليات المتحدة  رّكزتكذلك 

رافعة  غط نخبوية على صانعي القرار توظيف هذه الجالية ك رضواًلعتراف بدورها لغ

خو من الجالية الصينية ودمجها في البرامج والنخبة داخ  الصين وكذلك لجذب نُ 

في هذا السياق أّقرت أميركا قانوناا في أيار عام األميركية المخصصة لمواجهة الصين. 

جو يراند أنه  مؤسسةأوصت دراسة ل يعالج جراام الكراهية  د األشخا . وقد 2021

أن تكون المجتمعات المحّلية الصينية في الوًليات المتحدة وأماكن أخر  من العالم محور 

تركيز في العالقات معهم. ولذلك وجدت من المفيد تأمين المزيد من التوعية والدعم 

والشمو  لتمكين المغتربين الصينيين من مقاومة إسكات الحزب الشيوعي الصيني لهم 

 .37 دهم كراهاإلومراقبتهم وممارسة 

ولذا تعّمد بلينكن  .الصيني النمولجالت كيد على جالبية النمولج األميركي في مقابل   .ث

نموأج بالده الديمقراطي ومرونته وقدرته على التقّدم في مقاب  نمط  إلى اإلشممممارة

ا رّكز  هالحكم الصيني ولكن على نجاح بالده في اجتذاب ماليين الطالب الصينيين أيضا

 "الذين ألروا مجتمعاتنا وأقاموا روابط مع األميركيين لمد  الحياة". ويستد ّ الموهوبين 

ألف تأشمميرة للطالب الصممينيين خال  أربعة  100من  باصممدار أك رعلى اسممتمرار ألك 

  لدينا على اإلطالق". وأك ر من ألك "وهذا أعلى معدّ  2021أشمممهر فحسمممو في العام 

ون للحصممممو  على درجة الدكتوراه في % من الطالب الصممممينيين الذين يسممممع80فان 

ا. وكذلك يمتدح العلوم والتكنولوجيا يبقون في أميركا ويدفعون باًلبتكار قُ  بلينكن دما

األميركيين الصممممينيين لمسمممماهماتهم التي "ًل تقدر ب من لبالدنا وفعلوا ألك ألجيا " 

واشمممنطن إلبات ًلا بذلك أنه ًل مكان للعنصمممرية والكراهية في أميركا. إأاا تريد مسمممتدّ 

ن على اًلبتعاد ع إر امهاجاأبية نموأجها لجذب الدو  األخر  نحوها كونها تعجز عن 

أن تستخدم المنافسة اًلستراتيجية مع الصين حتى  الصين، وهكذا تطمع إدارة بايدن

     .38تظهر أن أميركا  لديها نموأج أك ر جاأبية

                                                           

Asia Society Switzerland, Kevin Rudd: Understanding How China Sees the World, Op. Cit. 
37 Christopher Paul, James Dobbins, Scott W. Harold, Howard J. Shatz, Rand Waltzman, 

Lauren Skrabala, “A Guide to Extreme Competition with China”, RAND Corporation, 

December 2021. 
38 Carla Freeman, Blinken lays out three-part U.S. approach to China. But what’s missing?  

United States Institute of Peace, June 2, 2022. 



 
 2022آب  –| التوازن الهش في عقد حاسم قراءة في استراتيجية إدارة بايدن لمواجهة الصين دراسات وتقارير 26

 .ائية االساااتبداددالديمقراطيةالت كيد على وجود طابع إيديولوجي للصاااراع وفق ثن .ج

فالديمقراطية، بحسممو بلينكن، هي مصممدر أسمماسممي للقوة الوطنية التي تتيع ألميركا 

د بلينكن جملة من الصفات في األقصى. وهنا يعدّ  اًلستفادة من مواردها البشرية للحدّ 

أج التجربة الديمقراطية األميركية حتى ينفيها  ممممناا عن التجربة الصمممينية )أات النمو

لذي يقوده الحزب حد المركزي ا حدّ الوا جاد  ونختلف ونت ناقش ون كا "نت   (، ففي أمير

يكون  ..عالنية.بعضممممنا البعض، بما في ألك قادتنا المنتخبين. نتعام  مع نواقصممممنا 

ا بشمك  مؤلم، ولكننا بشمك  عام نعم  باسمتمرار وقد يكون بطيئا  ا..ا وقبيحا ألك صمعبا 

ي هذا النموأج األميركي نحو مجتمع يمكن أن يزدهر ف يات". ف ناس من جميع الخلف ه ال

 ات.تحّدير على مواجهة الد"هو أحد أقو  األصو  في هذه المنافسة" واألق

ر م التناقض في نموأج الحكم ًل تسممممعى إلى  ،أميركا أن علىد يشممممدّ بلينكن  إًل أن

معاملة  ر خبير في الشممأن اآلسمميوي أنوهنا يحذّ  تغيير النظام السممياسممي في الصممين.

لها كبط  اًلسمممتبداد يجع  من المسمممتحي  قيام ة عالمياا وتخيّ كدولة شممماأّ  الصمممين

 Lulu ، وهو رايس مركز تفكير ودار نشممممر يقو  تيري سمممموو .39تعاون بّناء معها

Derivation Data Ltd  ،للصراع العالمي  اإليديولوجين هذا التأطير إفي هونغ كونغ

بداد سمممميمنع أميركا من التقارب مع روسمممميا بين الديمقراطيات واًلسممممتعلى أنه 

ا لتحييدها ب  بعكس مقاربة كيسمممنجر لتحييد  سممميجعلها مضمممطرة ًلسمممتهدافهما معا

   .40الصين لمواجهة روسيا

عدم ترك األميركيين يسممممتحوأون على مفهوم "الديمقراطية" من ناحيتها تحاو  الصممممين 

س الدولة لجمهورية الصمممين واسمممتخدامه  مممدهم. لذلك أصمممدر مكتو اإلعالم التابع لمجل

ورقة بعنوان "الديمقراطية التي تعم " رداا على قمة  2021في شمممهر كانون األو  الشمممعبية 

ك  دولة في  حة ودافعت الورقة عن .41الديمقراطيات التي عقدتها الوًليات المتحدة حينها

اًلسممممتماع نموأجها الديمقراطي الخا  بها وهو ما تفعله الصممممين داخلياا من خال   إيجاد

رمة سمميادتها وفة احترام كرامة الدو  وحُ  لشممعبها وخارجياا من خال  القيام بعالقات دولية

"بعض البلدان للديمقراطية  . وأدانت الورقة الصينية استغال وأمنها ومصالحها اإلنمااية

                                                           
39 Kulacki, Op. Cit. 
40 Su, Op. Cit. 
41Xinhua, “Full Text: China: Democracy That Works”, China's State Council Information 

Office, December 4, 2021 

http://www.news.cn/english/2021-12/04/c_1310351231.htm 

http://www.news.cn/english/2021-12/04/c_1310351231.htm
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سم .كأداة سمياسمية وممارسمة عقلية الهيمنة .. وتتدخ  في الشمؤون الداخلية لخخرين با

سية.الديم سيا صالحهم ال سيادتهم لخدمة م كما أنها تحّرض على العداء  قراطية وتنتهك 

واًلنفصا  بحجة "جلو الديمقراطية"، مما يسّبو عدم استقرار ًل نهاية له في أجزاء ك يرة 

 .42ات الدولية"توّترمن العالم ويفاقم ال

كان من  ينية، أنهوو شينبو، مدير مركز الدراسات األميركية في جامعة فودان الصيجاد  

الصيني فيما يخص الحوكمة العالمية المتغيرات  -المفترض أن يتجاوز التعاون األميركي 

الجيوبولوتيكية واأليديولوجية، لكن الوًليات المتحدة ُتدخ  بشك  متزايد العناصر 

 .ض النظام الدولي نفسه للخطرالجيوسياسية واأليديولوجية في هذه المساا ، مما يعرّ 

معسكرات، أحدها حو  الوًليات المتحدة، واآلخر  ةء على ألك قد تتشّك  قريباا لاللوبنا

فان النظام الدولي الذي  ،وشينبيقو   ،حو  روسيا، وال الث في المنتصف. بهذا المعنى

لحوكمة العالمية قام بعد الحرب الباردة والقاام على تعاون القو  العظمى والعولمة وا

 .43يقترب من نهايته

مذعورة في  بدوًل تريد واشنطن أن ت الصيني. تحّديت كيد على الثقة في مواجهة الال .ح

أو يزيد من مأزق مصممداقيتها  اإلمبراطوريمقاب  المشممهد الصمميني بما يمس بكبريااها 

: "نحن نتعام  مع هذا ال ع بالدنا ب قة. تتمتّ  تحّديأمام الحلفاء. فيؤكد بلينكن قااالا

سكان متنوّ  بالعديد من نقاط القوة.. سالمون، و عون ومتزايدون، وموارد لدينا جيران م

وفيرة، واحتياطي العالم من العملة، وأقو  جيش على وجه األرض، ولقافة مزدهرة 

سبي  الم ا  لقاحات فعّ  دة اآلن تحمي الة متعدّ من اًلبتكار وريادة األعما  أنتجت على 

 ".19-الناس في مختلف أنحاء العالم من كوفيد

                                                           
ا تحت 2022وفي شممباط  42 عنوان "دخو  العالقات  أصممدر الرايسممان الصمميني والروسممي بياناا مشممتركا

"على أّن الّديمقراطّية رفين موافقة الط الدولية في عصمممر جديد والتنمية المسمممتدامة العالمية"، تضمممّمن

ا بعدد محدود من الّدو ، وأّن تعزيزها وحمايتها هو مسؤولّية  ا خاصّا قيمة إنسانّية عالمّية وليست امتيازا

ساء  سو الجميع لتوجيه البلدان في إر شتركة على كّ  المجتمعات في العالم. ًل يوجد نموأج واحد ينا م

هذه األشمممكا  واألسممماليو لتطبية الديمقراطية التي تناسمممو  الديمقراطية. يمكن لألمة أن تختار م  

دولتها الخاصممة، على أسمماس نظامها اًلجتماعي والسممياسممي وخلفيتها التاريخية وتقاليدها وخصممااصممها 

 ال قافية الفريدة".
43 Jiang Jiang and Ji Xiaodong, Blinken's China Speech: views from Beijing, Ginger River 

Review, June 2, 2022. 

https://gingerriver.substack.com/p/blinkens-china-speech-views-

from?r=1kb8tf&s=r&utm_campaign=post&utm_medium=email 

https://substack.com/profile/94484931-ji-xiaodong
https://www.gingerriver.com/
https://www.gingerriver.com/
https://gingerriver.substack.com/p/blinkens-china-speech-views-from?r=1kb8tf&s=r&utm_campaign=post&utm_medium=email
https://gingerriver.substack.com/p/blinkens-china-speech-views-from?r=1kb8tf&s=r&utm_campaign=post&utm_medium=email
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الذي سمممميحدد نتيجة المنافسمممممة  "العقد الحاساااا "هو  2030لعقد أي حتى هذا ا .خ

يعتقد الرايس مرات إأ " 4الحاسمممم" العقد " ر مصمممطلعاألميركية الصمممينية. فقد تكرّ 

د اإلجراءات التي نتخذها في الداخ  ومع ا، وسممتحدّ بايدن أن هذا العقد سمميكون حاسممما 

رؤيتنا المشممتركة للمسممتقب  أم ًل". أما البلدان في مختلف أنحاء العالم إمكانية تحقية 

ا فيمكن ربطه بتقديرات أميركية ًلتجا هات الصعود الصيني عن كون هذا العقد حاسما

ما إن اسممتمرت سممنوات ًل سمميّ  بعد عشممرنها لن تكون قابلة لالحتواء إوسممرعتها بحيث 

لتقديرات ويستند جزء من هذه ا .44فجوة الصعود الحالي بالمقارنة مع الوًليات المتحدة

أفصممممع  لى معلومات حو  الرؤية الصممممينية لتطوير نفوأها العالمي. فقدإاألميركية 

 مسؤو  بارز في إدارة بايدن لمجلة إكونوميست أن الصين تر  في السنوات العشر

المقبلة نافذة فرصممة "لتأكيد سمملطتها العالمية"، حيث ير  الحزب  ةعشممر أو الخمس

لة أفو . ويختم ألك المسممؤو  بالقو : "الناس الشمميوعي الصمميني أن الغرب في حا

با ما  ا رب ما ما ق  اهت لد أ م  مع ب عا نا نت يدركون أن بدأوا  عايش وأك ر في الغرب  لت

بالسمممميطرة" ا  ما ما قد  .45اهت يديريوسيعت قت في  م أن الصممممينيين يظنون أن الو

صممممالحهم واسممممتراتيجيتهم تقوم على شممممراء الوقت لردم فجوات القوة مع أميركا 

ا ة التملّ ومحاول ص من القيود األميركية، وفي عهد شممي أصممبع الصممينيون أق  دفاعا

القدرات األميركية حيث يمكن  وإ ممعافويفتشممون عن مسمماحات لدفع أميركا للخلف 

  .46وتحقية أفضلية استراتيجية في مجاًلت جديدة

                                                           
ا، ففي آأار  44 حذر األدميرا  فيليو دايفدسممون، كان  2021يشممم  هذا التخّوف الجانو العسممكري أيضمما

ا للقوات األميركية في منطقة الباسيفيك لهندي، أنه خال  السنوات الست المقبلة ستتجاوز ا -حينها قاادا

 القوة العسكرية الصينية القوة األميركية وتغّير بالقوة الو ع القاام في شرق آسيا. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-10/america-not-ready-war-

chinaTop of Form 

قارنت بين قدرات البلدين بحا  وقوع مواجهة  2015ة شمماملة عام وكانت مؤسممسممة راند أجرت دراسمم

عسكرية وًلحظت الدراسة حصو  تقدم صيني هاا  في معظم الجوانو العمالنية بالمقارنة مع العام 

. وقد قارنت هذه الدراسممممة بشممممك  معمة وشممممام  القدرات الجوية والبرية وبالبحرية لك  من 1996

 ميركية المتنامية منذ ألك العام تجاه النمو المتسارع للقدرات الصينية. القوتين بما يعكس الهواجس األ

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR392.html 

45 The Economist, Op. Cit., p.20. 
46 Evan Mederios, US Strategy toward China under the Biden Administration, Podcast 

China Global, German Marshall Fund Asia, 2022. 
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ا حو  رؤية واشممنطن للمقاربة الصممينية حو  راند تصممّورا  مؤسممسممةوتعطينا دراسممة ل

عتقد أميركا أنها ، وهذا التصّور يساعد على فهم لماأا ت2050افسة معها حتى العام المن

الشممروط التالية  تضممّمني أميركاإن معيار الصممين لمنافسممة ناجحة مع  أمام عقد حاسممم.

صف القرن ) ست ني احتما  تجنّ  -1(: 2050بحلو  منت و الحرب مع أميركا، لكن ألك ًل ي

أميركا تحترم سلطة الصين  -2أو صراعات محدودة؛ حصو  أزمات أات طابع عسكري 

الصممممين  -4ة المصممممالع الصممممينية؛ أميركا تمتنع بدرجة كبير عن أأيّ  -3كقااد عالمي؛ 

ا عس تفوّ تؤسمممّ  ق األميركي التفوّ  -5فريقيا؛ إلى معظم أوراسممميا والشمممرق األوسمممط وقا

فاتهما وفة معايير أميركا والصمممين يديران اختال -6انحسمممر إلى داخ  القارة األميركية؛ 

صين؛ حدّ  شروط تم تعريفها  -7دتها ال شتركة وفة  تتعاون الدولتان في اًلهتمامات الم

  .47بدرجة كبيرة من الصينيين

. ولذلك سممميجري الصااايني تحّديتطوير الجهاز الدبلوماساااي األميركي ليساااتجيب لل .د

، "صمميني بيت"ث الوزارة ومنع الدبلوماسمميين أدوات جديدة ويشممم  ألك بناء تحّدي

ذها عبر القضمممايا ة سمممياسمممتنا وينفّ أي "فرية متكام  على مسمممتو  الوزارة ينسمممّ 

فرية تخطيط السياسات في والمناطة ويعم  مع الكونغرس بحسو الحاجة". وكان 

بتدريو جي  جديد  2022بومبيو أوصى عام السابة مكتو وزير الخارجية األميركي 

معرفة واسممعة بتاري  الصممين  إكسممابهممن الدبلوماسمميين يتقنون اللغة الصممينية و

 .48ولقافتها وكذلك تاري  ولقافات المنافسين اًلستراتيجيين واألصدقاء

د تحّديوبال ت طير المواجهة مع الصين باعتبارها استجابة لتهديد داخلي وخارجي في آن .أ

باعتبارها معركة لحماية العما  األميركيين والصممممناعة األميركية، وهو ما أطلة عليه 

ا تحّديا ايدن "سمممياسمممة خارجية للطبقة الوسمممطى األميركية". تواجه العولمة الليبرالية ب

ا من صممممعود تيارات شممممعوبية تدعو للحمااية بحجة أن العولمة ونخبها   الليبراليةداهما

تسمممببت بضمممرر بالغ لد  للطبقات الوسمممطى والعاملة في الغرب بفع  نق  المصمممانع 

لمة وفتع الحدود أمام األجانو. إن تقديم المواجهة وتركيز ال روة في القطاعات المعو

ئة  ية لتعب كاف عالمي لن تكون  كا ال لدولي أو موقع أمير ظام ا فاع عن الن لد ها ل كون

                                                           
47 Timothy R. Heath, Derek Grossman, Asha Clark, China's Quest for Global Primacy: An 

Analysis of Chinese International and Defense Strategies to Outcompete the United 

States, RAND Corporation, 2021. 
48 The Policy Planning Staff, Office of the Secretary of State, The Elements of China 

Challenge, November 2020. 
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المجتمع األميركي وحشده ولذا جرت إ افة المصالع المادية للمواطنين األميركيين. إن 

حو الحزب الجمهوري هذه الشمممريحة من العما  والطبقة الوسمممطى تتجه بمرور الوقت ن

ي ولذا قرر الديمقراطيون ديمقراطنية وهذا ينعكس انتخابياا  د الحزب اليوالتيارات اليم

ولذلك قا  بايدن بعد أسممبوعين  .اسممتخدام السممياسممة الخارجية في معركتهم الداخلية

ية" من انتخابه "لم يعد هناك خط وا مممع بين السمممياسمممة الخارجية والسمممياسمممة المحلّ 

( أن "األمن اًلقتصادي هو 2021تة )آأار استراتيجية األمن القومي المؤقّ  نّصتوكذلك 

 .49األمن القومي"

 

 1+3الصيني:  تحّديا: االستجابة للرابعً 

 مواجهة ثالثية األضلع  4.1

يمكن تلخيص استراتيجية إدارة بايدن، بحسو بلينكن، في لالث كلمات لتحقية النجاح في 

هنا اًلسمممت مار سممميكون في  ."اًلسمممت مار والتوافة والتنافس"هذا العقد الحاسمممم، أًل وهي 

سمميكون فعناصممر القوة األميركية أي القدرة التنافسممية واًلبتكار والديمقراطية. أما التوافة 

تنسمممية جهودنا مع شمممبكة الحلفاء والشمممركاء الخاصمممة بنا للعم  من أج  هدف من خال  "

صلة صين. بمح شترك" أي احتواء ال صالع م شترك ول هذين الجهدين يتحقة الركن ال الث  م

وهكذا  .50أي القدرة على منافسمممة الصمممين "للدفاع عن مصمممالحنا وبناء رؤيتنا للمسمممتقب "

 اعتمدت "المنافسة اًلستراتيجية" كاطار للعالقة مع الصين.  قد تكون إدارة بايدن

                                                           
يعاد إنتاج فكرة العولمة حالياا بحيث صارت ترّكز أك ر على األمن )أمن اًلست مارات والنشاط  49

 اًلقتصادي( على الحساب الفعالية والكفاءة.
لاللة أسس للسياسة نحو  2021دت إدارة بايدن عام في اًلستراتيجية المؤّقتة لألمن القومي حدّ  50

الصممين: األو  الحاجة للتجديد المحلي اًلقتصممادي والسممياسممي لتحّدي الصممين، وال اني أهمية جع  

ألك قضية مشتركة مع الحلفاء والشركاء، ولال اا، عرض لرؤية تنافسية للمستقب  تستند إلى خطة 

لتحوي  أميركا من خال  اسمممت مارات في البرامج  “ BetterBuild Back”هاالة إعادة البناء أفضممم  

 اًلجتماعية والبنى التحتية والبيئية. 

سية  سيا شرعي، بجملة ردود  شرعي و ير ال صيني ال سلوك ال سة لراند، ميزت بين ال صت درا كذلك أو

وردع  لرد على، والتبادلية،ا -1ي الصيني تقع  من خمس فئات: على السلوك  ير الشرعي: على التحدّ 

القاامة وتعزيز معايير جديدة، و مممبط القواعد والمعايير  مد المعايير -2السممملوك  ير المقبو  للصمممين؛ 

لقيادة ااسممتدامة في  -3الدولية، وتعرية وكشممف السمملوك العدواني للصممين؛ على السمملوك الشممرعي: 

 اسممتعادة صممحة -5ية؛ عم وبناء تحالفات وشممراكات عالمد -4األميركية لتأمين الصممالع العام العالمي؛ 

 وحيوية النظام األميركي. وهذه النقاط تنسجم مع األركان ال اللة المعلنة في اًلستراتيجية. أنظر:

Paul and others, Op. Cit. 
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على  فاقاإلنعاماا كان  60وهي تشم  البحث العلمي )قب   ةالستثمار في عناصر القّوا .أ

صاد األميركي فتراجعت أميركا  سبة مئوية من اًلقت البحث  عف ما هو عليه اليوم كن

مت الصين إلى المرتبة على البحث العلمي إلى المرتبة التاسعة وتقدّ  اإلنفاقفي نسبة 

وسممممكك حديد ومطارات(  وموانئوطرق  اإلنترنتال انية( والتعليم والبنية التحتية )

تدر كاء والقو  العماملمة و لذ يادة التكنولوجيمة )ا يبهما على تقنيمات المسممممتقبم  والر

اًلصممممطناعي والتكنولوجيا الحيوية والحوسممممبة الكمومية وهي المجاًلت التي ترّكز 

وتحفيز   51أشممباه الموصممالت( إنتاجالصممين على قيادتها( والتصممنيع الحديث المتقدم )

ميركا المركز التكنولوجي اًلبتكار في القطاع العام.  الهدف الرايسممممي هنا أن تبقى أ

ش الصين فيها وتهمّ  .52واًلقتصادي في العالم وممسكة بسالس  التوريد األساسية

لدو  األخر  بعنوان "الشممممراكة". ويؤكد بلينكن أن  على اسممممتتباعوتؤكد قدرتها  ا

اًلسممممت مار يطا  أحد أقو  األصممممو  في هذه المنافسممممة أي الديمقراطية األميركية 

 والنموأج األميركي. والشعو األميركي 

عظمتها" بعد  اسممتعادةر أحد مسمماعدي بايدن هذا اًلسممت مار بحاجة أميركا إلى "يفسممّ 

"شيء  انهوأيندر أن قامت بها قوة عظمى،  التفافةعقود من التراجع وأن هذه ستكون 

صين  أنتراجيدي". إن على أميركا  ستطيع أن تتعام  مع ال سها حتى ت ست مر في نف ت

                                                           
مليار دوًلر لتقديم مساعدات مالية من  52بحسو مشروع قانون اًلبتكار والتنافسية سيّكرس مبلغ  51

أشممباه الموصممالت التي هي حيوية في سممالسمم  التوريد المعاصممرة أج  بناء وتطوير وتحديث صممناعة 

% عام 37والطلو عليها في تزايد متواصممم . وقد تراجعت حصمممة أميركا من هذه الصمممناعة عالمياا من 

 ، والمراد اآلن عكس هذا المسار.2021% في 12إلى  1990

األميركي ألشممممباه الموصممممالت أقر مجلس النواب األميركي قانون تعزيز اإلنتاج  2022في نهاية تموز 

ا لدعم األبحاث والتطوير في هذه الصممناعة داخ  الوًليات المتحدة ما يقل   والذي يتضممّمن تمويالا كبيرا

اعتماد الوًليات المتحدة على الدو  األخر  وًل سممميما الصمممين ويعزز من القدرة التنافسمممية لالقتصممماد 

ألك في منتصممممف تموز إعالن إدارة بايدن أنها األميركي وكذلك يعزز من األمن القومي. وقد سممممبة 

ضمان أن ًل تنتق  دراية تكنولوجية متقدمة إلى  صين ل صالت إلى ال شباه المو صدير أ تجري مراجعة لت

 الصينيين. 
ص مشممروع قانون اًلبتكار والتنافسممية مبلغ  52 مليار دوًلر على خمس سممنوات لتعزيز مرونة  45يخصممّ

ها من خال  معالجة عوام  الهشمماشممة وبالتحديد الوصممو  إلى المواد سممالسمم  التوريد األميركية وأمن

األسمماسممية خال  صممدمات سممالسمم  التوريد بفع  أحداث أمنية أو طبيعية أو األوبئة، وكذلك من خال  

دعم تصنيع أو اًلستحواأ على مواد أساسية وتطوير المنشآت الصناعية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية 

نظرة وطنية لسمممالسممم  التوريد ورؤية بالوقت الحقيقي للقدرات التصمممنيعية  لسمممالسممم  التوريد توّفر

 األميركية في القطاعات الحرجة. 
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  يمكن أن بامكانية إعادة البناء بمعدّ  ميسممتواإليكونك مقا  يشممكّ  .53من موقع قوة

الجمهوريون  ي حتى لو كاندّ ي إلى تقويض المسممممار الصمممميني الحالي بشممممك  ج  يؤدّ 

ن. فاًلقتصممماد الصممميني سممميصمممبع األكبر عالمياا خال  "نافذة يوالديموقراطيون متحد

العمالق للصممين سمميكون سممنة. إن السمموق  15سممنوات إلى  10 منرة الفرصممة" المقدّ 

 .54"حق  جاأبية قوي" يتجاوز بك ير حدود الصين بم ابةحسو مقولة للحزب الشيوعي 

ا من  باحث في بروكينغز وله كتاب وهو دوشممي،  يدعو راشهذه الفجوة  إدراكانطالقا

"اللعبة الطويلة: اسمممتراتيجية الصمممين الكبر  ًلسمممتبدا  النظام األميركي"، إلى اتباع 

بناء النظام الدولي بطريقة  إلعادةمحاوًلت الصين  إحباطير المتمال " أي   اإل عاف"

ا وهي تشممم  جانبا  )الردع بالمنع تجاه محاوًلت الصممين التمدد  اعسممكريا  اًل تكّلف ك يرا

)قيود على الصممادرات التكنولوجية األميركية  ااقتصمماديا  اخارج مياهها اإلقليمية( وجانبا 

صين( وجانبا  سيا  اإلى ال ّس  اسيا صيني في األمم المتحدة والمؤ سمات )مواجهة النفوأ ال

 المتعددة األطراف(. 

مع حلفاانا وشركاانا لتعزيز رؤية مشتركة للمستقب " في مجاًلت األمن " بناء التوافق .ب

والتكنولوجيا واًلقتصماد. وبناء التحالفات والشمراكات وإعادة اًلنخراط في المؤسمسممات 

بايدن بعد سممممنوات ترامو العجاف.  إلدارةلخارجية الدولية هو ركن في السممممياسممممة ا

م هادئ  اويقو  بلينكن أن هذا األمر أك ر  ينطبة على منطقة المحيطين الهندي وال

ويسممتد   .55وألك تحت عناوين أن تكون منطقة حرة ومفتوحة سممياسممياا واقتصممادياا

صادي ًلزدهار بلينكن على هذا الجهد بالزيارات الرسمية للمنطقة وإطالق "اإلطار اًلقت

والطاقة  اًلقتصاد الرقمي وسالس  التوريد) منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ"

                                                           
53 The Economist, Op. Cit., p.21. 
54 The Economist, Op. Cit., p.21. 

اسمممميفيك للوًليات ب –"اسممممتراتيجية اإلندو  2022شممممباط  11وكان البيت األبيض قد نشممممر بتاري   55

وفيها تحديد للمقاربة األميركية تجاه منطقتي المحيط الهندي والهادئ التي بدأت الوًليات  المتحدة"

المتحدة في السممممنوات األخيرة النظر إليهما كمنطقة واحدة في سممممياق تزخيم المواجهة مع الصممممعود 

 الصيني وألك تحت عناوين جع  المنطقة: حرة ومفتوحة؛ متصلة؛ مزدهرة؛ آمنة؛ مرنة. 

The White House, “FACT SHEET: Indo-Pacific Strategy of the United States”, February 

11, 2022. 

الصينية على النفوأ في تلك المنطقة في  –بحسو دراسة لمؤسسة راند تتركز المنافسة األميركية و

 ، تايلند، فيتنام. أنظر:غافورةنسالدو  اآلتية: إندونيسيا، ماليزيا، فيليبين، 

Bonny Lin and others, U.S. Versus Chinese Powers of Persuasion, RAND Coporation, 

2020.  
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النظيفة والبنية التحتية والفسممماد(، وقمم المجموعة الرباعية )أسمممتراليا واليابان والهند 

مع رابطة دو  ، وتنشمميط الشممراكة شممراكة في األمن البحريالو 56والوًليات المتحدة(

ناتو في مدريد، وإنشاء الة سيا )آسيان( ودعوة الحلفاء اآلسيويين إلى قمّ جنوب شرق آ

شممممراكة أمنية بين أسممممتراليا والمملكة المتحدة والوًليات المتحدة )أوكاس(، وتقديم 

 مساعدات لمواجهة الوباء.

المواجهة  أن منطقة الباسيفيك الهندي، بحسو التسمية األميركية، ستكون مركز من الجليّ 

ا ما يسعون لتقييد القو  الصاعدة بتوازنات داخلية إة األميركية إأ الصيني ن األميركيين دااما

  إلى منافس عالمي. بدأ أوباما هذا وأخر  إقليمية تنهكها بحيث ًل تكون قادرة على التحوّ 

ا، وقد أطلة البيت األبيض ألناء وًلية  مممن مقاربته للتوجّ  2011المسممعى منذ عام  ه شممرقا

ع ما ) با طه 2015ام أو قة ورب لك المنط قديم الموقف الرسمممممي من ت قااة" لت قة ح ( "ولي

  .57باستعادة التوازن

شبيك مع محيطها وربطه بها  سم األكبر من مهمة الت صين أنهت الق يدرك األميركيون أن ال

بدرجة من التبعية تتباين بين دولة وأخر ، وهذا ما يجع  الغاية األميركية ًلسممممتعادة 

هذا اإلدراك يجع  مقاربة إدارة بايدن في تلك المنطقة  .58وصممممعبة ةمعقدالتوازن هناك 

أك ر عدوانية من مقاربة أوباما، ففي مقاربة األخير كان تعزيز الحضممور في الباسمميفيك يتم 

من خال  تقوية الروابط مع الصممين وتأسمميس حضممور أميركي قوي ومولوق هناك لتحقية 

صدقية بوجه أية  يالحلفاء بالتزام أميركي أ وإقناعتشجيع الصين على سلوك بّناء  : ايتين

إلى تبديد ك   األحاديةسممممياسممممات ترامو  وقد أّدت .59اإلقليميةمحاوًلت صممممينية للهيمنة 

                                                           
ميركا الصين لتصبع الشريك التجاري األو  مع الهند، حيث أتجاوزت  2022-2021في العام المالي  56

ار دوًلر ملي 32.8مليار دوًلر )بفااض  119.42بلغت قيمة التبادًلت التجارية األميركية الهندية قيمة 

مليار دوًلر بين الصين والهند. وتتضع أهمية الهند في اًلستراتيجية  115.42لصالع الهند( مقاب  

الهندي منذ إدارة ترامو وقد  –ك يلباسيفيك إلى الباسيفا-األميركية من تعدي  اسم المنطقة من آسيا

 تبّنت المصطلع إدارة بايدن.

https://www.thehindu.com/news/national/us-surpasses-china-as-indias-biggest-trading-

partner-in-fy22-at-11942-bn/article65473850.ece 

57 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/11/16/fact-sheet-advancing-

rebalance-asia-and-pacific. 

املة مع رابطة دو  جنوب شرق آسيا )آسيان( أطلقت الصين شراكة استراتيجية ش 2021في العام  58

 واألخيرة بدورها عقدت شراكة مماللة مع أستراليا لتأكيد ر بتها بالحياد في التنافس الصيني األميركي. 
59 Kenneth G. Lieberthal, The American Pivot to Asia, Brookings, December 21, 2011.  

https://www.brookings.edu/experts/kenneth-g-lieberthal/
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انتقلت إدارة بايدن نحو مقاربة أك ر تشممدداا تقوم على احتواء الصممين هذا السممبو ول ،60ألك

وتأكيد إلحاقهم باسممتراتيجية واشممنطن وتقلي  روابطها مع جيرانها وتقلي  اعتمادهم عليها 

 من خال  دمجهم تبعياا بها عسكرياا واقتصادياا وسياسياا. 

شممممراكات تمتد نحو الدو  األوروبية إعادة ترميم  يعدد بلينكن تحت عنوان بناء التوافة

والقو  "الديمقراطية" )مجموعة العشمممرين، مجموعة السمممبع( ويشمممم  ألك حلف الناتو 

ست مار الرقمي )الخصموصمية( والغذااي وكذلك واألمن البحري و شأن فحص اًل سية ب التن

و مموابط التصممدير، وتعزيز سممالسمم  التوريد، وتعزيز التكنولوجيا الخضممراء )مجلس التجارة 

زمنممة في قطمماع خالفممات مُ  والتكنولوجيمما بين الوًليممات المتحممدة واًلتحمماد األوروبي( وحمم ّ 

او على الشممركات الكبر ، ودعم البنية التحتية ، وفرض  ممرامواأللومينيوالطيران والصمملو 

ديمقراطية العالمية(، وتجديد ال 19-في الدو  النامية، وعقد مؤتمرات )حو  هزيمة كوفيد

ا(. تحّدي)وهنا ي ير مسماا  مرتبطة بالصمين  اإلنسمانوالتعاون في مسمألة حقوق  بحسمو ودا

ام القاام على القواعد وإصممالحه "تهدف هذه اإلجراءات جميعها إلى الدفاع عن النظ :بلينكن

 بحسو الضرورة، إأ ينبغي أن تستفيد منه كافة الدو ".

وقد نجحت هذه الجهود األميركية، مستفيدة من الحرب الروسية في أوكرانيا، في دفع الناتو 

ي خطاب جديد عدااي تجاه الصين للمرة األولى يتطابة مع ما ورد في خطاب بلينكن. نحو تبنّ 

)الناتو( المفهوم اًلستراتيجي الجديد الناظم له وألك خال   األطلسيلف شام  أصدر حفقد 

دو  من منطقة الباسيفيك  شهدت حضور أربع التي. و2022 حزيران 29قمة مدريد يوم 

الوليقة الصيني. وأكرت  تحّديالهندي في إشارة لدور الناتو الجديد فيما يخص مواجهة ال

 :أن

  ية الصين الشعبية وسياساتها القسرية تتحدّ "الطموحات المعلنة لجمهور 

. وتسعى جاهدة لتقويض النظام الدولي القاام على .مصالحنا وأمننا وقيمنا.

إن تعمية الشراكة اًلستراتيجية بين جمهورية الصين الشعبية واًلتحاد  .القواعد..

الروسي ومحاوًلتهما المتعا دة لتقويض النظام الدولي القاام على القواعد 

اءة مع جمهورية تتعارض مع قيمنا ومصالحنا. ما زلنا منفتحين على المشاركة البنّ 

الصين الشعبية، بما في ألك بناء الشفافية المتبادلة، بهدف حماية المصالع 

                                                           
 حو  الفروقات بين سياسات أوباما وترامو في منطقة الباسيفيك الهندي انظر:  60

Oliver Turner and Inderjeet Parmar (eds.), The United States in the Indo-Pacific: Obama’s 

legacy and the Trump transition, Manchester University Press, 2020. 
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ات المنهجية تحّدياألمنية للحلف. سنعم  معاا بشك  مسؤو ، كحلفاء، لمواجهة ال

األمن األوروبي األطلسي و مان التي تفر ها جمهورية الصين الشعبية على 

 .61قدرة الناتو الداامة على  مان دفاع وأمن الحلفاء"
 

قرأ الصينيون هذه التحركات باعتبارها مسعى لعز  الصين وتطويقها. فالهدف من "اإلطار 

هو و ع  ،شياوهوي بحسو سواًلقتصادي ًلزدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، 

ت التكنولوجيا إلبقاء الصين خارج السالس  الصناعية ومجاًلالقواعد وبناء الحواجز 

قد يص  األمر إلى حد منع الدو  المنضوية تحت هذا اإلطار من  بعد ألكوالفااقة. 

يجو على ولذا المشاركة في المشاريع التي تشم  الشركات والتكنولوجيات الصينية. 

مع اتفاق ك  من وتما . أن تظ  يقظة في مواجهة هذا اًلح ،شياوهوي ، يقو الصين

جيا كينجو، األستاأ والعميد السابة لكلية الدراسات الدولية بجامعة بكين، ودياو دامينغ، 

كان في نجاح هذا اإلطار في العالم الحقيقي يشكّ إًل أنهما ماهية الهدف األميركي على 

اوزه ة للدو  المشاركة فيه وعوااده مشكوك بها ويمكن للصين تجحيث ًل مكاسو جادّ 

ويوصي  .62اًللتزام بأجندتها والعم  من خال  "الشراكة اًلقتصادية اإلقليمية الشاملة"عبر 

 " بأنه:شينبو"

"يجو أن نستخدم الجغرافيا اًلقتصادية لحماية أنفسنا من المشاريع 

الجيوبوليتيكية للوًليات المتحدة. يقع تشكي  مجموعات سياسية وأمنية 

وع الجيوبوليتيكي للوًليات المتحدة. في لمواجهة الصين في قلو المشر

المقاب ، يتعلة اقتصادنا الجغرافي بتعاون اقتصادي مك ف مع دو  

 .63"ةالمنطق

                                                           
61 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf 

( مفادها أن دو  2020تتقاطع هذه التقديرات الصممممينية مع خالصممممات دراسممممة لمؤسممممسممممة راند ) 62

ا من الصمممين عسمممكرياا ودبلوماسممما –الباسممميفيك  ياا لكنها على العكس لهندي تر  أن أميركا أك ر تأليرا

اقتصادياا. وهذه الدو  تمي  لتصنيف التنمية اًلقتصادية في مرتبة أعلى من المخاوف األمنية ويقلقها 

النفوأ الصيني اًلقتصادي وليس التهديد العسكري الصيني وًل تجد أن التألير العسكري األميركي قادر 

صيني. كما أن هذه ا صادي ال شتركة على موازنة التألير اًلقت صالع م صّورها لم لدو  على الر م من ت

أكبر مع أميركا ولكن الصممين لديها أدوات أك ر قادرة على اسممتخدامها  ممدها على شممك  حوافز وإكراه. 

ولذلك تفّض  هذه الدو  عدم اًلختيار بين أميركا والصين وربما تصطف إلى جانو الصين إأا أجبرتها 

 أميركا على اًلختيار. أنظر:

Bonny Lin and others, U.S. Versus Chinese Powers of Persuasion, RAND Coporation, 2020.  

63  Jiang and  Xiaodong, Op. Cit. 

https://substack.com/profile/94484931-ji-xiaodong
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مشكلة جوهرية وهي التشبيك الصيني مع  مع الحلفاء والشركاء يواجه هذا التعاون والتوافة

ع أن "ًل نتوقّ : بلينكنيقو  عدد كبير من دو  العالم بما فيه حلفاء الوًليات المتحدة ولذلك 

تتشمممارك كافة الدو  بتقييمها الدقية للصمممين على  رارنا". يحاو  خطاب بلينكن ح  هذه 

التفهم لعمة هذه العالقات وأن واشمممنطن لن تفرض على الدو   إبداءالمعضممملة من خال  

ب  لم يسممممتطرد بذكر عيوب للتعام  من  .اًلختيار بين أميركا والصممممين الصممممين م   ق 

، والردود الصممينية 64اف" الذي ي ق  الدو  بالديون والفسمماد مار الغامض  ير الشممفّ "اًلسممت

ذها من دو  أخر  م   منع السممممفر لبعض الدو  أو فرض قيود على أية إجراءات ًل تحبّ 

 جمركية أو عرقلة المالحة البحرية.

لكونغرس إقراره في ا فسية )جارقانون اًلبتكار والتنالكن في مقاب  هذا التصريع فان  

ا لفرض رقابة  تضّمنيفع  العكس حيث ي 65مرة( 800ووردت فيها "الصين" أك ر من  بنودا

فالصقور  .66األخر الدبلوماسية واًلقتصادية  بين الصين والدو    األنشطةوسيطرة على 

القيود الشديدة  إلبقاءن للصين في الكونغرس، معظمهم جمهوريون، يكافحون والمعاد

ألك  من القانون. وهناك من ير  أن إدارة  إلدخا صين ويسعون على التواص  مع ال

في استراتيجيتها تجاه الصين"  واإليجابيةالتقدمية  هايدن تبدو "جاهزة للتضحية باألوجب

هذه العدااية اًلقتصادية  .67مقاب  دعم عابر للحزبين لالست مارات الداخلية الجديدة

اتجاه وا ع نحو اًلنقسام في اًلقتصاد الدولي  " دليالا على وجودشينبواألميركية يراها "

ونظام التجارة، حيث بدأت الوًليات المتحدة بالفع  في عملية "القضاء على العناصر 

                                                           
صينية من خال  حمالت دبلوماسية عامة موجهة نحو  64 ضيية على اًلست مارات ال تحاو  واشنطن الت

جمهور الدو  ال ال ة الرا بة بالتعاون مع الصممممين. م الا اقترح مجلس الشمممميوخ األميركي تمويالا بمقدار 

بهدف "مواجهة التألير الخبيث" للحزب الشمميوعي الصمميني  2026و 2022ا بين مليون دوًلر سممنويا  300

وأجاز لوزارة الخارجية والوكالة الدولية للتنمية تدريو صمممحافيين على تقنيات اسمممتقصمممااية  مممرورية 

لضمممممان المحاسممممبة العامة فيما يخص مبادرة الحزام والطرية، ويشممممم  ألك دعم المجتمع المدني 

 . واإلعالم المستق 
65 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260 
66 Carla Freeman, Blinken lays out three-part U.S. approach to China. But what’s missing?  United 

States Institute of Peace, June 2, 2022. 

الوطني لنواب الشممعو الصمميني عن بالغ  أعربت لجنة الشممؤون الخارجية بالمجلس 2021في حزيران  67 

اسممممتيااها ومعار ممممتها لموافقة مجلس الشمممميوخ األميركي على "قانون اًلبتكار والمنافسممممة األميركي 

وأو ممممحت اللجنة أن مشممممروع القانون، المليء بالتحّيز األيديولوجي والمدفوع بعقلية الحرب  ."2021

رجية والداخلية، ويتدخ  في الشؤون الداخلية للصين الباردة يشّوه طرية تنمية الصين وسياساتها الخا

 .ويحاو  احتواء تنمية الصين تحت شعار "اًلبتكار والمنافسة"
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ا أن العديد من الدو  لعديد من المجاًلت. في المقاب  "الصينية أو تقليصها" في ا نر  أيضا

جة لذلك، ًل مفر من وجود نظام ي عن الدوًلر". نتي"التخلّ  في المجتمع الدولي في خضمّ 

 .68اقتصادي وتجاري دولي ممزق"

سممتكون أميركا في بو ممع جيد للتغلو على الصممين بحا  تحقة  حيثالمنافساة  .ح

الركنين السابقين بنجاح. في هذا السياق تشير دراسة راند أن صعوبة المنافسة 

ا على مسمممتو  كام  المجتمع ًل يفصممممع الصمممين ترتبط بأنها    بين تّتخذ نهجا

الحكومة والمجتمع المدني أو المشممماريع الخاصمممة. وتنتمي هذه العناوين ال اللة 

لدولة الحزبية وتعبّ  ئه لصمممممالع الحزب وألك في إلى نفس النظام الذي تديره ا

المجاًلت الدبلوماسممية واإلعالمية والعسممكرية واًلقتصممادية مما يسمممع للصممين 

ها الوطنية للتنافس أ بالعودة إلى  .69و للضممممغط بهابجلو جميع عناصممممر قّوت

 يمكن استخال  المو وعات اآلتية: اًلستراتيجيةالتنافس وفة 

  حماية القدرة التنافسمممية التكنولوجية للغرب من خال  أمن البيانات ودفاعات

وفحص اًلسممممت مارات الصممممينية في القطاعات الحيوية  ،أفضمممم  ةإلكتروني

ية إلى الصمممين حتى ًل )تقنيات وبنى تحتية( و مممبط دخو  الشمممركات الغرب

اسممممتحواأ الصممممين على مزايا تكنولوجية حسمممماسممممة.  أوألك نق   تضممممّمني

 موجة جديدة من اًلبتكار. إلطالقبالتوازي تعزيز الشراكات و

 صين ال ضمن  تحّديالطلو من وزارة الدفاع اعتبار ال سي "من أج  أن ن سا األ

الذي  "ع المتكام الرد"يه .. من خال  نهج جديد نسمّ .بقاء جيشنا في المقدمة

يجمع الحلفاء والشمممركاء ويعم  عبر المجاًلت التقليدية والنووية والفضمممااية 

ماد على قوّ  باًلعت ية و مات نا المعزّ والمعلو يا ت زة في اًلقتصممممماد والتكنولوج

العسمكرية "إلى أنظمة  اتوفي هذا السمياق توجيه اًلسمت مار .والدبلوماسمية"

تنا . وتنويع و ممممع قوّ .تحريكها. أطو  مد  يصممممعو الع ور عليها ويسممممه 

وبصمممتنا العالمية وتقوية شممبكاتنا والبنية التحتية المدنية الحيوية والقدرات 

الفضااية. وسنساعد حلفاءنا وشركاءنا في المنطقة على تعزيز قدراتهم  ير 

سكرية هو من  من نطاقات التنافس  .70المتكافئة" إن مجا  التكنولوجيا الع

                                                           
68 Jiang and  Xiaodong, Op. Cit. 
69 Paul and others, Op. Cit. 

صادرة حدي اا 70 سة  صت درا سيا  أو صة لتحديد القدرات المطلوبة لمواجهة رو ّص سة راند مخ س عن مؤ

والصممممين عسممممكرياا بتطوير وتأمين قدرات مهمتها تأمين اآلتي: الدفاع والهجوم الفّعا  خال  سمممماعات 

https://substack.com/profile/94484931-ji-xiaodong
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 امتالكإن لم تسممتطع أميركا منع الصممين من حيث بين الصممفرية بين الدولت

فيجو أن تبقى خلف أميركا بجي  أو جيلين، ولهذا يبرز اهتمام  هكهذقدرات 

  .71أميركي است نااي في مجا  "أشباه الموصالت"

 الصممممين الجنوبي والشممممرقي من خال   يمواجهة المطالو الصممممينية في بحر

قة السمممماحلية والطيران واإلبحار العم  مع الشممممركاء ودعمهم في دو  المنط

وهنا نشير إلى توصية  .72حي ما يسمع القانون الدولي بذلك، بحسو بلينكن

راند مفادها أنه "ربما تحتاج وزارة الدفاع  مؤسمممسمممةصمممادرة عن دراسمممة ل

س سط كو شرق األو لتعزيز موقف  يلةاألميركية للحفاو على وجود كبير في ال

  .73ندياله –أميركا من منطقة الباسيفيك 

 األميركي الصمميني، تظ   توّتربخصممو  تايوان، وهي القضممية األك ر إلارة لل

د اسممتقال  تايوان وًل تؤيّ ” صممين واحدة“الوًليات المتحدة ملتزمة بسممياسممة 

لكن سممتواصمم   .وتدعو إلى ح  الخالفات عبر المضممية بالوسمماا  السمملمية

ع عن النفس". مسمممماعدة تايوان "في الحفاو على قدرة كافية للدفا أميركا

س صين توتذهو اإل أنها تتجه نحو العدااية في براتيجية في المقاب  ًلتهام ال

سي لعز  تايوان والخروقات الجويّ  ضغط الدبلوما ستها تجاه تايوان )ال ة( سيا

ا "للسممالم ووتصممنّ  مسممألة أات اًلسممتقرار في مضممية تايوان" وهي "فه تهديدا

                                                           

وأيام بد  أسممابيع وشممهور، الوصممو  إلى سمماحة المعركة )تايوان( من الخارج إليجاد وتعّقو ومهاجمة 

توليد سممممريع وقاب  للنجاة لقوة قتالية من داخ  وخارج مد  منظومات القصممممف ة، قوات العدّو الغازي

المعادية، وبعد إحباط  زو العدو التحضممير لتقليص القوات العسممكرية المعادية المتبقية )الدفاع الجوي، 

 قدرات إيصا  القوة، المنشآت العسكرية داخ  وخارج إقليم العدو( وألك بطريقة ًل تماللية. 

David A. Ochmanek, Determining the Military Capabilities Most Needed to Counter China 

and Russia, RAND Corporation, 2022. 
71 Mederios. Op. cit. 

في هذا السممياق نشممير إلى تقرير صممدر عن "مركز الدراسممات اًلسممتراتيجية والدولية" األميركي تحت  72

، يزعم بأن الصممين 2021يا البحرية للصممين" في شممهر تشممرين ال اني عنوان "رفع السممتارة عن الميليشمم

صيد ) سفن ال شبكة من  ستخدم  سكرية  28سفينة تتبع لمممممم  300ت شطة ع شركة( كواجهة للقيام بأن

 لبسط سيطرتها على مناطة بحرية متنازع عليها. 

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/publication/211118_Poling_Maritime_Militia.pdf?Y5iaJ4NT8eITSlAKTr.TWxtDHuLIq7wR 
73 Timothy R. Heath, Derek Grossman, Asha Clark, China's Quest for Global Primacy: An 

Analysis of Chinese International and Defense Strategies to Outcompete the United 

States, RAND Corporation, 2021.  

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/211118_Poling_Maritime_Militia.pdf?Y5iaJ4NT8eITSlAKTr.TWxtDHuLIq7wR
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/211118_Poling_Maritime_Militia.pdf?Y5iaJ4NT8eITSlAKTr.TWxtDHuLIq7wR
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ر اإلقليمي والعالمي". أي أن اهتمام دولي وقضممممية حاسمممممة لألمن واًلزدها

دو  أخر  إليها تحت عنوان  المقاربة األميركية تقوم على تدوي  األزمة لجرّ 

  .74مواجهة المطامع العدوانية للصين

ة باح ون صينيون بقلة على مقاربة إدارة بايدن وأفعالها فيما يخص تايوان. لّ ع

مية واًلستراتيجيا بجامعة باحث في األكاديمية الوطنية للتنالدياو دامينغ، يجد 

عالمات على تحّو  السياسة األميركية نحو مزيد من الو وح  ،رينمين الصينية

فيما يتعلة بتايوان. لذلك "لم يعد بامكاننا أن نبني تقييمنا لموقف الوًليات 

، نااو سو شياوهويويوافة  .المتحدة بشأن تايوان على "الغموض اًلستراتيجي"

على هذا ، CIISكية لد  يرمشارك في قسم الدراسات األمالمدير وزمي  باحث 

)تصريحات متضاربة ودعم    بشأن قضية تايواني  التقييم وأن أميركا تمارس الح  

عسكري ودبلوماسي( ويبدو أنها تعتقد أن الصين سوف "تتسامع" مع م   هذه 

هر الصين ظالحي  أو حتى "تبتلع الفاكهة الُمّرة" في مقاب  اًلستقرار. ولكن "ستُ 

للوًليات المتحدة من خال  إجراءات ملموسة أنها سوف تدافع بقوة عن مصالحها 

األساسية في حا  انتهاك أي طرف لها. علينا أن نكون وا حين لقد كان مبدأ 

 االروابط الدبلوماسية بين البلدين وسيكون من الخطير جدا  أساسالصين الواحدة 

 .75ف مبدأ الصين الواحدة"وتنسألميركا أن تتجاوز هذا التوافة 

  فرض قيود على األنشممطة الصممينية داخ  الوًليات المتحدة من خال  مراقبة

اسمممة و مممبط عمليات السمممرقة اًلسمممت مارات الصمممينية في القطاعات الحسمممّ 

ية نا   اإللكترون يث ت بالم   بح لة  عام بالم بة  طال كارات والم حاث واًلبت لألب

الصينية في أميركا، وكذلك  لشركاتاالشركات األميركية في الصين ما تناله 

التقليدي والجديد في الوًليات  اإلعالممنع الصممممين من الدخو  إلى مجالي 

 المتحدة. 

 

                                                           
ا إلدارة بايدن كونها لم تفع  المطلوب إللبات أن الصممممين هي التي تحاو 74   يوّجه ميديريوس نقدا

 تغيير الو ع القاام في تايوان من خال  محاولة عزلها خارجياا وعسكرة العالقات معها. 
75  Jiang and  Xiaodong, Op. Cit. 

https://substack.com/profile/94484931-ji-xiaodong
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 منه التعاون الذي ال بدّ  4.2

لكنه لم يرد كركن  مممممن اًلسممممتراتيجية  هخطابفي لتعاون على أكر ابلينكن  لقد أتى

ة التعاون مع الصين مو ع انقسام لطالما كانت مسأل .76وهي إشارة أات دًللة وا حة

داخ  الوًليات المتحدة بين تيارين رايسمميين. التيار األو  )سممياسممة الباب المفتوح( ير  

ي تدريجياا إلى ؤدّ يمع الصمممين لم دمجها في النظام الدولي سممموالمشممماركة أن التعاون 

صيني للتأليرات الخارج شف المجتمع ال صيني وك شيوعي ال سلوك الحزب ال ية بما تعدي  

في النظام والمجتمع الصمميني لم اسممتيعاب الصممين داخ   ةي إلى بث الروح الليبرالييؤدّ 

بعض المدافعين عن هذا  ًل ينكر .النظام الدولي القاام و ممبطها  مممن آلياته وقواعده

التيار الحاجة لتطوير المقاربة م   أن يكون التعاون أك ر مشمممروطية ألن أصممم  المقاربة 

بعيدة األمد ببناء النظام الدولي وتأجي  أي صمممراع مع الصمممين وتشمممجيع  ة أهدافهاتحق  

 األصوات المعتدلة داخ  النظام.

ا بالطبيعة اإليديولوجية للنظام  اني أما التيار ال   فكان يرفض تلك اًلفترا مممممات ربطا

الصمممميني وطموحاته وقدراته، ويحّتج هؤًلء اليوم أن النتيجة هي صممممين أقو  وأك ر 

ا في الداخ الخارج وأك ر تسمممملّ  عدااية في ى ولذلك كان هذا التيار يتبنّ  .77طاا واسممممتبدادا

بطاء صممممعودها. لكن ما إقاامة على احتواء الصممممين وردعها ومقاربة "الحرب الباردة" ال

أن على لد  النخبة األميركية  اإلجماعحص  في السنوات األخيرة هو ظهور مستو  من 

جدياا وًل بد لالنتقا  نحو مقاربة تنافسممية ن لم يعد مُ خيار التعاون والمشمماركة مع الصممي

صراع. وهدف هذا التنافس  صين أن ازدهارها له طرية وحيد وهو  اإللباتمع تجّنو ال لل

ن ًل يالتيار ينإن وجود هذ .78اًللتزام بمعايير النظام الدولي الذي استفادت منه للصعود

                                                           
ًلحظت كالرا أن ما كان  ااباا هو الركن الرابع أي التعاون ر م أن بايدن كان قد أشار إليه في بداية  76

عدد من  بالر م من أكر بلينكن ل باط. و فك اًلرت مة على  قاا مو ال بة ترا قار عاد عن م ته لالبت وًلي

يث ي جاًلت ح لة رفع الحظر الجمركي أو الم ية مسمممممأ فا ناو  ك نه لم يت فا عاون مع الصممممين  مكن الت

ع مقاربة اإلدارة تجاه  المفاو ممات التجارية. لقد أتاح الخطاب مسمماحة جديدة صممغيرة للتعاون لكنه و ممّ

 الصين وك  منطقة الباسيفيك الهندي باعتبارها أولوية األولويات. أنظر:

Freeman, Op. Cit. 
( أن سمممياسمممة 2021مارشمممايمر في مقا  له في مجلة فورين أفيرز )عدد تشمممرين ال اني ير  جون  77

"خطأ استراتيجي هاا " حيث لم يحص  في التاري  الحديث أن عززت قوة كبر  المشاركة تجاه الصين 

ا للقيام بشيء حيا  ألك.   صعود المنافس لها كما فعلت أميركا وأن الوقت اآلن قد فات جدا
حو  هذا الرأي ما كتبه روبرت وانغ، الموظف الكبير السممابة في خدمة الشممؤون األميركية  أنظر م الا  78

 الخارجية واألستاأ في جامعة جورج تاون:
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اسمممتخدام الحرب لوقف إلى تدعو ينفي وجود أصممموات متطرفة، من أم ا  جون بولتون، 

 الصعود الصيني قب  بلو ه خط الالعودة. 

بالعودة إلى خطاب بلينكن، يبدو أن األص  في المقاربة األميركية هي المنافسة 

مساحة للتعاون والعم  المشترك من باب الضرورة والحاجة بقي على والمواجهة ولكنها تُ 

ًل يوجد سبو يمنع دولتينا و بلينكن "ولضمان عدم الوصو  إلى صراع مفتوح، فبحس

. فيما ا"العظيمتين من التعايش السلمي والمشاركة والمساهمة في التقدم البشري معا 

"التعايش السلمي" وليس مجرد  استخدام مصطلعشينبو، يالحظ يخص هذه النقطة 

ايدن مع ي خال  اجتماع بالعام الما  أنه فيهذا التغيير في الصيا ة إلى  ردّ التعايش ويُ 

إنه  "شي"، أكر بايدن "التعايش بين الصين والوًليات المتحدة"، فقا  "شي"الرايس 

ا سلمياا". و ف المنافسة بين وصشينبو   فضّ ييمكن إ افة كلمة أخر  لجعله "تعايشا

ة على أساس تحسين الذات( أنها سباق وليس مباراة مالكمة )أي منافسة صحيّ بالدولتين 

ا إلى موقف لك ا ّوء، قب  أن يتب2019اك سوليفان عام   من كورت كامب  وجمستندا

يمكن  االخطأ األساسي المتم   في المشاركة هو افتراض أنه"منصبيهما، جادًل فيه أن 

ادي والسياسة الخارجية أن تّؤدي إلى تغييرات جوهرية في النظام السياسي واًلقتص

إلى "حالة مستقرة من التعايش  أن الهدف األك ر واقعية هو السعيإلى ا أهبللصين". و

 .79"الوا ع بشروط مواتية لمصالع الوًليات المتحدة وقيمه

د بلينكن المجاًلت التي من الضمممروري التعاون فيها مع الصمممين م   المناخ والغذاء ويعدّ 

رات  ير من انتشار أسلحة الدمار الشام  ومكافحة المخدّ  العالمي ومواجهة األوبئة والحدّ 

حة المشممتركة، بحسممو الخطاب، توجو فالمصممل عافي اًلقتصممادي العالمي.شممروعة وتالم

المناخ بدون قيادة الصممين،  مشممكلة تغيرّ  "ًل سممبي  لح ّ التعاون في مسممألة المناخ حيث 

لدولة التي تنتج  لات  28وهي ا عالمية" وهي األولى في اًلنبعا بالمئة من اًلنبعالات ال

بلينكن مسممممألة المناخ باعتبارها أزمة صممممينية في ر تليها الوًليات المتحدة. وهكذا يؤطّ 

 المقام األو . لم يوجز بينكن مفهوم التعاون بالقو :

 

                                                           

Robert S. Wang, A half-century of experience points to the need for stronger measures to 

address future challenges, American Foreign Service Association, July/August 2022.  
79 Xuetong, Op. Cit. 
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اء مع الصين أينما نستطيع، ليس كخدمة باختصار، سنتعام  بشك  بنّ "

نا، ولكن ألن  ب  اًلبتعاد عن مبادا نا أو ألي شممممخص آخر، وليس مقا ل

عه العالم من العظماء وألن يتوقّ  ات الكبيرة هو ماتحّديالعم  معاا لح  ال

في مصلحتنا مباشرة. ًل ينبغي أن تعية أي دولة التقدم في  ألك يصوّ 

 ".القضايا الوجودية العابرة للحدود الوطنية بسبو الخالفات ال نااية

موقع المعتدي الذي يمارس سممياسممات وهكذا يظهر بحسممو الخطاب أن الصممين هي في 

ة واألمن  د الشعو الصيني والمحيط اإلقليمي والنظام كراهية في اًلقتصاد والسياسإ

ستراتيجية األميركية  صبع اًل صالع األميركية والغربية. وهكذا ت دفاعياا  إجراءا الدولي والم

ًل بد منه وليس مسعى للوصو  إلى صراع ولكن ألك مرهون باستجابة الصين وقيامها 

 بمراجعة سياساتها ومواقفها. 

ستراتيجية عودة للتعاون بعض اآل على نقيض من شددة التي وجدت في هذه اًل راء المت

صراعية صين بعكس مقاربة ترامو ال ا  ،80مع ال ستراتيجية تعكس قرارا من الوا ع أن اًل

 هبالتصممممعيد المحسمممموب مع الصممممين. هذا التراجع األميركي فيما يخص التعاون يربط

عد ظري وعملي: يتم   البُ عدين نميديريوس بعدم ر بة الصممممين بالتعاون وهو أمر له بُ 

 ة لح ّ محّددالنظري في كون واشممممنطن تريد للتعاون أن يكون من خال  مو مممموعات 

مشممماك  بذاتها لم يتطور ويكشمممف عن طبيعة المصمممالع المشمممتركة )أي من أدنى إلى 

في المقاب  تطالو الصمممين بحصمممو  اتفاق شمممام  بداية يضممممن بيئة إيجابية  .أعلى(

ه يتم اًلنتقا  للتعاون في مساا  فرعية )أي من أعلى إلى أدنى(. للعالقات ال نااية ومن

أما عملياا فالمصملحة الصمينية بالتعاون مع أميركا ًل تعدو أن تكون تكتيكية بهدف شمراء 

الوقت ولتبريد المخاوف األميركية وكبع الخطوات العدااية األميركية وني  مكاسممو )فتع 

مة التجارية العالمية(، وبهذا المعنى كانت األسممممواق أمام الصممممين وقبولها  مممممن منظ

القيادة  لد  الصين تستخدم الحوار اًلستراتيجي مع واشنطن كنوع من التالعو. واليوم

                                                           
المقاربة باعتبارها تعود إلى الموقف التاريخي   pectatorSthe American انتقد مقا  في صمممحيفة 80

لتهديد القاام على التكام  واًلنفراج والتعاون مع الصمممين على الر م من أن بلينكن أو مممع ما يم له ا

ستراتيجية ترامو الصراعية وتتجه بد  ألك نحو التعاون وهو ما لن يؤدي إناقض الصيني. فالمقاربة ت

ا وُيشممّجع الصممين على مزيد من المغامرة، ويختم  لتغيير السممياسممة الصممينية ب  يمكن أن ُيفهم  ممعفا

 المقا : "لقد حّدقنا نحن والصين في عيون بعضنا البعض ولقد رمشت عيوننا للتّو".

Francis P. Sempa, Secretary of State Blinken ‘Blinks’ in Our Eyeball-to-Eyeball China 

Challenge, the American Spectator, May 30, 2022. 
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ا وجودياا  مممن عالقة  )تر الصممينية تصممّورات خاطئة للنوايا األميركية  في أميركا تهديدا

 اإليديولوجيالطابع  التعاون بسمممبوفي عدااية طويلة األمد( ولذلك أصمممبحت أق  ر بة 

والتنافسممي المتزايد للصممراع ومحبطة من سممياسممة إدارة بايدن وتصممريحات مسممؤوليها 

ا هي تستشعر مالمع ألزمات داخلية متزايدة.  السلبية وأيضا

أما من الناحية األميركية، يكم  ميديريوس، فادارة بايدن تتعاون بطريقة مختلفة عن  

ا وتكتيكياا ومدفوع ال من. فقد عانى أوباما إدارة أوباما حيث كان التعاون ال صيني محدودا

ا في جذب الصمممينيين للتعاون "كنا نطلو الك ير ونحصممم  على ُعشمممر ما نطلبه لم  ك يرا

موا تضممحيات ك يرة". أما في إدارة بايدن فيكتفي المسممؤولون يخبرنا الصممينيون أنهم قدّ 

أي لمن للصمممينيين ألن هذا  ة بدون عرضمحّدداألميركيون بعرض التعاون في مجاًلت 

لوا تبعات رد الصينيون المشاركة فليتحمّ التعاون ينطلة من مصالع مشتركة وبحا  لم يُ 

مخزونات  إلطالقألك. ويذكر ميديريوس أن هذه المقاربة كانت ناجحة في دفع الصمين 

  .81من احتياطاتها النفطية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا

على  ياب  ة رأت في هذا الدمج بين المواجهة والتعاون ما يد ّ ظهرت تعليقات صمممميني

قون "ممزّ بايدن حو  التعام  مع الصين، وأنها تعكس أن األميركيين  إدارةداخ   اإلجماع

في  ة ًلحتواء الصممممين".محّدددون، و ير متأكدين عندما يتعلة األمر باجراءات للغاية، متردّ 

بقاء مجاًلت للتعاون لكسمممو الوقت وتشمممجيع  ن علىيالمقاب  سممميبقى الصمممينيون حريصممم

 يوصممي أكاديميونق سممياال"المعتدلين" األميركيين ومنع حصممو  صممراع مسممّلع. وفي هذا 

يجو "أن ًل نستخدم اإليديولوجيا في سياستنا الخارجية ونواص  اتباع سياسة صينيون 

مربع للجانبين، خارجية مرنة وبرا ماتية، ومواصمممملة تعزيز التنمية السمممملمية والتعاون ال

 نتبع خطى الوًليات المتحدة في أًّل  العالمية. يجوومواصمممملة تعزيز العولمة والحوكمة 

سية المختلفة. إأا فعلنا ألكالتأكيد على التنافس بين أنظمتنا وقيمنا ا سيا سنقع في  ل ف

 .82ف  الوًليات المتحدة"

                                                           
81 Mederios, US Strategy toward China under the Biden Administration, Op. Cit. Mederios, 

US – China Competition, Op. Cit.  
82 Jiang and  Xiaodong, Op. Cit. 

https://substack.com/profile/94484931-ji-xiaodong
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 خامًسا: التفنيد الصيني 

ا على خطاب بلينكن أصمممدرت وزارة ا  2022حزيران  19ة بياناا بتاري  لخارجية الصمممينيردا

ا ل تضّمن ا  22 ممممممتفنيدا مت الرواية الصينية بشأنها مستندة الخطاب وقدّ  وردت فيموقفا

شرة وفيها نبرة  سية ومبا صيلية. ويالحظ أن لغة البيان قا  تحّديإلى أرقام ومعطيات تف

الصممينية بوجه سممياسممات  عالية وهي لغة تطغى على بيانات وتصممريحات وزارة الخارجية

المزاعم الجدو   تضمممّمنما في السمممنوات األخيرة. يأميركية عدااية تجاه الصمممين ًل سممميّ 

ه طاب والرد الصمممميني علي ية الواردة في الخ تدًل ا األميرك ناوين اًلسمممم بين  مع أكر ع

سين، وألك ل سيا  اعنوانا  19 ممممممقو سا ضّمن اأ عناوين أخر   3م  على تشاالبيان الذي  اهت

 .83رات والتعافي اًلقتصادي العالمي والمناخلمخدّ حو  ا

 الصيني الردّ  مزاعم اًلستراتيجية األميركية #

1 

تقويض  إلى الصممممينتسممممعى 

أميركمما بينممما النظممام الممدولي 

ميممه ألجمم  السمممممالم  ح ت سممممم

 والحريات والحقوق.

  األكبر للنظام العالمي فيما تريد نسخة أميركا هي المعطّ 

ة من النظام الدولي )قاام على سياسات القوة( لمتأمين محّدد

الحرب، تجاوز  مصالحها القومية وممارسة الهيمنة. )شنّ 

 اًلقتصادي(  اإلكراهالقانون الدولي، 

2 

أميركا ًل تسممممعى للصممممراع أو 

حرب باردة أو منع الصمممين من 

 لعممو دور قو  كبر  أو النموّ 

 اًلقتصادي. 

ية والخارجية، بشك  ًل أخالقي، ر قوتها الداخلأميركا تسخّ 

ًلحتواء الصين وقمعها. )قضية هواوي، معاقبة الشركات 

الصينية، تضلي  معلوماتي، حرب تجارية، التدخ  في 

الشؤون الداخلية، قانون التنافسية  د الصين، سياسة 

 المحاور، دفع الناتو للتدخ  في آسيا(.

3 

الدبلوماسممية األميركية تسممتند 

واحترام مصمممالع لى الشمممراكة إ

اآلخرين بينما الصممممين تمارس 

 ممممممد  اإلكراهدبلوممماسمممميممة 

 اآلخرين. 

وتمارس العقوبات  اإلكراهأميركا ابتدعت مفهوم دبلوماسية 

والحظر بما في ألك  د حلفااها أحياناا. أطلقت اإلدارة 

شركات التكنولوجيا  إلقصاءالسابقة برنامج )الشبكة النظيفة( 

ي البرنامج و غطت على الدو  لتبنّ الصينية من عدة مجاًلت 

ا.  أيضا

4 

يزة  ك لر هي ا تنمما  ي ط قرا م ي د

األقو  في مواجهممة الصممممين 

ات تحّديوقادرة على مواجهة ال

 الطاراة. 

ترفض أميركا الصيغ األخر  للديمقراطية وتحاو  فرض 

  في الشؤون الداخلية لخخرين بهذه الحجة دخّ تنموأجها وت

ارلي لها. )ديمقراطية أميركا وهو أمر يخالف الديمقراطية وك

الة ومشلولة وحكم تقوم على هيمنة رأس الما  و ير فعّ 

ل قة بها، في مقاب  الديمقراطية اية المهيمنة وتفتقد األقلّ 

 اًلشتراكية للصين(

 
 

                                                           
83 https://china.usc.edu/prc-foreign-ministry-reality-check-falsehoods-us-perceptions-china-

june-19-2022 
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 الصيني الردّ  مزاعم اًلستراتيجية األميركية #

5 

اًلختالفممات هي مع الحكومممة 

الصممممينية والحزب الشمممميوعي 

 مع الشعو الصيني. وليس 

قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي خيار التاري  والشعو ومحاولة 

التفرقة األميركية هذه دلي  على الحقد تجاه للنظام الصيني 

ومساره. )مضايقات للطالب الصينيين في أميركا واتهامات للجالية 

 سس(الصينية بأعما  تجّ 

6 

أميركمما ترفع قضممممممايمما حقوق 

تغيير ليس وتدعو لل اإلنسممممان

للوقوف  ممممممد الصممممين بمم  

لمنمماصممممرة السممممالم واألمن 

 .اإلنسانيةوالكرامة 

مضى مع زيادة وقت حقوق الشعو الصيني مضمونة أك ر من أي 

)مكافحة الفقر  واإلنجازملحوظة في مؤشرات األمن والسعادة 

 اإلنسانومتجاوز لحقوق  وكورونا(، فيما أميركا هي أكبر مستغ ّ 

) حايا عنف السالح، الفش  في مواجهة في الداخ  والخارج 

ين، التمييز  د المسلمين ونشر السكان األصلي إبادةكورونا، 

سالموفوبيا، اًلتجار بالبشر، طرد الالجئين، الحروب والمعتقالت اإل

 السرّية(

7 

أميركا ملتزمة بسياسة "الصين 

الواحدة" وبقانون العالقات مع 

 تايوان. 

 وإجماعمعيار في العالقات الدولية مبدأ "الصين الواحدة" هو 

يارياا(، وأميركا تتراجع عن تخاعالمي )أي أن اًللتزام األميركي ليس 

ض مبدأ الصين وتوافقاتها مع الصين وتضعف وتقوّ  االتزاماته

 الواحدة وهذا تهديد كبير لألمن واًلستقرار في مضية تايوان. 

8 
أميركمما تقف مع دو  العممالم 

 يغور. بحة اإل اإلبادة د 

لنيات محفوظة في الصين بشك  كام  والحديث عن حقوق ك  اإل

سات هو حملة تضلي  أميركية )تستخدم أكاديميين ومؤسّ  اإلبادة

لتشويه سمعة الصين  العالم وكذلك انفصاليين صينيين( حو 

 ومهاجمتها. 

9 

الحزب الشيوعي الصيني فرض 

ية  إجراءات لديمقراط ية ل عاد م

يخمم نغ و كو نغ و هو لف في  ا

 التزاماته الدولية. 

أميركا تستخدم هذه الذريعة حتى تحّو  هونغ كونغ إلى رأس 

جسر للنفاأ والتدخ  في الشؤون الصينية، فيما هونغ كونغ هي 

ز مسألة صينية داخلية ًل عالقة ألميركا بها. )أميركا تحفّ 

ض جهات من المجتمع المدني لطلو الحكم اًل طرابات وتحرّ 

لم تكن هناك ديمقراطية تحت الحكم البريطاني و، الذاتي وتمّولها

 لهونغ كونغ(.

10 

اتها لمفاهيم تعلن الصين مراع

حدة األ يادة والو ية السمممم قاليم

حرب  ل يممما تممدعم ا ف للممدو  

 الروسية على أوكرانيا. 

عقلية الحرب الباردة األميركية  وإن جذر األزمة في أوكرانيا ه

واشنطن لمعالجة عاتة  ىعلالمسؤولية تقع وسياسات القوة ولذا 

 المشكلة.  الو ع وح ّ 

11 

يدة  جد فات  حال كا تبني ت أمير

الهندي بهدف  كالباسمممميفيفي 

شارك  صادي وتت اًلزدهار اًلقت

ة مع شعوبه الر بة بمنطقة حرّ 

 ومنفتحة. 

يه األميركيون منطقة حرة ومنفتحة هي وسيلة لتعزيز ما يسمّ 

م في محيط الصين اًلنقسامات وتحفيز الصراعات وتقويض السال

الباسيفيك  –ومعها، وهذا بخالف ما هي عليه األحوا  في آسيا 

ر )التأكيد على هوية اآلسيوية( من التعاون المتباد  والتطوّ 

اًلرتباط بها،  فّك لى ع الجوار الصيني عالسلمي. )أميركا تشجّ 

ًل تزي  التعرفة الجمركية وترعى تحالفات عسكرية في محيطها، و

 ا ب  تلزمهم بشروط للتعام  مع الصين(.حلفااه نع
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 الصيني الردّ  مزاعم اًلستراتيجية األميركية #

12 

ناء  حات لب ها طمو لدي الصممممين 

قة المحيط  جا  نفوأ في منط م

هادئ تدعم دو   ال كا سمممم وأمير

المنطقة لحفظ حقوقهم و مان 

في  يران  ط ل مالحممة وا ل حريممة ا

 المنطقة. 

ي على ر القوّ ارض تنمّ ر السلمي وتعالصين ملتزمة بالتطوّ 

عاءات األميركية هدفها تقويض سيادة الصين الضعيف، فيما اًلدّ 

ي للسالم واًلستقرار وحقوقها ومصالحها وهذا تهديد جدّ 

 اإلقليميين. 

13 
المسؤولون الصينيون يمارسون 

 حمالت تضلي  معلوماتي. 

الصين  حية لحمالت التضلي  المعلوماتي التي ُتعد أميركا 

ا األكبر في العالم. )تستخدم أميركا التضلي  في حروبها مصدره

األكاأيو والشااعات، بينما الصين  ختلةومساعيها للهيمنة، ت

تستخدم الوقااع وشخصيات حقيقية حتى تقّدم الحقيقة ودحض 

 األكاأيو األميركية(.

14 

الصمممين تتجاوز القواعد التجارية 

وتتالعو اقتصممادياا على حسمماب 

ما  والشممممر كا الع كات في أمير

أميركا على هذه  والعالم. سمممتردّ 

لصممممين االتي منحممت  اإلجراءات

 ميزات تنافسية لفترة طويلة. 

الصين تلتزم بالموجبات التي يفر ها اًلنضمام لمنظمة التجارة 

يركا مربحة العالمية. العالقات اًلقتصادية بين الصين وأم

الصين هي  قمع اًلست مارات والتجارة معللطرفين. إن محاولة 

 ستضرّ  اإلجراءاتات التجارية بين البلدين. هذه توّترالسبو في ال

اآلخرين ولن تنفع الوًليات المتحدة. )يذكر النص مساهمات 

التجارة واًلست مار الصيني في تأمين فر  عم  لألميركيين 

 وزيادة الصادرات األميركية وتقلي  األسعار في أميركا(

15 

خر  سممممتمنع أميركمما الممدو  األ

ا بديالا لالست مارات الصينية  خيارا

ية  لة مديون حا التي تتركهم في 

 )ف  الديون(. 

في تقديم المساعدة الخارجية تحر  الصين على سيادة الدو  

ا في  –وتعم  وفة مقاربة رابع  رابع، وتلقى مساعداتها تقديرا

الدو  المتلّقية. )أميركا والغرب بد  مساعدة الدو  النامية 

 اًلتهامات للصين( يوجهان

16 

حازت الشممممركات الصممممينية على 

حرية الدخو  للسممموق األميركية 

بحماية القانون فيما الشممممركات 

ا وُيفرض  جه قيودا ية توا األميرك

 عليها توطين التكنولوجيا. 

السوق القاامة  ئمبادزمة بتعزيز بيئة األعما  وفة الصين ملت

ن بيئة األعما  على القانون والمعايير الدولية. وفيما تتحسّ 

 الصينية تتراجع بيئة األعما  األميركية للشركات الصينية. 

17 

ستغ ّ  صين ت صاد  ال انفتاح اًلقت

سممممس وقرصممممنة األميركي للتجّ 

ية  يا األميرك قة التكنولوج وسممممر

واًلبتكارات العسممممكرية وتحاو  

 زيادة التبعية التكنولوجية لها.  

د إلى است ماراتها يعو لصينلر التكنولوجي اًلبتكار والتطوّ 

وجهودها. تحاو  أميركا رسم حدود صراع إيديولوجي في 

مساا  العلم والتكنولوجيا نتيجة عقلية الحرب الباردة. )أميركا 

مارست تاريخياا سرقة الملكية الفكرية، أميركا تضع عوااة 

 اسة كنوع من تسييس العلم(تكنولوجية في قطاعات حسّ 

18 

الصممممين لممديهمما نظممام رقممابممة 

وتصمممممّدر هممذه  جممماهيري عمما   

 80التكنولوجيمما إلى أك ر من 

 دولة. 

األكبر للقرصنة في العالم. )الصين  اإلمبراطوريةأميركا هي 

تستخدم هذه التقنيات لتحسين الحوكمة اًلجتماعية و بط 

حاف   مليون كاميرا مراقبة، ولديها سج ّ  70الجريمة. في أميركا 

شك   ير تمييزي، وتستغ  س والمراقبة حو  العالم ببالتجسّ 

 واًلتصاًلت(. اإلنترنتسيطرتها في مجا  
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 سادًسا: تداعيات ونتائج محتملة

هذا ربما سمممميكون  رفع درجة التعبئة الصااااينية والوعي للمواجهة مع أميركا: .1

ا للصينيين أنهم الهدف المركزي التألير المباشر لالستراتيجية، حيث أصبع وا حا 

في هذا العقد على أق  تقدير. ويتأكد هذا اًلسممممتنتاج األميركية  إمبراطوريةل

أنه خال   بمراجعة بعض التعليقات الصممممينية على اًلسممممتراتيجية. يرّجع شممممينبو

ر ة ستتدهور العالقات بين الصين والوًليات المتحدة وستكون عُ  رااسة بايدن

ا. بات مع احتمالية عالية لحدوث أزمات وسيكون التعاون بين البلدين مللتقلّ  حدودا

 يسمممتخلص أنه ًلفشممميجين، رايس التحرير السمممابة لصمممحيفة جلوبا  تايمز،  أما

يمكن التخّلص من عداء النخبة السياسية األميركية تجاه الصين، وًل شيء يمكننا 

ع أن يغّير نظرة واشممممنطن إلى الصممممين على أنهمما "منممافس فعلممه من المرجّ 

ارض لمرض في السممياسممة وهناك من رأ  في اًلسممتراتيجية عو .84اسممتراتيجي"

م الهيمنة األحادية على النظام الدولي، واًلنحباس في الخارجية األميركية: وه  

أهنية الحرب الباردة، والهوس بالمنافسمممة. فاسمممتراتيجية بايدن هي نسمممخة من 

" لكن مع بعض الحُ  مرؤية ترامو ل    85جو الرقيقة."أميركا أوًلا

صيني عل .2 سة في الجوار ال شراكات بالترهيو احتدام المناف ى جذب الحلفاء وبناء ال

ة المجاورة تحت  مممغوط متصممماعدة قد وهذا سممميترك الدو  اآلسممميويوالتر يو 

سية داخلية.تحوّ ت سيا ّض    إلى ا طرابات  ستف صين    يحاجج ميديريوس أن ال

البدي  األفضممم  تركيز الضمممغوط على حلفاء واشمممنطن في المنطقة باعتبار ألك 

د الوًليات شرة مع أميركا. بحسو التجربة التاريخية، لن تتردّ و المواجهة المبالتجنّ 

المتحدة في نشر الفو ى في الدو  التي تعجز عن إلحاقها باستراتيجيتها ًلحتواء 

ي نظام مجاور سممينخرط في أاب  ًل يمكن للصممين أن تتسممامع مع الصممين. بالمق

معها في  محاولة عزلها. وكذلك فيما تسمممعى واشمممنطن لجذب الناتو للمشممماركة

سمممياسمممتها الصمممينية سمممتكون بكين مضمممطرة لتطوير دورها الدولي من منظار 

أدوارها في أوروبا وأميركا الالتينية والشرق  حديثإقليمي وهذا سيفرض عليها ت

الهندي" هي  –األوسمممط. سمممتكون الدو  الهشمممة أو الضمممعيفة في "الباسممميفيك 

ك فيما تّدعي اًلسممممتراتيجية ات في المرحلة المقبلة. لذلتوّتراألر ممممية الرخوة لل

                                                           
84 Jiang and  Xiaodong, Op. Cit. 
85 Xin Ping, Blinken’s China speech shows symptoms of sickness in US foreign policy, 

Global Times, June 2, 2022. 

https://substack.com/profile/94484931-ji-xiaodong
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سلوك منة ومفتوحة وحرّ آاألميركية أنها تريد أن تكون المنطقة  ة فان تداعيات ال

 .86األميركي تدفع األمور في اتجاه مخالف تماماا

المبادرات االقتصااادية األميركية التي ال ت اامل فتح األسااواق األميركية سااتكون  .3

تها إدارة فالمبادرة التي أقرّ  .ا بالصينقاصرة عن دفع الدول اآلسيوية لفم ارتباطه

بقي على أميركا داخ  اللعبة ولكن من دون فتع األسممممواق بايدن كافية ألن تُ 

األميركية أمام المنتجات اآلسيوية فلن تكون بديالا كافياا عن عوااد اًلنفتاح على 

الصممين. إن القدرة على المنافسممة الطويلة األمد مع الصممين توجو فتع األسممواق 

ية ب ، منسممممّ  .87األميرك كام كارت  كده  ما يؤ هذا  يت و قة  األبيضة الب لمنط

صادية  شاركة اًلقت سفيك الهندي، بأن الم صر  األميركيةالبا في المنطقة هي عن

لكن أميركا بحاجة للعودة إلى اتفاقيات ، األميركيةأسمممماسممممي في اًلسممممتراتيجي 

لما يمكن أن تكون  ليهاإكن بايدن يخشممممى العودة التجارة الحرة في المنطقة. ل

سطى األميركية. وهنا يظهر رأي قاا  بأنردّ  صين  إأا هة فع  الطبقة الو كانت ال

ا لألمن القومي فهناك تضممحيات يجو القبو  بها في سممياق المواجهة  كما تهديدا

أن التجارة سمممتزيد األجور الحقيقية ألن المشمممكلة في التكنولوجيا وليس التجارة. 

 .88تلزم سياسة تجارية متماسكة ومولوقةفالمنافسة مع الصين تس

إلكراأل الصااااين على تعديل  تخدمسااااسااااتُ عدم وضااااوح فيما يخص األدوات التي  .4

ينتقد ميديريوس  .وتصممممحيع ممارسمممماتها اًلقتصممممادية سااالوكها االقتصاااادي

لمواجهة  اقتصادية وا حةاستراتيجية إدارة بايدن كونها ًل تشتم  على مقاربة 

طر اًلقتصادية لفرض اًلنضباط على الصين وًل ألُ الصين، فليس هناك توظيف ل

فرض مزيد من التعرفات  اًلسمممت مار في الداخ  كاف. ه  سمممتلجأ واشمممنطن إلى

د ة بشممك  جيّ وهنا يحضممر نقد أن سممياسممة التعرفات الجمركية لم تطبّ  الجمركية 

بعضممها أو توفير اسممت ناءات لحماية المسممتهلكين األميركيين  حيث كان يجو رفع

من  اواحدا إن . 89احة قطاع األعما  وإًل سمممميزداد اًلنقسممممام األميركي حولهاأو إر

                                                           
 لالطالع على موقف صيني من هذه المسألة، أنظر:  86

Xinhua, Guest Opinion: "Indo-Pacific strategy" good for America or Asia?  Beijing Bulletin, 

June 15, 2022. 
87 Mederios, US Strategy toward China under the Biden Administration, Op. Cit. 
88 Kelly A. Griec, Biden’s China Strategy Needs an Economic Statecraft Component, The 

Diplomat, June 1, 2022. 
89 Mederios, US Strategy toward China under the Biden Administration, Op. Cit. 
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نة األميركي بايدن لرفع القيود الجمركية  أوجه هذا اًلنقسمممممام دعوة وزير الخزا

يقّوض القدرة  مجتمع التجارة األميركي ألك كونهلخفض التضممخم فيما يعارض 

 ة المزعومة. ممارساتها التجاري على التفاوض مع الصين فيما يخّص 

تكشف اإلستراتيجية، وكذلك تنّشط، أن عالقات الدولتين وصلت إلى مرحلة من  .5

الذي ًل يعلم أحد إن كان سيصمد وإلى متى سيصمد. وقد حّذر  "التوازن الهش"

أن "السمملوك العسممكري الصمميني الحالي يضممعنا على مسممار أزمة من ميديريوس 

ير إلى أن الخطوات العسكرية الصينية كوبية جديدة بين البلدين". لكن الواقع يش

ية بعكس  فاع ها  الخطواتما تزا  د كا من حضممممور يث تعزز أمير ية ح األميرك

طر العسكري في جوار الصين )مناورات وتدريبات وجهوزية وتسليع حلفاء وبناء أُ 

ا واسممممعممة لتعزيز  للتعمماون والتبمماد ( بممالتزامن مع إطالق األميركيين جهودا

الصمممين خلفهم بجي  أو  بابقاءحهم ية الخاصمممة بهم لطموالتكنولوجيا العسمممكر

تان الحر  على تجاوز الصممدام العسممكري لنين في هذا المجا . سممتواصمم  القوّ ا

ا آلليات إدارة ال بينهما لمنع حصو  خل  في  توّترالمباشر ولذلك قد نشهد تطويرا

ن أن ر تقرير جديد صممممادر عن "مجموعة األزمات الدولية" محذّ الحسممممابات. وقد 

شيد العسكري ات بين القوّ توّترازدياد ال ستمرار التح إلى تداعيات  باإل افةتين وا

ات القاامة إلدارة النزاع  ير كافية ما الحرب الروسمممية في أوكرانيا تجع  من اآلليّ 

 ز من احتما  حصو  صراع ناتج عن خل  في الحسابات أو صراع  ير متعّمد. يعزّ 

د تقدير لمجلس حدّ  .فق المواجهة بين البلديني ُأمفصلًيا ف 2024سيكون العام  .6

ستخبارات الوطنية األميركي عام  س 2021اًل سيناريوهات ًلتجاهات العالم  ةخم

عام  ية في 2040حتى ال حال بالتطورات ال ا  طا ماًلا رب ها األك ر احت لة من بدو لال ، ت

غرب وهي إما "نهضمممة الديمقراطيات" )صمممعود ال ةالصممميني – ةالعالقات األميركي

ا واحتواء الصمممين( أو التعايش التنافسمممي )تنافس من دون وقوع حرب( أو  مجددا

عالقات الدولتين  تمرّ  .90"الوحدات المنفصمممملة" )نشمممموء كت  حو  القو  الكبر (

                                                           
 لالطالع على كام  التقرير:  90

The U.S. National Intelligence Council, “Global Trends 2040: A More Contested World”, 

March 2021.  

 https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/GlobalTrends_2040.pdf 

أن تنتصر  2050خلصت دراسة لمؤسسة راند إلى سيناريوهات شبيهة حيث أنها استبعدت حتى العام 

ا من النجاحات و اإلخفاقات الصمممين على أميركا أو أن تنهار ورّجحت في المقاب  أن تحقة الصمممين مزيجا

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/GlobalTrends_2040.pdf
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/GlobalTrends_2040.pdf
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نافسممممي"  اآلن في عايش الت كا لتحقية نيبما هو أقرب إلى "الت ما تسممممعى أمير

ضة الديمقراطيات" وبحا  نجحت صلو لذلك ف في بناء سيناريو "نه ساس  على أ

جهودها للدفع نحو سيناريو "الوحدات المنفصلة". ولذلك الصين م األرجع أن تزخّ 

 فانوعلى الر م من تأكيد اًلسممممتراتيجية على تجّنو "حرب باردة" مع الصممممين 

التعبئة اإليديولوجية للتنافس وانتشاره على المستو  العالم بشك  عدااي تدفع 

سمممتجد الصمممين نفسمممها أمام الحاجة لمراجعة سمممياسممماتها في هذا اًلتجاه. وعليه 

فريقيا بما في ألك تعمية التعاون إميركا الالتينية والشرق األوسط والدولية في أ

 مع القو  المناواة للوًليات المتحدة بدرجة حذر أق . 

احتماًلت اندًلع هذه الحرب الباردة وألك ربطاا بطبيعة القيادات  2024د العام سمممميحدّ 

 2023يدة في الصممين وتايوان والوًليات المتحدة حيث تنتهي وًلية شممي ال انية في الجد

. ولحينها من 2024على أن تجري انتخابات رااسممممية في ك  من تايوان وأميركا عام 

ا أن تكون اكتملت نتااج الحرب الروسممية في أوكرانيا. بالمجم  يمكن تعداد المرجّ  ع أيضمما

؛ مواصمملة الصممين 2024ع وهي: فوز الجمهوريين عام جملة عوام  سممتحّفز حالة الصممرا

صممعودها بالر م من الضممغوط األميركية؛ خروج روسمميا بنصممر ما في أوكرانيا؛ صممعود 

ا على اًلستقال ؛ استمرار نهج شي بعد  ؛ مواجهة الصين 2023قيادة تايوانية أك ر إصرارا

 ة.ألزمات داخلية حادّ 

ئيساااي في االساااتقطاب األميركي ل الصاااين ب اااكل متزايد إلى عنوان رساااتتحوّ  .7

وألك بسمممبو األهمية المركزية لالسمممت مار في مصمممادر القوة األميركية  الداخلي

التشمممابك في المصمممالع  عن ك افةعدا  ة )الركن األو  في اًلسمممتراتيجية(الداخلي

المالية والتجارية بين البلدين. إن مسممممألتي أوجه اًلسممممت مار الداخلي وطبيعة 

ا على توزيع ال روة والسلطة  انية مع الصين ستتركالعالقات اًلقتصاد ا مباشرا ألرا

ة في ك  خيار على محّددداخ  أميركا، حيث تسممتفيد مناطة وقطاعات وشممرااع 

وتسممماهم تركيبة النظام السمممياسمممي األميركي التشمممريعية  حسممماب أطراف أخر .

ة على أن لمختلف)مجلسي الشيوخ والنواب( والتوازنات فيه بتعزيز قدرة المصالع ا

                                                           

لت الدراسممممة إلى لاللة  ولذا هي إما أن تواصمممم  صممممعودها أو تعاني من الركود. وبناء عليه توصممممّ

صينية:  صرة؛ 1سناريوهات للعالقات األميركية ال صين المنت سين بحا  تحقة احتما  ال صادم المناف . ت

اهات المتباينة بحا  . مسممار اًلتج3. الشممركاء المتوازنون بحا  اسممتمرار الصممعود الصمميني أو ركوده؛ 2

 انهيار الصين وعودة الصعود األميركي.

Andrew Scobell and others, “China’s Grand Strategy”, RAND Corporation, July 2020. 
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القوانين الهامة، م   قانون بايدن لالسممت مار في  إقرارما يجع   يكون لها صمموت

ما  ) ية واألع ية  (2021في تشممممرين ال اني  رّ ق  أُ البنى التحت خ   مممممن عمل يد

بعكس ما تسممممتلزمه  اإلنفاقمسمممماومة طويلة بين الحزبين قد تغّير أحياناا وجهة 

ف األميركي حو  سممياسممية التعرفات كما يتواصمم  الخال .91المنافسممة مع الصممين

 الجمركية والقيود التجارية على الصادرات الصينية بين القطاعات المختلفة. 

ا وهنا نشير مجدّ  أن كال الحزبين ربط العالقة مع الصين بالدفاع عن مصالع العما  إلى دا

ءاا من األميركيين والطبقة الوسمطى األميركية والشمركات األميركية، حيث أصمبع ألك جز

سؤولية عن التعبئة اًلنتخابية التي تزداد حدّ  صين م صبع تحمي  ال ة بمرور الوقت. وقد أ

األو مماع اًلقتصممادية األميركية عنواناا تحويرياا بحيث تسممتخدمه النخبة لدفع المسممؤولية 

عالمي  ظام ال لدور األميركي في الن ناك خالف عمية بين الحزبين حو  ا ا ه ها. وأخيرا عن

الفات والعم  المتعدد األطراف، ولذلك بحا  وصو  رايس جمهوري قد ينسف وبناء التح

بناء التوافة والشمممراكات مع القو  اآلسممميوية  وأحد أبرز أركان اًلسمممتراتيجية الحالية وه

ا وتلك "الديمقراطية"، فضممالا عن أن وصممو  رايس آخر م   ترامو سمميُ  ا عميقا حلة  ممررا

 .92ت المتحدةبالصورة الديمقراطية الهشة للوًليا

صيني  .8 سلوك ال سعى إلى تغيير ال ستراتيجية أن الوًليات المتحدة ت ضع من اًل يت

 تضّمنمن خال  تشكي  البيئة اًلستراتيجية بد  المواجهة المباشرة وهذا األمر ي

ساهمة  صين والعالم للم شراكات في محيط ال شبكات من التحالفات وال بناء عدة 

صانعي القرار ال سابات  شنطن إلى تأمين بداا  في تغيير ح سعى وا صينيين. وت

سالس   إ عافأو  للدو  لفكّ  صين من السيطرة على  صين ومنع ال روابطها بال

ولذلك سممتمارس توريد ًل سمميما في السمملع والمواد الحسمماسممة وفااقة األهمية. 

أميركا  ممممغوطاا متزايدة على حلفااها والدو  المحايدة أو الصممممديقة للصممممين 

 .93ةمحّددتشممممكي  عالقتهم بالصممممين في مجاًلت  إلعادة بالتر يو والترهيو

                                                           
 لالطالع على ما مر به هذا القانون من تجاأبات وتعديالت راجع الرابط اآلتي: 91

https://ballotpedia.org/Infrastructure_Investment_and_Jobs_Act_of_2021 
 أنظر حو  هذه النقطة: 92

Minxin Pei, Can the US Win the New Cold War?  Project Syndicate, July 14, 2022. 
بشك  متواز،  وصفت وليقة صادرة عن المفو ية األوروبية العالقة مع الصين بأنها 2019في العام  93

وشريك بالتفاوض ومنافس اقتصادي وتكنولوجي وخصم ية هي شريك للتعاون في عدة مجاًلت سياس

منظومي يروج لنماأج مختلفة من الحكومة، ولذلك على أوروبا أن تتعام  مع الصممممين وفة مقاربة 
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وتسمممعى واشمممنطن إلى قسممممة العم  بين حلفااها بشمممك  يمنع ظهور فرا ات 

تسممتفيد منها الصممين وألك إما بالتشممبيك البيني أو بدعمهم لالنخراط في دو  

إن عالقة األنظمة السياسية بالصين ستصبع أات وزن كبير  .94لال ة بد  الصين

وبطبيعة الحا  هذا د موقفها منها. تحّديم واشممممنطن لتلك األنظمة وفي تقيي

و والدو  يما في محيطها القرًل سيّ األميركية اللعبة  اراةسيفرض على الصين مج

المفتاحية من خال  رفع الحوافز اًلقتصادية بشك  أساسي وتطوير دبلوماسيتها 

 العامة بدرجة لانية. 

لموقع  اإدراكً الصيني ُيفترض أنها باتت أكثر  حّديتمع اكتمال رؤية إدارة بايدن لل .9

لم يرد أكر الشمممرق األوسمممط في  .95تحّديال ااارق األوسااط في مواجهة هذا ال

اًلسممممتراتيجية بشممممك  مباشممممر لكن األركان ال اللة فيها ترتبط بدرجة أو أخر  

                                                           

برا ماتية ومرنة. اليوم في ظ  التصممممعيد األميركي والضممممغط على الحلفاء تضممممية مسمممماحة المرونة 

 ديد لحلف الناتو. لمراجعة الوليقة أنظر:األوروبية مع الصين كما اتضع من المفهوم الج

Joint Communication to the TO European Parliament, the European Council and the 

Council, EU-China: A Strategic Outlook, March 12, 2019.  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf 

أنشمممأت إدارة بايدن شمممراكة مصمممّغرة تجمع أميركا والهند واإلمارات وكيان العدّو اإلسمممراايلي، وهي  94

ضور الهندي في اإلمارات وكيان العدّو. وفي  صيني بالح ضور ال ستبدا  الح شراكة من  من أهدافها ا

شهد 2022شهر تموز  صة من مرفأ حيفا الذي  شراء ح شركة هندية في  ا أميركياا على  شاركت  اعترا ا

 مشاركة صينية في تطويره. 

Al-monitor, Indian company among buyers of Israel's Haifa Port, July 16, 2022.  

https://www.al-monitor.com/originals/2022/07/indian-company-among-buyers-israels-haifa-

port#ixzz7ZTvsD93K 

كشممف موقع "إسممرااي  ديفينس" عن قرار الحكومة اإلسممراايلية خصممخصممة وبيع ميناء حيفا لصممالع كما 

مليار  4.1مقاب   الهندية ADANI PORTSمجموعة "سمممديه  ادوت ماسممموفيم" اإلسمممراايلية وشمممركة 

شمميك ، على أم  أن تؤّدي خصممخصممة الميناء إلى تحسممين المنافسممة في الموانئ البحرية اإلسممراايلية. 

ستحوأ المالكون الجدد على  صفقة بأن ي ضي ال شركة التي تمَّ توزيعها  100وتق سهم ال في المئة من أ

 70بحرية في الهند تسمممتحوأ على على النحو التالي: الشمممركة الهندية وهي األكبر في مجا  الموانئ ال

في المئة. وكانت بدأت عملية خصخصة  30في المئة من األسهم، فيما تحص   ادوت اإلسراايلية على 

صة ميناء إيالت  2020ميناء حيفا في العام  صخ صة، ومن قبله جرت خ صخ بموافقة اللجنة الوزارية للخ

 . 2013في العام 
قبي  جولته في الشممممرق  2022تموز  9ن بوسممممت بتاري  في مقا  نشممممره جو بايدن في الواشممممنط 95

األوسممط، ربط الحاجة لعالقات جيدة مع دو  المنطقة، ومنها السممعودية، "بو ممع أنفسممنا في أفضمم  

 موقف ممكن لمنافسة الصين". 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/07/09/joe-biden-saudi-arabia-israel-visit/ 

https://www.al-monitor.com/originals/2022/07/indian-company-among-buyers-israels-haifa-port#ixzz7ZTvsD93K
https://www.al-monitor.com/originals/2022/07/indian-company-among-buyers-israels-haifa-port#ixzz7ZTvsD93K
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أصمممبحت هذه السمممياسمممة خا مممعة للمنظار  بالسمممياسمممة األميركية في المنطقة.

د في التضيية عات أبرزها: التشدّ من المحتم  أن تكون له عدة تب   الصيني، وهذا

على العالقات الصينية مع دو  المنطقة؛ موازنة الدور الصيني باًلستعانة بقو  

أوروبية وأخر  آسمممميوية م   الهند واليابان؛ فرض قيود على حركة التكنولوجيا 

بالمصالع األميركية  الصينية داخ  المنطقة؛ زيادة تشبيك مصالع دو  المنطقة

 اإلعالميةتشمديد الحمالت  ؛96والنظام الدولي أي تعزيز اعتماديتها على واشمنطن

على التعاون مع الصممممين في مشممممماريع البنى التحتية؛ إطالق حمالت وعي في 

مسمممألة مسممملمي اإليغور في الصمممين؛ الحر  على  مممبط البيئة اإلقليمية ومنع 

ية أو تخلة فرا ات أمام الصممين وروسمميا؛ ت الموارد األميركشممتّ حروب واسممعة تُ 

الغربي إما بتحفيز تغيير سمممياسمممي السمممعي بقوة لضمممبط تركيا داخ  المعسمممكر 

ا وإما بتشممممجيع الجناح الغربي داخ  حزب أردو ان إو سممممقاط أردو ان انتخابيا

 الصهيوني كقوة وكيلة في  المنطقة.  ونخبته؛ مزيد من اًلتكا  على كيان العدوّ 

بة من النقطة من المفيد اإلشارة إلى أن الجهات البح ية واإلعالمية المقرّ  وفي ختام هذه

سراايلي أو المرتبطة بالمحافظين الجُ  ف من الترويج أنه من  ير الممكن دد تك ّ اللوبي اإل

لواشممنطن مواجهة الصممين من دون أن يكون لها حضممور وازن ودور نشممط في الشممرق 

األميركي من المنطقممة أو تقليص الحضممممور ف األوسممممط وًلنتقمماد الحممديممث عن التخفّ 

  .97العسكري

صينيينستزداد أهّم .10 صانعي القرار ال سيزيد  ية ال رق األوسط في حسابات  حيث 

سطي إ شرق أو شنطن نفوأها ال ستخدام وا  إلحباطدراكهم لالحتماًلت العالية ًل

سية تطلّ  ص  مقاربتها الراي ستوا صين  سيوية والدولية. على أن ال صين اآل عات ال

تها بالتشمممبيك اًلقتصمممادي واًلندماج األمني والتكنولوجي بالمنطقة وتعمية قوّ 

                                                           
 الا حو  هذه النقطة: أنظر م   96

Minxin Pei, How the US Can Counter China’s Middle-East Influence, Project Syndicate, 

June 17, 2022. 
97 :  أنظر م الا

Michael Singh, China and the United States in the Middle East: Between Dependency and 

Rivalry, Washington Institute for Near East Policy, June 2021. Eyck Freymann 

Influence Without Entanglement in the Middle East, Foreign Policy, February 25, 2021. 
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عام اإلقليمي بة والرأي ال مة بين النخ ناع نافس مع  ،98ال جاًلت الت يد م ما تز ورب

واشمممنطن ولكن بحسمممابات دقيقة لعوااد ألك مقارنة باسمممتفزاز األميركيين في 

ه  رباا" الصينية، أي نحو وجّ مجاًلت حيوية لهم. بمعنى آخر ستكتسو مقاربة "الت

ا  ًلحتواء محاوًلت التطوية  اإ ممممافيا آسمممميا الوسممممطى والشممممرق األوسممممط، زخما

هذا اًلحتواء ًل يحص  فقط بالتنافس مع واشنطن ب  كانت الصين  .99األميركية

مع  توّترف من اًلحتقان والتسممعى لخلة مصممالع مشممتركة معها في المنطقة تخفّ 

ا.وهذا من المرجّ األميركيين في شرق آسيا،   ع أن يستمر ولكن بشك  أك ر حذرا

ي عنهم من طر وشمممراكات لرفع كلفة التخلّ سممميكون الصمممينيون معنيين ببناء قدرات وأُ  

ولتعزيز نفوأهم األمني في المنطقة وألك  مممممن مقاربة اًلسممممتقرار  100الدو  ال ال ة

لصين لتحّم  أعباء أمنية بما ًل يتعارض مع جوهر المقاربة األميركية وًل يدفع ا اإلقليمي

 ن يقومون بالمهمة. والهدف من ألكويضمممعها في صممملو لعبة المحاور ما دام األميركيو

و لتغيير في اًلسممممتراتيجية األميركية نحو اسممممتخدام األُ هو  طر األمنية للمنطقة التحسممممّ

ر الصمممينيون تطوير نفوأهم اإلقليمي فسممميكون بالمصمممالع الصمممينية. وبحا  قرّ  للمّس 

مراجعة سياستهم المتحّفظة في دو  م   لبنان وسوريا والعراق والجزاار واليمن  عليهم

وكذلك نق  العالقة مع إيران إلى مسممتو  جديد. الخالصممة أنه قد تجد الصممين نفسممها 

سة  سيا شبيه متداو  لل صابع األقدام" )ت شي على رؤوس أ مجبرة على اًلنتقا  من "الم

 مشي على قدميها، ولو بهدوء.  الصينية الحذرة في المنطقة( إلى ال

 

                                                           
تقّر التقارير األميركية بأن الرأي العام في المنطقة ينظر إلى الصين بشك  إيجابي وعلى أنها قوة  98

قة. حو  هذه النقطة وكذلك عن الرؤية األميركية للنفوأ رايسة وفاع  اقتصادي مشارك في المنط

 الصيني داخ  المنطقة أنظر:

Becca Wasser, Howard J. Shatz, John J. Drennan, Andrew Scobell, Brian G. Carlson, 

Yvonne K. Crane, “Crossroads of Competition China, Russia, and the United States in the 

Middle East”, RAND Corporation, 2022. 
كانون األو   23للمزيد حو  هذه النقطة، أنظر: حسام مطر، نحن بين استدارتين، صحيفة األخبار،  99

2020 . 
ا أمام  100 م الا يذكر مقا  موقع بوليتيكو أن عمة المصالع المتبادلة بين الصين والسعودية تشّك  عااقا

 ودي بسهولة. إدارة بايدن إلعادة  بط الموقف السع

Phelim Kine, China stands in the way of Biden’s Saudi outreach, Foreign Policy, July 15, 

2022. 
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 خاتمة

سباق تمي   صين خلف الوًليات المتحدة في معظم المجاًلت ولكن مجريات ال ًل تزا  ال

صالحها بمرور الوقت،  شرات وهن أميركيةمع ل صيني ومؤ سارع  ص  التقدير  ،ت ولذا و

نه ًل أولوية تزاحم موا حاسممممم وأ مام عقد  هة األميركي إلى أن الوًليات المتحدة أ ج

 على أق ّ  2030الصممعود الصمميني باعتبارها مرتكز السممياسممة العالمية األميركية حتى 

ستتحوّ  سنوات  سط" تقدير. خال  هذه ال شرق األو سيفيك الهندي إلى "ال   منطقة البا

تغييرات داخلية في عدد من دوله  ير  إلحداثع أن تسممعى واشممنطن الجديد الذي ُيرجّ 

 اخلية. المنضبطة أو دفعها نحو حروب د

في المد  المنظور تتشممممارك الدولتان الر بة بعدم الوقوع في ف  الحرب وممارسممممة 

سباق مارالوني وحشد مصادر القوة الداخلية والخارجية وتطويرها وتفعيلها على أم  

انشمممغلوا منذ  الذين أن يحسمممم السمممباق سممملمياا. وهنا تبرز مفارقة هي أن األميركيين

أمام  اويج لنهاية الصممممراعات اإليديولوجية واعتبارها عااقا التربنهاية الحرب الباردة 

اكتشمماف المصممالع المشممتركة، يسممعون اليوم إلى تقديم المواجهة مع الصممين بقالو 

  .101إيديولوجي تعبوي فيما الصين تؤكد على خطاب برا ماتي

: تواجه اًلسممتراتيجية األميركية المعلنة لمواجهة الصممين العديد من العوااة والنواقص

ص هوامش المناورة األميركية؛ قلّ تك افة التشممممابك اًلقتصممممادي األميركي الصمممميني 

في الداخ  األميركي حو  السممممياسممممة الخارجية ما يجع  المقاربة  اًلسممممتقطاب الحادّ 

صين متقلّ  صادية األميركية تجاه ال صالع اًلقت سو الدورات اًلنتخابية؛ تباين الم بة بح

لداخ  األميركي في العالقة ية األميركية لتقديم  في ا لداخل مع الصممممين؛ التعقيدات ا

فريقية كافية لمزاحمة الصممين؛ مقدار التشممبيك افز اقتصممادية للدو  اآلسمميوية واإلحو

                                                           
سة األمن القومي األميركية ها  براندس أن مواجهة  101 س سوبين على مؤ م الا يجد أحد الباح ين المح

لتي "هي أشممممد أعداء أميركا اروسمممميا من خال  أوكرانيا هي طرية التفافية م الية لضممممرب الصممممين 

اًلسممتبداديين ويمكن لواشممنطن أن تلحة بها هزيمة اسممتراتيجية شممديدة من خال   مممان أن تخسممر 

روسمممميا حربها في أوكرانيا... ولم يعّد من المناسممممو النظر إلى الصممممين وروسمممميا باعتبارهما تحّدي ي ن 

ادي ُمندمج في قلو أوراسمممميا، وهو محور اسممممتراتيجيين متمينز ين. ُيعّد البلدان جزءاا من محور اسممممتبد

يتحّد  بشممممك  خطير أمن الديمقراطيات التي تسممممكن أطراف أوروبا والمحيط الهادئ من تلك الكتلة 

سعى في حين أّن الوًليات المتحدة بالكاد يمكن أن  شريك األقو  في هذا الم صين هي ال األر ية. وال

 تتخلى عن المحيط الهادئ. أنظر:

Hal Brands, Opposing China Means Defeating Russia, Foreign Policy, April 5, 2022. 
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كا التقليمديين لذي حققتمه الصممممين مع بعض حلفماء أمير ؛ اًلنخراط في مواجهمة 102ا

 صين؛   مفتوحة مع روسيا والعجز عن جذب إيران ما يدفعهما للتكت  أك ر مع ال

ستوجو من المرجّ  ستراتيجية األميركية نحوها، وهذا ي صين لتطّور اًل ستجيو ال ع أن ت

تك يف دبلوماسمممميتها اًلقتصممممادية وتعمية لصممممين القيام بجملة خطوات أبرزها من ا

سعة أُ  سيان(وتو شنغهاي وآ شراكة القاامة )البريكس و ستو  قدراتها  103طر ال ورفع م

ير قواتها البحرية وتسممممريع العم  على اًلبتكار العسممممكرية الردعية ومواصمممملة تطو

ستقلة قدر اإل س  توريد م سال ن عن الغرب، وإحداث نقلة اكموالتكنولوجيا من  من 

في دبلوماسيتها العامة، وتفعي  قدرتها على اختراق البنية السياسية واًلجتماعية في 

الصينية  اًلستراتيجية هيير إلى أن اًلستراتيجية األميركية تتمال  مع الغرب. وقد أشار

تها وتبني شممراكات وتنافس أميركا إقليمياا وعالمياا حيث تسممت مر الصممين في نقاط قوّ 

ستراتيجية التي  شكي  البيئة اًل على العقو  والقلوب وال روة والقوة، كما أنها تحاو  ت

   .104تعم  داخلها أميركا

من ناحية ستكون القيادة سيكون للحرب الروسية ألار متباينة على الموقف الصيني. ف

ا في الوصو  إلى الخيارات العسكرية. وقد أشار هنري كيسنجر إلى  الصينية أك ر حذرا

أنه يظن "أن أّي زعيم  صمممينيآل اآلن سممموف يفّكر في كيفيَّة تجّنو الدخو  في الموقف 

في أين أزمة قد  أمامهم ًل يكونالذي دخ  فيه بوتين، وكيف يكون في و ممممع حيث 

هم" ،تنشمممأ لكن من ناحية لانية من المحتم  أن  .105جزء كبير من العالم ينقلو  مممدَّ

من النوايا الغربية تجاهها وقدرة واشمممنطن على توظيف  هواجس الصمممينز الحرب تعزّ 

                                                           
على سبي  الم ا  بعد إزاحة رايس الوزراء الباكستاني السابة عمران خان لصالع شهباز شريف  102

المقّرب من األميركيين لم يكن أمام األخير إًل إعالن التزامه بالتعاون مع الصين واستكما  المشاريع 

 وتنمية العالقات ال نااية. القاامة
تطرح الصين توسعة مجموعة البريكس وقد أعادت تأكيد ألك خال  استالمها  2017م الا منذ العام  103

(. وتبدي دو  م   إيران والسعودية واألرجنتين وتركيا 2022لرااسة المجموعة في القمة األخيرة )أيار 

ي وصيني ومعار ة هندية. دوافع الصين ومصر ر بة باًلنضمام إلى المجموعة وسط ترحيو روس

لتوسعة البريكس تشم  تعمية التشابك مع قو  دولية صاعدة بما يضعف قدرة أميركا على جذبها  د 

ا للضغط  الصين، وكذلك للتعويض عن التراجع اًلقتصادي الذي شهدته البرازي  وجنوب إفريقيا وأخيرا

 ألميركية. على الهند لعدم اًلنجرار إلى سياسة اًلحتواء ا
104 Heer, Op. Cit. 
105 Edward Luce, We are now living in a totally new era’ — Henry Kissinger, Financial 

Times, May 9, 2022 . 

https://www.ft.com/content/cd88912d-506a-41d4-b38f-0c37cb7f0e2f 

https://www.ft.com/content/cd88912d-506a-41d4-b38f-0c37cb7f0e2f
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سممات النظام الدولي وحلفااها  ممدها وتكشممف لها عن الحاجة لتسممريع التطوير مؤسممّ 

يه واشممممنطن محاولة عزلها عن التكنولوجي العسممممكري واًلسممممتعداد ليوم ما تقرر ف

ًل ينحصممممر في الجانو سممممات النظام الدولي المالية واًلقتصممممادية. هذا الحذر مؤسممممّ 

ن التداعيات على اًلقتصممماد العالمي بفع  بعض الخطوات الروسمممية إالصممميني، حيث 

حا  لو أن الصممممين قررت أن  يه ال ما يمكن أن يكون عل ا إلى  ما ّبه الغرب عمو سممممتن

 سالحاا. تستخدم اًلقتصاد 

ة ة هشمممّ ة الهاوية، حافّ تتجه العالقات الصمممينية األميركية إلى سمممباق طوي  على حافّ 

م وفي داخ  البلدين. سممممتكون ك يرة المنزلقات بفع  الك ير من التحوًلت حو  العال

حصممممو   احتما  في بحر الصممممين الجنوبي األك ر خطورة في واإلبحارتايوان  امسممممألت

لمواجهة نحو مسممممتو  جديد. يشممممتكي األميركيون في احتكاك عسممممكري يهدد بدفع ا

األشممممهر األخيرة من زيادة كبيرة في حركة اًلعتراض البحري والجوي الصممممينية تجاه 

واليابانية. وبالتوازي يشتكي الصينيون من  واألستراليةالتحركات التايوانية واألميركية 

وخال  شمممهر تموز العسمممكرية اًلسمممتفزازية في المنطقة.  ألنشمممطتهاتك يف واشمممنطن 

مراجعة شممماملة للتفاعالت العسمممكرية  باجراءأمر رايس هيئة األركان األميركية  2022

طّور الصين نمط الما ية لفهم كيف تُ خمس السنوات للاألميركية مع القوات الصينية 

ي لتصادم سلوكها العسكري بما ينطوي على خطوات  ير آمنة أو  ير محترفة قد تؤدّ 

ة نانسممي بيلوسممي زيارة تايوان وخال  الشممهر أاته ألارت نيّ  .106ركيةمع القوات األمي

ا في المواقف الصممممينيممة وظهرت تقممديرات أميركيممة عن احتممما  أن تقوم توّتر ا كبيرا

ا المقبلة بنشاط عسكري في مضية تايوان يعز  الجزيرة أو  18 مممممالصين خال  ال شهرا

 .107بعض أجزااها

ين المواجهة خال  العقد الحالي ولكن نتيجة حسممممم أي من الدولتتمن المسممممتبعد أن  

السباق ستتقرر بشك  أساسي وفة نتااج هذا العقد، ولذلك ستضع الدولتان ما يتيسر 

بالخطورةمناورات تتّ  انا من أدوات القوة على الطاولة وتمارسممممممله يه  .سممممم  وعل

ة سمممتكون السمممياسمممة الدولية بمرور الوقت تحت  مممغوط متزايدة لنتااج هذه المواجه

                                                           
106 Barbara Starr and Devan Cole, Top US general says China's military has become more 

aggressive to US over last 5 years, CNN, July 25, 2022.  
107  Edward Wong, David E. Sanger and Amy Qin, U.S. Officials Grow More Concerned 

About Potential Action by China on Taiwan, New York Times, July 25, 2022. 

 

https://edition.cnn.com/profiles/barbara-starr-profile
https://edition.cnn.com/profiles/devan-cole
https://www.nytimes.com/by/edward-wong
https://www.nytimes.com/by/david-e-sanger
https://www.nytimes.com/by/amy-qin
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ا في آسيا هذه  ا مستبعدا ومسارها ومحطاتها، وربما لن تكون "أزمة كوبية" جديدة أمرا

عام من صممممعود  500مخدوش بعد الة. هناك مزيج خطير من الكبرياء األميركي المرّ 

 الحنين اآلسيوي للعودة العالمية نحو واقع أك ر عدالة واستقاللية وتنّوع. من الغرب، و
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 بحسب كيفين روود: شي جين بينغ: الرؤية العالمية للصين في ظل 1ملحق 

يم "المجتمع اآلسمميوي" في من تنظ 2022في حزيران  108يقو  روود خال  حلقة نقاشممية

سرا  ستهالذي يتوّلسوي شيوإ، ى راا شي ن الرؤية العالمية للحزب ال صيني في ظ   عي ال

 ف(:دة المركز وفة الترتيو اآلتي )بتصرّ حدّ تألف من عشر دواار مت

شي على  إبقاء .1 سلطة مهما كان ال من وأن يبقى  صيني في ال شيوعي ال الحزب ال

ا، ويعني ألك  ياب أي توّجه لتطوير بطيء  رأس الحزب مهما كان ال من أيضمممما

ا.  نحو التحّو  الديمقراطي كما كان ُيشاع سابقا

الصمممينية بالشمممك  الذي يحمي مشمممروعية الحزب وتشمممم  هذه الوحدة الوطنية  .2

 نجيانغ والتيبت وهونغ كونغ وتايوان. تشي إقليمالوحدة 

سية للحزب ولدعم  نموّ  .3 سيا شروعية ال ستو  الحياة ما يعزز من الم صاد ورفع م اًلقت

 د القوة العسكرية.تحّديعناصر القوة الوطنية وبال

ث الهواء والمياه أزمة تلوّ  ة متزايدة لح ّ  مممغوط شمممعبيفي ظّ  اًلسمممتدامة البيئية  .4

 والتربة. 

ث القوة العسكرية الصينية لبناء "جيش عالمي حديث قادر على القتا  وكسو تحّدي .5

 الحرب" حسو ما يقو  شي. 

شر ن تكون العالقات مع الدو  األربعأ .6 صين ما بين حميدة في الحدّ  ةع  في محيط ال

 األقصى.  األدنى وأن تستجلو اًلمت ا  في الحدّ 

ا، دفع أميركا إلى خارج المجا  البحري القريو لتحقية الوحدة مع تايوان، أي  .7 شممممرقا

تقويض التحالف األميركي في آسمممميا مع اليابان وكوريا الجنوبية وأسممممتراليا وتايلند 

 والفلبين. 

 رباا، استخدام مبادرة الحزام والطرية لتحوي  أوراسيا إلى منطقة فرصة اقتصادية  .8

ومنطقة لفترة من التطور اًلقتصادي، بحيث تصبع دو  هذه المنطقة )آسيا لبكين 

 الوسطى والشرق األوسط وجنوب آسيا( معتمدة على الصين. 

ية والصممممين في   تحوّ  .9 كا الالتين نامي )م   أمير عالم ال يك إال يا( إلى الشممممر فريق

ت اًلقتصممادي الذي ًل  نى عنه بحيث تكون أسممواقه مفتوحة أمام الصممين وتصمموّ 

 سات الدولية. دوله إلى جانو الصين في المؤسّ 

                                                           
108 Asia Society Switzerland, Kevin Rudd: Understanding How China Sees the World, Op. 

Cit. 



 
 2022آب  –| التوازن الهش في عقد حاسم قراءة في استراتيجية إدارة بايدن لمواجهة الصين دراسات وتقارير 62

سممات والقيم الدولية السمماادة البدء بتغيير طبيعة النظام الدولي والترتيبات والمؤسممّ  .10

بشممك  يتناسممو أك ر مع الرؤية الصممينية للعالم م   التركيز على سمميادة الدو  في 

 . اإلنسانمقاب  حقوق 
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 1949109اتيجيات الصين العظمى منذ سنة استر :2ملحق 

 تجديد اًلنتعاش بناء قو  شاملة قومية اًلنتعاش ال ورة الرؤية

 الحا ر-2004 2003-1990 1989-1979 1977-1949 التاري 

التهديدات 

 األساسية

القو  العظمى 

 المتمركزة

)العسكرية  

 والسياسية(

 الضعف اًلقتصادي 

 ()نقص النموّ 

الضعف العسكري 

 لسياسيوا

القو  العظمى 

المتمركزة )القو  

 الصلبة والناعمة(

 الطرااة

 خارجية:

 اكتفاء أاتي 

 مواجهة 

 داخلية:

 الحراك 

 الصراع 

 اإلصالح واًلنفتاح 

 التعاون 

 اًلنزواء 

 بناء قو  صلبة 

 القيام بشيء ما 

  السيطرة

 الداخلية

 خارجية:

 الحزم 

 اًلنزواء 

 خارجية:

 السيطرة 

 اًلستقرار 

الوساا  

فة )مصنّ 

 حسو الرتبة(

 سياسية .1

 عسكرية .2

 اقتصادية .3

 اقتصادية .4

 سياسية .5

 عسكرية .6

 عسكرية .1

 اقتصادية .2

 سياسية .3

مصادر القو  

 الصلبة والناعمة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
109 Andrew Scobell and others, “China’s Grand Strategy”, RAND Corporation, July 2020. 
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international system. Strategy analysis provides a solid basis for getting into the 

minds of US decision-makers, understanding their perceptions of the Chinese 

threat, its seriousness, its extent, and its scope, and their true intentions in 

responding to that threat. Accordingly, the strategy was dismantled and 

reconstructed in several axes: The American perception of the Chinese threat, the 

constraints and policy of confrontation, the three aspects of the confrontation, the 

Chinese refutation of statements made in the strategy, and the possible effects of 

what the strategy included. 

 



hostility with a show of strength, not retreat6. During the Alaska Summit (2021) 

between two high-ranking delegations from the two countries, China's top diplomat, 

Yang Jiechi, told US officials that they “do not have the qualifications... to speak to 

China from a position of strength”. Yan Chi Tong noted that the international media 

saw Yang's statement as “a reflection of a post-epidemic China: ambitious and 

outspoken in its claim to global leadership”7. 

Accordingly, the American strategy confirms that the relationship between the two 

countries has entered an unprecedented phase of hostility and confrontation. What 

increases the danger of this matter is that the local policies in the two countries have 

become part of the relations between the two countries at a time when local crises 

multiply, especially in the United States, where elites are trying to blame some of 

the effects of those crises on Chinese policies, and there is an accumulation of 

chronic problems, an increase in the severity of disparities, the dominance of 

negative perceptions on decision-makers, an exchange of highly provocative 

rhetoric, and then there is the emerging impact of the Russian war in Ukraine. 

However, the main source of the crisis remains the almost unanimous decision in 

the United States that it is time to firmly confront China during the current critical 

decade, otherwise, it will have crossed the line of no return towards global 

leadership. 

This study deals with the declared US strategy to confront China, as presented by 

the US Secretary of State, by dismantling and critically reading-in it, benefiting from 

a wide range of US and Chinese comments on it, as well as by referring to the 

historical context of the relations of the two countries and the current reality of the 

                                                           
6 The US discourse seeks to place the burden of escalation on the Chinese side, accusing it of increasing 

its hostility abroad and repression at home. A 2021 speech by Xi on the centenary of the Chinese 

Communist Party is cited in which he stressed the “historical inevitability” of China's rise and warned that 

those who imagine they can continue to bully or subjugate China will be hit in the head by a great wall of 

steel by more than 1.4 billion people. 
7 Yan Xuetong, “Becoming Strong: The New Chinese Foreign Policy”, Foreign Affairs, August 2021. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-22/becoming-strong 



competition with China, then enumerating the possible areas of cooperation so that 

the relationship between the two powers does not appear to be totally a zero-sum 

relation. 

The strategy provoked negative and indignant reactions from the Chinese side, as it 

is based mainly on competition, conflict, and containment, and blames China for the 

instability in the international system, questioning its intentions towards its 

neighbors, stigmatizing it with practices that contradict human rights standards, and 

focusing on the conflictual nature with it, while cooperation is the exception. The US 

ambassador to China accused the Communist Party of removing the speech from 

Chinese platforms within less than 3 hours of uploading it on Weibo and WeChat3. 

The Chinese accused Blinken of tending to a hostile approach towards their country, 

as evidenced by the passage of a year after his contact with the Chinese Foreign 

Minister, the amendment of the description of Taiwan in the Foreign Ministry 

documents, and his quest to visit Taiwan and offer to join the Indo-Pacific economic 

framework, which China considered an act that undermines its sovereignty and 

security and will respond to it4. 

There is no doubt that the Corona epidemic has had the effect of accelerating the 

Sino-American conflict5. The arrival of Biden with great institutional momentum and 

a liberal agenda to renew the international order by confronting China had the same 

effect, as the Chinese leadership realized that confrontation with it had become a 

bipartisan American option. China, in turn, decided to confront the increasing US 

                                                           
3 https://redstatetalkradio.com/blinkens-china-policy-speech-censored-by-chinese-communist-party-

us-ambassador/ 
4 Terry Su (president of Lulu Derivation Data Ltd, a Hong Kong-based online publishing house and think 

tank specializing in geopolitics) In Kissinger’s shadow: how will history judge Blinken’s diplomatic 

maneuvering on China and Russia?  South China Morning Post, June 3, 2022. 
5 The Chinese economy is the only economy that grew among the major powers during the year 2020, and 

in that year China’s gross domestic product reached 71% of its American counterpart, after it was 66% in 

2019. 



Introduction 

“We need not have a conflict but there is going to be extreme competition” 

(Biden)1  

On May 26, 2022, US Secretary of State Anthony Blinken delivered a speech at 

George Washington University under the title “The US Administration's Approach 

towards the People's Republic of China”2. This speech is the most comprehensive 

public statement about Biden's unspoken strategy toward China, which was 

formulated in the fall of 2021 and whose announcement was postponed due to the 

pandemic, then the Russian war in Ukraine, and perhaps also due to the lack of 

consensus around it within the administration. The speech, according to New York 

Times, is a general and shorter version of Biden administration's classified strategy 

on China that was completed last fall. The existence of the document indicates the 

return of the institutional momentum to US foreign policy after it was governed by 

personalism during the Trump administration. In addition, having a strategy for 

dealing with China indicates that China is the issue that governs today’s American 

view of international politics. Americans hope that the strategy will be a reference 

document for US foreign policy that transcends the partisan divide and reduces the 

chaos in US policy toward China, which has undergone changes with each new 

administration. 

The strategy is consistent with what the Biden administration was announcing in its 

documents and statements about China and how to deal with it with a mixture of 

competition, cooperation, capacity building, and alliances. In his speech, Blinken 

presented the American vision of the Chinese challenge and what America wants 

and does not want from competing with China. He then stated that the American 

approach is based on three pillars: investing in self-power, building alliances, and 

                                                           
1 US President Joe Biden speaking about China and its President Xi Jinping on CBS News’s “Face the 

Nation” on February 7, 2021. 
2 A copy of the entire speech can be accessed via the following link: 

https://www.state.gov/the-administrations-approach-to-the-peoples-republic-of-china/ 
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