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  0ا لففةفف فف ففة   

هو مشروع متكامف،  هفففدل  لفل  فعف،   
الةين أقرب  وهي الفتفي تفاتفر تف فر  
ن سفا في ك، مفكفاف ففي الفعفالفت  والفتفي 
ت ولر  لل فرصة وت ّد في اآلف عفيفنف   
وهو لبنة أولل في تناء المعرفة العفرتفيفة 
حففوا الةففيففن  هففرففوب الففمففشففروع تشففكفف، 
 أساسي علل موقع الةين تعيوف عرتية

www chinainarabic org    
علل شبكة اإلنترنر  وهو موقع متفكفامف، 
هففتففاففمففن الففوففبففر والففمففعففلففومففة والففرأ  
والت لي، والت ريف  والفدساسفة وهفتفنفاوا 
قااها الةين الفدالفلفيفة وعفاقفاتفففا مفع 
الدوا العرتية والعالت كفكف،   ففاففة  لفل 
األوفففاع اتقففتففةففادهففة والففمففنففوعففا  

 والرهافة 
الموقع هو  زء من طموح عرتي إلقامفة 
عففاقففة صففداقففة مففع الةففيففن  وتففعففزهففز 
العاقا  مفعفففا ففي مفوفتفلفت الفمف فات  
وعفلففل  ففمففيففع الةفعففد  وهففو  ففزء مففن 

ساتفف ففة زالفف ففزاب والفف ففرهفف ز لففلففتففعففاوف 
اإللففبففاس  واإلعففامففي ومففرففرهففا فففي 

 العاصمة الةينية تكين 
 مدهر الموقع: م مود سها
 سئيس الت رهر: علي سها

لتعليراتكت واست فسفاساتفكفت ومفاحف فاتفكفت 
ومففرففاتتففكففت  هففمففكففنففكففت مففراسففلففتففنففا عففلففل 

 العناوهن البرهدهة التالية:
تففرهففد مففوقففع الةففيففن تففعففيففوف عففرتففيففة 

 الرسمي:
 info@chinainarabic org 

م موعة الةفيفن تفعفيفوف عفرتفيفة عفلفل 
 ال اهسبوك

China In Arab Eyes  الةفففففيفففففن
 تعيوف عرتية

 ترهد مدهر المشروع: 
ramamoud@gmail com 

 سقت الفاتت:
 223413336313  

العالت هنفتف فر عفودو الفوتهفا  الفمفتف فدو  لفل 
مكانفا علل طاولة الم ادثا  حفوا الفرفافاهفا 

 الكبرى   ولكن هبدو أف هذه العودو متعثرو 

رؤية صينية لواقع العالقات الدولية، ومن ضمنها العالالقالات 
الصيناليالة ايماليال، اليالة،  المالا مال،ضالهالا ررال   الاريال الا الور   

 7271-1-72لصحيفة   شاينا ديلي الصينية، نُش، بتالاريال  
 وهو ب،يشة الفنان ليو جييه



  3ا لففةفف فف ففة 

 قف العالقات الصينية ايمي، ية منالد مالفالتال،  
ط، ، فإما أن  خ،ج من النفق الذ  دخلت فيه 
خالل السنوات الماضية بفعل حالالالة الالفالوضال  
التي رببتها ريارات الال،ياليالل السالابالق دونالالالد 
 ،امب، فيت  حل العقد وفتح آفا  جديدة مش،قة 
للبلدين ولاللالعالالال ، وأمالا أن  شالهالد الالمال يالد مالن 
التدهور الخطي، الالذ  قالد يالوصالل ألال  حال،  

 باردة جديدة ال ي،يدها أحد.
الفيصل في اال جاه الذ  رتأخذه هذه العالالقالات 
هو النهج الذ  رتسل ه أدارة الال،ياليالل الالجالديالد 
جو بايدن  جاهها، واالرت،ا يجية التي  تالبالنالاهالا 
ل فالي الالطالبالقالة  في مواجهة مالا بالات مصالطاللالحالا
السيارية ايمي، ية مل   سماليالتاله باال طالالخالطال، 

 الصينيط.
التص،يحالات الالتالي أدلال  بالهالا بالايالدن وأر الان 
أدار ه قبل ارتالمه الح   وبعده ال  بدو مبش،ة 

ل في اللهجة مما  ان يستخدمه  ،امب وأدار ه، و حول الالعالنالوان الال،ياليالسالي لاللالساليالارالة  بش ل  بي،، وأن  انت  بد   خفيفا
المنو  ا بامها من طالصدامط أل  طالتعاون في أطار التنافلط، وهو ما بعني اإلبقاء مل  حالة االشتالبالام مالع الالمالبالل ألال  

 التعاون في العديد من الملفات،  تغيّ، المناخ وم افحة جايحة  ورونا وغي،ها. 
والالفت في نهج بايدن المعلن هو التشديد مل  التعاون مع الحلفاء ايوروبيين واآلريويين الحتواء الصين و طويقها بالدل 

 نهج أذالل الحلفاء وأقصايه  الذ   ان  ،امب يعتمده.
أال أن هذه التص،يحات والمواقف  بق  في أطار ال الم، بانتظار مع،فة اال جاه الالحالقاليالقالي والالعالماللالي الالذ  رالتالساليال، فالياله 
واشنطن في مالقتها مع ب ين، ولذلك  بقي القيادة الصينية أجواء التفاؤل غالبة مند حديثها مالن هالذه الالعالالقالات، دون أن 

  خفي  وقعها ل ل االحتماالت.
ال،ؤية الصينية، ب ل  ، ي ، أن الصين  أمل بأن يحل التفاه  والتعاون مل  أراس بناء مجتمع المصي، المشت،م للبش،ية 
محل الصدام والتناح،  عنوان للعالقة بين الدولتين، ين هذا هو السبيل الوحيد إلنقاذ العال  مالن ايممالات الال البال،ي الالتالي 
يعاني منها. و بد  الصين  ل االرتعداد لدم  هذا المسار و قدي   ل التسهيالت الالممة إلنجاحه، بغض الالنالظال، مالن  الل 

 الهجمات واال هامات التي  وجه أليها من الطبقة السيارية ايمي، ية بمختلف  الوينها.
ولقد مبّ، ال،ييل الصيني شي جينبينغ من هذه ال،ؤية خالل اال صال الذ   لقاه من ال،ييل ايمي، ي جو بايدن للتالهالنال الة 
بعيد ال،بيع والسنة الصينية الجديدة، وهو اال صال الذ  طش ل ف،صة الرت شاف آفا  العالقات بين البلدينط،  ما ذ ،ت 
مصادر ررمية صينية، في حين  ان وصف المصادر ايمي، ية لال صال ينطلق من المع وفة القديمة التي  التالحالدن مالن 

 حقو  اإلنسان والتنافل وغي،ها من المصطلحات التي با ت مت ،رة في ايدبيات ايمي، ية.
و ش ل أثارة واشنطن لملف حقو  اإلنسان بالذات في وجه الصين دليالل مل  مدي خبث أراليب التعالامالل الالمالوروثالة مالن 
ل لالمالمالاررالة  ل بم ات التقاري، ال اذبة والمح،فة والمختلقة، ث  يُسالتالخالدم راليالاراليالا أدارة أل  أخ،ي، فهذا الملف يُغذي أمالميا
الضغوط مل  الصين من أجل  قدي   نامالت اقتصادية وريارية وارت،ا يجية، في لعبة   تقالن راللالطالة الالهاليالمالنالة الالغال،باليالة 
مماررتها منذ مقود. أال أن ما ال يلتفت أليه ايمي، يون هو أن ما يس،  مل  الدول الضعيفة ال يم ن أن يلطبق مل  دولة 

  بي،ة وفاملة  الصين التي  ملك من اإلرادة والقوة ما ال يم ن  س،ه بالتهويل والتصعيد اإلمالمي. 
وهذا ما  عمل الصين مل   أ يده في خطابها ال،رمي ومن خالل أمالمها، حيث  مدّ يد التعاون ب ل ودّ، ول نها ال  الخالفالي 
أبدال ارنعدادها للسي، في ريارتها ال،دمية الحالية، ال بل و صعيدها حسبما يقتضي الموقف، في حالال اخالتالارت الالواليالات 

 المتحدة السي، في ط،يق  سمي  العالقات و فجي،ها، حت  واو أدي ذلك أل  اندالع ح،  باردة جديدة ال  فيد أحدال.
من هنا،  بدو ال ،ة من اآلن فصامدال في ملعب واشنطن، التي ينبغي مليها أن  ق،ر اال جاه الذ  ريسيي، فيه العالالال ، هالل 

 هو ا جاه  فاه  و عاون و طور اقتصلد  وملمي، أم أنه ا جاه التصادم والمغام،ة.. وصوالل أل  الخ،ا ؟

 *مدهر موقع الةين تعيوف عرتية
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مندما  نالطالو  الالواليالات الالمالتالحالدة ماللال  
نفسها،  صبح خارج داي،ة السيط،ة ماللال  
العال ، مما يفسح المجال في هذه الالحالالالة  
بوصول الصين يخذ م انها وقيادة العالالال  
وهذا ما حصل اثناء جالايالحالة  الورونالا، اذ 
أصبحت الصين الدولة ايول  مالميا التي 
 صدت لمقاومة هذا الوباء بش ل  العالاونالي 
جمامي دولي، في حين  ،اجعت أمال،يال الا 
ول   ستطع درء هذا الالوبالاء مالن نالفالسالهالا، 
الن مثل هذا الف،اغ في قيادة العام اصالبالح 
الخطوة ايول  للصين لتت،بع ماللال  هال،م 
القيادة الالدولاليالة الساليالاراليالة واالقالتالصالاديالة 

 وغي،ها.
ويحاول الال،ياليالل ايمال،يال الي جالو بالايالدن 
 ،مي  ما دمال،ه الال،ياليالل السالابالق دونالالالد 
 الال،امالالب مالالن خالالالل مالالحالالاربالالة واقصالالاء 
أصدقاء وامداء أم،ي ا مل  السالواء، فالهالا 
هالالو يالالعالالمالالل إلمالالادة الالالواليالالات الالالمالالتالالحالالدة 
االم،ي يالة ألال  وضالعالهالا مالا قالبالل حالقالبالة 
ل   الال،امالالب حالاليالالن هالال مالالت نالالفالالسالالهالالا داخالاللالاليالالا
ل مالن خالالل االنالقالسالامالات  ل: داخليا وخارجيا
ل  العميقة في المجتمع ايم،ي ي، وخالارجاليالا
فالالي أقصالالاء حالاللالالفالالاء وأصالالدقالالاء أمالال،يالال الالا 

 و هميشه ، فهل ينجح في مسعاه هذا؟
يبدو أن الص،اع التجار  باليالن الالواليالات 
الالالمالالتالالحالالدة والصالاليالالن لالالن  الالطالالفالال  نالاليالال،انالاله 
المتصامدة بعد  نصيب ال،ييل جو بايالدن 
، ل ن طبول الحال،  قالد  ضالعالف بشال الل 
مالاللالالحالالو . لالالقالالد ا الالخالالذت أدارة الالال،يالاليالالل 
ايم،ي ي المنتهية واليته دونالد  ،امب )

( مالالوقالالفلالالا مالالتالالشالالددلا  الالجالالاه 7212-7272
الصين، بلالغ ذرو اله مالع أمالالن الالباللالديالن 
ف،ض رروم جم، ية متبادلة. وأن  ال الون 
أدارة جالالو بالالايالالدن أ الالثالال، مالالقالالالنالاليالالة حالاليالالال 
الح،  الالتالجالاريالة مالع الصاليالن، مالقالارنالة 

ا ماللال   بسلفه  ،امب، بالل راليالظالل مالجالبال،ل
االرالالتالالمالال،ار فالالي أمالالاقالالة طالالمالالو  الصالاليالالن 

أ الالبال، اقالتالالصالالاد “ بالالالالحالصالالول مالاللال  لالقالالب 
وال يالتالوقالع  الغاليال، جالذر  فالي ”  بالالعالالال .

السيارة الخارجية ايم،ي ية  جاه الصاليالن 
في مهد بايدن من رلفاله  ال،امالب، لال النالهالا 
رت ون أقل حدة من ذ  قبل. وهالذا يالحالتال  
مل  الالواليالات الالمالتالحالدة أن  سالتالمال، فالي 
العمل مل  مالحالاولالة أمالاقالة الصاليالن مالن 
الوصول ألال  مال، ال  أ البال، اقالتالصالاد فالي 
العال ، وهي المتوقع وصولها ألياله حسالب 
الدرارات خالل الاأموام الثالثين المقباللالةة 

 وفق المؤش،ات االقتصادية الدولية.
أن الساليالالارالة ايمالال،يال اليالالة الالعالالداياليالة  الجالالاه 
الصالاليالالن أثالالبالالتالالت أنالالهالالا لالالن  الالحالالقالالق نالالتالالايالالج 
اقتصادية ومالية  ما  عتقد واشنطن، ريما 
بعد أن  ،اجعت اإلدارة االمال،يال اليالة مالن 
ق،ارات رابقة بمنع بعض الصادرات أل  
الصالاليالالن حالاليالالث ردت مالاللالاليالالهالالا ايخالاليالال،ة 
بإج،اءات الالمالعالاماللالة بالالالمالثالل. مالا أضال، 
بالمحاصيل ال رامية في أم،ي ا وأبالقالاهالا 

 في المستودمات.
و سع  أمال،يال الا الرالتالخالدام صاللالتالهالا مالع 
أوروبا، خاصة ألالمالاناليالا،  الورقالة ضالغال  
رابحة في وقف  قالدم الالنالمالو االقالتالصالاد  
الصيالنالي. أال أن خال،وج بال،يالطالاناليالا مالن 
اال حاد ايوروبالي وار البالاطالهالا بالعالالقالات 
ل أمالام نالجالا   وثيقة مع ب ين ريظل مالايالقالا
المسامي االم،ي ية بهذا الشالأن،  المالا أن 
ال ثاليال، مالن الالدول ايوروباليالة أصالبالحالت 
 ، ب  بعالقات ارتثمارية ورياريالة قالويالة 
جدال مع الصين، مثل أيطالالاليالا، والاليالونالان، 

 وب،يطانيا، وغي،ها.
ويعالد  القالدم الالتالطالور الالعالسال ال،  الالتالقالنالي 
ل لحماية ارتالثالمالارات  ل منيعا الصيني، حصنا

الصين وحلفايها، فالقوة العس ،ية للصاليالن 
أصالالبالالحالالت قالالوة قالالادرة مالاللالال  الالالدفالالاع مالالن 
الصين ومن حلفايها وارتثمارا ها، وملال  
 بح جما  أم،ي ا المالتالعالالاليالة اثالنالاء حال ال  
 الال،امالالب وهالالذا االمالال، رالاليالالصالالعالالب مالالهالالمالالة 
ال،ييل بايدن ويبطل خططه للوصل ألال  

 هدف أيقاف صعود التنين الصيني.
وامالتالالقالد أن اإلدارة االمال،يالال اليالالة الالالجالديالالدة 
روف  عدل من راليالارالتالهالا  الجالاه الصاليالن 
وذلالالك بسالالبالالب قالالوة الالالحالالضالالور الصالاليالالنالالي 
االقتصاد  والسياري والعس ،  بالفالضالل 
حن ة ال،ييل شي جين بينغ، ال ريمالا مالع 
ارتم،ار   ايد قالوة الصاليالن االقالتالصالاديالة 
والعس ،ية مما ينع ل مليها بقوة ريارية 
اضالافاليالة. ورالوف  الخالالفالف حالدة مالطالالالبالالة 
واشنطن بالوقوف في وجاله الصاليالن، مالن 
خالل ا باع أراللالو  أ الثال، مالقالالناليالة مالن 
المالنالظالور الساليالارالي واالقالتالصالاد . ولالن 
 الالتالال،اجالالع بالال الاليالالن مالالن  الالعالال يالال  مالالوقالالعالالهالالا 
االقتصاد  والسياري الالعالالالمالي، ورالوف 
يواصل الط،فان الحالوار باليالنالهالمالا بالهالدف 
التوصل أل  حلول ورالطاليالة  البالقالي ماللال  

 التوامن االقتصاد .
و حاول أم،ي يا ارتعادة الالقاليالادة الالدولاليالة 
الالتالالي  الالخالدم جالهالالود بالالنالاء جالبالالهالة مالوحالالدة 
لمواجهة التهديدات، التي  ش اللالهالا روراليالا 
والصين وأيال،ان. مالن خالالل أمالادة بالنالاء 
التحالفات لمعالجة الت،اجع الديالمالقال،اطالي، 
الذ  نتج من ادارة  ،امب، وهو ما رمالح 
بتفو  الصيالن مالن طال،يالق ماللء الالفال،اغ 

 الذ  أحدثته اإلدارة السابقة.
واجابة مل  التسالاؤل فالي بالدايالة الالمالقالال، 
فهل ينجح بايدن بذلك؟ فالجوا : رالتال الون 
مهالمالة بالاديالن صالعالبالة لاللالغالايالة ين فالتال،ة 
السنوات ايربع التي قضاهالا  ال،امالب فالي 
البيت ايبيض وانتهاجه ريالارالة أمال،يال اليالا 
أوال، و ص،فالا اله الالهالوجالاء مالع الالحاللالفالاء 
واالمالالداء، قالالد أدت الالال   الال،اجالالع دور 
الواليات المتحدة السياري المالحالور  فالي 
الشالال،  ايورالال  واروبالالا ودول جالالنالالو  
” ش،  آريا، ومل  امتداد ط،يق الح،ي، 

، و ذلك ب،وم وانتشالار ” الح ام والط،يق
جايحة  ،ونا،  ل ذلك مجتمالعالا أدي الال  
 قدم الصين التالي بالدورهالا ارالتالفالادت مالن 
خب،ة أبنايها في  طوي، منظومالة الالتالعاللاليال  
والصحة والتقنيات الحديثة والت نالولالوجاليالا 
المدنية والعس ،ية، مما جعلها اآلن  القالف 
مل  قدم المساواة مع الواليات الالمالتالحالدة، 
ال بل روف  تقدم ماللاليالهالا خالالل رالنالوات 

 قليلة، و صبح الدولة القايدة مالميا.
*أسففتففاع الففعففلففوب السففيففاسففيففة    ففامففعففة 

 ال سين تن طاا ـ األسدف
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ل للواليات  بعد انتخا  جو بايدن رييسا
المتالحالدة ايماليال، اليالة،  النالفالل الالعالالال  
الصعداء ومّمت االحالتالفالاالت جالماليالع 
أنحاء الواليات الالمالتالحالدة ايماليال، اليالة 
ل بسقوط  ،امب أ ث، منه  والعال  ف،حا
بانتصار بايدن،  ال،امالب الالذ  رالبالب 
الدمار والخ،ا  للعال   ما لاللالواليالات 
الالالمالالتالالحالالدة ايمالاليالال، الاليالالة نالالفالالسالالهالالا خالالالل 
السنوات ايربع الماضية مالن حال الماله 
بسبب ريارته السلطوية و ص،يحالا اله 

 .العبثية وشخصيته اينانية
بعد فالوم جالو بالايالدن بالدأت الالتالهالانالي 
 نهال مليه من ممماء وقالادة الالعالالال ، 
بينما  ،يالثالت دول مالدة فالي  الهالنال التاله 
بانتظالار اإلمالالن الال،رالمالي لالنالتاليالجالة 
االنالتالالخالابالالات، ومالن باليالالن هالذه الالالدول 
الصين التي  حالماللالت الالعالبء اي البال، 
مالن أدارة دونالالالالالد  الال،امالالب ووصالاللالالت 
مالالالقالالتالالهالالا مالالع الالالواليالالات الالالمالالتالالحالالدة 
ايمي، ية أل  أدن  مسالتالويالا الهالا مالنالذ 
أقالامالالة الالالعالالقالالات الالالدباللالالومالارالاليالة باليالالن 

 . 1721البلدين في العام 
مالالنالالذ  سالاللالالمالاله ُرالالدّة الالال،يالالارالالة  الال،اجالالع 
ال،ييل ايمي، ي جو بايدن من مالدد 
 بي، من الق،ارات التي ا خذها راللالفاله 
 ،امب خالل فت،ة ح مه، منهالا مالثالالل 
ألغاء انسحا  الواليات المالتالحالدة مالن 
منظمة الصحة الالعالالالماليالة،  المالا قال،ر 
العودة ال  ا فالاقاليالة بالاريالل لاللالمالنالاخ، 
ورفع قيود السف، وألغاء الحظ، الالذ  
ف،ضته أدارة  ،امب ملال  دول ذات 

أغلبية مسلمة أو أف،يقيالة، ويالبالدو أناله 
بصدد العودة ال  اال فا  النالوو  مالع 
أي،ان، غي، أن جالو بالايالدن ا الفالق مالع 
 ،امب مل  أن الصاليالن هالي مصالدر 
التالهالديالد اي البال، لاللالواليالات الالمالتالحالدة 

 .ايمي، ية وأه  منافل لها
ل  يالتالصالل الال،ياليالل بالايالدن بالنالظاليال،ه 
الصيني ال،ييل شالي جاليالن باليالنالغ أال 

أرالاباليالع مالن  الولالياله الال،يالارالة،  3بعد 
ويبدو أن الالمالحالادثالات الالتالي أجال،اهالا 
ال،ييسان وارتم،ت لسامتين ل   سف، 
من نتيالجالة، أذ قالال جالو بالايالدن بالعالد 
اال صال أن الصين  حاول جاهدة أن 

ل أناله ” مميمة العال “  صبح  ، مضاليالفالا
يتعين مليالهالا أن  ال السالب ثالقالة الالدول 

 .ايخ،ي للحصول مل  هذا اللقب
أثالار  القالدم الصاليالن و الطالالورهالا ماللالال  
مالالالخالالالتالالاللالالالف الصالالالعالالالد الالالالعالالالسالالال الالال،يالالالة 
واالقتصادية والت نالولالوجاليالا مالخالاوف 
الواليات المتحدة ايمي، ية التي  ،ي 
فيها مصدر  هديد للقاليالادة ايماليال، اليالة 
لاللالنالالظالام الالدولالالي و الالهالديالالد لالاللالمالالصالالالالح 

ايمي، ية فالي الالعالالال ، لالذلالك  سالعال  
واشنطن بشت  الط،  أل   بح جما  
الصين وأضعالاف و اليال،ة صالعالودهالا. 
و حاول بين الحيالن واآلخال، الضالغال  
مل  الصين مب، فتح ملفات حسالارالة 
بالالالنالسالبالة لالكخاليال،ة  المالسالألالة  الايالالوان 

 .وحقو  اإلنسان في أقلي  شينجيانغ
 ؤ د اإلدارة ايمي، ية ماللال  أهالماليالة 
الت ام الصاليالن بالحالقالو  اإلنسالان فالي 
شيالنالجاليالانالغ وهالونالغ  الونالغ والالتاليالبالت 
و حملالهالا الالمالسالؤولاليالة مالن ممال مالة 
االرتق،ار في مالنالطالقالة جالنالو  شال،  
آريا، بالمقابل  ؤ الد الصاليالن أن هالذه 
المواضيع هالي شالأن داخاللالي و الدمالو 
 .أل  مدم التدخل في شؤونها الداخلية

ل  من الواضح أن جو بايدن يدرم  ماما
التطور الذ  وصاللالت الصاليالن ألالياله، 
ويتمل ه القلق من أن يالتالغاللالب الالتالناليالن 
الصالالامالالد مالاللالال  الالالواليالالات الالالمالالتالالحالالدة 
ايمي، ية ويصبح القوة االقالتالصالاديالة 
ايول  في العال ، وال أدل ماللال  ذلالك 
مما قاله أمام مالجالمالومالة مالن أمضالاء 

أنالالهالال  “ الالال الالونالالغالال،س مالالن الصالاليالالن: 
يسالالتالالثالالمالال،ون الالال الالثالاليالال، مالالن ايمالالوال، 
ويسالالتالالثالالمالال،ون مالاللالاليالالارات الالالدوالرات 
ويتعاملون مع مجالمالومالة  الاماللالة مالن 
القضالايالا الالمالتالعاللالقالة بالالالنالقالل والالباليال الة 
ومالالجالالمالالومالالة  الالامالاللالالة مالالن ايشالاليالالاء 

لالالديالالهالال  “ ، وأوضالالح قالالايالالالل: ” ايخالال،ي
مبادرة جديدة رياليالساليالة  الباليال،ة بشالأن 
الس ك الحديدية ولديه  بالفعالل قالطالار 

مالالاليالالالالل فالالالي السالالالامالالالة  772يسالالاليالالال، 
يفه  من ذلك أن مالا يالقاللالقاله ”.  بسهولة

هو ط،يق الح،ي، الجديد الذ   عالمالل 
الصين مليه بالالالتالعالاون مالع مالخالتاللالف 
الالالدول، ونالالجالالا  الالالمالالبالالادرة رالاليالالجالالعالالل 
الصين  التالخالطال  الالواليالات الالمالتالحالدة 
و صبح القوة االقتصادية ايولال  فالي 
العال .  ما دما بايدن ال   جديد البن  
ايرارية ايمي، ية لمواجهة الصاليالن 
الالالتالالي وصالالفالالهالالا بالالأنالالهالالا أهالال  مالالنالالافالالل 
لالاللالالواليالالات الالالمالالتالالحالالدة، وحالالذّر مالالن أن 

 .”رتأ ل غذاءنا“الصين 
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 و تاهدف ات   مع ترامب 
علل أف الةين هي مةدس 
التفدهد األكبر للوتها  
المت دو األميركية وأهت 

 .منافس لفا
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بالمقابل دمت الصين منذ أمالن فوم 
بايدن أل  أمادة الالعالالقالات الصاليالناليالة 
ايمي، اليالة ألال  مسالارهالا الصالحاليالح، 
وفتح نافذة جديالدة مالن ايمالل. وحالذّر 
ال،ييل الصيني في ا صاله مع بايالدن 
من أن الصدام بين الالباللالديالن راليالؤد  
أل   ارثة للعال  بأرال،ه. وشالدّد ماللال  
أن التعاون هو الخيار الوحيد لتطويال، 
العالقات بين البلديالن ودمالا ألال  حالل 
الالالخالالالفالالات مالاللالال  أرالالاس االحالالتالال،ام 
المتبادل، و حديد ريارات  ل طال،ف 
ل   جالاه اآلخال، بشال الل صالحاليالح  الجالنالبالا

 .لكح ام الخاط ة
مل  ما يبدو فإن الال،ياليالل بالايالدن لال  
يتعل  من رلالفاله  ال،امالب الالذ  حالاول 
خالل فت،ة ح مه  بح جمالا  الصاليالن 
ووقف  قالدمالهالا و الطالورهالا، غاليال، أن 
محاولته ل   أِت بأ  نتيجة روي أنهالا 
أض،ت بالمالصالالالح الالباللالديالن وجاللالبالت 
مخاط، جسيمة للعال . والالمالالحالن أن 
اقالالتالالصالالادل  الالالبالاللالالديالالن يالالعالالتالالمالالدان مالاللالال  
بعضهما البعض، فالصين هالي ثالالالث 

أ ب، ش،يك  جار  للواليات المتحالدة 
ايمي، ية. وبحسب  القال،يال، مصاللالحالة 
الجمارم الصينية ار فع حج  التالبالادل 
الالتالجالار  باليالالن الالطال،فاليالالن فالي الالعالالام 

% )الالالال   1.3بالالالنالالالسالالالبالالالة  7272
مليار دوالر( بالمقارنة مالع  212.27

ل 7217الفت،ة نفسها من العام  . وأيضا
ار فع حجال  الصالادرات مالن الصاليالن 
أل  الواليات المتحدة ايماليال، اليالة فالي 

بالمال الة )الال   2.7بنسبة  7272العام 
مالاللالاليالالار دوالر( فالالي حالاليالالن  821.1

صدّرت الواليات المتحدة أل  الصيالن 
ماللاليالار دوالر، وباللالغ  138.7بقيمالة 

العج  التجار  ايمي، ي مع الصيالن 
 .مليارات دوالر 312.1

ووفق  ق،ي، صدر من غ،فة التجارة 
، Rhodium ايمي، ية ومالجالمالومالة

قد يخس، االقتصاد ايمي، ي ما قيمته 
أ ث، من  ،يليون دوالر مالن االنالتالاج 
والقدرة التنالافساليالة الالعالالالماليالة طالوياللالة 
ايجل اذا رع  الالباليالت ايباليالض ألال  

 .االنفصال من الصين
لقد وضع بايدن الصين نصب ميالنالياله 
ويحمل معه ملفا هالا فالي اجالتالمالامالا اله 
الداخلية والخارجية ويسع  أل  أقامة 
الالالتالالحالالالالالفالالات الالالدولالاليالالة لالالوقالالف صالالعالالود 
الصين ول ن أل  أ  مالدي راليالتالمال الن 

من النجا  في أنشاء هذه التحالالالفالات؟ 
فالالاال الالحالالاد ايوروبالالي يالالعالالتالالمالالد بشالال الالل 
أراري مل  الصيالن الالتالي أصالبالحالت 
الش،يك التالجالار  ايول لاله  المالا أن 
دول آريا والمحي  الهادئ ومن بينالهالا 
الصين واليابان وأرت،اليا وقعّت مل  
أ ب، ا فا  للتجارة الح،ة في العال  أو 
ما يع،ف با فاقية الش،ا ة االقتصادية 
اإلقليمية الشالاماللالة. وبال،يالطالاناليالا الالتالي 
 سالالعالال  ألالال  االنضالالمالالام لالاللالالتالال الالتالالالت 
االقتصادية لتعويض الالخالسالايال، الالتالي 
رتت بدها نتيجة خ،وجها من اال الحالاد 
ل بالالطالاللالالب  ايوروبالالي  الالقالالدمالالت ررالالمالاليالالا
االنضمام أل  ا فا  التجارة الح،ة في 
منطقة المالحاليال  الالهالادئ. ولاليالل مالن 
المستبعالد أن  الطاللالب االنضالمالام الال  
ا فاقية الش،ا ة االقتصادية اإلقلاليالماليالة 

 .الشاملة
مندما  سل  دونالالالد  ال،امالب الال،يالارالة 

ووصالل ”  أماليال، الا أوالل “ حمل شعالار 
ل الالالخالال،ا   ألالال  نالالهالالايالالة مالالهالالده جالالالالالبالالا

، ” أمي، ا أخاليال،ال “ والدمار لها وجعل 
وبايالدن الاليالوم وصالف بالدايالة واليالتاله 
بأنها يوم جديد يمي، ا، فهل ريتم ن 
من ا مال مسي، ه ال،يارية بعيدال من 

 التشاور والتفاه  مع الصين؟
  *تاحثة في الشأف الةيني من لبناف
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بالالعالالد رالالنالالوات مالالن الالالبالاللالالطالالجالالة السالاليالالارالاليالالة 
واالقتصادية ايم،ي ية ضالد مالعالظال  دول 
العال ، ومن ضمنها حلالفالايالهالا فالي أوروبالا 
و الال، الاليالالا مضالالوة الالالنالالا الالو، بالالقالاليالالت الصالاليالالن 

 .وروريا مل  رأس القايمة  أمداء
 لنا يتذ ، جنون ال،ييالل السالابالق دونالالالد 
 الال،مالالب مالالنالالد وصالالول فالاليالال،وس  الالورونالالا 
لالبالالده، أذ رالالارع لالتالالسالمالاليالتاله بالالالالفاليالال،وس 
الصيني، وبادر لالالنسالحالا  مالن مالنالظالمالة 
الصحة العالمية بحجة أن الصين  ساليالطال، 
مليها. وه ذا، أ الهال،ت جالايالحالة  الورونالا 
ن   القيادة ايم،ي ية وجعلتها  تخب  فالي 
 الالل االجالال،اءات، و الالان أ الالثالال،هالالا ضالال،رال 
لالاللالالشالالعالالب ايمالال،يالال الالي مالالدم أخالالذ خالالطالالورة 
الفي،وس بعيالن االمالتالبالار، حاليالث  سالارع 
مدد الضالحالايالا والالمالصالاباليالن، وأصالبالحالت 
الواليات المتحدة الدولة ايول  في الالعالالال  

 .في مدد الوفيات واإلصابات
وفي  ،وف  لحق ايذي بالبش،ية جمعاء 
 هذه،  ان من المتوقع أن  ضالع أمال،يال الا 

يدها في يد الصيالن وروراليالا وبالقاليالة دول 
العالال  البالتال الار أنالجالع الالحاللالول لالمالقالاومالة 
الجايحة والتشارم العلمي في  وفي، باليال الة 
مناربة إلنتاج لقاحات مضادة لاللالفاليال،وس، 

 .وهذا ما ل  يحصل بالطبع
ومع مجيء اإلدارة الجديدة بقيالادة بالايالدن، 
 ان مالن الالمالتالوقالع أن  العاليالد هالذه اإلدارة 
النظ، فالي  الل الساليالارالات الالتالي ألالحالقالت 
الض،ر بالعال ، ومن ضمنه أم،ي ا نفسها. 
ل ن العقل الباطن ايم،ي ي أماد للواجهالة 
 ص،يالحالات مالنالصال،يالة وفالوقاليالة. الالقاليالادة 
ايم،ي ية الجديدة  تومد بمعاقالبالة الصاليالن 
و أن الصين رجل صالبالي مالن الالمالاضالي 

 .يعمل أجي،ال في أحد مصانعها
 نس  أم،ي ا ا أو  تنار  ا أن الصين أمالة 
مظيمة لها من التقاليد والتاري  والالجالذور 
ما يفو  ما لدي أمال،يال الا بالأالف السالناليالن. 
الصين دولة  سالتالنالد ألال   الاريال  ضالار  
الجذور، وأثبتت التج،بة مل  مدار المايالة 
مام المنص،مة أن الصيالن مالمالال  خال،ج 

من قمقمة، ولقد أنالجال ت هالذه الالدولالة فالي 
مجال العلوم واالقتالصالاد وفالي  الثاليال، مالن 

 .النواحي أ ث، مما أنج  ه أم،ي ا
لقد ررخت الصين ثالقالافالة ايمالن والسالالم 
واالمدهار ل الل شالعالو  الالعالالال . و الانالت 

رابح “السيارة الصينية القايمة مل  قامدة 
مفتا  مالقا ها مالع دول الالعالالال . ”  ا رابح

و انت ف ،ة أحياء ط،يالق الالحال،يال، الالتالي 
رصالالدت لالالهالالا الصالاليالالن الالالمالاللالاليالالارات أ الالثالال، 
المبادرات ج،أة مل  المستوي الالعالالالمالي. 
ومالالع الالالوقالالت انضالالمالالت مشالال،ات الالالدول 
للمبادرة وأصبالحالت أمال،ال واقالعالا ال فال،ار 
منه. وربما ي ون النجا  الصينالي هالو مالا 
أرمب القيادة ايم،ي ية التي بنالت و البالنالي 
نالالجالالاحالالا الالهالالا مالاللالال  الالالحالال،و  وارالالتالالغالالالل 
الشعو  والدول الفقي،ة. في الالوقالت الالذ  
ل  يخ،ج فيه جند  صيني خارج بالده اال 
للمساهمة في مهمات قالوات حالفالن السالالم 
العالمية، فإن الالقالوات ايمال،يال اليالة  العاليالث 

 .فسادال في أم نة  ثي،ة في العال 
بات في ح   المؤ د أن العال  مل الوقالوف 
مل  را  واحدة، ول  يعد مقالبالوالل ضال،  
القانون الدولي بع،ض الحاي  واالحالتال الام 
لساليالالارالة الالالغالطالال،رالة والالالقالوة ولالعالالب دور 
الش،طي ايم، الالنالاهالي لاللالساليالطال،ة ماللال  
الق،ار العالمي. أم،يال الا ال  ال،يالد اإلقال،ار 
طوامية بأن العال  قد  غاليال، وال  ال،يالد أن 
 تعل  من  الجالاربالهالا الالفالاشاللالة فالي أمال،يال الا 

 .الال ينية والش،  ايور  وأفغانستان
ل  ل صاليالناليالا رتشالهالد اييالام الالقالادمالة نالهالوضالا
ل غي، مسبو . وماللال  أمال،يال الا أن  وروريا
 تواضع و ضع يدها في أيديهما لالتالحالقاليالق 
ايمالالن والالال،فالالاه واالرالالتالالقالال،ار لالال الالل دول 
ال و ب. وبع ل ذلك رتجد أم،ي ا نفسهالا 

 .و أنها ثور يناطح بق،ون من خشب
 

*تففاحففت مفففففتففت تشففموف الةففيففن ـفف مففن 

 األسدف 
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حدّد ال،ييل ايم،ي ي الجديد جو بالايالدن 
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الصالاليالالن مالاللالال  رأس أولالالويالالات رالاليالالارالالتالاله 
الالخالارجاليالة، لالتالالتال،اجالع روراليالا والشالال،  
ايور  أل  الم، بتين الثالاناليالة والالثالالالثالة، 
أما أوروبا فالمالن الالمالساللاّل  لالدي اإلدارات 
ايم،ي ية المتعالاقالبالة، ماللال  الال،غال  مالمالا 
شابها في مهد دونالد  ال،امالب مالن  الو اّل، 
و ،نّح، أنها  شالّ الل الالظالهاليال، ايمال،يال الي 
والحليف اللدود الذ  يشّ ل قامدة متقدّمة 
 –فالالي أ  مشالال،وع  الالحالالالالالفالالي رالاليالالارالالي 

اقتصاد  في مواجهة الالقالوي الالمالتالنالاماليالة 
لالاللالالشالال،  ايقصالال  بالالحالالسالالب الالالتالالسالالمالاليالالة 
ايمالال،يالال الاليالالة، لالاليالالل مالالن بالالا  الالالتالالبالالعالاليالالة 
ل  االقتصادية والتجارية فحسب، بالل أيضالا
مل  مستوي  نسيق ايجندات الساليالاراليالة 

الجالديالد، والالتالي   –لدول االرتعمار القدي  
 .  مّمتها واشنطن أخي،ال 

 قول المعادلة الثابتة في العالقات الدولية 
أن ليل هنام مدو داي  وال صديق دايال ، 
والمصالح هي المحور الحا   في  حالديالد 
اإل جاهات الالتالي  الحال ال  مالالقالات الالدول 
بعضها ببعض، وهي المعيار الذ   بالنالي 
مليه ارت،ا يجيا ها العامة، وال شالك فالي 
أن  العالا الال  دور الصاليالالن و الأثاليالال،هالا فالالي 
مي ان اإلقتصاد العالمي، حت  في داخالل 
الواليات المتحدة ايم،ي ية، ف،ض نفسه 
 المب أ ب، في أمادة  ش يل الالخالارطالة 
ال ونية، وبالتالي با ت اإلدارة ايم،ي يالة 
مل مة، شاءت أم أبت، بأخذ هذا المعط  
بعين االمتبار، فالبلدان الخصمان الاللالذان 

يمتامان بأ ب، اقتصادين متالحالّ، اليالن فالي 
العال  مح ومالان بالالالجاللالوس ألال  طالاولالة 

 .التفاه  القس، 
لماذا هذه الخالالالصالة؟ل ولالمالاذا ال يال الون 
التصادم هالو الالخاليالار الالمال،ّجالح؟ل ومالاذا 
يستفيد الالطال،فالان فالي حالالالتالي الالتالنالساليالق 

صالالعالالبالالة،   –والصالدام؟ل ايجالالوبالالة رالالهالاللالالة 
فالالالصالاليالالن مالاللالال  مالالدي رالالنالالوات طالالويالاللالالة 
امتمدت في راليالارالتالهالا الالخالارجاليالة وفالي 
ثقافتهالا الالمالتالوارثالة ماللال  مسالتالوي أدارة 
النظام، ماللال  مالدم الالتالدّخالل فالي شالؤون 
الدول ومل  مبالادئ الالتالعالايالل الساللالمالي، 
ول الناّلهالا فالي السالنالوات ايخاليال،ة  صالدّت 
بدبلوماريتها الناممة لال الل االجالتاليالاحالات 
السيارية التي قاد ها واشنطن،  الارة مالن 
خالل العقوبات االقتصادية، وطورال مالن 
خالالل الالحالصالار الساليالارالي الالذ  حالالاول 
 ،امب من خالله بناء جالدار يالمالنالع نالمالو 
الصين من اإلنتشار فالي الالعالالال  دون أن 
يفلح في ذلك، فيما المالوقالف الالدايال  الالذ  

شالي جاليالن “ يعبّ، منه ال،ييل الصاليالنالي 
أن العال  يحفل بايممات الالداهالمالة ”  بينغ

مما يحتّ  التعاون المشت،م، أمالا الصالدام 
فلن يجّ، ملال  الالدول أال الالويالالت، وأن 

الالالمالالواجالالهالالة بالاليالالن الالالواليالالات الالالمالالتالالحالالدة “ 
رالالتالالسالالباّلالب  الالارثالالة لالال نسالالانالاليالالة “ والصالاليالالن 
، مالاللالال  حالالد  الالعالالبالاليالال، وميالال، ” بالالأ الالمالاللالالهالالا

، وهالالذه ررالالالالالة ” وانالالغ يالالي“ الالالخالالارجالاليالالة 
واضحة بأن ممالن الالتالسالياّلد ايحالاد  قالد 

 .ولّ 
في المالقالابالل، وماللال  الال،غال  مالن راليالادة 
اإل جاه الداخلي في خطا  بالايالدن خالالل 

حفل  نصيبه، أال أنه  ان قد أ ّ  صاليالاغالة 
خطوط ارت،ا يجيته الالخالارجاليالة، والالبالنالد 
ايول فيها  يفية التعالامالل مالع الالعالالقالات 

الصينية التي  شهد  الدهالورال   –ايمي، ية 
غالاليالال، مسالالبالالو ، مالالنالالذ أقالالامالالة الالالعالالالقالالات 

ل،  81الدبلومارية بين البلدين قالبالل  مالامالا
ولن  ال الون الصاليالن ماللال  قالايالمالة الالدول 
الصديقة أو الحليفة لواشنطن، ول نّها بالال 
شك رت ون الط،ف اآلخ، الذ  يتم، ال  
مل  الضالفالة ايخال،ي مالن الالعالالال ، مالمالا 
ل من التعالاطالي فالي  ل مدرورا يف،ض أرلوبا
المجاالت الحيوية والمصي،ية المختلالفالة، 
ل بالأن مالواجالهالة الصاليالن  ويعل  بايدن  ماما
من قبل الواليات المالتالحالدة بالمالفال،دهالا لالن 
ل أبالدال، ولالذلالك راليالعالمالد ألال   ي ون مم النالا
أمادة بناء السيارة الخارجية ايمال،يال اليالة 
و قويمها، ال ريّما  جاه أوروبا وروريالا، 
و جاه دول منطقة الشال،  ايورال  بالعالد 

اإلر،اييلية،   –ارتتبا  العالقات الع،بية 
بما يقود أل    وين حلف مالالمالي جالديالد، 
يالالمالاللالالك فالاليالاله أورا  الالالقالالوة أمالالام الالالمالالارد 

 .الصيني
وفي الوقت الالذ  يالتالوقاّلع فالياله مالحاللاّللالون 
امتماد ريارة م،نة ومتوامنة لبايدن مالع 
الصين، وفق ريارالة الالعالصالا والالجال رة، 
أال أن محلّلين آخ،ين يؤ الدون أن بال اليالن 
ل   عد في وارد الدخول في  ج،بة جديدة 
من المماح ات غي، المجديالة فالي أطالفالاء 
بؤر التو ّ، التي خاللاّلفالتالهالا أدارة  ال،امالب، 
فإن االهت ام االقتصاد  الذ   عاني منه 
ل فالي  معظ  دول العال  الاليالوم، خصالوصالا
 ل جالايالحالة  الورونالا الالتالي بالا الت  الهالدّد 
ارالالتالالقالال،ار الالال الالثالاليالال، مالالن الالالدول الالال الالبالال،ي 
والفاملة، ال  حتمل مغامال،ات صالباليالاناليالة 
أو منت،يات فارغة، ولذلك فأ  مالخالّطال  
يسالالتالالهالالدف أمالالادة مالال ل الصالاليالالن  الالحالالت 
مناوين انالتالهالا الات حالقالو  اإلنسالان، أو 
فال،ض قالاليالالود  الجالالاريالالة ومالالقالوبالالات مالاللالال  
المؤرسات المالية والصنامية الصاليالناليالة، 
أو مب، اإلبت ام السياري في ملفي هونالغ 
 ونغ و ايوان، أو فالي مالا يالخالر بالحال، 
الصين الجنوبي و قييد حال،يالة الالمالالحالة، 

الصاليالن ”   ال،ويالض“  ل ذلك لن ينفع في 
وفق الحسابات ايم،ي ية، وري الون هالذا 

ل بالفشل  .المخّط  مح وما
 كاتب وتاحت من لبناف*
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العالقات الصينية ايم،ي ية ليست لعبالة 
محصلتها صفال،.. لال الن  البالقال  الصاليالن 

هذا ليل  المي ولال الناله  .. «منافسلا قويلا
 الم الال،ياليالل ايمال،يال الي الالجالديالد جالو 
بالايالدن قالالبالل انالتالالخالاباله ريالاليالسلالا نالالوفالمالبالال، 
الجار ، وبعدما  ان النص، حليفاله فالي 
االنتخابات ثارت التساؤالت حول  يفية 
الا   عامله مع التنيالن الصاليالنالي، خصالوصل
وأن رالاللالالفالاله الالال،يالاليالالل  الال،امالالب وصالالل 
يقص  درجات الضغ  ماللال  الالغال،يال  

رالنالوات،  12التجار  التقليد  في آخ، 
بسالاللالالوم أحالالاد  يالالنالالافالالي مالالبالالادئ وقالاليالال  
العولمة التي ا فق مليها المجتمع الدولي 
في نظام ب،يتون وودم بعدمالا وضالعالت 
الح،  العالمية الثانيالة أومارهالا، وهالو 
النظام الذ  نظ  التالعالامالالت الالتالجالاريالة 
والنقدية في العالال   اللاله خالالل رالبالعاليالن 

ا ونيف  .مامل
ي،ي الخب،اء الصينيون أن بايالدن الالذ  
يتمتالع بالخالبال،ة راليالاراليالة وارالعالة أ الثال، 
مقالالناليالة مالن  ال،امالب، لالذلالك رالتالشالهالد 
العالقات الثنايية انف،اجالة ماللال  الالمالدي 
القصاليال، مالن بالا  الالمالثالل الالقالايالل بالأن 

التعالامالل مالع مالدو مالاقالل أفضالل مالن “ 
التعامل مع  اج، مجنون متقلب المال اج 
الا  يغ،د ملال   الويالتال،  الل فالتال،ة مالهالاجالمل

، معتب،ين أنه أذا  الان  ال،امالب ” ومنتقدلا
يمثل له  ر ين حاد الشفال،ة فالإن بالايالدن 

 .خنج، حاد أقل ب،ودة
وهي أشارة  وضح رؤية ب ين لمستقبل 
الص،اع مالع واشالنالطالن، ذلالك الصال،اع 

الالذ  راليالشالتالد بالالالتالأ اليالد بالعالد الال لال ال 
العنيف الذ  ض،بت به ايول  هاليالمالنالة 
الثانية التجارية التي حافظت مليها مل  
الا الالمالاضاليالة  الأحالد  مدار السبالعاليالن مالامل
م تسبات الح،  العالمية الثاناليالة، ذلالك 
ال ل ال المتمثل في  وقيع أ ب، ا الفالاقاليالة 
 جارية فالي الالتالاريال  بالدون واشالنالطالن، 
وهالالي ا الالفالالاقالاليالالة الشالال،ا الالة االقالالتالالصالالاديالالة 

دولة منهالا  18االرت،ا يجية الشاملة مع 
أربع دول من أه  حلفاء واشالنالطالن فالي 
المنطقة وهي اليابان و وريا الجالنالوباليالة 

 ..وأرت،اليا ونيوميالندا
ف يف يواجه ال،ييل ايم،ي ي الالجالديالد 
التمدد الصاليالنالي الالمالتال ايالد؟.. ومالا هالي 
ايدوات التي يستطيع االمتالمالاد ماللاليالهالا 
للملمة ما  بق  من حلالفالاء بالالده؟.. ومالا 
هي قصة  لك الض،بة الموجعة؟.. مالن 
ذلك  ان هذا المالقالال لالباليالتالي ايول فالي 

 ..”الصين بعيون م،بية“الصين موقع 
مخط  من يظن أن ال،ييل ايمال،يال الي 
الجديد جو بايدن راليالنالهالي الصال،امالات 
التي خاضهالا الال،ياليالل الالحالالالي دونالالالد 
 ،امب لصالح دولة أخ،ي غيال، بالالده، 
ا  فالالإذا  الالان ايخالاليالال، قالالد ألالالحالالق أضالال،ارل
بالصاليالن الالغال،يال  الالتالجالار  الالتالقاللاليالد  

رالنالوات،  12للواليات المتحدة في آخ، 
فالالإن ايول لالالن يسالالتالالطالاليالالع الالالعالالودة مالالن 
الخالطالوات الالتالي ا الخالذهالا راللالفاله ماللال  
مستوي مالقالات واشالنالطالن الالخالارجاليالة 
 .و حديدلا الص،اع التجار  مع الصين

بل يخالطال  الالذ  يالظالن أن  ال،امالب قالد 
ا جساليالمالة، فالقالد  ألحق بالصاليالن أضال،ارل
 سبب بقصد أو بالدون قصالد فالي  المالدد 
التنين الصيني مل  مدار فالتال،ة حال الماله 

لملء الف،اغات التي  ، تالهالا واشالنالطالن 
مل  مستوي العال  مامةل وفالي مالنالطالقالة 
آرالاليالالا والالالمالالحالاليالال  الالالهالالادئ مالاللالال  وجالاله 
الخصوص، ذلك التمدد الذ  أثمال، مالن 
 وقيع ا فاقية  جارية هي ايضالخال  فالي 

دولة من دول  18التاري  بين الصين و
 جمع اآلريان والمحيال  الالهالادئ، لال الي 
 ض،  في مقتل المسامالي ايمال،يال اليالة 

 .الرتم،ار هيمنتها التجارية
الض،بة الصينية ايخي،ة مالوجالعالة ين 

ا فاقية الش،ا ة االقتصادية الشاملة التي 
% مالن  32قاد ها الصين  ستحوذ مل  

حج  االقتصالاد الالعالالالمالي و ضال  أ البال، 
ملاليالار شالخالر  7.7  تل بش،  بواقع 

 72بنا ج محلي أجالمالالالي يالقالتال،  مالن 

 ،يليون دوالر، وهالو مالا يشال الل ثاللالث 
 النا ج العالمي، وثلث التجارة الدولية.

 تداهة النفاهة

بداية  سالارع ايحالدان  الان فالي شالهال، 

، و حديالدلا بالعالد ثالالثالة 7212يناي، مام 
أيام من  الولالي الال،ياليالل  ال،امالب مالهالام 
منصبه، حيث ق،ر انسحالا  بالالده مالن 
ا فاقية التجارة مب، المحي  الهادئ التي 

دولالة  17وقعها رلفه بارام أوباما، مع 

من حلفاء واشنطن بدول جنو  وشال،  
آريا وأوروبا،  لك اال فاقية التي  الانالت 

% مالالن االقالالتالالصالالاد 82 شالال الالل حالالوالالالي 
العالمي، وامتالبال،هالا مال،اقالبالون ضال،بالة 
قالالوضالالت مالالفالالاوضالالات بالال الاليالالن مالالع دول 

اآلريان جنو  وش،  القارة الصالفال،اء 
لتوقيع ا فاقية  جالاريالة  ضالمالن الساليالادة 
للمنتجات الصيالناليالة، بالمالا يالعالنالي ميالادة 
 وغل نفوذ ب ين االقتصاد  والسيالارالي 
الالحق بمنطقة ارت،ا يجية مهمالة وهالي 

ا  بح، الصين الجنوبي التي  انت مس،حل
لالاللالالنالال اع مالالنالالذ مالالا يالال يالالد مالالن مالالقالالديالالن، 
ا وأن  لك اال فاقية التي قاد الهالا  خصوصل
واشنطن  انت مع خمل مالن أهال  دول 
الجوار للصين وهي الاليالابالان ومالالاليال يالا 

 ورنغافورة وب،ونا  وفيتنام.

 12التتمة علل الة  ة 
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 أسباب ترامب

أرالالبالالا  انسالالحالالا   الال،امالالب مالالن  الاللالالك 
اال الالفالالاقالاليالالة الالالمالالهالالمالالة بالال،رهالالا خالالبالال،اء 
ومتابعون، بأنها نفل أرالبالا  انسالحالاباله 

من اال فاقيات أخ،ي مثل باريل للمناخ 
والحد من التساللالح الالنالوو  والالحالد مالن 
ا  انتشار ايرلحة الصالاروخاليالة ومالؤخال،ل
ا فاقية السماوات المفتوحالة مالع روراليالا 
و ندا و ، يا ودول أوروبالا مالجالتالمالعالة، 

والتي  تلخر في الشالعالار الالذ  رفالعاله 
، «أم،ي الا أوال»خالل حملته االنتخابية 

بما يعني أمالادة الالهاليالمالنالة االقالتالصالاديالة 
لالالواشالالنالالطالالن وأمالالادة الصالالنالالامالالات الالالتالالي 
ه،بت أل  الصين خالالل مالقالود  الحالت 

وطأة الض،ايب وار فاع رع، العالمالالالة، 
وباختصار  ان ي،يد أن يغلق الالعالمالال  
ايمالال،يالال الالي الالالبالالا  مالاللالال  نالالفالالسالاله حالالتالال  
يستطيع أمادة  نظي  صفوفه والتخاللالر 
من المشا ل االقتصادية مالثالل الالبالطالالالة 

وغي،ها، ث  العودة لالنفتا  مل  العالالال  
م،ة أخ،ي بش ل جديد أ الثال، قالوة  المالا 

مالالهالالده خالالالل مالالقالالود مالالا بالالعالالد الالالحالال،  
العالمية الثانية ل ي يست مل القيام بالدور 

 الش،طي ايول في العال .
 حرب كامية

و ان ذلك ربب اإلجال،اءات الالحالمالاياليالة 
التي ف،ضها مل  الالبالضالايالع الصاليالناليالة 
واصطدامه بش ل مت ،ر بب ين وقاد ها 
في ح،   المية شعواء، لال الن الصاليالن 

 انت  عمل في صمالت مالتالجالاهاللالة ذلالك 

وخاضت مفاوضات ماراثونية أثالمال،ت 
من أه  حاللالفالاء  8من نجاحها في أقناع 

واشنطن بالتوقيع مل  ا فاقيالة الشال،ا الة 
االقتصادية اإلقاللاليالماليالة الشالاماللالة، وهالي 
اليابان التي  ، البال  مالع الصاليالن بالعالداء 

 اريخي، و وريا الجنالوباليالة وأرالتال،الاليالا 
رغالال  الالالمالالالالالرالالنالالات ايخالاليالال،ة والالالحالال،  
السيارية، ونيوميلندا، بالاإلضالافالة لالدول 
اآلريان ب،ونا  ومالي يالا وأنالدوناليالساليالا 
وفيتنالام والوس و المالبالوديالا وماليالانالمالار 

والفلبين ورنغافورة و ايالند ومعظالمالهالا 
م، البال  بشال،ا الة بشال الل أو بال خال، مالع 
واشنطن، وهو ما يعتب، الالمال،ة ايولال  
التي  نض  فيها الصيالن ال الفالا  مالتالعالدد 
ا وأن مبادرة الحال ام  ايط،اف خصوصل

والط،يق بضخامة حجمها أبال،مالت مالن 
خاللها ب ين ا فاقيات ثناييالة مالن الالدول 
ايمضاء ومالنالهالا الالواقالعالة ماللال  طالول 

 ط،يق الح،ي، القدي .
 ل ط تاهدف

يش ك الخب،اء والم،اقبون  مالا أراللالفالنالا 
رابقلا، في نية ال،ييل ايم،ي ي الجالديالد 

جو بايدن بالت،اجع من الق،ارات الالتالي 
ا وأنه ل  يؤ د أو  ا خذها رلفه، خصوصل
ينفي أم انية مودة واشالنالطالن ال الفالاقاليالة 
التجارة مب، المحي  الهالادئ وقالال بالأن 

ذلك أم، ريالتال  درارالتاله، فاليالمالا أ الد أن 
% مالالن االقالالتالالصالالاد 72أمالال،يالال الالا  شالال الالل 

العالمي، وأذا ارالتالطالامالت أبال،ام ا الفالا  
 جار  جديد مع حلفايها فإن النسالبالة قالد 

%، و الالهالال،  مالالن رالالؤال 22 صالالل لاالال

صالالحالالفالالي حالالول االنضالالمالالام ال الالفالالاقالاليالالة 
الش،ا ة االقتصادية الشاملة الصاليالناليالة، 

لال  أصالبالح “ مبديلا  حفظاله وهالو يالقالول: 
 ”.ال،ييل بعد

ل الن وفالقلالا لاللالخالبال،اء يالفالهال  مالن راليالا  

 ص،يحا ه ومواقفه السابقة أنه متالحالفالن 
مل  الصين ورلو ها التجار  ووجالود 
مدة ا هامالات لالهالا فالي جالعالبالتاله أهالمالهالا 
التجسل ور،قة الالتال النالولالوجاليالا، فضالال 
من ملف حقو  اإلنسان، ما يدلل ماللال  

أنه ريساليال، ماللال  نالفالل نالهالج رالابالقالياله 
بالحديث من حقالو  ايقاللاليالات الالديالناليالة 
والالالعالال،قالاليالالة بالالالصالاليالالن مالالثالالل ايويالالغالالور 
والتبتيون وأهل هونج  ونالج وحال الومالة 
 الايالوان، وراليالسالعال  لالتالعال يال  الالتالواجالالد 

العس ،  ايم،ي ي لتالضالياليالق الالخالنالا  
حالالول بالال الاليالالن بالالالالالقالالوامالالد ايمالال،يالال الاليالالة 
الموجودة ببح، الصين الالجالنالوبالي وفالي 
 وريا الجنوبية واليابان، والسي، م الل 
 وجه  ال،امالب بالاالنسالحالا  الالعالسال ال،  

التدريجي من الالعالالال  لالتالعال يال  انالتالشالار 
التواجد ايمال،يال الي وأجال،اء مالنالاورات 
مس ،ية  ستف  الصيالن مالثاللالمالا  الان 

 الحال في مهد من ربقوا  ،امب.

ولعل نش، الجيل ايم،ي ي قالاذفالات 
فالالي الشالال،   «27بالالي »مالالن طالال،ام 

ا، يدلل مل  أن قاليالادة  ايور  مؤخ،ل
الجيل في البنتاجون  سي، مل  ف ال، 
ال،ييل الجديد، و اللالغالي  الحال، الا الهالا 

السابقة في مهد  ،امب، وأذا نظال،نالا 
لق،ار ايخي، الغ،يالب بالإقالالالة وميال، 
ا  الدفاع مارم أرب، رنع،ف أن  و ،ل
يسالود الالعالالقالو باليالالن الالجالالالل ماللالال  
الم التالب الالباليالضالاو  فالي واشالنالطالن 

وقيادة الجاليالل فالي واليالة فال،جاليالناليالا 
 حيث مق، البنتاجون.

من ناحيالة أخال،ي،  شالف بالاحالثالان فالي 
ايمال،يال الي،  «ب،و نالجال » ق،ي، لمعهد 

مالالن أنالاله مالاللالال  واشالالنالالطالالن أن  الال الاليالالف 

ريارا ها مع الحقايق المتغي،ة في ش،  
آرالاليالالا، واالمالالتالال،اف بالالالالالدور الالالمالالتالال ايالالد 
للصين، ونضوج   امل  جمع اآلريان، 
و ضاؤل التأثيال، االقالتالصالاد  الالنالسالبالي 

 يم،ي ا.
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 مكاسب الةين

ل ن بعيالدلا مالن خالطال  بالايالدن، فالايمال، 
الواضح هنا أن جالوالت الالمالفالاوضالات 
الثالثين التالي خالاضالتالهالا الصاليالن ماللال  

 11رالنالوات مالع  اللالك الالدول و 1مدار 
اجتماع ومار ،  انالت رالتالذهالب رالدي 

لالوال السالاليالارالات الالحالمالالاياليالة وانسالحالالا  
 ،امب من ا فاقية الش،ا ة مب، المحي  
الهادئ، حيث قبلت  لك الدول اال فاقاليالة 
التي  قودها الصاليالن رغال  أنالهالا  اللالغالي 

% من التعال،يالفالات الالجالمال، اليالة فالي 72

التجارة بينها فالي حاليالن  الانالت الالنالسالبالة 
%، مالا يالعالد 122 صالل فالي ايولال  لاال

نص،ا جيوارت،ا يالجاليالا مالهالمالا لاللالصاليالن 
وليل اقتصاديا فقال ، حاليالث  ال يالد مالن 

امتالمالاد حاللالفالاء مالهالماليالن مالثالل الاليالابالان 
وأرالالتالال،الالاليالالا مالاللالال  رالالالالالرالالل الالالتالالوريالالد 
الصينية، ما يالمالنالح بال اليالن نالفالوذا أ البال، 
مليها يالجالعاللالهالا  الخال،ج مالن الالحالظاليال،ة 
ايم،ي ية للفناء الصيني وهو أحالد أهال  

 م ارب التنين الصيني.
 معاقبة أستراليا

مالمح ذلك النفوذ  ه،ت فاليالمالا يالعالانالي 
منه االقتصاد ايرت،الي منذ رتة أشالهال، 
من اإلج،اءات العقابية الصينية بسالبالب 

مطالبة  انب،ا بفتالح  الحالقاليالق دولالي فالي 
أربالا  انالتالشالار وبالاء  الورونالا وا الهالام 
الصين ررالماليلالا بالالالتالسالبالب فالياله، حاليالث 
مالالنالالعالالت الصالاليالالن ارالالتالاليالال،اد رالالت رالاللالالع 
أرت،الية مثل الشعي، والنحاس والالفالحال  

والقمح، وهي أجال،اءات  النالبال  بالمالا قالد 

 ستطيع ب ين أن  فعله مع حلفاء أم،ي ا 
ا دول بالحال، الصاليالن  ، خصوصل مستقبالل
الجنوبي التي  لت خالل أخال، مالقالديالن 

 ناممها السيادة مل  ج ر بح، الصيالن 
الالالجالالنالالوبالالي و الالعالالارض بالالنالالاءهالالا جالال ر 
رب،ا لي الم،جانية، فضال من مال السالب 

 722أخ، وهو أن اال الفالاقاليالة  ضاليالف 
مليار دوالر رنويلا لالقتالصالاد الالعالالالمالي 

 ري ون للصين نصيب ايرد فيها.
 أربا  مدم انضمام الهند

م ارب الصين  انت رالتالتالضالامالف لالو 
انضمت الهند لال فاقية بالوصالفالهالا ثالالالث 
أ ب، اقتالصالاد بالالالمالنالطالقالة بالعالد الصاليالن 

واليابان، ل ن يالبالدو أن انسالحالابالهالا مالن 
لاليالل  7217المفاوضالات نالهالايالة مالام 

الا وأن طال،يالقالة  العالامالل  نهاييلا خصالوصل
نيودلهي مع ب ين روف  تغي، بالتالأ اليالد 

بعد قدوم رييل أمال،يال الي جالديالد  العالهالد 
بالعودة لتفعيل دور واشنطالن بالمالنالظالمالة 
التجارة العالمية، بما يعني  وجها جديالدا 
لالاللالالحالاللالاليالالف ايقالالو  الالالذ   الالعالالول مالاللالاليالاله 

 نيودلهي.

وأذا نظ،نا لق،ارات ح الومالة نالاريالنالدرا 
مود  نجدها  تشابه مع ق،ارات  ،امب 
بخصوص حظ، التطالباليالقالات الصاليالناليالة 

 ZTEومالالدم مالالنالالح شالال، الالة هالالواو  و
،  المالا  الان 2Gامتيام  طوي، شب ة الاال

هذا التصعيد رببلا في التو ، الالذ  وقالع 
مل  الحدود المشت، ة يونيو المالاضالي، 
ول ن المخاوف الهندية اي البال، هالي أن 
يضيع اقتصادها القو   الحالت مالجالالت 
الا وأن  قطار الصين السال،يالع، خصالوصل

حج  العج  في المي ان الالتالجالار  باليالن 
الالالالبالالاللالالالديالالالن 
يصالالالالالل لا 

ماللاليالار  81
دوالر 

لصالالالالالالالالالالالالالح 
الصالالالالاليالالالالالالن 
حاليلا، وهو 
رق  م،شح 

ين 
يتالضالامالف 
فالالالي حالالالال 
أذا دخالاللالالت 

اال فاقية رالفة الذ ، وفالتالحالت أرالواقالهالا 
للبضايع الصينية ايرخر، وهو ما لن 
ي يد في مج  الميال ان الالتالجالار  فالقال  

ول نه ريوجه ض،بالة قالويالة لاللالصالنالامالة 
الهندية التي  عتب، م، فعة في   الاليالفالهالا 
من نظي، ها الصاليالناليالة و الحالول الالهالنالد 
لمجتمع ارتهال ي يستالورد احالتاليالاجالا اله 
من الصين، حاليالث  سالتالورد ناليالودلالهالي 

مليار دوالر مالن  22.2منتجات قيمتها 
ب ين، فيما  ستالورد ايخاليال،ة مالنالتالجالات 

ماللاليالار  12.2هندية قيمتها ال  التالعالدي 
دوالر، وذلك، وفقا يحدن أحصالاياليالات 

 .7211لكم  المتحدة من مام 

اال فاقية ايخيال،ة مالن شالأنالهالا  الحالساليالن 
التجارة اإلقليمية في وقالت يال الافالح فالياله 
االقتصاد العالالمالي، لالتالجالاوم  الداماليالات 
وباء  ورونا التي  سببت بالأ البال، ر الود 

منذ ال ساد ال بي، خالل الثالثينيات مالن 
الق،ن الماضي، حيث  غطالي اال الفالاقاليالة 
ا من الالتالجالارة والالخالدمالات   ل شيء بدءل
لالالالالالرالالتالالثالالمالالار والالالتالالجالالارة اإللالال الالتالال،ونالاليالالة 
واال صاالت وحقو  النش،، ورالتالجالعالل 

 الالل مضالالو بالالاال الالفالالاقالاليالالة أ الالثالال، جالالاذبالاليالالة 
 للمستثم،ين ايجانب.

 ما ينظ، لال فالاقاليالة ماللال  أنالهالا ملال ال 
ينقل ممليلا قيادة التالعالدديالة االقالتالصالاديالة 
والتجارة الح،ة، وباخالتالصالار الالعالولالمالة 

الجديدة أل  الصيالن وحاللالفالايالهالا، باليالنالمالا 
يتال ايالد نال وع أمال،يال الا ألال  الالحالمالاياليالة 
ورفض المعاهدات واال فاقيات الالدولاليالة 
مالالتالالعالالددة ايطالال،اف،  الالمالالا أنالالهالالا الالالمالال،ة 
ايول  التي  وافق فيها القوي المتنافسالة 

بشالال،  آرالاليالالا مالالثالالل الصالاليالالن والالاليالالابالالان 
و وريا الالجالنالوباليالة ماللال  الالدخالول فالي 
ا فاقية  جارة ح،ة مشت، ة،  ما  شال الل 
مال يالالجالالا مالالن االقالتالالصالالاديالات الالالمالتالالقالالدمالالة 

 والنامية والفقي،ة.

 
*كاتب ص  ي وتاحت مةر  ت رهفدو 
األهففراب مففتففوففةففن فففي الشففئففوف 
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بالالعالالد مالال،اجالالعالالة الالالعالالديالالد مالالن الالالتالالقالالاريالال، 
والتص،يحات لِ ال الجانبين االمال،يال الي 
والصيني يتبين أن السيارالة الالخالارجاليالة 
للواليات المتحدة االم،يال اليالة لالن  شالهالد 
 بداُل جذريا، فقد يلجأ ال،ييل االم،ي ي 
الالال  أدخالالال  الالعالالديالالالت مالاللالال  بالالعالالض 
التفاصيل الف،مية، أمالا فالي مالا يالتالعاللالق 
بالخطوط الع،يضة للسيارة ايم،يال اليالة 
 جالاه الصاليالن فاللالن  التالغاليال،  المالا يالظالن 
البعض. لالقالد  الان الال،ياليالل ايمال،يال الي 
واضحالا مالنالذُ الالبالدايالة أن الصاليالن هالي 
المنافل ايول لبالالده وماللال  الالواليالات 
المتحدة  بح جالمالا  الصاليالن الساليالارالي 
و الالقالالدمالالهالالا االقالالتالالصالالاد  الالالهالالايالالل، وفالالي 
 ص،يح نار  حديث لل،ييل ايم،ي ي 
قال أن الصين رتدفع ثمالن انالتالهالا الا الهالا 
لالالحالالقالالو  االنسالالان. هالالذه الالالتالالصالال،يالالحالالات 
مشابهة لتلك التي  ان يطلقالهالا الال،ياليالل 
السابق دونالالد  ال،امالب خالالل هالجالوماله 

 .السياري مل  الصين
بيد أنه خالل ايربوع المنص،م أجال،ي 
ال،ييل بايدن م المته الهالا الفاليالة ايولال  
بال،ييل الصيني شي جين بينالغ. خالالل 
الم المة أّ دل ال،ياليالل ايمال،يال الي ماللال  
 مسك الواليات المتحدة بالالحالفالا  ماللال  
أمالالن وارالالتالالقالال،ار الالالمالالحالاليالالطالاليالالن الالالهالالنالالد  
والهادئ وأن   ون مصاللالحالة الالواليالات 
المتحدة والشعب االم،يال الي ماللال  راللال  
االولالالويالالات  لالالكالالرالالف أمالال، ل الالال،يالاليالالل 
بايدن وبط،يقة ال  ختلف من رلفه مالن 
قلق الواليات الالمالتالحالدة مالن الساليالارالات 
التي  تبعها االدارة الصينية في منطالقالي 

هالالونالالغ  الالونالالغ وشالاليالالنالالجالاليالالانالالغ، وانالالتالالقالالد 
الخطوات المتسارمة التي  تخذها ب يالن 
في ما يتعلق بتايوان. قالبالل أجال،اء  اللالك 
الم المة الها فية  ان ال،ييل بالايالدن قالد 
أشار ال  المنافسالة الشالديالدة باليالن بالالده 
والصين، التي  حتدم من حاليالث الالتالقالدم 
االقتصاد  والسياري الصيني ال الباليال،، 
أضافة أل  القدرات العس ال،يالة الالهالاياللالة 
الالالتالالي بالالا الالت بالالحالالومة جالاليالالل الالالتالالحالال،يالال، 

 .الشعبي الصيني
المقابل دما الال،ياليالل الصاليالنالي نالظاليال،ه 
ايم،ي ي أل  التعاون والتواصل البناّلاء 
بهدف حل ايممات الالمالتال،ا المالة والالتالي 
 فاقمت  ثي،ال في مهد ال،ياليالل السالابالق 
دونالالالالالد  الال،امالالب.  الالمالالا أن الالالقالاليالالادة فالالي 
الح   الشاليالومالي الصاليالنالي قالد دمالت 
اإلدارة ايم،ي ية أل  التعاون ومد الاليالد 
بالالدل الالال الاليالالديالالة السالاليالالارالاليالالة والسالاليالالارالالات 
االقتصادية الالتالدماليال،يالة. لال الن يالبالدو أن 
االدارة االم،ي ية مالاممالة ماللال  وضالع 
الصين في خانة اال هام الساليالارالي، فالقالد 
أ د ومي، الخارجية ايم،ي ي أنالطالونالي 
بلين ن أن الواليات المتحدة ماممة مل  
مساءلة الصاليالن فالي مالا خالر حالقالو  
اإلنسان واإلخالل بقوامد الديموق،اطية 

 .في شينجيانغ وهونغ  ونغ والتبت
أن الصالالاليالالالن أحالالال،مت الالالالعالالالديالالالد مالالالن 
االنجامات فالي الالعالقالد ايخاليال،، لاللالمال،ة 
ايول  في الالتالاريال  الالبالشال،  الالحالديالث 
 ستطيع دولة غي، غ،بية أح،ام أنالجالام 
 الال الالنالالولالالوجالالي ضالالخالال ، فالالقالالد ارالالتالالطالالامالالت 
الصين الحالصالول ماللال   القالناليالة الالجاليالل 

الخامل وهي في ط،يقالهالا ألال  الالجاليالل 
السادس. أن هذا االنجام شالّ اللل صالدمالة 
مدّوية في ايوراط الغ،بية و حديدال فالي 
الواليات المتحدة، فبط،يقة ال أخالالقاليالة 
وال قانونية   َّ القبض مل  أبالنالة رياليالل 
ش، ة هواو  الصيالناليالة فالي  النالدا وقالد 
رلمتها السلطات ال ندية ألال  الالواليالات 
المتحدة، أن هالذه الالخالطالوة الالعالشالواياليالة 
 شاليال، ألال  الالفالشالالل ايمالال،يال الي الالذريالالع 
واالختالل فالي الالماليال ان الالتال النالولالوجالي 
للم،ة ايول  لمصلحة الصاليالن بالعالد أن 
 انت الواليات المتحالدة مالتال،بالعالة ماللال  
م،ش الت نولوجيا والتقنيالات الالحالديالثالة. 
أن السيارة ال،شيدة التي  تبعهالا اإلدارة 
الصينية أدت مؤخ،ا أل  القضالاء ماللال  
ل  الفق، المدقع وقد حققالت الصاليالن  القالدمالا
ل فالالي  الالل جالالايالالحالالة  الالورونالالا  اقالالتالالصالالاديالالا
وال، ود االقتصاد ، مالمالا يالؤشال، ألال  
صالبة االقتصاد الصيني وقدر ه ماللال  

 . حقيق النمو في أصعب الظ،وف
غالبا ما  نتقد اإلدارة ايم،ي ية الصاليالن 
بالالخالالصالالوص انالالتالالهالالام حالالقالالو  االنسالالان 

، اال أناله ” النظام غي، العالادل” والقمع و
في حقيقة ايم،  تبالع اإلدارة الصاليالناليالة 
ريارة  نموية  الجالاه أقاللاليال  شاليالنالجاليالانالغ 

وغي،ه من المناطق ال،يفية في الصيالن. 
في السنوات ايخاليال،ة وّرالعلالت الصاليالن 
شب ة المواصالت لتطال  افة المنالاطالق 
الصالاليالالنالاليالالة ومادت مالالن الالالمالاليالال انالاليالالة 
المخصصة للالتالنالماليالة والالتالعاللاليال ، فالبالات 

معظ  رال الان ايريالاف مالن ذو  الاليالد 
العاملة المالاهال،ة والالمالتالخالصالصالة. أنالهالا 
ط،يقة ذ يالة لاللالقالضالاء ماللال  الالتالطال،ف 
واإلرهالالالا ، ين الالالالفالالالقالالال، وايممالالالات 
االجتمامية هي بي ة حاضنة لال رهالا . 

 شي، ايصابع الالغال،باليالة ألال  الالمالعالاهالد 
الفنية وم،ا   التدريب الالعاللالمالي لالدمالج 
الس ان الصينيين المهمشين و حالوياللالهال  
أل  طاقة منتجة مل  أنها مال،ا ال  قالمالع 

و عذيالب  فالفالي أ الثال، مالن مال،ة  الذّبالت 
اإلدارة الصينية مب،  قاري، موثقة هالذه 
الالتاللالالفاليالقالالات الالالغال،باليالالة، ولالال الن يالالبالدو أن 
الواليات المالتالحالدة مصالّ،ة ماللال  أبالقالاء 

 .حالة ال يدية
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ايمال،يال الي فالي مالهالد  -التعاون الصيني
ال،ييل بايدن رينحالصال، فالي الالقالضالايالا 
العالمية والتي  ه  البش،ية، مثل:  الغاليال، 

  حديدال فالي مال الافالحالة( المناخ والصحة
COVID-19(  والحد من التسلالح  أمالا

في ما يتالعاللالق بالالالمالنالافسالة االقالتالصالاديالة 
وال باش السياري فالحال ما ي ال غاليال، 
واضالح ايفالالق، ولالال الالن مالن الالالمالالسالتالالبالالعالالد 
التالوصالل ألال  حالالالة مالن الالتالهالديالة. أن 
ال،ييل بايدن ينتالهالج راليالارالة االنالفالتالا  
واالنخ،اط بالمنظمات الدولية من جديالد 
مل  م ل رلفاله، مالمالا يشال الل فال،صالة 
ذهبية للصيالن لالتالحالساليالن مالالقالتالهالا مالع 
الواليات المتحدة وأمادة  ،مي  ما دم،ه 
 –ال،ييل  ،امالب، الالعالالقالة الصاليالناليالة 

ايمي، ية هي أهال  مالالقالة ثالنالاياليالة فالي 
مالالجالالال الالالعالالالقالالات الالالدولالاليالالة وال يالالمالال الالن 
الالالتالالغالالاضالالي مالالنالالهالالا،  الالل مالالن الالالواليالالات 
ل  المتحدة والصين  متل ان اقتصالادال قالويالا
ل  ل متعا المالا ل متطورال ودورال رياريا وجيشا

 .مل  الساحة الدولية
 عتمد الصاليالن راليالارالة االنالفالتالا  ماللال  
الجوار والعالقة المالسالتالقال،ة مالع بالعالض 
الالالدول الالالتالالي  الالجالالمالالعالالهالالا بالالهالالا مصالالالالالح 
متناقضة وخالفات أقليمية مالثالل  الوريالا 
الجنالوباليالة والاليالابالان والالفالياللاليالباليالن، هالذه 
السيارة الصينية الح يمة  فوت فال،صالة 
صالنالالع الالخالالالفالالات اإلقالاللالاليالمالاليالالة والشالالقالالا  
اآلريو  باليالن الصاليالن ودول أقاللاليالماليالة 
-أخ،ي. من الواضح أن مالنالطالقالة آراليالا
الالهالادئ رالتالال الون مالاللال  ُراللال  أولالويالالات 
ال،ييل بايدن  فالواليات الالمالتالحالدة فالي 
ط،يقالهالا ألال  صالنالع أ الفالا  نالوو  مالع 
أي،ان وأنهالاء الصال،امالات فالي الشال،  
ايور ، مثل أمالادة فالتالح الالحالدود باليالن 
المالماللال الة الالعال،باليالة السالعالوديالة وقالطال،، 
ومالالفالالاوضالالات السالالالم الالالجالالدياّلالة النالالهالالاء 
الح،  مل  اليمن، بالتالالالي أن الشال،  
ايور  ليل أولوية للواليات الالمالتالحالدة 
في هذه الحقبة ين الخط، اي بال، الالذ  
يالالهالالدد االقالالتالالصالالاد ايمالال،يالال الالي ومالال الالانالالة 
الواليات المالتالحالدة فالي الالنالظالام الالدولالي 
الحديث قالادم مالن الشال،   الحالديالدال مالن 
الصالاليالالن الالالتالالي  الالحالالولالالت ألالال  الالالمالالنالالافالالل 

 .ايراس يم،ي ا
 أشار الباحث السياري الصيني وانغ دا

)Wang Da(  أل  أن ريارالة الال،ياليالل
بادين رت ون أ الثال، حالدة مالن الساليالارالة 
التالي انالتالهالجالهالا الال،ياليالل أوبالامالا  الجالاه 
الصين، بال،غ  من أن ِ الال الال،ياليالساليالن 
ينتميان أل  الح   نفسه ولديهما رؤي 
ل لاللال،ياليالل  متشابهة، فقد  ان بايدن نايالبالا
أوبالالامالالا، ولالال الالن الالالوضالالع السالاليالالارالالي 
واالقتصاد  للصين في  قالدم مالتالسالارع 
وبالالات مالالن الصالالعالالب مالاللالال  الالالواليالالات 
المتحدة  ،ويضها بال،غ  من محاوالت 

الالال،يالاليالالل  الال،امالالب فالال،ض الالالعالالقالالوبالالات 
االقتصادية من ط،يق الح،  التجارية 
والضالال،ايالالب، يشالاليالال، وانالالغ دا ألالال  أن 
ريارة ال،ييل بايدن رت ون ليّنة أ الثال، 
في التعاطي مالع الصاليالن مالن الال،ياليالل 
 ،امب. أن الواليات المتحدة قلقة للغايالة 
مالالن امالالتالالالم الصالاليالالن لالاللالالتالال الالنالالولالالوجالاليالالا 
الالالمالالتالالطالالورة ومالالن نالالمالالوهالالا االقالالتالالصالالاد  
الالهالايالل، لالذا رالالتالنالصالب جالهالود اإلدارة 
ايم،ي ية الجديدة ماللال  الالحالد مالن هالذا 

 .التقدم الصيني
أل   )Li Xiao( يشي، الباحث لي شياو

أن أدراة بايدن رتُعيد  ،مي  التالحالالالفالات 
التي دم، ها ريارات الال،ياليالل  ال،امالب 
في ش،  آريا ومنطقة اآلريان، فأغلالب 
أمضاء ف،يق ممل الال،ياليالل بالايالدن قالد 
 انوا قايماليالن ماللال  مالقالد ا الفالاقالات فالي 

الهادئ لالمالواجالهالة الصاليالن  -منطقة آريا
اقتصاديا ورياريا، مثل الشال،ا الة مالبال، 
المحاليال  الالهالادئ. مالن جالانالباله، يالعالتالبال، 

أن  )Jiang Yang( الباحث جيانغ يانغ
االدارة الصينية يجب أن  قوم بالتالمالتاليالن 
مالالالقالالا الالهالالا مالالع جالاليالال،انالالهالالا اآلرالاليالالاويالاليالالن 
ل  اللالك الالدول الالتالي  الجالمالعالهالا  خصوصالا

مالقات مضطال،بالة مالع الصاليالن، مالثالل 
الهند واليابالان وفاليالتالنالام، مالن أجالل رالد 
البا  ملال  الالواليالات الالمالتالحالدة لالخاللالق 
خالفات في المنطقة اآلريالاويالة. يالتالوقالع 
معظ  الالخالبال،اء أن  ال داد حالدة حالماللالة 
الالال،أ  الالالعالالام الالالتالالي  شالالنالالهالالا الالالواليالالات 
الالمالتالحالالدة ماللال  الصاليالن فالالي مالا خالالر 
شينجيانغ وهونغ  ونغ والتبت و ايوان، 
أال أن هذه الب،وباغاندا الم يفة لن  ؤث، 

 .مل  التقدم الصيني

أن الواليات المتحدة في مالهالد الال،ياليالل 
أوباما ال  شباله الالواليالات الالمالتالحالدة فالي 
مهد ال،ييل بايدن، فالقالدرات الالواليالات 
المتحدة في  قلر داي ، أما الصين فهي 
في  قدم مستق،، ومن المتوقع أن  صبح 
القوة االقتصادية ايولال  فالي السالنالوات 
الالالقالالادمالالة، حالالتالال  أن حالاللالالفالالاء الالالواليالالات 
المتحدة ايوروبيون ال يالتالفالقالون مالعالهالا 
مل  معاداة الصاليالن بسالبالب الالمالصالالالح 
االقتصادية ال بي،ة التي  الجالمالع أوروبالا 
بالصين. أن الواليات المتالحالدة ال  ال ال 
القوة العظم ، ول ن هالنالام  الحالول مالن 
ايحادية الالقالطالباليالة ألال  الالتالنالافساليالة مالع 
الواليات المتحدة. أن العالقالة الصاليالناليالة 
ايم،ي ية لالن  ال الون أ الثال، رالوءال مالمالا 
 انت مليه في مهالد الال،ياليالل  ال،امالب، 
فالتعويل داي  مل  أن يال السال، الال،ياليالل 

 .بايدن الجليد وي،م  ما أفسده خلفه
 Central مففرشففد لففلففدكففتففوساه فففي*

China Normal University  
مفتت في سفيفاسفة الةفيفن الفوفاس فيفة 
ت اه المن رة العرتية مع تركيز لفا  
علل مبادسو الف فزاب والف فرهف   لفدهف  

 من لبناف  العدهد من المنشوسا 
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طالالوال فالالتالال،ة أدارة  الال،امالالب،  الالانالالت 
العالقات بين الواليات والصين متالقاللالبالة 
و نحدر أ ث، فأ ث، نالحالو حال،  بالاردة 
جديدة، حيث يشتد التنافل بيالن الصاليالن 
والواليات المتحدة ايم،ي ية في جالماليالع 
النواحي، ورجلالت الالعالالقالات الالثالنالاياليالة 

  7272بينهما أدن  مستويات لهالا رالنالة 
منذ أقامة العالقالات الالدباللالومالاراليالة قالبالل 
أربعة مقود، وذلك بسبب  فشي في،وس 

  ورونا 
ال أحد ين ، حج  التو ، الالذ  وصاللالت 

ايم،ي ية، فهالي  -أليه العالقات الصينية
في أروأ حاال ها منذ وفاة الال ماليال  مالاو 
ل مالالتالالأمم   سالالي  الالونالالغ، فالالالالالوضالالع حالالالالاليالالا
ومتو ، لاللالغالايالة، والالعالالقالات الالثالنالاياليالة 
وصلت أل  مستوي من التو ، ال الباليال،، 
ل ن مل  ما يبدو أن هالذا الالتالو ال، لاليالل 

بسبب في،وس  ورونالا فالقال ، بالل لالهالذا 
التو ، جذور أممق ب ثي،، فهو موجودة 
منذ القدم بسبب  االمتقاد ايم،ي الي أناله 
بمج،د صعود الصين وامتال هالا لاللالقالوة 
العس ،ية والدبلوماريالة واالقالتالصالاديالة، 
فذلك يمالثالل  الهالديالدال خالطاليال،ال لاللال مالامالة 

 .ايم،ي ية
هالالذا، وخالالاضالالت الالالواليالالات الالالمالالتالالحالالدة 
والصين ح،با  جارية م،ي،ة منذ  الولالي 
دونالد  ،امالب الال،يالارالة، حاليالث  البالادل 
أ ب، اقتصادين في العال  ف،ض ال،روم 
الجم، ية مل  بضايع بعضهما البعالض 
وصلت قيمتها أل  مليارات الدوالرات، 
وفي هذا السيا  فقالد  الوصالل الالجالانالبالان 
أل  ا فا  في م،حلة أول ، ل ن الح،  
االيديولوجية التي شنتها أمال،يال الا ماللال  
الح   الشيومي الصيني، راهمت فالي 
 صعيد التو ،ات بين 
الالالبالاللالالديالالن مالالا جالالعالالل 
بالالالعالالالض الالالالخالالالبالالال،اء 
والالالالالمالالالالخالالالالتالالالالصالالالاليالالالالن 
يتحدثون من احتمال 
ح،  بالاردة، بالحال ال  
أننا ربما مل  أمتا  
فت،ة طويلالة ومالمالتالدة 
من الص،اع المالغاللالق 

  .وغي، الواضح
فالالال الالاليالالالف رالالالتالالال الالالون 
العالقات بين البلالديالن 
فالالي مالالهالالد بالالايالالديالالن؟ 

وهالل رالاليالال الالون هالالنالالام مالالن  الالغالاليالاليالال، فالالي 
 التعامل مع الصين؟

من المحتالمالل أن يال الون هالنالام  الغالياليال، 
طفاليالف فالي مالهالد الال،ياليالل ايمال،يال الي 
الجديد، م ل ما  ان ماللالياله ايمال، فالي 
مهد  ،امب، فمن خالل  ص،يحات جو 
بادين ايولية، يظه، جليا أناله راليالعالمالل 
مل  الم،اهالنالة ماللال  الالتالعالاون الالدولالي 
والبحث من  وافقات وحلول جالمالاماليالة، 
و الالأ الاليالالده مالاللالال  مالالدم حالالاجالالة الالالواليالالات 
المتحدة لص،اع مع الصين، بالل  القالويالة 

 .دور أم،ي ا في اللعبة الدولية
ومن المتوقع  ذلك، أن ي داد الالتالنالافالل  

بين الالباللالديالن فالي مالجالاالت بالعاليالدة مالن 
التجارة، خاصة ما يهال  قضالايالا حالمالايالة 
المل يالة الالفال ال،يالة، واخالتالالالت السالو  
الالالنالالا الالجالالة مالالن الالالنالالمالالوذج االقالالتالالصالالاد  

 .الصيني، وقضايا حقو  االنسان
ومل  العالمالول، فالالساليالارالة الالخالارجاليالة 
ايم،ي ية ا جاه الصين  تمي  بالتالنالافالل 
والصالالال،اع  الالالحالالالديالالالدا فالالالي الالالالمالالالجالالالال 
االقالالتالالصالالاد ، بسالالبالالب  الالنالالامالالي الالالقالالوة 
االقتصادية والتجاريالة والالتال النالولالوجاليالة 
لالاللالالصالاليالالن، ألالال  جالالانالالب أطالالال  الصالاليالالن 
لالالمالالشالال،وع طالالالحالال ام والالالطالال،يالالقط الالالذ  
أصبح يش ل قاللالقالا لاللالواليالات الالمالتالحالدة 
ايم،ي ية،  ونه رمالح لاللالصاليالن بالخاللالق 
شال،ا الات دولاليالالة فالي شالتالال  الالمالجالالاالت 

 .ومب، مختلف مناطق العال 
وفالالي ايخالاليالال،، نسالالتالالطالاليالالع الالالقالالول أن 
العالقات ايم،ي ية الصينية رت ون فالي 
مهد جالو بالايالدن أ الثال، مالقالالناليالة وأقالل 
مدايية، أال أن  ال ايالد الالنالفالوذ الصاليالنالي 
و صامد مؤش،ا ه االقتصالاديالة راليالظالل 
حاض،ا في المسامي ايم،ي ية إلمالاقالة 
الالالتالالقالالدم الصالاليالالنالالي، وبالالالالالتالالالالالي فالالمالالعالالادلالالة 
المنافسالة رالتالعاللالب فاليالهالا ارالتال،ا اليالجاليالة 

 .التحالفات االقتصادية دورال بارمال 
وأمتقد أن الصين والالواليالات الالمالتالحالدة 
مليهما أن  تحليا بالح مة للتوصالل ألال  
 الالفالالاهالال  مالالتالالبالالادل، مالالن خالالالل الالالحالالوار 
المشتال،م إلدارة االخالتالالف فالي أطالار 
احت،ام قوامد القانالون الالدولالي، إليالجالاد 
ربل للتعالايالل مالعالا بالدالل مالن الالتالسالبالب 

 .ب ارثة أنسانية
*تففاحففثففة فففي الففدساسففا  السففيففاسففيففة 
والعاقا  الدوليةـ كلية ال روق ـ ففا  

 ـ المغرب
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صفف ففيفف ففة تشففاهففنففا دهففلففي الةففيففنففيففة ـ  
 ـ 0201-0-18افتتاحية الة ي ة 
موقع الصين بالعاليالون “  ع،يب خاص با 

 :ا  ع،يب نجا  ريا” م،بية
في وقت أصبح فيه الالتالعالاون مالن أجالل 
التعافي بعد الجايحة موضوملا رياليالساليلالا 
في دبلومارية معظ  البلدان الالخالاضالعالة 
للتبامد اإلجالتالمالامالي، يالبالدو أن بالعالض 
البلدان ايخ،ي ملال  ارالتالعالداد لاللالعالمالل 
مالاللالال  مالال الالل ذلالالك. ويالالعالالد االجالالتالالمالالاع 
االفت،اضي الذ  اج،اه ومي، الخارجية 
ايم،ي ي أنتوني بلين ين مع نظ،ايه في 
أرت،اليا واليابان والهنالد يالوم الالخالماليالل 

 .مثاالل مل  ذلك
أن  ون أدارة جو بايدن قد ا خذت ممام 
المبادرة لمواصلة الت،ويالج لالمالا يسالمال  

قالالد دفالالعالالت ألالال  الالالوطالالن ”  الالال،بالالامالاليالالة“ 
ايمي، ي ب،رالة مفادهالا أناله ابالن آوي 
في من ل في مال،يالن رالابالق البالن آوي 

 .آخ،
فإن جماليالع ”.  ال،بامية“ أما بالنسبة لهذه 

أمضايها ه  ش، اء  جاريون رييسيون 
للصين ويتعاونون معها ماللال  جالبالهالات 
مديدة وضمن آلاليالات ثالنالاياليالة ومالتالعالددة 
ايط،اف. بامتبارها اقتصادات رييسية 
في المنطقة، فإن  عاونهالا يالنالمالو بشال الل 
طبيعي. ومع ذلك، فالقالد ارالتالولالت أدارة 
بايدن مل  مج،فة اإلدارة التي ربقتهالا، 
وهي  قوم بصالف قالوالالب الالطالو  فالي 
محاولالة لالبالنالاء جالدار بالحال،  لالحالمالايالة 

 .نفوذها وهيمنتها اإلقليمية
مل  ال،غ  من أن الال،ياليالل ايمال،يال الي 
أشار ذات م،ة أل  أن الواليات المتحدة 
مسالتالعالالدة إلجالال،اء مالالحالادثالالات صالال،يالحالالة 
وبالنالاءة مالع الصاليالن لالتالالعال يال  الالتالالفالاهالال  
الالالمالالتالالبالالادل و الالجالالنالالب رالالوء الالالحالال الال  بالاليالالن 
الط،فين، أال أن الت،ويج لهذه ال،بامية، 

ضالالمالالن أمالالور أخالال،ي، يالال الالذ  هالالذه 
 .ال لمات

أن العالقات الصينية ايمال،يال اليالة الالتالي 
 ان ينبغي أن   ون مالتالمالتالعالة بالفال،صالة 
لتحسين ال،واب  بين البلدين  درم بالدالل 
من ذلك  ،ا   العناص، غيال، الالمالوا اليالة 
التي  هدد بإغ،اقها في الحالضاليالض مالن 
ل  جديد. أذا  الانالت واشالنالطالن  ال،يالد حالقالا
 جنب الص،اع، فهي التي يجب ماللاليالهالا 
وقف ما  الفالعاللاله والالتال،اجالع مالمالا رالبالق 

 .وقامت به بالفعل
وقالالد أوضالالح الالالحالاللالالفالالاء ايوروبالاليالالون 
للواليات المتحدة أنه  يعارضون وقالوع 
ح،ٍ  باردة جديدة، أال أنه يالجالب ماللال  
حلفاء الواليات المتحدة وش، الايالهالا فالي 
آريا أن يفعلوا الشيء نفسه. أن النهضالة 
الوطنية للصين ال  ش ل  هديدا، بل أنها 
روف  ساه  فالي الالتالنالماليالة الالمالشالتال، الة 
لالاللالالعالالالالال ، مالالن دون ارالالتالالثالالنالالاء الالالواليالالات 
المتحدة نفسها. رتستفيد الصاليالن بشال الل 
متبادل من هذه الالتالنالماليالة ولاليالل لالديالهالا 
ا  أربا  المتبار الواليات المتحالدة مالدول
لها ما ل   قدم واشنطن الواليات المتحدة 

 . عدو
في الوقت الحالي،  قف الالعالالقالات باليالن 
الصين والواليات المتحدة مل  مالفالتال،  
ط، . ورت ون السنوات ايربع القادمة 

حالالارالالمالالة فالالي  الاليالالفالاليالالة  الالطالالورهالالا، رالالواء 
لكفضل أو لكروأ. خالل  لالك الالفالتال،ة، 
رتقل الفجوة بين أ بال، اقالتالصالاديالن فالي 
العال ، مما ي يد مالن مالخالاوف الالبالعالض 
في الواليات المتحدة. أذا  مال النالت أدارة 

بايدن حقلا من االلت ام ب لما اله والالعالمالل 
الا  من أجل  فه  أورع، فقد  ع م نالمالوذجل
جديدلا للعالقات بين الدول ال ب،ي، وأال 
فإن العال  راليالواجاله مالخالاطال، وشال الوم 
 .بح،  باردة جديدة ال ي،يدها أال القليل

الوتها  المت دو في 
 موا فة الوياس األع ت
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الموقع اإلنكليز  لرناو سي  في تفي أف 
 الةينية 

 
موقع الصاليالن بالعاليالون “  ع،يب خاص با 

 :ا  ع،يب نجا  ريا” م،بية
بعد البحث الذ  أج، ه مالنالظالمالة الصالحالة 

فالي  COVID-19 العالمية حول أصالول
ووهان، قامت ورالايالل اإلمالالم الالغال،باليالة 
ال،ييسية بتح،يف النتايج والتالمب بالهالا. 
من خالل التش يك فالي صالحالة الالباليالانالات 
الصينية و شويه رمعالة الالمالهالمالة، قالامالت 
هالالذه الالالورالالايالالل اإلمالالالمالاليالالة بالالتالالضالالخالاليالال  
السيناريو المناهض للصين في الالخالطالا  

 .الدولي
وقد مم  مقال نُش، في صحيفة نيويورم 

خالالل “ شباط  فب،اي،، أناله  13 ايم  في 
رحلة منظمة الصحة العالالالماليالة، رفضالت 

، في محالاولالة ” الصين  سلي  بيانات مهمة
للتش يك في اإل تشاف ايخي، الذ  يقالول 
أن الفي،وس في الواقع ل  ينشأ في مالديالنالة 
ووهان، أو ربما بش ل أه  بالنسبالة لالهال ، 

أن يال الون قالد  ال  ”  من غي، المحتمل“ أنه 
 س،يبه من مختب، في ووهان. وقد  بعالت 
السيارة أث، ورايل اإلمالم، حيث قفال ت 
أدارة بايدن مل  موجة التش يك مالوجالهالة 
ا هامها لمنظمة الصحة العالمية باالفتقالار 

 .أل  الشفافية
غي، أن هنام ملماء من المنظمة ام،بالوا 
من رفضه  لالمال امال  ناليالويالورم  الايالمال  
بامتبارها مضللة ممدال. حيث ص،  بيت، 
دارالال ام ، مضالالو فالالي فالال،يالالق الالالبالالحالالث 
المشت،م بين منظمالة الصالحالة الالعالالالماليالة 
والصين ، في  غ،يدة مل  موقع  الويالتال،: 

ل    ن هذه  ج،بتي في مهالمالة مالنالظالمالة “ 
الصحة العالمية. بصفتي قايالد مالجالمالومالة 
العمل الخاصة بالحيوان  البيال الة، وجالدت 
الثقة واالنفتا  من نظ،ايي الصينيين. لقد 
قدرنا بالفعل مل  الحصول مل  البيانات 

الجديدة الهامة طالوال مالدة الالمالهالمالة. وقالد 
ل مالن ميالادة فالهالمالنالا لاللالمالسالارات   م نا حقا

وا الهالمالت ”  المحتملة النتشالار الالفاليال،وس.
العالمة ايخ،ي المشار ة في المهمة، ثيا 
 يه فيش،، ورايل اإلمالم بتعمد  ح،يالف 

ألالقالاء الالظالل ماللال  “ اقتبارات الخب،اء و 
 .”العمل العلمي المه 

النم  واضالح جالدال. نالهالج بالومالباليالو  الجالاه 
الصين يستم، داخل الواليات المتحدة في 
اإلمالم والخطا  السيالارالي مالن الالبالدايالة 
أل  النهاية. وقالد قالامالت ورالايالل اإلمالالم 
ا  ا و ال ال،ارل والسياريون الالغال،باليالون مال،ارل

ونش، مالعاللالومالات  COVD-19 بتسييل
خالالاطالال الالة فالالي مالالحالالاولالالة لالالدفالالع الالالمالالواجالالهالالة 
الجيوريارية ضد الصين، باإلضافالة ألال  
 شتيت انتباه الجمهور من روء أدار الهال  

 .ال ارثية للوباء
ا با  ا و الال الال،ارل لالالقالالد ا الالهالالمالالوا بالال الاليالالن مالال،ارل

والالتالقاللاليالل مالن أهالماليالة الالمالدي ”  التستال،“ 
الحقيقي للم،ض، ورالارمالوا ألال  رفالض 
أ  معلومات أو نتايج ملالماليالة  التالعالارض 

بأن الصين مسؤولة ”  المفهوم السايد“ مع 
 .من الوباء

، ” ريارة ما بعالد الالحالقاليالقالة“ لقد  جاومت 
حيث   ون للعاطفة والهالويالة واي الاذيالب 
ايربقية مل  العقل والحقيقالة والالحال المالة، 
فت،ة ريارة  ،امب و غلالغاللالت فالي موايالا 
السالاليالالارالالة ايمالال،يالال الاليالالة واالرالالتالال،ا الاليالالجالاليالالة 
اإلمالمية. بالالالتال امالن مالع  الفالضاليالل هالذا 
السيناريالو،  العال،ضالت مالنالظالمالة الصالحالة 
ا للتشويه واإلهانالة  ا و  ،ارل العالمية م،ارل
من قبل اإلدارات المتعاقبة مل  العاصمة 
الا. وقالد رالعالت  واشنطن والصحافة ممالومل
أدارة بالالايالالدن ألالال  أمالالادة االنضالالمالالام ألالال  
منظمة الصحالة الالعالالالماليالة، فالي مالحالاولالة 
لالالالدمالالاء بالالوجالالود اخالالتالالالف مالالن نالالهالالج 

  . JJ ،ام
ومع ذلك، من الناحية العملية، هل يالمال الن 

ي  شخر أن يقول أن هالنالام أ  فال،  
 حقيقي فيما يفعله مما فعله  ،امب؟

يبدو أن  سييل الفي،وس يبالقال  ايولالويالة 
ايه . فقد قال جيك رولاليالفالان، مسالتالشالار 
ايمن القومي لبايدن، أن منظمة الصالحالة 
العالمية يجب أن  لت م بأمل  الالمالعالاياليال،. 
أال أنه من خالل التلميح أل  أن المنالظالمالة 
ل    ن ماللال  مسالتالوي و اليالفالتالهالا،  القالوم 
اإلدارة ايمالال،يالال الاليالالة بالالإضالالعالالاف مالال الالانالالة 
الا  التعاون الصحي العالمي. أنها  تخذ نهالجل
أحاديلا  جاه هذا التعاون يضع المظلوماليالة 
الجاليالوراليالاراليالة أوالل، بالغالض الالنالظال،مالن 

 .الحقايق
يبدو أنه ال يم ن في أ  ريناريو أو بالأ  
حال مالن ايحالوال أن  التالصالالالح الالنالخالب 
الغ،بية مع حقيقالة أن أمالمالق  الحاليال ا الهالا 

 ان خاطال الا  COVID-19 وارتيايها من
في الواقع، فالتصالالح مالع  اللالك الالحالقاليالقالة 
ري ون بمثابة نقد مباش، للشعور الغ،بالي 
المتضخ  بالتفو  اييديولوجي. يجب أن 
يسل  هذا الواقع الضوء مل  مالدي رالوء 
الالالتالالقالالاريالال، والالالتالالعالاللالاليالالقالالات الالالقالالايالالمالالة مالاللالال  

 .ايجندات والمعتقد حول هذه المسألة
لقد    خداع الجمهور الغ،بي والالتالالمالب 
به من قبل ورايل اإلمالالم والساليالارالياليالن 
خالالالل الالالعالالام الالالمالالاضالالي. و سالالبالالبالالت مالالدم 
قدر ه  مل  التعامل مالع الالمال،ض ماللال  
مالالحالالمالالل الالالجالالد فالالي مالالقالالتالالل مالال الالات اآلالف 
والتأثي، السلبي مل  اقتصالادات باللالدانالهال  
مل  ال،غ  من وجود ط،  فعالة مالثالبالتالة 

 .لتجنب هذه النتايج
ما يجب فهمه في النهاية هو الالتالالالي: لالقالد 
 رعت الصين أل  الالتالعالامالل مالع جالايالحالة

COVID-19  بشفافية وانفتالا  و العالاون
وبناءل ماللال  الالعاللال . ولالهالذا  المال النالت مالن 
السيط،ة مل  الالوبالاء بسال،مالة باليالنالمالا ال 

 .ي ال البعض يعاني منه
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 حدن ال،ييل الصيني شي جين باليالنالغ 
مع ال،ييل ايم،ي ي جو بالايالدن مالبال، 
الها ف صبا  الخميل بتوقيت بال اليالن. 
 انت هذه المحالادثالة الالهالا الفاليالة اي الثال، 
ل منذ أن  ول  بايالدن مالنالصالباله فالي   ،قبا
العش،ين من  انون الثاني  يناي،، وقالد 
امالالتالالبالال،ت الالالمالالحالالور االرالالتالال،ا الاليالالجالالي 
لدبلومارية الم المات الها فاليالة لالبالايالدن 

 .بعد  وليه منصبه
ل  يال الشالف  الال الالجالانالباليالن مالن طالول 
الالالمالالحالالادثالالة، وقالالد أصالالدرت الصالاليالالن 
معلومات أ ث، من المحادثة مما فعلالت 
الواليات المتحدة حيث  ان بيان البيالت 
ل.  ل وانالالتالالقالالايالاليالالا ايبالاليالالض مالالوجالال ال نسالالبالاليالالا
بالالاخالالتالالصالالار،  الالانالالت  صالال،يالالحالالات  الالال 
الجانبين ضمن التوقعات، بينمالا  الانالت 
الالنالالقالالطالالة اي الثالال، داللالالةل فالي الالالمالالحالالادثالالة 
الها فية هي  وقيتها، حيث  مت مشاليالة 

 .رأس السنة الصينية الجديدة
 ما جاء في بدء بيان الالباليالت ايباليالض 
أن بايدن شارم  حيا ه و منيا ه الطيبالة 
للشعب الصيني بمناربة العام الالقالمال،  
الجديد.     فسي، ذلك مل  نطا  وارع 
مل  أنه لفتة أ ه، فيها بايدن احت،اماله 
لل،ييل شي والصين، ويبالدو أناله  الان 
يستخدم هذه الالناليالة الالحالسالنالة لالتالحالقاليالق 
التوامن بيالن الال،رالايالل الالقالاراليالة الالتالي 
أررلتها اإلدارة ايم،ي ية الجديالدة فالي 
اييام ايخي،ة والتفسيال،ات الالمالخالتاللالفالة 

 .لتلك ال،رايل
 ان بين شي وبايدن ا صالاالت  الثاليال،ة 
في الماضي، فه  مل  دراية ببعضالهال  
البعض. واال صال الها في هذا مالا هالو 

أال ارتم،ار للالعالالقالة الشالخالصاليالة باليالن 
ل فالي  ال ميمين، والتي  لعب دورال هامالا
التبادالت بين القوي ال ب،ي، والتي ال 
يم ن ارتبدال أهميتها في ميالادة الالثالقالة 
المتبادلة بين الصين والواليات المتحدة 

 .في  ل الوضع الحالي
ويبدو أن هذا اال صال الالهالا الفالي يالثاليال، 
الالالمالال يالالد مالالن الالالتالالوقالالعالالات بالالأن الصالاليالالن 
والواليات الالمالتالحالدة راليال الون لالديالهالمالا 
قنوات ا صال أ ث، مما  انت مليه فالي 
مالالهالالد  الال،امالالب.ال شالالك بالالوجالالود بالالعالالض 
االختالفات االرت،ا يجية باليالن الصاليالن 
والواليالات الالمالتالحالدة، وقالد أدت فالتال،ة 
والية دونالالد  ال،امالب الالتالي ارالتالمال،ت 
أربع رنوات أل   ضخي  و  ثيف هالذه 
الخالفات. اآلن،  قف أدارة بايدن مل  
مفت،  ط،  فيما يتعلق ب يالفاليالة أمالادة 
أدارة  لك االختالالفالات والالتالحال ال  بالهالا. 
ل أنالاله ال  و الالان بالالايالالدن قالالد مالاللالالق رالالابالالقالالا
ض،ورة للص،اع بين الدولتين، أال أن 

 .”المنافسة رت ون شديدة
ج،ت المحادثة الها فية بين ال ميالماليالن 
مشية رأس السالنالة الصاليالناليالة الالجالديالدة 
ا من  بادل بالايالدن وشالي الالتالحاليالات  بدءل
بعيد ال،بيع، التي أثبتت م،ة أخ،ي أن 
موقف بايدن ايراري هو أن الواليالات 
المتحدة ري ون لديها منافسة شديدة مع 
الصين، لال النالهالا لالن  سالمالح لاللالمالنالافسالة 
بالتحول أل  ص،اع، وهذا هو مالوقالف 

 .بايدن ايراري
هالالنالالام ا الالجالالاه واضالالح بالالأن الالالعالالالقالالات 
الصينية ايم،يال اليالة أصالبالحالت مالعالقالدة 
بش ل مت ايالد. وقالد  ال   شال اليالل فال،يالق 
ممل جديد من البنتاجون يوم ايربالعالاء 
لم،اجالعالة راليالارالة الالدفالاع ايمال،يال اليالة 
واإلج،اءات الالمالتالخالذة  الجالاه الصاليالن، 

وهذا  ، يب مؤرسا الي غاليال، مسالبالو  
للجيل ايم،ي ي ري ون له  أثي، مل  
السالاليالالارالالة ايمالال،يالال الاليالالة الشالالامالاللالالة  الالجالالاه 

 .الصين
ومالالع  الال ايالالد الالالخالالالف بالاليالالن الصالاليالالن 
والواليات المتحدة، يعالتالقالد بالعالض مالن 
نخبة المجتمع ايمي، ي أنه  لما  انالت 
الواليات المتحدة أ الثال، صال،امالة ضالد 
الصالاليالالن،  الالان ذلالالك أفضالالل. أال أن 
أرتمال،ار هالذا الالتالوجاله رالوف يالجاللالب 
مالالخالالاطالال، ارالالتالال،ا الاليالالجالاليالالة ال  سالالتالالطالاليالالع 
الواليات المتحدة  حملها. لذلك ريتعيالن 
مل  أدارة بايدن الالنالقالاش مالع الصاليالن 
حالالول  الاليالالفالاليالالة أدارة مالالالقالالات الصالاليالالن 

 .والواليات المتحدة بجدية
وايه  من ذلك هو  يفاليالة الالنالظال، ألال  
العالقة بين البلديالن باليالن االحالتال الا الات 
والتعاون، وما أذا  الانالت الاليالد الالعاللاليالا 
 عود للالعالقالالناليالة االرالتال،ا اليالجاليالة لال الال 
ل  الجانبين. هذا العامل راليال الون حالارالمالا
 .لمستقبل العالقات الصينية ايم،ي ية

في النهاية، راليال الون الالوضالع الالمال،بالح 
للجانبين بين الصين والواليات المتحدة 
بمثابة انالتالصالار لاللالحالضالارة اإلنسالاناليالة 
الحديثة والح مة. أما أذا انالتالهال  ايمال، 
بالالالالالبالاللالالديالالن ألالال  صالال،امالالات خالالطالاليالال،ة، 
فست ون هذه مأراة ل نسانية. فالي هالذه 
المناربة الالمالماليال ة، أ الهال،  البالار قالادة 
البلدين بادرة حسن نية لتع ي  التالفالاهال  
المتبادل والساليالطال،ة ماللال  الالخالالفالات. 
نالالأمالالل أن يالالحالالذو الالالمالالجالالتالالمالالعالالان حالالذو 
الا  قايديهما. ولل،أ  العام الالعالالالمالي أيضل
دور مه  في دم  ال،رالايالل اإليالجالاباليالة 

 .المنقولة في الم المة الها فية
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 china com cn موقع
 Xiong Xing ترلت

نر، المراا من الةينية  لل اإلنكلفيفزهفة 
  chinamil com موقع

” الصيالن الالواحالدة“ لطالما  انت ريارة 
ايرالاس السالاليالالارالالي لالالتالالنالالمالاليالالة الالالعالالالقالالات 
الصينية ايم،ي ية. ومع ذلك، ل   صدر 
أدارة بالايالالدن بالعالالد بالاليالانلالا ررالماليلالالا حالالول 
موقفها  جاه هذه السيالارالة مالنالذ  الولاليالهالا 

 .السلطة
فالالي الالالثالالالالالث مالالن فالالبالال،ايالال،، بالالالالالتالالوقالاليالالت 
المحلي، ر ل ضمن أجتماع دور  مما 
أذا  الالانالالت أدارة بالالايالالدن  الالدمالال  رالاليالالارالالة 

الصين الواحدة، قال الالمالتالحالدن بالارال  “ 
ومارة الخارجية ايم،ي ية نيالد بال،ايالل 

 ”…ريارتنا ل   تغي،… نع “
 بق   ل من ب ين وواشنطن في وضالع 

فالاليالالمالالا يالالتالالعالاللالالق ”  االنالالتالالظالالار والالالتالال،قالالب“ 
بالعالقات الثنايية باليالن الالباللالديالن، حاليالث 
ش،  يالانالغ جاليالتالشالي، مضالو الالمال التالب 
الساليالارالي لاللالالجالنالة الالمال، الال يالة لاللالحالال   
الشيومي الصيني ومدي، مال التالب لالجالنالة 
الشؤون الخالارجاليالة لاللالجالنالة الالمال، ال يالة 
لاللالحال   الشالاليالومالي الصاليالالنالي، مالوقالالف 
الصين في بيان له صدر مؤخ،ا. وشالدد 
مل  قلق الصين بشأن قضاليالة  الايالوان، 
الالالتالالي  الالتالالعالاللالالق بالالالالالمالالصالالالالالح الالالجالالوهالال،يالالة 
لالاللالالصالاليالالن، ودمالالا  الالال مالالن الصالاليالالن 
والواليات المتحدة أل  أمادة الالعالالقالات 

 .أل  مسار بناء  نمو  يم ن التنبؤ به
ومالالع ذلالالك،  سالالتالالمالال، أدارة بالالايالالدن فالالي 
االقت،ا  من الالخالطالوط الالحالمال،اء مالنالذ 
 وليها المنصب، ويبدو أن الوضع ملال  
مضالاليالالق  الالايالالوان يالال داد رالالخالالونالالة مالال،ة 
أخ،ي، حيث  بحال، حالاماللالة الالطالايال،ات 

ايم،ي ية يو أس أس ثيودور رومفاللالت 
با جاه بح، الصين الجنوبالي مالبال، قالنالاة 
باشي.  شي، التح، ات ايخي،ة من قبالل 
الالالواليالالات الالالمالالتالالحالالدة ألالال  امدواجالاليالاله 
واضحة. فمن ناحية، يبدو أنالهالا  الطاللالق 
أشارات حسن ناليالة إلمالادة بالنالاء الالثالقالة 
المتبادلة مع الصين ومالواصاللالة الالعالمالل 
مالالعلالالا فالالي الالالمالالجالالاالت ذات االهالالتالالمالالام 
المشت،م مثل  غي، المنالاخ. مالن نالاحاليالة 
أخ،ي،  ستأنف الواليات المتحالدة نالهالج 

 جاه  الايالوان، ”  الغموض االرت،ا يجي“ 
وذلك لضمان اال جاهين و البالح  النالماليالة 
الصين مالن خالالل لالعالب مالا يسالمال  با 

 .”ورقة  ايوان“
خالل فالتال،ة ريالارالة  ال،امالب،  الغاليال،ت 
ارت،ا يجية وريارة أم،ي ا  جاه الصين 
بش ل جذر ، مما أدي ألال  الالمالواجالهالة 
والص،امات في المجاالت الدبلوماراليالة 
 –واالقتصادية والالتالجالاريالة والالعاللالماليالة 

الت نالولالوجاليالة والالعالديالد مالن الالمالجالاالت 
ايخالال،ي، وأصالالبالالحالالت االحالالتالال الالا الالات 
والتناقضات الم ثفة هي الحالة الطبيعية 
للعالقات الثنايية بين البلدين. مل  وجاله 
الخصوص، وقعت أدارة  ال،امالب ماللال  
العديد من القوانين المالتالعاللالقالة بالتالايالوان، 
وواصلت الت،ويج لبيع ايرلحة لها، بل 
وأررلت مسؤولين ح وميين ل يار الهالا، 
متجاومة بش ل خالطاليال، الالخال  ايحالمال، 

 .للعالقات الصينية ايم،ي ية
 ُظه، نظ،ة مامة مل  وجهات الالنالظال، 
والبيانات حول السيارة الخالارجاليالة مالن 
قبل بايدن نفسه وايمضاء الال،ياليالسالياليالن 
في فال،يالقاله مالثالل باللاليالنال اليالن ورالولاليالفالان 
و امبل أن الالهالدف الال،ياليالسالي لال دارة 

الجديدة مل  الجبهة الالدباللالومالاراليالة هالو 
أصال  ايض،ار التي  سببها ايحالاديالة 
والحمايية واالنع الاليالة الالتالي فال،ضالتالهالا 
أدارة  ،امب. مع التمسك بالب،اغما يالة، 
رتولي اإلدارة الجديدة أهمية للتالعالدديالة، 
والالالعالالمالالل مالالع الالالحالاللالالفالالاء، والالالعالالودة ألالال  

الالقاليالادة “ المس،  الدولي وأمالادة بالنالاء 
 .يم،ي ا” العالمية

فيما يتعلق بسيارالة الالواليالات الالمالتالحالدة 
 الالجالالاه الصالاليالالن، فالاللالالن  الال الالون الالالعالالالقالالة 
المستقبلية بينهما وم،ة مثل  اللالك الالتالي 
 الالانالالت خالالالل واليالالة  الال،امالالب، أال أن 
الالالواليالالات الالالمالالتالالحالالدة لالالن  الالتالالوانالال  مالالن 
الا، مالمالا  محاوال ها الحتواء للصين أيضل
يالخاللالق حالالالة يالتالعالايالل فاليالهالا اال صالال 
واالحالالتالالالواء والالالالمالالالنالالافسالالالة والالالالتالالالعالالالاون 
بالالالالالتالالوام . فالالي أول خالالطالالا  لالاله مالالن 
السيارة الخارجية ألقاه فالي الال،ابالع مالن 
فب،اي،، أماللالن بالايالدن أن الصاليالن هالي 

وأن بالالده ”  أخط، مالنالافالل يمال،يال الا“ 
مستعدة للعمل مع ب ين مالنالدمالا يال الون “ 

 .”ذلك في مصلحة أم،ي ا
من المتوقع أن  ستأنف أدارة بايدن نهج 

فيالمالا يالتالعاللالق ”  الغموض االرت،ا يجي“ 
بمضيق  ايوان، فعالنالدمالا يالتالعاللالق ايمال، 
بالمصالح الوطنيالة، فالإن السالعالي وراء 
أقص  المصالح الالوطالناليالة هالو جالوهال، 
ريارة أم،ي ا  الجالاه الصاليالن، وهالدفالهالا 

ال “ طويل المدي هو اإلبقاء مل  حالالالة 
”  وحيد وال ارتقالل وال ارتخدام لاللالقالوة

في مسألة  ايوان. بهذه الط،يالقالة يالمال الن 
أن  بق  رالمة بين الط،فين وأن  البالقالي 
الصين مل  مسافٍة آمنة أل  أقص  حالد 

 ..مم ن


