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 يعترب ظهور قوة كربى جديدة على املسرح العاملي واحد من أحداث قليلة ميكن أن حتمل قدرا من         
االنتظام أو الفوضى يف احلياة الدولية، والصني اليوم هي أهم قوة صاعدة على الصعيد العاملي يف فترة  ما بعد 
اية احلرب الباردة، وإذا كان وزن الصني االقتصادي املتزايد ميكن مالحظته بسهولة، فان معدالت النمو 

وى الكربى يف العامل وعلى رأسها الواليات املتحدة الصينية وتأثريها على ميزان القوى العاملي هو ما خييف الق
  .األمريكية واليابان، وهو أحد أهم االهتمامات البحثية املطروحة لدى األوساط األكادميية حاليا

  

حياول قراءة الواقع الدويل من خالل رصد خمتلف االستبصارات واالفتراضات اليت  عهذا املوضو          
يني يف العالقات الدولية، بشأن احلوار القائم حول كيفية التفاعل مع الصني كقوة يفرزها أهم اجتاهني نظر

صاعدة ، يتعلق األمر من ناحية بأقدم مدرسة يف الفكر السياسي، وهي الواقعية يف صورا اجلديدة، ومن 
م التأثري الذي متارسه الناحية األخرى املدرسة اللربالية، أو البديل التارخيي للواقعية، انطالقا من قناعتنا حبج

أفكار املدرستني على صانع القرار يف صياغة االستراتيجية األمريكية ملواجهة الطرف املقابل يف الضفة األخرى 
من الباسيفيكي بشكل يكفل املصاحل األمريكية وتفوقها االستراتيجي على الصعيد العاملي خالل القرن الواحد 

  .والعشرين على األقل

  

  :عأمهية املوضو
  

األمهية العلمية هلذا املوضوع تكمن أساسا يف تناوله لواحد من أهم االهتمامات البحثية يف حقل     
الدراسات االستراتيجية املعاصرة، يتعلق األمر بالنقاش األكادميي والسياسي حول مستقبل ميزان القوى العاملي 

قتصادي والعسكري املتعاظم يف العامل، بناء على معدالت النمو الصينية اهلائلة ونفوذها السياسي، اال
واملخاوف الدولية من ظهور قوة كربى جديدة على املسرح العاملي تنتهي إىل إثارة عدم االستقرار العاملي 
واحلرب، حيث أن الدروس املستفادة من التاريخ تربط بصورة صحيحة بني كل إضافة جديدة إىل صفوف 

م الدويل منذ احلرب البيلوبونيزية قبل ألفي عام، إىل صعود أملانيا يف القوى الكربى وظهور الفوضى يف النظا
  .القرن املاضي

  

ستقبل الدور الصيين يف عامل قائم حاليا على مللقد جاء حبثي هذا حماوال اخللوص إىل قراءة موضوعية          
ها املقاربتني الواقعية واللربالية األحادية القطبية ، ومن خالل استناده إىل أسس نظرية قوية مثل تلك اليت توفر

اجلديدتني، وتضمنه ملدخل نظري دقيق يشمل التيارات الفرعية داخل كل اجتاه وفقا لتيبولوجيا بسيطة 
ودقيقة، جتعل من هذا البحث مهما جدا ليس فقط للباحث يف الدراسات االستراتيجية و إمنا يفيد أيضا يف 

  .ليةدراسة نظريات السياسة والعالقات الدو
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أخريا حداثة املوضوع النسبية ، واشتماله على النقاش الدائر حول مستقبل الزعامة األمريكية بعد         
سبتمرب، وبروز األصوات املبشرة بنهاية وهم األحادية القطبية،  واعتمادنا على قائمة ثرية من  11أحداث 

ة معينة، كلها تصب يف إطار األمهية مراجع حديثة ومتخصصة ، كل منها حتاول رصد املسالة من زاوي
  .املوضوعية هلذا املسعى البحثي 

  

  :أسباب اختيار املوضوع
  

اللربايل حول مضامني الصعود الصيين العتبارات عديدة،  -لقد وقع اختياري ملوضوع احلوار الواقعي       
  .تتنوع بني الذاتية واملوضوعية 

  

املتعلقة أساسا برغبيت يف البحث يف موضوع حيتل موقعا هاما يف خبصوص االعتبارات الذاتية هي تلك       
قلب الدراسات االستراتيجية املعاصرة، ويرتع لفهم الواقع الدويل املستقبلي انطالقا من طروحات األوساط 

  .النظرية متجاوزا اجلدل القائم حول إشكالية الروابط بني النظرية واملمارسة يف حقل العالقات الدولية
  

ناحية أخرى أسعى من خالل هذا املشروع البحثي يف املسامهة ولو بشكل متواضع يف تدعيم أسس  من 
البحث العلمي مبحاولة يف الفكر االستراتيجي املعاصر، اعتبارا من ختصصنا يف العالقات الدولية والدراسات 

  .اإلستراتيجية
الدراسة وحداثته كأحد أهم  وخبصوص االعتبارات املوضوعية فهي ترتبط أساسا بأمهية موضوع  

  .حماور النقاش يف األوساط الفكرية املعاصرة
          

هذا املوضوع من خالل تناوله لذلك اجلدل األكادميي القائم حول صعود الصني ومن خالل وقوفه  
تائج على حجم القوة الصينية النامية، وقراءة توجهها املستقبلي على الصعيد الدويل، يسمح لنا باخلروج بن

موضوعية وبإشارات قوية عن املشهد الدويل الذي نتصوره بوجود صني قوية، هل سنكون أمام نظام ثنائي 
القطبية من جديد؟ أساسه التنافس والصراع ، كما تؤكد الواقعية، أم أن الصني تتجه ألخذ مكانة طبيعية يف 

  .الدولية، كما يرد أنصار املقترب اللربايلاجلماعة الدولية ، كما يبني ذلك اندماجها املتزايد يف املؤسسات 
  

هذه االعتبارات حفزتين على مباشرة هذه املغامرة البحثية للوصول إىل حبث يف مستوى األمهية اليت 
 .حيملها املوضوع

  

  :إشكالية الدراسة 

  :هذه الدراسة تناقش اإلشكالية التالية 
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قراءة مستقبل التوازن الدويل بناءا على معطيات القوة  النيولربالية يف- ما مدى إسهام احملاورة النيوواقعية
  الصينية املتنامية ؟

  

  :اإلجابة على اإلشكالية السابقة تستلزم الوقوف على العناصر التالية 
  

، حىت يتسىن )الواقعية و اللربالية( نيو -القيام بتأصيل نظري ألسس املرجعية الفكرية لطريف احملاورة النيو .1
 .ءات املختلفة ملستقبل التوازن الدويل بوجود الصنيفهم منابع القرا

  

 .قراءة وزن الصني االقتصادي والسياسي والعسكري ونفوذها املتزايد يف العامل  .2

عرض الرؤى الواقعية واللربالية يف حماولتها استشراف دور ومكانة الصني املستقبلية يف حميطها اخلارجي  .3
 . املستقبلوانعكاس ذلك على ميزان القوى العاملي يف

الوصول إىل تقييم عام حناول من خالله اخللوص إىل قراءة موضوعية ملكانة الصني وموقعها يف النظام  .4
 .الدويل، مع االستعانة مبفاهيم ثالثة

  

 :فرضيات الدراسة 
  

  :نسعى من خالل هذا البحث الختبار الفرضيتني التاليتني 
لربالية، واستناد كل منها إىل خلفية أيديولوجية اختالف أسس البناء النظري لكل من الواقعية وال -

متمايزة أدى إىل تباين قراءا وتنوعها ما بني التشاؤم الواقعي والتفاؤل اللربايل حول مستقبل الصني 
  .يف النظام الدويل

  

كل إضافة جديدة إىل صفوف القوى الكربى تنتهي إىل إثارة عدم االستقرار يف النظام الدويل، كما -
  .لصني عن هذه القاعدةاذلك عديد األمثلة التارخيية، ومن غري احملتمل أن تشذ تؤكد 

  

  :املقاربة املنهجية
  

  :   ها ما يلي ـأمام طبيعة هذا املوضوع وتعقيـداته سوف نعتمد على تركيبة من املناهج املختلفة قوام      
  

  :منهج حتليل النظم

ء عن هذا املنهج بصدد تفسري أي ظاهرة كربى يف حقل ال ميكن بأي شكل من األشكال االستغنا       
العالقات الدولية ، وذلك انطالقا من حاجتنا لتحليل النظام الدويل، وهذا األخري هو مستوى التحليل   

الرئيسي الذي تبىن عليه افتراضات املدرستني الواقعية واللربالية فهي نظريات كالنية، وهنا تربز أمهية هذا 
  .ف التفاعالت الدوليةاملنهج يف كش
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  :املنهج الوصفي

 - اعتمادنا على املنهج الوصفي يظهر بشكل جلي لدى قيامنا مبسح خمتلف جوانب احملاورة الواقعية       
  .اللربالية، كما يظهر أيضا لدى قراءة واقع القوة االقتصادية والعسكرية الصينية املتنامية 

  

  :املنهج التارخيي املقارن 

عتماده بشكل بارز يف توضيح وجهات النظر الواقعية واللربالية املتباينة بصدد كشف جوانب هذه مت ا      
احملاورة خبصوص صعود الصني ومستقبل التوازن الدويل ، و يظهر استخدام املنهج التارخيي يف بعض 

ات معينة من تاريخ اإلشارات إىل مناذج تارخيية لقوى صاعدة شبيهة باحلالة الصينية ، أو لإلشارة إىل فتر
  .الصني وعالقتها بقوى عاملية خمتلفة

  .واىل جانب املناهج الثالثة السابقة مت االعتماد على مناهج أخرى بشكل ثانوي، أمهها املنهج االستنباطي
           

قتضي فهم القراءات املختلفة لواقع النمو الصيين بصدد اإلجابة على اإلشكالية واختبار فرضيات الدراسة، يل  
األمر الوقوف يف مستوى أول على إطار نظري خالص حنيط من خالله بفهم دقيق ملختلف جوانب و أسس 
منطي التفكري الواقعي واللربايل املتسمة بالتباين يف نقاط عديدة، هذا التمايز يساعدنا من جهة يف كشف 

ومن جهة ثانية يساعدنا يف كشف جوانب  مربرات الشعور املتشائم للتيار الواقعي، والنربة التفاؤلية للربالية 
االختالف داخل كل تيار يف حد ذاته، حول تشكل التحول املستقبلي يف بنية النظام الدويل بوجود قوة نامية 

  .حبجم الصني
  

الصينية النامية، ونفوذها  ةهذا يقودنا يف مستوى ثان للوقوف عند واقع القوة االقتصادية والعسكري        
باستمرار ونظرة اآلخرين هلا، هل الصني قوة تصحيحية تسعى للتأثري على التوازن العاملي ؟،كما املتعاظم 

عاة الواقعية، أم أا عضو طبيعي يسعى لالندماج يف اجلماعة الدولية كما حياج بذلك أنصار املدرسة ديؤكد 
  .اللربالية؟

  

وقع الصني ــاللربالية يف استشرافها مل - اقعية بناء على ما سبق ويف القسم الثالث سنسعى لرصد احملاورة الو
املستقبلي يف النظام الدويل ومستقبل العالقات الصينية األمريكية واخللوص إىل تقييم عام وقراءة موضوعية 

  .للصعود الصيين مع االستعانة باالستبصارات اليت تقدمها املقاربات النظرية األخرى 
  

من الصعوبات اليت واجهت اجناز هذا الباحث لعل أمهها ضعف يف األخري جتدر اإلشارة إىل مجلة 
  .إمكانات الباحث الذي انعكس سلبا يف عمر اجناز هذا البحث
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هذا الفصل حناول من خالله البحث يف أصول احملاورة الواقعية اللربالية يف الفكر السياسي بشكل 
سوف نستهل هذا الفصل بالبحث يف جينيالوجيا كل من املقاربتني الواقعية واللربالية يف املبحثني األول عام، 

هم املبادئ أبرز املراحل التارخيية اليت مرت  ا املقاربتني، وأوالثاين على التوايل، حيث يتم الوقوف عند 
يارات واألعمال املدرجة حتت إطار كل اجتاه، واألسس اليت تشكل البناء النظري الواقعي واللربايل، واهم الت

وهذا يقودنا يف مستوى ثان حنو رصد خمتلف جوانب احملاورة الواقعية اللربالية املعاصرة يف حقل العالقات 
برز نقاط التباين بني املقاربتني يف قراءما للواقع الدويل ومستقبل التوازن، خصوصا أالدولية، والوقوف عند 

حول مضامني الفوضى، وحدود الدور الذي تلعبه املؤسسات الدولية يف النظام الدويل، وحنن  اجلدال القائم
دف من خالل كل ذلك التوطئة إلسقاط هذه التصورات واالفتراضات يف قراءتنا لدور الصني املستقبلي يف 

ضاربة يف قراءة هذا الواقع النظام الدويل بناءا على معطيات القوة الصينية املتنامية، وفهم أسباب  الرؤى املت
  .اجلديد

  

  .  املدرسة الواقعية يف السياسات الدولية: املبحث األول
  

هي لغة القوي، وتعد اقدم مدرسة يف الفكر السياسي، بدأت يف األصل  تارخييا، Realismالواقعية 
ا بني احلربني العامليتني كمدرسة فكرية يف حقل العالقات الدولية مع كتابات املثاليني واليوطوبيني يف فترة م

أواخر ثالثينيات  و أوائل  ت، حيث يصف املؤرخون األكادمييون احملاورة الكربى اليت وقع)1919-1939(
أربعينيات القرن العشرين بني مثاليي ما بني احلربني، وجيل جديد من الكتاب الواقعيني كان أبرزهم هانس 

راينولد  ،(Frederick Schuman)ك شومان، فريدري(Hans J. Morgenthau)مورغنثو
و  (George Kennan)جورج كينان (E.H.Carr)، إدوارد هاليت كار (Reinhold Neibuhr)نايبور

، مازال ابرز 1939آخرون، أكدوا مجيعا على أمهية القوة والطبيعة التنافسية للسياسات الدولية، ومنذ 
ات واقعية، وكانت وصفام مناسبة جدا للقوى الكربى، املفكرين وصناع القرار ينظرون إىل العامل بعدس

  )1(.حيث علمتهم التركيز على املصاحل بدال من األيديولوجيا، وأن تبحث عن السلم عن طريق القوة
  


�" �1 ا	�23 ا	�ا��1: ا	�/.- ا,ول   "�4��  
  

العاملية الثانية تستند  الواقعية اليت أصبحت الربادامي املهمني على حقل العالقات الدولية بعد احلرب
الطويل ، معظم الكتاب املعاصرين  االسرمدية للواقعية يعود إىل تارخيه ةفكري عريق، وجوهر احلكم دإىل تقلي

، )م.ق Thyecydides)460-406يدعون أم جزء من تقاليد فكرية سنتها وجوه بارزة مثل ثيوسيديديس 

                                                
(1)  Tim Dunne & C. Schmidt, Realism, in John Baylis & Steve Smith, The Globalization of World Politics, An 

Introduction to International Relations, Oxford University Press, 3rd eddition, 2005, pp (161-163).  
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، وروسو )1588-1679(Thomas Hobbesهوبز ،)Niccolò Machiavelli)1527-1469ميكيافيلي 
Jean Jacque Rousseau)1712-1778( م غالبا ما يتم التعبري عنها مبصطلحوتصورا ،(Raison d 

état)  وهو مصطلح صاغه الكاردينال دي ريشيليوDe Richelieu  خالل حرب الثالثني عاما ، مؤكدين
  )1(.ارة شؤوم اخلارجية لضمان أمن دولتهمعلى تقدميهم مجلة من املثل للقادة حول كيفية إد

 

الواقعيون يشككون فكرة وجود مبادئ أخالقية عاملية، وهم حيذرون قادة الدول التضحية مبصاحلها 
إال أن  من أجل االلتزام ببعض مبادئ السلوك األخالقي، ورغم أن جوهر الفكرة وضع أسسه مكيافيلي،

يتحدثون عن معيار أخالقي مزدوج، واحد لألفراد الدين "  لةعقل الدو"بعض الواقعني من أنصار فكرة 
يعيشون داخل حدود الدولة وأخر للدولة يف عالقاا مع األمم األخرى انطالقا من واقع أن السياسات 

الكذب،الغش، (لدى األفراد  االدولية غالبا ما جتعل  قادة الدول مرغمني على التصرف بطرق غري مقبولة كلي
  ..).القتل

  

عقل "للواقعية فإنه من املهم أن نضيف أن أنصار فكرة  ةلكن قبل أن نصل إىل استخالص الطبيعة الالَّأخالقي

يؤكدون أن الدولة نفسها متثل قوة أخالقية،  وان وجود الدولة خيلق إمكانية قيام مجاعة سياسية " الدولة
  )2(.القياً، وهذا ينفي ال أخالقية الواقعينيالدولة يعد واجـبا أخ ةأخالقية، ومن مث فإن احملافظة على حيا

  

إالّ أن هناك  نقد مر مبراحل تارخيية خمتلفة وعدد هائل من املفكري يوعلى الرغم من أن الفكر الواقع
درجة هامة من االستمرارية بني الواقعيني القدامى واملعاصرين ، املنطلقات األساسية للفكر الواقعي هي نفسها 

كنظرية (ثيوسيديدس ووالتز على حد سواء ، مع أن الباحثني درجوا على تقسيم الواقعية تقريبا يف أعمال 
 Theory of International)وجديدة ، واحلد بينهما كان عمل والتز الشهري  ةإىل كالسيكي) علمية 

Politics)  (1979).  

  

 Classical Realism: ا��ا
	�� ا�������� 
 

ة كمقترب لدراسة العالقات الدولية إىل هانس مورغينثو من خالل يف إدخال الواقعي ليعود الفض
 ة، الذي أحدث ثورة يف الدراسة األكادميي(1948) (Politics Amoung nations)عمله الشهري 

للسياسات الدولية ، ويف أواخر العقد السابع من القرن العشرين أحدث كينيث وولتز شرخا كبريا  عن 
  )3(.ية ومنذ ذلك الوقت أصبحت األخرية تعرف بالواقعية الكالسيكيةواقعية مورغينثو التقليد

  

                                                
(1)   Tim Dunne & C. Schmidt, Realism, Op.Cit p 162. 
(2)    Ibid p 163, 
(3)    Glenn H. Snyder, Mearsheimer’s World_Offensive Realism and the Struggle for Security, A Review Essay, 

International Security, vol.27, No.1 (Summer 2002), p 149  
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الكالسيكيون مثل  نالواقعية الكالسيكية تبلورت باألساس خالل فترة احلرب الباردة ، والواقعيو
 Animusهانس مورغينثو وراينهولد نايبور يعتقدون أن الدول مثلها مثل البشر متتلك ما يسميه مورغنثو بـ 

dominandi الرغبة الفطرية يف السيطرة على اآلخرين، وهو ما يقودها حنو التصادم واحلروب، مورغنثو  أي
ويرى أن نظام الثنائية القطبية الذي برزت فيه . ابرز مزايا نظام توازن القوى التقليدي املتعدد األقطاب

  )1(.الواليات املتحدة واالحتاد السوفيييت حيمل العديد من املخاطر
  

  :الكالسيكية  ةاألساسية للواقعي املبادئ

  :ستة مبادئ أساسية للواقعية الكالسيكية " السياسات بني األمم"حيدد هانس مورغنثو يف عمله الشهري 
  

، من خالل ةالعالقات السياسية حتكمها قوانني موضوعية تضرب جبذورها يف أعماق الطبيعة البشري .1
بناء السياسة العامة جيب أن يتم على أساس فهم هذه األضرار والنوايا املوجودة يف هذه األخرية، و

 .القواعد املوضوعية
  

 Mainهي موجه اإلشارات الرئيسي   National Interestإن فكرة املصلحة الوطنية  .2

Signpost  للواقعية السياسية، فالقائد السياسي يفكر ويتصرف طبقا للمصلحة الوطنية املعرفة يف
 .إطار القوة

 

لقوة، يف كوا غاية مشروعة بشكل عام، رغم أن معناها الدقيق خيتلف حسب املصلحة تشبه ا .3
الوقت والظروف، فاملصلحة الوطنية يف حدها األدىن هي البقاء، لكن الدول بضمان بقائها تسعى 

 .لتحقيق أهداف أخرى
 

للتوتر غري  بالرغم من إدراك الواقعية لألمهية األخالقية للعمل السياسي، فإا تدرك يف الوقت ذاته .4
املرغوب بني القيادة األخالقية ومتطلبات العمل السياسي الناجح، هذا األخري يقتضي تنقية سلوك 

الغاية تربر (الدول من املبادئ األخالقية، ومعيار احلكم على سياسة معينة هي نتائجها السياسية 
 ).الوسيلة

 

 . األخالقية اليت حتكم الكونالتطلعات األخالقية املعينة ال ميكن مطابقتها مع القوانني .5
 

السياسات الواقعية حقل مستقل بذاته، وحتليله جيب أن يتم باعتباره كيان قائم بذاته، دون أن يتم  .6
إخضاعه ألي حقل آخر من االهتمامات اإلنسانية، مبعىن أن الظاهرة السياسية هي ظاهرة مستقلة، 

  )2(.سيةواحلكم على أي سلوك سياسي يكون من خالل معايري سيا
                                                

(1)   Stephen M.Walt, International Relations : One World, Many Theories, Foreign Policy, No.111, Spesial Edition 
(Spring 1998), p 31.  

  ).71- 68(،  ص ص 1984جيمس دوريت، روبرت بالستغراف، النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية، ترمجة وليد عبد احلي، كاظمة للنشر والتوزيع،     (2)
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الواقعيون ينظرون إىل اجلماعة باعتبارها الوحدة األساسية للتحليل السياسي، ويف وقت مبكر، عندما 
، لكن منذ City-stateاملدينة  - كان ثيوسيديدس ومكيافيلي يكتبون، الوحدة األساسية كانت الدولة

لفاعل الرئيسي يف السياسات اصبح الواقعيون يعتربون الدول ذات السيادة ا )1648(معاهدة واستفاليا 
هو املصطلح املعرب عن فكرة الدولة كممثل شرعي لإلرادة اجلماعية للبشر،  Statismالدولية، والدولتية 

  )1(.وشرعية الدولة هي ما ميكنها من ممارسة السلطة داخليا
  

مورغنثو حياج بان انطالقا من ذلك، يرسم الواقعيون متييزا حادا بني السياسات الداخلية و الدولية، 
، وهو يوضح الفروقات النوعية هلذا "مثل كل السياسات، هي صراع من اجل القوة...السياسات الدولية"

الصراع بني السياسات الدولية والداخلية، حيث يف هذه األخرية الدول قادرة على عرقلة سعي األفراد للبحث 
يف حني أا اقل قدرة على فعل ذلك يف بطريقة اقل عنفا،  Power-Seeking Ambitionsعن القوة 

  )2(.األوىل، وبالنسبة للواقعيني هذا يفسر ملاذا وقوع العنف يف املستوى الدويل اكرب منه على املستوى الداخلي
  

وعل خالف املثاليني الذين يولون االهتمام األكرب ملعايري السلوك الدويل وتطورها، يشدد الواقعيون 
األساس كوحدة حتليل، وتتميز عنها أيضا يف استنادها الواسع للتاريخ، كما يرفض  يهعلى أن الدولة القومية 

الواقعيون مقوالت املثاليني بوجود تناسق يف املصاحل بني خمتلف األمم، ويرون أن الدول تتضارب مصاحلها 
لدويل وقدرة إىل درجة تقودها إىل احلرب، وإمكانيات الدولة تلعب دورا هاما يف حتديد نتيجة الصراع ا

  )3(.الدولة على التأثري يف سلوك اآلخرين
  

العبارة منقولة  هوبالنسبة لدعاة الواقعية التقليدية فان األمة حتدد مصاحلها بلغة القوة، ويف حني أن هذ
عن هانس مورغنثو ، فإن هلا أصال عريقا متميزا ، منذ تأكيدات ثوسيديدس قبل اكثر من ألفي عام يف 

  )4(.القوة من صنعه مبأن األقوياء يصنعون كل ما متكنه ميليانحوارات 
  

والقوة تشري بشكل عام إىل املوارد املادية املتاحة لالمة ، أما مورغنثو فيعرف السياسات الدولية بأا صراع 
على القوة ، وبالتايل تصبح القوة غاية ووسيلة ، وهي عنده السيطرة على عقول و أعمال اآلخرين ، يف حني 

رنولد وولفرز يعرف القوة بأا القدرة على دفع اآلخرين حنو عمل ما تريد ، ومنعهم من عمل ما ال تريد أن ا
وهو يفرق بني القوة والنفوذ ، األوىل تعين حتريك اآلخرين بالتهديد أو معاقبتهم باحلرمان أما النفوذ والتأثري 

  )5(.فيعين القدرة على حتريك اآلخرين بالوعود و اإلغراءات
  

                                                
(1)    Tim Dunne & C. Schmidt, Realism, Op.Cit, p 163.  
(2)    Ibid. 
  .59جيمس دوريت، روبرت بالستغراف، مرجع سابق، ص     (3)
  ).28- 27(، ص1999، 1رة، الطبعة فريد زكريا، من الثروة اىل القوة، اجلذور الفريدة لدور أمريكا العاملي، ترمجة رضا خليفة، مركز األهرام للترمجة والنشر، القاه   (4)
  .61جيمس دوريت، روبرت بالستغراف، مرجع سابق، ص    (5)
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الواقعيون الكالسيكيون رغم تركيزهم على تفسري احلروب والرتاعات إال ام اهتموا أيضا بشروط 
حتقيق السالم، حيث اعتقد مورغنثو أن هناك ثالثة أشكال لتحقيق السالم على الصعيد العاملي، أوال إذا مت 

سالم من خالل القانون الدويل، فرضه من قبل الرأي العام الدويل أو نوع من األخالق، ثانيا ميكن حتقيق ال
ميكنها فرض " مطلقة"قوة مهيمنة  شبه  أيثالثا هذا السالم ميكن أن يكون حقيقة إذا أقمنا حكومة عاملية، 

آرائها على اجلميع، أخريا ميكن حتقيق السالم أو حتديد احلرب من خالل توازن القوة، وحسب مورغنثو، 
خرى تبدوا له غري قابلة للتحقيق من الناحية العملية، عكس مفهوم احلل األخري هو املمكن، الن احللول األ

  )1(.توازن القوة
  

  :عيوب الواقعية الكالسيكية 
 

تعرضت وجهات نظر الواقعيني الكالسيكيني ملوجة من االنتقادات ، انصبت أساسا حول غموض 
ب إعطاء مفهوم عملي له بفعل احملورية مثل مفهوم املصلحة القومية ، الذي يعترب من الصع مبعض املفاهي

اختالف التجارب الوطنية واختالف توجهات وثقافات القادة السياسيني واألمر ذاته ينسحب على مفهوم 
  )2(.القوة ، حيث رغم أمهيته ليس مثة معيار موحد أو ثابت لقياس القوة

 

ة، خصوصا يف السلوكيون من جهتهم صبوا موجة كثيفة من االنتقادات على الواقعية الكالسيكي
اجلوانب ذات الصلة بالبناء النظري واملنهجي للواقعية، حيث كانت الثورة السلوكية على املناهج واألساليب 
السائدة، منتقدة التوجه الفلسفي للواقعية، وافتقار طروحاا للعلمية، وعدم استخدامها املناهج الكمية 

  .الدولية واإلحصائية اليت تضفي صبغة علمية على حقل العالقات
  

هذا إىل جانب انتقادات جمموعة من التيارات اليت تدخل ضمن إطار الربادامي التعددي 
(Pluralism) مع بداية سبعينيات القرن املاضي، واليت مست أساسا إقصاء الواقعني لدور الفواعل غري

االنتقادات اليت أدت إىل خروج الدولتية اليت ما فتئ وزا يف التعاظم منذ اية احلرب العاملية الثانية، وهي 
  .الواقعية من صفتها الكالسيكية إىل الصفة اجلديدة أواخر سبعينيات القرن العشرين

  
  
  

 Neo-Realism: الواقعية اجلديدة 
 

                                                
  .04اكزافييه غيوم، العالقات الدولية، مرجع سابق، ص     (1)
  ).96- 95(جيمس دوريت، روبرت بالستغراف،مرجع سابق، ص    (2)
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 Kennethللسياسات الدولية، حاول كينيث والتز  systemicالواقعية اجلديدة هي رؤية نسقية 

N.Waltz  ية السياسات الدوليةنظر"من خالل عمله الشهري "(Theory of international Politics) 
واإلبقاء " للمنظومة الدولية"جتاوز النقد الذي كان من املمكن توجيهه إىل مورغنثو، مقترحا نظرية  )1979(

على هذا املستوى من التحليل باعتباره الوسيلة الوحيدة لفهم سلوكيات الفاعلني الذين يشكلون عناصر هذه 
ظومة اليت تفرض قيودا حمددة على السلوك، أما  العوامل األخرى كالدين والسياسة الداخلية واالقتصاد إىل املن

  )1(.حد ما، تعترب ثانوية
  

، أي عن رؤية Systemicتدافع عن منظور نسقي  - امللقب بايب الواقعية اجلديدة-اغلب أعمال والتز
ية اليت تفرض طريقة معينة على شكل وحدات املنظومة تنطلق من منظومة ما، أي من جممل املنظومة الدول

، و Structureوسلوكياا، وذلك عن طريق مظاهرها الضاغطة والصائغة، وهنا ادخل والتز مفهوم البنية 
أعاد ذيب مفاهيم الفوضى، توازن القوة، ووظائف النظرية يف السياسات الدولية، يف حماولة منه لصياغة 

  .ة و أناقة نظريات العلوم الطبيعيةنظرية يف مستوى بساط
  

قسم خمتلف السياسات الدولية ،  )Man, State, and War)1959والتز يف عمله الكالسيكي 
وشكل خاص جهود حتديد أسباب احلرب و شروط السالم ، انطالقا من املستوى الذي تكمن ضمنه 

وضع مبقتضاه نظريات السياسة )  1979( األسباب، الفرد، الدولة، والنظام الدويل، مث وضع تصنيف آخر 
بالنظريات التقليصية أو االختزالية  هالدولية اليت حتصر األسباب يف املستويني الفردي والوطين ضمن ما يسمي

Reductonist   يف مقابل النسقيةSystemic  2(.اليت تستند إىل املستوى الدويل(  
  

نظومة الدولية هي جمموع الدول وقراراا      و والتز يقف ضد النظريات التقليصية اليت ترى أن امل
أفعاهلا املتبادلة، وبالتايل فان مستوى التحليل يقع على صعيد املستوى الثاين لتحليل العالقات الدولية، أي 

بإمكان النظريات التقليصية تفسريه حسب والتز، هو ملاذا تنتهج الدول طرقا متشاة يف  سالدول، ما لي
اين أنظمتها السياسية وتناقص أيديولوجياا ؟ وهي املشكلة اليت أوجدت الواقعية اجلديدة حال السلوك رغم تب

سياستها اخلارجية، والواقعيون  تهلا، بافتراض أن العوائق النسقية حتتل موقعا وسطا بني الدول وسلوكيا
ظ يف سلوك السياسة اجلدد يهدفون إىل توضيح كيف أن هذه القوى النسقية مسؤولة عن التشابه املالح

 .)3(اخلارجية
 

                                                
  .06إكزافييه غيوم، العالقات الدولية، مرجع سابق، ص     (1)
(2)   Kenneth N. Waltz, Theory of international Politics, Addison-Wesley, 1979, p 18. 
(3)    Andrew Linklater, Neo-realism in Theory and Practice, in ken Booth & Steve Smith, Hnternationa Relations 

Theory Today, The Pennsylvania state University Press, 2nd Edition, 1997 ,p (242-243). 
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ورغم أن الواقعية اجلديدة  تنسب بشكل مباشر إىل كينيث والتز ، إال أا تظم عددا هائال من 
املفكرين ما يعكس أصالة وقوة املدرسة الواقعية ، وضمت إىل جانب آخرين كل من روبريت جريفيس      

Robert Jervis  تشارلز جالزر ،Charles Glaser ، جاك سنايدرJack snyder    ستيفن فان ايفريا
Steven Van Evera روبريت جيلنبRobert Gilpit   مث جون مريشامير ،John Mearsheimer   ،

  .آخرون و   Fareed Zakariaفريد زكريا 
  

  : مبادئ الواقعية اجلديدة 
  

  :نوجزها يف النقاط اخلمس التالية 
  Anarchicalأو فوضوية  Hierarchical ، تسلسلية النظم السياسية تأخذ شكلني أساسني .1

 .والنظام الدويل يأخذ دوما الشكل األخري
  

يف النظام الفوضوي كل الدول هلا وظائف متشاة، فهي متمايزة من حيث القدرات وليس . 2
 .الوظائف

  

  .لضمان بقائها - على األقل- ، وتسعى  Egoismمجيع الدول تتميز خباصية األنانية .  3
يقتضي االستجابة للقوة  Survival  البقاء Self-help Systemالذاتية  ةيف أي نظام للمساعد .4

 .النسبية و ألفعال اآلخرين
  

  .حالة الفوضى يف النظام الدويل تدفع دوما حنو خلق نظام لتوازن القوة .5
  

ال أا ورغم أن بعض االجتاهات احلديثة يف الفكر الواقعي قد شذت عن بعض من هذه العناصر، إ
تبقى املبادئ األكثر قبوال يف أوساط املفكرين الواقعيني املعاصرين، هذا إىل جانب جمموعة من املفاهيم اليت هلا 

  :أمهية حتليلية كبرية نقف عندها فيما يلي 
  

  :عناصر التحليل األساسية للفكر الواقعي املعاصر
 

ن القوة حيزا هاما من االهتمامات الفكرية تستقطب مفاهيم البنية، الفوضى، املساعدة الذاتية، وتواز
ملفكري الواقعية اجلديدة، وحتتل أمهية حتليلية كبرية يف دراسة سلوكية وحدات النظام الدويل اليت تأخذ 
أشكاال معينة حسب ما متليه البنية الدولية على الفواعل املختلفة، يف ظل نظام فوضوي حيتم على الدول 

 . ذاتيةاخلضوع ملبدأ املساعدة ال
  

  

  :بنية النظام الدويل . 1
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           X1 

ويف  Interracting unites   ،(1)ووحدات متفاعلة  Structureيرى والتز أن النظام يتشكل من بنية 
  :اعتقاده أن البنية هي املكون الرئيسي للنظام الذي جيعل التفكري يف النظام كله ممكنا، يكتب والتز

  
حيد من مشكلة فصل التحوالت على مستوى الوحدات  التفكري يف البنية كما احدده سوف"...

من التحوالت على مستوى النظام، وإذا كنا مهتمني بالتأثريات املختلفة املتوقعة يف نظم خمتلفة، فيجب 
من التحوالت ضمن  Changes of Systemsأن نكون قادرين على متييز حتوالت األنساق 

وجد مفكروا األنساق صعوبة بالغة  الذي وهو الشيء  Changes within systemsاألنساق 
  )1(.يف فهمه

  

  : أجزاء حبيث أا  03وبصدد التمييز بني أمناط التغيري هده ، قدم والتز تعريفا للبنية من 
املبدأ التنظيمي للنسق أو املنظومة حيث تتحول األنساق إذا حل مبدأ تنظيمي مكان أخر ،واالنتقال من  .1

  .لي هو إنتقال من نسق إىل أخر حقل فوضوي إىل أخر تسلس
تتحول إذا مث حتديد الوظائف ) اهلرياركية (خصوصيات وظائف الوحدات املختلفة ،فاألنساق التسلسلية . 2

معيار حتول األنساق ينبع من التخلي عن اجلزء الثاين من هذا .بطريقة خمتلفة ، وبالنسبة لألنساق الفوضوية 
 وحدات متشاة طاملا أن النظام تشكله .التعريف 

 توزيع القدرات بني الوحدات التغيريات يف هذا التوزيع متثل حتوالت النظام سواء كان فوضويا أو. 3

  )2(.تسلسليا
  

  )3(.تأثري البنية على سلوك وحدات النظام الدويل
 

                
                  N1                                                                          

 
                      N2                                                                           X2 

   
                      N3                                                                            X3 

  
 

ئرة متثل بنية نظام سياسي دويل ،األسهم تشري إىل ثاثرياا سواء على تفاعالت الفواعل أو الدا
متثل  X 1,2,3انطالقا من بيئتها الداخلية،  امتثل دول تقوم بصياغة سلوكياN 1.2.3  خصوصيام،

 سلوك الدول خارجيا وتفاعالا مع بعضها البعض

                                                
(1)  p 87  Kenneth N. Waltz, Theory of International politics, Op.Cit,   
(1)   Ibid, p (87-88). 
(2)   Ibid, p (100-101).  
(3)    Ibid, p100 
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 :فوضوية النظام الدويل  .2
 

 Anarchicنظر الواقعيون اجلدد املبدأ التنظيمي للنظام الدويل يأخذ شكل الفوضوية   من وجهة 

أو التسلسلية اليت متيز النظم الداخلية يف الغالب، والفوضى وفقا  لدعاة  Hierarchyعكس اهلرياركية 
ب جدا ال تسمح فقط حبدوث حروب، بل جتعل من الصع"الواقعية هي انتفاء سلطة دولية، وهذه احلالة 

هناك مؤسسات أو هيئة عليا بإمكاا فرض وسن  دبالنسبة للدول الوصول إىل غاياا، طاملا انه ال توج
  )1("القوانني الدولية

  

لكن انتفاء حكومة عاملية ال يعين انعدام النظام يف العامل، الواقعيون مييزون بني حاليت الفوضى    
Anarchy  و الالنظامChaosالنظام قد تسود العامل لفترات قصرية كما يف حالة احلروب ، رغم أن حالة ال

العاملية، فوضوية النظام الدويل ميكن فهمها بشكل افضل عند مقارنة النظم الدولية والداخلية، هذه األخرية 
ميزا التسلسلية، وتقف يف عالقات رؤساء ومرؤوسني، البعض خمول باحلكم، والبعض ملزم باخلضوع، 

 :ياسية الدولية اليت ميزا التشابه الوظيفي، يكتب والتزعكس النظم الس
  

الفرق بني حقلي السياسة الدولية والداخلية ال ميكن إجياده من خالل معيار استخدام او عدم "
األمناط املختلفة لتنظيم استخدام القوة، احلكومة، من خالل  أياستخدام القوة، بل يف بنياما املختلفة، 

تطبيق تشكيلة من العقوبات لضبط  أير الشرعية ختول لنفسها احلق يف استخدام القوة، احتكار بعض مظاه
،  يف السياسات "استخدام الرعية للقوة، ويف حالة استخدام البعض لقوم اخلاصة، يلجأ اآلخرون للحكومة

  )2(".الدولية ال توجد مثة حكومة عاملية، والسياسات الدولية تسمى سياسات يف غياب حكومة
  

  :سياسات املساعدة الذاتية .3

إىل انتهاج ) الدول(يؤكد الواقعيون اجلدد على أن فوضوية النظام الدويل تستدرج وحدات النظام الدويل 
، وانطالقا من رؤية السياسات الدولية حقال (Self-help)سلوك االعتماد على الذات أو املساعدة الذاتية 

سيكون هدفا رئيسيا لكل دولة، والنظام الدويل ) االكتفاء الذايت(Autarkyللمساعدة الذاتية، فان االوتاركية 
حيفز كل دولة لتكون قادرة على إدارة شؤوا بنفسها، طاملا انه ال توجد سلطة عليا تتوىل هذه الوظيفة 

  :يضيف والتز 

  

                                                
(1)    Robert Jervis, Cooperation Under the Security Dilemma, p 167. 
(2)    Kenneth N. Waltz, Theory of International politics, Op.Cit, p 103.  
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ماد على عليها االعت...الوحدات يف سعيها لتحقيق أهدافها واحلفاظ على أمنها يف حالة فوضوية"
هو بشكل حتمي مبدأ " نفسي-اللّهم"الوسائل واإلجراءات اليت باستطاعتها تشكيلها بذاا، مبدأ 

 )3("التصرف يف النظام الفوضوي

 

  Balance of Power: توازن القوة  .3

 :عنصرين أساسيني يرتكز عليهما هذا املفهومبو، غنثهانز مور هحدد كما فهوم توازن القوىميرتبط 
 إىل وجود تعادل أو تساوٍ حسايب بني مقدرات القوة العسكرية اليت متتلكها القوى مادي، ينصرفاألول، 

وجود ذلك التعادل،  إدراكي، خاص بتوافر إدراك لدى تلك القوى بأمهية:والثاين . الدولية أو اإلقليمية
ره، وإذا ما توافر العنصر بأمهية استمرا باعتباره الوسيلة املثلى للحفاظ على األمن، ولدى الدول األخرى

  )1(.املادي دون اإلدراكي صعب احلفاظ على األمن

من القوى، يف  و، تعتمد القوى على قدراا الذاتية لتحقيق التوازن مع غريهاغنثووفق تصور مور
كمبدأ  (Self Reliance) الذات حني يرفض إنشاء األحالف كأداة لتحقيقه، وذلك إلميانه باالعتماد على

 بتحقيقه من خالل عناصر القوة الداخلية وعناصر القوةيقبل كينيث والتز  لكن. لتصرف تلك القوى حاكم

القوة يهدف للحفاظ  بناء من عالقات"إال  -كما قال هارولد الزويل  -فما توازن القوى . اخلارجية معا
  )2(."بهإعادة تنصي على الوضع القائم وأية حماولة لتغيريه، تثري رد فعل مقاوم باجتاه

  

، معتقدين أن نظرية توازن القوى والتز والواقعيون اجلدد أعادوا ذيب الرؤية الكالسيكية لتوازن
القوة تساعد على التنبؤ خبصوص السلوكيات واحملصالت الدولية، فالدول ترتبط يف سلوك توازين سواء 

ملا أن األمن هو اهلدف األساسي، فكل كانت القوة املراد موازنتها هي الغاية من هذا السلوك أم غري ذلك، طا
أي –حتالف يرغب يف ضم اكرب عدد من األعضاء، غري أن الدول تفضل دوما االنضمام إىل الطرف الضعيف 

، طاملا أا تنظر دوما إىل القوة Bandwagoningعلى االنضمام إىل الطرف األقوى  - Balancingاملوازنة 
  )3(.وك توازن القوة هو افضل وسيلة للحفاظ على الوضع القائمالكربى باعتبارها مصدر ديد، فان سل

  

األكثر استقرارا، يرى  Multipolarityوعلى خالف مورغنثو الذي يعترب نظام التعددية القطبية 
هو النظام األكثر استقرارا، ونظام التعددية  Bipolarityوالتز ومعظم الواقعيون اجلدد أن نظام الثنائية القطبية 

                                                
(2)    Ibid, p 111 
  ).2006سبتمرب 15( 13962عبد اجلليل زيد املرهون، اخلليج وخيار التوازن االستراتيجي، منط املعيقات البنيوية، جريدة الرياض، العدد     (1)
  .نفسه    (2)
(3)   Kenneth N. Waltz, Theory of International politics, Op.Cit, p 126.  
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توازنة األكثر عرضة للرتاعات واحلروب، جون مريشامير يضع نظام التعددية القطبية املتوازنة  غري امل
Balanced Multipolarity 4(.يف موقع يتوسط احلالتني السابقتني(  

  

  

 
 

  

  االجتاهات احلديثة يف الفكر الواقعي :املطلب الثاين 
  

 Modern)" الواقعية املعاصرة"مصطلح هناك إمجاع يف األوساط األكادميية الغربية على إطالق 

Realism) احلديثة يف الفكر الواقعي، ومتييزها عن الواقعية اجلديدة اليت هي  تلإلشارة إىل الصيغ واالجتاها
يف األصل واقعية والتز، لكن مع ذلك هناك اختالف كبري بني الباحثني حول وضع هذه االجتاهات ضمن 

هامة بني  توهي اآلراء اليت تعكس يف جانب انشقاقا )•(قعية اجلديدة،تيبولوجيا معينة، وعالقتها بالوا
، وتعكس، يف جانب آخر، (Intrarealist Debate)واقعي -الواقعيني املعاصرين، أدخلتهم يف حوار واقعي

  .سعة هذا الفكر الذي استفاق من صدمة اية احلرب الباردة، و أعاد تكييف نفسه وفق املعطيات املستجدة
  

حاولنا جتاوز هذا اجلدل األكادميي من خالل جتنب اخلوض يف مسألة مل يكتمل النقاش فيها بعد،  لقد
وبدال من البحث يف جينيالوجيا االجتاهات الواقعية املعاصرة وتيبولوجياا، سوف نقف على استعراض 

- النقاش الواقعيمفصل لطروحات هذه الصيغ اجلديدة، واهم األعمال املدرجة يف كل اجتاه، لفهم جوهر 
  .الواقعي املعاصر

  

ومها  )••(سنقف أوال عند االجتاهني الدفاعي واهلجومي كأهم متغريين يف إطار الواقعية البنيوية،
يف هذا البحث، ونقف أخريا عند  ااالجتاهان اللذان ميثالن الدراسات األمنية الواقعية، وهى اكثر ما يهمن

رى البعض أا حتويرا للطرح املبكر للواقعية الكالسيكية اليت عادت يف الواقعية الكالسيكية اجلديدة، اليت ي
  .ثوب جديد مع جيل آخر من الكتاب املعاصرين

                                                
(4)  , Op. Cit, p167 Glenn H. Snyder, Mearsheimer’s World 
مزج ( Joseph Grieco، واقعية )البنيوية األصلية(، واقعية كينيث والتزةحيدد ثالث اجتاهات يف إطار الواقعية اجلديد Steven l. Lamyكأمثلة عن هذا االختالف،   (•)

يضعان الواقعية  Tim Dunne & Brian C. Schmidt، يف حني )الواقعية الدفاعية واهلجومية(، والدراسات األمنية الواقعية )ار الواقعيني الكالسيكينيأفكار والتز بأفك
يضع تقسيمني  Jeffrey Taliaferro، اهلجومية والدفاعية ضمن إطار الواقعية البنيوية كأهم اجتاهني فيها، والواقعية الكالسيكية اجلديدة خارج إطارها، ومصدر حتد هلا

، والثاين حسب املتغري )السياسة اخلارجية(والواقعية الكالسيكية اجلديدة ) السياسات الدولية(الواقعية اجلديدة : رئيسيني ضمن الواقعية املعاصرة األول حسب موضوع الدراسة
التقسيم األخري يقطع راسيا التقسيم األول، ويكون لدينا بذلك أربعة أشكال من النظريات الواقعية املعاصرة،  الواقعية الدفاعية والواقعية اهلجومية، حبيث أن: الدفاعي واهلجومي

ذهب ابعد من ذلك يف التأكيد على وجود شكلني على  Glenn Snyderواقعية جديدة مبتغريين دفاعي وهجومي، واألمر ذاته ينسحب على الواقعية النيوكالسيكية اجلديدة، 
بإطالق تسمية الواقعية البنيوية على حتويراا لنظرية والتز، وعلى  (English School)" املدرسة اإلجنليزية"، حيث إىل جانب نظرية والتز، تطالب "الواقعية البنيوية"من  األقل

  ".الواقعية الكالسيكية اجلديدة"قعية البنيوية، هذا إىل جانب األقل ثالثة مناذج من الواقعية اهلجومية وصيغ عديدة من الواقعية الدفاعية، تدخل مجيعها ضمن إطار الوا
:1991تقسيم الواقعية إىل دفاعية وهجومية ظهر ألول مرة يف عمل جاك سنايدر   (••)  

Myths of Empires : Domesttic Politics and International Ambition. 
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I.  الواقعية الدفاعية :Defensive Realism 
  

مضلة تغطي أعماال عديدة يف حقلي السياسات الدولية والسياسة اخلارجية، تتخذ من أعمال روبرت 
نقطة انطالقا هلا، وبدرجة اقل أعمال كينيث والتز حول توازن القوة، )1978(مين جريفيس حول املأزق األ

الدفاع  ،(Security Dilemma)، املأزق األمين (Security seeking)مصطلحات البحث عن األمن 
(Defense) ، التوازن(Balancing)  ا ستيفنمفاهيم بارزة يف أدبيات الواقعية الدفاعية، ومن أهم أقطا

 (Jack Snyder)، جاك سنايدر (Stephen Walt)، ستيفن والت  (Stephen van Evera)ايفريا   فان
  )1(.(Sean M.Lynn-Jones)جونس - ، روبرت جريفيس، وشني لني(Barry R.Posen)، باري بوزن 

  

 والواقعية الدفاعية حتمل نظرة متفائلة نسبيا حول العامل، حيث حياج دعاة التوجه الدفاعي أن معظم
القادة يدركون أن تكاليف احلرب تتخطى بشكل واضح فوائدها، وان استخدام القوة العسكرية للغزو أو 
التوسع إستراتيجية أمنية مرفوضة من قبل خمتلف القادة يف عصر من االعتماد املتبادل املعقد والعوملة، ومعظم 

  )2(.يف اتمع، مثل الرتعة العسكرية املفرطة احلروب ميكن رد أسباا إىل القوى غري العقالنية أو غري الوظيفية
 

والواقعيون الدفاعيون ال يرمسون رابطة مباشرة بني مضاعفة القوة و األمن، مضاعفة القوة قد يؤدي 
حىت إىل اإلضرار بأمن الدولة يف حاالت معينة، وينظرون إىل الدول عادة باعتباره أن توجهاا هي دوما 

أي األمن وليس مضاعفة   Survivalهدفها األول هو البقاء  Status-Quo للحفاظ على الوضع القائم
القوة، ومن وجهة نظر الواقعيني الدفاعيني فان اكتساب قوة اكثر مما تقتضيه احلاجة للحفاظ على الوضع 
القائم، خصوصا اكتساب األسلحة اهلجومية، قد جيعل الدولة اقل أمنا كما توضح ذلك األعمال املستندة 

  )3(.أزق األمينللم
 

رواد التوجه الدفاعي يرفضون فكرة أن املعضلة األمنية تفرز دائما نزاعات حادة، ويف هذا اإلطار، 
أن الفوضى و  ديصحح الواقعيون الدفاعيون بعض التصدعات يف فكر والتز والواقعيون اهلجوميون، والتز يعتق

ون املشترك، واهلجوميون يذهبون ابعد من ذلك يف احلاجة إىل البقاء غالبا ما تدفع الدول للتضحية بالتعا
  )4(.التأكيد على أن التعاون قد يضع بقاء الدولة يف خطر

 

هذه احلجج يكذا دعاة الواقعية الدفاعية، التعاون قد حيمل بعض املخاطر، لكن التنافس هو أيضا 
ل هذا التنافس قد يعرض امن كذلك، الن الدول ليست واثقة من نتائج احلرب أو سباق التسلح، وخسارة مث

                                                
(1)    Sean M.Lynn-Jones, Does Offense-Defense Theory have a future, p (5-6). 
(2)    Steven L.Lamy, Contemporary mainstream Approach, Neorealism and Neo-Liberalism, p 211 
(3)    Benny Miller, The Rise and Decline of offensive liberalism, p 11. 
(4)    Jeffrey Taliaferro, Security Seeking Under Anarchy Op.Cit, p 138  
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وضغوط النظام الدويل، حيث حياج دعاة  ىالدولة للخطر، الواقعيون الدفاعيون يقدمون نظرة محيدة للفوض
يف النظام الدويل وليست نادرة، وبإمكان خمتلف الدول ضمان  Pleintifulهذا االجتاه أن األمن سلعة وافرة 

  )5(.بقائها إذا أدركت هذه احلقيقة
 

تفترض أن الدول تسعى إىل األمن أكثر من سعيها إىل النفوذ، وبذلك فهي تتنبأ بان األمم تعمل وهي 
على توسيع مصاحلها يف اخلارج عندما تتعرض للتهديد وهي تتوسع يف أوقات انعدام األمن، يف مواجهة األمم 

افز النظامي للتوسع، فهي ال تتوسع القوية ذات النوايا العدوانية، ويف غياب مناخ التهديد، ال يتوافر للدول احل
 )1(.عندما تكون قادرة، لكن عندما ينبغي عليها ذلك، أي عندما تشعر بالتهديد ألمنها وسيادا

 
  

II.  الواقعية اهلجومية :Offensive Realism  
  

مظلة تغطي على األقل ثالث نظريات يف حقلي السياسات الدولية والسياسة اخلارجية، يبدوا أا 
والواقعية اهلجومية ترسم صورة قامتة )2(لب أفكار والتز وجزء هام من افتراضات الواقعية الكالسيكية،تقبل اغ

 Power، مضاعفة القوة Hegemonعن   السياسات الدولية بشكل عام، عبارات املهيمن 

Maximizing الدولة التصحيحية ،Revisionist State مصطلحات بارزة خصوصا يف أعمال جون ،
أربع مفكرين تدرج أعماهلم ضمن التوجه اهلجومي وهم ، فريد  أعمال ر رائد هذا االجتاه، إىل جانبمريشامي
 )1981(،)3( (Robert Gilpin)، روبرت جيلبني )1997((Eric Labs)، إيريك البس )1998(زكريا 

  )•(.)Randall L. Schweler )1997،94واىل حد ما راندل شفيلر 
  

بان الفوضى ، غياب حكومة أو سيادة عليا، توفر حوافز قوية للتوسع،  الواقعية اهلجومية تتمسك
وكل الدول تكافح من احل مضاعفة قوا مقارنة بالدول األخرى الن الدول األكثر قوة هي فقط اليت 

  )4(.بإمكاا ضمان بقائها، وهي تنتهج سياسات توسعية مىت و أين كانت مزايا هذا الفعل تتجاوز تكاليفه
  

تضع الواقعيني اهلجوميني يف موقع قريب من مورغنثو الذي يشدد على " مضاعفة القوة" عبارة
كما يدعي مورغنثو بل " الطبيعة البشرية"، لكن مصدر هذا السلوك ليس "الصراع الالمتناهي حول القوة"

التز يف التأكيد على بفعل البنية الفوضوية للنظام الدويل، وهذا يضع مريشامير قريبا من والتز، لكنه خيتلف مع و

                                                
(5)    Gedeon Rose, Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, World Politics, Vol.51, No.01(Oct 1998), 

p 149. 
  .16فريد زكريا، من الثروة إىل القوة، مرجع سابق، ص     (1)

Steven L.Lamy, Contemporary mainstream Approach, Neorealism and Neo-Liberalism, p 210    (2)  
(3)    Glenn H. Snyder, Mearsheimer’s World_Offensive Realism and the Struggle for Security, Op. Cit, p 149  
يل إىل خلق متييز حاد بني ال تفترض أن مضاعفة القوة والسياسات العدوانية حمصالت منطقية للفوضى، وهي نظرية مت Balance of Interest Theoryنظرية شفيلر      (•)

  .حل كمتغريات على مستوى الوحدةدول الوضع القائم والدول التصحيحية، وهي ال تنسب مصاحل الدول التصحيحية أو دول الوضع القائم إىل حالة الفوضى، وإمنا تضع هذه املصا
(4)    Jeffrey Taliaferro, Security Seeking Under Anarchy, Op. Cit, p 128   
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أن الواقعيني اهلجوميني  أيأن البحث عن القوة و األمن ال ميكن إشباعها، بينما يقول والتز أن هلا حدود، 
  :، كتب مريشامير"كم هو مقدار القوة اليت تريدها الدول"خيتلفون مع والتز حول مسالة 

 

زيادة للقوة،  أيحوافز قليلة للبحث عن بالنسبة للواقعيني الدفاعيني، البنية الدولية توفر للدول "
أن  احلفاظ على القوة بدل مضاعفتها، هو  أيويف املقابل تدفعهم للحفاظ على توازن القوى املوجود، 

الواقعيون اهلجوميون يف اجلانب اآلخر، يعتقدون أن وجود قوى الوضع ... اهلدف األساسي لكل دولة
لنظام الدويل يوفر حوافز قوية للدول عن فرص الكتساب القوة القائم نادر يف السياسات الدولية، الن ا

اخلصوم، واالستفادة من مثل هذه احلاالت اليت ترى أن فوائدها تتخطى بشكل واضح  بعلى حسا
 )1("التكاليف، اهلدف النهائي للدولة هو أن تكون يف وضع املهيمن يف النظام

  

ويقدمون شواهد تارخيية عديدة تترك انطباعا  جوميون يكرسون فضاءا واسعا للنقاشالواقعيون اهل
واضحا على أن العمل اهلجومي عادة ما يكون ناجحا، وان الغزو يؤدي أو بإمكانه أن يكون مفيدا من 

مضامني  John Hertzجون مريشامير يستنبط من أعمال جون هارز (2)الناحيتني اإلستراتيجية واالقتصادية، 
 نظام فوضوي، هي أن تستغل فرص الدول األخرى، وان تكسب مزيدا من أفضل طريقة لبقاء الدولة يف"أن 

  (3)"القوة على حساا، الن أفضل طريقة للدفاع هي اهلجوم
  

دعاة التوجه اهلجومي يرمسون رابطة مباشرة بني القوة واألمن، ومن وجهة نظرهم، فان ضمان األمن 
ضلية على حساب اخلصوم، وبقدر امتالك عناصر قوة قدراا النسبية وحتقيق األف ةيقتضي من الدولة مضاعف

اكرب، بقدر متتع الدولة بقدر اكرب من األمن، وحتقيق الدولة ألكرب قدر ممكن من األمن يتحقق فقط إذا 
أصبحت يف وضع املهيمن يف النظام الدويل، أو على األقل يف اإلقليم الذي تقع الدولة يف نطاقه، ويف هذه 

بإمكاا ردع خصومها احملتملني وإرغامهم على تقدمي تنازالت  Superior Powerعظمى احلالة فان القوة ال
دبلوماسية، اقتصادية، وإستراتيجية حبيث تساعد يف تقوية وضع القوة املهيمنة، ويف حالة إخفاقها يف حتقيق 

  (4).هذه األفضلية، فان اخلصوص سوف تتقوى على حساا، وتصبح مصدر ديد ألمنها
  

قعيني اهلجوميني يعاكسون رؤية الواقعيني الدفاعيني من تشكيل حتالف دويل يف مواجهة القوة الوا
األكثر ديدا يف النظام، وحرماا من حتقيق أهدافها يف اهليمنة، راندل شفيلر يعتقد أن اهلجوم له األفضلية 

بدال من  (Bandwagon)دا  على الدفاع عادة، وان الدول تتحالف دوم مع الطرف األقوى أو األكثر دي

                                                
(1)    John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York, WWW.Norton, 2001, p 21 

   Glenn Snyder, Op.Cit, p 153    (2)  
    John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York , op, Cit, p 36    (3)  

   Benny Miller, The Rise and Decline of Offensive Liberalism, Op. Cit, p 10   (4)  
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تشكيل حتالف ملوازنته، ومن مث فان األمن والسالم ميكن حتقيقه عرب القوة واألفضلية وليس عرب التوازن كما 
  (5).حياج رواد االجتاه الدفاعي

  
III.  الواقعية الكالسيكية اجلديدة :Neo-classical Realism  

  

سة اخلارجية، بنيت على افتراضات والتز حول الواقعية النيوكالسيكية هي نظرية واقعية يف السيا
الفوضى، يرفض أنصارها فكرة عدم تضمني املتغريات التفسريية يف مستويات التحليل املختلفة بصدد البناء 
النظري، ومصطـلح الواقعية الكالسيكية اجلديـدة ظهر ألول مرة يف أدبيات العالقات الدولية يف عمل 

' Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy' (Gideon Rose) جيديون روز

 State-centred)" الواقعية املتمركزة يف الدولة"وتضم على األقل ثالث نظريات هي نظرية ، )1989(

Realism) نظرية التعبئة الداخلية )1989(لفريد زكريا ،(Domestic-Mobilization Theory)   لتوماس
 Hegemonic Theory)، ونظرية اهليمنة يف السياسة اخلارجية  (Thomas Christinsen)كريستنسن 

of Foreign Policy)  لويليام وولفورث(William C. Wohlforth).(1)  
  

الواقعية الكالسيكية اجلديدة حاولت تضييق الفجوة بني تنبؤات الواقعية التقليدية والواقع، وبتعبري 
ميكن تعديله ليصبح أكثر  - قدرات الدولة تشكل نواياها- من منطقافريد زكريا فان الواقعية الكالسيكية تتض

وهي إحدى  (2)،"املتمركزة يف الدولة"دقة بدون خسارة يف قوة التأثري، والنظرية النامجة تسمى بالواقعية 
 :أعمدة الواقعية الكالسيكية اجلديدة، كتب جيديون روز

  
الواقعية "رابعة، امسيها ) فكرية(درسة تشكل م...األعمال اليت حنن بصدد مراجعتها هنا"...

، وهي تدمج بشكل واضح املتغريات الداخلية واخلارجية، حمورة ومطورة رؤى معينة "الكالسيكية اجلديدة
مستقاة من الفكر الواقعي الكالسيكي، حياج دعاا أن أهداف وطموحات السياسة اخلارجية تساق يف 

الدويل، وبشكل أكثر حتديدا قدرات قوا املادية، وهذا هو السبب اغلب احلاالت مبكانة الدولة يف النظام 
ملاذا هم واقعيني، هم حياجون أيضا أن هذه القدرات تؤثر بطريقة غري مباشرة ومعقدة يف السياسة اخلارجية، 
الن الضغوط النسقية جيب ترمجتها عرب املتغريات املتداخلة على مستوى الوحدة، وهذا هو السبب ملاذا هم 

 (3)".كالسيكيني جدد
 

ويعتقد دعاة التوجه الكالسيكي اجلديد أن فهم الروابط بني القوة والسياسة يتطلب فحص دقيق 
للسياق الذي من خالله يتم تشكيل السياسات اخلارجية وتكييفها ضمن إطاره، وبذلك فان الواقعيني 

                                                
    Ibid, p 12   (5)  

(1)    Jeffrey Taliaferro, Security Seeking Under Anarchy, Op. Cit, p( 134-135)  
  46فريد زكريا، من الثروة  اىل القوة، مرجع سابق، ص      (2)
(3)   Gedeon Rose, Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, Op.Cit, p 146  
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حيث  Constructivists والبنائيني  النيوكالسيكيني حيتلون موقعا وسطا بني املفكرين البنيويني الصرفني
يقبل البنيويني بوجود رابطة مباشرة وواضحة بني العوائق النسقية والسلوك على مستوى الوحدة، يف حني 
يرفض البنائيون وجود أية عوائق نسقية موضوعية على اإلطالق، مؤكدين أن احلقيقة الدولية مبنية اجتماعيا 

 (4)"نفسهاالفوضى هي ما صنعته الدول "وان 
 

يهمنا يف هذا البحث هو إسهام االجتاهني اهلجومي والدفاعي، الذين ينصرفان إىل دراسة  لعل أكثر ما
احملصالت الدولية كحصول حروب بني القوى الكربى، مسائل التعاون الدويل، سباق التسلح، والتحالفات 

فاعلني يف النظام الدويل، حيث ال  -قلعلى األ- املختلفة بني الدول، أي دراسة الظاهرة الناجتة عن تفاعل 
ميكن نسب هذه الظواهر إىل سلوك دولة منفردة، بينما تنصرف الواقعية الكالسيكية اجلديدة إىل تقدمي 
تنبؤات حول استجابة الدول للضغوط النسقية، الظواهر مثل االستراتيجيات الشاملة للدول، السياسات 

ية، وخيارات التحالف تسقط ضمن إطار الدراسة النيوكالسيكي االقتصادية اخلارجية، املذاهب العسكر
 (1).الواقعي، أي أا تدرس السلوك اخلارجي للدول بشكل منفرد

  

لقد ضلت الواقعية بشقيها الكالسيكي واملعاصر هدفا رئيسيا النتقادات خمتلف املقاربات النظرية غري 
ثقافية املتنوعة، نظريات السالم الدميقراطي، والبنائية، كلها الواقعية، أنصار اللربالية املؤسساتية، النظريات ال

وبانتهاء احلرب الباردة حصلت هذه االنتقادات  (2)،"احليوان األسود"تبدأ بافتراض القصور اهلائل لـهذا 
على غطاء شرعي بفعل املأزق الذي وجدت الواقعية نفسها فيه فجأة، وهي االنتقادات اليت أجربت الواقعية 

اختاذ موقفا دفاعيا، يذكرنا مبوقعها يف ستينيات وأوائل سبعينيات القرن املاضي، حتت ثورة السلوكيني على 
  .وبعدهم دعاة املقترب التعددي اليت أخرجت الواقعية من صفتها الكالسيكية إىل اجلديدة

 

ن أن تصورات رواد االجتاهات اللربالية والبنائية يعتقدون بان الواقعية قد اختفت، ورغم أم يرو
الفوضى، االعتماد الذايت، وتوازن القوة قد تكون مناسبة للعصر الغابر، إال أن الواقعيني قد مت إزاحتهم بفعل 
تغري الظروف، ومت حجبهم بأفكار أفضل، عصور جديدة تستدعي تفكريا جديدا، وحتول األوضاع تقتضي 

  (3).خمتلفة كليا نظريات منقحة أو
  

ات غري الواقعية، فان العالقات الدولية قد حتولت من طبيعتها الصراعية حنو ومن وجهة نظر املقارب
أخرى أكثر تعاونية بانتهاء احلرب الباردة، وبانتصار املبادئ اللربالية العاملية واالنتشار الكبري للقيم الدميقراطية 

عامل الثالث، فان السالم حىت يف الدول اليت كانت رمزا للتسلطية يف أوربا الشرقية والعديد من أقطار ال

                                                
(4)   Ibid, p 152  
(1)     Jeffrey Taliaferro, Security Seeking Under Anarchy, Op. Cit, p( 133-134)  
(2)   Ibid, p131  
(3)    Kenneth N.Waltz, Structural Realism After the Cold War, International Security, Vol.,No.(Sum 2000), p05  
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تفسري هذا الواقع  - كنظرية صراعية-والتعاون الدويل سيسود العامل، ومن مث فلم يعد مبقدور الواقعية، 
  .اجلديد

 

النقاش حول عدم جدوى الواقعية كإطار شامل لدراسة العالقات الدولية املعاصرة افتتح مبقالني 
 .John Vasquez،“ The Realist  and Degenerative Vs شهريين، األول جلون فاسكيز 

Pragressive Researsh Program” )1997( شدد من خالله فاسكيز على إحجام الواقعيني عن ،
جمرد  - بعد والتز-االستخدام النسقي للمعايري العلمية، وبالنسبة لفاسكيز، فان اغلب نتائج أحباث الواقعيني 

 (1).دامي الواقعيحلقة مفرغة من النقاش خرجت عن جوهر الربا
  

 Is Any Body Still a“كان لـ جيفري ليقرو وأندرو مورافسيك  - وهو األعنف- املقال الثاين

Realist” )1999(مورافسيك   أن املشكلة األساسية هي أن جوهر املقترب  ، حياج من خالله ليقرو و
ني والكالسيكيني اجلدد، الذين وبشكل خاص الواقعيني الدفاعي–الواقعي مت تقويضه من قبل أنصاره أنفسهم 

حاولوا إعادة صياغة الواقعية يف أشكال نظرية اقل تركيزا و اقل متاسكا، وبعد دراستهما جلوهر أعمال 
أقطاب الواقعية املعاصرة، وعلى رأسهم فان ايفريا، سنايدر، قريكو، زكريا، شفيلر توصال اىل أن الواقعية مت 

لتسمية كل األعمال اليت تدخل يف إطار التحليل العقالين لسلوك الدولة  حتويلها اىل عكسها، وان هناك نزعة
مورافسيك قد واجهت رسالة رد  وعلى الرغم من أن انتقادات ليقرو و (2)ضمن إطار الواقعية،

Correspondence(•)  ا تقترح حال راديكاليا إلعادة النظر يفال تقل عنفا من قبل أقطاب الواقعية، إال أ
واقعية، وبالتايل إخراج معظم أعمال الواقعيني املعاصرين عن الواقعية احلقيقية اليت وضع أسسها تعريف ال

 (3).والتز هاليت كار، مورغنثو، و
  

هذا إىل جانب النقاشات الفكرية احلادة داخل الربادامي الواقعي نفسه، وبشكل خاص االنتقادات 
 التوجهني الدفاعي واهلجومي واليت سنورد بعضا منها يف أجزاء املتبادلة اليت تزيد يف تصعيد الشرخ املتنامي بني

  .هذا البحثمن 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1)     Steffano Guuzzini, Op.Cit, p 01 
(2)   Jeffrey Legro, Andrew Moravscik, “Is Any Body Still a Realist?”,   p 54  
  : انظر Wohlforth, Jeffrey Taliaferro, Randall SchwelerGunther Hellman   Peter Feaver, Wililamكتبها كل من   (•)

Correspondence,”Brother, Can You Spare A Paradigm ?”, Or Was Any Body Ever A realist ?, International 
Security, Vol.25, No.1(Summer 2000), pp (165-193)  

(3)   Jeffrey Legro, Andrew Moravscik, “Is Any Body Still a Realist?”, Op.Cit,  p 55  
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  :لعالقات الدولية يف ااملدرسة اللربالية :املبحث الثاين 
  

هذا املبحث يتعرض بشكل مفصل نسبيا إىل الطرف الثاين من احملاورة موضوع الدراسة، يتعلق 
للربالية باعتبارها البديل التارخيي للواقعية، مع التشديد على الصيغ اجلديدة لعائلة النظريات األمر هنا با

على بعض  جاللربالية، أي تلك اليت هلا تأثري مهم يف احلياة الدولية املعاصرة، ويف هذا السياق سوف نعر
، وقبل ذلك من املهم جدا البدء يولرباليةالنإسهامات النظريات اللربالية التجارية، اجلمهورية، املثالية، و أخريا 

  .مبدخل عام للفكر اللربايل
  

  :مدخل عام للفكر اللربايل : املطلب األول 
 

اللربالية تشري إىل مجلة واسعة من أفكار ونظريات ذات صلة باحلكم، تدافع عن احلرية الفردية، 
اليت  (Liber)مصدرها اللفظة الالتينية  (Liberal)" لربايل"تعود جذورها إىل عصر التنوير الغريب، وكلمة 

الشخص "اليت حتمل مدلول احلرية، واللربايل هو  Libertyتطلق على العبد احلر، وهي مرتبطة عادة بكلمة 
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، وهي املبدأ الذي قامت "يؤكدون على أولوية احلرية كقيمة سياسية عموما الذي يؤمن باحلرية، واللرباليني
  (1).اللربالية على أساسه

  

واللربالية ميكن فهمها كتقليد سياسي، أو فلسفة سياسية عريقة، تشمل جوانب عديدة اقتصادية، 
من الناحية السياسية، اللربالية هي االعتقاد أن األفراد هم حمور اتمع، وان اتمع و ثقافية، سياسية وفكرية،

جتماعية، و اللربالية تشدد على ومؤسساته موجودة لتعزيز أهداف األفراد، بغض النظر عن مستويام اال
العقد االجتماعي الذي يضع املواطنون من خالله القوانني و يوافقون على االلتزام ا، وتشدد أيضا على 

   (2).سيادة القانون وتشجيع الدميقراطية اللربالية
  

 Jean Jacque، روسو )John Locke)1689جوهر الفكر اللربايل تعود أساسا إىل أعمال  لوك  

Rousseau )1762( واميانيال كانط ،Immanuel Kant )1797( مع أن املبادئ اللربالية كانت، منذ ،
 ةاللربالية التسلطي واجهوا ل، املبدأ املعاكس للواقعية، غري أن مفكري عصر التنوير األوائSun Tzuسان تزو 

نية، فيما بعد حور بعض الفالسفة الروما ةلنظم القدمية املاركنتلية، اإلقطاعية، والكنيسة الكاثوليكيل
الراديكاليني أفكارهم يف سياق الثورة الفرنسية، وطوال القرن التاسع عشر وضعت اللربالية نفسها يف مواجهة 

على الرغم من أن بعض األحزاب اللربالية األوروبية املعاصرة قد شكلت يف الغالب , االشتراكية والشيوعية 
طية االشتراكية، ويف القرن العشرين اللربالية عرفت نفسها يف إطار معارضة حتالفات مع األحزاب الدميقرا

  . الشمولية والشعبوية
  

من " احملافظني"بعد احلرب العاملية الثانية، ويف معظم دول الغرب وقعت األحزاب الليربالية بني ضغط 
يل املثال، أضحى احلزب اللربايل من األحزاب الدميقراطية االشتراكية من جهة ثانية، فعلى سب" العمال"جهة، و

الربيطاين حزب صغري، وحدث دلك يف عدد من الدول األخرى، حيث احتلت األحزاب الدميقراطية 
، وبعد "اليمني"، واألحزاب احملافظة املشجعة للتجارة قد احتلت موقع قيادة "اليسار"االشتراكية  دور قيادة 

مرة أخرى حنو التركيز على فواعل جديدة يف النظام الدويل يف سنوات السبعينيات، احنرف البندول اللربايل 
احلرب العاملية األوىل قد  دبالربادمي التعددي، كما أن العديد من األفكار القدمية  لفترة ما بع فإطار ما يعر

الفكر عادت من جديد يف الفترة اليت سبقت بقليل اية احلرب الباردة، واليوم هناك تأثري عميق للربالية يف 
السياسي املعاصر، ويف حقل العالقات الدولية، هذا التأثري ميكن رصده يف إسهامات االجتاهات اجلمهورية، 

  .والسوسيولوجية التجارية، املؤسساتية،
  

  :االفتراضات األساسية للفكر اللربايل 
  

                                                
(1)   Wikipedia, the free encyclopedia, Liberalism.  
(2)   Ibid. 
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تضع عالقات  خمتلف النظريات اللربالية، وبشكل خاص االجتاهات املثالية، التجارية، واجلمهورية،
، هذه )قومي- عالقة الدول بسياقها االجتماعي الداخلي و العرب(الدولة يف حمور السياسات العاملية -اتمع

الرؤية القاعدية ميكن إعادة وضعها يف إطار ثالث افتراضات أساسية تتقامسها كل النظريات اللربالية اليت حتدد 
الدويل، وهي الفرضيات اليت متيز النظرية اللربالية للعالقات الدولية  الطبيعة اتمعية للفواعل، للدولة، وللنظام

  )1(.عن املنظورات الواقعية، البنائية، واىل حد ما املؤسساتية
  

األفراد واجلماعات اخلاصة هم الفواعل األساسية يف السياسات الدولية، حيث أن حاجات األفراد  .1
 )2(ركة للمصاحل اليت يرتكز عليها سلوك الدولة،واجلماعات االجتماعية يتم معاجلتها كأسباب حم

اللرباليون يؤكدون أن األفراد على اختالف مستويام االجتماعية حيددون أدوارا مادية ومعنوية 
، تدفعهم للمقايضة السياسية والعمل اجلماعي، "دول العامل"وخيارات معينة خبصوص مستقبل 

ارسات القوة أو الترويج للعمل اجلماعي بني الدول ما مل والبديهية املركزية هي انه ال ميكن فهم مم
 .يتم فهم الغايات االجتماعية األساسية اليت تسعى الدول لتحقيقها

  
 Andrewإحدى التحويرات املهمة اليت ادخلها املفكرون اللرباليون غري املؤسساتيون مثل 

Moravscik  تتمثل يف رفض الفكرة املثالية حول تناسق املصاحلHarmony of Interests  بني
األفراد و اجلماعات داخل اتمع، وهو يعترب إىل حد ما أن الندرة والفروقات بينها جتعل بعض 

 )1(.اخلالفات ال ميكن جتنبها
  

متثل جزءا من مجاعة فرعية من اتمع الداخلي، حبيث أن ) أو أي مؤسسة سياسية أخرى(الدولة  .2
اليت يلتزم املمثلون الرمسيون ) خيارات الدولة(ف املؤكد عليها خيارات هذا األخري تشكل األهدا

تدخل " حزام إرسال"خالل السياسة اخلارجية، حيث تشكل املؤسسات النيابية  نللدولة باتباعها م
من خالله خيارات األفراد واجلماعات املختلفة يف اتمع املدين احلقل السياسي ويتم ترمجتها يف 

لدولة، ويف املفهوم اللربايل للسياسة الداخلية، الدولة ليست فاعل بل مؤسسة السياسة اخلارجية ل
نيابية خاضعة للرقابة والبناء من قبل الفواعل االجتماعية املختلفة، لكن هذه التعددية ال تعين أن كل 

ينة األفراد واجلماعات هلا تأثري متساوي يف سياسة الدولة، بل أن كل حكومة متثل أفراد ومجاعات مع
 .اكثر من أخرى

 

                                                
(1)   Andrew Moravscik,Liberal International Relations Theory, A Scientific Assessement, in Colin Elman & 

Miriam Fendius Elman, Progress in international relations theory, Appraising the field, Cambridge: MIT  
Press, 2003. p 161. 

(2)   Ibid , p 161 
(1)   Andrew Moravscik, Op. Cit, p 162 
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 - رهان معني-سلوك الدولة يف النظام الدويل هو حمصلة لضبط خياراا، والدولة يف حاجة إىل هدف .3
لكي تثري نزاع أو مباشرة تعاون أو اختاذ أي عمل يف السياسة اخلارجية، وطبيعة هذه الرهانات هي 

ياستها املثالية غافلة عن اآلخرين، اليت تشكل سياستها، لكن هذا ال يعين أن كل دولة تتبع ببساطة س
بدال من ذلك، فان كل دولة  تبحث عن إدراك خياراا يف ظل العوائق املفروضة من قبل خيارات 

  )2(.الدول األخرى
  

  :اجتاهات الفكر اللربايل 
 

يده، هذه االفتراضات األساسية الثالث تعرف الربادامي اللربايل، لكن املقترحات الثانوية مطلوبة لتحد
ويف الوقت الذي تبدوا فيه االفتراضات األساسية للربالية غري حمدودة، فان املتغريات النظرية واالمربيقية للنظرية 

، وهي اللربالية التجارية، ةاللربالية يف الواقع قليلة ومركزة، مفرزة ثالث اجتاهات يف نطاق النظرية اللربالي
  )3(.السوسيولوجية، واجلمهورية

 
 
 
  

  Ideational Liberalism: ية اللربالية املثال

ترى اللربالية املثالية تناسق شكل اهلويات والقيم االجتماعية الداخلية كمحدد أساسي خليارات الدولة 
مث للصراع والتعاون بني الدول، معتمدة على التقليد اللربايل للفلسفة السياسية اليت تعود إىل ستيوارت  نوم

 )Woodrow Wilson ،)1، و ولسن Jiuseppe Mazziniوسيب مازيين ، جJohn Stuart Millميل 
عرفت عصرها الذهيب يف فترة ما بني احلربني، وكان ايار عصبة األمم صافرة النهاية لعصر املثالية، وتبنت 

  )2(.1945اللربالية لغة اكثر براغماتية بعد 
 

املمثل األساسي  أول من أعلن أن )Emeric Crucé )1590-1648كان اميريك كروشي 
للعالقات الدولية ليس الدولة بل األفراد، وهم مدركون أن مصاحلهم الشخصية واألنانية جيب أن تدفعهم حنو 

يكون مقره دولة حمايدة، جيتمع فيه سفراء كل الدول " التجارة بدل احلرب، ويطرح فكرة تنظيم عاملي
  )3(.الرتاعات يف مجعية عامة إلجياد احللول ملختلف) يقصد األوروبية(
  

                                                
(2)    , p 165 Ibid 
(3)    Ibid, p 168 
(1)   Andrew Moravscik Liberal International Relations Theory, Op. Cit, p 169  
(2)   Tim Dunne, Liberalism, Op. Cit, p 191 
  38ص  .ت ا�)و��&، %$#" !� �اآ�ا���� ���م، ا�����   (3)
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أما اميانيال كانط فقد كان متفائال، وحاول االنفصال عن الرؤية امليكانيكية لتوازن القوى اليت تقول 
ا الواقعية الكالسيكية، واعتقد جازما أن العقل يقود البشر إىل السالم، وقد ضمن أفكاره هذه يف كتابه 

لسياسة الدولية ليست سياسة قائمة بني الدول إال ، مؤكدا أن ا)1795(" مشروع من اجل السالم األبدي"
  )4(.وطنية بني أفراد الدول- ظاهريا، وجيب النظر إليها يف الواقع كسياسة بيو

  

لكن أشهر مدافع عن سلطة عليا إلدارة العالقات الدولية كان وودرو ولسن، وبالنسبة هلذا الرئيس 
عاملية لضبط الفوضى الدولية، حبيث أن مسائل األمريكي، ميكن ضمان األمن فقط من خالل خلق منظمة 

السرية، واىل قدر أعمى من توازن القوة، وكما جيب - األمن جيب أن ال تترك للمعامالت الدبلوماسية الثنائية
تعزيز السلم يف اتمع الداخلي، جيب أن يكون للحقل الدويل نظام لضبط اخلالفات وقوة دولية يتم تعبئتها 

الشهرية إىل الكوجنرس يف " األربع عشر"هود السلمية حلل الرتاعات، مقترحا يف نقاطه يف حالة فشل اجل
تكون مبثابة مجعية عامة، ولضمان فعاليتها جيب إحلاق قوة عسكرية ا " عصبة أمم"تشكيل  1918جانفي 

 Collective Securityلردع العدوان وفرض إرادا، وهي الفكرة اليت كانت وراء نظام األمن اجلماعي 
  )5(.كان حمور العصبةالذي 

  

نظام نظام دويل قياسا ببسيطة فان املثالية اكثر من أي جذر آخر من اللربالية، حتاول خلق  توبعبارا
التمثيل الداخلي ، وهي الفكرة اليت استغلها دعاة الفكر الواقعي وعلى رأسهم هاليت كار يف هجومهم على 

ر العصبة متهمني إياهم مبحاولة خلق نظام يناسب مصاحل القوى املنتصرة يف املعايري األخالقية املزدوجة ألنصا
  .احلرب

  

  Commercial Liberalism: اللربالية التجارية 
  

النظريات اللربالية التجارية تبحث عن تفسري السلوك الفردي واجلماعي للدول املبين على مناذج من 
ى عابرة للقوميات، اللربالية التجارية تستند إىل حجج حوافز السوق تواجه فواعل اقتصادية داخلية وأخر

من تكاليف ومكاسب  روظيفية إىل حد بعيد، حيث أن التحوالت يف بنية االقتصاد الداخلي والدويل تغي
التبادالت االقتصادية العابرة للقوميات، مشكلة ضغوط معينة على احلكومات لتسهيل أو إعاقة مثل هذه 

ياسات خارجية اقتصادية و أمنية مناسبة، ومع ذلك فان النظرية اللربالية التجارية ال التبادالت  من خالل س
  )1(.تتنبأ بان احلوافز االقتصادية تفرز آليا جتارة حرة وسالم عاملي

  

                                                
(4)    �+,-)36-39.(  
(5)  Tim Dunne, Liberalism,Op. Cit, p 191  
(1)    Tim Dunne, Liberalism, Op. Cit, p 171 
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كان أحد الوجوه اللربالية البارزة يف عصر التنوير، وشدد على أن األفراد  Adam Smithآدم مسيث 
خيدمون الصاحل العام، وامليكانيزم الذي يتداخل بني حوافز  ماحلهم الذاتية فامن خالل السعي وراء مص

على الرغم من  ،(Invisible hand)"  اليد اخلفية"مسيث بـ هاألفراد وغايات اتمع ككل هو ما أشار ألي
بالتحديد ما شدد  اعتقاد مسيث بان التناسق الطبيعي بني األفراد والدولة ال ميتد إىل تناسق بني الدول، وهذا

الذي كان ضد  Richard Gobdenعليه مفكرو منتصف القرن التاسع عشر مثل ريتشارد غوبدن 
احلفاظ "اليت تقوم ا احلكومات عرب العامل، معتقدا أن تطور احلرية يعتمد أساسا على  التحكميةاملمارسات 

  ".على السالم، توسيع التجارة، وإشاعة التعليم
  

التجارة احلرة سوف ختلق نظام عاملي سلمي شكلت جوهر الفكر اللربايل يف  اعتقاد غوبدن أن
منتصف القرن التاسع عشر، حيث أن التجارة احلرة ختلق مكاسب مشتركة لكل الالعبني بغض النظر عن 

  )2(.حجمهم أو طبيعة اقتصاديام
  

أساليب اقل تكلفة الكتساب  واللربالية التجارية هلا مضامني مهمة للشؤون األمنية، التجارة عادة هي
الثروة مقارنة باحلروب، العقوبات، أو أية وسائل قهرية أخرى، وهذه الفكرة هي اليت شكلت جوهر نظرية 

 John Onealاالعتماد املتبادل اليت طرحها بقوة مع اية احلرب الباردة، خصوصا يف أعمال جون اونيل 
يد من أشكال الرتاعات الدولية جتد مصدرها يف انعدام او وبروس روسات، حيث تستند أعماهلم إىل أن العد

ضعف الروابط االقتصادية والتجارية بني األطراف املختلفة، وغياب هذه املصاحل التجارية واملكاسب 
االقتصادية يقصي دور امليكانيزمات الضابطة اليت حتكم سلوكها اخلارجي جتاه بعضها البعض، ومن مث فان 

لتعزيز السالم يقتضي خلق اعتماد متبادل بني الدول، ومتتني الروابط االقتصادية كفيل جبعل  امليكانيزم الثاين
  )To trade rather than to invade.)1التجارة على احلرب  لالدول تفض

  

  Republican Liberalism: اللربالية اجلمهورية 
  

على احلاجيات الناجتة عن مناذج معينة  يف الوقت الذي تشدد النظريتني املثالية و التجارية على التوايل
من اهلويات اتمعية واملصاحل االقتصادية املشدد عليها، تشدد النظرية اللربالية اجلمهورية على السبل اليت جتمع 
من خالهلا املؤسسات واملمارسات الداخلية هذه الطلبات واحلاجيات، حمولة إياها إىل سياسة رمسية للدولة، 

املتغري األساسي للربالية اجلمهورية هو منط التمثيل السياسي الداخلي الذي حيدد تلك اخليارات  وبذلك فان
  )2(اتمعية اليت متنحها األفضلية مؤسساتيا، 

  

                                                
(2)   Ibid, p 190  
(1)    Benny Miller, Benny Miller, The Rise and Decline of offensive liberalism Op. Cit, p 09 
(2)  Andrew Moravcsik, Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, International 

Organization 51, 4, Autumn 1997, p 530  
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 Democratic" السالم الدميقراطي"واللربالية اجلمهورية يطلق عليها يف الغالب تسمية نظرية 

peaceالنظرية قدمي،  هلى املستوى الدول، وعلى الرغم من أن جوهر هذ، وتشكل دعامة الفكر اللربايل ع
ويعود اىل القرن الثامن عشر مع كتابات كانط وجريمي بنثام، إال أن الفكرة أعيد طرحها بقوة منذ مثانينيات 

 البعض باملوجة الدميقراطية الثالثة اليت امتزجت مع إعادة هالقرن املاضي، وهي الفترة اليت شهدت ما يسمي
للسلوك السلمي للدول الدميقراطية، واليت تدعم بقوة االعتقاد بان  Michael Doyleبعث مايكل دويل 

  )3(.الدول الصناعية الكربى احلرب قد بطل استعماهلا بني
  

كانط أن الدول اللربالية مساملة يف عالقاا مع الدول اللربالية األخرى مت إعادة بعثها جمددا  تصور
 Seperate)" سالم منفصل"يؤكد أن الدول اللربالية ختلق  )1986(ات، مايكل دويل سنوات الثمانيني

peace) ، الوقاحة "وبالنسبة له، فان تركة كانط تضمنت عنصرين أساسيني؛ القيود بني الدول اللربالية و
ثروة والرفاهية، يف يف العالقة مع الدول غري الدميقراطية، وتفسري ذلك أن الدول اللربالية ترتع إىل ال" الدولية

السياق ذاته، فهي تكسب اقل وختسر اكثر بتورطها يف احلروب مقارنة بالدول التسلطية، ومع ذلك، يضيف 
 )4(".الدول اللربالية عدوانية كغريها من أمناط الدول يف عالقتها بالنظم التسلطية"دويل، أن 

  

اطيات يف العامل ميكن يؤكد أن وجود عدد كاف من الدميقر Bruce Russetبروس روسات 
اليت هيمنت على املمارسات منذ القرن السابع عشر على ) الفوضى، املأزق األمين(إزاحة املبادئ الواقعية "

مل حيدث "، ويف تأكيد الصلة الوثيقة بني الشكل احلكومي واحملصالت الدولية اخلارجية كتب فوكوياما "األقل
إىل  اهي اقرب ما لدين Jack Levyعالقة حسب جاك لويف ، وهذه ال"أن حاربت دولة دميقراطية أخرى

، وانطالقا من ذلك يؤكد دعاة هذه النظرية أن احلرب ستذبل  )1(".قانون امربيقي يف دراسة العالقات الدولية
  .من املشهد الدويل مع تكاثر احلاالت الدميقراطية يف العامل، ومن مث إمكانية إجياد نظام دويل قائم على السالم

  

  ):اللربالية املؤسساتية(النظرية اللربالية اجلديدة : املطلب الثاين 
  

هو املصطلح األكادميي الذي يشري غالبا إىل اللربالية املؤسساتية  Neoliberalismاللربالية اجلديدة 
املؤسسات اجلديدة، ويف احلياة السياسية، اللربالية اجلديدة يتم تعريفها يف إطار الترويج للرأمسالية والقيم و

و اللربالية املؤسساتية هي واحدة من اجتاهات النظرية املؤسساتية الدولية اليت تتضمن  )2(الدميقراطية الغربية،

                                                
(3)  After the Cold war, Op.Cit, p 06  Kenneth N. Waltz, Structural Realism  
(4)    Benjamin Solomon, Kant’s Perpetual Peace, p 106   
(1)    Kenneth N. Waltz, Structural Realism, Op. Cit, pp(06-09)  
(2)   Steven Lamy, Contemporary Mainstream Approaches : Neo-realism and Neo-Liberalism, p 208  
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ثالث اجتاهات يف حقل العالقات الدولية تتقاسم مجيعها استخدام املؤسسات كتصور مركزي، وهي نظرية 
  )3(.، واللربالية املؤسساتيةCritical theory، النظرية النقدية Collective securityاألمن اجلماعي 

  

والنظرية اللربالية اجلديدة تشكلت أساسا يف مثانينيات القرن العشرين، واستقطبت ابرز وجوه الربادامي 
 Joseph، وجوزيف ناي Robert keohaneالتعددي يف سنوات السبعينيات، أمثال روبرت كيوهني 

Nyeساس للواقعية، وتتقاسم معها اهليمنة على دراسات العالقات الدولية ، وهي متثل اليوم مصدر التحدي األ
  .املعاصرة

  

  :تعريف املؤسسات 
  

 حولهناك تعريف متفق عليه  دال يوج, مثل بقية املفاهيم املعقدة يف العلوم االجتماعية بشكل عام
، أن املفهوم يةاملؤسساتجون مريشامير أحد ابرز خصوم  ظاملؤسسات يف أدبيات العالقات الدولية، وقد الح

بذلك قيمة حتليلية مهمة، وكلمة  ليتم تعريفه أحيانا بشكل جد واسع يشمل كل العالقات الدولية، وال ميث
املؤسسات تستعمل يف العادة لإلشارة  إىل منظمة أو وكالة قائمة تكون عادة مرتبطة باحلكومة، لكن 

 .املصطلح يستعمل للداللة على معان عديدة اليوم 
  

يعرف املؤسسات بأا مسار أو مجلة من العمليات اليت تقوم بصناعة Stephen Bell ستيفن بال 
 Steven Lamyاألعراف، واملمارسات املرسخة مؤساتيا، أما ستيفن المي , السلوك ، أو أا تلك القوانني

اد، وتقيد نشاطات ي مجلة ثابتة ومتماسكة من القواعد واملمارسات اليت حتدد أبعهأن املؤسسات  فريى
البريوقراطية، املعاهدات واالتفاقيات،  بذلك املنظمات، األجهزة لالفاعلني، وتشكل نواياهم، وقد تشم

     )1(.واملمارسات غري الرمسية اليت تقبل الدول ا كمعايري ملزمة
  

واعد على املؤسسات كجملة من الق  هميكن اخلروج من هذا النقاش بتعريف إجرائي نؤكد من خالل
اليت حتدد الطرق اليت حتتم على الدول التعاون والتنافس مع بعضها يف إطارها، أي أا تصف أشكاال مقبولة 

بشأا من قبل الدول، وهذه  ضمن سلوك الدول، وحترم األنواع غري املقبولة، وهي التواعد اليت يتم التفاو
ليت هي معايري الدول املعرفة يف إطار احلقوق القواعد تتضمن التوافق املشترك حول املعايري العليا وا

  )2(.والواجبات
  

 :أصول اللربالية املؤسساتية 

                                                
(3)   John Mearsheimer, The false promise of international institutions, International Security, Vol.19, No.3 

(Winter1994/95), p 08  
(1)   Steven Lamy, Contemporary Mainstream Approaches : Neo-realism and Neo-Liberalism,Op. Cit, p 214   
(2)  , Op.Cit, p 08   John Mearsheimer, The false promise of international institutions  
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اليت   Functional Integrationتعد املؤسساتية اللربالية امتدادا لدراسات التكامل الوظيفي   
 Regionalازدهرت سنوات األربعينات واخلمسينات، ودراسات التكامل أو االندماج اجلهوي 

Integration  اليت سادت سنوات الستينات، و أخريا دراسات االعتماد املتبادل املعقد ،Complex 

Interdependence  والدراسات املستندة إىل الظاهرة عرب القوميةTransnational  اليت ازدهرت سنوات
  )3(.1977-1972كيوهني ونايالسبعينات خصوصا يف أعمال 

  

اليت قدمها املفكرون اللرباليون يف وقت مبكر قبل احلرب الباردة تشدد  كانت إحدى التربيرات املهمة
رائد  David Mitranyعلى عدم قدرة الدولة على التعامل الناجح مع مسالة التحديث، ديفيد ميتراين 

القومي مطلوب حلل املشاكل املشتركة، وتصوره كان متمحورا -مفكري التكامل، أكد أن التعاون العرب
، أي أن التعاون يف قطاع أو حقل معني يدفع احلكومات إىل توسيع Ramificationالتشعب  حول مبدأ 

جمال تعاوا إىل قطاعات أخرى، وتصبح الدولة اكثر انغماسا فمسار التكامل، ويصبح مثن كسر هذه املغامرة 
  .التعاونية عال

  

يل جديد من الباحثني هذه احلجج حول املكاسب اإلجيابية للتعاون العابر للقوميات شكلت ج
يف العقدين السادس والسابع من القرن العشرين، وتربيرام مل تكن حول ) خصوصا يف الواليات املتحدة(

املكاسب التجارية املشتركة فحسب، بل الن فواعل أخرى عرب قومية بدأت تتحدى سيطرة الدول ذات 
، فان السياسات العاملية مل تعد حقال خاصا )دةكما يشار إليهم عا(Pluralistsالسيادة، وبالنسبة للتعددين 

يف  املدرجة الدولة الويستفايل، ويف واحد من األعمال-بالدول كما كانت خالل القرون الثالثة من النظام
أن حمورية فواعل آخرين، مثل مجاعات املصاحل، الشركات العابرة  )1972(هذا اإلطار، أكد كيوهني وناي 

جيب أخذها بعني االعتبار، ومن هنا فان صورة  (INGOs)دولية غري احلكومية للقوميات، واملنظمات ال
من فواعل خمتلفة مرتبطة عرب قنوات تفاعلية  Cob-Webكشبكة عنكبوتية  االعالقات الدولية جيب أن ينظر هل

  )1(.متنوعة
  

ن مفكري وعلى الرغم من أن الظاهرة العابرة للقوميات كانت من الناحية النظرية إضافة مهمة م
الدولية، إال انه مل يتم تطويرها كتصور نظري كامل، و إسهام التعددية األكثر أمهية كان حتويرها  تالعالقا

، الذي يرجع إىل توسع الرأمسالية وبروز ثقافة عاملية، حيث Interdependence لفكرة االعتماد املتبادل
ت يف جانب معني من النظام، له نتائج مباشرة وغري التحوال"أدرك التعدديون تنامي الروابط البينية حبيث أن 

                                                
(3)   Steven Lamy, Contemporary Mainstream Approaches : Neo-realism and Neo-Liberalism, p 208  
(1)   Tim Dunne, Liberalism, Op. Cit, p 193  
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، واستقاللية الدولة املطلقة املرسخة يف عقول قادة الدول، أصبحت مقيدة باالعتماد "مباشرة على بقية النظام
  )2(.أيضا" اهلشاشة"معه إمكانية اكرب للتعاون ومستويات عالية من  باملتبادل، و هذا التطور جل

 

  ة قابلت هجوما عنيفا شنه دعاة الفكر الواقعي، خصوصا حول مسالة احنسارهذه احلجج التعددي
مستوى االعتماد املتبادل دوليا بعيد جدا عن مستوياته يف النظام السياسي  أن )1979(الدولة، لقد أكد والتز 

سائدا اقل بكثري من ذلك الذي كان  - ىخصوصا بني القوى الكرب–الوطين، واالعتماد املتبادل االقتصادي 
يف البدايات األوىل للقرن العشرين، ويف سياق اشتباكهم مع والتز وواقعيني جدد آخرين، عدل التعدديون 
موقعهم واصبح املقترب يعرف بالنيولربالية، وسلموا بصحة افتراضات الواقعية اجلديدة، خصوصا البنية 

   )3(.علمي االجتماعيالفوضوية للنظام الدويل، حمورية الدولة، ومقترب عقالين للبحث ال
  

يف هذا السياق حتولت أحباث النظم الدولية يف الثمانينيات من السعي لوصف ظاهرة االعتماد املتبادل 
والنظم الدولية حنو حتليل أدق للشروط اليت يتم تعاون الدول من خالهلا، كيف حيدث التعاون بني الدول 

وباختصار  حتاج هذه املدرسة الفكرية بان املؤسسات  ذات السيادة، وكيف تؤثر املؤسسات الدولية فيها؟،
الدولية جيب أن تستجيب حلاجات الدول يف طرق تعاونية لتنفيذ أغراضها اخلاصة، من خالل ختفيض 

. الشكوك وتكاليف تشكيل وتعزيز االتفاقات، وبذلك تساعد املؤسسات الدولية يف حتقيق مكاسب مجاعية
)4(  
 
 

  :ؤسساتية اللرباليةاالفتراضات األساسية للم
  

الدول هي الفواعل األساسية  يف حقل العالقات الدولية، لكنها ليست الفواعل املهمة الوحيدة،   .1
أو مسؤولة، تسعى دوما لتعزيز مصاحلها يف كل املسائل  Rationalوالدول هي فواعل عقالنية 

 )1(.واحلقول
 

ملطلقة من خالل التعاون، والسلوك العقالين يف هذا احمليط التنافسي، الدول تسعى ملضاعفة مكاسبها ا .2
ة تكمن يف السلوك التعاوين، والدول بذلك تصبح اقل انشغاال باملزايا و ـيدفع لرؤية املنفع

 .االفضليات اليت حتققها الدول األخرى من خالل هذه الترتيبات التعاونية
  

تفاقيات املوقع عليها، أو سياسات العائق األكرب الذي يقف أمام التعاون الناجح هو عدم االمتثال لال .3
 .ا بعض األطرافإليهالغش و التنصل اليت قد تلجا 

                                                
(2)   Ibid, p 193  
(3)    Ibid, p 194 
(4)    Robert O. Keohane, International Institutions: Can Interdependence Work ?, Foreign Policy, Spring 1998,  p 

82  
(1)   Steven Lamy, Contemporary Mainstream Approaches, Op.Cit, p 213   
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التعاون دوما يكون مقرونا بوجود مشاكل، لكن الدول سوف تقوم بنقل والءاا ومواردها هلذه  .4
املؤسسات إذا رأت أا حتقق مكاسب مجاعية، ومتنح هلذه الدول فرص قوية حلماية مصاحلها على 

  .د الدويلالصعي
     

 باملسائل اليت تكون للدول فيها مصاحل مجاعية، معظم قادة ربعموما اللربالية اجلديدة هلا عالقة اك
سيحقق فوائد مجاعية، ومعظمهم يؤيد القواعد التجارية الدولية،  امفتوح االعامل اليوم يعتقدون أن نظاما جتاري

 هذه املسالة، وباملقابل فان املؤسساتية النيولربالية يبدو ومن مث خلق مؤسسات عديدة إلدارة السلوك الدويل يف
أا اقل اهتماما باملسائل اليت ال تكون للدول فيها مصاحل مشتركة، فالتعاون يف املسائل العسكرية ومسائل 

تعد (Zero-Sum  percpective)األمن الوطين واليت يعتقد أن مكاسب طرف هي خسارة للطرف اآلخر 
  )2(.الهتمامات الفكر املؤسسايت اقل استقطابا

  

  :املؤسسات والتعاون الدويل 
 

املؤسساتية اللربالية تم بشكل واسع حول إمكانية اخنراط الدول يف سلوك تعاوين يف نظام دويل متيزه 
الفوضى،  انطالقا من اعتقادها أن املؤسسات الدولية تساعد يف تغلب الدول على احلواجز اليت تقف يف وجه 

اون بينها، من خالل وضع الدول يف موقع جيعلها تدرك انه هناك مصاحل عامة ميكن حتقيقها يف شكل التع
 يف االقتصاد أمثال" املؤسساتية اجلديدة"مكاسب مجاعية، املؤسساتيون اللرباليون يستنبطون من أعمال رواد 

رق اليت تقوم املؤسسات لتفسري الط Oliver Williamson  و أوليفر ويليامسون، Mao Coase ماو كويز
 )1(.من خالهلا بتسهيل التعاون الدويل

 

املؤسساتية اللربالية اجلديدة ال توجه بشكل مباشر مسالة ما إذا كانت املؤسسات تسبب السالم، و
وتركز يف املقابل على هدف اقل طموحا يف تفسري التعاون يف احلاالت اليت تكون فيها مصاحل الدول غري 

سها، وبشكل خاص، النظرية تم باحلاالت اليت تواجه الدول فيها صعوبة كبرية يف التعاون متعارضة من أسا
سواء، ما  د، بعبارات أخرى، كل طرف له حوافز للتعاون ولعدم التعاون على ح"خمتلطة"بفعل وجود مصاحل 

حبيث أن كل  يتضمن ضوابط سياسية مشتركة،" السلوك املوجه للهدف"يسميه املؤسساتيون اللرباليون بـ
  .األطراف خترج بنتيجة افضل مما سيكون عليه احلال بدون الدخول يف املسار التعاوين

 

يف مقابل ذلك، النظرية اللربالية املؤسساتية هلا صلة ضعيفة باحلاالت اليت تكون فيها مصاحل الدول 
الظروف، تسعى الدول  تنافسية ، وال أحد من األطراف يعتقد إمكانية االستفادة من التعاون، ويف هذه

                                                
(2)   Ibid, p 215.  

(1)   Paul MacDonald, Theorizing Hierarchy in International Politics, Working Paper, Colombia University, 
february, 2003, 24. 
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بثبات إىل تنافس  دالستغالل فرص بعضها البعض، فهي تفكر يف إطار عبارات الربح واخلسارة، وهو ما يقو
  .أحيانا إىل احلرب، لكن املؤسساتية اللربالية ال تتعامل بشكل مباشر مع هذه احلاالت أمين شديد و

 

بإمكاا تسهيل التعاون "ن املؤسسات يشددان على أ Lisa Martinروبرت كيوهني وليزا مارتن 
 زاليت عادة ما تفر" مسالة الربط"، وبعبارات أخرى، فهي تسهل من "من خالل مساعدا يف دئة الرتاعات

حيث يصبح باإلمكان تغيري سلوك الدول بشكل مستقل، ومن مث بإمكاا أن تسبب  )2(مظاهر التعاون، 
وكيات مضاعفة القوة، والقبول ببعض احملصالت اليت قد تضعف من السالم، من خالل إقناع الدول بنبذ سل

  )3(.موقع قوا النسبية
 

وبشكل عام، املؤسساتيون اللرباليون يركزون دراسام على مسائل االقتصاد السياسي وحقوق اإلنسان، 
حبقل السياسات  ىمواىل حد ما قضايا البيئة واحمليط، أي أن املؤسساتيني اللرباليني يعملون يف إطار ما يس

  .، أي املسائل املرتبطة بأمن اإلنسان واحلياة الكرميةLow politicsالدنيا 
  

اجلديدة متثالن جوهر الفكر اللربايل يف فترة  ةأطروحة السالم الدميقراطي والنظرية املؤسساتية اللربالي
خمتلف األطر واملقاربات النظرية اية احلرب الباردة، ومع ذلك فقد استقطبت انتقادات حادة من قبل  دما بع

  .األخرى، خصوصا من قبل دعاة الواقعية اخلصم التقليدي للفكر اللربايل
  

لقد حاج كينيث والتز انه وعلى الرغم من املعطيات االمربيقية العديدة اليت تدعم أطروحة السالم 
بأنه ال يوجد هناك مربر  - د هيومعلى األقل منذ دافي–الدميقراطي، إال أن دارسي العالقات الدولية يعرفون 

 Johnيؤكد أن ارتباط األشياء يوفــر قاعدة لإلشارة إىل وجود عالقة سببية، وكما أشار جون ميلر 

Mueller  ،"ةفليست الدميقراطية هي اليت تسبب السالم، بل هناك شروط أخرى تسبب كل من الدميقراطي 
ى مثل بريطانيا يف القرن التاسع عشر والواليات املتحدة يف وبعض من القوى الدميقراطية الكرب )1(،"والسالم

القرن العشرين، كانت من بني أهم القوى الكربى يف عصرها، والقوى الكربى حتقق غاياا غالبا بالوسائل 
السلمية، يف حني أن القوى الضعيفة إما أن تفشل يف ذلك، أو يكون لزاما عليها اللجوء إىل احلرب، ومع 

  :صوصية النظام الدويل تبقى نفسها بغض النظر عن طبيعة النظام الداخلي،كتب والتزذلك فان خ
  

الدميقراطيات ال حتارب بعضها البعض، وحىت وان أصبحت كل الدول دميقراطية، ) إذا ما سلمنا بأن...(
بفعل التحوالت بنية السياسات الدولية ال ميكن أن يتم حتويلها ... فان بنية السياسات الدولية ستبقى فوضوية

على املستوى الداخلي للدول، اكثر من ذلك، انتشار التحوالت قد يدفع بالدولة، يف غياب سلطة خارجية، 

                                                
(2)   John Mearsheimer, A Realist reply, International Security, Vol.19 ,No.3, (winter 1994/95), pp(86-87) 
(3)    Ibid, p 82 
(1)   Kenneth N. Waltz, Structural Realism After the Cold War, Op. Cit, p 09 
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أوقات عديدة تصرفت  يفوإىل عدم الوثوق من أن صديق اليوم سوف لن يكون عدو الغد، وفعال 
  )2(.ومصدرا للتهديد غدالدميقراطيات كما لو أن دميقراطية اليوم هي عدو ال

  

كشف أن العديد من احلروب بني الدميقراطيات مت جتنبها  Christopher Layneكريستوفر الين  
ليس بفعل إحجام الدميقراطيات عن حماربة دميقراطيات أخرى، بل بفعل اخلوف من طرف ثالث، واملثال 

لوال  1898عام الواقعي، هو كيف أن فرنسا وبريطانيا كادتا أن تتورطا يف حرب مباشرة  على فاشودة 
إضافة إىل ذلك، فان الغياب الظاهر للحروب بني الدول  )3(اخلوف من أملانيا اليت كانت تتربص يف اخللف،

  . يعود أساسا إىل نقص عدد الدميقراطيات يف الفترة اليت أعقبت اية احلرب العاملية الثانية ةالدميقراطي
 

اه الواقعي، و ـات ودوما من طرف أنصار االجتة من جهتها أخذت حصتها من االنتقادـالنيولربالي
بشكل خاص من قبل جون مريشامير، هذا األخري يعتقد أن اللربالية املؤسساتية اليت مت تقدميها يف منتصف 
الثمانينات كبديل واضح للواقعية، قد مت تقوميها بناءا على االنتقادات الشديدة اليت وجهها أقطاب املدرسة 

، )1991( Stephen krasnerوستيفن كراسنر  )Joseph Grieco )1988يكو الواقعية كجوزيف غر
وهي االنتقادات اليت دفعت اللرباليني خصوصا كيوهني ومارتن إىل إعادة تقدمي املؤسساتية يف صورة جديدة، 

، بل لقد أن اللربالية املؤسساتية يف ثوا األخري ال متثل بديال واضحا للواقعية -حسب مريشامير–لكن النتيجة 
نفسها الواقعية، لكن حتت "من قبل الواقعية، واالجتاهات احلديثة يف اللربالية املؤسساتية هي " ابتالعها"مت 

  )1(".تسميات أخرى
  

هذه االدعاءات هي مقدمة حملاورة كبرية يف دراسات العالقات الدولية املعاصرة، طرفاها الواقعية من 
اللربالية اجلمهورية من جهة ثانية، وهو النقاش الذي شغل منذ منتصف جهة واللربالية اجلديدة واىل حد ما 

 Internationalالثمانينيات حيزا هاما من اهتمامات اكرب دوريتني يف حقل العالقات الدولية اليوم، ومها 

Organizations  وInternational Security هذه النقاشات الفكرية هي صلب اهتمامنا يف املبحث ،
  .وتظهر بشكل عملي يف مكان آخر من هذا البحثالتايل، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(2)   Ibid, p 10 
(3)    Ibid, pp (08-11) 
(1)    John Mearsheimer, A Realist reply, Op. Cit, p 85 
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  :النيو لربالية يف العالقات الدولية - احملاورة النيو واقعية:املبحث الثالث 
  

كما متت اإلشارة، الواقعية اجلديدة واللربالية اجلديدة تتقامسان ابستمولوجيا واحدة، وتركزان على 
ة ويتفقان  حول عدد من االفتراضات حول الفرد، الدولة، والنظام الدويل، فبالنسبة للفوضى أسئلة متشا

تعين انه ال توجد هناك سلطة مشتركة لتعزيز أية قوانني أو قواعد لتقييد سلوك الدول أو أية فواعل أخرى، 
لى التصرف املنفرد اللرباليون املؤسساتيون والواقعيون اجلدد يتفقون على أن الفوضى تشجع الدول ع

، وحالة الفوضى جتعل أيضا من التعاون مسالة صعبة Self-help" املساعدة الذاتية"والترويج لسلوك 
ية و ـزع الواقعيون اجلدد حنو تبين نظرة اكثر تشاؤمية ورؤية لعامل اكثر تنافسـالتحقيق، إضافة إىل ذلك ين

الدولية هي صراع من اجل البقاء، ويف كل عملية  صراعية، وبالنسبة ألغلب الواقعيني اجلدد، العالقات
تفاعل، هناك فرصة لفقدان القوة ملنافس أو عدو مستقبلي، وبالنسبة للرباليون اجلدد، ورغم تسليمهم بالطبيعة 
التنافسية للعالقات الدولية، إال ام يرون أن فرص التنافس يف مواضع املصاحل املشتركة بإمكاا تلطيف 

  )1(.ضىتأثريات الفو
  

                                                
(1)     Steven L. Lamy, Contemporary mainstream approachesm, Op, Cit, p 215  
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سوف نتناول هذا النقاش حول مسائل التعاون، املكاسب، املؤسسات يف العنصرين التاليني، قبل أن 
  .نعرج أخريا على توضيح دوافع هذا االختالف يف عنصر أخري

  

  :دور املؤسسات يف النظام الدويل 
  

ار الفكرة من صميم اللربايل ، وباعتب يمتثل أمهية املؤسسات نقطة صدام جوهرية يف احلوار الواقع
التصور اللربايل املؤسسايت، الذي يؤكد على األمهية املتنامية للمؤسسات يف حقل العالقات الدولية وقدرا 

التفاضل من خالل املساعدة يف حل املشاكل اجلهوية والدولية، وتشجيع التعاون بدال  أوعلى تشكيل التمايز 
تيون اللرباليون اجلدد تزايد يف عدد املؤسسات وتنامي السلوك من الصراع، ويف هذا السياق، يتوقع املؤسسا

التعاوين، وسيكون هلا دورا اكرب يف إدارة مسارات العوملة، حيث سيتم الوصول إىل نقطة أخرية، تدرك فيها 
الدول بان  التصرف بطريقة  أحادية أو تقييد السلوك التعاوين سوف لن يقود إىل حل أو إدارة املشاكل 

اية احلرب الباردة  دوهم يعتقدون انه من غري املمكن فهم السياسة العاملية يف فترة ما بع )2(.ية احلامسةالعامل
  :إذا أمهلنا دور املؤسسات الدولية، وكما كتب كيوهني 

  

حتليل السياسات العاملية يف التسعينيات هو مناقشة املؤسسات الدولية، أي القواعد اليت حتكم "...
حتسني هذه القواعد، هل سيتوسع الناتو ؟ يف ظل أي  ات العاملية واملنظمات اليت تساعد يفعناصر السياس

شروط ستخضع الصني لقواعد منظمة التجارة العاملية ؟ وهل بإمكان ممارسات حفظ السالم األممية أن تكون 
فاظ على النظام هذه األسئلة تساعد يف توضيح األمهية املتزايدة للمؤسسات الدولية يف احل...فعالة ؟

  )1(.."العاملي
 

حقول يف الواقعيون اجلدد يدركون من جهتهم بان هذه املؤسسات من املمكن أن تصبح اكثر أمهية 
املصلحة املشتركة، اليت ال تكون فيها اهتمامات األمن الوطين يف الرهان، لكن اهتمام الدول باملكاسب 

السؤال . مسالة بالغة الصعوبة، وبالنسبة للواقعيني اجلدد  وجيعل التعاون تالنسبية سوف حيد من منو املؤسسا
   )2(األهم ليس هل سنستفيد مجيعا من هذا التعاون ؟ بل من سيستفيد اكثر ؟

  

مبجرد  توطيد املؤسسات بإمكاا أن تفعل اكثر من جمرد  هاملؤسساتيون اللرباليون اجلدد يؤكدون أن
ية، حيث بإمكان املؤسسات الترويج ألجندة سياسة خارجية من صياغة أو التأثري يف سياسة الدول اخلارج

خالل توفري معلومات وخربات حامسة، وبإمكاا أيضا تسهيل صناعة القرار وتشجيع تعاون اكرب على 
املستويات احمللية، الوطنية والدولية، وهي تعمل كمسرع لعملية بناء بني الفواعل الدولتية وغري الدولتية، بعض 

                                                
(2)   Ibid, p 216 
(1)   Robert O. Keohane, International Institutions : Can Interdependence Work ?, Op. Cit, p 82  
(2)  p (82-83)  Ibid. 
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احلديثة جعل املؤسسات البيئة تشري إىل انه بإمكاا الترويج لتحوالت مهمة يف السياسات الوطنية، األعمال 
  )3(.ويف احلقيقة تقوم بتشجيع كل من السياسات الوطنية والدولية اليت توجه املسائل البيئية

  

ساس انعكاس هذه االدعاءات اللربالية يرد عليها الواقعيون بالتأكيد على أن املؤسسات هي يف األ
لتوزيع القوة يف العامل مبنية على حسابات املصلحة الذاتية للقوى الكربى ، وليس هلا أي تأثري مستقل على 

على سلوك الدولة، ومن مث فهي ليست عامال مهما يف حتديد السالم، وتأثريها يف احسن احلاالت يبقى 
   )4(.اهلامش

  

الرؤية ، وحياجون بان املؤسسات بإمكاا تغيري خيارات اجلدد يتحدون بشكل مباشر هذه  ناللرباليو
  self الدولة ومن مث تغيري سلوكها، واملؤسسات بإمكاا أن تثين الدول عن حسابات املصلحة الذاتية 

interested  calulations  على دفع الدول بعيدا عن احلرب،  ة، وهي بذلك متغريات مستقلة، هلا القدر
احلرب  دجتنب الصراع املسلح يف أوربا يف فترة ما بع"راءته ملستقبل أوربا أشار إىل أن روبرت كيوهني يف ق

 )5(".الباردة، يعتمد أساسا عما إذا مت خوصصة العقد التايل من خالل منوذج ثابت من التعاون املمؤسس
 

القواعد  الواقعيون يدركون بان الدول تتفاعل أحيانا من خالل املؤسسات، ويعتقدون أيضا أن هذه
تعكس حسابات املصلحة الذاتية للدولة، واليت ال ميكن عزهلا عن التوزيع العاملي للقوة، حيث تلجا الدول 
األكثر قوة يف النظام إىل خلق وصياغة املؤسسات بالطريقة اليت متكنها من احلفاظ على حصتها من القوة 

حقال للتفاعل خارج عالقات "ليست إال  أو حىت مضاعفتها، ومن هذه الزاوية، فان املؤسسات ةالعاملي
، وبالنسبة للواقعيني اجلدد، شروط احلرب والسالم هي أساسا وظيفة توازن القوى، واملؤسسات "القوة

تعكس بشكل واسع توزيع القوة يف النظام، وباختصار، توازن القوة هو املتغري املستقل الذي يفسر احلرب، 
  )1(.املسار ال غريأما املؤسسات فهي متغري متداخل يف 

 

يوفر مثاال جيدا عن التفكري الواقعي خبصوص املؤسسات،  Bretton Woodsنظام برينت وودز 
الواقعيون يؤكدون تأثري هذا النظام على إدارة الشؤون الدولية، لكن هذا التأثري ال ميكن عزله عن نوايا 

ن هذا النظام مل يعد خيدم املصاحل وقدرات القوى املؤسسة له، لكن عندما وجدت الواليات املتحدة أ
من بعض بنوده، هذا يعين أن املؤسسات الدولية يتم  )1971(األمريكية املرجوة، تنصلت إدارة نيكسون 

تشكيلها من قبل القوى الكربى وحتافظ على بقائها بصيغتها األوىل مادام أا ختدم املصاحل الكربى ملؤسسيها، 
سنة املاضية،  350وكما كتب كراسنر، مستشهدا بأمثلة من الـ )2(يها فعله،أو كما مت التخطيط ملا جيب عل

                                                
(3)    Steven L. Lamy, Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit, p 216  
(4)    Op. Cit, p 07 John Mearsheimer, The false promise of international institutions,  
(5)    Ibid, p 06 
(1)    John Mearsheimer, The false promise of international institutions,Op, Cit, p 13 
(2)    Kenneth N. Waltz, Structural Realism, Op. Cit, p 26  
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تطبيقها بطريقة انتقائية على الضعيف  يتم كانت الدول القوية هي اليت متلي القواعد اليت"انه يف كل احلاالت 
 )3(".فقط

  

  :املطلقة -التعاون ومسألة املكاسب النسبية
  

املكاسب نقطة خالف حقيقية بني الواقعيني واللرباليني اجلدد،  متثل إمكانية التعاون الدويل ومسألة
أول من حاول توضيح هذه املسالة، منطلقا من اهتمام الدول مبضاعفة  )1988(لقد كان جوزيف غريكو 

، أي ما يدفعها إىل الدخول يف مسارات تعاونية مع دول وفواعل )املكاسب املطلقة(عناصر قوا ونفوذها 
م الدويل للرفع من قدراا، واىل جانب ذلك، يدعي غريكو بان الدول مهتمة أيضا مبقدار أخرى يف النظا

يف أي مسار تعاوين، وهذه احلالة ميكن ) املكاسب النسبية(القوة أو النفوذ اليت بإمكان اآلخرين حتقيقها 
اللرباليون بان التعاون  استعماهلا إلظهار اختالف جوهري بني اللرباليني اجلدد والواقعيني اجلدد، حيث يدعي

لتأمني مصاحلها الوطنية، فيما " الغش"ال ميكنه العمل إذا أخفقت الدول يف االلتزام بقواعده وانتهاج أسلوب 
يؤكد الواقعيون اجلدد وجود حاجزين يقفان يف وجه التعاون الدويل؛ الغش ومسالة املكاسب النسبية للفواعل 

يف االمتثال للقواعد اليت تشجع مسار التعاون، تلجأ الدول األخرى  األخرى، ابعد من ذلك، بإخفاق الدول
    )4(.إىل التخلي عن النشاط املتعدد األطراف وتتصرف أحاديا

املطلقة جتسده قصة قدمية بطالها اثنني من -النقاش الواقعي اللربايل حول مسالة املكاسب النسبية
دوالر، لكن قبل أن ينحين اللتقاطها قال  20قطعة من االقتصاديني كانا ميشيان يف الشارع، رأى أحدمها 

، وبالنسبة للرباليون اجلدد، العامل وافر بقطع "ال تفعل، لو كانت حقيقية اللتقطها من كان قبلنا: "زميله
، وهم يعتقدون أن هناك العديد من الترتيبات املفيدة مجاعيا اليت حتجم عنها الدول بسبب خوفها من $20الـ

استغالل اآلخرين، وهذا يؤدي إىل فقدان مكاسب هامة كان من  املمكن حتصيلها عرب ترتيبات  الوقوع حتت
سياسية معينة، وعلى غرار قصة هذين االقتصاديني، يشكك معظم الواقعيني يف ذلك، معتقدين أن كل قطع 

يف افضل العوامل املوجودة قد مت التقاطها من قبل، وبالنسبة هلم، ولسوء احلظ، ورغم أننا نعيش  $20الـ
املمكنة، ومادام أن الوضع على هذه احلال، فان مسائل توزيع املكاسب تطرح نفسها بقوة، جاعلة من 

  )1(.الصعب جدا تصديق افتراضات اللرباليون اجلدد
 

بعبارات أخرى، الدول اليت تعتزم الدخول يف مسار التعاون عليها التفكري يف مقدار الفوائد أو 
تقامسها، والتفكري حول هذا التوزيع يأخذ شكلني متمايزين؛ التفكري وفق عبارات املكاسب املكاسب اليت ست

اليت تعين أن كل طرف يسعى إىل مضاعفة مكاسبه الذاتية ، واهتمامه ضعيف  (Absolute gains)املطلقة 
                                                

(3)    Ibid, p (26-27) 
(4)   Steven L. Lamy, Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit, p 210    
(1)   Robert Jervis, realism, Neoliberalism, and Cooperation ; Understanding the Debate, International Security,p 48  



 42

ود يف هذه العملية، وكل طرف يهتم باآلخر فقط يف حد حول مقدار مكاسب أو خسارة الطرف اآلخر
اال الذي يؤثر من خالله سلوك اآلخر يف سعيه لتحقيق املكاسب املطلقة، يف املقابل، بإمكان الدول التفكري 

، واليت تعين أن كل طرف ال يهتم فقط مبكاسبه (Relative gains)وفق عبارات املكاسب النسبية 
  )2(.الشخصية، بل أيضا بأفضليتها مقارنة بالطرف اآلخر

  

ه، يعتقد املؤسساتيون اللرباليون اجلدد أن املؤسسات الدولية وسائط واليات جوهرية يف السياق ذات
لتحقيق التعاون يف النظام الدويل، ومن وجهة نظرهم، النظم واملؤسسات املختلفة تساعد يف ضبط نظام دويل 

حل تعددية أطراف وتعاون كآليات حامسة لضمان املصا -و أحيانا تتطلب-فوضوي وتنافسي، وتشجع
الوطنية، وهم يعتقدون أن الدول تدخل يف مسارات تعاونية لتحقيق مكاسب مطلقة، وهذه املصاحل املشتركة 

والدول ترتع إىل تفضيل التعاون ملا له من آثار نفعية على مسائل  )3(مسائل التجارة والتنمية، ءمتتد إىل ما ورا
  .الثروة والرفاهية بدال من التقيد مبسائل األمن والسيادة

  

يف املقابل، يرد الواقعيون بان املساومة الدائمة متثل جوهر السياسات الدولية، وهذه األخرية تتضمن 
، وبالنسبة Zero-Sum Worldمزجيا من املصاحل املشتركة واملتنازعة، أي أننا بصدد عامل ذو نتيجة صفرية 

  :يكتب مريشامير  )1(ة، و أحيانا السيطرة،للواقعيني، السياسة العاملية هي صراع ال يلني حول البقاء، األفضلي
  

الن الدول، يف عامل واقعي، مهتمة بتوازن القوة، فيجب أن تتحرك وفق اهتمامات املكاسب "...
فيجب أن تتأكد من ...مضاعفة مكاسبها املطلقة دالنسبية عند التفكري يف أي تعاون، ومبا أن كل دولة تري

من دولة أخرى يف أية اتفاقية، إضافة إىل ذلك، فان التعاون أمر  أا افضل، أو على األقل ليست أسوء،
الن الدول املهتمة باملكاسب ...بالغ الصعوبة، إذا قامت الدول بضبط أوتارها على منطق املكاسب النسبية

فقط يف حاجة إىل التأكد من منو الكعكة، وأا ستأخذ على األقل حصتها من هذا النمو، يف ...املطلقة 
ن الدول القلقة بشان الكاسب النسبية، جيب أن تم أيضا بكيفية تقسيم الكعكة، وهذا يعقد جهود حني أ

  )2(."التعاون
 

اللرباليون اجلدد ال يرفضون من جهتهم وجود حاالت صراعية حادة، لكنها ليست الصورة الكلية أو 
لعمل سويا لتلطيف تأثريات الفوضى، املمثلة للسياسة العاملية، ويف حاالت ومناطق متعددة، بإمكان الدول ا

 :يرد كيوهني  )3(حتصيل مكاسب مجاعية، وجتنب الضرر املشترك،
  

                                                
(2)   John Mearsheimer, The false promise of international institutions, Op. Cit, p 12  
(3)    Steven L. Lamy, Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit, p 214    
(1)    Robert Jervis, realism, Neoliberalism, and Cooperation, Op. Cit, p 45   
(2)    John Mearsheimer, The false promise, Op. Cit, p (12,13)  
(3)   Ibid, p 47 



 43

يف حتديد تطلعات ومن مث سلوك الدولة،  مهمةأؤكد أن طبيعة وقوة املؤسسات الدولية عناصر "...
صلة مناذج من التعاون، وبقدر التزام الدولة بقواعد ومعايري املؤسسات الدولية، فهي تؤشر عن رغبتها يف موا

وهذا ال يعين إمهال املصاحل الذاتية أو النفوذ، ويف الواقع، يف أوربا ...ومن مث تعزيز االستقرار املأمول
وبقدر تأكيدها ...املعاصرة، ميكن ألملانيا اكتساب الثروة و النفوذ بشكل افضل عرب بناء املؤسسات األوروبية

باحلكومات إىل التركيز على املكاسب املطلقة وليس النسبية، وبايار  ألمن الدول، تدفع املؤسسات الدولية
املؤسسات، يكون إعادة بنائها أمر بالغ الصعوبة، مبا أن الدول القلقة بشان أمنها، مدفوعة بالبحث عن 

   )4(".مكاسب نسبية، جتد انه من الصعب جدا التعاون بشكل كاف لبناء مؤسسات دولية مهمة
  

  :لوبة للتعاون التحوالت املط
  

الواقعيون واللرباليون اجلدد هلم تصورات خمتلفة ملا جيب تغيريه لتفعيل ومضاعفة التعاون يف حاالت 
للتمييز بني  (Robert Powell)معينة، وهذه الفروقات ميكن فهمها من خالل تطبيق منوذج روبرت باول 

والتحوالت يف اخليارات املتعلقة باحملصالت اخليارات حول االستراتيجيات أو طرق حتقيق األهداف من جهة، 
  )1(.أو النتائج من جهة ثانية

  

اجلدد هم اكثر تفاؤال مقارنة بالواقعيني، ألم يعتقدون أن التحوالت يف اخليارات املتعلقة  ناللرباليو
عرب القنوات باالستراتيجيات عادة ما تكون كافية لتحصيل فوائد مجاعية، واجلزء األكرب من هذا التحول يأيت 

املعلومات حول احلالة، املعلومات حول ماذا يفعل الطرف اآلخر وملاذا، واملعلومات حول نواياه –املعلوماتية 
التكاليف واملخاطر املترتبة عن خلق وتنفيذ (والدول بإمكاا التعاون عرب تقليص تكاليف الصفقة  - املستقبلية

هذه التكاليف يسهل ويسرع مسار التعاون، ويف هذا السياق ، وبدوره، التقليص الناجح ملثل )االتفاقيات
بإمكان املؤسسات لعب دور واسع يف هذه املرحلة، وهذا يساعد يف تفسري ملاذا التعاون املمأسس بإمكانه 
االستمرار حىت يف حالة اختفاء احلاالت احملفِّزة اليت كانت يف البداية، لكن من الصعب رؤية فعالية حتول 

عندما تكون التحوالت يف اخليارات حول النتائج مطلوبة، وبذلك فان اللرباليون اجلدد ال يناقشون  املعلومات
فكرة تصادم مصاحل الدول احليوية، وال توجد هناك حتليالت نيولربالية للحرب الباردة أو دبلوماسية سنوات 

   )2(.الثالثينيات، أو العالقات بني الواليات املتحدة والعراق
  

ون اهلجوميون يقرون بوجود حيز ضيق للرفع من مستوى التعاون الدويل، كما أن املعلومات الواقعي
ال ميكنها ال ترفع من فرص تقليص الرتاع يف خبصوص خيارات االستراتيجيات، ابعد من ذلك، التحوالت 

ورغم أن  خبصوص خيارات النتائج ميكن أن تكون غري قابلة للتحقيق إذا كانت الدول تسعى إىل اهليمنة،

                                                
(4)    Robert O. Keohane and Others, Correspondence, Back to the Future, part 2, International Relations Theory 

and post-Cold War Europe, International Security, fall 1990(Vol.15, no.2), p 193 
(1)    Robert Jervis, realism, Neoliberalism, and Cooperation, Op. Cit, p 51  
(2)   Ibid, p (50.51)  
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كل دولة وال حيقق مصاحل  هحتوالت القوة النسبية يقود الكثري من السياسات الدولية، فانه يغري أيضا ما تكسب
  .مشتركة

  

  :النيولربايل -تقومي احلوار النيوواقعي
  

كما سبقت اإلشارة، يشدد العديد من الباحثني يف حقل العالقات الدولية على الفجوة الضعيفة اليت 
النظرية املؤسساتية هي "اقعية عن اللربالية اجلديدة، روبرت كيوهني وليزا مارتن أشارا إىل أن تفصل الو

، حيث تنطلق النظريتان من افتراض أن غياب سلطة عليا ذات سيادة "األخت غري الشقيقة للواقعية اجلديدة
بطريقة أحادية، وجتعل تعاون تقوم بتشريع وفرض االتفاقيات امللزمة، خيلق فرص هامة للدول للدفع مبصاحلها 

  )3(.الدول مع بعضها البعض  مسألة صعبة
هو ترك عدد من املسائل  (Neo-Neo Debate)النيولربايل -ما مت إغفاله يف النقاش النيو واقعي

الكربى، رمبا عن قصد، أي انه يضيق من أجندة العالقات الدولية، وهو ليس نقاش حول بعض األسئلة 
، وببساطة الواقعيون اجلدد واللرباليون "ملاذا عدم املساواة يف النظام الدويل؟"، أو "ا احلرب؟ملاذ"احلامسة مثل 

  .اجلدد يتفقون حول مسائل عديدة لكنهم يقدمون إجابات خمتلفة
  

وأن الفوضى تقيد  (Value-Maximizers)" مضاعفات للقيمة"كلتا النظريتني تفترضان أن الدول 
القوى الداخلية اليت بإمكاا الترويج الستراتيجية اكثر تعاونية لتوجيه املسائل سلوك الدول، لكن ماذا عن 

األخالقية؟، كيف حنسب األبعاد األخالقية للسياسة اخلارجية مثل املساعدات التنموية اليت متنح للدول الفقرية 
ر االهتمامات الداخلية يف أو اقتصادية بالنسبة للدول املاحنة؟، أو كيف نفس ةستراتيجيإاليت ليست هلا قيمة 

دولية تنتج يف  ةالواليات املتحدة اليت تروج لسياسات انعزالية يف وقت تقترح فيه التحوالت النسقية دينامكي
مكاسب نسبية ومطلقة معا ؟، وبتعبري ستيفن المي،  حنن يف حاجة لتحدي نظرة والتز والتساؤل حول طبيعة 

السياسات احمللية والدولية، الواقعيون اجلدد بشكل خاص، وأيضا اللرباليون  تأثري التركيبة الداخلية للدولة يف
داخل الدولة، خصوصا مسائل الثقافة السياسية، اهلوية، واللعبة السياسية  ياجلدد، عليهم لفت االنتباه ملا جير

  .الداخلية جيب أخذها بعني االعتبار
 

واملواطنني على حد سواء يتعلمون شيئا من  الواقع السياسي املعاصر يفرض االعتراف بان القادة
جتارم، دروس احلربني العامليتني دفعت األوروبيني إىل وضع مسائل القومية والسيادة جانبا، وبناء مجاعة 
اقتصادية رائدة، ورغم أن بعض اللرباليون اجلدد يدركون أمهية التعلم، إال أن النظريتني بشكل عام ال 

دول وحتوهلا عن التصور التقليدي للمصلحة الذاتية حنو التشديد على املصاحل ال متكشفان إمكانية تعل

                                                
(3)    Ibid, p 43 
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اجلماعية، ورمبا هناك زخم من للتعاون وبناء املؤسسات تتعاطى معها كل من الواقعية واللربالية 
  )1(.باستخفاف

  

ا عن من زاوية أخرى، الواقعيون واللرباليون اجلدد يهملون واقع حتول النشاطات السياسية بعيد
الدولة، لقد أشار العديد من الباحثني إىل أن أحد أهم إفرازات العوملة هو بروز شبكات سياسية عاملية 
ومؤسسات عابرة للقوميات هلا تأثري كبري على مسائل حقوق اإلنسان، مثل قضايا استغالل األطفال واألمن، 

إطار الدولة، ومع ذلك شكلت حتدي بارز  واحلملة األخرية ضد مسألة األلغام األرضية قد مت مباشرا خارج
ملراكز القوة يف الدول املختلفة، العسكر والصناعات العسكرية، فكيف ستؤثر هذه احلمالت السياسية 

  )2(.الناجحة العابرة للقوميات يف التفكري النيوواقعي و النيولربايل؟
  

جوانب مهمة من احلياة السياسية  ومع ذلك، احلوار الواقعي اللربايل يف حقل العالقات الدولية يرصد
الدولية املعاصرة، ويشغل حمور دراسات السياسة الدولية منذ منتصف مثانينيات القرن املاضي خصوصا يف 
الواليات املتحدة، أين حتظى املقاربتني الواقعية واللربالية باهتمام بالغ من قبل دوائر صنع القرار السياسي يف 

اكز البحثية يف حتديد خيارات السياسة اخلارجية يف العديد من القضايا، وهذا هذا البلد، حيث تشارك املر
احلوار يتجسد عمليا عند مباشرتنا للنقاش الدائر حول مستقبل الصني بناءا على معطيات منوها االقتصادي 

  .والعسكري املتصاعد، واليت يأيت الوقوف عليها يف مكان آخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1)   Steven L. Lamy, Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit, p 217  
(2)    Ibid, p 217 
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أمهية هذا الفصل تتمثل أساسا يف حماولة كشف حقيقة النمو الصيين يف اجلوانب االقتصادية، 
السياسية، والعسكرية، وهي اجلوانب اليت حتمل داللة استراتيجية هامة إلدارة الصراع الدويل يف منطقة يبدوا 

يسيا لعدم االستقرار العاملي يف القرن احلادي والعشرين، حيث أن الصعود االقتصادي أا ستكون مصدرا رئ
الصيين وتنامي العالقات التجارية واالستثمارية يف جنوب شرق آسيا احدث حتوالت كربى يف خمتلف 

ار، ثر يف العالقات األمريكية الصينية، وعالقات الصني بدول اجلوأالتفاعالت بني دول اإلقليم، وهذا 
 ،وحسابات احلرب حول مضائق تايوان، واالهتمامات واملصاحل األساسية لكل من الصني، الواليات املتحدة

  .اليابان، وتايوان
  

سوف نستهل هذا الفصل بتسليط الضوء على حقيقة النمو الصيين يف اجلوانب االقتصادية، التجارية، 
الباسيفيك، وميكن - نمو على النظام اإلقليمي يف آسياالعسكرية، ونفوذها السياسي املتعاظم، وانعكاس هذا ال

القول بصدد وصف مستقبل  الصني أن هناك نظريتني على األقل حول بروز اهلوية العاملية هلذه الدولة، حيث 
حياج املؤكدين هلا أن الصني ستصبح عند نقطة ما يف املستقبل القريب اكرب اقتصاد عاملي ورمبا القوة العاملية 

بناءا على معدالت منوها خالل العشرين سنة األخرية، فيما يرد املشككني بتوجه النمو الصيين حنو  العظمى،
  )1(.االضطراب يف وقت قريب، بفعل املشاكل البيئية، االجتماعية، والسياسية اليت جلبها التوسع االقتصادي

 

  .احلرب الباردة قراءة عناصر القوة الصينية ونفوذها املتعاظم منذ اية: املبحث األول
  

قدم حضارة مستمرة يف العامل حىت اآلن، كانت يف اغلب مراحلها أتفتخر الصني بكوا موطن 
رن التاسع عشر و ـني عانت فترة من االحنطاط يف أواخر القـالتارخيية قوة عظمى، وعلى الرغم من أن الص

يدا لعناصر القوة والنجاح الصيين، ويف نبعاثا جدإأوائل القرن العشرين، إال أن العقود األخرية قد شهدت 
  .احلادي والعشرين نالسنوات األخرية يتنبأ احملللون بان الصني ستكون عمالق القر

  

  :واقع النمو االقتصادي والتجاري الصيين: املطلب األول 
  

                                                
(1)  Edward Tse, China Five Surprises, Strategy+ Business Issue, (Vol 41), p 3  
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منذ إطالق مبادرة اإلصالحات االقتصادية، أصبحت الصني أحد أسرع اقتصاديات العامل منوا، 
، %10اخلمس والعشرين سنة األخرية، كان الناتج الداخلي الصيين ينمو مبعدل سنوي يقارب الـ وخالل

قادرة على مواصلة وتعميق اإلصالحات االقتصادية،  ةويتوقع العديد من االقتصاديني أن احلكومة الصيني
و إصالح نظامها  واإلبقاء على معدالت النمو العالية إذا جنحت يف تفعيل املؤسسات اململوكة للدولة،

  .البنكي
يف سياق مماثل، تستمر التجارة يف لعب دور هائل يف ازدهار االقتصاد الصيين، حيث حقق منو 

، والصني اليوم هي ثالث اكرب اقتصاد %17.6، والواردات بنسبة %28نسبة  2005الصادرات الصينية عام 
  )1(.جتاري عاملي بعد الواليات املتحدة وأملانيا

  

  : 2005- 1979االقتصادي الصيين النمو . 1
  

، أقرت الصني إصالحات اقتصادية عديدة، أطلقت احلكومة مبوجبها حوافز 1979بداية من عام 
األسعار وامللكية للفالحني، ومكنتهم من بيع قسم من حماصيلهم يف سوق حرة، واىل جانب ذلك أسست 

ذكية جللب االستثمارات الصينية واسترياد  احلكومة أربع مناطق اقتصادية خاصة على طول الساحل يف خطوة
  .املنتوجات ذات التكنولوجيات العالية إىل الصني

  

إضافية يف مراحل خمتلفة سعت لتبين الالمركزية يف صناعة  إصالحاتتبنت الصني  1979ومنذ 
ب املؤسسات القرار السياسي يف القطاعات اهلامة خصوصا التجارة، ومت التخلي عن املراقبة االقتصادية ألغل

إىل السلطات احمللية والقروية، اليت مسح هلا بالتفاعل والتنافس وفق مبادئ السوق احلرة، ومت يف نطاق واسع 
  )2(.من املنتوجات اإلقصاء التدرجيي ملراقبة األسعار من قبل الدولة

  

اإلصالحات  لكنتيجة مباشرة هلذه اإلصالحات، حقق االقتصاد الصيين منوا هاما مقارنة مبرحلة ما قب
قامت الصني مبراجعة شاملة ملعطيات ناجتها الداخلي  2006، ويف جانفي )أدناه اجلدولكما يوضح ذلك (

وهذه املراجعة أشارت بالتأسيس على تقديرات جديدة للنمو يف  2004-1993من  (GDP)اإلمجايل    
ين كان أعلى بشكل كبري من قطاع اخلدمات، إىل أن حجم االقتصاد الصيين ومنو الناتج الداخلي الصي

% 10.1التقديرات السابقة، وعلى سبيل املثال وضعت هذه املراجعة معدل منو الناتج الداخلي يف حدود 
، وبناءا على هذه املراجعات يكون الناتج الداخلي %9.5بينما وضعته التقديرات السابقة يف حدود  )2004(

                                                
(1)    Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions, Congressional Research Service ˜ The Library of 

Congress, January 12, 2006, p pre 01  
(2)     Ibid, p 02  
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، بينما كانت نسبة النمو سنة )2005-1979(ما بني  يف الفترة %9.6الصيين قد حقق نسبة منو تقارب 
  )3(.%9.8يف حدود  2005

  

عموما، ينسب االقتصاديون النمو السريع لالقتصاد الصيين إىل عاملني رئيسيني؛ معدالت االستثمار 
ا والنمو السريع يف حجم اإلنتاج، ومه) وتقف وراءها االدخارات الداخلية واالستثمارات األجنبية(العالية 

عاملني مرتبطني الواحد باآلخر، حيث قاد اإلصالح االقتصادي إىل فعالية هامة يف القطاع دفعت إىل تسريع 
ومضاعفة مصادر االستثمارات، حيث بقي االقتصاد الصيين قويا حىت يف وجه األزمة االقتصادية اليت عصفت 

ت البنك العاملي كانت ، وحسب تقديرا1998-1997باقتصاديات شرق وجنوب شرق آسيا خالل سنيت 
سابع اكرب اقتصاد عاملي وراء الواليات املتحدة، اليابان، أملانيا، فرنسا، اململكة املتحدة،  1999الصني عام 

  )1(.وإيطاليا، وهي اليوم ثالث اكرب اقتصاد عاملي
  

ة حتتفظ الصني مبعدالت عالية من االدخار، وعندما مت الشروع يف سلسل من الناحية التارخيية،
من الناتج الداخلي اإلمجايل، فضال  %32، كانت نسبة االدخار الداخلي يف حدود 1979اإلصالحات عام 

عن ذلك، اغلب االدخارات الصينية خالل هذه الفترة كانت ناجتة عن أرباح املؤسسات اململوكة للحكومة 
االقتصادية اليت مشلت ال  اليت كانت تستخدمها احلكومة املركزية لالستثمار احمللي، كما أن اإلصالحات

مركزية اإلنتاج االقتصادي قادت إىل منو جوهري يف االدخارات العادية واليت متثل اليوم نصف مستوى 
االدخار نسبة إىل الناتج الداخلي اإلمجايل لتصبح   االدخار الصيين الداخلي، وكنتيجة لذلك ارتفعت معدالت

  )•(.دالت االدخار يف العامل، وهي من بني أعلى مع2004سنة  %49يف حدود 

  

  )••••((%) 2005-����1960ت �	� ا����� ا��ا�� ا�
	��� ا����� 
  

  نسبة                                                                           نسبة                                                    

  النمـو                                                    النمـو                                                                                    

 %)(السنوي                                              الفترة الزمنية(%)        السنوي                                       الفترة الزمنية

  9.3                                                       1997                5.3)                 اإلصالح لما قب(1960-1978 
  7.8                                                       1998                9.7)                 ما بعد اإلصالح( 1979-2005
1990                                               3.8                1999                                                       7.6 
1991                                               9.3                2000                                                       8.4 

                                                
(3)     Ibid, p 02  
(1)   Joseph Grieco, China and America in the New World Polarity, In Carolyn W. Pumphrey, The Rise of China in 

Asia, Strategic Studies Institute (SSI), 2002, p 22 
ني العام واخلاص نسبة إىل ، واالدخارات تعرف مبجموع املدخرات الوطنية من قبل القطاع2004عام % 10.7مقارنة بالواليات املتحدة، معدالت االدخار مل تتجاوز    (•)

  . إمجايل الناتج الداخلي للبلد
  Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions:  ا�12)ر  (••)



 50

1992                                               14.2             2001                                                       8.3 
1993                                               14.0              2002                                                      9.1  
1994                                               13.1              2003                                                      10.0  
1995                                               10.9              2004                                                      10.1  
    9.8                                           تقديرات   2005             10.0                                               1996

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  : قياس حجم االقتصاد الصيين . 2
  

مريكي احلجم الفعلي لالقتصاد الصيين هو موضوع لنقاش واسع بني االقتصاديني، قياسا بالدوالر األ
كانت يف حدود  2005 يف مسي، تقديرات الناتج الداخلي اإلمجايل للصنيباستخدام معدالت النمو اإل

، وهذه $1.460كان يف حدود   (Per Capita GDP)، والناتج الداخلي اخلام لكل فرد$تريليون1.9
املعطيات تشري إىل أن االقتصاد الصيين ومستوى املعيشة يف الصني اقل بكثري من تلك املوجودة يف الواليات 

  .أكرب اقتصادين يف العاملكاملتحدة واليابان 
  

لتحويل الوحدة ) العمالت(االقتصاديني يزعمون أن استخدام معدالت الصرف اخلرباء  غلبلكن أ
الصينية إىل الدوالر األمريكي تستخف يف الواقع باحلجم احلقيقي لالقتصاد الصيين، هذا ألن األسعار يف 

ملتحدة والدول من تلك املوجودة يف الواليات ا مهمالصني بالنسبة للعديد من السلع واخلدمات اقل بشكل 
املتقدمة األخرى، االقتصاديون حاولوا معاجلة هذه الفروقات السعرية من خالل استخدام معايري املساواة يف 

حتويل العمالت األجنبية إىل الدوالر يف  اليت يلجأ هلا (purchasing power parity PPP)القدرة الشرائية 
يف ) مبنية على  مسح أسعار سلع وخدمات عديدة(عملة األمريكي على حمور القوة الشرائية الفعلية لكل 

لتحويل هذه تستعمل أيضا لتحويل معطيات االقتصاد األجنيب يف العمالت ل PPPدولة معينة، معدالت الـ 
  .األجنبية حنو الدوالر األمريكي

  

 وبالنظر إىل أن أسعار العديد من السلع واخلدمات يف الصني اقل بشكل معترب مما هي عليه يف
، فان معدالت التحويل باستخدام )األسعار يف اليابان أعلىيف حني (الواليات املتحدة وبلدان متقدمة أخرى 

      $تريليون 1.9معايري املساواة يف القدرة الشرائية ترفع من تقديرات حجم االقتصاد الصيين من 
(Nominal Dollars)  تريليون 58.1إىل$ (PPP Dollar) طى بشكل معترب الناتج أي أن الصني تتخ
من حجم االقتصاد األمريكي، ومعطيات  %65، وتعادل ما يقارب )$تريليون 40(الداخلي اإلمجايل الياباين 
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إىل  (Per Capita GDP)يف القدرة الشرائية ترفع أيضا من الناتج الداخلي اخلام لكل فرد  ةاملساوا
اد الصيين، إال أن معايري مستوى املعيشة تقع دون ، ووفقا هلذه املعطيات اليت تثبت ضخامة االقتص6210$

تلك املوجودة يف اليابان والواليات املتحدة بفارق كبري، والناتج الداخلي الصيين بالنسبة لكل فرد هو فقط يف 
مما هو عليه يف الواليات املتحدة، حىت وان كانت بعض التقديرات تشري إىل أن الناتج  %14.7حدود 

الصيين قد يتجاوز نظريه األمريكي يف العقد أو العقدين التاليني، إال أن معايري املعيشة ستبقى  الداخلي اإلمجايل
  )1(.حتت تلك املوجودة يف الواليات املتحدة لسنوات أخرى قادمة

 
  

  :والتجارة اخلارجية  (FDI)االستثمارات األجنبية املباشرة . 3
  

إىل تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة اليت  اإلصالحات االقتصادية اليت باشرا الصني قادت
 $مليون 636أصبحت مصدرا رئيسيا لنمو الرأمسال الصيين، حجم االستثمارات األجنبية املباشرة قفزت من 

، ووصل تراكم االستثمارات األجنبية املباشرة يف )2005 $مليار 58( 2004عام  $مليار 61إىل  1983عام 
، ويتوقع االقتصاديون استمرار تدفق االستثمارات األجنبية حنو الصني 2005اية  $مليار 618الصني إىل 

  .بتخفيض حواجز االستثمار اليت تعهدت الصني ا جتاه منظمة التجارة العاملية
  

من مجلة االستثمارات األجنبية املباشرة يف الصني كان  %43)  2004-1979(يف الفترة ما بني 
 %08.5بالواليات املتحدة كثاين اكرب مصدر لالستثمارات املباشرة بنسبة  مصدرها هونغ كونغ، متبوعة

، $مليار36.9الربيطانية بـجزر العذراء ، و$مليار39.6، تايوان $مليار 46.8، متبوعة باليابان $مليار 48بـ
  )1(.$مليار25.9وكوريا اجلنوبية 

  

ارية كربى، حيث ارتفعت ويف سياق مشابه، حولت اإلصالحات االقتصادية الصني إىل قوة جت
يف حني منت الواردات خالل هذه  1995عام  $مليار 762إىل  1979عام  $مليار 14الصادرات الصينية من 

منت  )2003-1980(وخالل الفترة  )2().أدناهانظر اجلدول ( $مليار 660إىل  $مليار  16الفترة من 
على التوايل، حصة الصادرات يف  %9.4 و %10.2الصادرات والواردات الصينية مبعدل سنوي يقدر بـ

سنة  %30.1لتصل  1992عام % 19.3إىل  1985عام  %13.9الناتج الداخلي اإلمجايل ارتفعت من 
ويعترب االحتاد األورويب اكرب شريك جتاري للصني، متبوعا بالواليات املتحدة واليابان وهونغ كونغ  )3(،2003

                                                
(1)   Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions,Op, Cit, p 04  
(1)  05      Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions, Op, Cit, p  
(2)    06 Ibid, p 
(3)    Christopher Edmonds & others, China’s Rise As An International Trading Power, p 01  
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وتعد الواليات املتحدة اكرب زبون (ASEAN)نوب شرق آسيا و الدول العشر اليت تشكل رابطة بلدان ج
  .للصني، واليابان اكرب ممون هلا

 "%
ر( 2005-1979ا	=#
رة ا	;
ر:" ا	9   )•().$ا	��4ة �.

  
امليزان 

 التجاري

امليزان  السنة الصادرات الواردات
 التجاري

 السنة الصادرات الواردات

11.9- 103.6 91.6 
1993 

2.0- 15.7 13.7 
1979 

5.2 115.6 120.8 1994 1.4- 19.5 18.1 1980 
16.7 132.1 148.8 1995 0.1- 21.6 21.5 1981 
12.3 138.8 151.1 1996 2.9 18.9 21.9 1982 
40.5 142.2 182.7 1997 0.8 21.3 22.1 1983 
43.6 140.2 183 1998 1.1- 26.0 24.8 1984 
29.1 165.8 194.9 1999 15.3- 42.5 27.3 1985  
24.1 225.1 249.2 2000 11.9- 43.2 31.4 1986  
22.6 243.6 266.2 2001 3.8- 43.2 39.4 1987  
30.4 295.2 325.6 2002 7.7- 55.3 47.6 1988  
25.6 412.8 438.4 2003 6.2- 59.1 52.9 1989  
32.0 561.4 593.4 2004 9.0 53.9 62.9 1990  

101.9 660.1 765.0 2005 8.1 63.9 71.9 1991 
     3.6 81.8 85.5 1992  

  

 
  

  :حتديات االقتصاد الصيين على املدى البعيد 
  

حتاج غالبية االقتصاديني أن النمو االقتصادي للصني سيستمر بوترية عالية لسنوات أخرى يف املستقبل 
صادية القريب، لكنهم يؤكدون أن ذلك يتوقف على املساعي الصينية لالستمرار يف مباشرة إصالحات اقت
  :كربى، حبيث يؤدي الفشل يف تنفيذ اإلصالحات يف اجلوانب التالية إىل نتائج سلبية يف النمو املستقبلي 

  

من اإلنتاج الصناعي الصيين، وتشكل أساس  1/3متثل تقريبا  :(SOE’s)املؤسسات التابعة للدولة  -
، ويف حاجة لدعم دوري االقتصاد الصيين، اكثر من نصف املؤسسات اململوكة للدولة خاسرة ماليا

بإعانات مالية تأيت أساسا من بنوك الدولة، وتشجيع احلكومة هلذه املؤسسات غري املرحبة حيول املصادر 
املالية بعيدا عن املؤسسات اليت ميكن أن تكون اكثر رحبا وفعالية، واىل جانب ذلك، الوضعية املالية 

                                                
  Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions: ا�12)ر   (•)
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ة جيعل إقدام احلكومات الصينية على ختفيض احلواجز التجارية الفقرية لغالبية املؤسسات املالية التابعة للدول
  )1(.أمرا صعبا، بسبب خوفها من انتشار اإلفالس وسط هذه املؤسسات

  

يواجه أيضا صعوبات كبرية بسبب دعمه املايل للمؤسسات التابعة للدولة، وعدم  :النظام البنكي  -
الصيين  خيضع لضبط ورقابة احلكومة املركزية،  التزامه بالعمل فقط وفق مبادئ السوق، والنظام البنكي

اليت حتدد جماالت االهتمام وتوزيع القروض على شركات معينة، وكنتيجة هلذه السياسة، تتجه اليوم اكثر 
، مع أن املعطيات تؤكد مسبقا SOE’sمن قروض البنوك التابعة للدولة إىل هذه املؤسسات  %50من 

  .غري املمكن تسديدهأن مقدارا واسع أمن هذه القروض 
  

وجدت أن نسبة عدم تسديد القروض يف الصني وصلت  )2002(إحدى الدراسات احلديثة     
اليت " السيئة"، وهذه القروض )من الناتج الداخلي اإلمجايل للصني %43 لأي ما يعاد( $مليار 480إىل 

من البنوك التجارية التابعة للدولة  ¾تنتهجها البنوك الصينية دد النظام البنكي الصيين، حيث يعتقد أن 
مفلسة أو فاقدة للسيولة املالية، هذه احلالة املالية عري املستقرة جعلت القائمني على مسار اإلصالح 
حيجمون عن فتح القطاع البنكي للمنافسة األجنبية، الفساد هو أيضا مشكل آخر يعاين منه النظام البنكي 

م منحها على حمور الروابط السياسية وليس على درجة االستحقاق الصيين، حيث أن القروض عادة ما يت
  )1(.االقتصادي

  

القلق العام حول التلوث، الفساد : التلوث، الفساد احلكومي، وتنامي الفروقات االجتماعية  -
احلكومي، وتنامي نسب عدم املساواة يف الدخل تشكل ديدا مهما لالستقرار االجتماعي يف الصني، 

) العديد منها بلغت درجة العنف( 2004احتجاج عام  74.000الصينية أقرت بوجود أكثر من احلكومة 
، ويف الغالب وقفت مسائل التلوث، 2003احتجاج عام  53.000مليون فرد، مقابل  3.8ورطت 

الفساد السياسي، االستيالء على األراضي خلف أعمال االحتجاج هذه، واحلكومات الصينية ال تبدي 
بريا بقوانني محاية احمليط من اجل الترويج لنمو اقتصادي سريع،  لقد أشار تقرير للبنك العاملي اهتمام ك

مدينة األكثر تلوثا يف العامل مدن صينية، كما أن ارتفاع معدالت عدم املساواة يف  20من الـ 16أن 
مصدرا آخر  تالدخل خصوصا بني سكان األقاليم الساحلية وسكان املناطق الريفية الداخلية أصبح

  )2(.يبعث على القلق
  

  حتديث القوة العسكرية الصينية وانعكاساا: املطلب الثاين 
  

                                                
 (1)   Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions,Op, Cit, p 10  

(1)   Ibid, p 11  
 (2)   Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions, Op, Cit, p 12  
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هناك إمجاع عام بان الصني،  مدفوعة بنجاحاا العديدة يف القطاع االقتصادي، بصدد حتديث سريع 
الصيين، ومركز لقطاعاا العسكرية، وهو إمجاع تدعمه شواهد قوية حول حجم اإلنفاق العسكري 

ة، مكنتها أخريا من وصفقات التسلح الضخمة اليت تربمها الصني سنويا، واكتساا لقدرات صاروخية هائل
الدويل إىل جانب كل من الواليات املتحدة وروسيا، كما أن دفاعاا تدعمت  "نادي الفضاء"الدخول إىل 

  )3(.الثانيةالقيام بالضربة  تعزز إمكانيةأخريا برفع قدراا النووية اليت 
  

حيتفظ تارخييا بدور دفاعي والوقاية من  ،(PLA)" جيش التحرير الشعيب"وعلى الرغم من أن 
الرتاعات اإلقليمية، إال أن مسار التحول بعيد املدى الذي باشرته الصني جيعل منه قوة عصرية اكثر حداثة 

ولوجيا عالية، ويبدوا حاليا قادرة على شن حروب سريعة وعلى درجة عالية من الشدة ضد خصوم ذو تكن
أن الترسانة العسكرية الصينية موجهة للتحضري ألي طارئ، مبا يف ذلك إمكانية تدخل الواليات املتحدة يف 

واغلب املالحظني للسياسات الدولية اآلسيوية يتفقون على أن التوجه االستراتيجي والواقع  )1(املنطقة، 
متغريا رئيسيا يف حتديد االستقرار واألمن اإلقليمي يف القرن  العسكري جلمهورية الصني الشعبية سيكون

  )2(الواحد والعشرين
  

منذ عقد التسعينات باشرت الصني إصالحات شاملة للمؤسسات العسكرية، مركزة على حتسني 
، العديد من مظاهر )خصوصا الروسية(حية جديدة داخلية وخارجية معايري التدريب، واكتساب نظم تسل

عسكري الصيين فاجأت احملللني الغربيني، خصوصا سرعة وفرص حتديث قواا االستراتيجية، واليت التطور ال
  )3(.مكنت الصني من بسط ديدات واقعية للجيوش العاملة يف اإلقليم

 

 :عناصر القوة العسكرية الصينية 
 

العملة الصينية احمللية ، اإلنفاق العسكري الصيين تنامى بأرقام معتربة يف السنوات األخرية ، وبعبارات 
 1995مليار يوان عام  64امليزانية العسكرية الصينية املصرح ا رمسيا تضاعفت أربع مرات تقريبا من حوايل 

، وحسب %17، زادت امليزانية العسكرية الصينية بنسبة 2005، ويف عام 2005مليار يوان عام  248إىل 
على قطاعها العسكري، واىل جانب ذلك، مبا أن جزء هام  $ مليار 29.9املعطيات الرمسية، أنفقت الصني 

من ميزانيات عدد من الوزارات تتضمن نفقات ذات صلة بالقطاع العسكري، يقدر اخلرباء الغربيون املهتمون 
، ورغم أن هذه $مليار 90و  $مليار 35بالنمو العسكري الصيين حجم اإلنفاق العسكري الصيين بني 

                                                
(3)  Christopher Mcconnauhy, China’s Undersea Nuclear Deterrent: Will the U.S. Navy Be Ready?,in Lyle J. 

Goldstein, Editor, with Andrew S. Erickson, p 32   
(1)   Office of the Secretary of Defense, Annual Report To Congress: Military Power of the People’s Republic of 

China 2006, Departement of Defense, p 02   
(2)  David Shambaugh, China’s Military Views the World, Ambivalent Security, International Security, Vol. 24, 

No. 3 (Winter 1999/2000),p 52  
(3)  Office of the Secretary of Defense,Op, Cit, p 04   
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على  $مليار 501.7ة الواسعة اليت تفصل الصني عن الواليات املتحدة اليت أنفقت املعطيات تكشف الفجو
إال  )4(تقريبا نصف النفقات العسكرية  كل دول العامل جمتمعة، لأي ما يعاد 2006قطاعها العسكري عام 

ني على عمالة أن هناك العديد من االعتبارات اليت جتعل دالالت هذه األرقام مسألة نسبية فقط أمهها توفر الص
 (*).رخيصة وعدم تدخل الصني يف املسائل العسكرية خارج أراضيها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :القوات التقليدية 
 

  Ground Power: القوات الربية . 1
 

من  2005متتلك الصني أحد اكرب اجليوش الربية يف العامل، ورغم أن اجليش الصيين أى يف ديسمرب 
ألف عسكري إال أن حجم اجليش الصيين  200ع العسكري مبا يقارب حلقة تقليص عدد العاملني يف القطا

مليون عسكري، وبإضافة الشرطة  2.3يبقى ضخما، وحسب اإلحصاءات الرمسية، لدى الصني اكثر من 
 800مليون فرد، والقوات االحتياطية البالغ عددها  1.5املسلحة الشعبية شبه العسكرية اليت تضم اكثر من 

مليون فرد، ويف سنة  4.6والشبه عسكرية إىل حنو  ةصورة الكلية للوحدات العاملة االحتياطيألف فرد، ترفع ال
مليون عضو  10أوردت وكالة املخابرات الصينية يف ورقتها البيضاء أن الصني بإمكاا بلوغ سقف  2004

)1(.عسكري نظامي
  

  

 Naval Power: القوة البحرية . 2

  

بارجة  50غواصة هجومية، و  55قطعة قتالية كربى، حوايل  75متتلك الصني قوة حبرية قوامها 
مركب خلفر السواحل جمهزة بالصواريخ، وهي بصدد منو سريع بفعل دخول  45ثقيلة ومتوسطة، أزيد من 

 .قطع حملية جديدة وإبرام صفقات خارجية مهمة
 

ن هو جزء م 2005عام  SOVREMNNY IIاستالم الصيين للمدمرة الصاروخية الروسية 
مشروع صيين ضخم لتحديث قطاعاا العسكرية املختلفة لتواكب منوها االقتصادي ومصاحلها اإلستراتيجية 

                                                
(4)   . .Marcin Zaborowski, Facing China’s Rise, Guidelines for an EU Strategy, EU  Institute for Security Studies, 

2006, p 40  
، وبالنظر 2007سنة   %17.8، وارتفعت بنسبة  %15ة قاربت بنسبة سنوي 2005-1990منت النفقات العسكرية الصينية يف الفترة مابني  (*)

 185، من املتوقع ان يقفز حجم النفقات العسكرية الصينية اىل مابني 2025اىل املعطيات اليت ترجح تضاعف االقتصاد الصيين ثالث مرات حبلو ل 
 ).مليار دوالر 440(احلالية ملياردوالر، وهو يف افضل احلاالت اقل من امليزانية العسكرية االمريكية 400و 
  

(1)       Office of the Secretary of Defense, Op, Cit, p 05  
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حسب  2007أو يف أوائل عام  2006املدمرة الثانية اية  تاملتنامية، ومن احملتمل أن تكون الصني قد استلم
املضادة للسفن  كروزلصواريخ عليه االتفاق املربم مع روسيا، وهذه املدمرة مهيأة خصيصا  صما ن

(ASCMs)  واملضللة ألجهزة الرادار، وتشمل حتسينات نوعية على النموذج الصيينSoveremenny  اليت
 . مت شراؤها من روسيا

  

اليت تعمل مبحركات الدييزل،  Song-Classيف هذا اإلطار، تواصل الصني بناء غواصاا الذاتية 
د للسفن، والذي يتمتع مبهارات عالية منها القدرة على الغوص أثناء املضا Yj-82واملصممة حلمل صاروخ 

، كما تدعم األسطول  yuanأطلقت الصني غواصة جديدة مبحرك دييزل صنف  2004اإلطالق، ويف عام 
، والصني يف انتظار استالم مثاين )SHANG-Class (Type 093) )2الصيين بغواصات نووية جديدة 

من روسيا لتدعيم الوحدات األربع  KILO-Class  كهربائي من فئة- رك دييزلغواصات إضافية تعمل مبح
، كما  SSN.27Bاليت مت شرائها سابقا، وهي مزودة بطوربيدات حديثة وتوجيه السلكي وصواريخ  

 LUZHOU-Class (Typeباملدمرة الصينية اجلديدة (PLAN)تدعمت حبربية جيش التحرير الشعيب 

051C)  د املقاتالت اجلوية جمهزة بنظاماملصممة خصيصا ضSA-N20SAM   الروسي وبرادار
TOBSTONE.)1(  

  

  

  Air-Power: القوة اجلوية 

  


ل  B700�A.= ا	9� أآ<� �� #� 1� "C�2��	ت ا
.��.	 
�
Eة أ�F� ".B

��ة ��G

 أوF%  1.;=	ا HB 4� ات��
، إM أن ا	/
��ات 
4L� HB F>C4LBود، ورHJ أن ا	�4C4 �� ا	/

"، و�Bا�R ا	9� �Qاء ��
OBت ا%" �� :�د ا	��ة ا	#�C" ا	9	
  "S�T R2�B 4ةC4#	
 

4C4:)Vة �� رو�T#4ول أد	ا(  ".B

 ا	����9X ،Su 30-MKK  ،=�4دة�	ذات ا,دوار ا

�"  Su-27SKو � ��C�L"، وإ\
�" إ	] ذ	Z=%B A ا	9 "	

ت �=ا	�9��" [دارة  �.
 �� "�
XSu-27SK B 1=	ـ ا� 
T

،  ��F-11ف أ�" ���S" �_ رو��
3Bا -:��� A	وذ


م   1� ��" :4C4ة ��  2004و أ 
دت ا	9
ج �=T] "�
3BMا Vcت ��ل ه
�=� ا	�3
و\

OBت ��Su-27SMK =�4دة�	2(.ذات ا,دوار ا(   

  

اجلوي، ومن ، ختطط الصني لبناء حاملة طائرات لتعزيز قطاعها (DIA)وتبعا لوكالة خمابرات الدفاع 
القادرة على محل عدد معترب من  Su-33/FLANKER Dاملمكن أن يتم تصميمها وفقا للحاملة الروسية 

  .Kuznetzov-Classاليت تستخدمها روسيا حاليا على منت  Su-27/FLANKERمقاتالت 
  

                                                
(2)    Ibid, p 04  
(1)  pp(4-6) Office of the Secretary of Defense, Op, Cit,,.  

, p 04 (2) Ibid  
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توقع ، وت F-10من تطوير اجليل الرابع من الطائرة احمللية الصنع  2004الصني انتهت أيضا  عام 
تشبه إىل حد ما   F-10طائرة يف إطار عمر هذا الربنامج، واملقاتلة  1200وكالة املخابرات الصينية إنتاج 

من حيث الوزن واألداء، وجتري الصني حاليا جتارب على بعض الصيغ اجلديدة  Typhoneاملقاتلة األوروبية 
صوصا املتعلقة بأجهزة الرادار، ، بصدد إدخال بعض التحسينات املهمة خSuper 10و  F-10Aأبرزها 

، اليت أصبح FB-7املقاتلة الكالسيكية  جالتسليح، واحملركات، ويف سياق مماثل، قامت الصني بتحديث برنام
بإمكاا أداء عمليات قصف األهداف البحرية ليال، واستخدام أسلحة متطورة مثل صاروخ كروز الروسي 

   )3(.، املوجه بالليزرKAB-500 خ، وصاروKh-31 Pاملضلل ألجهزة الرادار 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

     2005-2001املبيعات احلربية الروسية للصني 
  

 نوع العتاد السنة العدد

38 2001 Su-30MKK املقاتلة 

   غواصات صنفKilo-class 2002 08أكثر من 

02 2002 SOVREMENNYY II-class مدمرات طراز 

4 battalions 2002 S-300PMU-1 surface-to-air أنظمة الصواريخ 

24 2003 Su-30MK2 املقاتلة  

8 battalions 2004 S-300PMU-2 surface-to-air أنظمة الصواريخ 

100 2004 AL-31F aircraft engines for the F-10املقاتلة  

10 2004 IL-76 طائرة النقل 

100 2005 RD-93 aircraft engines for the JF-17املقاتلة 

40 2005 IL-76 طائرة نقل 

08 2005 IL-78 الطائرة املدرعة 

  Office of the Secretary of Defense, Op, Cit, p 21   :املصدر 
  

  :  القوة النووية الصينية 
  

، تبنت الصني جا نوويا خمتلفا عن ذلك الذي اتبعته القوتني 1964منذ أن أصبحت قوة نووية عام 
الذي أطلقته الصني بعد  ‘No First Use‘هج الذي جسده شعارــالنالعظمتني أثناء احلرب الباردة، وهو 

، وكانت الصني تساند دوما الدعوات الدولية لوقف سباق )1964(فترة قصرية من جتربتها النووية األوىل 
أزمات مضيق  أثناءالتسلح النووي، لكن وجود الصني كهدف للتخويف النووي يف احلرب الكورية، مث 

، جعل القادة الصينيني على معرفة مسبقة )1969-1968(السوفييت - ا خالل الرتاع الصيينتايوان ، و أخري
                                                

(3)   Ibid, p 06 
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الصني تضع مسالة الردع النووي والقدرة على الضربة الثانية هدف  لوهو ما جع )1( بالتهديدات النووية،
ب األمر منا سوف يكون لزاما علينا بناء غواصات نووية حىت وان تطل" )1959(حيويا ولتحقيق مقولة ماو 

احلاملة لرؤوس  (SSBN’s)والـ (ICBM’s)باشرت الصني استثمارات واسعة خبصوص " آالف سنة 10
أمناط من الصواريخ العابرة للقارات يف اجلرد الصيين قادرة على ضرب الواليات  03نووية، وتوجد اآلن 

 CSS class)بالوقود السائل ومها  املتحدة وروسا ومعظم دول العامل انطالقا من الرب الصيين، صنفني يعمالن

4 & class 2) ل بالوقود اجلاف ــ، وصنف آخر يعم(DF-5) والذي جنحت الصني يف إطالقه يف ،
  )2(. ألف كيلومتر 12مبدى يصل إىل  1971سبتمرب 

  

  .ا�	,�ر ا�)�ر#/� �).�ر ا�,+ح ا�()'ا��&� ا����� &�ول #�"!ا�
  

1955-  OGإ �  �.�C eT�B 1�B و
�1%
�Z ا	%�وي ا	9T�S	ق ا.  

  .الصني تفجر أول قنبلة ذرية  -1964
  .الصني جتري جتارب غري مسبوقة على الصواريخ احلاملة للرؤوس نووية  -1966
  .الصني تفجر أول قنبلة هيدروجينية  -1967
  DF-5 ICBMأول اختبار ميداين للصاروخ العابر للقارات   -1980

  Xia SSBN%6 ا��5اJL-1 SLBM  &4خ جناح جتربة إطالق صارو  -1988

  .العابر للقارات DF-31 ICBMجناح جتربة إطالق صاروخ   -1995

  JL-2 وفشل جتربة إطالق الصاروخ SSBN 094إطالق الغواصة  -2004

   .Dominic Descisciolo, China’s Space Development and Nuclear Strategy :ا	�49ر 
 

  : الصواريخ البالستية 
  

ل ملفت االنتباه، رفعت الصني من وترية اختباراا للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز عام بشك
، وهو مؤشر قوي على األولوية اليت تضعها الصني لتعزيز هذه القوة احلامسة، حيث قامت الصني 2005

 Short-Range Ballistic Missiles (SRBM)صاروخ باليسيت قصري املدى  790-710بتنصيب ما بني 
قبالة سواحل تايوان حتضريا ألي طارئ خبصوص املضيق، وتنتج الصني اكثر  CSS7و  CSS6من صنفي 

سنويا، وهناك بعض الصيغ اجلديدة اليت زادت من مستوى دقة ومدى هذه  (SRBM)صاروخ  100من 
  )1(.الصواريخ
  

                                                
(1)  Stephen Polk, China’s Nuclear Command and Control, in Lyle J. Goldstein, Editor, with Andrew S. Erickson, 

China's Nuclear Force Modernization, China's Nuclear Force Modernization, 2005, p 10   
(2)  Dominic Descisciolo, China’s Space Development and Nuclear Strategy, in in Lyle J. Goldstein, Editor, with 

Andrew S. Erickson, Op, Cit, p (53-57).   
(1)     Office of the Secretary of Defense, Op, Cit, p 01   
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يدة املدى باشرت الصني استراتيجية كربى خبصوص الصواريخ بع (SRBM)واىل جانب صواريخ 
intercontinental-range ballistic missile(ICBM)  مبإدخال حتسينات نوعية أو تعويض النظ 

-DF)القدمية بأخرى حديثة، حيث طرحت الصني صنفني جديدين من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات 

31,DF-32) اصبح مبقدورها مزودين مبحرك صلب، األمر الذي وسع من مدى الصواريخ الصينية اليت 
استهداف اغلب مناطق العامل، وهي النظم اليت مت تعزيزها بصواريخ باليستية مهيأة لإلطالق من الغواصات 

 .Jin-Class (Type 094) الصينية خصوصا الـ

 
 
 
 
 

  
  ).متوسطة وبعيدة املدى(الصواريخ الباليستية الصينية  يوضح مدى الشكل 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
  
  
 

 
 
 

. 

 Office of the Secretary of Defense, Op, Cit, p 27   : املصدر 

  

دول االحتاد األورويب  ىتطوير الصني لقدراا احلربية تزامن  مع الضغوطات القوية اليت متارسها عل
للتخلي عن حضر مبيعات األسلحة إىل الصني، واليت جلأ إليها االحتاد األورويب كرد فعل على أحداث ساحة 
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، واىل جانب ذلك وتواصل الصني استخدام األساليب اخلفية 1989الشهرية عام  Tiananmenتيان امنن  
الكتساب تكنولوجيات التسلح األجنبية، ومت توقيف العديد من األفراد املتورطني يف قضايا حتويل التكنولوجيا 

  .2005العسكرية إىل الصني يف كل من روسيا والواليات املتحدة عام 

  

  فوذ السياسي الصيين يف العاملالن: املطلب الثالث 
 

عموما معظم النقاشات والتحاليل خبصوص صعود الصني تنصب على مظاهر القوة االقتصادية 
هي ) الثقافة، األيديولوجيا، والدبلوماسية(للقوة " اللينة"والعسكرية الصينية املتصاعدة، مع أن العناصر 

أما انه مغفل عن النقاشات حول "  القوة اللينة" وحدات أساسية يف حتديد مكانة القوى الكربى، وموضوع
  )1(.مصادر القوة اللينة الصينية جد معتربة وجديرة باالهتمام أنالصني، أو يسيء تطبيقه، رغم 

 

 كالوس كنوور، هانس مورغنثوميكن رده إىل أعمال  (Soft Power)ومفهوم القوة الناعمة 
Klaus Knorrراي كلني ، وRay Clineال حديثة جلوزيف ناي االبن ـيف أعم ، ومت طرحهJoseph 

Nye .Jr  ،ا القدرة على اجلذب واإلقناع بفعل العناصر غري امللموسة كالثقافةوتعرف القوة الناعمة بأ
القدرة على حتقيق ما تريد "األيديولوجيا، التماسك الوطين، والنفوذ يف املؤسسات الدولية، وبالنسبة لناي هي 

  .)1(" من القهر أو اإلرغاممن خالل اجلذب بدال
  

ميكن رصد توظيف القوة الناعمة يف السياسة اخلارجية الصينية يف مجلة من املظاهر، تثبت بشكل 
واضح انتهاج الصني لسياسة خارجية متميزة وخمتلفة عن تلك اليت مت انتهاجها من قبل القوى الكربى عرب 

  . التاريخ، كما تعرب عن ذلك الدالالت التالية
  

  :يف السياسة اخلارجية الصينية " النمو السلمي"
  

اصبح مبدأ للسياسة اخلارجية الصينية يف  ’China’s Peaceful Rise‘" منو الصني السلمي"شعار 
، واملصطلح مت استخدامه ألول مرة من قبل النائب األول للجنة املركزية للحزب الشيوعي 21القرن الـ

، ومت ترديده من قبل 2003يف أحد املنتديات اآلسيوية أواخر  Zheng Bijian زهينغ بيج يانغالصيين 
يف زيارته للواليات املتحدة، واصبح املبادرة احلقيقية للجيل  Wen Jiabaoوين جيا باو الوزير األول الصيين 

  )Hu Jintao.)2  هو جينتاوو  وينوعلى رأسهم  الرابع من القادة الصينيني
  

                                                
(1) Bates Gill & Yanzhong Huang, Sources and limits of China’s Soft power, Survival, Vol.48, No.25Summer 

2006),p 17  
(1)   Ibid, p 16 
(2)  Larry M. Wortzel, China's Peaceful Rise, Grupo de Estudios Estratégicos GEES, Colaboraciones n 527, p 03  
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صعود قوة جديدة كان ينعكس يف املاضي يف شكل تغيري عنيف  ، أوضح أنZhengيف خطاب ألقاه 
ختتار طريق التوسع والعدوان، وهذه السياسة ستؤول "للبنية السياسية العاملية، وتفسري ذلك هو أن هذه القوى 

، على الصني استغالل حميطها السلمي ملواصلة تطوير Zheng، ويف عامل اليوم، يضيف "يف النهاية إىل الفشل
  .ا، ومن مث املساعدة يف احلفاظ على هذا احمليط السلمينفسه

  

يستخدم أساسا لطمأنة بلدان شرق آسيا والواليات املتحدة من أن منو " منو الصني السلمي"شعار
الصني االقتصادي والعسكري ال يشكل ديدا للسلم واالستقرار باملنطقة، وسيكون له نتائج إجيابية على 

قادة الصينيني يصورون النمو االقتصادي والعسكري الصيين يف شكل لعبة غري الدول األخرى، أي أن ال
  .الصني هي اقل من منافس اقتصادي مقارنة بالفرص االقتصادية اليت توفرها أنصفرية، 

  

من جانب آخر هذا املبدأ يف السياسة اخلارجية يسعى لتجنب مواجهة الواليات املتحدة على األقل 
سد الواقعية السياسية يف السياسة اخلارجية الصينية، واحد الدوافع اليت تقف وراء تبين يف الوقت احلايل، وجت

هذا املبدأ هو ما تعكسه خربة أواخر التسعينيات اليت اثبت أن الواليات املتحدة ليست قوة متراجعة، وان يف 
ى لتقييد أفعال اجلزء األول من القرن احلادي والعشرين سوف لن يكون هناك أي حتالف للقوى الكرب

الواليات املتحدة، أما الدافع الثاين فهو براغمايت ويعكس إدراك القادة الصينيون ألمهية العالقات التجارية مع 
الواليات املتحدة يف تعزيز االقتصاد الصيين، وتسعى الصني أيضا للحيلولة دون حتول الواليات املتحدة إىل 

حدة التباع سياسة االحتواء يف مواجهة الصني، واحد دالالت هذا عدو و إبعاد احتمال جلوء الواليات املت
  .املبدأ هو بقاء الصني على احلياد خبصوص مبادرات السياسة اخلارجية األمريكية كمسالة غزو العراق مثال

  

  :اخنراط الصني يف املؤسسات الدولية 
  

يف الفترة اليت أعقبت  دراماتيكي عضوية الصني يف املؤسسات واملنظمات الدولية تضاعفت بشكل
ختلت الصني عن إحجامها وضاعفت من مشاركتها يف املؤمترات واالتفاقيات  1994العهد املاوي، ومنذ 

من املنافسة االقتصادية الصينية، اقترحت الصني منطقة  اآلسياناجلماعية اإلقليمية، ولتهدئة خوف بلدان دول 
ت اليوم حجر الزاوية للسياسة اخلارجية الصينية يف واليت أصبح China-Asianللتبادل للتجاري احلر 

  (1).املنطقة
  

وجتسيدا ملساعيها السياسية ملوازنة منوها االقتصادي، انضمت الصني إىل معاهدة الصداقة والتعاون يف 
، وهي أول مرة متضي الصني على معاهدة من هذا النوع، كما أصبحت 2003جنوب شرق آسيا يف أكتوبر 

طا يف احلوار األمين اإلقليمي كما يبني ذلك وزا املتزايد يف املنتدى اجلهوي لآلسيان الصني عضوا نش

                                                
(1) Bates Gill & Yanzhong Huang, Sources and limits of China’s Soft power , Op. Cit,p (19-21)  
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(ARF)التسعينيات، أصبحت الصني اكثر نشاطا يف مهمات حفظ السالم األممية، ويف أوت  ر، ومنذ أواخ
، عملية أممية حلفظ السالم 14آالف جندي وشرطي صيين يشاركون يف  4، كان هناك اكثر من 2005

وطوال سنوات مضت، أوفدت الصني عددا من جنود حفظ السالم اكثر من أي عضو آخر من األعضاء 
  (2).اخلمسة الدائمني يف جملس األمن واكثر من أي عضو من أعضاء حلف الناتو

  

اخلماسية اليت تطورت فيما بعد يف  شانغاييف سياق مشابه، لعبت الصني دورا نشطا يف املبادرة بآلية 
كهيكل متعدد األطراف يركز على املسائل السياسية، االقتصادية، (SCO) ظمة شانغاي للتعاونمنإطار 

واألمنية بني الصني، روسيا، كازاخستان، كريغيستان، تاجيكستان، واوزباكستان، وتروج الصني لتأسيس 
  .(ARF)حوار على مستوى وزراء دفاع اإلقليم يف إطار املنتدى اجلهوي لآلسيان 

 

عن لعب دور اكثر مسؤولية وتعاونية يف الشؤون الدولية،  ثالت تؤكد أن الصني تبحهذه الدال
حيث بدلت جهود جدية ملطابقة املعايري الدولية يف بعض املسائل احلساسة مثل مسائل التجارة احلرة، عدم 

قد حتولت من  اهلائل، ياالنتشار النووي، وحىت مسائل محاية البيئة، كما أن الصني، بفعل منوها االقتصاد
زادت من نسبة املساعدات الصينية املوجهة  2006متلقي للمساعدات إىل مانح هلا، امليزانية الصينية لعام 

كمساعدة لدعم  $مليون 150، وكانت الصني قد تعهدت بتقدمي $مليار 1.1لتصل  %14للخارج بنحو 
للبلدان اليت ضرا املد البحري  $يونمل 83قدمت الصني  2005جهود إعادة البناء يف أفغانستان، ويف عام 

مليون  كمساعدة للواليات املتحدة يف أعقاب إعصار  $5.1، كما قدمت احلكومة الصينية )تسونامي(
  (1). كاترينا

  

دهاء الدبلوماسية الصينية، السفارات الصينية  اهذه السياسة اخلارجية النشيطة عادة ما يدعمه
هيل العمل السياسي، وعلى سبيل املثال، جلأت السفارة الصينية يف أصبحت تلجا إىل ممارسات ذكية لتس

شهريا مع أحد اكرب شركات اللويب يف واشنطن  $ألف 22إىل توقيع عقد بـ 2005واشنطن يف جويلية 
(Patton Boggs) لفتح األبواب لعالقات هادئة مع صنع القرار يف الواليات املتحدة.  

  :االستقطاب الثقايف الصيين 
  

الغالب يتم النظر للثقافة الصينية من الداخل باعتبارها ثقافة عاملية، وبكلمات الرئيس هو جينتاو يف 
، ويف الوقت احلايل تباشر احلكومة الصينية (2)"الثقافة الصينية ليست ثقافة الصينيني بل ثقافة العامل بأكمله"

عامليا، ومتون احلكومة  املندارينج ثقافة تبادالت ثقافية مع العديد من دول العامل، للتعريف بالصني وتروي

                                                
(2)  Ibid, p 20  

(1)  Bates Gill & Yanzhong Huang, Sources and limits of China’s Soft power , Op. Cit,p(22-23)  
p 19 (2) Ibid, 
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على مهرجان صيين يف مركز  $مليون  02الصينية مهرجانات ثقافية ضخمة، حيث أنفقت على سبيل املثال 
  .كيندي يف واشنطن

  

ويف مسعى للتعريف بالثقافة الصينية يف سياق ممارساا للقوة الناعمة، نصبت وزارة التعليم الصينية يف 
بلدا لتقدمي اللغة وعناصر الثقافة الصينية  23معهدا كونفوشيوسيا يف  32عن  دما يزي 2005أواخر سنة 

، فان الشبكة اجلديدة من "الدار الفرنسية"و" غوثه"ومعهد" الس الربيطاين"للدول املضيفة، وعل غرار 
ارجي، ومن خالل تقدميها املعاهد الكونفوشيوسية هلا أجنده سياسية؛ تقدمي صورة لطيفة عن الصني للعامل اخل

لصيغ معينة من الصينية وقراءات معينة من منظور بكني، بدال من استعمال احلروف الصينية التقليدية 
  (3).املستعملة يف تايوان، فان املعاهد الكونفوشيوسية ختدم أيضا هدف بيكني لتهميش نفوذ تايوان عامليا

  

اجلامعات الصينية يشهد أيضا منوا دراماتيا، ويف  من جانب آخر، عدد الطلبة األجانب املدجمني يف
دون احتساب أولئك القادمني من تايوان، هونغ (العقد األخري ارتفع عدد الطلبة األجانب بثالث أضعاف 

منهم آسيويني وأكثرهم من اليابان  ¾طالب،  110844وبلغ حسب اإلحصاءات الرمسية ) كونغ، وماكاو
االقتصادي الصيين، إال أن هذا النمو  رالتدفق سببه الرئيسي هو االزدها وكوريا اجلنوبية، ورغم أن هذا

الدراماتيكي يف عدد الطلبة األجانب يعكس موقع الصني كمغناطيس ثقايف يف آسيا، وإذا كان من السابق 
  ستفتح ألوانه حساب تأثري هذا التعليم األكادميي يف النخب األجنبية، إال انه من املرجح أن جتارم يف الصني

طالبا أجنبيا  30عقوهلم لتقبل وجهات النظر الصينية يف العديد من املسائل،  اإلحصاءات الرمسية تكشف أن 
يشغلون حاليا مناصب وزارية يف بلدام األصلية، ويشغل عشرة طالب سابقني منصب سفري  سابقا يف الصني

ومما الشك فيه أن هؤالء الرمسيون يفهمون  لدى الصني، ويشتغل ثالثون آخرون يف مواقع ذات صلة بالصني،
  .املصاحل الصينية بشكل افضل

  

  

  

  :كقوة ناعمة " الدبلوماسية الصحية"
  

، مع إفريقيا، آسيا، وبلدان (•)"دبلوماسية الصحة"تتمتع الصني بتاريخ طويل من نشاط برامج 
بناءا على طلب احلكومة  1964الشرق األوسط، و قامت الصني بنشر أوىل فرقها الطبية يف اخلارج عام 

بلدا إفريقيا وقامت  47ألف طبيب إىل اكثر من  15اجلزائرية، ومنذ ذلك الوقت، أرسلت الصني اكثر من 
، وتضمنت عالقات الصني األوىل مع العديد 2003مليون مريض إفريقي إىل غاية سنة  180بعالج اكثر من 

لبىن التحتية، تدريس النخب اإلفريقية، واستخدام الفرق من الدول اإلفريقية مساعدات هامة يف شكل تشييد ا
                                                

(3)  Ibid, p 17 
هي إرسال املساعدات والفرق الطبية اىل البلدان النامية خلدمة اهداف سياسية، سعت الصني من خالهلا اىل استمالة بلدان  "Health Deplomacy" دبلوماسية الصحة   (•) 

 ني الشرق والغرب خالل احلرب الباردة، وهي دف اليوم لتعزيز الروابط االقتصادية والسيسية بني الصني وهذه الدول  العامل الثالث يف شكل من اشكال الصراع ب
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- الطبية، وهذه املساعدات إما أا تلقى اليوم دعما حكوميا مباشرا، أو أا حتت رعاية منتدى التعاون الصيين
  (1).اإلفريقي

  

لتسهيل  ةبتنظيم زيارات وزارية للدول اإلفريقي يتقود الصني التعاون يف حقل الصحة بشكل دور
ادل الفرق الطبية وتعليم املهارات الطبية، وتوفر الصني أيضا الدواء والتجهيزات الطبية بدون رسوم للعديد تب

  (2).من الدول اإلفريقية، وهلا برامج نشطة للوقاية من ومعاجلة األوبئة اخلطرية كاملالريا واإليدز
  

  :  تقييم القوة الناعمة الصينية 
 

م نفوذها السياسي واالقتصادي جيب أن يتم يف سياق أهداف سياستها تقييم فعالية الدولة يف استخدا
اخلارجية، والصني تسعى لتجنب السياسات املستميلة للتنافس اليت سلكتها القوى اجلديدة الصاعدة يف مراحل 

يد ذلك من تارخيها كأملانيا يف مطلع القرن العشرين واإلمربيالية اليابانية واالحتاد السوفيييت السابق، ولتجس
واليت تعين يف جانب بناء القوة والنفوذ اإلقليمي والدويل الصيين، " الصعود السلمي"تبنت الصني سياسة

 نوطمأنة الدول األخرى حول طريقة توجيه هذه القوة املتنامية يف اجلانب اآلخر، وإلزالة الشعور باال أم
ت اخلطوط العريضة لسياستها اخلارجية وعدم الثقة يف أوساط جرياا، تبنت الصني شعارات مساملة شكل

‘Yulin weishan, yilin weiban’ )عامل جرياننا بلطف، عاملهم كشركاء( ،‘Mulin, anlin, fulin’ 
  (1)).حافظ على عالقات صداقة مع اجلريان، اجعلهم يشعرون باألمن، وساعد يف جعلهم أغنياء(

 

ألهداف هي نتائج استطالعات الرأي حول إحدى اآلليات اليت تثبت جناح الصني يف حتقيق هذه ا
شعبية الصني يف العامل، وشعبية الدولة يف العامل اخلارجي تعد افضل مقاربة حول جاذبية هذه الدولة، 

دولة  14أشار إىل أن أغلبية املواطنني يف  (BBC)استطالع حديث أجراه أحد أقسام هيئة اإلذاعة الربيطانية 
من  % 48ملون نظرة إجيابية عن الصني، ويف اموع العام يفضل مشلها االستطالع حي 22من اصل 

  .أبدو تأييدهم للنفوذ األمريكي % 38املستجوبني النفوذ الصيين مقابل 
  

وامللفت لالنتباه هو أن أعلى نسب تأييد النفوذ الصيين مت تسجيلها يف جنوب وشرق آسيا، حيث 
 2003يف إندونيسيا، ويف استطالع آخر اجري يف أواخر %  68، ويف الفيليبني % 70بلغت نسبة التأييد 

فقط الواليات املتحدة، ديفيد  % 09من التايلنديني الصني كأقرب صديق لتايلندا، يف حني اختار  ¾اعترب 

                                                
(1)  Drew Thompson, China’s Soft Power in Africa, From the ‘Beijing Consensus’ to Health Deplomacy, China 

Brief, Vol.05, Issue 21 (Oct 2005), p 3  
(2)  Ibid, p 4   
(1)   Bates Gill & Yanzhong Huang, Sources and limits of China’s Soft power , Op. Cit,p24  
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هي اليت " جاذبية السحر الصيين"علق على هذه املعطيات املذهلة بقوله أن  David Shambaughشامباوغ 
  (2).تصور األفرادتقف وراء التحول يف 

  

جد حمسوس يف الشرق األوسط،  ةبعيدا عن منطقة جنوب وشرق آسيا، تأثري القوة الناعمة الصيني
أمريكا الالتينية وإفريقيا، استطالع هيئة اإلذاعة الربيطانية وجد أن يف سبع دول يف املنطقة ستة منها هلا أغلبية 

  .العامل تفضل النفوذ الصيين يف) األرجنتني، املكسيك(و أكثريةأ) لبنان، إفريقيا اجلنوبية، الشيلي، الربازيل(
  

ويف إفريقيا، حالة أثيوبيا توضح تغلغل نفوذ الصني يف القارة، واىل غاية منتصف التسعينيات كانت 
روابط الصني مع هذا البلد حمدودة، لكن وضعها تغري مع توجه أثيوبيا للحرب ضد أرترييا ااورة، وكرد 

الواليات املتحدة بتقليص وجودها الدبلوماسي يف هذا البلد فتصرفت الصني بإيفاد أعداد كبرية فعل قامت 
، واليوم تتمتع الصني بنفوذ كبري يف أديس أبابا، امن الدبلوماسيني واملهندسني ورجال األعمال إىل أثيوبي

ى، و أصبحت شركاا الصينية زيارات من أعلى مستوى اكثر من أي بعثة غربية أخر ةوتستضيف السفار
االقتصادية قوة مهيمنة يف هذا البلد، وتوجد هناك قصص مشاة يف مناطق أخرى من إفريقيا خصوصا يف 

  .زميبابوي والسودان
  

 اجرى فيه القوة الناعمة الصينية حمسوسة أيضا يف الدميقراطيات الغربية، ويف البلدان الغربية اليت
الصيين، وحىت يف الواليات  ذأغلبية عامة حتمل نظرة سلبية عن النفوال توجد هناك  اليب يب سياستطالع 

) اليت جرى فيها االستطالع 22وهي أعلى نسبة يف الدول الـ(من املستجوبني  % 47املتحدة أين يتمسك 
  (1).عن وجهات نظر إجيابية % 39عن الصني، عرب  ةبنظرة سلبي

  

وى الغربية يف أن تكون هلا يد يف اخلالفات حتسن صورة الصني يفسر إىل حد ما إحجام بعض الق
 Sydney-basedاألمريكية خصوصا حول مسالة تايوان، يف استطالع أخر أجراه معهد سيدين - الصينية

Lawy Institute  من املستجوبني عن %  57استراليا دوليا، عرب د، يف ردهم حول ما يهد2005يف فيفري
فقط ابدوا قلقهم بشان تنامي القوة الصينية،  % 25كية، مقابل خماوفهم خبصوص السياسة اخلارجية األمري

يقتضي اتباع الواليات املتحدة يف أي حرب أمريكية على الصني  Anzusولدى سؤاهلم عما إذا كان حلف 
، وحىت يف عالقتها بواشنطن حققت الصني مكاسب "ال"من املستجوبني بـ% 79حول تايوان، أجاب 

ور حموري يف املفاوضات السداسية خبصوص كوريا الشمالية، ونالت الصني الثقة سياسية من خالل لعبها لد
  (2).يف كوا قوة موثوقة ومتعاونة يف النظام الدويل

  

                                                
  (2)  p25 Ibid,  

(1)   , Bates Gill & Yanzhong Huang, Op. Cit, p 25 
(2)   Ibid   
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عموما، منو القوة االقتصادية والعسكرية الصينية، توسع نفوذها السياسي، صوا الدبلوماسي املميز، 
والدولية متعددة األطراف هي تطورات أساسية يف الشؤون  ومشاركتها املتنامية يف املؤسسات اإلقليمية

اآلسيوية اليوم، وتفسر إىل حد ما االهتمام األكادميي واإلعالمي الكبري باحملصالت املستقبلية هلذا النمو، 
  .وتعكس يف جانب آخر خماوف القوى اإلقليمية من النهج الذي تسلكه هذه القوة الصاعدة مستقبال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الباسيفيك-انعكاس الصعود الصيين على القوى اإلقليمية يف آسيا: املبحث الثاين 
  

جتارية، مبقية على دور عاملي حمدود -مع أن الصني تطورت حىت اآلن يف األساس كقوة اقتصادية
تقع نتائجها على  النمو الصيين تضع حتديات كربى يف وجه الوضع القائم يف اإلقليم، ةنسبيا، إال أن دينامكي

جرياا وبعض القوى األخرى احلاضرة هناك كالواليات املتحدة، وهي النقطة اليت تستقطب اهتمامنا يف هذا 
  .املبحث

  

  : الواليات املتحدة األمريكية على انعكاساا : املطلب األول 
  



 67

منني؛ تامني مصاحلها جناح السياسات اخلارجية للقوى الكربى يرتبط بقدراا على حتقيق هدفني متزا 
احليوية و إدارة التنافس بني القوى الكربى للحيلولة دون تصعيد التوتر بينها، وجتنب إثارة عدم االستقرار 

  )1(.اإلقليمي أو احلرب
  

هذا كان التحدي األكرب للسياسة اخلارجية األمريكية منذ أن أصبحت الواليات املتحدة قوة كربى 
ث طورت سياساا أوال جتاه أملانيا مث جتاه االحتاد السوفييت، ويف احلالة األوىل مع مطلع القرن العشرين، حي

صون األمن األمريكي اقتضى الدخول يف احلرب، ويف احلالة الثانية تطلب األمر االخنراط يف سباق تسلح 
  .ى الكربىطويل، أزمات نووية، وحروب يف أقاليم حميطية، ويف كلتا احلالتني عانت أوربا من صراع القو

  

ويف القرن الواحد والعشرين، ورغم بروز العديد من صور التنافس اإلقليمي، مجاعات إرهابية عاملية 
تتبىن أجندة معادية للعوملة أو الغرب عموما، وظهور أشكال جديدة من التحديات غري التقليدية مثل شبكات 

تحدة االستمرار يف محاية أمنها يف إطار اإلجرام وريب السالح، إال أن الواقع يفرض على الواليات امل
التنافس التقليدي بني القوى الكربى مع السعي لتفادي عدم االستقرار اإلقليمي املكلف، ويف هذه احلالة 

  )2(.التحدي البارز هو تطوير سياسة خارجية ودفاعية فعالة ملواجهة صني نامية
  

  :الصينية يف السياق -وضع العالقات األمريكية. 1
  

اكرب مشكلة تواجه السياسة اخلارجية األمريكية يف القرن الواحد "ن املرجح جدا أن تكون الصني م
، ورغم أن هذه العبارة منقولة عن أحد ابرز املفكرين الواقعيني املعاصرين وهو جوزيف غريكو "والعشرين

Joseph Griecoن قوية مبا يكفي ، إال أن هناك العديد من املؤشرات اليت توحي بان الصني سوف تكو
إذ يبدوا أن الصني اليت استفادت من النظام الدويل  (1)لتحدي النظام الذي تريده الواليات املتحدة يف آسيا،

احلرب الباردة ساخطة على النظام السياسي اإلقليمي يف شرق آسيا وقد تستخدم القوة لتغيريه  دلفترة ما بع
   ظل معطيات القوة واألطماع الصينية املتنامية ؟ فما هو واقع العالقات الصينية األمريكية يف

  

مع ايار االحتاد السوفيايت، وجدت الصني نفسها يف حميط أمين جد مرغوب، ورمبا ألول مرة يف 
هناك دولة قوية هلا الرغبة أو القدرة لشن عدوان عسكري حاسم ضدها،  دالتاريخ الصيين املعاصر، ال توج

اديات العامل منوا، ومن منتصف الثمانينات إىل منتصف التسعينات كان وأصبحت الصني أحد اكرب اقتص

                                                
(1)  Robert S.Ross, A Realist Policy For Managing US-China Competition, Policy Analysis Brief, The Stanely 

Fondation, Nov 2005, p 02 
(2)   Ibid, p 02 
(1)  Joseph Grieco, China and America in the New World Policy, in Corolun W. Pumphrey, The Rise of China in 

Asia, op. Cit p22 
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وهو النمو الذي مل تعرفه يف هذه الفترة سوى دولتني فقط مها  % 6.9ناجتها الداخلي اخلام ينمو يف حدود 
  (2)تايلندا وكوريا اجلنوبية

  

الصيين لعقود أخرى  اخلرباء االقتصاديون يرجحون احتمال استمرار النمو االقتصادي والعسكري
قادمة، وهذا يفرض على الواليات املتحدة انتهاج استراتيجية استجابة لنمو هذه القوة، وعلى مدى عشر إىل 
عشرين سنة قادمة، النمو املتواصل يف الناتج الداخلي اخلام الصيين سوف يضمن بأنه حىت لو حتافظ بكني 

طلقة ستنمو وفق معدالت سريعة، وميزانيتها السنوية سوف على ميزانية دفاعية متواضعة، نفقات دفاعاا امل
متكِّن من منو هام يف حتصيل السالح، ويف نفس الوقت حتديث االقتصاد الصيين سوف ميكِّن اإلنتاج احمللي من 

  . تطوير أسلحته املتقدمة
  

ي القائم يف النمو املستمر للقوة العسكرية واالقتصاد الصينية قد يضع حتد هام للوضع االستراتيج
الصني اكثر قوة، فسوف تبحث عن أمن اكرب من  حشرق آسيا وللمصاحل األمنية األمريكية، وبقدر ما تصب

 - اكثر من تارخيها، ثقافتها، أو سياستها الداخلية- خالل تطوير نفوذ اكرب يف حميطها الدويل، قدرات الصني
بكني من حتد العالقات االستراتيجية  سوف تصوغ طموحاا اإلقليمية، قدرات صينية اكرب سوف متكن

األمريكية يف شرق آسيا وبذلك تقلص من الوجود االستراتيجي األمريكي، واالحتمال يف كلتا احلالتني هو 
  .الصيين وينمو بذلك عدم االستقرار يف اإلقليم-اشتداد الرتاع األمريكي

  

تحدي الشراكة األمريكية يف شرق منو الصني يف الطرق البحرية لشرق آسيا، وقدرة صينية موازية ل
آسيا سوف يضع حتد حاسم لألمن األمريكي، ومن احملتمل أن يقود إىل تصعيد نزاع قوي بني الواليات 

القوة الصينية  Roll back)(ت املتحدة سوف تتخذ خطوات لدحرجة املتحدة والصني طاملا أن الواليا
  )3(.بشكل يعزز حضورها يف إقليم تريده أن يكون مقسما

 1971بالنسبة للواليات املتحدة، ومنذ االنفتاح على الصني الذي باشرته إدارة نيكسون عام 
وخصوصا يف العقد املاضي، انتهجت استراتيجية ذات مسارين جتاه هذا البلد، التعامل مع الصني من جهة، 

  .وتقوية روابط التحالف يف شرق آسيا للوقاية من بروز الصني كقوة تصحيحية
  

ر املهم يف هذه االستراتيجية واألكثر إثارة للجدل هو بالتأكيد فكرة التعاطي مع الصني، أي العنص
الواليات املتحدة وحلفائها من خالهلا تأسيس روابط جتارية ومالية قوية مع الصني،  فاالستراتيجية اليت د

على الصعيدين اإلقليمي  ميكن من خالهلا استمالة هذه الدولة إىل تسويات اقتصادية سياسية ومؤسساتية

                                                
(2)   Ibid, p (22.23) 
(3)  Robert S.Ross, A Realist Policy For Managing US-China Competition, Op, Cit, p 02  
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حبيث تصبح الصني اكثر قبوال للنظام الدويل املعاصر وتصبح اكثر التزاما بعدم تغيريه إال من  (1).والدويل
  .خالل الطرق السلمية

 

وخالل سنوات التسعينات، اخنرطت إدارة كلينتون يف نقاشات واسعة حول معىن االرتباط مع الصني 
وهو النقاش الذي برز للسطح مع جميء إدارة بوش، وميكن أن نرى أهداف واملكاسب املتوقعة من ذلك، 

اإلدارة األمريكية من تعاطيها مع الصني يف خطاب ألقاه كاتب الدولة األمريكي للشؤون اخلارجية كولن 
  :2001جانفي  17باول أمام جملس الشيوخ يف 

  
تيجي وليست أيضا خصما سوف نعامل الصني بقدر ما تستحق، الصني ليست بالشريك االسترا

شريك جتاري يرغب يف التعاون يف احلقول  اعنيدا، الصني هي منافس، خصم إقليمي حمتمل، لكنها أيض
الصني هي كل هذه األشياء لكنها مع ذلك ليست عدوا، والتحدي ...اليت تنطوي على مصاحل مشتركة

قانون، وعرب تعريفهم بالقوى اهلائلة الذي يواجهنا هو أن نبقيها يف كذلك، ومن خالل تلقينهم سيادة ال
  )2( .لنظام املؤسسات احلرة اليت تنطوي عليها الدميقراطية، فسوف يرون أن ذلك هو اإلطار األمثل للتحرك

  

منو الصني يضع خيارات سياسية عديدة أمام صناع القرار يف الواليات املتحدة، أي االستراتيجيات 
عها حلماية مصاحلها على املدى البعيد حلماية افضل للمصاحل األمريكية اليت جيب على الواليات املتحدة اتبا

  :، وميكن تلخيصها يف النقاط األربع التالية ةوتنفيذ أهداف سياستها اخلارجي
  

  Status Quoالوضع القائم  ىاحلفاظ عل: اخليار األول 
 

السوق، متكني العوملة، تتضمن هذه اإلستراتيجية مواصلة السياسات احلالية يف الترويج القتصاد 
وتشجيع الدميقراطية، زيف نفس الوقت إظهار قوة عسكرية كافية للحفاظ على السلم يف اإلقليم، ويبدوا أن 

، فالبنتاغون يرتع إىل اعتبار "الواقعية"و " املثالية"السياسة اخلارجية األمريكية احلالية جتاه منو الصني جتمع بني 
  ".سوأاأل"ريوهات مبا يف ذلك للحالة ألمريكية،  وحيضر خمتلف السيناالصني ديد واقعي للمصاحل ا

  

السياسات اخلارجية األمريكية األخرى جتاه الصني تبدوا مثالية يف غالبها، فهي دف إىل تسويق 
املثل األمريكية كالدميقراطية واقتصاد السوق الرأمسايل وحقوق اإلنسان يف السوق، واغلب هذه السياسات 

إضافة جديدة ألطروحة ( Globalization-Peace Hypothesisالعومليت  -على أطروحة السالممبنية 
، واىل )حضرية يف الغالب(حيث عوملة االقتصادية الزراعية يقود إىل منو طبقة متوسطة ) السالم الدميقراطي

طلب داخلي اكرب للدميقراطية والتمثيل احلكومي، األطروحة تفترض أن هذه احلكومات الدميقراطية ال حتارب 
                                                

(1)  Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South 
Korea,Op, Cit, p 32 

(2)   Joseph Grieco, China and America in the New World Policy ,Op. Cit, p36  
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م دميقراطية ائية يقود إىل عالقات اكثر سلما مع الدول دعائ دبعضها البعض، ومن مث فان جهود توطي
األخرى، ويف هذا اإلطار ميكن تفسري السياسات األمريكية لتحرير التجارة وتسهيل دخول الصني إىل منظمة 

  )1(. التجارة العاملية ومؤسسات دولية أخرى
 

  Containmentاحتواء الصني :اخليار الثاين 
  

البعض -تهديد الصيين يطالب باتباع سياسة الردع واالحتواء جتاه الصنياجلناح الذي يشدد على ال
وهي السياسة الشبيهة مببدأ االحتواء الذي اعتمدته الكتلة الغربية  - Constrainmentيسميها سياسة الكبح 

 وأساليبخالل احلرب الباردة، وعلى الرغم من أن سياسة االحتواء تعطي انطباعا عن توظيف استراتيجيات 
  .املسائل السياسية و االقتصاديةعسكرية، إال أا تشمل أيضا 

  

وبالنظر إىل أن منو االقتصاد الصيين قد وفر املصادر لبناء جيش صيين قوي، إال أن اية احلرب الباردة 
ما إمكانية حدوث صراع للقوى الكربى يف آسيا، لكن منو الصني  والتقارب مع روسيا، قد قلص إىل حد

إقليمية قد حول األنظار حنو التهديد الصيين، خصوصا وان أنظار الصني متوجهة حنو احمليط  كقوة نووية
غوام إضافة إىل  اهلادي، وتدرك املعىن الذي حيمله تواجد القوات األمريكية يف كوريا اجلنوبية واليابان و
واحدة من البلدان األسطول األمريكي السابع العائم حول تايوان وجنوب شرق آسيا، لذلك فالصني هي 

  )2(.القليلة اليت تسلح نفسها بشكل مركز ألي مواجهة عسكرية مع الواليات املتحدة
  

أشبه ما يكون  أما يف اجلانب االقتصادي، فاحلديث عن احتواء الصني يبدوا أمرا بالغ التعقيد و
ا اجلانب، طاملا أن مبحاولة وضع عفريت يف زجاجة، والواليات املتحدة ال جتد أي مربر ألي فعل من هذ

االقتصاد الصيين قد حترر من اغلب القيود االشتراكية، واصبح اكثر اندماجا يف النظام االقتصادي العاملي 
  .2001خصوصا وان الصني عضو يف منظمة التجارة العاملية منذ 

  

  :موازنة النفوذ االقتصادي الصيين: اخليار الثالث
 

قوا السياسية واالقتصادية املتنامية لتعزيز قطاعها هناك احتمال ضعيف بان الصني تستخدم 
إقامة نفسها كقوة حمورية يف اإلقليم، والن بكني  العسكري دف تقليص نفوذ الواليات املتحدة يف حميطها و

أصبحت متلك املصادر اليت تسمح هلا باستعراض عضالا، من وجهة نظر طوكيو وتاييب، فان الصني تنتهز 
الواليات املتحدة إىل آسيا لوضع نفسها يف موقع زعيم آسيا ولفطم دول اإلقليم عن تبعيتها " التفات"عدم 

                                                
(1)   Ibid, p 36 
(2)   Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South 

Korea,Op, Cit,p 33  
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لواشنطن، والذين يعربون عن هذه الرؤية يؤكدون أن على الواليات املتحدة إرسال إشارة قوية لدول اإلقليم 
   )1(.بأا مل تصرف انتباهها حنو الشرق األوسط، وان هلا مصاحل قوية يف آسيا

 

 ةهناك طرق عديدة ميكن عربها إرسال هذه اإلشارات، إحداها عرب القنوات الواقعية مثل القوة العسكري
والتدفقات االستثمارية والتجارية احلالية، وأخرى عرب القنوات املثالية مثل التواصل الدبلوماسي والسياسي 

  .إضافة إىل البناء املؤسسايت متعدد األطراف
  

يين حيدث أساسا على حساب اليابان، رغم أن الواقع يثبت أن اليابان مازال النفوذ االقتصادي الص
، وله ناتج داخلي خام )مت احتساب االحتاد األورويب كاقتصاد واحد والثالث إذا ما(ثاين اكرب اقتصاد يف العامل

يف مرحلة من  اكرب بثالث مرات من نظريه الصيين، لكن االقتصاد الياباين قد تقلص بشكل كبري نتيجة دخوله
التراجع منذ عقد ونصف، ودعم جهود إعادة بعث االقتصاد الياباين ودفع طوكيو ألخذ دور قيادي قوي قد 

 )2( .يوازن بعضا من تطلعات الصني هو إحدى اخليارات املطروحة أمام صناع القرار يف الواليات املتحدة
  

  :الدميقراطية /ترويج العوملة: اخليار الرابع
  

و عوملة اكرب لتسريع التغيري الداخلي هو خيار آخر ميلكه صانع القرار يف الواليات جر الصني حن
املتحدة، حبيث أن التنمية االقتصادية و قوى العوملة يف الصني سوف حتدث حتوالت جوهرية على مستوى 

ىل اية قاعدة القوة واملصاحل، بغض النظر عما إذا كان صعود االقتصاد الصيين والطبقة العاملة سوف يقود إ
احلزب الواحد، ويصبح احلزب الشيوعي الصيين جمرب على األخذ بعني االعتبار مصاحل العمال وأرباب العمل 
على السواء، وهي املسائل اليت حاول احلزب احتواءها من خالل السماح لرجال األعمال باالنضمام إىل 

  .ات اتمعاحلزب، ومن خالل البحث عن توسيع التمثيل ليشمل خمتلف فئ
  

العوملة أيضا ختلق ضغوطات على اتمع الصيين وهو ما يسبب متاعب لبكني، الفجوة الواسعة يف 
الدخل بني األغنياء والفقراء يف أقاليم حمددة والفجوة العميقة يف الثروة واملداخيل بني املقاطعات الداخلية 

ايل، فان معدالت البطالة يف الصني ستكون اكرب، والساحلية قد يسبب قلقا كبريا، بدون النمو االقتصادي احل
البطالة ووجود شبكة ضمان اجتماعي فقرية إضافة إىل شروط العمل اخلطرية يف العديد من الصناعات، 

، النمو االقتصادي السريع يف 2003احتجاج شعيب يوميا سنة  160 بالفساد، والرشوة ولدت ما يقار
  .، لكن قد يقود أيضا إىل فوضى اجتماعيةالصني قد يقود إىل دميقراطية اكرب

  

                                                
(1)  Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South Korea, 

Op, Cit, p 33 
(2)  ,p34 Ibid 
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إحدى املسائل السياسية املهمة هي كيفية تدعيم مراكز قوة بديلة خارج إطار احلزب الشيوعي 
الصيين والتعاطف مع االحتجاجات الشعبية بدون منط قمعي مشابه ملا حدث يف ساحة تيان امنن، الواليات 

اطيها مع النمو الصيين، الشراكة وممارسة الضغط لتشجيع قوى املتحدة تنتهج اليوم أسلوبا معتدال يف تع
   )1(.الدميقراطية يف الصني، وهو اهلدف الذي يقتضي جتنيد دعم اكرب من اليابان وكوريا اجلنوبية

  

  اليابان  انعكاساا على:املطلب الثاين 
  

ي بشكل مستمر على املستويني اليابانية تباينا دراماتيا، تفاعل متنام-تعرف العالقات الثنائية الصينية
اإلنساين واالقتصادي يشوبه احتكاك سياسي وتوتر تارخيي واصطدامات حبرية أحيانا، فالتفاعالت بني 

االجتماعي معتدلة عموما، خصوصا على صعيد التبادل الثقايف، لكن املشاعر - الدولتني على املستوى اإلنساين
لالنتباه، أما على املستوى االقتصادي واملايل فالعالقات جيدة اىل  املعادية لليابان يف الصني تنمو بشكل ملفت

حد بعيد، والعالقات يف املستويني السابقني تتضمن مجلة من التفاعالت ذاتية احلركة وتتخذ مسارها خارج 
، اإلطار الرمسي، على عكس املستوى الدبلوماسي والسياسي حيث تتميز العالقات بني الصني واليابان بالفتور

حيث يبدوا أن الصني بصدد إزاحة اليابان كزعيم لقارة آسيا، واليابان جيد نفسه جمرب على التخلي عن 
   )2(.الدبلوماسية اإلقليمية لصاحل الصني

  

 :اليابانية -واقع العالقات السياسية الصينية. 1
  

 البيان الصيين(مشتركا وأصدر البلدان بيانا  1972عام اليابانية - الصينية الدبلوماسيةأعيدت العالقات 

عما " حماسبة الذات" تنازلت فيه الصني عن طلب تعويضات احلرب، وأعربت اليابان عن) الياباين املشترك
بأن  ،تايوان أرضا صينية معترفة حصل يف احلرب، وأبدت تفهمها واحترامها ملوقف الصني حول كون

وأكدت ما جاء يف البيان من  ،ة للصنيالوحيد حكومة مجهورية الصني الشعبية هي احلكومة الشرعية
، واإلعالن الصيين الياباين 1978عام   "اليابانية معاهدة السالم والصداقة الصينية"توجهات لتطبيع العالقات 

 .1998املشترك عام 
 

لكن حياج العديد من الباحثني يف شؤون الشرق األقصى بان  العالقات الصينية اليابانية اليوم متر  
يف أعقاب زيارة نيكسون التارخيية إىل الصني،  1972حلها منذ تطبيع العالقات بني البلدين عام بأصعب مرا

وصناع القرار يف طوكيو يستغربون استحضار القادة الصينيني للعداوة التارخيية بني البلدين، والصينيون 
الذي  Junichiro Koizumi    بدورهم متضايقون من بعض اخلطوات اليت قام ا رئيس الوزراء كوازومي

                                                
(1)   Ibid, p 36 
(2)  Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, 

and South Korea: U.S. Policy Choices, CRS Report for Congress, Order Code RL32882, 2006, p 18  



 73

أعاد إىل األذهان صورة اإلمربيالية اليابانية، هذه املشاعر زادت يف شدة برودة العالقات الثنائية، خصوصا وان 
  )1(.الدولتني تتنازعان السيادة على بعض اجلزر ، واليابان ينظر بارتياب كبري للنمو العسكري الصيين

 

ية تعود أساسا إىل منو القوة السياسية والعسكرية للصني وعلى الرغم من أن برودة العالقات السياس
والقلق الياباين بشان النوايا الصينية، إال أن وجود جيل جديد من القادة على هرم السلطة يف اليابان ذوو نزعة 

تطلق ( Senkakuقومية معادية للشيوعية، وتنامي املطالب الصينية خبصوص السيادة على جزر سينكاكو  
، إىل جانب الركود االقتصادي الذي تعرفه اليابان، والتبعية الثقيلة إىل ) Diaoyu  دياويوصني اسم عليها ال

الواليات املتحدة والشعور بالالأمن يف منطقة غري مستقرة، كلها عوامل زادت العالقات الثنائية برودا يف 
  (2).اجلوانب السياسية والدبلوماسية والعسكرية

 

إىل أن السياسة اليابانية جتاه الصني كان يديرها على الدوام العديد من لباحثني لقد أشار العديد من ا
، ومعظم هؤالء كان حيتفظ بتجارب زمن احلرب وما بعد "الدايت"مؤيدي الصني يف جملس الشيوخ الياباين

اء كان بارزا يف التأثري على موقفهم جتاه الصني، سو نوالشعور بالذنب واملسؤولية كا ،احلرب مع الصني
  .أو من األحزاب املعارضة (LDP)هؤالء من احلزب اللربايل الدميقراطي احلاكم 

  

ويؤكد هؤالء الباحثون انه بوصول جيل جديد من القادة إىل السلطة يف اليابان مع مطلع العقد 
عة اليت التاسع من القرن املاضي اختفى الشعور املتعاطف مع الصني وحلت حمله نزعة قومية جديدة، وهي الرت

الكرتونية كأدوات فعالة للتأثري يف األوساط  Yoshinori Kobayashiميكن رصد جانب منها يف أعمال 
عن ( Taiwan-Ronالشابة، وكرس معظم أعماله لتربير السلوك الياباين أثناء احلرب، وقد ألف كتاب 

 Gomanizumuوسلسلة أعماله وحيمل رسالة سياسية تؤيد تايوان وتربز املشاعر املعادية للصني، ) تايوان

Sengen )اهرة بالطغيان(1).الف نسخة منها يف اليابان250تسويق اكثر من  2000مت منذ نوفمرب ) ا  
  

صناع القرار يف طوكيو جد منفعلني للعديد من املواقف السياسية الصينية، خصوصا االنتقادات 
لتارخيية بني البلدين، وهذا االنفعال من املرجح ان يأخذ املتكررة لليابان وتفسريام جلوانب معينة من الوقائع ا

أبعادا أكثر سوءا يف ظل إحباط اليابانيني من التدهور االقتصادي املستمر للبلد واالفتقار لقيادة سياسية قوية 
  (2).وميكن أن يؤدي ذلك بسهولة إىل إثارة املشاعر املعادية للصني

  

  :احلميدة  العوائق التارخيية وتراجع املشاعر .2
  

                                                
 Ibid, p 18 (1)  

(2)  Tsuneo Watanabe, Changing Japanese Views of China. A New Generation Moves Toward Realism in Corolun 
W. Pumphrey, The Rise of China in Asia, op. Cit, p 164 

(1)   Tsuneo Watanabe, Changing Japanese Views of China. p 165 
(2)  Ibid.  
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تؤمن  مل تستطع أن  مرجعا أساسيا لعالقات البلدين ولكنها أعاله تعترب الوثائق الثالث املذكورة
اليابان باالعتذار   تطالب وحروا عقبة أمام ذلك حيث إن الصني" قضية التاريخ"التطبيع الكامل، فال تزال 

 ".حرب اقترف فيها اليابانيون جرائم"عن هذه احلقبة اليت 
  

فالصني اعترضت على  تسببت االامات بالتفسري األحادي هلذه الوثائق بتصعيد التوتر بني البلدين،و
املناهج الدراسية اليابانية، وتطورت إىل  يف الصني وآسيا  الصورة اليت كتب ا تاريخ حرب اليابان على

يليه محلة ضد مطالبة اليابان وشنت الصني يف نفس العام والذي  ،2005مظاهرات شعبية معادية لليابان عام 
قد ارتدت عن  - من خالل زيارات كوازومي-، ومن وجهة نظر بكني، فان الياباناملتحدة مبقعد دائم باألمم

للتخلص من الذنب التارخيي من خالل إعالنه أن الشعبني  1972الطريق الذي منحه هلا ماوتسي تونغ عام 
  (3).لقيادة العسكرية اليابانيةالياباين والصيين متساوون يف كوم ضحايا ا

  

، وتغري 1972العالقات الصينية اليابانية حلقة طويلة من التقلبات منذ تطبيعها عام  تعرف وقد
املشترك بقرار أحادي عام  Bao-Shanاملواقف ميكن ربطه غالبا بأحداث معينة كقيام الصني بإلغاء مشروع 

رغم الضغوطات  1995، وإجرائها جتارب نووية عام 1989، وقمع مظاهرات يف ساحة تيان أمنن عام 1981
لكن  (4)،ومنذ ذلك الوقت والعالقات بني الدولتني تزداد سوءا القوية من جانب اليابان إلثناء الصني عنها،

التوتر يبقى شديدا يف العديد من املسائل التارخيية، خصوصا تلك املتمركزة حول سلوك اليابان خالل احلرب 
انية، واملسالة األكثر خالفا هي حول زيارة املسؤولني اليابانيني وعلى رأسهم كوازومي ملعبد العاملية الث

مليون ياباين سقطوا أثناء احلرب،  2.5يف طوكيو لتخليد أرواح  شنتوي، وهو معبد Yasukuniياسوكوين  
 .كمجرمي حرب - أ-ل حمكمة الشرق األقصى يف إطار الفئة ـعسكريا مت تصنيفهم من قب 14ومن بينهم 

(1) 
  

القادة الصينيون شددوا مرارا بان زيارات الوزير األول كوازومي ملعبد ياسوكوين تشكل حجر عثرة 
عضوا من جملس  58يف دفع العالقات السياسية بني البلدين، ويف خطوة تصعيدية جديدة قام أربعة وزراء و

بزيارة هذا الضريح موطن ) ملية الثانيةذكرى استسالم اليابان يف احلرب العا(2004أوت  15الدايت يف 
اخلالف، وكرد فعل أعلنت اخلارجية الصينية أن القاعدة السياسية للعالقات الصينية اليابانية هي أن يكون 

  )2(.للحقبة املاضية" فهم صحيح"لكال الطرفني 
  

                                                
(3) 60 How Japan Imagines China and See Itself ,World Policy Journal, Winter 2005/06, p Masaru Tamamato,  
(4)   Benjamin Self, China and Japan : A Façade of Friendship, The Washington Querterly, Vol.26, No.1(Winter 

2002/03), p 78 
How Japan Imagines China and See Itself, Op, Cit,p 59 (1)  Masaru Tamamato, 

Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, (2) 
and South Korea, Op. Cit, p 20  
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وشهدت  مدن صينية على األقل، 09اندلعت مظاهرات واسعة معادية لليابان يف  2005ويف أفريل 
شانغهاى احتجاجا عنيفا حيث قام املتظاهرون برشق القنصلية اليابانية يف املدينة، وقاموا بتخريب املتاجر اليت 

جرت احتجاجات غاضبة من 2005جويلية 17تعود لليابانيني، زيارة كوازومي اخلامسة إىل ياسوكوين يف 
ء اجتماعات ثنائية كانت مقررة مع اليابانيني، قبل القادة اآلسيويني خصوصا يف بكني وسيول، وقامتا بإلغا

يف جملس األمن معارضة شديدة من ) بدون حق الفيتو(واصطدمت املساعي اليابانية للحصول على مقعد دائم 
  .قبل بكني
 

آالف ياباين مسجلة تقلبات  03وكالة جملس الوزراء اليابانية أجرت استطالعات للرأي مشلت 
 1980لصني، االستطالع وجد أن هناك تراجع عام يف املشاعر احلسنة جتاه الصني، يف املواقف اليابانية جتاه ا

ابدوا استياؤهم من  %14من الشعب الياباين حيمل مشاعر اجيابية جتاه الصني مقابل  %78.6كان هناك 
مع ابدوا مشاعر سلبية جتاه الصني، و% 47.2فقط عن مشاعر اجيابية و %48.8عرب  2000الصني، ويف عام 

ذلك الصورة الصينية عن اليابان اقل لطفا من الصورة اليابانية عن الصني، يف استطالع آخر اجري يف بكني 
فقط عن حبهم  %10احلياد، يف حني أعرب  %35، والتزم 1997عن كرههم لليابان% 41سنة ، عرب 
 (3).أية إجابة اعن آراء خمتلفة أو مل يقدمو %10 لليابان، وعرب

  

  :إلقليمي التصادم ا. 3

هذه الفكرة يبدوا أا التصور األساسي املنتشر يف حلقات " الصني هي مصدر ديد، ألا الصني"
األمن القومي الياباين احلايل، وهناك اهتمام شديد بالنمو املسجل يف املشاريع العسكرية الصينية وما إذا كانت 

كاك العدائي حول التاريخ، فان العالقات األمنية غري فإىل جانب االحت (1)الصني تنوي معادلة القوة األمريكية،
مستقرة بني البلدين، الوثائق الرمسية الصادرة عن وزارة الدفاع اليابانية تظهر قلقا واضحا حول برنامج 

لوزارة الدفاع اليابانية أشارت إىل ضرورة لفت االنتباه " الورقة البيضاء"التحديث العسكري الصيين املستمر، 
يرسم  2004لسنة  (NDPO)، تقرير برنامج الدفاع الوطين (PLA)حتديث جيش التحرير الشعيب ملسارات

مواجهة حول املوارد البحرية، الرتاع اإلقليمي حول جزر : ثالث سيناريوهات هلجوم صيين حمتمل على اليابان
فكرة الغزو املباشر التايواين، ومع ذلك يستبعد العسكريون اليابانيون -سينكاكو، واتساع الرتاع الصيين
  )2(.لألراضي اليابانية يف الوقت احلايل

  

مت  2004نوفمرب  10العديد من املسائل السيادية احلامسة هيمنت على العالقات الثنائية مؤخرا، يف 
إرسال فرق من قوات الدفاع الذايت التابعة للبحرية اليابانية لتعقب غواصة نووية صينية دخلت املياه اإلقليمية 
                                                

(3)  Tsuneo Watanabe, Changing Japanese Views of China. Op. Cit, p 169 
(1)  56How Japan Imagines China and See Itself,World Policy Journal, Winter 2005/06, p Masaru Tamamato, 
(2)  Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South Korea, 

Op. Cit, p21  
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، وهي احلادثة اليت أشعلت نقاشا حادا يف األوساط الرمسية اليابانية Okinawaجزيرة اوكيناوا  بابانية قرالي
، البعض (EEZ)حول نشاطات التنقيب اليت جتريها الصني شرق حبر الصني قرب املنطقة االقتصادية اليابانية 

  .ازع عليهايف اليابان طالب مبضاعفة قوات خفر السواحل حلماية املناطق املتن
  

 - سابقا- مفوض األمانة العامة للحزب الدميقراطي احلاكم يف اليابان Shinzo Abe شيرتو آبيه
وهي تعرب " احلكمة املقنعة هي النظر إىل الصني كمصدر ديد"صرح للصحافة يف عبارة وجيزة بقوله 

حملللني اعترضوا على تبين بوضوح عن وجهة النظر الرمسية جتاه النمو العسكري الصيين، لكن العديد من ا
خوفا من أن يقود ذلك إىل نزاع استراتيجي مع  ARAKIلنظام الدفاع الصاروخي الذي أقرته جلنة  ناليابا

الصني، ويف إطار اجللسات الوزارية حول األمن اليت عقدت يف واشنطن، أعلنت اليابان والواليات املتحدة أن 
يع حل سلمي للمسائل املتعلقة مبضيق تايوان عرب أسلوب تشج"هدف أي استراتيجية مشتركة بينهما هو

، وكان ذلك تصرحيا ياباين نادرا مبصلحته يف االستقرار عرب املضيق، هذا التصريح مت النظر إليه يف "احلوار
   )3(".تدخل وقح يف الشؤون الداخلية الصينية"بكني على انه 

  

يف رصده للميول الكربى للدولتني  Tomohiko Taniguchiاملفكر الياباين توموهيكو تانيجوشي 
الحظ أن الصني هي مصدر التحدي املرعب لليابان رغم العالقات االقتصادية املزدهرة بني البلدين، ويرى أن 

طاملا أن الصني بصدد النضج وتسعى ألخذ موقع ريادي يف العامل، صناع " سالم بارد"الدولتني تتمسكان بـ
وخصوصا  (1)،وتيمور الشرقية بالغ انتشار اجليش الياباين يف العراق وأفغانستانالقرار يف بكني يرقبون حبذر 

من الدستور اليت متنع استخدام القوة حلل  09النقاش الدائر يف األوساط الرمسية اليابانية حول تعديل املادة 
  .الرتاعات

  

أي مدى ميكن للتفاعالت  السؤال الرئيسي الذي يطرحه الباحثون يف الشؤون الصينية اليابانية هو إىل
االقتصادية إعاقة تصعيد التوترات السياسية بني البلدين إىل عداوة تامة أو حىت نزاع عسكري؟ حياج العديد 
من اخلرباء بان العالقات األمنية الصينية اليابانية حتقق استقرارها حىت اآلن من خالل منو الروابط االقتصادية 

القات الصينية اليابانية خلصت إىل أن التعاون يف احلقل االقتصادي مل بينهما، إحدى الدراسات حول الع
يتطور إىل تعاون يف احلقل األمين، لكن الدراسة أشارت أيضا إىل أن املواجهة يف احلقل األمين مل تسبب 

برهن بشكل فعال على قدرته يف - عموما–احتكاكا يف العالقات االقتصادية، لكن التفاعل االقتصادي 
، بل لعب أيضا دورا فعاال يف احلفاظ على هذه العالقات خالل ةيج لعالقات سياسية ودبلوماسية جيدالترو

 . فترات االضطراب
  

                                                
(3)   Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South Korea, 

Op. Cit,p 23  
(1)   Op, Cit, p 85  Benjamin Self, China and Japan : A Façade of Friendship, The Washington Querterly,  
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كانت ردة  1989 تيان امننففي فترات األزمات اليت عرفتها عالقات البلدين مثل أحداث ساحة 
ادي، وخيلص الكاتب إىل أن الفعل يف طوكيو بسيطة بغرض عدم اإلضرار باالستقرار السياسي واالقتص

تشابك لروابط بني اقتصادي البلدين سوف جيعل من املمكن الوصول إىل نقاط توافق حول شؤون األمن 
   )2(.اإلقليمي بصدد احلفاظ على السالم، كما جيري حاليا يف احملادثات السداسية حول كوريا الشمالية

  

  ا���9(���8 7�6  ��#�ان: ا�	.�3 ا�1��2 
  

ور املسالة التايوانية إىل احلرب األهلية الصينية اليت انتهت بانتصار الشيوعيني وقيام مجهورية تعود جذ
الصني الشعبية، وفرار الوطنيني إىل جزيرة فرموزا أين أعلنوا قيام دولة الصني الوطنية، وحظي كل طرف 

ة كانت كلتا الصينيتني بدعم مباشر من قبل إحدى الكتلتني يف إطار احلرب الباردة، وخالل هذه الفتر
لكنهما خيتلفان حول من هو املمثل الشرعي لصني  One China" صني واحدة"تتمسكان بشعار 

  )3(.موحدة
. 

هذا الوضع بدا يف التحول مع اية احلرب الباردة، ومع أن كل من الصني وتايوان استمرتا يف 
النسبة للصني ذلك يعين خضوع تايوان للصني، إال أن تفسريمها لذلك خمتلف، ب" صني واحدة"االعتراف مببدأ 

 One Country Twoمع إمكانية متتعها بدرجة معتربة من االستقالل الذايت كما يشار لذلك وفق قاعدة 

Systems  يشري إىل الثقافة والتاريخ " صني واحدة"واملطبقة حاليا يف هونغ كونغ، وبالنسبة لتايوان، مبدأ
غري  )1(بالوطن األم، لكن هذا ال مينع تايوان من التصرف كدولة مستقلة وموازية،املشترك الذي يربط اجلزيرة 

أن صناع القرار يف بكني عربوا يف مرات عديدة عن إمكانية اللجوء إىل القوة يف حالة إقدام تايوان على جعل 
  .De Jureإىل دولة مستقلة قانونا  -يف الواقع- نفسها من دولة مستقلة

  

  :الصينية التايوانية  واقع العالقات. 1
  

على خالف اجلوانب السياسية حيث تتميز العالقات الثنائية حبالة من العداء الشديد ماعدا من بعض 
املفاوضات حول مستقبل اجلزيرة، واليت تسعى من خالهلا بكني لفرض منطقها، فان التفاعالت يف اجلوانب 

صني حوافز مشجعة ألرباب العمل التايوانيني لالستثمار االقتصادية واالجتماعية يف منو إجيايب، حيث تقدم ال
يف الصني، وتأمل من وراء ذلك أن يؤدي االعتماد املتبادل االقتصادي واملايل إىل تقومي القوى االستقاللية يف 

األبواب "تايوان، وكما ورد يف إحدى األوراق البيضاء الصادرة عن اخلارجية الصينية خبصوص تايوان 
                                                

(2)  Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect ...Op. Cit,p 24   
(3)   Allan Colins,State-induced Security Dilemma; Maintaining the Tragedy, Cooperation and Conflict: Journal of 

the Nordic International Studies Association, Vol. 39,No.1, p (34-35)  
(1)   Allan Colins,State-induced Security Dilemma;Op. Cit, p 36 
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يل تدفق السلع واألشخاص، ونرحب باستثمارات رجال األعمال التايوانيني يف البلد األم، مفتوحة لتسه
   )2(".وسوف يتمتعون بامتيازات خاصة ومحاية قانونية

  

اإلنساين العالقات الثنائية يف هذا املستوى  دافئة كما تربزها العديد /على صعيد التفاعل االجتماعي
ألف صيين  250مليون تايواين بزيارة الصني واكثر من  13قام حوايل  من املعطيات، يف السنوات األخرية

آالف عقد زواج يف الغالب بني رجال األعمال التايوانيني ونساء  210زاروا تايوان، ومت تسجيل اكثر من 
ر مليا 100إىل  70واإلحصاءات الرمسية تشري إىل أن رجال األعمال التايوانيني  قد استثمروا من  )3(.صينيات

نصف االستثمارات التايوانية يف اخلارج، ويقيم اكثر من مليون تايواين يف  لدوالر يف الصني، أي ما يعاد
من املنتوجات اإللكترونية  %70نسبة  2003ألف منهم يف شانغهاي وحدها، ويف سنة  400الصني  

  )4(.املصنوعة يف الصني كان مصدرها الشركات التايوانية
  

العسكرية، وما مييز العالقات - هذا البحث هو التفاعل يف اجلوانب السياسيةيف الكن اكثر ما يهمن
الثنائية اليوم هو استخدام بكني لقوا االقتصادية و السياسية املتنامية خلدمة أجندا الدبلوماسية ، حيث 

تايوان إىل منظمة انضمام (تتمسك الصني باليد العليا يف منع تايوان من العضوية يف اغلب املنظمات الدولية 
ومن تلقي االعتراف الدبلوماسي من الدول الكربى يف العامل، ) التجارة العاملية كان باعتبارها إقليما منفصال

ابعد من ذلك قامت الصني بتجميد وضع تايوان كمالحظ غري رمسي يف منظمة الصحة العاملية، ومنعت 
العضوة يف منتدى  21السنوي لقادة الدول الـمن حضور االجتماع  Chen Shui-Bianالرئيس التايواين 

  )1( (APEC)الباسفيك -التعاون االقتصادي السيا
  

استراتيجية بكني فيما يتعلق بتايوان هي احلفاظ على موقف متصلب ضد استقالل تايوان، مع 
ياق ، ويف هذا الس(Renegade province)" مقاطعة مارقة"التهديد بالعمل العسكري ضد ما تعتربه بكني 

قانونا جييز استخدام القوة ضد تايوان إذا حتركت حنو االستقالل الرمسي،  2005سنت الصني يف مارس 
صاروخ على طول الساحل اجلنويب للصني، وعززت قدراا على شن هجوم حبري،  600 بونصبت ما يقار

  )2(.وهي العوامل اليت جعلت ميزان القوة عرب املضيق يتحول بشكل ثابت ملصلحة بكني
  

موجه أساسا للدفاع عن اجلزيرة ، " رادع حاسم"استراتيجية صناع القرار يف تاييب هي احلفاظ على 
مع السع للحيلولة دون حدوث توازن عسكري منقلب حنو بكني، وزير الدفاع التايواين يف تقريره النصف 
                                                

(2)   Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South Korea, 
Op. Cit,p 11  

(3)   Ibid, p 12  
(4)   Ibid, p(12-14) 
(1)   Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South Korea, 

Op. Cit,p15  
(2)   Ibid, p 16 
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ة بكني سوف يقودها حيذر من الترسانة العسكرية الصينية خصوصا وان الالتوازن ملصلح )2005(سنوي 
  .حملاولة حل املسالة التايوانية عرب الوسائل العسكرية

  

فوجود عامل الردع كمؤشر على ثقل تكاليف احلرب، والتدخل احملتمل من قبل الواليات املتحدة، 
هي عوامل مازالت تصب يف إطار استمرار الوضع القائم عرب املضيق، رغم أن البعض يف بكني يؤكدون على 

، يقر 2004السترجاع تايوان بغض النظر عن التكاليف، تقرير صادر عن قسم الدفاع الوطين الصييناحلرب 
، "بأي مثن"بان حركة استقالل تايوان هي اكرب ديد يواجه السيادة الصينية، وهو الشيء الذي جيب وقفه 

  .وهي إشارة إىل تكاليف نزاع مفتوح مع تايوان
  

  :يوان احتماالت احلرب عرب مضيق تا. 2
  

تؤكد أن احلرب يف مضيق تايوان قد تأخذ أشكاال خمتلفة،  يالعديد من مراكز البحث اإلستراتيج
ويبقى السيناريو األكثر احتماال هو الغزو الربي والبحري للجزيرة، ويعتقد العديد من حمللي البنتاغون أن 

ير صادر عن وكالة الدفاع عام احتماالت جناح اهلجوم الصيين سوف تكون عالية كما أشار إىل ذلك تقر
لكن بالنظر إىل معطيات عديدة سنأيت على ذكرها، ترجح هذه املصادر احتمال جلوء الصني  )3(،1999

سواء بفعل تكاليفها املنخفضة أو الن احتماالت النجاح ستكون -الستخدام أساليب الضغط بدال من الغزو
و حصار حبري، و هاتني احلالتني متنحان الواليات ويشمل هذا اخليار هجوما بصواريخ بالستية أ -اكرب

  .املتحدة الوقت الكايف الختاذ أي رد عسكري الن بقاء تايوان سوف لن يكون يف خطر عاجل
  

  :البحري -الغزو الربي: السيناريو األول
  

البحرية يشري إىل ثالث عناصر أو شروط أساسية ألي غزو ناجح، األفضلية -تاريخ الغزوات الربية
وية للمهاجم، استخدام أساليب املناورة واملفاجأة، و أخريا السعي لتعزيز املواقع بشكل يتخطى سرعة اجل

الطرف املدافع يف جلب تعزيزات جديدة، ويف اهلجومات الربية والبحرية الناجحة يف احلرب العاملية الثانية 
الثالث، لكن املهاجم قد حيقق النصر  واحلرب الكورية كانت الواليات املتحدة وحلفائها تتوفر على املزايا

حىت وان افتقر إىل واحد من هذه العناصر أو اكثر، حيث مل تكن لربيطانيا أفضلية جوية عندما أنزلت قواا 
  )1(.يف حرا مع األرجنتني 1982عام  الفوكالنديف شرق جزر 

                                                
(3)  Michael O’Hanlon, Why China Cannot Conquer Taiwan, International Security, Vol. 25, No. 2 (Fall 2000),p 52 
(1)   Michael O’Hanlon, Why China Cannot Conquer Taiwan,Op. Cit, p 54 
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ر القوة بالنسبة للصين في سعيها لغزو تايوان سيكون عليها البدء بمهاجمة مصاد

األساسية  مثل المطارات والموانئ وتسهيالت التوجيه والمراقبة، باستخدام الطائرات 

والصواريخ، وتأمل في توخي عنصر المفاجأة من وراء ذلك لعدم تمكين تايوان من بدء 

  .تعبئة عسكرية قبل استهداف بنى التوجيه والمراقبة
  

لربية البحرية واجلوية لعبور املضيق بتكتل، وقد تغمر بعد اهلجوم املفاجئ تقوم الصني بتجميع قواا ا
املضيق بسفن عديدة أخرى إلرباك مصادر االستطالع األمريكية والتايوانية، وتسعى الصني من خالل 

جهاضية حلد قدرة تايوان على حتريك تعزيزات إحتكمها يف اجلو إىل بث الفوضى يف تايوان عرب ضربات 
  )2(.فة من قبل القوات اجلوية والبحرية الصينيةجديدة إىل املناطق املستهد

  

لكن احتماالت جناح هذا السيناريو ستكون ضعيفة يف الوقت الراهن على األقل، كما توقعت ذلك 
ملاذا ال "بعنوان  Michael O’Hanlonالعديد من املصادر االستراتيجية، يف دراسة حديثة ملايكل اوهانلون 

أن الصني ستواجه عوائق مثبطة إذا حاولت غزو تايوان عن طريق البحر،  تؤكد" ميكن للصني غزو تايوان؟
وميكن لفرق صينية قليلة االنتشار يف املياه، ماحنة بذلك مقدارا ضئيال من القدرة على التقدم العسكري، كما 

عربة  400ألف جندي بتجهيزام مع حوايل  15إىل  10ال ميكنها حتريك اكثر من  70أن سفنها احلربية الـ
  .مدرعة

  

ومع أن تايوان يف وضع اضعف نسبيا من الصني، لكن حىت هذا الضعف ال خيدم مصلحة الصني،  
مليون  1.5ألف جندي يف حالة نشاط و 240والكثري من عناصر التحليل ختدم ملصلحة تايوان، فهي متلك 

اتل يف الكيلومتر مق 1000كلم، بإمكان الصني نشر  1500احتياطي، ومع خط ساحلي ميتد ألكثر من 
وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يفترض جهل تايوان باجلهة  )1(الواحد على طول سواحلها إذا أرادت ذلك،

إال أن تزويد الواليات املتحدة لتايوان بصور األقمار الصناعية أو طائرات االستطالع  اليت يقع فيها الغزو،
تماال قويا حىت وان بقيت القوات األمريكية خارج العمليات حول املواقع املستهدفة من قبل الصني يبقى اح

 300ميل عرضا فان تايوان نفسها متتد ألكثر من  100العسكرية، وعلى الرغم من أن املضيق ال يزيد عن 
حتتاج ألكثر من نصف يوم للقيام برحلة كاملة،  فميل طوال، ومن مث فان السفن ذات العشرين عقدة سو

  .ل ديدا لكل أجزاء اجلزيرة مرة واحدةوال ميكنها أن تشك
  

إضافة إىل ذلك تفتقر الصني أيضا للعنصر الثالث احلاسم يف الغزو العسكري الناجح، حمدودية  
قدرات القوة اجلوية الصينية يف رصد واستهداف األهداف األرضية املتحركة، إضافة إىل عدم القدرة على شن 
                                                

(2)   Ibid, p 59 
(1)  Op. Cit,p 63 Michael O’Hanlon, Why China Cannot Conquer Taiwan,  
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كما أن خمتلف  (2)وقبل حلول الظالم، قيام بطلعتني فقط يف اليومعلى ال عمليات ليلية حيث تكون جمربة
للسفن واأللغام البحرية قادرة على إحلاق الضرر  ةالتوقعات تشري إىل أن القدرات الصاروخية التايوانية املضاد

  .من القوات الصينية مبجرد اقتراا من سواحل تايوان % 20بـ
  

  االستسالم تايوان علىإرغام : السيناريو الثاين 
  

لكن إذا سلّمنا بعدم قدرة الصني على غزو تايوان يف العقد القادم على األقل هل بإمكاا استخدام 
القوة العسكرية بطريقة حمدودة يف حماولة للضغط على تاييب لقبول شكل من أشكال الكونفدرالية؟ هناك 

  .خمتلفني اهلجوم الصاروخي واحلصار سيناريوهني
  

صاروخ باليسيت منصب قبالة سواحل تايوان،  600ألول، متتلك الصني على األقل خبصوص اخليار ا
ضرب العمق التايواين لكن ال تتمتع بالدقة الكافية الستهداف M-11 وM-9ومن هذه املواقع ميكن لصواريخ 

يف  املطارات أو املوانئ، وحىت وان أطلقت الصني ضعف هذا العدد فإا قد ال تسجل سوى إصابات قليلة
  .األهداف

  

بني " حرب املدن"ومع ذلك فان استخدامها قد يقتل عددا كبريا من املدنيني، وكما دلت خربات 
، فإن هذه التكتيكات املرعبة سوف تسبب ماسي للمدنيني "عاصفة الصحراء"العراق وإيران وعمليات 

االستسالم، واستخدام اهلجمات  التايوانيني، ومن املرجح أن تقوي عزمية التايوانيني بدال من إرغامهم على
  )3(.الصاروخية على هذا النحو سوف يعرب يف احلقيقة عن عجز الصني اكثر من أي شيء آخر

  
، وبدال من استخدام أسلوب التخويف، قد تتخذ Blockadeالسيناريو القهري الثاين هو احلصار 

شك كبري يف قدرة الصني على عزل تايوان الصني االقتصاد التايواين هدفا هلا وحتاول حتطيمه، ومع ذلك هناك 
عن العامل اخلارجي، وعما إذا كان بإمكان الصني إقناع اغلب السفن التجارية بعدم املخاطرة باإلحبار حنو 

  )1(.تايوان
  

احلصار البحري قد يأخذ أشكاال عديدة، لكن بالنسبة للصني املقترب األقل مغامرة هو إدخال عامل 
الت البحرية من واىل تايوان بإغراق مناسبيت لسفن الشحن باستخدام الغواصات أو املغامرة إىل كل الرح

األلغام البحرية، وقد تعزز الصني هذا احلصار جمات جوية، و يف بدئها حلصار على تايوان، هناك ثالث 
وان عناصر مهمة تعمل ملصلحة الصني، احتواء تايوان على خط ساحلي واحد وموانئ مكشوفة، افتقار تاي

                                                
(2)  Ibid, p 64  
(3)   Ibid, p 75  
(1)  Michael O’Hanlon, Why China Cannot Conquer Taiwan ,Op, Cit, p 75   



 82

للمصادر الطبيعية مقارنة بالصني مما جيعلها اكثر معاناة من احلصار و اعتماد االقتصاد التايواين على التجارة 
من الناتج الداخلي للبلد، و أخريا  امتالك تايوان لعدد قليل من الغواصات أو الطائرات  2/3اليت تشكل

  .اهلجومية بعيدة املدى بإمكاا كسر احلصار
  

مكان تايوان ختفيف آثار احلصار الصيين من خالل تغيري مسار السفن، حبيث يصبح ومع ذلك بإ
بإمكان السفن الذهاب وايء من واىل الشاطئ الشرقي للجزيرة متجنبة املرور عرب املضائق اإلندونيسية وحبر 

الرب الصيين، ويصبح  الصني اجلنويب، األمر الذي يدفع الصني إىل حماولة نقل اهلجوم إىل حميط مفتوح وبعيد عن
بإمكان السفن التايوانية املضادة للغواصات من العمل خارج مدى اغلب الطائرات الصينية واالستناد إىل 

اجلوية التايوانية ستكون يف موقع جيد للدفاع عن السفن يف شرق  تالغطاء الرب التايواين، كما أن القدرا
  )2(.اجلزيرة ضد أي طائرة صينية متعقبة

  

تبقى مع ذلك معرضة للخطر خصوصا يف حالة استخدام الصني لأللغام البحرية، والنتيجة يف  تايوان
كل األحوال هي أن تايوان قد ال تكون قادرة مبفردها على كسر هذا احلصار، وستكون يف حاجة ماسة 

نطقة، املوجودة بامل (SOSUS)لدعم مادي أمريكي خصوصا للغواصات والطائرات ونظم التنصت حتت املاء 
إذا - Luzon  ليزونكما أن حامالت الطائرات األربعة مدعمة باملقاتالت الرابضة على ارض اوكيناوا و 

قد خيلق مظلة جوية هامة ويصبح من غري ادي استخدام بكني لقواا  - مسحت طوكيو و مانيال بذلك
  .فتراضاتوالنتيجة هي أن الصني ال ميكنها غزو تايوان حىت يف افضل اال )3(اجلوية،

  
  :مستقبل العالقات الصينية التايوانية . 3

 

لقد أشار العديد من املالحظني إىل أن عدم جلوء الصني إىل القوة حلسم أحد أهم أهدافها القومية 
يرجع إىل جمموعة من االعتبارات تكون على األرجح السبب الرئيسي يف استقرار العالقات عرب املضيق حىت 

صني لالستقرار ملواصلة منوها االقتصادي والستقطاب مزيد من االستثمارات األجنبية، أوهلا حاجة ال؛ اآلن
إضافة إىل رغبتها يف حتقيق شروط افضل ملواجهة حتديات دخوهلا ملنظمة التجارة العاملية، واملشاكل الداخلية 

ماعة االقتصادية الدولية يف وثانيها رغبة اجل )1(مثل البطالة واتساع اهلوة بني األقاليم الساحلية والداخلية،
احلفاظ على االستقرار يف اإلقليم ألغراض جتارية وهي الرسالة اليت تدركها كل من بكني وتايوان جيدا، 
السبب الثالث هو أن تايوان نفسها يف حاجة إىل االستقرار لقيادة إصالحات سياسية واقتصادية داخلية، 

                                                
(2)  Ibid, p 76  
(3)  Ibid, p 78  
(1)  Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South Korea, 

Op. Cit,p16  
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لعالقات الثنائية حنو شكل من أشكال العداوة التامة يف وبذلك ال توجد هناك رغبة من أي طرف لدفع ا
  .الوقت الراهن

  

من وجهة نظر تاييب مستقبل العالقات الثنائية يعتمد على مدى عقالنية صناع القرار يف بكني، إذا 
-Cost، فان التحليل القائم على أساس التكاليف واملكاسب )كما تراهم تايوان(تصرفوا وفق منطق العقالنية 

benefit analysis كما تراهم (سوف يتحكم يف أي عمل عسكري ضد تايوان، وإذا كانوا غري عقالنيني
الثورة الثقافية -فسوف لن حيدث مع ذلك أي شيء، الن التاريخ قد اظهر يف العديد من احلاالت) تايوان
  )2(.لن تعم يف الصني) كما يراها اآلخرون(أن العقالنية  -كمثال 1966-1976

  

لدراسات اليت اختربت درجة التكامل بني الصني وتايوان يف صناعة التكنولوجيا املعلوماتية إحدى ا
خلصت إىل نتيجة مفادها أن أية حرب مفتوحة بني الدولتني سوف لن تقود إىل سقوط عدد كبري من 

أديسون الضحايا فقط، بل ستدمر االقتصاد التايواين وتضر بالتقدم الصناعي الصيين بشكل عنيف، واظهر 
من خالل هذه الدراسة أن هذه احلرب سوف تشل االقتصاديات الرقمية لكل  (Addison Craig)كراج 

الدول املتقدمة يف العامل، وحجته يف ذلك هي أن معظم التجارة العاملية تعتمد على احلواسيب بقاعدة 
وأية حرب بني الدولتني سوف  )•(السيليكون ملختلف منتجات تكنولوجيا املعلوماتية اجلديدة ونظم االتصال،

تقطع بشكل مفاجئ متويل العامل مبنتجات السيليكون الضرورية للتجارة واالستثمار العاملي يف التكنولوجيا 
املتقدمة، ويعتقد الكاتب أن استخدام القوة لتوحيد الصني سوف يسبب هذه اهلزة يف االقتصاد العاملي، وعلى 

  )1(.من ذلكالواليات املتحدة التدخل للوقاية 
 

دراسة أخرى أوضحت أن حاجة الصني لالستثمارات والتكنولوجيا التايوانية سوف تضعف إمكانية 
وباختصار فان  )••(،"جعل تكاليف أي حترك استفزازي عالية بالنسبة للطرفني"الرتاع يف مضيق تايوان عرب 

فادي اازفة بأي حترك قد يوقد ت"التكامل االقتصادي سريفع من تكاليف احلرب بشكل يدفع الطرفني إىل 
، أما كاتب الدولة للخارجية األمريكية األسبق هنري كسينجر فريى أن هناك شكال من أشكال "نزاعا خطريا

التحول التارخيي يأخذ مكانه بقدر ارتباط االقتصاد التايواين مع الصني وبقدر زيادة التبادالت بينهما، ويرى 
اكثر، سوف تصبح شروط ومظاهر احلياة اكثر تشابه يف طريف املضيق،  كسينجر انه خالل عشر سنوات أو

                                                
(2)  Ibid, p 17   
(•)  Addison, Craig. Silicon Shield, Irving, TX, Fusion Press, 2001. P. x-xi. 
(3)  Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South Korea, 

Op. Cit,p17  
(••)  Chase, Michael S., Kevin L. Pollpeter, and James C. Mulvenon. Shanghaied? The Economic and Political 

Implications of the Flow of Information Technology and Investment Across the Taiwan Strait. Rand, National 
Defense Research Institute Technical Report, TR-133, July 2004. P. 145.  

(1)  Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South Korea, 
Op. Cit,p18  

(2) Ibid, pp(17-19)  
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ويصبح احلوار السياسي بينهما اسهل، وهو ال يبدي أي شعور بان املشكلة قابلة للحل عرب التبادالت 
  )2(.االقتصادية مبا أن السلم عرب املضيق يعتمد على احلل السياسي والوعي مبا هو مطلوب للسالم يف آسيا

  

ار، وعلى الرغم من املساعي الصينية لتهدئة خماوف القوى اإلقليمية بالتأكيد على الطبيعة باختص
السلمية هلذا النمو، إال أن صناع القرار يف الواليات املتحدة، اليابان، وتايوان ينظرون بقلق شديد إىل 

ه القوة الصاعدة، وهو القلق للمعدالت اهلائلة اليت يسجلها منو القوة االقتصادية، السياسية، والعسكرية هلذ
الذي تغذيه بعض العوامل السياسية والتارخيية، دفعت ذه الدول إىل تعزيز دفاعاا الذاتية وتكثيف روابط 
التحالف مع الواليات املتحدة ملواجهة أي ديد صيين حمتمل، األمر الذي قد يدفع باملنطقة إىل الدخول يف 

  .نظرية املأزق األمين تنافس امين شديد كما صوره أنصار
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سواء كانت الصني متثل ديدا جلرياا أم ال هي مسالة مطروحة بقوة للنقاش منذ منتصف سنوات 
محل حتذيرات لدول اإلقليم بان االقتصاد الصيين 1995التسعينيات، احتالل الصني للحيد البحري مطلع عام 

النامي بشكل سريع ومضاعفة حجم امليزانية املخصصة لتحديث جيش التحرير قد يقود إىل ديد صيين 
حقيقي يف إقليم شرق آسيا، وهي االهتمامات اليت تعززت يف شرق آسيا ويف الواليات املتحدة يف ربيع 

، وتعززت مرة أخرى حبادثة اصطدام %18حجم ميزانيتها الدفاعية بنحو لصني رفع اعندما أعلنت  2001
، واحتجاز طاقم 2001يف األول من شهر أفريل  EP-3بطائرة االستطالع األمريكية  F-8املقاتلة الصينية 

  (1).يوما 11هذه األخرية من قبل السلطات الصينية ملدة 
  

، سعى "التهديد الصيين"ختويف البعض من ويف حني أن هذه األحداث والتطورات لعبت دورا يف 
البعض لتذكرينا بان هذه املخاوف مبالغ فيها على األقل يف الوقت احلايل، سواء من خالل تركيزهم على 
القدرات العسكرية الصينية أو على مزيج من النوايا والقدرات، وحياج هؤالء بان الصني قوة متوسطة، 

  . ا يشري إليه أنصار التوجه األولحمافظة، وال ميكنها أن تفعل بقدر م
  

ويف هذا الفصل حناول قراءة هذا احلوار من منظورين متنافسني، األول حيمل نظرة متشائمة حول 
مستقبل التوازن واالستقرار اإلقليمي والدويل ويتميز هذا الطرح باستناده الواسع للتاريخ واستقراء النماذج 

لحالة الصينية، أما الطرح الثاين فيحاول التنبؤ باملوقع املستقبلي هلذه القوة الصاعدة  املشاة ل ىالتارخيية للقو
" القيم التقدمية"النامية من خالل مصادر سلوك سياستها اخلارجية  ويركز أساسا على دور املعايري الدولية و

  .يف صياغة السلوك اخلارجي للدولة
  

ارجي املستقبلي للصني من خالل متغريين سوف حناول دراسة احلوار القائم حول حدود السلوك اخل
متالزمني، موقع الصني يف النظام الدويل، والعوامل املتحكمة يف السلوك اخلارجي هلذه القوة، حبيث نتناول يف 

                                                
(1)   Michael A. Shambers,  Michael A. Shambers, Rising China; A Threat to it’s Neigbours?, In Carolyn W. 

Pumbers, The Rise Of China in Asia, Op. Cit, P 65  
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املبحث األول احلوار الواقعي اللربايل حول وضع الصني كقوة تصحيحية كما يقول بذلك اغلب الواقعيني  أو 
يدعي ذلك اللرباليون، ويف املبحث الثاين ينصب اهتمامنا على دراسة خمتلف جوانب قائم كما  -كقوة وضع

النقاش الدائر حول العوامل املتحكمة يف صياغة السلوك اخلارجي للصني مستقبال كجزء من النقاش األوسع 
  .حول القوة أو القيم

 
 
 
 
 
  

  موقع الصني من اتمع الدويل: املبحث األول 
 

ول رصد الردود الواقعية واللربالية على سؤال جوهري حول كيفية التعامل مع هذا املبحث حيـا
-a Status(قائم - أم قوة وضع  (Revisionist power)الصني ومضمونه، هل الصني قوة تصحيحية 

(Quo power ؟  
  

ية اللربايل حول هذه املسالة يقتضي اإلشارة أوال إىل مفهوم الدولة التصحيح-إثارة النقاش الواقعي
ودولة الوضع الراهن يف أدبيات العالقات الدولية، حيث يبدوا للوهلة األوىل أن املسألة مل يتم التنظري هلا 

االندماج : وبعبارات عامة، تتفاعل الدول يف النظام الدويل وفق ثالث مناذج مثالية بشكل كاف،
(Integration)  التصحيح أو املراجعة ،(Revision) واالنعزال ،) (Separation.  

  

النموذج األول وهو االندماج يشري إىل االستراتيجيات الوطنية اليت تقبل املبادئ واملعايري السائدة ملا 
" وضع قائم"، وهذه الدول يتم النظر إليها كقوى"اتمع الدويل"بـ (Hedley Bull)يسميه هاديل بول 

(Status-quo) ،"راضية "(Satisfied) حمافظة"، أو "(Conservative)  تظهر رغبتها يف العمل يف إطار
  (1).النظام الدويل

  

أو  (Revisionism) " التصحيحية"الفئة الثانية تتضمن تلك الدول اليت يشري إليها احملللون بعبارات 
تبذل جهودها ملراجعة شاملة ألسس "واملعىن هو نفسه حيث أن هذه الدول  (Disatisfied)" عدم الرضا"

املراجعة اليت تدفع حتما إىل الرتاع، طاملا أن الدول األخرى تكون اقرب للدفاع عن هذا النظام الدويل، وهي 
النظام، أما املقترب الثالث فيتضمن الدول اليت حتاول االنعزال أو االنطواء بنفسها  عن فلك املعايري 

                                                
(1)  Jeffrey W. Legro, What China Will Want: The Future Intentions of a Rising Power, Perspectives on Politics, 

(Vol. 5/No. 3), September 2007.p 516  
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يف القرن  (Tokugawa)" توكوغاوا"واملمارسات الدولية السائدة، مثلما حاولت اليابان فعله يف عصر 
(2).التاسع عشر، أو ما تفعله دولة ميامنار حاليا

  

  

النسبة هلانس ما يهمنا أكثر هو ذلك اجلدل القائم حول موقع الصني كقوة تصحيحية أو كقوة وضع قائم، وب
دف إىل احلفاظ على توزيع القوة كما هو موجود يف حلظة ) هي تلك اليت (سياسة الوضع القائم "مورغنثو 

   (3)،"قلب لعالقات القوة بني دولتني أو أكثر"ومعارضة أي ...ة من التاريخمعين
 

 A.F.K. Organskiاورجنسكي  Power Transition Theory "حتول القوة"رائدا نظرية 
" قواعد اللعبة"يعرفان دولة الوضع القائم بأا تلك اليت شاركت يف تصميم  Jacek Kuglerوكيغلر   

" مكان جديد يف اتمع الدويل"فتبحث لنفسها عن ) التصحيحية(، أما الدول املتحدية ومازالت تستفيد منها
وهلا رغبة يف وضع مسودة " عن موقعها يف النظام" عدم الرضا"يعادل قوا، والدول التصحيحية تعرب عن 

  (1).إلدارة العالقات بني الدول
  

روبرت جيلبني الذي يضع ثالث أسئلة  غري أن اإلسهام األهم يف هذا املوضوع هو ذلك الذي قدمه
حمافظة على الوضع القائم؛ أوال كيف يتحدث  لتحديد ما إذا كانت الدولة تتبع سياسة خارجية تصحيحية أم

ويتصرف قادة الدولة خبصوص قواعد معينة، مثل الدبلوماسية بني الدول، املؤسسات األمنية، واملؤسسات 
دث ويتصرف قادة الدولة خبصوص توزيع القوى إقليميا أو دوليا ؟وثالثا ؟، ثانيا كيف يتحاالقتصادية الدولية

  ؟(Prestige)كيف يتحدث ويتصرف هؤالء خبصوص نظمية اهليبة أو املقام 
  

وبالنسبة جليلبني، الدول التصحيحية هي الدول اليت تتبىن سياسة خارجية دف أساسا إىل تغيري هذه 
ذلك ، تصبح هناك إشكالية حقيقية لوصف دولة ما بالتصحيحية،  العناصر الثالث، لكن يف حالة ما دون

يفسر جزئيا تضارب الرؤى حول موقع الصني احلايل يف النظام الدويل بني الواقعيني واللرباليني بشكل  وهذا ما
 .عام

 
 

  

  الصني دولة تصحيحية : املطلب األول
 

يك حول مضامني تنامي القوة االقتصادية هناك قلق متنامي يف الواليات املتحدة وإقليم آسيا الباسيف
والعسكرية الصينية، وخالل سنوات الثمانينيات كانت هناك نقاشات قليلة حول ما إذا كانت الصني جزءا 

                                                
(2)  Ibid, p (516-517)  
(3)   Alastair Iain Johnston, Is China a Status Quo Power? International Security, Vol. 27, No. 4 (Spring 2003), p 

09  
(1)  Ibid, pp (08-10)  
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، لكن منذ مطلع التسعينيات حياج العديد من الباحثني والسياسيني أن الصني مل "اتمع الدويل"مما يسمى 
، ومرد ذلك أن الصني "القواعد الدولية"ف من خالل ما يسمى بـتظهر بشكل كاف بأا سوف تتصر

، وبالنسبة ألي قوة صاعدة سوف لن تكون مقتنعة يمنة الواليات املتحدة على النظام "صني محراء"مازالت 
   (2).نظرية حتول القوة الواقعية كما تقر بذلك الدويل

 

لواليات املتحدة منذ عقد أو أكثر، قبل أن تصبح هذه احلجة الواقعية يبدوا أا لغة صناع القرار يف ا
- الصني ليست قوة وضع"بان  Condoleezza Rice كوندوليزا رايسمستشارة لألمن القومي صرحت 

احد وجوه احملافظني اجلدد  Morton Kondracke مورتون كوندراك، وبلغة أكثر خشونة أشار "قائم
الصني مل تكن دولة "إىل أن  2001يف أفريل  EP-3 طائرة االستطالع األمريكية خالل حادثة اصطدام

، واغلب الوجوه البارزة يف إدارة بوش احلالية تقارن صعود الصني بذلك الذي عرفته دول "متحضرة
تصحيحية أخرى كاالمربيالية اليابانية وخصوصا أملانيا ويلم الثاين مع مطلع القرن العشرين، والصورة كما 

، ومل تصادق بعد على معايري "اتمع الدويل"وما،الصني ليست بعد عضوا بناءا يف يرمسها الواقعني واضحة عم
لتحدي النظام الدويل الذي أقامته وتريده الواليات  ىالسلوك الدويل، واهم من ذلك الصني غري راضية وتسع

  .املتحدة
 

حلقيقي الذي الواقعيون يردون على االنتقادات املوجهة هلم من أن الصني خرجت من االنعزال ا
كانت تعانيه وأصبحت أكثر اندماجا يف املنظمات الدولية بقوهلم أن املشاركة املتنامية يف املؤسسات الدولية 
ليست بالضرورة مؤشر قوي عنت سلوك الوضع القائم، وما يهم أكثر هو درجة االمتثال لقواعد اللعبة 

 ةفهوم التقليدي املطلق للسيادة، وهي تكافح كقوالقائمة،والصني هي إحدى الدول القليلة اليت تدافع عن امل
حمافظة إلعادة تأكيد السيادة واالستقالل الداخلي يف وجه املفاهيم الناشئة حول حقوق اإلنسان، احلكم 

منظمة التجارة العاملية أملته الذايت، والتدخل اإلنساين، كما أن حترك الصني حنو دعم التجارة احلرة ودخول 
أمهها رغبة احلزب الشيوعي الصيين احلاكم يف تعزيز شرعيته عرب  و ةدية وخصوصا الوظيفياعتبارات اقتصا

 .التنمية االقتصادية
املؤشر الرابع عن التصحيحية والذي حيظى بإمجاع العديد من الباحثني والسياسيني يف الواليات 

فعل ذلك عندما تتضاعف املتحدة هو أن الصني هلا هدف واضح يف تثبيت دعائم هيمنة إقليمية وسوف ت
  .قوا النسبية مبين أساسا على تلك الصورة صينية التمركز لدوافع اململكة الوسطى

 

 Tribute" نظام اجلزية"وحسب هؤالء فان القادة الصينيني يرغبون يف خلق صيغة جديدة من 

System ية ألملانيا واليابان يف الصينية، وبشكل مشابه للنماذج التارخي تذعن مبوجبه الدول الصغرية للمصاحل

                                                
(2) Alastair Iain Johnston, Is China a Status Quo Power?, Op. Cit, p 06  
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املاضي، سوف تريد الصني بشكل طبيعي تغيري هرم القوة واملهابة يف آسيا، ويف اية املطاف، إاء األحادية 
القطبية األمريكية وتعويضها بعامل متعدد األقطاب،وكما ورد يف تقرير وكالة الدفاع إىل الكوجنرس يف جوان 

 :2000عام 
  

حبيث ال ميكن القيام بأي عمل ' قوة كافية' بارزة من خالل خلق  وة أسيويةتسعى الصني لتصبح ق" 
وهدف الصني هو ....حاسم من أي فاعل دويل آخر يف آسيا دون أن يأخذ يف احلسبان املصاحل الصينية

  (1)".أن تصبح ابرز قوة إقليمية يف جنوب شرق آسيا
 

كيد فرضيام حول التصحيحية الصينية، األوىل هناك جمموعة من التربيرات اليت يقدمها الواقعيون لتأ
تتضمن حجج التغيري السياسي الداخلي، وتوجد يف هذا اإلطار ثالث ادعاءات منفصلة، نظام احلزب 
الشيوعي احلاكم يواجه مشاكل الشرعية ويرغب يف لعب الورقة الوطنية داخليا، ومن ضمنها إعادة بعث 

التفوق الصيين يف اإلقليم، هذه الرسالة القومية ممزوجة بالتصورات املبادئ واألفكار القدمية اليت جتسد 
العسكرية حول كيفية حتقيق األمن، متنح نفوذا اكرب للجناح املتصلب يف العملية السياسية الداخلية، أخريا 

إلقليم، قيادة احلزب الشيوعي ما فتئت يف العديد من املراحل التارخيية تؤكد على مشروعية تثبيت هيمنتها يف ا
لكنها افتقرت حىت اآلن لقدرات فعل ذلك، غري أن منوها االقتصادي خالل العشرين سنة املاضية بصدد توفري 

  (1).املصادر لسياسة خارجية أكثر حزما
 

اموعة الثانية تركز على التحوالت البنيوية الدولية،  وبشكل خاص ايار القوة السوفيتية وبروز هيمنة 
 - كما تقر بذلك النظرية الواقعية–ة كتهديد مباشر لألمن الصيين، هذا يدفع القادة الصينيني الواليات املتحد

  (2).إىل تبين سلوك عقالين مبضاعفة أمنها وموازنة الواليات املتحدة
  

بناءا على هذه األدلة جيسد الواقعيون األهداف التصحيحية لقادة الصني يف إقليم شرق آسيا وفق 
ألمهية، تثبيت اهليمنة الصينية يف اإلقليم على حساب القوة األمريكية، تأكيد السيادة تسلسل هرمي حبسب ا

، وتوحيد تايوان مع )Spratly Islandsمثل جزر سرباتلي (الصينية على األقاليم اليت تطالب ا الصني 
  .األرض األم يف إطار منطق الصني األوحد

  

بشكل عكسي بضخامة هذه األهداف، لكن  وضوح األدلة عن هذه األهداف التصحيحية مرتبط
املؤشر الرئيسي عن التصحيحية هو رغبة القيادة الصينية يف مراجعة الوضع القائم حول تايوان، هناك العديد 

يف استخدام القوة إلعاقة أي  - على األقل- من لوثائق والبيانات احلكومية اليت تؤكد رغبة القيادة الصينية
                                                

(1)   25 Alastair Iain Johnston, Is China a Status Quo Power?, Op. Cit, p   
(1)  Ibid, p 26  
(2)   Ibid.  
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صال الدائم، وهناك قرائن قوية بان برامج التحديث العسكري والتمارين العسكرية توجه من تايوان حنو االنف
دف بشكل  1996خصوصا منذ أزمة مضيق تايوان عام  (PLA)اليت جيريها جيش التحرير الشعيب  

  .أساسي للتعامل مع انفصال تايوان
  

ة تبنت الصني الدليل اآلخر هو حول مسالة جزر سرباتلي، حيث يف السنوات اخلمس األخري
حماولة قبول منط السلوك املروج له من قبل دول اآلسيان، لكن مع أساليب دبلوماسية أكثر استفزازا 

النقاشات الداخلية أشارت إىل أن الصني تنوي على املدى البعيد تثبيت دعائم سيادة قوية على هذه اجلزر، 
، وحىت اآلن، تتورط الصني يف أهدافها وحسب هؤالء، هذا سيحدث عندما تكون الصني قادرة على حتقيق

   . صدامات حبرية دائمة مع بلدان اإلقليم
  

لكن احلجة األهم هي تلك املتصلة دف تثبيت اهليمنة الصينية يف اإلقليم، اغلب الباحثني واخلرباء 
ألجزاء معينة من التاريخ الصيين، والبعض يستحضر الدروس  معلى ذلك من خالل قراءا نيستدلو

احلديثة، وجود هذه املقاربات  Qingملستخلصة من جتارب اململكة الوسطى، أو نظام اجلزية يف فترة حكم ا
بني الواقع احلايل وفترات القوة يف التاريخ الصيين هو مؤشر قوي يف تفكري القيادة الصينية احلالية، والبعض 

  (1)).الثاين مخصوصا أملانيا ويليا(ربا األخر يبين افتراضاته قياسا بالتجارب التارخيية املشاة يف أو
  

وبعبارات وجيزة، تتبع الصني حىت اآلن مسارا تقليديا شامال كقوة تصحيحية دف إىل تغيري 
مرارا على حتمية اللجوء إىل استخدام لقوة  االوضع القائم إقليميا  على األقل، صناع القرار يف بكني أكدو

ب السياسية، كما أن برامج حتديث جيش التحرير الشعيب وتنصيب السترجاع تايوان يف حال فشل األسالي
الصواريخ الباليستية على طول الشاطئ املقابل لتايوان يضر بشكل قوي بتوازن القوى اإلقليمي القائم  منذ 

، وهو التهديد الذي قد يأخذ منحا خطريا إذا استمر هذا النمو لسنوات 1953انتهاء احلر ب الكورية  عام 
  .قادمةأخرى 

  
  

  التوجه الصيين للحفاظ على الوضع القائم: املطلب الثاين 
  

يسوق اللرباليون جمموعة من املؤشرات اليت ترصد توجه احلفاظ على الوضع القائم يف السياسية 
هي املؤشرات القائمة على متغريين أساسيني ميكن من خالهلما احلكم على موقع الدولة اخلارجية الصينية، و

معدالت املشاركة يف املؤسسات الدولية القائمة و السلوك جتاه اخلالفات احلدودية : القائم ومها من النظام
  .والترابية مع بلدان اجلوار

  
                                                

(1)  Alastair Iain Johnston, Is China a Status Quo Power?, Op. Cit, p 34  
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  :معدالت املشاركة يف املؤسسات الدولية .1
  

حىت قبل منتصف تسعينيات القرن املاضي كانت الصني ترى يف املنظمات الدولية القائمة يف شرق 
أمريكية قد تستخدم يف احتوائها، وبعد سنتني من إرسال مالحظني إىل منتدى التعاون اإلقليمي آسيا أدوات 

أصبح واضحا لصناع القرار يف بكني  (CSCAP)وجملس التعاون األمين آلسيا الباسيفيك  (ARF)لآلسيان 
وفتح  ،ألمن يف اإلقليمبان املقترب األمين الذي تبنته اليابان ودول اآلسيان ال يتعارض مع التصور الصيين ل

ذلك  الطريق أمام الصني لالنضمام إىل اغلب املنظمات اإلقليمية موازاة مع اندماجها املتزايد يف املنظمات 
  (1).الدولية

  

املؤسسات واملنظمات الدولية تضاعفت بشكل دراماتيكي منذ بداية عهد عضوية الصني يف 
ت إىل منتصف التسعينيات حتركت الصني من االنعزال اإلصالحات يف هذا البلد، ومنذ منتصف الستينيا

من نسبة مشاركة الدول الدميقراطية األكثر  %80احلقيقي عن املنظمات الدولية إىل نسبة عضوية قاربت الـ
  .نشاطا يف العامل

  

وباستخدام مستوى التطور االقتصادي كمؤشر حول العضوية يف املنظمات الدولية، وبافتراض أن 
ل ارتباطا باالقتصاد العاملي سوف تكون اقل اندماجا يف املؤسسات الدولية، ووجود مستويات الدولة األق

أعلى من التطور مرتبطة مبستويات أعلى من االعتماد املتبادل، فان الناتج الداخلي اخلام للفرد يعمل كمؤشر 
مشاركة الصني يف  معدالت ،)04وكما يظهر يف الشكل رقم (حقيقي عن الطلب على املؤسسات الدولية، 

سنوات التسعينيات كانت اقل من مستوى تطورها، وكانت الصني مندجمة بشكل  لاملؤسسات الدولية قب
ضعيف يف املنظمات الدولية وهي الصورة اليت تغريت متاما خالل النصف الثاين من سنوات التسعينيات، 

  (2).ى تطورهاحيث اندجمت الصني بشكل اكرب يف املنظمات الدولية مقارنة مبستو
  

 .D.Mدراسة حديثة حول إدارة العالقات الصينية األمريكية، أشار ديفيد ليمبتون يف 

Lampton)2001(  منظمة عام  21إىل أن عضوية الصني يف املنظمات لدولية احلكومية الرمسية قفزت من
الدولية غري  ، وبشكل دراماتيا اكرب، انتقلت عضويتها يف املنظمات1997منظمة سنة  52إىل  1977

منظمة، واللرباليون بشكل عام ينظرون إىل منو املؤسسات  1163إىل  71احلكومية خالل نفس الفترة من 
الدولية وانتشارها يف آسيا كوسيلة لتكثيف شبكة الروابط اليت يرى اللرباليون وسيلة لترويج التواصل، وعرب 

  ":الوقت تفاهم اكرب وثقة متبادلة، كتب فريدبريغ
  

                                                
(1)   David Shambaugh, China Engage Asia: Reshaping the Regional Order, International Security, Vol.29, 

No.03(2004-05), pp(68-70). 
(2)   Alastair Iain Johnston, Is China a Status Quo Power?, Op. Cit, p 34 
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ركة الصني املتنامية يف املؤسسات الدولية سوف متنحها رهان اكرب الستقرار النظام القائم مشا"
رغبة القيادة الصينية يف مواصلة االستفادة من مكاسب العضوية يف هذا النظام سوف جيعل ...واستمراريته

هذا بدوره يقلص من إمكانية إقدامهم على اختاذ خطوات حقيقية لتهديد الوضع القائم أمرا مستبعدا، و
   .(3)"إمكانية أي سلوك صيين يقود مستقبال إىل نزاع مع الواليات املتحدة

  
  

 
 

عضوية الصني الفعلية واملتوقعة بناءا على معطيات الدخل الفردي كمؤشر على  يوضح الشكل 

  .العضوية يف املنظمات الدولية

 Alastair Iain Johnston, Is China a Status Quo Power? International: املصدر

Security, Vol. 27, No. 4 (Spring 2003), p14 
  
  

  :السلوك يف اخلالفات اإلقليمية. 2
  

يعترب اغلب املفكرين اللرباليني قواعد السلوك يف اخلالفات احلدودية مؤشر رئيسي عما إذا كانت 
يف الواقع، طورت الصني عالقات فظة على الوضع القائم، وحما الدولة تتبع سياسة خارجية تصحيحية أم

أخوية وتعاونية مع  كل جرياا تقريبا، وحىت بالنسبة لتايوان حتققت بعض التطورات مؤخرا خبصوص 
التفاعالت االقتصادية، ولتعزيز عالقات طيبة مع بلدان جنوب شرق آسيا، أبرمت الصني اتفاقات تعاونية 

جنوب  نالت السياسية، االقتصادية، واألمنية، مع الدول التسع األعضاء يف رابطة بلداطويلة املدى يف اا
الشراكة من اجل الصداقة والتعاون من اجل "ودخلت أيضا  2000و1999خالل سنيت )اآلسيان(شرق آسيا 

  . (1)2000توبرمع كوريا اجلنوبية اك" الشراكة من اجل التعاون التام"و 1998مع اليابان عام " السلم والتنمية
  

                                                
(3)  Aaron L. Friedberg, The Future of U.S.-China Relations, Op. Cit, p 14  
(1)   Aaron L. Friedberg, The Future of U.S.-China Relations, Op. Cit, p 71 
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على التوجه الصيين للحفاظ على الوضع القائم، يستدل اللرباليون باألساليب  اللرباليني ويف تأكيد
التعاونية اليت تستخدمها الصني إلدارة خالفاا الترابية مع بلدان اجلوار ، حيث قامت الصني حىت اآلن ومنذ 

من  %50تلقت اقل من  ت كبرية، وغالبا ماخالفا حدوديا، وقدمت تنازال 23من أصل  17حبل  1949
، مل تكن للصني عالقات )1992(، وإذا رجعنا قليال إىل الوراء )اجلدول أدناهانظر ((1).األراضي املتنازع عليها

دبلوماسية كاملة مع اندونيسيا، سنغافورة، وكوريا اجلنوبية، أما العالقات مع فيتنام واهلند فكانت عدوانية، 
مع اهلند وفيتنام حمل عداء شديد وتعبئة عسكرية دائمة وهي الصورة اليت تغريت متاما يف وكانت حدودها 

  .الوقت الراهن
  

ويف العامني األخريين سعت الصني حلل عدد من اخلالفات اإلقليمية املستمرة، وأمضت اتفاقات 
اليت مل يكن من املمكن وبروتوكوالت حدودية مع كل من روسيا وفيتنام، ويف اخلالفات احلدودية املستمرة 

إجياد حل سريع هلا، حتاول الصني إبرام اتفاقات مع الدول املعنية الحتواء املسالة  والدفع بالتعاون قدما يف 
دياويو مع اليابان، وجزر سرباتلي مع كل /جوانب أخرى، واألمثلة هنا تشمل اخلالف حول جزر سينكاكو

تباشر الصني حاليا سلسلة من النقاشات مع هذه الدول لالتفاق من بروناي، ماليزيا، الفيلبني، وفيتنام، و
  :كتب شامبوغ . لتخفيف التوترات يف حبر الصني اجلنويب" قواعد السلوك"حول

  
نظرة دول شرق آسيا إىل الصني كقوة وضع قائم معرب عنها بشكل متنامي اليوم مقارنة "

ت إىل سبعينيات القرن املاضي، حينما سعت بالصورة السلبية عن الصني اليت شابت الصني من مخسينيا
بكني إلثارة عدم االستقرار يف جنوب شرق آسيا من خالل دعم التمردات العسكرية أو من خالل تعبئة 

يف أوساط الصينيني يف اخلارج، حماولة تصدير االيدولوجيا املاوية، وكانت هلا خالفات " الطوابري اخلامسة"
ملتامخة، لكنها اليوم مصدر للنوايا احلسنة وليست مصدرا لألفكار ونزاعات حدودية مع كل الدول ا

  (2)"الثورية

  
  

  :الصني ليست ديدا عامليا
 

باستثناء ما يتعلق بتايوان وجزر سرباتلي يف حبر الصني اجلنويب حياج اللرباليون انطالقا من مما سبق، و
آسيا ومع أن الصني هلا بعض القدرات  املتفائلون بان الصني ال متثل أي ديد للوضع القائم يف شرق

العسكرية اليت متكنها من ديد جرياا اإلقليميني، إال أن حجم التهديد احلايل الذي متثله الصني هو اقل بكثري 
من ذلك الذي كانت متثله الصني يف ستينيات القرن املاضي حني قامت بكني بتدعيم عدد من الثورات 

                                                
(1)  Op. Cit, 65 David Shambaugh, China Engage Asia: Reshaping the Regional Order,  
(2)  Ibid, p 46  
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القائمة يف جنوب شرق آسيا مثل تايلندا، ماليزيا، الوس، وفيتنام م احلكم الشيوعية اليت حاولت قلب نظ
  (3).اجلنوبية

  
  
  

  2005-1949اخلالفات احلدودية الصينية : 05الشكل رقم 

  

  اتفاقيات التسوية                              احملادثاتبداية              2منطقة اخلالف           املساحة كم
    

  .من اإلقليم موع اخلالف %18استرجعت الصني ما يقارب                1961               1.909بورما                حدود 
  .من املناطق املتنازع عليها %06استرجعت الصني             1960                   2476   حدود النيبال             
  من األراضي املتنازع عليها ، اخلالف  %26اقترحت الصني احلصول على             1960                125000   احلدود اهلندية          

  .مازال  مفتوحا
  باشرت الصني إجراءات لبناء الثقة وأبرمت عدة بروتوكوالت حدودية مع اهلند        1996                                                       

  من األراضي املتنازع عليها %40استرجعت الصني          1996                 1165ا           اع كورياحلدود م
  الشمالية         

  .من األراضي املتنازع عليها  %29استرجعت الصني          1962                  16808احلدود مع منغوليا         
  إىل باكستان 2كم 1942لكنها قامت بتحويل  %60استرجعت الصني          1962                   8806احلدود مع باكستان        
  .مل تسترجع الصني أي من إقليم واخان املتنازع عليه       1963                    7381حدود أفغانستان           
  .مناصفة ىمن اجلزر النهرية ومت تقسيم املناطق األخر %52ترجعت الصني اس        1991                   1000حدود روسيا               

الف ــمن األراضي، واخل %24اقترحت الصني حل اخلالف حبصوهلا على      1984منذ                   1121      حدود وتان        
  .مازال مستمرا

من األراضي، واخلالف مازال  %50اقترحت الصني حل اخلالف حبصوهلا على       1993-91                      18احلدود مع الالوس       
  .مستمرا

من األراضي، واخلالف    %50اقترحت الصني حل اخلالف حبصوهلا على           1993احلدود مع فيتنام                                     
  .مازال مستمرا

  اتفاقية لتحديد خط املراقبة       1994-92               )                غرب(احلدود الروسية 
  .من األراضي موضع اخلالف %22استرجعت الصني ما يقارب             1994                     2420حدود كازخستان         
  .من األراضي موضع اخلالف    %32ب استرجعت الصني ما يقار            1996                     3650حدود كريغيتان           
  من منطقة بامري ومت تقسيم باقي %04استرجعت الصني ما يقارب             1989                  28430حدود تاجيكستان         

  .القطاعات مناصفة                 
  .سيم املناطق اخلالفية مناصفةمت تق          2004                      408اجلزر اإلستراتيجية على    
  احلدود الروسية           
  .ـ          اخلالف مازال مستمرا ومل يتم حتويل أي من األراضي املتنازع عليها إىل  فيتنام                            05جزر التنني األبيض       

  اخلالف مازال مستمرا        ـ                                 10             باراسالجزر 
  ـ              اخلالف مازال مستمرا                             5            سرباتلي جزر 
  .ـ                             ـ              اخلالف مازال مستمرا        سينكاكو   جزر 

                                                
(3)  Michael A. Shambers, Rising China; A Threat to it’s Neigbours?, Op. Cit, p 68 
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 M. Taylor Fravel, Regime Insecurity and International Cooperation; Explaining China’s Compromises: املصدر

in Territorial Disputes, International Security, Vol. 30, No. 2 (Fall 2005), p (56.57) 

 
  

  

وحياج هؤالء اللرباليون بان التهديد الذي تطرحه الصني حمدود يف الوقت احلايل الن قدراا حمدودة، 
الن الصني ليس هلا نوايا عدوانية جتاه جرياا على ما يبدوا، ومازالت حىت اآلن منشغلة  وحمدود بشكل اكرب

بإصالحاا الداخلية ورغبتها يف خلق منو اقتصادي،وشرعية قيادة ما بعد ماو تعتمد بشكل ثقيل على قدرا 
د الصني لالنضمام يف تسريع النمو االقتصادي الذي يتطلب إصالح اقتصادي هام يشمل قوى السوق، وجهو

  .إىل منظمة التجارة العاملية أصبح عنصرا أساسيا يف هذه اإلستراتيجية
  

األهم حىت اآلن هو أن الصني مل حتل حمل االحتاد السوفييت كتهديد عال ملصاحل الدول الرأمسالية 
، أو لتجميع وديد لألمن العاملي، أكثر من ذلك ال تسعى الصني حىت اآلن لنشر رؤى إيديولوجية معينة

الدول األخرى حتت قيادا اإليديولوجية، ومع تسليمهم بوضوح األهداف الصينية يف كبح النفوذ األمريكي 
عامليا من خالل الترويج لنظام متعدد األقطاب، حياج اللرباليون بان ذلك ال يشكل ديدا لألمن العاملي، 

ظام تعددي من مخسة أقطاب خالل زيارما ويعترب ريتشارد نيكسون وهنري كسينجر أول من نادى  بن
    (1).التارخيية إىل الصني

  

الرأي يف الصني تظهر رغبة الصينيني الشديدة حلل اخلالف بالطرق  توحىت بالنسبة لتايوان، استطالعا
من املستجوبني عن اعتقادهم بان  %58، عرب 2004السلمية، يف احد االستطالعات اليت أجريت يف مارس 

لتحرير "فقط تشجيعهم ألي عمل عسكري %15عسكري ضد تايوان غري ضروري، وأبدى العمل ال
   (2)."تايوان

  

وبشكل عام يراهن اللرباليون على إمكانية جتنب النتائج السلبية اليت عادة ما ترافق منو القوى اجلديدة 
القوة النامية وتكثيف  ، وهم يدعون إىل دعم القوى الدميقراطية يف الصني، وتعزيز سياسة التعاطي مع هذه

شبكة التفاعالت معها لربط االقتصاد الصيين باالقتصاد العاملي، بشكل جيعل الصني واحدة من القوى 
  . املستفيدة من النظام القائم، وتسعى لتعزيز املؤسسات السياسية واالقتصادية القائمة

 
 
 
 
 
 

                                                
(1)   Ibid, p 67 
(2)   Clash of the Titans, Brzezinksi, Zbigniew & Mearsheimer, John J., Foreign Policy, Jan/Feb2005, Issue 146,p 

47  
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  القيم؟ مصادر سلوك الصني املستقبلي؛ القوة أم: املبحث الثاين
  

اللربايل حول التوجه املستقبلي واحملددات األساسية للسلوك اخلارجي للصني يعكس  -النقاش الواقعي
خالفاما حول موقع الصني احلايل يف النظام الدويل، وحول العوامل اليت سوف تكون أكثر تأثريا يف حتديد 

الصورة األكثر وضوحا من احلوار هي اخلالف سياق الدور العاملي املتوقع للصني، وبشكل مشابه تقريبا، فان 
  .يف قراءة خمتلف جوانب املسألة الكبري بني اللرباليني والواقعيني

  

القوى "وبعكس اللرباليني، اغلب الواقعيني متشائمني، ويف حني أن اللرباليني يركزون على دور 
ى الواقعيون أن هناك قوانني طبيعية ال التقدمية يف قيادة العامل إىل مستويات أعلى من االزدهار والسالم، ير

بالنسبة للرباليني التاريخ هو خط منحين بشكل ميكن التخلص منها حتتم الصراع من اجل القوة والبقاء، و
سلس، وهو عند الواقعيني حلقة مفرغة، والسبب هو الفوضى الدولية، ويف غياب سلطة عليا حلل اخلالفات 

للوحدات املختلفة هي  -وباخلصوص القوة العسكرية- ار، والقوة املاديةوفرض النظام فان الصراع هو املعي
  (1).العنصر احلاسم يف تشكيل مناذج العالقات بينها

 

من هذا املنطلق امليزة األساسية للسلوك اخلارجي املستقبلي للصني هي قوا املتنامية، وهي املتغري 
، يرون أن مفتاح "القوى التقدمية"اليني بتأكيدهم على احلاسم ألي سلوك يف سياستها اخلارجية، غري أن اللرب

، واالنتشار الذي ال ميكن حتاشيه ملبادئ "اجلماعة الدولية"السلوك املستقبلي للصني هو مدى اندماجها يف 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان، دون إغفال املكاسب التجارية اليت جتنيها الصني من عالقاا مع القوى الكربى 

  .ة واليت ال ميكن لصناع القرار يف بكني التضحية ا خلدمة أغراض توسعيةاملنافس
  

  قدرات الدولة تشكل نواياها: املطلب األول
 

كما سبق وان رأينا يف أجزاء خمتلفة من هذا البحث، تتميز الواقعية باستنادها الواسع للتاريخ وتتميز 
إىل املستقبل، من املهم بالنسبة ألصحاب هذا الطرح عن املثالية واللربالية من هذا اجلانب، وقبل التحول 

استرجاع املاضي، وخبصوص حالة الصني، يلجا الواقعيون إىل دراسة حاالت تارخيية مشاة لقوى صاعدة 
إىل مجلة من  Paul Kennedyيشري بول كينيدي " أملاين- منو العداء األجنلو"سابقة، يف حتليله الشهري لـ

                                                
Aaron L. Friedberg, The Future of U.S.-China RelationsIs Conflict Inevitable ?, International Security, (1)  Vol.30, 

No.2(Fall2005), p 07 
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ت االقتصادية الثنائية، التحول يف توزيع القوة على الصعيد العاملي، التطور يف العوامل تتضمن العالقا
مزيج هذه العوامل قاد أملانيا وبريطانيا إىل حافة احلرب ... التكنولوجيا العسكرية،العملية السياسية الداخلية

شيء مشابه إذا أرادوا بناء وميكن للواقعيني املعاصرين حماكاة هذه الوقائع، وعليهم فعل  (1)العاملية األوىل،
حتليالت كافية حول امليزة اليت سوف تكون خاصية العالقات األمريكية الصينية كمؤشر رئيسي على مستقبل 

  .التوازن الدويل
  

  :استقراء التاريخ

على مر التاريخ، كانت هناك أحداث قليلة أثارت قدرا من االنتظام أو الفوضى يف احلياة الدولية 
- ظهور قوة كربى جديدة على املسرح الدويل، ومنذ احلرب البيلوبونيزية قبل أكثر من ألفي عام مثلما أثاره 

إىل - "إىل منو قوة أثينا واخلوف الذي سببه ذلك يف اسربطة"واليت يرجع سببها بكلمات ثوسيديدس الشهرية، 
ى تنتهي إىل إثارة عدم صعود أملانيا يف هذا القرن، كانت كل إضافة جديدة تقريبا إىل صفوف الدول الكرب

بأا املعضلة املركزية للعالقات " مشكلة التغري السلمي"االستقرار العاملي واحلرب، وقد عرف هاليت كار 
  (1).الدولية

  

وعلى مسار التاريخ، كانت الدول اليت شهدت منوا ملحوظا يف مواردها املادية، تسارع نسبيا إىل 
سياسية يف اخلارج، قياسا بزيادة إنفاقها العسكري، وإثارة احلروب، إعادة حتديد وتوسيع نطاق مصاحلها ال

، واملشاركة يف صنع قرارات الدول الكربى، وقد واالستيالء على األراضي، ونشر اجلنود والدبلوماسيني
صلة واضحة بني للغاية بني الصعود واهلبوط االقتصادي ألي من القوى "خلص بول كينيدي إىل أن هناك

  :، يكتب زكريا )أو إمرباطورية عاملية(ني صعودها وايارها كقوة عسكرية مهمةالكربى، وب
  

تقف السويد مثال واضحا الجتاه ميكن للمرء أن يرصده ضمن مجيع القوى الصاعدة تقريبا، من "...
القرن هولندا يف أواخر القرن السادس عشر، إىل بريطانيا يف أواخر القرن الثامن عشر، إىل اليابان يف أواخر 

التاسع عشر، لقد ظلت بروسيا، على سبيل املثال، دولة من الدرجة الثانية إىل أن حققت انطالقها االقتصادي يف 
زاد نصيب الدولة األملانية يف اإلنتاج الصناعي  1880و  1830مخسينيات القرن التاسع عشر، وفيما بني 

أكثر من أي دولة أوروبية  1870و  1840ا فيما بني ، ومنا الناتج القومي اإلمجايل ألملاني%150العاملي بنحو 
أخرى، وباالرتباط مع الثورة العسكرية الربوسية يف ستينيات القرن التاسع عشر، ساند هذا النمو احلروب 

بدعم من قوا الصناعية اليت ال تضارع، وبقيادة "الناجحة لتوحيد أملانيا، وبعد حرب السبعني، هيمنت أملانيا، 

                                                
Ibid, p 12. (2)  

  09، ص 1999نشر، القاهرة، لل يفة، مركز األهرام رضا خل فريد زكريا، من الثروة اىل القوة، اجلذور الفريدة دور أمريكا العاملي، ترمجة  (1)
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سمارك، على منظومة الدول األوروبية الكربى، والحظ الدبلوماسيون يف حينه أن مجيع الطرق تؤدي ب ةالداهي
  (2)".إىل برلني

  

ويف عامل اليوم، صعود قوة كربى جديدة سوف يسبب موجات وأصداء عرب الكرة األرضية، 
الة الصينية، ومع إعادة واألسئلة اليت يوجهها عامة الناس حول القوى اجلديدة هي نفسها اليت تنطبق على حل

السياسي ورجل القانون الربيطاين  البارز من أن أوربا قد  شوكروس، حذر اللورد 1990توحيد أملانيا عام 
، وعلى "استخدام القوة السياسية املتكافئة مع قوم االقتصادية"تقع يف خضم الفتنة إذا عمد األملان إىل 
ة االقتصادية اليابانية إىل خلق جمموعة من املتخصصني واحملللني اجلانب اآلخر من العامل، أدى صعود القو

السياسيني الذين خيتلفون حول ما إذا كانت طوكيو تزداد ثراء من اجل أن تصبح قوية أم أا ستكسر 
، والسبب الرئيسي يف أن صعود الصني يبدوا "قوة مدنية عاملية"القاعدة، ولن تصبح شيئا أكثر من كوا 

ثريين ، هو أا تنتهج فيما يبدوا مسارا تقليديا شامال، وتبسط سلطاا ومصاحلها بالترادف مع مهددا للك
 :كتب جون مريشامير (1)ذلك،

  

من غري املمكن أن يكون وض الصني سلميا، وإذا استمر منوها االقتصادي الدراماتيكي "
يف تنافس  -على األرجح-نيخالل العقود القليلة القادمة، سوف تتورط الواليات املتحدة والص

امين شديد مع إمكانية التصعيد إىل حرب مفتوحة، والتنبؤ مبستقبل آسيا حيتاج إىل نظرية لتفسري 
تصرف القوى الصاعدة وردود فعل الدول األخرى، نظرييت للسياسات الدولية تقول برغبة 

ن املؤكد انتفاء وجود قوة الدول القوية يف تثبيت هيمنتها اإلقليمية، ويف الوقت ذاته أن جتعل م
اهلدف النهائي لكل قوة كربى هو مضاعفة نصيبها من ...كربى معادية تسيطر على إقليم آخر

  . (2)"القوة العاملية ، ويف اية املطاف السيطرة على العامل
  

  :القوة تولد ميال الستخدامها 
  

وة، ويف حني أن هذه العبارة منقولة بالنسبة لدعاة الطرح الواقعي، فان األمة حتدد مصاحلها بلغة الق
عن هانس مورغنثو، فان هلا أصال عريقا متميزا، فمنذ تأكيدات ثوسيديدس قبل أكثر من ألفي عام يف 

األقوياء يفعلون كل ما متكنهم القوة من صنعه، فقد دأب دعاة الواقعية على ترديد "حوارات ميليان بأن 
فريدريك متليه الفوضوية يف النظام الدويل يؤديان إىل ما امساه التفسري القائل بان طبيعة اإلنسان وما 

                                                
  ).20-18(ص -,+�، ص  (2)
  19، ص  مرجع سابق،فريد زكريا، من الثروة اىل القوة، اجلذور الفريدة دور أمريكا العاملي،   (1)

 (2)  CLASH OF THE TITANS , Brzezinksi, Zbigniew & Mearsheimer, John J., Foreign Policy, Jan/Feb2005, 
Issue 146,p(147-148)  
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، وتشري القوة يف هذه الصياغات إىل "أن يتوسعوا بقدر ما تسمح به قوم"؛ "املبدأ الدائم للحكام"األكرب
 إثارة املصادر املادية املتاحة لألمة، وهذا الشرح يقود إىل االفتراض الثاين، وهو أن املوارد الزائدة تؤدي إىل

 (3).طموحات اكرب
  

 اوميكن صياغة فرضية الواقعية التقليدية كما يلي، توسع الدول مصاحلها السياسية يف اخلارج عندم
 Nazli Choucri & Robert C.Northنازيل شكري وروبرت نورث تتزايد قوا النسبية، وتقدم 

دم التدخل أو حىت النوايا السلمية بالرغم من إعالنات ع:"تفسريا واضحا حول تداعيات هذه الفرضية، 
بالتصادم مع دوائر نفوذ دول -الصادقة، فان الدولة املتنامية القوة ترتع إىل توسيع أنشطتها ومصاحلها خارجيا

وكما منت الدولة، ومن مث عظمت ...لتجد نفسها متورطة يف صراعات دولية وأزمات وحروب -أخرى
  (1)".عةقدراا، زاد احتمال انتهاجها تلك الرت

 

القانون الواقعي للنمو "بني القوة واملصاحل وكتب  يوقد الحظ روبرت جيلبني االرتباط الديناميك
املتفاوت يقضي ضمنيا بأنه مع زيادة القوة موعة ما أو إلحدى الدول، فان هذه اموعة أو الدولة سوف 

اخلاص فإا ستحاول توسيع سيطرا السياسية تغريها حماولة زيادة سيطرا على احمليط، ومن اجل تعزيز أمنها 
، ويقدم بول "واالقتصادية واإلقليمية، وستحاول تغيري النظام الدويل وفقا لرؤية مجاعات املصاحل اخلاصة فيها

أن "م، ادعاءا جتريبيا ينتهي إىل نفس االستنتاجات 1500كينيدي بعد استعراض النظام الدويل منذ عام 
بان هناك ارتباطا واضحا للغاية على املدى الطويل بني صعود وهبوط قوة كربى وبني  السجل التارخيي يوحي

  (2)).أو إمرباطورية عاملية(منوها وايارها كقوة عسكرية مهمة 
  

ومع مرور الوقت أصبح هذا انتهاج القوى الكربى للسلوك التوسعي أمرا عاديا، ابعد من ذلك كان 
  :دولة اليت ال حتول ثراءها إىل نفوذ سياسي أمر شاذ، كتب فريد زكرياالساسة األوروبيني ينظرون إىل ال

  
، ذلك املرض "املرض اهلولندي"كانوا يف القرن الثامن عشر يتحدثون يف تعجب وازدراء عن "..

من أن تصبح دولة هلا نفوذ وقوة كبريين، إذ ...الذي مينع امة تتمتع بازدهار فردي وبراعة جتارية فائقة 
بلد مبا له من ثروة كربى أن يبين آلة عسكرية ودبلوماسية قادرة على حتقيق أهدافه يف اخلارج، يستطيع ال

اجتهت كلها حنو التوسع مع منو املوارد، وبكل الوضوح أدرك رجال ...غري أن هذه األهداف ذاا
  (3)"الدولة األوروبيون ممن نشؤوا يف ظل منظومة الدول الكربى، أن القدرات تشكل النوايا

 

                                                
  ).28-27(ص  مرجع سابق،، فريد زكريا (3)
�$;) زآ$;�، %6 ا�:�ة ا�9 ا�8$وة، %$#" !� �، ص  (1) 29  
  29-,+�، ص   (2)
  11-,+�، ص   (3)
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املرض "فريد زكريا يرجع أسباب تأخر ظهور الواليات املتحدة كقوة دولية إىل ما يسميه بـ
، فعلى الرغم من أا خرجت من احلرب األهلية كدولة صناعية قوية، وكواحدة من أغىن ثالث أو "اهلولندي

نفسها يف اخلارج، ومن أربع دول يف العامل، إال أن سياستها اخلارجية كانت تتميز برغبتها يف عدم توريط 
، إذا مل توسع نفوذا خارجيا موازيا "املرض اهلولندي"هذا املنظور فان الصني ستكون مصابة هي األخرى بـ

  .لقوا اهلائلة، وهي احلالة اليت سوف نناقشها فيما يأيت
  

  :احلالة الصينية 
 

ظل معطيات القوة  الدويل يف يعد جون مريشامير احد ابرز الواقعيني املتشائمني حول مستقبل التوازن
الصينية املتنامية، وحياج مريشامير بان الصني ستسعى حتما للسيطرة على آسيا بنفس الطريقة اليت سيطرت ا 
الواليات املتحدة على نصف الكرة الغريب، حتديدا، سوف تكافح الصني من اجل توسيع فارق القوة بينها 

شكل يكفل عدم وجود قوة كربى يف آسيا بإمكاا ديد الصني، وبني جرياا خصوصا اليابان وروسيا، ب
وعلى الرغم من أن مريشامير يستبعد جلوء الصني إىل غزو البلدان اآلسيوية األخرى، إال انه يرجح إقدام 
الصني على رسم حدود السلوك املقبول على البلدان ااورة متاما مثلما تفعله الواليات املتحدة يف 

، وسوف تسعى إىل دفع الواليات املتحدة خارج آسيا بنفس الطريقة اليت دفعت ا الواليات األمريكتني
املتحدة القوى األوروبية الكربى بعيدا عن نصف الكرة الغريب، وتثبيت اهليمنة اإلقليمية هو رمبا الطريق 

  (1).الوحيد السترجاع تايوان
  

يف تنبؤام على ثالث عناصر حتليلية تعترب معيارا  جون مريشامير واغلب الواقعيني املتشائمني يعتمدون
  :أساسيا للحكم على سلوك الصني اخلارجي ومن مث مستقبل التوازن الدويل خالل العقود القادمة

  

  نامية: القوة الصينية. 1
 

شيء  بالنسبة للمتشائمني الواقعيني، امليزة الوحيدة األكثر أمهية للصني احلالية هي قوا املتنامية، وأي
آخر مبا يف ذلك خاصية السلوك املستقبلي للصني تنتج من هذا الواقع، باعتماد القدرة االقتصادية كمؤشر 
تقرييب عن القوة الوطنية اإلمجالية، فانه من الواضح أن النمو الصيين سريع بشكل كبري جدا، ومنذ بدا 

بع مرات تقريبا، وحسب بعض ، تضاعف الناتج الداخلي اخلام أر1978اإلصالحات االقتصادية عام 
التقديرات، سوف يتضاعف االقتصاد الصيين جمددا يف منتصف العقد الثاين من القرن الواحد والعشرين، 
وعلى الرغم من أن هذه التقديرات تشوا العديد من الشكوك والصعوبات، إال أن تقديرات العديد من 

، حيث يبدوا أن سرعة 2015األمريكي قبل سنة  اخلرباء هي أن االقتصاد الصيين سوف يتخطى االقتصاد
                                                

(1)   CLASH OF THE TITANS, Op. Cit, p 48  
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وضخامة النمو الصيين يف العقود األخرية أمرا غري مسبوق، ويشبه إىل حد ما بروز الواليات املتحدة كأكرب 
  :اقتصاد عاملي مطلع القرن العشرين، كتب فرايدبريغ

  

ما كان صحيحا للواليات املتحدة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن "
حيث جلب النمو االقتصادي السريع يف سياقه توسع القدرات العسكرية، ...العشرين

ناتج داخلي خام نام بشكل سريع يعزز جهود ..فكذلك الشأن بالنسبة للصني
عسكرية واسعة ومتوسعة، ويف السنوات األخرية، منت النفقات العسكرية الصينية 

  (1)".بشكل يبعث على القلق
 

معدالت اإلنتاج، الدخل الفردي، والقدرات التكنولوجية اليت ترافق النمو وحسب فرايدبريغ منو 
االقتصادي سوف تترجم حتما يف قدرات متنامية المتصاص املوارد املوجهة السترياد األسلحة، ويف النهاية 

لى مر تطوير مثل هذه األنظمة حمليا، وهذه التوقعات نابعة من النموذج العام للتنمية العسكرية الصينية ع
العقود املاضية، وهناك توقعات عديدة بقدرة الصني على بناء واستخدام نظم عسكرية قادرة على قلب 

  .التوازن الدويل القائم
  

  متوسعة: أهداف الصني. 2
 

يشري اغلب الواقعيني إىل أن القوى الصاعدة نزعت عرب مراحل التاريخ املختلفة، إلحداث اضطرابات 
التوسع "بغض النظر عن شكل نظامها الداخلي، وقد بني صامويل هانتنغتون أن  خطرية يف النظام القائم

اخلارجي للملكة املتحدة وفرنسا، أملانيا واليابان، الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت، تزامن مع مراحل 
  (2)".تصنيعها القوي ومنوها االقتصادي

  

قتصادي الصيين وقدراا العسكرية املتنامية، انطالقا من هذه الوقائع، وبالنظر إىل حجم التوسع اال
يقتنع اغلب الواقعيني بان الصني قوة صاعدة، ومبا أا كذلك، فمن غري احملتمل أن تتصرف بشكل خمتلف عن 
شاكلة اآلخرين من منطها عرب التاريخ، هذا هو تصور هانتنغتون، وبعد توصيف العالقة يف احلاالت السابقة 

سوف تتحرك بدون أدىن شك يف هكذا "السريع والتوسع اخلارجي، تنبأ بان الصني أيضابني النمو الداخلي 
القوة الصينية  د، وهو التصور الذي عرب عنه مريشامير بقوله أن استمرار صعو"سياق يف العقود القليلة القادمة

  (3)".مثل كل القوى األخرى السابقة، إىل البحث عن هيمنة إقليمية فعلية"يؤدي بالصني
  

                                                
(1)  Aaron L. Friedberg, The Future of U.S.-China Relations,Op. Cit, p 19  
(2)  Ibid, p (18-20) 

 (3)  John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton, 2001.p 400 
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بعض املفكرين الواقعيني أمثال برينشتاين، مانرو وروبرت روس ميدون خطوة ابعد يف القطع بانتهاج 
 نبسيطة، يؤكدون على العالقة بني قرنني م تالصني لسلوك عدواين مربر، وهؤالء الباحثني مع اختالفا

، وحياج هؤالء "يد الدويلفترة متجددة من القوة على الصع"وأهداف الصني احملتملة يف " االحنطاط الوطين"
خبروج القوات  ىالذي بدآ حبرب األفيون يف أربعينيات القرن التاسع عشر وانته" قرن العار"الواقعيون بان

والشعب الصيين،  ةالقياد نفوس اليابانية من الرب الصيين بعد احلر بالعاملية الثانية قد ترك بصماته بارزة يف
لكبري الذي عانت منه الصني من قبل القوى الكربى وعلى رأسها وحساسيتهم شديدة جتاه االستخفاف ا

لتأسيس جمال  ماليابان، هذه التجار باملريرة جعلت الصينيني حذرين من حميطهم، وهي اليوم تعزز طموحا
  .من النفوذ أو منطقة حتت املراقبة إلعاقة حدوث ديدات جديدة يف املستقبل

  

يتناولون هذه العالقة من زاوية أخرى،   Steven W. Mosherمالحظني آخرين مثل ستيفن موشر 
يشريون إىل أن الصني كانت لقرون عديدة، قبل وقوعها حتت هيمنة القوى الغربية، القوة املهيمنة يف آسيا و

وحمور النظام اإلقليمي اآلسيوي، مؤكدين أن القيادة احلالية يف بكني من املرجح أن تصغي إىل ذلك العهد من 
، وتبحث عن إعادة تثبيت قوا املهيمنة يف شرق آسيا، بعض األوساط احلكومية والكربياء الصيين التفوق

تعزيز النفوذ الصيين يف شرق آسيا بشكل يتخطى الدور "األمريكية خلصت إىل أن القيادة الصينية دف إىل 
ملتحدة يف معارضة أي سيطرة ، وإذا كان هذا صحيحا، ومع فرضية استمرار إستراتيجية الواليات ا"األمريكي

  .وقابال للتصعيد بني القوتني الباسيفيكيتني امن قوى معادية أخرى، فسوف تعرف املنطقة تنافسا امنيا شديد
 
  حنو االشتداد: املأزق األمين. 3

 

حىت إذا مل نتقبل الصورة السابقة حول أن هدف الصني هو اخذ موقع الواليات املتحدة كقوة 
سيا، فانه من املمكن الوصول اىل خالصات مشاة حول امليزة املستقبلية للعالقات متفوقة يف شرق آ

وبعبارات أخرى، رغم أن  (••)األمريكية الصينية ومن مث مستقبل التوازن الدويل بإثارة آلية املأزق األمين،
موقعه تثري  الطرفني يبديان حىت اآلن أهداف دفاعية، إال أن اإلجراءات اليت يتخذها كل طرف لتامني

                                                
 John Herz جون هارز مصطلح جديد نسبيا صاغه ألول مرة عامل السياسة األمريكي Security Dilemmaاملعضلة أو املأزق األمين  (••)

، Charles Glaserتشارلز جالزر و روبرت جريفيس، ومنذ ذلك الوقت مت تداول املفهوم من قبل العديد من الباحثني، خصوصا )1950(
  ).Intra réalist debate( اهلجومي ضمن الواقعية - وأصبح مفهوم املعضلة األمنية ميزة أساسية للحوار الدفاعي

ظام الدويل، يف هذه احلالة كل دولة مسؤولة بشكل تام على محاية نفسها من دول عدوانية حمتملة، واملعضلة األمنية تشري إىل احلالة الفوضوية للن
، تصبح هذه الدولة مصدر ديد "دفاعية"وعليها اكتساب الوسائل لتحقيق ذلك من خالل بناء القدرات العسكرية، لكن عند اكتساا لوسائل 

نة عسكرية، وينقصون بذلك من مستوى أمن الدولة األوىل، هذه احلالة هي معضلة، ألن الدول لآلخرين، الذين يلجؤون بدورهم إىل بناء ترسا
:عليها تعزيز أمنها، لكن حماوالا لتحقيق ذلك، قد تكون نتائجها يف احلقيقة عكسية وجتعل من نفسها أقل أمنا، انظر  Alan Collins,"state 

induced security dilemma; Maintaining the tragedy", Cooperation and Conflict Vol 39, 2000. 
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إجراءات مضادة يف اجلانب اآلخر، وهذا هو جوهر املأزق األمين كما صورته األعمال الكالسيكية جلون 
  .هارز وروبرت جريفيس وبعض الواقعيني اآلخرين

  

إعاقة حترك هذه اجلزيرة حنو االستقالل الفعلي  - على اقل تقدير- وخبصوص تايوان، هدف الصني هو
م ممارسة ديدات دورية لتخويف تايوان، ويف اجلانب املقابل، دف الواليات لكنهم يعتقدون أن عليه

املتحدة اىل إعاقة أي مسار للتوحيد القسري، لكن التهديد الصيين والترسانة العسكرية الصينية املتنامية تعزز 
ا وان التاريخ املخاوف من أن بكني قد تشعر بقدراا على حتقيق أهدافها من خالل استخدام القوة، خصوص

يثبت أن الصني جلأت يف فترات معينة اىل استخدام القوة بشكل قسري رغم ضعفها العسكري، مثلما حدث 
، ويف الصدامات احلدودية مع االحتاد السوفييت يف ستينيات القرن )1953-1950(يف احلرب الكورية 

، وقد تشعر بأا مرغمة على من جهتها تسعى الواليات املتحدة للحفاظ على رادع قوي (1)العشرين،
مضاعفة مساعداا العسكرية اىل تاييب، واختاذ إجراءات أخرى كتعبري عن نواياها يف التدخل يف حالة مهامجة 
تايوان، ويف شكل مجلة من األفعال وردود األفعال، سوف تصبح الصني أكثر خوفا من انفالت تايوان 

  (2).ودها العسكريةوإعالن استقالهلا، معربة عن ذلك بتشديد جه
  

اجلهود الصينية احلالية يف تنصيب عدد من الصواريخ الباليستية يشكل ديدا ليس لتايوان فحسب بل 
لليابان والواليات املتحدة ودول إقليمية أخرى، كما أن نشر الواليات املتحدة لبعض أشكال أنظمة الدفاع 

تحدة يف الباسيفيكي الغريب، إجراء مهدد بشكل الصاروخي كإجراء حلماية أصدقاء وحلفاء الواليات امل
واضح لألمن الصيين، ألنه يقوض قدراا يف التحكم يف التطورات اإلقليمية غري املرغوبة، خصوصا يف حالة 
توسيع نظام الدفاع الصاروخي األمريكي ليشمل تايوان، ويف ظروف كهذه ميكن ختيل تنافس عسكري بني 

هة والسالح املوجه أساسا ألغراض دفاعية لكل من اليابان، الواليات املتحدة، السالح اهلجومي الصيين من ج
  (3).وتايوان من جهة ثانية، ويف الواقع، يبدوا أن هذه احلالة موجودة اآلن

  

انطالقا من هذه املتغريات الثالث، وبتطبيق أدوات الواقعية اهلجومية على أوربا ومشال شرق آسيا، 
بدءا من عام (لة من انعدام االستقرار وحىت احلرب خالل العشرين سنة القادمة يتنبأ جون مريشامير حبا

، ويؤسس مريشامير تصوره على متغريين أساسيني، بقاء القوات األمريكية يف هذين اإلقليمني، )2001
لعسكري والتحول املتوقع يف بنية القوة اإلقليمية، انطالقا من اعتقاده أن االستقرار احلايل مرده التواجد ا

  (1).األمريكي يف اإلقليمني
                                                

(1)  Thomas J. Christensen, The Contemporary Security Dilemma: Deterring a Taiwan Conflict, The Washington 
Quarterly, Vol.25,No.4(Autun 2002).p 14  

(2)  Ibid, p 14  
(3)  , Op. Cit, p 15 Thomas J. Christensen, The Contemporary Security Dilemma 
(1)  Glenn H. Snyder, Mearsheimer sWorld—Offensive Realism and the Struggle for Security, A Review Essay 

International Security, Vol. 27, No. 1 (Summer 2002),p 168  
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يعتقد مريشامير أن القوات األمريكية ستعود إدراجها مع بداية العقدين القادمني، وفيما يتعلق مبنطقة 
شرق آسيا، يقدم مريشامير سيناريوهني خمتلفني، األول هو تباطؤ االقتصاد الصيين وبقاء اليابان كأغىن دولة يف 

الصني لنموها االقتصادي السريع وختطي اليابان، يف احلالة األوىل ال ميكن ألي من آسيا، والثاين هو مواصلة 
الدولتني أن تصبح يف وضع القوة املهيمنة، وبانسحاب القوات األمريكية، يكون اليابان مرغما على اكتساب 

، اليابان، الرادع النووي، وينشا نوع من االستقرار نتيجة قيام نظام متعدد األقطاب بني كل من الصني
 (2).وروسيا

  

يف للسيناريو الثاين الذي يرجحه مريشامير، سوف تتخطى الصني اليابان ورمبا الواليات املتحدة أيضا، 
وتصبح بذلك يف وضع املهيمن، ويف هذه احلالة سوف تكون الواليات املتحدة جمربة على إبقاء قواا يف 

ة الصينية، وينشا يف خضم ذلك نظام غري متوازنا طاملا أن الصني اإلقليم أو إعادا إذا مت سحبها ملوازنة القو
تقترب من  حتقيق هيمنة تامة يف شرق آسيا، والدول األخرى مبا يف ذلك الواليات املتحدة حتاول احتواء 

مع " سياسة التعاطي"بالصني، ويقدم مريشامير واحدة نصائحه الصرحية القليلة للواليات املتحدة، غري من 
 (3).إىل احتوائها، افعل ما ميكن فعله لتعطيل النمو الصيين الصني

  

وباختصار تركيز الواقعيني على جتربة القوى الكربى السابقة قادم إىل استنتاج قواعد حديدية 
لنظرية سياسية تشري إىل نزاع ال ميكن جتنبه، واحلالة أشبه ما تكون بقانون طبيعي حيكم عالقة القوى 

لقائم، حيث تسعى القوى الصاعدة لتحدي النظم احلدودية القائمة، الترتيبات املؤسساتية، الصاعدة بالوضع ا
والنظم األخالقية واملعنوية اليت مت وضعها خالل فترات ضعفها النسيب، وتعتقد أن حقوقها قد سلبت منها، 

تصادية يشكل حتديا بفعل ضعفها السابق، وجهودها ألخذ مكاا كقوة سياسية وعسكرية موازية لقوا االق
لدول الوضع القائم، ويدخلها يف تنافس امين شديد معها، الن التعارض بني مصاحل القوة الصاعدة وقوى 

  .نوعية املطالب اليت تقدمها الدولة الصاعدة لبفع الوضع القائم ال ميكن حله سلميا
  

ما يدعونا الن نتوقع تصرف  وبتطبيق هذه القواعد على احلالة الصينية، حياج الواقعني بأنه ال يوجد
، "جمال حيوي"الصني بشكل خمتلف عن القوى التارخيية الكربى، اليابان وأملانيا تبنتا سياسات البحث عن 

بشدة عندما أرسلت القوى األوروبية الكربى قواا إىل القارة  اوصناع القرار يف الواليات املتحدة تصرفو
منها، فهل الصينيني اقل اهتمامهم ببقائهم مقارنة بالغربيني؟ أم أم أكثر األمريكية، ومت النظر إليها كتهديد أل

دميقراطية وأكثر التزاما باملعايري األخالقية؟ يف الواقع هم ليسوا بواحدة من هذه الصفات، وبعبارات واقعية 
  .وجيزة، املشكلة مشكلة قوة، واملقدرة العسكرية تولد ميال الستخدامها

  
                                                

(2)  Ibid, p 169  
(3)  John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton, 2001., p 400  
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  ور القيم التقدمية د:املطلب الثاين 
  

يف الشؤون اخلارجية، التفاؤل هو شعور شائع لدى اللرباليني، وخبصوص إمكانيات السالم، التعاون، 
والتفاهم بني األمم، اغلب اللرباليني متفائلني، ومن غري املفاجئ أن جند اللربالية املتفائلة شائعة ورمبا مهيمنة يف 

ر واملالحظني للشؤون الصينية حول مسالة مستقبل العالقات األمريكية أوساط التحليل األمريكية، صناع القرا
لثالث ميكانيزمات أو " القوة املساملة"الصينية ومستقبل السياسة العاملية بشكل عام، ويؤمن اللرباليون بأن 

لية، متغريات سببية معززة ومترابطة مع بعضها البعض، وهي االعتماد املتبادل االقتصادي، املؤسسات الدو
   (1).، كفيلة باستخالص حميط دويل سلميةوالدميقراطي

  

  :االعتماد املتبادل االقتصادي 
 

يعتقد اللرباليون أن التبادل االقتصادي خيلق مصاحل مشتركة يف عالقات جيدة بني الدول، وجود 
ني ستكون هلا حجم اكرب من التجارة واالستثمارات املتدفقة بني دولتني يعين وجود مجاعات اكرب من الطرف

مصلحة اكرب يف جتنب الرتاع واحلفاظ على السالم، وهي فكرة قدمية تعود إىل كانط ومفكرين مثاليني 
  .آخرين، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف الفصل األول

  

ويشري اللرباليون إىل أرقام التبادل االقتصادي اهلائلة بني الصني والقوى األخرى اليت تنظر بقلق شديد 
، حيث تضاعف التبادل االقتصادي بني ةالصيين وعلى رأسها الواليات املتحدة واليابان وكوريا اجلنوبيللنمو 

الواليات املتحدة والصني بشكل دراماتيكي منذ اإلصالح االقتصادي أواخر سبعينيات القرن املاضي، وقفز 
القرن العشرين، ووصل حجم  سنويا مع اية $مليار 120إىل  1978عام  $مليار  01حجم هذا التبادل من 
ومنا تدفق الرأمسال بشكل مواز تقريبا، حيث تستقطب  (2)،2004سنة  $مليار 245املبادالت الثنائية إىل 

الصني مصادر هامة يف شكل استثمارات، كما أن دخول الصني يف منظمة التجارة العاملية فتح جماال أوسع 
كثافة الروابط التجارية بني الواليات املتحدة والصني  لدخول السلع والرأمسال األجنيب، وسوف تتضاعف

  . مستقبال
 

ويؤكد اللرباليون أن التبادل االقتصادي ساهم يف خلق مصلحة مشتركة قوية يف السالم بني القوتني 
 أثناء بلغراد يف الصينية السفارة قصف حادثة مثل ،الباسيفيكيتني، وساهم يف عرقلة بعض اخلالفات الكبرية

 تقارب حنو الدولتني دفع يف تستمر أن احملتمل من االقتصادية القوى أن كما ،1999 عام يوغسالفيا على احلرب

  .املباشر الصدام حنو مستقبلية ميول أو نوايا أية بذلك وتعيق اكرب،
  

                                                
12 (1)   Aaron L. Friedberg, The Future of U.S.-China Relations,Op. Cit, p  

(2)   Ibid, p 12 
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 بلغ 2003 سنة يف كبريا، توسعا آسيا شرق يف اإلقليمية االقتصادية الروابط تعرف مشابه، وبشكل

عما كان عليه احلال  %36.5بزيادة قدرها  $مليار 495 األخرى اآلسيوية والبلدان الصني بني ارةالتج حجم
ومع ، %85تصاعد حجم التجارة مع اهلند بنسبة  2004، وخالل الثماين أشهر األوىل من سنة 2002سنة 

، %38تايلندا   ،%32روسيا  ،%46، كوريا اجلنوبية % 47 ، والفيليبني%35مع ماليزيا  ،%27اليابان بـ
من حجم التجارة اخلارجية الصينية يتم يف نطاق  %50، ويف الوقت الراهن أكثر من %بـ58ومع فيتنام 

  (1).إقليمي
          

التجارة على "متتني الروابط االقتصادية بني الصني وجرياا كفيل جبعل الصني  متيل لتفضيل 
لهاكثر نزوعا حنو التركيز على الرفاء االقتصادي، ، وجيع)to trade rather than to invade("احلرب

وكما كتب نورمان .وعدم اللجوء اىل اخليارات العسكرية خوفا من اازفة مبكاسبها التجارية واالقتصادية
  )2(.قبل احلرب العاملية األوىل أنه سوف لن تكون هناك حروب ألا مل تعد مرحبة N. angell اجنل

  

  : الدولية املؤسسات
  

 املؤسسات دور على اكرب بشكل اللرباليون يراهن السالم، لتحقيق كآلية بالتجارة إميام إىل ضافةإ

 خمتلف نوايا حول الشكوك يقلص بشكل الدول، بني والتفاهم التواصل سبل حتسني يف املختلفة بأشكاهلا الدولية

 خالل ومن البعض، بعضها اهجت ومعقولة ملزمة تعهدات اختاذ على احلكومات قدرة من ويضاعف األطراف،

 الطريق وتشق الدولية، للفوضى اخلبيثة التأثريات بعض مواجهة أو تيسري الدولية املؤسسات بإمكان ذلك، كل

  .األطراف خمتلف بني والثقة التعاون من أعلى مستويات حنو
  

 اللرباليون شددي عام، بشكل الدولية باجلماعة الصني وعالقات الصينية، األمريكية العالقات وخبصوص

 سبقت كما الباردة، احلرب اية بعد آسيا شرق يف اإلقليمية للمؤسسات الكبري االنتشار حيملها اليت األمهية على

 املنتدى ،(APEC) الباسيفيك آلسيا االقتصادي التعاون منتدى تأسيس خصوصا آنفا، ذلك إىل اإلشارة

 وشبكة العسكرية، الثنائية احملادثات من واسعة شبكة مع آسيا شرق قمة جانب إىل ،(ARF)  آلسيان اإلقليمي

 عدد لدخول الصني سعت اإلقليم، دول خمتلف من احملللني و الباحثني جتمع رمسية شبه األمنية احملادثات من أوسع

 يالنوو االنتشار عدم ونظام ،2001 يف دخلتها اليت العاملية التجارة منظمة مثل املهمة، العاملية املؤسسات من
 عضويتها ومنت املتحدة، األمم يف نشاطا أكثر دورا الصني تلعب ذلك عن فضال ،1996 يف إليه انضمت الذي

   (1).1997 و 1977 بني %200 فاقت بنسبة احلكومية املنظمات يف
  

                                                
(1)  Op. Cit, p 83 David Shambaugh, China Engage Asia: Reshaping the Regional Order,  

Kenneth Waltz, Structural realism after the cold war, Op.cit, p 14. (2)   
(1)  Aaron L. Friedberg, The Future of U.S.-China Relations,Op. Cit, pp(12-14).  



 108

  :الدميقراطية 
  

ستمد ، واألنظمة اليت ت"قوة السالم"أكثر من أي شيء آخر، يعتقد اللرباليون بان الدميقراطية هي 
قوا  وشرعيتها من رضا احملكومني هي األقل تورطا يف املغامرات العسكرية واقل اخنراطا يف احلروب، الن 

، ومع أن هناك بعض االستثناءات اليت تؤكد تصرف بعض الدميقراطيات "ملء اجليوب"اهلدف احلقيقي هو 
أن تذهب إىل  - أن مل يكن مستحيال-رابروح قتالية كبرية جتاه بعض الدول غري الدميقراطية، إال أا ناد

احلرب ضد بعضها البعض، وانطالقا من هذا التصور، سوف تتقلص إمكانية احلروب الدولية بقدر تضاعف 
  (2).عدد الدول الدميقراطية يف العامل

  

ن يف ورغم تسليم اللرباليني بأنه مازال بعيدا عن االنتهاء، إال أم يعتقدون أن مسار الدمقرطة مستمر اآل
الصني، وهو املسار الذي يلعب النمو االقتصادي دورا هاما يف تسريعه، بنفس الطريقة اليت دفع ا انفتاح 
الصني على العامل اخلارجي منوها االقتصادي، فارتفاع الدخل الفردي خيلق طبقة متوسطة صينية نامية، وكما 

فئة معينة توفر هلا  لحدث يف آسيا، ارتفاع مداخيدلت التجارب التارخيية يف أوربا وأمريكا الشمالية وبشكل ا
هو اكرب من جمرد الكفاح من اجل كسب العيش اليومي، لتصبح حمركا أساسيا ملسار  إمكانية لفعل ما

  (3).الدمقرطة، وهناك أسباب عديدة تبعث على األمل يف أا سوف تلعب دورا مشاا يف الصني
  

ادي حيرك الرغبة يف احلقوق السياسية، حياج اللرباليون بان النمو إضافة إىل اعتقادهم بان النمو القتص
االقتصادي خيلق رغبة وظيفية موضوعية للتحرر السياسي، انتفاء عقود وحماكم وسيادة قانون موثوقة يقود 
حتما إىل اضطراب هذا النمو، واىل جانب ذلك هذا النمو يف حاجة إىل التدفق احلر للمعلومات، والنظم اليت 

بحث على تقييد اخلطاب ومراقبة التواصل سوف تكون يف وضع معرقل، وإذا أرادت الصني االقتراب حنو ت
على الصني أيضا أن تصبح دميقراطية  - وكلها دميقراطية- مستويات الرفاهية يف اتمعات الصناعية اآلخر

قات اخلارجية الصينية، ودخول مثلما تفعل اليوم، وانطالقا من كل ذلك يتوقع اغلب اللرباليني استقرار العال
، وعلى الرغم من أن العملية قد Zone of Peace) (Democratic" السالم الدميقراطي" ةمنطق الصني إىل

تستغرق وقتا طويال لالنكشاف، فان إمكانية نزاع مفتوح وطويل بني الصني والعامل الدميقراطي سوف يكون 
  (1).دول االحتاد األورويب اليوم ما إمكانية الرتاع بني ضئيال ويشبه إىل حد

  

كافية الستخالص سلوك ) التجارة، الدميقراطية، واملؤسسات(الروابط املفترضة بني املتغريات الثالث 
سلمي للسياسة اخلارجية الصينية، وهي النقاط األساسية اليت يركز عليها صناع القرار يف الواليات املتحدة يف 

نتون اعتمد هذه العناصر بعد ختليه عن فكرة ربط دخول الصني إىل السوق عالقام مع الصني، الرئيس كلي
                                                

(2)  Ibid, p 15. 
(3)   Ibid, p 15 
(1)  Aaron L. Friedberg, The Future of U.S.-China Relations,Op. Cit,pp (14-16) 
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جمال حقوق اإلنسان، والرئيس بوش من جهته وعلى الرغم من انتقاداته لبعض مظاهر  ا يفااألمريكي باجناز
ميقراطية ويف سياسة كلينتون يف التعاطي مع املسالة الصينية إال انه تبىن نفس املنطلق تقريبا، التجارة تروج للد

االنفتاح االقتصادي خيلق تقاليد : "النهاية تروج للسالم، وقد عرب عن ذلك يف خطاب له قبل أن يصبح رئيسا
مارس التجارة بشكل حر مع الصني والوقت يف ...وهذه األخرية تولد آماال بالدميقراطية..احلرية

 (2)".مصلحتنا

  
للرباليني والواقعيني، وسواء تعلق األمر بتركيز لقد شكلت هذه العناصر نقاط خالفية كبرية بني ا

الواقعيني على متغري القوة أو متسك اللرباليني بدور القيم التقدمية و املنفعة املادية، تعرضت وجهات النظر هذه 
إىل انتقادات متبادلة شديدة، ودخل اللرباليون والواقعيون يف نقاشات حادة، تعكس إىل حد ما عدم وضوح 

  .ستراتيجية األمريكية جتاه الصني حىت اآلنمعامل اإل
  

اعتقاد اللرباليني بان تقوية الروابط االقتصادية واملؤسساتية الدولية مع الصني يقلص احتماالت الرتاع 
مع القوى التجارية الكربى الشريكة، أمر يشكك فيه الواقعيون، لقد أورد والتز أن أملانيا وبريطانيا اندفعتا حنو 

رغم اعتماد اقتصاديهما على بعضهما البعض، وكان كل منهما  1914طويلة ودموية عام حرب عاملية 
الزبون األول لآلخر، فالرهان على االعتماد االقتصادي املتبادل بني الواليات املتحدة والصني ينطوي على 

وج للسالم من االعتماد املتبادل ير )Katherine Barbieri(جمازفة كبرية، وكما أشارت كاثرين باربيريي 
خالل تنويع قنوات التواصل بني الدول لكنه ينوع أيضا من فرص االحتكاك اليت قد تدفع لالستياء وحىت إىل 

  (3).احلرب
  

هذه االدعاءات الواقعية يرفضها اللرباليون، ويرفضون أيضا فكرة ربط مظاهر السالم باحلسابات 
قرار هو جمرد وظيفة من وظائف االعتبارات حول القوة العسكرية الصينية، ويشددون على أن االست

االقتصادية الدولية، ويعتقدون أن الدول احلديثة حتركها الرغبة يف حتقيق الرفاهية، ومن مث فان قادا يضعون 
الثروة املادية لشعوم فوق كل االعتبارات األخرى  مبا يف ذلك األمن، واالعتماد املتبادل جيعل الدول أكثر 

يدعم السالم الن الدول املزدهرة اقتصاديا ،مثل وضع الصني احلايل، تكون أكثر سلمية، الن رفاهية وهذا 
والصني اقل قابلية لذلك طاملا أا تعرف  (1)اغلب احلروب تكون بسبب الرغبة يف حتقيق أو استرجاع الثروة،
   .منوا غري مسبوق، والقادة الصينيون ال يرغبون يف عرقلة هذا النمو

  

                                                
(2)   Ibid, p 16   
(3)  Waltz, Structural Realism After the Cold War, Op. Cit, p 14 
(1)   John Mearsheimer, Back to the Future, Op. Cit, p 46  
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الرد الواقعي على هذه التصورات قويا، جون مريشامير يف مناظرته الشهرية مع زبيجنيو لقد جاء 
  :حول مستقبل التوازن الدويل يف آسيا رد على تصور برجيجينسكي مبا يلي)2004(برجيجينسكي 

  

حتاج أنت بأن رغبة الصني يف النمو االقتصادي املستمر جتعل الرتاع مع الواليات املتحدة أمرا  "
بعدا، احد األسباب الرئيسية اليت جعلت الصني جد ناجحة اقتصاديا يف العشرين سنة املاضية هو أا مست

لكن هذا املنطق جيب أن يطبق أيضا على أملانيا قبل احلرب العاملية ...مل تقطف حربا مع الواليات املتحدة
، كان االقتصاد األملاين ينمو بقوة، ومع 1939األوىل وعلى أملانيا واليابان قبل احلرب العاملية الثانية، خالل 

وبشكل واضح هناك ...ذلك بادر هتلر باحلرب، واليابان بدأت الرتاع يف آسيا رغم منوها االقتصادي املؤثر
عوامل أخرى تتخطى أحيانا االعتبارات االقتصادية، وتدفع القوى الكربى لشن حروب، حىت وان كانت 

   (2)"تضرها اقتصاديا
  

جرت الطرفني إىل نقاشات أخرى، اللرباليون ينتقدون تركيز الواقعيني قعيني للنماذج التارخيية حماكاة الوا
وعلى رأسهم جون مريشامير على جتربة القوى الكربى السابقة واستنتاجهم لقواعد نظرية سياسية صلبة تشري 

  : يال ميكن جتنبه، كتب برجيجينسك نزاع أوكلها إىل تصادم 
  

النظرية، لكن النظرية ،على األقل يف العالقات الدولية، ترجع أساسا إىل أمر سابق، أنا متأثر بقوة "
األمريكية ت وعند حدوث شيء ال يناسب النظرية يتم مراجعتها، وأنا اشكك فيما سيحدث يف العالقا

طريق ، كيف تتصرف القوى الكربى ليس قدرا مسبقا، لو مل يقد األملان واليابانيون أنفسهم يف الالصينية
واليابانيون ...1914الذي سلكوه ملا حتطمت نظمهم، أملانيا مل تكن ملزمة بتبين السياسة اليت فعلتها عام 

لكن ...جتاه روسيا بدال من بريطانيا والواليات املتحدة 1941كان بإمكانه توجيه سياسام التوسعية عام 
  (3)".وى الطموحة السابقةالقيادة الصينية احلالية أكثر مرونة وسفسطائية مقارنة بالق

  :رد مريشامير 
الفروقات بني النظرية واحلقيقة السياسية مسألة مهمة، لكن املنطق الذي يدعونا ملنح االمتياز "

لقد ، 2025للنظرية على احلقيقة السياسية هو أنه ال ميكننا معرفة أي حقيقة سياسية سوف حتدث حنو 
املستقبل، هذا قد يكون صحيحا، لكنه غري مالئم متاما، املسألة ذكرت أن القيادة الصينية أكثر حذرا حول 

؟، ليست لدينا أية طريقة 2025األساسية هي كيف ستفكر القيادة والشعب الصيين حول تايوان حنو 
يؤثر فعال هو النظرية اليت يستخدمها الفرد  للمعرفة، الن احلقائق السياسية احلالية ستكون غري كافية، ما

  (1) ".ستقبلللتنبؤ بامل
  

بعبارات وجيزة وعلى الرغم من أن الواقعيني واللرباليني يستخدمون نظريات خمتلفة لقراءة 
السياسة األمنية الصينية، إال أن حججهم يف احلقيقة شيء واحد، وكالمها يرتع للتركيز على تأثري 

                                                
(2)  Ibid, p 47  
(3)    ibid, pp(45-48) 
(1)  Clash of the Titans, Brzezinksi, Zbigniew & Mearsheimer,Op. Cit, p 46  
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يف التصورات األمنية  -ولسواء باالعتماد على مبدأ توازن أو تناسق املصاحل بني الد-العوامل النسقية
  .الصينية

  

هذا يعين أن اإلستراتيجية الصينية تعكس استجابة قادة الصني لضغوط من حميطها اخلارجي، 
إضافة إىل حماوالم ملضاعفة املصاحل اإلستراتيجية الصينية يف النظام الدويل، واالختالف احلقيقي بني 

ذا كان التركيز األساسي للصني سوف يكون على وجهات النظر الواقعية واللربالية يكمن فيما إ
  (2).األمن أم على منح األفضلية للنمو االقتصادية والرفاهية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

حبيث إذا استيقظ سوف يرجتف " العمالق النائم"على الصني اسم لقد أطلق نابليون ذات مرة 
جمرد نائم، فقد عانت من التدخل االمربيايل، ثورة العامل، ومنذ عصر نابليون ، بدا وكان الصني أكثر من 

لقلب امللكية، غزو ياباين، حرب أهلية مريرة، ويف العقود األخرية بدا وكان الصني قد حتررت من أغالهلا، 
حيث تبنت القيادة الصينية بعد وفاة ماو سياسات اقتصادية بارعة، دفعت بالصني الن تصبح ابرز قوة 

، مع كل ما حيمله هذا ة مع اية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرينعسكرية صاعد-اقتصادية
  .الصعود من دالالت متباينة

  

                                                
(2)  Mumin Chen, Going Global ; the Chinese Elite’s Views  of Security Strategy in the 1990’s, Asian Perspective, 

Vol.29, No. 2, 2005, p 136 
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لقد اجتهدنا يف هذا البحث لرصد النقاشات الدائرة يف األوساط األكادميية والرمسية الغربية حول 
رة ومها الواقعية واللربالية بصيغتيهما الصني، وحتديدا احلوار بني أهم مقاربتني يف العالقات الدولية املعاص

اجلديدة، اعتبارا حلجم تأثريمها يف دوائر صنع القرار يف الواليات املتحدة والعامل الغريب بشكل عام من جهة، 
ومن جهة ثانية لتباين تصوراما بشأن احلياة الدولية، وتقدميهما لوصفات خمتلفة لفهم هذا الواقع، انطالقا من 

  .ية وتارخيية هامةمرجعية معرف
  

استهلينا هذا العمل بإطار نظري خالص حول احلوار الواقعي اللربايل يف حقل العالقات الدولية، 
كإطار أمشل للجدل القائم بشأن صعود الصني، وحبثنا يف جينيالوجيا املقاربتني، تطورمها التارخيي، 

حلديثة ضمنها، وهو ما مسح لنا بتشكيل قاعدة ومنطلقاما الفكرية، مع التركيز على تيبولوجيا االجتاهات ا
معرفية حول العناصر التحليلية اليت تعتمدها املقاربتني يف قراءة الواقع الدويل، وفيما خيص هذا البحث، قراءة 

اللربايل الشامل حول مكانة الدولة، دور املتغريات - التوجه املستقبلي للصني، كجزء من احلوار الواقعي
  .وإمكانيات التعاون الدويلالتوازن الدويل،  القيمية، مستقبل

  

اتبعنا هذا اإلطار النظري بقراءة موسعة لعناصر القوة الصينية احلالية، وهو ما يساعد القارئ يف 
النهاية يف اخللوص إىل تقييم موضوعي حول حجم ديد القوة الصينية، وساعدنا حنن يف موازنة اخلالف 

هذه القوة الصاعدة، كما قمنا برصد انعكاسات هذا النمو على القوى األكثر الواقعي اللربايل حول مستقبل 
  .ختوفا من النمو الصيين، وهي اليابان، الواليات املتحدة، وتايوان

  

انطالقا مما سبق، قمنا برصد وحتليل خمتلف جوانب النقاش الدائر بني الواقعيني واللرباليني اجلدد 
الدويل والعوامل اليت سوف تتحكم يف السلوك اخلارجي هلذه القوة  حول موقع الصني احلايل يف النظام

اآلسيوية املتصاعدة، وهو النقاش الذي عكس إىل حد بعيد التباين الكبري بني التفاؤل اللربايل والتشاؤم الواقعي 
  .كانعكاس الختالفهما حول أولوية القوة أو القيم

 أن تباين طروحات املقاربتني الواقعية واللربالية لقد انتهينا من خالل هذه الدراسة املستفيضة إىل
يعكس تباين منطلقاما الفكرية، فالواقعية من خالل تارخيها الطويل املستند إىل متغري القوة والطبيعة التنازعية 
للتفاعالت الدولية تتبىن نربة متشائمة حول مستقبل التوازن الدويل بوجود صني قوية، دعاة الواقعية يرمسون 
خطا موازيا بني تنامي قوة الدولة داخليا وجهودها لبسط نفوذها يف اخلارج، ويف ظل حالة الفوضى، اهلدف 
األساسي لكل دولة هو أن تصبح الدولة األقوى يف حميطها، هذه هي نقطة  انطالق الواقعية اهلجومية، وهذا 

شكل يضمن انتفاء أي ديد يعين أن هدف أي دولة كربى هو أن تصبح يف وضع  املهيمن اإلقليمي، ب
  .حقيقي ملصاحلها يف اإلقليم
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اللربالية من جهتها تنطلق من نظرا اللينة حول الفوضى الدولية، وبتركيزها على امليكانيزمات 
املساملة لثالث متغريات حمورية وهي الدميقراطية، االعتماد املتبادل، واملؤسسات الدولية تصل إىل نتيجة 

األساس والرتاع هو حالة عرضية، حيدث يف الغالب نتيجة حلسابات غري عقالنية،  مغايرة، السلم هو
وامليكانيزمات الثالثة السابقة قادرة على تلطيف الفوضى الدولية، ومن مث خلق عامل أكثر سالما وأمنا يسوده 

  .الرخاء واالزدهار
  

ما املتباينة ملستقبل النظام الدويل تباين تصورات الواقعيني واللرباليني بشأن احلياة الدولية، وقراءا
والتوازن، يعكس انطالقهما من رؤى متباينة هلذا العامل، وانتهاجهما مسلكني متمايزين يف حماولتهما لتفسريه، 

ويف مقابل تركيز الواقعيني بشكل  مفرط على املنهج التارخيي وحماولتهم قراءة املستقبل انطالقا من املاضي  
برؤية عامل خمتلف يف املستقبل يسوده الرخاء واالزدهار،وتنسحب تصورام هذه متاما على  يتفاءل اللرباليون

املشهد الصيين، حيث أن الواقعيني باقتصارهم على تطبيق أدوات التحليل الواقعية، وإقصاء أنفسهم عن 
بعضا من جوانب األدوات التحليلية اليت توفرها املقاربات األخرى وعلى رأسها اللربالية، تضمن نفسها 

القصور، وتقدم بذلك تفسريا جزئيا للظاهرة موضوع الدراسة وتقدمه من زاوية معينة، وينسحب األمر ذاته 
  .على الطرف الثاين من احملاورة

  

ثانيا، هناك أمثلة تارخيية عديدة ترسم وصلة مباشرة بني بروز قوة كربى جديدة وإثارة حالة من 
مشكلة التغيري "امل، وهي الوقائع اليت جعلت بعضا من املفكرين يتحدثون عن عدم االستقرار والرتاع يف الع

يف العالقات الدولية، وهذا يتضمن الكثري من جوانب الصحة حىت اآلن كما أثبتت التجارب " السلمي
تشري  التارخيية، وهي نقطة انطالق املقاربة الواقعية يف قراءا ملوقع الصني يف النظام الدويل مستقبال، حيث

اغلب املعطيات احلالية إىل أن الصني سوف لن تشد عن هذه القاعدة، غري أن اللرباليني يرون أن بروز قوة 
كربى مثلما قد يؤدي إىل إثارة الرتاع قد يؤدي إىل االنتظام أيضا، وما حيكم ذلك هو مجلة من العوامل 

، وهم ) االقتصاد واملؤسسات الدوليةدرجة اندماجها يف(واخلارجية ) طبيعة نظامها السياسي(الداخلية 
  .كما يفعل الواقعيون" القوة املادية"يركزون على النوايا كعنصر يف توجيه سلوك الصني اخلارجي بدال من 

  

أخريا ميكن القول أن هذا احلوار ال يقدم لنا إجابة مقنعة عما إذا كان بروز الصني كقوة كربى جديدة على 
ثارة احلرب والرتاع، ورغم أن التاريخ يصب يف مصلحة الواقعيني يف هذا اجلانب، املسرح الدويل ينتهي إىل إ

إال أن تنبؤات اللرباليني ليست عارية من احلقيقة، استمرار النمو االقتصادي يعزز دور الطبقة املتوسطة يف 
ياسات عدوانية بكني إىل عدم التفكري يف شن س تسريع مسار التحول الدميقراطي، كما يدفع صناع القرار يف

خشية فقدان املكاسب االقتصادية وعرقلة منوها االقتصادي، هذا إىل جانب التحوالت الدولية اليت شكلت 
  .عاملا مغايرا بفعل التطور التكنولوجي الذي جيعل احلرب ضربا من ضروب االنتحار
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ني يف املستقبل غري ميكننا أن خنرج من هذه احملاكاة بالتأكيد على أن املسار الذي سوف تسلكه الص
واضح حىت اآلن، وباستثناء ما يتعلق بتايوان، مل يظهر صناع القرار يف بكني إشارات كافية على رغبتهم يف 

- قلب توازن القوى القائم يف شرق آسيا، لكن تنامي القوة الصينية وفق معدالت عالية قد جيعل الصني
امة نظام إقليمي يستجيب لتطلعاا اإلقليمية بغض النظر تسعى إلق - مدفوعة بقوا االقتصادية اليت ال تضارع

 .عما يقوله صناع القرار يف بكني اليوم، واملستقبل وحده هو الذي سيكشف هذا الواقع
  

كخالصة ائية نؤكد أن رسم املوقع املستقبلي للصني يصطدم بصعوبة تضييق الفجوة ببني 
ية حامسة حبجم حدود التأثـري الذي ستمارسه الصني يف طروحات املقاربتني إذا تعلق األمر مبسالة سياس

السياسة العاملية،  هل تنامي القوة  يدفع بكني لتحدي القواعد واملؤسسات الدولية و ما قد يؤدي إىل صراع 
خطري بني القوى الكربى؟ أم انه من املمكن أن يؤدي اندماج الصني يف االقتصاد العاملي إىل تنامي الطبقة 

ها  تنامي مشاركتها يف املؤسسات الدولية والتبادالت االقتصادية اليت تقودها إىل الرضا بالنظام الوسطى في
  .الدويل القائم

  

لقد علق جيفري ليقرو على هذه الطروحات بتأكيده أن اإلجابات املتوفرة حول تفتقر إىل الشيء 
ي أن املشكلة هي مشكلة النوايا املستقبلية، احلقيقي املفتقر إليه، تفسري عام للتحول البارز يف نوايا الصني، أ

ورغم أن الواقعيني واللرباليني  يرون مستقبلني خمتلفني  بتشديد األول على القوة، واعتماد الثاين على االعتماد 
حياج بان تأثري هذين املتغريين يعتمد ) يعتمد بشكل اكرب على إسهام البنائيني(املتبادل، إال أن هناك اجتاه ثالث 

لى شبكة ثالثة هي األفكار أو التصورات  القومية حول طريقة حتقيق أهداف السياسة اخلارجية الصينية، أي ع
القوة واالعتماد املتبادل، حيث  - لكن ليس جتاهل-يعين النظر إىل ابعد من" الصني الصاعدة"أن فهم مستقبل 

ليس مبقدورمها حساب التحوالت يف الرؤى أن تأثريمها مطلوب لفهم املوقف الصيين جتاه النظام الدويل، لكن 
  .والتصورات الصينية حول كيفية التفاعل مع اتمع الدويل

  

يف النهاية جتدر اإلشارة إىل األمهية الكبرية اليت حيظى ا موضوع الصعود الصيين يف األوساط  
حثية يف الدراسات اإلستراتيجية األكادميية واملراكز البحثية الكربى يف العامل الغريب، كأحد أهم احملاور الب

احلالية، بفعل األبعاد اخلطرية اليت قد حيملها صعود هذه القوة اآلسيوية مبقوماا البشرية واالقتصادية اهلائلة 
على الغرب بشكل عام، ورغم كل ذلك يلقى هذا املوضوع اهتماما ضئيال  يف األوساط األكادميية العربية، 

احلاد يف املراجع العربية ذات الصلة باملوضوع، رغم ما حيمله هذا الصعود من وهذا ما ملسناه يف النقص 
دالالت على املنطقة العربية اليت قد تكون موضع تنافس مستقبلي بني الصني والعامل الغريب، وأملي األكرب هو 

  . ائبةأن تساهم هذه الدراسة يف وضع األساس ألحباث مستقبلية أخرى، وان تكون يل بعض اآلراء الص
  



 115

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :املراجع املعتمدة

  :باللغة العربية .1

  :الكتب .1.1

  2001بريوت، دار الكتاب العريب، ، العالقات الدولية، ترمجة قاسم املقداداكزافييه غيوم،  .1
احلي،  جيمس دوريت، روبرت بالستغراف، النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية، ترمجة وليد عبد .2

 1985الطبعة األوىل، كاظمة للنشر والتوزيع،

القوة، اجلذور الفريدة لدور أمريكا العاملي، ترمجة رضا خليفة، مركز  إىلفريد زكريا، من الثروة  .3
  1999األهرام للترمجة والنشر، القاهرة، الطبعة األوىل،

  :الت امق. 1.2



 116

اتيجي، منط املعيقات البنيوية، جريدة الرياض، عبد اجلليل زيد املرهون، اخلليج وخيار التوازن االستر .4
  ).2006سبتمرب 15( 13962العدد 

  

  :باللغة االجنبية. 2

  : وثائق رمسية .1.2
  

5. Office of the Secretary of Defense, Annual Report To Congress: Military 
Power of the People’s Republic of China 2006, Departement of Defense.  

  :الكتب  2.2
  

6. Addison, Craig. Silicon Shield, Irving, TX, Fusion Press, 2001. 
  

7. Carolyn W. Pumphrey, The Rise of China in Asia, Strategic Studies Institute 
(SSI), 2002, 

 

8. Colin Elman & Miriam Fendius Elman, Progress in international relations 
theory, Appraising the field, Cambridge: MIT   Press, 2003. 

  

9. John Baylis & Steve Smith, The Globalization of World Politics, An 
Introduction to International Relations, Oxford University Press, 3rd eddition, 

2005 

 

10. John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York, 
WWW.Norton, 2001, 

  

11. Kenneth N. Waltz, Theory of international Politics, Addison-Wesley, 1979 
 

12. ken Booth & Steve Smith, Hnternationa Relations Theory Today, The 
Pennsylvania state University Press, 2nd Edition, 1997 

 

13. Lyle J. Goldstein, & Andrew S. Erickson, China’s Nuclear Force 
Modernization, Naval War College New Port Paper, 2005. 

 

14. Robert G. Sutter, China’s rise; Implications for U.S Leadership in Asia, 
Washington, The East-West Center, 2006 

 
 
   

 :متخصصة  دوريات.3.2
  

15. Andrew Moravcsik, Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of 
International Politics, International Organization 51, 4, Autumn 1997 

  

16. Alastair Iain Johnston, Is China a Status Quo Power? International Security, 
Vol. 27, No. 4 (Spring 2003). 

 

17. Alan Collins,"state induced security dilemma; Maintaining the tragedy", 
Cooperation and Conflict Vol 39, 2000 

18. Aaron L. Friedberg, The Future of U.S.-China RelationsIs Conflict 
Inevitable ?, International Security, Vol.30, No.2(Fall2005). 

 



 117

19. Benjamin Self, China and Japan : A Façade of Friendship, The Washington 
Querterly, Vol.26, No.1(Winter 2002/03). 

 

20. Benjamin Solomon, Kant’s Perpetual peace : A New Look at this Centuries-
Old Quest, The Online Journal of peace and Conflict Resolution, 5.1, 
Summer : 106-126 (2003).Bates Gill & Yanzhong Huang, Sources and limits 

of China’s Soft power, Survival, Vol.48, No.25Summer 2006). 
 

21. Clash of the Titans, Brzezinksi, Zbigniew & Mearsheimer, John J., Foreign 
Policy, Jan/Feb2005, Issue 146 

 

22. Drew Thompson, China’s Soft Power in Africa, From the ‘Beijing Consensus’ 
to Health Deplomacy, China Brief, Vol.05, Issue 21 (Oct 2005), 

  

23. David Shambaugh, China Engage Asia: Reshaping the Regional Order, 
International Security, Vol.29, No.03(2004-05), 

24. Edward Tse, China Five Surprises, Strategy+ Business Issue, (Vol 41),2005 
 

25. Gedeon Rose, Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, World 
Politics, Vol.51, No.01(Oct 1998),  

  

26. Glenn H. Snyder, Mearsheimer’s World_Offensive Realism and the Struggle 
for Security, A Review Essay, International Security, vol.27, No.1 (Summer 

2002). 
 
 

27. Jeffrey W. Legro and Andrew Moravcsik, Is Anybody Still a Realist?, 
International Security, Vol. 24, No. 2 (Fall 1999).?”,    

 

28. Jeffrey W. Legro, What China Will Want: The Future Intentions of a Rising 
Power, Perspectives on Politics, (Vol. 5/No. 3), September 2007. 

 

29. Jeffrey W. Taliaferro,"Security Seeking under Anarchy ; "- Defensive Realism 
Revisited ", Vol 25,No.3(Winter 2000/01)".International Security,  

  

30. John Mearsheimer, A Realist reply, International Security, Vol.19 ,No.3, 
(winter 1994/95). 

31. John Mearsheimer, The false promise of international institutions, 
International Security, Vol.19, No.3 (Winter1994/95). 

32. . John J. Mearsheimer, "Back to the Future: Instability in Europe After the 
Cold War," International Security, Vol. 15, No. 4 (Summer 1990).  

 

33. Kenneth N.Waltz, Structural Realism After the Cold War, International 
Security, Vol.,No.(Summer 2000), 

 

34. Masaru Tamamato, How Japan Imagines China and See Itself ,World Policy 
Journal, Winter 2005/06, p  

 

35. Michael O’Hanlon, Why China Cannot Conquer Taiwan, International 
Security, Vol. 25, No. 2 (Fall 2000), 

 

36. M. Taylor Fravel, Regime Insecurity and International Cooperation; 
Explaining China’s Compromises in Territorial Disputes, International 

Security, Vol. 30, No. 2 (Fall 2005). 
 



 118

37. Mumin Chen, Going Global ; the Chinese Elite’s Views  of Security Strategy 
in the 1990’s, Asian Perspective, Vol.29, No. 2, 2005 

 

38. Larry M. Wortzel, China's Peaceful Rise, Grupo de Estudios Estratégicos 
GEES, Colaboraciones nº 527, September 8, 2005 

 

39. Robert S.Ross, A Realist Policy For Managing US-China Competition, Policy 
Analysis Brief, The Stanely Fondation, Nov 2005, 

 

40. Robert Jervis, Cooperation Under the Security Dilemma, World Politics, 
Vol.30, No.2(Jan.1978). 

 

41. Robert Jervis, realism, Neoliberalism, and Cooperation ; Understanding the 
Debate, International Security, 1999 

 

42. Robert O. Keohane, International Institutions: Can Interdependence Work ?, 
Foreign Policy, Spring 1998 

  

43. Robert O. Keohane and Others, Correspondence, Back to the Future, part 2, 
International Relations Theory and post-Cold War Europe, International 

Security, fall 1990(Vol.15, no.2), 
 

44. Sean M.Lynn-Jones, Does Offense-Defense Theory have a future, 
 

45. Stephen M.Walt, International Relations : One World, Many Theories, Foreign 
Policy, No.111, Spesial Edition (Spring 1998), 

 

46. Thomas J. Christensen, The Contemporary Security Dilemma: Deterring a 
Taiwan Conflict, The Washington Quarterly, Vol.25,No.4(Autun 2002). 

  
  
  
  
  

  :حبوث أكادميية. 4.2
  

47.  Benny Miller, The Rise and Decline of offensive liberalism.Paper prepared 
for the Annual meeting of the International Studies Association, Montreal, 

CANADA, Marsh 2004. 
 

48. Chase, Michael S., Kevin L. Pollpeter, and James C. Mulvenon. Shanghaied? 
The Economic and Political Implications of the Flow of Information 
Technology and Investment Across the Taiwan Strait. Rand, National Defense 

Research Institute Technical Report, TR-133, July 2004 
 

49. Christopher Edmonds & others, China’s Rise As An International Trading 
Power, East-West Center Working Papers? Economic Seies, No.88, Februaru 

2006 
50. Dick K. Nanto, Emma Chanlett-Avery, The Rise of China and Its Effect on 

Taiwan, Japan, and South Korea: U.S. Policy Choices, CRS Report for 
Congress, Order Code RL32882, 2006 

 



 119

51. Larry M. Wortzel, China's Peaceful Rise, Grupo de Estudios Estratégicos 
GEES, Colaboraciones n 527 

 

52. Paul MacDonald, Theorizing Hierarchy in International Politics, Working 
Paper, Colombia University, february, 2003, 

 

53. Wayne M. Morrison, China’s Economic Conditions, Congressional Research 
Service ̃ The Library of Congress, January 12, 2006, 

  

  :مواقع أنترنت .4.2
  

54. Wikipedia, the free encyclopedia, Liberalism. 
Visited in April, 13th, 2007 

  
  

  
  
  
  
  
 

 
 

 
 
 

 
 
  


