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  مقدمةال

من خالل  الصيني الداخل بناء إلى 1949منذ قيام الجمهورية بصورة رسمية عام  الصين سعت

نت من حل الكثير من المشاكل ومنها القضاء على الفقر تمتلكها، وتمك التي القوة مقو  مات جميع توظيف

إلى دولة  2000والتخلف ورفع المستوى المعيشي، وأن تنتقل بالواقع الصيني في مرحلة ما بعد عام 

نفتاح ألكثر من ثالثة عقود، ومن ثم توجهت الى ت اإلصالح واالتبن   ن  أقتصاديًا، بعد امتقدمة ثقافيًا و 

دائمة العضوية  الدولية بوصفها إحدى الدول الخمسنطالقًا من مكانتها اي والعالمي تعزيز دورها اإلقليم

 وجوها ركائز تدعيم إلى تجهتافي مجلس األمن فضاًل عن كونها دولة نووية، ولتحقيق ذلك الهدف 

ستراتيجية ا هي بناء أسس ذلك اليها في تحقيق إستندت التي األساسية الركيزة نفوذها وكانت وتقوية

، والدولي مياإلقلي مستوينال على فاعلألداء دور حيوي  تؤهلها ما القوة مقومات لديها من اصًة وإنخ

من سيطرة  غكون غالصينية فقد نجحت في إستعادة هونوسعيًا منها لبسط نفوذها على جميع األراضي 

ها سوى تايوان التي لدي ، ولم يتبق  1999البرتغاليين عام  مكاو من أيدي وكذلك 1997بريطانيين عام ال

 .تعد الجزء الوحيد الذي ما يزال خارج سيطرة الحكومة المركزية الصينية

التي تعدها جزءًا ال يتجزأ منها وان  ستقالل تايوانا وتعارضمبدأ الصين الواحدة  الصين تعتمد 

حقيق ذلك هو يساعدها على ت مافي إقامة عالقتها الدبلوماسية مع الدول األخرى وان  يأساس ذلك األمر

 من رهتوف   المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة األمريكية بما تشغل إذإقتصادية مهمة  قوة تمثل ان الصين

 الدول األخرى  لذا؛ فإن عةتعاوني متبادل المنف طابع ذات من سياسات تنتهجهُ  وبما قتصاديةافرص 

نطالقًا من هذا المبدأ، إن اوتتعامل معها  للصينتايوان بالنسبة  قضية تدرك مسألة حساسية بالمقابل

يربط بين بحريها  اً ستراتيجياجيو  اً الصين تنظر الى تايوان من منطلق جيوبوليتيكي كونها تحتل موقع
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 130يفصل بينها وبين الصين مضيق تايوان إذ ان المسافة بين الجانبين تبلغ حوالي الشرقي والجنوبي و 

مع تزايد الدعم األمريكي  خاصةوب أمريكي ذمنطقة نفو  هاى عدم جعلـ وتحرص الصين علكيلو مترًا فقط

سيضعف من الدور الصيني ر الرئيس لى البإفإن عدم إعادة تايوان  ومن ثمالسياسي والعسكري لتايوان 

 في منطقة بحري الصين الشرقي والجنوبي.

ية القابعة خلف القرارات ص الحقائق الجغرافعلم الجيوبوليتيك ُيعرف بأنُه العلم الذي يشخ   ن  أ

ل حجر األساس في العالقات الدولية، وبناًء على ذلك فإن السياسية المنطقية والموروثة فيها التي تشك   

، وقد خلص البحث الخارجية الصين سياسةر الموقع الجغرافي لتايوان على البحث يهدف الى دراسة تأثي

نفصالها اإندماج تايوان مع الصين بشكل كامل أو  : استمرار الواقع الراهن أوالى ثالثة مشاهد وهي

 ستقاللها بشكل رسمي. او 

 

 أهمية البحث

تنطلق أهمية البحث في محاولة التوصل إلى أثر المتغير الجيوبوليتيكي في سلوك صانع القرار 

لك الصيني في تعامله مع الدول األخرى إنطالقًا من مبدأ الصين الواحدة مع األخذ بالحسبان مواقف ت

الدول من قضية تايوان، كما ان للموقع الجغرافي لجزيرة تايوان أهمية استراتيجية في منطقة         

الباسيفيك وان مسألة إعادتها إلى الصين يعطي مساحة أكبر لتعزيز الدور الصيني على حساب  -آسيا

 النفوذ األمريكي ومصالح حلفائه  اآلسيويين في تلك المنطقة.
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  فرضية البحث 

ان للمتغير الجيوبوليتيكي مكانة مهمة في صياغة السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوان 

اإلقليمية  هامن الصين الواحدة ومعيارًا في عالقات اً جزء كون األخيرة ُتع دانطالقًا من عوامل عدة، 

 .والدولية

 

 البحث هجيةمن

شكالياته  اعتمد الباحث مجموعة من نظرًا الهمية موضوع البحث وبهدف اإلحاطة به  ومعالجة إ

التطورات التاريخية والحقائق للعالقة  لتوضيح أبرز المنهج التاريخيمناهج البحث العلمي، فقد استخدم 

بهدف دراسة أجزاء النظام السياسي الصيني وآليات  المنهج الوظيفيفضاًل عن لصين وتايون، ما بين ا

ومنهج تحليل الصيني بشأن تايوان،  صول إلى كيفية صنع القرارللو منهج صنع القرار و أدائها ألعمالها، 

نطالقًا من البيئة الداخلية للطرفين مع ا مكانة الصين وتايوان في النظام الدولي بهدف التوصل إلى النظم

والمنهج  ،داتهامات السياسة الخارجية ومحد   بين مقو    الخارجية ومدى تأثير ذلك والعالقةالبيئة 

المحلية منها  ءً اسو  ضوء المتغيرات علىبين الصين وتايوان  ما سعيًا لقراءة مستقبل العالقة ستشرافياال

 الدولية.أو اإلقليمية أو 

 

 البحث إشكالية

يحاول الباحث اإلجابة على السؤال اآلتي: هل أن  سياسة الصين إلعادة تايوان إلى البر الرئيس 

هداف المطلوبة منها على الرغم من المشاكل التي تواجهها واقعية؟، وهل سُيكتب لها النجاح وتحقيق األ
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والمتمثلة في الحركات اإلنفصالية في إقليم شينجيانغ وإقليم التبت؟، كما ان هذا السؤال يقودنا إلى 

 مجموعة من التساؤالت التي ستؤدي إلى حل هذه  اإلشكالية:

منطقة في  اً ثير أتلتأدية سياسة أكبر  لألخيرة يعطي مساحة أكبرسالى الصين  ة تايوانإعاد هل ان .1

 ؟ مريكي ومصالح حلفائُه اآلسيويينعلى حساب النفوذ األ الباسيفيك -آسيا

داتها سياسةما مقومات  .2  الصينوهل تحرص  ،الباسيفيك؟ -في منطقة آسيا الصين الخارجية ومحد  

 ان يكون و ، من القومي الصينيفي الحاالت التي تتعلق بقضايا األ إال   القوة ستخداما عن تعادباال على

تفعيل مكانتها  خالل من الدوليين والسلم األمن دعائم لتثبيت الدولي المجتمع في فاعلية أكثر دور لها

  ؟اإلقليمية والدولية

 هل ستتدخل الواليات المتحدة إذا أعلنت تايوان االنفصال وقررت الصين إحتاللها؟ .3

 بالنسبة للصين؟  الباسيفيك -في لجزيرة تايوان في منطقة آسيالموقع الجغراما األهمية االستراتيجية ل  .4

 ؟سياسة الصين تجاه الدول األخرى  في يالمتغير الجيوبوليتيك ما أهمية .5

 هل بإمكان الصين ان تقنع تايوان بالعودة إليها بطريقة طوعية وسلمية؟ .6

 هل توافق الواليات المتحدة على عودة تايوان إلى الصين؟ .7

 ن في يوم ما إلى الصين؟ وهل عودتها ستحقق مكاسب لها؟ هل ستعود تايوا .8

 هل ان الوضع في الصين مهيأ لعودة تايوان إليها، والعكس أيضًا؟  .9

 ما اآلفاق المستقبلية للعالقة ما بين الصين وتايوان؟ .10

 ما مقومات الرؤية الجيوبوليتيكية للصين ومحدداتها؟ .11

 ة الخارجية الصينية تجاه تايوان؟ما تداعيات المتغير الجيوبوليكيتي على السياس .12

 ما آلية توظيف المتغير الجيوبوليتيكي في السياسة الخارجية الصينية؟ .13
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 هيكلية البحث

الفصل يذهب إذ  ثالثة فصول،و  فصل تمهيدي تم تقسيم البحث إلىمن أجل اإلحاطة بالموضوع 

ًم على لسياسة الخارجية، إذ لدراسة اإلطار النظري والمفاهيمي لمفهومي الجيوبوليتيك وا التمهيدي ُقس 

وتعريفُه وجذورُه واالختالفات والفروقات بينُه وبين الجيوبوليتيك  مفهومبدراسة  منهُ  يختص األول مبحثين

 وتعريفها وجذورها.السياسة الخارجية  السياسة الخارجية، وكان المبحث الثاني مهتمًا بدراسة مفهوم

 إذ وآليات صنعها، وأهدافها السياسة الخارجية الصينية ئفيهتم بدراسة مباد األولالفصل أما  

، أما المبحث هامبادئ السياسة الخارجية الصينية وأهدافقسم على مبحثين يختص المبحث األول بدراسة 

 .آليات صنع القرار في السياسة الخارجية الصينيةالثاني فيهتم بدراسة 

َص لدراسة  الفصل الثانيو َم  السياسة الخارجية الصينية ية فيالمحددات األساسفُخص   وقد ُقس 

دات المحلية، والثاني للمحددات اإلقليمية، بينما  على ثالثة مباحث، إذ ُكر َس األول منُه لدراسة المحد  

دات الدولية.  اختص الثالث بدراسة المحد  

جية الصينية أهمية تايوان في السياسة الخار  لدراسة َص ص  واألخير فقد خُ  الفصل الثالثأما  

إذ يهتم المبحث األول بأهمية قضية تايوان من الناحية الجيوبوليتيكية والتطور التاريخي لها  ومستقبلها

والمواقف الرسمية الصينية واألمريكية والتايوانية وموقف األمم المتحدة تجاهها، بينما يتناول المبحث 

لتلك القضية وهي استمرار الواقع  ت المستقبليةوأهم االحتماال تايوان سياسة الصين تجاه مستقبلالثاني 

بأهم النتائج  بحثوأخيرًا ُأختتم الالراهن أو اندماج تايوان مع الصين أو االنفصال واإلستقالل، 

موضوعي أماًل و بأسلوب علمي  بحثال اتقديم هذ الذي َسعى إلىباحث، ل إليها الوالتوصيات التي توص  

 منظور جيوبوليتيكي. اسة الصينية تجاه تايوان منالسي هاتفي معرفة حقيقة توج  
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 الفصل التمهيدي: اإلطار النظري والمفاهيمي

المحافظة على مكانتها وديمومتها المستقبلية استنادًا إلى عدد من المقومات  تسعى الدول إلى

جيوبوليتيكي دورًا الداخلية والخارجية ومن بينها تنفيذ سياسة خارجية سليمة ومستقلة، كما يؤدي المتغير ال

في انتهاج سياسة خارجية معينة،  لصانع القرار السلوك السياسيمهمًا في رسم سياسة الدولة إذ يؤثر على 

إذ إن  الجيوبوليتيك ظهر في األساس بوصفه منهجًا تحليليًا للسلوك السياسي للدولة من خالل النشاطات 

ياسية ضمن المجال الجغرافي وربطها بالمؤثرات المكانية التي تؤثر في ذلك أي تفسير األحداث الس

 .المحلية واإلقليمية والدولية

 

 مفهوم الجيوبوليتيك: المبحث األول

ويهتم بدراسة تأثير األرض برها وبحرها  (1)الجيوبوليتيك فرعًا من فروع الجغرافية السياسية ُيعد  

فادة تاسة، مقابل مسعى السياسة الى اإلسموقعها الجغرافي على السي فضاًل عنلها وجوفها وثرواتها وجبا

اختالف  مع تختلف الجيوبوليتيكية اآلراء فإن ولهذا وفق منظور مستقبلي،على من هذه المقومات 

لكل حقبة زمنية طبيعة جيوبوليتيكية معينة  نهُ إ إذاإلنسان  ياتكنولوج بتغير تتغير التي الجغرافية األوضاع

 ) Politischeالسياسية ةكتاب الجغرافي ، ويعد(2)الموجودة في ذلك الوقتيم والقوى تختلف بإختالف المفاه

Geographie)  فريدريك راتزل )لماني لأل(Fridrich Ratzel عام  اليبتزغفي جامعة  ةأستاذ الجغرافي

 راتزل قد إذ إن   ،السياسي من الجغرافيا الجانبالحديثة يتناول  ة، أول كتاب منهجي في الجغرافي1897

  .(3)السياسية جزءا ال يتجزأ من ميدان البحث الجغرافي ةالجغرافي عد  

                                                           
 . 15، ص2013السليمانية،  ،فؤاد حمه خورشيد، الجيوبوليتيكس المعاصر تحليل منهج سلوك، مديرية الطبع والنشر (1)
-181ص ص  ،2009 ،ة دار الشؤون الثقافية، بغدادمطبعالمفهوم والتطبيق،  ،فؤاد حمه خورشيد، الجيوبوليتكس (2)

182. 
 .21، مصدر سبق ذكرُه، ص فؤاد حمه خورشيد، الجيوبوليتيكس المعاصر تحليل منهج سلوك (3)
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 المطلب األول: تعريف الجيوبوليتيك لغًة واصطالحاً 

 تعني Politicو  (1)تعني األرض Géoتيك لفظ مركب مكون من كلمتين يان كلمة جيوبول

 هو دراسة الواقعهنا د يعني مصطلح سياسة األرض والمقصو  )Geoplitic( ، والجمع بينهما(2)السياسة

 إلى أو في سياسة الدولةمن متغيرات تؤدي إلى تطور وتوسع  األرضي بكل مكوناته وما قد يفرزهُ 

 .(3)نكماشهاا

 بعنوان 1905عام  كتابه الذي صدر في كيالجيوبوليت( Rudolf Kjellen لينعرف )رودولف كي

د عضوي جغرافي أو  كائننها أالدولة على  علمهُ "، بأن(القوى العظمى في الحاضر) فضاء  في متجس  

 .)4("معين

 على وأكد "،تخطيط السياسة األمنية للدولة على ضوء عواملها الجغرافية" بأنهُ  (سبايكمن) وقد عرفهُ       

 يتم خاللها إستخدام ذات طابع خاص تحليالته   ن  ك هو السياسة الخارجية أليان الحقل المحدد للجيوبوليت

ان نتذكر  ينبغي، و (5)طلوبةملبلوغ النتائج الات المالئمة فية للمساعدة في صياغة السياسغراالعوامل الج

نها إو ثابتة، بل أعينة م قاليم الجيوبوليتيكية( ليست )أقاليم جغرافية( تحدد بطبوغرافية)األ على الدوام بأن  

الصراع على  أن  قوى وهذا يعني مراكز ال بيننتقال ة بالجغرافية، ومن جهة ثانية باالحدد من جهمناطق تُ 

أو إلى  توسعلى إيقود لى النسيان المؤقت و إخرى لى الشهرة ويدفع باألإيجلب مناطق محددة  قدالقوة ذاتها 
                                                           
(1) Oxford advanced learner’s Dictionary, 7th edition, Oxford university press, 2006, p. 647. 
(2) Ibid, p.1166.  

كلية الحقوق والعلوم  ،عة الجياللي بونعامة خميس مليانةبد الكريم، محاضرات حول الجغرافيا السياسية، جامشكاكطة ع (3)
 ، الموقع اإللكتروني:3 -2صص ، 2015السياسية، الجزائر، 

 file:///C:/Users/salah.hassan/Downloads/cours%20de%20gographie%20(5).pdf 
(4) Sören Scholvin, Geopolitics an Overview of Concepts and Empirical Example from 

International Relation, Institute of Economic and Cultural Geography, University of Hanover, 

Associated researcher German Institute of Global and Area Studies, 2016, P. 8. 
 .16، ص مصدر سبق ذكرهُ فؤاد حمه خورشيد، الجيوبوليتكس المفهوم والتطبيق،  (5)
() ات المائية، أو غير الطبيعية ن معالم سطح األرض الطبيعية كالجبال والتالل واألودية والممر  بي   هي خرائط تُ  الطبوغرافية

خالد بن سليمان بن خالد الخروصي، الطبوغرافية  :ينظر قة عالية، للمزيداني والطرق، وتحديد مواقعها وإحداثياتها بدكالمب
 .  19، ص 2006، بيروت، دار ومكتبة الهالل ،1ط وتطور علم الخرائط قراءة الخرائط والمالحة األرضية،

../../../../../../../../salah.hassan/Downloads/cours%20de%20gographie%20(5).pdf
../../../../../../../../salah.hassan/Downloads/cours%20de%20gographie%20(5).pdf
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خالفًا ألي تحليل  ي تحليل جيوبوليتيكيولية ألص األخرى ان الخصائأ، وبكلمة إنكماش مناطق معينة

، وهناك العديد من يرة وليس بصورة ساكنة وثابتة مع الموقفبصورة حركية متغ وهي التي تتعامل يجغراف

( عالم الجيوبوليتيك فالكنبركالمفكرين والباحثين الذين تناولوا مصطلح الجيوبوليتيك ومنهم )ساموئيل فان 

 1978 عام الجيوبوليتك (ميكولوعر ف )، "فية السياسية من وجهة نظر قوميةالجغرا"بأنه  األمريكي وَعر فهُ 

التي  لسياسية المنطقية والموروثة فيهاا خلف القرارات الكامنةالعلم الذي يشخص الحقائق الجغرافية " نهُ بأ

 )Geoffery Parkerجيوفري باركر ) وكذلك عرف، "س في العالقات الدوليةشكل حجر األساتُ 

كانية ومن وجهة ن وجهة النظر المالعلم الذي يدرس المشهد العالمي م"على انه  1985عام  الجيوبوليتك

 .  (1)"غ، وان فهم جميع وجهات النظر هو هدفه النهائي والمسو  )Geocentric Point( نظر مركز األرض

قيدة ع و"العلم القومي الجديد للدولة، وه بأنهُ ف علم الجيوبوليتيك فقد عر   (كارل هاوسهوفر) ماأ

 .(2)ة"بالنسبة لكل العمليات السياسيوي تقوم على حتمية المجال الحي

ت به  ءجاالذي و علم سياسة الكرة األرضية "علم الجيوبوليتيك بأنه  (ايرل أدوارد ميدوعرف )

التعريف فإن علم الجيوبوليتيك هو أداة عسكرية تهدف  وعلى وفق هذا، (3)"الحرب آالتالعسكرية وآلة من 

                                                     ع على حساب الدول األخرى.                                  الى التوس  

علم ُيعنى بدراسة "التعريف األقرب لعلم الجيوبوليتك هو أنُه  إن   يمكن القول متأسيسًا على ما تقد  

في رسم  ذلك وأثرمات الطبيعية للدولة )موقعها الجغرافي وبرها وبحرها ومرتفعاتها وثرواتها الطبيعية( المقو   

ة الدولة، أي دراسة تأثير السلوك السياسي في تغيير األبعاد الجغرافية للدولة، مقابل إستخدام صناع سياس

 ."مستقبلفي الحاضر والخارجية للدولة رار تلك المقومات من أجل تنفيذ سياسة الق
                                                           

 .18-17ص ص ، صدر سبق ذكرُه ، مالجيوبوليتكس المفهوم والتطبيق ،ه خورشيدمفؤاد ح (1)
 متاح على الموقع اإللكتروني: ،5/12/2018 مريم مخلوف، الجيوبوليتيك، الموسوعة السياسية،( 2)

 https://political-encyclopedia.org/dictionary/الجيوبوليتيك 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ،2ط ،ترجمة محمد عبد الفتاح ابراهيم ستراتيجية الحديثة،، رواد اإليرلا رد ميدادوا (3)

 .25، ص 1985بغداد 

https://political-encyclopedia.org/dictionary/الجيوبوليتيك
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 المطلب الثاني: جذور علم الجيوبولتيك

مبادئ جيوبوليتيكية  التي تضم نت أرسطو المفكر اليوناني راءآ الى علم الجيوبوليتيك جذورتعود 

التي  خلدون  محمد بن عبد الرحمن بن المفكر العربي آراء وإلى، )1(في مجاالت السياسة وإدارة الدولة

وأسباب  الدولة تطور األمم والشعوب ونشوءمفهوم في كتابه "مقدمة ابن خلدون" الذي تناول فيه  ذكرها 

حياته  بمراحل الوالدة والصبا والنضج  مدةالدولة باإلنسان الذي يمر خالل  ابن خلدون  شبهو  ،(2)نهيارهاإ

مات مقو    إلىة تشبه إلى حد ما عملية نشوء الدولة باإلستناد يتان هذه الدورة الحيا إذوالشيخوخة والموت 

حول لورة لصياغة علمية ب فكانأبرز ما نقله المفكرون الغربيون فيما بعد  ، أماوغيرها األرض والسكان

 ظهور أفكارقد شهدت فرنسا في بدايات القرن الثامن عشر الميالدي ف دول واإلمبراطوريات،قيام وسقوط ال

السياسي للدولة بالعوامل السلوك  إذ قرنت (مونتسكيو)صاغها  التي سياسيةالجغرافية بال تتعلق

 .(3)جغرافيةال

أستاذ ( 1922-1864كيلين)ستخدم مصطلح الجيوبوليتيك هو السويدي رودولف اان أول من  

ستنادًا إلى االجيوبوليتيك وبتطوير مبادئه   سةهتم بدراا يكن جغرافيًا لكنُه  التاريخ والعلوم السياسية الذي لم

في كتابه   ووضعهادراسة علمية وفنية صياغة الذي قام ب ،(4)(زلفرديريك رات)لماني آراء ودراسات األ

يكن من مؤسسي علم الجيوبوليتيك  ان راتزل لم ،(5)م1897)الجغرافيا السياسية( الذي صدر عام  موسومال

                                                           
(1) Sören Scholvin, op. cit, p. 8.   

ديوان المبتدأ  مقدمة إبن خلدون، الجزء األول من تاريخ إبن خلدون الموسوم ،عبد الرحمن بن خلدون  :ينظر للمزيد( 2)
مراجعة سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر ، الشأن األكبر عاصرهم من ذوي  ومن ربرريخ العرب والباوالخبر في ت

 . 2001، والتوزيع، بيروت
، الجزائر، الموقع 2016أيلول  13الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واإلستراتيجية، معنى علم الجيوبوليتيك،  ( 3)
 إللكتروني:ا

 https://www.politics-dz.com/community/threads/myn-ylm-algiubulutik.5416/ 
دار اويا للطباعة والنشر ، 1ط سس الجيوبولتيكا مستقبل روسيا الجيوبولتيكي، ترجمة عماد حاتم،أالكسندر دوغين، ( 4)

 .81، ص 2004رابلس، ط والتوزيع والتنمية الثقافية،
  .27، ص مصدر سبق ذكرهُ يرل، ا ادوارد ميد (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.politics-dz.com/community/threads/myn-ylm-algiubulutik.5416/
https://www.politics-dz.com/community/threads/myn-ylm-algiubulutik.5416/
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 ستندوا إلى بعض تحليالته  وأفكاره  اأغلب علماء الجيوبوليتيك قد  ألن   ؛ه  تطوير بشكل كبير في  إال أنُه أسهمَ 

ان  راتزل ان الدولة )كائن حي( وعلى ما يبدو أهم أفكارومن ( 1)في صياغة أساسيات علم الجيوبوليتيك

وبالعودة إلى همها نظرية داروين الخاصة بعلم األحياء، أ من النظريات القديمة و  قتبسهااهذه  الفكرة قد 

ريين اآلخرين قد فهموا الجيوبوليتيك القرن التاسع عشر الميالدي نجد ان رودولف كيلين والمفكرين االستعما

 واهتما  ، إذا ان األلمان(2)على أنُه مفهوم غربي إستعماري توسعي يتعامل مع العالقة بين األرض والسياسة

بعلم الجيوبوليتيك في الوقت الذي كانت فيه ألمانيا النازية تسعى الى الحصول على مستعمرات جديدة من 

في  مؤثراً  فاعالً  ون لدولة على أن تكالنظرة الجيوبوليتيكية تتعلق بقدرة ا إن   نفوذها العسكري، إذتوسيع أجل 

ستخدام هذا المصطلح في النصف الثاني من القرن اأوسع مساحة ممكنة من الكرة األرضية، وقد شاع 

 العشرين. 

سفة مثل من الفال أشاَر عدد   إذر وتتأثر بها لسياسة فهي تؤثبا ية لها عالقة وثيقةالجغراف إن  

ة بفروعها السياس لكون قراط وأرسطو وابن خلدون إلى أهميتها في تعزيز قوة الدولة أو في إضعافها يبأ

الطبيعية والبشرية واإلقتصادية توضح مدى قدرة الدولة على صياغة سياستها الخارجية ومدى قوتها 

لى إ هذه  المقولة ُتنسب (4)(اهسياسة الدول قائمة على جغرافيت )إن   ،(3)وتأثيرها في محيطها الخارجي

نابليون بونابرت إال انها في األصل كلمة قديمة تعود الى القرن الرابع قبل الميالد موجودة في كتاب 

 إذ إن .إستند إليها أغلب علماء الجيوبوليتيك والمهتمين بهذا العلم ماكن( وقد)الهواء والماء واأل *قراطأبي

                                                           
 .29، ص  مصدر سبق ذكرهُ يرل، ا ادوارد ميد(1)

(2) Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge, The Geopolitics reader, USA and 

Canada, Routledge , New York, 1998, p: 1. 
 .116، ص 2012قحطان أحمد الحمداني، المدخل إلى العلوم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (3)
 .67، ص1981موريس دوفرجيه، مدخل الى علم السياسة، ترجمة جمال األتاسي و سامي الدروبي، دمشق،  (4)
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الجغرافي للدولة  الموقع والتركيب ضوء على الدولية السياسية العالقات تحليل علم الجيوبوليتيك هو جوهر

 . )1(ى بهاظحستراتيجية التي تاال تهاالدولة ومكان ات التي تحدد حجمقوم   لمُ مجموعة من ا عن طريق

الحروب  يعود إلى الدول األوربية بعلم الجيوبوليتيك في القرن التاسع عشر الميالدي  اهتمام إن

بهدف السيطرة على دول أخرى وبسط نفوذها عليها أو للحصول على أكبر عدد  مرحلةتلك ال تهاالتي شهد

وتحول العالم الى نظام ثنائي  1945بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام و من المستعمرات، إال أنه 

بقيادة االتحاد  عيالشيو المعسكر و  بقيادة الواليات المتحدة األمريكية الرأسماليوهما المعسكر القطبية 

كتسب شهرًة وإنتشارًا اعلم الجيوسياسية الذي ز ، وبر التراجعالجيوبوليتيك إلى تعرض علم  السوفيتي السابق

عام  بعد إنهيار اإلتحاد السوفيتي مرًة أخرى  لمع نجمهُ  أن  ا لبث ، إال ان مصطح الجيوبوليتيك مينواسع

من نتشار الجيوبوليتيك خصبة الاعد على تهيئة بيئة بية األمر الذي سونهاية نظام ثنائي القط 1991

ستعادة مكانتها على الساحة الدولية عن طريق ضم عدد من تحادية سعيًا منها الفي روسيا اال جديد

ستخدام الوسائل كافة من اتحاد السوفيتي السابق، وبالمقابل قيام الواليات المتحدة األمريكية بجمهوريات اال

التي استقلت ا في بعض الجمهوريات لروسي ومنها إشعال الثورات المناهضة لروسيأجل عرقلة المسعى ا

  .(2)آنذاك

 

 الجغرافية السياسية و الجيوبوليتيك  مفهوميبين  والفروقات ختالفاتاالالمطلب الثالث: 

يهتم األول بدراسة تأثير السلوك السياسي  إذالسياسية  ةك عن علم الجغرافيتييختلف علم الجيوبولي

إحتياجات الدولة المستقبلية، في حين يهتم األخير بدراسة تأثير ألبعاد الجغرافية للدولة أي في تغيير ا

                                                           
(1) Nayef R.F. Al-Rodhan, Meta – Geopolitics of Outer Space : An Analysis of Space Power, 

Security and  Governance, Palgrave Macmillan, United Kingdom, 2012, P. 44.  

دار الجنان  مبادئ الجيوبوليتيكية،الدراسة في  -اإلدراك اإلستراتيجي للواليات المتحدة األمريكيةعادل ثجيل البديوي، (2)
   . 262، ص 2016والتوزيع، عمان، للنشر 
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فرع  هو علم الجيوبوليتيك ، إن  )1(ي اإلمكانيات المتاحة للدولةأالخصائص الطبيعية والبشرية في السياسة 

تحليل األحداث السياسية ب يهتم اذف يختل اال ان منهج الجيوبوليتيك ،(2)السياسية ةمن فروع الجغرافي

ستناد الى )نظرة مستقبلية( باال ُيع د الجيوبوليتيكوبهذا فإن  وتقييمها والعسكرية التي ستحدث في المستقبل

قتصادية ومدى تأثير ذلك في المحيط اإلقليمي للدولة ومصالحها القاعدة الجغرافية الطبيعية والبشرية واال

 اخلية والخارجية التي تؤثر فيها.القومية وفي األحداث الد

البشرية و  ًا إلى الثروات الطبيعيةستناداة مستقبلية يرات سياسالجيوبوليتيك يهتم برسم تصو  علم  إن    

التي الجغرافي وكل هذه المقومات  موقعاليبرز مصطلح القوة البرية والبحرية والجوية و  اوالعسكرية ولهذ

 .  (3)لقوى العالمية والمكاسب التي تستطيع الحصول عليهاطة اير الدولة من خ مكانةد تحد   

 األلماني المفكر تهاداج إثر على ظهر ،تيكيوالجيوبول السياسية ةالجغرافي بين اإلختالف إن  

اذ ذكر بأن السياسية، ة الجغرافي عن مفهومال هذا ليفرق  تيكيالجيوبول مصطلح الذي وضع ،(كيلن رودلف)

 كارل) األلماني أما ،(4)القومية القوة تحليل في السياسية ةللجغرافي العملي يقالتطبك هو تييالجيوبول

 في بحثي تيكيالجيوبول بينما المجال، نظر وجهة من الدولة في تبحث ةالسياسإن  "فقال   (هاوسهوفر

 ".الدولة نظر وجهة المجال من

                                                           
(1) R. W. Mc Coll, Encyclopedia of World Geography,1st ed, library of congress, new york, 

2014, p. 360.   
 .17، ص مصدر سبق ذكرهُ كس المعاصر، فؤاد حمه خورشيد، الجيوبوليت (2)
محمد رياض، األصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكيا مع دراسة تطبيقية على الشرق األوسط، مؤسسة  (3)

 .11، ص 2012، القاهرةهنداوي للتعليم والثقافة، 
(4) Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge, OP., cit. p. 1. 

() (هوفر كارل هاوسK. Haushofer )وفي عام 1920والتاريخ الحربي في جامعة ميونخ سنة  ةهو أستاذ الجغرافي ،
األلمانية  ةساتذة الجغرافيأأسس )معهد ميونخ للجيوبوليتيكا ومجلة السياسة( التي جذبت معه مجموعة من كبار  1924

 .O وأوتو يسن G. F. Hauke جوستاف فوشلر هاوكهو  O. Maull وأوتو ماول E. Obst مثل إيريخ أوبست
Jessen  2016كانون الثاني  20، للمزيد: المرجع االلكتروني للمعلوماتية، ت هاوسهوفرخالبر  فضاًل عنثير، وغيرهم ك ،

 الموقع اإللكتروني:
 http://almerja.net/reading.php?i=2&ida=1869&id=1845&idm=34937   

https://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+W.+McColl%22
https://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+W.+McColl%22
http://almerja.net/reading.php?i=2&ida=1869&id=1845&idm=34937
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 الدولة لمعرفة ة إلى فهم الواقعبحاج السياسية ةالجغرافي مجال في الباحث فإن إنطالقًا مما تقدم

 ...ثقافية أو قتصاديةأو إ جتماعيةإ سواًء كانت السياسات تلك نوعية في ةطبيعة الجغرافي وأثر وسياستها

 وثقافتهمنها سكا وتعدادا الطبيعية وموارده وموقعها الدولة مساحة حجم اإلعتبار بعينمع األخذ  الخ،

 طبيعة دراسة من ينطلق تيكييالجيوبول المفكر ، لكنقومية أو العرقيةأو ال الدينية تهم وانتماءاتهماوعاد

لتعديل  ثلىالمُ  اإلستراتيجية الطرق  الدولة في القرار صناعلللقادة و  ذلك بعد ليرسم الجغرافية ناتمكو   

، وهذا الخ...شاغرة مساحات أو طبيعية موارد للبحث عن كالتوسع المكونات تلك في الموجودة التضادات

  ،للدولةقومية  سياسية مصالح تحقيق تهدف إلى  وخلفية نزعة على يرتكز تيكييالجيوبول الفكر أنني يع

 بعض يحاول ولذلك ؛بمفهوم التوسع الجيوبوليتيك وارتبط إستخدامهُ من التضليل بعلم لقد لحق كثير 

 الشأن هو كماعي من أجل إستخدامه  كعلم موضو  تيكييالجيوبول الفكر على تعديالت يتبن    الباحثين

 ةتيك وعلم الجغرافييوقات بين علم الجيوبولالفر أبرز ، وفي أدناه (1)السياسية ةالجغرافي لعلم بالنسبة

  :)2(السياسية

ع وتنمو حتى حتياجات الدولة من أجل أن تتوس  ايهتم علم الجيوبوليتيك برسم خطة مستقبلية تتناسب مع  -1

بينما يهتم علم الجغرافية السياسية باإلمكانيات المتاحة للدولة من  لو تطلب تنفيذ ذلك األمر خارج الحدود،

 أجل رسم سياسة وطنية. 

ستخدام الخيارات العسكرية إنطالقًا من فكرة ان الدولة كائن حي يجب أن الى إيميل علم الجيوبوليتيك  -2

علم  إن  ي حين ، ف(هوفركارل هاوس)الحيوي( التي كتب عنها ينمو على حساب اآلخرين )فكرة المجال 

بل الكفيلة بتقييم المصالح القومية للدولة وعالقاتها الخارجية بصورة د الس  يتحدب تهتمالجغرافية السياسية 

 نتهاج مسلك سياسي سلمي. اسلمية وموضوعية فهي تسعى الى 
                                                           

نكلو قات السياسية المعاصرة، مكتبة اإليا والعالفراغدراسة الج -محمد عبد الغني سعودي، الجغرافية السياسية المعاصرة (1)
 .14، ص 2010المصرية، القاهرة، 

   . 55ص  مصدر سبق ذكرُه، ،عادل ثجيل البديوي  (2)
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لى العنف ع ُتحر  ض تيكي بنشر أفكار دعائية من أجل تحقيق مصالح الدولة القوميةييهتم الفكر الجيوبول -3

بينما يهتم الفكر الجغرافي السياسي  وفي أثنائها بيل الحرب العالمية الثانيةوالحرب كما فعلت ألمانيا قُ 

 بالحقائق العلمية الموجودة على أرض الواقع.

السياسية  ةلشكل الدولة في المستقبل بينما يهتم علم الجغرافي توسعية رسم صورةبيهتم علم الجيوبوليتيك  -4

 لمقومات المتاحة بصورة موضوعية.ا على وفقواقع الحالي للدولة دراسة الب

م ان الجغرافية السياسية تهتم بالحقائق الثابتة للدولة وتشخيص المشاكل التي  يت ضح لنا مم ا تقد 

تفرضها على سياسة الدولة من دون أن تتطرق إلى الحلول، أما الجيوبوليتيك فال يكتفي بذلك بل يسعى 

الحلول لتلك المشكالت فإذا تبنتها أصبحت منهاجًا استراتيجيًا لها في عالقاتها مع الدول إلى إيجاد 

 األخرى ومبادئ تستخدمها في رسم سياستها الخارجية.
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 المبحث الثاني: مفهوم السياسة الخارجية

اسية يتم من وقاعدة أس مجاالت البحث في العالقات الدولية،إحدى أهم السياسة الخارجية  ت ع د

خاللها التفاعل مع الوحدات الدولية األخرى على أساس المصالح المشتركة، لقد إزداد اإلهتمام في 

لتعدد قضاياها وتنوعها في  ةً نتيجبعد الحرب العالمية الثانية وظهور الدول القومية  السياسة الخارجية

في فهم التوجهات الخارجية للدول في  ىتتجل   كسب دراستها أهمية بالغةاألمر الذي أ النظام الدولي،

 إن  ، (1)النسق الدولي ضمننماط مختلفة أالسياسة الدولية في  تفاعلسباب أعالقاتها فيما بينها وتفسير 

ستراتيجيات القومية للدول تجاه فهم اال فيفإنها تساهم  تصرفات وسلوكياتالسياسة الخارجية بوصفها 

وتنفيذ عددة ومتنوعة سياسية وإقتصادية وتجارية وتثقافية وعسكرية ومعالجة قضايا مت  محيطها الخارجي

الخطط واألهداف التي توضع لتنظيم نشاط الدولة ورعاياها ومؤسساتها مع الدول األخرى والتكتالت 

 ؛الدولية في العالم، وتهدف إلى الحفاظ على إستقالل الدولة وسيادتها وإستقراراها وحماية مصالحها القومية

العليا في  اتالقياد تضعها ألهمية السياسة الخارجية وتأثيرها الكبير فإن قراراتها ومبادئها وأهدافها ونظراً 

 .(2)الدولة كرئاسة الدولة والحزب الحاكم والوزارة المختصة والهيئة التشريعية

 

 

                                                           
دات، المركز الديمقراطي العربي هات والمحد   التوج  و  السياسية الخارجية: دراسة في المفاهيم محمد، الدمي عربي( 1)

 ، الموقع اإللكتروني: 27/12/2016، ، برلينستراتيجية واالقتصادية والسياسيةللدراسات اإل
https://democraticac.de/?p=41719 

جامعة  /لخارجية السعودية، رسالة ماجستيرا السياسة في المؤثرة اليحيى، العوامل عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن (2)
 الموقع اإللكتروني:، 18، ص 2009الخرطوم، 

http://gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2214:2015-11-24-

08-28-09&catid=238:2014-09-28-11-23-15&Itemid=534 

https://democraticac.de/?p=41719
http://gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2214:2015-11-24-08-28-09&catid=238:2014-09-28-11-23-15&Itemid=534
http://gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2214:2015-11-24-08-28-09&catid=238:2014-09-28-11-23-15&Itemid=534
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 المطلب األول: تعريف السياسة الخارجية

جية يتفق عليه المهتمون بهذا الشأن، ويعود ال يوجد تعريف محدد وشامل لمفهوم السياسة الخار 

وإلى  ،(1)السبب في ذلك الى صعوبة تحديد مفاهيم السياسة الخارجية وأبعادها والعالقات التي تحكمها

والثقافي الخاص  ختالف وجهات النظر حولها والدوافع التي تقف خلفها ومدى اإلدراك الفهمي والعقليا

شخاص مختلفين فلسفيًا سة الخارجية تعكس معاٍن مختلفة ألالسيا إن   إذ ،(2)هاموضوعاتبتحليل وتقييم 

 . (3)وأكاديمياً 

 مفهوم السياسة الخارجية لُه العديد من التعاريف ومن أبرزها:   إن  

رسم العالقات الخارجية لدولة معينة مع غيرها بأنها "الخطة التي تُ  لها )فاضل زكي محمد( تعريف

 (. 4)من الدول"

نماط السلوك السياسي الخارجي الهادفة والمؤثرة "أ هابأن (مازن إسماعيل الرمضاني)عتقد يبينما 

 .  (5)"التي تتحرك من خاللها الدولة حيال الدول األخرى منفردة أو مجتمعة

ي برنامج عمل علني يتم إختياره بشكل رسم" بأنهاالسياسة الخارجية  (محمد السيد سليم)ويعرف 

، (6)"للدولة الخارجيق أهداف معينة في المحيط يامجية المتاحة بهدف تحقلبدائل البر من بين مجموعة من ا

العلني، و وطبقًا لهذا التعريف فإن السياسة الخارجية هي برنامج عمل ينطوي على الطابع الرسمي، 

 .  ... الخالبرنامجي، و الخارجي، و الهادف، و االختياري، و 

                                                           
 .11، ص 1998قاهرة، ال مكتبة النهضة المصرية، ،2محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، ط (1)
 .17، ص 7201، ، عمانولد الصديق ميلود، مفاهيم أولية في تحليل السياسة الخارجية، مركز الكتاب األكاديمي (2)
 .23، ص 1991مازن إسماعيل الرمضاني، السياسة الخارجية دراسة نظرية، مطبعة دار الحكمة، بغداد،  (3)
 .23، ص1975ادها في السياسة الدولية، مطبعة شفيق، بغداد فاضل زكي محمد، السياسة الخارجية وأبع (4)
 .33، ص مصدر سابقالرمضاني، سماعيل إمازن  (5)
 . 12، ص مصدر سابقمحمد السيد سليم،  (6)



 تايوان تجاه الصينية الخارجية السياسة في الجيوبوليتيكي المتغير أثر

25 
  

 

ة التكوينية للدولة التي يتم بموجبها أحد العناصر الرئيس" بأنها فوصفها( ولد الصديق ميلود)اما 

 . (1)"تخاذ قرارات تتعلق باألمن الداخلي والخارجيا

السياسة الخارجية هي سلوك جيوبوليتيكي تمارسُه الدولة من خالل توجيه صانع  أن   آخرون يرى 

ية لتلك الدولة ومركزها من المعادلة ستنادًا إلى اإلمكانيات الجغرافية والطبيعية والبشر االقرار السياسي 

  .(2)السياسية الدولية من أجل ضمان بقائها والمحافظة على سيادتها ومصالحها الوطنية وتطورها

 :ما يأتي للسياسة الخارجية يعود إلى سبب عدم وجود تعريف محدد إن  وبصورة عامة ف

خالل مجموعة من العناصر  تحديدها من السياسة الخارجية ال تنحصر بموضوع معين، إال انُه يمكن أن   -1

 ترك في تكوينها. التي تش

موازين القوى العالمية  فيبذلك ومكانة الدولة  المتخصصينة ووجهات نظر ف مناهج السياسختالا -2

 .  ةوموقعها الجغرافي ومدى قوتها في تنفيذ سياستها الخارجي

اط رسمي موجه الى الخارج من أجل يتضح لنا من التعاريف السابقة ان السياسة الخارجية هي نش

تنفيذ أهداف الدولة، وان مدى تنفيذ تلك األهداف يعتمد على مجموعة من المقومات العسكرية واإلقتصادية 

 وضع ب ممن تقع على عاتقه  مهمةإدارة العالقات مع الدول األخرى مما يتطل   فن ُتعدكما انها  والجغرافية،

عملية  وتختلفالمنشود،  هدفمهارات المطلوبة لتحقيق البالع تان يتم ذهاوتنفي فيذ السياسة الخارجيةتنو 

طبيعة النظام السياسي والظروف المحيطة بالدولة،  على وفقخرى أصنع السياسة الخارجية من دولة الى 

و أ أو مجموعة مؤسسات رسمية وغير رسمية ياسية واحدةتتم عملية صنع السياسة الخارجية من جهة س إذ

التي الخارجية  لتدخالتا فضاًل عن ،مؤسساتفراد أو مجموعة أحزاب و أمن مجموعة  أوواحد  من حزب

نُه يمكن تعريف السياسة الخارجية على أويرى الباحث ، ل في رسم سياستها الخارجيةعلى بعض الدو  تؤثر

                                                           
 .19، ص  مصدر سبق ذكرهُ  ولد الصديق ميلود، (1)
  .189، ص مصدرسبق ذكرهُ فؤاد حمه خورشيد، الجيوبوليتيكس المفهوم والتطبيق،  (2)



 تايوان تجاه الصينية الخارجية السياسة في الجيوبوليتيكي المتغير أثر

26 
  

 

والممكنة من أجل  من بين مجموعة من البدائل المتاحة ختيارهُ انحو الخارج يتم  ه  "أنها نشاط سياسي موج  

 .خالل فترة زمنية معينة" تحقيق مصالح الدولة القومية

 

 المطلب الثاني: جذور السياسة الخارجية
ومبادئ  اً يحدد أسس كونه  ليمتاز علم السياسة الخارجية بأهمية خاصة في مجال العالقات الدولية 

أثيرها تيجية الخاصة بكل دولة ومدى تار عالقات الدول فيما بينها من خالل إدراك التوجهات القومية واإلست

على  ت الدولة مع محيطها الخارجي سواءالتي تتعلق بعالقا كافة النشاطاتبُيعنى ، و في الساحة الدولية

 هامقوماتو  قوة الدولة إلىنطالقًا من أهداف قومية تستند ادول العالم األخرى،  ممستوى الدول المجاورة أ

ثير تلك الدولة في أنها ان تحدد مدى تأوالعسكرية التي تمتلكها والتي من شالمادية والبشرية والطبيعية 

 .ستها الخارجيةاتنفيذ سي

يمتاز بخصائص  مفهومفي مجال السياسة الخارجية الى ان هذا ال صصينختويذهب معظم الم

خارجية ان السياسات الو  ،لنةوسمات محددة، فهو يمثل مسار العمل الخارجي للدولة وتكون أهدافُه مع

 تؤديكما ( 1)تصنع في بيئة إستراتيجية ولذلك فإن السياسة الخارجية تتأثر بسلوك الحلفاء والخصوم

فقد قامت إدارة الرئيس األمريكي  ،قتصادية الدور األبرز في عملية توجيه السياسة الخارجيةالمصالح اال

موجهة من أجل حماية  هدافهاأ على ان  1991عام  األولى جورج بوش األب بتسويق حرب الخليج

 .(2)مصادر الطاقة في منطقة الخليج العربي

 أجلمن  األولى والثانية تينالعالمي ينبعد نهاية الحربهتمام بمجال السياسة الخارجية زداد االالقد  

 بدايات تحرر الدول الُمسَتعمرة مناألمم المتحدة و  منظمة تأسيس ان ،خلق تفاعل بين هذه الدول

                                                           
مركز االمارات للبحوث والدراسات  ،1ط الخارجية، أليكس مينتس وكارل دي روبن االبن، فهم صنع القرار في السياسة (1)

  .199، ص 2016 أبو ظبي،تيجية، ااالستر 
 .215، ص المصدر نفسهُ  (2)
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لتو للعالقات المتبادلة بين الدول  وفرت زخماً  كيانات ذات سيادةولها إلى وتحستعمار اإل سياسات  شك 

ن إإذ ، الذي أخذ بالتزايدستراتيجيات وتسريع وتيرة الترابط العالمي تحديد القرارات واال تهدف إلى خارجية

العمل في عزلة بدولة  ةال ترغب أي إذالتفاعل الدولي  على ضرورة  الباحثين والمفكرينبين  اً إجماع ثمة

ومن ثم يأتي دور عملية تسويق السياسة الخارجية بطريقة تجعل من تطبيقها أمرًا يحصل على دعم ، تامة

ة مهاجمة دولة أو ييد كالحملة التي أعلنت عنها الواليات المتحدة األمريكية للحرب ضد اإلرهاب بني  أوت

البدائل الممكنة من أجل تنفيذ  رة القادة في إيجاددول معينة، يضاف إلى ذلك دور وسائل اإلعالم وخب

 .)1(بالشكل المطلوب خارجيةسياسة 

 
 

 

 

                                                           
(1) Bojang AS, The Study of Foreign Policy in International Relations, Journal of Political 

Sciences & Public Affairs, Bermuda, Volume 6, Issue 4, Oct 18, 2018, website:  

 https://www.omicsonline.org/open-access/the-study-of-foreign-policy-in-international-

relations-2332-0761-1000337-106181.html 

https://www.omicsonline.org/open-access/the-study-of-foreign-policy-in-international-relations-2332-0761-1000337-106181.html
https://www.omicsonline.org/open-access/the-study-of-foreign-policy-in-international-relations-2332-0761-1000337-106181.html
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 آليات صنعهاو  –وأهدافها -: مبادئهااسة الخارجية الصينيةالسياألول: فصـل ال

 مقدمة

دولة فاعلة ومؤثرة الصين العالمي بوصفها  دورتطورت السياسة الخارجية الصينية مع تنامي 

ي الحزب الشيوعي الصيني الحكم عام منذ تول   اسة يالسبعد أن كانت تتميز تلك  ،الدولية على الساحة

عت الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، بالتركيز على الشأن الداخلي و  1949 إذ توس 

مع مكانتها بوصفها بصورة تتالءم  لتقليديةي عن سياستها اتخل   لتشمل قضايا دولية جديدة فرضت عليها ال

إتخاذ  ؛ لذا أصبح يتوج ب عليهاعسكرية صاعدةو قتصادية اقوة و في مجلس األمن  العضوية دائمة دولة

سواًء ما يتعلق منها بضمان حماية وتطوير مصالحها في عدد من القضايا  دورذلك القرارات تتناسب مع 

الطاقة ونزع  الفضاء وأمن تغير المناخ وأمنكقضايا البيئة و  القومية، أو المشاركة في القضايا الدولية

والمشاركة في صنع القرارات الدولية واتخاذها داخل منظومة األمم  السالح وحفظ األمن والسلم الدوليين

، المتحدة أو من خالل مشاركة قواتها ضمن قوات حفظ السالم الدولية في عدد من مناطق العالم المختلفة

المراكز تساع إما أدى إلى م مكانتها المتصاعدة، يتالئم مع أوسع سياسي فوجدت نفسها بحاجة إلى جهاز

بتعادها عن إاد إلى تطور عملية صناعة القرار و وق ،الهيئات والمنظمات المعنية بصناعة القرار وتشعبهاو 

  .صيغة أكثر مؤسساتية إلى وتحولهاالمركزية المطلقة 

مع مصالحها القومية  عادة توظيفها بما يتماشىنجحت الصين في تحويل سياستها الخارجية وإ لقد 

وصواًل إلى تنسيق المواقف  الدول الكبرى  مكانةتتبوأ ، وأن  ليةالدو  المعادلةلدول المؤثرة في اإحدى بصفتها 

لألحادية القطبية  التصديالدولية مع دوٍل أخرى مثل روسيا وعلى سبيل المثال التنسيق بين البلدين في 

في  لتصبح  كثيرة ومتاحة على ما يبدو أمام الصين التحديات والفرصأية  حال فإن وعلى األميركية، 

الطريق أمامها سالكة لتتبوأ مكانة الدولة األولى  قتصادية األولى في العالم وذلك يعني انقوة االالالمستقبل 

 إقتصاديًا.
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 هاوأهداف المبحث األول: مبادئ السياسة الخارجية الصينية 

عامة للسياسة الخارجية والداخلية توجهات الصين برسم  حكمات التي توالت على أسهمت القياد

السياسة هذه  إذ كانت  ،بصفته نظامًا شموليًا مغلقاً النظام السياسي الصيني ُمصنف  أن   وبخاصةللبالد 

 المانشو أسرةالصينية في عهد  مبراطوريةاالندماج مع الدول المجاورة لها وكانت نعزالية وعدم االتتسم باال

التي قامت في الصين قبل تأسيس النظام الجمهوري تستند في رسم سياستها الخارجية إنطالقًا من مبدأ ان 

فة يجب عليها كسب الصين دولة ذات حضارة عريقة وان الشعوب المحيطة بها هي شعوب بربرية متخل   

وبعد تأسيس  ،(1)طابع إنعزالي تت ذاالعالقات الخارجية للصين كانود الصين األمر الذي يشير إلى ان 

أصبحت ُتدار من نظام الحزب الواحد وهو  1949جمهورية الصين الشعبية بعاصمتها السياسية بكين عام 

ستلم مقاليد السلطة بعد نهاية الحرب األهلية او  ،(2)23/7/1921الحزب الشيوعي الصيني الذي تأسس في 

البالد منذ  قتن الصين وإنهاء الحرب التي مز  م في البر الرئيسالة فع   سياسية ن من إقامة قاعدةوتمك  

ولت الصين دولة شيوعية نتج عنها قيام جمهورية الصين الشعبية العقود األولى من القرن العشرين، وتح  

جزيرة فورموزا )تايوان(، وقد أخذت الصين تحت قيادة  في)البر الرئيس( وجمهورية الصين الوطنية  في

ادة ـستعات ــستطاعاو  ،االتــدة والمجعـويات واألصتتخطو بثبات وبتقدم على مختلف المس (ونغدماو تسي )

بقائها حتى  من رغمعلى الالدائم في مجلس األمن بوصفها إحدى الدول الخمس الكبرى في العالم  اـمقعده

                                                           
( )بثورة شعبية قادها سن  ( حتى سقوطها1911-1664) ما بين حكمت الصين للمدةالتي  (بو يي) المانشو هي ساللة

ر المدن ثأك وقد كانتوتفتت البالد الى إقطاعيات  غ من العمر خمس سنواتلطور الصين الباامبر إذ ُأطيح بإ يان صن،
ينظر: تركي الحمد، ويبقى التاريخ مفتوحًا،  ساللة المانشو تنحدر منها، للمزيد منشوريا ألن  هي بهذه  الثورة التي تأثرت 

 . 89، ص 2002، دار الساقي، بيروت، 1أبرز عشرين شخصية سياسية في القرن العشرين، ط
 .216، ص مصدر سبق ذكرهد، فاضل زكي محم (1)
العربي للنشر  ،1، طنيترجمة مريم محسن واخر  تشانغ باي جيا، التجربة الصينية: الماضي والحاضر والمستقبل، (2)

 .17، ص 2017والتوزيع، القاهرة، 
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سوى تايوان وعدد  ولم يتبق   متدت السيادة الصينية على أراضي الصينا، و (1)خارج المنظمة 1971عام 

بتأسيس دولة  (تشيانغ كاي تشيك)قليل من الجزر الصغيرة خارج سيطرتها، وفي الجانب المقابل قام 

 .)2(منفصلة في تايوان )فورموزا(

توصف السياسة الخارجية الصينية بكونها سلمية ومستقلة، وتهدف بصورة أساسية إلى الحفاظ 

دد مواقفها وسياساتها إنطالقا من المصالح األساسية للشعب على إستقالل الصين ووحدة أراضيها، وتح

من سياستها  اً مهم اً مسألة تطوير عالقات حسن الجوار والصداقة مع الدول األخرى جزء عد  تُ الصيني كما 

فها التاريخ مع عدد من الدول المجاورة، كما تعمل الصين أيضًا التي خل   المشاكلالخارجية على الرغم من 

ختالف النظم اإلجتماعية اوتدعو إلى تجاوز  وتطويرها عالقاتها مع الدول المتقدمةين تحس على

واإليديولوجية في العالقات بين مختلف الدول، وإلى اإلحترام المتبادل والسعى إليجاد نقاط مشتركة وترك 

لصينية خالل المنفعة المتبادلة، لقد شهدت السياسة الخارجية ا يالخالفات جانبًا وتوسيع التعاون ذ

في مفهوم األمن القومي وعملية صنع القرار السياسي  اً تدريجي اً النصف األخير من القرن العشرين تغيير 

في  أسهم)جيانغ تسه مين(، األمر الذي  )دنغ شياو بينغ(، و ونغ(، ودتحت قيادة كل من )ماو تسي 

والعسكرية واإلقتصادية، والثقافية،  زيادة النشاط الصيني داخل المجتمع الدولي في المجاالت السياسية

 .)3(والمشاركة داخل المنظمات متعددة األطراف مثل األمم المتحدة

                                                           
تغيراتها، دار المنهل دراسة األقاليم البرية والبحرية والدول وأثر النظام العالمي في م -الجغرافيا السياسيةخليل حسين،  (1)

 . 121، ص2009اللبناني، بيروت 
() غ(الكومنتان)الحزب القومي الصيني قائد سياسي وعسكري صيني تولى رئاسة ( هو 1975-1887) شيكتكاي غ شيانت 

وقاد )حملة الشمال( لتوحيد الصين ضد ( 1975-1928خالل المدة الممتدة ) لجمهورية الصين وقاد الحكومة الوطنية
، للمزيد ينظر: عبد الفتاح إبراهيم، نساء ورجال، 1928م عا جمهورية الصين يصبح رئيس واستطاع أنأمراء الحرب 

 .1870، ص 2019سياسيون ومفكرون وأدباء، وكالة الصحافة العربية )ناشرون(، الجيزة، 

(2) J. A. S. Grenville, A history of the world from the 20th to the 21st century, Routledge, the 

USA and Canada, 2005, p. 398. 
(3) Richard A. Kaplan, An Analysis of China’s Foreign Policy and National Security 

Decision-Making Support Structure, the Counterintelligence Campaign Management 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
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في إحداث تغيير كبير في هيكلية النظام  1991عام  وتفككه نهيار اإلتحاد السوفيتيالقد ساهم  

دية، وبروز الواليات المتحدة السياسي الدولي بعد تحول العالم من نظام القطبية الثنائية الى القطبية األحا

فتح المجال أمام عدد من الدول وفي مقدمتها  مهيمنة ومنفردة في إدارة العالم، األمر الذي بصفتها قوة

 لكونهاقتصادية امقومات ك تمتل أنهاسيما والظام الدولي في الن بوصفها فاعالً الصين محاولة تقديم نفسها 

متالكها مقومات االعالم فضاًل عن في القوة الثالثة  د  ُتع عسكرية إذومقومات صاد في العالم قتاثاني أكبر 

السريع د ساعدت الصين في الصعود بشرية كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وهذه  المقومات ق

هتمام مختلف مؤسسات الفكر والمعاهد الدولية المتـخصصة وفي هذه  األثناء ا والمتميز، وأصبحت محل 

كرة خطر بروز الصين كقوة منافسة للواليات المتحدة األمريكية، األمر الذي دفع بالصين إلى طرح سادت ف

 .  (1)ر النظرة التي تم ترويجها عنها خالل تلك الفترةيفكرة الصعود السلمي لتغي

 

 : مبادئ السياسة الخارجية الصينية ولأل المطلب ا

صعوبات تتعلق بعدم وضوح جميع وجهات النظر  يواجه المهتم بتحليل السياسة الخارجية الصينية

نظام الحزب  دار منويعود السبب في ذلك لكون الصين من الدول المنغلقة التي تُ  (2)تجاه موضوع معين

هامشي فال توجد  ع دالواحد على الرغم من وجود ثمانية أحزاب سياسية أخرى غير شيوعية إال إن دورها يُ 

عطاء ، ومن ثم عدم إ كافة مينة الدولة على وكاالت األنباء والصحافةمساحة لتعدد الرأي فضاًل عن ه

من األحداث  صينمواقف ال النظر األخرى، فالسياسة الخارجية موجهة لتسويغ اتصورة واضحة لفهم وجه
                                                                                                                                                                                     

Integrated Threat Office, Counterintelligence/ Law Enforcement Center, Counterintelligence 

Field Activity, Department of Defense,Virginia 2005, p.2, website:  

http://www.higginsctc.org/otherissue/ChinaStudy.pdf 
أطروحة  دراسة في الصعود السلمي والقوة الناعمة، علي حسين محمود باكير، مستقبل الصين في النظام العالمي،( 1)

 ، الموقع اإللكتروني:15، ص 2016كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،دكتوراه، جامعة بيروت العالمية
http://librarycatalog.bau.edu.lb/BAUNumFile/Law/Theses/II161019.pdf 

، ص 1961المكتبة األهلية، بيروت،  ترجمة حسن صعب، روي مكريدس، مناهج السياسة الخارجية في دول العالم، (2)
283. 

http://www.higginsctc.org/otherissue/ChinaStudy.pdf
http://librarycatalog.bau.edu.lb/BAUNumFile/Law/Theses/II161019.pdf
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بدون إستثناء هم صينيون  قادةالجميع  أن  والمجريات مقابل عدم وجود معارضة للنظام الحاكم، كما 

حياتهم في الصين خالفًا ألغلب دول العالم األخرى التي من الممكن ان نجد من  مدةطيلة  أصليون عاشوا

من السكان األصليين أو ممن قضوا وطرًا من حياتهم في  ابين رجال السياسة وقادة بلدانهم ممن هم ليسو 

إن السياسية يديولوجي الصيني متجذر في قادة الصين، وبشكل عام فالفكر اآل فإن  لذلك  ؛بلدان أخرى 

المبادئ الخمسة للتعايش  استنادًا إلىة تحكم عالقاتها مع الدول الخارجية الصينية تنطلق من مبادئ أساسي

 :(1)مع جميع الدول وهي همافي إقامة عالقات الصداقة والتعاون وتطوير  اً أساس عد  التي ت السلمي

 حترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها.اال -1

 وتسوية المشاكل والنزاعات من خالل الحوار والتشاور. داء على الغيرعتاال عدم  -2

 ستخدام القوة أو التهديد بها تجاه الدول األخرى.ا، وعدم عدم التدخل في الشؤون الداخلية  -3

وتطويرها  نفتاح، والسعي إلى تحقيق المصالح المشتركةواالسراتيجية المساواة والمنفعة المتبادلة انتهاج ا  -4

 .اوحمايته

 التعايش السلمي.  -5

ستعادة تايوان، وتنامي النفقات العسكرية بتعاد عن الخيار العسكري الد الصين باالمثل عدم تعه  يُ 

الصينية بشكل مستمر تناقضًا مع مبادئ السياسة الخارجية، إال ان األخيرة تؤكد عدم المساومة على 

نتهاكها بأي شكل من األشكال إذ اتسمح ب لنخاصة الجوهرية منها و بحساب مصالحها الوطنية الكبرى، و 

ترتبط بوحدة الصين وسالمة أراضيها وتمثل إحدى أهم مصالحها الجوهرية  بالنسبة لها قضية تايوان إن  

 : (2)المصالح الجوهرية للصين فيما يأتي وتتمثلدولة أخرى عليها،  ةالتي ترفض هيمنة أي

                                                           
(1)

، دار 1ط ،آيه محمد كمال، ترجمة 21تحوالت الدبلوماسية الصينية في القرن  -م والطريق، الحزاجانغ يون لينغ 
 .143ص  ،2017 صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات، الجيزة،

 ، الموقع االلكتروني:25/5/2019مركز دراسات الصين وآسيا، مبادئ السياسة الخارجية الصينية، بكين،  (2)
http://www.chinaasia-rc.org/index.php?d=47&id=958 

https://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%BA+%D9%8A%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%BA-+%D8%AA:+%D8%AF.%D8%A2%D9%8A%D9%87+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%22
http://www.chinaasia-rc.org/index.php?d=47&id=958
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ي قيادة الحزب الشيوعي الصيني والنظام اإلشتراكي ستقرار الصين ونظامها وحكمها السياسي، أا -1

 واإلشتراكية ذات الخصائص الصينية.

 سيادة الصين وسالمة أراضيها ووحدتها الوطنية.  -2

 لصين. في اجتماعية المستدامة قتصادية واالتوفير ضمان أساسي لتحقيق التنمية اال -3

 

 : أهداف السياسة الخارجية الصينيةثانيالمطلب ال

ختالف أهداف كل دولة وما تتمتع به من تلف أهداف السياسة الخارجية من دولة إلى أخرى تبعًا التخ

 :ىعلمقومات طبيعية وجغرافية وبشرية وعسكرية... الخ، وتنقسم تلك األهداف 

بأي  تهاوديموموتعد أساسية وثابتة تهدف إلى الحفاظ على سالمة الصين  :قصيرة المدى أواًل أهداف

ها في مقدمة تلك األهداف، ؤ بقا يهمايتوقف عل اللذان ي سالمتها اإلقليمية وإستقاللها السياسيثمن وتأت

تكون بشكل مباشر وسريع وقوي وفعال األهداف قصيرة المدى التي تحرص على تحقيقها  فإنلذلك 

 .معالجة مصدر التهديد بطريقة ال تقبل التأخير أو التأجيلل موجهة

قتصادية ات ومنها تحقيق التنمية االم   تتألف من مجموعة من المقو و  :المدىاألهداف متوسطة  ثانياً 

زمنية  مدةرتقاء بمكانة الصين على المستوى اإلقليمي والدولي خالل ورفع المستوى المعاشي للسكان، واال

قيمتها فإنها ستفقد  قتإن تلك األهداف حتى لو تحقالمدة ف ء تلكنُه بعد إنتهاأل ؛محددة ال تقبل التأجيل

 ىالحقيقية، ان تحقيق هذه األهداف ربما ترتبط بدولة أو دول أخرى مثل النشاطات التجارية التي تعد أحد

قتصاديًا تستطيع إقتصادي إذ ان الدولة المزدهرة أهم أهداف السياسة الخارجية من أجل تحقيق الرخاء اإل

 .دور أكثر فاعلية في السياسة الدولية تأدية
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 تسعى الصين من خاللها إلى تحقيق مكاسب بدون وهي األهداف التي  :طويلة المدىاألهداف  ثالثاً 

، وتهدف السياسة الخارجية (1)وُيع د التوجه الصيني نحو تايوان ضمن األهداف الطويلة المدى قيود زمنية،

 :(2)الصينية الى ما يأتي

وف واألهداف كافة حماية اإلصالحات اإلقتصادية التي حققتها الصين من خالل ضمان الظر  -1

 المطلوبة لديمومتها ونجاحها. 

قوة بوصفها الباسيفيك وتعزيز دور الصين  -ياالعمل على تقليص النفوذ االمريكي في منطقة آس  -2

 تلك المنطقة. مؤثرة في

تطوير المؤسسة العسكرية وجعلها قادرة على المنافسة والمواجهة من أجل حماية المصالح  -3

 الصينية.

 الصيني في بحري الصين الجنوبي والشرقي.تعزيز الحضور  -4

 حتواء الصين. االوقوف بوجه هدف الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها الذي يسعى إلى  -5

ستعادة مكانة الصين الحضارية من خالل تعويض قرون الضعف والهيمنة األجنبية التي ا -6

 .في الماضي ضت لهاتعر  

 تقدمة ومؤثرة على المستوى الدولي.قتصاد الصيني إلى مراتب مرتقاء باالاال -7

ستمرار عملية اإلصالحات اإلقتصادية االمحافظة على بيئة إقليمية وعاليمة هادئة ومستقرة تضمن  -8

 نفتاح في العالقات اإلقتصادية الكبرى. والتنموية في الصين ومواصلة اال

                                                           
(1) Reetesh Jain, Significance and determinants of foreign policy, International Journal of 
Advanced Research and Development, Vol. 3, Issue 1 (2018), Delhi, India, website:  
http://www.advancedjournal.com/archives/2018/vol3/issue1 

مركز  ،3العدد: ستراتيجية،إآفاق  مجلةإبتسام محمد العامري، التحديث اإلقتصادي وأثره في سياسة الصين الخارجية،  (2)
 .70، ص2001، عمان، اتيجيةل للدراسات اإلستر المستقب

http://www.advancedjournal.com/archives/2018/vol3/issue1
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توظيف عدم  التأكيد على رفض الحلول العسكرية في زمن العولمة وتداخل المصالح، وعلى -9

أخرى، بل تعزيز  دولٍ عسكرية توسعية أو السيطرة على  النمو اإلقتصادي لتحقيق أهداف عائدات

تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع للثقافية مع جميع دول العالم عالقاتها السياسية واإلقتصادية وا

 .(1)األطراف

ر الداخلي، والعيش المشترك، التأكيد على مفاهيم الحل السلمي، والسالم العالمي، واإلستقرا -10

بناء الثقة بين القوى الدولية المختلفة و قتصادية المستدامة، المتبادلة، والتنمية البشرية واالوالمنفعة 

لتتعايش معًا بسالم في عالم متعدد األقطاب يسعى إلقامة عولمة أكثر إنسانية، ونبذ الهيمنة، 

وغيرها، والدعوة  إلى مرحلة جديدة من شأنها العمل  مبريالية،ط، واإلستعمار الجديد، واالوالتسل  

على تحقيق اإلنسجام بين شعوب العالم، وضمان المصلحة المشتركة للشعب الصيني مع مصالح 

 التبعية والحلول العسكرية وسباق التسلح.رفض الشعوب األخرى، ورفض أشكال اإلستغالل كافة و 

لمة التي تعيش أزمات عالمية في عدة مجاالت بذل جهود دولية مشتركة لمواجهة تحديات العو  -11

حتباس الحراري، ونقص الغذاء، ومواجهة كوارث البيئة، والتنمية، والتصحر، واال ومنها قضايا

الطبيعة، والخلل الحاد في مستوى توزيع الدخل، والفقر، واإلرهاب، واألمراض المستعصية 

في منطقة الشرق  ال سيمااطق العالم و والسريعة اإلنتقال، والتوترات األمنية في عدد من من

اإلرهاب الدولي، والتمييز بخاصًة الاألوسط، وتضافر الجهود العالمية المشتركة لمواجهة التحديات 

تخذت منحى خطيرًا يهدد بإبادة إالدموية التي  دينيةتطهير العرقي، والنزاعات الالعنصري، وال

وفق برامج علمية مدروسة على لتعصب الديني، اهرة اإلرهاب واظأقليات بأكملها، في ظل تفشي 

 األمم المتحدة. منظمة تحت إشراف

                                                           
ستراتيجية، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واإل، ناصر الحسيني، الصين: العمالق الذي لم يبقى نائماً ( 1)

 ، الموقع اإللكتروني: 3/2/2019
https://www.politics-dz.com/community/threads/alsin-alymlaq-aldhi-lm-ibq-na-ma.7198/ 

https://www.politics-dz.com/community/threads/alsin-alymlaq-aldhi-lm-ibq-na-ma.7198/
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قتصادية وعسكرية تؤهلها لتأدية ادولة نامية كبيرة تمتلك قدرات الصين ال تزال تصنف نفسها  -12

ستخدام قواتها الذاتية لفرض هيمنتها على الدول ادور مركزي في النظام العالمي الجديد، وترفض 

أخرى، وتطالب بدعم  ت الدولية على غرار ما تقوم دول  للسيطرة على قرارات المنظمااألخرى، أو 

ستقالليتها وحيادها اوتطوير منظمة األمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية، لكي تحافظ على 

وير وتعلق آمااًل كبيرة على تط ،التام، بحيث ال تفقد مصداقيتها بإتباع سياسة الكيل بمكيالين

 تامة لحل المشكالت الدولية بالطرق السلمية.ت الدولية وإعطائها صالحيات المنظما

أساس  على وتطويرها العالم بلدان جميع مع والتعاون  الصداقة عالقات إقامة على الحرص -13

 . (1)للتعايش السلمي الخمسة المبادئ

 تجاري  دلتبا إجراءوتدعو إلى  الخارج، على األبعاد الشامل نفتاحاال سياسة الصين تنتهج -14

 المساواة والمنفعة أساس علىاألخرى  دولال مع ثقافيو  علمي تواصلو  فني،و  قتصادياوتعاون 

 المشترك. الرخاء لتدعيم المتبادلة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(، 2015 - 1991) شحادة، السياسة الخارجية الصينية تجاه النظام الدولي "البعد الثقافي نموذجًا" محمد سليمان مها (1)

 ، الموقع اإللكتروني:58ص  ،2017نسانية، جامعة األزهر، القاهرة، اإل والعلوم اآلداب ماجستير، كليةرسالة 
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/He/archive_masterstd.asp?stdno=20140072 

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/He/archive_masterstd.asp?stdno=20140072
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 المبحث الثاني: آليات صنع القرار في السياسة الخارجية الصينية

ها ظروف معينة وليست عملية صنع القرار في الصين بأنها جاءت إستجابًة لتطورات فرضت تمتاز

، فعلى الصعيد الفردي ال يزال رئيس الجمهورية يوصف بأنُه األقوى (1)ناتجة عن خطط علمية مدروسة

ك برئاسة كل من الدولة والحزب الشيوعي واللجنة العسكرية المركزية، وال تزال بالمقابل القيادة طالما تمس  

للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، الجماعية هي األكثر نجاحًا في الصين متمثلًة با

كما برزت جهات أخرى إلى جانب هذه القوى التقليدية الممسكة بزمام القرار الصيني كوزارتي األمن العام 

الجيش ال يزال يحظى بنسبة  إن  نفصالية الصينية، في حين وأمن الدولة بسبب المخاوف من الحركات اال

% في البرلمان، كما يحظى 10في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ونسبة % 20تمثيل تقارب 

أيضًا بنفوذ قوي خارجيًا بسبب أنشطته الخارجية كمبيعات األسلحة أو التعاون مع الجيوش األخرى، ويليه 

ستشاري ثم رئيس جهاز الدعاية رئيس الوزراء ثم رئيس المجلس اال في األهمية رئيس البرلمان ثم

نضباط ومكافحة الفساد ثم نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية للحزب، واال

المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني الجهة المعنية بتحديد السياسات التي تسير عليها الحكومة  عد  وي

مسؤولة عن  د اللجنة المركزية للحزببمختلف هيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، فيما ُتع  

وفق التطورات والمستجدات، أما بالنسبة للسياسات  على تخاذ قرارات جديدةاة أو ينمتابعة عمل دوائر مع

تلك المعنية بالتطورات على الساحة الدولية وعالقات الصين  ماليومية سواء الخاصة بالوضع الداخلي أ

 .(2)ختصاصهاحسب ب كلتنفيذية المعنية الخارجية فإنها موكلة إلى الجهات ال

                                                           
، 2، ص 2013 ، الدوحة،تطورها، مركز الجزيرة للدراساتو  هاكز امر  ...لصين، صناعة القرار في اعزت شحرور (1)

 الموقع اإللكتروني:
http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/11/201311137631298783.html 

 ، الموقع اإللكتروني: 2014الصين بعيون عربية، بيروت، سيني، الصين نعومة المخالب، ناصر الح (2)
https://www.chinainarabic.org/?p=18084  

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/11/201311137631298783.html
https://www.chinainarabic.org/?p=18084
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، ففي عهد الرئيس الصيني الصينية تطورت مؤسسات صنع القرار في الصين مع تعاقب القيادات

كانت معظم قرارات السياسة الخارجية ُتتخذ بطريقة فردية، أما اآلن فقد أصبحت عملية  (ماو تسي دونغ)

ية، ولم تعد تعتمد بشكل كبير على الصفة الفردية ألحد تخاذ تلك القرارات تتميز بالمؤسسية والالمركز ا

القادة إذ تمت إتاحة فرصة أكبر للدور الذي تؤديه  هيئات إدارة الحكومة المختصة بقضايا السياسة 

الرئيسية والمعروفة باسم "مجموعات العمل القيادية المصغرة"، التي ُتشكل الصورة العامة للنظام السياسي 

متخصصين من  بتعييندائرة المشاركة في عملية صنع القرار، كما بدأت الصين وتعمل على توسيع 

مستشارين في مسائل معينة ومن بينها قضايا عدم إنتشار األسلحة النووية بوصفهم ستعانة بهم النخبة لال

 . (1)وقضايا اإلرهاب

تخاذ بالصيني إحدى الدول الكبرى والمؤثرة على المستوى الدولي، بدأ صانع القرار ا ولكونها

كقضايا البيئة والتغيرات المناخية وأمن الطاقة ونزع السالح  اماته  ات جديدة لم تكن ضمن دائرة إهتمقرار 

بتعادها التدريجي اوحفظ السالم، األمر الذي ساهم في إتساع المؤسسات والهيئات المعنية بصناعة القرار و 

جديدة لتعميم وتعزيز السياسة الخارجية للدولة، فخالل  عن المركزية المطلقة، وقد رافق تلك التغييرات حملة

العقود الماضية كانت المناظرات والتلخيصات يتم إحالتها إلى الصحف اليومية والتقارير اإلخبارية 

والمطبوعات التي تصدرها وزارة الخارجية ثم تغير ذلك مؤخرًا إذ أدركت الصين أهمية طرح وجهة نظرها 

منتصف التسعينيات  منذل تحسين صورتها بين الدول، وتبعًا لذلك فقد بدأت الصين للعالم الخارجي من أج

الحكومية المتعلقة بالموضوعات الجدلية للسياسة الخارجية من أجل  "األوراق البيضاء"صدار ما يسمى بـ بإ

وعة تعزيز آرائها والدفاع عنها ومن هذا المنطلق أصدرت الصين أكثر من ثالثين وثيقة تتناول مجم

 اياسكان وحقوق اإلنسان إلى جانب قضمتنوعة من القضايا الحساسة كتلك التي تتعلق بتنظيم عدد ال
                                                           

(1)
السياسة الخارجية  ،موعة باحثينبين فرض اإلستمرارية ومحدداتها، في: مج الصينية الخارجية السياسة، اليوسيفي محمد  

 والسياسيةراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية الديمق المركز ،1ط ،العربي الربيع بعد األوسط الشرق الصينية في 
 .24 ، ص2018، برلين ،واالقتصادية
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تنفيذ سياسة طرق الدفاع الوطني، لقد مثلت التغييرات التي ُطرأت في مضمون وسمات و تايوان والتبت و 

نعزالية التي النطوائية واالمهمة على الطريقة االصين الخارجية خالل السنوات العشر الماضية نقلة نوعية 

بدأت حيث  2001، ومنذ أحداث الحادي عشر من أيلول عام عتادت الصين العمل بها في الماضيا 

ستراتيجية الصينية تعكس تحواًل حاسمًا في وجهات النظر المتعلقة بالنظام الدولي والدور الذي المؤلفات اال

 .(1)تؤديه الصين تجاههُ 

 

 (1شكل رقم )                                     

      الدولة

                                

                                         

              

           
                

        

            

      

               

              

 
 المصدر:

 عتماد على:الشكل من تصميم الباحث باال
ar/zz/htm/zz.htm-http://arabic.china.org.cn/arabic/shuzi 

 صنع القرار السياسي في الصين:وفي أدناه أهم مؤسسات 

 

 
                                                           

 مصدر سبق ذكرُه. الصين نعومة المخالب، ناصر الحسيني، (1)

 

http://arabic.china.org.cn/arabic/shuzi-ar/zz/htm/zz.htm
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 : رئيس الجمهورية ولالمطلب األ 

من المجلس الوطني  )يشغل المنصب حاليًا شي جينبينغ( الذي يتم انتخابه   رئيس الجمهورية د  عي

، (1)الً مستق اً الداخلي والخارجي ويعد جهاز على المستويين  ةللدول الممثل األعلىلنواب الشعب الصيني 

الدائمة التي تشمل قانون  أو لجنتهُ  األخيروالقرارات المهمة التي يضعها  ية إصدار القوانينويتمتع بصالح

العفو العام والخاص واألحكام العرفية التي هي إجراءات طارئة يتم إتخاذها بسبب حالة حرب أو ظروف 

ابُه وأعضاء رئيس مجلس الدولة أي رئيس مجلس الوزراء ونو  وعزل غير طبيعية أخرى وكذلك حق تعيين

ستراتيجية والقضايا اال، (2)عتماد السفراء األجانبا لقاب الشرف و امجلس الدولة واللجان ومنح األوسمة و 

قرارات و مثل عالقات الصين مع القوى الكبرى ومنها الواليات المتحدة األمريكية واليابان والقضايا األمنية 

 تسي ماو) حكم مدةطيلة  الرئيس بشخصية مرتبطة هوإتخاذ القرار صناعة عملية كانت، لقد (3)التعبئة

 نتقاد لقراراته  حتى من أعلى األجهزة في الدولة الصينية حينذاك بمااجه أية معارضة أو ا، ولم يكن يو (ونغد

القرار وعلى سبيل المثال لم تكن هناَك أية معارضة تجاه قرار ماو  بصنع المعنية الضيقة الدائرة فيها

رحيل ماو  التي تلت ، وقد شهدت الحقبة1950عام  المتحدة الواليات ضد الكورية بالحر  في نخراطباال

 من قتصادية وسلسلةواال جتماعيةواال ضطرابات السياسيةاال جراء من عصيبة اً روفظ 1976عام 

 العام المؤتمر ىتبن   الحزب الشيوعي إذ هيكلية في والجذرية التطورات المهمة من أبرزها كان نتكاساتاال

إال  الصينية الخصائص ذات شعار اإلشتراكية نفتاح" ورفعواال "اإلصالح سياسة 1978عشر عام  الثاني

 في القوي  الصين رجل لسلطة وتخضع بالفردية تتسم ظلت التي القرار تخاذايؤثر في عملية  لم ذلك ان

                                                           
  .52، ص 2016، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 1ط وترتقي الشعوب،محمد أبو سمرة، كيف تنهض األمم ( 1)
ص ، 2010ترجمة فريدة وانغ فو، دار النشر الصينية عبر القارات، بكين، ، النظام السياسي الصيني، ين تشونغ تشينغ (2)

 .52-48ص 

(3) Yun Sun, chinese national security decision- making processes and challenges, the 

brooking institution, Washington, 2013, p, 6, website: 

https://www.brookings.edu/research/chinese-national-security-decision-making-processes-

and-challenges/ 

https://www.brookings.edu/research/chinese-national-security-decision-making-processes-and-challenges/
https://www.brookings.edu/research/chinese-national-security-decision-making-processes-and-challenges/
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العالقات مع بإقامة  1979تخذُه عام اإذ ُيَعد قرارُه الفردي والمهم الذي  غ(بين ينغ شياو)د الحين ذلك

    (.1)ذلك على أكبر دليل والجيش حزب الشيوعيفي ال آنذاك قائملا الجدل على الرغم من المتحدة الواليات

 

 : رئيس مجلس الدولة )رئيس الوزراء(نيالمطلب الثا

ن رئيس ، ويتألف م(2)مجلس الدولة الهيئة اإلدارية العامة في الصين والجهاز التنفيذي األعلى يعد  

ووزراء ورؤساء لجان ورئيس مصلحة  ولُه أربعة نواب وخمسة مستشارينالمجلس الحالي )لي كه تشيانغ( 

الدولة لتدقيق الحسابات واألمين العام للمجلس، وان مدة خدمة رئيس مجلس الدولة ونوابه والمستشارين 

لدولة مهام تنفيذ القوانين والقرارات ويتولى مجلس ا ،(3)ال تتجاوز دورتين متتاليتين ال  خمس سنوات على أ

، ويحق عن أعماله   نته الدائمة، ويقدم لهما تقاريرعها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجشر   التي يُ 

وامر األقرارات و البوضع اللوائح اإلدارية وإتخاذ  وصالحياته   لمجلس الدولة أن يقوم في إطار وظائفه  

ن المجلس يؤدي وظيفة إدارية في المقام األول، ان الدستور يمنح مجلس توجيهات، وبهذا فإالوإعطاء 

، (4)عتماد التدابير اإلدارية، وسن القواعد واللوائح اإلدارية، وإصدار القرارات واألوامرالالدولة سلطة محددة 

المعمول بها  وتقديم مقترحات للمجلس الوطني ولجنتُه الدائمة تتعلق بوضع قوانين جديدة أو تعديل القوانين

بما في  وإدارتها ة الداخلية والخارجيةشؤون السياسووضع الوثائق القانونية لها وقيادة المسائل المتعلقة ب

                                                           
()  تم اتخاذ قرار تطبيع العالقات بين الصين والواليات المتحدة على يد )ماو تسي دونغ( أثناء الزيارة التاريخية للرئيس

، للمزيد ينظر: 1972في عام  األمريكي األسبق )ريتشارد نيكسون( إلى الصين بمرافقة وزير خارجيته  )هنري كيسنجر(
، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، 1السوفيتية، ط -ى صبري مولى، قمة موسكو وأثرها في العالقات األمريكيةمنته

  . 75 -73، ص ص 2019
 .3، ص مصدر سبق ذكرُ عزت شحرور،  (1)
 .53محمد أبو سمرة، مصدر سبق ذكرُه، ص  (2)

(3) State Council leaders, the state council of the People’s Republic of china, 5/7/2018, 

website: http://english.gov.cn/  
 ، الموقع اإللكتروني:29/1/2019راديو الصين المركزي، مجلس الدولة والوزارات،  )4(

 http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20203.htm 

http://english.gov.cn/
http://english.gov.cn/
http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20203.htm
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قتصادية وبناء المدن جتماعية وميزانية الدولة وإدارة األعمال االقتصادية واالذلك وضع خطة التنمية اال

 .(1)لصحة واألمن العام واإلدارة القضائية وغيرهاواألرياف وتولي مهام التعليم العالي والثقافة وا

وعكست  عدد من التغييراتنت إجراء ة إصالح تضم  خط 2003نتهج مجلس الدولة عام لقد ا 

إهتمام الصين بتطوير إقتصاد السوق ذو الخصائص اإلشتراكية من خالل دمج عدد من الهيئات الحكومية 

إمكانية بلها  ُسم حالصين في وزارة التجارة الجديدة التي ب جيةة التجارة الداخلية والخار التي تدير أنظم

وتنسيق األنشطة التنظيمية لها،  تهارين األجانب من خالل زيادة مركزيالتفاوض مع الشركات والمستثم

ومن بين التغيرات األخرى التي أجراها المجلس هي إنشاء لجنة جديدة لإلشراف على الشركات المملوكة 

لإلشراف على بنك الشعب الصيني لتنسيق  أخرى لجنة ية لإلشراف على رأس مال الدولة، و مع وال للدولة

 .(2)الجهود التي تهدف إلى دعم القطاع المصرفي المملوك للدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .60-59ين تشونغ تشينغ، مصدر سبق ذكُر، ص ص ( 1)

(2) Congressional executive commission on china, The State Council, February, 11th, 2019, 

webesite: https://www.cecc.gov/chinas-state-organizational-structure 

https://www.cecc.gov/chinas-state-organizational-structure
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 (2شكل رقم )

  ج   الو  ا         ج   الدولة  

           

                  
         

                    

                     

                 
        

                       
        

العامة السي رة أجهزة

الخارجية وزارة -
الو ني الدفاع وزارة-
 للشؤون الدولة لجنة-

  القومية
العام األمن وزارة-
الدولة أمن وزارة-
النيابة وزارة-
المدنية الشؤون وزارة-
  العدل وزارة-
المحاسبات ديوان-

  والتعليم التربية وزارة-
والتكنولوجيا العلوم وزارة-
 البشرية الموارد وزارة-

اإلجتماعي والضمان
  الو نية المصلحة-

الفساد من للوقاية
والموارد األرض وزارة-
الثقافة وزارة-
الصحة وزارة-
 للسكان الدولة لجنة-

  األسرة وتن يم

 والتعمير اإلسكان وزارة-
  والريفي الحضر 

البناء وزارة-
الحديدية السكك وزارة-
 الصناعة وزارة-

والمعلوماتية
الر  وزارة-
الزراعة وزارة-

 للتنمية الدولة لجنة-
واإلصالح

المالية وزارة-
  التجارة وزارة-
  الصيني الشعب بنك-

الدولة مجلس ديوان-

 
 المصدر:

ترجمة فريدة وانغ فو، دار نظام السياسي الصيني، ، الين تشونغ تشينغعتماد على: الجدول من إعداد الباحث باال
  .57، ص 2010النشر الصينية عبر القارات، بكين، 

 
 الحزب الشيوعي الصيني :ثالثالمطلب ال

الحزب الشيوعي الصيني الحزب الحاكم الوحيد في الصين ويتولى القيادة في النظام السياسي  يعد  

، فعلى الرغم من (2)والجيش والمجتمع وعلى كل مفاصل الدولة، إذ يهيمن على الحكومة (1)وشؤون الدولة

 إال إنهُ  البندقية فوهة من تنبع بأن السلطة في مرحلة الثورة (ونغدماو تسي ) التي أطلقهاالمقولة المشهورة 

                                                           
 .104ص  مصدر سبق ذكره ،ين تشونغ تشينغ، ( 1)
 .3ص  ،مصدر سبق ذكرهُ عزت شحرور،  (2)
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 للجيش يمكن وال القائد الفعلي للجيشهو   بأن الحزب الشيوعي الصينير  وأق عاد الدولة ببناء بعد الشروع

ى قيادة يتول   الذي البالد في الوحيد الفعلي الحاكم هو والحزب الشيوعي الحين ومنذ ذلك الحزب، يقود نأ

يتم بموجبها تحديد  زمنية معينة تحقيق مهامه خالل فترةلبادئ األساسية التي يضعها نطالقًا من الماالدولة 

والفكرية  والقانونية والمجتمعيةافية أهداف الحزب التي تتعلق بالمجاالت السياسية واإلقتصادية والثق

 خمسة كل مرة عقديُ  الذي للحزب العام المؤتمر فإن للبالد العامة بالسياسة أما فيما يتعلق ،(1)والتعليمية

 وأجهزتها هيئاتها بمختلف الحكومة عليها تسير عامة توجيهات ُتَعد  و  المعنية بتحديدها هو الجهة أعوام

واحد البالغ عدد أعضائه   للحزب السياسي المكتب بينما يجتمع والقضائية، ةالتشريعي التنفيذية وحتى

 جتماعاً ا عضواً  376وعدد أعضائها  للحزب المركزية اللجنة الشهر، وتعقد في واحدة عضوًا مرة وعشرين

 جديدة على وفق قرارات تخاذال أو المعنية الدوائر عمل لمتابعة عام كل أكثر أو مرة واحدة عاً موس  

 مأ الداخلي بالوضع الخاصة ءسوا اليومية للسياسة وبالنسبة في الصين، والمستجدات التي تطرأ التطورات

 . (2)المعنية التنفيذية الجهات إلى موكلة فإنها الخارجية الصين وعالقات الساحة الدولية على بالتطورات

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .106-105 ص ، صمصدر سبق ذكرهُ ين تشونغ تشينغ،  (1)
 .5ص ، مصدر سبق ذكرهُ عزت شحرور،  (2)
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 (1جدول رقم )

 األحزاب غير الشيوعية الثمانية في الصين

 اسم الحزب خ التأسيستاري

 حزب تشي قونغ دانغ الصيني 1925

 الحزب الديمقراطي للفالحين والعمال في الصين 1930

 الرابطة الديمقراطية الصينية 1941

 جمعية جيوسان 1944

 الجمعية الصينية لتنمية الديمقراطية 1945

 الجمعية الديمقراطية الصينية لبناء الوطن 1945

 م الذاتي الديمقراطية في تايوانرابطة الحك 1947

 اللجنة الثورية لحزب الكومينتانغ الصيني 1948

 

 المصدر: 
  .Bo Jin, China in diagrams, China international press, Beijing, 2005, p. 11 

 

 : المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنتُه الدائمةرابعالمطلب ال

 وذلكالجهاز الذي يمارس الشعب السلطة من خالله  الشعب الصيني المجلس الوطني لنواب د  ُيع

نتخاب أعضائه ايتم و على أن "جميع السلطة في الصين هي للشعب"  دستور الصين الذي ينص  على وفق 

 هاوتعديل ، ويتمتع المجلس ولجنتُه الدائمة بصالحيات تشريع القوانين األساسية(1)من قبل الشعب الصيني

                                                           
 .29 ، صمصدر سبق ذكرهُ نغ، ين تشونغ تشي (1)
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قة على تعيين رئيس الجمهورية ونائبه  ورئيس اللجنة الدائمة لنواب الشعب الصيني ونوابه  ومنها المصاد

ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، وإقرار تسمية رئيس مجلس الدولة بناًء على ترشيحه من قبل رئيس 

سير الدستور وقوانين الجمهورية وإقرار تسمية الوزراء، فضاًل عن إقرار قانون العقوبات والقانون المدني وتف

تشكيل مجالس نواب الشعب والحكومات والمحاكم والنيابات العامة وأنظمة الحكم الذاتي والمناطق اإلدارية 

قتصاد القومي والمصادقة على الميزانية رار خطة االواألنظمة المالية والضريبية والجمركية والتجارية وإق

ُتعقد مع الدول األجنبية، ويعقد مجلس نواب الشعب الصيني المركزية وعلى المعاهدات واإلتفاقيات التي 

ويتم ذلك  لهادورة واحدة كل سنة على األقل وباإلمكان عقد أكثر من دورة خالل السنة إن دعت الضرورة 

يستمر عملها لمدة  الوطني م من ُخمس عدد النواب، وُتعد اللجنة الدائمة جهاز دائم للمجلسقد  قتراح يُ اب

جتماعها مرة واحدة كل شهرين كما تعقد اأي تكون بعمر مجلس نواب الشعب وتعقد خمس سنوات 

 .(1)جتماعات طارئة عند الضرورةا

 

 : وزارة الخارجيةخامسالمطلب ال

ة تتمثل في تنفيذ السياسة الخارجية للصين وإقتراح بعض مهام رئيستؤدي وزارة الخارجية 

ارجية العامة، وتؤدي دورًا قياديًا في جوالت المفاوضات السياسات التي تتماشى مع أهداف السياسة الخ

قضايا العالقات الدولية، وتقديم المشورة إلى اللجنة المركزية للحزب ب قتراح سياسات تتعلقاالدولية، و 

قتراحات اي إستراتيجيات ومبادئ وسياسات دبلوماسية معينة، و الشيوعي الصيني ومجلس الدولة بشأن تبن   

قتصادي والثقافي والمساعدات العسكرية ة بما في ذلك التجارة الخارجية والتعاون االالرئيسبشأن القضايا 

وتجارة األسلحة ومتابعة شؤون الرعايا الصينيين في الخارج والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والدبلوماسية 

ي واألمن الدولي واإلقليمي ة المتعلقة بالعمل الدبلوماسيالعامة، وصياغة القوانين واللوائح والخطط السياس

                                                           
 .40-38 ص مصدر سبق ذكرهُ ين تشونغ تشينغ،  (1)
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جتماعية وشؤون الالجئين والمسائل الخاصة بعمل قتصادي وحقوق اإلنسان والشؤون االوالسياسي واال

األمم المتحدة والمنتديات متعددة األطراف األخرى، ومعالجة المسائل المتعلقة بقضايا نزع السالح وعدم 

ألمن الدولي وتنظيم المفاوضات الخاصة بالمعاهدات نتشار على الصعيد الدولي، والبحث في قضايا ااال

تفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف، وتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن التعامل مع الحوادث الكبرى واال

التي تنطوي على إنتهاكات للقوانين واللوائح التي تحكم الشؤون الخارجية، واإلشراف على عمل جمعية 

ع الدول األجنبية، وعلى عمل الشؤون الخارجية لجمعية الصليب األحمر، الصداقة للشعب الصيني م

وإصدار القرارات والوثائق والبيانات المتعلقة بالشؤون الخارجية وإجراء المفاوضات الدبلوماسية، وتنظيم 

ة عمل السفارات والقنصليات والهيئات في خارج الصين والقيام بالمهام األخرى التي تسندها إليها اللجن

 .)1(المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة

 

 : الوزارت الحكومية األخرى سادسالمطلب ال

من الوزارات الصينية دورًا مهمًا ومؤثرًا في عملية صنع القرار السياسي ومن بينها وزارة  ؤدي عدد  ي

في معضمها  بعد أن أصبحت سياسة الصين الخارجية 1993تأثيرها منذ عام  دالتجارة التي إزدا

نضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فضاًل عن رسم السياسة إقتصادية، إذ تولت مهمة التفاوض لال

ستثمارات مثل الخارجية تجاه بعض المناطق التي توليها الصين أهمية في مجال تقديم المساعدات أو اال

ستراتيجيات والسياسات التجارية إعداد االى وزارة التجارة المسؤولية واإلشراف على الدول اإلفريقية، وتتول  

واإلستثمارية، وإعداد خطط تنمية التجارة الداخلية ورفع التوصيات الخاصة بإصالح نظام التداول وإنشاء 

، وإعداد السياسات الخاصة بضبط مسار السوق ونظام التداول وفك هاوتطوير  األسواق في المدن واألرياف

                                                           
(1) Main Responsibilities of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China,  

Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, March, 16th 2019, website: 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zyzz_663306/ 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zyzz_663306/
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 رية المتبادلة بين مختلف المناطق وإنشاء نظام سوق موحد ومنظم ومنفتححتكار وإزالة القيود التجااال

، وإعداد سياسات المناقصة على هاوإيجاد أمام المنافسة، وبحث سبل إلدارة الصادرات والواردات هواستكمال

 مثل مكافحة ها، وتنظيم األعمال المتعلقة بالتجارة العادلة وتنسيقهاوتنفيذ حصص الواردات والصادرات

 االغراق وإنشاء آلية إنذار للتجارة العادلة. 

اما وزارة الدفاع فلها أيضًا دور بارز في الصين إذ تمتلك المؤسسة العسكرية في دولة مهمة مثل 

من  اً قوي اً إذ تمتلك تأثير  المالية للدولةأهم الروافد  ىكونها أحدلفي القرار السياسي  اً الصين بال شك تأثير 

ي من ضخمة نتيجة صفقات بيع السالح فضاًل عن تنامي دور الجيش الصين أموالخالل ما توفرُه من 

أمن الدولة واألمن العام بعملية تحقيق األمن  اوزارتالسالم الدولية، وتهتم  خالل إشتراكه  ضمن قوات حفظ

 في بعض مناطق الصين ومنها التبت وشنجيانغ والتصدي لمخاطر أعضاء حركة تركستان الشرقية

عتماد على الوزارتين المذكورتين للمحافظة على الصينية إلى اال دفع بالحكومة األمر هضة للحكومةالمنا

 .(1)ستقرار في عموم الصيناألمن واال

 

 

                                                           
() انفصالية تأسست على  ايغورية حركة تركستان الشرقية اإلسالمية أو الحزب اإلسالمي التركستاني، هي منظمة مسلحة

، لقد تمكن معصوم من تجنيد 2003، الذي قتلُه الجيش الباكستاني عام 1997يد مؤسسها حسن معصوم في الصين عام 
غ( عن الصين، وتدعو الحركة إلى ستقالل تركستان )إقليم شينجياناآالف المسلمين الصينيين "األويغور" للقتال من أجل 

، وتكافح من أجل الحصول على استقالل الصين شمال غرب تركستان الشرقيةإسالمية مستقلة في  ة إنشاء دول
كمنظمة  2002تم تصنيف الحركة من األمم المتحدة سنة وقد  ،االيغور عرقية الغالبية المسلمة من يذ شينجيانغ إقليم

، وتتهم الحكومة 27/8/2002إرهابية، كما أدرجتها الواليات المتحدة األمريكية على قائمة التنظيمات اإلرهابية بتاريخ 
الصين والواليات المتحدة بأن الحركة  كل من الصينية أعضاء الحركة بتنفيذ أعمال إرهابية في منطقة شينجيانغ، كما تزعم

 :ينظر ، للمزيدتنظيم القاعدة لها عالقات مع
East Turkestan Islamic Movement (ETIM), The Council on Foreign Relations, New York, 

September 4th, 2014, website: 

https://www.cfr.org/backgrounder/east-turkestan-islamic-movement-etim 
 .6ص  ،مصدر سبق ذكرهُ عزت شحرور،  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.cfr.org/backgrounder/east-turkestan-islamic-movement-etim
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 رة: مجموعات العمل القيادية المصغ  سابعالمطلب ال

عي لتكون خاضعة ألمانة الحزب الشيو  1958رة في عام تأسست مجموعات العمل القيادية المصغ  

وتتمتع بصالحيات واسعة في عملية صناعة القرار السياسي في الصين، وتشتمل مجموعات  (1)الصيني

رة للشؤون السياسية، والشؤون الخارجية، وشؤون رة على: مجموعة العمل المصغ  العمل القيادية المصغ  

ون االقتصادية والمالية، األمن الوطني، وإدارة األزمات، وشؤون تايوان، وشؤون هونغ كونغ وماكاو والشؤ 

م تقارير إلى يولكل واحدة من هذه المجموعات المصغرة دائرة أو مكتب يلحق بها، وتتمثل وظائفها بتقد

قتراح االمكتب السياسي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة وإعداد البحوث والدراسات و 

لمجموعات المصغرة عادًة عضو من اللجنة الدائمة للمجلس ، ويرأس هذه  ا)2(الياتالسياسات وتنسيق الفع  

حسب أهميتها وطبيعة المهام الموكلة بالوطني لنواب الشعب الصيني وتختلف مدة عمل هذه  المجموعات 

  (.3)إليها

 كما توجد خارج هذه المجموعات المصغرة، ثالثة أجهزة أخرى ترتبط باللجنة المركزية للحزب الشيوعي

 :(4)ثر في عملية صنع القرار السياسي وهي، وتؤ الصيني

مكتب بحوث السياسات الذي يقوم بإعداد الدراسات والوثائق الخاصة بالقرارات الرئيسة وتقديم  -1

 .االمقترحات والتوصيات بشأنه

 ى مهام إدارية ولوجستية داعمة للمكتب السياسي.المكتب العام الذي يتول    -2

                                                           
(1)Alice Miller, the ccp central committee’s leading small group, in: critical readings on the 

chinese communist party, library of congress, New York, 2016, p 279.   
  .6ص  ،سابقمصدر عزت شحرور،  (2)

(3) Cheng Li, china’s communist party state, the structure ana dynamics of power, in: politics 

in china an introduction, oxford university press 2nd, New York, 2014, p 173.  
(4) Miller, A. L., ‘The Central Committee departments under Hu Jintao, China Leadership 

Monitor, no. 27 (winter 2009), Hoover Institution, Washington, p. 1, website:  

https://www.hoover.org/research/central-committee-departments-under-hu-jintao 

https://www.hoover.org/research/central-committee-departments-under-hu-jintao
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الجهة المسؤولة عن عالقات  د  عالشيوعي الصيني الذي يُ مكتب العالقات الخارجية في الحزب   -3

الحزب الشيوعي الصيني باألحزاب السياسية األجنبية بما في ذلك الحزبين الجمهوري والديمقراطي 

في الواليات المتحدة، كما يعد هذا المكتب رافدًا أخر من روافد السياسة الخارجية الصينية تبعًا 

 خرى.لحزب مع األحزاب األات في بناء عالقا إلختصاصاته  

 

 العسكرية المركزية  : اللجنةالمطلب الثامن

الجنة العسكرية المركزية أعلى جهاز عسكري في الصين تتولى قيادة جميع القوات المسلحة،  د  ُتع 

، ويتم إنتخاب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وقوات الشرطة المسلحة وتتألف من جيش التحرير الشعبي

المجلس الوطني لنواب الشعب، ويقرر المجلس الوطني لنواب الشعب أو لجنته الدائمة األعضاء من 

تتبع اللجنة العسكرية المركزية نظام مسؤولية رئيس و اآلخرين على أساس التسمية من جانب رئيس اللجنة، 

لشؤون ضمن نطاق سلطة اإلقرار النهائي ل اللجنة، وهو مسؤول أمام المجلس الوطني لنواب الشعب، ولهُ 

 . (1)هاوسلطات وظائف اللجنة العسكرية المركزية

في  من التغييرات التي أجرتها الصين ضمن مجموعة 1982تأسست اللجنة العسكرية المركزية عام  

ولم يتم تعيين الرئيس ونواب الرئيس وكبار األعضاء في  ،(2)من أجل إصالح النظام العسكري  ذلك الوقت

المركزية حتى إنعقاد الجلسة األولى للمجلس الوطني السادس لنواب الشعب بتاريخ اللجنة العسكرية 

تؤدي و شي جينبينغ(، )الرئيس الحالي  برئاسة ، وتتألف اللجنة من أحد عشر عضواً )3(20/6/1983

حة في نع السياسة الخارجية الصينية وتتمثل مهامها الرئيسة في قيادة القوات المسلاللجنة دورًا بارزًا في ُص 

                                                           
 ، الموقع اإللكتروني: 9/12/2018اللجنة العسكرية المركزية، راديو الصين المركزي،  )1) 

 http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20204.htm 
(2) David Shambaugh, Modernizing China’s Military: Progress, Problems, and Prospects, 

University of California Press, 2002, p 110.  
(3) John Beyer, How Nuclear Weapons Decisions are Made, Oxford reserch group, New 

Yourk, 1986, p 193. 

http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20204.htm
http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20204.htm
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Shambaugh%22
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Beyer%22
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جميع أنحاء الصين بصورة مباشرة، وتكون مدة واليتها مع إنتهاء عمر المجلس الوطني لنواب الشعب 

جتماعاتها بما يعادل ست مرات ا، وتعقد )1(الصيني إال انُه باإلمكان تجديد تلك الوالية بصورة غير محددة

أنشأت جمهورية الصين الشعبية وزارة د وقفي البالد كلها،  هارشادإقيادة القوات المسلحة و  سنويًا، وتتولى

الدفاع الوطني تحت قيادة مجلس  مهمةالدفاع الوطني التابعة لمجلس الدولة وهي الهيئة التي تقود وتدير 

 الدولة.

الوحدات العسكرية العاملة لجيش التحرير الشعبي الصيني هي الجيش الدائم للدولة، وتتحمل مهمة  إن  

ما تحدده القوانين، على وفق سية عند الضرورة والمحافظة على األمن العام الدفاع والحرب بصورة رئي

 نظام الدوائر العامة ونظام مختلف علىهياكل المنظمات األساسية،  بحسبوينقسم نظامها التنظيمي 

 : (2)يأتيالقوات واألسلحة ونظام المناطق العسكرية، وكما  صنوف

ر العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني من دائرة األركان يتكون نظام الدوائ نظام الدوائر العامة: -1

العامة والدائرة السياسية العامة ودائرة السوق العسكري العامة ودائرة التجهيزات العامة وتخضع 

جميعها لقيادة اللجنة العسكرية المركزية التي تقوم بقيادة أعمال المناطق العسكرية ومختلف 

أعمال وزارة الدفاع و  هارشادإو  أعاله في ائر العامة األربع المذكورهالقوات واألسلحة بواسطة الدو 

 الوطني العملية فتعالجها الدوائر العامة األربع كل على حدة.

البرية  بصنوفه  جيش التحرير الشعبي الصيني  ويشملالقوات واألسلحة:  صنوف نظام مختلف -2

 .لبحرية والجوية والمدفعيةوا

مناطق العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني هيئات عسكرية نظام المناطق العسكرية: ال -3

ستراتيجية والحروب قسيم الدولة اإلداري والمواقع الجغرافية واتجاهات االعلى وفق تأنشئت 
                                                           
(1(  Kerry Dumbaugh, Understanding China's Political System, Dian publishing co, USA, 

2010, p. 3.  
 ، الموقع اإللكتروني: 9/2018اللجنة العسكرية المركزية، راديو الصين المركزي، كانون األول،  )2(

http://arabic.china.org.cn/arabic/shuzi-ar/zz/htm/zz4.htm 

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kerry+Dumbaugh%22
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kerry+Dumbaugh%22
http://arabic.china.org.cn/arabic/shuzi-ar/zz/htm/zz4.htm
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يانغ وبكين جنيمناطق عسكرية هي: ش سبعومهمات الحرب وغيرها، وفي الوقت الراهن أنشئت 

 .نغدووالنتشو وجينان ونانجينغ وقوانغتشو وتش

 

 : الشركات الصينية الكبرى تاسعالمطلب ال

بعد أن  والسيماتؤدي الشركات الصينية الكبرى دورًا مؤثرًا في عملية صنع القرار السياسي في الصين 

مكانة متقدمة  وأكتسبت تلك الشركات خبرة في مجال الصناعات المختلفة وحققت قفزات نوعية جعلتها تتبا

 بصفتها قوةإذ برزت الصين منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين  ،(1)نافسةمع الشركات العالمية المت

من الشركات الصينية منافسًا لُه وزنُه في األسواق العالمية  ثرة على مستوى العالم وأصبح عددقتصادية مؤ ا

وشركة  )Group COSCO(، ومن بين تلك الشركات شركة المالحة الصينية (2)وحققت أرباحًا كبيرة

وشركة الصين الدولية  (SINOPEC)وشركة الصين للبترول والمواد الكيميائية  (CNPC)فط الوطنية الن

 Bank)وبنك الصين  (CNOOC)وشركة الصين الوطنية للنفط البحري  (CITIC)ستثمار ئتمان وااللال

of China)  منها وشركة هواوي للهواتف المحمولة وشركة لينوفو الصينية وشركات صناعة السيارات و

 .(3)شيري وغيرها

لذلك فهي تمتلك قوة تأثير في عملية صنع  ؛قتصاد الصينيالشركات الصينية في تحديث اال تساهم

مسألة  فضاًل عن مع الدول األخرى  القرار السياسي بما في ذلك المفاوضات التي تجريها الحكومة الصينية

من الشركات الصينية الكبرى هي إما تابعة  اً ؛ ألن  عدد(WTO)دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية 

وينظر صانع القرار للحكومة الصينية أو يشغل رؤوسائها مناصب مهمة في الحزب الشيوعي الصيني، 

                                                           
 . 113، ص 2011الرياض،  ،للنشر والتوزيعشركة العبيكان  ،1ط جيم روجرز، مارد في الصين، ترجمة أيمن طباع، (1)
 .87، ص2013والتوزيع، القاهرة، ، إدارة األعمال الدولية، مؤسسة طيبة للنشر سامح عبد المطلب عامر (2)
الجيزة،  بي جانغ خونغ وجينغ ون، التنين يحلق، ترجمة حميدة محمود فرج، دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات،( 3)

 .34، ص 2016
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الصيني إلى الشركات الصينية الكبرى بوصفها وسيلة مهمة من وسائل تنفيذ السياسة الخارجية الصينية لذا 

خارج وشراء الحصص ومنافسة الشركات العالمية ومن ثم ضمان يتم تشجيعها على اإلستثمار في ال

 .(1)إمدادات نفطية مضمونة في أوقات عدم اإلستقرار والتقلبات

 

 : المراكز البحثية واألكاديمية ووسائل اإلعالمالعاشرالمطلب 

جية كاديميين دورًا في صنع السياسة الخار راء نخبة المثقفين واألآتؤدي مراكز البحوث وكتابات و 

تخاذ القرار الصينية من خالل تقديم المعلومات والمقترحات والخبرة والمشورة لصانعي القرار السياسي ال

م بطريقة سليمة لصانع تقد   تنبع من المعلومات التي يجب أن   الناجح عملية إتخاذ القرار إن  المناسب، إذ 

فاللجنة المركزية للحزب  خاصة بها اساتأبحاث ودر  دائرةالقرار، فكل الهيئات الصينية الكبرى تمتلك 

 ودائرةستطالعات اأبحاث و  ودائرةتخاذ القرارات السياسية اأبحاث خاصة ب دائرةالشيوعي الصيني لديها 

أبحاث وثائق اللجنة المركزية وغيرها، وكذلك مجلس نواب الشعب لديه مركز أبحاث خاص به  ومجلس 

مكتب لجنة وقسم تخطيط و دراسات  دائرةالمركزية التي لديها اللجنة العسكرية  فضاًل عنالدولة كذلك 

ساتذة الجامعات، وتحرص الوزارات والهيئات على أكاديميين و دور األو ستراتيجي لجيش التحرير الشعبي، ا

ستشاري تضم كبار الموظفين السابقين مهمتها تقديم المشورة، فهناك المجلس اإلو ستشارية اإيجاد مجالس 

جية الذي يضم سفراء سابقين ورؤساء كبريات المؤسسات البحثية، ومراكز بحثية تهتم للسياسة الخار 

قتصاديين ومدراء الهيئات والبنوك وتتمحور مهامها في تقديم تضم نخبة من كبار االو قتصادية بالشؤون اال

وكاالت فضاًل عن قتصادية المهمة، قتصادي والسياسات االالتحليالت والمشورة حول إدارة القطاع اال

األنباء ومنها وكالة أنباء شينخوا وصحيفة الشعب اليومية وغيرها من الوكاالت والصحف األخرى، وتمتلك 

                                                           
عبيكان دار ال ،1ط إستراتيجيات للمنافسة في األلفية الجديدة، ترجمة سناء حيدر، ا:مسون، الفوز في آسيابيتر ج. ويلي (1)

 . 69-68، ص  ص 2012للنشر والتوزيع، الرياض، 
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، ان جميع المصادر (1)الصين مصادر متنوعة للمعلومات، فضاًل عن مراكز متنوعة للدراسات واألبحاث

 طني لنواب الشعب الصيني ولجنته  أعاله تقوم بتقديم المعلومات والدراسات إلى المجلس الو  في المذكورة

، ان الصحافة ووسائل اإلعالم في (2)ع المعلومات والدراساتمجاألمر الذي يجعلها هيئة مركزية لالدائمة 

نها موجهة سياسيًا إلى الجمهور من قراء ومشاهدين لنقل إم مع السياسات العامة إذ ءتطورت لتتواالصين 

 . (3)آراء الحكومة

األجهزة التي تناط  ذ بواسطة مجموعة منان السياسة الخارجية الصينية ُتنف   ميتضح لنا مما تقد  

رئيس الدولة هو  وانتصال الخارجي وصوغ عالقات الدولة بمحيطها اإلقليمي والدولي، بها عملية اال

والحزب إذ يمتلك نفوذًا كبيرًا ويمسك بزمام األمر بتوليه رئاسة الدولة  الممثل األعلى لبلده في الخارج

 هنفوذ لضمانخطوة ضرورية  ُيعد  تعزيز سلطة رأس الدولة  الشيوعي واللجنة المركزية العسكرية؛ لذا فإن  

على الصعيد الدولي، من جهة أخرى تؤدي وزارة التجارة الصينية دورًا في عملية صناعة القرار على 

بعدما أصبحت  1993د منذ عام صعيد السياسة الخارجية بشكل تجاوز دور وزارة الخارجية، وبالتحدي

نضمام الصين هي التي تولت مهمة التفاوض القتصادية بحتة، فوزارة التجارة إسياسة الصين الخارجية 

الخارجية تجاه بعض المناطق التي توليها الصين  سياسةالإلى منظمة التجارة العالمية وهي التي ترسم 

نجح في  إذويحظى الجيش أيضًا بنفوذ قوي خارجيًا،  ،ستثماراتأهمية في مجال تقديم المساعدات أو اال

التي  وصفقاته إقامة شبكة عالقات خارجية واسعة مع جيوش دول أخرى سواء من خالل مبيعات السالح

من خالل ات حفظ السالم الدولية، و قو  ضمننخراط الصين السريع والمتزايد ايجريها أو من خالل 

 .أيضاً  ركة التي يجريها مع جيوش دول أخرى المشاركة بالمناورات العسكرية المشت

                                                           
 .101ص  ،2017دار بتانة للنشر والتوزيع، القاهرة،  سعيد نوح، كشك األورام، (1)
 .102 المصدر نفسُه،  (2)

 دراسة في المدخل الرقابي لوسائل اإلعالم، دار -وصناعة القرار السياسي عيسى عبد الباقي، الصحافة اإلستقصائية (3)
 .57ص  ،2014العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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 السياسة الخارجية الصينية الثاني: المحددات األساسية فيفصـل ال

ف عليها حدود الدور السياسي الذي يمكن ف محددات السياسة الخارجية بأنها العوامل التي يتوق  عر  تُ 

ألهداف المطلوبة، ويتوقف ذلك على أن تؤديه الدولة في النظام الدولي، ومدى فعاليته  في تحقيق ا

متالك إقليم واسع وموقع جغرافي متميز ووفرة في الموارد امجموعة من المقومات الطبيعية والبشرية ومنها 

نتهاج سياسة خارجية مستقلة، اقتصادية وبشرية وعسكرية تتيح للدولة االطبيعية فضاًل عن مقومات أخرى 

 محلية وإقليمية ودولية وكما يأتي:لى محددات عدات وتنقسم هذه المحد  

 

 دات المحليةالمبحث األول: المحد   

وهي مجموعة من المحددات الموجودة داخل الصين التي تستند إليها في رسم سياستها الخارجية 

قتصادية والتاريخية والجغرافية والثقافية والسكانية وتشتمل على المحددات السياسية والعسكرية واال

م مع إدراكه  والدور ءبالشكل الذي يتال سلوك صانع القرار الصيني فيغيرها والتي تؤثر والمجتمعية و 

 الذي يمكن أن يؤديه في مجال السياسة الخارجية وهذه  المحددات هي:

 

 سياسية الدات محد   الالمطلب األول: 

 ،(1)اسيتحوالت مهمة في نظامها السي 1949الصين بعد قيام الجمهورية في تشرين األول  شهدت

 على القومية صفة في إضفاءو الخارجية  تهاصياغة وتحديد طبيعة سياس في رئيسة وساهمت عناصر

 المستجدات، وتزايدت تأثيرات السياسة مع التعامل في واإليجابية والمرونة بالحيوية التي تتميز توجهاتها

                                                           
مركز  ،1ط الصينية، -، في: مجموعة باحثين، العالقات العربيةالصين ونموذجها في التنمية، مصطفى كامل السيد (1)

 .80، ص 2017بيروت،  دراسات الوحدة العربية،
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 ستمرار قيادة الحزب الشيوعياإن  ، إذ(1)وتعاظمها الصينية الوطنية القوة زديادا مع وفعاليتها الخارجية

 هاالصينية وثبات السياسية ستقراراكان لُه األثر الكبير في  1949ة منذ عام يالصيني في السلطة السياس

 تحاد السوفيتي السابق،اال شتراكية بقيادةنتهاء المنظومة االاتأثرها بالتحوالت التي شهدها العالم منذ  وعدم

 تبعد لم هذه  العوامل وتأثير العولمة وكل األفكار الليبرالية الغربية نتشاراو  لي،الدو  النظام طبيعية وتغيير

 الداخلي سواء على المستوى  الصين في والسياسة السلطة مقاليد في مالتحك   عن الصيني الشيوعي زبالح

 حةالدول األخرى مبنية على المصل إلى أن تكون عالقاتها مع الصين الخارجي، وتسعىم المستوى أ

 . (2) المشتركة والنفع المتبادل والتنمية والتعاون المتبادل

 

 عسكريةالات دمحد   الالمطلب الثاني: 

العامل العسكري من الناحية العملية أحد أهم العوامل المؤثرة في تحديد السياسة الخارجية للدولة،  د  ُيع

د أفراد الجيش وتصنيفه من حيث سترتيجية وعداويشتمل على جميع اإلمكانيات من أسلحة تقليدية أو 

القوة على مستوى العالم ومدى إستعداده للحفاظ على أمن الدولة ومستوى الردع الذي يمتلكُه، لذلك فهو 

المؤسسة العسكرية  إن  ر في جميع القرارات التي تتخذها الدولة في سياستها الخارجية، عامل مهم ومؤث   

عية األسلحة الحديثة التي تطورت خالل السنوات األخيرة، الصينية تتمتع بمستوًى عاٍل من حيث نو 

قتصادية ة االأما من الناحي ،(3)جندي مليون  2,2 حوالي الصيني أفراد الجيش يبلغ عدد إذ عددي وبتفوق 

نظرًا لما توفرُه  ؛المقومات التي ساهمت في صعود الصين ُتعد  إحدى أهمالمؤسسة العسكرية الصينية  فإن  

قتصادية ضخمة نتيجة صادرات األسلحة، وتسعى الصين إلى تعزيز قواتها العسكرية من ا من مردودات

خاصة في منطقة بحري الصين بأجل ضمان سالمتها اإلقليمية ووحدة أراضيها وحماية أمنها البحري و 
                                                           

 .57ص  ،مصدر سبق ذكرهُ شحادة،  محمد سليمان مها( 1)
 .21، ص مصدر سبق ذكرهُ داتها ستمرارية ومحد  بين فرض اال الصينية الخارجية السياسة، فياليوسي محمد (2)
 .22، ص المصدر نفسهُ  (3)
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عد ًا من حيث التصنيف العسكري بيموتشغل الصين المرتبة الثالثة عالالجنوبي والشرقي ومضيق تايوان، 

الواليات المتحدة األمريكية وروسيا اإلتحادية، وتأتي بالمرتبة األولى عالميًا من حيث عدد أفراد الجيش، 

لف القوات المسلحة الصينية من القوات العامة لجيش التحرير الشعبي، وقوات الشرطة المسلحة، أتتو 

طنين الذين أنهوا مدة خدمتهم لف من المواأء من القوات الشعبية المسلحة وتتوقوات اإلحتياط وهي جز 

 . (1)العسكرية

إلى إعادة هيكلة بهدف إنشاء مؤسسة عسكرية  2015لقد خضعت القوات المسلحة الصينية منذ عام 

لمخطط المقرر فإن الجيش الصيني سيكون عام على وفق ا، توازي نظيراتها في الدول المتقدمة عسكرياً 

ت قيادة عصرية قادرة على التنسيق بين صنوف القوات ل إلى قوة سريعة الحركة تحقد تحو   2020

المسلحة في ساحة المعركة فضاًل عن تحديث األسلحة والمعدات العسكرية من خالل تخصيص 

، (2)ستثمارات ضخمة لصنع مركبات فضائية عسكرية وأسلحة سيبرانية هجومية ووسائل إعالم حربيةا

الداخلي الصيني،  األمن نظام على سكرية إلى الحفاظتطوير قدراتها العفي وتكمن األهداف الصينية 

 األمن إلى أحضان الوطن األم، والمحافظة على تايوان على إستعادة الوطنية مع التركيز الوحدة وتحقيق

تحقيق السالم و لما تحتويه تلك المناطق من موارد أولية وغذائية،  نظراً  ؛للصين البحرية البحري والمصالح

 . (3)للصين قتصاديةاال ة التنميةلمواصبالمساهمة  من أهمية في يمي لما لهُ اإلقل ستقرارواال

 
                                                           

 .86-84ص  ص ، مصدر سبق ذكرهُ ين تشونغ تشينغ، ( 1)

، RT onlineترجمة كامل توما،  2020، الجيش الصيني سيكون األقوى في العالم بحلول عام نيزافيسيمايا غازيتا (2)
 الموقع اإللكتروني:، 22/4/2017

https://arabic.rt.com/press/874616 2020-الجيش-الصيني-سيكون-األقوى-في-العالم-بحلول-عام- 
الجامعة العراقية، مجلة ات العالقات الصينية األمريكية في الربع األخير من القرن العشرين، دياد جاسم محمد، محد   إ (3)

 : ، الموقع اإللكتروني423، ص 2017، 36/2بغداد، العدد كلية اإلعالم، 
  https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=214&uiLanguage=ar 
 

 

https://arabic.rt.com/papers/763984-%D9%86%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D8%A7/
https://arabic.rt.com/papers/763984-%D9%86%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D8%A7/
https://arabic.rt.com/press/874616-الجيش-الصيني-سيكون-الأقوى-في-العالم-بحلول-عام-2020
https://arabic.rt.com/press/874616-الجيش-الصيني-سيكون-الأقوى-في-العالم-بحلول-عام-2020
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=214&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=214&uiLanguage=ar
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 قتصاديةاإلدات محد   الالمطلب الثالث: 

العشرين تقبع تحت اآلثار المدمرة التي  القرن  من بداية النصف الثاني حتى الصين كانت أن بعد

بقطف ثمار ثورتها  1950أت منذ عام العار، بد بقرن  ُعرف الذي والياباني األوروبي حتاللفها االخل  

قتصاد مستقر ومتطور يحقق أعلى نسبة نمو وصواًل إلى امتالك اتمثل في  وذج متميزنماالتنموية وتقديم 

ي منذ تبن    قتصاد الصيني تحواًل كبيراً المرتبة الثانية عالميًا بعد الواليات المتحدة األمريكية، لقد شهد اال

 الصين والتي ساهمت في بروز 1978الخارجي عام  العالم اإلقتصادي على نفتاحواال سياسة اإلصالح

تحقيق نمو إقتصادي بلغت نسبتُه  1990إلى  1981قوية وثابتة إذ شهدت المدة من  قتصاديةا كقوة

%، ثم وصلت 12إلى   1992-1991%، ثم تزايدت خالل األعوام الالحقة لتصل خالل عامي 8.7

ى الصعود الصيني خالل األعوام الالحقة حتى أصبحت خالل العقدين %، ثم توال13إلى  1993عام 

 المرتبة 1995 عام منذ بو أتثم تاألخيرين من القرن العشرين أكبر بلد آسيوي يحقق معدالت نمو سنوية، 

 المتحدة الواليات بعد العالم في مستثمر أكبر ثاني العالمية، وأصبحت التجارة تصنيف مراكز في العاشرة

 197.3األجنبي في العالم بلغ  حتياطي للنقداأكبر  أصبحت الصين تمتلك 2011يكية، وبحلول عاممر األ

، وقد (1)المتحدة للواليات أجنبي دائن وأكبر وروسيا، اليابان أضعاف ثالثة مليار دوالر أي ما يقارب

  .(2)أسهمت هذه  المقومات في منح الصين إنتهاج سياسة خارجية مستقلة
مليار دوالر أمريكي بنسبة نمو  12.24بلغ  2017لمحلي اإلجمالي للصين في عام ان الناتج ا

مليار دوالر أمريكي  13.28بلغ  2018قتصاد العالمي، وفي عام % من اال 19.74ومثل  6.8بلغت 

                                                           
 العالمية، رسالة ماجستير مكانتها تحديد في ودورها ينللص قليميةاإلإبراهيم، اإلسترايجية  الحسن عبد االمير عبد زينة (1)

 . 15-14ص ص ، 2012كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، غير منشورة، 
محمد السيد سليم، عمادة شئوون المكتبات ولويد جونسن، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة: محمد بن احمد مفتي،  (2)

 .244، ص1989جامعة الملك سعود، الرياض،
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، (1)قتصاد العالمياال % في30قتصاد الصيني بنحو %، وجاءت نسبة مساهمة اال6.6بنسبة نمو بلغت 

 اإلقليمية والدولية ومن والمنتديات المنظمات الى نضماملال الصين سعت للتنمية تراتيجتهامن إس وكجزء

 الباسيفيك )االبيك( -ومنظمة التعاون اإلقتصادي آلسيا اآلسيان اإلقتصادي لمنظمة التعاون  منتدى بينها

 الى سعت كما الدولي، المستوى  على إقتصاديةاستراتيجيات ال قاعدة لتشك   التي العالمية التجارة ومنظمة

مة ومتنوعة إذ يمكن متقد    وتمتلك الصين مصانع كبيرة أهمية وأولتها اإلقليمية قتصاديةاال عالقتها تعزيز

كما تمتلك ميزة  ،(2)نتشار السلع والبضائع الصينية في جميع الدول تقريباً نظرًا ال ؛بمصنع العالم ىتسم   أن  

خفاض قيمة تكلفة ساعة العمل معبرًا عنها بالدوالر األمريكي إذ ناتسمح لها بتحقيق فائض تجاري وهي 

أصدرتُه إحدى الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الصين فإن تكلفة ساعة  إحصاء إنه على وفق

مرة عن نظيراتها في البلدان الغربية مما ُيع د رقمًا قياسيًا عالميًا ألقل تكلفة ساعة  80العمل تقل بنحو 

 تكلفة ان يعني وهذا الساعة في واحد دوالر الصيني يتقاضى أجرًا أقل من فالعامل ،(3)لعالمعمل في ا

  .(4)الخارج بسبب رخص أسعارها في للغاية جذابة الصينية السلع مما يجعل منخفضة اإلنتاج

 

 

 

 

 

                                                           
(1) National Bureau of Statistics of China, February 28th, 2019, html:  

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/t20190228_1651335.html 
 .16، ص مصدر سبق ذكرهُ  ،الحسن إبراهيم عبد االمير عبد ةزين (2)
، ترجمة عادل عبد ديةقتصامبريالية االالصيني نحو الهيمنة العالمية اال أنطوان بوتيه، وجون بول جيشار، التوجه (3)

   .  132-131ص ص ، 2016القاهرة،  المركز القومي للترجمة، ،1ط العزيز أحمد،
 .20، ص ابقمصدر س م،الحسن إبراهي دعب االمير عبد زينة (4)

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/t20190228_1651335.html
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 ( 3شكل رقم )

  2018عام  لغاية 2013من عام  للصين مخطط يوضح معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
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 المصدر:
 عتماد على:ن تصميم الباحث باالالشكل م

National Bureau of statistics of China, visited in April 23/ 2019, website: 

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/t20190213_1648771.html 

 

 سكانية الجغرافية و الدات محد   الالمطلب الرابع: 

على  اً تبلغ مساحة الصين البرية تسعة ماليين وستمائة ألف كيلو متر مربع أي ما يعادل واحد

بة ثالثة ماليين كيلو متر مربع من المياه خمسة عشر من إجمالي مساحة الكرة األرضية، فضاًل عن قرا

مهمة  طرق  على وتشرف، (1)البحار التابع لألمم المتحدة على وفق قانون الخاضعة لسيادتها  قليميةاإل

والبحر  وبحر الصين الشرقي الجنوبي وبحر الصين الهادي المحيط في والبحرية البرية للمواصالت

                                                           
  :، الموقع اإللكتروني19/5/2019، الموقع الجغرافي للصين على الموقع اإللكتروني للشبكة العالمية (1)

 http://arabic.cri.cn/other/china_geography/1-1.htm  

 

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/t20190213_1648771.html
http://arabic.cri.cn/other/china_geography/1-1.htm
http://arabic.cri.cn/other/china_geography/1-1.htm
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في مجال  اً كبير  اً تسهيالت ودعم لها رالموانئ التي توف    منومضيق تايوان، فضاًل عن العديد  األصفر

مناطق ذاتية  5مقاطعة و  23هيئة إدارية وتتألف من  34، وتقسم الصين إلى (1) الخارجية تجارتها

بلديات خاضعة لإلدارة المركزية ومنطقتن إداريتين خاصتين، وتقع الصين في شرقي آسيا  4الحكم و 

تحادية وكوريا الشمالية، ومن تحادية ومنغوليا، ومن الشمال الشرقي روسيا االيا االها من الشمال روستحد  

الشرق والجنوب الشرقي المحيط األطلسي، ومن الجنوب كل من فيتنام والوس وبورما، ومن الجنوب 

بر ان ك ،تحاديةالغربي الهند والنيبال، ومن الغرب باكستان وأفغانستان، ومن الشمال الغربي روسيا اال

وجعلها تشرف على طرق التجارة العالمية المهمة سواًء  اً دفاعي اً إستراتيجي اً مساحة الصين قد منحها عمق

 .(2)البحرية وتنوع المناخ واألقاليم ومن ثم تعدد الثروات الطبيعية وتعزيز إقتصاد الدولة أمالبرية منها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 14، ص مصدر سبق ذكرهُ ، اليوسيفي حمدم (1)
للدراسات والنشر، دار الهدى للنشر والتوزيع،  المؤسسة العربية ،3 ج، عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسة (2)

 . 683ص  ،1985، بيروت
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 ( 4رقم ) شكل

 رةجغرافيا الصين والدول المجاو خريطة 

 
  المصدر:

 Bo Jin, China in diagrams, china international press, Beijing, 2005, p 16. 
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قومية أكبرها قومية إلهان وتندمج جميع تلك القوميات في كيان األمة  56تتألف الصين من 

الم من حيث عدد الصين أكبر دولة في الع عد  ت، و (1)وتسمى القوميات األخرى األقليات القوميةالصينية 

، ونظرًا لمساحتها الواسعة وتعداد نسمة مليار 1,419,053,994إلى  2019السكان إذ وصل عام 

حجم مساحة الدولة وتنوعُه  إن  إذ  ،(2)سكانها الهائل فقد أصبحت تتمتع بدور بارز على الساحة الدولية

فالعامل السكاني لُه دور  ،(3)الخارجيفضاًل عن عدد سكانها يؤدي دورًا مهمًا في تحديد سلوكها السياسي 

 عنصر يمثل مهم في توفير األيدي العاملة وبناء قوة عسكرية تدير آلة الحرب في أوقات األزمات، كما 

 في لتتمث   سلبية اً يحمل آثار  الوقت ذاته في انه إال عمالة رخيصة من رهيوف    لما النمو الصيني يدعم قوة

 وضعت فقد لذلك ؛الصحية لهم والرعاية الخدمات وتوفير هذه األعداد إعالة في الحكومة جهد زيادة

للحد من الزيادة المستمرة  1978الخاصة بسياسة الطفل الواحد منذ عام  إستراتيجيتهااالصينية  الحكومة

سياسة والسماح لكل تلك ال، إال انها أصدرت تشريعًا جديدًا قررت بموجبه  إنهاء (4)في أعداد السكان

ص اليد العاملة م أعمار السكان وتقل  لمواجهة تقد   1/1/2016ج بإنجاب طفل ثاٍن إعتبارًا من تاريخ األزوا

 .(5)في البالد

 

 

 

                                                           
 .29ص ، 2010تشنغ تسيان، قوميات الصين ودياناتها، دار النشر الصينية عبر القارات، بكين، ( 1)

(2) http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/, access date, April 18th, 

2019. 
مركز  ،1ط ت العربية الصينية،الصين وتحوالت النظام الدولي الراهن، في: مجموعة باحثين، العالقا، دريس لكرينيإ (3)

 .102، ص 2017دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .6ص ، مصدر سبق ذكرهُ، زينة  عبد األمير عبد الحسن (4)
 ، الموقع اإللكتروني:6/1/2016صحيفة الشعب الصينية، ( 5)

http://arabic.people.com.cn/n3/2016/0106/c31664-8999663.html 

 

http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/
http://arabic.people.com.cn/n3/2016/0106/c31664-8999663.html
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 (5شكل رقم )

 2017لغاية عام  2013من عام  في الصين معدل نمو السكان
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 المصدر:

 :عتماد علىالشكل من تصميم الباحث باال
China Statical yearbook 2018, China Statics press, Section 2-2, pobulation 

and its composition, Beijing, 2018, website:   
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm 

 

 جتماعية وثقافيةاالدات حد   مالالمطلب الخامس: 

األعراف السائدة ومدى التماسك جتماعية على التركيبة العرقية للسكان والقيم و االتشتمل المحددات 

دات الثقافية فتشتمل على الصفات العامة التي يشترك فيها سكان الدولة والتي جتماعي، أما المحد   اال

وتساهم في بناء شخصية الفرد على نحو معين  ل في الشخصية من خالل األسرة أو المدرسةتتشك  

 حد كبير متأثر بالثقافة إلى أسري  الصيني مجتمع وتنعكس على عمله وسلوكه، ان المجتمع

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm
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 (ونغد تسي ماو)فضاًل عن معتقدات  الماركسية والتوجهات الليبرالية المعاصرة، الكونفوشيوسية والثقافة

 ستخدامهاا يمكن التي األداة  لهُ  توفر ثورية يديولوجياآك هتم بالماركسيةا مؤسس الحزب الشيوعي الذي 

 .(1)التغيير إمكانية في األمل ومنحه   المجتمع الصيني، على الواقع الظلم لتفسير

 الفلسفة العصور إال ان مر على لت الثقافة الصينية من مصادر عديدة تداخلتلقد تشك  

الصينية التي تتألف  الثقافة في عميقة والمتجذر تأثيرهاال الفكرية المصادر أهم إحدى كانت الكونفوشيوسية

تتعلق أغلبها باألخالق واآلداب  الصينية الفلسفة فيمن تعاليم كونفيشيوس ومجموعة معتقدات ومبادئ 

جتماعية والتي لها تأثير كبير في حياة المجتمع الصيني، فضاًل عن اوطريقة إدارة الحكم والعالقات اإل

 مع البشر بعالقة هتميبوصفها معتقدًا دينيًا و  القوانين حتراما التي هي تقليد ديني فلسفي يؤكد على الطاوية

أحكام  تعكس الطبيعة أن   وتعتقد الغيب، عالم إلى غادروا الذين األجداد مع العالقة ات وتقديرالروحاني

 .(2)اآللهة

نسجمت وتمازجت عبر التاريخ في اتنوعها وتعددها قد  من رغمعلى  وأعراقها قوميات الصين إن  

قافي والحضاري كيان حضاري واحد بهدف تأدية دور على المستوى العالمي ينسجم مع موروثها الث

 . (3)العريق

 

 

 
                                                           

 .125-124ص ص ، مصدر سبق ذكرهُ تشنغ تسيان،  (1)

، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ستراتيجيةالثقافة اال السياسة الخارجية الصينية من منظارمنصور،  عماد (2)
 ، الموقع اإللكتروني: 32-31ص ص ، 2016، الدوحة، تموز 21العدد: 

https://bookstore.dohainstitute.org/p-818.aspx 
 مركز الديمقراطي العربيال ،"2015-1991" أمينة محسن عمر احمد الزيات، السياسة الخارجية الصينية تجاه إفريقيا (3)

 الموقع اإللكتروني: ، 19/8/2016 ،قتصادية، برلينتيجية والسياسية واالستراللدراسات اال
https://democraticac.de/?p=35916 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://bookstore.dohainstitute.org/p-818.aspx
https://democraticac.de/?p=35916
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 المبحث الثاني: المحددات اإلقليمية

يؤدي اإلقليم الذي توجد فيه الدولة دورًا مهمًا في تحديد السياسة الخارجية من حيث مركزها من  

توازن القوى ومدى تأثيرها وثقلها اإلقتصادي والعسكري وموقعها الجيوإستراتيجي، فقد تتجه دولة ما إلى 

لها دور بارز على مستوى اإلقليم الذي تنتمي إليه أو قد تتعدى ذلك الى المستوى الدولي  أن يكون 

الباسيفيك عسكريًا وإقتصاديًا، وبالمقابل  -الصين من أقوى دول آسيا وتعد  لتحقيق أهداف إستراتيجية، 

ان من أجل إضعاف لى تعزيز وجودها في جزيزة تايوان وكوريا الجنوبية واليابإتسعى الواليات المتحدة 

دور الصين اإلقليمي ومحاولة منعها من فرض هيمنتها في تلك المنطقة، لقد أسست الصين منذ بداية 

، (1)وتطويرعالقاتها معها تسعينيات القرن العشرين عالقات دبلوماسية مع جيرانها ساهمت في تعزيز 

 وأهم العالقات التي تربط الصين مع الدول األخرى هي:  

 

 اليابانية -األول: العالقات الصينيةالمطلب 

عام وتمتاز بأهمية كبيرة على مستوى  ألفيلى أكثر من إيعود تاريخ العالقات بين البلدين الجارين 

قتصادي كبيرين، إذ تحتل اليابان المركز اكون البلدين يتمتعان بثقل سياسي و لالباسيفيك  -إقليم آسيا

، ويأتي ذلك بعد ان (2)د الواليات المتحدة األمريكية والصينقتصادي الثالث على مستوى العالم بعاال

، ويؤدي التاريخ دورًا 2011قتصاد العالمي عام إستطاعت الصين إزاحة اليابان عن المركز الثاني لال

حتالل الياباني للصين وتكرار زيارات خاصة ما يتعلق منها بفترة االببارزًا في طبيعة عالقات البلدين و 

 اً ستفزاز اتعدُه التي ليابانيين لضريح ياسكوني الذي يضم رفات مجرمي الحرب بنظر الصين المسؤولين ا
                                                           

العربي للنشر  ،1ط ترجمة مريم محسن واخرون، ،تشانغ باي جيا، التجربة الصينية: الماضي والحاضر والمستقبل (1)
 .157-156ص ، 2017وزيع، القاهرة، والت

ات النظام الدولي مطارح اليابان: اليقضة اإلستراتيجية والتحوالت الدولية، في: مجموعة باحثين، علي رسول المسعودي، (2)
، ص 2019دار الرمال للنشر والتوزيع، عمان،  ،1ط ،تأمالت في المشهد الجيوسياسي العالمي الجديد والقوى الكبرى 

424 . 
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لقد شهد البلدان حروبًا تميزت بالوحشية ، )1(س روح العداء تجاه الصينلمشاعرها وأمرًا من شأنُه ان يكر   

ي ألجزاء من الصين ( واإلحتالل اليابان1895-1894اليابانية األولى ) -والقسوة ومنها الحرب الصينية

في حقبة ما بعد  والسيماببت بترسيخ الكره الصيني لليابان ( التي تس  1945-1937خالل المدة ما بين )

ألف مدني صيني  300التي قامت بقتل ما يقارب من  اليابانية القوات الحرب العالمية الثانية بسبب قسوة

 معسكرين البلدين إلى من كل نتماءاضاًل عن ف الصينية، نانجينغ مدينة في خالل ثالثة أسابيع فقط

واستمر الحال بين الصين واليابان على هذا  ،(2)الرأسمالي شتراكي والمعسكراال المعسكر متضادين وهما

، ومن ثم توقيع معاهدة السالم 1972عام الدبلوماسية بين البلدين  قامة العالقاتالمستوى حتى إ

قتصادية ستمرت العالقات االا، وفي خضم هذه الخلفية التاريخية 1978اليابانية عام  -والصداقة الصينية

ستثمارية بالحفاظ على المصالح المشتركة للطرفين إذ أصبحت الصين أكبر شريك تجاري والتجارية واال

 ،(3)تحاد األوروبي والواليات المتحدةلليابان كما أن االخيرة تعد ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد اإل

 دياو)جزر تسمى م من التطور اإليجابي في عالقات البلدين إال أنُه توجد مشاكل حدودية تتعلق بوبالرغ

الغنية بالثروات السمكية وبإحتياطي كبير  (سينكاكو)عرف في اليابان باسم جزر ، وتُ في الصين داو( يو

شمال شرقي  اً بحري الً مي 92 وتبعد مسافةفي بحر الصين الشرقي التي تقع من الثروات النفطية والغازية 

متالكها أدلة تاريخية وقانونية تعتمد عليها في سيادتها على هذه اعي الصين مدينة كيلونغ بتايوان، وتد  

الجزر ومنها التي جاءت في بيان القاهرة الذي أصدرته الصين والواليات المتحدة وبريطانيا في عام 

                                                           
القوى اإلقليمية والدولية وتأثيراتها في السياسة الصينية )رؤية جيوبولوتيكية،  محمد صالح ربيع، ومهيمن عبد الحليم طه، (1)

   ، الموقع اإللكتروني:8، ص 2017 ، بغداد،59العدد: المستنصرية للدراسات العربية والدولية، مركز مجلة 
 https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=8193&uiLanguage=ar 

، والفرص القيود –الدولي للنظام الهيكلية البنية في ومستقبلها الصين مكانة قعاالربيعي، و  الجبار عبد عامر ياسين (2)
 ، الموقع اإللكتروني:  26، ص 2018اب والعلوم، عمان، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، كلية االد

http://meu.edu.jo/index.php?type=library&action=viewPaper&id=156&name=Faculty%20of

%20Arts%20and%20Sciences 
 .158، ص مصدر سبق ذكرهُ تشانغ باي جيا،  (3)

https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=8193&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=8193&uiLanguage=ar
http://meu.edu.jo/index.php?type=library&action=viewPaper&id=156&name=Faculty%20of%20Arts%20and%20Sciences
http://meu.edu.jo/index.php?type=library&action=viewPaper&id=156&name=Faculty%20of%20Arts%20and%20Sciences
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أعلنت اليابان قبولها  1945لة إلى الصين، وفي عام القاضي بقيام اليابان بإعادة األراضي المحت 1943

ستسالم بدون شرط األمر الذي يعني إعادة اليابان جزيرة تايوان والجزر التابعة لبيان مؤتمر بوتسدام واال

فضاًل األمريكي من مسائل الخالف األخرى  -لها الى الصين، كما تعد مسألة التعاون األمني الياباني

 .كي في اليابانير العسكري األمياد التواجد داز  عن

 (6شكل رقم )

 ن الجزر المتنازع عليها بين الصين واليابانخريطة تبي    

 
 المصدر:

Jhon Baylis, Steven Smith and Patricia Owens, The Globalization of World 

 th6 Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press,

edition, 2005, p. 239. 
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 الهندية  -المطلب الثاني: العالقات الصينية

الباسيفيك إذ يشغل  -ُتشكل العالقات بين الصين والهند إحدى الركائز األساسية في منطقة آسيا

 ن تتمتعان بثقل سياسييودولتن ين نوويتيكما يعد البلدان قوت سكان البلدين حوالي ربع سكان العالم،

، وهذه األرضية توفر لهما (1)ن للسلع والخدماتين جديدتيوسوق، تينعريق تينحضار  يدي وذاتوإقتصا

ستراتيجية امكانة متميزة على الساحة اإلقليمية وعلى الرغم من ثقة الصين بقدراتها في ضمان مكانة 

مرًا موجهًا األمريكي الذي تعدُه أ -أفضل من الهند إال انها تنظر بعين الريبة إلى التحالف الهندي

الباكستاني يمثل  -لتقويض مكانتها في المنطقة، وفي الطرف المقابل فإن التعاون العسكري الصيني

حتواء الهند وتحجيم مصدر قلق بالنسة للهند وربما ينظر اليه  صانع القرار الهندي على انُه خطوة ال

ألف  45الهند ان الصين تحتل  عيتد  و  1987وعام  1962دورها، لقد شهد الطرفان حربًا مباشرة عام 

عي وبالمقابل تد   1912ستنادًا إلى الخرائط البريطانية الموضوعة عام اكيلو متر مربع من أراضيها 

ألف كيلو متر مربع، كما تتهم الهند الصين  94الصين سيطرة الهند على أراضي صينية تبلغ مساحتها 

الباكستاني الخاص بإقليم كشمير  -الخالف الهندي بتزويد باكستان بالتكنولوجيا النووية وتدعمها في

ولوجي إذ تنتمي الصين إلى المدرسة الشيوعية ومن المناهضين ييد، فضاًل عن الصراع اآل(2)المتنازع عليه

ستراتيجية مع الواليات المتحدة األمريكية، من جانب اللهيمنة الغربية واألمريكية بينما تتمتع الهند بعالقات 

ها ترى ان تلك ألن   ؛لصين المسعى الهندي بالحصول على مقعد دائم في مجلس األمنخر تعارض اآ

إضافة الخطوة من شأنها أن تتسبب في خلل في ميزان القوى اإلقليمي وإضعاف دور الصين في المنطقة 

                                                           
 . 10محمد صالح ربيع، ومهيمن عبد الحليم طه، مصدر سبق ذكرهُ، ص  (1)

مركز اإلمارات للدراسات  ،1ط ،2010-1978المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي وليد سليم عبد الحي،  (2)
 .172-171، ص ص 2000، أبو ظبي، تيجيةاوالبحوث اإلستر 
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 يوائهاوإنفصالية لحكومة التبت الهند بدعم التوجهات اال إلى وجود خالفات أخرى بين الطرفين تتمثل بقيام

 .(1) لزعيم التبت الدالي الما

صانع القرار السياسي الصيني ينظر الى عالقات الصين مع الدول األخرى بالدرجة األساس  إن   

الدول تجاه تطوير عالقاتها مع اتدفع ب قتصاد نرى الصينمن منطلق إقتصادي فحيثما يتعلق األمر باال

الخالفية بين الصين والهند إال ان التبادالت التجارية في المسائل  من رغمال فعلىبأهمية بالغة األخرى 

ًا وبلغ حجم التبادل التجاري بين ظلدين تطورًا ملحو تطور مستمر إذ شهدت العالقات اإلقتصادية بين الب

 .(2)مليار دوالر أمريكي 89.714.23ما يقارب من  2018البلدين عام 

 

 ةالباكستاني -المطلب الثالث: العالقات الصينية

قامة العالقات الدبلوماسية بينهما إالباكستانية بتقارب سياسي بارز منذ  -تمتاز العالقات الصينية

إذ ُتع د باكستان أول دولة إسالمية تقيم عالقات مع الصين وثاني دولة في منطقة جنوب  1951عام 

التي حدثت بين البلدين الباكستانية  -آسيا بعد الهند، كما ساندت الصين باكستان خالل الحروب الهندية

األمريكي ضد الغزو السوفيتي  -، وأيدت التحالف الباكستاني1971لغاية  1965خالل المدة من 

، وبالمقابل دعمت باكستان 1998، ودعمت باكستان لتصبح قوة نووية عام 1979ألفغانستان عام 

إلى الصين  (هنري كيسنجر)ي أثناء زيارة مستشار األمن القومي األمريك في التقارب الصيني األمريكي

، ومن ثم 1989، كما دعمت الصين في األمم المتحدة بعد حادثة ميدان تيان ان مين عام 1971عام 

                                                           
مجموعة باحثين، مطارحات النظام الدولي  في:لعربي بن عمارة، الهند بين التأثير القاري وحدود العالم الجيوسياسية،  (1)

، 2019دار الرمال للنشر والتوزيع، عمان،  ،1ط والقوى الكبرى تأمالت في المشهد الجيوسياسي العالمي الجديد،
 .468ص

 .22ص  ،2018، قرير السياسي السنوي لسفارة جمهورية العراق في دلهي الجديدةالت (2)
()  مثقفون في منتصف شهر نيسان العمال و الهي إحتجاجات قام بها مجموعة من الطالب و حادثة ميدان تيان ان مين

 ،=ن مين في بكيناتيان رت تلك اإلحتجاجات في ساحة إستقات ديمقراطية ومحاربة الفساد و للمطالبة بإصالح 1989عام 
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الصين هي الممول  إن  ، إذ (1)ستراتيجيةافإن طبيعة العالقات بين البلدين تصنف على انها عالقات 

النووي منذ ثمانينيات و برنامجها الصاروخي  ساهمت بشكل كبير في تطويرو األساسي لباكستان باألسلحة 

تي أناء مفاعالت نووية في باكستان وتعلى قيام الصين بب 1986إتفق البلدان عام  حيثالقرن الماضي 

الهندي في المجال  -في المنطقة مقابل التعاون األمريكي جل إيجاد توازن أتلك الخطوة الصينية من 

وتنظر باكستان إلى ، (2)وديًا خاصًة في ظل الدعم األمريكي للهند نفسُه، وتمثل عالقة البلدين تفاعالً 

نطالقًا من مسألتين مهمتين تتمثالن في الدور الذي من الممكن أن تؤديه الصين اعالقاتها مع الصين 

ة بين الخالف الرئيس على المستويين الدولي واإلقليمي كقوى دولية صاعدة، وموقف الصين من قضايا

 .(3)قضية كشمير والبرنامج النووي الباكستاني والسيمان الهند وباكستا

( أهمية بالغة للصين الذي بدأ CPECالباكستاني )كيبك  -قتصادي الصينييمثل الممر اال

بتمويل صيني من أجل ربط دول آسيا الوسطى وجنوبها مع شمال إفريقيا ودول  2015العمل به  عام 

، من أجل ضمان وصول 2013رة الحزام والطريق في عام الخليج العربي بعد إعالن الصين عن مباد

بحري في  اً إستراتيجي اً ووجود اً جديد اً بحري اً مصادر الطاقة إلى غربي الصين إذ يوفر الممر للصين منفذ

 الصينية المشاريع ، إن(4)نموذجًا للتعاون بين الدول الواقعة على طول الحزام والطريقأالمحيط الهندي، و 

                                                                                                                                                                                     

وقوات األمن الذين إستخدمو دبابات لفض المتظاهرين وراح ضحيتها مئات ن المتضاهري شهدت صدامات بين وقد= 
، 2018، المركز الدولي للدراسات واإلستشارات والتوثيق، الجيزة، مي معلنةقو وح الشيخ، وثيقة أمن ممد ، المصدر:تلىالق

  .83-82ص ص 
، الموقع 2، ص 23/8/2016الباكستانية، مركز الجزيرة للدراسات، -الصينية للعالقات اإلستراتيجية ، األبعادلي رايموند( 1)

 :اإللكتروني
 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/08/160823111752316.html 

، ص 2015 عمان، كتاب األكاديمي،لندن، األدوار اإلقليمية للقوى العالمية في العالقات الدولية، مركز ادر دعبد القا( 2)
134 . 

تيجية الشرق أوسطية، دار المكتب العربي اتيجية مقدمة في الدراسات اإلستر االسياسة الدولية واإلستر  جهاد عودة، (3)
 .312، ص 2014للمعارف، القاهرة، 

 .238ص  ،2017 دار سما للنشر والتوزيع، القاهرة، ،1ط عمرو عمار، نهاية القرن األمريكي وبداية القرن األوراسي، (4)

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/08/160823111752316.html
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 أن  كما  الباكستانيين فرصة عمل للعمال  6000 من توفر أكثر قتصادياال الممر مبادرة بموجب المقامة

، وتعد الصين أكبر (1)البلدين عالقات في له مثيل يسبق لم المشاركين وعدد المصروفة األموال حجم

 13.2بلغ  2018-2017في السنة المالية  هماشريك تجاري لباكستان حيث ان حجم التبادل التجاري بين

 .(2)٪ من إجمالي حجم تجارة باكستان16.4مليار دوالر أمريكي وهو ما يمثل 

ستراتيجيًا يضمن لها اوتتمثل طبيعة المصلحة الباكستانية في عالقاتها مع الصين بوصفها حليفًا 

لذلك  تستند إليه في مواجهة الضغط األمريكي اً إستراتيجي اً عمقويضمن لها األمن ويدعم موقفها إزاء الهند 

 . (3)الباسيفيك -فإن موقف باكستان يأتي مؤيدًا لتولي الصين دورًا قياديًا على مستوى إقليم آسيا

 

 الروسية -المطلب الرابع: العالقات الصينية

بعد ظهور جمهورية الصين الشعبية بوصفها قوة  1949تأسست العالقات الصينية الروسية عام 

، وشهدت تلك العالقات خالل فترة (4)فيتي قائد الشيوعية العالميةتحاد السو شيوعية دولية إلى جانب اال

زيارة الرئيس  أثناء في السوفيتية –نهاية الثمانينيات من القرن الماضي تطورًا توج بعقد القمة الصينية 

، التي كان لها األثر اإليجابي في 1989عام  الصينالى  (غورباتشوف) ميخائيل السوفيتي األسبق 

والتطبيع الكامل للعالقات  هماالقات الثنائية بين البلدين وتخفيف الوجود العسكري على حدودتعزيز الع

عتمادًا على التعاون ا تجاه جديد استمرت لثالثة عقود، وسارت العالقات باالثنائية وإنهاء القطيعة التي 

بداية  1991السوفيتي عام  تحادوشهدت الفترة التي تلت تفكك اال ستراتيجية بينهما،والتنسيق والشراكة اال
                                                           

 .5ص  مصدر سبق ذكرُه،لي،  رايموند (1)
(2) Briefings on China-Pakistan Bilateral Economic and Trade Cooperation in 2017, Ministry 

of Commerce People’s Republic of China, October 12th, 2018, website:  

http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/ASEAN/201810/20181002795331.sht

ml 
 .313مصدر سبق ذكرُه، ص  جهاد عودة،( 3)
، غير منشورة ، رسالة ماجستير2000 عام بعد الصين اتجاه الروسية السياسة في مريكياأل المتغير ذاري، حربي هديل (4)

 .3، ص 2015النهرين،  جامعة /السياسية العلوم كلية

http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/ASEAN/201810/20181002795331.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/ASEAN/201810/20181002795331.shtml
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لمصالح التي فرضها الواقع الجديد على وفق امرحلة جديدة من العالقات بدوافع وتفاعالت جديدة 

نسجامًا مع طبيعة النظام الروسي الذي سعى إلى تجاوز العديد من الخالفات بهدف تحقيق التعاون او 

، كما شهدت عالقات البلدين (1)والدولي للدولتين على الصعيدين اإلقليمي فاعل اإليجابي وضمان دور

 توقيع تم خاللها 1996عام  الصين إلى( بوريس يلتسن سي األسبق)نوعية بعد زيارة الرئيس الرو  نقلة

 بين قاً وتنسي ياً إسترتيجًا تفاهم ثمةن ، االحدود نهائياً  مشاكل حل على تفاقواال مشتركة أمنية اتفاقية

األحادية المتمثلة  الهيمنة معارضة مقدمتها وفي المشترك هتمامذات اال القضايا من مجموعة تجاه البلدين

آسيا وباقي  في األمريكية للطموحات حد وضرورة وضع العالمي النظام المتحدة على بسيطرة الواليات

 نفوذ منطقة بوصفها الدول المستقلة منطقة كومنوليث في دور روسيا الصين تأيد   مناطق العالم، كما

، ثم جاء اإلعالن (2))أيبك( الهادي قتصادي آلسيا والمحيطاال التعاون  إلى منظمة روسيا نضماماو روسية 

للتأكيد على رفض  23/4/1997الروسية المنعقدة بتاريخ  -السياسي الذي صدر عن القمة الصينية

توسيع حلف شمال إنفراد الواليات المتحدة األمريكية بقيادة العالم، والتعبير عن قلق البلدين من محاولة 

كونها تتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية لاألطلسي والتكتالت العسكرية األخرى 

، مع التأكيد على ان تايوان جزءًا (3)ستقرار في العالم فضاًل عن الدعوة لعالم متعدد األقطابوالسالم واال

ن بوصفها جزءًا من روسيا، والتأكيد على تفعيل من األراضي الصينية، كذلك الحال فيما يتعلق بالشيشا

كونها لنحياز والعمل على تقوية عالقاتها بهذه الكتلة المهمة التي تضم الدول النامية دور دول عدم اال

 .(4)عناصر مهمة في إنشاء نظام عالمي جديد متعدد األقطاب

                                                           
 .18-16ص ص ، نفسهُ المصدر  (1)
 .34، ص مصدر سبق ذكرهُ ، اليوسيفي محمد (2)

العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،1ط ستار جبار عالي، األرض المحروقة كوريا الشمالية تفاعالتها الداخلية والخارجية، (3)
 .210، ص 2016

دراسة في المدركات والخيارات ، توسيع حلف الناتو بعد الحرب الباردةمحسن حساني ظاهر مديهش العبودي،  (4)
 .357 ، ص2013 عمان، دار الجنان للنشر والتوزيع، ،1ط ،الروسية ستراتيجيةاإل
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في مدينة شنغهاي  2001حزيران  15كما تطورت العالقات بين البلدين بعد توقيعهما في             

تتويجًا للجهود التي بذلتها الدول األعضاء في المنظمة  الصينية على تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون 

ستراتيجي والوقوف امن أجل تعزيز التعاون األمني وكبداية لتفاهم  السابق تحاد السوفيتيمنذ تفكك اال

عو إلى إنشاء نظام الردع الصاروخي، وتسوية المشاكل بوجه المساعي األمريكية ال سيما تلك التي تد

 السابق تحاد السوفيتيالدول عن اال عدد من ستقاللاما يتعلق منها بالحدود التي ظهرت مع  خاصةبو 

 . (1)ومخاطر الحركات الدينية المتطرفة لهذه  الدول

عنها إنهاء  خطوات روسية إيجابية بإتجاه توطيد العالقات مع الصين نتج 2004شهد عام  

ستراتيجية طويلة االخالف الحدودي بين البلدين والتوقيع على إتفاقية حسن جوار وعالقات شراكة 

لرئاسة روسيا  (فالديمير بوتين)مع وصول  اً كبير  اً ، كما شهدت العالقات الصينية الروسية تطور (2)األمد

قتصادية كبيرة على المستوى الصين قوة ا عد  تُ  على المستويات اإلستراتيجية والسياسية واإلقتصادية إذ

المتنامي بشكل  ، كما ان التعاون العسكري روسيا قوة سياسية وعسكرية كبيرة ُتعد  الثاني عالميًا، وبالمقابل 

كبير بين البلدين من شأنه  ان يشكل قوة رادعة بوجه الواليات المتحدة والدول المجاورة األخرى، األمر 

ستراتيجي غير راقبين والمحللين يطلق على العالقات بينهما بالحلف االالذي جعل الكثير من الم

                                                           
()  منظمة شنغهاي للتعاون) SCO(  2001حزيران  15 فيسست في مدينة شنغهاي الصينية إقليمية تأهي منظمة ،

تم  د، وق، والهند، وباكستانتحاد الروسي، وطاجيكستان، وأوزبكستانوتضم كاًل من كازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، واإل
جتماع رؤساء دول المنظمة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في شهر حزيران عام إخالل  منظمةالالتوقيع على ميثاق 

، وتتمثل األهداف الرئيسة للمنظمة في تعزيز الثقة المتبادلة وحسن 2003أيلول  19، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 2002
قتصاد والبحث العلمي والتكنولوجيا لفعال في مجاالت السياسة والتجارة واإلوتعزيز التعاون ا الجوار بين الدول األعضاء،

بذل الجهود المشتركة لحماية  فضاًل عنوالثقافة، والتعليم والطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة وغيرها من المجاالت، 
قتصادي دولي ديمقراطي جديد، الموقع اي و نتقال نحو إقامة نظام سياسفي المنطقة، واال وضمانها ستقراراألمن والسلم واإل

 اإللكتروني للمنظمة: 
The Shanghai Cooperation Organization, about the (SCO), January, 9th, 2017, website 

http://eng.sectsco.org/about_sco/ 
 .358، ص مصدر سبق ذكرهُ محسن حساني ظاهر مديهش العبودي،  (1)
  .359، ص نفسهُ المصدر  (2)

http://eng.sectsco.org/about_sco/20170109/190857.html
http://eng.sectsco.org/about_sco/
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ينظمان  الوسطى إذ آسيا في اإلسالمية الحركات بالعمل على تحجيم يتعلق فيما وينسق البلدان ،(1)المعلن

 مكافحة اإلرهاب تستهدف السالم" "مهمة اسم تحمل 2005عام  منذ عامين كل مشتركة اتر مناو 

 .(2) نفصاليةاإل رقيةالع   والحركات

أيضًا على تطور العالقات  بصفته مؤشراً رتفاع معدالت التبادل التجاري بين البلدين اويأتي 

روسيا هي الشريك التجاري العاشر  إن  لروسيا في حين  الثنائية إذ تعد الصين أكبر شريك تجاري 

مليار دوالر  100أكثر من  إلى 2018وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام للصين، وقد 

 . (3)أمريكي

 

  الكورية الجنوبية -المطلب الخامس: العالقات الصينية

وعلى ، 1992يعود تاريخ تأسيس العالقات الدبلوماسية بين الصين وكوريا الجنوبية إلى عام 

بإعالن  1998لت في قيام البلدين عام حداثة تلك العالقات إال انها شهدث تطورًا سريعًا تمث   الرغم من

على رفع مستوى  2000عام  الحادي والعشرين واتفاق الطرفين للقرن  ةنيتهما عن تأسيس شراكة موجه

لي ميونغ )خالل زيارة الرئيس الكوري األسبق  2008تعاونية شاملة، كما شهد عام  ةعالقتهما إلى شراك

عالقة مشاركة  اونية شاملة إلىرتقاء بعالقات البلدين من مجرد عالقة مشاركة تعاال إلى الصين (باك

نشر منضومة )ثاد( الصاروخية األمريكية داخل  تثير مسألةومن جانب آخر ، (4)ستراتيجيةاتعاونية و 

تفاق بين األخيرة والواليات المتحدة كرد على قيام كوريا الشمالية بإجراء اأراضي كوريا الجنوبية بموجب 

لألمن القومي الصيني،  اً صين التي ترى في هذه الخطوة تهديدقلق ال 2016التجربة النووية الرابعة عام 

                                                           
 .32، ص مصدر سبق ذكرهُ ذاري،  حربي هديل (1)
 . 34، مصدر سبق ذكرُه، ص اليوسيفي محمد (2)

(3) China-Russia trade volume tops 100 bln USD, Xinhua net, January, 10th 2019, website: 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/10/c_137734116.htm 
 .126، ص 2018التقرير السياسي السنوي لسفارة جمهورية العراق في بكين،  (4)

http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/10/c_137734116.htm
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ستراتيجي في منطقة شمال شرق آسيا وفتح الباب أمام سباق تسلح وامرًا من شأنه تغيير التوازن اال

ى مسألة الدفاع يتعد  من وجهة نظر الصين ستكشاف الخاص بهذه المنظومة إضافي فيها، إذ ان مدى اال

ستراتيجية الصينية، وقد تؤدي بالمصالح األمنية واال ل يغطي وسط الصين ويضر  عن كوريا الجنوبية ب

 .(1)تلك الخطوة إلى حرب باردة جديدة في منطقة شمال شرق آسيا
حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل  ن  إذ إالصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، وتعد  

مليار دوالر  268.5زداد هذا الرقم ليصبح ا، و 2017ام مليار دوالر أمريكي ع 240من إلى أكثر 

 .(2)2018أمريكي عام 

 

 الكورية الشمالية -ةيالمطلب السادس: العالقات الصين

الصين أهم حليف لكوريا الشمالية وأكبر شريك تجاري لها والُمصدر الرئيس للمواد الغذائية  ُتعد     

ماو تسي )ية مع الصين بعالقات وثيقة خالل حقبة رئاسة رتبطت كوريا الشمالاواألسلحة والوقود، لقد 

أثناء فترة الحرب الكورية تمثلت في مشاركة مليون ومئتي ألف متطوع  في سيماالو وما تالها  (ونغد

قتصاديًا لزعماء كوريا الشمالية امت الصين دعمًا سياسيًا و صيني للقتال إلى جانب كوريا الشمالية وقد  

قتصادية ا)كيم جونغ إل( وحفيدُه )كيم جونغ أون(، وتعارض الصين فرض عقوبات  هُ )كيم إل سونغ( وابن

قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربتها  نإال انهيار النظام، ادولية قاسية على كوريا الشمالية على أمل منع 

في تعقيد بت تسب   2009، وتجربتها النووية الثانية في شهر آيار 2006ول في تشرين األ األولى النووية

عالقاتها مع الصين مما دفع باألخيرة إلى إنتهاج سلوك مغاير من خالل تغيير لهجة خطابها الدبلوماسي 

                                                           
(1) Lu Kang, Foreign Ministry Spokesperson, Regular Press Conference, Ministery of Foreign 

Affairs of the People Republic of China, November 22, 2017, website: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1513074.sh

tml  
 .34، ص 2018، سيئوللسفارة جمهورية العراق في  السياسي السنوي التقرير  (2)

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1513074.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1513074.shtml
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ل في السياسة الخارجية الصينية ، ويأتي هذا التحو  (1)وافقة على فرض عقوبات أكثر صرامةإلى حد الم

محادثات السداسية والمحادثات متعددة إنطالقًا من كون الصين طرفًا بارزًا في ال الشماليةتجاه كوريا 

 األطراف المعنية بنزع السالح النووي من كوريا الشمالية.

الدعم الصيني لكوريا الشمالية يستند إلى عددًا من األسباب ومن أهمها خشية الصين من  ن  إ

حالي يسمح ستمرار النظام الكوري الاتحول النظام السياسي الكوري إلى حليف للواليات المتحدة، وان 

من اإلنتشار العسكري األمريكي في شمال شرق البالد، إذ ان والء كوريا الشمالية مهم  الحد   بللصين 

من جانبها ُتدرك كوريا الشمالية  ،(2)لبكين بوصفها حصنًا ضد الهيمنة العسكرية األمريكية في المنطقة

ل مصالح القومية الصينية إذ تمث   يتعارض مع ال كونهلنهيار نظامها السياسي احرص الصين على عدم 

نهيار النظام ا، كما ان (3)كوريا الشمالية حاجزًا بين الصين والقوات األمريكية المتواجدة في كوريا الجنوبية

وتدعو  ،(4)الكوري الشمالي لُه آثار سلبية عديدة ومنها تدفق أعداد كبيرة من الالجئين الكوريين إلى الصين

زام كوريا الشمالية بقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة، ووقف أي تحركات لتااألخيرة إلى ضرورة 

ختبار كوريا الشمالية صاروخ اد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ويأتي ذلك على خلفية صع   يمكن أن تُ 

 ضرورة رت الصين عن قلقها إزاء ذلك مؤكدًة على" الباليستي العابر للقارات مؤخرًا، إذ عب  14-"هواسونغ

لتزام بقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة التي تتضمن شروطًا صريحة بشأن عمليات اإلطالق اال

ستخدام تكنولوجيا باليستية، وأن الصين تعد السلوك الكوري الشمالي االتي تقوم بها كوريا الشمالية ب

                                                           
 .205، ص مصر سبق ذكرهُ ستار جبار عالي،  (1)
 .128، ص 8201 ،بكين في سفارة جمهورية العراقل التقرير السياسي السنوي  (2)
 .211ص مصدر سابق، ستار جبار عالي،  (3)
 .175، ص مصدر سبق ذكرهُ وليد سليم عبد الحي،  (4)
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تخاذ إجراءات من اوتتجنب  ، وتأمل في أن تعمل األطراف المعنية بحكمةلقرارات مجلس األمن اً نتهاكإ

  .(1)ستقرار اإلقليمي في شبه الجزيرة الكوريةشأنها تصعيد التوتر والحفاظ على السالم واال

 كوريا الشماليةقتصادي فعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على وفيما يتعلق بالجانب اال

ستهالكية الى كوريا % من السلع اال80الي حو  خيرةجيدة إذ توفر األ مع الصينفإن العالقات اإلقتصادية 

قتصاديًا على الصين، وقد حصلت احتياجاتها الغذائية، وتعتمد كوريا الشمالية ا% من 45الشمالية و 

ستثمارات كبيرة تهدف إلى تطوير الموارد المعدنية في المنطقة الشمالية من كوريا االشركات الصينية على 

 .(2)الشمالية

 

 النزاعات في بحري الصين الجنوبي والشرقيالمطلب السابع: 

تأتي أهمية بحر الصين الجنوبي من وقوعه بنطاق مهم عند طرق المواصالت البحرية األكثر  

المائية وفرض سيطرتها  ه  ممراتينها للسيطرة على مهمة تتنافس فيما ب كثافًة في العالم، وتطل عليه  دول  

، (4)حتياطات ضخمة من الثروات النفطية والغازية والغذائيةاعلى  حتوائه  احتمالية افضاًل عن   ،(3)عليها

نسبة  مر خاللُه قرابة ثلث اإلنتاج العالمي من النفط، ونصف اإلنتاج العالمي من الغاز، وتقدريو 

ترليون دوالر أمريكي وتبلغ حصة الواليات  3.5عبره سنويًا بما يقارب  البضائع التجارية التي تمر

ترليون دوالر، كما ان نقل النفط عبر مضيق ملقا من المحيط الهندي إلى  2.1ا يقارب الـ المتحدة منها م

                                                           
وكالة األنباء ، عابر للقارات ختبار صاروخ ثانٍ إلتزام بقرارات األمم المتحدة بعد لصين تحث كوريا الديمقراطية على اإلا (1)

 :ني، الموقع اإللكترو 29/7/2017الصينية )شينخوا(، 
 07/29/c_136482444.htm-http://arabic.news.cn/2017 
 .129، ص 2018 ،التقرير السياسي السنوي لجمهورية العراق في بكين (2)
لألبحاث ودراسة السياسات، ربي المركز الع ،1ط دياري صالح مجيد، بحر الصين الجنوبي تحليل جيوبوليتيكي، (3)

 .9، ص 2018، بيروت

وإنعكاساتها على النزاع في بحر الصين الجنوبي، سلسلة دراسات  تسام محمد العامري، سياسة الصين اإلقليميةإب( 4)
 .27ص  ،2005، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 79إستراتيجية العدد 

http://arabic.news.cn/2017-07/29/c_136482444.htm
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شرق آسيا عبر بحر الصين الجنوبي يعادل ثالثة أضعاف كميات النفط التي تنقلها السفن عبر قناة 

حول ، ويدور الخالف (1)مرة لمعدل النفط الذي ينقل عبر قناة بنما ةالسويس وما يقارب من خمس عشر 

% من مساحته  80عي الصين سيادتها على قليم إذ تد  دول االالسيادة على بحر الصين الجنوبي بين 

الفلبين  خاصةبذلك، وبالمقابل ترفض الدول األخرى  لها غوتستخدم أدلة تاريخية وخرائط جغرافية تسو   

ل على تدويل القضية عبر وفيتنام اإلدعاءات الصينية مستخدمًة أدلتها الخاصة ومنها الجغرافية وتعم

، وتتنافس في 1982طرحها في المحاكم الدولية الخاصة إستنادًا إلى قانون األمم المتحدة للبحار لعام 

بحر الصين الجنوبي دول أخرى ومنها الواليات المتحدة التي تسعى إلى تأمين حرية المالحة للسفن 

ن السماح للصين بتحويل هذا البحر إلى مجال األمريكية العسكرية والتجارية، فضاًل عن الحيولية دو 

، وبالمقابل فإن سعي الصين إلى التنمية (2)م في المضائق التي تحيط به  حيوي يخدم مصالحها والتحك  

قتصادية دفعتها إلى تعقب إمدادات النفط والغاز في مناطق بعيدة كالخليج العربي والقرن اإلفريقي اال

من  بالنسبة للصين أهمية بالغة تكتسبالحة في بحر الصين الجنوبي ضمان حرية الم وبالتالي فإن  

، لذا يمتاز هذا الموضوع بأهمية كبيرة في تحديد مكانة الصين المستقبلية (3)الناحية الجيوبوليتيكية

قيا للواليات المتحدة إذ تعتمد الصين على دول الخليج العربي وإفري اً منافس اً إقتصادي اً هاتها لتكون قطبوتوج  

، كما تسعى الصين أيضًا الى تعزيز نفوذها العسكري إذ ترى (4)% من حاجتها من الطاقة70لسد قرابة 

، وتعارض الصين التواجد (5)في هذا البحر نقطة إنطالق جغرافية مهمة في حالة المواجهة العسكرية

يادة والمصالح األمنية األمريكي في بحر الصين الجنوبي تحت ذريعة حرية المالحة والطيران لتقويض الس

                                                           
، ن اإلقليمية وإنعكاساتها على النزاع في بحر الصين الجنوبي، مصدر سبق ذكرهُ إبتسام محمد العامري، سياسة الصي (1)

 .    32ص 
 .12-11، ص نفسهُ المصدر  (2)

 .3ص  مصدر سبق ذكرُه، محمد صالح ربيع، ومهيمن عبد الحليم طه، (3)

 .    114-113 ص ، صمصدر سبق ذكرهُ دياري صالح مجيد،  (4)
 .    116، ص المصدر نفسهُ  (5)
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، من جانبها تدرك الواليات المتحدة األهمية الجيوبوليتيكية لبحر الصين الجنوبي (1) ة عليهطل  للدول المُ 

وموارده الطبيعية وما ستوفره هذه اإلمكانيات للصين لممارسة دور القوة العظمى لذلك تسعى إلى تحجيم 

 .(2)دورها وفرض سيطرتها في تلك المنطقة

كتشفت الجزر الواقعة اعي الصين بأنها أول من ما يتعلق بالنزاع في بحر الصين الشرقي فتد  في

مينغ  أسرة عهد خالل تايوان لجزيرة نها كانت في األساس تابعةأداو( و  يو فيه وأطلقت عليها اسم )دياو

الصين في ( حتى سيطرة اليابانيين عليها بعد هزيمة 1644-1368التي حكمت الصين خالل المدة )

ك الجزر إليها وتطلق عي اليابان عائدية تل، وبالمقابل تد  1895الحرب التي جرت بين الطرفين عام 

 نظرية دراسة 1972 عام المتحدة األمم إصدار زداد بعدا)سينكاكو(، ان النزاع بين الطرفين  عليها اسم

 العالقات تطبيع من الرغم وعلى المنطقة، تلك والمعادن في والغاز النفط من كميات كبيرة وجود ترجح

بينهما جانبًا إال ان الخالف حول  تفاق على وضع الخالفاتواال 1972 عام البلدين بين الدبلوماسية

 . (3)بينهما من أهم نقاط الخالف ال يزالالجزر المذكورة 

لها بأن الصين تمتلك ميزات جغرافية مالئمة تسمح  إن   من نظرية قلب األرض لماكندر فنطالقاً وا

الصين تمتلك إطاللة بحرية  ن  أال سيما و و تكون قوة عظمى، كما تعيدنا الى نظرية القوة البحرية لماهان 

هتمام على بحري الصين الجنوبي والشرقي لتجعل من الصين قوة عالمية، وبناًء على ذلك فإن اال

قتصادية من أجل تأمين اية و الصيني بتعزيز وجودها في بحري الصين الجنوبي والشرقي لُه أهداف عسكر 

ستيراد النفط الخام والمواد األولية األخرى التي تحتاج إليها وتصدير بضائعها الى العالم وتمكين اعمليات 

                                                           
وكالة األنباء الصينية  ،الصين تحث الواليات المتحدة على التوقف عن إحداث أمواج في بحر الصين الجنوبي (1)

  ، الموقع اإللكتروني:17/11/2018)شينخوا(، 
http://arabic.people.com.cn/n3/2018/1117/c31664-9519265.html 

 .    120، ص مصدر سبق ذكرهُ دياري صالح مجيد،  (2)
الدوحة،  ، مركز الجزيرة للدراسات،عزت شحرور، الصين ونزاعات المحيط الهادي: األسباب والمآالت (3)

 الموقع اإللكتروني:  ،4-2 ص ص ،1/10/2012
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/10/201210191733518887.html               

http://arabic.people.com.cn/n3/2018/1117/c31664-9519265.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/10/201210191733518887.html
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شركاتها من اإلستثمار في تلك الموانئ وان تلك الخطوات تنسجم مع مبادرة الحزام اإلقتصادي لطريق 

 . (1)والعشرين التي تسمى بمبادرة "الحزام والطريق" الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي

 

  ( 7شكل رقم )

 الجنوبي والشرقي الصين الجغرافي لبحري  الموقع خريطة توضح

East China Sea

South China Sea

 

 المصدر:
 عتماد على:طة من إعداد الباحث باالالخري

 Bo Jin, China in diagrams, china international press, Beijing, 2005, p 26. 
 

                                                           
(1( Sören Scholvin, Geopolitics an Overview of Concepts and Empirical Example from 

International Relation, Institute of Economic and Cultural Geography, University of Hanover, 

Associated researcher German Institute of Global and Area Studies, 2016, P P 4-5. 
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 المبحث الثالث: المحددات الدولية

دائمة  إحدى الدول الخمس الصين ونظرًا لكون ل النسق الدولي من دول تتفاعل فيما بينها يتشك   

صبح لها دور مهم أقتصاد في العالم بعد الواليات المتحدة فقد االعضوية بمجلس األمن وثاني أكبر 

ا في تعزيز مكانتها الدولية هكما ساهمت سياسة الصعود السلمي التي تنتهج وفاعل في القضايا الدولية،

 ويمكن تحديد أهم عالقات الصين على المستوى الدولي باآلتي: 

 

 األمريكية -المطلب األول: العالقات الصينية

 د  عنها األكثر أهمية على مستوى العالم، إذ تُ أب المتحدة والواليات الصين بين العالقات توصف

الصين أكبر دولة نامية في العالم )حسب وجهة نظرها( وبالمقابل فإن الواليات المتحدة هي أكبر دولة 

ويقع على عاتق الطرفين تطوير عالقات مستقرة بما يخدم مصالح السالم واإلستقرار  (1)متقدمة في العالم

العالقات  مرتلقد  ،)2(بلدينالمصالح الثنائية لكال الفضاًل عن  والعالم الباسيفيك -في منطقة آسيا

( إلى نيكسون )ريتشارد من أبرزها زيارة الرئيس األمريكي األسبق كان عديدة  بمراحلاألمريكية  -الصينية

وأصدر الطرفان  (ونغدماو تسي )لتقى خاللها مع الرئيس الصيني االتي  21/2/1972بتاريخ  الصين

مثل الشرعي والوحيد لتايوان وان األخيرة هي جزء من على ان الصين هي الم بيان مشترك تم التأكيد فيه  

 ثم ،دولة أخرى التدخل فيه ومعارضة أي أنشطة تهدف إلى إستقاللها ةالصين وشأن داخلي ال يحق الي

، كما شهد العام ذاته تطورًا في تلك 1979تال ذلك تأسيس العالقات الدبلوماسية بين الطرفين عام 

جيمي )الرئيس األمريكي األسبق  إدارة عتراف الواليات المتحدة تحتا يل بعد تحو  العالقات بشكل ملحوظ

                                                           
قتصادي والتجاري بين الصين والواليات المحدة، حتكاك اإلوموقف الصين من اإل دار النشر باللغات األجنبية، الحقائق (1)

  .1، ص 2018لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، بكين،  مكتب اإلعالم التابع
(2) Yang Fuchang and others, Contemporay China and its foreign policy, world affairs press, 

Beijing, 2002, p.196.  
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أعقاب  في نها توترتأإال  ،)1(إلى الصين بوصفها الممثل الشرعي للبر الرئيس بداًل عن تايوان (كارتر

، (2)1989المطالبة بالديمقراطية عام  تيان آن مين ميدان حتجاجاتا الصينية بسحق السلطات قيام

 طائرة مقاتلة 150بيع  (بوش األب جورج) األسبق مريكياأل عندما قرر الرئيس 1992عام  فيوكذلك 

 ختباراالصين ب وقيام 1996تايوانعام  وعلى خلفية أزمة ،(3)إلى تايوان F 16أمريكية الصنع من نوع 

 ي طائراتحاملت المتحدة الواليات أن أرسلت األزمة بعد نتهتاالجزيرة، و  أطراف على باليستية صواريخ

بلغت  ببيع أسلحة إلى تايوان بموجب صفقة 2010في عام  ها، فضاًل عن قيام(4)تايوان مضيق إلى

 .(5)مليار دوالر أمريكي 4.6قيمتها 

على المستويين  اً الصين في مدرك صانع القرار السياسي األمريكي قوة صاعدة تمتلك تأثير  تعد   

لمصالحها الحيوية وأمنها  اً تهديدبوصفها ستقبل لذلك تنظر إليها اإلقليمي والدولي وقوة منافسة لها في الم

القومي، وبالمقابل يدرك صانع القرار السياسي الصيني بأن الواليات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة 

في جميع مناطق العالم إال أنها ترى ضرورة وجود تعدد في األقطاب  اً وإقتصادي اً سياسي اً التي تمارس نفوذ

نه  السماح بتوازن القوى العالمي وعدم إنفراد الواليات المتحدة بذلك، وتشير المعطيات على الساحة أش من

الدولية إلى ان الواليات المتحدة تعمل على ممارسة تأثير يهدف إلى تقويض مصالح الصين 

تنظر الصين بقلق الباسيفيك وفرض هيمنتها في تلك المنطقة، وبالمقابل  -الجيوبوليتيكية في منطقة آسيا

قد يصل  اً الى التواجد األمريكي في ممرات المالحة العالمية المتصلة بموانئها البحرية الذي يمثل تهديد

                                                           
(1) Ibid, p p., 202- 203.  

 .409ص  مصدر سبق ذكرُه، أياد جاسم محمد،( 2)
(3) Yang Fuchang and others, op.cit., p. 207.  

 مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ،الغامض والمستقبل التاريخية الجذور األميركية الصينية العالقاتغودمو،  فرانسوا (4)
 ، الموقع اإللكتروني: 5ص  ،2013 األول تشرين

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/2013102711238987451.html 
، الصين صعود عالمي في ظل متغيرات الضعف اإلستراتيجي، مصدر سبق ذكرهُ  باهر مردان مضخور الجليحاوي، (5)

 .355ص

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/2013102711238987451.html
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إلى غلق تلك الممرات في أوقات األزمات، لذلك فإن الدعم األمريكي لتايوان وعدم السماح للصين 

سيطرة على مضيق تايوان والتأثير على ستعادتها الى سيادتها الوطنية يضمن للواليات المتحدة الاب

سياسة الواليات المتحدة تتتعارض مع توجهاتها الخاصة بإسترجاع كامل  أن  الصين، وترى األخيرة 

في الموقف األمريكي إذ ان الواليات المتحدة تعترف بوحدة الصين إال انها ال  اً أراضيها، وُتمثل تناقض

 قوة أكبر 1964عام  النووي  النادي دخلت التي الصين وُتعد  ، (1)تقر لها بالسيادة على كامل أراضيها

إذ تمتلك أنظمة إطالق صواريخ  المتحدة للواليات رادعة تكون قوة أن في آسيا بإمكانها عسكرية ونووية

 رؤوس حمل على ستراتيجية قادرةانووية وقاذفات  اصاتمتطورة وصواريخ باليستية عابرة للقارات وغو  

 .(2) نووية

غياب التوافق بين الصين والواليات والمتحدة يبدو واضحًا تجاه عدد من المسائل إذ ترى  ن  أ

األغلبية المسلمة،  ينسان في إقليم التبت وإقليم شينجيانغ ذن الحكومة الصينية تنتهك حقوق اإلأب األخيرة

هم وحرياتهم الدينية، جحاف من خالل منعهم من ممارسة طقوسإوتتعامل مع سكان اإلقليم األخير بقسوة و 

عن األعمال اإلرهابية ولهم  ون مة تركستان الشرقية" هم المسؤوليغور و"منظو أما الصين فترى ان األ

عالقات مع تنظيم القاعدة اإلرهابي، وان والقضايا المتعلقة بتايوان والخالف في بحري الصين الجنوبي 

ينية وال يمكن المساس بها، في حين ترى الواليات والشرقي هي مسائل داخلية تتعلق بالسيادة الوطنية الص

فضاًل عن المطالب االمريكية برفع ، (3)تلك المسائل يتحتم إعتمادها في إطار السياسة الدولية أن  المتحدة 

نظرًا للظروف غير المتكافئة التي تعاني منها الشركات األمريكية بسبب  ؛قيمة العملة الصينية )الرنمنبي(

لتخفيض عملتها النقدية  1994وحتى عام  1989تخذتها منذ عام االتي ومة الصينية إجراءات الحك

                                                           
  .251، ص 0620، عمان، مجدالوي للنشر والتوزيع دارعبد القادر محمد فهمي، المدخل في دراسة اإلستراتيجية،  (1)
 .424، ص  مصدر سبق ذكرهُ أياد جاسم محمد،  (2)
 . 4ص  ، مصدر سبق ذكرُه،محمد صالح ربيع، ومهيمن عبد الحليم طه( 3)
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وزيادة اإلنفاق العسكري الصيني، وفرض عقوبات أحادية الجانب  ،(1)لتظل أقل بكثير من قيمتها الحقيقية

اليات وفي إطار الحرب التجارية ببن الصين والو ، من الواليات المتحدة ضد الشركات الصينية واألفراد

يدعو إلى حماية شبكات  15/5/2019قرارًا بتاريخ  (دونالد ترامب)تخذ الرئيس األمريكي ا ةالمتحد

ستخدام أجهزة شركة هواوي وغيرها من الشركات الصينية التي اتصاالت األميركية من التجسس بسبب اال

إلى قانون الطوارئ من الممكن أن ُتمثل خطرًا على األمن القومي األمريكي، ويستند قرار ترامب 

 ةحال ض الرئيس صالحية تنظيم إجراءات التجارة عند إعالن( الذي يفو  IEEPAقتصادي الدولي )اال

ستقاللية عملها عن الحكومة الصينية اشركة هواوي على  تؤكدمن جانبها ، طوارئ وطنية بسبب أي تهديد

رار سيضع الواليات المتحدة أمام بدائل أغلى ألية  دولة بل ان هذا الق اً طبيعة عملها ال تمثل تهديد أن  و 

، وسيضر .5Gلالتصاالت المعروفة باسم  ثمنًا وأدنى جودًة وسيجعلها في مؤخرة ركب الجيل الخامس

تفاق بعدم التجسس مع الحكومات، كما استعدادها لتوقيع ابمصالح شركاتها ومستهلكيها، وعبرت عن 

ة أي دولة تفرض عقوبات من جانب واحد على الشركات رت وزارة الخارجية الصينية عن معارضعب  

الصينية، واتهمت الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى تخريب القطاع الصناعي الصيني باستخدام 

الرئيس األمريكي )دونالد ترامب( تراجع عن هذا القرار فيما بعد  ، إال ان(2)ذرائع وحجج لتنفيذ هذا المسعى

جتماعه  مع نظيره الصيني )شي جينبينغ( على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشرين وذلك على خلفية ا

 . )3((29/6/2019-28في اليابان خالل المدة )

                                                           
   .165، ص مصدر سبق ذكرهُ ، أنطوان بوتيه، وجون بول جيشار (1)

، الموقع 16/5/2019عربي،  BBC News ا على عمالق التكنولوجيا، هواوي: الصين تهدد بالرد على عقوبات أمريك( 2)
 http://www.bbc.com/arabic/business-48302084 اإللكتروني:

، الموقع 29/6/2019عربي، هواوي،  عن ترامب يعلن إستئناف المفاوضات التجارية مع الصين ورفع الحضر (3)
  http://www.bbc.com/arabic/business-48811183:اإللكتروني

 

http://www.bbc.com/arabic/business-48302084
http://www.bbc.com/arabic/business-48811183
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األمريكي الذي بدأ عام  -قتصادي الصينيستراتيجي وااللية الحوار االآن ضمن اوينسق البلد   

دف تعميق التفاهم وتعزيز التعاون بين ، ويعقد مرة واحدة كل عام بالتناوب في بكين وواشنطن، به2009

الطرفين، وفيما يتعلق بالجانب اإلقتصادي فقد توسعت العالقات اإلقتصادية بين الواليات المتحدة 

 إذ، (1)األخيرة ثاني أكبر شريك تجاري للواليات المتحدة وثالث أكبر سوق لصادراتها ُتعد  والصين إذ 

بلغ  2017ادل التجاري في السلع بين البلدين في عام هرت اإلحصاءات الصينية ان حجم التبظأ

عندما أسس البلدان عالقاتهما  1979ضعفًا عن عام  233مليار دوالر أمريكي بزيادة قدرها  583.7

 .(3)2018مليار دوالر أمريكي في عام  659.8، كما ازداد هذا الرقم ليبلغ (2)الدبلوماسية

 

 حاد األوربيتالمطلب الثاني: عالقات الصين مع اال 

ضطرابات اإل أن  وشهدت تطورًا سريعًا إال  1975بدأت عالقات الصين مع الدول األوربية عام     

بت بتراجع تلك العالقات وقيام تسب   1989مين في بكين عام  السياسية التي حدثت في ساحة تيان آن

دت تلك العالقات الى طبيعتها لبثت أن عا ثرها بفرض عقوبات على الصين، ثم ماإتحاد األوربي على اال

يعقد الطرفان  1995ستثناء حظر بيع األسلحة، ومنذ عام اب 1994بعد رفع العقوبات عن الصين عام 

ستراتيجيتُه نحو الصين التي ُعرفت باسم ا في ذلك العامتحاد األوربي جتماعات سنوية إذ أصدر االا

تحاد تجاه دت إستقالل سياسة اال" التي أك  CONSTRUCTIVE ENGAGEMENTالتواصل البن اء "

مم المتحدة لحقوق اإلنسان، ومع هذا في لجنة األ األخيرةنتقاد االصين وعدم مساندة أي قرار يتعلق ب

في لندن صدر عنها بيان مشترك  1998أول قمة سنوية بين الجانبين عام  تقدالتقدم الذي حصل عُ 
                                                           

 .77، ص 2018، سفارة جمهروية العراق في بكينل السياسي السنوي  رالتقري (1)
(2) The Facts and China’s Position on China-US Trade Friction, Information Office of the 

State Council, The People’s Republic of China,  September 26th, 2018, p. 5, websit: 

http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/09/26/content_281476319220196.htm 
(3) US-China trade facts, office of the United states trade representative, excutive office of the 

president, Juli 7th, 2019, website:  

 https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china 

http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/09/26/content_281476319220196.htm
https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china
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لتزامه "بسياسة الصين الواحدة" اتحاد األوربي أكيد االسيس شراكة سياسية، مع تأتفق فيه الطرفان على تا

بين الصين  قدت  خالل القمة العشرين التي عُ و ، (1)وعدم دعم عضوية تايوان في المنظمات الدولية

 لتزاماال القمة عن صدر الذي المشترك اإلعالن دأك   ،2018 تموز شهر في بكين في تحاد األوربيواال

 العولمة ودفع نفراديةاال والنزعة الحمائية ومكافحة والتجارة ستثماراال وتحرير مفتوح عالمي قتصادا ببناء

 المتحدة األمم قواعد على يرتكز الذي الدولي والنظام األطراف تعددية ودعم وتوازنًا، نفتاحاً ا أكثر لتكون 

 الكورية الجزيرة بهش قضية حل إلى والدعوة واألمنية الدبلوماسية السياسات حول والتعاون  الحوارات وإجراء

 لتزامباال الجانبان وتعهد السلمية، بالطرق  األوسط الشرق  في السالم وعملية اإليرانية النووية والمسألة

  .(2)إصالحها في والتعاون  العالمية التجارة لمنظمة الحالية بالقواعد

من  إذة بديلة آلسيا خطلت في إطالق مبادرة الحزام والطريق الصينية جوبهت بخطوة أوربية تمث   أن  

ستراتيجية آسيا للتواصل" الجديدة في مجاالت اع الدول األعضاء في اإلتحاد األوربي "المتوقع أن توق   

تحاد األوربي على أن النقل والتكنولوجيا والطاقة مع تعزيز المعايير الخاصة بالبيئة والعمل، وتؤكد دول اال

فيديريكا )بي ر ذكرت وزيرة خارجية اإلتحاد األو  وقدأخرى، جهة  ةهذه  اإلستراتيجية ليست ردًا على أي

محادثات تجري منذ أشهر عدة مع عدد من الدول اآلسيوية بهذا الخصوص، أن  ( من جانبهاموغيريني

 (جان كلود يونكر)م من رئيس المفوضية األوربية وتأتي فكرة اإلستراتيجية الجديدة بناًء على مقترح مقد  

قتصادية لمواجهة اال سياسة خارجية أقوى من جانب اإلتحاد األوربي تتناسب مع قوته  المتضمن دعوة إلى 

" وتنامي الحضور الصيني في إفريقيا وآسيا، ميركا أوالً أ" (دونالد ترامب)ستراتيجية الرئيس األميركي ا

بعد، فإن أن التفاصيل الدقيقة للمشروع األوربي بما في ذلك مسألة التمويل لم توضع  من رغمعلى الو 

                                                           
 .90-89ص ص  2018 لعام بكين في سفارة جمهورية العراقل التقرير السياسي السنوي  (1)
 الصين اليوم، مجلة، ستقرار النظام العالمياتحاد األوروبي من أجل تعاون الصين واال، تشن شياو جينغ (2)

 ، الموقع اإللكتروني: 28/12/2018
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/fmwz/201812/t20181228_800152821.html 

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/fmwz/201812/t20181228_800152821.html
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ستدامة المالية لمشاريع البنى المشروع يؤكد أهمية المعايير اإلجتماعية والبيئية العالمية وأهمية اال

  .(1)التحتية

ثاني بينما ُتعد  األخيرة ، ول للصينوربي الشريك التجاري األتحاد األاإل ُيعد  قتصادية ومن الناحية اال

 605بلغ  2018حجم التبادل التجاري بين الطرفين في عام  تحاد األوربي، إذ انأكبر شريك تجاري لال

 .)2(مليار يورو

 

 العربية -المطلب الثالث: العالقات الصينية

 العربية الدول حصول رت بعدها تطو  انالعربية إلى وقت قديم إال  -يعود تاريخ العالقات الصينية

عقد عام  الذي لصين بعد مؤتمر باندونغعتراف بااالببدأت الدول العربية اإلستقالل، إذ  على والصين

1955()للقاهرة في العام  زيارته أثناءفي  (ألي شو أن) الصيني رئيس الوزارء إعالن جاء ، وبالمقابل

 مؤازرة إلى أساس العالقة بين الطرفين تستند نإ العربية، ذاته عن أهمية تطوير العالقات مع الدول

 ،القضية الفلسطينية من وموقفها على أراضيها، وسيادتها هافي مختلف قضايا العربية للدول الصين

تاريخية  عالقات من يربط الطرفين لما باإليجابي الصينية المختلفة تجاه القضايا العربي الموقف ويوصف

                                                           
، France 24وكالة أنباء ، ستراتيجية الصينال اتيجية آلسيا تشكل منافساً ستر إوروبي يطلق تحاد األاال (1)

 ، الموقع اإللكتروني:26/9/2018
https://www.france24.com/ar/20180926--االتحاد-االوروبي-يطلق-استراتيجية-آلسيا-تشكل-منافسا

 الستراتيجية-الصين
(2) China-EU - international trade in goods statistics, eurostat statistics explained, 29/4/2019, 

website: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/China-EU_-

_international_trade_in_goods_statistics 
() آسيوية دولة  29 من وفود ورحضب 1955 ندونيسية عامفي مدينة باندونغ األهو المؤتمر الذي ُعق د  مؤتمر باندونغ

جوزيف  يوغسالفيا رئيس، و جواهر الل نهرو الهند وزراء رئيسو  ،عبد الناصرجمال  المصري  الرئيسوإفريقية ومن إبرزهم 
 ستعمارى المؤتمر مجموعة من القرارات لصالح القضايا العربية وضد اإلتبن  و  ،الرئيس السوداني إسماعيل األزهري و  ،تيتو

 ، للمزيد:نحيازحركة عدم اإل لتأسيساألولى  البذرة المؤتمر وكان
Bandung Conference, Ministry of Foreign Affairs of the United States of America, access 

date, June 3rd 2019, website: https://history.state.gov/milestones/1953-1960/bandung-conf 

https://www.france24.com/ar/20180926-الاتحاد-الاوروبي-يطلق-استراتيجية-لآسيا-تشكل-منافسا-لاستراتيجية-الصين
https://www.france24.com/ar/20180926-الاتحاد-الاوروبي-يطلق-استراتيجية-لآسيا-تشكل-منافسا-لاستراتيجية-الصين
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/China-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/China-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/China-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://history.state.gov/milestones/1953-1960/bandung-conf
https://history.state.gov/milestones/1953-1960/bandung-conf
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قديمة وعريقة، وبشكل عام فإن العالقات الصينية العربية  الطرفين حضارة متالكاوحضارية فضاًل عن 

خالية من التاريخ اإلستعماري أنها على التعاون والمصالح المشتركة و  مبنيةات ودية توصف بأنها عالق

 الحضارة الحضاري إذ ساهمت األسس الثابتة ومنها الجانب عدد منإلى  طماع العدوانية، ومستندةً واأل

 الطرفينين ب بالتواصل ذلك ىوتجل   الطرفين، بين والتفاهم العالقات زيادة أواصر في العربية اإلسالمية

 تولي الصين إهتمامًا بالغًا بالمنطقة العربية نظرًا إلمتالكهاو ، (1)والبحري  البري  الحرير طريق خالل من

ذات ثقل سياسي  دولية بمكانة ، وبالمقابل تتمتع الصيناً مهم اً إسترتيجيًا ثروات طبيعية ضخمة وموقع

 أسعارها قبول في األسواق العربية بسببى بالظتح الصينية البضائع وقوة إقتصادية مؤثرة إذ أصبحت

دولة بصفتها لى الصين إ يةالعرب الدول نظرتالمستوردة و  األسواق إلى سهولة وصولها الرخيصة مع

 (.2)ودية بعيدة عن التوتر عالقات صديقة تربطهم بها

بوصفه  2004س عام الصيني الذي تأس -وينسق الجانبان من خالل منتدى التعاون العربي

إقامة عالقات  ُأقيمت 2010آليات، وفي عام  10للتعاون في مجاالت عديدة وتنبثق عنه أكثر من  اً إطار 

العربي  -التعاون اإلستراتيجي بين الصين والدول العربية، األمر الذي أدخل التعاون الجماعي الصيني

 .(3)مرحلة جديدة من التطور والتقدم النوعي على نحو شامل

صراع في منطقة الشرق األوسط فإن الصين تؤكد ضرورة الحلول السلمية وفيما يتعلق بقضايا ال

ومنها عدم التدخل في الشأن السوري ومعارضة التدخل الخارجي إلسقاط السلطة الشرعية في ذلك البلد، 

وعلى دعم عملية السالم في الشرق األوسط وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على 

                                                           
ة، المستقبلية، مجلة دراسات الجامعة األردني وآفاقها الصينية- العربية للعالقات السياسي البعد المشاقبة، مسلم عاهد( 1)

 ، الموقع اإللكتروني:377ص  ،2014 ،1ملحق  41 العدد
http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/6866/3948?target=_blank 

 .937ص  ،المصدر نفسهُ  (2)

 الموقع اإللكتروني: ،20/11/2018عن المنتدى،  ،العربي -التعاون الصيني دىمنت (3)
http://www.chinaarabcf.org/ara/gylt/t556241.htm 

http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/6866/3948?target=_blank
http://www.chinaarabcf.org/ara/gylt/t556241.htm
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على ضرورة حل النزاع بين الحكومة اليمنية وحركة وعاصمتها القدس الشرقية، و  1967حدود عام 

 من خالل المفاوضات السلمية.   (عبد الملك الحوثي)أنصار هللا بزعامة 

تطوير عالقات رسمية مع تايوان،  وعدمبمبدأ الصين الواحدة  فإنها تلتزم الدول العربية من جانب

ك بتعزيز البناء قات بين جانبي المضيق وقضية إعادة توحيد الصين، كما تتمس  وتؤيد التنمية السلمية للعال

على توسيع  هاالمشترك مع الصين فيما يتعلق بمبادرة "الحزام والطريق"، وتشجيع شركات الجانبين ودعم

، فضاًل على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون والكسب المشترك هااإلستثمارات المتبادلة وتحسين

عن تعزيز التعاون في مجاالت بناء البنية التحتية والفضاء والطاقة النووية لألغراض السلمية والتعاون 

جتماعية والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتبادل الشعبي والتواصل قتصادي والتجاري والتنمية االالمالي واال

  .(1)بين الشباب والنساء والتعاون العسكري 

قتصادية أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للجمارك الصينية حية االومن النا 

 2018قتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية شهدت زيادة مطردة خالل عام أن التبادالت اال

مليار دوالر أمريكي في فترة األشهر العشرة األولى من عام  197.7ووصل حجم التجارة الثنائية إلى 

مليار دوالر  191.3الذي بلغ  2017، متجاوزًا إجمالي حجم التجارة بين الجانبين في كامل عام 2018

مليار دوالر أمريكي خالل الفترة من  85.8ذ بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الدول العربية إأمريكي، 

 111.9دول العربية إلى ، بينما وصلت وارداتها من ال2018شهر كانون الثاني لغاية شهر تشرين األول 

في حجم تجارتها مع الصين خالل  زدياداً ادولة عربية  20حققت  ذاتهمليار دوالر أمريكي، وفي الوقت 

رتفع حجم التجارة بين الصين من جهة مع كل من ليبيا والكويت وقطر وسلطنة ُعمان اهذه الفترة، إذ 

                                                           
الموقع بكين، ، CGTN، 26/4/2019 الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق تفتح افاقًا جديدة للتعاون الدولي، (1)

 اإللكتروني: 
http://arabic.news.cn/2019-04/26/c_138012215.htm 

http://arabic.news.cn/2019-04/26/c_138012215.htm
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 ،% 30.9و ،% 35.9و ،% 40.2و ،% 53و ،% 66.9و ،% 157.8والعراق ومصر والسعودية بـ 

 .(1)% على أساس سنوي على التوالي 22.9و

 

 فريقيةاأل -المطلب الرابع: العالقات الصينية

فريقية إلى مئات السنين إذ شهدت تلك الفترات تبادالت تجارية يعود تاريخ العالقات الصينية األ

، (2)1949للسلطة عام  تسي دونغ( ماو)م قامت بعد إستال همابين الطرفين، إال ان العالقات الرسمية بين

نطالقًا من كونها منطقة غنية بالموارد الطبيعية والنفط الخام افريقية هتمام الصين بالقارة األا ويأتي 

ونظرًا  ؛ومعادن أخرى مثل الماس والذهب والكوبالت والبالتين والحديد والمنغنيز والفوسفات واليورانيوم

رت معها إلى شراكة فريقية فإن عالقات الصين تطو  تمتلكها القارة األقتصادية التي للمقومات اال

 ستراتيجية مبنية على أساس المنفعة المتبادلة والدعم والتنسيق المتبادل في المحافل الدولية، إذ تعتمدا

 متقدي ستراتيجية القوة الناعمة من خاللاعلى ة فريقياأل الدول مع الخارجية عالقاتها إدارة في الصين

، فضاًل عن (3)فرض شروط سياسية دون  من كالصحة والتعليم مختلفة مجاالت في ومعونات مساعدات

قتصادية وسياسية ومنها تطويق تايوان استثمار في عدد من القطاعات األخرى لتحقيق مكاسب اال

 .(4)فريقياوتهميش حركتها األمر الذي جعل الصين شريكًا ثابتًا أل

                                                           
(1) China's Arab Policy Paper, Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 

13/1/2016, website: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1331683.shtml 
سالة قط سمير، اإلستراتيجية اإلقتصادية الصينية في إفريقيا، فترة ما بعد الحرب الباردة، قطاع النفط إنموذجًا، ر ( 2)

http://thesis.univ-      ، الموقع اإللكتروني:31، ص 2008ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 

/biskra.dz/1857 

 .32، ص مصدر سبق ذكرهُ اليوسيفي،  محمد (3)
دبلوماسية في القوة الناعمة، مجلة المستقبل العربي، العدد  دراسةإفريقيا:  الدور الصيني في إبتسام محمد العامري، (4)

  .126، ص 2017، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 466

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1331683.shtml
http://thesis.univ-biskra.dz/1857/
http://thesis.univ-biskra.dz/1857/
http://thesis.univ-biskra.dz/1857/
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بهدف تنسيق  2000عام  ُأسسفريقي الذي األ -طار منتدى التعاون الصينيويتعاون الجانبان في إ 

ستثمار لغاء التعرفة الكمركية وتشجيع االإالسياسات والمواقف الخاصة بجملة من األمور ومن بينها 

المتبادل وتطوير التنمية البشرية وتعزيز التعاون في مجاالت الصحة والسياحة والتبادل الثقافي 

ستهالك افريقية إذ بلغ إن حاجة الصين إلى مصادر الطاقة بشكل كبير جعلها تهتم بالقارة األ ،(1)والعلمي

النسبة بحلول عام  هذه  ع أن تزداد %، ومن المتوق   10.6ما يقارب 2010الصين للنفط العالمي في عام 

 المزيد الى وتسعى % 25وتبلغ حصة واردات الصين النفطية من إفريقيا أكثر من  %، 60لتبلغ  2020

، وبالمقابل فإن الصين تجد 2030عام  حتياجاتها النفطية بحلولامن المتوقع ان تتضاعف  أنهُ  خاصةوب

فريقي في األ الدبلوماسي التأييد فريقيا سوقًا رائجة لتصريف منتجاتها، وتسعى الصين إلى كسبأفي 

ووكاالتها  المتحدة األمم منظمة  لدى  فريقية حضورًا عدديًا كبيراً المحافل الدولية إذ ُتشكل الدول األ

 (.2)الرهانات المهمة التي تعمل عليها الصين إحدىومن ثم فهي  المتخصصة

إذ بلغ عدد  1990 عام منذ فريقياأتساهم الصين ضمن قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في 

جندي ومراقب عسكري  1800 بعدد بلغ أكثر من 2007 عام بتداًء مناعملية  12مشاركات الصين 

 أجل من معها عسكرية تفاقياتافريقية، وعقد األسلحة للدول األ تصديرفضاًل عن ومدني ورجال شرطة، 

 منهالدول أفريقية عدة التدريب  مت الصينستعادته ، وقد  استقرار و على حفظ اال القارة دول مساعدة

 جهزةاأل مجال في وفد متخصص بإرسال تقام والكامرون، كما ونيجيريا اإلستوائية وغينيا السودان

في  فريقية أخرى أ لى دولإ العسكرية والتدريبات األسلحة الصين متقد  و ، الدول تلك إلى الثقيلة العسكرية

                                                           
 .159، ص مصدر سبق ذكرهُ تشانغ باي جيا،  (1)
، جامعة محمد خضير البعد اإلقتصادي في السياسة الخارجية الصينية تجاه إفريقيا، رسالة ماجستيرنائلة،  ترفاس (2)

 biskra.dz:8080/jspui-http://dspace.univ/ اإللكتروني:   ، الموقع 62 – 60ص ، ص 2017بكسرة، الجزائر، 
 

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/
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مصالح  حماية القارة إلى في الصيني العسكري  الحضور والصراعات، ويهدف أوقات النزاعات أثناء

 .(1)فريقيةمع الدول األ الصين والشراكة

يكي، بزيادة مليار دوالر أمر  204.19فريقيا أبين الصين و  2018بلغ حجم التبادل التجاري عام 

مليار دوالر أمريكي، وبلغت  104.91٪، إذ بلغت صادرات الصين إلى إفريقيا  19.7قدرها  سنوية

قيا األعلى فريأكان معدل نمو تجارة الصين مع و مليار دوالر أمريكي،  99.28فريقيا أمن  لصينواردات ا

 .(2)في العالم

مجاالت بناء طرق وسكك حديد ومطارات ب فريقياأشركة صينية في  10000وتعمل أكثر من 

تطوير الطاقة الخضراء بما في ذلك محطات الكهرباء التي تعمل باأللواح الضوئية وغيرها من و وموانئ 

ولوجيات المتطورة ومفاهيم التنمية مشروعات البنية األساسية فضاًل عن قيام تلك الشركات بإدخال التكن

 .(3)فريقيةوأساليب اإلدارة إلى الدول األ
 

 األمريكية الالتينية -العالقات الصينيةالمطلب الخامس: 

 زيادةيشكل تنامي الدور الصيني في دول أمريكا الالتينية مصدر قلق للواليات المتحدة وذلك ل

 مهماً  رتفاع وارداتها منها، فقد أصبحت هذه  القارة مصدراً استثمارات الصينية الضخمة في تلك القارة و اال

 % من 12يقدر بحوالي  اً نفطي اً متالكها خزينبالنظر ال ،(4)للمواد الخام بالنسبة للصناعات الصينية

                                                           
  .86-85ص ص ، مصدر سبق ذكرهُ  نائلة ترفاس (1)

(2) Statistics on China-Africa Trade in 2018, Ministry of Commerce, People’s Republic of 

China, 26/1/2019, website:  

http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/AsiaAfrica/201901/20190102831255.s

html 
، الموقع 7/3/2019صحيفة الشعب الصيني، ، تنموية هائلة فريقيا تخلق فرصاً إالشركات الصينية العاملة في  (3)

html-c31659/http://arabic.people.com.cn/n3/2019/0307.9553374                                            :اإللكتروني

                          
 .    250، ص 2012دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  ،1ط جميل مصعب محمود، الحوار العربي األمريكي، (4)

http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/AsiaAfrica/201901/20190102831255.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/AsiaAfrica/201901/20190102831255.shtml
http://arabic.people.com.cn/n3/2019/0307/c31659-9553374.html
http://arabic.people.com.cn/n3/2019/0307/c31659-9553374.html
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 بدول عالقاتها الماضيين العقدين زت الصين خالل، ونتيجة لذلك فقد عز  (1)حتياطي العالمي المؤكداال

الدول  تلك في الصيني زيادة التواجد 2000 عام منذ الفترة المجاالت وشهدت مختلف في نيةالالتي أمريكا

 ردة فعل علىبصفتها تلك الخطوة تأتي  أن  القارة، كما  هتمام األمريكي بشؤون بالتوازي مع تراجع اال

لذلك تسعى المتحدة الساعية إلى تحجيم دور الصين المتنامي على المستوى العالمي  الواليات سياسة

مناطق  وإحدى للواليات المتحدة الخلفي الفناء الالتينية بوصفها أمريكا ذاته في الشيء عمل الصين إلى

دولها، ان من بين  من للعديد اً رئيس اً ودائن اً ومستثمر  اً تجاري اً الصين شريك ة، إذ أصبحتالرئيس نفوذها

يارات كبار المسؤولين الصينيين إليها ويأتي في الصيني بالقارة هو توالي ز  هتمامالمؤشرات على تنامي اال

 ، كما2013جينبينغ الذي زراها ثالث مرات منذ توليه رئاسة الصين عام  مقدمتهم الرئيس الصيني شي

وبيرو،  البرازيل، الالتينية وهي دول في أمريكا سبع ستراتيجية معا الصين عالقات شراكة أقامت

 المنطقة بدول عالقاتها تعزيز واإلكوادور، وتسعى الصين إلى ويال،وشيلي، وفنز  والمكسيك، واألرجنتين،

 على التغلب في نجحت نامية لدولةبوصفها أنموذجًا  نفسها موتقد    الجنوب، – الجنوب تعاون  منظور من

بها وبالتالي تحقيق الهدف الصيني المتمثل في  يستهان ال دولية مكانة وحققت واجهتها التي الصعوبات

 األسواق الكبيرة في وكذلك الطاقة ومصادر األولية للمواد ستراتيجيالمخزون اال إلى وصولتأمين ال

ضافة إلى كسب دعمها سياسيًا في باال ستثمارات الصينية، وفتحها أمام التجارة واال(2)الالتينية أمريكا

                                                           
ات الدولية، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر محمد خيتاوي، الشركات النفطية متعددة الجنسيات وتأثيرها في العالق (1)

 .298، ص 2010والتوزيع، دمشق، 
مجلة السياسة  والصين، األمريكية المتحدة الواليات بين للتنافس جديدة ساحة :الالتينية محمود، أمريكا محمد صدفة (2)

 الموقع اإللكتروني: ، 146، ص 2018، حزيران 146الدولية، العدد: 
http://www.siyassa.org.eg/News/15688.aspx 

http://www.siyassa.org.eg/News/15688.aspx
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ساواة وترسيخ مبدأ يقوم على الم ام دوليظالمحافل الدولية وال سيما دعم سياستها الرامية إلى إنشاء ن

 .(1)ديمقراطية العالقات الدولية
%  13إجمالي الصادرات من المنطقة نما بنحو  لقد أظهرت أرقام بنك التنمية للبلدان األمريكية أن   

ليصل إلى حوالي  ويعود الفضل في ذلك إلى تنامي الطلب الصيني على المواد األولية 2017في عام 

الصادرة عن الجمارك الصينية فإن حجم التجارة  ى وفق اإلحصاءاتعلمليار دوالر أمريكي،  985

مليار دوالر أمريكي في عام  260الثنائية بين الصين وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بلغ 

 .(2)2016% عن عام  18.8بزيادة قدرها  2017

محلية واإلقليمة والدولية إذ ان دات الالمحد   مجموعة من السياسة الخارجية ألية  دولة تتأثر ب إن  

ستقرار السياسي ومدى قوة العالقات مع المحيط اإلقليمي يوفر مناخًا مالئمًا لسياسة خارجية سليمة من اال

شأنها ضمان تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة، فضاًل عن مدى تأثير سياسة تلك الدولة على 

، إذ المستوى العالميمن ثم تصبح دولة لها ثقل مؤثر على الساحة الدولية لتتعدى محيطها اإلقليمي و 

 خاصةٍ بدولية وتعزيز حضورها في مختلف مناطق العالم و ال تهانرى بأن الصين تسعى إلى ضمان مكان

النفط الخام  ومن أهمهافريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الشرق األوسط لتأمين موارد الطاقة أفي قارتي 

سعيها لتعزيز دورها في  فضاًل عنول أمام اإلستثمارات والبضائع والسلع الصينية، وفتح أسواق تلك الد

لذلك تسعى إلى إضعاف دور  من جانبها تدرك الواليات المتحدة هذا األمرو الباسيفيك،  -منطقة آسيا

 الصين وعدم السماح لها بأن تكون صاحبة المبادرة في تلك المنطقة. 

 
                                                           

لصينية نموذجًا ا -رافع علي المدني، الدبلوماسية الناعمة في السياسة الصينية تجاه إفريقيا العالقات السودانية (1)
 . 116، ص 2016الجنان للنشر والتوزيع، عمان،  (، دار2000-2010)
، الموقع 12/2/2018وكالة األنباء الصينية )شينخوا(، ، الصين شريك رئيسي ألمريكا الالتينية في السراء والضراء (2)

              :اإللكتروني

 http://arabic.news.cn/2018-02/12/c_136969646.htm 

http://arabic.news.cn/2018-02/12/c_136969646.htm
http://arabic.news.cn/2018-02/12/c_136969646.htm
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 ومستقبلهان في السياسة الخارجية الصينية الثالث: أهمية تايوافصـل ال

والسيما بين الصين والواليات  أبرز القضايا المؤثرة في العالقات الدولية إحدىقضية تايوان  ُتع د

المتحدة؛ نظرًا ألهميتها من المنظور االستراتيجي لكال البلدين، لكونها تمثل نقطة تقاطع المصالح     

 الباسيفيك.  -ين الطرفين على النفوذ في منطقة آسيااألمريكية والصراع ب -الصينية

تايوان في الُمدرك االستراتيجي الصيني هي قضية مركزية وجزء أساسي اقتطع من سيادتها 

الوطنية خالل ظروف استثنائية شهدت نزاعات داخلية وتدخالت خارجية في شؤونها من دول أخرى؛ لذا 

مستوى العالم لذا يعد  بقاء تايوان في حالة إنفصال عن  فإن الصين بوصفها دولة كبيرة ومؤثرة على

الصين بالنسبة لها إنتقاصًا من هيبتها ومكانتها كما ان عودتها إلى سيادتها يضمن لها تحقيق تقدم 

سياسي يوازي مكانتها المتصاعدة عالميًا، وبالمقابل فإن استمرار الواقع الراهن أو انفصال تايوان في 

مان التفوق  األمريكي في إدارة العالم بدون منازع أو منافس وقدرته على فرض األمر يعني ض المستقبل

 الواقع بالشكل الذي يخدم مصاله القومية.
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 المبحث األول: أهمية قضية تايوان

الباسيفيك  -أهمية كبيرة وتأثيرًا على التوازن االستراتجي في منطقة آسيا قضية تايوان ُتمثل

الصين من جهة والواليات المتحدة وحلفائها ومن أبرزهم اليابان والفلبين من جهة أخرى؛  والسيما بين

نظرًا لتداخل المصالح والمنافسة بين الدول المذكورة، إذ تقع تايوان في منطقة استراتيجية مهمة، ولهذا 

، (1)تلك المنطقة فإن أي تغيير يجري في الوضع القائم من شأنه  أن  يتسبب في تهديد لتوازن القوى في

وبالنسبة للصين فإن تايوان تمثل نطاقًا حيويًا لها وتهدد باستخدام القوة في حال خطت األخيرة أية خطوة 

نحو االستقالل إذ ان تايوان ُتشك  ل قاعدة استراتيجية لعمليات عسكرية محتملة من جانب الواليات 

راتيجية التي تقع بين بحري الصين الجنوبي المتحدة وحلفائها ضد الصين؛ نظرًا ألهميتها الجيوإست

 . (2)والشرقي ولقربها من الصين

   

 المطلب األول: أهمية تايوان الجيوبوليتيكية 

 إذدولة،  ألية   ستراتيجيةاال األهمية تحديد في المؤثرة العوامل أحد أهم تيكييالجيوبول المتغير د  ُيع

الساحة الدولية في مختلف  على ثيرهاأقوة الدولة وتقياس  في اً كبير  دوراً  والموقع الجغرافي المساحة ؤديت

العالقة بين البيئة الجغرافية والسلوك السياسي  ُتعد   كماقتصادية والعسكرية وغيرها، الجوانب السياسية واال

رتكاز في مجال الدراسات الجيوبوليتيكية، وبذلك فإن المتغير الجيوبوليتيكي يسعى إلى تحويل انقطة 

وك السياسي لصانع القرار إلى هدف مرتبط بالبعد الجغرافي بمعنى ان المتغير الجيوبوليتيكي يحدد السل

كالسالسل  نمط الحكم وطبيعة التفاعالت اإلستراتيجية للدولة من خالل تأثرها بخصائصها الطبيعية

                                                           
أدوار القوى اآلسيوية الكبرى في التوازن اإلستراتيجي في آسيا بعد الحرب الباردة وآفاقها المستقبلية، مؤيد يونس،  يونس (1)

 .155ص ، 2015األكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، 
لندن،  (،kutub Ltd -E، )دار النشر 2اإلقليمية إلى الدولية، طالمشروع االوراسي من  ،ماهر بن إبراهيم القصير (2)

 .88، ص 2017
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بآخر،  بشكل أو يقتصادواال الدولة السياسي سلوك على تؤثر الجبلية واألنهار والممرات المائية التي

ان  ،(1)القومية ظهور الدول منذ البشرية خاضتها التي الدامية الحروب والتي كانت سببًا في معظم

في  مبراطورياتالقومية واال الدول الموجه لسلوكو  الرئيس الحافز كانت باألرض قةالدوافع المتعل   

 بأن عتقاد القائلاال نطالقًا مناو  ونفوذها، قوتها على مؤشروهي  حيوية دول أخرى  على ستيالءاال

أهمية  بعرض نقوم سوف فاننا التغيير، عليه  بعض أَ ر وان طَ  ما زال يمارس تأثيرًا كبيراً  العامل الجغرافي

، إذ تشكل مسألة تايوان أهمية (2)تايوان ة للسياسة الخارجية الصينية تجاهتيكي بالنسبيالمتغير الجيوبول

بشكل  الباسيفيك -ومنطقة آسيا بالنسبة لمستقبل الصين بشكل خاص كةبالغة من الناحية الجيوبوليتي

منافسة للواليات  قوة م نفسهاثل إهتمامات الصين في تقدي، وتتم(3)عام والنفوذ األمريكي في تلك المنطقة

هونغ كونغ  خاصة بعد نجاحها في إستعادةبمي و ستقطاب عالاالمتحدة في ظل طموحاتها لتصبح مركز 

موضوع إعادتها الى الصين أمرًا في غاية األهمية من أجل  د  لها سوى تايوان التي ُيع يتبق   وماكاو ولم

إذ ان هونغ كونغ وماكاو تمت إعادتها  الباسيفيك مع ان األمر مختلف   -اتعزيز مكانتها في منطقة آسي

ر من حكومة كونها ُتدالتفاقيات ُأبرمت مع دول مستعمرة، إال ان تايوان لها وضع خاص ابموجب 

تقع في  ألنهاقتصادية بالنسبة للصين ، وتنبع أهمية تايوان من الناحية اال1949صينية منذ قيامها عام 

مصادر  د  ر الطاقة ومنها النفط والغاز ُتعمنطقة مهمة على طرق التجارة العالمية وبما ان تأمين مصاد

المرتبة  أعودها السلمي وجعلها تتبو  تحقيق صقتصاد الصيني الذي ساهم في أساسية لتدوير عجلة اال

لذلك فإن الصين  ؛الثانية عالميًا من حيث قوة اإلقتصاد وفي تعزيز قوتها وثقلها على المستوى الدولي

                                                           
ستراتيجية الجديدة في ضوء بيئة أمنية متغيرة، األكاديميون للنشر والتوزيع، فراس محمد أحمد الجحيشي، التوازنات اال( 1)

 .37، ص 2015عمان، 
 .2ص مصدر سبق ذكرُه، ابراهيم،  الحسن عبد االمير عبد زينة (2)

(3( William H. Overholt, Asia, America, and the Transformation of Geopolitics, Cambridge 

University Press, New York, 2008, P. 139. 
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بدرجة كبيرة  اً تعد مسألة تأمين تلك المصادر فضاًل عن ضمان حرية نقل بضائعها الى العالم مرهون

 بمضيق تايوان.

ستراتيجي الذي يربط شمال شرق آسيا بجنوبها والشرق األوسط قعها االتكمن أهمية تايوان في مو 

ستراتيجية الممتدة من جزيرة عبر مضيق تايوان وقناة باتشي كما تشكل حلقة وصل مهمة من الجزر اال

على مضيق تايوان  ، فضاًل عن موقعها المطلريوكيو اليابانية في الشمال إلى جزر الفلبين في الجنوب

كونه يقيد لميل وعلى الساحل الصيني الذي يشكل بحد ذاته  تهديدًا للصين  100رضُه الذي يبلغ ع

ويدرك صانع القرار األمريكي ان موقع تايوان يمكن أن يمثل قاعدة مهمة  ،أثناء األزمات في حركتها

ية فإن الضرورة تحتم وجود حكومة تايوان ذال ،حال نشوب حرب في تلك المنطقة للعمليات العسكرية في

قتصادية يحدث فيها سيؤدي إلى ضرر بمصالح الصين اال قد ، وان أي توتر(1)موالية للواليات المتحدة

ستقالل تايوان على أنها تهديد لألمن القومي الصيني استقرارها السياسي لذلك تنظر األخيرة إلى مسألة او 

تيكية، وتأتي مبادرة طريق الحرير ز من حماية مصالحها الجيوبولين إعادتها إلى السيادة الوطنية تعز   أو 

التي طرحها الرئيس الصيني شي البري والبحري للقرن الحادي والعشرين "حزام واحد وطريق واحد" 

على  الصين تأمين ممرات التجارة وضمان حصول المتمثل فيمة هذا المسعى دلخ 2013جينبينغ عام 

لذلك قامت الصين بربط آسيا وأوربا  ؛الخارجالموارد الطبيعية ومصادر الطاقة وتسويق منتجاتها الى 

الباسيفيك  -قتصادي من منطقة آسيانفوذها السياسي واال جسور لمد   الطرق و البشبكة من السكك الحديد و 

 إلى أوراسيا وأوربا.

 

 

                                                           
، مركز الدراسات الدولية، جامعة 26د إبتسام محمد عبد، اإلستراتيجية األمريكية حيال تايوان، مجلة دراسات دولية، العد (1)

 .114، ص 2005بغداد، 
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 المطلب الثاني: التطور التاريخي لقضية تايوان

متها تاييبي شرق آسيا، قبالة تقع تايوان التي تسمى بشكل رسمي بـ "جمهورية الصين" وعاص 

وتتكون من جزيرة  2كم 36،962، وتبلغ مساحتها (1)الساحل الجنوبي الشرقي للصين وشمال الفلبين

، (2)فورموزا وعدد آخر من الجزر الصغيرة ومن أبرزها البيكادورس وكينمن وماتسو وجزر أخرى صغيرة

، وتشكل قومية الهان أكثر من 2018 حسب إحصاءات عامبمليون نسمة  23.746ويبلغ عدد سكانها 

 .(3)في جزيرة تايوان يون كان األصلالقومية األسترونيزية وهم الس فضاًل عن% من سكانها 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
(1) The Year Book of Taiwan, Republic of China (Taiwan), Taipei, 2016, P. 10.  

 .52 -51، ص ص 2012، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، 1ط حسام الدين إبراهيم عثمان، موسوعة دول العالم، (2)
(3) World Population Review, Taiwan Population 2019, May 12th, 2019, website:  

http://worldpopulationreview.com/countries/taiwan-population/ 

http://worldpopulationreview.com/countries/taiwan-population/


 تايوان تجاه الصينية الخارجية السياسة في الجيوبوليتيكي المتغير أثر

101 
  

 

 ( 2)جدول رقم 

 (  2017لغاية عام  2000تعداد سكان تايوان للمدة ما بين )عام 

 المجموع السنة المجموع السنة
2000 22,277 2009 23,120 
2001 22,406 2010 23,162 

2002 22,521 2011 23,225 

2003 22,603 2012 23,316 

2004 22,689 2013 23,374 

2005 22,770 2014 23,434 

2006 22,877 2015 23,492 

2007 22,985 2016 23,540 

2008 23,037 2017 23,571 

 المصدر:
 عتماد على: الجدول من إعداد الباحث باال

Taiwan statistical data book 2018, National Development Council, Taipei, 

R.O.C. (Taiwan), p, 27. 

 
 

القدم مستندًة في ذلك إلى كتاب المعجم الجغرافي للسواحل عي الصين عائدية تايوان إليها منذ تد  

م، إال انُه في عام أقدم سجل تاريخي عن تايوان في العال ُيعد  سنة والذي  1700الذي تم تأليفه قبل 

، وفيما بعد قامت هولندا 1626حتلت اسبانيا شمالها عام احتلت هولندا جنوب تايوان بينما ا 1624

إذ قام  1661، واستمر هذا الوضع حتى عام 1642حتالل شمال تايوان عام امقام اسبانيا في 

مستعمرين الهولنديين منها في بالتقدم نحو تايوان وطرد ال (تشنغ تشنغقونغ)الصينيون بقيادة الجنرال 
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حتالل تايوان استطاعت خاللها ات اليابان حربًا ضد الصين شن   1894، وفي عام (1)السنة التالية

 تمالتي  )2(1895دارتها بموجب معاهدة شيمونوسيكي الموقعة بين الصين واليابان عام وإخضاعها إل

ان لصالح اليابان وحتى هزيمة اليابان في الحرب تنازل الصين عن تايو  ااستنادًا إلى ما جاء في بنوده

 .(3)وعودة تايوان إلى أحضان الوطن األم 1945العالمية الثانية عام 

والحزب القومي الصيني  (ونغدماو تسي )أهلية بين الحزب الشيوعي الصيني بقيادة  دارت حرب  

نتهت بتأسيس واحرب العالمية الثانية ستسالم اليابان في الابعد  (تشانغ كاي تشيك))الكومينتانغ( بقيادة 

، ولجوء تشانغ وأنصاره إلى تايوان 1949الشيوعيين لجمهورية الصين الشعبية وعاصمتها بكين عام 

، ومنذ ذلك الحين تسعى الصين إلى إعادة توحيد يبييام جمهورية الصين وعاصمتها تايواإلعالن عن ق

مها في ضوء السياسة التي قد   1999وماكاو عام  1997ستعادة هونغ كونغ عام االبالد وقد نجحت في 

ات القرن الماضي المتمثلة بـمبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي وضع يالحزب الشيوعي الصيني منذ ثمانين

                                                           
 .4، ص 1993مسألة تايوان وإعادة توحيد الصين، مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة، بكين،  (1)

(2) Ted Galen Carpenter, America’s coming war with China, St. Martin's Press, New York, 1st 

edition, 2006, p. 25. 
()  هي ما يأتي:  شيمونوسيكي معاهدةان أهم ما جاء من بنود في 

 تعترف الصين بإستقالل كوريا بشكل كامل. -1
  .تتنازل الصين إلى اليابان عن جزيرة تايوان فضاًل عن جميع الموانئ والممتلكات العامة الموجودة فيها  -2
تباشر مهامها في أقرب وقت  يتم ترسيم الحدود بين البلدين بموجب هذه المعاهدة على الفور من لجنة مشتركة -3

 .مهامها في غضون عام واحد تنجزممكن، على ان 
 مليون كوبنغ. 200قدرُه  اً مبلغعن الحرب  اً أن تدفع لليابان تعويضتوافق الصين على  -4
شاشيه في محافظة ) :لموانئ التالية أمام التجارة واإلقامة للمواطنين اليابانيينتقوم الصين بفتح المدن والبلدات وا -5

 هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ(.، و هوبي، وتشونغكينغ في مقاطعة سيشوان، وسوشو في مقاطعة جيانغسو
ج عن جميع عادة جميع أسرى الحرب المحتجزين لديها وعدم إساءة معاملتهم أو معاقبتهم، واإلفراتلتزم الصين بإ -6

 الرعايا اليابانيين المتهمين بالتجسس أو بإرتكاب أي جرائم عسكرية أخرى. 
 تتوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية عند تبادل التصديق على هذا القانون.  -7

The text of the Shimonosiki treaty available on the US- China instiute in the University of 
south Californea, access date, April 16th, 2019, https://china.usc.edu/treaty-shimonoseki-
1895 

 .5، ص بقامسألة تايوان وإعادة توحيد الصين، مصدر س (3)

https://china.usc.edu/treaty-shimonoseki-1895
https://china.usc.edu/treaty-shimonoseki-1895
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 غكون غفي األساس من أجل حل قضية تايوان وإعادتها إلى السيادة الوطنية الصينية إذ كانت هون

 1999، وماكاو كانت خاضعة لإلستعمار البرتغالي حتى عام 1997خاضعة لبريطانيا حتى عام 
(1). 

عزل  سياسة 1949الشعبية عام  الصين جمهورية تأسيس الواليات المتحدة بعد نتهجتلقد ا

 صينياً  شأنًا داخلياً  تعدها الصين التي تايوان مضيق ضفتي بين العالقات في وتدخلت ئهاواحتوا الصين

 الدفاع "معاهدة 1954في شهر كانون األول عام  تايوان سلطات مع لمتحدةالواليات ا وقعتإذ  ،بحتاً 

 -الصينية توتر في العالقات، وقد تسببت تلك الخطوة بحمايتها تحت األخيرة ووضعت المشترك"،

إلى حد  1957في عالقات البلدين وصلت عام  جداً  حساسة قضية تايوان وأصبحت مشكلة األمريكية

 في للقوات األمريكية عشرة الثالثة ودخول الفرقة الجوية تايوان لمضيق األمريكي عالساب األسطول قتحاما

الباسيفيك  -هتمام األمريكي بتحجيم مكانة الصين في منطقة آسياينبع االو  ،(2)هافي والمرابطة تايوان

الصين  حتمالية تهديد األخيرة للمصالح األمريكية في المنطقة إذ تجمع اآلراء على انانطالقًا من ا

 ستثمارا من األمريكية المتحدة الواليات ، لقد تمكنت(3)يًا للقوة األمريكيةتحد    2025ستشكل بحلول عام 

 لها تقر   ال الصين إال انها فيه بوحدة تعترف الصينية، ففي الوقت الذي في الشؤون  للتدخل تايوان يةقض

تايوان" الذي  "قانون العالقات مع 1979ام أراضيها، إذ أصدرت الواليات المتحدة ع كامل على بسيادتها

التي  الضغط أوراق أهم من ةالقضي لكوُتعد  تالدفاعية،  كافة متطلبات تايوان بتأمين ت بموجبهتعهد  

 .الصين تجاه المتحدة األمريكية الواليات اتتمسك به

ردة بين وما تالها من حقبة الحرب البا 1945 عام نتهاء الحرب العالمية الثانيةافمنذ 

نهيار اتحاد السوفيتي السابق وبعد المعسكرين الرأسمالي بقيادة الواليات المتحدة والشيوعي بقيادة اال

                                                           
 .149تشانغ باي جيا، مصدر سبق ذكرُه، ص  (1)

 .428، ص مصدر سبق ذكرهُ محمد، أياد جاسم  (2)

، 1سالي نبيل شعراوي، العالقات الصينية األمريكية وأثر التحول في النظام الدولي، دار العربي للنشر والتوزيع، ط  (3)
 .151، ص 2018القاهرة، 
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دام مباشر بين الصين والواليات المتحدة تبقى قائمة وذلك في االمعسكر األخير فإن  حتمالية حدوث ص 

ال يتجزأ منها  ن على ان تايوان جزء  ل إصرار الصيظل الدعم األمريكي لتايوان وتزويدها باألسلحة مقاب

 .(1)ويجب إعادتها إلى السيادة الوطنية بطريقة مناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
(1) Lowell Dittmer, Taiwan and China Fitful Embrace, University of California Press, 

California, 1st edition 2017, p.19. 
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 ( 8شكل رقم )

 طة تايوان والجزر القريبة منهايخر 

 
 المصدر: 

The Year Book of Taiwan, Republic of China (Taiwan), Taipei, 2016, P. 
37. 
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فق السياسي بين الصين وتايوان إال ان العالقات التجارية بينهما على الرغم من عدم التوا

مليار  226.2حجم التبادل التجاري رقمًا قياسيًا بوصوله  إلى  سجلمستويات متقدمة إذ وصلت إلى 

ستثمار ا% على أساس سنوي، كما نما  13.2، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 2018دوالر خالل عام 

%  41.8مشروعًا خالل العام الماضي بزيادة  4911الموافقة على إجمالي  التايوانيين في الصين وتمت

حظيت أكثر من  على أساس سنوي، ومنذ تطبيق سياسة اإلجراءات التفضيلية لتايوان من جانب الصين

 شركة 100أكثر من  حصلتستثمار تايوانية بمعاملة ضريبية تفضيلية في الصين كما األفي شركة 

بموجب برامج للتحول والتحديث الصناعي والتصنيع األخضر والتصنيع  مالي خاصٍ  دعمٍ  على

  .(1)الذكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، الموقع 16/1/2019، )شينخوا( األنباء الصينية وكالة، 2018في  قياسياً  التجارة عبر مضيق تايوان تسجل رقماً  (1)

 اإللكتروني:
http://arabic.news.cn/2019-01/16/c_137748981.htm 

http://arabic.news.cn/2019-01/16/c_137748981.htm
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 (3)جدول رقم 

 (  2017-2001حجم تجارة السلع بين تايوان والصين بالدوالر األمريكي للمدة ما بين )

 الواردات الصادرات السنة الواردات الصادرات السنة
2001 5,021 5,970 2010 77,950 36,255 
2002 10,690 8,041 2011 85,244 44,095 
2003 23,210 11,096 2012 82،666 41,431 
2004 36,723 16,891 2013 84،122 43,345 
2005 44,056 20,162 2014 84,738 49,254 
2006 52,377 24,909 2015 73,410 45,266 
2007 62,928 28,221 2016 73،879 43,991 
2008 67,516 31,580 2017 88,981 50,043 
2009 54,843 24,554  

 المصدر: 
 عتماد على: الجدول من إعداد الباحث باال

Taiwan statistical data book 2018, National Development Council R.O.C. 
(Taiwan), p, 225. 

 

 المطلب الثالث: الموقف الرسمي للحكومة الصينية تجاه قضية تايوان 

ايوان حجر األساس بالنسبة للصين في إقامة عالقاتها الدبلوماسية مع الدول ت قضية د  ُتع

على ، كما أنُه (1)منها أاليتجز  عتراف بوجود صين واحدة وان تايوان جزء  اال في ذلكاألخرى إذ تشترط 

ستقالل الدول ووحدة أراضيها فإن الميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الخاصة بضمان  وفق

وان سياستها األساسية في  ،نفصال تايوان وتسعى إلى تحقيق وحدة البالداالصين تضمن حق معارضة 

                                                           
عدنان البدراني، أثر التوتر المقيد في السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوان، مجلة جيل للدراسات السياسية والعالقات  (1)

 ، الموقع اإللكتروني:113، ص 2016، آذار 5لبنان، العدد: -الدولية، طرابلس
http://jilrc-magazines.com مجلة-جيل-الدراسات-السياسية-والعالقات/ 

http://jilrc-magazines.com/مجلة-جيل-الدراسات-السياسية-والعلاقات
http://jilrc-magazines.com/مجلة-جيل-الدراسات-السياسية-والعلاقات
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إعادة التوحيد السلمي إنطالقًا من مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وتقف بحزم ضد أي بهذه  المسألة تتمثل 

اه تايوان التي وتتضمن سياسة الصين تج ،(1)دولة تعمل على تطوير أية عالقات رسمية مع تايوان

حتفاظ بالسلطات السياسية والعسكرية ان توحيد تايوان مع الصين يضمن لها اال 1963أعلنت عنها عام 

لتزام الطرفين بمبدأ عدم استثناء الشؤون الخارجية التي يجب أن ُتدار من الحكومة الصينية مع اب

ى أحضان الوطن األم سيضمن لها أكدت الصين ان عودة تايوان ال 1981عتداء المتبادل، وفي عام اال

حتفاظ بجيشها، ومن ثم أن تكون منطقة إدارية خاصة تتمتع بأعلى درجة من الحكم الذاتي مع اال

طرحت الصين بعد ذلك مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وقد نجح هذا المبدأ في حل قضيتي هونغ كونغ 

، وتؤكد الحكومة 20/9/1999اريخ وماكاو بت 1/7/1997التي عادت الى السيادة الصينية بتاريخ 

الصينية على مبدأ الصين الواحدة وعدم التنازل عنه مع التمسك بمساعي التوحيد السلمي، ومعارضة 

 .(2)نفصالية إلستقالل تايوان وعدم القبول بالحلول الوسطىنشطة االاال

إلعادة التوحيد  اً قانوني بصفته ضماناً نفصال تايوان اقانون منع  2005ت الصين عام كما سن  

الوطني السلمي، ويتضمن القانون طبيعة مسألة تايوان والسعى إلعادة التوحيد الوطني عبر الطرق 

، فضاًل عن رفض القضيةالطرق األخرى غير السلمية هي بمثابة المالذ األخير لحل  أن  السلمية، و 

سيادتها يمس ل بأي حل وسط ستقالل تايوان إذ ان الصين لن تقبانفصالية الداعية إلى األنشطة اال

 . (3)الوطنية ووحدة أراضيها

على موقف الصين الثابت من هذه  القضية  2019( عام شي جينبينغ)لقد أكد الرئيس الصيني  

ستخدام االمتمثل ببذل أكبر الجهود الممكنة من أجل إعادة التوحيد السلمي غير أنه لم يقدم وعدًا بعدم 

ستقالل تايوان يتعارض مع ُمبي  نًا أن  اوسائل الضرورية إلعادة توحيد البالد حتفاظ بجميع الاالمع القوة 

                                                           
(1) Yang Fuchang and others, op. cit., p:316.  

 .146 -145ص  ، صمصدر سبق ذكرهُ ، جيا باي تشانغ (2)

 .153، ص المصدر نفسهُ  (3)
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الرئيس الصيني  ت وزارة الخارجية التايوانية كالمد  ، من جانبها عَ (1) دالتاريخ وسيؤدي إلى طريق مسدو 

ويتعارض مع  ،الرفض القاطع لشعب تايوان بقبول مبدأ "دولة واحدة ونظامان" مثيرًا للقلق ومتجاهالً بأنُه 

 .(2)حترام حقوق اإلنساناالقيم األساسية لشعب تايوان المتمثلة في الديمقراطية والحرية و 

جانبي المضيق من خالل تعزيز الثقة المتبادلة وتعميق  بينوتسعى الصين إلى تعميق العالقات 

 :(3)مختلف وسائل التطور السلمي للعالقات الثنائية إنطالقًا من المبادئ اآلتية

من  وذلك عند تقييم الوضع الكلي للعالقات بين الصين وتايوان مبدًا أساسياً تمثل المصالح الصينية  -1

ك بمصالح الشعب الصيني المتمثلة في الحفاظ على وحدة األراضي وسيادة الدولة، فضاًل خالل التمس  

 عن المصالح المشتركة لمواطني تايوان.

جانبي المضيق من خالل التطور التاريخي لمسألة تايوان مع األخذ ك بتقييم مستقبل العالقات بين التمس   -2

من تلك النهضة،  مهم ءتطور العالقات بين الجانبين جز  ، وانونهضتها تطور الصينبالحسبان 

وضرورة وضع خارطة طريق على وفق هذا اإلتجاه والتأكيد على ان مواطني جانبي المضيق ينتميان 

 الى أسرة واحدة.

الثقة المتبادلة والسعي إلى إيجاد نقاط مشتركة وترك الخالف جانبًا والتواصل والتشاور وحل  التاكيد على -3

 المشاكل بين الطرفين بطرق سلمية معقولة.

ستقالل تايوان" ال تزال استقرار الوضع بشكل عام للعالقات بين الجانبين إذ ان "قوى االمحافظة على  -4

، وال كافة أشكالهانفصالية بلدعوة إلى مقاومة تلك النشاطات االللسلم في مضيق تايوان، وا اً تشكل تهديد
                                                           

سـتخدام القـوة، وكالـة األنبـاء إبـالتخلي عـن  ال يقـدم وعـداً شي يتعهـد بأقصـى قـدر مـن اإلخـالص إلعـادة التوحيـد السـلمي و  (1)
 ، الموقع الرسمي:2/1/2019الصينية )شينخوا(، 

http://arabic.news.cn/2019-01/02/c_137714728.htm 
(2) Foreign Policy Report, 9th Congress of the Legislative Yuan, 7th Session, March 4, 2019, 

Ministry of foreign Affairs, Republic of China (Taiwan), website:  

https://www.mofa.gov.tw/en/News3.aspx?n=4BAF9BD5400A05D9&sms=BA5E856472F10
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 .252-250ص  ص ،2014لغات األجنبية، بكين، ل، دار النشر با1ي جين بينغ، حول اإلدارة والحكم، طش (3)

http://arabic.news.cn/2019-01/02/c_137714728.htm
https://www.mofa.gov.tw/en/Common/HitCount.ashx?p=D088CF286338ED1CAA2DABF9F30230D816589C79F68A91886FB144B7236CF7CCAD1330D7E260A16D586FD233392817E7913C78B216A0C69CAF740A9533693FFC6E8D6CD6388A097E1FE48C5E08695901563465F32E3C3F4323A0D3F3EBEDCF581EB565F0639303119051680A2F94196A9C78A08CA92E7B12&type=FB01D469347C76A7&s=21B5FD75D19ED10E
https://www.mofa.gov.tw/en/News3.aspx?n=4BAF9BD5400A05D9&sms=BA5E856472F10901
https://www.mofa.gov.tw/en/News3.aspx?n=4BAF9BD5400A05D9&sms=BA5E856472F10901
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توجد أية  مساومة على هذا المبدأ، مع التأكيد في الوقت ذاته على تعزيز أواصر التعاون السياسية 

واإلقتصادية والعلمية والثقافية، ونشر مبادئ الثقافة الصينية بين مواطني جانبي المضيق من أجل تعزيز 

 الوطني لمصيرهم المشترك وترسيخ إيمانهم لنهوض األمة الصينية.      نتماء اال

تتمثل السياسة األساسية للحكومة الصينية في تسوية مسألة تايوان في إعادة التوحيد بصورة 

ستثناء اسلمية على وفق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" إذ ُتدير تايوان شؤونها الداخلية بشكل كامل ب

مما يعني وجود دولة واحدة تضم نظامين في الوقت  فإنها ُتدار من قبل البر الرئيس الشؤون الخارجية

خر رأسمالي أي أن يطبق النظام الرأسمالي في تايوان وهونغ كونغ وماكاو ذاته أحدهما إشتراكي واآل

دون ب اً مشترك اً واإلشتراكي في الصين ويتعايش هذان النظامان المختلفان بصورة سلمية ويتطوران تطور 

 .(1)إعتداء من أحدهما على اآلخر

من أراضيها وأنُه ال توجد إال صين واحدة وان األمم  أتؤكد الصين على ان تايوان جزء ال يتجز 

ستراتيجي ، وتتمثل مسألة تايوان في المدرك اال(2)المتحدة ومعظم دول العالم تعترف بهذه الحقيقة

 :(3)الصيني في النواحي الثالث اآلتية

لذلك فهي شأن داخلي صيني، إذ انُه عندما  ؛فتها الحرب األهلية الصينيةوان هي مشكلة خل  تاي قضية -1

نسحب جزء من العسكريين واإلداريين األعضاء ا 1/10/1949ُأسست جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 

ة مساند في حزب الكومينتانغ إلى جزيرة تايوان بعد هزيمة الوطنيين في الحرب األهلية، وفي ظل

عالقة الصين الشرعية الوحيدة  هيتايوان أواًل وقبل كل شيء  قضية، لذلك فإن الحكومة األمريكية

                                                           
 31، ص ص 1997بكين،  ألة تايوان وإعادة توحيد الصين"،مس" أسئلة وأجوبة حول ،دار النشر الصينية عبر القارات (1)

- 32. 
 .9، ص المصدر نفسهُ  (2)
 .20-18، ص ص المصدر نفسهُ  (3)
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بعاصمتها بكين مع سلطات تايوان، وان هذه المسألة يجب أن ُتحل من أبناء الشعب الصيني على 

 جانبي مضيق تايوان بأنفسهم.

قف عن إستغالل مسألة الحفاظ على سيادة الدولة وسالمة أراضيها، ومعارضة التدخل الخارجي، والتو   -2

 تايوان للتدخل في شؤون الصين الداخلية وعرقلة عملية إعادة توحيد الصين.

ومعارضته ، إذ إن حكومة الصين  هاستقاللوانفصال تايوان اهو صراع بين ان جوهر مسألة تايوان  -3

مسكون بمبدأ الصين الواحدة، ومعارضة تقسيم الدولة ومقاومة جميع التدخالت الرامية وشعبها يت

 نفصال تايوان.ال

تستند الصين إلى إعالن القاهرة الموقع بين الصين والواليات المتحدة والمملكة المتحدة عام 

والرئيس  (فرانكلين روزفلت) األسبق جتماع الذي ضم الرئيس األمريكي، الذي صدر عن اال1943

بهدف مناقشة  (وينستون تشرشل) األسبق ورئيس الوزراء البريطاني (شيكتتشيانغ كاي األسبق ) الصيني

التقدم المحرز في الحرب ضد اليابان وبحث مستقبل آسيا إذ أصدر الرؤساء الثالثة بيانًا صحفيًا تم 

 :(1)خالله التأكيد على ما يأتي

 ستسالم غير المشروط.ى موافقة اليابان على االممارسة ضغط عسكري من جانب الحلفاء حت -1

ا اليابان من الصين، بما في ذلك تايوان ومنشوريا وجزر بسكادورز هتحتلاإعادة جميع األراضي التي  -2

 وكوريا وجزر المحيط الهادئ.

عدم السعي إلى و هدف الواليات المتحدة وبريطانيا العظمى والصين هو إيقاف العدوان الياباني،  إن    -3

 خاصة أو التوسع اإلقليمي.المكاسب الحقيق ت

 تصميم الحلفاء على أن تصبح كوريا حرة مستقلة. -4

                                                           
(1) The text of Cairo conference 1943, the library of congress, access date, April 16th, 2019, 

website: http://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000003-0858.pdf, the text of 

the Cairo Conference also published in the national diet library, Tokyo, date of access, April 

16th, 2019, website: https://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/002_46shoshi.html 

http://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000003-0858.pdf
https://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/002_46shoshi.html


 تايوان تجاه الصينية الخارجية السياسة في الجيوبوليتيكي المتغير أثر

112 
  

 

عالن بوتسدام الذي وقعتُه الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا ا كما تستند الصين أيضًا إلى  

ير شامل إذا بتدم بموجبه   اليابان أنذرتفي مدينة بوتسدام األلمانية الذي  1945العظمى والصين عام 

 :)1)لم تستسلم على الفور، وقد جاء في أهم بنوده  ما يأتي

 .شامالً  اً فوري اً البديل سيكون تدمير  ستسالم غير المشروط، وإال فإن  منح اليابان فرصة لال -1

عسكرية ضد  إن القوات البرية والبحرية والجوية األمريكية والبريطانية والصينة تستعد لتوجيه ضربات -2

 .ستسالم الياباناوان هذه القوات مدعومة من جميع دول الحلفاء حتى اليابان، 

ستخدمت ضد النازيين، األمر الذي اة لمواجهة اليابان أكبر بكثير من القوة التي د  إن القوة العسكرية الُمع -3

 .التدمير الحتمي والكامل للقوات المسلحة اليابانية يعني

ن خدعوا شعب اليابان وضللوه في بدء الغزو ضد الدول ضرورة القضاء على سلطة ونفوذ أولئك الذي -4

األخرى، والتأكيد على أن نظامًا جديدًا للسالم واألمن والعدالة سيكون مستحياًل حتى يتم طرد القوات 

 .العسكرية غير المسؤولة من العالم

ايدو وكيوشو التأكيد على تنفيذ شروط إعالن القاهرة وان تقتصر سيادة اليابان على جزر هونشو وهوك -5

 .وشيكوكو وغيرها من الجزر الصغيرة التي سيتم تحديدها الحقاً 

العودة إلى ديارهم مع منحهم فرصة بسمح ألفراد القوات العسكرية اليابانية بعد نزع سالحهم بالكامل، يُ  -6

 .ليعيشوا حياة سلمية

 يتم تطبيقها مع مجرمي الحرب.ستعباد اليابانيين كعرق أو تدميره كأمة، إال ان العدالة سعدم وجود نية ال -7

ستثناء الصناعات اقتصاد الياباني بالسماح لليابان بالحفاظ على الصناعات التي من شأنها أن تدعم اال -8

 التي تدخل في إطار إعادة التسلح.

 سحب قوات الحلفاء من اليابان بمجرد أن يتم تحقيق هذه األهداف.  -9
                                                           
(1) The texte of Potsdam conference 1945, the library of congress, access date, April 16th, 

2019, website: http://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000003-1224.pdf  

http://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000003-1224.pdf
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 تجاه قضية تايوان ريكية: موقف الواليات المتحدة األمرابعالمطلب ال

ستراتيجية مثل تايوان أهمية خاصة لدى صانع القرار السياسي األمريكي وإحدى أهم أدوات االتُ  

 إذ ،(1)الخارجية تهاسياسيمنتها العالمية وإحدى مرتكزات العالمية للواليات المتحدة التي تسعى إلى بسط ه

لها  حليفاً كسب تايوان وان على نطاق عالمي،  تيجيةستراتسعى الواليات المتحدة إلى تأمين مصالحها اال

 .)2(من شأنه  تأمين تلك المصالح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

لم تعترف الواليات المتحدة بالصين بعد هزيمة اليابان وإعالن النظام الشيوعي في الصين عام 

 عتراف بها ممثاًل شرعياً االخشية توسع نفوذها لذلك عملت على توطيد عالقاتها مع تايوان و  1949

نتهاء الحرب العالمية الثانية وفي ظل المواجهة بين ابعد و  ،(3)قتصاديًا وعسكرياً اللصين ودعمها 

عتباراتها في ا ستراتيجيتها العالمية و انطالقًا من االمعسكرين الشرقي والغربي كانت الحكومة األمريكية 

ي حربه  األهلية من خالل تقديم الدعم المادي والعسكري الحفاظ على مصالحها تدعم حزب الكومينتانغ ف

، ثم قامت ئهاحتوااو  تسمت سياسة الواليات المتحدة بعزل الصين الجديدةانتهاء الحرب األهلية الُه، وبعد 

 27/6/1950في  (هاري تورمان) األسبق بتدخل عسكري في مضيق تايوان إذ أعلن الرئيس األمريكي

 تايوان وصد أي هجوم محتمل من جانب الصين مضيقللدخول إلى السابع عن إعطاء أمر لألسطول 

رابطت الوحدة الجوية األمريكية الثالثة عشرة في تايوان، ثم تال ذلك قيام الواليات المتحدة بالتوقيع كما 

والتي تم بموجبها وضع  1953مع سلطات تايوان على معاهدة الدفاع المشترك في شهر كانون األول 

                                                           
  .111، ص مصدر سبق ذكرهُ  اإلستراتيجية األمريكية حيال تايوان، ،تسام محمد عبدبإ (1)

(2( Hao Xie, the Impacts of the Taiwan Issue on Sino-US Relations, Open Journal of Political 

Science, Shanghai-Hongkong Development Institute, Fudan University, Shanghai, October 

2014, p, 240, website:  

https://file.scirp.org/Html/6-1670195_50573.htm 
ابن رشد، بغداد  ، كلية التربيةير غير منشورةلجغرافية السياسية، رسالة ماجستأنس عادل الخنوس، تايوان دراسة في ا (3)

 .125، ص 2003

https://file.scirp.org/Html/6-1670195_50573.htm


 تايوان تجاه الصينية الخارجية السياسة في الجيوبوليتيكي المتغير أثر

114 
  

 

مواجهة متوترة وطويلة األمد في مضيق تايوان وحول ب تسب بتحت الحماية األمريكية األمر الذي تايوان 

 .(1)قضية إلى أحد نقاط التوتر بين الصين والواليات المتحدةال

بنى على أساس سياسة األخذ تُ  أن  العالقة بين الصين وتايوان يجب  أن  ُتدرك الواليات المتحدة 

ستخدم القوة العسكرية أو التهديد بها ات من الطرفين، إذ تحث الصين على عدم والعطاء وتقديم تنازال

تحث تايوان على إستخدام الحكمة في عالقاتها مع الصين، ومن ثم فهي ن أجل حل القضية وبالمقابل م

تخاذ أي قرار أحادي الجانب من شأنه  تغيير الوضع الحالي للعالقات عبر اتسعى إلى منع الطرفين من 

ستراتيجية والجيوبوليتيكية نطالقًا من مكانتها االا، وينبع اإلهتمام األمريكي بقضية تايوان (2)لمضيقا

ن يربطان شمال ين بحرييالبالغة األهمية في تلك المنطقة إذ يمثل مضيق تايوان مع قناة )باشي( ممر 

قابلُه توافق أمريكي مع يان تنامي دور الصين على المستوى اإلقليمي كما شرق آسيا مع جنوب شرقها، 

ستمرار الوضع الحالي في تايوان وعدم عودتها للصين من اجيران الصين ومنهم اليابان والفلبين على 

تحاد نهيار االاأجل تأمين حدودها وبناء جدار عازل حليف لهما، أما بالنسبة للواليات المتحدة فإن 

الباسيفيك من أجل تأمين ممرات  -ة آسيافسح المجال أمامها للتركيز على منطق السابق السوفيتي

 الصين مصالح نطاق تساعا إن  التجارة العالمية ومحاصرة الصين والحد من دورها اإلقليمي، إذا 

األمر المتحدة  مصالح الواليات تهدد قد التي حجم المخاطر تزايد أدى إلى قتصادية عالمياً ومكانتها اإل

 .(3)الصيني في الجوار العسكريين ونفوذها حضورها دفعها إلى تعزيز الذي

ة التوتر في مضيق تايوان إذ بدأت الصين لقد ساهمت جملة من التطورات في تخفيف حد  

ات مباحثات ثنائية ساهمت في تحسن عالقات الطرفين تدريجيًا، يوالواليات المتحدة منذ أواسط الخمسين

تأثير  1972لى الصين في شهر شباط عام إ (ريتشارد نيكسون ) سبقوكان لزيارة الرئيس األمريكي األ
                                                           

 . 9، ص 1993، مكتب اإلعالم التابع لمجلس الدولة، بكين، وان وإعادة توحيد الصينمسألة تاي (1)
 .115، ص 2016دار الشواف للنشر والتوزيع، الرياض،  ،1ط عبد المعين الشواف، الصين المارد القادم من الشرق، (2)
 .410، ص  مصدر سبق ذكرهُ أياد جاسم محمد،  (3)
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ما جاء في "البيان المشترك األول" الذي أصدرُه الجانبان في شنغهاي والذي تم بموجبه   خاصةبكبير و 

إعادتها  تايوان هي مقاطعة تابعة لها، وان  هي الحكومة الشرعية الوحيدة وان التأكيد على ان الصين

دولة أخرى التدخل فيه، فضاًل عن سحب جميع القوات  ةألي إلى الصين هو شأن داخلي صيني ال يحق

أنشطة تهدف إلى إنشاء صين واحدة وتايوان  ةالعسكرية األمريكية من تايوان، وان الصين تعارض أي

 .(1) واحدة

شترطتها االمبادئ الثالثة التي  علىالواليات المتحدة  وافقت 1978وفي شهر كانون األول عام 

 تية:قات الدبلوماسية بينهما وهي اآلالصين إلقامة العال

 الواليات المتحدة الدبلوماسية مع سلطات تايوان.عالقات قطع  -1

 .بين الواليات المتحدة وتايوان إلغاء معاهدة الدفاع المشترك  -2

 سحب القوات العسكرية األمريكية من تايوان. -3

الواليات المتحدة بالصين  افاعتر صدر "البيان المشترك الثاني" وتم بموجبه   16/12/1978بتاريخ و 

نها ستحافظ على عالقات غير رسمية ثقافية وتجارية وغيرها أبوصفها الدولة الشرعية الوحيدة للصينيين و 

، (2) 1/3/1979فقط مع تايوان، وستقوم الصين والواليات المتحدة بتبادل السفراء وفتح السفارات بتاريخ 

قانون "لم يدم طوياًل فسرعان ما أصدرت الواليات المتحدة  األمريكية -العالقات الصينية ءإال ان دف

بعد مرور ثالثة وذلك  البيان المشترك األول،بموجبه جميع ما جاء في  ألغيالذي  "العالقات مع تايوان

الكونجرس األمريكي ووقع عليه الرئيس األمريكي  هُ أجاز والذي على إقامة العالقات الدبلوماسية  فقد أشهر

بين  الثاني المنافية للبيان المشترك فقراتير من الالتنفيذ، وقد ورد في هذا القانون كثليدخل حيز 

                                                           
(1) China- US. 1st joint statement, Embassy of the People’s Republic of China in the United 

states of America, date of accessm March, 16th 2019, website:   

http://www.china-embassy.org/eng/zmgx/doc/ctc/  
(2) China- US. 2nd joint statement Embassy of the People’s Republic of China in the United 

states of America, date of accessm March, 16th 2019, website:   

http://www.china-embassy.org/eng/zmgxs/doc/ 

http://www.china-embassy.org/eng/zmgx/doc/ctc/
http://www.china-embassy.org/eng/zmgxs/doc/
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، بيع األسلحة إلى تايوان واصلت الحكومة األمريكية إستنادًا لهُ  والذي الطرفين ومبادئ القانون الدولي

لعالقات الرسمية بين إلقامة عالقات مع تايوان بعد إنهاء ا اً كييأمر  اً تشريعبصفته يأتي هذا القانون و 

 :)1(سيساهم في ما يأتيهذا القانون  ن  رس أن سَ جإذ وجد الكون 1979في عام  الواليات المتحدة وتايوان

 ستقرار في غرب المحيط الهادئ.الحفاظ على السلم واألمن واال  -1

ية وغيرها مع ستمرار العالقات التجارية والثقافاتعزيز السياسة الخارجية األمريكية من خالل السماح ب -2

 تايوان.

الحفاظ على عالقات تجارية وثقافية وغيرها من العالقات الواسعة والشاملة بين شعبي الواليات المتحدة  -3

 وتايوان.

قتصادية للواليات ستقرار في المنطقة يخدمان المصالح السياسية واألمنية واإلالتأكيد عن أن السالم واال -4

 تهم المجتمع الدولي. نهما من المسائل التيأ، كما المتحدة

على تحديد  مبني قرار الواليات المتحدة بإقامة عالقات دبلوماسية مع الصين يعتمد على توقع إن   -5

 مستقبل تايوان بالوسائل السلمية.

السعي لتحديد مستقبل تايوان بوسائل غير سلمية بما في ذلك المقاطعة أو الحظر أو تهديد السلم واألمن  -6

 مصدر قلق بالغ للواليات المتحدة.  د  ط الهادئ ُيعفي منطقة غرب المحي

 تزويد تايوان باألسلحة ذات الطابع الدفاعي. -7

ض األمن عر   ستخدام للقوة أو غيرها من أشكال اإلكراه التي من شأنها أن تُ اي أل الواليات المتحدة مقاومة -8

 .جتماعي أو االقتصادي التايواني للخطرأو النظام اال

                                                           
(1) The text of Taiwan relations acts, American instiut in Taiwan, Taipei, access date, April 

17th, 2019, website:  https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-

policy-documents-region/taiwan-relations-act/, the text also published in the library of 

Congress, Washington, access date, April 17th, 2019, website: 

https://www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/2479 

 

https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/taiwan-relations-act/
https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/taiwan-relations-act/
https://www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/2479
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بيع الواليات المتحدة األسلحة لتايوان توصلت الحكومتان الصينية واألمريكية  ومن أجل حل مشكلة

" في ثالثٍ  مشتركٍ  "بيانٍ من خالل إصدار  اإلى صياغة تفاهم لتلك المسألة تم اإلعالن عنه

، أكدت فيه الصين مجددًا أن مسألة تايوان هي قضية صينية داخلية، مقابل تعهد 17/8/1982

نتهاك سيادة الصين وسالمة أراضيها، وعدم اإعطاء أهمية كبيرة لعالقاتها مع الصين، الواليات المتحدة ب

تباع سياسة "الصينين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة"، وان الواليات ا، أو الداخلية شؤونهاأو التدخل في 

 تلك اتها منالمتحدة ال تسعى إلى تنفيذ سياسة طويلة األجل لمبيعات األسلحة إلى تايوان، وأن مبيع

في السنوات األخيرة  تايوان به   تم تزويد ماالكمية مستوى  ماألسلحة لن تتجاوز، سواء من حيث النوعية أ

بصورة  تخفيض بيع األسلحة إلى تايوانو منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بين الواليات المتحدة والصين، 

كل جهد ممكن  الصينية واألمريكية لحكومتانلموضوع كما ستبذل التسوية نهائية  تدريجية وصواًل إلى

إال ان هذا األمر لم يتحقق بل  ،(1)القضية عتماد تدابير وتهيئة ظروف تفضي إلى تسوية شاملة لهذه  ال

األمر  1992في شهر أيلول عام  (F 16) طائرة مقاتلة من طراز 150قررت الواليات المتحدة بيع 

 .(2)سوية القضيةتأضاف عوائق وعراقيل جديدة أمام  الذي

عتراف دبلوماسيًا بالصين وتايوان على ل بعدم قدرتها على االمشكلة الواليات المتحدة تتمث   إن  

القوة  عدم إمكانية استخدامإختيار أحد الطرفين، وبالنسبة للصين فإن المشكلة تتمثل في  حد سواء وعليها

الواليات  ت المتحدة للخطر، وكحل وسط فإندون تعريض عالقاتها الطبيعية مع الواليامن لضم تايوان 

الصين مع الحفاظ على عالقات غير رسمية مع  عترافها الدبلوماسي من تايوان إلىا لت المتحدة حو  

على  قادرتانيمكن مالحظة أن الصين والواليات المتحدة ، و والتمسك بمبدأ الحل السلمي للمسألة تايوان

 وبإمكانلمناسب عندما يواجهان مشاكل مثل قضية تايوان، التواصل مع بعضهما البعض في الوقت ا
                                                           
(1) China- US. 3rd joint statement, Embassy of the People’s Republic of China in the United 

states of America, date of accessm March, 16th 2019, website:   

http://www.china-embassy.org/eng/zmgx/doc/ctc/  
 .11، ص  مصدر سبق ذكرهُ أياد جاسم محمد،  (2)

http://www.china-embassy.org/eng/zmgx/doc/ctc/
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تخاذ بعض التدابير للحد من النزعة اإلنفصالية لدى تايوان وعدم السماح لها بالذهاب بعيدًا في ااألخيرة 

ر ياألسلحة إلى تايوان وتوف تواصل عمليات بيعالواليات المتحدة ال تزال  أن  نفصال، إال طريق اال

ثير القلق في يُ  بأنهُ  مع قضية تايوان يمكن فهمهُ التعاطي سلوك الواليات المتحدة في  ا فإنلذالحماية لها 

 .)1(إيجاد بيئة غير مستقرة للصين وإستمرار سياستها الداعمة لتايوان

تحواًل من المواجهة والتصعيد الى تعزيز نفوذها في  2013شهدت سياسة الصين منذ عام 

اجًا رسميًا للواليات المتحدة بشأن قانون "مبادرة ضمان تأمين آسيا" الذي حتجامت ، وقد قد  (2)المنطقة

والذي تمت المصادقة عليه في  2018خالل شهر كانون األول  (دونالد ترامب)وقعُه الرئيس األمريكي 

تصال الرسمي والروابط العسكرية بين الواليات المتحدة وتايوان، إذ بهدف تعزيز اال 31/12/2018

لمبدأ الصين الواحدة واألحكام الواردة في مبادئ  اً نتهاكازارة الخارجية الصينية هذا القانون و  َعد ت

في الشؤون الداخلية  اً صارخ الً مريكية الثالثة المشتركة على نحو خطير وتدخ  األ -البيانات الصينية

 .(3)للصين

 

  وجهة نظر تايوان الرسمية: الخامسالمطلب 

وريث الشرعي لتايوان وعموم البر الرئيس الصيني إال انُه بسبب الحرب عي تايوان بأنها التد  

نتقال استمرت لمدة أربعة أعوام فإنها تسببت في ااألهلية التي إندلعت بين الوطنيين والشيوعيين والتي 

وإعالن جمهورية الصين )تايوان(، وفي  1949في عام  حزب الكومينتانغ ومؤيديه  إلى جزيرة تايوان

                                                           
(1) Hao Xie, op. cit., p, 238.  

، الموقع الجيزة، 2015آب  20جنوبي، جريدة الوفد، خطة الصين الكبرى لبحر الصين الأحمد عز العرب،  (2)
 /1491https://alwafd.news/essay                                                                 اإللكتروني:

 
، 2/1/2019نباء الصينية )شينخوا( ألانون متعلق بتايوان، وكالة اللواليات المتحدة بشأن ق رسمياً  الصين تقدم احتجاجاً  (3)

  c_137715409.htm-http://arabic.news.cn/2019/01/02:                                  الموقع اإللكتروني
 

https://alwafd.news/essay/1491
http://arabic.news.cn/2019-01/02/c_137715409.htm
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ذاته أعلن الحزب الشيوعي الصيني عن إقامة جمهورية الصين الشعبية على أراضي البر الرئيس الوقت 

وعلى وفق وجهة النظر التايوانية فإن تايوان كانت غير تابعة للصين منذ فترة طويلة جدًا إذ ، )1(للصين

 اسم على الجزيرة وانيمرون عبر تاي كانوا الذين ن برتغاليو البحارة الللميالد أطلق  1500إنُه منذ عام 

حتى عام شمال تايوان  إحتل االسبان 1626، وفي عام الجزيرة الجميلة وتعني بالبرتغاليةفورموزا 

 مينغ ستطاعت أسرةا 1662وأن يحلوا محلهم، وفي عام  منها همطردبن و الهولندي عندما قام 1642

وضمها إلى ين من تايوان ( بطرد الهولندي1644-1368) التي حكمت الصين خالل الحقبة الزمنية

 ( وقعت حكومة تشينغ1895-1894) في الحرب الصينية اليابانية األولى الصين بعد هزيمةالصين، و 

عام  األخيرةهزيمة  اليابان حتى لصالحبموجبها عن تايوان  تنازلت التي معاهدة شيمونوسيكي على

 .)2(تايوانوإنسحابها من في الحرب العالمية الثانية  1945

، عندما تم 1990حتى بدايات عام  1949الصين وتايوان منذ عام مر التوتر العسكري بين إست

 ،)3(قتصادية واسعة النطاقااإلتفاق على إطالق محادثات عبر المضيق ومن ثم تأسيس عالقات 

تفاقات إلى العديد من التفاهمات واال اً عام 20 وعلى مدى أكثر من 1992م عا توصل الطرفان منذو 

تعزيز التطور السلمي والمستقر دفع بها الطرفان لالتي التفاعالت والتفاوضات خالل كة من المشتر 

التاريخية  ائقالحق إلى ستناداً ا عالقاتها مع الصينعلى استمرار تايوان  تؤكد ،للعالقات عبر المضيق

ب تايوان لديهم جمهورية قائمة وأن شعتايوان حقيقة أن  قبولإلى  تايوان، وتدعو تايوان الصينودستور 

إتخذت تايوان في ظل حكومة الرئيس التايواني )تشن شوي( وقد  ،)4(الديمقراطي همإيمان راسخ في نظام

                                                           
(1) The Year Book of Taiwan, Republic of China (Taiwan), Taipei, 2016, P. 88. 
(2) 2018-2019 Taiwan at a Glance, edited by Lester Liyen Yang, May Tseng, Jim Hwang, 

Ciaran Madden and John Scott Marchant, Published by the Ministry of Foreign Affairs, 

Republic of China (Taiwan), Taipei, 1st edition, 2018, p p, 16-17. 
(3) The Year Book of Taiwan, op.cit., P. 88. 
(4) 2018-2019 Taiwan at a Glance, op., cit, p 46. 
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عددًا من الخطوات بهدف تحسين العالقة مع اتخذت  2004نتخابه عام اوأعيد  2000عام  هاالذي ترأس

 :(.1)الصين كإجراءات حسن نوايا تمثلت باآلتي

 ستثمار بين الصين وتايوان.روضة على الواردات الصينية وتعزيز االتخفيف القيود المف -1

 السماح للمواطنين والصحفيين الصينيين بزيارة تايوان. -2

وفي الحاالت  لطَ لمضيق لمواطني الصين خالل العُ التفاوض على الرحالت الجوية المستأجرة عبر ا -3

 اإلنسانية.

تصال لها في الصين من أجل توسع التجارة عبر ا السماح للمؤسسات المالية التايوانية بفتح مكاتب -4

 المضيق.

نتج عقد الطرفان محادثات  2010ولغاية عام  2008 وخالل الحقبة الزمنية الممتدة من عام

إلى تهدف والتي  قتصادي عبر المضيقلتعاون اإللتفاقية اإلطارية اإل هامن أهمو  إتفاقية 32 ا توقيععنه

بيئة  حفاظًا علىستقرار السالم واإلوتعزيز قتصادية بين تايوان والصين تطبيع العالقات التجارية واإل

 .(2)خارجية سلمية ومستقرة

نًا في العالقة بين ( تحس  2016-2008كما شهدت تايوان خالل فترة رئاسة )ما يينغ جيو( )

 لى عدمضرورة الحفاظ على الوضع الراهن لعالقات الطرفين األمر الذي يشير إ إذ أكد علىالطرفين 

ستقالل تايوان الدخول في محادثات خاصة بالتوحيد مع البر الرئيس مع عدم وجود مسعى الب رغبته  

ستخدام القوة لتسوية قضايا السيادة، كما دعا الطرفين الصيني والتايواني إلى مستقبل جديد اورفض 

خالل فترة رئاسة  أيضاً  انتايو  انتهجت كماوترك النزاعات جانبًا والتمسك بالحلول المربحة للجانبين، 

دت المحافظة على الوضع الراهن للعالقات عبر المضيق إذ تعه  سياسة  2016)تساي إنغ ون( منذ عام 

تساي في خطابها اإلفتتاحي بحماية سيادة تايوان وتعزيز السالم واإلستقرار في العالقات عبر المضيق 
                                                           
(1) The Year Book of Taiwan, op. cit, p., 91. 
(2) 2018-2019 Taiwan at a Glance, op. cit, p 45. 
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بناًء على الحقائق  بين الطرفين وسلمية للعالقةوالحفاظ على آليات الحوار، ودعت إلى تنمية مستقرة 

 .)1(القائمة والمؤسسات السياسية

عي تايوان ان الصين تعمل على مواصلة سياستها الهادفة إلى تحجيم دورها إقليميًا ودوليًا وتد  

 وقد نجحت بالفعل في إقناع بعض الدول في قطع عالقاتها الدبلوماسية مع تايوان إذ أعلنت مؤخرًا كل

عن قطع من غامبيا وساو تومي وبرينسيب وبنما وبوركينا فاسو وجمهورية الدومنيكان والسلفادور 

عالقاتها الدبلوماسية مع تايوان، كما تواصل الصين معارضة جهود تايوان لتعزيز عالقاتها الثنائية مع 

منظمات الدولية مشاركتها في الأو نضمام الثانية االدول األخرى، وتسعى األولى أيضًا إلى منع 

في جميع أنحاء المجتمع  معمول بها واإلقليمية والعمل على تحويل "مبدأ الصين الواحدة" إلى قاعدة

عالقات الصداقة مع تايوان  أهمية سياسة الواليات المتحدة التأكيد على وفي هذه  األثناء واصلت، الدولي

 إلى يدعو الذي آسيا طمأنة إعادة ادرةمب قانون  31/12/2018األميركي بتاريخ  الكونغرس رإذ مر  

األسلحة وتشجيع سفر مسؤولين  بيع عمليات ومواصلة وتايوان المتحدة الواليات بين أوسع رسمي تبادل

 .)2(رفيعي المستوى إلى تايوان

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
(1) Ibid, p,. 94. 
(2) Foreign Policy Report, 9th Congress of the Legislative Yuan, 7th Session, Hao Xie, op. cit. 

https://www.mofa.gov.tw/en/Common/HitCount.ashx?p=D088CF286338ED1CAA2DABF9F30230D816589C79F68A91886FB144B7236CF7CCAD1330D7E260A16D586FD233392817E7913C78B216A0C69CAF740A9533693FFC6E8D6CD6388A097E1FE48C5E08695901563465F32E3C3F4323A0D3F3EBEDCF581EB565F0639303119051680A2F94196A9C78A08CA92E7B12&type=FB01D469347C76A7&s=21B5FD75D19ED10E
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 ( 4جدول رقم )

 الدول التي لديها عالقات دبلوماسية مع تايوان 

 تس ونيفيسسانت كي نيكراغوا  هاييتي البرازيل 
سانت فينسنت 

 وكرينادنس
 البرغواي هنداروس غواتيماال

 كيريباتي جمهورية اسواتيني الكرسي الرسولي سانت لوسيا
جمهورية جزر  جزر سليمان ناورو 

 المارشال 
 جمهورية باالو 

    توفالو
 

 المصدر: 
 عتماد على:الجدول من إعداد الباحث باال

Ministry of foreign Affairs, Republic of China (Taiwan), Diplomatic Allies, 

access date, June 24th, 2019, website:  

https://www.mofa.gov.tw/en/News3.aspx?n=4BAF9BD5400A05D9&sms=BA

5E856472F10901 

 

 

 من قضية تايوان المطلب السادس: موقف األمم المتحدة

عندما طلبت حكومة  1949ُأثيرت مسألة تايوان داخل أروقة منظمة األمم المتحدة ألول مرة عام 

شيانغ كاي تيمثل حكومة ) كان عتماد وفد الصين لدى تلك المنظمة الذيا ونغ( إلغاء أوراق د)ماو تسي 

تحاد السوفيتي السابق والهند ستثناء االامن رفض في حينه  ذلك الطلب بتشيك(، إال ان مجلس األ

الممثل الرسمي للصين  1949والمملكة المتحدة ودول الكتلة الشرقية، لقد كانت حكومة تايوان منذ عام 

عامًا، حتى صدور  اثنين وعشرينفي األمم المتحدة ومجلس األمن وفي أغلب المنظمات الدولية لمدة 

الذي تم بموجبه  إعتبار جمهورية  25/10/1971بتاريخ  2758معية العامة لألمم المتحدة رقم قرار الج

https://www.mofa.gov.tw/en/News3.aspx?n=4BAF9BD5400A05D9&sms=BA5E856472F10901
https://www.mofa.gov.tw/en/News3.aspx?n=4BAF9BD5400A05D9&sms=BA5E856472F10901
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وقد صوتت األغلبية لصالح الصين بينما أعترضت الواليات  ،(1)الصين الشعبية الممثل الوحيد للصين

 ممثالً إلعتراف بالصين دًا إلى ذلك تم االمتحدة، وزائير، واليابان، وأستراليا، والسعودية على القرار، وإستنا

للصين لدى األمم المتحدة وطرد ممثلي تايوان من المكان الذي كانوا يشغلونُه في األمم  اً وحيد اً شرعي

 نصرًا حاسماً  المتحدة ومن جميع المنظمات التابعة لها، ان فقدان تايوان لعضويتها في األمم المتحدة ُعد  

صينًا واحدة  على أن هناك الصين إصرارقت، مما عزز المضيق في ذلك الو  للصين في المنافسة عبر

ومع ذلك فإن تايوان ال تزال عضوًا في بعض المنظمات الدولية مثل اللجنة ، منها فقط وان تايوان جزء  

 .)2(دولة مستقلةبوصفها ة تحت أسماء أخرى ال تشير إليها األولمبية الدولية ومنظمة التجارة العالمي

إال ان جميع مساعيها  1993النضمام إلى منظمة األمم المتحدة منذ عام لقد سعت تايوان إلى ا

 أن  ويرجع السبب األكبر في ذلك إلى عزل الصين لتايوان على الصعيد الدولي، إال  بالرفضجوبهت 

ستمرار في محاولة الحصول على عضوية األمم المتحدة كانت وراء تلك المساعي تعهد تايوان باال

اللجنة العامة المسؤولة عن قدمتُه تايوان في هذا الخصوص ُرفض من  طلب ان أخر ، إذ)3(المتواصلة

أعلن األمين العام أن لمنظمة األمم المتحدة، و  2007لعام  وضع جدول أعمال الدورة الثانية والستين

 .(4)1971نسجامًا مع القرار الذي صدر عام ارفض الطلب يأتي 

 

 

 
                                                           
(1) Resolutions of the lawful rights of the people’s Republic of China in the united Nations, 

Resolutions and Decisions adopted by the General Assembly during its 26th session, website: 

https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/26 
(2) T.Y. Wang, Taiwan’s bid for UN membership, in: China's Rise, Taiwan's Dilemmas and 

International Peace, edited by Edward Friedman, London and New York, 1st edition, 

Routledge, 2006, p. 175. 
(3) T.Y. Wang, Taiwan’s bid for UN membership op. cit., p, 174. 

ألمم للجنة العامة ترفض إدراج طلب تايوان لإلنضمام لألمم المتحدة ضمن جدول أعمال الدورة الثانية والستين، اا (4)

 https://news.un.org/ar/story/2007/09/73362        ، الموقع اإللكتروني:19/9/2007المتحدة، 

 

https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/26
https://news.un.org/ar/story/2007/09/73362


 تايوان تجاه الصينية الخارجية السياسة في الجيوبوليتيكي المتغير أثر

124 
  

 

 تايوان ين تجاهسياسة الص لمبحث الثاني: مستقبلا

رئيسة  احتماالتان أي تصورًا لمستقبل العالقة ما بين الصين وتايوان سيتم طرحُه في ثالثة  

 وهي:

 

 ستمرار الواقع الراهناالمطلب األول: 

 إذستمرار الحال على ما هو عليه بين الصين وتايوان امن فرضية مفادها  االحتمالينطلق هذا 

دون  قضيةلمية لحل الستمرار أيضًا بالمساعي السي عائدية تايوان مع االيتمسك كال الطرفين بأحقيته  ف

 لالحتمالهو األكثر ترجيحًا وهو بطبيعة الحال مقدمة  االحتمالأي تدخل خارجي وبالتالي فإن هذا 

 : (1)الراهن هي واقع، ومن المؤشرات على إستمرار الالمقبل المتمثل في اإلندماج مع الصين أو اإلستقالل

الصين غير مؤهلة حاليًا لضم تايوان إليها بسبب المشاكل الداخلية التي تواجهها ومن أبرزها  ان -1

 نفصالية في إقليم التبت وشينجيانغ.الحركات اال

الدعم األمريكي لتايوان سياسيًا وعسكريًا إذ أعطت الواليات المتحدة الحق لنفسها بالدفاع عن تايوان في   -2

 .1979ستنادًا إلى قانون العالقات مع تايوان لعام اضد األخيرة ستخدام الصين القوة احالة 

قتصادية نمو اإلقتصاد التايواني وإرتفاع مستوى دخل الفرد واإلختالف الكبير في السياسات اال -3

 جتماعية بين الصين وتايوان.   واال

 تنامي الشعور بالهوية الوطنية المستقلة لدى أبناء تايوان. -4

دام مباشر مع الواليات المتحدة في حال حاولت ضم تايوان بالقوة.خشية الصين مع حدوث  -5  ص 

ستقالل ومن أبرزها الحماية األمريكية والمستويات المتقدمة سبات بسبب اإلخشية تايوان من فقدان المكت -6

 العلمي والتكنولوجي.تها في المجال اإلقتصادي و التي حقق

                                                           
 .151-150، ص ص مصدر سبق ذكرهُ أنس عادل الخنوس،  (1)



 تايوان تجاه الصينية الخارجية السياسة في الجيوبوليتيكي المتغير أثر

125 
  

 

هي إدراك الصين ان تايوان لن تكون جزًء منها على إستمرار الواقع الراهن  أيضاً  ومن المشؤرات

ومستشارين عسكريين فضاًل عن  هيز تايوان بمعدات عسكرية متطورةنظرًا لقيام الواليات المتحدة بتج

، كما (1)سياسة الواليات المتحدة التي تؤكد على رفض أي جهد لتحديد مستقبل تايوان بطرق غير سلمية

مواجهة قضاياها األمنية بمفردها لإلى ترك تايوان فع بالواليات المتحدة لة تايوان لإلستقالل ستدو ان محا

فضاًل عن مواجهة هجوم صيني مؤكد، أما إذا قامت الواليات المتحدة بتقديم ضمانات غير مشروطة 

نفصال مما يدفع بالصين إلى خلق فكر عتداء صيني فإنُه سيشجع تايوان على االا لتايوان إلحتواء أي 

الباسيفيك إلى الخطر إذ ان هذا األمر سيشجع دواًل أخرى في  -ثم تعريض منطقة آسيامتطرف ومن 

نتهاج الطريقة ذاتها في المناطق المتنازع عليها وال سيما في بحري الصيني الجنوبي ا علىاإلقليم 

 . (2)والشرقي

 

 المطلب الثاني: إندماج تايوان مع الصين

من أهم األهداف  د  ُتع ن مسألة إعادة تايوان الى الصينمن فرضية مفادها ا االحتمالينطلق هذا 

اإلستراتيجية الصينية إذ تمثل هذه  الخطوة بالنسبة للصين عامل قوة من شانه  تعزيز مكانتها اإلقليمية، 

سياسة "دولة  1978ًا من الصين الواحدة وقد طرحت عام ءوتسوغ الصين هذا الهدف بأن تايوان جز 

يق هذا الهدف، وتؤكد على ان عودة تايوان إليها ستضمن لألخيرة درجة عالية من واحدة ونظامان" لتحق

ان إال ، الصينالحكم الذاتي وإدارة كافة شؤونها بإستثناء الشؤون الخارجية فهي تدار من قبل حكومة 

ي الجهود الصينية في هذا المسعى يقابلها موقف تايواني رافض لهذه  الفكرة فضاًل عن الدور األمريك

الباسيفيك  -الذي يرفض أيضًا عودة تايوان إلى الصين بهدف إضعاف دور الصين في منطقة آسيا
                                                           

، ترجمة هشام الدجاني، شبح ويلسون تقليص خطر النزاعات والقتل والكوارث، روبرت س. مكنامارا وجيمس ج. باليت (1)
 .132-131، ص ص 2003دار العبيكان للنشر والتوزيع، الرياض، ، 1ط

 .122 -121محمد عبد، اإلستراتيجية األمريكية حيال تايوان، مصدر سبق ذكرُه، ص ص،  إبتسام (2)
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على بحر الصين  يطل   اً مهم اً تيجياستر اجيو  اً وضمان التواجد األمريكي في جزيرة تايوان التي تشغل موقع

 بسياسة تايوان الستعادة الدبلوماسية الصين الجنوبي ويربطُه مع بحر الصين الشرقي، ان مساعي

 ماكاو بعدها ونظامان" ومن واحدة "دولة أعادت هونغ كونغ على وفق مبدأ التي ستراتيجيالصبر اال

 نضماماإذ إنُه ب القضيةنها من بين المشاهد المحتملة لحل تلك أالتهديدات العسكرية يبدو  عن بعيداً 

، (1)موحدة عظمى إيجاد صين ن شأنه  تايوان م قتصادي هونغ كونغ ماكاوالذهبي اال المثلث إلى تايوان

 :(2)مرحلتين إلى القضية هذه معالجة في الرسمي الصيني األسلوب نقسما وقد

، إذ 1979عام  حتى إستمرت التي قضية تايوان لحسم العسكري  التفكير بأسلوب عليها يطلق ما مرحلة  -1

 الزعيم الية، لقد أشارإنفص سياسات أي إتخاذ من تايوان منع الصيني في ساهم التفوق العسكري 

 لنواب الوطني الدائمة للمجلس اللجنة جتماعاتا في األسبق الدولة مجلس رئيس (الي آن شو) الصيني

 قضية لتسوية الصين لدى محتملتان طريقتان توجد أنهإلى  1955عام  التي ُعقدت الصيني الشعب

 سلميًا. ةقضيال ةتسوي لتفض   إال ان الصين سلمية خرى األحدهما عسكرية و إتايوان 

 نتيجة وذلك العشرين، القرن  من تياالثمانينعقد  بداية ظهرت منذ التي الدبلوماسية المعالجة مرحلة -2

األسلوب  ستخداماالدعوة إلى  عن التراجع إلى دفع بالصين مما ؛الصينية -األميركية العالقات تطور

الشعب  لنواب الوطني للمجلس ئمةالدا القائم في تايوان إذ أصدرت اللجنة الوضع لحسم العسكري 

عامة تنتهجها الصين  سياسة ليكون  تايوان أهالي إلى اً موجه اً خطاب 1979الثاني  الصيني في كانون 

 مع التأكيد على جانبي المضيق بين مشاورات إجراء إلى سلميًا تتمثل في الدعوة تايوان ة قضيةلتسوي

 التوحيد.  إعادة تحقيق حين إلى مناسبة وتدابير سياسات وإتخاذ في تايوان القائم الوضع حتراما

                                                           
دار سما للنشر  ،1ط قتصادي وطريق الحرير،عمرو عمار، نهاية القرن األمريكي وبداية القرن األوراسي الحزام اال (1)

 .301-300ص ص ، 2017القاهرة،  زيع،والتو 
 .431-430، ص ص مصدر سبق ذكرهُ أياد جاسم محمد،  (2)
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حتمالية االصين لن تغامر على المدى المنظور بإستخدام القوة لضم تايوان إليها كونها تخشى من 

تقييد هدف الصين المستقبلي لتبوأ  مما يعنيل الواليات المتحدة فشلها في هذا المسعى في حال تدخ  

نكسار إذ لم العسكرية للضعف واال ة الصينتعريض هيبت وبالتاليمي، الزعامة اإلقليمية والموقع العال

تها على القيام بعمل عسكري ران يمكناها من تحديد قديسكري اللذقتصادي والعتستكمل بعد نموها اال

 (.1)لحسم الموضوع

الممثل  إلى مسألة الوحدة مع الصين من زاوية مختلفة فهي تعد نفسهامن جانبها تنظر تايوان 

شرعي للصين ولذلك إنتهجت حكومة الكومينتانغ في سياستها تجاه الصين سياسة الالءات الثالث )ال ال

تصال، ال تنازل، ال مفاضات( وان هدفها من تلك السياسة هي ان تكون الوحدة مع الصين بزعامتها ا

صيغًا أخرى ، وقد عرضت تايوان (2)تايوان هي التي تمثل جميع الصين بما فيها البر الرئيس ن  أو 

"دولة واحدة ونظامان" في محاولة منها لتعزيز موقفها التفاوضي بشأن  بمبدأالخاص  قتراح الصينيلال

 :  (3)الوحدة وهي كما يأتي

دولة واحدة ذات نظامين: ينطلق هذا المفهوم من المبادئ األساسية لحزب الكومينتانغ وهي )القومية  -1

 والديمقراطية ورفاه الشعب(.

ستمرار الوضع السياسي واإلقتصادي كما هو عليه حتى الد واحد: إذ تركز هذه  الصيغة على نظامان وب -2

"بلد واحد  لمبدأ يحين الوقت المناسب للوحدة بين الصين وتايوان، في حين تركز الصياغة الصينية

 نظامان" على التوحيد أواًل.

                                                           
 .118إبتسام محمد العامري، مصدر سبق ذكرُه، ص  (1)
 .147أنس عادل الخنوس، مصدر سبق ذكرُه، ص  (2)
 .149-148 ص صالمصدر نفسُه،  (3)
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حين حدوث تقارب في المستوى المعيشي ي لمدة مئة عام لبلدان ونظامان: إذ ترى تايوان ضرورة التأن    -3

 قتصادي بين تايوان والصين حتى يصبح الوضع مالئمًا لتحقيق الوحدة. والدخل والنمو اال

بلد واحد ومقعدين: تهدف تايوان بموجب هذا المقترح إلى إستعادة عضويتها في األمم المتحدة ووكاالتها  -4

س تحكم الصين وأخرى تحكم تايوان والجزر التابعة المتخصصة، أي التسليم بوجود حكومة في البر الرئي

 لها. 

ثقافي بين تايوان والصين قبل النظر في تحقيق تقارب رى تايوان ضرورة تحقيق ندماج الثقافي: تاال -5

يديولوجية التي اآل أن  الوحدة السياسية إذ انُه على الرغم من وحدة التاريخ بين الجانبين إال ان تايوان ترى 

 يديولوجية تايوان.آصين تختلف عن تتبناها ال

بلد واحد وحكومتين: إذ تدعو تايوان إلى إتباع سياسة الحكم التي كانت سائدة في الصين أبان فترة  -6

( حيث وجود حكومتان إحداهما تحت قيادة الحزب الشيوعي 1945-1937مقاومة اإلحتالل الياباني )

 واألخرى تحت قيادة الكومينتانغ.

تحاد كونفدرالي إال ان الصين رفضت ذلك المبدأ انطقتين: ويتم ذلك من خالل إنشاء دولة واحدة ذات م -7

 ستقالل تايوان.        اكونه يسلم بل

بدو غير محتمل في الوقت الحاضر إال أنه من الممكن يستخدام القوة قد اتحقيق الوحدة ب

األمريكية، ولو تحقق نظيراتها مع مع تطور القدرات العسكرية للصين وتحقيق تقارب  حتماالته  اتصاعد 

في الشؤون األمنية المعاصرة وتراجع دور الواليات المتحدة العسكري في  الً ذلك األمر فإنُه سيعني تحو  

الباسيفيك، ومن ثم فإن الواليات المتحدة لن تسمح للصين بتحقيق ذلك األمر، أما فيما  -منطقة آسيا

نطالقًا من ابة للصين لَ وان فإنُه في الوقت الذي تكون فيه الغَ يتعلق بالعالقة المباشرة بين الصين وتاي
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ك حجتين لدى تايوان أيضًا إال ان هناالدولي في مسالة إعادة التوحيد  ى اإلرث التاريخي وميزان القو 

 : (1)تيحيال الموضوع وهما كاآل

قراطية في تايوان تفي من الصين ألكثر من قرن من الزمن، كما أن الحكومة الديم اً ليست جزءأن تايوان  -1

 ستقاللها.اعتراف ببجميع متطلبات الدولة لذا يجب اال

أن حزب الكومينتانغ هو الوريث الشرعي للصين منذ تأسيسها، إال إنُه بسبب ظروف خاصة لجأ إلى  -2

 تايوان ومع ذلك فإنُه يتمسك بحقه  كمالك شرعي لتايوان.

 أنشئت فيز العالقات عبر المضيق، إذ من الخطوات من أجل تعزي اً إتخذت تايوان عددلقد 

إنشاء لجنة إستشارية تسمى مجلس الوحدة الوطنية الذي أصدر في العام التالي المبادئ  1990عام 

ت على "مبدأ الصين الواحدة" وحددت ثالث مراحل للتوحيد وكما التوجيهية للتوحيد الوطني التي أكد  

 : (2)ييأت

 إلرساء الديمقراطية وتنفيذ اإلصالح اإلقتصادي. بر الرئيسفي دعوة الالمرحلة األولى تمثلت  -1

نتهاء فترة التعبئة الوطنية لقمع التمرد الشيوعي مما يعني ان االمرحلة الثانية تم خاللها اإلعالن عن  -2

 لها.  اً تهديدبوصفه الصيني وحكومته  في البر الرئيس تايوان لم تعد تنظر إلى الحزب الشيوعي 

على مستوى مجلس الوزراء ليتولى مسؤولية  تأسيس مجلس شؤون البر الرئيسشهدت المرحلة الثالثة  -3

السياسات عبر المضيق، وفي الوقت ذاته فإن مؤسسة للتبادالت عبر المضيق شبه رسمية تم إعدادها 

ستشارات المعنية بالمسائل تفاقات واالتحت إشراف لجنة الهدنة العسكرية لتتولى مهام التفاوض حول اال

قتصادي قنية والعملية مع الصين، فضاًل عن سن القوانين واللوائح أو تعديلها لتسهيل التفاعل االالت

 .وإنشاء جمعية للعالقات عبر مضيق تايوان والثقافي مع البر الرئيس

                                                           
(1) Lowell Dittmer, op. cit, p. 285.   
(2) The Year Book of Taiwan, Op, cit, P. 89. 
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 بـ يسمى اً نت تحالفتنقسم األراء السياسية داخل تايوان بين أحزاب مؤيدة للوحدة مع الصين كو  

ق" يتألف من حزب الشعب األول والحزب الجديد بزعامة الحزب الوطني )الكومينتانغ(، "التحالف األزر 

ويسعى هذا التحالف الى تحقيق الوحدة مع الصين على المدى البعيد ويشترط من أجل ذلك ان ترتقي 

 فضاًل عنقتصادي تتقارب مع مثيلتها في تايوان االديمقراطية وتحقيق معدالت نمو  الصين بمستوى 

 بـ يسمى اً نت تحالفستقالل كو  يع الثروة بشكل عادل بين أبناء الشعب، وأحزاب أخرى تدعم االتوز 

 ،(1)ستقالل بزعامة الحزب الديمقراطي التقدمي"التحالف األخضر" ويتألف من حزب التضامن وحزب اال

قد في هونغ كونغ ن الصيني والتايواني على مفهوم الصين الواحدة خالل المؤتمر الذي عاتفق الجانبالقد 

وتمسك منهما في تمثيل الصين الواحدة  أي  إال إنهما إختلفا على أحقية  1992في شهر تشرين الثاني 

  .(2)موقفُه كممثل شرعي وحيد للصينب كل طرف

 

 هاوإستقالل تايوان : إنفصالالمطلب الثالث

يوان إذ ان ردة الفعل تا قضيةستخدامها لحل االممكن  الحتماالتا أمن أسو  االحتمالُيع د هذا 

دام  وبالتالي احتماليةربما إستخدام القوة العسكرية لمنع هذا األمر  يه ةالصيني المتوقع حدوث ص 

، وبالمقابل فإن تايوان تخشى به الصينوهذا ما تتجن   مباشر مع الواليات المتحدة إلعتبارات جيوبوليتيكية

قتصادي والحماية تسبات التي حققتها ومنها التقدم االنُه سيؤدي إلى فقدان المكأل االحتمال أيضاً هذا 

صانع  نصب أعينعوامل أخرى تبقى  عناألمنية التي توفرها الواليات المتحدة األمريكية لها إضافًة 

ل في التفوق العسكري الصيني إذ على الرغم من القدرات العسكرية القرار السياسي في تايوان التي تتمث  

فضاًل عن نُه ال توجد مقارنة من حيث القدرة العسكرية مع الصين، أها تايوان إال المتطورة التي تمتلك

                                                           
 .218، ص مصدر سبق ذكرهُ عبد المعين الشواف،  (1)
 .921، ص المصدر نفسهُ  (2)
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لخ إجتماعية وحجم المساحة وعدد السكان... قتصادية والثقافية واالت بين الطرفين من النواحي االالتفاو 
 .     (2)عدم ضمان الدعم األمريكي في حالة نشوب صراع مع الصينو  ،(1)

ستخدام اتمثل في إمكانية ي عل عنيف قد يحدث بسبب تدخل الواليات المتحدةوبالمقابل فإن رد ف

األسلحة النووية لحسم األمر ومن ثم تمتد إلى حرب أوسع مع الواليات المتحدة لتشمل حلفاء الطرفين 

الى حرب باردة بين الواليات المتحدة والصين يمكن مقارنتها بالعالقة  القضيةفي المنطقة، وربما تؤول 

السوفيتية خالل فترة الحرب الباردة، وربما تقود هذه المنافسة أيضًا إلى تدهور العالقات  -ألمريكيةا

ستثمار المتبادلين بشكل كبير أو حتى اإلقتصادية بين الصين والواليات المتحدة مع إنخفاض التجارة واال

 -الدول في منطقة آسيا توقفها، وكل دولة تطالب حلفائها بعدم التعاون مع منافستها، أو قد تجد

 .)3(الباسيفيك نفسها تحت الضغط لإلختيار بين توثيق عالقاتها مع الواليات المتحدة أو مع الصين

ما يقارب من  دومن المؤشرات التي تقلل من إحتمالية إنفصال تايوان في المستقبل القريب وجو 

ن في الصين األمر الذي لن يدفع ستثمارات لرجال أعمال تايوانييبوصفها امليار دوالر أمريكي  18

تلك  وضعحتمالية واقتصادي رجال األعمال والشركات التايوانية إلى المجازفة بمستقبلهم التجاري واال

   .(4)نفصالاألموال تحت سيطرة الصين في حال تلويح تايوان باال

 إلى تميل المعادلة ةأن  كف   نجد والتايوانية الصينة العسكرية القدرات بين مقارنة أجرينا ما إذا

 ستراتيجيةا وأسلحة متطورة عسكرية قدرات الصين تمتلك إذ للمقارنة قابلة غير بدرجة الصين تفوق 

                                                           
 .153-152أنس عادل الخنوس، مصدر سبق ذكرُه، ص ص  (1)
الخامس،  حرب التحكم اآللي سالح الحرب -1ملفات ساخنة  ،1ط دار الجليل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطينية، (2)

 .103ص  ، 2013عمان، 

(3) Cliff, Roger and David A. Shlapak, U.S.-China relations after resolution of Taiwan's 

Status, Santa Monica, Calif.: RAND corporation, 2007, p. 11, website:   

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG567.html 

 
، ص 2011، الرياض، دار العبيكان للنشر والتوزيع ،2ط ،ترجمة محمد محمود التوبة ،روب غيفورد، طريق الصين (4)

387. 

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG567.html
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 القوة ستخداما في تجازف ال الصين ان إال تايوان، في مثيالتها مع تقارن  ال ضخمة مالية وإمكانيات

 المدى على تحقيقه يمكن ال المسألة هذه حسم أن   الباحث ويرى  الراهن، الوقت في المسألة لحسم

 ربما العسكرية سساتهاؤ م بتطوير ستمرارهافضاًل عن ا إقتصادياً  الصين صعود إستمرار أن   إال القريب،

 زمام متالكا لها يتاح ثم ومن المتحدة للواليات موازية قوة الصين تصبح أن إلى المستقبل في سيؤدي

 جيد مؤشر قتصادهاا نتعاشاو  الصين صعود أن   تايوان سترى  سالعك على وربما تايوان، لضم المبادرة

 .    معها الوحدة على
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 خــاتمــــــــــة واالستنتاجات والتوصيــاتال

 اً جيوبوليتكي مرتكزاً  كونهال ؛الخارجية الصينية السياسة في تايوان من أهم المسائل قضيةُتع د 

ز قضايا الخالف بين الصين والواليات المتحدة األمريكية أبر  ومن يحقق متطلبات األمن القومي الصيني،

 ؛الباسيفيك -تحجيم دور الصين في منطقة آسياًا بهدف سكريعو  سياسياً  سعت األخيرة إلى دعم تايوان إذ

تنظر الصين إلى تايوان و ، لألمن القومي الصيني اً ل تهديديمث   التواجد األمريكي في مضيق تايوان لذا فإن 

نتصار الثورة الشيوعية ا بعدزء من أمنها القومي وشأن صيني داخلي أفرزتُه الحرب األهلية على إنها ج

وأنصارُه ولجوئهم  (يكشتانغ كاي شي)تزعيم حزب الكومينتانغ وهزيمة  1949عام  (ونغدماو تسي )بقيادة 

على  الصين ، وتؤكدعيكما تد   ة الصين في عائدية تايوان إليهاوان هذا األمر ال يلغي أحقي   ،إلى تايوان

إذ يتم بموجب ، مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وفقعلى ضرورة حل هذه  المسألة بدون أي تدخل خارجي 

ستثناء احتفاظ بجيشها بهذا المبدأ منح تايوان حكمًا ذاتيًا يسمح لها بإدارة شؤونها الداخلية كافة مع اال

 .المركزية الشؤون الخارجية التي ُتدار من الحكومة الصينية

ك ُيدرك الطرفان الصيني والتايواني  كما ،ستخدام القوةاالصين بتحقيق التوحيد السلمي وعدم  تتمس 

 أن  ي سياسة جديدة من شأنها تغيير طبيعية العالقة التي تحكم الطرفين والتي من شأنها مدى خطورة تبن  

ل دخ  تَ إلى اه تعد  يالصين وتايوان بل ى الثنائي بين قتصر على المستو ي الخطير ربما تفضي إلى تصعيد 

جات ستنتامن اال عددٍ  ، وفي ظل هذا الوضع فقد توصل الباحث إلىهاوحلفائمؤكد من الواليات المتحدة 

 : اآلتي والتوصيات التي تتمثل في
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 ستنتاجاتاال

في الذي من الممكن أن تؤديه للدور  اً ها الدولة في محيطها اإلقليمي معيار لالمكانة التي تشغُتع د  .1

 بأهمية كان ذلك اإلقليم يتمتع ذاإ ةخاصبو  ،دوليةالمؤثرة على الساحة ال األخرى القوى  التنافس مع

 عالمية مكانةوضمن لها  ،دور مؤثر وفاعل لصين تأديةلأتاح  الذي اآلسيوي  كالمحيط إستراتيجية

 مستقباًل. تتبو أهاأن   من المتوقع

 ي بحر  الباسيفيك بين -منطقة آسيا لجيوبوليتيكة لتايوان بما تشغلُه من موقع مهم فيتتمثل األهمية ا .2

مع بحر الصين من أقصر الطرق التي تربط المحيط الهادي  وصفهالجنوبي بالشرقي و الصين 

 لذلك فإن عودة تايوان إلى الصين سيعزز من مكانتها وقوتها في المنطقة.  الجنوبي

الذي  1978منذ عام  نفتاح()تبني سياسة اإلصالح واال ب شؤونها الداخليةنجاح الصين في ترتي إن   .3

ومكاو من أيدي البرتغاليين عام  1997من سيطرة البريطانيين عام  غكون غإستعادة هون نتج عنه

إعادة تايوان إلى أحضان  إمكانية بشكل رسمي، كفيل بزرع الثقة بالنفس للعمل الجاد من أجل 1999

 .صين()ال الوطن األم

 الصين لتايوان سوف إستعادة أن  السياسي إلدراكها  ونظامها تايوان حماية إلى المتحدة الواليات سعت .4

، فضاًل عن الباسيفيك -في منطقة آسيا المتحدة الواليات مصالح على كبير وخطير تاثيرا له يكون 

  .ب األمرما تطل   متى تيجية تستخدمها الواليات المتحدة للضغط على الصيناكون تايوان ورقة إستر 

  فيما يتعلق بقضايا األمن القومي الصيني. اال القوة ستخداما عن بتعاداال إلى الصين تسعى  .5

من خالل  ل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، ويبدو ذلك جلياً تنتهج الصين سياسة عدم التدخ   .6

 وبالطرق  بالحوار هاحل ضرورة لىع كيدأوالت الدولية في النزاعات والخالفات لالتدخ   سياسة عدم

 .السلمية
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الباسيفيك فإن الواليات المتحدة تسعى  -الصين في منطقة آسيا المتصاعدة التي تشهدهانظرًا للمكانة  .7

في هذا يصب  دعم تايوان سياسيًا وعسكرياً ان مع دول عدة و  للبحث عن توازن في تلك المنطقة

 .االتجاه

تمرار الصين في التقدم على المستويات السياسية والعسكرية سالى ان إتشير المعطيات الراهنة  .8

أكثر فاعلية ومكانة  اً ة الصعود السلمي التي تنتهجها سيضمن لها دور سفضل سياب كافة قتصاديةواال

 على الساحة الدولية. اً مؤثر محتماًل و  اً عالمي اً مهمة ألن تكون قطب

تعزيز  تحرص على ان األولىالدول إال بعض ن و على الرغم من وجود خالفات سياسية بين الصي .9

 ستمرار.  اب اوتسعى إلى تطويره قتصادية مع تلك الدولعالقاتها اال

في بحر الصين الجنوبي من خالل  ستراتيجيةتسعى الواليات المتحدة إلى ضمان مصالحها اإل .10

 جميعفضاًل عن التدخل في  عسكري في تلك المنطقةال هاوفرض نفوذ ضمان حرية المالحة فيه  

 الترتيبات السياسية التي من شأنها حل هذه  المسألة.

بقاء تايوان خارج سيطرة الصين يعني تأمين موقع مهم بالنسبة للواليات المتحدة في منطقة  إن   .11

 الجنوبي.  بحر الصين فيستراتيجية ا

 ن مستقبللذا فإ ؛ يقبل المساومةوال ثابت   تايوان هو موقف   قضيةان الموقف الصيني الرسمي من  .12

رتباط الجغرافي، ستقالل واالح ان يستمر ما بين االمن المرج   قة بين تايوان والبر الرئيسالعال

الدعم األمريكي مع بشكل كامل  ستقاللاال وبالمقابل فإن الموقف التايواني المتمسك بأحقيته في

هو عليه في المستقبل ستمرار الوضع الراهن كما اح ن توفرهما لتايوان ربما يرج   يوالحماية اللت

 المنظور.
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 التوصيات

عتراف االعدم ) مبدأ ثابت يتمثل فيعلى  مع الدول ترتكز الصين في إقامة عالقاتها الدبلوماسية  .1

ستمرار على مبدأ الصين الواحدة وان تايوان جزء ايؤكد ب الصيني صانع القرار السياسيبتايوان(، أي ان 

 ال يتجزأ منها. 

في الوقت الراهن  التعامل مع الدول المجاورة لهُ  األهمية الجيوبوليتيكية في قرار العراقيصانع ال يدرك أن   .2

 والمستقبل.

العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية سواء أكانت داخلية أم  بالحسبانأن ياخذ صانع القرار العراقي  .3

 خارجية.

، ين بين الجانبين الصيني واألمريكيحد   اذ اً سالح ُتمثلتايوان  ان قضيةأن يدرك صانع القرار العراقي  .4

 .بينهماة في العالقات من المسائل المؤثر وأهم مسألة 

نطالقًا من مبدأ الصين الواحدة اأن يدرك صانع القرار العراقي عدم إقامة عالقات دبلوماسية مع تايوان  .5

 .2015عام  ينبين العراق والص ستراتيجيةعالن إقامة الشراكة االإ تم اإلتفاق عليه في الذي 

 توتر عامل شكلت تايوان التي طالما قضية وبحث وثيق بشكل الجانبين الصيني واألمريكي التواصل على .6

 الثنائية العالقات ستقرارامؤكد في  ذلك من شأنه المساهمة بشكل إن  إذ  بين البلدين، العالقات فيًا كبير 

 ستقرار المنطقة كذلك.او  وتنميتها البلدين بين القائمة

 -ستقرار في منطقة آسياأهمية الحفاظ على السالم واال بالحسبانعلى الجانبين الصيني واألمريكي األخذ  .7

 .ذلكبشأن  يٍ موضوع وتنبي موقفٍ  إلى الصين، ةبتايوان بالنس قضية الباسيفيك ومدى حساسية

ة الصينية ان العالقة ما بين الصين وتايوان ستبقى خاضعة للمتغيرات الداخلي بالحسبانأن يؤخذ  .8

 واإلقليمية والدولية.
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                                         :الموقع اإللكتروني
https://democraticac.de/?p=41719 

عزت شحرور، الصين ونزاعات المحيط الهادي: األسباب والمآالت، مركز الجزيرة للدراسات،   .12
                     ، الموقع اإللكتروني: 1/10/2012قطر، الدوحة، 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/10/201210191733518887.h
tml      

، تطورها، مركز الجزيرة للدراساتو  هاكز امر  ...، صناعة القرار في الصينعزت شحرور  .13
                                  ، الموقع اإللكتروني:  2013 الدوحة،

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/11/201311137631298783.ht
ml 

منصور، السياسة الخارجية الصينية من منظار الثقافة اإلستراتيجية، المركز العربي  عماد  .14
            ، الموقع اإللكتروني: 2016، الدوحة، تموز 21ألبحاث ودراسة السياسات، العدد: ل
                                                    818.aspx-https://bookstore.dohainstitute.org/p    

               
الغامض، مركز  والمستقبل التاريخية الجذور الصينية األميركية غودمو، العالقات فرانسوا  .15

                      ، الموقع اإللكتروني: 2013 األول الجزيرة للدراسات، الدوحة، تشرين

http://www.siyassa.org.eg/News/15688.aspx
http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/6866/3948?target=_blank
http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/6866/3948?target=_blank
http://jilrc-magazines.com/مجلة-جيل-الدراسات-السياسية-والعلاقات
http://jilrc-magazines.com/مجلة-جيل-الدراسات-السياسية-والعلاقات
http://jilrc-magazines.com/مجلة-جيل-الدراسات-السياسية-والعلاقات
https://democraticac.de/?p=41719
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/10/201210191733518887.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/10/201210191733518887.html
http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/11/201311137631298783.html
http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/11/201311137631298783.html
https://bookstore.dohainstitute.org/p-818.aspx
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http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/2013102711238987451.
html 

القوى اإلقليمية والدولية وتأثيراتها في السياسة  محمد صالح ربيع، ومهيمن عبد الحليم طه،  .16
، 59الصينية رؤية جيوبولوتيكية، مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد: 

                          الموقع اإللكتروني: ،2017، بغداد
          https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=8193&uiLanguage=ar

         
، الموقع 25/5/2019رجية الصينية، بكين، مركز دراسات الصين وآسيا، مبادئ السياسة الخا  .17

 rc.org/index.php?d=47&id=958-http://www.chinaasia             االلكتروني:

                
أيلول  13جيوبوليتيك، ستراتيجية، معنى علم الالموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واال  .18

                                              ، الجزائر، الموقع اإللكتروني:2016
  1algiubulutik.54-ylm-dz.com/community/threads/myn-https://www.politics/ 

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية نائما،  يني، الصين: العمالق الذي لم يبقَ ناصر الحس  .19
                         ، الموقع اإللكتروني:3/2/2019واالستراتيجية، 

 -ibq-lm-aldhi-alymlaq-dz.com/community/threads/alsin-https://www.politics
/ma.7198-na 

 

 

 :الجامعية سادسًا: الرسائل واألطاريح

، كلية ير غير منشورةأنس عادل الخنوس، تايوان دراسة في الجغرافية السياسية، رسالة ماجست .1
 .2003التربية ابن رشد، بغداد 

فريقيا، رسالة ماجستير، أقتصادي في السياسة الخارجية الصينية تجاه د االالبعنائلة،  ترفاس .2
  ، الموقع اإللكتروني:      62 – 60ص ، ص 2017جامعة محمد خضير بكسرة، الجزائر، 

                                         /biskra.dz:8080/jspui-http://dspace.univ
             

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/2013102711238987451.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/2013102711238987451.html
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=8193&uiLanguage=ar
http://www.chinaasia-rc.org/index.php?d=47&id=958
https://www.politics-dz.com/community/threads/myn-ylm-algiubulutik.541/
https://www.politics-dz.com/community/threads/alsin-alymlaq-aldhi-lm-ibq-na-ma.7198/
https://www.politics-dz.com/community/threads/alsin-alymlaq-aldhi-lm-ibq-na-ma.7198/
https://www.politics-dz.com/community/threads/alsin-alymlaq-aldhi-lm-ibq-na-ma.7198/
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/
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 مكانتها تحديد في ودورها للصين اإلقليميةالحسن إبراهيم، اإلسترايجية  عبد ميراأل عبد زينة .3
 .2012، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، غير منشورة العالمية، رسالة ماجستير

لخارجية السعودية، رسالة ا السياسة في المؤثرة اليحيى، العوامل عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن .4
 ، الموقع اإللكتروني:2009جامعة الخرطوم، ، ماجستير

cies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2214http://gulfpoli

15&Itemid=534-23-11-28-09-catid=238:2014&09-28-08-24-11-2015: 
دراسة في الصعود السلمي والقوة  علي حسين محمود باكير، مستقبل الصين في النظام العالمي، .5

، البريد 2016الحقوق والعلوم السياسية،  أطروحة دكتوراه، جامعة بيروت العالمية، كلية الناعمة،
                    اإللكتروني: 

    http://librarycatalog.bau.edu.lb/BAUNumFile/Law/Theses/II161019.pdf

       
فريقيا، فترة ما بعد الحرب الباردة، قطاع النفط أقتصادية الصينية في ستراتيجية االقط سمير، اال .6

، الموقع اإللكتروني: 2008إنموذجًا، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 
                                                                 /biskra.dz/1857-http://thesis.univ

      
شحادة، السياسة الخارجية الصينية تجاه النظام الدولي "البعد الثقافي نموذجًا"  محمد سليمان مها .7

اإلنسانية، جامعة األزهر، القاهرة،  والعلوم اآلداب (، رسالة ماجستير، كلية2015 -1991)
 الموقع اإللكتروني:     ،2017

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/He/archive_masterstd.asp?stdno=20140072 
، رسالة 2000 عام بعد الصين اتجاهالروسية  السياسة في مريكياأل المتغير ذاري، حربي هديل .8

 .2015النهرين،  جامعة /السياسية العلوم كليةمنشورة، ماجستير غير 
 الدولي للنظام الهيكلية البنية في ومستقبلها الصين مكانة واقع، بيعيالر  الجبار عبد عامر ياسين .9

، 2018والفرص، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، كلية االداب والعلوم، عمان،  القيود–
    الموقع اإللكتروني:

http://meu.edu.jo/index.php?type=library&action=viewPaper&id=156&name=Fa
culty%20of%20Arts%20and%20Sciences 

 

 

 

http://gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2214:2015-11-24-08-28-09&catid=238:2014-09-28-11-23-15&Itemid=534
http://gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2214:2015-11-24-08-28-09&catid=238:2014-09-28-11-23-15&Itemid=534
http://librarycatalog.bau.edu.lb/BAUNumFile/Law/Theses/II161019.pdf
http://thesis.univ-biskra.dz/1857/
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/He/archive_masterstd.asp?stdno=20140072
http://meu.edu.jo/index.php?type=library&action=viewPaper&id=156&name=Faculty%20of%20Arts%20and%20Sciences
http://meu.edu.jo/index.php?type=library&action=viewPaper&id=156&name=Faculty%20of%20Arts%20and%20Sciences
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 سابعًا: شبكة اإلنترنت العالمية

، 2015آب  20خطة الصين الكبرى لبحر الصين الجنوبي، جريدة الوفد، مد عز العرب، أح .1
                                      ، الموقع اإللكتروني:الجيزة

 https://alwafd.news/essay/1491 
 Franceوكالة أنباء ، ستراتيجية الصينال شكل منافساً ستراتيجية آلسيا تاوروبي يطلق تحاد األاال .2

     ، الموقع اإللكتروني:26/9/2018، 24

-https://www.france24.com/ar/20180926  تشكل-آلسيا-استراتيجية-يطلق-وروبياال-االتحاد-

 الصين-الستراتيجية-منافسا

الموقع اإللكتروني:  ،9/3/2019،  أجهزة مجلس الدولة الصيني، شبكة الصين لألنباء .3
                             zz.htmar/zz/htm/-http://arabic.china.org.cn/arabic/shuzi

      

، )شينخوا( األنباء الصينية وكالة، 2018في  قياسياً  التجارة عبر مضيق تايوان تسجل رقماً  .4
     ، الموقع اإللكتروني:16/1/2019

                               -tp://arabic.news.cn/2019ht 
c_137748981.htm/01/16 

، الموقع 19/5/2019، الموقع الجغرافي للصين على الموقع اإللكتروني للشبكة العالمية .5
htm-http://arabic.cri.cn/other/china_geography/1.1                       :اإللكتروني

                     

صحيفة الشعب الصيني، ، تنموية هائلة فريقيا تخلق فرصاً أالشركات الصينية العاملة في  .6
 ، الموقع اإللكتروني:7/3/2019

 9553374.html-019/0307/c31659http://arabic.people.com.cn/n3/2 

وكالة ، الصين تحث الواليات المتحدة على التوقف عن إحداث أمواج في بحر الصين الجنوبي .7
                      ، الموقع اإللكتروني: 17/11/2018األنباء الصينية )شينخوا(، 

              9519265.html-http://arabic.people.com.cn/n3/2018/1117/c31664
        

عابر  ختبار صاروخ ثانٍ التزام بقرارات األمم المتحدة بعد الصين تحث كوريا الديمقراطية على اال .8
 :، الموقع اإللكتروني29/7/2107وكالة األنباء الصينية )شينخوا(، ، للقارات

                                            07/29/c_136482444.htm-http://arabic.news.cn/2017
          

نباء الصينية ألللواليات المتحدة بشأن قانون متعلق بتايوان، وكالة ا رسمياً  حتجاجاً إالصين تقدم  .9
  ، الموقع اإللكتروني:2/1/2019ينخوا( )ش

 01/02/c_137715409.htm-http://arabic.news.cn/2019            

https://alwafd.news/essay/1491
https://www.france24.com/ar/20180926-الاتحاد-الاوروبي-يطلق-استراتيجية-لآسيا-تشكل-منافسا-لاستراتيجية-الصين
https://www.france24.com/ar/20180926-الاتحاد-الاوروبي-يطلق-استراتيجية-لآسيا-تشكل-منافسا-لاستراتيجية-الصين
https://www.france24.com/ar/20180926-الاتحاد-الاوروبي-يطلق-استراتيجية-لآسيا-تشكل-منافسا-لاستراتيجية-الصين
http://arabic.china.org.cn/arabic/shuzi-ar/zz/htm/zz.htm
http://arabic.news.cn/2019-01/16/c_137748981.htm
http://arabic.news.cn/2019-01/16/c_137748981.htm
http://arabic.cri.cn/other/china_geography/1-1.htm
http://arabic.cri.cn/other/china_geography/1-1.htm
http://arabic.people.com.cn/n3/2019/0307/c31659-9553374.html
http://arabic.people.com.cn/n3/2018/1117/c31664-9519265.html
http://arabic.news.cn/2017-07/29/c_136482444.htm
http://arabic.news.cn/2019-01/02/c_137715409.htm
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، الموقع 6/1/2016صحيفة الشعب الصينية، الصين تلغى الموافقات إلنجاب طفل أول وثان،  .10
 http://arabic.people.com.cn/n3/2016/0106/c31664-اإللكتروني:

html.8999663 

راء، وكالة األنباء الصينية )شينخوا(، راء والض  الصين شريك رئيسي ألمريكا الالتينية في الس   .11
                ، الموقع اإللكتروني: 12/2/2018

 02/12/c_136969646.htm-http://arabic.news.cn/2018    

، CGTN، 26/4/2019فاقًا جديدة للتعاون الدولي، آالدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق تفتح  .12
 الموقع اإللكتروني: بكين، 

04/26/c_138012215.htm-http://arabic.news.cn/2019 

  ، الموقع اإللكتروني:9/12/2018اللجنة العسكرية المركزية، راديو الصين المركزي،  .13

      bic.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20204.htmhttp://ara 

  ، الموقع اإللكتروني:9/3/2019اللجنة العسكرية المركزية، شبكة الصين لألنباء،  .14

mar/zz/htm/zz4.ht-http://arabic.china.org.cn/arabic/shuzi 

أعمال الدورة  للجنة العامة ترفض إدراج طلب تايوان لإلنضمام لألمم المتحدة ضمن جدولا .15
 ، الموقع اإللكتروني: 19/9/2007ألمم المتحدة، الثانية والستين، ا

https://news.un.org/ar/story/2007/09/73362 

 مجلة، ستقرار النظام العالميإتحاد األوروبي من أجل تعاون الصين واإل، جينغ تشن شياو  .16
                    ، الموقع اإللكتروني: 28/12/2018الصين اليوم،

n/ctarabic/2018/fmwz/201812/t20181228_800152http://www.chinatoday.com.c

html.821 

عربي، هواوي،  عن ستئناف المفاوضات التجارية مع الصين ورفع الحضراترامب يعلن   .17
 :، الموقع اإللكتروني29/6/2019

                                                            18348811-http://www.bbc.com/arabic/business

       

شكاكطة عبد الكريم، محاضرات حول الجغرافيا السياسية، جامعة الجياللي بونعامة خميس  .18
                 ، الموقع اإللكتروني: 2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر،  مليانة،

file:///C:/Users/salah.hassan/Downloads/cours%20de%20gographie%20(

pdf).5 
بالتخلي عن  شي يتعهد بأقصى قدر من اإلخالص إلعادة التوحيد السلمي وال يقدم وعداً   .19

                ، الموقع الرسمي: 2/1/2019ينية )شينخوا(، استخدام القوة، وكالة األنباء الص

http://arabic.people.com.cn/n3/2016/0106/c31664-8999663.html
http://arabic.people.com.cn/n3/2016/0106/c31664-8999663.html
http://arabic.news.cn/2018-02/12/c_136969646.htm
http://arabic.news.cn/2019-04/26/c_138012215.htm
http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20204.htm
http://arabic.china.org.cn/arabic/shuzi-ar/zz/htm/zz4.htm
https://news.un.org/ar/story/2007/09/73362
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/fmwz/201812/t20181228_800152821.html
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/fmwz/201812/t20181228_800152821.html
http://www.bbc.com/arabic/business-48811183
../../../../../../../../salah.hassan/Downloads/cours%20de%20gographie%20(5).pdf
../../../../../../../../salah.hassan/Downloads/cours%20de%20gographie%20(5).pdf
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                                                  01/02/c_137714728.htm-http://arabic.news.cn/2019

       

 ، الموقع اإللكتروني:29/1/2019صين المركزي، مجلس الدولة والوزارات، راديو ال  .20

                                        http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20203.htm

      

  متاح على الموقع اإللكتروني:، 5/12/2018ة، مريم مخلوف، الجيوبوليتيك، الموسوعة السياسي .21
                             /encyclopedia.org/dictionary-https://political

 الجيوبوليتيك

 الموقع اإللكتروني:  ،20/11/2018عن المنتدى،  ،العربي -التعاون الصيني منتدى  .22

hinaarabcf.org/ara/gylt/t556241.htmhttp://www.c 

، الموقع 2014الصين بعيون عربية، بيروت، ناصر الحسيني، الصين نعومة المخالب،   .23
 اإللكتروني: 

 https://www.chinainarabic.org/?p=18084 

ترجمة كامل  2020، الجيش الصيني سيكون األقوى في العالم بحلول عام نيزافيسيمايا غازيتا  .24
  الموقع اإللكتروني: ،RT online ،22/4/2017توما، 

  https://arabic.rt.com/press/874616-عام-بحلول-العالم-في-األقوى-سيكون-الصيني-الجيش-

2020 

  BBC Newsا، هواوي: الصين تهدد بالرد على عقوبات أمريكا على عمالق التكنولوجي  .25

 http://www.bbc.com/arabic/business- ، الموقع اإللكتروني:16/5/2019عربي، 
48302084 

 :، الموقع اإللكتروني23/4/2019ويكيبيديا الموسوعة الحرة، أبقراط،   .26
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7

D8%B7%  

 

 ثامنًا: المصادر اإلنكليزية

A: Documents  

1- Bandung Conference, Ministry of Foreign Affairs of the United States of 

America, access date, June 3rd 2019, website:                            

https://history.state.gov/milestones/1953-1960/bandung-conf 

2- China Statical yearbook 2018, China Statics press, Section 2-1, 

population and its composition, Beijing, 2018, website:                           

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm  

http://arabic.news.cn/2019-01/02/c_137714728.htm
http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter2/chapter20203.htm
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20الجيوبوليتيك
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20الجيوبوليتيك
http://www.chinaarabcf.org/ara/gylt/t556241.htm
https://www.chinainarabic.org/?p=18084
https://arabic.rt.com/papers/763984-%D9%86%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D8%A7/
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Abstract 

 

"Impact of geopolitical variable on China's foreign policy toward 

Taiwan" 

 

Taiwan is a special case for China aims to unify it with mainland 

according to the concept of “one country two systems", and opposed any 

separation or independence attempts on the self-governing island Taiwan, 

which is the only part still out off Chinese central government control. While 

Beijing still sees Taiwan as part of China’s sovereign territory despite the 

island’s breakaway from the mainland at the end of the Chinese Civil War 

in 1949. For its part, Taiwan considers itself a sovereign state with its own 

democratic political system.  

The research aims to study the impact of Taiwan's geographical location on 

Chinese foreign policy; China is looking at Taiwan from a geopolitical point of 

view, as it occupies a geo-strategic location that links its eastern and eastern 

seas to the Taiwan Straits Which is a marginal part of the Pacific Ocean and 

separated from China by the Taiwan Straits, China is keen not to make that 

area an American influence, especially with the growing American political and 

military support for Taiwan which let to weaken the Chinese role on the Asia- 

pacific region. The importance of the research comes from the explaining 

Taiwan's geopolitical importance to China. 

The research contains theoretical and conceptual chapter, as well as three 

chapters besides the introduction and epilog and conclusion as the following:  
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1. The theoretical and conceptual chapter divided into two sections, the 1st 

one interested in the study of geopolitical concept and its most important 

theories, while 2nd section interested in studying the concept of foreign 

policy. 

2.  The first chapter divided into two sections the first one interested in 

Principles and objectives of China's foreign policy; the second chapter 

concentrates on China's decision-making mechanisms. 

3.  The second chapter focuses on the internal, regional and international 

determinants affecting on China's foreign policy. 

4. The third chapter that deals with the importance of Taiwan in China's 

foreign policy and its future is divided into two sections, the 1st one study 

the importance of the Taiwan issue and the second section deals with the 

future of the Taiwan issue. 

And finally concluded the study of the most important findings and 

recommendations reached by the researcher, the researcher has tried to 

present this study in an objective scientific way hoping to know the real 

orientation of Chinese policy towards Taiwan from the perspective of 

geopolitics. 
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