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ىشاك العجيج مغ الستغيخات التي تؤثخ في مدار الجور السدتقبمي لمريغ ،مشيا

ما ىػ داخمي يتعمق بالسذكالت الجاخمية لمريغ سػاء عمى مدتػػ الشطام الدياسي

الستسثل بالحدب الذيػعي الريشي ،وعمى مدتػػ الذعب الريشي وانقداماتو العخؾية
والقػمية؛ وىشاك متغيخات إقميسية متسثمة بالقػػ اإلقميسية السحيصة بالريغ كاليابان

واليشج والكػريتيغ؛ والستغيخات الجولية والتي تتجدج بجور كل مغ الػاليات الستحجة

األميخكية وروسيا االتحادية المتان تُعجان مغ أبخز مشافدي الرعػد الريشي .تكسغ
أىسية البحث في كذف الستغيخات التي تؤثخ عمى الجور الجولي لمريغ ،بسا أنيا
تستمظ العجيج مغ السقػمات التي تؤىميا لسسارسة ىحا الجور؛ إال انيا تػاجو بالسقابل

العجيج مغ السذكالت والرعػبات في تحقيق ذلظ.

الكمسات السفتاحية :الريغ؛ الجور السدتقبمي لمريغ؛ دور الريغ الجولي.
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Abstract
Many variables affect the course of China's future role,
including what is internally related to China's internal problems,
both at the level of the political system represented by the Chinese
Communist Party, and at the level of the Chinese people and their
ethnic and national divisions; There are regional variables
represented by the regional powers surrounding China, such as
Japan, India and the two Koreas; and the international variables,
which are embodied in the role of the United States of America and
the Russian Federation, which are among the most prominent
competitors to the rise of China.
The importance of research lies in revealing the variables that
affect the international role of China since it has many ingredients
that make it able to exercise this role; however, it faces many
problems and difficulties in achieving this.
Keywords: China; China's future role; China's international role.
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مقجمة

ىشاك العجيج مغ الستغيخات التي تؤثخ في مدار الجور السدتقبمي لمريغ ،مشيا

ما ىػ داخمي يتعمق بالسذكالت الجاخمية لمريغ سػاء عمى مدتػػ الشطام الدياسي

الستسثل بالحدب الذيػعي الريشي ،وعمى مدتػػ الذعب الريشي وانقداماتو العخؾية
والقػمية؛ وىشاك متغيخات إقميسية متسثمة بالقػػ اإلقميسية السحيصة بالريغ كاليابان
واليشج والكػريتيغ؛ والستغيخات الجولية والتي تتجدج بجور كل مغ الػاليات الستحجة

األميخكية وروسيا االتحادية المتان تُعجان مغ أبخز مشافدي الرعػد الريشي.
أىسية البحث:

تكسغ أىسية البحث في كذف الستغيخات التي تؤثخ عمى الجور الجولي لمريغ،

بسا أنيا تستمظ العجيج مغ السقػمات التي تؤىميا لسسارسة ىحا الجور؛ إال انيا تػاجو

بالسقابل العجيج مغ السذكالت والرعػبات في تحقيق ذلظ.

إشكالية البحث:

تشجرج اإلشكالية مغ عجة أسئمة ،ىي:

 -1ماـية الستغيخات التي تؤثخ الجور الريشي.

 -2ىل يؤثخ الرعػد الريشي عمى القػػ اآلسيػية واإلقميسية.

فخضية البحث:

تشصمق الفخضية مغ فكخة مفادىا :كمسا زادت الستغيخات سػاء الجاخمية أو

الخارجية؛ كمسا قل تأثيخ الجور الريشي عمى الداحة الجولية.

مشيجية البحث:

اعتسج في البحث عمى السشيج الػصفي ،والسشيج السقارن لسقارنة الريغ

بسحيصيا اإلقميسي والجول الكبخػ.

هيكمية البحث:

قدع البحث عمى مصمبيغ ،وضح األول الستغيخات الستغيخات الجيػستخاتيجية

فبيغ الستغيخات الجيػستخاتيجية عمى السدتػييغ
عمى السدتػػ الػششي؛ أما الثاني ّ
اإلقميسي والجولي.
:
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السطمب االول
الستغيخات الجيؽستخاتيجية عمى السدتؽى الؽطشي
ىشاك العجيج مغ الستغيخات الجاخمية التي تؤثخ عمى دور الريشي الجولي،

وتتسثل ىحه الستغيخات بستغيخيغ الجيػسياسي ،والجيػاستخاتيجي ،وعمى الشحػ اآلتي:

أوال :الستغيخ الجيؽسياسي:

بعج ؾيام الجسيػرية الريشية في عام  ،1949شيجت الريغ تحػ ٍ
الت كبيخة

في نطاميا الدياسي ،واسيست عشاصخ عجة في صياغة وتحجيج شبيعة سياساتيا،

وإضفاء الرفة القػمية عمى تػجياتيا ،والتي تتسيد باإليجابية ،والسخونة ،في التعامل

مع االحجاث ،وتدايج دورىا الجولي وفعاليتو مع زيادة القػة الػششية الريشية (الديج،
.)81 ،2117

وُيعج (الحدب الذيػعي الريشي) ىػ الحدب الحاكع الػحيج ،إذ يتػلى الؿيادة
في الشطام الدياسي وشؤون الجولة ،ويديصخ عمى الحكػمة ،والجير ،والسجتسع،
وجسيع مفاصل الجولة ،وعمى الخغع مغ ما اعمغ عشو (ماو تدي دونغ) اثشاء مخحمة

الثػرة ،بأن الدمصة تشبع مغ فػىة البشجؾية ،إال انو بعج الذخوع ببشاء الجولة ،أكج أن

(الحدب الذيػعي الريشي) القائج الفعمي لمجير وال يسكغ لمجير أن يقػد الحدب،
وعميو يعج الحدب الذيػعي ىػ الحاكع الفعمي الػحيج في البالد ،وىػ الحؼ يتػلى ؾيادة
البالد ضسغ السبادغ األساسية التي يزعيا ،وذلظ لتحقيق ميامو عبخ مجة زمشية

معيشة ،يتع بسػجبيا تحجيج األىجاف الدياسية ،واالقترادية ،والسجتسعية ،والثقاؼية،
وغيخىا (الجشابي.)44–43 ،2121 ،

إن استسخار ؾيادة الحدب الذيػعي الريشي لمدمصة الدياسية مشح عام ،1949

كان لو األثخ الكبيخ في ثبات الدياسة الريشية ،وعجم تأثخىا باألحجاث والستغيخات

غيخ شبيعية الشطام الجولي ،وانتذار
التي شيجىا العالع مشح انتياء الحخب الباردة ،وت ُ
األفكار الميبخالية ،وتأثيخ العػلسة ،كل ىحه العػامل لع تقف عائقاً امام بقاء الحدب

الذيػعي في مقاليج الدمصة سػاء عمى السدتػػ الجاخمي أم السدتػػ الخارجي،

:
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وتحاول الريغ أن تكػن عالقتيا مع بؿية الجول عمى أساس السرمحة السذتخكة

والسشافع الستبادلة ،والتعاون الستبادل(الجشابي.)56 ،2121 ،

ىشاك سسات خاصة عجيجة أتدع بيا الشطام الدياسي الريشي ،مشيا استس اخريتو

في التخاث الحزارؼ عبخ اكثخ مغ ألفي عام قبل السيالد ،والى حج اآلن في تػجيات

عقيجة نطاميا الدياسي ،كسا إنيا اتدست بتفاعل االشار الحزارؼ والتصػر الدياسي،

وتكاد الريغ تكػن الجولة الػحيجة التي لع يدتػشغ االستعسار الغخبي فييا ،عمى الخغع
مغ اقتصاعو بعس مغ األقاليع الريشية اال انو لع يدتصيع تغييخ العقجة والحزارة

الريشية (حسيج ،)58 ،2115 ،ورافق التقجم الحؼ حققو الحدب الذيػعي ،عسمية
التحجيث والتصػر الدياسي ،والتخكيد عمى السقػم االقترادؼ ضسغ السجػ الصػيل،

بعيجاً عغ الييسشة األميخكية ).(Kroenig, 2020, 15–17
وعميو ،فإن الحدب الحاكع ىػ مديج ما بيغ التسدظ بسبادغ الذيػعية والتذجيج
عمى القػمية الريشية ،ويسكغ تحجيج عػامل الزعف بشقاط عجة ،مشيا ان االقتراد

الريشي يػاجو صعػبات كبيخة عمى الخغع مغ إنيا تعج قػة ترشيعية وتكشػلػجية

عالسية ،فقج اقخ رئيذ مجمذ الجولة (لي كو تذيانغ) عام  2121انو ال يدال ىشاك
( 611مميػن) فخد صيشي ذو ٍ
دخل متػسط أو مشخفس ،أو حتى أقل (Nakazawa,

) .n.d.كسا ان جائحة كػرونا ( )Covid - 19أدت الى تفاقع مذكالت الشطام عبخ

زيادة معجالت البصالة ،فزالً عغ ذلظ شيج االقتراد الريشي قبل الجائحة أدنى
معجل نسػ لو مشح ( )31عاماً ).(Tan, n.d.
وتعير األقميات في الريغ في مشاشقيع عمى مداحة تقجر بحػالي  %61مغ

إجسالي مداحتيا الكمية ،وتزع الذيشجيان" ( )Xinjiangو "التيبت" ()Tibet
و"مشغػليا" و"يػنان" ( ،)Yunnanوتعج مشاشق استخاتيجية لػفخة الثخوات السػجػدة في

باشغ أرضيا ) .(China’s Ethnic Fault Lines, n.d.ويسثل إقميع "شيشجيان"

نحػ سجس مداحة البالد ،إذ ُي ّعج أكبخ األقاليع ذات االستقالل الحاتي السحجود ويأتي
بعجه في التختيب إقميع "التيبت" ).(East Turkestan, n.d.
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وإذا كان إقميع "التيبت" قج شكل في الدابق حالة إزعاج لمدمصات الريشية

وذلظ بدبب الخرائز الجيشية لإلقميع والسكانة التي يحطى بيا السسثل الجيشي لدكان

اإلقميع أو ما يعخف باسع "الجالؼ الما" عمى الرعيج العالسي وفي السحافل الجولية مغ

شيخة ،اال ان إقميع :شيشجيان" جحب اإلنتباه إليو مشح عام  ،2119عشجما وقعت

اضصخابات كبخػ في اإلقميع دقت جخس اإلنحار بالشدبة إلى الدمصات الريشية

).(China’s Ethnic Fault Lines, n.d.

وتكسغ السذكمة األساسية في ىحا اإلقميع ،بؿيام الدكان األصمييغ مغ

"األيغػر" بثػرات متعجدة لمتخمز مسا يدسػه االحتالل الريشي لبالدىع في القخن

التاسع عذخ ،ونجحػا في ثػرة  1933عمى الريغ القػمية في إعالن (جسيػرية

تخكدتان الذخؾية اإلسالمية) وصسجت حتى العام  1943مع دخػل الغدو الريشي
والخوسي السذتخك .ثع نجحػا (األيغػر) مخة أخخػ عام  1944في إعادة تأسيذ

"جسيػرية تخكدتان الذخؾية" التي أسقصيا الذيػعيػن الريشيػن عام  ،1949وقج ضل

اإلقميع مشح ذلظ الػقت يعاني تحت الحكع الذيػعي (China’s Ethnic Fault

).Lines, n.d.

وفي عام  ،2119عادت قزية األيغػر إلى الػاجية لتترجر السذيج ،عمى

إثخ مقتل  211إيغػرؼ و 1711جخيح عمى يج الدمصات الريشية وفق الحريمة

الخسسية (أعسال عشف عخؾية في الريغ ،د.ت).

تأتي أىسية ىحا اإلقميع ،إلى أنو يدود الريغ بـ  %13مغ إنتاجيا الكمي

لمشفط ،و %28مغ انتاج الغاز الصبيعي ،كسا يزع اإلقميع أكثخ مغ  %82مغ الثخوة
السشجسية في البالد ،ونحػ  %41مغ احتياشات الغاز والفحع الحجخؼ ،وثمث

احتياشي الريغ الكمي مغ الشفط فزالً عغ كسيات كبيخة مغ الحىب واليػرانيػم
والسػارد الصبيعية ذات البعج اإلستخاتيجي ،كسا ُي ّعج مخك اد لإلنتاج الغحائي لمجول ،وُي ّعج
اإلقميع كحلظ بػابة الريغ مغ الشاحية الجيػإستخاتيجية لجول آسيا الػسصى (باكيخ،

.)198–192 ،2111
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ولعل مغ اىع خرائز االختالل الجيسػغخافي في الريغ ،ىػ االرتفاع

الدخيع والكبيخ في معجل عسخ الفخد ،خرػصاً الفئات العسخية األكبخ في اليخم،
يقابميا عجم تعػيس فئة الذباب ،والدبب يعػد في ذلظ الى انخفاض ندبة الخرػبة
وتخاجع اعجاد الفئات العسخية مغ اسفل اليخم ،فزالً عغ اختالل الشدبة ما بيغ الحكػر
واالناث ،واالختالل في تػزيع الدكان عمى أساس جغخافي ،بيغ الجاخل والداحل ،وبيغ

السشاشق الحزخية والخيف ).(China’s Ethnic Fault Lines, n.d.

فالريغ تسخ بسخحمة غيخ اعتيادية مغ تحػل السجتسع الدخيع مغ شاب الى

كيل .وذلظ بدبب سياسة تحجيج الشدل التي شبقت في عام  .1978التي أجبخت

العػائل عمى انجاب شفل واحج فقط ،اذ أدت ىحه الدياسة الى انحجار حاد في ندبة

الخرػبة خالل مجة زمشية قريخة ).(Branches, n.d.

فزالً عغ اختالل ندبة الحكػر واالناث ،وىي احجػ السذكالت األخخػ التي
تعاني مشيا ،اذ بدبب سياسة تحجيج االنجاب ،كان عجد كبيخ مغ العػائل يفزل

انجاب الحكػر لمسداعجة في العسل او في االعالة ،إذ كانت تعسج الى اإلجياض ،في

حال كان السػلػد انثى عمى امل الحرػل عمى ذكخ في السخة التالية ،وىحا أدػ الى

اختالل كبيخ بيغ اعجاد الجشديغ ،بشدبة  119ذكخ لكل  111انثى ،وفي بعس

السحافطات  135ذكخ لكل  111انثى .ان ىحا االختالل بيغ الجشديغ وصل لجرجة

ان ىشالظ ما يقارب ( 111مميػن) رجل صيشي غيخ قادر عمى إيجاد زوجة لو

(باكيخ.)248 ،2116 ،

ان ىحه السذكمة (االختالل بيغ ندبة الجشديغ) ،ستؤدؼ الى ارتفاع معجل

الذيخػخة وتقميز فخص استغالل الصاقات الدكانية ،التي تشجرج تحتيا اعمى معجل

لمفئة العاممة ،السشتجة في السجتسع .وىحا ُيحػل السجتسع الريشي الى مجتسع شائخ
وكيل بدخعة ،ؾياسية ،يعشي ذلظ ان شخيحة كبار الدغ ستتحػل الى عبء كبيخ عمى
بؿية الذخائح ،مسا يؤدؼ الى انخفاض حجع اإلنتاج واالستيالك ،ويذػه التخكيبة

الدكانية سيؤدؼ الى خمق مذكالت لمجولة ككل ،لغ يكػن سيالً التعامل معيا إليجاد
حمػل مالئسة .وىحا يعشي شيخػخة الريغ قبل وصػليا الى دولة غشية .وعمى الخغع
:
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مغ إيقاف الريغ العسل بدياسة الصفل الػاحج مشح عام  ،2116مغ الستػقع ان ىحا

القخار لع يؤتى ثساره،ـ إذ ان الكثيخ مغ األزواج سيستشعػن مغ أنجاب اكثخ مغ شفل

لعجم قجرتيع عمى تحسل الشفقات وعمى وجو الخرػص

األرياف ،وىحا يعشي استسخار االزمة ).(Clarke, n.d.

فزالً عغ ذلظ ،تعاني الريغ مغ اضصخابات اجتساعية تتسثل عمى باألخز
في اتداع الفجػة بيغ العجيج مغ الذخائح االجتساعية ؼيسا يتعمق بالجخل ،وىحا يعج

عامالً مداعجاً عمى نذػء وتدايج التطاىخات التي يقػم بيا العسال والسدارعػن ،احتجاجاً
عمى ىحه الفخوقات .وشكمت التطاىخات الصالبية مرجر القمق األكبخ لمدمصات

الريشية خالل فتخات متعجدة(باكيخ.)249 ،2116 ،

ان أسباب االضصخابات االجتساعية التي تعاني مشيا الريغ ،ليا مدببات عجة ،لعل

أىسيا ):(Gobel & Ong, 2012, 37–39

 .1الشداعات حػل األراضي ،وىي الدبب األساسي لالضصخابات االجتساعية ،وتذكل
ما ندبتو  %65مغ اجسالي مدببات االضصخابات االجتساعية ،ويخجع سببيا الى

مرادرة الحكػمة ،غالباً ،أراضي الدكان مقابل تعػيزات غيخ مشاسبة ،وفي
عشػة ،وىشاك تقاريخ تذيخ
حاالت أخخػ يتع اجبار األىالي عمى مغادرة أراضييع
ً
الى ان البعس مغ الحكػمات السحمية تكمف عرابات لصخد األىالي الحيغ

يخفزػن تخك مشازليع.

 .2التجىػر البيئي ،يعج مغ عػامل تعديد االضصخابات االجتساعية ،كسا ان

الستزخريغ مغ ىحا التجىػر ،غالباً يتجسعػن بذكل كبيخ الثارة انتباه وسائل
االعالم وتدميط الزػء عمى السذكالت التي يعانػن مشيا.

 .3االضصخابات بيغ العسال ،وعمى وجو الخرػص العسال السياجخون مغ القخػ
واالرياف الحؼ يػضفػن في السجن او السشاشق الداحمية ،ويصالبػن بتحديغ

اجػرىع ،وشخوط عسميع.
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 .4األقاليع التي تحاول االنفرال عغ الريغ ،مثل تايػان وإقميع التبت ،ولسا لحلظ مغ
تأثيخ عمى تػجيات الدياسة الريشية وأدائيا الخارجي ،ومحاولة الدمصة في

معالجة ذلظ وما يدتشدفيا مغ مػارد وإمكانات.

ثانياً :الستغيخ الجيؽاقترادي:
مشح عام  1978حافع االقتراد الريشي عمى نسػ بمغ في الستػسط ما يقخب

مغ  ،:8وعمى الخغع مغ األرقام السثيخة لإلعجاب ،ىشاك العجيج مغ السذكالت

االقترادية الخصيخة الشاجسة عغ الشسػ االقترادؼ؛ فجخل الفالحيغ وبعس سكان

السجن والقخػ في انحجار.

يػاجو الخيف الريشي أزمة حؿيؿية ،إذ ان دخل الفالحيغ بعج ان دفع

الزخائب والخسػم ال تكفي لذخاء البحور واالسسجة لسػسع قادم ،إذ تزاءلت دخػليع
بالشتيجة ارتفعت تكاليف اإلنتاج ،والبشية التحتية في الخيف في حالة يخثي ليا ،لدػء

الخعاية الرحية والخجمات ،واذا كان  %85في الخيف يجخمػن السجارس فان نفذ
الشدبة تتخك السجرسة ويزاعف مغ حجع مذكمة الخيف اعتساد الجولة بذكل كبيخ

عميو ،إذ ان الفالح الريشي يجفع ضخائب تعادل تقخيباً ثالثة اضعاف ما يقجمو
السػاشغ في السجنية .فزالً عغ حجع االمػال التي السخررة مغ الحكػمة السخكدية

لمخيف ال ترل اليو بالذكل السصمػب؛ ذلظ لدػء وفداد كثيخ مغ الؿيادات (حديغ،
.)72 ،2118

أما البصالة ،فإن معجل البصالة في الريغ كان ثابتا إلى حج ما لشحػ %4

عمى مجػ الدشػات القميمة الساضية .ذلظ لحؿيقة أنو نط اًخ لتخاثيا االشتخاكيّ ،أدت
سياسة العسالة الكاممة تاريخياً دو اًر رئيداً في االعتبارات االقترادية لمحكػمة ،ويسكغ
االشالع عمى تفديخ محتسل آخخ في مشيجية السؤشخ ،التي ال تجسع ،وفقا لمسكتب

الػششي لإلحراء ،سػػ بيانات العسالة لمسشاشق الحزخية ،وال يدال الشقاش حػل ما
إذا كان يتعيغ تعجيل السشيجية وفقا لحلظ مغ أجل خمق صػرة إحرائية أكثخ دقة

مدتس اخ بيغ الداسة واإلحرائييغ الريشييغ ،اعتبا ار مغ عام  ،2119كان معجل

البصالة في السشاشق الذسالية الذخؾية مغ الريغ أعمى بذكل ممحػظ مسا كان عميو
:
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في األجداء الجشػبية مغ الريغ ،وفي بكيغ ،السخكد الدياسي والثقافي ،تخاوحت ندبة

البصالة بيغ  %1.3فقط لعام  ،2119وحدب صشجوق الشقج الجولي  %8.4مصمع عام
.(Unemployment rate, n.d.) 2121

أما التمػث البيئي ،فيي في مذكمة أساسية لجػ صشاع القخار في بكيغ ،إذ

قجرت ورقة عسل لسشطسة التعاون االقترادؼ والتشسية لعام  2117التكمفة االقترادية

لتمػث اليػاء في عام  2115بسبمغ  1.5تخيميػن دوالر أمخيكي ،أؼ ما يعادل 7.9

في السائة مغ ناتجيا السحمي اإلجسالي ،وقامت مؤسدة رانج بؿياس التكاليف
االقترادية لتمػث اليػاء مغ حيث اآلثار الرحية وفقجان إنتاجية العسالة وقجرت

خدارة الشاتج السحمي اإلجسالي لمريغ بشدبة  6.5في السائة كل عام بيغ عامي

.(Roy, 2018) 2113 – 2111

إن نجرة السياه والتمػث مذكمة أكثخ خصػرة ،فالريغ ىي مػشغ لذخز واحج

مغ كل  5أشخاص في العالع ،ولكغ لجييا فقط  7في السئة مغ احتياشيات السياه

العحبة في العالع ،ووفقا لسعيج األرض التابع لجامعة كػلػمبيا ،انخفزت احتياشيات
الريغ مغ السياه العحبة بشدبة  %13بيغ عامي  2111و ،2111وكان في البالد

 51الف نيخ تبمغ مداحتيا 111كع مخبع او اكثخ في الخسديشيات ،وانخفس ىحا

العجد إلى  23الف مؤخ اًخ نتيجة لإلفخاط في االستخجام الدراعي وتمػث السرانع ،أما
ما تبقى مغ القميل مغ السياه فيػ إما يدتخجم الستخخاج الفحع ومعالجتو ( ):21أو

لمدراعة (حػالي  ،):71والرشاعات التي تتخكد بذكل كبيخ في شسال شخق الريغ

القاحمة حيث أنساط األمصار وتداقط الثمػج

تتعصل بالفعل لتغيخ السشاخ ).(Roy, 2018

وتججر اإلشارة الى ان شبيعة السشطػمة االقترادية الريشية بجأت مشح تأسيذ

جسيػرية الريغ الذعبية بػصفيا دولة ذو نطام اقترادؼ اشتخاكي ،إال انيا لع تدتسخ
عمى ىحه الحال ،فجمجت بيغ الشطاميغ االشتخاكي والخأسسالي بسا يدسى اقتراد

الدػق االشتخاكي ،إذ تبقي الجولة وسائل اإلنتاج في ممكيتيا بسػجب ىحا الشطام،
والدبب في ذلظ الخخوج مغ عدلتيا عغ العالع ).(Kondapalli, n.d.
:
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 -1الستغيخ الجيؽ عدكخي – أمشي:

تذجد الريغ دائساً عمى ان تصػيخ قجراتيا العدكخية ىي لتأميغ امشيا وحجوىا،
إذ تُعج عقيجتيا العدكخية ذو تػجيات دفاعية ،فاعتبارات األمغ القػمي متشػعة في
شبيعتيا ،وتذيخ إلى تشػعيا في الجػانب العدكخية وغيخ العدكخية عمى حج سػاء ،إن
األمغ القػمي لو أىسية قرػػ بالشدبة لؿيادة البالد نط اخ لػاليتيا السدتسجة مغ دساتيخ

الحدب الذيػعي ،وفي تذكيل الريغ ،تحتل القػات السدمحة (جير التحخيخ الذعبي)
بسا في ذلظ القػات شبو العدكخية (قػة الذخشة السدمحة الذعبية )PAPF -كحلظ

مكانة خاصة حيث ساىست في جمب الحدب الذيػعي الريشي إلى الدمصة في عام

( 1949تذايذ & تذان.)15–11 ،2116 ،

ومع انتخاب  81مميػن كادر الؿيادة عمى السدتػيات الػششية واإلقميسية وعمى

السدتػيات األخخػ ،ال يدال االستقخار الدياسي واألمغ شعا اًر ،ويذسل األمغ القػمي
لمريغ أيزا االستقخار الجاخمي بسا في ذلظ عمى السدتػيات الدياسية والعخؾية
واالقترادية وغيخىا مغ السدتػيات ذات الرمة ،كسا يذسل سبل مػاجية أؼ تجخل

خارجي ،بسا في ذلظ حجوث نداع إقميسي مع الجيخان أو استشادا إلى تقييع الؿيادة

الريشية الحالي لمتيجيجات ،وعمى نصاق واسع ،يذسل األمغ القػمي لمريغ أبعادا
محمية وخارجية عمى حج سػاء ،ويذسل مػاضيع مثل آليات الخقابة الجاخمية ،والدياسة

الخارجية ،واالقتراد ،والسعمػمات ،وغيخىا مغ السػاضيع (تذايذ & تذان،2116 ،

.)15

ويختبط أمشيا القػمي باألوضاع الجغخاؼية الدياسية لمبمج ،والقزايا السػروثة

مغ الساضي ،والخوابط باألشخاف ،ال سيسا وأن ىحه القزايا تختبط بقزايا الديادة

وروابط األقميات اإلثشية مع السشاشق السجاورة ،وترػرات الؿيادة بذأن التيجيجات

والشػايا الشاشئة ،وقج أثخ الدياق الجغخافي الدياسي لمريغ إلى حج ما عمى الجػانب

األمشية لمبالد ،فزالً عغ الترػرات الستغيخة لمؿيادة وسبل الترجؼ ليحه التحجيات.
باخترار ،أدػ الدياق الجغخافي إلى العجيج مغ التجارب والسحغ لسختمف الدالالت

الريشية  -مثل اليجسات السشيكة مغ الذسال مغ مشغػليا ،مسا أدػ إلى بشاء القػػ
:
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التي تقػم ببشاء سػر الريغ العطيع (عمى الخغع مغ أنيا لع تبغ في عقج واحج أو حتى

قخن مغ الدمان ولكغ في فتخات مختمفة) ،كسا أن الدياق الجغخافي قج خفف جدئيا مغ
تأثيخ الريغ الخارجي بعج األشخاف التي قبمت فييا األقميات العخؾية القاعجة الريشية

الذاممة (سكػبيل & نادر.)9 ،2116 ،

ولحساية ىحه السرالح ،بحلت الؿيادة الريشية جيػد عجة ،بسا في ذلظ في

الدياسات الجبمػماسية والعدكخية واألمشية في الساضي ،وكانت تدتعج لمسدتقبل

لمترجؼ لمتحجيات التي تػاجو مرالحيا األمشية السترػرة ،السحمية والخارجية عمى

حج سػاء ،وىكحا ،فإن العجيج مغ الحخوب التي خاضتيا الريغ مع جيخانيا تتعمق
بالشداعات اإلقميسية ،بسا في ذلظ مع اليشج في عام  ،1962واالتحاد الدػؼياتي آنحاك

في عام  ،1969وفيتشام في عام 1979؛ في حيغ أن دخػليا في الحخب الكػرية في

أوائل  1951كان لحساية أمشيا السحيصي السترػرة؛ وفي تايػان في أزمتي 1958
و 1996-1995كجدء مغ مصالبتيا بتايػان ،ومغ السخجح أن تعدز الريغ في
السدتقبل مػقفيا مغ مرالحيا الجغخاؼية الدياسية السترػرة ،ومغ ىحه الخصػات ما

يأتي ):(Kondapalli, n.d.

 -1شخق ووسائل تػسيع الحػاجد الجغخاؼية الصبيعية في قمب البالد (الريغ اليان
التي تزع ثمث الريشييغ اليانييغ السكتطيغ بالدكان في األجداء الػسصى

والذخؾية مغ البالد)؛ ومغ ثع الديصخة عمى السشاشق الحجودية والديصخة عمييا بسا

يعادل ثمثي مداحة الريغ ،التي تقصشيا أساسا األقميات العخؾية في التبت

وشيشجيانغ ومشغػليا ،وما إلى ذلظ ،إلى آسيا الػسصى وجشػب آسيا وجشػب شخق

آسيا وشبو الجديخة الكػرية في الحجود البخية مغ خالل بخنامج التشسية الغخبية،

 -2الجخػل الستزافخ إلى السجاالت البحخية في بحخ الريغ الذخقي وبحخ الريغ
الجشػبي لتشفيح استخاتيجيتيا لمديصخة عمى السحيصيغ في السحيط اليادغ والسحيط

اليشجؼ في نياية السصاف.

:

342

السطمب الثاني
الستغيخات الجيؽستخاتيجية عمى السدتؽييؼ اإلقميسي والجولي
تؤثخ جسمة مغ الستغيخات الجيػستخاتيجية عمى السدتػييغ اإلقميسي والجولي،

في الجور الريشي ،خرػصاً عالقاتيا مع الجول الكبخػ (الػاليات الستحجة األميخكية
وروسيا االتحادية) ،والجول السؤثخة السجاورة ليا (اليابان واليشج وشبو الجديخة الكػرية)،

وسشتشاول كال السدتػييغ بذيء مغ التفريل ،وعمى الشحػ اآلتي:

أوالً :الستغيخات الجيؽبؽليتيكية عمى السدتؽى اإلقميسي:
 -1الستغيخ الياباني:

يتػجذ السحممػن الريشيػن ،مغ إمكانية عػدة اليابان قػػ كبخػ مججداً،
ويشصمقػن بتحميميع ىحا مغ ان اليابان بيحه العػدة يسكغ إن تكػن أكثخ استقاللي ًة عغ

الديصخة األميخكية وتأثي اًخ في الذؤون العالسية (بخوان & وآخخون،)264 ،2111 ،
كبيخ في الػقػف بػجو إؼ انصالقة لمعالقات الثشائية
تأثيخ
وتؤدؼ العػامل التاريخية
اً
اً

بيغ البمجييغ خرػصاً مجة االستعسار الياباني لمريغ أبان الحخب العالسية الثانية،

فزالً عغ إصخار بعس السدؤوليغ اليابانييغ عمى زيارة ضخيح ياسػكػني وىػ

عجهُ الريغ يزع رفات مجخمي حخب (التقخيخ االستخاتيجي العخبي،
الزخيح الحؼ ت ّ
.)69 ،2117
وعميو تزع الريغ نرب عيشييا ىجفاً رئيداً اتجاه اليابان مغ إن تربح قػة

مشافدة تكتسل ليا عشاصخ القػة أو تؤدؼ الػاليات الستحجة األميخكية دو ار ميساً في ىحه

السعادلة كػنيا إحجػ العػامل السقيجة لعػدة القػة اليابانية (كػخ،)115 ،2111 ،

وتستمظ لمريغ مخاوفاً إستخاتيجية تتسحػر حػل مذخوع "قػس الحخية" الحؼ ييجف إلى

تأسيذ كتمة مع الػاليات الستحجة األميخكية واليابان واستخاليا واليشجُ ،بػية تذكيل حدام
جيػبػلػتيكي بحخؼ اليجف مشو تصػيق الريغ ،كان الدبب مغ ىحا السذخوع ىػ
تخػف اليابان مغ التحجيث الدخيع لمسؤسدة العدكخية الريشية (جيانغ ،د.ت).

:
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أما الجانب األكثخ خصػرة في ىحا الرخاع الستػقع ،فيػ إمكانية التشافذ

الياباني الريشي عمى السشصقة بعج اكسال سحب القػات األميخكية مغ آسيا ،السيسا ان
دور أمشياً وسياسياً في السشصقة ،فحجوث ىحا التشافذ يجفع
اليابان بجأت فعمياً في أداء اً

كل أشخافو إلى زيادة قجراتيا االقترادية والعدكخية ،وىحا يخفع مغ حجة التػتخ متسثالً

بديادة االنفاق عمى التدمح ،ولجػئيا إلى عقج تحالفات سياسية وأمشية ،خرػصاً مع
تجاخل مرالح ىحه القػػ ،مسا يؤدؼ الى االسيام في تعقيج الحدابات األمشية ليحه

الجول ،والتي تؤدؼ الى زيادة حجة التشافدات التي تتحػل إلى صخاعات إقميسية
(عبجهللا ،2112 ،ص .)117

فزالً عغ ذلظ ،خالف الريغ واليابان عمى جدر دايػيػ (سيشكاكػ) ،وىي

عبارة عغ مجسػعة مغ الجدر غيخ مأىػلة تقع في بحخ الريغ الذخقي ،ىحه الجدر

تحت إدارة اليابان ،وتبعج ىحه الجدر 411كع جشػب جديخة اوكيشاوا اليابانية و 211كع

شسال شخق جديخة تايػان ،اال ان الريغ تصالب بيا ،اما أىسية ىحه الجدر فيي نقصة

يبجأ مشيا تحجيج السشصقة االقترادية والسياه اإلقميسية لميابان التي تكػن غشية بالغاز
والشفط ،كسا انيا تتستع بسػقع استخاتيجي قخيب مغ مسخات السالحة البحخية وتدخخ

مياىيا بالثخوة الدسكية ،فالخالف ىػ إصخار اليابان عمى أن الذخيط الحجودؼ يسخ
وسط الفزاء السائي ،في حيغ ترخ الريغ عمى نقل الذخيط بالقخب مغ الذػاشئ

اليابانية (ذياب.)134 ،2112 ،

أما في الجانب االقترادؼ ،فحجث تصػر ايجابي بيغ البمجيغ ،إذ أصبحت

الريغ الذخيظ التجارؼ األول لميابان ،كسا أصبحت الريغ ثاني اكبخ سػق
لمرادرات اليابانية ،وفي الػقت نفدو التدال اليابان الجولة األولى في تقجيع السداعجات
العامة إلى الريغ ،فسشح العام  1979وحتى مشترف العام  ،2115بمغت إجسالي

السداعجات اليابانية التي حرمت عمييا الريغ ما ؾيستو ( )3تخيمػن يغ قخضاً

و( )145مميار مشحة و( )1مميار يغ مداعجات فشية فعمى ما يبجو إن تصػر التبادل

:
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التجارؼ بيغ البمجيغ يذيخ إلى تعديد العالقات إلى مدتػػ الذخاكة اإلستخاتيجية (و ازرة

الخارجية اليابانية ،د.ت).

الذكل ( :1مؤشخات الجير والجخل القؽمي وعجد الدكان ودخل الفخد بيؼ اليابان
والريؼ)
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الذكل مؼ اعجاد الباحثة ،استشاداً الى:
Global Fire Power Data، available at: http://www.globalfirepower.com

ومغ الذكل رقع  ،16نجج ان اليابان تتفػق عمى الريغ مغ ناحية الشاتج

السحمي اإلجسالي ونريب الفخد مشو ،إال ان الكفة تخجح لمريغ بفزل قجرتيا الدكانية

والعدكخية ،وترشيفيا الثالث عالسياً عمى مدتػػ القػة العدكخية.

 -2الستغيخ اليشجي

يذكل الستغيخ اليشجؼ أحج أىع الستغيخات السيسة في األمغ اإلقميسي والعالسي،

إذ إن تذابظ العالقات بيغ الجولتيغ المتان ضسان أكثخ مغ ربع سكان العالع فإن

العالقة ليا أىسية قرػػ ،فزالً عغ العامل الجيسػغخافي والسػارد تعجان مغ األسػاق

الججيجة لمدمع والخجمات والتقشيات مسا يذكل ليا دو اًر مخكدياً في إؼ تختيبات إقميسية،
وتخػ الريغ ان اليشج شسػحة ال تفخط في ثقتيا بشفديا ذات قػة عدكخية يكػن

لمريغ معيا في يػم ما حداب (كػخ.)119 ،2111 ،

وبيشسا تثق الريغ قي قجرتيا عمى البقاء في وضع استخاتيجي افزل مغ

اليشج فإنيا في الػقت نفدو قمقة مغ العالقة الستشامية بيغ اليشج والػاليات الستحجة

:
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االميخكية وتشطخ اليشج إلى الريغ بػصفيا مرجر تيجيج تقميجؼ ونػوؼ ألمشيا ،كسا
تسثل العالقات العدكخية الريشية – الباكدتانية مذكمة لمعالقات – اليشجية – الريشية

إذ يعتقج القادة اليشػد إن الريغ تدتخجم باكدتان الحتػاء اليشج والحيمػلة دون
صعػدىا كسشافذ محتسل ليا ،ىحا وتعارض الريغ الخغبة اليشجية في الحرػل عمى
مقعج دائع في مجمذ األمغ ،فالريغ تخذى في استخجام وضع اليشج كعزػ دائع في

مجمذ األمغ مغ قبل القػػ الكبخػ السيسا الػاليات الستحجة االميخكية في تذكيل حمقة

احتػاء في مػاجيتيا خاصة إذا نجحت اليابان ىي األخخػ في الحرػل عمى مقعج

دائع في مجمذ األمغ (حمسي.)117 ،2111 ،

ويعج الدعي لمديصخة عمى الصخيق البحخؼ مغ نقاط التشافذ ما بيغ الريغ

واليشج ،إذ سعت

الريغ لحساية شخقيا التجارية ،ووارداتيا الشفصية التي تسخ بالسحيط اليشجؼ ،وىحا أثار
حؽيطة اليشج ودفعيا لمدعي الى الييسشة عمى السحيط اليشجؼ ،حتى أنيا (اليشج) قج

اتجيت نحػ تحجؼ الييسشة البحخية الريشية في السشصقة عبخ سياسة "انطخ إلى

الذخق" ،التي تتسثل في تعسيق التعاون االقترادؼ والعدكخؼ بيغ اليشج ودول جشػب
وشخق آسيا لمتأثيخ عمى الشفػذ الريشي (التقخيخ االستخاتيجي العخبي.)72 ،2117 ،

كسا تجرك الريغ انو عغ شخيق استخاتيجية الػاليات الستحجة االميخكية الججيجة

في السشصقة ،فإن اليشج تعج األكثخ تخشيحاً لسػاجية الريغ ،السيسا بعجما تخاجعت
الػاليات الستحجة االميخكية عغ التحالف مع الباكدتان ،وتخكيدىا عمى اليشج إلقامة

شخاكة إستخاتيجية (الجليسي.)97 ،2114 ،

ولميشج مخاوف كحلظ مغ الريغ ،إذ يقػل الكاتب اليشجؼ (بخاكاش)" :عمى

أولئظ الحيغ يشتقجون اليشج ،إن يتحكخوا ،إن الريغ الذيػعية احاشت بشا بقػة نػوية،
وتحالفت مع باكدتان وميانسار ،ميجديغ بحلظ شخق التجارية اليشجية في السحيط

اليشجؼ ،وقامت الريغ بشذخ صػاريخ نػوية في التبت ؾبالة اليشج ،ومكشت التكشػلػجيا

:
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الريشية ،باكدتان ،مغ اختبار صػاريخ (غػرؼ) وىي أسمحة مػجيو فقط ضج اليشج"

(دودز & اتكشدػن.)74–73 ،2112 ،

ونحػ  %91مغ مبيعات األسمحة الريشية ،تتجو إلى الجول الػاقعة عمى

حجود اليشج ،التي كانت عارضت عمى الجوام تصمعات اليشج في الييسشة عمى جشػب

آسيا ،ومغ ثع كان لجػئيا إلى تجشيغ عالقات أمشية مع قػػ إقميسية أخخػ (التقخيخ
االستخاتيجي العخبي.)72 ،2117 ،

أثـشـاء الـدـشـػات الـعـذـخ الساضية شيجت التبادالت التجارية بيغ البمجيغ تصػ اًر

كبي اًخ ووفقا ألرقـام
و ازرة التجارة الريشية بمغت ؾيسة التبادل التجارؼ مع اليشج  7،18مميار دوالر أمخيكي

عام  2115بعج إن كانت  311مميػن دوالر عام  1991وتعج الريغ اليػم ثاني أكبخ
شخيظ تجارؼ لميشج بعج الػاليات الستحجة االميخكية ،وقج ركدت السباحثات التي دارت بيغ

الدعيسيغ الريشي واليشجؼ خالل زيارة الدعيع الريشي الى اليشج عام  2116عمى تصػر

العالقات االقترادية بيغ البمجيغ ورفع مدتػػ التبادل التجارؼ بيشيسا مغ  21مميار دوالر
سشػياً إلى  41مميار دوالر ،ويدعى الصخفان لديادة حجع التبادل التجارؼ بيشيسا ليرل

بحمػل عام  2111إلى نحػ  51مميار دوالر (التقخيخ االستخاتيجي العخبي،2117 ،

 .)73-72وحدب و ازرة التجارة اليشجية ،فإن الريغ تُعج اكبخ شخيظ تجارؼ في اليشج
عام  ،2121إذ بمغ التبادل التجارؼ بيشيسا ( )77.7مميار دوالر أميخكي (أؼ دالئل
الستعادة الريغ مختبة الذخيظ األول لميشج؟ ،د.ت).

وتبقى مخاوف الريغ مغ الصسػحات اليشجية اإلقميسية عمى الخغع مغ ذلظ

السشاخ التجارؼ السشتعر في السشصقة ،ال سيسا إن اليشج قج شخعت في تػؾيع الكثيخ مغ
اتفاؾيات التجارة الحخة مع دول أسيػية مختمفة ضست وسط وجشػب وشخق آسيا ،وىي

متفػقة عمى الريغ بججارة في مجالي التكشػلػجيا السعمػماتية وترشيع األدوية (حمسي،

.)74 ،2111

:
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يتزح لشا مغ الذكل  ،17ان الريغ تتفػق وبذكل ممحػظ عمى اليشج ،عمى

الخغع مغ التقارب في عجد الدكان ،إال ان الكفة تسيل لرالح الريغ.

 -3كؽريا الذسالية والجشؽبية

يعج البعج األمشي وتحقيق االستقخار في كػريا الذسالية مغ أىع أىجاف

الدياسية الخارجية الريشية ،إذ سعت حكػمة الريغ لحل األزمة الشػوية الكػرية

بالصخق الدمسية عمى الخغع مغ العالقات الثشائية بيغ البمجيغ تتأرجح صعػداً وىبػشاً،

فجعت الريغ كػريا الذسالية إلى تجشب أجخاء تجارب صاروخية؛ الن ذلظ مغ شأنو

زيادة التػتخ في شبة الجديخة الكػرية .وتيجد الريغ باستخجام حق الفيتػ عمى أؼ

مذخوع قخار يرجر مغ مجمذ األمغ لفخض عقػبات عمى كػريا الذسالية ،وتكسغ

رغبة الريغ في إن تتفادػ بأؼ ثسغ كان حجوث تغيخ سياسي او تغيخ اجتساعي
سخيع في كػريا الذسالية ،مثل انييار الشطام مثالً (سػاء أكان عغ شخيق العقػبات أم

الحخب أم بفعل تحخكات تقجم عمييا بيػنغ يانغ نفديا) ما يسكغ إن يتسخس في تقخيخ
بكيغ – عغ تبعات وآثار سمبية في الريغ ،ومغ بيشيا احتساالت :تجفق اعجاد ضخسة

مغ الالجئيغ عمى نحػ قج يؤدؼ إلى زعدعة االستقخار في شسال شخق الريغ وخدارة

دولة عازلة "شبو حميفة" وؾيام وجػد عدكخؼ لمقػات األميخكية وتمظ الستحالفة وإياىا

:
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في كػريا الذسالية عمى مقخبة مغ الحجود الريشية وضيػر شبو جديخة كػرية مػحجة

حميفة لػاششصغ (التقخيخ االستخاتيجي العخبي.)74 ،2117 ،

إن صخاعي كػريا وتايػان يسكغ إن يربحا مرج اًر لتػتخ كبيخ وىسا االستثشاء
الحؼ يثبت قاعجة إن الجغخاؼيا تؤثخ عمى فخص الرخاع في شخق آسيا فالرخاع الكػرؼ
يعج مرج اًر لتػتخ متراعج؛ ألنو السكان الػحيج في شخق آسيا الحؼ احتفطت ؼيو
الػاليات الستحجة االميخكية بتػاجج عدكخؼ فالػاليات الستحجة االميخكية بػصفيا قػة
بحخية كسا ىػ الحال في اوروبا إثشاء الحخب الباردة ليا قػات بخية في كػريا الجشػبية
وتمظ القػات عخضة ليجػم مفاجئ ولحلظ اعتسجت الػاليات الستحجة االميخكية عمى
األسمحة الشػوية لخدع إؼ ىجػم وىػ ما أدػ إلى تذجيع كػريا الذسالية عمى امتالك

األسمحة الشػوية ،لحا عسل الخدع الشػوؼ بأقل درجة مغ تػتخ القػػ العطسى؛ الن
الريغ تتخح مغ كػريا الذسالية دولة حاجدة مغ ثع لع يكغ ليا مرمحة استخاتيجية في

تذجيع كػريا الذسالية عمى تحجؼ الػضع الخاىغ ،بل عمى العكذ مغ ذلظ ونتيجة
إلشباع مرالحيا الحيػية عسمت بكيغ مع سيؤول وواششصغ لمحفاظ عمى الػضع

الخاىغ (التقخيخ االستخاتيجي العخبي.)74 ،2117 ،

كسا إن لمريغ نداع مع كػريا الجشػبية (حميفة الػاليات الستحجة االميخكية)

حػل جدر دكتػ والكػريػن حداسػن تجاه الريغ بدبب االدعاءات التاريخية لبجيغ
ؼيسا يتعمق بفػريػ بتاريخ مسمكتيا التي تعجىا الريغ جدءاً مغ تاريخ الريغ ،ألُّنيا

جغخاؼيا كانت تقع في الريغ الحالية (كاضع.)144 ،2111 ،

إن التكيف الحؼ كان يحجث في عالقات الريغ بكػريا الجشػبية ىػ جدء

مكسل لدياسة تجعيع مجانبتيا لكي تكػن قادرة عمى التخكيد بفعالية أكبخ عمى اليجف
السخكدؼ ،وإذا أخحنا في الحدبان تاريخ كػريا ومذاعخىا العامة نجج إن التكيف

الريشي الكػرؼ بحج ذاتو يديع في إضعاف الجور اإلقميسي السحتسل لميابان ويييئ
الطخوف أو الخمؽية الالزمة لطيػر عالقة ذات شابع تقميجؼ أكثخ حجه بيغ الريغ

وكػريا (إما السعاد تػحيجىا أو التي ال تدال مقدسة) (بخيجشدكي.)178 ،1999 ،
:
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إن شبو جديخة كػريا بذقييا الذسالي والجشػبي يبخز تأثيخىا في الريغ عغ

شخيق ازدياد حجة السشافدة بيشيسا؛ الن العالقة التشافدية ىشا يكػن مخددوىا سمبي
التأثيخ في ضل الشفػذ الستراعج لمرخاع بيغ الصخفييغ ،بيج إن ىحا البج إن يكػن لو

رؤػ سمبية عمى التفاعالت الدياسية بيغ إشخاف إدارة األزمة مغ ثع يحػل ذلظ إلى
زعدعة األمغ في السشصقة مسا يعكذ دوره عمى األداء الريشي في مشصقة مجاليا

الحيػؼ ويؤدؼ إلى تحجيع الجور الريشي في مشصقة يتستع بيا الػجػد األميخكي
بأفزمية مسيدة الحؼ يدعى جاىجاً لتعطيع ىحه الرخاعات حتى يكدب نقاط الحتػاء
الجور الريشي في مخكد تفاعالتو الدياسية وفي وقت نيػضيا الستشامي (عابجيغ،

.)68 ،2111

ثانياً :الستغيخات الجيؽاستختيجية عمى السدتؽى الجولي

يتأثخ الجور الريشي ،بسجسػعة الستغيخات الجولية ،وعمى األخز مغ القػػ

الجولية والتي ليا أثخ كبيخ في اتخاذ القخار الدياسي الريشي الحؼ يػجو دورىا ،ومغ

اىع ىحه الستغيخات:

 -1الستغيخ األميخكي:
بعج استقخاء واقع التشافذ األميخكي الريشي ،نجج أن الػاليات الستحجة

األميخكية ستبقى تسارس تأثيخىا الحاسع في الجور الريشي ،وإن السرالح

الجيػاستخاتيجية األميخكية مدتؿبالً تتصمب إن تكػن الريغ ضعيفة ومشقدسة عمى
نفديا ،ويخػ السخترػن في الذأن الريشي إن الػاليات الستحجة االميخكية ستبحل
قرارػ جيجىا لسشع ضيػر الريغ بذكل تام ،كقػة عدكخية اقترادية كبخػ (زاده،
.)219 ،1997

وتجرك الريغ إن الػاليات الستحجة االميخكية تدعى ألخح دور الريغ بػصفيا

مديصخة في آسيا ،فالريغ ومشح نياية ثسانيشيات القخن العذخيغ ،بجأت تشطخ لمػاليات
الستحجة كعؿبة لصسػحاتيا اإلستخاتيجية وليدت شخيظ استخاتيجي ،فتعسل عمى تقميز

:
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الشفػذ األميخكي في آسيا ،وتسشع اليابان والػاليات الستحجة االميخكية في احتػاء الريغ
لمحج مغ تػسيع نفػذىا في بحخؼ الريغ الذخقي والجشػبي (العامخ.)17 ،2115 ،

وكسا تخػ الريغ ،ان ىشالظ حاجة ممحة في صخف انتباىيا اتجاه البحخ،

فسع انحدار الجاذبية األيجلػجية لمذيػعية رىغ قادة الريغ شخعيتيع بتحديغ السدتػػ
السعيذي ألوسع شخيحة مسكشة مغ الدكان ،وحفدت حتسية التشسية االقترادية إلى

تعقب إمجادات الشفط والغاز في مشاشق بعيجة مثل الخميج العخبي والقخن اإلفخيقي والى

التصمع بقمق الى خصػط االترال البحخؼ التي تشقل عبخىا السػاد الخام إلى السػانئ
البحخية الريشية ،ونتيجة لحلظ اصبح ألمغ السسخات السائية السجاورة لمدػاحل الريشية

أىسية عمى مدتػػ الدياسات الى بكيغ وكبار القادة الريشييغ ،فإن ضسان حخية

السالحة في البحخ األصفخ وبحخ الريغ الذخقي والجشػبي مدألة ذات أىسية قرػػ
مغ الشاحية الجيػبػلػتيكية بل ىي حاسسة إلى بقائيع في السذيج الدياسي ،وىع

يتخػفػن مغ إن تحتجد واششصغ السػارد الريشية في اوقات األزمات سػاء مزيق
تايػان او غيخه (ىػلسد.)16 ،2111 ،

وييجف السخصط االستخاتيجي الريشي إلى تقميز الشفػذ األميخكي في غخب

الباسؽيظ وجشػب شخق آسيا واليابان ،واستعادة تايػان ىػ ما جعل الػاليات الستحجة
االميخكية تشطخ إلييا ليذ فقط كػنيا أكبخ قػة عدكخية آسيػية بل كػنيا الجولة

الػحيجة التي قامت بشذخ أسمحة نػوية وصجرت التكشػلػجيا الشػوية إلى دول أخخػ

(الخبيعي.)41 ،2114 ،

ويجرك القادة الريشيػن إن الػاليات الستحجة االميخكية تدتغل فخصة خػف

بعس دول وسط وشخق اوروبا مغ روسيا وقمق بعس دول شخق آسيا مغ صعػد
الريغ لتشذخ نطخيتي "الخصخ الخوسي والريشي" التي تخوج ليا الجعاية الغخبية ،والتي
تعشي ان الريغ وروسيا ليسا اشساع تػسعية في مـحيـصـيـسـا االقـمـيـسـي لتـجعع وضعيا

الدائج في أوروبا وآسيا وذلظ عبخ تػسيع حمف الشاتػ شخقاً وتقػية
التعاون األمشي األميخكي الياباني (تذيساو.)62 ،2111 ،
:
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وذكخ الباحثيغ (ريتذارد بخشتايغ وروس مػفخو) عام  ،1997ان الرخاع

الحتسي بيغ الريغ والػاليات الستحجة األميخكية ،يسثل تشاقس مرالحيسا اإلستخاتيجية
بعج إن جسعيسا اثشاء الحخب الباردة العجاء لخرسيسا السذتخك االتحاد الدػفيتي ،كسا
يذيخ الباحثان الى إن الػاليات الستحجة االميخكية خاضت ثالث حخوب في آسيا في

كل مخة لسشع تحكع قػة إقميسية في السشصقة ،وذلظ الحال الحقاً مع الريغ ،التي بجأت
تبدط سيصختيا الفعمية عمى السجال اآلسيػؼ (أباه.)62–61 ،2114 ،

إال إن الريغ تعارض السحاوالت األميخكية في االنفخاد بذؤون القارة

اآلسيػية ،وتبجؼ شكػكاً قػية اتجاه السداعي األميخكية الخامية إلى تكثيف الخوابط
األمشية بيغ الػاليات الستحجة األميخكية والعجيج مغ دول القارة ،ويخػ الخبخاء األميخكييغ

إنو مغ الزخورؼ إن تقابل شسػحات الريغ القػمية وتشامي مؤشخات قػتيا
االقترادية بتأكيجات مغ جانب الػاليات الستحجة األميخكية في التخكيد عمى قػتيا

العدكخية ونذاشيا الجبمػماسي لتشذئ حداماً ساحمياً بسحيط (اوراسيا) يستج مغ اليابان
عبخ مشصقة اسيان إلى الذخق األوسط لتصػيق الريغ مغ الشاحية الجيػبػلػتيكية؛ لحا

نمحع غياب التفاىع بيغ الريغ والػاليات الستحجة األميخكية اتجاه مبادغ تذكيل

عج التدام
الدياسية العالسية ،إذ تؤكج الثانية (الػاليات الستحجة االميخكية) بقػة عمى ّ
حقػق اإلندان مبجأ يجب اعتساده في صياغة الدياسية الجولية ،بيشسا تخػ األولى
(الريغ) إن الديادة الػششية "مقجسة " ومغ ثع ال يسكغ السداس بيا ،واندجاماً مع
رفزيا الذجيج لفكخة إخزاع الديادة الػششية العتبارات حقػق اإلندان الجولية ترخ
الريغ عمى إن التعامل مع القزايا الستعمقة بأقاليع التبت وتايػان وسيشكيانج يطل

قزية داخمية تخريا وال شأن لمجول الـخـارجيـة بـيـا فأعـزـاء الـصـبقة الرـيـشية الحاكسة

يذعخون بإندعاج بالغ مغ الػاليات الستحجة االميخكية

والجول الغخبية األخخػ التي تتجخل في قزايا بالدىع الجاخمية (فيسي–23 ،2111 ،

.)24

:
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كسا تجرك الريغ ،إن الرخاع مع الػاليات الستحجة االميخكية ،يحخر جسيع

الجول السحيصة بالريغ ويجعميا تدعى وراء شسػحاتيا ومصالبيا السختمفة ،والشيج

األكثخ عقالنية إلى الريغ ىػ تصبيق أقرى ما لجييا مغ فشػن الحكع التقميجية ،إذ

عج الجيػسياسي لمريغ بجالً مغ دور عجو
تؤدؼ الػاليات الستحجة االميخكية دو اًر في ّ
متأصل ،وقج كان ذلظ دافع الدياسة الريشية باإلجسال عمى الخغع مغ بعس
التحبحبات حػل تايػان بجرجة كبيخة (كيدشجخ.)145 ،2121 ،

أما اقترادياً ،تتقاشع الخصػط وتتػازػ في الػقت ذاتو بيغ التعاون والتشافذ
الحاد ،فالريغ تعج الذخيظ التجارؼ الثاني لمػاليات الستحجة ،كسا تعج األخيخة الذخيظ
التجارؼ األول لمريغ ،إال ان ىشاك العجيج مغ القزايا الخالؼية بيشيسا لعل أوليا

قزية العجد في السيدان التجارؼ األميخكي لرالح الريغ (التقخيخ االستخاتيجي
العخبي.)65 ،2117 ،

كسا تتيع الػاليات الستحجة االميخكية وعجد كبيخ مغ دول العالع ،الريغ ،بأنيا

تغخق اسػاقيا بالسشتجات الخخيرة ،وىحا يذػه التجارة العالسية ،ويحج مغ السشافدة،
ويكبج الذخكات في الجول السختمفة خدائخ كبيخة سػاء أكانت شخكات محمية مشتجة أم

شخكات مرجرة لألسػاق واصبحت قزايا اإلغخاق ضج الريغ تسثل نحػ  %12مغ
إجسالي قزايا اإلغخاق السشطػر أمام مشطسة التجارة العالسية عام  2117ومػجية ضج
نحػ  4111مشتج صيشي (عمي.)88 ،2118 ،

ان الريغ تيتع كثي اًخ باستقخار وتصػر العالقات الريشية األميخكية ولكشيا لغ

تعتخف ابجاً بسا يجعى "الجول القائجة "و"الجول السشقادة" في العالع ولغ تزحي ابجا

بالسبجأ األساسي بسعارضة الييسشة بدبب ما تتعخض لو العالقات الريشية األميخكية
مغ ضغط ،إن السحافطة عمى الدالم العالسي والسحافطة عمى االستقالل القػمي
والديادة ىسا ىجفان لدياسة الريغ الخارجية ولحا البج مغ إصخارىا عمى معارضة

الييسشة (البغجادؼ.)4 ،2111 ،

:
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 -2الستغيخ الخوسي
تخجع العالقات بيغ روسيا والريغ لحؿبة استيالء الذيػعييغ عمى الحكع في

الريغ عام  ،1949إال انو سخعان ما دب التشافذ بيشيسا عمى ؾيادة العالع الذيػعي
واستسخت حتى نياية الحخب الباردة ،ففي مجة حكع (بػريذ يمدغ) ،الحؼ تػجو صػب

الػاليات الستحجة االميخكية األميخكية والغخب عمى حداب عالقات روسيا اآلسيػية،

الى حيغ وصل (فالديسيخ بػتغ) لمدمصة وباشخ بتحديغ عالقات روسيا بالريغ ،وبجأ
تخسيع حجود مذتخكة بيشيسا ،وتدػية الخالفات العالقة ،وتػج ىحا التقارب بتػؾيع
اتفاؾية الرجاقة الخوسية الريشية في يػليػ مغ عام  ،2111التي مثمت مخحمة متقجمة

عمى مدار تصػر العالقات الثشائية بيغ البمجيغ (التقخيخ االستخاتيجي العخبي،2117 ،

.)68

وىشاك جسمة مغ العػامل أدت الى تصػيخ العالقات بيغ البمجيغ ،لعل اىسا ما يأتي

(سمسان:)12–11 ،2111 ،

 .1إدراك كال الجولتيغ األىسية اإلستخاتيجية لمجولة األخخػ ،إذ ان كال الشطاميغ
يتعارضان مع الدياسة األميخكية ويخفزان ـيسشة قػة واحجة عطسى عمى الشطام

الجولي.

 .2رغبة روسيا في خمق نػع مغ التػازن االستخاتيجي مع الدياسية األشمدية اليادفة
إلى تػسيع حمف شسال االشمدي نحػ شخق أوربا مغ ناحية والسخاوف الريشية

مغ تػسيع نصاق حمف االشمدي إلى خارج القارة االوربية السيسا مشصقة السحيط
اليادؼ مغ ناحية ثانية.

 .3رغبة الجولتيغ العسل لجفع سياسة كػريا الذسالية ،باتجاه أكبخ قجر مسكغ مغ
سياسة التيجئة.

 .4رغبة الريغ في مػاجيو اآلثار الشاجسة عغ تججيج االتفاق األمشي بيغ الػاليات
الستحجة األميخكية واليابان ،وىحا يعصي اليابان ىامذاً أوسع لمحخكة.

:
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 .5تيجف االستخاتيجية الريشية إلى تأميغ إمجادات الصاقة ،والتي تسخ عبخ مزيق
عج نقصة الزعف األساسية ليا.
ممقا ،وىحا ُي ّ
 .6إدراك الريغ وروسيا لسرادر التيجيج اإلقميسي ،عمى سبيل السثال الجول

اإلسالمية غيخ السدتقخة والستخمفة اقترادياً عبخ حجود الريغ ،في آسيا الػسصى،
إذ تذكل ىحه الجسيػريات أكبخ خصخ محتسل لػحجة األقاليع الريشية ،كإقميع
سيشكيانج السدتقل ذاتياً ،والحؼ يجاور جسيػريات آسيا الػسصى ويقصشو أكثخ مغ
 15مميػن ندسة %61 ،مشيع ذو اصػل إسالمية ،وليع صالت عخؾية وثقاؼية
وحزارية مع أبشاء عسػمتيع في كازاخدتان وشاجكدتان (العبجلي،2117 ،

.)126

وعمى الخغع مغ ذلظ ،يبجؼ بعس السحمميغ الريشييغ ،تحفطات حػل

شسػحات روسيا اإلستخاتيجية شػيمة السجػ ،وسياستيا الجفاعية الحالية ،فخوسيا تدعى

إلى بشاء وإعادة تأكيجىا عمى انيا قػة عطسى ،خرػصاً عبخ مشصقة اوراسيا وفي
شخق آسيا ،إذ يشطخ إلى روسيا عمى أنيا تحاول إن تدتخجم آليات األمغ الجساعي

إلعادة تأكيج حزػرىا االستخاتيجي بػصفيا بجيل عغ حزػرىا العدكخؼ الدابق في

السشصقة (بخوان & وآخخون.)241–238 ،2111 ،

إن الشداع التاريخي بيغ الريغ وروسيا ،يتسثل مدخحو في حػض نيخ اآلمػر

الفاصل بيشيسا ،الن مجخػ الشيخ يسثل الحج الدياسي ما بيغ الجولتيغ ،والحؼ يرل
شػلو إلى ( 2824كمع) غيخ إن الشيخ يقع قي إقميع جغخافي لو ندق مػرفػلجي

مشاخي يذيج ؼيزانات عمى عالقة باإلمصار السػسسية في الجدء الذسالي الذخقي مغ

آسيا ما يجفعو إلى تغيخ مجخاه بيغ الحيغ واآلخخ فيجفع الجولتيغ إلى الخالف عمى
ىػية األراضي مغ جيتي الشيخ (حجاد.)115 ،2116 ،

ومغ جانب آخخ ،لتذعب العالقات الريشية – الخوسية إبعاد مختمفة في

السدتػػ االقترادؼ والتجارؼ ،إذ نجج تشامي التبادل التجارؼ ما بيغ البمجيغ ،ففي عام
 2111بمغ ( )7مميار دوالر وارتفع ليرل ( )16،48مميار دوالر عام  ،2117وبمغ
:
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حجع االستثسارات الريشية في روسيا ( )%5مغ إجسالي االستثسارات الريشية

الخارجية في عام ( 2114خميفة ،د.ت).

وعمى الخغع مسا ُذكخ ،ستبقى روسيا مرج اًر لمتقشية العدكخية ،كسا أن ىشاك
تػافق سياسي في الخؤػ الريشية  -الخوسية عمى ضخورة الحج مغ الييسشة األميخكية،
ورفس مذخوع الجفاع الراروخي ،والتػسع الذخقي لمشاتػ ،إذ نجج تقارب في مػاقف

البمجيغ في األمع الستحجة ،خرػصاً في مجمذ األمغ ،والتي تيجف إلى اتباع ندق
عالع متعجد األقصاب وتعديد دور األمع الستحجة في حل الشداعات القائسة بالصخق

الدمسية والحج مغ االنتذار الشػوؼ ،فزالً عغ التشديق األمشي بيشيسا في مشصقة آسيا،
لمترجؼ لإلرىاب وتجارة السخج ارت وتيخيب األسمحة والحخكات االنفرالية.

الخاتسة

مغ خالل ما تقجم ،تػصمت الباحثة الستشتاجات عجة ،ىي:

 -1تؤثخ العجيج مغ الستغيخات الجيػاستخاتيجية عمى الجور الريشي والتي تتسثل
بسذكالتيا الجاخمية مثل االنفجار الدكاني وقمة نريب الفخد مغ الجخل القػمي،

وكحلظ ندعات االنفرال في بعس األقاليع مشيا التبت وااليغػر ومذكمة تايػان،

 -2تتقارب الريغ مع روسيا اإلتحادية دولياً ،ومع اليشج تتقارب بححر بعفل الستغيخ
األميخكي ،فالريغ والػاليات الستحجة األميخكية متشاقزتيغ.

 -3تدتقصب الريغ كػريا الذسالية ،وتتشافذ مع كػريا الجشػبية واليابان ،كػنيسا
ضسغ السشطػمة األميخكية.

 -4إن الرعػد الجولي لمريغ مختبط باستقصاب القػػ اآلسيػية اإلقميسية السزادة
لمػاليات الستحجة األميخكية ،وغيخ متزاربة مع روسيا االتحادية ،ومغ ثع تجخل
سباق الشفػذ لمقػتيغ بححر سمسي ،فكل دولة تخخج مغ السشطػمة األميخكية

تدتقصبيا الريغ.

:
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