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 الصنينظرية حتول القوة واحتماالت الصراع بني الوالايت املتحدة األمريكية و 

 مقدمة:

 لعالقات مرحلةل هذه اما متثكتكتسب دراسة العالقات األمريكية الصينية أمهية خاصة يف الوقت الراهن،     
لك يرجع والعشرين، وذ احلادي لقرناستؤدي تفاعالهتا يف النهاية إىل تشكيل معامل النظام العاملي يف  انتقالية

القوة   حىت اآلن هيدة تعتربملتحإىل الوزن النسيب لكل من الوالايت املتحدة األمريكية والصني، فالوالايت ا
امي العسكري املتنتصادي و القميوغرايف واالعظمى الوحيدة بني جمموعة من القوى الكربى، والصني بثقلها الد

رية على ضوء نظة. و الدولي عالتابطراد تسعى أبن تكون قوة عظمى وتلعب دورًا ابرزًا ومؤثرًا يف حركة التفا
 القوة؟ ذ يفحتول القوة و العالقات األمريكية الصينية، هل ميكن أن حيدث حتول و استحوا

تصادية رة االقالصدا كية والصني منافسة طويلة املدى علىختوض كل من الوالايت املتحدة األمري   
Economic Primary من مث و مريكي، أسرع بكثري من مثيله األ النمو االقتصادي للصني، حيث أن

تم عملية االستحواذ تتحقق، ومن املرجح أن ت overtakingحلدوث عملية االستحواذ  الشروط الالزمة
تحدة ايت املمع الوال ، وابلتايل هذا التغيري قد جيعل الصني تصل ملرحلة التكافؤ2035و  2025بني 

ايل وتضخم القومي اإلمج الناتج زايداألمريكية، وقد حتل حملها لتصبح هى القوة املهيمنة يف النظام الدويل مع ت
)من  الايت املتحدةمع الو  كافؤمرار الصني يف تطوير ترسانتها النووية قد تصل إىل التعدد سكاهنا، ومع است

ام نظام الدويل عة يف الرائدحيث التفوق العسكري( وإذا وصلت الصني إىل كامل إمكاانهتا ستصبح الدولة ال
 م. 2075

هل ستصبح الصني القوة املهيمنة يف النظام الدويل مع هناية هذا القرن  اليتمثل يف هنا لسؤال الرئيسيوا   
)احلادي والعشرين(، ولكن هل ستتحدى الصني كقوة مهيمنة األنظمة الدولية القائمة أم ستقود اجملتمع 

املتحدة بعد وصوهلا كقوة مهيمنة وهل سيتم االمر )التحول( بشكل سلمي كما حدث مع الوالايت  الدويل؟
بريطانيا، أم سيكون هناك حرب مثل اليت شنتها بريطانيا على أملانيا يف أوائل القرن العشرين واحلربني  بعد
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هو كون الصني دولة راضية أم دولة غري راضية  ومفتاح اإلجابة على هذا التساؤلالعامليتني االوىل والثانية. 
 1.عن الوضع يف الوقت احلاضر ويف املستقبل

ثلة يف رات متمملؤشضا أو عدم رضا الصني عن الوضع احلايل من خالل عدد من اوميكن اختبار مدى ر 
 التايل:

 النزاعات اإلقليمية و الصدامات العسكرية. -1
لوالايت لفعل اابشرتكت اإن وجود مثل تلك النزاعات من شأهنا أن تزيد احتماالت احلرب، وقد    

مباشرة(  رة وغري)مباش إقليمية يف عدة حاالتاملتحدة والصني يف أنشطة صراعية ذات انعاكاسات 
 أبرزها ما يلي:
 قضية اتيوان:

كية االمري لعالقتاتعد مشكلة اتيوان مشكلة رئيسية، بل أكثر املشكالت حساسية يف إطار   
واحدة، وال لصني المن ا الصينية. فالصني لديها حساسية فيما يتعلق بتايوان، حيث تعتربها جزءً 

ائًما يف د وتتمسك الصني فيها أو قبول استقالهلا وانفصاهلا عن األراضي الصينية.ميكن التفريط 
لوالايت قبول ا غم منعالقتها مع الدول األخرى بقبول موقفها احلازم من هذه املشكلة، وابلر 

 والوالايت ني الصنيقات باملتحدة مببدأ "صني واحدة"، والذي اعترب شرطًا أساسًيا إلقامة العال
ابلغني لدى  وقلًقا دايً ة، إال أن الوجود األمريكي العسكري والسياسي يف اتيوان ميثل حتاملتحد

 الصني.
خاصة -فالصني تفسر هذا التواجد والعالقات غري الرمسية اليت تقيمها الوالايت املتحدة مع الصني 

ا اتًما عن جوهرية وخروجً على أهنا حتمل خروقًا  -يف جمال مبيعات األسلحة األمريكية لتايوان
االتفاق بني البلدين بصدد املسألة التايوانية منذ السبعينيات، كما تفسر الصني ذلك على أنه 

، أيًضا تضمن هذا النزاع عروض  2يكرس وضعية االنفصال التايواين، وحيول دون حتقيق الوحدة
 القوة مع القوات البحرية االمريكية من وقت آلخر.

                                                           

(1( Ronald L. Tammen and Jacek Kugler,”Power Transition And China-US Conflicts”           
:( Chinese Journal Of International Politics,Vol.1,2006)p.45 

(":)رسالة ماجستير ، كلية 0142-2008منى هاني محمد محمد ،"القضايا األمنية في العالقات األمريكية الصينية ) (2)

 109(ص.2017االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة،
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ية على اتيوان والقوة العسكرية املتنامية للصني، والتصرحيات الواضحة و ابلنظر إىل التوترات الدور 
لزعماء الصني والتصرحيات االستفزازية لقادة اتيوان، وبعضاألدلة على تزايد النزعة القومية واحتمال 
اخلطأ يف التقدير سواء يف الصني أو اتيوان أو الوالايت املتحدة قد تكون سبب حمتمل للصراع بني 

 3.ت املتحدة والصني، فيجب أن تؤخذ احلرب على اتيوان على حممل اجلدالوالاي
 القضية الكورية:

شّكل  صنيوالحدة ت املتإن وجود مصاحل اسرتاتيجية يف شبه اجلزيرة الكورية لكل من الوالاي   
املية، إلقليمية والعاهليمنة وذ واجمااًل مهًما يف العالقات األمريكية الصينية، العتبارات ترتبط ابلنف
 .فيها فالدولتان مها القواتن األساسيتان يف تقرير أوضاع السالم واالستمرار

الوقت ميكن أن تتخذه كوراي املوحدة سيكون حمط اهتمام لدى الدولتني يف فإن الشكل الذي لذا 
م عتدما ازدادت حدة التوتر تدرجيًيا حتت شعار توحيد 1950ذاته، وهذا ما اتضح ابلفعل يف عام 

الشطرين ابلقوة واندلعت احلرب بني الكوريتني، وتدخلت فيها الوالايت املتحدة وحلفاؤها الغربيون 
بقواهتا إىل سيا وقوات األمم املتحدة إىل جانب كوراي اجلنوبية، ويف املقابل تدخلت الصني ورو 

، وابلتايل انتجت هذه القضية مشاركة صراعية مباشرة بني الوالايت املتحدة جانب كوراي الشمالية
 4والصني يف ساحة املعركة.

هذا فضاًل عن التصرحيات املباشرة والضمنية لزعماء الصني املشرية إىل تدخلها العسكري يف     
حالة تدخل الوالايت املتحدة األمريكية يف القضية الكورية بشكل غري سلمي، حيث تكمن 
مصلحة الصني ابملقابل يف استمرار الوضع القائم يف شبه اجلزيرة الكورية، ملا تقتضيه املصاحل 

اتيجية للصني، فهي ال تريد قيام كوراي جماورة، قوية موحدة، مع قوة عسكرية، ورمبا تكون االسرت 
نووية، ومتحالفة مع الوالايت املتحدة. كما حتاول الصني استغالل امللف النووي لكوراي الشمالية،  

ر أتثرياً كوسيلة يف إدارة عالقاهتا مع الوالايت املتحدة خاصة وأن الصني هي الطرف الوحيد األكث
على السلوك اخلارجي لكوراي الشمالية، ويعود ذلك أساسًا للمساعدات املالية اليت تقدمها، 
واستعدادها حلماية طبيعة النظام العسكري والسياسي القائم يف كوراي. هذا ابإلضافة إىل أن الصني 

                                                           

(3( Ronald L. Tammen and Jacek Kugler,Ibid,p.47 

 .116ذكره، ص  منى هاني محمد محمد، مرجع سبق )4)
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نوبية ، وهذا ما حتتاج إىل عازل ألمنها يقابل التحالف األمريكي مع كل من الياابن وكوراي اجل
 5جتسده نسبياً يف كوراي الشمالية.

 قضية حبر الصني اجلنويب:
 ايت املتحدة،لك للوالمنا كذميثل حبر الصني اجلنويب منطقة اسرتاتيجية حيوية ليس فقط للصني وإ   

ود  اجلنويب ووجحر الصنيية لبويبدو أن األسباب اجليواسرتاتيجية اليت تتمثل يف األمهية االسرتاتيج
ىل شرق آسيا، إلعاملي اصادي موارد طبيعية متنوعة وهائلة يف هذا البحر مع تغري مراكز الثقل االقت

ا ء الصني لقوهتمع بنا توازيوحتويل الوالايت املتحدة تركيزها إىل منطقة آسيا واحمليط اهلادي ابل
ع كل طرف إىل ويب تدفناجل ومركزها حبر الصني العسكرية بشكل متناٍم على رقعة الشطرنج اإلقليمية

 ف ضئيلة، وأنية اخلالص تسو التشبث مبواقفه واالمتناع عن تقييم أية تنازالت، مما يشري إىل أن فر 
  ملنطقة والعاملامستقبل و ينية القضية ستكون عاماًل مؤثرًا يف حتديد مستقبل العالقات األمريكية الص

 حر وهى:ذا البخطرية يف مياه هككل، وهذا ما اتضح ابلفعل من خالل وقوع ثالثة حوادث 
  لبحرية بة اتبعة لم عندما اعرتضت سفن شبه عسكرية صينية سفينة مراق2009حادثة يف عام

 األمريكية.
  م بني طائرة استطالع أمريكية من طراز 2011تصادم جوي يف عام(EP-3) تلة وطائرة مقا

 صينية.
  8(م بني مقاتلة صينية وطائرة دورية أمريكية من طراز 2014مناوشات يف عام-P(.6 

 معدل اإلنفاق العسكري: -2
ووية ديثة ونكرية حتتجه الصني إىل اختاذ جمموعة من اخلطوات للحصول على تكنولوجيا عس   

ة والايت املتحدلبعد ا ثالثةمتقدمة، وزايدة معدل اإلنفاق العسكري، حيث أتيت الصني يف املرتبة ال
 ستصبح إن الصنيفارية وروسيا يف العامل من حيث اإلنفاق العسكري، ووفًقا للتقديرات االستخب
لعسكري اإلنفاق عدل ااتين أكرب منتج للدفاع يف عقد آخر، والزايدات السنوية يف الصني يف م

يف الواثئق  ري مدرجغ صيينمعدل منو االقتصاد الصيين عاملًيا، ومعظم اإلنفاق العسكري التتجاوز 
 لالفتة لالنتباه.ا -ارج امليزانيةخ-الرمسية 

                                                           
 146المرجع السابق ، ص (5)

 150المرجع السابق ،ص ( 6)
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القريبة من اتيوان، وتعمل  Nanjingصاروخ ابليسيت يف منطقة  700كما ختزن الصني أكثر من 
،  يرى بعض املفكرين مثل جون مريشامير 7الصني على شراء العديد من األسلحة املتقدمة من روسيا

كما تصرفت كل القوى الصاعدة -يف النهاية إىل توظيف قوهتا العسكرية أن هذا األمر سيدفعها 
لتحقيق السيطرة على املناطق احليوية ألمنها القومي مث ستتوسع تدرجيًيا خارج هذه  -على مر التاريخ

 8.املناطق
أما ابلنسبة للوالايت املتحدة فاإلنفاق العسكري األمريكي متزايد، ولكن ليس بسبب سباق     
 .9ح ضد الصني، فامليزانية العسكرية األمريكية متزايدة منذ انتهاء احلرب الباردةتسل

 مدى االلتزام مبعايري النظام الدويل والقواعد الدولية: -3
منية مات األم للمنظلالنضمام للعديد من املنظمات اإلقليمية، وتسعى لالنضماسعت الصني    

ها يف ج والتكامل مع شركائإىل االندما  -ثالبيل املس-واالقتصادية يف آسيا، حيث سعت على 
تصادية وعات اقمل مشر اجلوار اإلقليمي من خالل عتكتل دول الربيكس، وأيًضا التكامل مع دول 

سيوي لبنك اآلديد )ايف ذلك بنك التنمية اجلتنافس مشروعات النظام الدويل الليربايل، مبا 
نقد الدويل ندوق اليل وصبديل عن البنك الدو  لالستثمار يف البنية التحتية( الذي مت وصفه أبنه

حلرة ااقية التجارة ا، واتفق آسيواتفاقية الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة، واحتاد دول جنوب شر 
 .ة هلالدول آسيا واحمليط اهلادي، اليت ربطت الصني ابلدول اآلسيوية اجملاور 

ط اإلقليمية طويلة املدى، حيث تسعى الصني وهذا ميثل مستوى جديد من الثقة الكربى يف اخلط  
إىل حتقيق مصاحلها يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي واملتمثلة يف أن حتل الصني حمل الوالايت املتحدة  
كقائد وقوة أساسية يف آسيا، وأن تضعف يف نفس الوقت نظام التحالف األمريكي األسيوي، 

ايت املتحدة واالعتماد عليها، أيًضا تسعى الصني إىل وتزعزع ثقة الدول األسيوية يف مصداقية الوال
يف -استخدام قوهتا االقتصادية لسحب الدول األسيوية وإدخاهلا يف كنف االقتصاد الصيين، وإلقاء 

قتصادي األمريكي، كما تسعى إىل زايدة القدرة ظالل من الشك على النموذج اال -املقابل

                                                           

(7) Ronald L. Tammen and Jacek Kugler,Ibid,pp.47-48 

(8)John J. Mearsheimer, "Why China's Rise Will Not Be Peaceful", Sep. 17, 2004, p.2, 
http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0034b.pdf 

(9)Ronald L. Tammen and Jacek Kugler,Ibid,p.48 

http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0034b.pdf
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أى تدخل عسكري يف املنطقة.وتسعى كذلك إىل ضمان  العسكرية لتقوية أنظمة الردع الصيين ضد
 10.يف الداخلأال تقلل القيم الدميقراطية األمريكية من القبضة الصينية 

 – الصيين لتعاونوعلى املستوى الدويل بدأت الصني كذلك أبنشطة عديدة أبرزها منتدى ا  
ت قتصاداياستهدف ربط لعريب، و"مشروع القن" الذي يا –األفريقي، ومنتدى التعاون الصيين 

نشطة اليت من األ موعةأفريقيا و آسيا حتت مسمى مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"، فضاًل عن جم
 متيز مكانة ووضع الصني يف النظام الدويل.

أيًضا بدأت الصني تطرح نفسها كنموذج انجح يف حتقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي   
ية، وبدأت يف استخدام القوة الناعمة للرتويج هلذا النموذج أمام العديد والتنمية البشرية واالجتماع

العامل، وهلذا يرى العديد من احملللون أن هذه التحركات واملساعي الصينية تضر وتزعزع من دول 
بشدة املصاحل األمريكية، وأن صعود الصني كقوى عظمى سوف يكون مصدر قلق رئيسي للوالايت 

 11.يف السنوات القادمةاملتحدة األمريكية 
إًذا من منطلق ما سبق تعمل الصني على ترويج مفهومها للنظام الدويل بشكل تدرجيي، كما   

الدولية متعددة األطراف، وتسعى إىل تطوير تعمل على تقدمي آليات جديدة إلدارة املؤسسات 
وضعها كفاعل حموري يف  املصاحل بينها وبني القوى الدولية املختلفة، وعليه تسعى الصني إىل تعزيز

ونفوذها يف املؤسسات واهليئات الدولية، وذلك هبدف توجيه أنشطتهم  النظام الدويل وزايدة قوهتا
جتاه خدمة مصاحلها اخلاصة، وضمان أن القوانني اليت متررها هذه املؤسسات ال تضر مصاحلها، بل 

الصني لعبت دورًا فعااًل ابملشاركة  وحترز تقدًما يف هذه املصاحل أيًضا، وابلتايل ميكن القول أن
واالخنراط يف مؤسسات النظام الدويل، سواء كانت هذه املؤسسات إقليمية أو عاملية، وكل ذلك 
يعكس درجة من عدم الرضا عن القواعد الدولية اليت رسختها الوالايت املتحدة والقيادة 

 12.األمريكية

                                                           
 .75منى هاني محمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص( 10)

(11)Richard Bernstein and Ross H. Munro, "The Coming Conflict With China": (New york, 
Vintage Books, 1997) p. 18. 
http://books.google.com.eg/books/about/The_Coming_Conflict_with_China.html. 

(12)Robert D. Blackwill and Ashley J. Tellis, "Revising U.S. Grand Strategy Toward China": 
(Council on Foreign Relations, Council Special Report No.72, March 2015) p. 
20,http://i.cfr.org/content/publications/attachments/China_CSR72.pdf 

http://i.cfr.org/content/publications/attachments/China_CSR72.pdf
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 الصراع األيديولوجي: -4
إن النظامني األيديولوجيني اللذين متثلهما كل من الوالايت املتحدة والصني خيتلفان ليس فقط    

حول مفردات القوة املادية سواء كانت اقتصادية وعسكرية، ولكن خيتلفان ويتناقضان كذلك يف 
وأن التاريخ األفكار والقيم، وابلتايل فهناك قدر كبري من عدم الثقة بينهما ستبقى عائًقا كبريًا خاصة 

الطويل للتوغالت الغربية يف الصني هلا شعور لدى بعض زعماء االصني أبن الغرب عاملوها اترخيًيا 
، 13تدرك الوالايت املتحدة األمريكية أن النخبة السياسية الصينية ُتكن العداء للغربابزدراء، لذلك 

نفتاح على الغرب، وقد ولكن حدث حتول يف هذه النظرة حيث أن خنب رجال األعمال بدأوا ابال
 14.يكون ذلك النواة اليت تغري الرؤية الصينية للغرب

 الروابط امللزمة للتعاون االقتصادي بني الصني والوالايت املتحدة: -5
تتبىن الصني فلسفة السوق احلر اليت تدعم الفكر الغريب، كما تتشابك املصاحل االقتصادية بني    

حتول دون حتول أي نزاع بينهما إىل مواجهة مسلحة ولو من  لدرجة قد الصني والوالايت املتحدة
املنظور القريب على األقل، فاقتصاد البلدين وصل إىل حد جيعل انفصال كل منهما عن اآلخر ألي 
سبب وحتت أي ظرف أمر شديد الصعوبة وابهظ التكاليف، حيث متثل الوالايت املتحدة أهم 

، أيًضا 15در االستثمارات اخلارجية والتكنولوجية املتقدمةسوق ابلنسبة إىل الصني، وأحد أبرز مصا
متثل الصني اثلث أكرب شريك جتاري للوالايت املتحدة، وأكرب عجز جتاري ثنائي مع الوالايت 
املتحدة )عجز يف الفائق التجاري لصاحل الصني(، ويعد طالب الصني اثين أكرب جمموعة دولية 

بعد اهلند، وابلتايل هذا التقارب االقتصادي ينتج عنه آفاق تتلقي التدريس يف الوالايت املتحدة 
 16.متزايدة من التعاون بني البلدين وهو مؤشر إجيايب

 

 

 

                                                           
 .47منى هاني محمد محمد ، مرجع سبق ذكره،ص( 13)

(14)Ronald L. Tammen and Jacek Kugler,Ibid,p.49 

 ( منى هاني محمد محمد،مرجع سبق ذكره،ص15.70)

(16)Ronald L. Tammen and Jacek Kugler,Ibid,p.50 
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 احتماالت الصراع بني الوالايت املتحدة والصني:

جوهرية أو قيم الوالايت املتحدة والصني ال يُعتربان حلفاء بشكل واضح، فهم ال يشرتكون يف مصاحل أمنية   
سياسية، فضاًل عن أن مفاهيمهم للنظام العاملي تتصادم بشكل كبري، ويف حني أن الصني تتطلع إىل ما بعد 

على النظام الليربايل اليت تقوده حىت لو  الوالايت املتحدة، جند أن الوالايت املتحدة تسعى جاهدة إىل احلفاظ 
أن قضااي عديدة خاصة يف شرق آسيا تتسبب يف تصادم  كانت قوهتا النسبية ترتاجع، ويف غضون هذا جند

بني مصاحل الوالايت املتحدة والصني بشكل مباشر، لكن عالوة على ذلك فالدولتان ال تُعتربان خصوًما 
أيًضا، فتلك الدولتان تنظران إىل التهديدات املتبادلة بينهما أبهنا عبارة عن هتديدات أيديولوجية أو أمنية ال 

غيريها، فضاًل عن حقيقة أن اقتصادمها متداخل ومتشابك جًدا جيعل كال الطرفني حريصني على سبيل إىل ت
 جتنب الصراع.

وبناًء على هذا فإن العالقات األمريكية الصينية حتمل عناصر للصراع بقدر ما حتمل عناصر للتعاون وأن     
له أقصى مصاحل ممكنة يف ظل  كل طرف من أطراف هذه العالقة سيحاول توجيه هذه العالقة مبا حيقق

عناصر القوة املتاحة لديه وقدرته على تعبئتها وتوظيفها آخًذا يف االعتبار جوانب الضعف اليت يعاين منها 
 واليت ميكن أن يسعى الطرف اآلخر إىل التعامل معها أيًضا وتوظيفها مبا خيدم مصاحله وأهدافه.

مريكية الصينية إىل حد املواجهة العسكرية مع اعتبارات وابلتايل من املمكن أال تصل العالقات األ   
الواقع املعاصر الذي تقل فيه درجة مالئمة القوة االعتماد املتبادل القائمة، وكذلك ال يتوافق مع طبيعة 

العسكرية للتعامل مع األزمات اجلديدة، ومن مث فإن ما ميكن تصوره يف ظل هذه املعطيات حول مستقبل 
يكية الصينية يتلخص يف أهنا سترتاوح ما بني نقطيت الصراع والتعاون اقرتااًب وابتعاًدا تبًعا لطبيعة العالقات األمر 

 التفاعالت اليت ستحدث يف نقاط توازن القوة والضعف، ويف إطار من االعتماد املتبادل.

معادالت صفرية، وعليه فإن العالقات األمريكية الصينية وإن شاهبا بعض التوتر فمن الصعب اختزاهلا يف 
وهو ما جيعل تكلفة الصراع بني البلدين أعلى للطرفينـ وعليه تدرك كل من الوالايت املتحدة األمريكية والصني 
أن هناك درجة من التنافس يف املصاحل، ولكن ميكن التعامل مع مثل هذه املسائل ابألساليب الدبلوماسية 

قدر اإلمكان لتحقيق توازن بني املنافسة والتعاون، وبني بعيًدا عن أساليب الصراع واملواجهة، مع السعي 
 الفرص والتحدايت.
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التنافسي، وستظل األدوار يف -وبناًء على هذا فإن العالقات األمريكية الصينية ستظل يف اإلطار التعاوين   
حاهلا، القضااي املختلفة يف ذلك السياق، شريطة أن تبقى االسرتاتيجيات وتوجهات النخب احلاكمة على 

أما إذا ما انقلبت األمور، سواء بشكل متعمد أو بسبب تصعيد ابخلطأ، أو مبىن على سوء يف اإلدراك أو 
احلساابت، فحينها لن تكون هذه القضااي جمرد بؤرة توتر، بل ستكون أحد مراكز الصراع، ومع ما ستؤول 

 17.جديد، هو آت بال ريبإليه نتيجة املعارك فيه، ستكون قد وضعت مالمح جديدة لنظام عاملي 

ع والتعاون  الصرا ارا بنيمبعىن آخر احتماالت الصراع حقيقية وتتزايد، ولكن ميكن للدولتني أن ختت   
اصة  اخلالفية )خالقضااي ّحياوالتكامل أيًضا إذا ما اختارت القيادة السياسية ذلك، حيث ميكن هلما أن بن

 اتفاقية.اتيوان( جانًبا، ابستخدام معاهدة أو 

 ضية.إًذا بصفة عامة ميكن جتنب كافة العوامل اليت قد تدفع ابلصني لتكون غري را

وإذا فشل هذا احلل فعلى الوالايت املتحدة أن تغري من التوقيت الذي تصل فيه الصني ملرحلة التكافؤ مع    
الياابن واهلند، فقد يضيف الوالايت املتحدة، فمثاًل توسع حلف الناتو وما شاهبه من منظمات ليضم روسيا و 

ذلك قوة إىل احلفاء الغربيني، وال أبس من انضمام الصني للناتو وإن كان أمر غري حمتمل احلدوث ولكنه قد 
يضمن السالم بني القوى الكربى على املستوى العاملي، فاهلدف األساسي للسياسة اخلارجية للوالايت 

ل املساعدة يف تكوين خنبة حاكمة صينية راضية ابهليكل املتحدة يتمثل يف ضمان السالم العاملي من خال
 18.الدويل ومالحمه

 

                                                           
 191-190( منى هاني محمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص17)

(18)Ronald L. Tammen and Jacek Kugler,Ibid,pp.50-51 


