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دخلـت العالقـات األمريكيـة الصينيـة يف أزمـة جديدة 
منذ إعـالن وزارة الدفـاع األمريكية يف بيان رسـمي، يف 
3 فربايـر 2023، عـن اكتشـاف منطاد صينـي يحلق 
فـوق األجـواء األمريكيـة، واتهمت الصني باسـتخدامه 
ألغـراض التجسـس، بالرغم من أن بكـني أعلنت أن هذا 
املنطـاد يُسـتخدم يف دراسـات تتعلق بمجـال األرصاد 
الجويـة وغريهـا مـن األبحـاث، وأنـه مـن املمكـن أن 
القويـة ودخـل  الريـاح  انحـرف بسـبب  يكـون قـد 
املجـال الجـوي األمريكـي عـن غـري قصـد، وأكـدت 
الصـني أنهـا “تلتـزم دائمـاً بشـكل صـارم بالقانون 
الـدويل.. وال تنتهك أبـداً األرايض واملجـال الجوي لدولة 
ذات سـيادة”. لكـن واشـنطن رفضـت هـذا الوصف، 
وأكـد أحد مسـؤوليها أن املنطـاد “كان يراقـب مواقع 

عسـكرية حساسـة داخـل الواليـات املتحدة”.

ــي  ــاد الصين ــدة املنط ــات املتح ــقطت الوالي وأس

ــع  ــا دف ــو م ــكرية، وه ــا العس ــطة مقاتالته بواس
وزارة الخارجيــة الصينيــة إىل اإلعــالن عن “اســتيائها 
ــن  ــوة م ــتخدام الق ــى اس ــا ع ــديد واحتجاجه الش
املنطــاد”،  إلســقاط  املتحــدة  الواليــات  جانــب 
وتأكيدهــا أنهــا “تحتفــظ بحــق اتخــاذ املزيــد مــن 
ــن  ــنطن ع ــت واش ــا أعلن ــة”. كم ــردود الرضوري ال
ــي بلينكــن،  ــا، أنتون ــر خارجيته ــارة وزي ــل زي تأجي
ــن 5  ــرة م ــررة يف الف ــت مق ــي كان ــني والت إىل الص
إىل 6 فربايــر 2023، وكان يُفــرض أن تتضمــن لقــاًء 

ــغ. ــني بين ــي، يش ج ــس الصين ــع الرئي م

أبعاد التهدئة:
ــاد  ــة املنط ــدة ألزم ــات املتح ــمت إدارة الوالي اتس
ــط  ــدوء وضب ــن اله ــر م ــدر كب ــي بق الصين
النفــس وعــدم الرغبــة يف التصعيــد مــع بكــن. 
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ــة  ــة املنضبط ــر اإلدارة األمريكي ــن تفس ويمك
ــباب،  ــن األس ــدد م ــوء ع ــة يف ض ــذه األزم له
ــث  ــيايس، والثال ــر س ــكري، واآلخ ــا عس أحده

ــايل: ــو الت ــى النح ــراتيجي، ع اس

ــنطن أن  ــت واشـ ــكري: أدركـ ــد العسـ 1- البُعـ
ـــذا  ـــا ه ـــن أن يقدمه ـــي يمك ـــة الت ـــة املضاف القيم
املنطـــاد يف مجـــال معلومـــات التجســـس، تـــكاد 
ـــة  ـــار االصطناعي ـــة باألقم ـــدودة مقارن ـــون مح تك
املتاحـــة للصـــني والتـــي تقـــوم بالتجســـس 
بشـــكل دوري منتظـــم عـــى الواليـــات املتحـــدة. 
ويف هـــذا اإلطـــار، قـــررت الســـلطات األمريكيـــة 
ـــمحت  ـــافه وس ـــور اكتش ـــاد ف ـــقاط املنط ـــدم إس ع
لـــه باســـتمرار التحليـــق يف األجـــواء األمريكيـــة 
ــق  ــن املناطـ ــداً عـ ــقاطه بعيـ ــم إسـ ــى يتـ حتـ
املأهولـــة بالســـكان والتـــي قـــد تتـــرضر مـــن 
بقايـــا الحطـــام، لكنهـــا اســـتفادت أيضـــاً مـــن 
ــذا  ــات هـ ــة إمكانـ ــق يف دراسـ ــتمرار التحليـ اسـ
املنطـــاد يف مجـــال جمـــع املعلومـــات، وتأكـــدت 
أنهـــا محـــدودة وبالتـــايل ال تســـتدعي التصعيـــد 

الكبـــري مـــع بكـــني.

2- الســـبب الســـيايس: يتعلـــق بـــأن الصـــني 
ـــة،  ـــة أمريكي ـــية وانتخابي ـــة سياس ـــت قضي أصبح
ـــن  ـــوري م ـــزب الجمه ـــن الح ـــع تمك ـــة م وخاص
ــواب  ــس النـ ــة يف مجلـ ــى األغلبيـ ــيطرة عـ السـ
ــس  ــالن الرئيـ ــرية، وإعـ ــات األخـ ــد االنتخابـ بعـ
ـــح يف  ـــه الرش ـــن نيت ـــب ع ـــد ترام ـــابق دونال الس
ـــررة  ـــة املق ـــة املقبل ـــة األمريكي ـــات الرئاس االنتخاب
ـــدن  ـــو باي ـــس ج ـــتعداد الرئي ـــام 2024، واس يف ع
ــت  ــذا قامـ ــاً. لـ ــوة أيضـ ــذه الخطـ ــام بهـ للقيـ
اإلدارة األمريكيـــة بإســـقاط املنطـــاد حتـــى 
ـــوري  ـــزب الجمه ـــن الح ـــادات م ـــب أي انتق تتجن
ـــة  ـــة يف مواجه ـــدن ضعيف ـــأن إدارة باي ـــس ب املناف
ـــل  ـــن تأجي ـــت ع ـــا أعلن ـــة، كم ـــدات الصيني التهدي
ـــن  ـــني، لك ـــن إىل بك ـــة بلينك ـــر الخارجي ـــارة وزي زي
مـــن ناحيـــة أخـــرى لـــم تســـع إىل املزيـــد مـــن 
ـــيايس  ـــدل الس ـــن الج ـــد م ـــدف الح ـــد به التصعي

واالنتخابـــي حـــول املوضـــوع.

ــن  ــني، أعل ــن الجمهوري ــوم م ــواء أي هج والحت

ــون  ــي، ج ــن القوم ــس األم ــم مجل ــدث باس املتح
كريبــي، أنــه يعتقــد أن منطــاد التجســس الصينــي 
ــم  ــي يت ــة صين ــاد مراقب ــس منط ــو خام ــري ه األخ
اكتشــافه فــوق الواليــات املتحــدة منــذ عــام 2017، 
وأن ثالثــة مــن تلــك املناطيــد قــد عــربت إىل األرايض 
ــب،  ــابق ترام ــس الس ــالل إدارة الرئي ــة خ األمريكي
ــدن،  ــة باي ــالل رئاس ــابق خ ــد س ــاك واح وكان هن
ــرات  ــت لف ــالت “كان ــك التوغ ــن تل ــن كالً م لك

ــري. ــاد األخ ــة باملنط ــن” مقارن ــن الزم ــرية م قص

3- البُعـــد االســـراتيجي: يتصـــل هـــذا البعـــد 
بتبنـــي الواليـــات املتحـــدة، ويف ضـــوء تطـــورات 
ــد يف  ــط جديـ ــة، لنمـ ــة الحاليـ ــة األوكرانيـ األزمـ
ـــا  ـــل معه ـــتبعد التعام ـــني، يس ـــع الص ـــة م العالق
ــة  ــكار املتعلقـ ــتناداً إىل األفـ ــت اسـ ــوال الوقـ طـ
باســـراتيجية “التنافـــس مـــع القـــوى الكـــربى” 
ونشـــوب أجـــواء حـــرب بـــاردة جديـــدة مـــع 
ــك  ــؤدي ذلـ ــن أن يـ ــاً مـ ــك خوفـ ــني؛ وذلـ الصـ
ــة  ــي يف مواجهـ ــف رويس صينـ ــور تحالـ إىل ظهـ
ـــان  ـــه يف البي ـــت إرهاصات ـــذي اتضح ـــنطن، وال واش
ـــي  ـــية، الت ـــة الروس ـــة الصيني ـــن القم ـــادر ع الص
ــغ  ــني بينـ ــي يش جـ ــس الصينـ ــت الرئيـ جمعـ
ونظـــريه الـــرويس فالديمـــري بوتـــني يف 4 فربايـــر 

 .2022

فقــد أشــارت الفقــرة األوىل، يف بيــان هــذه 
ــكو،  ــني وموس ــني بك ــركة ب ــة مش ــة، إىل رؤي القم
تؤكــد رفضهمــا للقيــادة األمريكيــة املنفــردة للعالــم 
ــم  ــدة ل ــات املتح ــة، وأن الوالي ــة القطبي أو األُحادي
ــا  ــة. ودع ــادة العاملي ــى القي ــدرة ع ــا الق ــد لديه يع
البيــان بشــكل رصيــح للســعي إىل تعدديــة قطبيــة 
حقيقيــة. ومــن أهــم مــا جــاء فيــه أيضــاً مــا يتعلق 
ــيع  ــن توس ــد م ــيا للمزي ــني وروس ــة الص بمعارض
حلــف شــمال األطلــي “الناتــو”، ودعوتهمــا الحلف 
إىل التخــي عــن املقاربــة األيديولوجيــة للحــرب 
ــات  ــني للمقرح ــم الص ــى دع ــالوة ع ــاردة. ع الب
ــة  ــات أمني ــاء ضمان ــيا إلنش ــا روس ــي طرحته الت
ملزمــة طويلــة األجــل يف أوروبــا. ومــن ثــم تســعى 
ــدد  ــني يف ع ــع الص ــة م ــدة للتهدئ ــات املتح الوالي
ــا لتجنــب تحولهــا بشــكل أكــرب تجــاه  مــن القضاي

ــيا. روس
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نهج متوازن:
ــي  ــدن إىل تبن ــعى إدارة باي ــك، تس ــى ذل ــاًء ع بن
نمــط جديــد يف العالقــة مــع الصــني، يمثــل “خليطــاً 
مــن التعــاون والتنافــس”، أو مزيجــاً بــني “مبــاراة 
ــراف  ــد األط ــب أح ــا مكس ــون فيه ــة” يك صفري
خســارة لآلخــر، ومبــاراة أخــرى “إيجابيــة” يســعى 

ــركة. ــب مش ــق مكاس ــان لتحقي ــا الطرف فيه

ــى  ــدة ع ــات املتح ــز الوالي ــار، ترك ــذا اإلط ويف ه
اســتمرار التنافــس التكنولوجــي مــع الصــني، 
واالنفصــال عنهــا يف مجــاالت التكنولوجيــا املتقدمــة، 
حيــث تتخــوف واشــنطن مــن أن االســتثمارات 
ــا املتقدمــة قــد تقــي عــى  الصينيــة يف التكنولوجي
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ــة  ــات املرتبط ــة يف املنتج ــبية األمريكي ــزة النس املي
ــا،  ــادرات له ــواق الص ــى أس ــا وع ــذه التكنولوجي به
ــي يف  ــدم الصين ــن أن التق ــوف م ــة إىل التخ باإلضاف
ــاالت  ــس لالتص ــل الخام ــا الجي ــال تكنولوجي مج
هــذه  عــى  للحصــول  العالــم  دول  وســعي 
التكنولوجيــا ســوف يعطــي بكني ميــزة اســراتيجية 
كــربى يف مجــال الحصــول عــى املعلومــات، وكذلــك 
التخــوف مــن التقــدم الصينــي يف تكنولوجيــا الــذكاء 

ــكرية.   ــة والعس ــا املدني ــي وتطبيقاته االصطناع

 ،2022 أكتوبـر  يف  املتحـدة،  الواليـات  وأصـدرت 
مجموعـة مـن القواعـد الجديـدة، قالـت إنها سـتمنع 
إلكرونيـة  رقائـق  بيـع  مـن  األمريكيـة  الـركات 
معينـة تُسـتخدم يف تطوير الحوسـبة الفائقـة والذكاء 
االصطناعـي للـركات الصينية، كما تسـتهدف القيود 
أيضـاً حظـر املبيعـات مـن الـركات األجنبيـة التـي 

تسـتخدم معـدات وتكنولوجيـا أمريكيـة. 

لكـن مـن ناحيـة أخـرى، تتبنـى الواليـات املتحدة 
نهجـاً تعاونيـاً مـع الصني يف عـدد من القضايـا، منها 
تلـك املتعلقة بالتغـريات املناخية. فعندما قـام الرئيس 
جـو بايـدن بتعيـني وزيـر الخارجيـة األسـبق، جون 
كـريي، مبعوثـاً رئاسـياً خاصـاً للمنـاخ يف 24 نوفمرب 
2020، ذكـر كـريي أنـه يتوقـع العمـل مـع الصـني 
بشـأن تغري املناخ، وعندما ُسـئل عمـا إذا كان بإمكانه 
التعـاون مع بكني بشـأن قضايـا املناخ حيـث يتنافس 
البلـدان يف قضايـا أخـرى، تبنى كـريي نهجـاً واقعياً، 
وقـال: “لقـد كنـا رشكاء يف املنـاخ فيما تنافسـنا معها 

أشـياء أخرى”.  يف 

وجــاءت الخطــوة األكــرب للتوافــق األمريكــي 

ــة  ــاء قم ــي، أثن ــاون املناخ ــأن التع ــي بش الصين
املنــاخ “كــوب 26” يف غالســكو باســكتلندا يف نوفمــرب 
2021، حيــث صــدر عــن البلديــن “إعــالن مشــرك” 
أثنــاء القمــة، تعهــدا فيــه بتكثيــف تعاونهمــا 
يف قضايــا التغــري املناخــي. وبينمــا أدت زيــارة 
رئيســة مجلــس النــواب األمريكــي الســابقة، نانــي 
بيلــويس، لتايــوان يف أغســطس 2022، إىل إعــالن 
ــع  ــات م ــق املحادث ــة تعلي ــة الصيني وزارة الخارجي
واشــنطن بشــأن تغــري املنــاخ؛ أعــادت قمــة املنــاخ 
“كــوب 27” التــي ُعقــدت بمدينــة بــرم الشــيخ يف 
نوفمــرب 2022، قضايــا البيئــة لســاحة التعــاون بــني 
واشــنطن وبكــني، حيــث أعلــن البلــدان عــن عــودة 
ــي. ــري املناخ ــا التغ ــأن قضاي ــاون بش ــوار والتع الح

كمـا تمثـل قضيـة تايـوان، أيضـاً، نموذجـاً لنهـج 
الصـني، حيـث  التصعيـد مـع  بايـدن يف عـدم  إدارة 
تعاملـت الواليـات املتحدة بشـكل هادئ مـع املناورات 
العسـكرية التـي قامـت بهـا بكـني يف محيـط تايـوان 
عقـب زيـارة بيلـويس العـام املـايض. وقـال الرئيـس 
بايـدن للصحفيـني، يوم 8 أغسـطس 2022: “أشـعر 
بالقلـق من أنهم يتحركـون بقدر ما يتحركـون، لكنني 
ال أعتقـد أنهـم سـيفعلون أي يشء أكثر ممـا يفعلون”.

املنطاد  ألزمة  املتحدة  الواليات  إدارة  أن  الخالصة 
التهدئة  عى  القائم  للنهج  استمراراً  تعد  الصيني 
وعدم التصعيد واالبتعاد عن سياسة حافة الهاوية 
األمريكي  االقتناع  إطار  يف  تأتي  كما  بكن،  مع 
بن  التعاون  من  مساحة  عى  الحفاظ  بأهمية 
الواليات املتحدة والصن يف عدد من القضايا يف ظل 

استمرار تنافسهما يف قضايا أخرى.
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مركــز تفكــري مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات املســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

ص.ب 111414 أبوظبى - اإلمارات العربية المتحدة       هاتف: 24444513 971+
www.futureuae.com            info@futureuae.com :بريد إلكتروني


