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ــرة  ــاض، يف الف ــعودية الري ــة الس ــتضافت العاصم اس
ــن  ــة ب ــم؛ ثنائي ــاث قم ــمرب 2022، ث ــن 7 إىل 9 ديس م
اململكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة الصــن الشــعبية، 
ــس التعــاون الخليجــي،  وأخــرى بــن الصــن ودول مجل
وثالثــة صينيــة – عربيــة تعــد هــي األوىل مــن نوعهــا بــن 
الجانبــن. وقــد وصفــت املتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
الصينيــة، يف مؤتمرهــا الصحفــي الــدوري يــوم 7 ديســمرب 
ــايس،  ــدث دبلوم ــرب ح ــا “أك ــة بأنه ــذه القم ــاري، ه الج
ــذ  ــي من ــم العرب ــن والعال ــن الص ــتوى ب ــى يف املس واألع
تأســيس جمهوريــة الصــن الشــعبية، وأنهــا عامــة فارقة 

ــة”.  ــة - العربي ــات الصيني ــخ العاق يف تاري

ــم  ــة إىل أن القم ــرات أمريكي ــات وتقدي ــارت تحلي وأش
ــس يش  ــربى للرئي ــة ك ــة لحظ ــة بمنزل ــة - الصيني العربي
جــن بينــغ لطــرح الصــن عــى القــادة اإلقليميــن كقــوة 
عظمــي ذات مصداقيــة كبديــل موثــوق للواليــات املتحــدة، 
ــراتيجية  ــة الجيواس ــل املنافس ــي ينق ــم الصين وأن الزعي

بــن الصــن والواليــات املتحــدة إىل الــرق األوســط؛ فقــد 
تبنــى الرئيــس الصينــي يف كلمتن أمــام القمتــن الخليجية 
والعربيــة لهجــة هادئــة، أكــد فيهــا اســتعداد بــاده للعمل 
مــع دول املنطقــة عــى مواجهــة التحديــات الكــربى مثــل 

أمــن الغــذاء والطاقــة. 

ويُقــدم هــذا املقــال رؤيــة تحليليــة للقمــم الثــاث التي 
ــه مــن  شــهدتها الريــاض، وأبــرز نتائجهــا، ومــا تضمنت
ــات  ــد العاق ــى صعي ــًة ع ــة، خاص ــائل ودالالت مهم رس
ــي –  ــس الصين ــاحات التناف ــن، ومس ــع بك ــة م العربي

ــة. ــي يف املنطق األمريك

نفوذ صيني في المنطقة:
حتـى يمكن وضع القمـم الثاث، وما صدر عنها، يف سـياقها 
الصحيـح، مـن امُلهـم التأكيـد عـى أن النفـوذ االقتصـادي 
والثقـل التجـاري الصينـي يف املنطقـة العربيـة، ويف الرق 
األوسـط عمومـاً، بات واقعـاً واضحـاً وملموسـاً، خاصًة مع 
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ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــرباء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعامي ــة، والتوجه ــات املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح
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تـويل يش جـن بينغ الرئاسـة يف عام 2012، وتبنِّيه سياسـة 
خارجيـة نشـطة تجـاه اإلقليـم. فقـد بـدأت وفـود صينية 
رفيعـة املسـتوى تتوافد عـى دول املنطقة، بمـا فيها الرئيس 
يش نفسـه، الـذي قـام بجولـة شـملت مـر والسـعودية 
وإيـران يف ينايـر 2016، وهـي الجولـة التـي ألقـى خالها 
خطابـه الشـهر يف مقـر جامعـة الـدول العربيـة بالقاهرة، 
الـدول  تجـاه  الصينيـة  السياسـة  “ورقـة  فيـه  وطـرح 
العربيـة”، التـي ما تـزال تمثل اإلطـار العام والشـامل الذي 
يحكـم العاقـات العربيـة - الصينيـة يف مختلـف املجاالت، 
وخريطـة طريق للتعـاون بن الجانبـن، والرؤيـة الصينية 
للقضايـا السياسـية واألمنيـة يف املنطقة، ومبـادئ الحوكمة 

السياسـية واالقتصاديـة التـي تحكم هـذه الرؤية. 

وقــد حرصــت الخارجيــة الصينيــة عــى إصــدار تقرير، 
ــي -  ــاون الصين ــول “التع ــمرب 2022، ح ــع ديس يف مطل
ــة  ــاول املســرة التاريخي ــد”، تن العربــي يف العــر الجدي
ــاء  ــروراً بإنش ــا، م ــن وتطوراته ــن الجانب ــات ب للعاق
منتــدى التعــاون العربــي - الصينــي يف 30 ينايــر 2004، 
ــاره،  ــَدت يف إط ــي ُعِق ــدورات الت ــه ال ــت إلي ــا خلص وم
ــدى،  ــوزاري للمنت ــدورة التاســعة لاجتمــاع ال وآخرهــا ال
ــق فيهــا  ــان يف 6 يوليــو 2020، وُوِف ــَدت يف عمَّ والتــي ُعِق
عــى مقــرح عقــد قمــة عربيــة - صينيــة. ويضــم املنتــدى 
حاليــاً 17 آليــة للتعــاون، أبرزهــا االجتمــاع الــوزاري الذي 
ــؤولن،  ــار املس ــاع كب ــن، واجتم ــام كل عام ــد بانتظ يُعَق
والحــوار الســيايس االســراتيجي الــذي يجــري يف إطــاره.

ومـن جانبـه، كان مجلـس الجامعـة العربيـة قـد اتخذ 
القـرار رقـم 8757 يف دورتـه العاديـة )157( بتاريـخ 9 
مـارس 2022 بشـأن “العاقـات العربيـة مـع جمهوريـة 
ـن اإلعـراب عـن حـرص الـدول  الصـن الشـعبية”، تضمَّ
األعضـاء عى تعزيـز عاقاتها مع بكن يف مختلـف املجاالت، 
وكذلـك يف ظـل “مبـادرة الحـزام والطريـق” التـي تضـم 
حاليـاً 20 دولـة عربيـة، والتأكيـد مجـدداً عى دعـم الدول 
العربيـة ملبـدأ “الصـن الواحـدة”، وتثمـن الجهـود التـي 
تبذلها الدبلوماسـية الصينيـة لدعم القضايـا العربية إليجاد 
حلـول سـلمية لألزمات القائمـة يف املنطقة، بما يعزز السـلم 

واألمـن عـى الصعيديـن اإلقليمـي والدويل.

وهكــذا، ومــع توافــر اإلرادة السياســية املشــركة، 
ــدم  ــر، وع ــة لآلخ ــؤون الداخلي ــب للش ــرام كل جان واح
ســعي الصــن لتصديــر نموذجهــا الســيايس أو االقتصادي 
ــا  ــب تبنّيه ــم، بجان ــه عليه ــى فرض ــل ع ــرب أو العم للع
ــاً أن  ــة؛ كان طبيعي ــا العربي ــن القضاي ــاً م ــاً إيجابي موقف
ــو  ــحة للنم ــة ُمرش ــة - الصيني ــات العربي ــون العاق تك
واالزدهــار، خاصــًة مــع تجــاوز اهتمــام بكــن باملنطقــة 

ــك  ــح الري ــة، لتصب ــة يف البداي ــن الطاق ــا م احتياجاته
ــن  ــد م ــا يف العدي ــرب لدوله ــاري األك ــادي والتج االقتص
املجــاالت، مثــل االســتثمار يف البنيــة التحتيــة واالتصــاالت 
ــي  ــذكاء االصطناع ــة وال ــدن الذكي ــددة وامل ــة املتج والطاق
والتعــاون املــايل والتعليمــي والتجــارة يف الســلع والخدمات 
ــدة،  ــبات عدي ــاع. ويف مناس ــة والدف ــا الرقمي والتكنولوجي
ــا  ــراتيجية لعاقاته ــة االس ــى األهمي ــن ع ــدت الص أك

ــة.  ــدول العربي ــع ال ــة م االقتصادي

الـدول  للتعـاون مـع  الصينيـة  املقاربـة  أثمـرت  وقـد 
العربيـة عن توقيع أكثـر من 5 اتفاقيات رشاكة اسـراتيجية 
شـاملة مـع دولهـا، آخرها السـعودية، وقبلهـا كل من مر 
ودولـة اإلمـارات العربيـة وإيـران والجزائر، بجانـب تنفيذ 
املجـاالت،  كبـر يف مختلـف  تعـاون  200 مـروع  نحـو 
أبرزهـا الطاقة والبنيـة التحتية. وهناك مسـاٍع عربية حثيثة 
لتطويـر العاقـات مع الصن باسـتمرار، ليـس فقط بهدف 
تحقيـق التـوازن يف عاقـات الـدول العربيـة مـع القـوى 
الكـربى األخـرى، خاصـًة الواليـات املتحـدة، بـل وأيضاً ألن 
للعاقـات مـع الصن، يف حـد ذاتهـا، قيمة ومـردود كبرين 
وتحقـق مصالح واسـعة للـدول العربيـة. ويف هذا السـياق، 
مـن الطبيعي أن يكـون التواصـل الدبلومايس عى مسـتوى 
القمـة بـن العواصـم العربيـة والصـن، أكثر مـن أي دولة 

أخرى. 

ــة  ــع وجه ــايش م ــب التم ــدَّم، يصع ــا تق ــوء م ويف ض
النظــر القائلــة بــأن قمــم الريــاض هــي بمنزلــة تكتيــك 
مؤقــت أو رد فعــل عــى التطــورات الســلبية يف العاقــات 
األمريكيــة - الســعودية خــال الســنوات األخرة منــذ إدارة 
الرئيــس األســبق، بــاراك أوبامــا، وصــوالً إىل قــرار “أوبــك 
بلــس” يف أكتوبــر املــايض بتخفيــض إنتــاج النفــط بمقدار 
ــعار  ــتقرار أس ــى اس ــاً ع ــاً، حفاظ ــاً يومي ــي برمي مليون
ــدة.  ــض بش ــت األبي ــا البي ــوة انتقده ــي خط ــط، وه النف
ــب  ــادل والرحي ــدفء املتب ــؤدي ال ــي أن ي ــن الطبيع وم
الحــار الــذي اُســتقبل بــه الرئيــس الصينــي يف الريــاض، 
إىل اســتدعاء االســتقبال الفاتــر للرئيــس األمريكــي، جــو 
ــاح  ــإن االنفت ــوال، ف ــو 2022. ويف كل األح ــدن، يف يولي باي
ــادي، أو  ــاس تف ــتهدف باألس ــن يس ــى الص ــي ع العرب
عــى األقــل تقليــل، تكلفــة وتعظيــم فوائــد تنافــس القوى 

العظمــي، مــن خــال التفاعــل مــع جميــع القــوى.

رسائل القمم الثالث:
ــاض يف  ــهدتها الري ــي ش ــاث الت ــم الث ــت القم تضمن
ديســمرب الجــاري، بحضــور الرئيــس الصينــي، عــدة 

رســائل مهمــة، وأبرزهــا اآلتــي:
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الدوليــة  تحالفاتهــا  العربيــة  الــدول  تنويــع   -1
“املتوازنــة”: رّســخت القمــم الثــاث، اســراتيجية تنويــع 
ــًة  ــه، خاص ــة عن ــراً ال رجع ــت أم ــي بات ــارات، والت الخي
ــي  ــدة الت ــة الجدي ــرات الدولي ــات واملتغ ــل التحدي يف ظ
ــراتيجية  ــاء رشاكات اس ــة بن ــدول العربي ــى ال ــرض ع تف
ــح  ــق مصال ــا يحق ــربى، بم ــدول الك ــع كل ال ــة م متوازن
الجميــع ويعــزز التعــاون ملواجهــة تلــك التحديــات. وقــد 
ــن  ــل ب ــر فيص ــعودي، األم ــة الس ــر الخارجي ــرّب وزي ع
ــة،  ــة الصيني ــب القم ــي عق ــره الصحف ــان، يف مؤتم فرح
عــن هــذه الرؤيــة بوضــوح عندمــا ذكــر: “لدينــا رشاكات 
ــن  ــد والص ــدة والهن ــات املتح ــع الوالي ــراتيجية م اس
وأملانيــا”، مضيفــاً أن “التعــاون مــع ثاني أكــرب اقتصادات 
العالــم رضوري، لكنــه ال يعنــي عــدم التعــاون مــع أكــرب 
ــتقطاب أو  ــن باالس ــداً “ال نؤم ــم”، ومؤك ــاد يف العال اقتص

ــر”.  ــك وآخ ــن رشي ــار ب االختي

2- تصاعــد تأثــر دول الخليــج العربيــة: ممــا ال شــك 
فيــه أن اســتضافة الريــاض للقمــم الثــاث يعكــس الِثَقــل 
االقتصــادي واملــايل لــدول منطقــة الخليــج العربــي، بمــا 
لديهــا مــن مــوارد نفطيــة وغازيــة ضخمــة، وهو مــا يتيح 
لهــا لعــب أدوار سياســية مؤثــرة يف العديــد مــن ملفــات 
املنطقــة. وارتباطــاً بذلــك، تُوِص دراســات حديثــة لبعض 
ــا،  ــح أوروب ــة بــرورة أن تتصال مراكــز الفكــر األوروبي
ليــس فقــط مــع نهايــة الهيمنــة األمريكيــة، ولكــن أيضــاً 
مــع التحــول يف ميــزان القــوى يف منطقــة الــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا بعــد الركيــز فقــط عــى البحــر األبيــض 
املتوســط، كمــا فعلــت يف عــام 1995 مــع الراكــة األورو 
ــس التعــاون  ــي اســتبعدت دول مجل متوســطية األوىل، الت
الخليجــي. فقــد أصبحــت األخــرة اآلن أكثــر نفــوذاً وتأثراً 
ــت.  ــك الوق ــه يف ذل ــت علي ــا كان ــع ممَّ ــة األوس يف املنطق
وتخلــص هــذه الدراســات إىل التأكيــد عــى حاجــة أوروبــا 
ــة إىل إعــادة تقييــم موقفهــا الجيوســيايس تجــاه دول  املاسَّ

الخليــج.

3- املنطقــة ليســت ســاحة تنافــس بــن بكــن 
وواشــنطن: يصعــب القــول إن املنطقــة العربيــة بصفــة 
عامــة، والخليــج العربــي بصفــة خاصــة، يمكــن أن تكون 
ســاحة مــن ســاحات التنافــس الصينــي - األمريكــي عــى 
ــم  ــايل، بالرغ ــت الح ــل يف الوق ــى األق ــوذ، ع ــوة والنف الق
مــن تعاظــم اســتثمارات الصــن يف املنطقــة، وصفقاتهــا 
ــا  ــي، وعاقاته ــكرية يف جيبوت ــا العس ــة، وقاعدته التجاري
الوثيقــة مــع إيــران. إذ إن واقــع الحــال مــا يــزال يشــر 
إىل أن مــا يدفــع بكــن حقــاً إىل الوجــود القــوي يف الــرق 
ــوارد  ــام بم ــة واالهتم ــارات االقتصادي ــو االعتب ــط ه األوس

ــة  ــة للتنمي ــة األهمي ــا بالغ ــة، باعتباره ــة يف املنطق الطاق
ــي.  ــا العامل ــايل نفوذه ــن، وبالت ــتمرة يف الص امُلس

فضــاً عــن ذلــك، ال يجــب تجاهــل حقيقــة أن 
ــا إىل  ــعى كل منهم ــن تس ــن كبرت ــق بقوت ــر يتعل األم
تعظيــم مصالحهــا، وحشــد حلفــاء ورشكاء لتعزيــز 
قوتهــا ونفوذهــا يف مواجهــة الطــرف اآلخــر. وعــى 
النقيــض مــن فــرة الحــرب البــاردة، فــإن العاقــة بــن 
الواليــات املتحــدة والصــن ليســت مواجهــة بــن كتلتــن 
متعارضتــن، بــل هــي منافســة داخــل نظــام دويل ُمَعْوَلــم 
تتشــابك فيــه القوتــان يف حالــة مــن االعتمــاد االقتصــادي 
املتبــادل بشــكل كبــر. وتظــل الصــن الريــك التجــاري 
ــر  ــوق تصدي ــرب س ــث أك ــدة، وثال ــات املتح األول للوالي
للمنتجــات األمريكيــة. ويف هــذا الســياق، ويف كلمتــه أمــام 
ــل  ــايض، نق ــبتمرب امل ــورك يف 22 س ــيا بنيوي ــة آس جمعي
وزيــر الخارجيــة الصينــي عــن الرئيــس يش جــن بينــغ، 
قولــه “إن الحــدث األكثــر أهميــة يف العاقــات الدوليــة عى 
ــر  ــتئناف وتطوي ــة كان اس ــاً املاضي ــن عام ــدى الخمس م
ــن  ــادت البلدي ــي أف ــة الت ــة - األمريكي ــات الصيني العاق
ــات  ــة يف العاق ــر أهمي ــدث األكث ــأرسه. إن الح ــم ب والعال
ــام  ــيكون يف قي ــة س ــن القادم ــنوات الخمس ــة للس الدولي
ــح  ــق الصحي ــاد الطري ــدة بإيج ــات املتح ــن والوالي الص

ــد”.  ــر الجدي ــق يف الع للتواف

ــركة:  ــا املش ــي يف القضاي ــي – صين ــق عرب 4- تواف
ــة  ــة العربي ــن القم ــادر ع ــاض الص ــان الري ــن إع تضم
ــادرات  ــا واملب ــن حــول القضاي ــق الجانب ــة تواف - الصيني
التــي أطلقتهــا القيــادة الصينيــة يف الســنوات األخــرة، بما 
ــادئ  ــكار واملب ــك األف ــي، وكذل ــن العامل ــادرة األم ــا مب فيه
ــن  ــا ضم ــم إدراج بعضه ــس يش، وت ــا الرئي ــي أعلنه الت
مقــررات منتــدى التعــاون الصينــي - العربــي، مثــل “بناء 
مجتمــع صينــي – عربــي ذي مصــر مشــرك يف العــر 
الجديــد”، و”رشاكــة اســراتيجية صينيــة - عربيــة موجهة 

ــة املشــركة”. نحــو املســتقبل للتعــاون الشــامل والتنمي

وشــمل الدعــم الســيايس العربــي للصــن، وفقــاً 
ــن،  ــبة لبك ــة بالنس ــة ذات األهمي ــا كاف ــان، القضاي لإلع
ــتقال  ــض اس ــدة”، “ورف ــن الواح ــدأ “الص ــل مب مث
تايــوان بــكل أشــكاله”، و”دعــم جهــود الصــن لصيانــة 
األمــن القومــي وتنميــة الديمقراطيــة واســتكمالها يف 
ــعوب  ــق ش ــرام ح ــان اح ــد اإلع ــج”. وأك ــج كون هون
العالــم يف اختيــار الطــرق، لتطويــر الديمقراطيــة والنظــم 
ــا  ــع ظروفه ــب م ــي تتناس ــية، الت ــة والسياس االجتماعي
الوطنيــة بإرادتهــا املســتقلة، ورفــض التدخــل يف الشــؤون 
ــة. ــى الديمقراطي ــاظ ع ــة الحف ــدول بذريع ــة لل الداخلي
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وتنتقــد النخبــة السياســية األمريكيــة أفــكار ومبادرات 
الرئيــس الصينــي، حيــث يتــم تقديمهــا عــى أنهــا تهديــد 
ــد  ــى ح ــي ع ــام العامل ــدة والنظ ــات املتح ــودي للوالي وج
ســواء، كمــا تُتهــم الصــن بأنهــا تســعى إىل إعــادة ُصنــع 
نظــام للعالــم مــن خــال إعــادة هيكلــة نظــام اشــراكي 
عاملــي مركــزه بكــن. وباتــت رسديــة “الــراع النظامي” 
بن مــا يُســمى بــــ “االســتبداد الرقمــي” و”الديمقراطية 
ــاً  ــي، ارتباط ــاب األمريك ــة يف الخط ــة”، مهيمن الليربالي
ــك يمكــن أن يســاعد عــى حشــد الدعــم  بالصــن، ألن ذل
ــاه  ــة تج ــية مكلف ــة تنافس ــي لسياس ــيايس الداخ الس

الصــن، عــى املــدى الطويــل.

ــب  ــران: تجن ــة بإي ــا املتصل ــارة القضاي ــدم إث 5- ع
إعــان الريــاض أي إشــارة إىل إيــران وسياســاتها يف 
املنطقــة، وتطــورات املفاوضــات الخاصــة بإحيــاء اتفاقهــا 
النــووي مــع مجموعــة )5+1( أو مــا يُعــرف بـــ “خطــة 
العمــل الشــاملة املشــركة”. ويمكــن تفســر ذلــك بالرغبة، 
خاصــًة مــن جانب بكــن، يف تجنــب إثــارة قضايــا خافية 
ــزة  ــات املتمي ــوء العاق ــاح، يف ض ــا النج ــد له ــم أُري يف قم
التــي تربــط الصــن بإيــران. والحقيقــة أن الصــن، فضاً 
عــن عزوفهــا عــن القيــام بــأي دور للوســاطة بــن إيــران 
ودول الخليــج العربيــة أو أي أدوار وســاطة أخــرى، تبــدو 
مقتنعــة بــأن مســألة ضبــط الســلوك اإليرانــي هــو شــأن 

دول املنطقــة ذاتهــا.

6- التأكيـد عـى عـدم التدخـل يف الشـؤون الداخليـة 
للـدول: تضمن إعـان الرياض اإلشـارة إىل “تقدير الجانبن 
للجهـود املهمـة املبذولـة لرعايـة األقليـات يف كا الجانبـن 
العربـي والصينـي”، بجانب “رفض تسـييس قضايا حقوق 
اإلنسـان واسـتخدامها كأداة ملمارسـة الضغوط عـى الدول 
والتدخـل يف شـؤونها الداخليـة”. وتعكـس هـذه اإلشـارات 
نظـرة الصـن إىل املنطقـة، والتـي ال تقتـر فقـط عـى 

إمـدادات الطاقـة والفـرص االقتصادية، وإنما تشـمل أيضاً 
أهميتها ارتباطاً باألقلية اإلسـامية يف إقليم شـينجيانغ ذاتي 
الحكـم، وهـو أمر تتشـابه فيه الصن وروسـيا. وال شـك أن 
الدبلوماسـية املنتظمـة القائمة عـى مبادئ عـدم التدخل يف 
الشـؤون الداخلية، واالستثمارات واسـعة النطاق، واملبادالت 
التجاريـة املكثفة؛ قد سـاهمت يف تبنـي دول املنطقة مواقف 
متوازنـة إزاء قضيـة اإليجـور التـي يثرها الغـرب من حن 
آلخـر، حيـث تنظـر األغلبيـة السـاحقة مـن دول املنطقـة 
إىل الحمـات الغربيـة ضـد الصـن يف هذا الشـأن عـى أنها 
ُمسيسـة وتقـوم عـى ازدواجية املعايـر وأن األمـر يف نهاية 

املطـاف يتعلق بشـأن صينـي داخي.

ختامــاً، فــإن مخرجــات القمــم الثــاث يف الريــاض 
ــزال  ــا، ال ت ــاركن فيه ــات املش ــه مداخ ــا تضمنت وم
ــة  ــة والتجاري ــارات االقتصادي ــة االعتب ــس أولوي تعك
عــى مــا عداهــا يف تحــركات الصــن تجــاه املنطقــة 
العربيــة، وذلــك بالرغــم ممــا انطــوت عليــه مداخات 
القــادة العــرب مــن دعــوات رصيحــة للصــن 
ــة  ــة واإلقليمي ــا الدولي ــف القضاي باالنخــراط يف مختل
ذات األولويــة للجانبــن. وتبــدو بكــن حريصــة 
عــى تجنــب الظهــور يف املنطقــة وكأنهــا بديــل عــن 
ــة  ــاده األمني ــًة يف أبع ــا، خاص ــي فيه ــدور األمريك ال
والعســكرية، حيــث تظــل الواليــات املتحــدة الرشيــك 
ــراً ال  ــج. وأخ ــدول الخلي ــًة ل ــم خاص ــرب واأله األك
ــن  ــراً م ــزز كث ــاض ع ــان الري ــل أن إع ــب تجاه يج
املوقــف الصينــي، والعربــي أيضــاً، إزاء قضايــا 
لواشــنطن وجهــة نظــر تختلــف فيهــا مــع الجانبن. 
ــن  ــه يتع ــو أن ــك ه ــاً بذل ــه ارتباط ــن قول ــا يمك وم
عــى واشــنطن التعايــش مــع نفــوذ اقتصــادي 
صينــي واضــح، مدعــوم بنشــاط دبلومــايس منتظــم 

ــط. ــرشق األوس ــي، يف ال ومؤس
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