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 مؤّسسة علمية متخّصصة ُتعنى بحقلي األبحاث والمعلومات

سلسلة غير دورية تتضمن وقائع الندوات والحلقات التي يعقدها المركز وُتعنى  محاور وحوار

 ومسائل إنمائية مختلفة. بمقاربة قضايا استراتيجية

 األميركية، األبعاد الجيوسياسية واالقتصادية والتكنولوجية –المواجهة الصينية  العنوان:

الباحث الفرنسي ليونيل فيرون  افيه حاضر 2019 شباط 15بتاريخ عقدها المركز حلقة نقاش 

 .والمهتمينمن الباحثين عدد شارك فيها 

 للدراسات والتوثيق: المركز االستشاري صادر عن

 1440 رجبالموافق  2019 آذارتاريخ النشر: 

 عشر ثامنالالعدد: 

 األولىالطبعة: 

 21×29 القياس:

 حقوق الطبع محفوظة للمركز

 الطابق األول. -بناية الورود -الفانتزي وورلدخلف  -جادة األسد-بئر حسنالعنوان: 

 836610/01هاتف: 

 836611/01فاكس: 

 833438/03خليوي: 

Baabda 10172010 Postal Code: 

Beirut- Lebanon 

P.O.Box: 24/47 

dirasat@dirasat.net 

www.dirasat.net 

 اآلراء الواردة في هذه السلسلة ال ُتعّبر بالضرورة عن آراء

 االستشاري للدراسات والتوثيق المركز

mailto:dirasat@dirasat.net
http://www.dirasat.net/
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 تقديم:

حلقة نقاش بعنوان:  2019شباط  15عقد المركز االستشاري للدراسات والتوثيق في 

األميركية: األبعاد الجيوسياسية واالقتصادية والتكنولوجية" حاضر  -"المواجهة الصينية

. شارك في 1فيها الباحث الفرنسي المختص بالشؤون الصينية واألوروبية ليونيل فيرون

 النقاش عدد من الباحثين والمهتمين.

 

جملة  وقد طرحالنقاش رئيس المركز االستشاري د. عبد الحليم فضل اهلل  ةافتتح حلق

االستراتيجية التي تعتمدها الواليات المتحدة لمواجهة الصين أيكون من األسئلة حول 

عمادها الحرب، أم العقوبات االقتصادية، أو الدبلوماسية، منفردة أم بالتحالف مع دول 

الشرق األوسط أو في أقاليم أخرى كما حصل في تابعة، كما تفعل اآلن مع بعض دول 

 وارسو؟

 

لصين: هل المواجهة حتمية؟ أهي اقتصادية أم جيوستراتيجية، أو ربما تصل ل بالنسبةو

إلى تصعيد التنافس العسكري؟ ثم ما هو المتغير التكنولوجي والتقني في هذه المواجهة؟ 

على المستوى التكنولوجي وتحتاج إلى الغرب  ابأن الصين ما تزال غير مكتفية ذاتي   اعلم  

في بعض الجوانب الستكمال الدورة التكنولوجية، كل ذلك على ضوء "مشروع ُصنع في 

 ".2025الصين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
في الشؤون الصينية واألوروبية بما في ذلك مجاالت السياسة واألمن واإلعالم وغيرها، باحث فرنسي  1

وهو محاضر في معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني وأكاديمية القيادة التنفيذية في الصين. عمل في 

ا في قسم شمال أفريقيا والشرق األوسط، ومؤلف العديد من الكتب وآخرها  وزارة الدفاع الفرنسية خبير 

 كتابه "التحديات والخرافات والحقائق من صعود الصين"، وله العديد من األبحاث األخرى.
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 ليونيل فيرون: اإلشكاليات االستراتيجية الصينية في مواجهة الواليات المتحدة

األميركية، هذه المرة أود  -عن العالقات الصينية افي المرات السابقة تحدثت كثير  

األميركية:  الحديث عن اإلشكاليات االستراتيجية الصينية في مواجهة الواليات المتحدة

بمعنى كيف تفكر الصين؟ وكيف تبلور استراتيجيات من منظورها للعالقة مع الواليات 

 ؟المتحدة

األميركية المطلوب فهم إشكاليات ورؤى الطرفين. غالبية الناس  -لفهم العالقة الصينية

، إال أن الكثيرين ال يعرفون كيف تفكر الصين؟ وما هي اتعرف الواليات المتحدة جيد  

لتحديات واإلشكاليات االستراتيجية المطروحة من وجهة نظرها؟ لذلك ال بد من االطالع ا

 بعمق أكبر على المنظور الصيني.

على الذي تحدث فيه السيد عبد الحليم حول األسئلة عن االستراتيجية المعتمدة  اوعطف  

ف دولي واسع من قبل الواليات المتحدة لمواجهة الصين، هل ستكون استراتيجية بناء تحال

ضد الصين أو محاولة بناء تحالفات حسب المهمة محدودة؟ ال أعلم، هل تستطيعون قراءة 

الكتب الموجودة خلفنا؟ هذه الكتب وحدها تظهر حجم الحملة اإلعالمية واأليديولوجية 

 في الغرب. االتي تتعرض لها الصين حالي  

نجد أننا على المستوى إذا استندنا إلى هذه الحملة اإليديولوجية والسياسية 

يوجد كتاب صادر من الصين لكن اإليديولوجي بحالة حرب ومواجهة مع الصين ال أقل. 

بأن الصين ليس لديها قوات  اهو السؤال األكثر وجاهة علم   اعنوانه "من يهدد من"؟ وعملي  

 تتدخل وتقصف بلدان مثل ليبيا وسوريا والعراق.

أن نفهم الفكر  بمواجهة الواليات المتحدة ينبغي أوال   لفهم الرؤية واالستراتيجية الصينية

عن التراث التقليدي االستراتيجي الصيني ألن  ااالستراتيجي الصيني التقليدي. أتحدث طبع  

رؤية الحزب الشيوعي الصيني اليوم هي في نظري امتداد لهذا التراث أي أن الحزب 

 ني.في هذا الفكر التقليدي الصييشارك الشيوعي الصيني 

والصورة التي خلفي تعّبر عن رؤية ونمط تفكير القيادات الصينية منذ زمن بعيد، بمن 

. هذه الدوائر التي ترونها تحاكي 1948في ذلك قيادة الحزب الشيوعي الحاكم منذ عام 

التفكير االستراتيجي الصيني. الدائرة الصفراء هي قلب الصين، والمقصود بها جمهورية 

القيام بأي محاولة إلعادة النظر بالنظام القائم، ومواجهة  ابات   امنع منع  الصين الشعبية، يُ 

أي محاولة لتحدي أو تغيير النظام القائم بكل الوسائل المتاحة والممكنة. الدائرة الخضراء 

هي جوار وأطراف الصين، وهي الدائرة الذي ُيمنع دخول العبين خارجيين إليها لتهديد 

كنوع من البرابرة، ُيقَصد بها الالعبون  االزرقاء التي أسميتها عمد  قلب الصين. الدائرة 

من  االبعيدون عن الصين والذين من الممكن التعامل معهم وإقامة عالقات معهم انطالق  

حاجات الصين االقتصادية واالستراتيجية، وكل ما هو بعيد كأوروبا وأميركا الالتينية 

 ميركية.وأفريقيا وحتى الواليات المتحدة األ
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ولفهم مخاوف الصين اتجاه الواليات المتحدة ينبغي النظر إلى الخارطتين اللتين أمامنا 

على شاشة العرض، خارطة الواليات المتحدة من جهة وخارطة الواليات المتحدة مع بلدين 

أحدهما في جوارها الشمالي والثاني في جوارها الجنوبي، وحاجزين هما المحيطان، يعني 

ر أن الواليات المتحدة هي جزيرة كبرى، وهذا وضع مريح عادة بالنسبة لقوة بكالم آخ

 ال يوجد تهديد في جوارها. إمبراطورية

دولة بينها عدة دول نووية. على حدود الصين  23أما الصين فيوجد في جوارها المباشر 

مباشرة دول تعاني من نمو تنظيمات إرهابية. وثمة وجود عسكري أميركي في أطراف 

الصين وفي جوارها وهذا واضح على الخارطة، وبالتالي جوار الصين هو جوار تدور فيه 

 صراعات وهو جوار خطير.

 افي السنوات الماضية كانت الرؤية الدفاعية الصينية والقدرات الدفاعية موجهة أساس  

ضد تهديدات قادمة من الجوار البري، من آسيا الجنوبية ومن آسيا الوسطى. والحقيقة 

تأتي من البر ومن الجوار منذ ألف عام، يعني  االنسبة للصين أن التحديات كانت دائم  ب

 قبل وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة.

ومنذ عشر سنوات حصل انقالب كبير، بمعنى حصلت عملية إعادة تموضع استراتيجي 

يد يأتي من بسبب التهديد األميركي القادم من الشرق، أي القادم من البحار، وأصبح التهد

البحار. وفي شرق الصين يوجد خصم واحد هو الواليات المتحدة، والتحدي الرئيسي اليوم 

 هو تحد قادم من شرق الصين، بمعنى أن العدو موجود مقابل الضفة الشرقية للصين.

والوجود العسكري  نتايواهذا األمر، إذا دخلنا فيه بالتفصيل أكثر، نجد إشكالية 

م األميركية التي ترونها هي إعالم تمثل وجود قوات عسكرية أميركية األميركي، واألعال

قرب الشواطئ الصينية، سواء  أكانت قوات عسكرية موجودة في البر، كما هي موجودة 

 في كوريا الجنوبية، أو وجود قوات البحرية األميركية.

مثلهما بالنسبة للصين هناك خطان دفاعيان في مواجهة الوجود العسكري األميركي ي

الخطان األحمران على الخارطة أحدهما يسمونه خط حزام الجزر، وهما الخط الدفاعي 

األول وخط الدفاعي الثاني بمواجهة الوجود العسكري األميركي. واالستراتيجية الصينية 

على المستوى الدفاعي هدفها دفع الواليات المتحدة للتراجع إلى خارج الخط الدفاعي 

ارج هذه المنطقة التي هي جوار الصين المباشر، والمرحلة الثانية هي المغادرة خواألول 

محاولة إخراج األميركيين إلى ما بعد الخط الثاني بمعنى إخراجهم إلى جزيرة غوام حيث 

 لديهم قاعدة عسكرية كبيرة.

ينبغي أن نبقي في أذهاننا أن كل البنية الصناعية الصينية موجودة على الساحل 

من قاعدة غوام، تكون الطائرات الحربية األميركية بعيدة ثالث  اوانطالق   الشرقي للصين.

 ساعات طيران عن المراكز الصناعية الصينية.
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له أهمية كبرى في إطار المواجهة مع الواليات المتحدة ألن المياه  تايوانثم إن موضوع 

يابانية اإلقليمية تصل إلى حدود غوتيناوا، أي أن المياه ال ااإلقليمية اليابانية تصل عملي  

، كما أن المياه اإلقليمية الصينية تصل بسبب الجزر الموجودة إلى اتقريب   تايوانإلى حدود 

 .اتقريب   تايوانحدود 

، أي ابكالم آخر، إذا أرادت السفن والغواصات الصينية الذهاب إلى المنطقة األكثر بعد  

مباشرة  تايوانالمنطقة التي فيها الخط الدفاعي الثاني فإنها مضطرة للمرور إلى جوار 

لكونها مفتاح  تايوانتمر بالمياه اإلقليمية الفليبينية أو اليابانية. من هنا أهمية  لكيال

 المحيط الهادئ بالنسبة إلى الصين.

يات المتحدة هو منع الصين الذي تحرص عليه الوال تايوانإن الهدف الفعلي الستقالل 

 تايوان، ألن االستقالل يجعل لالهادئمن القدرة على إرسال قوات بحرية داخل المحيط 

إمكانية المرور أمام البحرية الصينية أو الغواصات  اإقليمية وبالتالي تغلق تمام   امياه  

فيها قاعدة أن تقام  ادولة مستقلة من الممكن أيض   تايوانإذا أصبحت  االصينية، ثاني  

 عسكرية أميركية.

بما أن الحديث يجري عادة عن تهديد صيني، دعونا نعكس المقاربة ونتحدث عن 

لمواجهة صعود الصين أعلن أوباما االستدارة نحو آسيا. وكان التفسير والتهديد األميركي. 

صادية إذ اعتبر البعض أن هذه االستدارة هي استدارة اقت ااقتصادي   االمباشر لذلك تفسير  

 بمواجهة التحدي االقتصادي الصيني.

تلت استراتيجية احتواء لها وبداية لحرب باردة جديدة.  أما الصين فرأت في هذا اإلعالن

أوباما جولة لوزير الدفاع األميركي آنذاك ليون بانيتا زار خاللها كل دول جوار  خطاب

ث طلب إعادة فتح قاعدة الصين بهدف تعزيز الوجود العسكري األميركي في هذه الدول حي

سوبكبيه األميركية القديمة التي كانت قد أغلقت في الفلبين كما دعا إلى إعادة فتح 

 قاعدة عسكرية أميركية في فيتنام.

حرب باردة. ذلك أن االستدارة نحو آسيا إذا ترجمناها  2011بالنسبة للصينيين بدأت عام 

كرية أو تعزيز وجود عسكري أميركي على الخارطة نرى أنها عمليات استقدام قوات عس

سابق في محيط الصين وتدخالت أميركية عسكرية كذلك في جوار الصين. هذه الخارطة 

توضح حقيقة ماهية االستدارة نحو آسيا والتي هي بكل بساطة استراتيجية احتواء 

 وتطويق للصين عبر أطرافها وجوارها المباشر.

اتيجية للصين هي النقطة التي لها عالقة بتحدي آخر نقطة في حديثنا عن البنية االستر

من هذه  اكبير   ال جزء  % من حاجاتها من النفط، وال يزا70الطاقة. تستورد الصين حوالي 

ـ  الشرق األوسط. روسيا شريك آمن بالنسبة للصين، واستقدام النفط والغاز  % مصدره70ال

ية ويوجد حدود مشتركة بين من روسيا أسهل ألنه ُيستقدم باألنابيب، أي عن طريق بر

البلدين. والشراكة االستراتيجية بين الصين وروسيا ليست مرتبطة بمواجهة التهديدات 
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األميركية فقط وإنما هي شراكة استراتيجية سببها استيراد النفط والغاز والطاقة بشكل 

 عام.

واإلشكاليات التي تطرحها. استعرضنا في الجزء األول البيئة االستراتيجية المباشرة للصين 

في الجزء الثاني سوف نتطرق للمخاوف األميركية تجاه الصين. إن ما يقلق الواليات 

المتحدة هو قيام الصين بخلق منظمات دولية أو المشاركة بخلق منظمات دولية بديلة 

ون تم تشكيل منظمة شنغهاي للتعا 1996. عام اأو موازية للمنظمات الدولية القائمة حالي  

أخرى. كانت الغاية من خلق هذه  بين روسيا والصين التي توسعت بعد ذلك لتضم دوال  

المنظمة في المرحلة األولى مواجهة إرهاب التنظيمات الشيشانية وتنظيمات اإليغور، 

ولكن بعد ذلك توسع مجال عمل هذه المنظمة ليشمل االقتصاد والتعاون السياسي 

ع إال أن نالحظ أهم دول القارة اآلسيوية تشارك في واالستراتيجي، واليوم ال نستطي

انضم الصينيون إلى مسار آخر هو قمة شرق  2005منظمة شنغهاي للتعاون. في عام 

آسيا، ونتيجة للضغوط اليابانية والكورية تم ضم الواليات المتحدة وأستراليا إلى هذه 

ها تأثير كبير في إدارتها المنظمة. ولكن الصين هي التي أطلقت هذه المنظمة وال يزال ل

 وتحديد وجهتها.

الصين كذلك البنك اآلسيوي لالستثمار في البنى التحتية وهو جزء من "مشروع  أطلقت

 حزام واحد طريق واحد" )طريق الحرير الجديد(.

التصدي بشكل مباشر لهذه المبادرة الصينية لهذا المشروع  اتحاول الواليات المتحدة طبع  

كبيرة على األوروبيين لعدم  اريق الحرير". كما أنها تمارس ضغوط  الصيني "مشروع ط

بورغ المشاركة فيه، ولكن مالمشاركة بمشروع تشكيل البنك اآلسيوي الذي قررت لوكس

 أوروبية كثيرة أخرى تتعرض لضغوط لعدم المشاركة. دوال  

رفض حتى دولة مشاركة بهذا البنك، والواضح أن الواليات المتحدة، ت 57يوجد اليوم 

اآلن المشاركة في هذا البنك على الرغم من أن العديد من االقتصاديين في الواليات 

المتحدة يعتبرون أن عدم المشاركة في هذا البنك من قبل الواليات المتحدة خطأ 

استراتيجي. لقد أطلق شي جين بينغ بعد وصوله إلى السلطة مبادرة "حزام واحد طريق 

لمشروع إلى حقيقة يتحقق كابوس بريجنسكي وكل االستراتيجيين واحد". وإذا تحول هذا ا

ـ الكبار منذ بدايات القرن العشرين وهو أن تحصل عملية اندماج اقتصادي واستراتيجي ل

أوراسيا وأن يتم إخراج الواليات المتحدة ونفوذها من العالم القديم وتعود الواليات 

 المتحدة جزيرة محصور نفوذها داخل حدودها.

حملة إعالمية وسياسية عنيفة ضد هذه المبادرة واتهمت  القت الواليات المتحدة طبع  أط

الصين باعتماد سياسات استعمارية هدفها إيقاع العديد من البلدان بما ُيسمى اآلن "فخ 

االستدانة"، بمعنى إعطاء كميات كبيرة من األموال ال تستطيع البلدان بعد ذلك أن ُتعيدها 

 ابعة للصين.وبالتالي تصبح ت
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ونفهم على نحو أفضل لماذا انطلقت الصين بهذا المشروع؟ إذا تأملنا في الخارطة حيث 

نرى أن القطارات يمكنها أن تذهب من مدريد إلى بكين بواسطة خطوط سكة الحديد 

بعدد كبير من البلدان اآلسيوية واألوروبية. بكالم آخر سيتم تحويل أوراسيا إلى  امرور  

هناك بنى تحتية أوراسية. والهدف هو الربط بين بلدان الفضاء األوراسي واقع، ويصبح 

 ومن ثم ربط الفضاء األوراسي بأفريقيا.

هو التحالفات اإلقليمية التي تقيمها  اإن العمل الثاني الذي ُيقلق الواليات المتحدة كثير  

ما الذي حصل  االروسي، وقد رأينا جميع   -الصين. على رأس هذه التحالفات المحور الصيني

 في مؤتمر وارسو األخير حيث ساد خطاب عدائي علني ضد الصين وروسيا.

الروسي بحالة جيدة بدليل ما حصل بعد اإلعالن عن ضم جزيرة  -إن التحالف الصيني

القرم من قبل روسيا عندما واجهت مصاعب مالية في االستدانة إلنقاذ شركة "روزنت" 

الضرورية عبر وسائل وُسبل مختلفة لمساعدة روسيا على فقّدمت الصين المبالغ المالية 

 مواجهة الضغوط الغربية.

العامل المقلق اآلخر للواليات المتحدة هو التقارب بين الصين والهند. ذلك أن 

االستراتيجية األميركية في آسيا كان أحد مرتكزاتها منذ أيام جورج بوش االبن محاولة 

الصينية لمنع التقارب بين الهند والصين، يومها ذهبت  -ةاستغالل وتسعير الخالفات الهندي

اإلدارة األميركية إلى عرض تلزيم أمن المحيط الهندي للهند بمعنى سحب األسطول 

األميركي من المحيط الهندي وتلزيم أمن هذا المحيط للهند في إطار شراكة استراتيجية 

ى السلطة وهو يحاول أن يتمايز مع الواليات المتحدة. لكن منذ وصول ناريندرا مودي إل

 إلى حٍد ما عن السياسة األميركية وهناك تقارب بطيء لكن مستمر بين الصين والهند.

هذه مشكلة كبرى للواليات المتحدة على المستوى االقتصادي واالستراتيجي ألننا  اطبع  

حيث أمام أكبر قوتين آسيويتين أي الهند والصين. وكذلك بالنسبة لجنوب شرق آسيا 

اعتمدت الصين منذ مدة طويلة سياسة تقارب مع بلدان آسيا، حتى بوجود مشكالت 

مرتبطة بالتوترات التي تحدث في بحر الصين الجنوبي، ولكن العالقات قوية لسبب بسيط 

من اقتصادات بلدان اآلسيان، باستثناء سلطنة بروناي، يتحكم فيه  اكبير   اهو أن قسم  

اك عالقات اقتصادية بين الجاليات الصينية المقيمة في جاليات من أصول صينية وهن

 هذه البلدان وبين الصين.

هناك عنصران آخران يقلقان الواليات المتحدة األميركية، العنصر األول هو استخدام 

حدى إالعملة الصينية في بورصة شنغهاي فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء النفط والغاز. 

ن، أنهم يفكرون على المدى الطويل، والميزة األخرى أنهم الميزات اإليجابية للصينيي

أول عمليات شراء النفط  2018. وقد أطلقوا بحماس منذ عام ايتمتعون بصبر كبير جد  

 والغاز بالعملة الصينية.
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ما زالت هذه العمليات محدودة على مستوى المبالغ، ألن التعامل بعملة جديدة  اطبع  

ثقة الوسطاء  اثقة الشركات التي تعمل في هذا المجال، ويتطلب أيض   يتطلب أوال  

التجاريين وهذه عملية طويلة لكننا نحن نشهد بدايات واعدة لها. وتعكس التعليقات 

األميركية في هذا المجال، أكانت تعليقات االقتصاديين أم وسائل اإلعالم أم الخبراء، 

 لمتوسط والبعيد بالنسبة إلى الواليات المتحدة.وجود مشكلة ال ُيستهان بها على المدى ا

"، الذي 2025النقطة األخيرة المتعلقة بالمخاوف األميركية هي مشروع "ُصنع في الصين 

، أي خطة تطوير التكنولوجيا التي ُخصصت لها ميزانية بقيمة 2015تم اإلعالن عنه سنة 

لسلع المنتجة في الصين، مليار دوالر. هدف هذا المشروع أن تكون مكّونات كل ا 300

% 70% إلى 40، مكّونات صينية، وذلك ُبغية االنتقال من اخاصة السلع المتطورة تكنولوجي  

من هذه المنتجات، األمر الذي يتطلب استثمار مبالغ ضخمة في مجال البحث لتطوير 

 تكنولوجيا صينية صافية أو خالصة إذا صح التعبير.

التي ستحققها الصين على المستوى الداخلي من خالل باإلضافة إلى المكاسب البديهية 

هذا التطور التكنولوجي، فإنه يسمح لها بعدم التعرض للعقوبات األميركية، الصين عندما 

أو أي منتجات صينية تتضمن مّكونات تكنولوجية أميركية تصبح الشركة  تبيع هواتف مثال  

ركية. أما عندما تصبح هذه السلع الصينية المنتجة لهذه السلع معّرضة للعقوبات األمي

 اصينية مئة في المئة فلن تتعرض للعقوبات وهذا يمثل بالنسبة للواليات المتحدة تهديد  

 على المستوى االقتصادي والتكنولوجي. اكبير  

شكلت وزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين لجنة خاصة من أجل شراء شركات عاملة 

ان أو أوروبا أو في أي مكان آخر من أجل تطوير القدرات في مجال التكنولوجيا في الياب

لن نقوم بسرقة التكنولوجيا بل  االتكنولوجية الصينية. وقال لي صديق: "من اآلن فصاعد  

سنقوم بشرائها". هذا محور رئيسي من المحاور المرتبطة بالتطور التكنولوجي، وكل هذه 

 للواليات المتحدة. العناصر التي ذكرتها هي مصدر قلق وخوف بالنسبة

أتطّرق اآلن للنقطة الثالثة وهي الحرب التجارية، لجأت الواليات المتحدة إلى حرب تجارية 

حقيقية وعنيفة بدأها ترامب. ومن دون الدخول في األرقام، ال شك في أن الحرب التجارية 

ة انعكاسات لها تأثيرات حقيقية على االقتصاد الصيني. وحتى اآلن كان لهذه الحرب التجاري

. لكن بعض االقتصاديين اإيجابية على االقتصاد األميركي، على األقل هذا ما ُيقال حالي  

األميركيين يقولون إن هذه النتائج اإليجابية بالنسبة لالقتصاد األميركي هي نتائج قصيرة 

األمد، وبعد خمس أو عشر سنوات ستكون هذه النتائج سلبية وصعبة االحتمال بالنسبة 

قتصاد األميركي. ولكن أنا أظن أن الحرب التجارية هي في الحقيقة نقطة تفصيلية في لال

 الصراع الدائر اليوم بين الصين والواليات المتحدة.

، المطالب األميركية اتجاه الصين لم يبدأ طرحها أيام ترامب وهي مطالب مطروحة أوال  

ميركية. وهذه مشكلة مستدامة األ -من أيام أوباما خالل المفاوضات والحوارات الصينية
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ير أن المشكلة المتعاظمة اليوم هي إرادة الواليات المتحدة بأن تفرض غ، بين الجانبين

 لسيادة الصين. اإصالحات على آليات عمل الشركات الصينية بما يشكل تجاوز  

اصطدم بعقبة رئيسية وهي رفض  ااألميركي األخير الذي جرى حديث   -اللقاء الصيني

 لمحاولة الواليات المتحدة فرض رؤيتهم لكيفية إدارة الصين لشركاتها. الصين

 اما هو سبب قولي إن الحرب التجارية هي نقطة تفصيلية؟ ألن الحروب التجارية، وكثير  

ما تحصل حروب تجارية بين الدول، تتصاعد أو تخفت مع مرور الوقت، ولكن هذه الحرب 

ى إشكاليات وصراعات أخرى ذات طبيعة مختلفة. التجارية اليوم مؤشر على شيء آخر، عل

والحرب التجارية اليوم تعّبر عن صراع في مضمار آخر له أهمية استراتيجية كبرى وهو 

 صراع على المستوى التكنولوجي بين الصين والواليات المتحدة.

في المرحلة السابقة كانت هذه الحرب منخفضة التوتر وكامنة واليوم أصبحت الحرب في 

 مجال التكنولوجي معلنة.ال

الصين تستثمر مبالغ ضخمة في مجال البحث والتطوير على المستوى التكنولوجي العام 

 لتطوير ما ُيسمى بالذكاء االصطناعي. اوبشكل خاص رصدت ميزانيات ضخمة جد  

وآخر مؤشر على هذه المواجهة في المجال التكنولوجي ما جرى مع ابنة مؤسس شركة 

 هي القضية األشبه بأخذ رهائن من قبل الواليات المتحدة.هواوي في كندا و

واعترف بأن  امن حسنات ترامب أنه يقول األمور بصراحة وبشكل مباشر، وهو قال عملي  

 هذه العملية هي عملية خطف رهينة وأنه يعرض بعد ذلك عملية مقايضة على الصين.

في مجال االتصاالت في بما أن هواوي هي أول شركة على مستوى التطور التكنولوجي 

الصين، وهي شركة خاصة وليست شركة عامة. عندما نتحدث عن مجال االتصاالت، فإننا 

من شبكات االتصال تحت مياه البحر إلى االتصال الالسلكي  انتحدث عن مجال واسع جد  

 إلى كل مجاالت االتصاالت األخرى.

ايدو"، كان يعمل داخل حدود لدى الصين نظام اتصاالت عبر األقمار الصناعية اسمه "ب

الصين وفي جوارها المباشر، وأعلنت الصين منذ حوالي أسبوعين أن هذا النظام سيعمل 

 على نطاق الكوكب ككل. وشركة هواوي هي التي تطور هذا النظام ومكوناته. اقريب  

ليس مصادفة أن يأتي مسؤول أميركي لتهديد األوروبيين إن استمروا بالتعامل مع 

بعقوبات وبوقف التعامل األميركي مع الشركات األوروبية أو الدول األوروبية التي  هواوي

اعتماد نظام صيني متطور لالتصال عبر العالم  استستمر بالتعاون مع شركة هواوي. طبع  

 يسمح بتجنب التنصت أو التجسس األميركي.

فية لترجمة مشكلة الواليات المتحدة مع الصين أن الصين تتمتع بقدرات مالية كا

طموحاتها إلى واقع. أما روسيا فباستثناء المجال العسكري ليس لديها اإلمكانيات والقدرات 

 المالية الكافية لتحقيق كل طموحاتها، إذا تجاوزنا كل ما هو موجود لديها.
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واالنقسام سيد الموقف عند األوروبيين، وهم منقسمون لدرجة عدم القدرة على 

دة في هذه الميادين الحساسة والخطيرة على المستوى منافسة الواليات المتح

التكنولوجي. هناك منافس وخصم واحد في هذا المجال هو الصين. وقد خرجت مجلة 

االيكونوميست بغالف ُيعّبر عن هذا األمر حيث تتساءل هل ستسيطر الصين على العلم 

ث: من الذي سيقود بشكل عام، وعلى المعركة من أجل مستقبل اإلنترنت، والعنوان الثال

 العالم؟

هذه ليست مجرد عناوين لمجالت ودوريات، هذه األسئلة هي ضمن األسئلة والقضايا 

التي تشكل محور اهتمامات المسؤولين األميركيين. والمالحظ ضمن االستراتيجية 

ذلك من خالل  رأينااألميركية المعادية للصين أن هناك عملية إطالق لسباق تسلح جديد. 

 الواليات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى. انسحاب

كانت روسيا قد هددت باالنسحاب من هذه المعاهدة ولكنها لم تفعل. أما الواليات 

ويعتقد بعض االستراتيجيين األميركيين أن هناك إمكانية  .المتحدة فقد انسحبت فعال  

ضد الصين هذه  افياتي سابق  العتماد نفس االستراتيجية التي ُطبقت ضد االتحاد السو

ف في مجال التسلح من أجل اإلضرار باقتصادها المرة عبر إجبارها على االستثمار المكثّ 

مع االتحاد السوفياتي ولكنه  اوالتسبب بانهياره على المدى المتوسط. هذا األمر نجح جزئي  

 مجرد وهم في ما يتعلق بقدرات الصين االقتصادية.

ليوم في مرحلة انتقالية أساسية في العالقات بين الصين والواليات ، أعتقد أننا ااختام  

 المتحدة.

السؤال الفعلي  والسؤال الفعلي ليس حول إمكانية توقف الحرب التجارية الحالية.

في أحاديث المسؤولين الصينيين وفي تفكيرهم هو هل في خالل فترة  االمطروح كثير  

لمتحدة إلى درجة افتعال مواجهة عسكرية مع العشرين سنة القادمة ستذهب الواليات ا

 الصين؟

في  االكثير من المحللين االستراتيجيين الصينيين يعتقدون أن هذه اإلمكانية واردة جد  

العشرين سنة القادمة. ولكن هناك رأي آخر داخل الحزب الشيوعي الصيني، رأي يمثل 

 .اد  آخر يعتقد أن إمكانية المواجهة العسكرية ضعيفة ج اتيار  

في القيام بمغامرة  اإن وجهة النظر الثانية تعتبر أن الواليات المتحدة سوف تتردد كثير  

عسكرية في مواجهة الصين، ألن القدرات العسكرية والتكنولوجية الصينية أصبحت كبيرة 

وقادرة على المواجهة وأنها أصبحت في بعض المجاالت التكنولوجية وفي بعض  اجد  

 االمعدات وأنواع األسلحة متفوقة وأي مواجهة عسكرية ستكون مكلفة وباهظة الثمن جد  

للواليات المتحدة. الفارق الرئيسي بين الصين والواليات المتحدة هو أن الصين لديها قدرة 

النسبة لعالقتها بالرأي العام في الداخل بسبب طبيعة نظامها ب اعلى االحتمال عالية جد  

 السياسي بينما الواليات المتحدة ليس لديها هذه القدرة.
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لذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن الزمن كفيل بحل المشكالت وأن الصراع العسكري ليس 

كي ويمكن التوصل إلى حل للمشكالت نتيجة الصعود الصيني والتراجع األمير احتمي  

 المستمر.

إال أن القيادة الصينية قيادة حذرة وهي تتحضر لمواجهة سيناريوهين: السيناريو األول 

يتعلق باستمرار التنافس في ظل التطور التكنولوجي والعملي الصيني وبالتالي تجنب 

إمكانية المواجهة العسكرية. والسيناريو الثاني التحضير الحتمال مواجهة عسكرية تبدأ من 

تتحضر القيادة الصينية  ع المواجهة بشكل غير مقصود، لذلكي الحسابات، وقد تندلخطأ ف

 لمواجهة السيناريوهين.
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 أسئلة وردود

 

بعد انتهاء الباحث ليونيل فيرون من محاضرته دار بينه وبين الحضور نقاش حول نقاط 

 األميركية. -رئيسية وردت في عرضه لجوانب المواجهة الصينية

 لألسئلة التي ُطرحت على المحاضر وردوده عليها، وذلك كاآلتي:هنا ملخّص 

 تركزت مداخالت الحضور وأسئلتهم على النقاط اآلتية:

  موضوع االستثمار الصيني في الصناعات العسكرية الروسية المفروض تطويرها

بمليارات الدوالرات، واالستثمار الداخلي لرفع مستوى المعيشة في الداخل الصيني 

 ؟يحتاج إلى التنميةالذي 

 ؟خلفيات قضية شركة هواوي 

 ؟الصين ومشروع الشرق األوسط الكبير 

  مؤشر االنسحاب األميركي من أفغانستان وهل يعني ذلك إخالء المنطقة للصين

 وروسيا؟

 ؟طموحات القادة الصينيين 

 هل الصين قادرة على ابتكار التكنولوجيا أم تكتفي بسرقتها؟ 

 ة في الصين اليوم؟وسية والكونفوشيماذا عن الثورة الثقافي 

 هل الحرب بين الصين وأميركا حتمية؟ 

 وماذا عن حكمة القيادة الصينية؟ 

 ؟الحرب الباردة والقوة الناعمة الصينية 

 ؟التبعية االقتصادية المتبادلة 

 ؟مسألة بيع األسلحة األميركية لتايوان 

 بينهما هل تتأثر بالحرب "إسرائيل" والتعاون التكنولوجي  العالقات بين الصين و

 التجارية بين الصين والواليات المتحدة؟

 

 و اآلتي:حون على هذه المواضيع على النوكانت ردود ليونيل فير

فيما يتعلق بالصناعات العسكرية والتعاون مع روسيا هذا القرار ليس بجديد، كما أن 

 الصناعية مع بلدان عدة وليس مع دول الجوار فقط. األقمارالصين تتعاون في مجال 

فقد تركز االهتمام على  على المستوى الداخلي متكافئأما السعي لمعالجة التطور الال

هذا المجال منذ العام ألفين عبر مشروع تنمية الغرب األقصى وهو أول استثمار للحكومة 

ين الساحل الشرقي للصين المركزية الصينية وذلك لمعالجة االختالالت في النمو ب

الت ، وأنا شهدت تحوّ اووسطها وغربها، هذا البرنامج مستمر ويأتي بنتائج هامة جد  

وتغيرات كبيرة ناجمة عن وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ. إن التحدي األكبر بالنسبة 

للصين، إذا استثنينا التحدي الخارجي المتمثل بالواليات المتحدة هو تحٍد داخلي مرتبط 
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بالقدرة على الحد من الفوارق االجتماعية بين قطاعات واسعة من السكان وفي مناطق 

 معينة من البالد.

إن مواجهة االختالالت في مستويات النمو ومعالجتها هي من أولويات الرئيس شي جين 

ي يعتمدها الحزب ومن أولويات السياسة الت 2012بينغ منذ وصوله إلى السلطة عام 

 الشيوعي الصيني.

، موضوع هواوي معقد مثل أي موضوع يتعلق بالصين. بالنسبة للسؤال حول هواوي

من أسهم الشركة  اة خاصة أسسها عسكري سابق، وهو يملك قسم  هي شرك اهواوي رسمي  

 وهناك مالكون أخرين، وليسوا فقط عمال الشركة من يملكونها.

داخل الشركة وعندي  LAST OFFالسؤال الفعلي هو معرفة هوية الهيئة األميركود 

 فكرتي عن الموضوع ولكن لن أعطي الجواب، عليكم بالبحث لمعرفة الجواب. في رأيي

أنه إذا كان هناك بلد يتمكن من حل المشكالت عن طريق االستدارة حولها أو تجاوزها 

 وعدم االصطدام بها فهو الصين.

شركة تتمتع  اخاصة، ثاني   اشركة رسمي   ، أنها أوال  االمشكلة مع هواوي بنظر خصومها طبع  

لها إمكانية بإمكانيات مالية هائلة، وال أحد يعرف مصادر هذه اإلمكانيات مما يتيح 

االستثمار بالتطوير التكنولوجي وبتسويق سلعها الخ... المهم بالنسبة لهواوي هو النتيجة، 

 هي ال تعمل ضمن منطق شركات ومؤسسات القطاع العام وشركات الدولة بشكل عام.

بالنسبة للحديث الذي جرى عن مشروع الشرق األوسط الكبير وفشله، والحديث عن 

يق واحد، الحملة اإلعالمية واأليديولوجية األميركية ضد هذا مشروع حزام واحد طر

للتوسع اإلمبريالي، الواليات المتحدة تتهم الصين  االمشروع تركز على اعتباره مشروع  

 .ابالتوسع اإلمبريالي عبر الزمن عملي  

 أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للواليات المتحدة مقارنة بالصين.

إن السياسة األميركية سياسة تخضع للزمن االنتخابي، يعني أن المسؤولين األميركيين 

واإلدارات المتعاقبة، يعملون ضمن زمن انتخابي محدد وبعد فترة تتغير اإلدارة بالتالي، 

أما زمن االستراتيجيا وهو زمن طويل األمد. الصين ليست خاضعة للزمن االنتخابي كما 

 متحدة.هو حال الواليات ال

اليوم نحن أمام قرار اتخذه ترامب وفريقه  بالنسبة إلى السؤال عن أفغانستان،

باالنسحاب من أفغانستان ومن سوريا، اآلن، ولكن هذا اآلن ال يعني أننا بعد عشر سنوات 

سنكون أمام نفس السياسات األميركية، يمكن أن يأتي فريق آخر يكون لديه توجهات 

 مختلفة.

اعتقد أن هذا القرار اتخذ على قاعدة حسابات على المدى القصير. في الصين مثل يقول: 

الطبيعة تكره الفراغ. الصين مثل الطبيعة تكره الفراغ، إذا حصل فراغ في أفغانستان 
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على األقل تعبئة هذا الفراغ، وسيكون بعد ذلك من الصعب العودة إلى  استحاول جزئي  

ن هي اآلن حاضرة في أفغانستان حيث توجد شركات صينية تعمل ألن الصي الوراء، أوال  

اآلن في ظل األوضاع األمنية غير المستقرة والمتدهورة، وإذا انسحب األميركيون من 

أفغانستان فإن الوجود الصيني سيزيد، وسيصبح من الصعب بعد ذلك إخراج هذا الوجود 

جدية مع الطالبان رغم مشكلة لديها عالقات مستمرة والصين عندما يستقر ويتوسع. و

 اإليغور في الصين.

قرار ترامب باالنسحاب من أفغانستان هو قرار محكوم بحسابات انتخابية وشعبوية 

وسيكون من الصعب في السنوات القادمة العودة إلى الوراء وإعادة النظر بهذا القرار 

 ض في أفغانستان.وبمفاعيله ألن هناك قوى أخرى ستدخل وتخلق وقائع جديدة على األر

أعتقد أن ما يقوله المسؤولون  ما هي طموحات القادة الصينيين؟ أجيب اآلن عن سؤال:

الصينيون قريب من حقيقة ما يريدونه. هم يعتقدون أن التنمية االقتصادية واالجتماعية 

هي السبيل الفعلي لحل غالبية المشكالت الموجودة، ليس فقط في الصين ولكن حتى 

 العالم.على مستوى 

للهيمنة؟ ربما نستطيع أن نطلق هذه التسمية على  اهل يمكن أن نسمي ذلك طموح  

أفضل هذا الشكل من الطموح  االكالم الصيني، وهناك تسميات أخرى كذلك. أنا شخصي  

 أداة الحرب والقصف والتوسع بالقوة. اوأساس   للهيمنة على الشكل اآلخر الذي يتخذ أوال  

يطرح علّي عادة في مناطق وبلدان كثيرة لها عالقة  اوشخصي   ادائم  يوجد سؤال أنا احبه 

 بالقدرة اإلبداعية للصينيين، وقدرة الصينيين على اإلبداع.

هل تعلمون أين حصل تطوير تصنيع سلسلة إنتاج؟ البلد األول الذي اُعتِمد فيه خط 

لصين في القرن اإلنتاج أو سلسلة إنتاج هل تعلم أين؟ تعلمون إنتاج السيراميك في ا

 الخامس عشر، آنذاك لم يكن يوجد إنتاج صناعي للسيراميك.

أن  االبعض يتحدث عن طباع صينية وتكّونات خاصة بالصينيين، أنا كنت أجيب دائم  

قبلنا. هل الصين تستطيع اختراع تكنولوجيا وليس  الصينيين هم من اخترع البارود مثال  

 استيرادها؟مجرد 

أقول إن الصين استوردت الكثير  لتكنولوجيا أو استيرادها وسرقتهاحول الصين وابتكار ا

، ولكنها ليست الوحيدة التي قامت بذلك. هل من امن السلع التكنولوجية، وسرقت سلع  

أحد قرأ كتاب اسمه بالترجمة الحرفية "قطع السّلم" هو كتاب يتحدث عن كيفية سرقة 

ء على هذه التكنولوجيا للتطور على المستوى القوى الغربية للتكنولوجيا األلمانية والبنا

الصناعي. بالحقيقة عنوان الكتاب هو "كسر السّلم" مثل شخص صعد إلى السّلم ومن ثم 

عمد إلى كسره حتى ال يقوم غيره بسلوك نفس السبيل، أو يستخدم نفس الُسّلم. وهو 

ن يحاولون منع اآلخرين أن األميركيين سرقوا تكنولوجيا ألمانية واعتمدوا عليها للتطور واآل
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من سرقة التكنولوجيا من أجل التطور، واعتماد نفس السبيل الذين اعتمدوها هم حتى 

ويعتمد على معطيات وأمثلة  ايتطوروا، وقد تطوروا بالفعل. هذا الكتاب ليس سجالي  

 فعلية.

ن هل القيادات الصينية حكيمة؟ أنا ال أعرف. ما أعرفه أ حول سؤال الحرب الحتمية،

القيادات الصينية غير ميالة إلى الصراع وال تحب الصراعات عادة وال مفهوم الصراع. 

 .المحرك والعامل الرئيسي للتطور ليس الصراع بل االنسجام وهو العنصر الرئيسي للتطور

 زن أو التناغم وهي الكلمة األدق.االنسجام بمعنى الحفاظ على التوا

الثورة الثقافية شكلت  والثورة الثقافية أقول: فوشيوسيةحول السؤال المتعلق بالكون

قطيعة مع الفكر الصيني، أساس القطيعة هو فكرة أن التغيير يمكن أن يتم بالقوة. تلك 

من قبل الصينيين وهي نتيجة الستيراد  اكانت تجربة قصيرة ُينظر لها بشكل سلبي جد  

 فلسفة غربية ومقاربة غربية وبالتالي كانت محكومة بالفشل.

على ضرورة العودة إلى الثقافة الصينية  االرئيس شي جين بينغ من جهته يركز دائم  

 التقليدية والى ٍقَيم كونفوشيوس، وهذا األمر ينسجم مع الخصائص الصينية.

كانت وظيفة سور الصين الكبير حماية الصين من الغزوات الخارجية، هذا األمر لم يمنع 

 ول ومن قبل المانشو.الغزوات، ألنها ُغزيت من قبل المغ

للصينيين، لذلك اليوم يعتبر المنظور الصيني أن  فعاال   ادفاعي   الم يكن السور حاجز  

أفضل طريقة لتامين الحماية واألمن هي التناغم على المستوى العالمي. لديهم نظرية 

سوا عن المجتمع العالمي المتناغم، والوصول إلى قدر من التناغم في هذا العالم. لكنهم لي

 مثاليين مغفلين مثل البعض عندنا.

، علينا أن نتذكر التاريخ، إن الغرب بالنسبة للسؤال العام حول القوة الناعمة الصينية

ُيهيمن على العالم منذ أكثر من خمسة قرون، هيمنة تكنولوجية كاملة، وعسكرية 

 واقتصادية وثقافية.

ة صينية عملية تاريخية ممتدة نحن بالتالي أمام عملية تاريخية، هي تشكل قوة ناعم

. ال يكفي مرور عشرين أو ثالثين سنة لكي نرى قوة ناعمة صينية، فهذا األمر يتطلب ازمني  

أطول كما حصل مع الغرب، )هيمنة عسكرية عارية إذا صح التعبير( وتال ذلك  امدى زمني  

 االقتصاد والثقافة أي بعد ذلك بكثير. 

لم تهيمن عليه الواليات المتحدة حتى اآلن، وهم يدرك الصينيون أننا نعيش في عا

، قنوات تلفزيونية ومراكز ثقافية لمحاولة تعريف بقية اقاموا بتطوير أدوات مختلفة تدريجي  

 شعوب العالم على الثقافة الصينية وعلى نمط التفكير الصيني. 



 

 
 

20 

حرب  ما يكرر الرئيس شي جين بينغ هل نحن في ادائم   حول مفهوم الحرب الباردة،

باردة أم لسنا في حرب باردة؟ والقيادة الصينية مدركة أننا نعيش في عالم يسود فيه 

 مستوى معين من التبعية المتبادلة.

حتى في ظل الحرب التجارية الحالية يفاوض الصينيون األميركيين. لسنا أمام سيناريو 

 حرب مفتوحة، بل سيناريو فيه صراع وتفاوض في آن واحد.

الحرب التجارية من جهة والتفاوض من جهة أخرى والتبعية المتبادلة كل هذه العناصر 

ال تنفي وجود قدر من الحرب الباردة. في ما يتعلق بموضوع بيع األسلحة األميركية 

لتايوان، انطلق من واقع عملي وهو أن األسواق الغربية مهمة للصين، لكن السؤال 

؟ خالل عهدي جورج بوش االبن أعلنت الواليات المطروح اليوم من يسيطر على من

المتحدة عدة مرات أنها توصلت إلى توقيع عقود بيع سالح لتايوان. بعد إعالن البيت 

األبيض، رّد نائب مدير في البنك المركزي الصيني بتصريح أعلن فيه أن الصين بسبب 

انت الصين قد % من سندات الخزينة التي ك15-10مشاكل مالية تحدث عنها تنوي بيع 

اشترتها من الواليات المتحدة األميركية. هذا تكرر ثالث مرات، وفي اليوم الثاني صدر 

تصريح من البيت األبيض يقول إن هناك سوء فهم وأن االتفاق لبيع السالح لتايوان لم 

يوقع، وقد كرر هذا األمر ثالث مرات، بصرف النظر عما إذا كانوا يريدون أن يبيعوا وأجبرهم 

 الصيني على التراجع.

هذه ليست مشكلة الصينيين  حول التبعية المتبادلة على المستوى االقتصادي العالمي،

لمشروع حزام واحد طريق واحد، وهذا المشروع  اوحدهم، إن دول الجنوب تنظر إيجابي  

ألن الصينيين يقومون بالتزام مشاريع مع تمويل لهذه المشاريع، وهذا  ايستقبل إيجابي  

 مر يساعد العديد من الدول النامية.األ

نتيجة تصرفات بعض الشركات  اهذا األمر ال ينفي وجود مشكالت فعلية أحيان   اطبع  

الصينية التي هي شركات اقتصادية، ولديها منطق الربح وفي بعض األحيان تتصرف 

ي بشكل ال يتناسب مع االتجاه العام للقيادة السياسية الصينية. وقد أنشأت الصين ف

 السنة الماضية لجنة خاصة للتحقيق حول كيفية عمل الشركات الصينية خارج الصين.

عالقات  "إسرائيل" ، السؤال مهم. إن العالقات بين الصين و"إسرائيل"بالنسبة لموضوع 

جيدة أساسها تكنولوجية، والصين اشترت تكنولوجيا إسرائيلية بكمية كبيرة. هل للحرب 

ركية تأثير على العالقات الصينية اإلسرائيلية؟ األمر مرتبط بقدرة األمي -التجارية الصينية

اإلسرائيليين على مقاومة الضغوط األميركية، في الماضي ولمرتين متتاليتين خضع 

اإلسرائيليون للضغوط األميركية، حيث كان من المفروض أن يبيعوا طائرات للصين، وفي 

ائرات مسّيرة للصين، وفي المرتين خضعوا أن يبيعوا ط امرة أخرى كان من المفروض أيض  

 للضغوط األميركية ولم يقوموا بذلك.
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من أن قدرة اإلسرائيليين على مقاومة الضغوط األميركية اليوم أكبر من  الست متأكد  

 -السابق. وليس من المؤكد على مستوى العالقات التجارية تتأثر العالقات الصينية

قات التعاون في المجال التكنولوجي تتأثر بالحرب التجارية اإلسرائيلية، ولكن المؤكد أن عال

 بين الصين وأميركا. 

يعمل  احتى اآلن كانت البريكس إطار   حول موضوع منظمة البريكس،على السؤال  ارد  

بشكل جيد. رغم العالقات المعقدة بين الصين والهند. هناك مشكلة مستجدة اليوم نتيجة 

للصين،  اعلن   امعادي   اازيل. الرئيس البرازيلي الجديد أخذ موقف  االنتخابات الرئاسية في البر

والبرازيل من الدول المركزية الثالث في البريكس، لذلك يتخّوف الصينيون مما يجري في 

 البرازيل وتأثيره على مستقبل البريكس.

إجابة أخيرة عن النخب الصينية األميركية الهوى، أي المؤيدة لألميركيين، يوجد تغيرات 

كبرى منذ وصول شي جين بينغ إلى السلطة، فقد استعادت الدولة الصينية السيطرة على 

في وزارة الخارجية الصينية، لم تختِف  االتوجهات التي كانت سائدة. هذه النخب وتحديد  

ا، وأصبح تأثيرها على السياسة الخارجية الصينية أضعف بكثير مما بل هّدأت من حماسه

 على المستوى الجامعي.  اكانت عليه. هذا األمر صحيح أيض  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

22 

 األعداد السابقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010كانون األول  الفلسطيني على ضوء استئناف المفاوضات والتطورات اإلقليميةالمشهد  العدد األول 

 2011كانون الثاني  الجديدة لسياسة تركيا الخارجية التوجهات  العدد الثاني

   2011آذار   ثورة الشارع العربي: بداية نقاش  العدد الثالث

 2011آذار  استراتيجية وطنيةالتعليم ما قبل الجامعي في لبنان: نحو  العدد الرابع

 2011تشرين األول  أوروبا والتحوالت في العالم العربي العدد السادس

 2012نيسان  الضمان الصحي الشامل في لبنان بين الممكن والمرتجى العدد السابع

ا العدد الثامن   2012آب  الرأسمالية المتأخرة وتأثيرها على بلدان العالم الثالث: مشكلة المياه نموذج 

 2013تشرين الثاني  مجلس االمن والتدخالت الخارجية : رؤية قانونية في طبيعة حق النقض وشروط استخدامه العدد التاسع

 2014آب  الموجبات السياسية واالصالحية لتكيف لبنان مع االزمة الراهنة وسبل التعامل مع تحدياتها العدد العاشر

 2015نيسان  القوى العالمية في بيئة متحولة: نحو استقطاب دولي جديد  العدد الحادي عشر

 2016كانون الثاني  انعكاسات احداث باريس على السياسة الفرنسية الداخلية وتجاه المنطقة  العدد الثاني عشر

 2016تموز  روسيا وأميركا في المنطقة: حدود التوافق واالختالف  العدد الثالث عشر

 2016تموز  التكتالت السياسية واالمنية في غرب آسيا  الرابع عشرالعدد 

 2017شباط  العهد الجديد في مواجهة تحديات االصالح  العدد الخامس عشر

 2018آذار  غرب آسيا في عالم ما بعد األحادية الغربية، تحديات المرحلة االنتقالية  العدد السادس عشر  

 2019كانون الثاني  2019االستراتيجية، الشرق األوسط االتجاهات  العدد السابع عشر



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Chine face aux Etats-Unis, 
logique hégémonique ou logique de défense?

Beyrouth– 15 février 2019

http://www.marianne.net/sites/default/files/1293580509-0115.jpg
http://www.marianne.net/sites/default/files/1293580509-0115.jpg
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La vision stratégique chinoise



Le monde vu de Washington ou de Beijing



Un basculement stratégique historique
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PIB/hab.      %PIB

• Etats-Unis :  647 milliards $       soit 1 879 $/habitant           59.531 $      3.1

• Taiwan      :    10,56 milliards $   soit    447.3   $/habitant      24.318 $      2.5

• Japon         :    45,38 milliards $   soit    356     $/habitant      38.428 $      0.9

• Russie        :    66,33 milliards $  soit     367    $/habitant       10.743 $      2.8 

• Inde           :     63,92 milliards $  soit      47.7  $/habitant        1.942 $     2.5

• Chine         :   228 milliards $      soit      161.9 $/habitant        8.826 $     1.9

Les dépenses de défense

en 2017



La question de Taiwan



Les ceintures insulaires



Le renforcement de la présence militaire américaine

à Guam



16 novembre 2011: Washington annonce la création d’une (première) base américaine en Australie

1er juin 2012 : Le Premier ministre de Samoa déclare : « China is a truer friend of Pacific countries than 

the US (…). You [the US] are only interested in areas where fighting, wars are fought. And I know why. So it 

will help your industries, your war machines. But you're not interested in the Pacific because it is peaceful."

2 juin : Leon Panetta, Secrétaire d’Etat américain à la Défense, définit à Singapour la nouvelle stratégie de 

Washington pour l’Asie : renforcement de la présence militaire navale au détriment de l’Atlantique (60/40), 

renforcement des coopérations militaires bilatérales, respect des « normes internationales », accent sur le 

développement des technologies militaires, mais… dans un esprit de « coopération constructive » avec la 

Chine…

3 juin : Leon Panetta visite la baie de Cam Ranh dont Washington souhaite l’ouverture à la marine de guerre 

américaine

4 juin : - Washington et Manille annoncent que la marine américaine va de nouveau utiliser la base de Subic 

Bay abandonnée depuis 20 ans

- Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, déclare qu'un renforcement des forces 

américaines en Asie-Pacifique est "inopportun«

6 juin : L. Panetta en visite en Inde annonce une coopération militaire renforcée et l’accélération des ventes 

d’armes et de technologies militaires à New Delhi

7 juin : - L’OCS réunie à Beijing refuse catégoriquement l’idée d’une intervention armée sous couvert de 

l’ONU en Syrie comme en Iran

- L. Panetta déclare que les Etats-Unis commencent à perdre patience avec le Pakistan, 

accessoirement principal allié de…la Chine.

Le Pivot vers l’Asie 

17 novembre 2011 devant le Parlement australien



La traduction du Pivot vers l’Asie 



L’Iran au cœur du jeu énergétique asiatique



Pétrole : 

1. Arabie Saoudite (17,4%)

2. Venezuela (13,9%)

3. Canada (11,4%)

4. Iran (9,9%)

5. Iraq (9,4%)

Gaz :

1. Russie (18,3%)

2. Iran (11,1%)

3. Turkménistan

4. Qatar

5. Etats-Unis

Réserves mondiales prouvées 

de pétrole et de gaz 

Pétrole:
1. Russie: 23.7 mds $ (11% / +20,3%)

2. Arabie Saoudite : 20.5 mds $ (8.6% / -51.6%)

3. Angola: 19.8 mds $ (8.2% / -37.7%)

4. Iraq: 13.8 mds $ (5.5% / -23%%)

5. Oman: 12.2 mds $ (5% / -39%)

6. Iran: 11.9 mds $ (4.9% / -29.5%)

7. Brazil: 8.8 mds $ (3.7% / +131.7%)

8. Kuwait: 7.1 mds $ (3.1% / -2.8%)

Gaz :

1. Russie 

2. Australie

3. Qatar

4. Etats-Unis

5. Indonésie



L’Organisation de Coopération de Shanghai



Le Sommet de l’Asie de l’Est

Kuala Lumpur, décembre 2005



La Banque Asiatique d’Investissement dans les 

Infrastructures



Le cauchemar stratégique américain (Zbigniew Brzezinski) : 

l’Amérique, une île au large du continent eurasiatique… 



L’Initiative « Ceinture et Route »



Les tentatives d’alliances régionales

• L’axe Beijing – Moscou

• Des tentatives de rapprochement 

Beijing – New Delhi

• L’hégémonie naturelle : l’ASEAN face au dragon



LA CHINE ET LES ETATS-UNIS DE TRUMP



LA CHINE ET LES ETATS-UNIS DE TRUMP



Une menace militaire et stratégique?



lionel.vairon@cec-consulting.eu

Merci!

شكرا جزيال

谢谢！



 

Preface 

On February 15, 2019, the Consultative Center for Studies and Documentation 

held a panel discussion entitled “Sino-American confrontation: The Geopolitical, 

Economic, and Technological Dimensions”, in which the French researcher on 

Chinese and European affairs Lionel Veron1 presented the lecture.  

The panel discussion was opened by the General Director of the Consultative 

Center Dr. Abd ElHalim Fadlullah who presented many questions about the 

strategy adopted by the United States to confront China. Is it based on war, 

economic sanctions, or diplomacy sanctions?  Stand-alone or in alliance with 

another states as it is doing recently with some Middle Eastern countries or with 

other regions like what happened in Warsaw? 

As for China: Is the confrontation inevitable?  Is it economic or geostrategic, or 

perhaps even escalating military rivalry?  And what is the technological and 

technical variable in this confrontation? Knowing that, China is still not 

technologically self-sufficient and needs the West in some aspects to complete 

the technological cycle, all in the light of “Project Made in China 2025”. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lionel Veron, an expert and researcher on Chinese and European affairs, politics, security, 

and media domains as well. In addition, he is a lecturer at Institute of Advanced Studies of 

National Defense and Academy of Executive Leadership of China, and he worked for the 

French Ministry of Defense as an expert in North Africa and the Middle East. Also, he is an 

author of several books, most recently his book "Challenges, Myths, and Facts from the Rise 

of China" and many others researches. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Table of contents 

 

Preface 

Lionel Veron: China's Strategic Problems in the Face of the United States 

Questions and answers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A scientific institution meant with researches and information 

 

Themes and debate: a series of non-periodic events that include proceedings of the workshops 

and seminars held by the Center and means to approach different strategic issues and 

development issues. 

Title: The Sino-US Confrontation: Geopolitical, Economic, and Technological Dimensions  

Panel discussion held by the Center on 15 February 2019 

The French researcher Lionel Veron with a number of researchers participated in this Discussion.  

Published by: Consultative Center for Studies and Documentation 

Date of publication: March 2019, Rajab1440 

No: 18 

First edition  

Size: 29 × 21 

All Rights Reserved      

Address: Bir Hassan, Al-Assad Highway, Behind Rest World, Al-Worood building, First floor.  

phone: 01/836610 

Fax: 01/836611 

Mobile: 03/833438 

Postal code: Baabda 10172010 

Beirut- Lebanon 

P.O. Box: 24/47 

E-mail: dirasat@dirasat.net

Website: www.dirasat.net

The views contained in this document do not necessarily reflect the views of   

The Consultative Center for Studies and Documentation 

mailto:dirasat@dirasat.net
http://www.dirasat.net/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              The Sino-US Confrontation 

                                                                Geopolitical, Economic,  

                                                               and Technological Dimensions  

 






