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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

إنَّ الواليات املتحدة والصني تربطهام واحدة من أهم العالقات الثنائية وأكرثها تعقيداً يف 

العامل. فمنذ عام 1949 شهدت هاتان الدولتان فرتاٍت من التوتر والتعاون بشأن قضايا مثل التجارة 

وتغري املناخ باإلضافة إىل تايوان.

1949

أكتوبر/ترشين األول 1949

تأسيس جمهورية الصني الشعبية

أسس زعيم الحزب الشيوعي الصيني ماو تيس تونج جمهورية الصني الشعبية يف بكني يف 

األول من أكتوبر/ترشين األول، بعد أن هزم الشيوعيون املدعومون من الفالحني حكومَة شيانج 

التي  املتحدة  الواليات  قامت  تايوان.  إىل  فّر شيانج واآلالف من جنوده  وقد  القومية.  كاي شيك 

دعمت القوميني ضد القوات اليابانية الغازية خالل الحرب العاملية الثانية بدعم حكومة جمهورية 

الصني املنفية شيانغ يف تايبي، ممهدة بذلك لعدة عقود من العالقات األمريكية املحدودة مع الصني 

القارية.
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1950

يونيو/حزيران 1950

اندالع الحرب الكورية 

قام الجيش الشعبي لكوريا الشاملية املدعوم من االتحاد السوفيتي بغزو كوريا الجنوبية يف 

25 يونيو/حزيران من العام 1950.ورسعان ما هبّت كلٌّ من األمم املتحدة والواليات املتحدة للدفاع 

قوات  اقرتبت  عندما  باالنتقام  قامت  الشيوعي،  الشامل  تدعم  التي  فالصني  الجنوبية.  كوريا  عن 

الواليات املتحدة واألمم املتحدة وكوريا الجنوبية من الحدود الصينية. وقد قُتل نحو أربعة ماليني 

شخص يف النزاع الذي استمر مدة ثالث سنوات إىل أْن وقّعت كلٌّ من األمم املتحدة والصني وكوريا 

الشاملية اتفاَق هدنٍة يف العام 1953.
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1954

أغسطس/آب 1954

األزمة األوىل ملضيق تايوان

قام الرئيس دوايت أيزنهاور برفع الحصار البحري األمرييك عن تايوان يف عام 1953، مام دفع 

شيانغ كاي شيك إىل نرش اآلالف من القوات يف جزيريت كوميوي وماتسو يف مضيق تايوان يف أغسطس 

1954. حينها قام جيش التحرير الشعبي الصيني بقصف الجزر. ووقّعت واشنطن معاهدة دفاع 

مشرتك مع قوميي شيانغ. ويف ربيع عام 1955 هّددت الواليات املتحدة بشن هجوم نووي عىل 

عيًة فوزاً محدوداً بعد  الصني. ويف شهر إبريل/نيسان من ذلك العام، وافقت الصني عىل التفاوض مدَّ

انسحاب القوميني من جزيرة داشن. ويف عامي 1956 و 1996 اندلعت األزمات مجدداً.
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1959

مارس/آذار 1959

انتفاضة التبت

بعد تسع سنوات من سيطرة جمهورية الصني الشعبية عىل التبت، وقعت انتفاضة واسعة 

النطاق يف السا. قُتل اآلالف يف حملة شنتها قوات جمهورية الصني الشعبية، حيث فر الدالي الما 

إىل الهند. قامت الواليات املتحدة إىل جانب األمم املتحدة بإدانة بكني النتهاكاتها لحقوق اإلنسان 

يف التبت، يف حني ساعدت وكالة االستخبارات املركزية يف تسليح املقاومة التبتية ابتداًء من أواخر 

خمسينيات القرن املايض.
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1964

أكتوبر/ترشين األول 1964

االختبار الذري األول للصني

انضمت الصني إىل النادي النووي يف أكتوبر/ترشين األول من العام 1964 عندما أجرت أول 

الرصاع  حول  القامئة  الصينية  األمريكية  التوترات  وسط  االختبار  هذا  ويأيت  نووية.  لقنبلة  تجربة 

املتصاعد يف فيتنام. وخالل وقت التجربة قامت الصني بحشد القوات عىل طول حدودها مع فيتنام.
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1969

مارس/آذار 1969 

الرصاع الحدودي الصيني السوفييتي

الصينية  العالقات  توتر  إىل  التنمية  ومناذج  واأليديولوجية  األمن  حول  الخالفات  أّدت 

السوفيتية. حيث كانت سياسات التصنيع الراديكالية التي تنتهجها الصني واملعروفة بالقفزة الكربى 

إىل األمام، دفعت االتحاد السوفييتي إىل سحب املستشارين يف العام 1960. وقد بلغت الخالفات 

ذروتها عىل شكل مناوشات حدودية يف مارس/آذار 1969. وحلّت موسكو محل واشنطن باعتبارها 

أكرب تهديد للصني، كام ساهم االنقسام الصيني-السوفييتي يف تقارب بكني مع الواليات املتحدة يف 

نهاية املطاف.
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1971

أبريل/نيسان 1971

دبلوماسية كرة الطاولة

يف أول بادرة علنية عىل تحسن العالقات بني واشنطن وبكني، قام فريق كرة الطاولة الصيني 

بدعوة أعضاء الفريق األمرييك لزيارة الصني يف 6 أبريل/نيسان 1971. وقد ُعدَّ الصحفيون الذين 

رافقوا الالعبني األمريكيني من بني أوائل األمريكيني الذين ُسمح لهم بدخول الصني منذ عام 1949. 

ويف يوليو/متوز من عام 1971 قام وزير الخارجية هرني كيسنجر برحلة رسية إىل الصني. وبعد ذلك 

الدائم يف مجلس  املقعد  الشعبية ومنحتها  الصني  بجمهورية  املتحدة  األمم  اعرتفت  بوقت قصري 

األمن الذي كانت تشغله جمهورية الصني يف تايوان منذ عام 1945.
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1972

فرباير/شباط 1972

نيكسون يزور الصني

لقد أمىض الرئيس ريتشارد نيكسون مثانية أيام يف الصني يف فرباير/شباط 1972، التقى خاللها 

البيان  مّهد  إن الي. حيث  تشو  الدولة  رئيس مجلس  مع  بيان شنغهاي  ووقع عىل  ماو  بالرئيس 

الطريق لتحسني العالقات األمريكية الصينية من خالل السامح للصني والواليات املتحدة مبناقشة 

القضايا الصعبة، ال سيام قضية تايوان. ومع ذلك، فإنَّ تطبيع العالقات بني البلدين أحرز تقدماً بطيئاً 

خالل معظم سنوات العقد.
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1979

العالقات الرسمية وسياسة الصني الواحدة

منح الرئيس األمرييك جيمي كارتر الصني اعرتافاً دبلوماسياً كامالً، ومع االعرتاف مببدأ الصني 

الواحدة، قطع العالقات الطبيعية مع تايوان. وقام نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دنغ شياو 

بينغ، الذى كان يقود الصني من خالل اإلصالحات االقتصادية الكربى، بزيارة الواليات املتحدة بعد 

تايوان، مام  العالقات مع  الكونغرس وافق يف نيسان/أبريل عىل قانون  ذلك بوقت قصري. بيد أنَّ 

سمح باستمرار العالقات التجارية والثقافية بني الواليات املتحدة وتايوان. وقد تطلّب القانون من 

واشنطن تزويد تايبى باألسلحة الدفاعية ولكنه ال ينتهك رسمياً سياسة الواليات املتحدة الخاصة 

بالصني الواحدة.
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1982

يوليو/متوز 1982

الصني يف عهد ريغان

التي  التعهدات  ذلك  مبا يف  لتايوان،  الستة«  »الضامنات  ريجان  رونالد  إدارة  أصدرت  لقد 

بذلتها باحرتام قانون العالقات مع تايوان، وعدم التوسط بني تايوان والصني، وعدم تحديد موعد 

إلنهاء مبيعات األسلحة إىل تايوان. ثم وقّعت إدارة ريجان يف أغسطس 1982 عىل بيان ثالث مشرتك 

التزام الواليات املتحدة بسياسة  أكّد مجدداً  مع جمهورية الصني الشعبية لتطبيع العالقات. وقد 

الصني الواحدة. وعىل الرغم من أنَّ الرئيس ريغان كان يؤيد إقامة عالقات أقوى مع تايوان خالل 

حملته االنتخابية، إال أّن إدارته عملت عىل تحسني العالقات بني بكني وواشنطن يف ذروة املخاوف 

ع االتحاد السوفيايت. حيث قام ريغان بزيارة الصني يف نيسان/أبريل 1984 ويف  األمريكية بشأن توسُّ

حزيران/يونيو، سمحت الحكومة األمريكية لبكني برشاء معدات عسكرية أمريكية.
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1989

يونيو/حزيران 1989

مذبحة ساحة تيانامنن

يف ربيع عام 1989 نظّم آالف الطالب مظاهرات يف ساحة تيانامنن ببكني مطالبني بإصالحات 

دميقراطية ووضع حدٍّ للفساد. ويف 3 يونيو/حزيران من نفس العام، أرسلت الحكومُة قواٍت عسكريًة 

لتطهري الساحة، مام أسفر عن مقتل مئات املتظاهرين. ورداً عىل ذلك، علّقت الحكومة األمريكية 

املبيعات العسكرية إىل بكني وجّمدت العالقات بني البلدين.
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1993
سبتمرب/أيلول 1993

ترحيل معارضني بارزين

ويف سبتمرب/أيلول من عام 1993، أفرجت الصني عن وي جني شنغ، السجني السيايس لديها 

البّناءة« مع الصني.  الرئيس بل كلينتون سياسة »املشاركة  العام، أطلق  منذ عام 1979. ويف ذلك 

ولكن بعد أْن خرست بكني طلبها الستضافة دورة األلعاب األوملبية لعام 2000، قامت الحكومة 

وأحد  »وي«  باإلفراج عن  كلينتون  تكّفل  أربع سنوات  وبعد  أخرى.  مرة  »وي«  باعتقال  الصينية 

محتجي ساحة تيانامنن«وانغ دان«. وبعدها قامت بكني برتحيل املنشّقني إىل الواليات املتحدة

1996
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مارس/آذار 1996

أول انتخابات رئاسية حرة يف تايوان

بأغلبية  تايوان  يف  حرة  رئاسية  انتخابات  بأول  هوي«  تنغ  »يل  القومي  الحزب  مرشح  فاز 

األصوات وذلك يف شهر مارس/آذار 1996، بالرغم من أنَّ اختبارات الصواريخ الصينية كانت تهدف 

هذه  وتأيت  لالستقالل.  املؤيد  املرشح  لصالح  التصويت  بعدم  التايوانيني  الناخبني  عىل  التأثري  إىل 

االنتخابات بعد عام من استدعاء الصني سفريَها بعد أْن سمح الرئيس كلينتون بزيارة قام بها “يل”، 

مام عكس السياسة األمريكية التي استمرت خمسة عرش عاماً ضد منح التأشريات لقادة تايوان. ويف 

نفس العام وافقت كل من واشنطن وبكني عىل تبادل املسؤولني مرة أخرى.
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1999

مايو/أيار 1999

تفجري السفارة يف بلغراد

قام حلف شامل األطليس)الناتو( بقصف السفارة الصينية يف بلجراد عن طريق الخطأ خالل 

حملتها العسكرية ضد القوات الرصبية التي احتلت كوسوفو يف مايو/أيار عام 1999، األمر الذي 

أّدى إىل زعزعة العالقات األمريكية الصينية. قامت الواليات املتحدة وحلف شامل األطليس بتقديم 

االعتذار عن سلسلة األخطاء التي ارتكبتها االستخبارات األمريكية والتي أّدت إىل التفجري القاتل، 

قاموا  البالد، حيث  أنحاء  جميع  باالحتجاج يف  الصينيني  املتظاهرين  آالف  قام  ذلك  من  وبالرغم 

مبهاجمة املمتلكات األمريكية الرسمية.
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2000

أكتوبر/ترشين األول 2000

تطبيع العالقات التجارية

حول  قانوناً   2000 العام  من  األول/أكتوبر  ترشين  يف  كلينتون  بيل  األمرييك  الرئيس  وقّع 

العالقات األمريكية الصينية والذي مينح بكني عالقات تجارية طبيعية دامئة مع الواليات املتحدة، 

وميّهد الطريق أمام الصني لالنضامم إىل منظمة التجارة العاملية يف عام 2001. وبني العامني 1980 

و 2004، منَت التجارة بني الواليات املتحدة والصني من 5 مليارات دوالر إىل 231 مليار دوالر. ويف 

عام 2006، تجاوزت الصني املكسيك باعتبارها ثاين أكرب رشيك تجاري للواليات املتحدة، بعد كندا.
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2001
إبريل/نيسان 2001

مواجهة أمريكية صينية بسبب طائرة تجسس

يف شهر أبريل/نيسان عام 2001 اصطدمت طائرة استطالع أمريكية مبقاتلة صينية، وقامت 

بهبوط اضطراري عىل األرايض الصينية. حيث بارشت السلطات يف جزيرة هاينان الصينية باحتجاز 

املواجهة  من  يوماً  عرش  اثني  وبعد  فرداً.  وعرشين  أربعة  عددهم  البالغ  األمرييك  الطاقم  أفراد 

املتوترة أطلقت السلطات الصينية رساح طاقم الطائرة األمريكية، حيث أعرب الرئيس جورج دبليو 

بوش عن أسفه لوفاة الطيار الصيني وهبوط الطائرة األمريكية2005.

2005

سبتمرب/أيلول 2005

صاحب املصلحة املسؤول

حواراً  زوليك  روبرت  الخارجية  وزير  نائب  بدأ   ،2005 سبتمرب/أيلول  ألقاه يف  ويف خطاب 

اسرتاتيجياً مع الصني. وقد اعرتف ببكني كقوة صاعدة، داعياً إيّاها إىل الترصّف »كصاحب املصلحة 

املسؤول«، واستخدام نفوذها لجر دول مثل السودان وكوريا الشاملية وإيران إىل النظام الدويل. ويف 

نفس العام، انسحبت كوريا الشاملية من املحادثات السداسية الرامية إىل كبح طموحات بيونغ يانغ 

النووية. وبعد أْن أجرت كوريا الشاملية أول تجربة نووية لها يف ترشين األول/أكتوبر 2006، لعبت 

الصني دور الوسيط إلعادة بيونغ يانغ إىل طاولة املفاوضات.
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2007

مارس/آذار 2007

الصني تزيد من إنفاقها العسكري

يف آذار/مارس 2007، أعلنت الصني عن زيادة مقدارها 18 يف املِئة يف ميزانية اإلنفاق الدفاعي 

لعام 2007، قُّدرت إجامالً بأكرث من 45 مليار دوالر. حيث بلغ معّدل الزيادة يف النفقات العسكرية 

إىل 15 يف املِئة سنوياً خالل الفرتة بني 1990 إىل 2005. وخالل جولته يف آسيا عام 2007، قال نائب 

الرئيس األمرييك ديك تشيني إنَّ التحشيد العسكري الصيني ليس متناسقاً مع هدف البالد املعلن 

املتمثل يف »النهوض السلمي«. بينام تقول الصني إنها تزيد اإلنفاق لتوفري تدريب أفضل ورواتب 

أعىل لجنودها وذلك لحامية األمن القومي وسالمة األرايض.
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2008
سبتمرب/أيلول 2008

الصني تصبح أكرب دائن أجنبي للواليات املتحدة

الواليات  لتصبح أكرب حائز لديون  اليابان  الصني عىل  تفّوقت  يف سبتمرب/أيلول عام 2008، 

املتحدة أو سندات الخزانة بنحو 600 مليار دوالر أمرييك. وقد تجىّل االعتامد املتبادل املتزايد بني 

اقتصاد الواليات املتحدة واقتصاد الصني يف الوقت الذي هددت فيه األزمة املالية االقتصاد العاملي، 

مام يؤجج املخاوف بشأن االختالل يف التوازن االقتصادي بني الواليات املتحدة والصني.

2010

أغسطس/آب 2010

الصني تصبح ثاين أكرب اقتصاد يف العامل

تفوقت الصني عىل اليابان كثاين أكرب اقتصاد يف العامل بعد أْن قدرت قيمته ب 1.33 تريليون 

دوالر يف الربع الثاين من عام 2010، وهو ما يزيد قليالً عن مبلغ اليابان البالغ 1.28 تريليون دوالر 
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يف ذلك العام. كانت الصني تسري عىل مسار مبوجبه ستتخطى الواليات املتحدة كأكرب اقتصاد يف العامل 

بحلول عام 2027، َوفقاً ملا ذكره جيم أونيل كبري االقتصاديني يف جولدمان ساكس. حيث بلَغ الناتج 

املحيل اإلجاميل يف الصني 5.88 تريليون دوالر يف عام 2010، حسب ما جاء يف التقرير مطلع عام 

2011، مقارنة مببلغ 5.47 تريليون دوالر لليابان.

2011
نوفمرب/ترشين الثاين 2011

محاور الواليات املتحدة تجاه آسيا

يف مقال عن السياسة الخارجية، حددت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون »محور« 

واالقتصادي  الدبلومايس  االستثامر  »زيادة  إىل  كلينتون  دعت  فقد  آسيا.  اتجاه  املتحدة  الواليات 

الصيني  النفوذ  ملواجهة  خطوة  باعتبارها  الهادئ«  واملحيط  آسيا  منطقة  يف  وغريه  واالسرتاتيجي 

املتنامي. ويف قمة التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط الهادئ املنعقد يف نفس الشهر، أعلن الرئيس 

األمرييك باراك أوباما أنَّ الواليات املتحدة ومثاين دول أخرى توصلت إىل اتفاق بشأن الرشاكة عرب 

املحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة متعددة الجنسيات. والحقاً أعلن أوباما عن خطط لنرش 

2500 جندي من مشاة البحرية يف أسرتاليا مام أثار انتقادات بكني.
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2012

فرباير/شباط 2012

تفاقم التوترات التجارية

أعىل  إىل   2010 عام  يف  دوالر  مليار   273.1 من  الصني  مع  األمرييك  التجاري  العجز  ارتفع 

مستوى له عىل اإلطالق، وهو 295.5 مليار دوالر يف عام 2011. ومتثل هذه الزيادة ثالثة أرباع النمو 

الواليات املتحدة  التجاري للواليات املتحدة لعام 2011. ففي شهر مارس/آذار تقدمت  العجز  يف 

واالتحاد األورويب واليابان بطلب للتشاور مع الصني يف منظمة التجارة العاملية بشأن القيود التي 

تفرضها عىل تصدير املعادن األرضية النادرة. فقد أكّدت الواليات املتحدة وحلفاؤها أنَّ حصة الصني 

تنتهك قواعد التجارة الدولية، األمر الذي يجرب الرشكات املتعددة الجنسيات التي تستخدم املعادن 

تعّهدت  وقد  العادلة،  وغري  باملتهورة  الخطوة  هذه  الصني  وصفت  وقد  الصني.  إىل  االنتقال  عىل 

بالدفاع عن حقوقها يف النزاعات التجارية.
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2012

أبريل/نيسان 2012

فرار املنشق إىل السفارة األمريكية

يف 22 أبريل/نيسان 2012 استطاع املعارض الصيني الكفيف تشن قوانغ تشنغ الهروب من 

منزله، حيث إقامته الجربية يف مقاطعة شاندونغ واللجوء إىل السفارة األمريكية يف بكني. وقد توّصل 

الدبلوماسيون األمريكيون إىل اتفاق مع املسؤولني الصينيني يسمح لتشن بالبقاء يف الصني ودراسة 

القانون يف مدينة قريبة من العاصمة. غري أنه بعد أْن انتقل تشن إىل بكني غري رأيه وطلب االحتامء 

املتحدة  الواليات  الدبلوماسية بني  العالقات  التطور بتقويض  الواليات املتحدة. وقد هّدد هذا  يف 

والصني، بيد أنَّ الجانبني تجّنبا حدوث أزمة من خالل السامح لتشن بزيارة الواليات املتحدة كطالب 

علم وليس كطالب لجوء.
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2012

نوفمرب/ترشين الثاين 2012

القيادة الجديدة للصني

أختتم مؤمتر الحزب الوطني الثامن عرش بأكرب تحّول للقيادة منذ عقود، حيث تم استبدال 

السيايس  للمكتب  الدامئة  اللجنة  من  البالد  يف  الرئيسة  القيادية  الهيئات  أعضاء  من   ٪70 حوايل 

واللجنة العسكرية املركزية ومجلس الدولة. حني توىّل »يل كه تشيانج« منصب رئيس الوزراء، يف حني 

حل »يش جني بينج« محل »هو جني تاو« رئيساً للبالد وأميناً عاماً للحزب الشيوعي ورئيساً للجنة 

العسكرية املركزية. وقد ألقى »يش«سلسلة من الخطابات حول التجديد العظيم لألمة الصينية.
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2013

8-7 يونيو/حزيران 2013

قمة سانيالندز

استضاف الرئيس أوباما الرئيس »يش« يف قمة سانيالندز التي سميت بـ »قمة أكامم القميص« 

يف منتجع سانيالندز بوالية كاليفورنيا يف محاولة لبناء عالقة شخصية مع نظريه الصيني والتخفيف 

من حدة التوتر يف العالقات بني البلدين. وقد تعّهد الزعيامن بالتعاون بشكل أكرث فعالية فيام يتصل 

بالقضايا الثنائية واإلقليمية والعاملية امللّحة، مبا يف ذلك تغرّي املناخ وكوريا الشاملية. كام تعهد أوباما 

و »يش« بتأسيس منوذج جديد من العالقات، يف إشارة إىل مفهوم »يش« الذي يقيض بتأسيس نوع 

جديد من عالقات القوى العظمى بني الواليات املتحدة والصني.
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2014
19 مايو/أيار 2014

الواليات املتحدة تتهم مواطنني صينيني

وجهت محكمة أمريكية االتهام لخمسة من الهاكرز الصينيني، بزعم صلتهم بجيش التحرير 

الشعبي الصيني، تهمة رسقة تكنولوجيا تجارية من رشكات أمريكية. ورداً عىل ذلك، علّقت بكني 

أشارت  يونيو/حزيران 2015،  السيرباين. ويف  لألمن  الصينية  األمريكية  العمل  تعاونها مع مجموعة 

السلطات األمريكية إىل وجود أدلة عىل أنَّ قراصنة صينيني يقفون وراء االنتهاك الكبري املبارش إلدارة 

شؤون املوظفني ورسقة بيانات تخص 22 مليون موظف اتحادي رسمي.

2014
12 نوفمرب/ترشين الثاين 2014

إعالن مشرتك حول املناخ

عىل هامش قمة التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط الهادئ عام 2014، أصدر الرئيس أوباما 

الكربون.  انبعاثات  بالعمل عىل خفض  فيه  تعّهدا  املناخ  تغري  بشأن  مشرتكاً  بياناً  والرئيس »يش« 

حيث حّدد الرئيس أوباما هدفاً أكرث طموحاً لتخفيض االنبعاثات األمريكية، كام تعّهد الرئيس »يش« 

بالحد من منو انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 يف أول وعد له. وقد أثارت هذه االلتزامات من 

ِقبل أكرب امللّوثني يف العامل آمال بعض الخرباء مام سيعّزز زخامً للمفاوضات العاملية قبل مؤمتر تغريُّ 

املناخ يف باريس عام 2015 تحت رعاية األمم املتحدة. 
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2015
30 مايو/أيار 2015

الواليات املتحدة تحذر الصني بشأن بحر الصني الجنويب

يف حوار »شانجري-ال« السنوي الرابع عرش حول األمن اآلسيوي، دعا وزير الدفاع األمرييك 

الواليات  بأنَّ  قائالً  الجنويب،  الصني  بحر  يف  للجدل  املثرية  جهودها  وقف  إىل  الصني  كارتر  أشتون 

املتحدة تعارض أيَّ زيادة يف عسكرة األرايض املتنازع عليها. وقبل املؤمتر قال مسؤولون أمريكيون 

إنَّ الصور التي التقطتها قوات االستطالع البحرية األمريكية توفر أدلًة عىل أْن الصني تضع معداٍت 

عسكريًة عىل سلسلة من الجزر االصطناعية، عىل الرغم من ادِّعاءات بكني بأنَّ أعامل البناء تلك قد 

أقيمت أساساً ألغراض مدنية.

2017
9 فرباير/شباط 2017

ترامب يؤكد سياسة الصني الواحدة بعد إثارة الشكوك

يف مكاملة أجراها مع الرئيس »يش«، قال الرئيس األمرييك دونالد ترامب إنه سيحرتم سياسة 

الصني الواحدة. وبعد فوزه يف االنتخابات الرئاسية تخطى ترامب املامرسة املتبعة من خالل التحدث 

عرب الهاتف مع الرئيس التايواين »تساي ينغ ون«، وشّكك يف التزام الواليات املتحدة بسياسة الصني 

ومبوجب  فقط.  واحدة  صني  بوجود  عقود  أربعة  ملدة  واشنطن  سياسة  اعرتفت  فقد  الواحدة. 

هذه السياسة حافظت الواليات املتحدة عىل عالقات رسمية مع جمهورية الصني الشعبية، لكنها 

احتفظت أيضاً بعالقات غري رسمية مع تايوان، مبا يف ذلك تقديم املساعدة الدفاعية لها. ووصف 

الصينية  األمريكية  العالقات  آذار   / زار بكني يف شهر مارس  الذي  تيلرسون  الخارجية ريكس  وزير 

بأنها »مبنيّة عىل عدم املواجهة وعدم الرصاع واالحرتام املتبادل والبحث الدائم عن حلول ناجحة 

للجانبني«.
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2017

7-6 أبريل/نيسان 2017

ترامب يستضيف »يش« يف »مار إيه الغو«

رّحب الرئيس ترامب بالصني يف الجولة الحادية عرشة يف قّمة استغرقت يومني يف منتجع 

»مار إيه الغو«بوالية فلوريدا، حيث كانت التجارة الثنائية بني البلدين وكوريا الشاملية عىل رأس 

جدول األعامل. وبعدها تطرّق ترامب إىل التقدم الهائل يف العالقات األمريكية الصينية، واستشهد 

»يش« بالتفاهم العميق وبناء ثقة أكرب. ويف منتصف مايو/أيار كشف وزير التجارة األمرييك ويلرب 

روس النقاب عن اتفاق من عرشة أجزاء بني بكني وواشنطن لتوسيع التجارة للمنتجات والخدمات، 

مثل لحوم البقر والدواجن واملدفوعات اإللكرتونية. ويصف »روس« العالقات الثنائية بأنها تقرتب 

من مستوى جديد، ولو أنَّ البلَدين ال يعالجان قضايا تجارية أكرث إثارة للجدل مبا يف ذلك األملونيوم 

وقطع غيار السيارات والُصلب.
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2018

22 مارس/آذار 2018

الرسوم الجمركية لرتامب تستهدف الصني

أعلنت إدارة ترامب عن رسوم جمركية شاملة عىل الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دوالر يف 

األقل بسبب ادِّعاءات البيت األبيض برسقة الصني للتكنولوجيا األمريكية وامللكية الفكرية األمريكية. 

تأىت هذه اإلجراءات يف أعقاب الرسوم الجمركية عىل واردات الصلب واألملنيوم، وتستهدف السلع 

مبا فيها املالبس واألحذية واإللكرتونيات، كام تقيّد بعض االستثامرات الصينية يف الواليات املتحدة. 

فقامت الصني بدورها بفرض إجراءات انتقامية يف أوائل أبريل/نيسان عىل مجموعة من املنتجات 

العامل. وميثل هذا  االقتصادات يف  أكرب  بني  تجارية  اندالع حرب  املخاوف من  أثار  األمريكية، مام 

اإلجراء تصلّباً يف مقاربة الرئيس ترامب تجاه الصني بعد قمتني رفيعتي املستوى مع الرئيس »يش« 

يف نيسان/أبريل ونوفمرب/ترشين الثاين من العام 2017.
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2018
6 يوليو/متوز 2018

تفاقم الحرب التجارية بني الواليات املتحدة والصني

السلع  بلغت قيمتها 34 مليار دوالر عىل  تعريفات جمركية جديدة  ترامب  إدارة  فرضت 

الصينية. وستفرض رضيبة واردات عىل أكرث من 800 منتج صينى يف قطاعي الصناعة والنقل وكذا 

بتعريفاتها  الصني  وانتقمت  املِئة.  يف   25 بنسبة  الطبية  واألجهزة  التلفزيون  أجهزة  مثل  بضائع 

تقدر  التي  االنتقامية  العملية  واستهدفت هذه  أمرييك.  منتج  أكرث من خمسامئة  الجمركية عىل 

قيمتها أيضاً بنحو 34 مليار دوالر سلعاً مثل لحوم البقر واأللبان واألطعمة البحرية وفول الصويا. 

فالرئيس ترامب وأعضاء إدارته كانوا يعتقدون أنَّ الصني تعمل عىل متزيق الواليات املتحدة مستغلة 

تحركات  بكني  وانتقدت  الصني.  العاملة يف  األمريكية  الرشكات  الحرة عىل حساب  التجارة  قواعد 

إدارة ترامب عىل أنها »تنمر تجاري« وحذرت من أنَّ التعريفات الجمركية قد تثري االضطرابات يف 

السوق العاملية.

2018
4 أكتوبر/ترشين أول 2018

خطاب بنس يشري إىل نهج متشدد

ألقى نائب الرئيس األمرييك مايك بنس خطاباً ميثّل أوضح تعبري حتى اآلن عن سياسة إدارة 

ترامب، وتصلّباً كبرياً يف موقف الواليات املتحدة تجاه الصني. حيث قال بنس إنَّ الواليات املتحدة 

ملكافحة  الجمركية  التعريفات  استخدام  من خالل  التعاون  عىل  للمنافسة  األولوية  تعطي  سوف 

بحر  يف  املتنامي وخصوصاً  الصيني  العسكري  العدوان  ما سامه  أدان  االقتصادي«. كام  »العدوان 

الصني الجنويب، وانتقد تشديد الرقابة واالضطهاد الديني من ِقبل الحكومة الصينية، كام اتهم الصني 

برسقة امللكية الفكرية األمريكية والتدخل يف االنتخابات األمريكية. عندها قامت وزارة الخارجية 

الصينية بإدانة خطاب بنس واعتربت اتهاماتِه ال أساس لها، كام حّذرت من أنَّ مثل هذه األعامل 

ترض بالعالقات األمريكية الصينية.
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2018

1 ديسمرب/كانون األول 2018

كندا تعتقل مسؤولة يف رشكة هواوي

املسؤولني  كبرية  تشو«  وان  »منغ  بالقبض عىل  املتحدة  الواليات  من  وبطلب  كندا  قامت 

األمريكية  العدل  وزارة  اتّهمت  حيث  واإللكرتونيات.  لالتصاالت  الصينية  هواوي  برشكة  املاليني 

إيران، مرتكبًة عمليات تزوير،  املفروضة عىل  التجارية  العقوبات  بانتهاك  رشكة هواوي و»مينغ« 

وطلبت تسليمها إىل الواليات املتحدة. ويف رد واضح اعتقلت الصني مواطَنني كنديَّني حيث اتهمتهام 

بتقويض األمن القومي الصيني. وقد  وصف املسؤولون الصينيون اعتقال »منغ« بأنه حادث سيايس 

خطري وطالبوا باإلفراج عنها فوراً. ويف سبتمرب/أيلول 2021 توصلّت »مينج« إىل اتفاق مع املّدِعني 

األمريكيني، وُسمح لها بالعودة إىل الصني. بعدها أطلقت الحكومة الصينية رساح الكنديَّني.
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2019

6 مارس/آذار 2019

هواوي تقايض الواليات املتحدة

يف  املتحدة  الواليات  مبقاضاة  هواوي  رشكة  قامت  »منغ«،  ضد  قانونية  إجراءات  وسط 

دعوى قضائية منفصلة لحظر الوكاالت الفيدرالية األمريكية من استخدام معدات رشكة االتصاالت 

العمالقة. ويف معركة مع بكني حول التفّوق التكنولوجي، أطلقت إدارة ترامب حملة عنيفة حّذرت 

فيها الدول األخرى من استخدام معدات هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس مّدعيًة بأنَّ الحكومة 

الصينية ميكنها استخدام معّدات الرشكة يف عمليات التجسس.
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2019

10 مايو/أيار 2019

الحرب التجارية تشتد

إىل 25  الجمركية من 10  التعريفات  ترامب  إدارة  التجارية، رفعت  املحادثات  انهيار  بعد 

بإعالنها عن  باالنتقام  الصني  فقامت  الصينية.  السلع  من  مليار دوالر  قيمته  200  ما  باملِئة عىل 

خطط لزيادة التعريفات الجمركية عىل سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دوالر. وعرّب الرئيس ترامب 

عن اعتقاده بأنَّ التكاليف املرتفعة التي تفرضها التعريفات الجمركية سوف تجرب الصني عىل عقد 

صفقة لصالح الواليات املتحدة، يف حينها كان ردُّ وزارة الخارجية الصينية بأنَّ لدى الواليات املتحدة 

توقّعاٍت مفرِطة. وبعد ذلك بأيام قامت إدارة ترامب مبنع الرشكات األمريكية من استخدام معدات 

اتصاالت أجنبية الصنع والتي ميكن أْن تهّدد األمن القومي، وهي خطوة يُعتقد أنها كانت تستهدف 

رشكة هواوي. كام قامت وزارة التجارة األمريكية بوضع رشكة هواوي يف قامئتها السوداء للكيانات 

األجنبية.
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2019
 أغسطس/آب 2019

الواليات املتحدة تصنف الصني باملتالعب بالعملة

بعد أْن سمح البنك املركزي الصيني لليوان باالنخفاض بشكل ملحوظ، صنفت إدارة ترامب 

التسمية تُطلق عىل الصني للمرة األوىل منذ عام 1994،  الصني عىل أنها متالعب بالعملة. وهذه 

تعريفات جمركية  ترامب عن  إعالن  أسبوع من  أقل من  بعد  تأيت  لكنها  األساس  وهي رمزية يف 

أعىل عىل سلع بقيمة 300 مليار دوالر. وهذا يعني أنَّ كل ما تستورده الواليات املتحدة من الصني 

أْن يؤدي إىل اضطرابات يف  التصنيف من شأنه  أنَّ هذا  سيواجه رضائب اآلن. وحّذرت بكني من 

األسواق املالية.

2019
27 نوفمرب/ترشين الثاين 2019

ترامب يوقع عىل مرشوع قانون يدعم املتظاهرين يف هونغ كونغ

وقّع الرئيس ترامب عىل قانون حقوق اإلنسان والدميقراطية يف هونغ كونغ بعد إقراره يف 

الكونغرس األمرييك بأغلبية ساحقة. ويفوض القانون الواليات املتحدة معاقبة األفراد املسؤولني عن 

انتهاكات حقوق اإلنسان يف هونج كونج. كام يتطلب األمر من املسؤولني األمريكيني تقييامً سنوياً 

فيام إذا كانت هونج كونج تتمتع بدرجة عالية من االستقالل الذايت عن بكني. احتفل العديد من 

املتظاهرين املؤيدين للدميقراطية، الذين تظاهروا منذ يونيو/حزيران بإقرار مرشوع القانون. بينام 

أدان املسؤولون الصينيون هذه الخطوة وفرضوا عقوباٍت عىل العديد من املنظامت التي تتخذ من 

الواليات املتحدة مقراً لها ومنعوا زيارات السفن الحربية األمريكية إىل هونغ كونغ.
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2020

15 يناير/كانون الثاين 2020

توقيع املرحلة األوىل من اتفاقية التجارة 

وقّع الرئيس ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة »ليو هي« عىل املرحلة األوىل من اتفاقية 

بعد حرب تجارية استمرت قرابة عامني بني أكرب اقتصاَدين يف  التجارة، والتي تُعدُّ تقدماً مفاجئاً 

العامل. ويقيض االتفاق بتخفيف بعض الرسوم الجمركية األمريكية املفروضة عىل الواردات الصينية، 

كام يلزم الصني برشاء سلع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دوالر مبا يف ذلك املنتجات الزراعية 

االتفاق  ولكن  الفكرية.  امللكية  حامية  بتعزيز  الصني  تعّهدت  كام  عامني.  مدى  عىل  والسيارات 

يحتفظ مبعظم الرسوم الجمركية وال يذكر اإلعانات الواسعة التي تقدمها الحكومة الصينية، وهي 

مخاوف تعود إىل فرتة طويلة بالنسبة للواليات املتحدة، عىل الرغم من أنَّ ترامب كان يقول إنه 

ميكن معالجة هذه األمور يف صفقة مستقبلية. وقبل أيام من التوقيع أسقطت الواليات املتحدة قرار 

تصنيفها للصني كمتالعب بالعملة.
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2020

31 يناير/كانون الثاين 2020

تصاعد التوترات وسط جائحة كوفيد-19

من دخول  الصني مؤخراً  زاروا  الذين  األمريكيني  املواطنني غري  ترامب جميع  إدارة  منعت 

الواليات املتحدة وسط تفيش فريوس كورونا الجديد الذي تم اإلبالغ عنه ألول مرة يف مدينة ووهان 

إىل  انتشاره  بعد  الوباء وذلك  العاملية تفيش  الصحة  أعلنت منظمة  الصينية. وبحلول مارس/آذار 

أكرث من ِمئة بلد. وقد تبادل كبار املسؤولني يف كل من الصني والواليات املتحدة بإلقاء اللوم عىل 

ث باسم وزارة الخارجية الصينية دون أدلة  الجانب اآلخر يف التسبب بانتشار الوباء. ويّدعي املتحدِّ

»الفريوس  إىل  ترامب مراراً  الرئيس  الصني، يف حني يشري  إىل  الفريوس  األمرييك جلب  الجيش  بأنَّ 

الصيني« الذي يقول إنه انترش بسبب فشل الحكومة الصينية. ويف إبريل/نيسان، غرّي كبار املسؤولني 

يف البلدين نهجهم من خالل تسليط الضوء عىل مجاالت التعاون يف ِخَضم األزمة. ومع ذلك أدان 

ترامب منظمة الصحة العاملية لكونها منحازة إىل الصني وقام بوقف التمويل األمرييك للمنظمة.
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2020

18 مارس/آذار 2020

الصني تطرد صحفيني أمريكيني

يعملون يف ثالث صحف  الصينية بطرد ما ال يقل عن ثالثة عرش صحفياً  الحكومة  قامت 

أمريكية وهي: نيويورك تاميز ووال سرتيت جورنال وواشنطن بوست، وقد كان من املقرر أْن تنتهي 

و  »تايم«  إىل  باإلضافة  الوكاالت،  تلك  بكني  طالبت  كام   .2020 يف  الصحفية  تصاريحهم  صالحية 

»صوت أمريكا« مبشاركة املعلومات مع الحكومة حول عملياتها يف الصني. وقالت وزارة الخارجية 

الصينية إنَّ هذه التحركات تأيت رداً عىل قرار الحكومة األمريكية يف وقت سابق من هذا العام بالحد 

من عدد الصحفيني الصينيني يف خمس وسائل إعالم تديرها الدولة يف الواليات املتحدة من عدد 

160 إىل 100 صحفي، وتصنيفها لتلك الوسائل عىل أنها بعثات أجنبية. ويف نوفمرب/ترشين الثاين عام 

2021 اتفقت كل من واشنطن وبكني عىل تخفيف القيود عىل الصحفيني العاملني يف كال البلدين.
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2020

14 يوليو/متوز 2020

ترامب ينهي الوضع الخاص لهونغ كونغ

بعد أسبوعني من مترير بكني لقانون جديد لألمن القومي لهونج كونج، وقّع الرئيس ترامب 

عىل أمر تنفيذي يُنهي وضع التجارة التفضيلية للمدينة مع الواليات املتحدة. ووقّع أيضاً ترشيعاً 

ملعاقبة املسؤولني والرشكات التجارية التي تقّوض حريّة هونغ كونغ واستقاللها. ويف املقابل هدد 

أمريكية. وقد نددوا مبا سّموه  أفراد وكيانات  انتقامية عىل  الصينيون بفرض عقوبات  املسؤولون 

التدخل األمرييك يف الشؤون الداخلية للصني مبا يف ذلك ما أعلنت عنه واشنطن قبل يوم واحد بعدم 

رشعية معظم ادعاءات بكني يف بحر الصني الجنويب.
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2020

22 يوليو/متوز 2020

الواليات املتحدة والصني تغلقان القنصليات يف تصعيد دبلومايس

بأنها  مّدعية  تكساس  بوالية  قنصليتها يف هيوستون  بإغالق  الصني  املتحدة  الواليات  أمرت 

كانت وكراً للتجسس ورسقة امللكية الفكرية. فقامت الصني بإدانة هذا األمر وردت بإغالق القنصلية 

األمريكية يف تشنغدو. ويف األسبوع نفسه، اتهمت واشنطن اثنني من الهاكرز الصينيني بزعم رسقتهام 

ألبحاث لقاح فريوس كورونا، كام فرضت عقوبات عىل إحدى عرشة رشكة صينية لدورها يف انتهاكات 

لحقوق اإلنسان يف شينج يانغ. يف حني اتّهم وزير الخارجية الصيني »وانغ يى« الواليات املتحدة 

بافتعال التوترات.
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2020
23 يوليو/متوز 2020

بومبيو يرّصح بأنَّ العالقات مع الصني قد فشلت

ألقى وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو خطاباً بعنوان »الصني الشيوعية ومستقبل العامل 

بالحزب  االرتباط  عرص  أنَّ  أعلن  وقد  األمريكية.  السياسة  يف  جذري  تحّول  إىل  إشارة  يف  الحر«، 

الشيوعي الصيني قد انتهى، متّهامً إيّاها باملامرسات التجارية غري العادلة ورسقة امللكية الفكرية 

وانتهاكات لحقوق اإلنسان يف شينج يانج وهونج كونج والتحركات العدوانية يف بحري الصني الرشقي 

والجنويب. كام دعا املواطنني الصينيني والدميقراطيات يف جميع أنحاء العامل إىل الضغط عىل بكني 

لتغيري سلوكها واحرتام النظام الدويل القائم عىل القواعد.

 2020
نوفمرب/ترشين الثاين - ديسمرب/كانون األول 2020

ترامب يكثف الضغوط مع اقرتاب املرحلة االنتقالية

حاول الرئيس ترامب ترسيخ إرثه من التشدد يف التعامل مع الصني خالل األسابيع األخرية 

من توليه منصبه. مدير االستخبارات الوطنية »جون راتكليف« الذي وصف الصني بأنها التهديد 

األكرب ألمريكا اليوم، بينام وزارة التجارة أضافت عرشات الرشكات الصينية، مبا فيها أكرب رشكة صانعة 

التجارية  قامئتها  إىل  املوصالت  أشباه  لتصنيع  الدولية  الرشكة  وهي  البالد،  يف  اإللكرتونية  للرقائق 

الحزب  يف  عضو  مليون  تسعني  لنحو  الدخول  تأشريات  عىل  الخارجية  وزارة  وشددت  السوداء. 

الشيوعي الصيني. كام فرض هذا القانون عقوباٍت عىل املزيد من املسؤولني الصينيني مبا يف ذلك 

أربعة عرش عضواً يف الهيئة الترشيعية الصينية، بسبب انتهاكات يف هونغ كونغ وشني جيانج وأماكن 

أخرى من العامل. وباإلضافة إىل ذلك، حظر البيت األبيض االستثامرات األمريكية يف الرشكات الصينية 

التي يقول إنَّ لها صالٍت بجيش التحرير الشعبي. ويف املقابل تعّهد املسؤولون الصينيون باالنتقام 

من هذه اإلجراءات وغريها التي تتخذها إدارة ترامب.



40

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

2021

21 يناير/كانون الثاين 2021

الواليات املتحدة تصنف انتهاكات الصني ضد اإليغور عىل أنها إبادة جامعية

يف اليوم األخري لرتامب يف منصبه، أعلن بومبيو أنَّ الصني ترتكب جرائم ضد اإلنسانية واإلبادة 

يانج  إقليم شينج  تنتمي بشكل أسايس إىل  اإليغور، وهي مجموعة عرقية مسلمة  الجامعية ضد 

التي ارتكبتها  الصيني. فالواليات املتحدة هي أول دولة تطبق هذه املصطلحات عىل االنتهاكات 

الحكومة الصينية عىل مدى السنوات القليلة املاضية، بينام تنفي الحكومة الصينية حدوث إبادة 

جامعية. فإدارة جو بايدن تؤكد ما رّصح به بومبيو، ومع نهاية العام تم حظر كافة الواردات من 

شينج يانغ.
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2021
19 مارس/آذار 2021

بايدن يحافظ عىل تعريفات ترامب وإجراءات صارمة أخرى

لقد كان أول لقاء شخيص بني كبار املسؤولني يف إدارة بايدن واملسؤولني الصينيني يف مدينة 

أنكوريج بوالية أالسكا، حيث عكس الخالفات العميقة بني الجانبني، وقد انتهى االجتامع دون صدور 

أيِّ بيان مشرتك. ويف األشهر التي تلت االجتامع، واصلت إدارة بايدن بعض سياسات إدارة ترامب، 

عىل الرغم من أنها تركز بشكل أكرب عىل تنسيق أفعالها مع الحلفاء. فهي تحتفظ بتعريفات جمركية 

عىل الواردات الصينية، وتفرض العقوبات عىل املسؤولني الصينيني بسبب السياسات التي تنتهجها 

الصني يف هونج كونج وشني جيانج، وتدرج عرشات الرشكات الصينية يف القامئة السوداء، كام توسع 

باملؤسسة  املرتبطة  الصينية  الرشكات  األمرييك يف  االستثامر  ترامب عىل  إدارة  الذي فرضته  الحظر 

أهمية  بايدن عىل  الرئيس  نيسان/أبريل، شدد  يف  الكونغرس  أمام  األول  ففي خطابه  العسكرية. 

تعزيز االستثامر يف البنية التحتية األمريكية والتكنولوجيا ملنافسة الصني.

2021
14 يونيو/حزيران 2021

بدعوة من الواليات املتحدة، حلف الناتو يعلن الصني »تحدياً أمنياً«

يف  واإلرهاب  الرويس  العدوان  ردع  عىل  ركّز  الذي  )الناتو(،  األطليس  شامل  حلف  أصدر 

األسلحة  تطوير  مثل  الصينية،  التهديدات  ليشمل  التحالف  تركيز  يوسع  بياناً  األخرية،  السنوات 

النووية والتحديث العسكري. حيث يقول البيان: »إنَّ الطموحات املعلنة والسلوك الحازم للصني 

ميثالن تحديات منهجية للنظام الدويل القائم عىل القواعد وللمجاالت ذات الصلة بأمن التحالف«. 

وهذه هي املرة األوىل التي يشري فيها بيان للناتو إىل تهديدات من الصني. ويأيت اإلعالن يف الوقت 

الذي تدفع فيه إدارة بايدن حلفاءها للرد بصورة جامعية عىل الصني.
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2021

10 نوفمرب/ترشين الثاين 2021

تعاون بشأن تغري املناخ وسط توترات

قامت كلٌّ من الواليات املتحدة والصني ،باعتبارهام أكرب باعثي الغازات الدفيئة يف العامل، 

بالتوقيع عىل بيان مشرتك خالل قمة األمم املتحدة للمناخ يف غالسكو. واتفقتا عىل تعزيز التعاون يف 

مكافحة تغري املناخ عىل مدى العقد املقبل والعمل معاً عىل زيادة استخدام الطاقة املتجددة ووضع 

أطر تنظيمية ونرش تكنولوجيات مثل احتجاز الكربون. وقد أشاد املسؤولون يف كل من الواليات 

املتحدة والصني بهذا االتفاق، حيث قال مبعوث املناخ الصيني »يش تشن هوا«: »هناك اتفاق بني 

الواليات املتحدة والصني أكرث من االختالف”.
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2021

15 نوفمرب/ترشين الثاين 2021

بايدن و»يش« يناقشان »حواجز الحامية« لتجنب الرصاع

استمر  والذي  بايدن منصبه  تويل  بُعد( منذ  افرتايض )عن  اجتامع رسمي  أول  القادة  عقد 

ملدة تزيد عن ثالث ساعات. وعىل  غرار االجتامع الذي عقد يف أالسكا، فقد أعرب القادة عن قضايا 

خالفية طويلة األمد، حيث أثار بايدن املخاوف حول انتهاكات حقوق اإلنسان يف بكني و قال »يش« 

بيان  أو  كبري  تقّدم  إحراز  دون  االجتامع  انتهى  بالنار«.  »اللعب  ميثل  لتايوان  األمرييك  الدعم  إنَّ 

مشرتك، عىل الرغم من ترصيح بايدن بأنهم أقاموا »حواجز حامية« لتجنب الرصاع، ويقول الخرباء 

إنَّ عقد االجتامع بحد ذاته يُعدُّ خطوة إيجابية.
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2022

4 فرباير/شباط 2022

الواليات املتحدة تفرض مقاطعة دبلوماسية عىل أوملبياد بكني

بكني،  يف  الشتوية  األوملبية  األلعاب  لدورة  دبلوماسية  مقاطعة  املتحدة  الواليات  فرضت 

مستشهدة بانتهاكات الحكومة الصينية لحقوق اإلنسان يف شينج يانغ وغريها. كام رفضت مجموعة 

البلدان األخرى مبا فيها أسرتاليا وكندا واململكة املتحدة إرسال مسؤولني حكوميني للمشاركة  من 

وتخلق  الرياضة  »تسييس  تحاول  املتحدة  الواليات  إنَّ  الصينيون  املسؤولون  ويقول  األلعاب.  يف 

الرغم  الرياضيني علناً خالل األلعاب األوملبية، عىل  االنقسامات وتثري املواجهة«. مل يحتج أيٌّ من 

من أنَّ العديد منهم تخطّى حفل االفتتاح والتحدث علناً عن انتهاكات الصني بعد انتهاء األلعاب.
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2022

18 مارس/آذار 2022

بايدن يضغط عىل »يش« بشأن الحرب الروسية يف أوكرانيا

بعد أيام من قول مسؤولني أمريكيني إنَّ روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصني، أجرى 

بايدن مكاملة فيديو مع »يش« هّدد فيها بعواقب وخيمة إذا قّدمت الصني دعامً مادياً لروسيا. وتأيت 

هذه الدعوة بعد أسابيع من غزو روسيا ألوكرانيا، وخالل تلك الفرتة رفضت الصني إدانة الرئيس 

الصينيون  الدبلوماسيون  كّرر  وقد  عنها.  الناجمة  اإلنسانية  واألزمة  للحرب  بوتني  الرويس فالدميري 

معامل  متّول  املتحدة  الواليات  بأنَّ  القائلة  للمؤامرة  الروسية  النظرية  الحكومية  اإلعالم  ووسائل 

األسلحة البيولوجية يف أوكرانيا. وخالل تلك املكاملة، فرض بايدن عقوبات وجهود أخرى تم تنسيقها 

مع الحلفاء ملعاقبة روسيا. وقد انتقد«يش« هذه العقوبات قائالً بأنها لن تؤدي إاّل إىل زيادة معاناة 

الناس. وقد أعرب كاِل الزعيمني عن دعمهام ملحادثات السالم.
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2022
26 مايو/أيار 2022

اسرتاتيجية بايدن نحو الصني دعوة إىل إحياء القدرة التنافسية األمريكية

يف خطاب طال انتظاره، أكّد وزير الخارجية األمرييك أنطوين بلينكن عىل أهمية تعزيز القدرة 

التنافسية األمريكية تجاه الصني. حيث وصف الصني بأنها »أخطر تحّد طويل األمد للنظام الدويل« 

وقارن بني استبداد البالد والتزامات الواليات املتحدة بالنهوض بالدميقراطية وحقوق اإلنسان، ولكنه 

بأنَّ واشنطن مصممًة عىل تجّنب الرصاع. فالركائز الثالث السرتاتيجية إدارة بايدن هي  قال أيضاً 

االستثامر يف الصناعة املحلية والتكنولوجيا والبنى التحتية واالشرتاك مع الحلفاء والرشكاء ملعارضة 

العدوان الصيني املتزايد واملنافسة معها عاملياً. وقد أدانت وزارة الخارجية الصينية خطاب بلينكن 

واعتربته »تضليالً«، مرصّحًة بأنَّ الصني هي الراعي للنظام لدويل.

2022
2 أغسطس/آب 2022

اشتعال التوترات بسبب زيارة بيلويس لتايوان

بعد أشهر من تحذير املسؤولني الصينيني الواليات املتحدة من تعزيز العالقات مع تايوان، 

قامت رئيسة مجلس النواب األمرييك نانيس بيلويس بزيارة تايبيه يف رحلة تقول إنها تهدف إلظهار 

الدعم األمرييك للجزيرة. فأقدمت بكني عىل تعليق محادثات املناخ بني الواليات املتحدة والصني، 

وقامت  بيلويس.  عىل  عقوبات  وفرض  املستوى،  الرفيعة  العسكرية  االتصال  قنوات  بعض  وقطع 

املؤسسة العسكرية الصينية بإجراء مناورات بالذخرية الحية التي تؤدي إىل تطويق الجزيرة بشكل 

فّعال وهي أكرب بكثري من التدريبات التي أجريت أثناء أزمة مضيق تايوان األخرية يف عام 1996. 

كام أطلقت صواريخ بالستية فوق الجزيرة بعضها يف منطقة اقتصادية خاصة باليابان بينام عرَبت 

الطائرات الصينية خط الوسط بني الرب الرئيس الصيني وتايوان. وقد اعرتضت مجموعة الدول السبع 

املنطقة. وقد  أمن واستقرار  بأنه يهدف إىل زعزعة  قائلًة  للصني  العدواين  العسكري  النشاط  عىل 
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قامت وزارة الخارجية الصينية بتحميل الواليات املتحدة املسؤولية عن التوترات، بينام قال الرئيس 

التايواين تساي إنَّ رد فعل الصني قّوض الوضع الراهن.
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اسم الباحث: مجلس العالقات الخارجية 
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مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويحرص أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org
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