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ستيف تسانج هو أستاذ الدراسات الصينية، وأستاذ فخري بكلية Antony’s College في أكسفورد، وباحث مشارك 
في Chatham House. وكان أول من استخدم مصطلح “اللينينية التشاورية” كأداة تحليلية لشرح النظام السياسي 

 Party-State Realism: A Framework for Understanding“ الصيني المعاصر. وآخر ما نشره مقال بعنوان
China’s Approach to Foreign Policy’, في مجلة Journal of Contemporary China. وُيِعد مشروعًا بحثيًا 

في الوقت الحالي بعنوان “الفكر السياسي لشي جين بينج”. ويشارك البروفسور تسانج بانتظام في النقاشات العامة 
عن الصين وشرق آسيا.

على  وقعتا  والصين  األمريكية  المتحدة  الواليات  أن  من  بالرغم   ◊
أولى  كخطوة  يناير  في  بينهما  التجاري  االتفاق  من  األولى”  “المرحلة 
التجارية التي بدأت في يوليو 2018، إال أن جوهر  للسيطرة على الحرب 
ما يدور في العاقات بين الواليات المتحدة األمريكية والصين ليس عن 
الحرب التجارية بقدر ما هو عن التنافس اإلستراتيجي بين الدولتين. ففي 
حين أن الصين، بقيادة الرئيس شي جين بينج، ستسعى لتحدي الهيمنة 

األمريكية، فإن واشنطن ستقاوم ذلك ولن تتيح مجااًل للصين.

إلغاًء  أو  جديدة  باردة  حرب  لبداية  مؤشرًا  الجارية  األحداث  تعتبر  ال   ◊
االقتصادين  بين  االرتباط  لفك  محاولة  هي  وإنما  للعولمة؛  كامًا 
على  االعتماد  تقليل  إلى  تسعى  الدولتين  فكلتا  والصيني.  األمريكي 
األخرى، مما قد يؤدي إلى تشعب العولمة، ولن يحدث ذلك بين عشية 
وضحاها، وإنما هي عملية ستتكشف مراحلها على مدار سنوات عديدة. 
وسيشهد هذا المسار انحرافات وانعطافات، ولكن اتجاه تلك الرحلة قد 

تحدد فعًا.

◊ ترجع األسباب الجذرية وراء هذا التحول إلى إدراك الواليات المتحدة 
النظام الديمقراطي وأن السياسات  األمريكية أن الصين لن تنتقل نحو 
الصينية الخارجية القائمة على النجاح االقتصادي ستغذي انتشار النظم 
السلطوية في مختلف أنحاء العالم. ومن الجانب اآلخر، تؤمن الواليات 

المتحدة األمريكية أنها ملتزمة بقضية الديمقراطية.

ملخص تنفيذي
◊ هناك اتفاق بين الحزبين الرئيسيين األمريكيين بأن الواليات المتحدة 
يجب أن تتخذ موقفًا حازمًا تجاه الصين، في ظل بروز الصين كمنافس 
إستراتيجي قوي يمكن أن يتخطى الواليات المتحدة في بعض التقنيات.

◊ بدأت الصين من جانبها، بقيادة الرئيس شي جين بينج، بالتحضير لتلك 
النهاية منذ سنوات عديدة، قبل أن يبدأ الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
في الخطوات الرسمية لفك االرتباط بين الجانبين. وخالف الرئيس شي 
الرئيس  سياسة  عن  االبتعاد  عبر  سابقوه،  عليه  يسير  كان  الذي  النهج 
الفرصة”، وتبنى  التي كانت بعنوان “اختبئ وتحّين  ياوبنج  السابق دينج 
الواليات  على  الصين  اعتماد  تقليل  على  تقوم  سياسة  ذلك  من  بداًل 
التنافس معها، وذلك بعد فترة قصيرة من  المتحدة األمريكية وزيادة 

وصوله إلى السلطة في 2012.

قبل  االرتباط  لفك  الرسمية  الخطوات  بدأ  ترمب  الرئيس  أن  رغم   ◊
فمن  ذلك؛  ستتحمل  الصين  أن  إال  استعدادتها،  الصين  تستكمل  أن 
القوي  الرجل  وهو  شي،  للرئيس  السياسية  الناحية  من  المستحيل 
ومستقبله  األمريكية،  الضغوط  أمام  يبدو ضعيفًا  أن  الصين،  في  اآلن 

السياسي يقتضي اتخاذ مواقف قوية من جانب الصين.

◊ مع تسارع وتيرة فك االرتباط بين الجانبين، فإن فجوة الخافات بين 
الواليات المتحدة والصين من المحتمل أن تتسع؛ لتجبر الدول تدريجيًا، 
بما فيها دول الخليج، على االختيار بين الجانبين. وبينما قد تظهر فرص 
على المدى القريب في هذه العملية للدول األخرى، فإن مجمل التبعات 
على المدى البعيد سيكون لها طبيعة سلبية على العالم عمومًا. وتقع 
القيم  بين  الصراع  في  مباشرًا  طرفًا  ليست  التي  الثالثة  الدول  مصلحة 
)على سبيل المثال الديمقراطية في مقابل السلطوية( في البقاء على 

الحياد.

البروفسور ستيف تسانج
مدير معهد دراسات الصين، كلية الدراسات الشرقية واألفريقية، جامعة لندن
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تفاصيل الموضوع
مــع الترقــب فــي الحــرب التجاريــة بين الواليات المتحــدة األمريكية والصين 
للمرحلــة التاليــة مــن االتفــاق التجــاري، والتــي مــن المتوقــع التوصــل إليهــا 
ذلــك  فــإن   ،2020 نوفمبــر  فــي  األمريكيــة  الرئاســية  االنتخابــات  قبــل 
يحجــب النظــر عــن القضايــا العميقــة التــي تفصــل بيــن أقــوى دولتيــن فــي 
العالــم. فجوهــر المســألة هــو أن الصيــن بقيــادة الرئيــس شــي جيــن بينــج 
دخلــت فــي تنافــس إســتراتيجي مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة، والــذي 
ينبــع مــن االختافــات فــي نظــم القيــم بيــن الجانبيــن. وحيــث إن النفــور مــن 
الصيــن يحظــى بقبــول الحزبيــن الرئيســيين فــي الواليــات التحــدة األمريكيــة 
والتــزام الرئيــس شــي المتواصــل بإحيــاء النهضــة الصينيــة العظيمــة، فــإن 

الصيــن فــي طريقهــا لتحــدي الهيمنــة األمريكيــة علــى شــؤون العالــم. 

وال ُتَعــد هــذه الخطــوات ردًة عــن العولمــة؛ ألن أيــًا مــن الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة أو الصيــن ال تنــوي التخلــي عــن المزايــا الناتجــة عــن العولمــة، 
ــا الدولتيــن. وال  والتــي حققــت فوائــد كبيــرة للنمــو االقتصــادي فــي كلت
تعنــي أيضــًا عــودة للحــرب البــاردة، والتــي تميــزت باالنفصــال - والعــداء - 
الفكــري واالقتصــادي والسياســي بيــن الكتلتيــن الشــيوعية والرأســمالية.  
ومــا يتخــذ اآلن الطابــع المؤسســي هــو العمليــة التــي تســعى بموجبهــا 
كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن إلــى تقليــل االعتمــاد علــى 

األخــرى وجــذب األصدقــاء أو الداعميــن لجانبهــا.

وإذا حاولنــا التعبيــر عــن ذلــك بطريقــة أخــرى، فــإن مــا يحــدث بيــن أقــوى 
دولتيــن فــي العالــم ليــس “طاقــًا” مباشــرًا ينفصــل فيــه الجانبــان ممــا 
ذلــك  إلــى  النظــر  ُيمكــن  وإنمــا  ومؤلمــة.  حــادة  فــي قطيعــة  يتســبب 
باعتبــاره “فــك ارتبــاط” مــن المرتقــب أن يكــون عمليــة طويلــة وممتــدة 
تســير بموجبــه كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن فــي اتجــاه 

مختلــف.  

انطلقــت البدايــة الرســمية لعمليــة فــك االرتبــاط بإعــان الرئيــس ترمــب 
فــي الصيــف بــأن شــركة التكنولوجيــا الصينيــة، هــواوي، ســيتم إدراجهــا في 
“قائمــة الكيانــات”.1 ويعنــي ذلــك فــي الواقــع منــع الشــركات األمريكيــة 
ــذكاء  ــدة” لل ــة الرائ ــى “الشــركة الوطني ــات الرئيســية إل ــر المكون مــن تصدي
االصطناعــي فــي الصيــن.2 وفــي آخــر اجتمــاع بيــن الرئيــس ترمــب والرئيــس 
شــي فــي قمــة مجموعــة العشــرين فــي أوســاكا فــي يونيــو 2019، أشــار 
ــة هــواوي، رغــم  الرئيــس ترمــب إلــى اســتعداده إلعــادة النظــر فــي قضي

أنــه مــن المســتبعد إلــى حــد بعيــد إلغــاء كل القيــود المفروضــة عليهــا.3

وفــي حيــن أن شــركة هــواوي رحبــت بفكــرة احتمــال هــذه الهدنــة، فإنهــا 
اســتغلت الثغــرات فــي تنفيــذ الحظــر األمريكــي لتســعى جاهــدًة لاعتمــاد 
علــى نفســها أو االســتعداد للحظــر الكلــي فــي نهايــة المطــاف لجميــع 
المكونــات األمريكيــة الحيويــة. ويؤشــر ذلــك لنقطــة البدايــة فــي فــك 
االرتبــاط التكنولوجــي بيــن الجانبيــن. غيــر أن أهميــة هــذا الحــدث الحقيقيــة 
تنبــع مــن احتمــال امتــداده وتخطيــه لهــذه الحالــة الفرديــة واعتبــاره بدايــًة 
االقتصاديــة  العاقــات  مــن  العديــد  فــي  اتســاًعا وعمًقــا  أكثــر  لعمليــة 
األخــرى. ومــع تكشــف حلقــات هــذه العمليــة لفــك االرتبــاط، ســتظهر 
هنــاك بعــض مؤشــرات عــدم التناســق فــي النهــج األمريكــي مــع تذبــذب 

مواقــف الرئيــس ترمــب، ولكــن الرحلــة بــدأت فعــًا.

العوامل وراء تغير الموقف األمريكي
بعــد بدايــة رحلــة “اإلصــاح واالنفتــاح” مباشــرًة فــي الصيــن بقيــادة الرئيــس 
دينــج ياوبنــج فــي 1979، دعمــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة جهــود 

اإلصــاح الصينيــة عبــر االســتثمارات، والتجــارة، ونقــل التكنولوجيــا. وكانــت 
فــي  وُأدرجــت  التكنولوجيــا ذات طبيعــة تطوعيــة،  نقــل  أوجــه  معظــم 
الغالــب ضمــن الشــروط للســماح للشــركات األمريكيــة بالعمــل فــي الصيــن.  
ولكــن البعــض منهــا لــم يكــن ذا طبيعــة طوعيــة، والــذي تــم تصنيفــه 
كتجســس صناعــي.4 ويقــول البعــض إنــه بــدون المســاعدة مــن الواليــات 
االقتصاديــة  المعجــزة  فــإن  الــدول،  مــن  وغيرهــا  األمريكيــة  المتحــدة 

الصينيــة مــا كانــت لتحــدث بهــذه الســرعة وبهــذه الدرجــة مــن التطــور.  

يكــن  لــم  للصيــن  األمريكــي  الدعــم  إن  نقــول  أن  اإلنصــاف  ويقتضــي 
دائمــًا بدافــع إيثــار الغيــر وإفادتــه، وإنمــا كان يســير علــى هــدى السياســة 
التنمويــة المتضمنــة فــي “إجمــاع واشــنطن” والتــي تفتــرض بداهــة أن 
الــدول الفقيــرة التــي تشــهد تطــورًا وتحديثــًا ســتتيح ألعــداد متزايــدة مــن 
مواطنيهــا االنضمــام إلــى الطبقــة المتوســطة. ومــن المســائل الضمنيــة 
فــي هــذا التفكيــر هــو االعتقــاد بــأن الطبقــات المتوســطة فــي جميــع 
إدخــال  التطلعــات  هــذه  وأحــد  مشــتركة،  تطلعــات  لهــا  العالــم  أنحــاء 

أو ديمقراطيــة.   تقدميــة  إصاحــات 

باختصار، كان الســخاء األمريكي في مســاعدة الصين قائمًا على توقع أن 
الصيــن ســيتزايد تحولهــا نحــو النمــوذج األمريكــي بمــرور الوقــت مــن حيــث 
نظــام قيمهــا. وبينمــا اســتغلت الصيــن ذلــك “الســخاء” لعقــود عديــدة، لــم 
تبــٍد الواليــات المتحــدة األمريكيــة قلقــًا؛ ألن الصيــن بــدأت اإلصاحــات مــن 
مســتوى ضعيــف للغايــة. ولــم تــدق الطبيعــة غيــر التقليديــة ألنشــطة نقــل 
التكنولوجيــا أي أجــراس للخطــر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وكان 
هنــاك أيضــًا قــدر هائــل مــن ُحســن النيــة لــدى صانعــي السياســات فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومراقبــي العاقــات بيــن الصيــن والواليــات 
علــى  ومســاعدتها  الصيــن  لدعــم  متحمســين  كانــوا  والذيــن  المتحــدة، 

الســير فــي االتجــاه “الصحيــح”.

النــدي مــع  التنافــس  إلــى شــبه  ولكــن بعــد أن حّولــت الصيــن نفســها 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وأثبتــت براعتهــا وحيويتهــا االقتصاديــة فــي 
وقــت واجهــت فيــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة و”الغــرب” ضغوطــًا 
واضعــي  فــإن   ،2007-2008 العالميــة  الماليــة  األزمــة  جــراء  صعبــًة 
السياســات األمريكييــن بــدؤوا فــي إعــادة النظــر فــي المنطــق الــذي تقــوم 
مــع  اإليجابــي  التواصــل  بخصــوص  الممتــدة  األمريكيــة  السياســة  عليــه 
الصيــن.  ووصــل القلــق فــي دوائــر المؤسســات األمريكيــة ذروتــه تحديــدًا، 
بعــد تولــي الرئيــس شــي جيــن بينــج الحكــم فــي الصيــن فــي 2012 وأصبــح 

واضحــًا أن التحــول نحــو الديمقراطيــة لــن يحظــى بالتأييــد فــي الصيــن.

وبــدا أن ذلــك يظهــر أن نظريــة التنميــة المتضمنــة فــي “إجمــاع واشــنطن” 
للتواصــل  الســابقة  األمريكيــة  الجهــود  وأن  الصيــن،  علــى  تنطبــق  ال 
اإليجابــي مــع الصيــن ذهبــت - فــي أحســن األحــوال - ســدى، وفــي أســوأ 
األحــوال تســببت فــي ضــرر لألمــن القومــي األمريكــي علــى المــدى البعيــد. 
وبمــا أن الرئيــس شــي اتخــذ نهجــًا أكثــر حضــورًا بالتدريــج، مظهــرًا الحكــم 
الســلطوي الصينــي مــع الدخــول فــي تنافــس مــع الواليــات المتحــدة 
والمختصيــن  السياســات  بيــن صانعــي  الســائد  التيــار  انقلــب  األمريكيــة، 
بشــؤون الصيــن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ضــد هــذا العمــاق 

اآلســيوي.

الحزبيــن.  بتأييــد  األمريكيــة  المؤسســات  آراء  فــي  التغيــر  هــذا  ويحظــى 
وتتطابــق وجهــات النظــر بيــن الحــزب الديمقراطــي والكونجــرس األمريكــي 
بشــأن الصيــن. وفــي حيــن أن اختيــار حــرب الرســوم الجمركيــة هــو خيــار 
الرئيــس ترمــب، إال أن الدعــوات إللغــاء المزايــا الخاصــة الممنوحــة للصيــن 

ــن.     ــن الحزبي ــة مشــتركة بي حتــى هــذه اللحظــة هــي رؤي

منافســًا  باعتبارهــا  الصيــن  إلــى  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  وتنظــر 
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مــن  محــدود  عــدد  فــي  عليهــا  تفوقــت  الصيــن  ألن  لهــا؛  إســتراتيجيًا 
المجــاالت المعينــة ومنهــا تقنيــات الــذكاء االصطناعــي والتعــرف علــى 
الوجــوه والجيــل الخامــس. وكان ذلــك كافيــًا لــدق أجــراس اإلنــذار فــي 
المتحــدة  للواليــات  الرئيــس  الهــدف  األمريكيــة.  المؤسســات  أوســاط 
األمريكيــة اآلن هــو ضمــان التنافــس الفّعــال مــع الصيــن، ويقتضــي تحقيــق 
هــذا الهــدف حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة األمريكيــة وحمايــة الشــركات 
األمريكيــة مــن التعــرض ألي إجحــاف، مقارنــة بالشــركات الصينيــة، فــي 

الصيــن.

ولهــذا، فــإن الهــدف مــن فــك االرتبــاط هــو حمايــة الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة مــن المنافســة الصينيــة، واالســتباق بمنــع النمــو الصينــي مــن 

تخطــي النمــو األمريكــي، ممــا قــد يهــدد األمــن القومــي األمريكــي.

ولــم يتبيــن بعــد مــا إذا كان هــذا الفــك لارتبــاط ســيتعمق وســيتحول إلــى 
مواجهــة مباشــرة نوعــًا مــا. وهــذا الخطــر قائــم؛ ألن كًا مــن الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة والصيــن تتنافســان تنافســًا شــديدًا فــي ترويــج كل 

منهــا لقيمهــا السياســية.

منطق اعتماد الصين على نفسها
منــذ بدايــة “اإلصــاح واالنفتــاح” فــي عهــد الرئيــس دينــج ياوبنــج فــي 
المتحــدة  الواليــات  مــع  التعامــل  فــي  الصينــي  النهــج  اعتمــد   ،1978
األمريكيــة دائمــًا علــى البراجماتيــة العمليــة.5 فقــد أدركــت القيــادة الصينيــة 

Source: www.statista.com
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أن الصيــن تحتــاج إلــى كل مــا يمكنهــا الحصــول عليــه مــن الدعــم مــن العالم 
الخارجــي؛ لتســتطيع أن تتحــول مــن النهــج المــاوي فــي االقتصــاد إلــى 
نظــام اقتصــادي مــرن وموجــه نحــو الســوق حقــًا يتيــح للحــزب الشــيوعي 
أن “يجعــل الصيــن عظيمــًة مــرة أخــرى”.6 غيــر أنهــا لــم يكــن لديهــا النيــة 
إطاقــًا للتحــول إلــى نظــام سياســي مشــابه للنظــام المطبــق فــي أمريــكا 

أو أوروبــا الغربيــة.7

ــورات  ــة أو “الث ــات التنمي بالنســبة للحــزب الشــيوعي الصينــي، كانــت نظري
الملونــة” التــي ظهــرت فــي أعقــاب حقبــة الحــرب البــاردة مباشــرًة بمثابــة 
كوابيــس وكان ال بــد مــن إجهاضهــا. وكان الحــزب ينظــر إليهــا باعتبارهــا 
جــزءًا مــن مؤامــرة كونيــة تقودهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة تحــت 
مســمى “التطــور الســلمي” الهــدف منهــا فــي النهايــة هــو تغييــر النظــام 

السياســي فــي الصيــن.

ولهــذا فــإن مفهــوم “االشــتراكية بســمات صينيــة” الــذي وضعــه الحــزب 
علــى  بالحفــاظ  التزامــًا  يعكــس  فهــو  أقــوال.8  مجــرد  ليــس  الشــيوعي 
النظــام السياســي اللينينــي وفــي ذات الوقــت التواصــل مــع بقيــة العالــم 

فــي جهــوده لتحديــث االقتصــاد والبنيــة التحتيــة والمجتمــع الصينــي.

هــذا النهــج العملــي لــه جــذور راســخة فــي المبــادئ العامــة التــي وضعهــا 
الرئيــس دينــج ياوبنــج وهــي إخفــاء قــدرات الصيــن وشــراء الوقــت تحينــًا 
للفرصــة المناســبة. والرســالة الضمنيــة هــي أنــه عندمــا تســتكمل الصيــن 
اســتعدادتها فلــن تقــوم بـــ “االختبــاء وتحيــن الفرصــة”، وإنمــا ســتبدأ فــي 
فــرض حضورهــا. ولــن ينجــح هــذا االنتقــال بــدون أن يكــون لــدى الصيــن 
اقتصــاد قــوي ومتطــور وقــدرات ذاتيــة علــى االبتــكار. بتعبيــر آخــر، الحــزب 
الشــيوعي لديــه العــزم والتصميــم منــذ مــدة طويلــة لتحريــر الصيــن مــن 
االعتمــاد علــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو الــدول األخــرى في ســعيه 
المــاوي المســمى  لبــزوغ الصيــن كقــوة عظمــى. ورغــم أن المصطلــح 
“االعتمــاد علــى النفــس” لــم يعــد يتــم اســتخدامه، إال أن هــذه الفكــرة 

األساســية لــم تنفصــل إطاقــًا عــن إصاحــات دينــج ياوبنــج.

ــه القائــد األعلــى للصيــن، بنفســه عــن النهــج  ــأى الرئيــس شــي، بصفت وين
الــذي طبقــه ســابقوه فــي جانــب مهــم؛ فــكل مــن الرئيســين هــو جيــن تــاو، 
وجيانــج زيميــن نفــذا مســؤولياتهما علــى أســاس أن حقبــة الصيــن لــم تحــن 
بعــد. وكان ذلــك يعنــي التمســك بالمبــدأ الــذي وضعــه الرئيــس دينــج. غيــر 
أن الرئيــس شــي جيــن بينــج تبنــى رأيــًا مغايــرًا مفــاده أن حقبــة الصيــن قــد 

حانــت فعــًا.

وكان هــذا التوجــه الجديــد الــذي أبــدى فيــه الرئيــس شــي رغبتــه علــى 
تحــرك الصيــن واضحــًا بعــد أن تســلم الســلطة بفتــرة قصيــرة مــن هــو جيــن 
التاســع عشــر للحــزب  تــاو، كقائــد للصيــن فــي 2012. وفــي االجتمــاع 
الشــيوعي فــي 2017، أعطــى الرئيــس شــي جيــن بينــج اإلشــارة رســميًا 
لبــدء حقبــة جديــدة. فبــداًل مــن سياســة “االختبــاء وتحيــن الفرصــة” تبنــى 
نهجــًا أكثــر حضــورًا فــي السياســة الخارجيــة وبــدأ فــي احتــواء وتقليــل نفــوذ 

ــا الغربيــة فــي الصيــن. األفــكار والمزاي

بخــاف  المهميــن  القــوي  الرجــل  نفســه  شــي  الرئيــس  جعــل  وعندمــا 
االعتمــاد علــى القيــادة الجماعيــة، فإنــه غّيــر أيضــًا مــن أســاس الشــرعية 
ليضعهــا علــى كاهلــه. وفــي ضــوء أنــه القائــد األول أو األعلــى، فــا يمكنــه 
اآلن أن يبــدو ضعيفــًا أو متــرددًا. ويضعــف ذلــك مــن درجــة المرونــة التــي 
تســتطيع مــن خالهــا الصيــن الــرد علــى خطــوات الرئيــس ترمــب لفــك 

االرتبــاط.

خطــوات  علــى  يــرد  باعتبــاره  شــي  الرئيــس  إلــى  ننظــر  أن  الخطــأ  ومــن 
الرئيــس ترمــب وحســب فــي ذلــك الشــأن. ففــي الحقيقــة، بــدأ الرئيــس 

شــي فــي إضعــاف النفــوذ الغربــي علــى الصيــن منــذ المراحــل المبكــرة 
للغايــة لتوليــه القيــادة. فقــد أحــدث أول تغييــر كبيــر بإصــدار “الوثيقــة 9” 
فــي نوفمبــر 2013، فــي غضــون عــام مــن وصولــه إلــى الســلطة. وصــدرت 
ــان بشــأن الوضــع الراهــن فــي المجــال  هــذه الوثيقــة، وهــي بعنــوان “البي
ــم تســريبها لوســائل اإلعــام، وتعــرض الشــخص  الفكــري”، ســرًا، ولكــن ت

الــذي ســّربها لوســائل اإلعــام فيمــا بعــد لعقوبــات قاســية.10

ورفضــت الوثيقــة المفاهيــم “الغربيــة” ومنهــا الحكــم الدســتوري، والقيــم 
المدنــي،  والمجتمــع   الصحافــة  وحريــة  الجديــدة،  والليبراليــة  العالميــة، 
وأصــرت علــى ضــرورة الحفــاظ علــى النظــام االشــتراكي فــي الصيــن تحــت 
قيــادة الحــزب الشــيوعي. وِفيَمــا تشــدق الرئيــس شــي ظاهريــًا بفكــرة 
أن الســوق ينبغــي أن يلعــب دورًا حاســمًا فــي توزيــع المــوارد، كشــفت 
خطواتــه األهميــة القصــوى لمواصلــة ســيطرة الحــزب الشــيوعي علــى كل 
شــيء فــي الصيــن. وكان ذلــك بمثابــة بدايــة النهايــة لجــزء “االنفتــاح” فــي 

ــاح” للرئيــس دينــج. نهــج “اإلصــاح واالنفت

فــي 2013 لــم يكــن مفهــوم فــك االرتبــاط قــد بــدا جليــًا بعــد، ولــم تكــن 
قطعــًا نيــة الرئيــس شــي إعطــاء الشــرارة لبــدء هــذه العمليــة. ولكــن فــي 
ضــوء اتجاهــات العولمــة المتزايــدة عمقــًا، فلــم يضيــع وقتــًا فــي إعــداد 
الصيــن لرســم طريقهــا. وأفــادت السياســات البــارزة األخــرى التــي أدخلهــا 
أن الصيــن تمهــد الطريــق لفــك االرتبــاط فــي المســتقبل، رغــم أن ذلــك لــم 
يتــم إدراجــه فــي السياســة الصينيــة الرســمية بعــد. وأهــم هــذه السياســات 
كانــت مبــادرة الحــزام والطريــق والخطــة اإلســتراتيجية “ُصنــع فــي الصيــن 
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وكانــت الغايــة مــن مبــادرة الحــزام والطريــق، والتــي تــم اإلعــان عنهــا فــي 
2013 تحــت مســمى “حــزام واحــد، طريــق واحــد” تحقيــق عــدة أهــداف. 
المــال  رأس  تصديــر  فــي  المســاهمة  هــو  لهــا  األبــرز  الرئيــس  الهــدف 
والقــدرات الصينيــة الفائضــة فــي تطويــر منشــآت البنيــة التحتيــة إلى الدول 
التــي تفتقــر لتلــك المــوارد، ومــن ثــم تمكيــن الشــركات الصينيــة التــي يتــم 
التعاقــد معهــا لبنــاء المشــاريع المتصلــة بهــذا الشــأن باســتخدام العمالــة 
الصينيــة مــن تحويــل األربــاح إلــى الصيــن. أحــد العوامــل الرئيســية األخــرى 
لمبــادرة الحــزام والطريــق هــو تعزيــز العاقــات الصينيــة فــي المجــاالت 
االقتصاديــة وغيرهــا مــع المجــاالت مــع الــدول المســتفيدة، مــن أجــل 
زيــادة نفــوذ الصيــن فــي العالــم.  وحينمــا أن مبــادرة الحــزام والطريــق لــم 
يكــن الهــدف منهــا فــي األســاس بــروز الصيــن كقــوة دوليــة فــي عالــم 
يتميــز بفــك االرتبــاط، فإنهــا زادت مــن قدرتهــا علــى تحقيــق هــذه الغايــة 

ــدًا. تحدي

وبالمثــل، كانــت خطــة “صنــع فــي الصيــن 2025”، التــي تــم اإلعــان عنهــا 
فــي 2015، تســعى للمســاهمة فــي انتقــال الصيــن مــن كونهــا َمْصنعــًا 
للعالــم إلــى دولــة رائــدة فــي عــدد معيــن مــن الصناعــات شــديدة التطــور 
التكنولوجــي وعاليــة القيمــة المضافــة التــي تهيمــن عليهــا حتــى الوقــت 
الحاضــر الشــركات الغربيــة.  والتركيــز تحديــدًا علــى تكنولوجيــا المعلومــات، 
وأشــباه الموصــات، وعلــوم الروبــوت ينبــيء بمســاعدة الصيــن لتصبــح 
دولــة رائــدة فــي االبتــكار فــي صناعــات المســتقبل.  وفــي ضــوء اعتمــاد 
هــذه  فــي  الخــارج  مــن  الرئيســية  المكونــات  علــى  الشــديد  الصيــن 
القطاعــات، فهنــاك حاجــة لتطــور كبيــر فــي هــذه القطاعــات لتتمكــن 

الصيــن مــن أن تتحــول إلــى دولــة رائــدة علــى الصعيــد الدولــي.  

مــرة ثانيــة، ومــع تكشــف حلقــات فــك االرتبــاط، فــإن خطــة “صنــع فــي 
الصيــن 2025” ســيكون لهــا أولويــة جديــدة رغــم أن ذلــك ال يتــم الحديــث 
عنــه كثيــرًا. وتهــدف هــذه الخطــة إلــى تمكيــن الصناعــات الصينيــة ذات 
االبتــكار  مــن  عاليــة  درجــة  علــى  المحافظــة  مــن  المتقدمــة  التقنيــات 

وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي.
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لماذا سيتواصل فك االرتباط
مــن المهــم التنويــه بــأن إدارة ترمــب بــدأت فــي عمليــة فــك االرتبــاط فــي 
وقــت مبكــر أســرع ممــا توقعتــه الصيــن. فالصيــن لــم تنتــٍه بعــد مــن بنــاء 
القــدرات لمواجهــة هــذا التحــدي بارتيــاح. وهنــاك جــدل بشــأن مــا إذا كانــت 
الصيــن جاهــزًة لهــا، حتــى لــو ُســمح لخطــة “صنــع فــي الصيــن 2025” 
بالســير فــي مســارها وحققــت هدفهــا كامــًا. ولكــن ال ينبغــي النظــر إلــى 

ذلــك بأنــه يــدل ضمنــًا علــى أن الرئيــس الصينــي شــي ســيتراجع.

ــن يتراجــع أمــام  ــه ل ــه مهمــة “تاريخيــة”، فإن ــد ل فبمــا أن الرئيــس شــي قائ
الضغــوط األمريكيــة أو يعتــرف بارتــكاب خطــأ تســبب فــي الخطــوات التــي 
اتخذهــا الرئيــس ترمــب أو فــي تغيــر جــذري فــي النهــج األمريكــي فــي 
التعامــل مــع الصيــن. والحقيقــة أنــه بعــد أن جعــل الرئيــس شــي نفســه 
الضغــوط  أمــام  يبــدو ضعيفــًا  أن  َيحتمــل  فــا  للصيــن  القــوي”  “الرجــل 
األمريكيــة؛ ألن اإلقــدام علــى ذلــك ســيقوض مــن ســلطته المهيمنــة فــي 
الحــزب الشــيوعي. ولهــذا فــإن األمــر ال يتعلــق بكرامــة الصيــن وحســب، 

وإنمــا بوجــود الرئيــس شــي فــي الســلطة أيضــًا.  

الضغــوط  يزيــد  بحيــث  ويــراوغ،  يتــردد  ربمــا  جانبــه،  مــن  ترمــب،  الرئيــس 
علــى الصيــن تــارة ويقللهــا تــارة أخــرى. وُيقــِدم الرئيــس األمريكــي علــى 
التصــرف األخيــر إمــا عندمــا يلتقــي مــع الرئيــس الصينــي، والــذي يدعــي أن 
هنــاك عاقــة خاصــة تربطهمــا، أو عندمــا تشــير التقديــرات إلــى أن التأثيــر 
االقتصــادي للحــرب التجاريــة يضــر بحظوظــه االنتخابيــة. بيــد أن التحــول 
النوعــي فــي وجهــات النظــر األمريكيــة بشــأن الصيــن ســيحد مــن مجــال 
المنــاورة أمامــه،  وال يتــرك لــه أي خيــار ســوى مواصلــة الموقــف الحــازم 

تجــاه الصيــن.

ويمكــن القــول باختصــار إن البيئــات السياســية المحليــة لكلتــا الحكومتيــن 
وكا القائديــن تعنــي أنــه مــن المســتبعد إلــى حــد بعيــد التراجــع عــن عمليــة 
ــاط  ــة فــك االرتب ــات عملي ــد بحــث تداعي ــاط.  ولهــذا مــن المفي فــك االرتب

المشــار إليهــا فــي المســتقبل المنظــور. 

التداعيات
هناك عدد من التداعيات المحتملة الناتجة عن هذا التحليل وهي:

ديناميكيــة، 	  عمليــة  يكــون  أن  المحتمــل  مــن  االرتبــاط  فــك 
التــي  الخطــوات  أثــره كامــًا.   ليظهــر  ويســتغرق ســنوات عديــدة 
حتمــًا  ســتؤثر  القائديــن  مــن  أي  أو  الحكومتيــن  مــن  أي  تتخذهــا 
العــام  االتجــاه  يتغيــر  أن  المســتبعد  مــن  ولكــن  العمليــة.   علــى 
  .2020 فــي  األمريكيــة  الرئاســية  االنتخابــات  نتيجــة  كانــت   مهمــا 

على المدى القريب، لن تكون تأثيرات فك االرتباط سلبية في جميع 	 
األوقــات علــى منشــآت األعمــال، بالرغــم مــن أن تأثيرهــا الصافــي من 
المحتمــل أن يكــون ضــارًا علــى المــدى البعيــد. وفــي الحقيقــة فإنــه 
علــى المــدى القريــب إلــى المتوســط، فربمــا تســفر بعــض تأثيــرات 
 فــك االرتبــاط عــن نتائــج إيجابيــة لبعــض الشــركات والمســتثمرين.

الــدول 	  وكذلــك  والصيــن،  األمريكيــة  المتحــدة  للواليــات  بالنســبة 
فــك  تأثيــر  يتفــاوت  ســوف  الطرفيــن،  بيــن  الواقعــة  والشــركات 
االرتباط على كل منهم. فمن المرتقب أن تســتفيد بعض الشــركات 
األمريكيــة، وتحديــدًا تلــك الشــركات التــي تقــدم منتجــات أو خدمــات 
ال يمكــن االســتغناء عنهــا إلــى الصيــن. وبعــض الشــركات األخــرى، 

التقنيــة  إلــى شــركات  تبيــع منتجاتهــا  التــي  الشــركات  تلــك  وهــي 
المتطورة الصينية، ستخســر. وربما تجد الشــركات األمريكية العاملة 
فــي الصيــن، والتــي يتوقــف النظــر إليهــا باعتبارهــا أساســية للتنميــة 
فــي الصيــن، نفســها تحــت ضغــوط مــن الســلطات الصينيــة، و/أو 
ربمــا يتــم إلغــاء المزايــا التــي كانــت ممنوحــة لهــا فــي الســابق. ومــن 
المحتمــل أن تتدهــور بيئــة األعمــال إجمــااًل أمــام الشــركات األمريكيــة 
فــي الصيــن. ومــن المحتمــل أيضــًا أن تتزايــد القيــود علــى دخــول 
التــي ال تقــدم ســلعًا وخدمــات  الســوق الصينــي أمــام الشــركات 
ســتخضع  المقابــل،  وفــي  ضرروريــة.  الصينيــة  الســلطات  تعتبرهــا 
بعــض الشــركات الصينيــة ومنهــا هــواوي لمســتويات متعــددة مــن 
القيــود األمريكيــة فــي الحصــول علــى التقنيــات األمريكيــة. وربمــا 
يكــون لذلــك تأثيــر غيــر مقصــود يتمثــل فــي دفعهــا نحــو المزيــد مــن 
االعتمــاد علــى النفــس فــي وقــت أقــرب مــن الموعــد الــذي حددتــه 
فــي الخطــة، ممــا يجعلهــا إمــا أكثــر تنافســًا علــى الصعيــد العالمــي أو 
يدفعهــا نحــو االنهيــار. ومــن المحتمــل أيضــًا أن يواجــه المســتثمرون 
 الصينيــون فــي الواليــات المتحــدة تدقيقــًا أكبــر وقيــودًا شــديدًة.  

يحتمــل أن يتــم اســتبعاد العلمــاء والباحثيــن الصينييــن الذيــن يعملــون 	 
المشــاريع  و/أو  المنشــآت  بعــض  مــن  “حساســة”  مجــاالت  فــي 
بيــن  األكاديمــي  التبــادل  برامــج  وســتواجه  األمريكيــة.   التعاونيــة 
مــن  أشــد  وقيــودًا  أكبــر  تدقيقــًا  والصينييــن  األمريكييــن  الباحثيــن 
العلمــاء والباحثــون مــن أصــول صينيــة  كلتــا الحكومتيــن. وســيجد 
ــران؛ ألن  ــًا فــي مرمــى الني والمقيمــون فــي الغــرب أنفســهم تدريجي
الحكومــة الصينيــة تطلــب مــن المواطنيــن ذوي األصــول الصينيــة 
أن يكــون والئهــم “للصيــن األم”. وســترفض الصيــن أيضــًا دخــول 
ــر الصينييــن، الذيــن تعتبرهــم معادييــن للدولــة الصينيــة.  الباحثيــن غي

فــي 	  تعمــل  التــي  الكبــرى  الشــركات  أو  األخــرى  الــدول  ســتتعرض 
الــدول األخــرى لضغــوط مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن 
لانضمــام إلــى أحــد الجانبيــن. فــي ذات الوقــت، ربمــا تظهــر أيضــًا 
فــرص جديــدة أمــام بعــض منهــا. فــإذا نجحــت الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، علــى ســبيل المثــال، فــي إقنــاع حلفائهــا بعــدم قبــول 
شــركة هــواوي لبنــاء شــبكات الجيــل الخامــس الخاصــة بهــا، فــإن 
الشــركات المماثلــة لنوكيــا أو أركســون قــد تســتفيد. وبالمثــل، فــإن 
الصيــن ربمــا تغــازل الشــركات البريطانيــة واألوروبيــة لبحــث إمكانيــة 
الحلــول محــل الشــركات األمريكيــة فــي توريــد المكونات أو الخدمات 
خارجيــة.  مصــادر  مــن  إليهــا  تحتــاج  الصيــن  تــزال  ال  التــي  الحيويــة 
وقــد يســتمر ذلــك لفتــرة طويلــة مــن الوقــت، ربمــا حتــى تحقــق 
 الصيــن االكتفــاء الذاتــي فــي قــدرات االبتــكار والتكنولوجيــا فيهــا.

ســوف يتزايــد لجــوء الشــركات غيــر الصينيــة الســاعية لاســتثمار فــي 	 
بديلــة. وتحقــق  أماكــن  اختيــار  إلــى  الصيــن  التصنيــع فــي  منشــآت 
جنــوب شــرق آســيا عمومــًا، وفيتنــام خصوصــًا، فوائــد علــى المدييــن 
وتيــرة  تســارع  الشــأن. ومــع  هــذا  فــي  والمتوســط فعــًا  القريــب 
فــك االرتبــاط، فــإن بعــض الشــركات ســتنقل بعضــًا مــن منشــآت 
التصنيــع الخاصــة بهــا مــن الصيــن إلــى دول أخــرى ليســت خاضعــة 
للرســوم الجمركيــة األمريكيــة. ومــن غيــر المحتمــل أن تحــدث عــودة 
إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى نطــاق واســع. واالحتمــال 
التــي  التصنيــع  شــركات  علــى  العــودة  هــذه  تقتصــر  أن  األقــرب 
يمكنهــا ممارســة نشــاطها بكفــاءة ومــع تحقيــق أربــاح فــي الواليــات 
تأثيــر فــك  المتحــدة األمريكيــة. باختصــار، مــن المحتمــل أن يكــون 
 االرتبــاط علــى العــودة إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة محــدودًا.

مــن المنتظــر أن يتســبب فــك االرتبــاط فــي تغييــر شــكل العولمــة 	 
جديــد  متشــعب  نمــط  محلهــا  وســيحل  اآلن،  نعرفهــا  كمــا 
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وامتــداد  االرتبــاط  فــك  وتيــرة  اشــتداد  ومــع  العولمــة.  مــن 
ســيكونان  والصيــن  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــإن  انتشــارها، 
تجاريتيــن  كتلتيــن  يقــودان  مهيمنيــن  طرفيــن  النهايــة  فــي 
طويــًا. وقتــًا  العمليــة  هــذه  ستســتغرق  ذلــك  ومــع   كبيرتيــن. 

التكنولوجيــا واألعمــال 	  االرتبــاط مجــاالت  ســتتخطى عمليــة فــك 
المــدى  علــى  جيوإســتراتيجيًا  ُبعــدًا  وتتخــذ  األكاديمــي،  والنطــاق 
المتبــادل  االقتصــادي  االعتمــاد  يضعــف  وحيثمــا  البعيــد. 
بينهمــا.   بــروزًا  ســيزداد  القيــم  فــي  الصــراع  فــإن  الجانبيــن،   بيــن 

علــى 	  االرتبــاط  فــك  عمليــة  لتعمــق  األمنيــة  المخاطــر  أكبــر  تقــع 
تايــوان خصوصــًا.  آســيا عمومــًا، وفــي  فــي شــرق  البعيــد  المــدى 
بموجــب  محــدودة  أمريكيــة  بحمايــة  تتمتــع  تايــوان  زالــت  فمــا 
أن  يعنــي  والــذي   ،1979 لعــام  تايــوان  مــع  العاقــات  قانــون 
فــي  تتدخــل  أن  المحتمــل  مــن  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
حــال اســتخدام الصيــن للقــوة فــي تســوية قضيــة تايــوان. ويبــدي 
قبــل  الصيــن  إلــى  تايــوان  بضــم  التزامــًا  بينــج  جيــن  شــي  الرئيــس 
األرجــح  علــى  يقلــل  االرتبــاط  وفــك  الحكــم12،  فــي  فترتــه  نهايــة 
 مــن التكاليــف التــي قــد تتكبدهــا الصيــن فــي حــال لجوئهــا للقــوة.  

الشــرق األوســط، بمــا فــي ذلــك منطقــة الخليــج، ســيصبح محــل 	 
تنافــس بيــن الجانبيــن نظــرًا ألهميتــه اإلســتراتيجية. ومــن المرجــح 
أن يتــم تقديــم بعــض الحوافــز لبعــض الــدول لانضمــام إلــى هــذا 

أو ذاك.  الجانــب 

التحديات والفرص أمام منطقة الخليج
لــدول  المهميــن  الشــركاء  مــن  والصيــن  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
الخليــج. فالواليــات المتحــدة شــريك اقتصــادي هــام وضامــن أساســي 
لألمــن فــي المنطقــة، والصيــن هــي الشــريك التجــاري الرئيــس للمنطقــة. 
يبلــغ إجمالــي حجــم التجــارة بيــن دول الشــرق األوســط والواليــات المتحدة 
والصيــن مجتمعتيــن نحــو 300 مليــار دوالر؛ منهــا 185 مليــار دوالر مــع 

الصيــن و120 مليــار دوالر مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة.13

وبينمــا يحــذر صنــدوق النقــد الدولــي مــن أن الخــاف بيــن الدولتيــن ســيؤثر 
الدوليــة،  اإلمــداد  وساســل  الماليــة  واألســواق  األعمــال  منــاخ  علــى 
القلــق. ومــع  المبالغــة فــي  الخليــج يحــذرون مــن  المراقبيــن فــي  فــإن 
ذلــك فإنهــم يطالبــون بتوخــي الحــذر مــع معرفــة أن احتمــاالت تأثيــر فــك 
االرتبــاط بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن علــى الخليــج قــد تتخــذ 

ــة: األشــكال التالي

سيكون هناك زيادة محتملة في تكاليف االستيراد والتصدير.	 
ربمــا يتباطــأ االســتثمار األجنبــي المباشــر القــادم إلــى دول الخليــج 	 

ــري األصــول  ــادة مدي علــى المدييــن القريــب والمتوســط “بســبب زي
اآلمنــة”  المــاذات  “ذات  األصــول  إلــى  الموجهــة  لمخصصاتهــم 
علــى  المخاطــر”.  عاليــة  لاســتثمارات  تعرضهــم  درجــات  وتقليــل 
المــدى البعيــد، فإنهــا “ربمــا تســتفيد مــن إعــادة توجيــه االســتثمار 

األجنبــي مــن أكبــر االقتصــادات فــي العالــم”.14
مــع تباطــؤ معــدالت النمــو االقتصــادي بســبب انخفــاض اإلنتاجيــة 	 

وارتفــاع التكاليــف، فــإن ذلــك ســيؤثر علــى أســعار النفــط واألســواق 
ســلبًا.

للخطــر. حيــث 	  المعرضــة  المجــاالت األخــرى  بيــن  التكنولوجيــا مــن 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  وخصوصــًا  المنطقــة،  دول  تدعــم 

الجيــل  شــبكة  انتشــار  تعزيــز  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
الخامــس لتحقيــق التحــول الرقمــي فــي اقتصاداتهــا ومجتمعاتهــا. 
شــركة هــواوي الصينيــة هــي إحــدى مراكــز القــوة لتكنولوجيــا الجيــل 
مــن  العديــد  ونفــذت  المحمــول،  الهاتــف  فــي شــبكات  الخامــس 
الجهــود  الخليــج.  دول  فــي  التكنولوجيــة  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع 
تلــك  علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  هــواوي  شــركة  لتحجيــم  األمريكيــة 

النشــاطات.    

وفــي مثــل ذلــك الســيناريو، فــإن واضعــي السياســات فــي دول الخليــج 
األســوأ  لحــدوث  يســتعدوا  ولكــن  األفضــل،  حــدوث  يتمنــوا  أن  ينبغــي 
ــي.  ــرات فــي انخفــاض النمــو فــي االقتصــاد الدول فــي حــال تســبب التوت

“العنصــر الرئيــس هــو الفعــل، وليــس رد الفعــل”.15

الخاتمة والتوصيات
التطــورات الجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن هــي فــي 
نطــاق  فــي  الدولتيــن،  بيــن  االقتصــادي  االرتبــاط  فــك  عــن  أساســها 
تنافــس جيوسياســي، وليســت مجــرد حــرب تجاريــة أو حــرب رســوم تجاريــة. 
وبعــد 18 شــهرًا، وقعــت الدولتــان اللتــان تملــكان أكبــر اقتصاديــن فــي 
العالــم علــى “المرحلــة األولــى” مــن االتفــاق التجــاري فــي ينايــر لتقليــل 
آثــار الحــرب التجاريــة إلــى الحــد األدنــى. ويشــمل االتفــاق تدابيــر لفحــص 
ســرقة الملكيــة الفكريــة وحــاالت نقــل التكنولوجيــا القســرية وزيــادة شــراء 
الصيــن للمنتجــات األمريكيــة، غيــر أنــه ال يتضمــن أي خطــة محــددة تبيــن 
كيفيــة تحقيــق ذلــك.16 ومــع أنــه مــن المنصــوص عليــه أن المرحلــة التاليــة 
مــن االتفــاق التجــاري ربمــا يتــم التوقيــع عليهــا قبــل االنتخابــات الرئاســية 
والمســاومة  التفــاوض  عمليــة  أن  إال   ،2020 نوفمبــر  فــي  األمريكيــة 

التنافســية مــن المحتمــل أن تســتغرق وقتــًا طويــًا.

Source: The Economist Intelligence Unit

Source: The Economist Intelligence Unit
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الواقعــة  الــدول  ومنهــا  األخــرى،  الــدول  مصالــح  تقــع  عامــة،  بصفــة 
فــي منطقــة الخليــج، فــي تقليــل اآلثــار الســلبية لعمليــة فــك االرتبــاط 

أمكــن. حيثمــا  المتاحــة  الفــرص  مــن  واالســتفادة 

ولكنهــا ال بــد أن تقيــم التــوازن بيــن الجانبيــن، وهــذا ليــس ســهًا دائمــًا. 
ينبغــي تجنــب االنضمــام إلــى أحــد الجانبيــن مــا لــم تكــن هنــاك مصلحــة 
وطنيــة محــددة لدولــة معينــة تقتضــي ذلــك. ويصــدق هــذا القــول تمامــًا 
علــى دول الخليــج الغنيــة بمــوارد الطاقــة، والتــي تنظــر إليهــا كل مــن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن باعتبارهــا ذات أهميــة إســتراتيجية.

إذا اضطــرت دول الخليــج إلــى االنضمــام إلــى أحــد الجانبيــن، فمــن الحكمــة 
مصالحهــا  وبيــن  المــدى  قصيــرة  التكتيكيــة  المكاســب  بيــن  تــوازن  أن 
اإلســتراتيجية بعيــدة المــدى. ويختلــف النظــر إلــى ذلــك علــى األرجــح مــن 

دولــة ألخــرى.
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