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  *محمد فرج

 

ّ تيييييين  ّ  ل مور ّ م فيييييي  ال جيييييينرة ميييييين  ّ   يييييير ف  الصييييييين ومبراطورييييييية  ديييييييدةف  التيييييين اجحييييييو ن
قيييينف   نابيييينم فريييييد ميييين فييييرى أالرميييي  الربييييو أأ  ثيييي  نميييي  ن يييير ف ميييي  ال   يييييد ن ل  قنفيييية ال ييييدل الث

ث الصين  فقوة  .ف  الرم   نضرة ف  الموّر

 

  التجارة من دون حرب

مييييين  ييييييرحذ  ا رييييينر  يييييراي اإلمبراطوريييييية ا ميرحبييييية ال ييييينر    ييييي    يييييو  الصيييييين    ن  قيييييد 
يو ييييد ذلييييذ.  ييييرا ا ميييير فحن يييية وليييي  مويييي و  ميييين ال رييييني  ييييير مو ييييو   نييييد الصييييينيينف ر ميييين 

ّ يييييييييييييينأ  يو يييييييييييين   يييييييييييينل وا   ّر ّيجيييييييييييي  فيييييييييييي   ثيييييييييييي  ا   ميييييييييييين   – نييييييييييييد ا  ّفبوييييييييييييور ار بر
 .ّالرينضبنت(

ّل نتيييين  ييييد  قيييييد   ر ميييين ليييي  تقصييييد  يييينل وا  ن  الصييييين ليييين   حيييييور وليييي  ومبراطورييييية يوميييينم ميييينف 
ّ  ت ييييييرط النميييييينذج اإلمبراطورييييييية  لثريييييينل  اموذ يييييينم ومبراطورييييييينم  ديييييييدام ليييييي  اررفييييييط فيييييي  ال يييييينري ف 

ّمنابيييييييييةف ولييييييييي  الثنييييييييين   ال راوييييييييي  البري ييييييييينا ف ّ يييييييييو م ولييييييييي  ال قثيدتييييييييية ف مييييييييين الحمييييييييينرة الر
 .اإلمبراطورية ا ميرحبة المونر ة ف  التبوط
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ّل ف   والييييييد ا  يييييي ثة  يييييين مويييييي قب   يييييير   ميييييي   صيييييين د الحمييييييور الصييييييين  فيييييي  الموييييييره الييييييد
ر ييييييير  ن  ا يييييي بدار  ّا  يييييي  مويييييي قب  الريييييينل  ف بن  تيييييين المح مثيييييية. ال بيييييينر ا ّ  الصييييييين  القييييييوةف 

ّل ف ّ ييييي رق  الم مييييي  الر بويييييبة لثرولمييييية ال ييييي   فييييين ميرح  لييييين ت يييييير ال ثيييييير فييييي  الن ييييين  اليييييد
ّال بييييييينر الثييييييينا  يييييييير  ن  الصيييييييين لييييييي   جيييييييرل  ال حييييييير   ييييييينرج  فرضييييييي تن الح رييييييية ا ميرحبيييييييةف 
ّ  ن ميييييييين  بيييييييي  فيييييييينلمرن  اإلمبراطييييييييورأ الرويييييييي رأف لييييييييرلذ  ييييييييو     يييييييي  فيييييييي  ا يييييييي بدار   ييييييييد

ّ مييييية  بييييينر  نلييييي  يييييير  ن  ال بييييين ة الصيييييينبة لثرييييينل  نمييييير  وييييين فييييي  حييييي   الو تييييينت الم حيييييدة. 
 .ا  وارف ن ثلط ف  ا  بدار القوة ا ميرحبة الم و  ة

ّميييييينم  ثيييييي   ررييييييي  ا وييييييتن بتوي تيييييين ال ن يييييية  يييييير   ّ تيييييين الثقيييييينف   صل ميييييي  ن   الصييييييين فيييييي  مور
ّليييييبو مييييين  ييييي ر  ويييييية ا، ييييير  الييييييأ وأف الريييييدّف ولييييي (ف و  ن   مييييين  يييييير المم ييييين   ا اييييين(ف 
لنييييييين  نيييييييين  يييييييراية النمييييييييوذج اإلمبراطييييييييورأ الصيييييييين  الجديييييييييد ميييييييين  ّ  المقنراييييييية ميييييييي  ال جر يييييييية 

 .اإلمبراطورية ا ميرحبة

ّ فن تيييييينف فيييييينل وا أ ميييييي   لييييييرلذف  ييييييننن ل فيييييي   يييييير  الوثوييييييثة ال جر يييييية اإلمبراطورييييييية الصييييييينبة 
مقنرا تييييييين فنل جر ييييييية ا ميرحبيييييييةف لثو يييييييو   ثييييييي  ن ييييييي  م مييييييي  ال  ييييييييير المم نييييييية فييييييي  الن ييييييين  

ّذليييييذ فييييي  اليييييد ّحب بيييييية  3ّل ف  ّين ن ن يييييبةع ا ّر  يييييو  ييييييرو  اإلمبراطوريييييية ال جنرييييييةف   نيييييين
ّمواضييييييييي  ا   فتييييييييين  ييييييييين اإلمبراطوريييييييييينت ال جنريييييييييية الوييييييييينفقةف  ّ فييييييييينا  وييييييييي ر تنف  ا ييييييييي  تنف 
ّالحيييييييير ف  ّالثيييييييينا   ييييييييو ا  يييييييي ثنني الصييييييييين   يييييييين النمييييييييوذج ال ر يييييييي  فيييييييي  م تييييييييوم  الرميييييييي  

ّالو تنت الم حدةّالثنل  مقنراة فمؤشرات ومبراطورية  ديث  .ة بين الصين 

 

 صعود امبراطوريتين ببدايات مختلفة

ّا وذا حنايييييييو اإلمبراطوريلييييييية ا ميرحبلييييييية ا ييييييي ت فمجمو   ييييييية مييييييين الم ييييييينمرين ال ييييييي اة الليييييييرين  حيييييييد
ّمييييييين  ييييييي  ا ا ييييييي ا  ّقفييييييين ة الوييييييي ن  ا  يييييييثييينف  الرحييييييير ّ يييييييو م ولييييييي  ا راضييييييي  الجدييييييييدةف 



ّق نمييييييية القوا يييييييد الروييييييي ريةف ّ ييييييينن ة ال  ثييييييي  فييييييي   مجيييييييد ام ولييييييي  م  ثييييييي  فقييييييين  ال وحييييييياف 
رييييييية ا طييييييرا  لثح يييييينل  ثيييييي   ثريييييية المييييييي ا  ال جيييييينرأف فنلمويييييينر الصييييييين  فيييييي  بنييييييني اإلمبراطو 

 .ال جنرية حن  م  ث نم  منمنم 

ّ يييييييو ت مييييييين الصيييييييرا  بيييييييين الممنليييييييذ  ميييييييرلت ال لجر ييييييية الصيييييييينبة فمح ييييييينت  بيييييييوط ّ يييييييرو  
ّل يييييين  الثنبييييييو النوييييييب  فيييييي   ييييييرا المويييييينر  ّرٍأ   ييييييرة ومبراطورييييييية  ريييييييد  و يييييييد نف  ّظتييييييوٍر  

ّ ييييو ميييين  بليييير  نييييط نبييييو  بيييين  ال و يييييد ّالمتيييينرة فيييي  الرميييي ف  أ فيييي   ييييو  ييييرا   القييييوة ال جنرييييية 
ّ ف  مقنفويييينت ال ثويييي ة الرنلبيييية فيييي  القيييير  الرنشييييير المييييي  أ، أا لييييو الح ميييية  ثيييي  رّ   الييييير

ّنيدأ الصينيين ّ ثو  ال ر ف   ."ّنلون الرر ف 

فييييي  القييييير  الويييييينف    يييييرف تقييييييور ن يييييد ميييييوظ   المنا ييييييو  ا  يييييرة اإلمبراطورييييييية ا  ييييييرة فيييييي  
ّّ شييييرر ن ميييي ّ يييي  نايييين  شييييديدّ الصييييين(، أفيييي  ن صيييي  ال يييير ف يو ييييد ن ناييييا  ر يييييو  ذ رف 

ّلييييييديت   ّال را ييييييةف  ّ يييييي  نميييييي   نتيييييية فيييييي  الرنيييييي   ّاإلا ثييييييي ف  ّميييييين بييييييينت  ال راويييييييو   الريييييي  ف 
ّنينمييييين ذ بييييييوا نر ييييييثوا  ييييييوات  فيييييي   مبييييي  ا احييييييني فقصييييييد   ييييي ن  وييييييية    تييييين  ا  ن يييييييرف 

 ."ا   ي ي  ث  نراض  ال رو 

ّن بنايييينم ا  قيييينر ميييين  ن جيييييط ّلييييدت اإلمبراطورييييية ال جنرييييية الصيييييينبة فيييي  ميييي اج  ييييد  ا   يييييراثف 
ّا يييييية البري نابييييية نّ الجيييييوار  الصيييييوفبة النن ميييييةف  نمييييي  ال ييييير ف فثييييي  ت ييييين ترنيتييييين ال من يييييي  البر
ّليييييي   حيييييينّر  ّل يييييين   ييييييرا الميييييي اج ليييييي  ييييييينر و فيييييي   ييييييوى نأل  يييييير   ثيييييي  ا ميييييي  ا  يييييير ف 
ّليييييي   حيييييينّر ا  حيييييين  ن ييييييواا ن يييييير  فيييييينلقوة. حناييييييو  ّا ييييييد فيييييينلقوةف  الصييييييين فيييييي   طرييييييية  جيييييينرة 

 . جن تن ال ف ة برونطة   رأ ا م  ا  ر  من

ّحناييييو ال مييييية   ييييدفة فن جييييين    لييييرلذف ليييي    ييييير ل  فيييي  فييييرى القييييييو  ال جنرييييية  ثييييي  الييييوار اتف 
ّ ر فييييي   ّر الييييير ا نّ اليييييد الصيييييين  ر  ييييين  اويييييرة  ييييين را تن  ن ت ال مييييية فييييي  ذليييييذ الو يييييو  

ّ ث    را ال دفة المي ا  ال جنرأ البري نا  لم  .صثح تنالرصر الحدي (ف 



 األفيون الستعادة الفضة

ّق رنر ييييين  ثيييي  شيييييراي ا فييييييو  فييييينلقوة.  ّلييييو بري نابييييين فييييي   نبيييييوا  الوييييوا الصيييييينبة الم ثقييييية   ن
ضييييييية  ثييييييي1839ّفييييييي   ييييييين     الصيييييييين ف  ن ييييييير ليييييييين  وييييييي   يييييييو شيييييييحننت ا فييييييييو  الم ّر

ّه ال ييييييي   جرييييييي  منيييييييذ فمييييييين ثذ   بمييييييية ا،لتيييييييةف  ّن ر تييييييين مر يييييييررام مييييييين الرحييييييير، أنيل تييييييين الييييييير
ّق   تيييييينف ناييييييو تيييييين ميييييين   وييييييثين  مبيييييي  ا ّ يييييين   ّ ميييييين   نفرنلييييييذ فيييييي   نبييييييوا  ال ببريييييية 
ى ال ببرييييييييية  ّه فييييييييي   أ يييييييييرّل ّين تييييييييي  فنب تييييييييينر لثييييييييير ّ  تيييييييييرين مييييييييين  مبييييييييي  النجن ييييييييينت...أف 

  ." الو  بلة لأل ناا ح  تررفوا ولتت

ّ ت  1839 يييييييييين   يييييييييين   ّالمحيييييييييين  ن ييييييييييمنم فيييييييييي  مويييييييييييرة اإلمبراطورييييييييييية ال جنرييييييييييية الصييييييييييينبة 
ّالوييييي ن  ّنر يييييثو اييييين  ت الجنيييييو   البري نابييييية ل   ير ييييين. ن ثنيييييو الح ومييييية البري نابييييية الحييييير ف 
ّالوييييتن  ميييين  ّ مثيييية ا  ييييوا   الحر بيييية ال يييي  ليييي   يييي م ن ا  ييييثحة الننرييييية الروييييب ة فيييي  الصييييين 

ّاا تييييييو ا ّليييييي  فيييييي   ثوييييييثة ال صييييييدأ لتيييييينف  لحيييييير  فمرن ييييييدة أايييييينا ن أ ال يييييي  حناييييييو الحثقيييييية ا 
ّف حييييييو المرن ييييييدة  مييييييوااا لث جيييييينرة  5طويثيييييية ميييييين ا ب يييييي ا  المييييييررل لثقييييييوة ال جنرييييييية الصيييييين دةف 

ّ ييييييي  ال  ثييييييي   ييييييين  واييييييي  حواييييييي   ّاينجبيييييييو ّشييييييين تنأ(ف  ّفو  يييييييو  ّنميييييييو   ال نر بييييييية   ييييييينل و  
 يييي   حديييييد  ييييق  ن ثيييي  لثجميييينر   ثيييي  لبري نابيييينف فرييييدمن حناييييو البر  يييينر  ييييد ا  ث ييييو من يييينّف ّ 

 .%5الرمن   المو ور ة ف بمة 

ّا ميرحبيييييية  ثييييييي  ام بيييييين ات ممن ثيييييية مييييييين  فرييييييد  يييييينمين فقيييييياف  صيييييييثو الح وم يييييين  ال راوييييييبة 
ّ يييييدنت  ّال صيييييديرف  ّاا تيييييو بيييييرلذ الر لييييية ال ويثييييية ل يييييرا الصييييينن ة الدا ثبييييية  ن يييييرة المنا يييييوف 

ميييييين أال ييييييبنطين ا  نايييييياأ نّ أالبرابييييييرة  نلقيييييين  ا  ناييييييا    ييييييير وليييييي  أاإل ييييييوة ا  نايييييياأ بييييييد م 
ّأ ال رر ا  مر   ."ذ

ّ ب  يييير  لبيييينت  ّ بثتيييينف حناييييو الصييييين  ييييرا   فيييي  الصيييينن نت  منيييير مقوليييية نبييييو  بيييين  ال و يييييدأ 
الو ييييور وليييي  منيييينطة ن يييير  فيييي  الريييينل ف فيييي  ظيييي ٍل  يييينل  ليييي  ت يييين م  يييينف نم حميييين  يييي  الحيييينر 

ّلجم يييييييط  يييييييرت  يييييييرا الصيييييييرو   ّل ييييييين  بري نابييييييين ن ل ّحنايييييييو  يييييييير  الييييييييو ف  فحيييييييّر  ا فييييييييو ف 



ال راوييييييبة الم يييييي رحة فيييييي   –ف  نييييييدمن ا لييييييو القييييييوات البري نابيييييية 1856ا فيييييييو  الثنابيييييية  يييييين  
ّنذ نيييييييوا لم نليييييييا   يييييييري   جييييييينرة  ّا  ويييييييث  المنا يييييييو مجيييييييد امف   ين ويييييييين القريرييييييية ولييييييي  ف يييييييينف 
ّالوييييييب رة ّفيييييي   مييييييوااا  ديييييييدة  ثيييييي  اتيييييير البناج ويييييي ف  ّ رييييييية الن يييييينط ال ر يييييييرأف   ا فييييييو ف 
ّالويييييييمنه لثقيييييييو   ّ ييييييية ا  نايييييييا فنإل نمييييييية فييييييي  ف يييييييينف  ال نمثييييييية  ثييييييي  ال ررفييييييية الجمرحبيييييييةف 

ّمو رمرا تن  .ا  نببة بنق  الرمنلة الصينبة المن رة لثرم   ث  نرضيتن 

ّ نل يييييييينل  ال جنريييييييييةف و   بييييييييير  ليييييييي  ت يييييييين فنإلم يييييييين  ا يييييييي نتنى القيييييييييوة الصيييييييينن بة لثصييييييييينف 
ّ يييييد  نضيييييو الصيييييين  ثويييييثة مييييين ا ييييي ررن  ن يييييرة المنا يييييو ال ييييي  نذ نيييييو لم نليييييا ا إلا ثيييييي . 

الثيييييييييورات ال نشيييييييييثة ضيييييييييد المنا يييييييييوف منتييييييييين مييييييييين  ييييييييير  بييييييييييأ ورة الم  ميييييييييينأ ال ييييييييي   نضييييييييي تن 
ّ نضييييييوا مريييييينر   مجمو يييييينت ميييييين الييييييري يين الصييييييينيين الييييييرين  ثقييييييوا  ييييييدريرنت بدابيييييية  نلبييييييةف 
ّل ييييين  يييييين مو ن يييييرة المنا ييييييو فييييي   صيييييي ي ت ف  ّالحمييييي ت ال ر يييييييريةف  ضيييييد القيييييوات ا  نببيييييية 

 .   مد   فنلجنو  لموا تة القوات ا  نببةّل

ّقذ يييييينات  لثقييييييوااين ال جنريييييية البري نابيييييية  يييييين    تييييية لثيييييي  ثل ميييييين المنا يييييو   نايييييو البداتيييييية الجدل
ّن ثيييييين المريييييين   ال ييييييرببة 1905 ف  نييييييدمن   يييييي    ال حيييييينل  الثييييييورأ ف بيييييين ة  يييييين تيييييينت  يييييينف 

ّالدتم قراطبيييييية إلطن يييييية ن ييييييرة الث  يييييية، القومبيييييية بتييييييد   حرييييييير الصييييييين ميييييين القييييييو  ا  نببييييييةف 
ّا رى لث   ين ح    م  ن ح  ن رة من ن ر ال   ين من و نلة ا وتن  .المنا وف 

ّ ا ت ال ر ييييييييية   ييييييييي رن ة 1911مييييييييي  ن   الصيييييييييين   ث صيييييييييو مييييييييين ن يييييييييرة المنا يييييييييو  ييييييييين   ف 
ّ حرير يييين ميييين ا فيييييو ف فيييي     ّ   ييييي  القييييو  الرنمثيييية ميييين  ديييييد  ّال صييييدير  ال  ييييوط ال جنرييييية 

 يييير ين م  يييينلي ينف فبميييين شييييتدت الصييييين فيييي  الييييدا    يييينوات طويثيييية ميييين الحيييير   الريييينل  شييييتد
ّالقييييييوميينف اا تييييييو بو ييييييور ميييييينّ  ويييييي   وايييييي   يييييين     وليييييي  1949الوطنبيييييية بييييييين ال يييييييو يين 

 .قبن ة الصين

 



 1976 - 1893ماو تسي تونغ 

ّج ال ثيييييير مييييين الدرا ييييينتف ن ن ييييينم فييييي   ّ ثييييي    يييييو مييييين  ييييير  نايييييو مر ثييييية مييييينّ  وييييي   واييييي ف 
ويييييييو بروييييييينطة لييييييييأ ثوير اإلا ييييييينجأ الصيييييييين  فييييييي    يييييييرو  القيييييييوة ال جنريييييييية الصيييييييينبةف  اتييييييين ن  

ّلبييييية  ييييين   ّ ثييييي  الييييير   مييييين ن   اصييييييا الصيييييين مييييين ال جييييينرة الد ّالصييييينن ة.   1955ال را ييييية 
  ّ ّناتييييين حنايييييو  ر بييييي1.4لييييي  ي جييييين ر ا  صييييين ام م ثقييييينمف فييييي    ال  يييييا ال مويييييبة لمييييينّ  وييييي  %ف 

ّن يييييييين ت  ن ييييييييب  الرمييييييي  ا يييييييي نن ام وليييييييي    واييييييي  ا يييييييي  ن و ن   نتييييييي  فقنتيييييييين مر ثيييييييية ا فييييييييو ف 
ّابيييييييية  –ّ ييييييييدات  يييييييي ث أا  ييييييييرة  ّ حثييييييييور  –ال رن ّابيييييييينت(أ.  ال وميييييييييو   مجمو يييييييية ميييييييين ال رن

  .حوميو   26000مثيو  ف ه  ين   د اامموا ول   500ف حن  1959 ن  

ّلييييية   % 25-16ّ ل  النييييين    ثييييي  ا  ييييير فحويييييا  يييييد  نتييييين   مثتييييين فريييييد ا   ييييين  ضيييييريرة الد
ّميييييييييي  ن   موا يييييييييي  الج يييييييييين    (  مييييييييييرت 1962 – 1959ميييييييييين اإلا يييييييييينج فحوييييييييييا المن قيييييييييية(. 

فييي  اإلا ييينج ال را ييي   (know how) اإلا ييينج ال را ييي  الصيييين ف و  ن   ال قنبييينت الجدييييدة
وو  . ناو  د     

ال موييييييييبة لميييييييينّ  ويييييييي   وايييييييي   ثيييييييي  ال را ييييييييةف واميييييييين طنلييييييييو الق يييييييين  ليييييييي   ق صيييييييير ال  ييييييييا 
ّ حقيييييية  ّق ييييين ة بنيييييني ميييييد  ف  مثتييييينف  ّ ييييي  ال   يييييبا إل ييييي ه الوييييي ذ الحديدتيييييةف  الصييييينن  ف 
ّفيييي  ال  ييييية ال موييييبة الثنابييييية  الق يييي ة ال بييييييرة وليييي  ا مييييين (ف  ييييد و ال  يييييوة  ا يييي قرار الرمثييييية. 

  .حو ت الصنن بة ال بر  ال بيرة ف  مجنر ال صنب ف ال   ن وو لمر ثة ال 

 

 "ليس مهمًا لون القط... المهم أن يصطاد الفئران

ّليييييييية الصييييييييينبة ل جنلييييييييا ال  يييييييي  الوييييييييوفبن   فيييييييي  ا   ميييييييين  الم ييييييييرط  ثيييييييي  اإل ارة  فيييييييي  المحن
ف ال يييييي  نطثقييييييو فيتيييييين ال ييييييرا نت بييييييين 1978المرح يييييييةف  ييييييد و اق يييييية ال حييييييور ال بيييييير   يييييين  

ّال يييييين   ّ ثيييييي  اليييييير   ن   ال  ييييييرة الق يييييين ين الريييييين   ّ  ييييييجب  الحييييييواف  ال ر تيييييية فيييييي  اإلا يييييينج. 



ّا ييييد ميييين رمييييو   ُ نوييييا وليييي  اليييير بو الصييييين  الويييينبة  ييييين  إبويييينّ بييييين ف ف ا تيييين  رييييو  وليييي  
ف فيييييي    يييييير 1975الحيييييي   ال يييييييو   فيييييي  الصييييييينف شييييييو و   أف ال ييييييرأ  يييييينر  ييييييرا ة  يييييين  

حييييييديثنت ا ر رييييييةف ال را يييييية   يييييين  لييييييطف أو  الصييييييين  ييييييررت  بنيييييي   بن يييييية  ديييييييدة   مثيييييي  فنل 
ّالدفن  ّالرح  الرثم   ال  نولو بن(   ."ّالصنن ة 

ّ مييييينر الصييييينن ةف وذ  يييييم  لتييييي    ييييين   براييييينم  ال حيييييديثنت ا ر رييييية فييييي   يييييين ة   ييييي  ال ييييي ه 
ّلييييييةف ا ميييييير الييييييرأ ضيييييين   اإلا يييييينج  فن يييييي ثمنر ال يييييين ذ ميييييين اإلا يييييينج فرييييييد  وييييييثب  حو يييييية الد

ّ مييييييييين   النييييييييين   القيييييييييوم  اإل مييييييييين   1995ّ 1978ل  لثصيييييييييين بيييييييييين  ييييييييينم  الصيييييييييين . 
ّقذا حناييييييو الو تيييييينت الم حييييييدة  ييييييد ضيييييين  و   يييييي  ال يييييير   يييييي ر 400بنوييييييرة   نميييييينمف  %47. 

ّالبنفييييييين   ييييييي ر  58ّ ري نابييييييين  ييييييي ر   10 نمييييييينمف فنلصيييييييين فرثيييييييو ذليييييييذ  ييييييي ر  37 نمييييييينمف 
  .ن وا  فقا



 

ّاتنتة ال وريننت ّا  بنطن تن النقيدة بين الثمنايننت  ّلبة لثصين    ج  ال جنرة الد

ّح نايييييييو الو تييييييينت الم حيييييييدة  رحييييييي   ييييييين نفيواتييييييين  ييييييين  ا   صييييييين  الصيييييييين  ينميييييييو ب وييييييينر ف 
ّ ييييد رنت فيييي  اامييييمن  الصييييين وليييي  من ميييية ال جيييينرة  ال يييين  لثجيييي  القييييوة ال جنرييييية الصيييين دة. 
ّحنايييييييو الو تييييييينت الم حيييييييدة  ينتييييييين    ييييييير فمن ييييييية الحييييييير   ّلبييييييية  بييييييينرام  ييييييييدام    وا تييييييينف  الد

ّل  نلتيييييين ليييييي    يييييين الريييييينر ة، أ  يييييي برن  القييييييو  ال بيييييير ف   تيييييين فقييييييا  رميييييي  فمن يييييية الوييييييواأف 
 .لثح ة الووا الرنلمبة 1978 در  ن   الصين حناو  جت  ا وتن  يدام منر  ن  
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  أفيون أميركا لم يعمل

لييييييية فرنييييييوا  أ را يييييييدتن  بن ييييييينت القييييييو  الر ميييييي أف تقيييييييور ال ن ييييييا ا ميرحييييييي   فيييييي  مقنليييييية م و 
 يييييييو  ميرشييييييينتمر و ل ال بييييييينر ا ميرحييييييي  الويييييييثب  مييييييي  الصيييييييين حييييييين  ف ف يييييييني  يييييييرو   و تييييييين 

ّ ثييييي  الر يييييو مييييين ذليييييذف  ييييين مو مييييين  يييييي     يييييدرأ ا ّل ييييين الو تييييينت الم حيييييدةف  ل جنرييييييةف 
ّا، ف ن يييييير  الو ييييييو م يييييي  رام لثحييييييدي  فيييييي   ييييييرا ا مييييييرف  فيييييي   وييييييري   يييييير  القييييييوة ال جنرييييييية. 

ر الصين ول   وة ا  صن تة   م   .ّ را ا  ثو  ل  ترد ين   ا،  م   حول

  مصييييييييثحة الصييييييييين فرييييييييد ف يييييييي  الوبن يييييييية المؤشييييييييرات ال جنرييييييييية الرنلمبيييييييية  مييييييييي  اليييييييييو  وليييييييي
ا ميرحبيييييية فيييييي  أا   ييييييواي ا   صيييييين أأف  بيييييير  بييييييور اامييييييمن  الصييييييين وليييييي  من ميييييية ال جيييييينرة 

ّلبة   .الد

ّلبيييييية(ف حناييييييو  2000 يييييين     نأ  بيييييي   يييييين  ميييييين اامييييييمن  الصييييييين وليييييي  من ميييييية ال جيييييينرة الد
ن   % ميييييين فميييييين   الريييييينل  ّ ييييييثرتن.  ينتيييييينف حناييييييو الصييييييين  ويييييي25الو تيييييينت الم حييييييدة  نيييييي   

ّ  الصييييييين الريييييينل  بييييييي9فيييييي   ّاليييييييو ف فيييييي  الو ييييييو الييييييرأ  يييييي  % ميييييين ا  بن ن ييييييطف 29% فقييييييا. 
%. ميييييين  ناييييييا   ييييييرف  ر بيييييير الصييييييين ال ييييييريذ 18  و يييييي  الو تيييييينت الم حييييييدة  نييييييد  يييييين   

ّار  تيييييين فيييييي   130ال جيييييينرأ ا ّر لييييييي ّمي ااتيييييين ال جيييييينرأ بييييييين  يييييين را تن ّ ّليييييية فيييييي  الريييييينل ف   
ّ حويييي ف فيييي   القييييرايات "Macro Trends" ا مو يييي ا  تيييين  مويييي مر لمصييييثحة  يييين را تن. 

 : ث  ال    ا،  



 

ّالو تنت الم حدة بينمقنرا  (2021 – 2018) ة بين المي ا  ال جنرأ لثصين 

 

%ف 175%ف 25 ييييييييير  ال بمييييييييية مييييييييين الصييييييييين رات  ييييييييي  ا  فمريييييييييد ت  نلبييييييييية ف ييييييييي    ييييييييينوأ، 
%ف  ثييييييييي  ال ر ييييييييييا بيييييييييين الوييييييييينوات الوييييييييينفقةف مييييييييين ترنييييييييي  ن  ال جيييييييييوة بيييييييييين الصييييييييين رات 45

ف فيييييي  ظيييييي  اا جييييينر الصيييييين رات وليييييي  ال يييييينرجف فبمييييين  ريييييينا  الو تيييييينت الم حييييييدة  ّاليييييوار ات  قيييييي ل
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ميييييين  صييييييدرف ميييييين تجرثتيييييين  ييييييوة  جنرييييييية ميييييين مييييييي ا   جيييييينرأ  يييييينلاف نأ نا تيييييين  ويييييي ور  ن ثيييييير م
 . نف ة مقنراة فنلصين

% 0.01 -% 9 حييييييينّر الو تييييييينت الم حيييييييدة  حويييييييين مي ااتييييييين ال جييييييينرأ فمريييييييد ت م واضيييييييرة 
ّمييييييين المتييييييي  اإلشييييييينرة ولييييييي  ن   اصييييييي  الرجييييييي  ال جييييييينرأ لثو تييييييينت الم حيييييييدة  يييييييبرط 10 -  .%

ّال يييييي     جييييييد الو   تيييييينت الم حييييييدة بييييييدي م الرمييييين   الصييييييينبة ال يييييي  ن ر ييييييو الوييييييوا ا ميرحيييييي ف 
 .منتن

 

 "خالصة: "كن حديدًا قبل أن تكون حداداً 

فرييييييييدمن ّ ييييييييثو الصييييييييين وليييييييي  مو رتيييييييين ال جيييييييينرأ ا ّر  نلمبيييييييينمف تم يييييييين  ث ييييييييبل ال ييييييييوارا 
 :اقنط ن ن بة 4ا  ن بة م  الو تنت الم حدة ف  من ة بنني اإلمبراطورية ال جنرية بي

ّاقييي  أالربيييييدأ بنيييني اإلمبراطوريييية ال جنريييية ا مي   .1 رحبييية بداتيييةم حييين   ن مييينم  ثييي  ال يييّ  
وليييي  الرميييي  فيييي  المويييي وطننت فيييي  ا راضيييي  الجديييييدة. نميييين فيييي  الحنليييية الصييييينبةف فقييييد اا ثيييية 
ا مييييير مييييين  قيييييدتو قبمييييية الرمييييي    يييييو  ا حيييييدث  ييييين  يييييرا الجنايييييا فنل  صيييييي  فييييي  الحثقييييية 

 .الثنابة من  ر  الوثوثة(

 ن يييدة  وييي ريةف  800نت الم حيييدة ن ثييير مييين ل يييرى ا جن ييينت ال جييينرةف بنيييو الو تييي   .2
ّمنتيييين ميييين  ييييو متبيييي  لمتميييينت   نلبييييةف فيييي   ييييين تم يييين ن    ييييو   منتيييين ميييين ت ييييد  الثو ويييي بنتف 

ّلييييية مييييين  ّ  بنيييييني  ييييير  القوا يييييد. فمرنييييي    يييييرف لييييي    رافييييية  130الصيييييين   يييييو  ال جييييينرأ ليييييي  
 .اإلمبراطورية ال جنرية الصينبة م  ومبراطورية  و رية ول  ا، 

 يييي   يييي م  ن الو تيييينت الم حييييدة ميييين ا  يييي مرار فيييي  اليييي ح   فيييي  ا جن يييينت ا  يييي يرا     .3
ّ نل ييييينل  ا  مييييين   بن ييييية أال  بييييي   ّال صييييديرف  ميييييدت ولييييي  وتقييييين  ا طيييييرا  فييييي  فييييي  اليييييديو ف 



التب ثييييييي أف اليييييييرأ ييييييييؤ أ   مييييييينم ولييييييي   ييييييينن ة ال  ثييييييي . فييييييي  الحنلييييييية الصيييييييينبةف     يييييييرى 
ط  ثيييييي  و يييييين ة التب ثيييييية فيييييي   ى الم رثقيييييية الصييييييين نأل شييييييّر ا  صيييييين ات الييييييدّر لميييييين  القييييييّر

 .فنل جنرة

ّل يييييييين اليييييييييو  ميييييييي  ال رييييييييية  وليييييييي  الثح ييييييييةف ليييييييي   حميييييييي  ال جيييييييينرة الصييييييييينبة  يييييييي  نم تحميتيييييييينف 
ّال ريييييييةأف  قثييييية الصييييييين مييييين ال رييييييرى  ّالميييييوااا لمريييييين رة أالحييييي ا   الم  ييييينفذ مييييين الم يييييينرات 

ّلرثلتييييين  يييييد  مييييي ر و ّ مني تييييين   بييييير بنبييييية  ح بييييية فييييي   ييييينري  ال جييييينرة الرنلمبييييية.  لييييي    مينتييييين 
ا امف فحويييييا شيييييرنر الميييييؤ مر ا  يييييير  ّل ييييين ولييييي   ينيييييط ت يييييو  الحدييييييد  يييييد ن ييييير   يييييدل فييييينلقوةف 

  .لثح   ال يو   الصين 

  

 ثقافة العمل والحرب

منييييير الصيييييرو  الصيييييين  ال بيييييير فييييي  مجييييين ت ا  ييييي ثمنر فييييي  ا   صييييين  الرييييينلم ف لييييي  ي و ييييي  
 ييييييين ة فييييييي   90اإل ييييييي   ال ر ييييييي   ييييييين بييييييي ل  يييييييور  مييييييينر   ييييييييويين ترمثيييييييو  ن ثييييييير مييييييين 

ّا ميرحبييييييييية فييييييييي  ا  ّ بييييييييية  ّر ّلييييييييي  المصييييييييينا  أالصيييييييييينبةأ  نّ ال نفرييييييييية لث يييييييييرحنت ا   ييييييييين (ف 
 .ي و    ن  رمب  ن رنر  ن اا حنر  من   لموظ ين ف  و د  المن آت ا   صن تة

ليييي   حميييير  يييير  الم يييين د  نييييدمن حناييييو ال ييييرحنت ا ميرحبيييية  ويييي  يد فنلحييييد ا  صيييي  ميييين اليييييد 
ّ بيييييييي  اامييييييييمن  الصييييييييين وليييييييي  من ميييييييية ال جيييييييينرة  ّالميييييييين رة فيييييييي  الصييييييييينف  الرنمثيييييييية الر بصيييييييية 

ّ  ولتيييييين م ييييييتد الن ّ ييييييد  جنييييييا اإل يييييي   الحييييييدي  الرنلمبيييييية   يييييين  ا   صيييييين أ الريييييينلم  فقييييييوة. 
ّ يييييي   ييييييدفن  حييييييو نطنيييييين  اإل ييييييمنو الموييييييث    يييييين نّضيييييين  الرمنليييييية ا، يييييييوية فيييييي  ال ثييييييب  

ّالمون ن المرفتة  .لبنني ا براج الرنلبة 

 



 بين الصين والواليات المتحدة.. القيمة األسمى في االقتصاد

  نّ فييييين   ال مييييينر. را ييييين  ثييييي   ر يييييط  ثييييي     يييييرا ن  ثييييي  ا  ييييية ال يييييير  نيييييد فييييين   الثحييييي"
ّليييييييي  ال يييييييي  نطثقتيييييييين      مصييييييييثح ط ال ن ييييييييةأ. حناييييييييو  ثييييييييذ الصيييييييير ة الن رييييييييية المح ميييييييية ا 

 . مي  ف  القر  الثنمن   رف    بونم لمبدن الثيبرالبة ا   صن تة

ّن   ّال ويييييا محيييييير  ا   صيييييين ف  را ييييين  ييييييمي   ثييييي  ن  ت ييييييو  الحيييييير  ال ييييير أ فيييييي  اليييييير   
ّ ييييييرلذف   حيييييير  اليييييييد ال  بيييييية لبرميييييي  ا   صيييييين  ميييييين  ّ  ت ييييييو  ال بميييييية ا    صيييييين تة الرثبيييييين. 

ّ  ييييييراف  ث قيييييي  الر ريييييينت  ّلييييييةف واميييييين فحرحيييييية ا فييييييرا  فيييييي  الرحيييييي   يييييين مصيييييينلحت .   ييييييد   الد
 .المررثرة لبنني الرمثبنت ا   صن تة

ب ريييييييييدي ت لبويييييييييو  ثيثيييييييييةف  بنليييييييييو اإلمبراطوريييييييييية ا ميرحبييييييييية ا ريييييييييية  يييييييييمي ف ل  يييييييييو  ال يييييييييب  
 :الرثبن    ا   صن تة

ّا   صن  .1 ّ رد ن ينمو الووا   .ا ا  ا من المصثحة ال  صبة لث ر ف 

ّ ييييو ميييين  بليييير  .2 ّالجييييبل فقيييياف  ّ  لتيييين  يييين نت ا ميييين  ّليييية فيييي  ا   صيييين ف  ّر الد و اايييية  
 نييييط ميث ييييو  فر ييييدمن  بد يييية، ألييييو طثبنيييين ميييين الح وميييينت ا  يييي ثمنر فيييي  الصييييحرايف  شيييي  و 

 ."من اقل ف  الرمنر

ّا يييي ن ا  المييييوار  الو ييييط ا " .3 ميييي  ن ثيييير ل  يييي رأ ن ثييييرأف فيييي  ا  ريييينر ا  يييي ت   الم ييييرط 
 .الوريد ل   صن 

ّا يييييي ن ا  المييييييوار   ّا  يييييي ت   الم ييييييرط  ّليييييية  ّا يييييي ررن  الد وذا حيييييين  مثثيييييي  اليييييير   ال  صيييييي  
 يييييو الم ييييي ل  لث بمييييية ا   صييييين تة الرثبييييين فييييي  الو تييييينت الم حيييييدةف فنلحييييينر م  ث ييييية فييييي  الجتييييية 

ّ يييييييو  حينييييييي ف  ييييييي  الصيييييييينبة. ّ  قذا حنايييييييو الن ريييييييينت الثيبرالبيييييييةف مييييييين  يييييييمي  ولييييييي  ري ييييييينر ّ 



الل ييييييي  ن يييييييرت ال يييييييب  ا   صييييييين تة ال ر بيييييييةف فييييييينل ب  ا   صييييييين تة الصيييييييينبة  ييييييي  رت فمييييييي ي  مييييييين 
ّية ّ    ال ن ّالمنرحوبةف   :ال وا وشبة 

ي الرمييي  مثييي  ال ثيييير مييين ا  ببييينت ا، ييييويةف  ر ييي  الثقنفييية الصيييينبة ا  منمييينم حبييييرام ن نييين .1
ّييييييية مييييييث م ا  بييييييرت ال ببريييييية موييييييب رام ن ن ييييييبنم  ثيييييي  اإلاويييييين ف  لث  ن يييييي  ميييييي  ال ببرييييييةف فنل ن
ّرنت ن   ثبيييييييييط ن  تويييييييييير فييييييييي  طريييييييييية أال ييييييييينّأ اليييييييييرأ   ترنرضيييييييييتنف فييييييييي   يييييييييين ن ييييييييين ت 
ّر ا  ييييييييرة حو ييييييييدة ا  صيييييييين تةف   ّ ّر  فيييييييي  الرميييييييي    ّ ال وا وشييييييييبة ا   ريييييييينر وليييييييي  اإلاويييييييين  

 .نامنط  م   ن مة  ث  مبدن ا ش را بة ّ نيت فرد ن المنرحوبة ل ثبو

المتييييي   نييييين ن ل  يييييرا المييييي ي  الثقييييينف  ناييييي   قبمييييية ا  صييييين تة  ثبييييين م  ث ييييية  ييييين الييييير   ح  ييييين  
ّقا يييييييينج لمو ييييييييو ات  نّ أا ميييييييي  ن ثيييييييير ل  يييييييي رأ ن ثييييييييرأف واميييييييين ا  ريييييييينر الرميييييييي   مثبيييييييية  وليييييييييد 

ّال  ن   الح ل مرتن  .ال ببرة 

ّالم  ييييي   .2 وذا حنايييييو  ثببييييية ا   بن ييييينتف فمييييين فيتييييين الحن ييييينت ا  ن يييييبة مييييين الموييييي ن 
ّالمثيييييروف  نتييييية ن ن يييييبة فييييي  ا   صييييين  ال ر ييييي ف فتييييي  فييييي  المن يييييور ا، ييييييوأ شيييييرط مويييييبة 
ّلرييييي   يييييرا المبيييييدن  حدييييييدام ت وييييير  يييييبا ا ييييي ت   الصيييييينيين  ّلبويييييو الحبييييينة ا ويييييتن.  لثحبييييينةف 

 .ف      ندمن تم ث و  المنر ال    ل   ت  ّالتنو  ن   من ا را ت  ال ر يين

ّ  ة  .3 ّ ييييو ميييين منيييي   ّليييية  نضييييرة فقييييوة فيييي  ا   صيييين ف   ثيييي    ييييو الحنليييية ال ر بييييةف فنلد
ّليييييية. ليييييي  ت يييييين ف م يييييين   يييييين  ميييييين  ف يييييية ر يييييينر ن ميييييينر  ويييييي بد فم ن يييييي  الرميييييي  الوبن يييييي  لثد

ّحوفوييييييي   فييييييي  ّر يييييييبن فييييييي  ال ويييييييرينبنت ّ   مؤ يييييييو  ثييييييي  فنفييييييين( ن  ت يييييييو  شيييييييبيتنم ف مر ف 
ّلب نرشيييييبن ال  نولو بييييين الحديثييييية فييييي  الو تييييينت الم حيييييدةف مثييييي  ويثيييييو  من يييييذ نّ  بييييي   شيييييبيتنم ف 

 .بيّ  

ّ ييييييينتف ر ل  ّ  يييييييذ ن يييييييرنر المحر ّرة و ارة ال مييييييي ل    نيييييييدمن ا ييييييير فنييييييييد    رييييييييدة  ييييييين ضييييييير
 ثبييييط  بيييي  بيييييّ   م لتميييينم وتيييين  فرييييد  مررفيييية مب ناي ميييينت الوييييوا.   تجيييير   يييين  ميييين  ثيييي  



ّ  ة ف ييييية   يييييوة ممن ثييييية فييييي   ال يييييرا الصيييييين  مييييي  شييييي   يييييين بينييييي ف مييييي  ا ا رييييين  طررييييينم ولييييي  
ّ راطبيييية  ييييينبة  ويييييةف ي حييييدث  ييييد  ميييين الدرا يييينت  يييين  ثيييية فرييييذ حوا ر يييين ميييين   ييييور  بير

 .لعرة ال ون 

نف ثييييو ال جر يييية الصييييينبة  نييييوا  أا  يييي ثمنر الح ييييوم  ال نشيييي  فيييي  رميييينر الصييييحرايأف  .4
ّرام ن ن يييييبنم لثدّ  ّ  تم ييييين ا  صييييينر ن فييييين من ّن ب يييييو ن ل  مييييية   لييييية فييييي  الرمثبييييية ا   صييييين تةف 

ّأ نّ ف  حيييييو م ثييييية "ZTE" ّالجيييييبل.   حييييير  ال يييييرحنت ال بييييير  فييييي  الصيييييينف مثييييي   يييييوا
ّن بنانم حثيرة م   و يتن تن ا   صن تة الم   ة مرح ينم  ّلةف   .الد

 

 العمل الذكي والعمل المجهد

ّا لو تيييينت الم حييييدة فيييي   قنفيييية الرميييي ف ر ميييين ن ثيييير ميييين ترنيييي  النيييين  ف يييي   ال ييييرا بييييين الصييييين 
ّميييييد  اار ييييين    يييييو القثييييية مييييين اميييييوذج أال يييييد فييييي  الرمييييي أ الم  ث ييييي  فييييي  الثقنفييييية الصيييييينبةف 
ّ يييييين. تحيييييينّر اإل يييييي   ال ر يييييي   رمييييييية  يييييير   ّناميييييينطت  ال يييييي  ا  ن  ذلييييييذ  ثيييييي   بيييييينة النيييييين  

 ."!الصورة الر نبةف ل ص  ر نلة م ن  ن، أ صر الربو تة الحدي   يبدن فردان

ّا ميرحبيييية فيييي  ال ييييرا بينتميييين فيييي  ال بميييية  ت ميييين ال ييييرا ا  ن يييي  فيييي   قيييينف   الرميييي  الصييييينبة 
ا   صييييين تة الرثبييييين.  نيييييدمن  رثييييي  الثقنفييييية ال ر بييييية مييييين الييييير   ح بمييييية   مييييي ف تصييييير  الرمييييي  

ّالميييوظ ين الرييين ثين  ييين الم ييييد مييين  (smart work) اليييرح   بييينرام   قييينم لثموييي ثمرين 
ّ ييين   الرييينمثين  ثييي ف   ل ييي ي (Hard work) يت  ا ل ييي ا  فقن يييدة الرمييي  المجتيييدال رقبيييةف 

ّلبوييييييو شييييييرطنم موييييييرقنم  ّالمويييييي ن  نتييييييةف  و     ال بميييييية ا   صيييييين تة ال ر بيييييية  ر بيييييير المثييييييرو 
 .لثحبنة  ث  طريقة النموذج ا، يوأ 



ّحثييييييييرام مييييييين  قثييييييية  فييييييي  الحنلييييييية الصيييييييينبةف و  و ييييييي را بجبة ال يييييييدل فييييييي  الرمييييييي   نضيييييييرة فقيييييييوة. 
امف ال يييييرو  ا  ييييير  ّنامييييينطت  ا  ييييي  حيييييدل   مييييين ط بناتييييين  ثييييي   قنفييييين ت  ال ن ييييية فييييي  الرمييييي  

مة لردة ن رن  منتن  :ّ بدّ  وام  القثة  ر  مم ل

ّا يييييدٍة مييييين مرييييين   الدبثومن يييييبة الصيييييينبةف الصيييييين لبويييييو مت مييييية ب  ييييييير  قنفييييينت  .1 فييييي  
ّ ييييي   نري بييييينم م ييييي ولة فنلح ييييينل  ثييييي   قنف تييييين ن ثييييير مييييين   ييييييير  قن فييييينت ال يييييرو  ا  ييييير ف 

ّميييييين ذلييييييذ  قنفيييييية الرميييييي ف فيييييي ذا حناييييييو و يييييي را بجبة ال ييييييد فيييييي  الرميييييي  فيييييي   ييييييثا  ا، ييييييرينف 
ّلبويييييو  نييييين  بيييييوا ر  الثقنفييييية الصيييييينبةف فتييييي  لبويييييو حيييييرلذ فييييي  المج مرييييينت الرر بييييية ميييييث مف 
ابليييينت  يييييينبة إل يييين ة وا ييييينج الويييييننريو ا ميرحييييي  الييييرأ فيييييرى نامنطييييط المعب يييييبة  ثيييي  فييييين   

ّمييييين المتييييي  ا ل   ييييينت ولييييي  ا ا مييييية الدا ثبييييية لث يييييرحنت الصيييييينبة الرنمثييييية  ييييينرج المج مرييييينت. 
ّال   ااوجمو م   وااين الرم  ف  البثدا  المو و ة فيتن ّ ف   .الحد

 يييي  رت ال ييييرحنت الصييييينبة فيييي   ييييبنا اا راطتيييين فيييي  الوييييوا الريييينلم  فن اميييينط الجديييييدة  .2
ّ ن يييييو   قبييييي  نامنطييييينم حنايييييو  ريرييييية  ثيتييييين فييييي  الوييييينبةف مثييييي  الم  ّالرييييينمثين لثرمييييي ف  ّاين  رييييين

 Freelancer, mobile workers, flexible) مييين فريييد ّ ييين نت الرمييي  المراييية
working hours)  ولييييي   ييييين   996ف   ييييي  واتييييين  يليييييرت فريييييذ نامييييينط الرمييييي  مييييين  ييييين

ّا  الرمييييي  اليييييرأ يبيييييدن مييييين الوييييين ة ال ن يييييرة ولييييي  ال ن يييييرة لميييييدة 1075 نتييييين   6ف نأ  ييييييرت  
ّا  يبدن  ند الرن   .نتن  5شرة ول  الونفرة موني لمدة ن بو بنم ول   

 ييييييدث ذلييييييذ فيييييي    ن يييييينت  ون يييييية    ثلييييييا ف ييييييرات  ميييييي  لويييييين نت طويثيييييية ميييييين الموظيييييي  
ّ  ة طرقييييية  40الوا يييييد. حمييييين ن  ا ييييين  الرمييييي   ا ييييي  الصيييييين ي  ييييير   ليييييي  ييييين ة ن يييييبو بنمف مييييي  

ّ ن ّر  .ّ     ح   فنم بن ات  ننفو ا يرا تن ف  ن

 

 



 ؟كيف تصنع القيمة االقتصادية الحرب

وذا حنايييييييو الو تييييييينت الم حيييييييدة شييييييينرحو فييييييي  الحييييييير  الرنلمبييييييية الثنابييييييية ل يييييييدمير ا   صييييييين ات 
ّقذا شيييييييينلو  يييييييير  ال ثييييييييب  الثنابيييييييية ل يييييييي مين  ّا  وا تيييييييينف  ّنلمنابيييييييينف  الصيييييييين دةف مثيييييييي  البنفيييييييين  
ّقذا حناييييييييو ا رييييييييية أا  صيييييييين  ال ييييييييوارثأ  ييييييييد طرقييييييييو فيييييييي  الرييييييييراا   ييييييييدمير نبييييييييراج  ال ن ييييييييةف 

ّ ييييييدمير ا بنبيييييية لث رن ييييييد  ثيييييي  بنييييييني مويييييين ن ا  صيييييين ت لث رن ييييييد  ثيييييي  بنييييييني ن بييييييراج  ديييييييدةف 
 دييييييييدة...(ف فتييييييي  بيييييييرلذ   رييييييي  ال بمييييييية الرثبييييييين ل   صييييييين ف نأ الييييييير  ع الييييييير   اليييييييرأ توييييييي حة 

 . ر نم 

ّ يييييرا نمييييير طببرييييي ف فييييي  ل  ّليييييةف  ّمييييين  ّ  ا ييييي  المصييييينل  ال جنريييييية لثد فييييي  الحنلييييية الصيييييينبةف 
ّمن اإل  :شنرات ول  ذلذالر   ف  الحنلة الصينبة   ت ر   ر نم. 

ّليييييبو أالييييير  أف فن  رنر ييييين قبمييييية  .1 ييييي  الصيييييين فييييي    نبتييييين  ثييييي  شيييييرنر أال نمبيييييةأف   رحل
 .ا  صن تة  ثبنم 

ّ ييييي  بيييييرلذ  يييييدر  ن مبييييية  ريييييدي   .2 ييييي  الصيييييين  ثييييي  ن    يييييو   ييييير  ال نمبييييية  يييييثمبةف   رحل
ّاضييييييحة وليييييي    نييييييوا    ور يييييين ميييييين أالصييييييرو  الوييييييثم أ وليييييي  أال نمبيييييية الوييييييثمبةأف فيييييي  ر يييييينلة 

ّ مرنيييييي    يييييرف ليييييين الرييييينل   فييييي   ال  ييييييور الصيييييين  ليييييين ت يييييو   ثيييييي   وييييين  ا ميييييي  ا  ييييير . 
 .ت و  مق رانم فمبدن الحر 

ّاإل ييييي را بجبةف مييييين  .3 لييييي   ثجييييي  الصيييييين ولييييي  الحثيييييور الروييييي رية فييييي  ا  مييييينت الوبن يييييبة 
ّليييييية ال يييييي   تجريييييي  ا  ميييييين ت لجو تيييييين وليتيييييين ل ييييييرى   ن ميييييينت ا  صيييييين تة نمييييييرام مويييييي رردامف فنلد

ّمن ييييييينّ مييييييين البر  ييييييينليينف مييييييين  ّ   م نيييييييو مييييييين ا ييييييي  رن ة  واييييييي  حواييييييي  مييييييين البري ييييييينايينف 
ّ ويييير  ل ريييي  ا ميييير ا وييييط ميييي   يييينيوا ف ميييين المويييي ررد ن    ييييوى  ر يييينم إلبييييرا   قييييد   يييير ف 

 . جنرأ 



ّ تيييييين  ّ  ل مور ّ م فيييييي  ال جيييييينرة ميييييين  ّ   يييييير ف  الصييييييين ومبراطورييييييية  ديييييييدةف  اتيييييين اجحييييييو ن
الربييييو أأ  ثيييي  نميييي  ن يييير ف ميييي  ال   يييييد ن   قنفيييية ال ييييدل الثقيييينف   نابيييينم فريييييد ميييين فييييرى أالرميييي  

ّ نلثيييييينمف   ل الن  ييييية الحر بيييييية  ن رييييية  يييييين  ث الصييييييين  فقيييييوة.  فييييي  الرميييييي   نضيييييرة فيييييي  الميييييوّر
ّ رقييييييي  ا ر ييييييين   ليييييييي م حنفبييييييينم ل   ييييييييد  يييييييرا   نري تييييييينف و  فييييييي   ييييييين ت اليييييييدفن   ييييييين ا رى. 

ّ و من  و  ا حدث  نط ف  الحثقة الثنلثة، أمؤش  ."رات ومبراطوريةالمونرف 

 نكين وواشنطفجوات القوة بين ب

ال يمكننننن القننننوي  ن الصننننين ال،ننننا كبيننننر بدينننندي ألنهننننا ب سنننناطة أكبننننر ال،ننننا فنننني تنننناري  "
 سياسي ماليزي  –لي كوان يو  -العالم" 

ّالو تييييييييينت الم حيييييييييدة وذا حنايييييييييو الصيييييييييين  ييييييييي  القيييييييييوة اإلمبراطوريييييييييية الجدييييييييييدة فييييييييي   الرييييييييينل ف 
ّقذا حناييييييييو الم ميييييييي  اإلمبراطوريييييييييةف ميييييييين  ّرة منتيييييييينرة(ف  ّلييييييييبو فنلميييييييير ومبراطورييييييييية  نف يييييييية  
ّ ييييييو  ال ييييي  ف فيييييي   الرنميييييي  الحن ييييي  فيييييي  الصييييييرا   ّاشييييين نف  حميييييي  حثيييييييرام مييييين  ف يييييين وليييييي  

ّا  برنبتن من ح  طر  ّحب بة  وظب تن    .الدا ر  و فجوات القوة بين ال رفينف 

ييييييراتف ال يييييي   يييييي  الرميييييي   ثيتيييييين ميييييين  ناييييييا مرا يييييي  الدرا يييييينت  ننلييييييذ  ييييييد   حبييييييير ميييييين المؤشل
ّن متيييييييييين الجناريييييييييين  الرويييييييييي رأ  ّالرحييييييييييوثف  ثيييييييييي   را يييييييييية فجييييييييييوات القييييييييييوة بييييييييييين ال ييييييييييرفينف 
ّ قنفبيييييييينم...  ّال  ث يييييييي ف ا  من بيييييييينم  ّلبييييييييةف  ّال مثييييييييي  الوبن يييييييي  فيييييييي  التي يييييييينت الد ّا   صيييييييين أف 

ّالقوة الرو ريةول . ا  نر ا نين منتن  ننف  من، القو ن  ال  ّالمنلبةف    .جنرية 

 

 القوة العسكرية

ّالو تييييييينت الم حيييييييدةف  بيييييييير  ليييييييو ن رينييييييين مقنراييييييية  نن بيييييييية بيييييييين القيييييييو ين الروييييييي ري ينف الصييييييييين 
 :ف فوو  ا ثل ول  الن ن   ال نلبةGlobal Firepower ا   دا  المو   المرّر 



ّالقيييييوة الرنمثييييية فييييي    -   ميييييي  الصيييييين  ييييين الو تييييينت الم حيييييدة فييييي   نمييييي  القيييييوة الر يييييريةف 
ّا   بنط   .الجبل 

نضييييرن  مي اابيييية الييييدفن  فيييي   3دفن  فيييي  الو تيييينت الم حييييدة  يييي  ن ثيييير ميييين مي اابيييية اليييي  -
 .الصين

ّ بيييييية فيييييي  الجييييييبل   - ّال يييييين رات المر ّ يييييينم ت ال يييييين رات  مجمييييييو  ال يييييين رات المقن ثيييييية 
 .ا ميرح  ن برف ا مر الرأ ترن    و نم ف    ه الجو لمصثحة الو تنت الم حدة

ّحن ر ن ال  -  .ر رأف ن و  ف  الجناا الصين القوة ا رضبةف ف  مردا تن 

ّالوييييي ن الحر بييييية ف ييييينرا حبيييييير  ييييين الو تييييينت   - فييييي  الرحيييييرف   ميييييي  الصيييييين فنل وا ييييينت 
ّناوا  محد ة من المدمرات   .الم حدةف ل ن   مي  الو تنت الم حدة بنن  ت ال ن رات 

ّال يييييي يييييي  مييييين الر يييييين   ن ر   تم ييييين ا  صيييييينر المقنراييييية الرويييييي رية بييييييين ال يييييرفين فنلرنصيييييير ال مل
ّقاميييييين نتميييييينم فمن يييييية الموا تيييييية الرويييييي رية الييييييرأ تح يييييي   قثبيييييية حيييييي  طيييييير . ف يييييي   الر ييييييرأف 
ّالمحنف يييية  ثيييي   الو ييييوف الييييرأ ميييين  الييييو الو تيييينت الم حييييدة  ر مييييد  ثيييي  مبييييدن الحويييي  الجييييوأف 
ّأف  ّ ثييييي    يييييوا ايييييو ّالقوا يييييد الجويييييية فييييي  محيييييبا فحييييير الصيييييينف   يييييد  مييييين اقييييينط ا ا ييييي ا 

ّفة من ة م نير. ّ   :من ذلذ   لر الصين 

ّالمنييييي   فيييي  القيييييوة الروييييي رية، لييييو ن يييييران  ييييينيوا  اموذ يييينم  ييييين ا شييييي رن   ّ مف ال ييييرا   الر ييييي ي  ن
ّ  يييييينف فوييييينرو  ولييييي   ييييين   ّاشييييين ن   ف  نيييييدمن ا يييييرت الصيييييين  جر  تييييين 1996الروييييي رأ بيييييين 

ّليييييييي  ليييييييير    يييييييينيوا   يييييييين ا ا صيييييييينر.  حرحييييييييو  ينتيييييييين  يييييييينم ت ال يييييييين رات  ّ بة ا  الصيييييييينر
ّ  يييييو الصيييييين  جنر تييييين. الييييييو ف ليييييو  رل يييييو الو تييييينت ا ميرحبييييية فييييينلقر  مييييين  ّن  ثيييييب   ييييينيوا ف 

-DF الم حييييدة و يييين ة ال  ييييوةف ف اتيييين  ريييير  ناييييط تم يييين و ييييراا  يييير  الحيييينم ت  بيييير ا يييين 
الصييييييين . را مييييييو الصييييييين  يييييير  القييييييدرات الرويييييي رية ميييييين  يييييي ر ضيييييي ل م يييييييد ميييييين   21



ّيجيييييييدر ال يييييييرحير  نييييييين فييييييي   مي اابييييييية اليييييييدفن  الصيييييييينبة حن مييييييين  30ولييييييي   1ايييييييو المي اابييييييينت. 
 .1996 اابة الدفن  ا ميرحبة  ن  مي

 نابيييييييينمف اليييييييي من  نصيييييييير  ن يييييييي  فيييييييي  المريييييييينر ، ليييييييي     ييييييييرث الصييييييييين ل  ييييييييور القييييييييوة الجوييييييييية 
ّلييييييي     ييييييير فييييييي  الثحييييييينا بتييييييين فويييييير ة.  ييييييي ف بروييييييينطةف لييييييي   ر يييييييا فييييييي    يييييييوير  ا ميرحبييييييةف 

ّلويييييية فييييي  المررحييييية مييييين فييييين  الثحييييينا ف ييييير    يييييرف بييييي  تم ييييين ن    يييييو   اإلم ناييييينت ا  ييييي  ن
ّ   م و يييييا  ّالتجيييييو  الصييييينر ييييي ت  ثييييي   نايييييا اليييييدفن    ييييير  ال  يييييوة  ب ييييينم  ثيتييييين. ليييييرلذف رحل
ّ يييي     ييييوا  ثيييي  الو تيييينت الم حييييدة فيييي   ييييرا المجيييينر. لييييو  ييييدان وليييي   ّ ريييييد المييييد ف  المييييد  
مثيييييينر  يييييينيوا ف فيييييي   ف ييييييين تم نتيييييين ن   نتيييييي  نأ مررحيييييية فيييييي   ثييييييب   يييييينيوا   بيييييي  ن    حيييييير  

ّميييييدير الييييييّاشييييين ن. تقيييييور ا  مييييييرا ّين يثيييييد  الوييييينبة منت ييييي  ميثييييير وايييييط ليييييو CIA ر  يييييبمو 
 ييييييد و  يييييير  فيييييي   يييييينيوا ف فيييييي   الصييييييين  ويييييي  ب  ن    ييييييرى ا ميييييير الوا يييييي   بيييييي  ن     يييييير 
ّاشييييين ن حبييييي   وييييي جيا. فييييي  الر ييييي  ن اييييين    تييييير الميييييدة ال منبييييية ال  مييييية لثو تييييينت الم حيييييدة 

ة الم ن يييييية فيييييي   يييييي   ن ييييييرط فيييييي  نأ ا يييييينط  ويييييي رأ فيييييي   يييييينيوا  ضييييييمن  وا ييييييد ن الرويييييي ري
ّالمحييييبا التيييين أ   ّا فيييي  البنفيييين ف  3-2محييييبا فحيييير الصييييين  ّحينيييين نتيييين  ميييين  5-3نتيييين  ميييين ن

ّاأ( 16-10  يرة  وا ف   .يومنم من  ن



 

 المدة ال منبة ال  مة لثو تنت الم حدة ح   ن رط ف  نأ ا نط  و رأ ف   نيوا  

ّا ييييييدام ميييييين  نن يييييير  نلثيييييينمف الصييييييين    ييييييد   لعريييييية القثيييييية النييييييو  ّأ، وذا حيييييين   ييييييرنا ال وييييييث  
ااتبيييييينر ا  حيييييين  الوييييييوفبن  ف فيييييي   الصييييييين    ييييييد   لعريييييية القثيييييية ا وييييييتن. وذا حناييييييو الو تيييييينت 

ّر فيييييي  فثييييييذ  ّأف فيييييي   الصييييييين      يييييير فيييييي    ييييييوير  ر يييييينا تن  5000الم حييييييدة  ييييييد رن  اييييييو
ّن بنايييينم  ّالوييييب 200وليييي  ميييين  ييييو نفرييييد ميييين م يييينت الييييرّ  ف  ّلييييبو ن ثيييير.  ا فيييي  ذلييييذ رن ف 

ّأف  ثييييي  احيييييو ت  ييييي  لمنييييي  ال ييييير  ا، ييييير مييييين  ناتييييين    رييييييد ن ثييييير مييييين   رييييية الييييير   النيييييو

https://media.almayadeen.net/media/image/2023/1/3/8eb3228d-a603-4152-8746-86665215d948.png


ّ ييييرلذف  صيييير  الرنن يييير الحن ييييمة فيييي  المررحيييية  يييينرج المجيييينر  ّأ.  ال   ييييير فيييي  ال بيييينر النييييو
ّأ   .النو

ّالقوا ييييييد  رافريييييينمف وذا حناييييييو الو تيييييينت الم حييييييدة  ر مييييييدف فصييييييورة ن ن ييييييبةف  ثيييييي   يييييي ه الجييييييو 
ّ يييييرا  يييييبا ن ييييين  الروييييي ريةف ف تيييييرا ترنييييي  ناتييييين ممييييي رة ولييييي    صيييييبل مي اابييييينت ن بييييير  

   ّ فيييييي   ميييييي   المي اابيييييية الرويييييي رية ا ميرحبيييييية(ف ل يييييينل الصييييييين  يييييير  فيييييي  النمييييييوذج الصيييييينر
ّ نل ييييينل ف تم ييييين  ّم نف ييييينم فييييي  ال رنلبييييية.  الم  يييييورف مييييي  ا ييييين   فييييين   يييييوأف  بييييينرام ن ييييي    ث يييييةف 

ّاميييييية اإلاتيييييين  ّميييييين  تيييييية  لثو تيييييينت الم حييييييدة ن   ييييييد   فيييييي    ا   صيييييين أ فوييييييبا الرويييييي رة. 
ن ييييييير ف  جيييييييد الصيييييييين ن   يييييييدمير القوا يييييييد ا ميرحبييييييية المن  يييييييرة ن يييييييت  مييييييين  يييييييدمير القوا يييييييد 

ّ  ن ّال    م تن الصين  ند  د ّ بة ال ثيرةف   .الصنر

ّلبيييية(ف فرنييييوا  أالمننفويييية  ّال ييييّؤ  الد  نمويييينمف   ييييير  را يييية ميييين المرحيييي  ا وييييط  بث يييير لثرثييييو  
ولييييييي  ن  الصيييييييين   قيييييييدل  فييييييي  مييييييييدا  ا  يييييييثحة ال  نولو بييييييية الحديثيييييييةف  الروييييييي رية الر بميييييييةأف

ّن ييييييثحة ال ميييييينيف ا ميييييير الييييييرأ ترنيييييي   ّال واا ييييييو ف  ّالييييييرحني ا  يييييي نن  ف  ّن ييييييثحة الثييييييي رف 
ن  ال ر ييييييناة الرويييييي رية ا ميرحبييييييةف ال يييييي   حييييييد و مجمو يييييية ميييييين ّ يييييين   اإل يييييي   ا ميرحبييييييةف 

ّرة  حييييييديثتنف تم يييييين  ن   ييييييد    ييييييرن نم  ديييييييدامف   ُتويييييير  فيييييي  ن ثيييييير ميييييين منن ييييييرةف  يييييين ضيييييير
 .مرط حثيرام م ّ   الو ه القدت 

   رنييييي   ييييير  الم   ييييينت ن  الو تييييينت الم حيييييدة فن يييييو  يييييوة  وييييي رية م را رييييية  ييييين الصيييييين 
ّقاميييين  ا يييي  الحرحييييةف فميييين يتمنيييين  ا ميييينم  ييييو ا جن يييينت الحرحيييية.  ّ   الوا يييي  لييييبو  نب يييينمف  اليييييو . 

قييييييييييية لتييييييييييير  ا  جن ييييييييييين ت  نبيييييييييييا ب را ييييييييييي  اإلمبراطوريييييييييييية القدتمييييييييييية لمصيييييييييييثحة ّالدرا ييييييييييية المرمل
 .اإلمبراطورية الصينبة الجديدة
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