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 ملخص

 والتي الماضي، القرن  تسعينات ومطلع ثمانينات أواخر في حدثت التي التغيرات أدت
 الدولية، الساحة على عظمى كقوة المتحدة الواليات انفراد إلى السوفييتي، االتحاد بانهيار تمثلت
 قوى  أية وصول دون  والحيلولة نفوذها تقوية على الحين ذلك منذ المتحدة الواليات وعملت
 على كبير بجهد الصين تعمل اآلخر الجانب وعلى بالمقابل. العالم قيادة على منافستها تستطيع
 نمو وبمعدل االقتصاد األمريكي بعد عالميا   الثانية المرتبة يحتل جعله مما اقتصادها تنمية

 األمريكية المتحدة الواليات عانت 2008 عام وفي. الفترات بعض في عالميا   األول هو اقتصادي
 العصر بنهاية يتكهن البعض جعل الذي الحد إلى نفوذها وأضعفت بها عصفت مالية أزمة من

 مناقشة على البحث يعمل هنا من. الكبرى  المكانة الصين فيه تحتل عالم إلى والوصول األمريكي
 عن تحدثت التي النظريات أبرز ويستعرض أشكاله فيحلل الدولي النظام بنية في التغيير فكرة
 والعقبات الصيني الصعود مؤشرات أهم يحلل ذلك بعد آخر، إلى دولي نظام من االنتقال كيفية
 النظام ومستقبل الصيني الصعود سيناريوهات أهم يحلل النهاية وفي الصعود، هذا تواجه التي

 .الصعود هذا ظل في الدولي
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Summary 

The changes that occurred in the late eighties and early nineties of the 
last century, which were represented by the collapse of the Soviet 
Union, led to the unilateralism of the United States as a superpower on 
the international scene. Since that, the United States worked to 
strengthen its influence and prevent any forces that can compete it 
leading the world. On the other hand, China is working hardly to develop 
its economy, which made it ranked as the second in the world after the 
United States, with the first economic growth rate in the world from 
specific periods. In 2008, the United States suffered from a financial 
crisis that ravaged it and weakened its influence on the extent that some 
anticipated the end of the American era and the beginning of a world 
where China occupies the greatest position. Here with this research 
works to discuss the idea of the possibilities of changing the structure of 
the international framework and analyze its forms and review the most 
prominent theories concerning the transposal from one international 
framework to another. Furthermore, analyzing the most important 
indicators of the Chinese rise and obstacles to be faced during this 
rising, At the end the analyzing of the most important scenarios of the 
Chinese rise and the future of the International framework in light of this 
rise. 
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 مقدمة:

معسكرين اثنين، شيوعي بقيادة االتحاد انقسم العالم إلى رب العالمية الثانية حعقب انتهاء ال     
السوفييتي ورأسمالي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، أي أنه ساد آنذاك نظام ثنائي القطبية. 

 للواليات المقابل القطب 1991استمر هذا الوضع حتى انهيار االتحاد السوفييتي السابق عام 
 تقرر القطبية، أحادي عالم بناء نهج تنهج لمتحدةا الواليات فبدأت الدولية، المعادلة في المتحدة

 العالم، تقودوحيدة  عظمى كقّوة وجودها لتثبت ذهبّية فرصة كان لهاو الدول،  مصائر وحدها فيه
   .وعسكريا   وثقافيا   واقتصاديا   ا  يسياس موقعها وتعّزز

 األمريكية الطموحات أن يعني ال ذلك أن إال الدولي، المشهد على األمريكية السيطرة ورغم     
 جماح كبح إلى سعت الدولية، الساحة في المتعددة الكبرى  القوى  إن بل  عوائق، بال تسير كانت
عانت الواليات المتحدة  2008وفي عام  العالمية، الشؤون  في انفرادها من والحد األمريكية القوة

ذها عالميا ، بالمقابل برزت عدة قوى على الساحة من أزمة مالية عالمية أدت إلى تراجع نفو 
الدولية ومن أهمها الصين التي كانت تنمو بشكل متسارع حيث تضاعف الناتج المحلي اإلجمالي 

، كما تضاعف حجم التجارة الخارجية 1979ثالثين مرة عما كان عليه عام  2008للصين عام 
ارات الخارجية المباشرة حوالي خمسين مرة في حوالي مئة مرة في نفس العام، وارتفع حجم االستثم

مليون دوالر عام  167الفترة نفسها، أما احتياطي الصين من العمالت الصعبة فقد ارتفع من 
 . 2019دوالر عام  تريليون  3.08و 2009ترليون دوالر عام  2إلى  1978

نتيجة تقهقر المواقع ساعدت األزمة المالية العالمية الصين على تسريع وتيرة صعودها       
االقتصادية الكبرى، وعملت بالمقابل على تحسين قوتها العسكرية مما مهد للحديث عن الصعود 
الصيني كقوة منافسة للواليات المتحدة األمريكية، ودفع بعض دارسي العالقات الدولية للقول بأن 

 .2025الصين ستتبوأ المرتبة األولى عالميا  مع الوصول للعام 

 إشكالية البحث:

بعد انهيار االتحاد السوفييتي اتخذ العالم شكل األحادية القطبية بقيادة الواليات المتحدة      
 تراجع نفوذ الواليات المتحدةلعالمية إلى األزمة المالية ا أدت 2008األمريكية، ولكن في عام 

اقتصادي وعسكري وتكنلوجي األمريكية عالميا ، بالمقابل برزت الصين كقوة عالمية تتمتع بثقل 
لها لشغل قطب ثاني على الساحة العالمية. فما هو شكل النظام الدولي في ظل الصعود أهّ 

 ؟.الصيني المتزايد على الساحة العالمية
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 المبحث الول: ماهية النظام الدولي

 على والدول المحللين يساعد حتى السياسة علماء ابتكره نظريا   إطارا   الدولي النظام يعد
 ولذلك. تصنيفها يمكن حتى الدول بين القوة وشكل الدولية، العالقات في السياسية القوة نظام فهم
 هو بل الدول، بين العالقات ينظم قانونا   أو رسميا   نظاما   أو مكتوبا   نظاما   ليس الدولي النظام فإن
 نفوذا   واألكثر قوة األكثر األطراف ومعرفة الدول، بين العالقات شكل تحليل على يساعد إطار
 النظام تعريف تناول خالل من الموضوع هذا على الضوء طيتم تسلي سوف لذلك .بغيرها مقارنة
أشكال النظام الدولي  أبرز لعرضاالنتقال  ثم ،الدولي النظامومعرفة أهم الفاعلين في  الدولي،

 وتحليل آلية التغيير في بنية هذا النظام.

  الدولي النظام مفهومل: والمطلب ال 

سيتناول هذا المطلب مفهوم النظاام الادولي وأهام مكوناتاه، بعاد ذلاك سايتطرث للحاديث عان 
 .أهم الفاعلين في النظام الدولي

 النظام الدولي  تعريفاًل:  أو 

 تبعااا   التعريفااات هااذه وتنوعاات الاادولي، النظااام مفهااوم لتحديااد التعريفااات ماان العديااد طرحاات
مجموعااة ماان فماانهم ماان عرفااه علااى أنااه  التعريفااات، هااذه واضااعي نظاار ووجهااات آراء الخااتالف

ركاز هاذا التعرياف علاى الوحادات الفاعلاة حياث  1.الوحدات يحكمها نظاام مان التفااعالت المنظماة
الوحاادات يحكمهااا  بااين أن هااذهفااي النظااام الاادولي دون أن يحاادد ماايااة هااذه الوحاادات وأنواعهااا، و 

 نظام من التفاعالت المنظمة دون أن يحدد اآللية التي يقوم عليها تنظيم هذه التفاعالت.

مان األحاداا السياساية المساتقلة تتفاعال فيماا بينهاا  مجموعاة  " بأناهجوزيف فرنكل" هعرفو 
هدها ، فيمااا عرفااه " هنااري كيساانجر" علااى أنااه مجموعااة ماان التحااوالت والتغياارات التااي يشاابانتظااام

وهاذان التعريفاان يشاوبهما  2العالم، والتي مازالت في طور التكوين ولم تتبلور بعد في شكل كامال.
الاانقف فااااألول ركاااز علااى األحاااداا السياساااية فقااط وهاااي ال تكفاااي للتعريااف بالنظاااام الااادولي، أماااا 
الثاني فركز على التغييرات والتحوالت في النظاام الادولي وهاذه التغييارات موضاوع آخار وال تعكاس 

 مفهوم النظام الدولي. 
                                                           

 ،2018 ،1القاهرة،ط والتوزيع، للنشر العربي الدولي، النظام في التحول وآثر األمريكية الصينية العالقات شعراوي، نبيل سالي 1

 .21ص
للتوزيع والنشر، ألهلية ، الدار ا نعما، أليوبي: عمر اجمة ا، ترهذيومنا  حتىالباردة  الحربنري كيسنجر، الدبلوماسية من ه 2

 .527،ص 1995
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م التفاااعالت الموجااودة فااي كافااة المجتمعااات علااى أنااه " نظااا فيعرفااه "لموناادأ ياالير "غابأمااا 
التهدياد  أوالتي تضطلع بوظيفتين التكامل والتكياف داخلياا  وخارجياا  عان طرياق اساتخدام  المستقلة

، األخاارى  التفرقااة بااين النظااام السياسااي والاانظم االجتما يااة مااع عالمشاارو باسااتخدام االرغااام المااادي 
هااذا التعريااف يقتاارب كثياارا  ماان  1."نظااام السياساايهااي التااي تضاامن تماسااك ال وأن القااوة المشااروعة

مفهاااوم النظاااام الااادولي، لكااان يؤخاااذ علياااه أناااه ادعاااى أن العالقاااات فاااي النظاااام الااادولي تقاااوم علاااى 
اسااتخدام القااوة أو التهديااد باسااتخدامها وهااذا يتجاهاال العديااد ماان العالقااات القائمااة بااين الاادول والتااي 

وهااااذا جااااوهر أحااااد أهاااام النظريااااات فااااي العالقااااات الدوليااااة  النظريااااة  تقااااوم علااااى المنفعااااة المتبادلااااة
 الليبرالية(.

ويعرف أيضا  على أنه مجموعة من الكيانات المتنوعة التاي يوحادها التفاعال المناتظم وفقاا  
 2لشكل من أشكال السيطرة.

ه بأناااه ئاااوزمالماااوريس ايسااات  أماااا التعرياااف األقااارب واألشااامل للنظاااام الااادولي هاااو ماااا قدماااه
السياسوويي  تال الطبيعووة ال )ووية (الوودول   الفوواعلي ع أنموواا الافوواعال والعابووال  ووي  مجمووو 

  3الاي تاواجد خال وبت محدد.

 تحديد مكونات النظام الدولي بما يلي: النظام الدولي يمكن تعريفمن خالل 

يتكاون النظااام الادولي ماان العدياد ماان الوحادات التااي ياتم التفاعاال فيماا بينهااا وهااي  .1
الااادول والمنظماااات الدولياااة والمؤسساااات الكبااارى المتعاااددة الجنسااايات و األفاااراد الاااذين يقوماااون 

  الفاعلون السياسيون(.بأدوار دولية 
التفاااااعالت التااااي تااااتم بااااين وحاااادات النظااااام الاااادولي، سااااواء كاناااات فااااي المجاااااالت  .2

 .فية واالجتما ية واألمنية وغيرهاالسياسية واالقتصادية والثقا
وجود قواعد تنظم التفاعالت بين وحدات النظام الدولي وهذه القواعد هي ما يعبر  .3

عنه بالقانون الادولي والمواثياق والمعاهادات واألعاراف الدولياة كحاق السايادة وعادم التادخل فاي 
 4الدبلوماسية وغيرها. الشؤون الداخلية للدول األخرى واألعراف

 
                                                           

 . 82،  ص  2018الشروق، عمان،  عبد القادر محمد فهمي، النظريات الجزئية والكلية في العالقات الدولية، دار 1
2 P 26 Gilpin, R. (1981). War and change in world politics. Cambridge University Press. 
 . 29، مرجع سابق، صعبد القادر محمد فهمي، النظريات الجزئية والكلية في العالقات الدولية 3
   1/3/2020شاهر اسماعيل الشاهر، كيف يتغير النظام الدولي، اطلع عليه بتاريخ    4

det8category-http://www.dampress.net/2page=slew 

http://www.dampress.net/2page=slew-det8category
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 النظام الدولي في الفاعلون ثانيًا: 

دور الفااعلين فاي إطااره  إلاىيمكن تحديد العناصر التي يتكون منها النظام الدولي بالنظر 
كبيرا  بعد الحرب العالمية الثانية بدخول فااعلين جادد علاى السااحة الدولياة وفيماا  حيث شهد تطورا  
 :    ذلكيلي توضيح 

 الدولة: -1

 تمثاااال الدولااااة الفاعاااال الرئيسااااي فااااي ايكاااال النظااااام الاااادولي لمااااا تتمتااااع بااااه ماااان الساااايادة، 
والقااوة القوميااة لكاال دولااة ظاااهرة  ،ومهااا الشاااملالاادولي منااذ نشااأته علااى القااوة بمفهفقااد بنااي النظااام 

لي من نسبية تعبر عن حالة الدولة وايكل القوة السائدة في النظام الدولي حيث يتكون النظام الدو 
دول عظمى، وهي التي تمارس تأثيراتها في نطاقات متعددة على مستوى العالم كالواليات المتحدة 
ودول متوسطة القاوة وهاي التاي تماارس تأثيراتهاا فاي معظام أنمااال التفااعالت علاى مساتوى اإلقلايم 

، ودول 1رازيالليس بمقدورها أن تلعب دورا  عالميا  لكنها تلعب دور على المستوى اإلقليمي مثال الب
 صغرى ال تمارس أي تأثير.

 المنظمال الدولية:  -2

مؤسساااات دائماااة تتكاااون مااان مجموعاااة مااان الااادول يتفاااق علاااى إنشاااائها فاااي  أوهاااي هيئاااات 
معاهدة دولية وذلك بمقتضى ميثاث يحدد اختصاصها ويمنحها مجموعة من األجهزة التاي تمكنهاا 

وقد أصبح لهذه المنظماات دور رئيساي فاي النظاام الادولي خاصاة فاي مجاال  2من تحقيق أهدافها.
 الدولي السيما في قضايا البيئة والصحة العالميين. ن او التعالسالم واألمن الدوليين، وتشجيع 

  الشركال الماعددة الجنسيال: -3

ر أخااذ دور الشااركات المتعااددة الجنساايات فااي الصااعود فااي النظااام الاادولي، حيااث باتاات تااؤث
فهاااي توظاااف آالف العماااال وتقااادم الااادعم  ،ت السياساااية فاااي بلااادان عديااادةاعلاااى الكثيااار مااان القااارار 

بالتااالي  3.للمرشااحين خااالل االنتخابااات كااي يراعااوا مصااالح هااذه الشااركات عنااد وصااولهم للساالطة
تااؤثر فااي الشااؤون الدوليااة ماان خااالل تغلغلهااا فااي هااذه البلاادان، وماان أمثلااة هااذه الشااركات   جناارال 

 جوجل ( وغيرها الكثير من الشركات. –شيفرون  -موتورز
                                                           

 .11، ص 2004شر والتوزيع، جهاد عودة، النظام الدولي: النظريات واإلشكاليات، مصر، دار الهدى للن 1
جعفر عبد السالم، المنظمات الدولية : دراسة فقهية وتأصيلية للنظرية العامة للتنظيم الدولي  لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة  2

 .8,ص1998والمنظمات اإلقليمية، القاهرة، 
 .15لدولية، سوريا، ص، األكاديمية السورية ا1خالد موسى المصري، نظريات العالقات الدولية، ط 3
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  الفراد: -4

باااات دور األفاااراد كبيااارا  علاااى مساااتوى النظاااام الااادولي نظااارا  للتطاااورات فاااي وساااائل اإلعاااالم 
والتواصل بين البلدان والوصول بشكل أكبر للمعلوماات ومان أبارز الماؤثرين علاى الصاعيد الادولي 

إدوا د ، وجوليووان أسووان , وصاااحب موقااع ويكيلاايكس الدنأسووامة  وو  ز اايم تنظاايم القاعاادة سااابقا  
 العميل السابق في وكالة المخابرات األمريكية. سنودن

 المنظمال الدولية غير الحكومية:  -5

تهاادف للااربح  تعماال المنظمااات الدوليااة غياار الحكوميااة غالبااا  فااي النشاااال اإلنساااني وهااي ال
ى الارغم مان ذلاك فهاي تلعاب دورا  ماؤثرا  فاي ومن هاذه المنظماات   الصاليب األحمار الادولي(، علا

 قات الحروب.أو النظام الدولي، السيما في 

 المطلب الثاني: الاغيير في النظام الدولي

 الدوليااة،علااى صااعيد العالقااات جذريااة عاارف العااالم منااذ بدايااة القاارن العشاارين تحااوالت 
غياارت شااكل وبنيااة النظااام الاادولي،  التاايهااذه األخياارة شااهدت الكثياار ماان األحااداا والتطااورات 

فمنااذ نهاياااة الحااارب العالميااة الثانياااة وظهاااور قااوى جديااادة تمثلااات بالواليااات المتحااادة األمريكياااة 
واالتحاااد السااوفيتي رسااما مالمااح وشااكل النظااام الاادولي حااوالي نصااف قاارن ماان حيااث تنااافس 

الحاارب الباااردة وتفكااك القااوتين علااى الهيمنااة بمااا يعاارف نظااام القطبيااة الثنائيااة، ماارورا  بنهايااة 
هااذا المطلااب  لاو ساايتنعلااى النظااام الاادولي، حيااث  لسااوفيتي وايمنااة الواليااات المتحاادةاالتحاااد ا

 أبرز التطورات في بنية النظام الدولي من حيث الشكل، وآلية التغيير في بنية هذا النظام.

 أشكال النظام الدولي اًل:أو 

وبموجبهاااا توزياااع القاااوة ودرجاااة  بالكيفياااة التاااي ياااتم مااان خاللهاااا   نيوووة النظوووام الووودولي تعااارف
 الهيمناااااااااااة والنفاااااااااااوذ باااااااااااين الوحااااااااااادات الدولياااااااااااة ضااااااااااامن اإلطاااااااااااار الهيكلاااااااااااي للنظاااااااااااام الااااااااااادولي.
لذا فإن االطار الهيكلي للنظام الدولي ومن خالل الكيفياة التاي ياتم بموجبهاا توزياع مصاادر النفاوذ 

وقااد ساااعد هااذا بعااض خبااراء العالقااات الدوليااة علااى  يعااين علااى تحديااد أقطابااه الفاعلااة والمااؤثرة،



10 
 

 ياةاألحاادي القطب ،المتعادد األقطاابوضع بعض النماذج التي تتخذها بنية النظاام الادولي وهاي : 
 .1نظام القطبية الثنائيةو 

 مساقبل النظام الدولي:  ؤية اساشرافية  نائية على الرابط: لمصدر: ا 
eg.org/-https://www.eipss 

 نظام ماعدد البطاب: •

يقصااد بالنظااام متعااادد األقطاااب بوجااود أكثااار ماان قااوتين عظمتاااين فااي النظااام الااادولي 
تمتلاااك مصاااادر القاااوة العساااكرية واالقتصاااادية والحضاااارية، بحياااث تكاااون قاااادرة علاااى المنافساااة 

 الدولية.والتأثير بالساحة 

تتاايح درجااة أكباار ماان التفاعاال بااين الاادول مماال  ويتساام هااذا النظااام بدرجااة ماان المرونااة
حاارب، كمااا أن نظااام القطبيااة  إلااىيااوفر لتلااك الاادول فرصااا  أكباار لتحقيااق أهاادافها دون اللجااوء 

بقلااة سااباث التساالح ويتميااز بوجااود قااوى وساايطة ومحاياادة قااد تلعااب دورا فااي  يتصااف المتعااددة
  2نازعات الدولية.التوسط في الم

وفااي ظاال النظااام متعاادد األقطاااب تجااد الاادول درجااة كبياارة ماان االسااتقاللية فااي اختيااار 
 مصالحها الحيوية.

م كانات القاوى  1700لنماوذج التعددياة القطبياة ،فاي عاام  عديدةوالتاريخ حافل بأمثلة 
، بريطانيااا، وفااي االسااويد، هولناادا، اساابانيا، فرنساا العظمااى تتمثاال فااي اإلمبراطوريااة العثمانيااة ،

 االمبراطورياة الروسايةم كانت القوى العظمى تتمثل ب: النمسا، فرنساا، بريطانياا، 1800عام 

                                                           
 والتوزيع، للنشر مجدالوي دار ،عمان األزمات، إدارة واستراتيجية الدولية السياسية العالقات الخزرجي، كامل ثامر .2 1

 .200، ص2005
 .202المرجع السابق، ص  2

 
نظام أحادي 

 القطب
نظام ثنائي 
 القطبية جامد

نظام الثنائية 
 القطبية مرن 

نظام التعددية 
 القطبية جامد

التعددية نظام 
 القطبية  المرن 

عدد القوى 
 الكبرى 

 أكثر من قوتين أكثر من قوتين قوتان قوتان قوة واحدة

عالقات 
 القوة بينهما

 توازن نسبي توازن مطلق توازن نسبي توازن مطلق ايمنة

https://www.eipss-eg.org/
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تمثلااات القاااوى العظماااى  1910وفاااي عاااام للااادول الساااابقة ألمانياااا،  أضااايف 1870وفاااي عاااام 
 .1بالنمسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والواليات المتحدة األمريكية

ونالحظ أن النظام متعدد األقطاب يقوم على توازن القوى باين الالعباين الرئيساين فياه 
وهي الدول، يرى كارل دوتش أنه كلما زاد عدد أقطاب النظام الدولي فاإن الصاراع يخاف، فاي 

االسااااتقرار أكثاااار ماااان تعاااادد  إلااااىحااااين ياااارى كينيااااث والااااتس أن النظااااام الثنااااائي القطبيااااة يمياااال 
 األقطاب.

لاى والحارب العالمياة و هذا النظام لهزة كبيرة إبان الحارب العالمياة األ بنيةت وقد تعرض
تنااااقض المصاااالح االقتصاااادية و والسياساااية والجيوسياساااية باااين دولاااه،  الثانياااة، وذلاااك بسااابب

ربيااة الساايما التطااورات الكبياارة فااي القااوة األلمانيااة، و بااين الاادول األ تاو المتفااالنمااو  إلااى إضااافة
القطبياة الثنائياة  إلاىتغير في بنية النظام الادولي  إلىحيث أدت نتيجة الحرب العالمية الثانية 

 متمثلة بالواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي.  

 :ام ثنائي القطبيةنظ •

ين تمتلكاان مصاادر القاوة والنفاوذ ، بحياث يقصد بالنظام ثنائي القطبية وجود قاوتين عظمتا
 األخاارى وتااتم فااي هااذا النظااام عمليااة اسااتقطاب القااوى ال تسااتطيع أي دولااة منافسااة هاااتن القااوتين، 

 معسكرين متصارعين. إلىحيث تنقسم 

باااروز كااال مااان الوالياااات المتحااادة األمريكياااة  إلاااىوقاااد أدت نتيجاااة الحااارب العالمياااة الثانياااة 
دول  واالتحاد السوفيتي كقطبين متكافئين في القوى ومسايطرين علاى النظاام الادولي حياث انطاوت

 .المعسكرينأحالف عسكرية واقتصادية بين ربا في أو وباألخف دول  العالم

العاااالم لحاااوالي ، حياااث انقسااام طبياااة باااالتوازن واالساااتقرار النسااابيالق الثنائياااةتميااازت مرحلاااة 
قوتين رئيسيتين  غربية، شرقية ( كانتا متصاارعتين بماا عارف باالحرب البااردة  ما بيننصف قرن 

 :2لكنهما متوازيين بالقوة نوعا  ما، وتجلت مرحلة الحرب الباردة بما يلي

لوجي بحياث ساعى كال طارف يو الخالفات السياساية باين المعساكرين والناتجاة عان الخاالف اإلياد  ▪
 مد نفوذه عبر العالم. لةاو لمح

                                                           
 .21، ص2016بيروت، محمد عوض الهزايمة، قضايا دولية: تركة قرن معنى وحمولة قرن أتى ، دار المنهل اللبناني،  1
،  2018، 31علي الجرباوي،  " الرؤى االستراتيجية لثالثي القطبية الدولية: تحليل مضمون مقارن" ، مجلة سياسات عربية ، عدد   2

 .9ص
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القطيعة االقتصادية التي نتجت عن التنافس الحاد بين المعسكرين، حيث أنشاأت الادول الغربياة   ▪
يات المسااامى رباااا الشااارقية اتحااااد االقتصاااادأو ربياااة المشاااتركة، فاااي حاااين أسسااات دول و الساااوث األ

 بالكوميكون(. 
ربا الغربية بإنشااء حلاف أو ة ودول تكوين أحالف عسكرية حيث قامت الواليات المتحدة األمريكي  ▪

 الناتو، مما دفع المعسكر االشتراكي بإنشاء حلف وارسو بالمقابل.
السباث نحو التسلح بين  القوتين العظمتين ، حياث تمكناا مان تصانيع الصاواريخ العاابرة للقاارات   ▪

 واألسلحة النووية وخصوصا  في الثمانينات.
ين في هذا النسق الثنائي في حالة صراع ومما سبق نالحظ في أن القوتين القطبيت

التفوث في القوى والتناافر النااتج عان الخاالف حاول  إلىبحكم موقعها فيه، فهما يتسابقان 
 1.المصالح القومية وااليديولوجية

 إلااىاالتحاااد السااوفيتي فااي بدايااة التسااعينات ماان القاارن الماضااي  انهياااروقااد أدى  
ين ، بالتااالي نهايااة الحاارب الباااردة ، وبااروز المعسااكر لااة االسااتقطاب الاادولي بااين حا انتهاااء

 الواليات األمريكية المتحدة  كقطب مهيمن في ما يسمى بالقطبية األحادية.
 نظام القطبية الحادية: •

يقصااد بالنظااام األحااادي القطبيااة وجااود قااوة رئيسااية مهيمنااة علااى النظااام الاادولي تمتلااك 
 فاعلة في النظام الدولي.ال األخرى أدوات الضغط والتأثير على القوى 

أعلاان الاارئيس جااورج بااو  األب عاان تأساايس  1991منااذ انتهاااء الحاارب الباااردة عااام 
نهاياااة نظاااام القطبياااة الثنائيااة وبداياااة عهاااد جدياااد بقياااادة  إلاااىلنظااام عاااالمي جدياااد مشااايرّا بااذلك 

 الواليات المتحدة األمريكية.
الوالياات المتحادة األمريكياة هاي وفي ظل هذا النظاام تتركاز عناصار القاوة والنفاوذ فاي 

وقااد تميااز هااذا النظااام  متفوقااة بكاال مقاااييس عصاارها علااى بقيااة الفاااعلين فااي النظااام الاادولي.
 بسمات عديدة أبرزها:

اقتصاااديات السااوث، انطالقااا  ماان التصااور األمريكااي الااذي ياارى أن الرأساامالية هااي  إلااىالاادعوة   ▪
ر الديمقراطيااة الليبراليااة هااي النمااوذج المطلااوب األفضاال وأنهااا تصاالح لجميااع دول العااالم،  واعتبااا

 .2االقتداء به من جميع دول العالم

                                                           
 203ص  ، مرجع سابق،زماتألالسياسية الدولية واستراتيجية إدارة ا العالقاتثامر كامل الخزرجي،  1
 على الرابط 15/3/2020اطلع بتاريخ   ،العالمي الجديد خصائصه وسماته ، النظام حسين خلف موسى 2

https://democraticac.de/?p=16348 
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ت الدولية، السايما األمام على المستوى السياسي ايمنة الواليات المتحدة األمريكية على المنظما  ▪
 .ت من قبيل التدخل اإلنسانيا، من خالل إصدار قرار المتحدة

وتسخيرها آلليات إعالمية  الثقافي ايمنة العولمة الثقافة الغربية واألمريكية تحديدا   المستوى على   ▪
 .1وذلك لفرض نفوذها وتهديد وجود الهويات الثقافية الجهوية والمحلية على الصعيد العالمي

يرى  "ستيفن والتاز" أن األحادياة القطبياة غيار ثابتاة بطبيعتهاا وساوف تتراجاع فاي 
 2.التعددية القطبية نهاية المطاف أمام

ماااؤتمر بمديناااة  فاااي 2007عاااام  باااوتين فاااي فالديمياااروقاااد أعلااان الااارئيس الروساااي 
ميونخ األلمانية نهاياة حقباة األحادياة القطبياة، ونالحاظ تغيارات كبيارة حاصالة فاي طبيعاة 

وتمثل ذلك في العديد من القضايا  لي في صعود قوى مثل روسيا والصينبنية النظام الدو 
 . 2011الخالفية بين هذه الدول، خصوصا  بعد عام 

 ثانيًا: آلية الاغيير في  نية النظام الدولي
    (الحرب والاغيير في السياسال العالمية ينظرية  وبرل غيلب  -1

ن في كتابه الحرب والتغيير في السياسات العالمية من تفسيره يينطلق روبرت غيلب
للعالقات الدولية على أنها شبيهة بالنظام االجتماعي والسياسي وهي المقولة التي يطرحها الكاتب 

 3  النظام الدولي ينشأ لنفس األسباب التي ينشأ من أجلها أي نظام اجتماعي سياسي(.

 إطارا  لفهم التغيير السياسي الدولي الذي يوجزه بعدد من االفتراضات وهي: غيلبينويضع 

يكون النظام الدولي مستقرا   أي في حالة توازن( إذا لم تعتقد أية دولة بأن من األفضل  .1
 .تغيير النظام لةاو مح

دولة ما تغيير النظام الدولي إذا كانت المنافع المتوقعة تزيد على التكاليف  لاو ستح .2
 .)المتوقعة  أي إذا كانت هناك مزايا محددة متوقعة

تغيير النظام الدولي عن طريق التوسع اإلقليمي والسياسي  إلىستسعى دولة ما  .3
تزيد  أوالتكاليف الحدية ألي تغيير إضافي مع المنافع الحدية  ى او تتسواالقتصادي حتى 

 .عليها

                                                           
 المرجع السابق. 1
 . 308،ص 2007، بيروت، دار الكتاب العربي ،الدولية، تر: هاني تابري العالقاتيتشارد ليتل، توازن القوى في ر 2
3 13-12-P11  and change in world politics. Cambridge University Press.Gilpin, R. (1981). War  
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توازن بين التكاليف والمزيد من التغيير والتوسع ومنافعه يصبح  إلىعندما يتم التوصل  .4
هناك ميل ألن ترتفع التكاليف االقتصادية للمحافظة على الوضع الراهن بصورة أسرع من 

 .القدرة االقتصادية على دعم الوضع الراهن
يعكس  إذا لم يحل انعدام التوازن في النظام الدولي سيتغير هذا النظام وينشأ توازن جديد .5

 .إعادة توزيع القوى 
التغيير في النظام الدولي على الشكل  غيلبينوبناء  على هذه االفتراضات يحلل روبرت 

 التالي:

يكون النظام الدولي في حالة توازن إذا كانت الدول األكثر قوة في هذا النظام قانعة عن 
من حدوا تغييرات وتعديالت الترتيبات اإلقليمية والسياسية واالقتصادية الراهنة، وعلى الرغم 

مجموعة دول( أن وقوع  أوطفيفة إال أن حالة التوازن هي الحالة التي ترى فيها أية دولة قوية  
منافع إضافية تتناسب مع التكاليف المتوقعة إلحداا  إلىتغيير في النظام الدولي لن يؤدي 

مجموعة دول في النظام الدولي قد تستفيد من  أوتغيير في النظام. وعلى الرغم من أن كل دولة 
السعي وراء إحداا  التاو محأنواع معينة من التغيير لكن التكاليف المترتبة على ذلك سوف تثبط 

 تغييرات في هذا النظام.

 ت في القوةو االنمو المتف                                

 

 

 

 

 ( مخطط التغيير السياسي الدولي لدى غيلبن.1يمثل الشكل  

 .P 12 Gilpin, R. (1981). War and change in world politics. Cambridge University Press المصدر:

 

 

 إعادة توزيع  القوة  النظام في حالة توازن

 اختالل توازن النظام حل أزمة النظام
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  غانسكي (تحول القوة أو نظرية   -2

فقدان الدولة المهيمنة موقعها  إلى( Power Transitionيشير مفهوم تحول القوة  
القيادي لمصلحة قادم جديد سريع التنامي، األمر الذي يجعل من األخير كأنه ظل لهذه الدولة 
المهيمنة. ولكي يحدا تحول للقوة، يتعين على القادم الجديد أن يحصل على مصادر للقوة أكبر 

قل يحدا تعادال  مع المقدرات القومية للدولة القائد، بالشكل على األ أومما لدى الدولة المهيمنة، 
 1 .ي او التسالذي يجعل من المقدرات القومية لكل منهما تقترب من حد 

رغانسكي ال تزال صالحة لالختبار، كما إن أو إن مقوالت نظرية تحول القوة التي قدمها 
رغانسكي من خالل نظريته الدول، حسب درجة القوة ودرجة أو لديها قدرة تنُبئية عالية. وقد قسم 

 :أربع فئات رئيسية هي إلىالرضا، 

 الدول القوية والقانعة. .1
 الدول القوية وغير القانعة. .2
 الدول الضعيفة وغير القانعة. .3
 الدول الضعيفة والقانعة. .4

القانعة هي التي ووفقا  لهذه النظرية، فإن الفئة الثانية التي تتمثل بالدول القوية وغير 
لى ليست لها مصلحة في تغيير ايكل النظام و تتسبب في حاالت عدم االستقرار، ألن الفئة األ

الدولي الذي يخضع لهيمنتها، في حين أن الفئة الثالثة، رغم أنها غير قانعة، فإنها تفتقد القدرة 
لفئة الثانية، فتتصور أنها على التغيير، بينما الفئة الرابعة ضعيفة وقانعة بالوضع الدولي. أما ا

تمتلك من القوة ما يؤهلها لممارسة دور على الساحة الدولية أكثر أهمية من المكانة المتاحة لها، 
 لى.و وفقا  للقواعد التي يفرضها ايكل القوة الموجود، والذي تمليه حسابات خاصة بدول الفئة األ

تغيير الوضع  إلىذين يسعون رغانسكي، فمن هذه الفئة يظهر المنافسون الو ووفقا  أل
القائم، وتأسيس نظام دولي آخر، وهي القوى التي تراجعت ووافقت على القيام بدور ثانوي في 

                                                           
، مركز دراسات القوة تحول نظرية إطار في الدولي النظام هيكل في والصيني الروسي الصعود تأثيراتعالء عبد الحفيظ محمد،  1

 الوحدة العربية.

-ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AAhttps://caus.org.lb/
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A

%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/# 

https://caus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
https://caus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
https://caus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
https://caus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
https://caus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
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رغانسكي قد طبق هذه المقوالت على ألمانيا أو التغلب عليه. وإذا كان  لتاو حالنظام الدولي الذي 
على وضع كل من روسيا والصين في  بعد الحرب العالمية الثانية، فإنها ربما تصبح أكثر انطباقا  

 الوقت الحالي.

 نظرية  ول كيندي  -3

، 2000عام  إلى 1500" لفترة امتدت من عام صعود الدول العظمى وهبوطهافي بحثه "
استنتج كيندي أن هناك شبه قوانين تحكم مسيرة الدول العظمى وتسير معظم هذه الدول في 

أن هناك صلة بين الصعود والهبوال  إلىخلف خطوات متشابهة في أثناء صعودها وهبوطها، و 
االقتصادي ألي من القوى الكبرى وبين صعودها وانهيارها كقوة عسكرية مهمة، ويستشهد بأمثلة 

 1اخر القرن الثامن عشر.أو وكذلك صعود بريطانيا في  1630عديدة منها صعود السويد عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 سابق.شاهر اسماعيل الشاهر، كيف يتغير النظام الدولي، مرجع  1
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 الصعود الصيني على  نية النظام الدولي أثرالمبحث الثاني:  

، نالحظ أنها شهدت التي مرت بها بنية النظام الدوليالمراحل التاريخية  إلىبالنظر 
ربية منذ القرن السابع عشر، و تغييرات كبيرة حيث ظلت القوة المهيمنة عليها في نطاث القارة األ

، الكبرى فيها وشهدت تحوالت كبيرة الدولوبقي الصراع على الهيمنة في نطاث هذه القارة بين 
لكن منذ مطلع القرن العشرين وصعود الواليات المتحدة األمريكية كفاعل رئيسي في بنية النظام 

الحرب العالمية الثانية، كقوة عسكرية لى، ثم بعد نهاية و الدولي في نهاية الحرب العالمية األ
تي، وقد ترسخت ايمنة الواليات المتحدة يسوفية عظمى في مواجهة االتحاد الواقتصادية وسياس
مع بداية القرن و االتحاد السوفيتي في نهاية التسعينات من القرن العشرين،  انهياراألمريكية مع 

الواحد والعشرين برزت الصين كقوة اقتصادية وسياسية صاعدة، تمتلك من األدوات واإلمكانيات 
 حد.أو ية كقطب التي تهدد مكانة الواليات المتحدة األمريك

 ل: مؤشرال الصعود الصينيوالمطلب ال 

سوف يتطرث هذا المطلب ألبرز مؤشرات الصعود الصيني، السيما المؤشرات 
إلنفاث المؤشرات العسكرية حيث ازداد او  أبرز مالمح الصعود الصيني،من تي تعد االقتصادية ال

عناصر القوة الناعمة للصين حيث ازداد نشاطها في  إلى إضافة، العسكري الصيني بشكل كبير
 .األخرى ، ونشر الثقافة الصينية في بلدان العالم ية سلميةالمؤسسات الدولية، وتبني سياسية خارج

 االباصاديةالمؤشرال  أواًل:

وتعد الصين مريكية ،تعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الواليات المتحدة األ 
وثاني  وأكبر مصدر تجاربهأسرع اقتصاد نموا  في الثالثين سنة الماضية، كما تعتبر أكبر دولة 

أن النهوض  إلىتشير العديد من الدراسات األكاديمية العالمية، و  .1أكبر مستورد في العالم
، وبما 2040والتطور في االقتصاد الصيني سيمكنه من التفوث على االقتصاد األمريكي في عام 

أن الواليات المتحدة األمريكية هي الدولة الوحيدة القوية، التي لها القوة االقتصادية والعسكرية 
خيارات  أصبح للصين، إقليميا  في منطقة جنوب شرث آسياالتي تمكنها من لعب الدور الرئيسي 

                                                           
يونس مؤيد يونس، أدوار القوى األسيوية الكبرى في التوزان االستراتيجي في اسيا بعد الحرب الباردة وآفاقها المستقبلية ،  1

 .28، ص2015األكاديميون للنشر والتوزيع ، عمان، 
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والهيمنة األمريكية وهذه إلقامة تحالفات واتفاقيات تجارية واقتصادية، من أجل ضبط تلك القوة 
 .1منطقة جنوب شرث آسيا إلىلوية اهتمام السياسة الخارجية الصينية تتجه أو ت جعلت االتدا ي

األجنبية المباشرة بعد الواليات المتحدة األمريكية،  لالستثماراتتعد الصين أكبر مزود 
، مقابل % عن العام الذي سبق15مليار دوالر بنمو  116خروج  2014حيث شهدت عام 

األجنبية المباشرة الخارجة من الواليات المتحدة األمريكية، كما تحتل المرتبة  لالستثمارات% 3نمو
مليار  129البالد والتي بلغت  إلىلى عالميا  من حيث االستثمارات األجنبية المباشرة الداخلة و األ

  2014.2 دوالر عام

، 2014تريليونات دوالر عام  2.3تملك الصين أكبر احتياطيات بالعملة األجنبية بالغة 
دوالر  155ضعفا من  40وقد نجحت الصين في رفع الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بأكثر من 

،وقد قامت الصين بتخفيض مستويات  2015دوالر عام  6400نحو  إلى 1978للفرد عام 
مركز تصنيع للعالم، متخصصة بتجميع المنتجات  إلىدها بفضل تحولها الفقر واالرتقاء باقتصا

  .3محليا باالعتماد على اليد العاملة الرخيصة نسبيا وتصدير السلع الرخيصة لجميع الدول

تريليون دوالر بنسبة نمو  14حوالي  2019بلغ الناتج المحلي اإلجمالي في الصين عام 
،  وهو ما يمثل 4مليار دوالر 422تجاري الصيني حوالي %، وقد بلغ إجمالي الفائض ال8بلغت 
% من إجمالي االقتصاد العالمي، بذلك تعتبر الصين محركا  هاما  الستقرار وانتعا   15حوالي 

 . االقتصاد العالمي

 إلىت الصادرات الصينية الدخول منظمة التجارة العالمية، استطاع وبحسب معلومات
معظم أسواث العالم، وقد لعب القطاع الخاص دورا  في دعم النمو وخلق الوظائف، حيث ساهمت 

  .% من الصادرات90ن إجمالي الناتج المحلي، و% م75شركات القطاع الخاص بنحو 

                                                           
 167م، القاهرة، العدد هدى ميتيكس، الصعود الصيني.... التجليات والمحاذير، مجلة السياسية الدولية ، مؤسسة األهرا 1

 .74،ص2007،
 كيف تحول اقتصاد الصين إلى ثاني اقتصاد عالمي؟ العربية انظر على الرابط التالي: 2

html/ http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/ ، 1/3/2020اطلع بتاريخ 
 المرجع السابق.  3
4f output, AccessibleThe world bank, World Development Indicators: Growth o 

 http://wdi.worldbank.org/table/4.1 

http://wdi.worldbank.org/table/4.1
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الصينية في العالم خصوصا  قارة افريقيا وتقديم القروض للدول الفقيرة  اتاالستثمار وتلعب 
 الصين دوليا . مكانةع رفوالنامية في 

 المؤشرال العسكرية ثانيًا:

من أكبر المؤسسات العسكرية على مستوى العالم،  أصبحت المؤسسة العسكرية الصينية 
والتقليدي, مع  االستراتيجيالتسلح على الجانبين  إلى إضافةالتفوث العددي  إلىويرجع ذلك 

 .والتكنولوجيالتقني  تميزها

منذ انضمامها النادي النووي عام  عاليةبقدرة نووية الصين تميزت  فمن الناحية النووية
مكنت من امتالك ونشر أسلحة ، وقد أكسبها ذلك قوة نووية تعتبر األكبر في آسيا، وت1964
 1.، يمكن أن تكون رادعة للواليات المتحدةنووية

تشهد الصين توسع دائرة تحالفاتها وقواعدها العسكرية لزيادة قدراتها الجيوسياسية 
ل أو وخصوصا في منطقة جنوب شرث آسيا خصوصا  المحيطة بتايوان، كما افتتحت الصين 

قاعدة عسكرية لها في قارة أفريقيا في جيبوتي وهي قريبة من القاعدة العسكرية األمريكية، 
  .2ندي صيني في السودانج 4000ويتواجد حوالي 

لبيضاء" التي تم راث او لويات العسكرية للحزب الشيوعي الصيني المسمى ب" األو ووفقا  لأل
في الصراع  استراتيجية، قد نصت على أن الصين تسعى المتالك مبادرات 2015إصدارها في 

والمجاالت،  االتجاهاتالعسكري، على نحو يقوم بالتخطيط االستباقي للكفاح المسلح في كل 
البناء العسكري، أما المرحلة الحالية فتشهد بعض التحديثات في مجاالت  لتسريعواغتنام الفرص 

غزو ستية و البال للصواريخمعينة مثل القدرات على رد الفعل السريع والمساندة البحرية والجوية 
 .3القادمة رصها على زيادة اإلنفاث العسكري في السنواتحالفضاء، كما أعلنت الصين عن 

، أن نسبة الصين من 2017وقد أشار معهد استكهولم ألبحاا السالم في تقرير له عام 
تبة الثانية خلف الواليات المتحدة األمريكية، وقد % في المر 7,3اإلنفاث العسكري العالمي بلغت 

                                                           
 االصين زيادة جديدة باإلنفاق العسكري ، على الرابط:  1

http://www.skynewsarabic/   : 3/3/2020اطلع بتاريخ 
 حمد عبد السالم، القدرات العسكرية الصينية والتوازنات اإلقليمية، السياسة الدولية على الرابط:م 2

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1591.aspx   : 3/3/2020اطلع بتاريخ 
 المرجع السابق 3

http://www.skynewsarabic/
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1591.aspx
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الحكومة ، وقد أعلنت 20171% من الناتج القومي اإلجمالي للعام 1,9شكل هذا اإلنفاث نحو 
أنها تنوي إنفاث  2019الصينية خالل االجتماع السنوي للبرلمان الصيني في شهر أيار عام 

 .2% عن األعوام السابقة8,1مليار دوالر على الجيش أي زيادة ميزانيتها بنسبة  175

 القوة الناعمة مؤشرال ثالثًا:

عها الحكومة الصينية تبتتجلى القوة الناعمة الصينية في نهج السياسة الخارجية التي ت  
 ، حيث  انتهجت سياسة خارجية متميزة عن سياسات الدول الكبرى عبر التاريخ.تجاه الخارج

تبني الصين للقوة الناعمة في تعاملها مع العالم الخارجي من خالل يمكن مالحظة مدى 
 الدالالت التالية:

 مع المؤسسات والمنظمات الدولية  التعاون  -1
استطاعت الصين االنخراال بالمؤسسات والمنظمات الدولية التي تأسست بعد الحرب 

المساهمة في إقامة منطقة حرة مع  فترة إحجام طويلة،  حيث عملت علىالعالمية الثانية بعد 
اجتماع منظمة شنغهاي"، وقد بدأت عضوّا نشطّا فيما يتعلق بآلية " دول اآلسيان، وأصبحت
تقديم المساعدات الخارجية، وبذلت جهودّا كبيرة في تطبيق المعايير بزيادة مساهمتها في 

الدولية في بعض المسائل الحساسة مثل التجارة الحرة، عدم االنتشار النووي، مسائل حماية 
 .3البيئة

 شعار النمو السلمي للصينتبني  -2
، واعتبر أحد أهم مبادئ السياسة 2003ل مرة عام و حيث تم استخدام هذا الشعار أل

سيا والواليات المتحدة بلدان جنوب شرث آ لطمأنةالخارجية الصينية، وقد استخدم هذا الشعار 
حيث النمو الصيني ال يشكل تهديدا  للسلم واالستقرار في المنطقة، بل سيكون له  ،األمريكية

حظة أن الصين تتجنب مواجهة الواليات يمكن مالو ، 4األخرى نتائج إيجابية على الدول 
 المتحدة األمريكية من خالل تبني هذا الشعار.

                                                           
 ، على الرابط: 2017لإلنفاق العسكري عام مجموعة البنك الدولي  1

https://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS   3/3/202اطلع بتاريخ 
 الصين تعلن عن نيتها رفع ميزانيتها العسكرية ، على الرابط:  2

http://wdi.worldbank.org/table/5.7    2020 /4/3اطلع بتاريخ 
 . 84هدي ميتيكس، " الصعود الصيني... التجليات والمحاذير"، مرجع سايق، ص  3
 .85المرجع السابق، ص  4

https://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
http://wdi.worldbank.org/table/5.7
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 الترويج للثقافة الصينية -3
تعمل الحكومة الصينية على إقامة تبادل ثقافي مع العديد من دول العالم، للتعريف 
ي بالصين وترويج ثقافتها، حيث تقوم بتوفير الدعم والتمويل إلقامة مهرجانات كبيرة ف

بلدا   23ثقافيا  في  ( مركزا  كونفوشيوسيا  32العواصم الغربية، وفي سياث ذلك قامت بافتتاح  
 .1من أجل تقديم صورة لطيفة عن ثقافتها للعالم الخارجي

 
 تأثير الصعود الصيني على النظام الدولي المطلب الثاني:

المطلب السابق نالحظ مدى تصاعد القوة الصينية ما تم استعراضه في من خالل 
حيث باتت اليوم تهدد الهيمنة األمريكية ليس فقط من الناحية االقتصادية انما من الناحية 

حيث ازداد النشاال العسكري الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي، العسكرية والسياسية، 
خالل منح القروض واالستثمارات ضمن التغلغل الصيني في القارة األفريقية من  إلى إضافة

دولها، وإنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي، وقد طرح الرئيس الصيني جاين بينغ مشروع 
يعبر عن الرؤية الصينية في سبيل تعزيز الحضور  ، وهذا2013"الحزام والطريق" في عام 

صيني التحديات التي تواجه الصعود ال الدولي، فيما يلي سوف يستعرض هذا المطلب
 ثره على بنية النظام الدولي.أصعود الصيني و لل المحتملة سيناريوهاتوال

 اًل: الاحديال الاي تواجه الصعود الصيني أو 
أعلى معدالت النمو جازات السيما فيما يتعلق بتحقيق حققت الصين العديد من االن

تغيرات على الصعيد السياسي واالجتماعي، على  إلىوأدت هذه االنجازات ، االقتصادي
الرغم من ذلك تعاني الصين من مشاكل عديدة على المستوى االقتصادي والسياسي وحتى 

 .2العسكري 
، والعلوم التكنولوجياعلى المستوى االقتصادي: على الرغم من التقدم في مجال  -1

كذلك  .3على البحوا والتنمية% من إنفاث الواليات المتحدة 10إال أن الصين ال تنفق سوى 

                                                           
التوزان االستراتيجي في اسيا بعد الحرب الباردة وآفاقها المستقبلية، مرجع يونس مؤيد يونس، أدوار القوى األسيوية الكبرى في  1

 .31سابق، ص 
 .80هدى ميتكس، مرجع سابق ، ص   2
 يحيى  محمد، " هل تمثل الصين خطراً على الواليات المتحدة على الرابط: 3

http://www.anaassi.com/  7/3/2020اريخ اطلع بت 

http://www.anaassi.com/
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بالرغم من النمو االقتصادي إال أن مستوى التنمية البشرية الصينية ال يزال متوسط المستوى 
 .1بين المدن والقرى الصينية ومتفاوت
النقف في موارد الطاقة:  ال تستطيع الصين سد حاجاتها من الطافة على الرغم  -2

الطاقة بكل  الستيراددفعها  مما من وجود ثروات معدنية وموارد طاقة مهمة،
ل بعد الواليات المتحدة األمريكية، حيث تزداد و تعتبر المستهلك األو أنواعها، 

 .2حاجتها سنويا  باستمرار
تعاني الصين من تركيز الثروة في أيدي طبقات على المستوى االجتماعي:  -3

أهم التحديات  يعد من األمر الذي األقاليمالتنمية بين  وتفاوتاجتما ية معينة 
 .في هذا المجال التي تواجه الصين

الحزب الشيوعي الصيني" "سياسة الحزب الواحد إن على المستوى السياسي:  -4
 توتر بين النظام السياسي الحاكم ومختلف القوى االجتما ية إلىقود ت تأصبح
 3.، خاصة في الريفالصينية

المرحلة األخيرة على على المستوى العسكري: بالرغم من أن الصين عملت في  -5
زيادة قدرتها العسكرية من خالل زيادة اإلنفاث العسكري، إال أنه بقي الكثير 
لتصبح قوة عسكرية تستطيع تحدي القوة العسكرية األمريكية، السيما على 

 مستوى صناعة األسلحة وخوض سباث تسلح مع الواليات المتحدة األمريكية.
ن ما تعانيه الصين من خالفات حدودية مع إ على مستوى العالقات الخارجية: -6

جيرانها المدعومين من الواليات المتحدة األمريكية تؤثر في حاضر الصين 
دولة، ومن أبرز الملفات  22ومستقبلها، السيما أن للصين حدودا  مشتركة مع 

األمريكي، وكذلك العالقة مع اليابان  –ملف تايوان موضوع للصراع الصيني 
اإلرا التاريخي مما يؤثر على العالقات بين البلدين، وتبقى  والخالفات ذات

                                                           
 تحديات تواجه االقتصاد الصيني على الرابط 1

http://www.alihamoudi.com/   8/3/2020اطلع بتاريخ 
 عبد الحكيم القاللي، الصين قوة اقتصادية صاعدة على الرابط: 2

w.madariss.fr/http://ww   8/3/2020اطلع بتاريخ 
 .90هدى ميتيكس " الصعود الصيني.... التجليات والمحاذير"، مرجع سابق، ص  3

http://www.alihamoudi.com/
http://www.madariss.fr/
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عالقة الصين مع الواليات المتحدة األمريكية مرهونة بالعديد من الملفات 
 .1المتشابكة، حيث تفرض هذه الملفات نفسها على تلك العالقات

 
 ثانيًا: سينا يوهال الصعود الصيني

آخر،  إلىل كيفية االنتقال به من شكل بعد أن تم التعرف على النظام الدولي وتحلي
هم مقومات الدولة الصينية والتحديات التي تواجهها سيعمل البحث على وبعد أن تم عرض أ 

النظام الدولي القادم. وضع عدة سيناريوهات لمستقبل الدولة الصينية وما يمكن أن تلعبه في 
 يمكن توضيح هذه السيناريوهات فيما يلي:

 سينا يو نجاح الصي  في الهيمنة على النظام الدولي -1
يعتمد هذا السيناريو على عدة اعتبارات، حيث ينعكس النمو االقتصادي الصيني 

، في يل ميزان القوة العالمي نحو آسياتتمكن من تحو و ، قوتها الدبلوماسية واالستراتيجيةعلى 
الواليات  لمتقدمة وعلى رأسهادات الغربية اظل ضعف النظام الذي تهيمن عليه االقتصا

الحزام عات الصين العمالقة خاصة مشروع "وذلك من خالل مشرو المتحدة األمريكية، 
، ويضع الصين في مقدمة حركة العالقات يتوقع منه أن يغير خريطة العالموالطريق" الذي 

 .2الدولية
% 15نصيب الصين من الناتج القومي اإلجمالي الذي يشكل  يدعم هذا السيناريو

في  2030% في عام 20حوالي  أنه سيصل إلى إلىمن الناتج العالمي، وتشير التوقعات 
 ربي واألمريكي.و ظل تراجع أداء االقتصاد األ

االستثمارات الخارجية والمشاريع  في حال استمرار الصين بالنهج المتبع خصوصا  
إلى استمرار التراجع في  إضافة، استمرار االستقرار الداخليتقوم بها وفي حال  العمالقة التي

، من "الربح للجميعتي طرحتها تحت شعار جذاب للدول "ووفق رؤيتها ال األمريكية،الهيمنة 
 العالمية. إلىالممكن للصين أن تنتقل من اإلقليمية 

 

                                                           
 .94المرجع السابق، ص  1
 ،200،مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد21مصطفى علوي، القرن االسيوي؟ مستقبل هيكل القوة في النظام الدولي في القرن  2

 .54ص، 2015
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 سينا يو السيطرة على الصعود الصيني -2
 على كبح جماحثل هذا السيناريو بقدرة الواليات المتحدة األمريكية كقوى عظمى تمي

صعود مصالحها االستراتيجية مهددة نتيجة أن ترى فالواليات المتحدة ، الصعود الصيني
، تؤثر على حلفائها في القارة اآلسيوية كالهند واليابان، إلى قوة عظمىالصين وتحولها 

وقف  تستطيعحيث أن هذه القوة ال  ،ةربي الحليف للواليات المتحدو االتحاد األ إلى إضافة
الواليات المتحدة كبح جماح الصين عن طريق عرقلة  لاو تحالصعود الصيني، بينما 

للتحكم  إضافة، بكمياته مشاريعها خصوصا  في أفريقيا، والسيطرة على منابع النفط والتحكم
ستراتيجية للصين، واستخدام اإلعالم الغربي بالمضائق والممرات البحرية ذات األهمية اال

 وتوظيفه ضد الصين، كل هذا يساعد على نجاح هذا السيناريو.
االقتصادية للشركات  اإلغراءاتلكن الصين تستطيع مواجهة هذا السيناريو من خالل 

 داتالغربية وفتح الفرص أمامها، ومساعدة الدول الفقيرة من خالل تقديم القروض والمساع
 ها.ؤ بين الواليات المتحدة وحلفا الكبيرة الخالفاتيساعدها في ذلك ، لها

 سينا يو إجهاض الصعود الصيني -3
 ا  الصعود الصيني يمثل خطر  ترى  الواليات المتحدة أن يقوم هذا السيناريو على اعتبار

األمريكية والغربية، حيث تركز  االستراتيجيةويهدد المصالح  على األمن القومي األمريكي
من خالل إثارة  قوتهاإضعاف عناصر و ، المتحدة على عوامل الضعف الصينيةالواليات 

الخالفات العرقية مثل قضية اإليغور، وبث حمالت قضية التبت( و لقالقل السياسية  ا
سباث  إلىإعالمية موجهة ضد الصين  قضية حقوث اإلنسان(، ومن الممكن جر الصين 

 .أخرى نزعات حدودية  أودخول مواجهات عسكرية فيما يتعلق بتايوان  أوتسلح 
يتوجب علينا تحليل مواقف الدول إلقاء نظرة أوسع على الساحة الدولية ومن خالل 

مما ال شك به أن  مثل روسيا. من الصعود الصيني الكبرى األخرى المؤثرة في النظام الدولي
ير قانعة بقيادة الواليات المتحدة للعالم، وتسعى ألن تكون قطب الدولة الروسية هي دولة غ
ل الذي يطرح نفسه هنا: هل تقبل روسيا بدولة صينية مجاورة لها اعالمي منفرد، ولكن السؤ 

 في الروسية-الصينية المصالح التقاء من فبالرغمتلعب دورا  رئيسيا  في الساحة العالمية؟ 
 العالقات وجهة في عائق ا تقف قد التي النقاال من العديد هناك أنّ  إالّ  النقاال من الكثير

 في أوروبية قّوةّ  أّنها على نفسها ترى  روسياأن  :النقطة الولى .بين البلدين االستراتيجية
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 االستراتيجي نفوذهم منطقة آسيا وأنّ  كذلك ليسوا أّنهمب الصينيون  يعرف فيما األحيان، أغلب
 لها يكون  ولن سياآ في كقوة روسيا تحّرك من سيحد الحال بطبيعة وهذا الحيوي، ونطاقهم
 نّ هي أ :النقطة الثانية. الروس حفيظة سيثير ما وهو أوروبا في نفسه الوقت في ممّيز موقع
 أو يعرقل وبالتالي الروسية الفئات من العديد حساسية يثير قد الصين أمام روسيا ضعف
 الكثافة مسألة هي :النقطة الثالثة .الصين مع العالقة في المشاكل من العديد يوجد

 مقارنة الروسية السكانية الكثافة أنّ  حين في عالية سكانية كثافة تشهد فالصين ،السكانية
 تشّكل المسألة هذه أنّ  الروس القوميين من يرى  من هناك بالتالي و صغيرة الصينية بنظيرتها

 في الصين يدفع وأنّ  بدّ  ال الصيني السكاني االنفجار أنّ  باب من لروسيا تهديدا   و ا  خطر 
وهناك العديد من اآلراء  .الضحية هي روسيا فتكون  الجغرافي التمّدد إلى المراحل من مرحلة

التي تقول بأنه ليس من مصلحة روسيا وجود دولة قوية بجانبها تشكل قطبا  عالميا  مثل 
 1الصين.
ب الحضور سياسيا  وعسكريا  على ن تنامي الحضور الصيني كقوة اقتصادية، يستوجإ

ثير من المناطق الساحة الدولية، فالتواجد السياسي الصيني لم يظهر بصورة واضحة في الك
 % من واردات النفط والغاز تمر عبر البحار والمحيطات90السيما أن و ، الهامة من العالم

 وهذا يشكل عائق في وجه الصعود الصيني. ، التي تسيطر عليها الواليات المتحدة األمريكية

  

                                                           
 .2006، 26، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العددالروسية-الصينية االستراتيجية العالقات، باكير حسين علي 1
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  الخاتمة

 أعقاب الاذي العاالمي النظاام علاى المهايمن القطاب هاي األمريكياة المتحادة الواليات تزالال 
 تناولااات التاااي السياساااية األدبياااات بعاااض ذهبااات وقاااد ،1991 عاااام فاااي الساااوفياتي االتحااااد انهياااار

 والنظااام انتقاليااة، فتاارة هااي الحاليااة الفتاارة أن إلااى الاادولي النظااام لمسااتقبل المحتملااة الساايناريوهات
علاى السااحة  جديادة قاوى  صاعود بسابب القطبياة، متعادد نظاماا   سيكون  2025 عام بحلول الدولي

ولكاان فااي ظااال  الدوليااة أهمهااا الصااين التااي تتمتااع بنمااو اقتصاااادي مرتفااع قياسااا  بالاادول األخاارى،
المضااائق والمماارات البحريااة فااي العااالم جعاال ماان الواليااات المتحاادة  ساايطرة الواليااات المتحاادة علااى

سااايما أن هاااذه المضاااائق والممااارات تمثااال الشاااريان الاااذي يماااد الصاااين ال الدولاااة المتفوقاااة عساااكريا  
بالطاقااة الضااارورية لنموهاااا. إضااافة إلاااى عالقاااات الواليااات المتحااادة المتجاااذرة مااع الااادول المصااادرة 

اصة السعودية والقواعد العسكرة الموجودة في هذه الدول جعل هذه للطاقة كدول الخليج العربي وخ
ممااا أعطاى الواليااات المتحاادة األفضاالية   الدولاة محكومااة بسياساااتها الخارجياة بالسياسااة األمريكيااة,

  ألن تتحكم بما سيصل إلى الصين من هذه الدول

االقتصاادية  وعند الحديث عن الصعود الصيني فالصعود الصيني األكبار هاو مان الناحياة
وهذا بالرغم من أهميته الكبيرة إال أنه ال يكفي لتغيير بنية النظام الدولي، فهناك نواحي أخارى لهاا 
أهمياة ال يمكاان نكرانهااا، فماان الناحيااة العسااكرية تتفاوث الواليااات المتحاادة بأشااواال علااى الصااين ماان 

تكنلوجية فرغم التقادم الصايني التسلح. أما من الناحية العدد القواعد العسكرية واإلنفاث على  حيث
في هذا المجال إال أن الواليات المتحدة ما زالت الدولة المتفوقة والجميع يعلم ماذا فعلت العقوبات 

بحجااة أن هااذه الشااركات تقااوم  2019األمريكيااة بكباارى الشااركات الصااينية  هااواوي وغيرهااا( عااام 
 بالسرقة العلمية والتجسس.

 صاموداالمتياز للواليات المتحدة األمريكية هاو عملتهاا المحلياة ف يعطي األمر اآلخر الذي
 غياار الوحياادة العملااة جعلااه األخياارة، العقااود خااالل واجههااا التااي األزمااات جميااع وجااه فااي الاادوالر
 وهاذا بالادوالرلهاا  بيعه يتم من مواد أولية للصين سيصل مافإن وكما تبين سابقا   ،للتنافس القابلة
 اسااتبدال تسااتطيع ال فالصااين االقتصااادية، الناحيااة ماان األمريكيااة المتحاادة الياااتللو  امتيااازا   يشااكل
، ناايااك عاان الكميااات الكبياارة التااي تمتلكهااا منااه فماان غياار المنطااق أن أخاارى  عملااة بااأي الاادوالر

 بااه يحظاى الااذي االساتثنائي الوضاع ذاترغاب بانهيااره وهااي مان أكباار الخاسارين إذا ماا تاام ذلاك. هاا
 اقتصااادا   تمتلااك ال فهااي مطابقتهااا، تقريبااا   يمكاان ال لتركيبااة المتحاادة الواليااات امااتالك يعااززه الاادوالر
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 العاالم باه يثاق قاانوني وإطاار راسخة ومؤسسات عميقة مالية أسواث أيضا   لديها وإنما فحسب كبيرا  
 أي وقعات متى العالم إليه يأوي  الذي الركن هو الدوالر يظل أن المرجح من لذلك، ونتيجة .أجمع
 علااى محتماال آخاار منااافس أي ماان حقيقااي تهديااد أي دون  المسااتقبل، فااي ماليااة عاصاافة أو أزمااة
 .الواقع أرض

أخياارا  وبعااد دراسااة الواقااع االقتصااادي والتكنلااوجي والعسااكري  التوزيااع المااادي للقااوة( يمكاان 
 الوبوووت فوووي-مريكياااة القطاااب األول عالمياااا  لمااارجح أن تظااال الوالياااات المتحااادة األمااان ا القاااول أناااه

 .األقل على -الراه 

  



28 
 

 بائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية

 أواًل: الكاب

سالي نبيل شعراوي، العالقات الصينية األمريكية وآثر التحول في النظام الدولي، العربي  .1
 .2018، 1ال للنشر والتوزيع، القاهرة،

 دار ،األزمات إدارة واستراتيجية الدولية السياسية العالقات الخزرجي، كامل ثامر .2
 .2005 عمان، والتوزيع، للنشر مجدالوي 

 الدولية، السورية األكاديمية ،1ال الدولية، العالقات نظريات المصري، موسى خالد   .3
 .15ص سوريا،

، عمر األيوبي جمةهنري كيسنجر، الدبلوماسية من الحرب الباردة حتى يومنا هذا، تر  .4
 .1995 عمان، الدار األهلية للتوزيع والنشر،

عبد القادر محمد فهمي، النظريات الجزئية والكلية في العالقات الدولية، دار الشروث،  .5
 .2018عمان، 

 مصر، ، دار الهدى للنشر والتوزيع،لدولي: النظريات واإلشكالياتجهاد عودة، النظام ا .6
2004. 

ة للنظرية العامة للتنظيم جعفر عبد السالم، المنظمات الدولية: دراسة فقهية وتأصيلي .7
 .1998لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمات اإلقليمية، القاهرة،  الدولي

محمد عوض الهزايمة، قضايا دولية: تركة قرن معنى وحمولة قرن أتى، دار المنهل  .8
 .2016اللبناني، بيروت، 

هاني تابري، دار الكتاب العربي،  جمةريتشارد ليتل، توازن القوى في العالقات الدولية، تر  .9
 .2007بيروت، 

يونس مؤيد يونس، أدوار القوى األسيوية الكبرى في التوزان االستراتيجي في  .10
 .2015، عمان، ، األكاديميون للنشر والتوزيعسيا بعد الحرب الباردة وآفاقها المستقبليةآ
 

 ثانيًا: البحوث والد اسال

مضمون مقارن"،  علي الجرباوي، " الرؤى االستراتيجية لثالثي القطبية الدولية: تحليل .1
 .2018، 31مجلة سياسات عربية، عدد 



29 
 

 الدولية، السياسية مجلة والمحاذير، التجليات.... الصيني الصعود ميتيكس، هدى .2
 .2007، 167 العدد القاهرة، األهرام، مؤسسة

 ،21 القرن  في الدولي النظام في القوة ايكل مستقبل االسيوي؟ القرن  علوي، مصطفى .3
 .200العدد القاهرة، الدولية، السياسة مجلة

 الوطني الدفاع مجلة الروسية،-الصينية االستراتيجية العالقات باكير، حسين علي .4
 .2006 ،26العدد اللبناني،

 

 ثالثًا: المقاالل

   .شاهر اسماعيل الشاهر، كيف يتغير النظام الدولي .1
det8category-http://www.dampress.net/2page=slew 

 .حسين خلف موسى، النظام العالمي الجديد خصائصه وسماته .2
https://democraticac.de/?p=16348 

عالء عبد الحفيظ محمد، تأثيرات الصعود الروسي والصيني في ايكل النظام الدولي في  .3
 العربية.إطار نظرية تحول القوة، مركز دراسات الوحدة 

aus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%https://c
-D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A

%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/#-%D9%81%D9%8A 

 .ي؟ العربيةإلى ثاني اقتصاد عالم كيف تحول اقتصاد الصين .4
html/ http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/ 

 .زنات اإلقليمية، السياسة الدوليةمحمد عبد السالم، القدرات العسكرية الصينية والتوا .5
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1591.aspx   

 .ن نيتها رفع ميزانيتها العسكريةعالصين تعلن  .6
http://wdi.worldbank.org/table/5.7 

  .الصين زيادة جديدة باإلنفاث العسكري  .7

http://www.dampress.net/2page=slew-det8category
https://caus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
https://caus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
https://caus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
https://caus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
https://caus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
https://caus.org.lb/ar/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1591.aspx
http://wdi.worldbank.org/table/5.7


30 
 

http://www.skynewsarabic/ 
 .2017العسكري عام نفاث مجموعة البنك الدولي لإل .8

https://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS 

 .لصين خطرا  على الواليات المتحدةيحيى  محمد، " هل تمثل ا .9
ww.anaassi.com/http://w 

 .قاللي، الصين قوة اقتصادية صاعدةعبد الحكيم ال .10
http://www.madariss.fr/ 

11. The world bank, World Development Indicators: Growth of 
output, Accessible 

 1http://wdi.worldbank.org/table/4.1   
 

 المراجع باللغة االنكليزية

1- Gilpin, R. (1981). War and change in world politics. Cambridge 
University Press. 

 

 
 

 

 

http://www.skynewsarabic/
https://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS
http://www.anaassi.com/
http://www.madariss.fr/
http://wdi.worldbank.org/table/4.1

