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 ملخص
الدارسة كيفية تأثير اللوبي الصيني على السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين  تناقش 
وكيفية التطور في اآلليات المستخدمة من أعضاء   ، (2016( حتى نهاية عام ) 2001خالل الفترة من )

باإلضافة   ،ومدى فعاليتها للتأثير على السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين ،اللوبي الصيني
 اقشة دور جماعات الضغط )اللوبيات( في التأثير على السياسة الخارجية األمريكية.لمن

الدراسة إبراز دور الفواعل غير الرسمية مثل اللوبي الصيني في التأثير على عملية    استهدفت
باإلضافة لتوضيح التطور في منظور أعضاء  ،صنع القرار الخارجي األمريكي في النسق الدولي

( عن عملية صنع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين  2016- 2001ي خالل الفترة )اللوبي الصين
واألساليب المستخدمة من قبل أعضاء اللوبي الصيني للتأثير  ،باإلضافة إلبراز التطور في اآلليات

 ومدى فعاليتها. ،على السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين
واألساليب   ،واآلليات ،جماعات الضغط مثل اللوبي الصينيتوصلت الدراسة لتعريف دور 

المستخدمة من قبلهم للتأثير على مراكز عملية صنع القرار الخارجي في الواليات المتحدة األمريكية 
والقضايا المختلفة مثل السياسة الخارجية األمريكية تجاه جمهورية الصين الشعبية باإلضافة    ،تجاه الدول

ي الفعالية لدى أعضاء اللوبي الصيني في التأثير على عملية صنع القرار الخارجي لتوضيح الفارق ف
واألساليب المتبعة لدى أعضاء اللوبي  ،واآلليات ،األمريكي تجاه الصين كنتيجة الختالف المنظور

 . (2016-2001)خالل الفترة الصيني 
Abstract 

The study discusses how the Chinese lobby affects US foreign policy 

towards China during the period from (2001) until the end of (2016) and how 

the mechanisms used by members of the Chinese lobby have been developed 

and how effective they are to influence US foreign policy towards China in 

addition to discussing the role of pressure groups (lobbies) In influencing US 

foreign policy. 

The research aimed to highlight the role of informal actors such as the 

Chinese lobby in influencing the American foreign decision-making process 
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in the international system during the period (2001-2016) in addition to 

highlighting the development in the mechanisms and methods used by 

members of the Chinese lobby to influence the US foreign policy towards 

China and its effectiveness. 

The study found to highlight the role of pressure groups such as the 

Chinese lobby and the mechanisms and methods used by them to influence 

the centers of the external decision-making process in the United States of 

America towards various countries and issues such as the American foreign 

policy towards the People's Republic of China in addition to clarifying the 

development in the effectiveness of the members of the Chinese lobby in 

influencing the process of  American foreign decision-making towards China 

as a result of the different external factors in the international pattern, 

mechanisms and methods used by the members of the Chinese lobby between 

the period (2001-2008) and the period (2009-2016). 

 املقدمة  
الخارجي  متع اللوبي الصيني الجديد بالقدرة على التأثير الفعال في عملية صنع القرار يت

حيث مثلت فترة التسعينيات من القرن العشرين مرحلة   ،األمريكي مع بداية القرن الواحد والعشرين
والمؤيدون لهم في التأثير على  ،انتقالية في اآلليات التي يعتمد عليها أعضاء اللوبي الصيني الجديد

وتحوله من نسق  ، سق الدوليلتغيرات في قطبية الناالسياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين نتيجة 
وبين االتحاد السوفيتي فيما أطلق  ،ثنائي القطبية قائم على الصراع بين الواليات المتحدة األمريكية

 عليه )الحرب الباردة( إلى نسق دولي أحادي القطبية بزعامة الوالية المتحدة األمريكية.
لتأثير على السياسة الخارجية  سعى أعضاء اللوبي الصيني الجديد العتماد سياسة جديدة في ا

ن لديهم معرفة بعملية صنع ين صينيين ودبلوماسيين صينيياألمريكية تجاه الصين باإلضافة لوجود مثقف
وسبل التأثير عليها نتج عنها تخلى أعضاء اللوبي الصيني  ،القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين

والرئيس األمريكي كمركز وحيد لعملية صنع   ،عن سياسة التواصل مع أعضاء البيت األبيض األمريكي
ومحاولة التواصل مع أعضاء الكونجرس األمريكي من خالل اللقاءات  ،القرار الخارجي األمريكي
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وتوفير معلومات لهم من   ،وبين أعضاء الحكومة الصينية ،المرتبة بين أعضاء الكونجرس األمريكي
لصين كشريك استراتيجي للواليات المتحدة وعن أهمية ا ،أجل التعرف على الصين بشكل موسع

 ( sutter, 2013, pp. 119–130األمريكية في النسق الدولي الجديد )
قدم أعضاء اللوبي الصيني الجديد الدعوة ألعضاء الكونجرس األمريكي لزيارة الصين واللقاء  

ضاء الكونجرس مع أعضاء الحكومة الصينية والشعب الصيني لتغيير التوجه المعادي للصين لدى أع
األمريكي وإيجاد وسائل إعالمية مثل اللقاءات الصحفية والندوات وإنشاء القنوات الخاصة والتعاون مع 
المجالت والصحف األمريكية والتواصل مع المراكز الفكرية األمريكية مثل مركز نيكسون ومركز كارتر 

لواليات المتحدة األمريكية والتعاون مع وإنشاء المعاهد الصينية وزيادة التبادل الطالبي بين الصين وا
الحكومة األمريكية إليجاد موقع للثقافة الصينية في المتاحف األمريكية كوسيلة لتعريف الجماهير 

 ( herbenar, 2011, pp. 9-12األمريكية بالثقافة الصينية. )
 هتم أعضاء اللوبي الصيني الجديد بالتواصل مع رجال األعمال األمريكيين أصحاب ا 

واستخدام جماعات الضغط التابعة لهم للتأثير على السياسة الخارجية   ، االستثمارات الضخمة في الصين
ومع أعضاء اللوبيات التابعة لدول أخرى في النسق الدولي ترتبط بعالقات  ،تجاه الصين ةاألمريكي

بي التابع لهونج  وبين أعضاء اللو   ،وطيدة مع الصين مثل التواصل بين أعضاء اللوبي الصيني الجديد 
تمرس أعضاء اللوبي إلى  باإلضافة    ،والتطورات في نهاية القرن العشرين  ،نتيجة لكل هذه العوامل  كونج

 الصيني الجديد في استخدام آليات الضغط على عملية صنع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين. 
الجديدة أدى إلحداث تأثير فعال  تمرس أعضاء اللوبي الصيني الجديد في استخدام اآلليات 

 اوتحول موقف الصين لتصبح شريك   ،على عملية صنع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين
لمواجهات   (والرئيس أوباما  ،بنللواليات المتحدة األمريكية خالل فترة الرئيس )جورج بوش اال  ااستراتيجي  

واقتصرت السياسة الخارجية    ،كية في النسق الدوليالتحديات التي تهدد مصالح الواليات المتحدة األمري
من خطابات الترشح للرؤساء األمريكيين   اوالصراعية مع الصين على كونها جزء   ،األمريكية التنافسية

وإبراز عجز الرئيس الحالي لكن عند تولى رئيس جديد   ،للحصول على أصوات الناخبين األمريكيين
لهدف من السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين على زيادة توطيد للواليات المتحدة األمريكية كان ا

والتعامل مع دولة الصين كشريك رئيسي في النسق  ،والسياسية بين الدولتين ،العالقات االقتصادية
كتسبها اوالنسق الدولي لتحقيق مصالح الواليات المتحدة األمريكية مما يدل على الفعالية التي    ،اآلسيوي 
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لوبي الصيني الجديد في التأثير على السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين خالل الفترة أعضاء ال
(2001 -2016) . 

 البحثية  ةاألهمي 
تتضح أهمية الدراسة في جانبين، أولهما األهمية العلمية أو االكاديمية، وثانيهما األهمية 

 العلمية أو التطبيقية، وذلك على النحو التالي :  
 األكاديمية األهمية  -1

تهتم الدراسة بتوضيح آليات وأساليب الضغط المعتمدة من قبل أعضاء اللوبي الصيني للتأثير  
( من خالل  2016 – 2001على عملية صنع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين خالل الفترة )

ة صنع القرار العالقة بين اآلليات المستخدمة من قبل أعضاء اللوبي الصيني وبين تأثيرها على عملي
 الخارجي األمريكي تجاه الصين. 

 األهمية التطبيقية -2
تستهدف الدراسة تقديم النصح لصانع القرار الخارجي المصري ولصانعي القرارات الخارجية  
العربية بخصوص تأثير جماعات الضغط أو جماعات المصالح )اللوبيات( على عملية صنع القرار 

اه القضايا المختلفة في النسق الدولي وعالقاتها مع الدول المختلفة في السياسة الخارجية األمريكية تج
 في النسق الدولي. 

 البحثية لمشكلة ا
المتحدة األمريكية   تتأخذ الدراسة بعين االعتبار معرفة تأثير اللوبي الصيني الجديد في الواليا

على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين خالل فترة الرئيس )بوش األبن(  
 تتمحور المشكلة البحثية حول تساؤل رئيسي قوامه: وخالل فترة الرئيس )باراك أوباما( ولذلك 

الفترة من  الصين خالليكية تجاه على السياسة الخارجية األمر  الصيني ما مدى فعالية تأثير اللوبي)
 ؟( 2016عام  نهاية حتى  2001

   ويندرج تحت هذا التساؤل العديد من التساؤالت الفرعية أبرزها:
كيف تطورت أهداف وآليات تأثير اللوبي الصيني على السياسة الخارجية األمريكية خالل  .1

 ؟ 2016حتى نهاية  2001الفترة من 
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تحرك السياسة الخارجية األمريكية تجاه  التيالقضايا  أهمكيف أثر اللوبي الصيني على  .2
 ؟ ( 2016 - 2001خالل الفترة ) الصين

إلي أي مدى اختلفت فعالية اللوبي الصيني في التأثير على السياسة الخارجية األمريكية  .3
 (؟ 2016- 2009( عنها خالل الفترة )2008–2001تجاه الصين خالل الفترة )

 هدف الدراسة 
 على النحو التالي:  الباحث من خالل الدراسة إلى تحقيق عدد من األهداف وذلكيهدف 
الوقوف على أهمية دور الفواعل غير الرسمية مثل جماعات الضغط واللوبيات التابعة  .1

 ألجندات سياسية معينة في التأثير على شكل السياسة الخارجية األمريكية تجاه قضايا معينة.
األمريكية الواليات المتحدة    فيالصين    اللوبيبه    الذي يقوم  فعالال  العمل على توضيح الدور .2

 التأثير على السياسة الخارجية األمريكية تجاه دولة الصين.  في
الدول الساعية للتأثير على السياسة الخارجية األمريكية  التي تمكنالتعرف على الطريقة  .3

من خالل دراسة دور اللوبي الصيني في التأثير على السياسة الخارجية   وذلكتجاهها 
 األمريكية تجاه الصين. 

 منهج البحث 
 الصيني  اللوبيمن توضيح دور    أكثر من منهجية من مناهج البحث لتتمكن  الدراسة  توظف

هم منهجي على شكل السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين و وتأثيره  حدة األمريكية  الواليات المت  في
 صنع القرار. ومنهجاالستقراء 

يقدم استدالل   الذيأنه المنهج    علىيتم تعريف المنهج االستقرائي    االستقرائي،وأما عن المنهج  
يتألف من عدد من المقدمات ال نلتزم فيه بعدد معين وانما كلما زاد عددها زاد احتمال صدق النتيجة  
يشترط في تلك المقدمات أن تكون تصويرا  للواقع أي تعبيرا  صادقا  عن سير الوقائع أو الظواهر أو 

جة عامة تنطوي على تفسير لتلك من تلك المقدمات إلى نتي وننتقلالحوادث في العالم من حولنا ؛
 ( 43, ص2003)زيدان، الوقائع مضمون تلك المقدمات 
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وتستخدم الدراسة المنهج االستقرائي في مالحظة الظواهر المنوطة بدور اللوبي الصيني في  
الصين واستخالص القاعدة  الواليات المتحدة األمريكية وتأثيره على السياسة الخارجية األمريكية تجاه

 الخاصة منها للقدرة على تعميمها.

النظام السياسي باعتباره   إلىُيعرف منهج صنع القرار على أنه النظر    القرار،أما منهج صنع  
وتهتم الدراسة بمعرفة تأثير اللوبي الصيني على  ( 44, ص2009)المنوفى، ميكانزيم لصنع القرارات 

كيفية تعامل صانع القرار    إلى صانع القرار الخارجي للواليات المتحدة األمريكية تجاه الصين باإلضافة  
 الخارجي مع اللوبي الصيني. 

 سنتناول الموضوع محل الدارسة من خالل المحاور األتية :  
على السياسة الخارجية األمريكية تجاه  الصيني اللوبيتأثير المحور األول: : المحور األول  -1

 . (2008-2001الصين خالل فترة حكم بوش األبن )
على السياسة الخارجية األمريكية تجاه  الصيني اللوبيتأثير المحور األول: المحور الثاني :  – 2

 . (2016-2009) باراك أوباماالصين خالل فترة حكم 

 حملور األول ا
على السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصني خالل    الصيني اللوبيتأثري 

 ( 2008-2001) فرتة حكم بوش األبن  
( السياسة الخارجية  2000بن( خالل حملته الرئاسية في عام )تناول الرئيس )بوش اال

ة الواليات المتحدة األمريكية تجاه الصين خالل فترة الرئيس )كلينتون( بالنقد بسبب تعامل حكوم
األمريكية مع الصين كشريك استراتيجي في تحقيق مصالح الواليات المتحدة األمريكية في النسق 

لذلك أخذ بعين االعتبار ضرورة اإلشارة لضعف الرئيس )كلينتون( خالل فترة رئاسته للواليات   ؛اآلسيوي 
دة األمريكية مما أدى لعدم قدرتها على  المتحدة األمريكية من تحديد المصلحة القومية للواليات المتح

وتراجعه خالل فترة رئاسته في مقابل صعود   ،تحقيقها مما أدى للتأثير بالسلب على االقتصاد األمريكي
 والنسق الدولي.  ،القوة االقتصادية الصينية في النسق اآلسيوي 

للواليات المتحدة األمريكية في النسق  ارأى الرئيس )بوش األبن( أن الصين ال تعتبر شريك  
ولكنها منافس استراتيجي يهدد مصالح الواليات المتحدة في النسق اآلسيوي في الوقت  ،اآلسيوي 
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يام )كونداليزا رايس( رئيسة المجموعة  إلى قباإلضافة  ،وفي النسق الدولي في المستقبل ، الحالي
(  200بن( بنشر مقال لها خالل عام )ة )بوش االالخارجية األمريكية في حمل ةاالستشارية للسياسي

وسعيها للسيطرة على النسق اآلسيوي   ،توضح من خالله خطورة الصين على الواليات المتحدة األمريكية
بالتالي  ،ومزاحمة الواليات المتحدة األمريكية في سيطرتها عليه ،كبداية للسيطرة على النسق الدولي

( كإعالن لرفضه لشكل السياسة الخارجية anything but Clintonبن( على شعار ) عتمد )بوش االا 
 (. lida, 2009, pp.83-85األمريكية تجاه الصين خالل فترة )كلينتون()

وسوء تعامل إدارة الرئيس   الصينأشار الرئيس )بوش األبن( إلى قضايا حقوق اإلنسان في 
حيث أعلن أنه سيعتمد على التجارة الحرة مع الصين كوسيلة إليجاد تغيير داخلي  ؛)كلينتون( معها

في الصين يؤثر على النظام السياسي الصيني بخالف كل التعقيدات التي يضعها )كلينتون( في  
والتجارية مع الصين مما ينتج عنه فشل في التأثير على النظام السياسي  ،تعامالته االقتصادية

رة التواصل مع الحكومة الصينية إلقناعها باالنضمام لمنظمة التجارة العالمية كوسيلة  وضرو   ،الصيني
 (. RICE, 2000للتأثير على النظم الصيني في تعامله المجحف مع العمالة الصينية )

بن( بعين االعتبار ضرورة تعزيز العالقات بين الواليات المتحدة أخذ الرئيس )بوش اال
  ، والفلبين ،والهند ،وتايالند ،وكوريا الجنوبية ،الدول اآلسيوية مثل اليابان وحلفائها من ،األمريكية

تقديمه وعد مباشر لحكومة  إلى باإلضافة  ،والعمل على الحد من التطور النووي الصيني ،وتايوان
وبيع األسلحة الدفاعية   ،تايوان بالحماية العسكرية األمريكية من أي تعدي من جانب الحكومة الصينية

 .مريكية لهااأل
بن( خالل حملته الرئاسية اإلشارة للصين كتهديد أمني للواليات تناول الرئيس )بوش اال

ويهدد دور الواليات المتحدة األمريكية كضامن   ،ولحلفائها في النسق اآلسيوي  ،المتحدة األمريكية
باإلضافة   ،والديمقراطية في النسق الدولي بسبب التطور المتزايد في القوة العسكرية الصينية ،للسالم
 ؛لقوة النووية الصينية التي تعيد لألذهان فكرة وجود حرب باردة جديدة بين الدولتين في المستقبلإلى ا 

غط على الحكومة  والض  ،لذلك يرى ضرورة تهيئة نظام دفاعي صاروخي لحماية األمن القومي األمريكي
 ، وضرورة عودة استراتيجية التحالفات للسيطرة على الصين  ،الصينية لمنع انتشار األسلحة النووية

 وتجنب أي حرب قادمة معها.
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نجح أعضاء اللوبي الصيني الجديد في التأثير على السياسة الخارجية األمريكية خالل فترة 
قدمها خالل حملته الرئاسية عن كونها وسيلة للقضاء الوعود التي    بن( حيث لم تتخط  الرئيس )بوش اال

على المنافسين على منصب الرئيس األمريكي بسبب فعالية اآلليات التي استخدمها أعضاء اللوبي 
الصيني الجديد من خالل التواصل الفعال مع )كولن باول( وزير الخارجية األمريكية خالل فترة الرئيس 

وأهمية التعاون   ،صين كشريك تجاري للواليات المتحدة األمريكيةحيث توضيح دور ال ؛بن()بوش اال
والنسق اآلسيوي باإلضافة   ،مع الصين لتحقيق المصالح االستراتيجية األمريكية في النسق الدولي

لتأثيرهم على أعضاء الكونجرس األمريكي مما قلل من االعتراضات على وجود سياسة خارجية أمريكية  
والتوسع في التواجد في اإلعالم  ،للواليات المتحدة األمريكية ااستراتيجي   اشريك  قائمة على كون الصين 

وإنشاء المعاهد الصينية في الواليات األمريكية  ،والتواصل مع المراكز الفكرية األمريكية ،األمريكي
(JONES, 2008 .) 

 بن( الصين خالل فترة الرئيس )بوش اال أهداف السياسة الخارجية األمريكية تجاه
تأثرت عملية صنع القرار الخارجي األمريكي بفعالية دور اللوبي الصيني الجديد في التأثير 
على مراكز صنع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين خالل فترة الرئيس )بوش االبن( بالتالي ركزت 

 ألهداف التالية: السياسة الخارجة األمريكية تجاه الصين خالل فترة الرئيس )بوش االبن( على تحقيق ا
 تعزيز التعاون بين الواليات المتحدة األمريكية، والصين في مجال القضاء على اإلرهاب الدولي -1

( باإلضافة لدور اللوبي الصيني الجديد في التأثير 2001ساعدت أحداث سبتمبر في عام )
أكبر من   على شكل السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين بسبب وجود خطر يتمثل في إرهاب

ويهدد أمنها القومي بشكل مباشر  ،الصين يهدد مصالح الواليات المتحدة األمريكية في النسق الدولي 
لذلك تناول صناع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين ضرورة التعامل مع الصين كشريك رئيسي 

ية لتعزيز دور الصين  للواليات المتحدة األمريكية في حربها مع اإلرهاب حيث سعت الحكومة األمريك
  2002وهو ما أبرزه تقرير استراتيجية األمن القومي في عام    ،في محاربة اإلرهاب في النسق اآلسيوي 

 والفوضى  ،من خالل تناول أهمية وجود تعاون بين الدول في النسق الدول لمحاربة خطر اإلرهاب
(POWELL, 2001 .) 
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الواليات المتحدة األمريكية، وبين الصين، وتوطيد العالقات فتح مجاالت التجارة الحرة بين  -2
 االقتصادية بين الدولتين

بن( للوصول  سعى صناع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين خالل فترة الرئيس )بوش اال
ودعوة المستثمرين   ،لحل لقضايا حقوق اإلنسان في الصين من خالل السعي لزيادة التجارة بين البلدين

والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل زيادة التعامالت  ، ريكيين لزيادة استثماراتهم في الصيناألم
وتحسين مستوى المعيشة لدى    ،االقتصادية بين البلدين كوسيلة لتطوير الوضع االقتصادي في الصين

ألهميته  باإلضافة و  ، المواطنين الصينيين مما يؤدي لزيادة تحسين أوضاع حقوق اإلنسان في الصين
وزيادة التقارب الدبلوماسي مع  ،االقتصادية لمصالح الواليات المتحدة األمريكية في النسق اآلسيوي 

الجانب الصيني لينتج عنه صيغة جديدة من العالقات بين الدولتين تحافظ على مصالح الواليات 
 ، ا في النسق اآلسيوي وحماية حلفائه ،واالقتصادية في النسق اآلسيوي  ،المتحدة األمريكية السياسية

-NIRAY, 2008, pp.8) وبين الصين مثل القضية التايوانية ،وحل القضايا الدولية العالقة بينهم
11 .) 

 محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين خالل فترة الرئيس )بوش األبن( 
الصين خالل تحكمت مجموعة من المحددات في شكل السياسة الخارجية األمريكية تجاه 

 فترة الرئيس )بوش االبن( وهذه المحددات هي : 
 بروز اللوبي الصيني الجديد في الواليات المتحدة األمريكية  -1

تمكن أعضاء اللوبي الصيني الجديد من النجاح في فهم آلية صنع القرار الخارجي األمريكي 
مريكي تجاه الصين نتيجة  تجاه الصين، ومعرفة كيفية التأثير في مراكز صنع القرار الخارجي األ

للنتائج الفعالة التي حققها أعضاء اللوبي الصيني الجديد في التأثير على السياسة الخارجية األمريكية 
تجاه الصين خالل فترة الرئيس )كلينتون( مما نتج عنه اهتمامهم بضرورة التطور في اآلليات التي 

األمريكي تجاه الصين للتأثير بفعالية أكبر خالل  يستخدمونها للتأثير على عملية صنع القرار الخارجي  
فترة الرئيس )بوش االبن( مما نتج عنه زيادة أعداد أعضاء الكونجرس األمريكي أصحاب التواصل،  
والتمويل من اللوبي الصيني الجديد، وإنشاء معاهد صينية في الواليات الكبرى في الواليات المتحدة 

سية بين البلدين، واالهتمام بالتواصل مع المراكز الفكرية الكبرى في األمريكية، وزيادة البعثات الدرا
 (. CARTER, 2020تر )الواليات المتحدة األمريكية مثل لمركز نيكسون، ومركز كار 
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(، وانهيار البورصة األمريكية  2001تأثير الهجوم اإلرهابي على برج التجارة العالمي في عام ) -2
 (2008في عام )

بن( صنع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين خالل فترة الرئيس )بوش االتأثرت عملية 
( من خالل تغير أولويات السياسة الخارجية 2001بالهجوم اإلرهابي على برج التجارة العالمي في عام )

 وألمنها  ،األمريكية تجاه الصين حيث لم تعد الصين التهديد األكبر لمصالح الواليات المتحدة األمريكية
في خطة الواليات المتحدة األمريكية لمحاربة اإلرهاب في النسق اآلسيوي   ارئيسي    االقومي بل امتلكت دور  

والقوة االقتصادية الصينية   ،وأمنها القومي كنتيجة للقوة العسكرية الصينية المتزايدة ،لحماية مصالحها
 في النسق اآلسيوي.

من التأثير على السياسة الخارجية األمريكية   (2008نجح انهيار البورصة األمريكية في عام )
بن( حيث قامت الصين بتقديم تعهد للحكومة األمريكية بدفع تجاه الصين خالل فترة الرئيس )بوش اال

مليار دوالر أمريكي لمساعدة حكومة الواليات المتحدة  150مبلغ أربع تريليونات يوان ما يعادل 
تقديم المساعدات لتدعيم البنية التحتية في المناطق الريفية األمريكية في تخطى األزمة باإلضافة ل

قيام الحكومة الصينية    إلىوالمطارات باإلضافة    ، والسكك الحديدية  ،األمريكية عن طريق إنشاء الطرق 
من خفض أسعار الفائدة على القروض ثالث مرات خالل شهرين للمستثمرين األمريكيين بالتالي 

 ،للواليات المتحدة األمريكية في تحقيق مصالحها في النسق اآلسيوي تحولت الصين لشريك رئيسي 
 (. ZHANG, 2010, pp.90-95) والنسق الدولي

 صعود القوة االقتصادية الصينية في النسق الدولي -3
بن( من زيادة المقدرة االقتصادية  نجحت الحكومة الصينية خالل فترة الرئيس )بوش اال

ادل التجاري بين الدولتين لتصبح الصين الشريك التجاري األكبر للصين من خالل زيادة معدالت التب
( تمثلت الصادرات األمريكية للصين بمقدار  2001للواليات المتحدة األمريكية حيث في عام )

 مليار دوالر حيث عجز  102.278والواردات األمريكية من الصين بمقدار  ،مليار دوالر 19.182
(  2008مليار دوالر بالمقابل في عام )  83.096ح الصين بمقدار لميزان التجاري بين الدين لصال ا

والواردات األمريكية من الصين   ،مليار دوالر  69.732تمثلت الصادرات األمريكية للصين بمقدار 
مليار دوالر أمريكي حيث عجز في الميزان التجاري لصالح الصين بمقدار   337.772بمقدار 

 (. CENSUS, 2008)  مليار دوالر أمريكي 268.039
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ثبتت القوة االقتصادية للصين عن طريق صفقات قامت بها الحكومة الصينية من أجل شراء  
( إلى شراء سندات للخزينة  2006سندات الخزينة األمريكية حيث نجحت الحكومة الصينية في عام )

الصينية لشراء مجموعة  ( مليار دوالر باإلضافة لسعي الحكومة 247األمريكية بمبالغ تم تقدريها ب)
( 585من ديون الحكومة األمريكية لدى البنك المصرفي تم تقديرها خالل فترة الرئيس )بوش االبن( ب)

 (. WANG, 2010, pp.167-170) مليار دوالر

 بن( الصين خالل فترة الرئيس )بوش اال آليات السياسة الخارجية األمريكية تجاه
ديد في التأثير الفعال على عملية صنع القرار الخارجي  تمثل نجاح أعضاء اللوبي الصيني الج

األمريكي خالل فترة الرئيس )بوش االبن( اآلليات التي أخذها صناع القرار الخارجي األمريكي في  
تشكيل السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين بالرغم من زيادة القوة الصينية العسكرية، واالقتصادية،  

( التي نددت 2000ها الرئيس )بوش االبن( خالل فترة االنتخابات في عام )والخطابات التي ألقا
بالسياسة الخارجية األمريكي للرئيس )كلينتون( تجاه الصين التي تعتمد على الصين كشريك في النسق 
الدولي، ولكن خالل فترة الرئيس )بوش االبن( نجح أعضاء اللوبي الصيني الجديد في التأثير على 

ا استراتيجي ا لتحقيق السياسة ال خارجية األمريكية خالل فترة الرئيس )بوش األبن( لتصبح الصين شريك 
مصالح الواليات المتحدة األمريكية بدال  من كونها منافس للواليات المتحدة األمريكية تسعى حكومة  

على آليات السياسة    الواليات المتحدة األمريكية الحتوائها، بالتالي اعتمد صانع القرار الخارجي األمريكي
 الخارجية األمريكية كالتالي:  

 اآللية الدبلوماسية -1
بن( لتعزيز العالقات الدبلوماسية مع  سعت الحكومة األمريكية خالل فترة الرئيس )بوش اال

ن له في الواليات المتحدة األمريكية لذلك يوالمؤيد ،حكومة الصين نتيجة لدور اللوبي الصيني الجديد
( الذي سعى من خالله الرئيس 2001في شنغهاي عام ) APECكانت البداية في مؤتمر إيبك 

والتعاون   ،األمريكي )بوش األبن( للتواصل مع الرئيس الصيني )جيانغ زيمين( لزيادة التنسيق
تي تهدد مصالح الدولتين في النسق الدولي  الدبلوماسي بين الدولتين في مواجهة القضايا المختلفة ال

 مثل التنسيق بين جهود الدولتين في مواجهة خطر اإلرهاب .

( المباحثات مع أعضاء  2002بن( في زيارته للصين في عام )تناول الرئيس )بوش اال
الحكومة الصينية بخصوص التعاون االقتصادي بين البلدين حيث ناقش الرئيس األمريكي حلول  
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وتأكيد دعمه لوضع   ، والتجارية بين البلدين باإلضافة لسعيه لوضع حل لقضية تايوان  ، المالية  للمشاكل
 ( . COOPER, 2009, p.16-20خطة لتوحيد الصين مرة أخرى ) 

ركزت الحكومة األمريكية خالل زيارة رئيس مجلس الدولة في الحكومة الصينية في عام  
والتنسيق الدبلوماسي مع الحكومة الصينية من   ،التعاون ( للواليات المتحدة األمريكية لزيادة 2003)

خالل التصريحات التي ألقاها الرئيس )بوش األبن( التي أكد من خاللها على حرص حكومة الواليات 
الحكومة األمريكية للوصول لحل    يوسع   ،المتحدة األمريكية على زيادة التعاون الدبلوماسي بين البلدين

  من الصراع بين البلدين. واالحترام المتبادل بدال   ،طريق التفاهم للخالفات بين البلدين عن 
وقام بعقد  ،( في سانتياغو2004في عام ) APECبن( في مؤتمر تواجد الرئيس )بوش اال

لقاء مع الرئيس الصيني )هو جين تاو( أكد من خالله على حرص حكومة الواليات المتحدة األمريكية 
والتنسيق بين البلدين في مواجهة  ،وتعزيز التعاون  ، ية بين البلدينعلى تعزيز العالقات الدبلوماس

بن( بعين االعتبار وأخذ الرئيس )بوش اال ،واإلقليمية التي تهدد مصالح الدولتين ،القضايا الدولية 
ودعمه لوجود ممثل وحيد  ،واالستقرار في النسق اآلسيوي  ،توضيح حرصه على الحفاظ على السالم 

 (. CHINA, 2004للشعب الصيني في النسق الدولي من خالل إعادة توحيد تايوان مع الصين )
برز نجاح أعضاء اللوبي الصيني الجديد من خالل التأثير على السياسة الخارجية األمريكية 

  ، وبين الصين  ،تحدة األمريكيةتجاه الصين العتماد اآللية الدبلوماسية لتعزيز العالقات بين الواليات الم
بن( خالل حملته االنتخابية  ودعم توحيد تايوان مع الصين مرة أخرى على خالف تصريحات )بوش اال

 ( 2000في عام )
 اآللية االقتصادية -2

القرار الخارجي األمريكي تجاه  األمريكية لصانعحازت اآللية االقتصادية للسياسة الخارجية 
ر كنتيجة للصعود االقتصادي للصين في النسق الدولي؛ حيث تمثلت الصين على االهتمام األكب

القضايا بين الدولتين في عدم احترام الصين لحقوق الملكية الفكرية، والمخاوف من جودة وسالمة 
 المنتجات الصينية المصدرة للسوق األمريكي، وسعر الصرف للعملة الصينية)اليوان(. 

الرئيس )بوش االبن( للصين اتفاقية )وضع العالقات منحت الحكومة األمريكية خالل فترة 
التجارية الطبيعية الدائمة( التي أنهت عقد من الصراع بين الحكومة األمريكية، والصينية خالل فترة 
 الرئيس )كلينتون( مما نتج عليه تعزيز التعاون االقتصادي بين الواليات المتحدة األمريكية وبين الصين.
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المتحدة األمريكية على الحكومة الصينية لتصبح عضو ا في منظمة   ضغطت حكومة الواليات
)التجارة الدولية( كوسيلة لحل الخالفات بين البلدين بخصوص القضايا االقتصادية حيث يحدد انضمام 
الصين لمنظمة التجارة العالمية المعايير التجارية، واالقتصادية للصين، باإلضافة للسماح للصين  

بشكل فعال مع الدول الكبرى في النسق الدولي، واألعضاء في المنظمة؛ لذلك خالل    للتعامل التجاري 
( قامت الحكومة األمريكية، والحكومة الصينية بمفاوضات لوضع شروط دخول الصين  2001عام )

للمنظمة مما نتج عنه تأكيد دخول الصين في المنظمة مما أدى لتعزيز الصعود االقتصادي للصين  
نسبة التدفق في رؤوس األموال األجنبية للصين من الدول المختلفة في النسق الدولي،   من خالل تزايد

وزيادة االحتياطات المالية من الدوالر األمريكي وارتفاع المدارات للمستثمرين من مختلف الدول في 
 ( .40- 36, ص 2007)عياد،  النسق الدولي في البنوك الصينية

ية بين الواليات المتحدة األمريكية، وبين الصين، وتعزيز أبرزت تطورات العالقات االقتصاد
التبادل بين البلدين، وحل مشكلة )اتفاقية التطبيع( خالل فترة التسعينيات، وحل مشكلة انضمام الصين  
لمنظمة )التجارة الدولية( على نجاح دور اللوبي الصيني الجديد من خالل اآلليات الجديدة التي اعتمدها 

يرات في النسق الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة في التأثير على شكل السياسة الخارجية  لمواجهة التغ
 األمريكية تجاه الصين خالل فترة الرئيس )بوش االبن(.

 اآللية العسكرية  -3
بن( على  عتمد صانع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين خالل فترة الرئيس )بوش االا 

للسياسة الخارجية األمريكية في تعزيز التطور في العالقات الثنائية بين الواليات اآللية العسكرية 
بن(  وليس في محاولة احتواء الصين كما أعلن الرئيس )بوش اال ، وبين الصين ،المتحدة األمريكية

 خالل حملته الرئاسية. 
المتحدة ( بإنشاء درع صاروخي لحماية الواليات 2001قامت الحكومة األمريكية في عام )

األمريكية من أي تهديدات محتملة من الدول المتواجدة في النسق اآلسيوي دون التشاور مع الدول 
الحليفة للواليات المتحدة األمريكية في آسيا حتى ال تؤثر على توجه الحكومة األمريكية في تعزيز 

 العالقات الخارجية األمريكية الصينية.
وتها العسكرية في مواجهة القضايا المهددة ألمنها القومي  توجهت الحكومة األمريكية لتوجيه ق

الحكومة األمريكية إليجاد صراعات مع الجانب   بالتالي لم تسع    ،بدرجة أكبر من الصين مثل اإلرهاب
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الصيني بل سعت لتنسيق الجهود العسكرية بين الدولتين لمواجهة المخاطر التي تهدد مصالحهما 
 (. MITCHELL, 2001المشتركة في النسق الدولي )

برز دور أعضاء اللوبي الصيني في التأثير على السياسة الخارجية األمريكية من خالل  
واإلعالم األمريكي لتوضيح أهمية التعاون العسكري   ،والكونجرس األمريكي  ،التأثير على البيت األبيض

 بين البلدين لحماية مصالحهما المشتركة في النسق الدولي. 
 اإلعالمية اآللية  -4

استخدم صانع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين اآللية اإلعالمية في السياسة الخارجية  
 وبين الصين.  ،األمريكية لتحقيق أهدافه من تعزيز العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية

  ( عن طريق )تقرير استراتيجية األمن القومي( 2002صرحت الحكومة األمريكية في عام )
بضرورة توحيد الجبهات بين الدول الكبرى في النسق الدولي في مواجهة المخاطر الجديدة المهددة 

 من التنافس بين الدول الكبرى في النسق الدولي كرسالة لمستقبل  لمستقبلهم مثل اإلرهاب والفوضى بدال  
 السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين. 

( أوضح من خالله  2005في عام ) اصحفي   اؤتمر  بن( معقد الرئيس األمريكي )بوش اال
دة للغاية حيث تمثل الصين  قولخصها بأنها عالقة مع ،أو الصديق ،رفضه لوصف الصين بالمنافس

 ( ZHANG, 2010, pp.93)  للمنتجات األمريكية مما ينتج عنه نفع لالقتصاد األمريكي  اضخم    اسوق  
( في أثناء 2005بن( في عام )الرئيس )بوش االتوجه وزير الدفاع األمريكي خالل فترة 

مؤتمر )األمن اآلسيوي( بشرح القضايا التي تهدد مصالح الواليات المتحدة األمريكية في النسق اآلسيوي 
والتكنولوجيا  ، والمخاوف األمريكية من ارتفاع اإلنفاق الصيني في الصواريخ ، والقرصنة ،مثل اإلرهاب

 العسكرية.
إلعالمية للمسئولين األمريكيين بخصوص السياسة الخارجية األمريكية ركزت التصريحات ا

بن( على تجنب ذكر الصين كمنافس لها في النسق الدولي بشكل مباشر خالل فترة الرئيس )بوش اال
ولكن ركزت على توضيح أهمية تعزيز العالقات بين البلدين كنتيجة لتأثير أعضاء اللوبي الصيني 

القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين في تغير شكل التصريحات التي يقوم  الجديد على عملية صنع 
 (.BUSH, 2005)  بها أعضاء الحكومة األمريكية عن وضع الصين في السياسة الخارجية األمريكية
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 احملور الثاني 
تأثري اللوبي الصيني على السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الصني خالل  

 اما( فرتة الرئيس )باراك أوب
نجح أعضاء اللوبي الصيني الجديد في إيجاد تأثير فعال على عملية صنع القرار الخارجي  
األمريكي تجاه الصين من خالل التأثير على مراكز صنع القرار األمريكي الخارجي المتمثلة في  

لذلك تناولت الحملة االنتخابية    ؛والبيت األبيض  نييوالكونجرس األمريك  ،والجماهير األمريكية  يناإلعالم
  ، والتعاون بين الواليات المتحدة األمريكية  ،والثانية للرئيس أوباما الدعوة لضرورة زيادة التقارب  ،األولى

 ، وإيجاد سياسة خارجية أمريكية تعمل على إعادة توحيد الصين  نا ا واقتصادي  وبين الصين دبلوماسي  
التي رسمها أعضاء اللوبي الصيني الجديد لمراكز صنع القرار وتايوان في دولة واحدة بسبب الصورة 

 الخارجي األمريكي تجاه الصين. 
أبرز أعضاء اللوبي الصيني الجديد دور الصين الفعال في مساعدة الواليات المتحدة  

 ،والعقبات التي تواجه سيطرة الواليات المتحدة على النسق الدولي   ،األمريكية في الوصول لحل للقضايا
وتأثير الصين على حلفاء الواليات المتحدة   ، اإلضافة لتأثير الصين الفعال على حركة التجارة العالميةب

األمريكية في النسق الدولي في غضون كل هذه التغيرات في شكل الدعاية التي قام بها أوباما ( في 
صين على خالف كل الرؤساء وبين ال   ،حملته االنتخابية للدعوة للتقارب بين الواليات المتحدة األمريكية

وتنظيم  ،األمريكيين السابقين له توجه بالدعوة لضرورة وضع قيود لعملية التبادل التجاري بين البلدين
 التعاون االقتصادي بينهم للعمل على تحقيق مصالح الواليات المتحدة األمريكية االقتصادية.

للواليات المتحدة األمريكية في النسق دعم أوباما الوجود العسكري األمريكي في الدول الحليفة  
وكوريا الجنوبية ليس هذا فقط بل انتقاده لعدم اهتمام الحكومة السابقة للواليات  ،اآلسيوي مثل اليابان

واالهتمام  ، بن( باالهتمام بدعم حقوق اإلنسان في الصينالمتحدة األمريكية بقيادة )جورج بوش اال
 (. ROD, 2010, pp. 2-4ياسي الصيني )بمعاناة إقليم التبت مع النظام الس 

تجلت فعالية أعضاء اللوبي الصيني الجديد في التأثير على علمية صنع القرار الخارجي  
في التغير في األفكار السائدة في المجتمع  (األمريكي تجاه الصين خالل فترة الرئيس )باراك أوباما

عتمده في ا ك التغير في شكل الخطاب الذي وتبع ذل ،األمريكي عن شكل السياسة الخارجية األمريكية
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ودعوته للتعاون معها على  ،حملته االنتخابية حول شكل السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين
 (. 2008-  1945عكس كل من سبقوه من الرؤساء األمريكيين خالل الفترة )

ا على  ا واقتصادي  سعى صناع القرار الخارجي األمريكي لتعزيز عالقاتهم مع الصين دبلوماسي  
الرغم من وجود بعض العقبات التي تواجه وجود عالقات تعاونية بين البلدين مثل االعتراضات من  
أعضاء الكونجرس األمريكي لكنها لم تعد تمثل مشكلة ألعضاء اللوبي الصيني الجديد أصحاب 

األعمال األمريكيين  العالقات النافذة مع أعضاء الكونجرس األمريكي باإلضافة لتقاربهم مع رجال
 ،والتعاون مع جماعات الضغط التابعة لهم في الكونجرس  ،أصحاب االستثمارات الضخمة في الصين

وكذلك لم تعد تتواجد أصوات في الكونجرس   ،وتذليل كل العقبات المانعة لتسيير العالقات بين الدولتين
أو اإلعالم األمريكي تدعو لقضية تايوان بل على العكس تعالت األصوات التي تدعو  ،األمريكي

-CHRISTENSEN, 2015, pp. 28والصين إلعادة توحيد البلدين ) ،إليجاد اتفاقية بين تايوان
36 .) 

 أهداف السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين خالل فترة الرئيس )باراك أوباما(
ة الخارجية األمريكية تجاه الصين خالل فترة الرئيس )باراك أوباما(  مثلت أهداف السياس

انعكاس لنجاح أعضاء اللوبي الصيني الجديد في التأثير على عملية صنع القرار الخارجي األمريكي 
فيما يصب في تحقيق مصالح الصين من عالقاتها مع الواليات المتحدة األمريكية بالتالي كانت أهداف  

 رجية األمريكية تجاه الصين خالل فترة الريس )باراك أوباما( كالتالي:السياسة الخا

دعم التعاون، والتقارب الدبلوماسي بين الواليات المتحدة األمريكية، والصين للوصول لحل  -1
 للقضايا المشتركة بين الدولتين

والتنسيق مع الصين    ،شددت الحكومة األمريكية خالل فترة الريس أوباما على ضرورة التعاون 
ولقدرتها على مساعدة الواليات المتحدة األمريكية في  ، كونها من القوى الصاعدة في النسق الدولي

مواجهة قضايا مختلفة في النسق الدولي مثل اإلرهاب باإلضافة لضرورة التوصل حل مشترك بين  
والضغط على  ،ونزع السالح النووي من كوريا الشمالية ،الطرفين بخصوص انتشار األسلحة النووية

الحكومة اإليرانية إليقاف تجاربها النووية وسعيها للحصول على السالح النووي باإلضافة للقضايا 
بل وجود  ،ومكافحة األمراض الوبائية ليس هذا فقط ،ومصادر الطاقة ،البيئية كاالحتباس الحراري 
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البلدين يسمح لحكومة الواليات المتحدة األمريكية للضغط على الحكومة    عالقات دبلوماسية تعاونية بين
والوصول لحل لمعاناة رهبان التبت من  ، وحقوق اإلنسان في الصين ،الصينية بشأن احترام الحريات
 (. OBAMA, 2008) تعاملهم من الحكومة الصينية

 لمتحدة األمريكية، وبين الصينزيادة حجم التبادل التجاري، والترابط االقتصادي بين الواليات ا -2
أظهرت الصين دعم كبير للواليات المتحدة األمريكية خالل األزمة المالية اآلسيوية في فترة 

الحكومة األمريكية    ىبن( مما دعوخالل األزمة المالية في فترة الرئيس )بوش اال  ،الرئيس )بيل كلينتون(
ة الترابط االقتصادي بين اقتصاد الوالية المتحدة للعمل على زياد (خالل فترة الرئيس )باراك أوباما

األمريكية بين اقتصاد الصين بسبب القوة االقتصادية التي تتمتع بها الصين مما يؤدي لزيادة تقوية  
 ( OBAMA, 2008االقتصاد األمريكية في مواجهة األزمات المالية المستقبلية )

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصينالرؤية المختلفة لحكومة )باراك أوباما( عن شكل   -1
انتقد الرئيس )اوباما( السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين خالل فترة الرئيس )بوش 

وخالل فترة رئاسته للواليات المتحدة األمريكية عن   ،بن( حيث أعلن أوباما خالل حملته االنتخابيةاال
النسق الدولي من خالل التعاون مع القوى المختلفة  أهمية سيطرة الواليات المتحدة األمريكية على

المتواجدة في النسق الدولي بحيث تثبت الواليات المتحدة األمريكية قوتها عليهم من خالل قيادتها لكل  
وليس عن طريق القوة العسكرية مما نتج عنه التغير في السياسة الخارجية  ،هذه القوى المتنوعة

 األمريكية تجاه الصين. 
والتنسيق الدبلوماسي بين البلدين لمواجهة القضايا  ،لمزيد من التعاون  (الرئيس ) أوبامادعا 

ووقف انتشار األسلحة النووية  ،التي تهدد األمن القومي للدول في النسق الدولي مثل قضايا اإلرهاب
من محاولة   يران عن محاوالتها في الحصول على القنبلة النووية بدال  إوإيقاف  ، في كوريا الشمالية

وضرورة زيادة الترابط  ،بن(ا مثلما حاولت إدارة الرئيس )بوش االواقتصادي   ،ااحتواء الصين عسكري  
وبين الصين بسبب المساعدة التي قدمتها الصين لحكومة    ،االقتصادي بين الواليات المتحدة األمريكية

على االقتصاد األمريكي خالل فترة  الواليات المتحدة األمريكية في مواجهة األزمات المالية التي أثرت
 (. CHEN, ,2010,PP. 5-8بيل كلينتون( ))بن( والرئيس )بوش اال
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 تأثير اللوبي الصيني الجديد على السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين -2
واجه أعضاء اللوبي الصيني الجديد مجموعة من العقبات المؤثرة على السياسة الخارجية  

ين بخصوص العالقات االقتصادية بسبب قضايا سرقة الحقوق الفكرية للمنتجات األمريكية تجاه الص
 ،األمريكية مما يؤدي لخسائر كبيرة للشركات األمريكية أصحاب النفوذ في الكونجرس األمريكي

خالفات لدى التجار األمريكية بخصوص القيود التجارية الضعيفة التي تمارسه الحكومة إلى  باإلضافة  
األمريكية على البضائع الصينية مما يسبب خسائر للمنتجات المصنعة في أمريكا بالتالي توجه أعضاء 
اللوبي الصيني الجديد للتواصل مع رجال األعمال األمريكيين أصحاب االستثمارات الكبيرة في الصين 

دعم الكافي في هذه العقبات بال للضغط على كل هذه العقبات في الكونجرس األمريكي لذلك لم تحظ  
 ,.WANG L. Aأو اإلعالم األمريكي )  ،أو من خالل دعم الحكومة األمريكية  ،الكونجرس األمريكي

1992, PP.902-906 . ) 

 آليات السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين خالل فترة الرئيس )باراك أوباما(
خارجية األمريكية وظف صناع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين آليات السياسة ال

 إلنجاز أهدافها من تعاملها مع الصين كالتالي: 
 اآللية الدبلوماسية -1

تمثلت بداية استخدام الحكومة األمريكية لآللية الدبلوماسية في السياسة الخارجية األمريكية 
تجاه الصين خالل فترة الرئيس أوباما في زيارة رسمية لوزيرة الخارجية هيالري كلينتون في عام  

والتنسيق بين  ،( تؤكد من خاللها على وجود رؤية للحكومة األمريكية على زيادة التعاون 2009)
 ، والحكومة الصينية في مواجهة القضايا التي تواجههما مثل األزمة المالية ،الحكومة األمريكية

األمريكي أوباما للدول  زيارة الرئيس  إلى  باإلضافة    ،وحقوق اإلنسان  ،وتغيير المناخ  ،والمصالح األمنية
 والتي أكد من خاللها على أهمية دور الصين كقوة اقتصادية صاعدة.  ،اآلسيوية

سعت حكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين عالقاتها مع الدول الحليفة في النسق 
وافق والتوصل لت  ،(TIPاآلسيوي من خالل التفاوض معهم على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ )

وفيتنام وإندونيسيا من أجل إحداث توازن في النسق اآلسيوي  ،معهم على إيجاد شراكة مع الهند
(MANYIN, ,2012 , p.2 . ) 
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 اآللية االقتصادية -2
بدأ صانع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين خالل فترة الرئيس )أوباما( باستخدام اآللية  

جنة التجارة الدولية األمريكية بضرورة قيام الحكومة  ( حيث اقترحت ل2009االقتصادية في عام ) 
األمريكية بوضع ضرائب على تجارة اإلطارات المصنوعة في الصين، وهو ما دفع أعضاء اللوبي 
الصيني للتواصل مع أصحاب شركة )غود يير(، وشركة )كوبر( للضغط على الحكومة األمريكية 

 ة. للتراجع عن القرار المتسبب لهم في خسائر ضخم
أنشأت الحكومة األمريكية وحدة تختص بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة في  
الدول المختلفة في النسق الدولي مثل الصين باإلضافة لتقديم الحكومة األمريكية لطلب لمنظمة التجارة 

عادن  العالمية الستجواب الصين بخصوص القيود التي تفرضها الحكومة الصينية على تصدير الم
 (. 2017)الخطيب،  النادرة، وبخصوص صادرت الصين من السيارات، وقطع الغيار

 اآللية العسكرية  -3
تناول صانع القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين خالل فترة الرئيس )باراك أوباما االعتماد 

الحليفة للواليات المتحدة على اآللية العسكرية من خالل القيام بمجموعة مناورات عسكرية مع الدول 
األمريكية في النسق اآلسيوي مما أثر على موقف الصين من التعاون األمني مع الواليات المتحدة 
األمريكية باإلضافة لتشكيكهم في جدية حكومة الواليات المتحدة األمريكية في إعادة توحيد تايوان مع 

 الصين. 
انتهاء القوات العسكرية األمريكية من تنفيذ أهداف السياسة  أعلنت الحكومة األمريكية أنه عند  

وأفغانستان سيتم توجيه الجهود العسكرية األمريكية لتحقيق أهداف  ،الخارجية األمريكية في العراق
وباألخص تجاه الصين من خالل االهتمام بالتخطيط   ،السياسة الخارجية األمريكية في النسق اآلسيوي 

-XINBO, 2011, pp.10واالقتصادية للواليات المتحدة األمريكية )  ،لخارجيةوالسياسة ا  ،العسكري 
13) . 
 األلية اإلعالمية  -4

تمتعت اآللية اإلعالمية بتواجد مؤثر في السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين خالل فترة 
الحكومة  وبين أعضاء ،الرئيس أوباما عن طريق اللقاءات اإلعالمية بين أعضاء الحكومة األمريكية

لقاء تليفزيوني تسعى من خالله حكومة الواليات المتحدة األمريكية لفتح  تسعين الصينية وصلت لعدد 
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حوارات مع أعضاء الحكومة الصينية بخصوص القضايا المشتركة بين الدولتين وإيجاد حلول مناسبة  
ومكافحة    ،ومكافحة اإلرهاب  ، ومصادر الطاقة  ،لها تسمح لحكومة الدولتين بتطبيقها مثل القضايا البيئية

 . (LAU, 2019, pp.8-11ومنع انتشار األسلحة النووية ) ،األمراض الوبائية

 خامتة 
بعد التعرف على مدى فعالية تأثير أعضاء اللوبي الصيني على السياسة الخارجية األمريكية 

والوسائل المتبعة للتأثير على ( كنتيجة للتطور في اآلليات،  2016-2001تجاه الصين خالل الفترة )
 : عملية صنع القرار الخارجي األمريكي يتبين لنا ما يلى

أنتج اعتماد أعضاء اللوبي الصيني الجديد على اآلليات الجديدة مثل التواصل مع أعضاء   -
 ،باإلضافة للتواجد في منصات اإلعالم األمريكية ،والتواصل مع المراكز الفكرية ،الكونجرس

وكذلك التواصل مع رجال األعمال األمريكية أصحاب   ،نصات الخاصة بهم وإنشاء الم
االستثمارات الضخمة في الصين الذين يمتلكون جماعات ضغط تابعة لهم في الكونجرس 

سياسة خارجية األمريكية تجاه الصين خالل فترة حكم ( 2016- 2001خالل الفترة )األمريكي 
  ، ين دوالتنسيق الدبلوماسي بين البل ،زيادة التعاون  تعتمد على (باراك أوباما)بن( وبوش اال)

وكذلك تراجع  ، وبين الصين ،باإلضافة لزيادة الترابط االقتصادي بين الواليات المتحدة األمريكية
وتراجع األصوات    ،ضغط الكونجرس األمريكي على إيجاد سياسة خارجية أمريكية معادية للصين

 عومة من اللوبيات المختلفة مثل اللوبي التايواني. اإلعالمية المنادي لمعادة الصين المد
بن( البداية الحقيقية لنجاح أعضاء اللوبي الصيني الجديد في إيجاد  مثلت فترة الرئيس )بوش اال -

تأثير فعال في شكل السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصين من خالل االعتماد على اآلليات  
 حرب الباردة. الجديدة التي اعتمدوها بعد انتهاء ال

خالل   دور أعضاء اللوبي الصيني الجديد في التأثير على مراكز صنع القرار الخارجيتوضيح  -
وآليات مناسبة للتأثير على عملية صنع   ،عن طريق استخدام أساليب (2016- 2001الفترة )

القرار الخارجي األمريكي تجاه الصين حتى أصبحت الصين في الخطابات االنتخابية الرئاسية 
والتعاون معها مثلما حث في خطابات انتخابات الرئاسة  ،األمريكية يتم العوة لزيادة التنسيق

 .األمريكية لدى الرئيس أوباما
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وصانعي القرار في السياسة   ، رار في السياسة الخارجية المصريةتوصى الدراسة صانع الق -
الخارجية العربية بأهمية األخذ بعين االعتبار دور جماعات الضغط المتواجدة في الواليات 
المتحدة األمريكية في التأثير على مراكز عملية صنع القرار في السياسة الخارجية األمريكية 

في النسق الدولي المتمثلة في عالقات جماعات الضغط المختلفة   والقضايا المختلفة  ،تجاه الدول
بأعضاء البيت األبيض األمريكي من خالل توفير التمويل للحمالت االنتخابية للرؤساء  
األمريكيين باإلضافة لتقديمهم الدعم المادي ألعضاء الكونجرس األمريكي لتقديم الدعم للهيئات 

ا يقدم أعضاء  وأيض    ،ايا المتداولة في الكونجرس األمريكيالتابعة لها جماعات الضغط في القض
جماعات الضغط في الواليات المتحدة األمريكية القدرة ألعضاء الهيئات التابعة لها للتواصل مع  

والصحافة األمريكية للتأثير على موقف الجماهير األمريكية من السياسة الخارجية  ،عالماإل
وبين  ،والقضايا العالقة بينهم ،وتجاه الدول العربية ،ربيةاألمريكية تجاه جمهورية مصر الع

 الواليات المتحدة األمريكية.

 راجعقائمة امل 
 العربية المراجع

 الكتب -1
العالقات الصينية األمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة : المتغير في الموقف   عياد،حنان محمد  •

رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت،  العالمية،الصين إلى منظمة التجارة  انضماماألمريكي من 
2007 . 

  السياسية، والعلوم    االقتصادكلية    ،السياسةمقدمة في مناهج وطرق البحث في علم    المنوفي،كمال   •
 . 2009جامعة القاهرة, 

 . 2003اإلسكندرية, المصرية،دار الجامعات  ،العلمي والمنهج االستقراء  زيدان، فهميمحمود  •
 المواقع اإللكترونية -2
األمريكية الصينية )آفاق الصراع والتعاون(, المركز  العالقات الخطيب،جهاد عمر محمد  •

 متاح على الرابط:  والسياسية،للدراسات االستراتيجية واالقتصادية   العربي الديمقراطي
https://democraticac.de/?p=32724  accessed on (29 – 8 - 2020) . 

https://democraticac.de/?p=32724
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