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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا  َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

َودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ِف لَِّتْسُكُنوا  َنُكم مَّ َها َوَجَعَل بَ ي ْ ِإلَي ْ
ُرون سورة : الروم  ){ َذِلَك ََليَاٍت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَّ

(12 ){. 
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 االىذاء
اىذي ىزا العول ادلزٌاضع اىل اثً الزي مل ٌجخل علً ٌٌهب  ثشًء .... الٍك ٌب سجت ًجٌدي  

 .  سمحك اهلل يف احلٍبح  ًالذي احلجٍت

اىل هي علوزين ًعبًذ الظعبة ألطل  اىل هب اًب  فٍو  ًعنذهب اكٌى يف حبش اذلوٌم  اسجح يف حبش 

 حنبهنب لٍخفف  هي االدلً  ..... اهً .

ٌسبعذًً  اىل هي علوين الظرب  ... اىل هي افزقذه  يف هٌاجيخ الظعبة  ًمل متيلو  الذًٍب لكً 

 الغبيل . يف حتقٍق حلوً .... طذٌقً

اىل هي كبًٌا ٌضٍئٌى  يل الطشٌق ًٌسبًذًًً  ًٌزنبصلٌى  عي حقٌقين  ال سضبئً  ًالعٍش يف ىنبء  

 .... اخٌرً .

 ثن اىل كل هي علوين حشفب اطجح ثشٌقو ٌضًء  الطشٌق اهبهً ...
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 الشكش ًالزقذٌش

أرقذم ثبلشكش ًالزقذٌش اىل مجٍع االشخبص الزٌي سبعذًًً على امتبم 

الجحث ًالزٌي ًقفٌا اىل جبًيب ًسبمهٌا يف ًطٌيل اىل ىزه ادلشحلخ ىزا 

.كوب اخض ثبلزكش ًالذي ًًالذرً الزٌي سبًذًًً يف امتبم ادلزوٍضح 

ًكوب اخض ثبلشكش اخٌرً ًاطذقبئً اداهين اهلل يل ,دساسيت اجلبهعٍخ 

اىل اسزبري الفبضل الزي ًقف هعً  اخلبص ًارقذم ثبلشكش,  سنذا

ًاسشذًً اىل الطشٌق الظحٍح ًالزي سبعذًً يف كل خطٌح هي خطٌاد 

 الجحث .
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 المقدمة

فً إطار التطورات الحدٌثة على صعٌد العالقات االقتصادٌة الدولٌة ما ٌعرف بالعمولة 

التً أصبحت سما ممٌزة لألسواق الدولٌة والمعامالت الخارجٌة بٌن الدول، أصبحت 

دراسة العالقات االقتصادٌة بٌن الدول والمناطق موضوعاً هاماً ومثٌراً خصوصاً ونحن 

 نعٌش وسط أمواج من االحداث االقتصادٌة المتغٌرة الحظٌاً والمتجددة بإستمرار.

تشٌر العالقات االقتصادٌة الدولٌة الى ان كل دولة تتأثر بالدول المحٌطة بها نظراً لوجود 

ذ أن نجاح أي دولة او فشلها ٌعتمد على قوة العالقات االقتصادٌة عالقات بٌن الدول إ

 بالدول األخرى.

لذلك فإن العالقات االقتصادٌة هً دراسة للعالقات والتفاعالت والمعامالت واألنشطة 

المختلفة التً تتم بٌن مختلف الدول والتجمعات االقتصادٌة وكذلك شركات دولٌة ناشطة 

دولٌة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة، ومنظمة التجارة والمنظمات االقتصادٌة ال

 العالمٌة.
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 _مشكلة البحث:

البحث فً محاولة معرفة الطرٌقة التً تؤثر بها العالقات االقتصادٌة بٌن دولتٌن او اكثر 

من تحدٌد شكل العالقات السٌاسٌة بٌنهم ، اذ من المسلم به ان التعاون االقتصادي  

ي ٌمكن ان ٌؤدي بالضرورة الى تدعٌم التعاون السٌاسً وعلى هذا االساس والتجار

 ٌطرح البحث مجموعة اسئلة مثال:

 كٌف ٌمكن للعالقة االقتصادٌة بٌن الدولتٌن ان تؤثر على شكل العالقة السٌاسٌة . -1

 ماهً انماط العالقات االقتصادٌة التً ٌمكن ان توجد بٌن الدول. -7

 فرضية البحث:

من فرضٌة اساسٌة مفادها: ان العالقة االقتصادٌة بٌن دولتٌن او اكثر  ٌنطلق البحث

تكون مقدمة للتعاون السٌاسً منها او على االقل تؤثر العالقة االقتصادٌة فً بناء 

 استقرار نسبً للعالقة السٌاسٌة بٌنها.

 _اهداف البحث:

 معرفة مدى تأثٌر العالقات االقتصادٌة بٌن البلدان. .1

 قتصادي فً السٌاسات الخارجٌة للبلدان.دور العامل اال .7

 _منهجٌة البحث:

تم كتابة البحث على نحو إستقرائً تحلٌلً للمعطٌات األساسٌة للعالقات االقتصادٌة 

 الدولٌة من حٌث نشوة العالقات االقتصادٌة الدولٌة ومجاالتها.
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 _هيكلية البحث:

 البلدانالمبحث األول: المصالح االقتصادٌة واهمٌتها فً سٌاسة 

 المطلب األول: تعرٌف المصالح لغة واصطالحاً 

 المطلب الثانً: أهمٌة وأنواع المصالح االقتصادٌة

 الفرع األول: أنواع المصالح االقتصادٌة

 الفرع الثانً: دور واهمٌة المصالح االقتصادٌة

 المبحث الثانً: طبٌعة العالقات بٌن الدول التً تجمع بٌنهم مصالح اقتصادٌة، وماهً

 طبٌعة سٌاستها وإدٌولوجٌتها

 المبحث الثالث: طبٌعة العالقات بٌن الصٌن وأمٌركا واهمٌتها

 المطلب األول: العالقات االقتصادٌة

 المطلب الثانً: العالقات السٌاسٌة
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  المبحث األول 

 المصالح االقتصادية واهميتها في سياسة البلدان

تحتل العالقات االقتصادٌة الدولٌة أهمٌة جد بالغة على صعٌد كافة دول العالم الى ان 

حً الحٌاة داخل جمٌع الدول، فبموجب تلك المحرك األساسً والرئٌسً لكل مناأضحت 

العالقات ٌتحدد مستوى التنمٌة االقتصادٌة التً ال ٌخفى أثرها البارز على جمٌع 

 ة بل والسٌاسٌة.األصعدة االجتماعٌة والثقافٌ

وال نكون مبالغٌن إذا ما قررنا بأن مستقبل العالقات بٌن الدول ٌخضع تأثٌراً وتأثٌراً 

بمدى تطور العالقات االقتصادٌة الدولٌة التً قد تكون مظهراً من مظاهر التكامل 

والوحدة بٌن الدول المنشئة لتلك العالقات ولعل األمثلة على ذلك كثٌرة ٌقع فً مقدمتها 

 لعالقات الدولٌة االوربٌة.ا

 المطلب األول

 تعريف المصالح لغة واصطالحا  

 اوالً: تعرٌف المصالح لغة.

 المصلحة لغة من الصالح، والمصلحة واحدة المصالح، واالستصالح:
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صلح الشًء بعد فسادهأنقٌض االستفساد، و
(1)

والمصلحة: الصالح والنفع وصلح  .

صالحاً وصلوحاً: زال عنه الفساد، وصلح الشًء: كان نافعاً او مناسباً وٌقال: أَصلَح فً 

عمله، أتى بما هو صالح نافع
(7)

. 

 ثانٌاً: تعرٌف المصالح اصطالحاً.

هو المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان ٌحفظ علٌهم 

نفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. وهً المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد دٌنهم و

 عن الخلق.

فالمصلحة بهذا المعنى هً كل ما ٌحقق للفرد والجماعة مقاصد ال غنى لهما عنها تحفظ 

لهم دٌنهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وتبعد عنهم مفاسد ومضار تفوت علٌهم هذه 

من حفظ هذه األصول قهو مصلحةاألصول الخمسة فكل ٌتض
(4)

. 

 المطلب الثاني

 أهمية وأنواع المصالح االقتصادية

تمثل المصالح االقتصادٌة أهمٌة جد بالغة على صعٌد كافة دول العالم الى ان أضحت 

 ً الحٌاة داخل جمٌع الدول،المحرك األساسً والرئٌسً لكل مناح

                                                           
1
، باب مصلحة، 7111، دار صادر، بٌروت_1فً منظور، محمد انٌس مكرم، لسان العرب، ط( (

 .475، ص13ج

7
، باب مصلحة، 1916، مكتبة لبنان، بٌروت_1الرازي، محمد بن ابً بكر، مختار الصصاح، ط( (

 .395ص

4
، المدٌنة المنورة للطباعة، 1الغزالً أبو حامد، محمد ابن محمد: المستحضر من علم األصول، ط( (

 .472، ص3، ج7111الرٌاض 
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 الفرع األول

 أنواع المصالح االقتصادية 

المصالح االقتصادٌة بوجه عام الى نوعٌن وهما كما ٌلًوتصنف 
(1)

: 

المصالح االقتصادٌة الوطنٌة: وٌطلق على هذا النوع من المصالح هً تلك  .1

المعامالت االقتصادٌة التً تتم داخل الدولة الواحدة وذلك تكون اما عالقة بٌن 

هذا  اشخاص طبٌعٌة وطنٌة او اشخاص اعتٌادٌة توصف بالوطنٌة، وٌطلق على

القانون الوطنً الذي ٌدعى القانون التجاري، ومن النمط من العالقات االقتصادٌة 

البدٌهً ان هذا القانون ال ٌطبق إال على األشخاص محدودٌن وعلى عالقات 

قانونٌة معٌنة، ٌعمل القانون على تبٌٌن هؤالء األشخاص الذٌن ٌوصفون بكونهم 

ذه الفئة وذلك بحسب شكلها او تجاراً او كل العالقات التً تنشأ لدى ه

مضمونها
(7)

. 

المصالح االقتصادٌة الدولٌة: وهو نمط ثانً من العالقات االقتصادٌة ٌعتبر أكثر  .7

تطوراً وأكثر تشعباً من المصالح االقتصادٌة الوطنٌة، فٌوصف بالتطور ألنه 

عن ٌحمل معنى االنفتاح العالمً على التجارة الدولٌة وبالتالً ٌدعو الى البحث 

أسواق تجارٌة فً دول أخرى غٌر الدولة التً انطلق منها المشروع التجاري، 

وهذا النمط من العالقات او المصالح ٌقاوم سٌاسة االنغالق االقتصادي على الذات 

                                                           
1
 .131،ص1991، دار_ن_دمشق، 1ماجد شدود، المتغٌرات الدولٌة ومستقبل النظام العالمً، ط( (

7
 .17، ص7114، دمشق، 1ناصر عبٌد الناصر، مالمح الرأسمالٌة، دار الفكر للمالنً، ط( (
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وٌدعو وٌشجع التكامل بٌن الدول باإلضافة الى انه ٌنعش الحركة االقتصادٌة 

الدولٌة
(1)

. 

الوطنٌة الضٌقة بأن ٌفتح امامها افاقاً واسعة للرواج والكثافة مما وٌتجاوز حدود العالقات 

ٌؤثر على الدوالٌب االقتصادٌة وٌشجع التنمٌة الوطنٌة بل وٌرقى بالصناعة الوطنٌة 

والمنتجات الى مستوى رفٌع لضمان المنافسة االقتصادٌة العالمٌة، وإذا كانت العالقات 

ن أي استثناء بقواعد القانون التجاري فإن االمر االقتصادٌة الوطنٌة محكومة كلها وبدو

لٌس كذلك على مستوى العالقات االقتصادٌة الدولٌة
(7)

. 

 

والعالقات االقتصادٌة الدولٌة التً توصف بكونها عالقات متحررة ومتشعبة وال ٌحكمها 

بالضرورة نمط تقلٌدي واحد وال تخضع الى ذات القواعد القانونٌة حتى ولو اتحدت 

تسن ن تلك العالقات او تشابهت وتطابقت وذلك عائد الى غٌاب سلطة تشرٌعٌة مضامٌ

قواعد العالقات االقتصادٌة الدولٌة بالرغم من ان العرف التجاري الدولً قد ساعد الى 

حد كبٌر فً صٌاغة قواعد قانونٌة وانماط للعالقات االقتصادٌة الدولٌة إال أن هذه 

                                                           
1
حنان حمد، دور الدولة فً ظل التغٌٌر فً المناخ الدولً واإلقلٌمً )المصالح االقتصادٌة الدولٌة(، ( (

 .14، ص7115دمشق_المركز العربً للدراسات االستراتٌجٌة، جرٌدة تشرٌن، 

7
 .14المصدر نفسه، ص( (
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ٌة على عكس القواعد القانونٌة المنظمة للعالقات القواعد ال تتمتع بصفة اإللتزام

االقتصادٌة الوطنٌة
(1)

. 

وإن اهم ما ٌمٌز المصالح االقتصادٌة الوطنٌة عن المصالح االقتصادٌة الدولٌة أن هذا 

النوع من العالقة ال ٌخضع إال للقانون التجاري فً الدولة التً حصل فٌها التعامل 

القانون أي منافس له على مستوى التطبٌق العملً داخل التجاري بحٌث ال ٌكون لذلك 

الدولة وبالتالً فهو ٌنفرد بتنظٌم العالقات االقتصادٌة دون أي منازعة بحٌث ٌكون 

االختصاص القانونً معقود له وحده
(7)

. 

والعالقات االقتصادٌة الدولٌة ال تحكمها نفس اآللٌات القانونٌة التً تحكم العالقة 

طنٌة فلٌس بالضرورة أن تحكم بالقانون التجاري الوطنً ومن باب أولى االقتصادٌة الو

فإن نظر المنازعات الناشئة عنها ال تقع بشكل آلً ضمن اختصاص القضاء الوطنً
(4)

. 

 الفرع الثاني

 دور واهمية المصالح االقتصادية

العالقات الدولٌة لدولة ما او مجموعة دول تتأثر بمقدار ارتباطها باالقتصاد العالمً، 

فالمواد األولٌة والبنٌة االقتصادٌة الداخلٌة ومستوى االستٌراد والتصدٌر ومستوى اإلنتاج 

                                                           
1
سمٌر محمود الناصر، ابعاد مفهوم جماعة المصالح االقتصادٌة الدولٌة، )الحوار المتمدن( ، العدد ( (

 .77، ص7116، دمشق_1571

7
 .74المصدر نفسه، ص( (

4
 .15حنان حمد، المصدر السابق، ص( (
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وتطور اقتصاد الدولة
(1)

، تمثل مؤشرات تشٌر الى مد ارتباط اقتصاد الدولة باالقتصاد 

ي قد ٌتٌح للدولة فرص التأثٌر على السٌاسات الخارجٌة لدول أخرىالدولً، الذ
(7)

. 

كذلك ٌتأثر صانع القرار بمدى استغالل اإلمكانات االقتصادٌة واستخدامها فً التأثٌر 

على السلوك السٌاسً الخارجً للدول األخرى، وقد أصبحت قضٌة استغالل اإلمكانات 

العالم ففً الوقت الذي تستخدم الدول المتطورة والقدرات االقتصادٌة الشغل الشاغل لدول 

تكنولوجٌاً صناعتها فً سبٌل التأثٌر على قرارات الدول التً هً فً حاجة الى 

صناعتها
(4)

. 

فأن الدول الغنٌة بمواردها األولٌة ٌمكن ان تؤثر على قرار الدول التكنولوجٌة المتقدمة 

اشكال  أبرزفً سبٌل ان تقف الى جانبها ألجل تحقٌق أهدافها ومصالحها القومٌة، ومن 

التأثٌر الذي مورس من خالل المصالح االقتصادٌة هو من خالل اندماج عدد من 

الشركات المتعددة الجنسٌة حٌث كانت فً كثٌر من األحٌان الشركات االقتصادٌة وظهور 

صاحبة القرار السٌاسً الخارجً فهً تمارس تأثٌرها على حكوماتها من جهة وعلى 

الدول األخرى التً تمارس هذه الشركات نشاطها فٌها من جهة أخرى
(3)

. 

مار القوة وبالنظر لما تتمتع به الشركات المتعددة الجنسٌة من قدرة كبٌرة فً استث

التأثٌرٌة للدولة االم لدعم مصالحها العالمٌة بحكم القوة السٌاسٌة النافذة التً ٌتمتع بها 

                                                           
1
 .472مصدر سابق، ص الغزالً، أبو حامد، المستصفى من علم األصول،( (

7
 .131، ص1991، دار.ن_دمشق_1ماجد شدود، المتغٌرات الدولٌة ومستقبل النظام العالمً، ط( (

4
 .17، ص7114، دمشق_11991ناصر عبٌد الناصر، مالمح الرأسمالٌة، جرٌدة البحث، العدد ( (

3
المصالح االقتصادٌة  حنان حمد، دور الدولة فً ظل التغٌٌر فً المناخ الدولً واإلقلٌمً )مفهوم( (

 .14، ص7115الدولٌة( المركز العربً للدراسات االستراتٌجٌة، جرٌدة تشرٌن، دمشق_
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أصحاب هذه الشركات فً بلدانهم فإن بإمكانها توظٌف هذه السلطة وباالتجاه الذي 

تستطٌع فٌه هذه الشركات ممارسة شتى أنواع الضغوط وخاصة ضد دول العالم الثالث 

ٌاسً واالقتصادي والعسكري وبأشكال مختلفةكالتدخل الس
(1)

. 

متعددة الجنسٌات اكثر انتشاراً وتأثٌراً من السابق، واخذت ترسً وقد أصبحت الشركات 

ظاهرة التدوٌل التً تحول العالم الى سوق واحدة، وهً بذلك تخترق حدود السٌادة 

ضحى فٌه العامل الوطنٌة للدول وٌعدها البعض بدٌالً للواسطة العسكرٌة فً عصر ا

االقتصادي اكثر فعالٌة فً العالقات الدولٌة
(7)

. 

وقد قٌل ان مناطق التجارة اإلقلٌمٌة ٌمكن ان تسهم اسهاماً قوٌاً فً إقامة نظام اقتصادي 

عالمً جدٌد وأن االتفاقٌات اإلقلٌمٌة للتجارة الحرة ٌمكن ان تحسن تخصٌص الموارد 

قات االستثمارٌة وتحقٌق وفورات الحجم الكبٌر عن طرٌق توسٌع األسواق وزٌادة التدف

ولكن تظل هناك مخاوف الركود والركود التضخمً، والعجز عن التنافس، والتحرك 

انطالقاً من نزعة تمٌٌزٌة ضد الدول غٌر األعضاء فً التكتل، وقد دخلت العالقات 

ابرزها هً االقتصادٌة والمصالح االقتصادٌة الدولٌة فً منافسات شدٌدة لعل أهمها و

التحوالت فً العالقات بٌن الوالٌات المتحدة والٌابان من عالقة حلفاء ضمن منظمة حلف 

شمال األطلسً
(4)

. 

الى نوع من المنافسة حول المصالح والمكاسب االقتصادٌة بعد نهاٌة الحرب الباردة 

االمر الذي ٌهدد بنشوب حرب تجارٌة كبٌرة، وفً حالة نشوب مثل هذه الحرب ستمتد 

                                                           
1
 .14المصدر نفسه، ص( (

7
 .197، ص7117، 16موسى الزعبً، تنوع الفاعلٌن الدولٌٌن، مجلة الفكر السٌاسً، دمشق_العدد( (

4
 .194المصدر نفسه، ص( (
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اثارها الى اقتصادٌات دول العالم االخر إذا عرفنا ان الوالٌات المتحدة والٌابان وأوربا 

لم، وتتاجر عالمٌاً بالنسبة نفسها تقرٌباً من حجم التجارة الدولٌة، % من انتاج العا11تنتج 

وٌدر علٌها وبالتالً عائدات بالحجم نفسه
(1)

. 

وعلٌه فأن استعادة القدرة التنافسٌة للوالٌات المتحدة وفق المنظور األمرٌكً وللمحافظة 

ذلك القوى على تفوقها المطلق فً النظام الدولً، وردع خصومها المحتملٌن بما فً 

االقتصادٌة سٌتم من خالل سعٌها لالستفادة من المزاٌا النسبٌة التً تتمتع بها فً المجال 

العسكري وتكرٌسه بمزاٌا سٌاسٌة واقتصادٌة
(7)

. 

للقول إن االقتصاد العالمً لٌس عصٌاً على التحكم ان هناك أرضٌة اقتصادٌة صالحة 

من االقتصاد العالمً وتنتهً باقتصاد بأي حال فالتحكم ممكن على خمس مستوٌات تبدأ 

المناطق
(4)

. 

 االتفاق بٌن الدول المتقدمة والكتل الثالثة الكبار. .1

قٌام عدد كبٌر بإنشاء هٌئات ضبط عالمٌة تتولى كل واحدة التحكم فً بعد معٌن  .7

 من النشاط االقتصادي مثل منظمة التجارة العالمٌة.

الكتل التجارٌة الكبرى مثل االتحاد التحكم فً مناطق اقتصادٌة كبرى بواسطة  .4

 وتافتا. األوروبً

                                                           
1
مفهوم جماعة المصالح االقتصادٌة الدولٌة، )الحوار المتمدن( سمٌر محمود الناصر: ابعاد ( (

 .77، دمشق، ص7116، 1571العدد

7
 .195موسى الزعبً: تفرع الفاعلٌن الدولٌٌن، مصدر سابق، ص( (

4
، 411، سلسلة المعرفة، العدد 7، جأٌمً هاٌت، من الحداثه الى العولمة: ترجمة سمٌر الشٌشكلً( (

 .472، ص7113الكوٌت_
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تبنى سٌاسات فً المستوى القومً للتوازن والتعاون والتنافس بٌن الشركات  .3

 والمصالح االجتماعٌة الكبرى.

تبنى سٌاسات فً المستوى المناطق المحلٌة لتقدٌم الخدمات الجماعٌة فً المناطق  .5

 الصناعٌة.

قتصادي الذي ٌخضع للتحكم العالمً حٌث تتولى الوكاالت وهكذا فإن نظام المصالح اال

والكتل التجارٌة بٌن الدول السٌطرة على بعض االبعاد األساسٌة للسٌاسات 

االقتصادٌة
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .472المصدر نفسه، ص( (



11 
 

 المبحث الثاني

طبيعة العالقات بين الدول التي تجمع بينهما مصالح اقتصادية وماهي طبيعة 

 سياستها

والعوامل االقتصادٌة تعد من العوامل التً ٌمكن ان تفسر سلوك الدول، منذ زمن طوٌل 

وقد ازداد االهتمام بدور العوامل االقتصادٌة فً السنوات األخٌرة نظراً الى ازدٌاد تدخل 

الدول فً العالقات االقتصادٌة الخارجٌة، ومن ثم فقد أصبحت هذه العوامل جزء حٌوٌاً 

تزاٌد أهمٌة االعتماد االقتصادي المتبادل وحده ال ٌفسر من السٌاسٌة الخارجٌة بٌد ان 

قد  الباردة سة الخارجٌة، فتضاؤل أهمٌة الحربتزاٌد أهمٌة العوامل االقتصادٌة فً السٌا

اعطى الدول الفرصة لتحول االهتمام نحو العالقات االقتصادٌة بعٌداً عن للقضاٌا 

األفٌة
(1)

. 

وراً مركزٌاً فً اختٌارات السٌاسة الخارجٌة ألن بصفة عامة تلعب العوامل االقتصادٌة د

تنفٌذ معظم السٌاسات ٌتطلب توافر الوارد االقتصادٌة وٌحدد توافر تلك الموارد ما ان 

كان ٌمكن للدولة ان تكون دولة مانحة للمعونة الخارجٌة ام مستقبلة لتلك المعونة، كذلك 

لتسلع ذات التكالٌف الباهظةفالموارد تحدد قدرة الدولة على الدخول فً سباقات ا
(7)

 . 

                                                           
1
القوة فً العالقات الدولٌة، رسالة ماجستٌر كلٌة العلوم السٌاسٌة جامعة حسٌن عارف العبٌدي، ( (

 .71، ص1914بغداد، سنة 

7
، المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة، الجزائر سنة 1عبد العزٌز جاسم، العالقات الدولٌة، ط( (

 .54، ص1997
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اما الدول التً تعانً من ندرة الموارد لن تستطٌع ان تلعب دور الدول الكبرى، حتى إذا 

ارادت ان تلعب هذا الدور، ومن ناحٌة أخرى فأن توافر الموارد االقتصادٌة ال ٌعنً ان 

على الدولة ان تلعب هذا الدور
(1)

. 

األمنٌة على عندما نقارن بٌن األثر النسبً للعوامل االقتصادٌة والعوامل السٌاسٌة 

السٌاسة الخارجٌة، فإننا نجد ان الصعب الفصل بٌن هاتٌن المجموعتٌن من العوامل الن 

األدوات االقتصادٌة عادة ما تستخدم لتحقٌق اهداف سٌاسٌة وامنٌة، وقد توصلت دراسة 

 1961حتى  1935السوفٌتً فً الصٌن خالل الفترة من عام عن التغلغل االقتصادي 

الى نتٌجة مشابهة، فاألهداف السٌاسٌة لالتحاد السوفٌتً فً الصٌن كانت تتعلق اساساً 

بالمصالح األمنٌة، إال ان االتحاد السوفٌتً لجأ الى توظٌف األدوات االقتصادٌة لتحقٌق 

لٌف باهظةأهدافه األمنٌة، رغم ما كان ٌكتنف ذلك من تكا
(7)

. 

هو ان المٌل الى االقالل من دور العوامل االقتصادٌة كمحدد للسٌاسة الخارجٌة السوفٌتٌة 

امر مثٌر االهتمام. وذلك نظراً الى تأكٌد النظرٌة الماركسٌة اللنٌنٌة على دور الحتمٌة 

قد االقتصادٌة، بالرغم من ذلك فقد وأوضحت الدراسات االمرٌقٌة ان االتحاد السوفٌتً 

جنى فوائد اقتصادٌة من استعماره لشرق اوربا
(4)

 . 

بالرغم من ان االمن الوطنً هو العامل األول المحرك للعدٌد من التصرفات االقتصادٌة، 

فإنه ٌجب أال ٌغٌب عن بالنا ان كثٌراً من السٌاسات التً تبرر على أساس االمن 

                                                           
1
، 1917، دار الكتاب العربً، بٌروت سنة 1العالقات الدولٌة، ط ناصف ٌوسف، النظرٌة فً( (

 .715ص

7
 .716المصدر نفسه، ص( (

4
 .72، ص1912، جامعة الكوٌت، الكوٌت سنة 7إسماعٌل صبري، العالقات السٌاسٌة والدولٌة، ط( (
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الوطنً، انما هً سٌاسات تحركها المصالح االقتصادٌة ذلك أنه ان بدا ان الدولة 

تتصرف لتحقٌق الربح او المنفعة االقتصادٌة فسٌنظر الٌها على انها تتصرف بأنانٌة، 

سٌاستها على أساس ان تلك السٌاسات تحقق ومن ثم فأن الدول تسعى عادة الى تبرٌر 

ة، بغض النظر عن الدوافع الحقٌقة لتلك السٌاساتمصالح االمن الوطنً لتلك الدول
(1)

. 

ان الدول عادة ما تبرر تدخلها فً الشؤون الداخلٌة للدول األخرى على أساس خلق 

المناخ المواتً إلنشاء حكومة نٌابٌة، بٌنما ٌكون الدافع الحقٌقً هو حماٌة المصالح 

التمٌٌز بٌن المحددات االقتصادٌة للدولة المتدخلة. ومن الصعب فً بعض األحٌان 

االقتصادٌة للسٌاسة الخارجٌة وغٌرها من المحددات
(7)

. 

إن العالقات االقتصادٌة الدولٌة ال تمكنها ان تزدهر إال إذا توافرت نٌة الدول فً فتح 

حدودها البرٌة والبحرٌة والجوٌة الستقبال التجارٌة الدولٌة، فمن حٌث االنفتاح 

من خالل استعداد الدولة الستقبال التجارة الدولٌة وفتح  االقتصادي الدولً والذي ٌبرز

فً شكل استثمارات اقتصادٌة وتجارٌة أسواقها امامها وامام رؤوس المال األجنبً 

اجنبٌة وسبق أن بٌنا بأن الدولة تتمتع إٌزاء ذلك بكل الحرٌة واالستقاللٌة فكلما تواترت 

امكن تحقٌق التبادل التجاري الولً  لدٌها رغبة فتح أسواقها لتجارة غٌرها من الدول

والعكس
(4)

. 

                                                           
1
م، 1977إسماعٌل العربً، فصول فً العالقات الدولٌة، المؤسسة الوطنٌة لكتاب الجزائر سنة ( (

 .77ص

7
، القاهرة سنة 3سامً عفٌفً حاتم، التكتالت االقتصادٌة بٌن التغٌر والتطبٌق، جامعة حلوان، ط( (

 .76، ص7114

4
 .76المصدر نفسه، ص( (
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 المبحث الثالث

 طبيعة العالقات بين الصين وامريكا واهميتها

 المطلب األول

 العالقات االقتصادية

توسعت العالقات االقتصادٌة بٌن الوالٌات المتحدة والصٌن الى حد كبٌر على مدى 

التجاري بٌن الصٌن والوالٌات المتحدة العقود الثالثة الماضٌة إذ ارتفع حجم التبادل 

ملٌار دوالر فً نهاٌة اذار من العام  546الى  1911ملٌار دوالر عام  5االمرٌكٌة من 

(. وتعد الصٌن حالٌاً ثانً أكثر شرٌك تجاري للوالٌات المتحدة 7114الجاري )

االمرٌكٌة وثالث أكبر سوق لصادراتها
(1)

. 

األمرٌكً فً الصٌن _اي الشركات االمرٌكٌة العادلة_ أما االستثمار األجنبً المباشر 

شركة ))جنرال سوتورز( ملٌار دوالر امرٌكً، ومن بٌن هذه الشركات  71,2بلغ 

(GM)  ،ومن جانبها تعد الصٌن أكبر على سبٌل المثال التً استثمرت بكثافة فً الصٌن

(7114عام  ترلٌون دوالر 7,1من سندات خزانة الوالٌات المتحدة )جنبً حائز أ
(7)

. 

تعد الصٌن ثانً أكبر شرٌك تجاري للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بعد كندا بحجم تبادل 

ملٌار دوالر للصادرات  376. بواقع 7114( ملٌار دوالر امرٌكً 546تجاري بلغ )

                                                           
1
خضٌر عباس عطوان، مستقبل العالقات االمرٌكٌة الصٌنٌة، مركز االمارات للدراسات والبحوث ( (

 .72بحثٌة(، ص(، )ورقة 7113االستراتٌجٌة، )دبً_

7
( 1992، 4فوزي دروٌش، الشرق األقصى )الصٌن والٌابان( ، دار الكتب المصرٌة، )القاهرة، ط( (

 .72، ص
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ملٌار دوالر، لذا فأن العجز فً المٌزان التجاري  111الصٌنٌة، اما الواردات فقد بلغت 

ملٌار دوالر )وفق االحصائٌات االمرٌكٌة( 415هو األمرٌكً 
(1)

. 

اما االحصائٌات الصٌنٌة، فقد اشارت الى ان الوالٌات المتحدة هو أكبر شرٌك تجاري 

، بواقع 7114ملٌار دوالر عام  311للصٌن إذ بلغ حجم التبادل التجاري بٌن البلدٌن الى 

للواردات االمرٌكٌة، أي ان ر ملٌار دوال 171ملٌار دوالر للصادرات الصٌنٌة،  457

ترٌلٌون  4.4ملٌار دوالر، تمتلك الصٌن  1.4الفائض التجاري لصالح الصٌن بنسبة 

% من اجمالً 61من االحتٌاطات للعملة األجنبٌة اشترت الصٌن  7114دوالر عام 

الصادرات )فول الصوٌا( من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
(7)

. 

ملٌار دوالر فقط  5الذي بلغ  1911رٌكً/الصٌنً منذ عام ان حجم التبادل التجاري األم

ملٌار دوالر، وهذه  71وصل الى  1991ولغاٌة 1915ملٌار دوالر عام  2.1قد قفز الى 

القفازات فً حجم التبادل التجاري تدلل على مسعى كال البلدٌن فً تطوٌر العالقات 

وخاصة االقتصادٌة منها
(4)

. 

ٌتمٌز بكونه اقتصاد ٌرتكز باألساس على قطاع الخدمات  ان اقتصاد الوالٌات المتحدة

% على 9% و1%، مقابل تراجع القطاعٌن الزراعً، والصناعً بنسبة 11بنسبة 

الصناعة التوالً، اما بالنسبة لالقتصاد الصٌنً فانه ٌرتكز بشكل أساس على قطاعً 

                                                           
1
 .72خضٌر عباس عطوان، المصدر سابق، ص( (

7
خدٌجة عرفة، الصعود الصٌنً، مركز الدراسات االسٌوٌة، كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة، ( (

 .79ص، 7116جامعة القاهرة_

4
إبراهٌم عرفات، الصٌن وحواجز الصعود، مركز الدراسات االسٌوي، كلٌة االقتصاد والعلوم ( (

 .51، ص7116السٌاسٌة، جامعة القاهرة_
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االقتصادٌة  % على التوالً، هذا ٌعنً ان خطوة العالقات34% و32والخدمات بنسبة 

بٌن البلدٌن ستؤدي الى التكامل المتبادل وبالتالً تحقٌق المصالح المشتركة لكال 

االقتصادٌن
(1)

. 

 

 المطلب الثاني

 العالقات السياسية

كانون الثانً  1اقامت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والصٌن عالقات دبلوماسٌة بٌنهما فً 

كانون األول  15المشترك الذي صدر فً  ، وتعتبر قاعدة هذه العالقات البٌان1929

، واالتفاق على حل قضٌة تاٌوان التً كانت المسألة الحاسمة التً تقف عقبة فً 1921

طرٌق تطبٌع العالقات بٌن الصٌن والوالٌات المتحدة. وقد تم بذلك التغلب على معضلة 

عاماً  41استمرت 
(7)

. 

شكل نمطا ًفرٌداً من العالقات الثنائٌة بما ان ما ٌمٌز العالقات الصٌنٌة/ االمرٌكٌة انها ت

تتضمنه من عناصر تبدد متنافرة او متناقضة احٌاناً مثل التعاون والصراع واالستقاللٌة 

واالعتماد المتبادل، ولكنها مع ذلك تظل تعمل فً أطار توازن دقٌق من المصالح 

                                                           
1
شٌماء هاشم أبو الوفا، السٌاسٌة الصٌنٌة فً النظام الدولً، رسالة ماجستٌر كلٌة االقتصاد والعلوم ( (

 .34، ص7111السٌاسٌة، جامعة القاهرة_

7
امٌمة علً طه، العالقات االمرٌكٌة الصٌنٌة بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستٌر كلٌة اإلدارة ( (

 .61( ، ص7117واالقتصاد واالجتماعٌات، )الخرطوم_
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ن التغٌر فنجدها تنحو الى المتبادلة والتهدٌدات المتوقعة، كما نجدها تتمٌز بدرجة كبٌرة م

درجة متقدمة من الصراع فً بعض النواحً
(1)

. 

حٌث ٌحدث هذا التغٌر فً نفس القضٌة بتغٌر الزمن، وٌعكس هذا المدى الواسع الذي 

تتراوح فٌه العالقات عدم قدرة صانع القرار على التوفٌق بٌن المصالح المختلفة لدولته 

وابسط التعاون التً تمنع تدهور العالقات النهاٌة، من عالقتها بالدولة األخرى. وعمق، 

والمرحلة االنتقالٌة التً تمر بها العالقات بٌنهما
(7)

. 

كانت العالقات االمرٌكٌة الصٌنٌة ذات طبٌعة مركبة من عناصر عدة منها الحرص 

األمرٌكً على عالقة شراكة مع قوة كبرى صاعدة، كذلك الحرص األمرٌكً على منع 

دان اسٌا المجاورة من التعاون المفتوح مع بكٌن، البقاء على التطور والنفوذ الٌابان وبل

األمرٌكً الصٌنً تحت المراقبة االمرٌكٌة الدائمة. وعلى الرغم من وجود قضاٌا خالفٌة 

فً العالقات االمرٌكٌة/الصٌنٌة، إال ان تعزٌز العالقات الثنائٌة والوصول بها الى شراكة 

ف األساس الذي ٌسعى إلٌه كال البلدٌناالستراتٌجٌة هو الهد
(4)

. 

هً زٌارة نائب الرئٌس  7114واالهم فٌما ٌخص العالقات السٌاسٌة بٌن البلدٌن لعام 

إذ تعد ارفع زٌارة لمسؤول  3/17/7114األمرٌكً جو جاٌدن الى الصٌن بتارٌخ 

مة ارادت ظل القٌادة الصٌنٌة الجدٌدة، حٌث انها حملت رسائل مهامرٌكً الى بكٌن فً 

                                                           
1
 .61المصدر نفسه، ص( (

7
 1جعفر كرار، العالقات الصٌنٌة االمرٌكٌة، مجلة الدراسات االستراتٌجٌة، العدد ( (

 .79ص( ، 7111)القاهرة_

4
( ، 1996، )القاهرة_176معتز سالمة، العالقات الصٌنٌة االمرٌكٌة، مجلة السٌاسة الدولٌة، العدد ( (

 .75ص
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الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة توجٌهها الى الصٌن، وذلك من ناحٌة توقٌت الزٌارة والتً 

جاءت بعد اعالن الصٌن منطقة الدفاع الجوي فً بحر الصٌن الشرقً وإعالن صراحة 

عدم اعتراف بالده بها ودعوة الصٌن الى إعادة النظر بمواقفها
(1)

. 

ن الزٌارة جاءت لتهدئة التوتر بٌن الصٌن والٌابان ان معظم المحللٌن الصٌنٌن راؤا  ا

بشأن منطقة الدفاع الجوي وتناول موضوعات أخرى كالقضٌة النووٌة الكورٌة الشمالٌة 

والعالقات الثنائٌة، االمر الذي ٌؤشر الى تراجع الثقة السٌاسٌة بٌن البلدٌن
(7)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، 117هناء عبٌد، العالقات االمرٌكٌة الصٌنٌة وحقوق االنسان، مجلة السٌاسة الدولٌة، العدد ( (

 .41( ، ص1993)القاهرة_

7
 .41معتز سالمة، المصدر السابق، ص( (
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 الخاتمة

 التوصل الى النتائج التالٌة:بعد االنتهاء من كتابة البحث تم 

 تستطٌع الدول ان تعظم من مكاسبها من خالل عالقاتها االقتصادٌة الدولٌة. .1

ٌتعٌن على الدول تطوٌر وتفعٌل سٌاساتها االقتصادٌة والمالٌة على نحو ٌتالئم مع  .7

 التطورات االقتصادٌة العالمٌة.

 مع التزاماتها. ٌتعٌن على الدول تحرٌر تجارتها الخارجٌة لكً ٌتواءم ذلك .4

 الدور المحوري الذي تلعبه العالقات االقتصادٌة بٌن الدول وتأثٌرها بٌن الدول. .3

ضرورة تطوٌر السٌاسات المالٌة من أجل التصدي لمخاطر االنخفاض المتوقع  .5

إلٌرادات المالٌة الدولٌة للدولة لما فً ذلك من اثار سلبٌة على النواحً المختلفة 

 لالقتصاد.

ة االستٌراد والتصدٌر بٌن الدول واعتماد األسس الحدٌثة فً هذا تسهٌل عملٌ .6

 المجال.

تهٌئة الظروف المالئمة لالستثمار من اجل خلق عالقات اقتصادٌة متمٌزة بٌن  .2

 الدول.
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