مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()15

ايمول ()2008

العدد ()9

انقرصنة انتكنونوجية وأثرها يف انعالقات األمريكية -انصينية
م .م .زياد خمف عبد اهلل الجبوري

م .م .محمد شطب عيدان المجمعي

كمية القانون  /قسم العموم السياسية

كمية القانون/قسم العموم السياسية
املقدمة

يشيد عالمنا المعاصر في كل مرحمة من م ارحل تطوره بروز مجموعة من

الظواىر التي تأتي كنتيجة من نتاجات ىذا التطور وباألخص في الشق التكنولوجي منو،

إذ ضجت المرحمة الحالية في وقتنا الراىن بإيقاعات التطور التكنولوجي في مجال
االتصاالت و المعموماتية بعد الثورة المعموماتية التي شيدىا العالم والتي تجمت بوضوح

منذ نياية عقد الستينات من القرن العشرين حتى يومنا ىذا ،والذي حمل معو ظواىر
عديدة كان منيا ظاىرة القرصنة التكنولوجية وىي تعد ظاىرة اقتصادية في أساسيا،

حممت انعكاسات متعددة عمى الصعيدين الدولي والمحمي بكل األبعاد السياسية
واالقتصادية والتكنولوجية وغيرىا.

ي حاول ىذا البحث اإلجابة عن التساؤالت المتعمقة باآلثار السياسية لظاىرة

القرصنة في العالقات بين الدول ،وخصوصاً بين الواليات المتحدة والصين المتان تدخل

ىذه الظاىرة في صمب القضايا ذات االىتمام بين الجانبين في خضم التنافس االقتصادي

القائم بينيما واحتمالية تطوره المستقبمي ليأخذ طابعاً استراتيجياً ،وبذلك فأن البحث افترض

إن ىذه (الظاىرة محل الدراسة) لعبت دو اًر ميما في رسم مالمح العالقات بين ىاتين

الدولتين واسياميا في إيقاد جذوة التنافس بينيما وما حممت بالنتيجة من آثار سياسية في
عالقتيما الثنائية.

تطمبت طبيعة البحث استخدام مناىج متعددة من مناىج البحث العممي إذ تم

المجوء إلى المنيج التاريخي لتفسير ظيور مصطمح القرصنة وتممس ابرز المحطات التي
مرت بيا العالقات األمريكية الصينية وتم استخدام المنيج الوصفي لدراسة جوانب أساسية

في الصين وقدراتيا وخاصةً التكنولوجية واالقتصادية منيا وتحديد مالمح الرؤية األمريكية
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والصينية ليذه الظاىرة وأبعادىا وتم المجوء إلى منيج التحميل النظمي لموقوف عمى
المشكمة كمدخالت لمسياسة األمريكية لمضغط عمى الصين والمخرجات التي مثمتيا

العراقيل والعقبات التي تؤخر صعود ىذا البمد والتي تمثل أىداف حيوية في السياسة
الخارجية األمريكية.
قسم البحثث إلثى ثثالث مطالثب اسثتعرض األول منيثا مفيثوم القرصثنة التكنولوجيثة
وأش ثثكاليا ممقيث ثاً الض ثثوء عم ثثى تط ثثور اس ثثتخدام المص ثثطمح تاريخيث ثاً ،ذاكث ث اًر بص ثثدد ذل ثثك أى ثثم

الوسائل المتبعة لمواجيتيا ،فيما تناول المطمب الثاني الرؤيثة األمريكيثة لمصثين فثي جوانبيثا
رئيسثة ىثي الجانثب االقتصثثادي و الجانثب التكنولثوجي و الجانثب العسثكري ،ليختثتم البحثثث

بالمطمثثب الثالثثث ،الثثذي حثثدد انعكثثاس القرصثثنة فثثي التفاعثثل السياسثثي الخثثارجي األمريكثثي

الصيني وفقاً الرؤية األمريكية والرؤية الصينية ،منيياً البحث بمجموعة من االستنتاجات .
املطهب األول

ماهية انقرصنة انتكنونوجية

أولا -مفهوم القرصنة التكنولوجية وأنماطها
 -1مفهوم القرصنة التكنولوجية

إن المؤلفات والصناعات أو االكتشافات الحديثثة تثدعو لمفخثر فمثن حثق أصثحابيا

أن يفخروا بيا وىم مثا اكتشثفوىا أو ألفوىثا إال لمشثاركة العثالم بيثا ولكثن ربمثا يتثرددوا لسثبب
واحد فقط ىو ماذا لو سرق احدىم أفكارىم المبدعة؟(.)1

كثثل األفكثثار والمنتجثثات العظيمثثة لثثدييا أصثثل العمثثل الفنثثي أو األدبثثي أو العممثثي
(التكنولثثوجي) ىثثي ممثثك لصثثانعييا ،إذ إن أفكارنثثا وابثثداعاتنا واختراعاتنثثا لثثدييا قيمثثة كبي ثرة
والبثثد أن تحمثثى فيجثثب أن تحمثثي عممثثك وتشثثرك اآلخ ثرين بثثو حسثثب الش ثروط المقدمثثة مثثن

قبمك .

أص ثثبح االنترن ثثت مك ثثان نتش ثثارك في ثثو ونضث ث أعمالن ثثا في ثثو،أي ش ثثخص يح ثثاول أن

يستنس ث أو يسثثتعير أعمالنثثا عبثثر االنترن ثت بثثدون موافقثثة فيثثو ينتف ث م ثن أعمالنثثا و ممكيتنثثا
الفكريثثة وىثثي مثثا تسثثمى بالقرصثثنة ،فالقرصثثنة :مصثثطمح يسثثتخدم لوصثثف النس ث والتوزي ث
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غيثثر المثثرخص لموسثثائط االلكترونيثثة والسثثمعية والبص ثرية مثثثل الموسثثيقى واألفثثالم والب ثرامج
والبحثثوث مثثن اجثثل ال ثربح التجثثاري (،)2فالنس ث والتوزي ث بطريقثثة غيثثر شثثرعية لمب ثرامج التثثي

تحمييا حقوق التأليف والنشر يعتبر قرصنة (.)3

إن القرصثثنة (اليثثاكينج  )Hackingليسثثت مقصثثورة عمثثى اقتحثثام الشثثبكة بثثل حتثثى
الحاسثثوب الشخصثثي ومثثا يحممثثو قرصثثو الصثثمب الخثثاص مثثن معمومثثات قثثد يكثثون عرضثثة
لمقرصنة فمن خالل الشبكة يمكن لمقراصنة الثدخول إلثى أي حاسثوب ال تتثوفر فيثو الحمايثة
المطموبثثة ومثثن ثثثم سثثرقة المعمومثثات منثثو بنسثثخيا ومثثن ثثثم لصثثقيا أو تخزينيثثا عمثثى أق ثراص
مضثثغوطة وأكثثثر الحواسثثيب عرضثثة ليثثذا النثثوع مثثن القرصثثنة تمثثك التثثي تسثثتخدم إلغ ثراض

عسثثكرية أو لغايثثات مصثثرفية فثثي البنثثوك والمصثثارف العامثثة والخاصثثة إذ يسثثتطي قرصثثان

الحاسثثوب أن يثثدخل إلثثى مجمثثدات القثثرص الصثثمب وان يفثثتح الممفثثات وبالتثثالي يثثتمكن مثثن
تحويثثل مبثثال ماليثثة مثثن حسثثاب مصثثرفي إلثثى أخثثر دون الحاجثثة إلثثى قنثثاع ومسثثدس وتيديثثد
وقتل(. )4

وقد يتجسس القرصان عمى خصوصيات الغير ويسرق منيا ما طاب لو مثن نسث

وقثد يقثثوم بتثدمير القثثرص الصثمب فثثي الحاسثوب واتثثالف محتوياتثو أو مسثثح كثل المعمومثثات

الموجودة فيو ويثتم ذلثك بالمسثح المباشثر أو مثن خثالل ممفثات تحمثل فيروسثات ،viruses
والف ثثايروس ى ثثو برن ثثامج يق ثثوم بوظ ثثائف مؤذي ثثة إذ تق ثثوم تم ثثك الفيروس ثثات بتعطي ثثل وات ثثالف

المعمومات ،أما لماذا يقوم بيذا العمل ،فمعدة أسباب منيا حب التخريثب والمتعثة فثي إلحثاق
الضرر باآلخرين أو ألسباب انتقامية أو لدواف سياسية(.)5

وال شك في أن مفيوم القرصثنة يتضثمن أيضثاً تقميثد البضثائ والمنتجثات وتزييفيثا،

فض ثالً عثثن تيريبيثثا دون إذن مالكييثثا ممثثا يمثثثل خط ث اًر ال تقثثل آثثثاره السثثمبية عمثثا تثثم ذك ثره،
وبالتالي تمثل القرصنة سموكاً غير مشروعاً يقوم بثو أفثراد أو منظمثات وربمثا دول مثن اجثل

تحقيثثق أىثثداف تتمثثثل باالسثثتفادة مثثن التكنولوجيثثا الموجثثودة لثثد اآلخ ثرين واالطثثالع عمثثى
أسرار الغير بصوره غير مشروعو .
 -2أنماط القرصنة التكنولوجية
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تتنوع وتتعدد صور القرصنة التكنولوجية فيي فثي تكيثف مسثتمر مث تطثور الثزمن
فكل قفزة في الميدان العممي التكنولوجي نشيد صو اًر وأنواع عديدة من القرصنة
لذا فالقرصنة التكنولوجية تتضمن ما يمي-:

(أ) القرصنة االلكترونية :
وتشث ثمل :قرص ثثنة المعموم ثثات ،و قرص ثثنة المنتج ثثات األدبي ثثة والفني ثثة،إذ إن طبيع ثثة
المنتجات الرقميثة تزيثد مثن سثيولة نسثخيا وتقميثدىا فالبرمجيثات والتسثجيالت وأفثالم السثينما
والمقاالت والكتب عرضة أكثر من غيرىا لالستخدام المجاني(.)6

(ب) التقميد أو التزييف :

يقثثوم التزييثثف بتمريثثر المن ثتج إلثثى األس ثواق عمثثى انثثو األصثثمي ولكنثثو فثثي األصثثل

مزيثف  ،وىنثاك أنثواع مثثن السثم تتعثرض لمتزييثثف أكثثر مثن غيرىثا فعمثثى سثبيل المثثال مثثن
غيثثر المحتمثثل بي ث سثثيارة فثثورد مثثزورة إال انثثو مثثن المحتمثثل بي ث قط ث غيثثار مثثزورة تحمثثل
عالمة فورد(. )7

إن مصثثدري المنتجثثات المزيفثثة فثثي ازديثثاد مسثثتمر وتعمثثب ىثثذه المنتجثثات بطريقثثة

ممتثثازة إلثثى درجثثة إن بعثثض أصثثحاب الماركثثات يجثثدون صثثعوبة فثثي تمييزىثثا عثثن البضثثائ

األصمية(،)8فمثالً اليوم يستمت السياح في الصين بمنظثر سثاعات رولكثس Rolexالشثييرة

الت ثثي يبيعي ثثا الباع ثثة المتجول ثثون ب ثثدوالرين فق ثثط (،)9كم ثثا عان ثثت ش ثثركة ياماى ثثا Yamaha

اليابانيثثة لمثثدراجات الناريثثة كثي ث ار مثثن ىثثذه المشثثكمة ،إذ تثثذكر التقثثديرات إن  5مثثن أصثثل 6
دراجات نارية تحمل اسميا تباع في الصين ىي مزيفة،ىذا األمر في أسثواق الصثين فكيثف
الحال في أسواق الدول النامية األخر (. )10

(ج) التيريب  -:وىو عممية توفير المواد غير الموجودة أو المحظورة لممواطنين مثن خثالل
اس ثثتيرادىا م ثثن ال ثثدول األخ ثثر وتيريبي ثثا أو إدخالي ثثا الح ثثدود بطريق ثثة غي ثثر ش ثثرعية لتحقي ثثق

المنفعة المادية ،والتيريب بكل أشكالو يحمل أض ار اًر عديدة عمثى االقتصثاد الثوطني والثدولي
عمى حد سواء )11(.

(د) التخريب  :وىو ما يتعمق باألمور العسكرية وخطط الحرب وغيرىا .
ثانيا  -:تطور استخدام المصطمح تاريخيا اً
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إن مشاكل التقميد والتزييف والتيريب ىثي موضثوعات معروفثة منثذ القثدم ،غيثر أن
الحاج ثثة الممح ثثة ى ثثي التط ثثرق إل ثثى موض ثثوع القرص ثثنة االلكتروني ثثة باعتبارى ثثا ظ ثثاىرة حديث ثثة

(نسثثبياً) فثثي م ارحثثل التطثثور التكنولثثوجي الثثذي يمثثر بثثو العثثالم .وتعثثود محثثاوالت االختث ثراق
االلكتروني إلى منتصف القرن الماضي عندما حثاول بعثض العثاممين بإحثد الشثركات فثي
الواليثثات المتحثثدة األمريكيثثة اخت ثراق نظثثام االتصثثاالت غيثثر إنيثثم ضثثبطوا وتمثثت معثثاقبتيم
وعقبثثت ىثثذه العمميثثة العديثثد مثثن المحثثاوالت ففثثي فت ثرة السثثتينات مثثن القثثرن الماضثثي طثثور
المبثثدعون أجي ثزة الخت ثراق األنظمثثة الياتفيثثة وت ازيثثد نشثثاط الق ارصثثنة بشثثكل مممثثوس فثثي ىثثذه

الفت ثرة حيثثث ظيثثور الحاسثثب اآللثثي ،والطريثثف انثثو مثثن أشثثير ق ارصثثنة تمثثك الفت ثرة األمريكثثي
(جون درابر) الذي استطاع أن يقثوم بعثدد مثن االتصثاالت الياتفيثة الدوليثة بثدون أجثور مثن

خثالل إصثدار صثثفير معثين يعطثثي إشثارة لمنظثثام اليثاتفي لفثتح الخثثط وذلثك مثثن خثالل لعبثثة
عثثثر عمييثثا فثثي لعثثب األطفثثال ،وفثثي فت ثرة السثثبعينات مثثن القثثرن الماضثثي بثثدأت محثثاوالت

تطوير استخدام الحاسثب اآللثي فثي العبثث مث اآلخثرين وتحثول العبثث إلثى اخت ارقثات جديثة
وذات أىداف مما أثار مخاوف أجيزة األمن األمريكية .

لثثذا شثثيدت فت ثرة الثمانينثثات أول حمثثالت القثثبض عمثثى ق ارصثثنة الحاسثثوب ،بعثثد أن

قام ثثت جماع ثثة م ثثنيم ب ثثاختراق أكث ثثر م ثثن  60جي ثثاز بوالي ثثة ميمث ثواكي األمريكي ثثة ،وت ثثال ى ثثذه
المرحمة سن عدد من القوانين المنظمة لمنشثاط االلكترونثي ومعاقبثة مرتكبثي جثرائم القرصثنة

ولثثم يقثثف مثثد القرصثثنة عنثثد ىثثذا الحثثد فقثثد تطثثور وتوس ث فثثي نيايثثة الثمانينثثات وطثثول عقثثد

التسثثعينات ليشثثمل النطثثاق العثثالمي ،وظيثثر مثثا يسثثمى بمجتم ث الق ارصثثنة ،وصثثدرت العديثثد
مثثن الثثدوريات المتخصصثثة بالقرصثثنة مثثثل مجمثثة (ىثثاكركوارترلي) و ( )2600والتثثي كثثان

اغمبيا يعكس النصائح واإلرشادات لتعميم القرصنة (الياكر) لممبتدئين.

ثم ظيرت القرصنة في فمم (حرب األلعثاب االلكترونيثة  (war gamesواسثتطاع

الق ارصث ثثنة تكث ثثوين شث ثثبكة الكترونيث ثثة لتبث ثثادل الرسث ثثائل والتعميمث ثثات وأرقث ثثام بطاقث ثثات االئتمث ثثان
المسروقة ىذا كمو قبل ظيور شبكة االنترنت ،ومثن الطبيعثي أال يقتصثر اسثتخدام مثثل ىثذا
السثثالح فثثي سثثرقة بعثثض المشثثتريات واسثثتخدام خثثدمات الغيثثر مجان ثاً فقثثد توسثثعت خثثدمات
االخت ث ثراق لتشث ثثمل أجي ث ثزة الث ثثدفاع والجث ثثيش وادارة العث ثثدل األمريكيث ثثة ووكالث ثثة ناسث ثثا ومكتث ثثب

433

القرصنة التكنولوجية وأثرىا في العالقات األمريكية -الصينية
م .م .زياد خمف عبد اهلل الجبوري  /م .م .محمد شطب عيدان المجمعي

التحقيقات الفدرالي وغيرىا من األجيزة ذات الشأن ،أحياناً تكشف بعض الوثثائق العسثكرية،
وأحياناً أخر تقوم بتخريب أجيزة الحاسب اآللي وكانت النتيجثة الحتميثة دخثول تمثك اإلدارة

المس ثثرح السياس ثثي والع ثثاب الجاسوس ثثية خصوص ثثا بع ثثد كش ثثف أول عممي ثثة جاسوس ثثية عب ثثر
الفضاء االلكتروني عام  1989إذ تم إلقاء القثبض عمثى مجموعثة مثن الق ارصثنة فثي ألمانيثا
ق ثثاموا ببيث ث ش ثثفرات ألنظم ثثة تش ثثغيل حواس ثثيب جي ثثاز مخ ثثابرات االتح ثثاد الس ثثوفيتي الس ثثابق،
وشثثيدت نياي ثثة التسثثعينات وبداي ثثة األلفيثثة الجدي ثثدة مثثا يس ثثمى بانفجثثار ف ثثي نشثثاط القرص ثثنة
االلكترونيثثة فكانثثت بيئثثة االنترنثثت تالئثثم فك ثرة القرصثثنة االلكترونيثثة بشثثكل كبيثثر ومنثثذ تمثثك

الفت ثرة بثثدأ الق ارصثثنة يتخثثذون ألنفسثثيم مواق ث خاصثثة ومنتثثديات لمدردشثثة  Chattingوتبثثادل
الرسائل واتخذوا من عممية االختراق أداة لمتعبير عن آرائيم (. )12
ثالث ا -:الوسائل المتبعة لمواجهة القرصنة

يواجو المتعيدون المحتممون لمبضثائ المقرصثنة والمثزورة أنظمثة قضثائية تعثد اقثل

تسثثاىالً بالمقارنثثة م ث بعثثض دول العثثالم األخثثر  ،إذ إنيثثم يواجيثثون خطثثر المصثثادرة عنثثد
الحدود وفثي داخثل الثبالد فضثالً عثن المالحقثة الجرميثة والعقوبثات الشثديدة ،غيثر إن األمثر
الوحيثثد الثثذي ال يقمقيثثم ىثثو مصثثدر البضثثائ الن تصثثدير البضثثائ المثثزورة والمقرصثثنة ال

يعتبر عممية بي حقيقية وفقاً لبعض القوانين واألنظمة السيما القثوانين الصثينية ،ولثذلك فثال
يعثثد ىثثذا األمثثر جريمثثة تسثثتوجب المالحقثثة ومثثا أن تغثثادر ىثثذه البضثثائ الثثبالد حتثثى يصثثبح
من الصعب تتبعيا ،وىنا ترو قضية أو مسألة بضاعة مزيفة صثنعت فثي الصثين بتمويثل

تايواني وشحنتيا شركة تجارية من ىون كون إلى الب ارزيل عن طريق اليند وباناما.

ومثثن جيثثة أخثثر فثثان سثثمطات الثثدول الناميثثة تفتقثثد إلثثى القثثدرة والرغبثثة باالنقضثثاض عمثثى

البض ثثائ المزيف ثثة والمقرص ثثنة،كما إن بع ثثض األش ثثخاص يس ثثتفيدون م ثثن ى ثثذه التج ثثارة ع ثثن
طريق العمل كمشرفين أو وسطاء أو يحصمون عمى أموال مقابل تجاىميم ()13

إن بعثثض الشثثركات تقثثوم بخثثتم عالمثثة خاصثثة (شثثعارىا) عمثثى كثثل القطث المكونثثة
لألجي ثزة وتقثثوم شثثركات أخثثر بإيجثثاد تقنيثثة جديثثدة فثثي وقثثت أسثثرع مثثن خط ثوات المقمثثدين،
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وبعض الشركات طورت (رقاقة الكترونيثة ذكيثة) ال تثتمكن شثركات التجميث أن تصثل إلييثا
أو فك رموزىا()14

وتنتش ث ثثر الي ث ثثوم ظ ث ثثاىرة بش ث ثثكل بط ث ثثيء نس ث ثثبياً ف ث ثثي أجيث ث ثزة الحواس ث ثثيب الشخص ث ثثية

والمحمول ثثة م ثثن اج ثثل تزوي ثثدىا بأنظم ثثة التحقي ثثق البيول ثثوجي ( ،) biometricsوتقث ثوم ى ثثذه
األنظم ثثة بتس ثثجيل معموم ثثات ع ثثن بص ثثمات األص ثثاب والوج ثثوه واألصث ثوات وقزحي ثثة وش ثثبكية
العين والتوقي اليدوي وغيرىثا مثن الخصثائص الفيزيائيثة ،والتثي تعمثل كحثارس لنظثام معثين
تسثثمح بمثثرورك عبثثر بوابثثة معينثثة أو أن تمنعثثك مثثن المثثرور بنثثاء عمثثى انطبثثاق خصائصثثك

الفيزيائي ثثة مث ث المعموم ثثات المخزن ثثة ف ثثي قاع ثثدة البيان ثثات وتفي ثثد ف ثثي ع ثثدة جوان ثثب مني ثثا منث ث

الوص ث ثثول لغي ث ثثر المخ ث ثثول إل ث ثثى الحس ث ثثابات المص ث ثثرفية أو مح ث ثثافظ األس ث ثثيم ،وتق ث ثثدم بع ث ثثض

المؤسسات ماسحات بصمات لمزبائن مجاناً لمتحقق بشكل أفضل من ىويثات ىثؤالء الزبثائن
لضمان سير تعامالت االنترنت الخاصة بالمصارف واألسيم بشكل آمن.

ومثن الوسثائل المتبعثة لمواجيثة القرصثنة االلكترونيثة أيضثاً عثدم فثتح رسثائل البريثد

االلكتروني مجيولة المصدر فقد يكمن فييثا أخطثر أنثواع الفيروسثات والحثذر مثن العثروض
المجانية فقد ال يخمو بعضيا من فيروسات،واختيار كممة سر معقثدة تتجثاوز السثت حثروف
وحفظيا في مكان آمن وعدم الدخول في مواق غير آمنة (. )15

ومن الطرق األخر المتبعة في مكافحة القرصنة أيضثاً طريقثة الخثتم االلكترونثي

)،)digital watermarkingال ثثذي يمث ثثل نس ثثخة مقتبس ثثة م ثثن الخ ثثتم ال ثثورقي إل ثثى الع ثثالم
الرقم ثثي ف ثثالختم االلكترون ثثي ي ثثوفر ط ثثرق وتقني ثثات تس ثثمح لن ثثا بإخف ثثاء المعموم ثثات كاألرق ثثام
والنصوص داخل الوسائط الرقمية كالصور والفيديو والصوت(.)16

ومثثن المؤكثثد انثثو ال يمكثثن تثثامين المواق ث الحساسثثة بنسثثبة  ،%100إذ انثثو وعمثثى

سثبيل المثثثال تثثم اختثراق و ازرة الثدفاع ،ووكالثثة المخثابرات المركزيثثة األمثريكيتين عثثدة مثرات
رغثثم وجثثود وسثثائل تأمينيثثة متطثثورة جثثداً لثثذا فالنصثثيحة التثثي تتثثردد دائم ثاً ىثثي أىميثثة عثثدم

وض أي معمومات سرية أو خاصة عمى جياز حاسوب متصل باالنترنت ألنيا سثتتعرض
حتما لخطر اإلصابة بالفايروس واالختراق(.)17
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إن ج ثرائم المعمومثثات تثثدخل فثثي نطثثاق د ارسثثة القسثثم الخثثاص فثثي قثثانون العقوبثثات
ذلك الفرع الذي يدرس كل جريمة عمثى حثده بعناصثرىا األساسثية والعقوبثة المقثررة ليثا ،وان
كانت بعض التشريعات تسعى إلى إيجاد قانون مستقل خاص بالمعموماتية(. )18
املطهب انثاني

انرؤية األمريكية نهصني

تق ث جميوريثثة الصثثين الشثثعبية شثثرقي آسثثيا عمثثى السثثاحل الغربثثي لممحثثيط اليثثادي

وتبم مساحتيا حوالي  9.6مميون كيمو متر مربث فيثي ثالثث اكبثر دولثة فثي العثالم مسثاحة
بعد روسيا وكندا(. )19
ل ثثذا فالص ثثين ليس ثثت مقي ثثدة بعوام ثثل الحج ثثم والجغرافي ثثة والسياس ثثة والدس ثثتور إذ تمتم ثثك

الصثثين اكبثثر جثثيش عامثثل فثثي العثثالم (م ث حاجتثثو الماسثثة لمتحثثديث) واقتصثثاد ىائثثل فثثي نمثثو
مس ثثتمر ومكان ثثة آخ ثثذة ب ثثالبروز كق ثثوة سياس ثثية معت ثثرف بي ثثا ،وتتض ثثمن بطاق ثثة تعري ثثف ال ثثبالد

الجميوريثة الشثعبية كنثواة ومركثز الصثين الكبثر التثثي تضثم ىونث كونث التثي أصثبحت إقميمثثا
إداريا منذ عام 1997م فضالً عثن مكثاو التثي عثادت إلثى الثوطن األم فثي  20كثانون األول

عثثام  1999بعثثد خضثثوعيا لالسثثتعمار البرتغثثالي ( ،)20وتثثايوان التثثي ينظثثر إلييثثا كمقاطعثثة
متمثثردة يتوج ثثب عميي ثثا أن تنض ثثم لم ثثبالد بمقتض ثثى مص ثثطمح (بم ثثد واح ثثد ونظ ثثامين) م ثثن النثثوع

المطبثثق م ث ىون ث كون ث وحيثثي بثثالقوة إذا اقتضثثت الضثثرورة ذلثثك يعتبثثر حمثثم الصثثين الكبثثر

واقعاً ممموساً من وجية النظثر االقتصثادية ،واقتصثاديات ىونث كونث ومكثاو وتثايوان مندمجثة

بشدة م اقتصاد الصين األساسي (.)21
الش ثثك أن ىن ثثاك اتفاق ثثا ل ثثد

الميتم ثثين بتط ثثور النظ ثثام ال ثثدولي عم ثثى أن الوالي ثثات

المتح ثثدة األمريكي ثثة والص ثثين س ثثتكونان اكب ثثر ق ثثوتين اقتص ثثادياً وعس ثثكرياً ف ثثي الق ثثرن الواح ثثد
والعشثرين وان طبيعثثة العالقثات بينيمثثا سثثوف تحثدد طبيعثثة ىثثذا النظام،لثذلك لثثيس غريبثثا إن

تنش ثثغل األجيث ثزة الدبموماس ثثية ف ثثي الع ثثالم ومؤسس ثثات البح ثثث والفك ثثر بمناقش ثثة ى ثثذه العالق ثثة
واألبعاد التي ستأخذىا والعناصر التي تحكم إدارة عالقتيما.

فماذا سيكون قرار أمريكا األساسي تجاه صعود الصين؟()22
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إن مقياس صعود كل بمد دولياً ال يكاد يبتعد عن ثالثة جوانب ىي -:

 -1الجانب القتصادي

 -2الجانب التكنولوجي
 -3الجانب العسكري

لذلك سوف تكون ىذه الجوانب ىي ما سيتم التطرق إليو بشيء مثن التفصثيل عثن

الصين لنر مد طبيعة المخاوف الغربية عموماً واألمريكية خصوصاً تجاه الصين.
أولا  -الجانب القتصادي

يزداد الحديث يوما بعد يوم عثن أن الصثين ستصثبح بعثد فتثرة وجيثزة أقثو اقتصثاد

ف ثثي الع ثثالم وت ثثدعم ى ثثذه اآلراء حججي ثثا ف ثثي تن ثثامي ع ثثدة مؤشث ثرات اقتص ثثادية متعمق ثثة ب ثثالنمو
االقتصادي واالستثمارات األجنبية ()23
تعد الصين راب أقو اقتصاد في العالم وثالث أقو دولة تجاريثة وبمث معثدل نمثو

االقتصثثاد الصثثيني  %10خثثالل العقثثود الثالثثثة الماضثثية وارتف ث حجثثم إسثثيامو فثثي التجثثارة
الدوليثة بنسثثبة  %12وبمث احتيثاطي النقثثد األجنبثثي فثي الصثثين عثثام  2006تريميثثون دوالر،
وت ثثأتي الص ثثين ف ثثي المرك ثثز الث ثثاني بع ثثد الوالي ثثات المتح ثثدة ف ثثي ج ثثذب االس ثثتثمارات ورؤوس

األموال ،والمنتجات الصينية تنتشر في كل أسواق العالم(.)24
تع ثد الصثثين فثثي الوقثثت ال ثراىن أىثثم الالعبثثين الثثدوليين فثثي بعثثض الصثثناعات والسثثيما تمثثك

التثثي تحتثثاج أيثثدي عاممثثة حيثثث تنثثتج المصثثان الموجثثودة فثثي الصثثين  %70مثثن األلعثثاب
والثثدمى فثثي العثثالم و  %60مثثن الثثدراجات اليوائيثثة ونصثثف إنتثثاج العثثالم مثثن األحذيثثة وثمثثث

إنتاجو من الحقائب ،ولم تعد الصين راضية بثأن تبقثى بمثداً ذا تقنيثة متواضثعة معتمثدة عمثى
كث ثرة األيثثدي العاممثثة ،إذ تنشثثط الصثثين فثثي مجثثاالت تمعثثب التقنيثثة فييثثا دو اًر بثثار اًز إذ تنثثتج

الصثثين نصثثف إنتثثاج العثثالم مثثن أف ثران المثثايكروويف الموجثثات القصثثيرة ،وثمثثث إنتثثاج العثثالم
مثثن التمفزيونثثات ومكيفثثات الي ثواء ورب ث اإلنتثثاج العثثالمي مثثن الغسثثاالت وخمثثس إنتاجثثو مثثن

البرادات كل ىذه المنتجات ىي الجزء األكثر نمواً في صادرات الصين(.)25
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وم ث ثثن المالح ث ثثظ إن التع ث ثثاون ال أرس ث ثثمالي ب ث ثثات يتعم ث ثثق ب ث ثثين الج ث ثثانبين الص ث ثثيني
واألمريكي يوماً بعد يوم ،وتتس التبادالت المزدوجة بصورة مستمرة فاليوم أصثبحت الصثين

ثالث شريك تجاري لمواليات المتحدة وراب سوق لصادراتيا فيمثا تعثد الواليثات المتحثدة ثثاني

شثريك تجثثاري لمصثثين وأول سثثوق لصثثادراتيا وتسثثتثمر أكثثثر مثثن  800مؤسسثثة صثثينية فثثي
الواليثثات المتحثثدة ،وأصثثبحت الصثثين مسثثتثمر رئيسثثي فثثي سثثوق سثثندات الخ ازنثثة األمريكيثثة
وفقاً لإلحصاء الوارد مثن الجانثب األمريكثي إذ تمتمثك الصثين  262.6مميثار دوالر أمريكثي

في سندات الخزانة األمريكية حتثى كثانون الثثاني عثام  2006وتثأتي بثذلك بعثد اليابثان التثي

تعد ثاني حائز لسندات الخزانة في الخارج ومتجاوزة بريطانيا.

وبع ثثد انض ثثمام الص ثثين إل ثثى منظم ثثة التج ثثارة العالمي ثثة ش ثثيدت العالق ثثات الص ثثينية

األمريكيثثة تطثثو اًر س ثريعاً وأصثثبحت التجثثارة األمريكيثثة فثثي الصثثين قثثوة دافعثثة ال غنثثى عنيثثا
بالنسبة إلى النمو الصحي لالقتصاد األمريكثي لثذلك حثدد وزيثر الخ ازنثة األمريكثي (بولتثون)

طبيعثثة العالقثثات االقتصثثادية األمريكيثثة الصثثينية بأنيثثا أىثثم عالقثثات اقتصثثادية ثنائيثثة فثثي

العالم وأكد أيضاً (بان ازدىار البمدين مرتبط ارتباطاً وثيقاً م البعض) ()26

م ذلك فثان االقتصثاد الصثيني يعثاني العديثد مثن المشثاكل أبرزىثا مشثكمة البطالثة

التي يفرضيا الواق السكاني فالصين اكبر بمثد مثن حيثث السثكان فثي العثالم  1.300مميثار

ل ثثذا فمش ثثكمة البطال ثثة واقث ث يف ثثرض نفس ثثو عم ثثى النظ ثثام السياس ثثي وتبمث ث نس ثثبتيا  %3.4م ثثن
مجمثثوع السثثكان حسثثب إحصثثاء عثثام  )27( 2003كمثثا إن الواق ث السثثكاني يفثثرض عمثثى

الحكومثثة الصثثينية تثثوفير األمثثن الغثثذائي والصثثحي ليثثذا العثثدد اليائثثل مثثن السثثكان ،ويعثثاني
االقتصاد الصيني من انخفاض متوسط دخل الفرد إذ ال يتعثد الحثد األدنثى لألجثور ثمثث

نظيره في الواليات المتحدة ،وال تنفق الصين سو  %10من إنفاق الواليات المتحثدة عمثى

البحوث والتنميثة ،وتحتثاج الصثين إلثى ردم اليثوة فثي مسثتويات الثدخل بثين المنثاطق الريفيثة
والحضرية (.)28

من خالل ذلثك يتضثح أن الصثين تعثد شثريك اقتصثادي ميثم بالنسثبة إلثى الواليثات
المتحثثدة ،أي أن ىنالثثك اعتماديثثة متبادلثثة بثثين اقتصثثاديات الثثدولتين ،وبثثذلك تنب ث المخثثاوف
األمريكيثثة مثثن إن الش ثريك االقتصثثادي ال يشثثاركيا نفثثس القثثيم واإليثثديولوجيات وىثثو مثثا يعثثد
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مشثثكمة تبقثثى قائمثثة وان كانثثت غيثثر ذات أىميثثة نسثثبياً فثثي الوقثثت ال ثراىن مقارنثثة بالمصثثالح

االقتصادية المتبادلة .

ثاني ا  -الجانب التكنولوجي

تقاس القدرة التكنولوجية لمدولة بداللة النجاح في إدارتيثا لمجوانثب المتعمقثة بثالتعميم

والتح ثثديث التكنول ثثوجي ف ثثي أطرى ثثا المؤسس ثثية والتنظيمي ثثة ( )29الت ثثي تش ثثكل أع ثثداد الق ثثو

العاممثثة مثثن العممثثاء والبثثاحثين والميندسثثين والفنيثثين وم ارفثثق البحثثث والتثثدريب كثثالمختبرات
العامة والخاصة والمؤسسات اليندسية ،والنظام التعميمي واليياكل الصثناعية المعتمثدة عمثى
األساس التكنولوجي ()30

تقسم أنماط التكنولوجيا وفق العممية اإلنتاجية في الصين إلى ثالثة أقسام ىي :
 -1التكنولوجيا الزراعية
 -2التكنولوجيا الصناعية
 -3تكنولوجيا الخدمات
 - 1التكنولوجي ثثا الزراعي ثثة -:إن اخ ثثتالف المن ثثاخ والتض ثثاريس وتن ثثوع الث ثثروات الطبيعي ثثة
واالقتص ثثادية ق ثثد أوج ثثد فرصث ثاً واس ثثعة لنش ثثاطات اقتص ثثادية زراعي ثثة كفم ثثت (نس ثثبياً) االكتف ثثاء

الذاتي لمصين عمى الرغم من عدد سكانيا الضخم()31

يحت ثثل القط ثثاع الز ارع ثثي الج ثثزء األكب ثثر م ثثن النش ثثاط االقتصث ثادي لس ثثكان الصث ثثين
وازدادت القفزات التكنولوجية في المجال الزراعي وادخاليا بشكل واسث إلثى الريثف واىتمثت
بأجيزة البحثوث العمميثة الزراعيثة وتثوفير الميثاه فضثال عثن تطثوير وسثائل اإلنتثاج والتعبئثة،

واستخدام المكننة و التكنولوجيا المتطورة (. )32
 -2التكنولوجيا الصناعية

اىتمثثت الصثثين بالتكنولوجيثثا الصثثناعية اىتمام ثاً بالغ ثاً إلسثثياميا بشثثكل فاعثثل فثثي

تقثثدم ورفثثاه كثثل بمثثد ،ففثثي ميثثدان التكنولوجيثثا االسثثتخراجية اىتمثثت الصثثين بمنثثاجم اسثثتخراج
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الفحثثم لمثثا ليثثا مثثن دور فاعثثل فثثي سثثد الحاجثثة الفعميثثة لمطاقثثة ،إذ تثثوفر ىثثذه المنثثاجم %70
مثثن حاجتيثثا لمطاقثثة وتمتمثثك الصثثين  28.200مثثنجم لمفحثثم وأدخمثثت الصثثين نظثثام الرقابثثة

االلكترونية فثي المنثاجم لتقميثل الحثوادث الحاصثمة فيثو ( )33كمثا اىتمثت الصثين باسثتخراج
النفط والغاز الطبيعي وحققت تقثدماً مت ازيثداً فثي مجثال التنقيثب والتكريثر حيثث ازدادت نسثبة

الثثنفط المكتشثثف وتطثثورت صثثناعة المشثثتقات النفطيثثة ،غيثثر إن إنتثثاج الصثثين مثثن الثثنفط ال
يسثثد الحاجثثة المحميثثة ممثثا تضثثطر الحكومثثة إلثثى اسثثتيراد  %35مثثن حاجتيثثا النفطيثثة مثثن
الخارج (.)34

اتخ ثثذت الص ثثين خطث ثوات ج ثثادة لتوطي ثثد العالق ثثات المتبادل ثثة ب ثثين م ارك ثثز األبح ثثاث

المختمفث ثثة ،والمؤسسث ثثات العمميث ثثة مث ثثن أجث ثثل إطث ثثالق ب ث ثرامج سث ثثاىمت فث ثثي تقث ثثدم التكنولوجيث ثثا
الصثثناعية فثثي األريثثاف كثثان أبرزىثثا برنثثامج (الش ث اررة) ،وشثثرعت بثثالكثير مثثن الب ثرامج التثثي
أسثثيمت فثثي تطثثوير القثثدرات البحثيثثة لثثد العممثثاء الصثثينيون مثثن أجثثل زيثثادة قثثدراتيم فثثي
البحثثث والتطثثوير الصثثناعي والقابميثثات األبتكاريثثة لثثدييم ،كمثثا و تقثثوم الصثثين بمحاولثثة ردم

اليثثوه بثثين الريثثف والمدينثثة مثثن خثثالل عمميثثة تنميثثة الصثثناعة فثثي المنثثاطق الريفيثثة وربطيثثا
بالمدن عبر شبكة متطثورة مثن المواصثالت ،وأولثت الصثين اىتمامثاً كبيث اًر لقطثاع المنتجثات
عاليث ث ثثة التكنولوجيث ث ثثا ،كتكنولوجيث ث ثثا االلكترونيث ث ثثات والتصث ث ثثني المنث ث ثثدمج واليندسث ث ثثة الوراثيث ث ثثة،

والصناعات الغذائية وغيرىا (.)35
 -3تكنولوجيا الخدمات

حقق ثثت الص ثثين تق ثثدماً واض ثثحاً ف ثثي تط ثثوير تكنولوجي ثثا الخ ثثدمات بم ثثا يس ثثتجيب مث ث

متطمب ثثات العص ثثر ف ثثي مج ثثال الخ ثثدمات الص ثثحية إذ تق ثثوم الص ثثين بإنت ثثاج األجيث ثزة الطبي ثثة

الحديثة واألدويثة والمقاحثات ،وعمثى صثعيد خثدمات التعمثيم اىتمثت المؤسسثات التعميميثة فثي
تطوير أساليب التعميم بما يواكب التطور الحاصل في العالم()36

فضالً عن ما ذكر فان الصين حققت تقثدماً بثار اًز عمثى صثعيد التكنولوجيثا النوويثة

إذ تسعى الصين إلى إنشاء مشروع الشمس الصناعية ويتضمن إقامة مفاعل نووي عمثالق
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يعتمثد فثثي عممثثو عمثثى اسثثتخدام نظثثائر الييثثدروجين بثثدالً مثثن اليورانيثثوم و البموتونيثثوم وبثثدأت

الصين العمل فيو فعمياً في عام )37( 2003

وشيدت التكنولوجيا المتقدمة فثي الصثين تطثو اًر مت ازيثداً ومتسثارعاً فثي نفثس الوقثت

حيثثث وص ثثمت ص ثثادرات التكنولوجيثثا المتط ثثورة ف ثثي الصثثين ال ثثى  12.82ممي ثثار دوالر ع ثثام
 2004بزي ثثادة س ثثنوية مق ثثدارىا  ،)38( %74.3وتمتم ثثك الص ثثين  350أل ثثف مين ثثدس ف ثثي
تكنولوجيثثا المعمومثثات يحصثثل كثثل واحثثد مثثنيم عمثثى  105دوالر شثثيريا فثثي المتوسثثط بينمثثا
يكسب الميندس األمريكي أكثر من ذلثك بحثوالي واحثد وعشثرين مثرة ممثا تضثطر الشثركات

األجنبية إلى انجاز أكثر األعمال تعقيداً وميارة في الصين ((39

إن ى ثثذه األنم ثثاط التكنولوجي ثثة ت ثثدف الص ثثين باتج ثثاه الري ثثادة مس ثثتقبالً ف ثثي مي ثثادين

السياسة واإلستراتيجية ،حيث ستسيم بشكل مباشر أو غير مباشر فثي نقثل الصثين مثن قثوة
إقميمية إلى قوة عالمية في ىرم القو الدولية خالل السنوات المقبمة.
ثالث ا -الجانب العسكري

شيدت الصين مجموعة من التطو ارت في اتجثاه بنثاء القثوة العسثكرية منيثا التحثول

المثي ث ثثر ف ث ثثي االس ث ثثتراتيجيات العس ث ثثكرية،التي تعتم ث ثثد عم ث ثثى التكنولوجي ث ثثا المتقدم ث ثثة والبح ث ثثوث
والتطثثوير المشثثترك م ث التكنولوجيثثا العسثثكرية األجنبيثثة ،والوصثثول المت ازيثثد إلثثى التكنولوجيثثا

التجاري ثثة ذات اإلس ثثيامات العس ثثكرية ( ،)40إذ ش ثثرعت الص ثثين ف ثثي عممي ثثة تح ثثديث كبيث ثرة
لقواتيا الجوية والمدفعية وبشكل ممحوظ منذ بداية الثمانينات(.)41
إن الصين كما يزعم صقور البيت األبيض مشغولة بتعاظم أسثمحة الثدمار الشثامل
ويقثثال أن العسثثكرة تمثثثل الواق ث المحثثوري لمصثثين اليثثوم فالنفقثثات العسثثكرية السثثنوية لمصثثين

تثثزداد عام ثاً بعثثد عثثام ،فموازنثثة عثثام  1996زادت بنسثثبة  %11عثثن العثثام السثثابق وموازنثثة
عثثام  1997زادت بنسثثبة  %13عثثن موازنثثة عثثام ،1996وىنثثاك عقبثثات تقثثف حثثائالً أمثثام
وضث ث تق ثثدير حقيق ثثي لموازن ثثة األس ثثمحة ف ثثي الص ثثين فالص ثثينيون ال ي ثثدرجون بن ثثد البح ثثوث

والتطوير العسكري في ميزانيتيم عمى نحو ما تفعمو الدول األوربية.
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إن بع ثثض المع ثثدات الص ثثينية األكث ثثر تق ثثدماً ت ثثأتي بص ثثورة ص ثثفقات مقايض ثثة م ثثن

روسيا وتكاد تكاليف األيدي العاممة ال تساوي شيئاً تقريباً لذا فالصين يمكنيا أن تبقثي عمثى

جيشث ثاً ع ثثامالً يماث ثثل ثالث ثثة أمث ثثال القث ثوات المس ثثمحة األمريكي ثثة بكمف ثثة اق ثثل م ثثن عش ثثر كمف ثثة

الروات ثثب ،وبمث ث تع ثثداد ج ثثيش التحري ثثر الش ثثعبي الص ثثيني ع ثثام  2002حث ثوالي 2000.000
منتس ثثب م ثثوزعين عم ثثى  30.000وح ثثدة عس ثثكرية وتس ثثعى الص ثثين إل ثثى تقمي ثثل ى ثثذا الع ثثدد
باالعتماد عمى اإلمكانات التكنولوجيثة فثي الميثدان العسثكري التثي تسثيم فثي تقميثل العنصثر
البشري في الجيش ()42

ومثثن الجثثدير بالثثذكر إن الصثثين تثثولي اىتمام ثاً بالتنميثثة االقتصثثادية والتكنولوجيثثة

واالجتماعية عمثى حسثاب الجوانثب العسثكرية وىثذا مثا يجعثل القثدرات العسثكرية لمصثين فثي

الوقت الحالي تتركز في إطار استراتيجي دفاعي نسثبياً ال يتجثاوز النطثاق اإلقميمثي لمدولثة،

وق ثثررت الص ثثين ف ثثي إط ثثار ذل ثثك إدخ ثثال الج ثثيش ف ثثي العممي ثثة اإلنتاجي ثثة بي ثثدف التقمي ثثل م ثثن

أعباءه المالية إذ أصثبحت المؤسسثة العسثكرية منافسثاً فثي السثوق المدنيثة فضثالً عثن إنتثاج

المعدات العسكرية حيث يمتمك الجيش الصيني حوالي 20.000شركة حققثت نجاحثاً سثنوياً

يقدر بحوالي  7.5مميار دوالر في عام )43( 1995

ىنثثاك مثثن يثثر إن التحثثديث العسثثكري الصثثيني ال ي ثزال بعيثثداً عثثن تمبيثثة الحاجثثات

الدفاعيثثة وان معظثثم التقثثديرات الموثثثوق بيثثا تقثثدر إنفثثاق الصثثين العسثثكري مثثا بثثين

-30

 50مميار دوالر سنوياً وىثو مبمث كبيثر ولكثن لثيس مقمقثاً فيثو يقثارن بإنفثاق دولثة متوسثطة
مثل اليابان وبريطانيا ،والصين ال تزال في تقدير بعثض الخبثراء العسثكريين دولثة فقيثرة ممثا

يش ثثكل قي ثثداً عم ثثى ق ثثدرتيا ف ثثي االحتف ثثاظ بج ثثيش عس ثثكري ض ثثخم وح ثثديث ،كم ثثا إني ثثا تواج ثثو

تحديات إستراتيجية ال يستيان بيا باعتبار إن عمييثا التعامثل مث جيثران متعثددين طمثوحين

بمن فييم منافسون حاليون ومحتممون عبر حدود طويمة ،لذلك فان الصين عمثى اقثل تقثدير

لثالثثثين عثثام مقبمثثة لثثن تكثثون قثثادرة عمثثى شثثن عمميثثات عسثثكرية بعيثثدة عثثن ش ثواطئيا وان
قث ثثدرات جث ثثيش التحريث ثثر الصث ثثيني سث ثثتكون محث ثثدودة ولث ثثن تتعث ثثد نطث ثثاق المناوشث ثثات البريث ثثة
السريعة()44
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ويشثثير خب ثراء عسثثكريين إن جثثيش التحريثثر الشثثعبي الصثثيني متخمثثف لمغايثثة مثثن
حي ثثث العت ثثاد والع ثثدة إذ يش ثثير الباح ثثث روب ثثرت أس.روس الخبي ثثر ف ثثي قض ثثايا األم ثثن ذات

العالقة بالصين ((إن اشد األخطار التي تمثميا اختبارات صثواري الصثين عثام  1996ىثو

أني ثثا آيم ثثة إل ثثى زوال فالصث ثواري بدائي ثثة بحي ثثث ك ثثان باإلمك ثثان أن تض ثثل طريقي ثثا وتص ثثيب
تايوان)) ،ويؤكد روس بعد ذلك ((أن اسثتعراض الصثين لقوتيثا فثي البحثر يعتمثد عمثى جيثل
مثثن طثثائرات الخمسثثينات والسثثتينات))( ،)45وبينمثثا تعمثثل الصثثين جاىثثدة لتطثثوير طثثائرات
حديثثثة فثثان احثثدث طائراتيثثا المقاتمثثة المنتجثثة محميثثا وىثثي الطثثائرة  F8-11تعثثادل الطثثائرة

الحربيثثة فثثي السثثتينات ،نعثثم حصثثمت الصثثين عمثثى طثثائرات احثثدث وأكثثثر تقثثدماً مثثن روسثثيا
وىثثي الطثثائرة  SO-27فثثي صثثفقات عمثثى سثثبيل المقايضثثة وكانثثت ليثثذه الصثثفقات آثارىثثا

التي أفزعت واشنطن خوفاً من عثودة التحثالف الصثيني السثوفيتي القثديم ،كمثا يشثير الخبثراء
بثان احثدث مثثا لثد الثثروس مثن طثثائرات اآلن ىثو طثراز السثثبعينات األقثل تقثثدماً ممثا تنتجثثو

الواليثثات المتحثثدة لتثثايوان واقثثل تقثثدماً بكثيثثر ممثثا تنتجثثو اليابثثان لمثثدفاع عثثن نفسثثيا باالشثثتراك
م الواليات المتحدة (.)46

غي ثثر إن ى ثثذا الموض ثثوع مب ثثال في ثثو ،فروس ثثيا متقدم ثثة عس ثثكرياً الس ثثيما ف ثثي مي ثثدان

الطثائرات والصثواري واألصثثح القثول إن روسثيا تعتبثثر ضثمن النطثاق اإلقميمثثي مث الصثثين،
فالتثثاري حافثثل بصثثفحات العثثداء والتنثثافس الصثثيني الروسثثي ،لثثذا فروسثثيا ال تبي ث الصثثين

طثائرات أو أسثثمحة متقدمثة تكنولوجيثاً خوفثاً مثثن صثعود الصثثين وتفوقيثا عسثثكرياً وتكنولوجيثاً

عمييا ،كما أنيا مرتبطة باتفاقيات أمنية م الواليات المتحدة وحمف األطمسي تحظثر عمييثا
تص ثثدير أس ثثمحة متط ثثورة إل ثثى الص ثثين وال ثثدول اإلس ثثالمية وخ ثثرق ى ثثذه االتفاقي ثثات يعرض ثثيا
لعقوبثثات اقتصثثادية ىثثي فثثي غنثثى عنيثثا السثثيماً وان االقتصثثاد الروسثثي يعثثاني مثثن أزمثثات

شديدة ،إن المخثاوف األمريكيثة مثن التحثديث والتسثمح الصثيني قائمثة وفثي ازديثاد ،إذ سثعت

الصث ثثين لتحث ثثديث المعث ثثدات االلكترونيث ثثة وال ث ثرادارات فث ثثي الطث ثثائرات (مي ث ث  )19و (مي ث ث )21
وتجييزىث ثثا بأنظمث ثثة الحاسث ثثوب المتطث ثثورة فض ث ثالً عث ثثن تطث ثثوير منظومث ثثات اإلنث ثثذار المبكث ثثر

 ،AWACSوقثثد وقع ثثت عم ثثى ص ثثفقات م ثثن ىثثذا الن ثثوع مث ث (إسث ثرائيل) ع ثثام  ،1995ويؤكثثد
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بع ثثض الب ثثاحثين عم ثثى أن الص ثثين تنف ثثق أكث ثثر م ثثن  300ممي ثثار دوالر لك ثثي تح ثثدث قواتي ثثا
المسمحة (.)47

كما وتمتمك الصين حالياً ترسانة من الصواري البالستية العابرة لمقثارات مثن طثراز

 D-F4يصثل مثداىا إلثثى  700كثم ،وقدرتثثو التدميريثة تصثثل إلثى  2ميغثثاطن ،كمثا تتضثثمن
الترسانة النوويثة ليثا صثواري  D-F5الحاممثة لمثرؤوس النوويثة التثي تصثل قثدرة الواحثد منيثا
التدميريثثة إلثثى  5ميغثثا طثثن ،كمثثا وطثثورت الصثثين صثواري بالسثثتية يصثثل مثثداىا إلثثى أكثثثر
مثثن  2000كثثم ،وأنتج ثت ص ثواري (دون ث فن ث ) و ص ثواري  D-F31ذات الوقثثود الصثثمب،

وتمتمثك الصثين ،فضثالً عثن ذلثك ،صثواري متنوعثة متوسثطة المثد  ،كمثا تمتمثك غواصثثات

نووية حاممة لمصواري البالستية (.)48

ذل ثثك مم ثثا يعك ثثس المخ ثثاوف األمريكي ثثة والغربي ثثة م ثثن الص ثثين وق ثثدرتيا التكنولوجي ثثة

العس ثثكرية المتص ثثاعدة ،ويفسث ثر الض ثثغوط الت ثثي تمارس ثثيا الوالي ثثات المتح ثثدة باتج ثثاه الص ثثين
بذرائ القرصنة من أجل محاولة تعطيل جيود التنمية والتحديث في ىذه الدولة .
املطهب انثانث

انعكاس انقرصنة يف انتفاعم انسياسي اخلارجي األمريكي  -انصيني

ثم ثثة إس ثثتراتيجية أمريكي ثثة واض ثثحة تبناى ثثا ص ثثانعوا القث ثرار السياس ثثي ف ثثي الوالي ثثات

المتحثثدة األمريكيثثة والصثثين مفادىثثا إتبثثاع موقثثف وسثثطي يت ثراوح فثثي اإلف ثراط فثثي االرتبثثاط
وبثثين فثثك االرتبثثاط الفعمثثي بقصثثد الوصثثول إلثثى تعريثثف لمعالقثثات األمريكيثثة الصثثينية فثثي
سبيل أن ال يؤدي ذلثك إلثى إضثرام صثراعات ومنافسثات الحثرب البثاردة وال يعمثل مثن جيثة
أخر إلى إقامة تحالفت وعالقات مميزة فبعثد سثنوات مثن الصثراعات و المواجيثة والتعثاون
فان أمريكا والصين لم ينجحا إلى اآلن في أن يصبحا عدوتين أو صديقتين(.)49

وبذلك يقسم المطمب إلى مفصمين رئيسين يعكسان نتاج القرصنة في التفاعل
السياسي الخارجي األمريكي ث الصيني ىما -:
أولا -الرؤية األمريكية

ثاني ا – الرؤية الصينية
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أولا -الرؤية األمريكية

تمثثل الصثثين اكبثر تيديثثد لمواليثات المتحثثدة األمريكيثة فثثي القثرن الحثثادي والعشثرين

فيناك اتفاقاً لد الميتمين بتطثور النظثام الثدولي وطبيعتثو إن الواليثات المتحثدة والصثين قثد

تكونثثان اكبثثر قثثوتين اقتصثثادياً وعسثثكرياً فثثي ىثثذا القثثرن وان طبيعثثة العالقثثات بينيمثثا سثثتحدد
طبيعة ىذا النظام.

قام ثثت الوالي ثثات المتح ثثدة بإتب ثثاع سياس ثثة االنفت ثثاح مث ث الص ثثين حي ثثث ع ثثدت زي ثثارة

ال ث ثرئيس األمريكث ثثي األسث ثثبق ((ريتشث ثثارد نيكسث ثثون)) لبكث ثثين فث ثثي شث ثثباط عث ثثام  1972نقطث ثثة

االنطثثالق والبدايثثة ليثثذه السياسثثة متجثثاوزة بثثذلك عقثثوداً مثن العثثداء وبثثدأت واشثثنطن تتعامثثل
م ث الصثثين كقثثوة جيثثو -سثثتراتيجية فثثي منطقتيثثا،غير إن الواليثثات المتحثثدة كانثثت فثثي كثيثثر

مثثن األحيثثان تم ثثارس ضثثغوطاً عمثثى بك ثثين فثثي قض ثثايا عديثثدة مثثثل ت ثثايوان والتبثثت وحق ثثوق

اإلنسان والتجارة والقرصنة االلكترونية والتثي فثي أساسثيا وسثائل ضثاغطة وكابحثة تمارسثيا

واشثثنطن وتحثثاول إيجثثاد تحثثالف دولثثي معيثثا لكثثبح جمثثاح الصثثين والحثثد مثثن ب ثوادر تقثثدميا

(.)54

ومنثثذ البدايثثة حثثدد ال ثرئيس األمريكثثي (جثثورج ووكثثر بثثوش) رؤيتثثو لألسثثموب األمثثثل

في التعامل م الصين ،فيو وان كثان يثر ىنثاك مجثاالت تتطمثب التعثاون معيثا مثثل منث
انتشثثار أسثثمحة الثثدمار الشثثامل وتحقيثثق السثثالم م ث

كوريثثا الشثثمالية ،فأنثثو يثثدرك إن سثثموك

الصثثين الخثثارجي ينثثذر بثثالخطر ،فيثثي قثثد تسثثتخدم ثروتيثثا الناميثثة فثثي بنثثاء األسثثمحة النوويثثة
واإلستراتيجية ،وأسطول بحري قوي ،وقوة جوية بعيدة المد  ،وىثو مثا يمثثل تيديثداً لمواليثات

المتحثثدة ،وينتقثثد الثرئيس جثثورج ووكثثر بثثوش سثثموك الصثثين فثثي قضثثايا حقثثوق اإلنسثثان ،ومثثا
يصثثفو بالعثثداء لمحريثثة الدينيثثة ،ودعوتيثثا لإلجيثثاض بشثثكل يخمثثو مثثن الرحمثثة والعقثثل ،وىثثذه
الرؤية التي تتبناىا إدارة بوش االبن منذ أن جاءت إلى الحكثم ىثي التثي تفسثر لنثا مثا ظيثر

عمى السطح مؤخ اًر في عالقات البمدين عمى المستو األمني ،فخثالل وجثوده فثي سثنغافورة

في  4حزيران  2445اتيم وزيثر الثدفاع األمريكثي السثابق (دونالثد رامسثفيمد) الصثين بقمثب
التوازن العسكري الدقيق في آسيا بزيادة قدراتيا العسثكرية ،واستع ارضثيا لمقثوة ،وبنثاء قثدراتيا

445

القرصنة التكنولوجية وأثرىا في العالقات األمريكية -الصينية
م .م .زياد خمف عبد اهلل الجبوري  /م .م .محمد شطب عيدان المجمعي

الصثثاروخية التثثي تسثثمح ليثثا بالوصثثول إلثثى منثثاطق كثي ثرة فثثي العثثالم ،وطثثرح الثثوزير تسثثاؤالً
حثثول جثثدو االسثثتثمار الصثثيني المت ازيثثد فثثي التكنولوجيثثا العسثثكرية فثثي وقثثت ال تواجثثو فيثثو

تيديداً من أي دولة ،وقال رامسفيمد (إن و ازرة الدفاع األمريكية أعدت د ارسثة تفيثد إن موازنثة
ال ثثدفاع ف ثثي الص ثثين ى ثثي األعم ثثى ف ثثي المنطق ثثة والثالث ثثة ف ثثي الع ثثالم) ،كم ثثا اتجي ثثت الوالي ثثات

المتحثثدة فثثي الشثثيور األخي ثرة لبنثثاء روابثثط عسثثكرية م ث بمثثدان محيطثثة بالصثثين كاليابثثان
واليند ،وأعمنت استعدادىا لممشثاركة فثي التكنولوجيثا المدنيثة مث الينثد رغثم رفثض ىثذا البمثد
االلتزام بمعاىدة حظر االنتشار النووي (.)54

ظيث ثثرت المخث ثثاوف األمريكيث ثثة مث ثثن السياسث ثثات والب ث ثرامج الصث ثثينية المتعمقث ثثة بتجث ثثارة

الصين في الصواري والتكنولوجيا النووية فضالً عن ما يتعمق بالتحديث العسثكري الصثيني

ومشترياتيا من األسمحة ومنازعاتيا اإلقميمية في بحر الصين ،ثثم الفثائض التجثاري المت ازيثد
م الواليات المتحدة والذي بم  50مميار دوالر فثي مصثمحة الصثين ،حركثت ىثذه المسثائل

جدالً ونقاشثاً فثي البيثت األبثيض حثول مثا إذا كانثت الصثين سثتبرز ىثذا القثرن كقثوة عظمثى

تمع ثثب دو اًر مش ثثابياً لم ثثدور ال ثثذي لعب ثثو االتح ثثاد الس ثثوفيتي الس ثثابق خ ثثالل الح ثثرب الب ثثاردة أم

ستسير عمى خطى اليابان وترضى بمكانة العمالق االقتصادي؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال الميم ظيثرت مدرسثتان فثي التفكيثر األمريكثي تتجثادالن

وتختمفان حول أسموب التعامل م الصثين تبنثت المدرسثة األولثى دعثم االنفتثاح مث الصثين

وبنث ثثاء المش ث ثثاركة ( )partnershipحث ثثول القض ث ثثايا المختمفث ثثة ،وكي ث ثثف ال ت ث ثرتبط الوالي ث ثثات

المتحدة م أكثر دول العالم سكاناً .

وتبنثثت المدرسثثة الثانيثثة إتبثثاع سياسثثة االحت ثواء المثثزدوج ( )containmentنفثثس

السياسثثة التثثي اتبعتيثثا م ث االتحثثاد السثثوفيتي بعثثد بثثروزه كقثثوة منافسثثة بعثثد الحثثرب العالميثثة
الثانيثثة ،فثثان أىثثداف الصثثين فثثي الحصثثول عمثثى مركثثز بثثارز فثثي آسثثيا يتنثثاقض بوضثثح مث

ىث ثثدف أساسث ثثي حاربث ثثت أمريكث ثثا مث ثثن اجمث ثثو حروب ث ثاً كبث ثثر فث ثثي النصث ثثف الثث ثثاني مث ثثن القث ثثرن

العشرين(.)52

وبع ثثد ى ثثذا الج ثثدل تبن ثثت اإلدارة األمريكي ثثة سياس ثثة المدرس ثثتان أي ممارس ثثة سياس ثثة

االنفتثثاح االقتصثثادي عمثثى الصثثين وفثثي نفثثس الوقثثت محاولثثة احتوائيثثا واحت ثواء طموحاتيثثا
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اإلقميمية من خالل عدة أمور تمثمت بدعم حمفائيا عمى الحدود وزيثادة االنتشثار لقواتيثا فثي
آسثثيا ،وزيثثادة الضثثغط الثثدولي عمييثثا فثثي أمثثور منيثثا الديمقراطيثثة وحقثثوق اإلنسثثان والقرصثثنة
التكنولوجيث ثثة ،إذ توجث ثثو الواليث ثثات المتحث ثثدة وحمفائيث ثثا بث ثثين الحث ثثين والحث ثثين ض ث ثربات قاصث ثثمة

لمصثثناعة الصثثينية مثثثل مشثثكمة األدويثثة الصثثينية التثثي أودت بحيثثاة العش ثرات فثثي بنمثثا فثثي
العام  2006الحتوائيا عمى مادة الداي أثيمين جاليكول ( )DEGوىي مثادة مضثادة لمتجمثد
ثم اكتشفت تمك المادة في معثاجين األسثنان الصثينية فثي الواليثات المتحثدة وكنثدا وعثدد مثن
الدول األوربية مما دفث ىيئثة الغثذاء والثدواء األمريكيثة إلثى المطالبثة بسثحب تمثك المنتجثات
من األسواق(. )53

وتبعتيث ثثا مشث ثثكمة لعث ثثب األطفث ثثال ،إذ سث ثثحبت الواليث ثثات المتحث ثثدة وعث ثثدد مث ثثن الث ثثدول

األوربيثثة كميثثات كبي ثرة مثثن لعثثب األطفثثال المصثثنعة فثثي الصثثين مثثن األس ثواق نظ ث اًر لوجثثود

نسبة عالية من الرصاص في الطالء المستخدم (.)54

ىث ثثذه المسث ثثائل تنث ثثدرج ضث ثثمن سياسث ثثة االحت ث ثواء المث ثثزدوج الث ثثذي تمارسث ثثو واشث ثثنطن

وحمفائي ثثا عم ثثى الص ثثين فالمنتج ثثات الث ثواردة إل ثثى الوالي ثثات المتح ثثدة وال ثثدول األوربي ثثة تخضث ث

لرقاب ثثة ش ثثديدة تختب ثثر مكوناتي ثثا ومواص ثثفاتيا وانطباقي ثثا لش ثثروط ومع ثثايير الص ثثحة والس ثثالمة

العالميثثة فمثثو كانثثت ىثثذه الم ثواد فثثي أس ثواق الثثدول الناميثثة لكثثان األمثثر يصثثدق ،ودولثثة بنمثثا
الواقعة في أمريكثا الوسثطى يمكثن أن توصثف بأنيثا واليثة أمريكيثة لمثا ليثا مثن نفثوذ منقطث

النظيثر فييثا ،ولثثيس مثن المسثتبعد أن تقثثوم االسثتخبارات األمريكيثة بتنفيثثذ مخططثات تصثثب
فثثي مصثثمحتيا داخثثل أ ارضثثي ىثثذه الدولثثة ،إذاً فالمسثثألة ىثثي مثثن وسثثائل الضثثغط األمريكثثي

عمى الصين ولتوجيو ضربة قاصمة القتصادىا المستمر في االزدىثار ،وان كثان الموضثوع

صثثحيحاً أو فيثثو شثثيء مثثن الصثثحة إال إن اإلعثثالم األمريكثثي الغربثثي يقثثوم بتيويمثثو لخدمثثة

أغراضو السياسية .

وتأكي ثثداً عم ثثى م ثثا تق ثثدم ف ثثأن الش ثثركات األمريكي ثثة واألوربي ثثة ق ثثدمت اعت ثثذا اًر ن ثثاد اًر

لمصين إلضرارىا بسمعتيا واعترفثت بثأن معظثم المشثاكل لثيس منبعيثا المصثان بثل نتيجثة
عيوب في التصميم ()55
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طالبت اإلدارة األمريكية في تقريرىا السنوي عن سرقة الحقوق الممكيثة الفكريثة فثي
العثثالم الصثثين ببثثذل مجيثثوداً اكبثثر لحمايثثة حقثثوق الممكيثثة الفكريثثة ومن ث السثثرقات أو الحثثد
مني ثثا بص ثثورة كبيث ثرة وقال ثثت اإلدارة األمريكي ثثة أني ثثا تضث ث الص ثثين و 13دول ثثة أخ ثثر ض ثثمن

نطاق الدول التي تتعامل م سرقة حقوق الممكية األمريكية مثل األفثالم والموسثيقى وبثرامج
الحاسثثوب وربمثثا تتعثثرض ىثثذه الثثدول لمعقوبثثات االقتصثثادية إذا مثثا قثثررت الواليثثات المتحثثدة
رف ث قضثثايا ضثثدىا ،وتشثثير بعثثض التقثثديرات األمريكيثثة أن  %90مثثن األفثثالم والموسثثيقى
وبث ثرامج الحاس ثثوب المباع ثثة ف ثثي الص ثثين عب ثثارة ع ثثن مث ثواد مقم ثثدة أو منس ثثوخة وان الش ثثركات

األمريكيثثة تخسثثر سثثنوياً مبثثال تت ثراوح بثثين  250 -200مميثثار دوالر سثثنويا بسثثبب عمميثثات

القرصنة (.)56

وق ث ثثد أعم ث ثثن مس ث ثثئولون أمريكي ث ثثون أن و ازرة ال ث ثثدفاع األمريكي ث ثثة ومكت ث ثثب التحقيق ث ثثات

الفدرالي فتحا تحقيقا حول ضموع جواسيس صينيين في عمميات القرصثنة التثي تتعثرض ليثا
أنظمة الكومبيوتر الحكومية ويثدور الشثك حثول مثا إذا كانثت ىثذه العمميثات تحضثى برعايثة

صثثينية أم أنيثثا تثثتم مثثن قبثثل ق ارصثثنة يسثثتخدمون مواق ث الكترونيثثة صثثينية إلخفثثاء أصثثوليم
ويالحق قسم الجثرائم االلكترونيثة فثي مكتثب التحقيقثات الفثدرالي منثذ سثنوات مئثات الحثاالت

مثن عمميثثات القرصثثنة االلكترونيثثة الصثثادرة مثثن مواقث الكترونيثثة صثثينية اسثثتطاعت اختثراق

ش ثثبكات أمريكي ثثة حكومي ثثة وان المحقق ثثين يح ثثاولون الكش ثثف ع ثثن ىوي ثثة ىث ثؤالء وايج ثثاد ح ثثل

لممشكمة منذ سنوات()57

ولعثثل فت ثرة ال ثرئيس السثثابق (بثثل كمينتثثون) السثثيما الفت ثرة الرئاسثثية الثانيثثة مثثن مثثدة
حكمو كانت أكثر الفترات ايجابيةً في العالقات األمريكية الصثينية ،إذ حثرص األخيثر عمثى

بث روح جديدة من خالل إبرامو عدة اتفاقيثات مث الصثين مثثل اتفاقيثة األولويثة فثي التجثارة
وتبنثثي مفيثثوم الشثراكة اإلسثثتراتيجية حتثثى انثثو تعثثرض لمسثثخرية واالنتقثثاد مثثن عثثدد كبيثثر مثثن

الميتمين والمحممثين األمثريكيين لتبنيثو ىثذه السياسثة ومث ىثذا فقثد مضثى كمينتثون فثي زيثادة
وتيرة العالقات بين البمدين(.)58

ولم تخرج السياسثة األمريكيثة عثن ىثذا الخثط رغثم الكثيثر مثن المخثاوف التثي بثدت

عمى المسئولين الصينيين نتيجثة ورود تقثارير تشثير بأنثو يجثب معاممثة الصثين كعثدو ،غيثر

448

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()15

العدد ()9

ايمول ()2008

إن أحثثداث  11أيمثثول كثثان ليثثا األثثثر البثثال فثثي حثثرص اإلدارة األمريكيثثة عمثثى عثثدم إثثثارة
الصثثين فثثي ذلثثك الوقثثت ،لثثذا فالواليثثات المتحثثدة دعمثثت بشثثدة انضثثمام الصثثين إلثثى منظمثثة

التج ثثارة العالمي ثثة ،نس ثثتخمص م ثثن ك ثثل م ثثا س ثثبق أن الوالي ثثات المتح ثثدة تم ثثارس سياس ثثة تب ثثدو
ظاىريا أنيا ذات نوايا حسنة في كثير من األحيان إال أنيثا داخميثا ىثدفيا االسثتراتيجي ىثو
احتواء الصين وتدميرىا وتقسيميا.
ثانيا  -الرؤية الصينية

تر الصين المعاصرة نفسيا العباً دولياً يتمت بمصالح تصثل إلثى ابعثد مثن دائثرة

نفوذىا القديمة في شرق آسيا( ،)59إذ أصبح ىذا البمد قوة تؤثر عمثى االسثتقرار فثي قضثايا
العالم لدرجة انو بات اآلن ييدد باستخدام القثوة السثتعادة سثيطرتو عمثى المقاطعثة ( تثايوان)
التي تحاول االنفصال (. )60

وتح ثثاول الص ثثين مواجي ثثة الض ثثغوط األمريكي ثثة الغربي ثثة بك ثثل الوس ثثائل الدبموماس ثثية
المتاح ثثة ك ثثي تح ثثافظ عم ثثى اس ثثتقرارىا ومس ثثار تق ثثدميا فالق ثثادة الص ثثينيون تع ثثامموا مث ث ى ثثذه

الضغوط عمى مسثتويين رئيسثيين ،المسثتو األول ىثو عثدم الخضثوع ألي قيثود أو طمبثات
من الدول الغربية ،ولكنيم في الوقت نفسو تصرفوا عمى أساس إدراك حاجثة الصثين لمسثوق
األمريكي ثثة والتكنولوجي ثثا واالسث ثثتثمارات الغربي ثثة وكث ثثانوا حريص ثثين عمث ثثى نف ثثي مث ثثا ت ثثردد بث ثثأن

الصعود الصيني يمثل تيديداً إقميمياً وىذا ىو المستو الثاني (. )61

نفت الصثين بشثدة تقثارير حديثثة تناقمتيثا وسثائل اإلعثالم الغربثي تفيثد بثان ق ارصثنة

م ثثن الص ثثين اخترقث ثوا أنظم ثثة ال ثثدفاع األمريكي ثثة والحكوم ثثة األلماني ثثة وأنظم ثثة و ازرات ألماني ثثة
ميمة ،وقال (وانج شينجيون) الباحث في أكاديميثة جثيش التحريثر الشثعبي لمعمثوم العسثكرية

لوكال ثثة أنبث ثثاء الصث ثثين الجديث ثثدة (شث ثثينخوا) ((إن الث ثثدول التث ثثي تتعث ثثرض ليجث ثثوم مث ثثن ق ارصث ثثنة
الكمبيوتر يجب أن تتعاون معاً بدالً مثن توجيثو المثوم والثتيم لمصثين)) وأضثاف ((فثي الواقث

أن ىجمات قراصنة الكمبيوتر عمى األنظمة االلكترونية الصينية ارتفث فثي األعثوام األخيثرة
وتواجثثو الصثثين موقف ثاً خطي ث اًر بشثثأن أمثثن المعمومثثات مثثن أي دولثثة غربيثثة)) وتثثاب ((لكثثن

الحكومثثة الصثثينية لثثم توجثثو المثثوم ألي دولثثة وتصثثر عمثثى الثثدعوة لمتعثثاون الثثدولي لتضثثييق
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الخن ثثاق عم ثثى جث ثرائم االنترن ثثت)) وأوض ثثح ((بأن ثثو يتع ثثين عم ثثى الحكوم ثثات أن تنح ثثي جانب ثثا
تحامميا عمى الصين))(. )62

ومثثن الجثثدير باإلشثثارة أن الصثثين حققثثت منج ثزات ممحوظثثة فثثي مكافحثثة التيريثثب

منذ مؤتمر العمل الوطني لمكافحة التيريب فثي تمثوز  ،1998فوفقثاً لإلحصثاءات الرسثمية

من ثثذ ع ثثام  1998حت ثثى نياي ثثة ع ثثام  ،2002وض ثثبطت الجم ثثارك الص ثثينية  55755قض ثثية

تيريب قيمتيا  43مميار و 37مميون يوان صيني ،بينما ضبطت ىيئات األمن العام أكثثر
مثثن  14ألثثف قض ثثية تيريثثب قيمتي ثثا مميثثار يث ثوان ،وضثثبطت الييئ ثثات الصثثناعية والتجاريثثة

 26914قضثية تيريثب قيمتيثا  6.02مميثار يثوان ،وضثثبط قطثاع التبث مجموعثة كبيثرة مثثن
عمميثات تيريثب السثثجائر ،أدت مكافحثة التيريثب إلثثى الكثبح الفعثال لمتجثثارة غيثر المشثثروعة
واالرتف ثثاع الكبي ثثر لمتج ثثارة العام ثثة فبع ثثد ع ثثام  1998ازدادت الث ثواردات والص ثثادرات الص ثثينية

لخ ازن ثثة الدول ثثة أكث ثثر م ثثن تريمي ثثون يث ثوان م ثثن الرس ثثوم الجمركي ثثة مث ث الك ثثبح الفع ثثال لتيري ثثب
البض ثثائ والمث ثواد كالس ثثيارات وال ثثدراجات الناري ثثة وال ثثنفط المك ثثرر والمث ثواد الكيماوي ثثة والمث ثواد
الفوالذيثثة ،فف ثي خثثالل ىثثذه المثثدة اتخثثذت إج ثراءات إجباريثثة بخصثثوص  14955مشثثتبياً بثثو
فثثي التيريثثب مثثنيم  7791أحيم ثوا إلثثى أجي ثزة النيابثثة ،وتمثثت معالجثثة  3324قضثثية تيريثثب
والحكم عمى  4690مجرماً في التيريب ()63

وطالبثثت إدارة الرقابثثة عمثثى الجثثودة والتفتثثيش والحجثثر الصثثحي فثثي الصثثين برقابثثة

أكثر صرامة ،وتطالب اآلن مصدري لعثب األطفثال بتقثديم تقريثر مث كثل شثحنة يفيثد إجثراء

اختبثثارات معمميثثة مثثن معامثثل معتثثرف بيثثا ،ممثثا فرضثثت عبئ ثاً عمثثى منتجثثي لعثثب األطفثثال
الصينيين الذين يحصمون عمى ربحاً ضئيالً في األساس(. )64

يب ثثدو مث ثن ذل ثثك أن الص ثثين تعم ثثل جاى ثثدةً ً عم ثثى ح ثثل رم ثثوز الض ثثغط األمريك ثثي
األوربي عمييا أو التخفيف من حدتو لمحفاظ عمى مسيرتيا االقتصادية المزدىثرة مثن التعثثر
فيذه اإلجراءات العديدة التي مارستيا من اجل مكافحة القرصنة والغش الصثناعي والتزويثر

والتقمي ثثد كمفتي ثثا الكثي ثثر لكني ثثا ف ثثي المقاب ثثل تص ثثب ف ثثي مص ثثمحة س ثثمعة الص ثثناعة الص ثثينية،
وتحقق مزيداً من التبادل التجاري م دول العالم وبالتالي تحثافظ عمثى الدعامثة الرئيسثة فثي

البالد قطاع االقتصاد من التدىور.
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أّ ّ ّ ّ ّ ّ ذا فالتحميل النيائي لمعالقات األمريكية الصينية يسير وفق معادلثة مركبثة
مكونثة مثن عناصثثر متآلفثة ومتناقضثة يحكميثثا قثانون المنفعثثة لثذا فمثن الممكثثن توقث األسثوأ

بنفس الدرجة التي يمكن فييا توقث األفضثل ويبثدو أن المشثيد المسثتقبمي لتمثك العالقثة تبعثاً

لذلك ىو مزيج من الصراع والتعاون(. .)65

اخلامتة

ال شك إن العالقات األمريكية الصينية تشيد تنافساً استراتيجياً قثد يتطثور مسثتقبالً

إلثثى حثثرب بثثاردة إن صثثح التعبيثثر عمثثى غ ثرار الحثثرب الب ثاردة األولثثى بثثين الواليثثات المتحثثدة
واالتحاد السوفيتي السابق ،إذ تسعى الواليات المتحدة إليقثاف مسثيرة الصثين والقضثاء عمثى
طموحيا إلى األبد وجاءت بذلك مشكمة القرصنة التكنولوجيثة كإحثد وسثائل تنفيثذ السياسثة

الخارجيثة األمريكيثة وأىثدافيا القوميثة العميثا ،والصثين لثدييا تجربثة مثن جثار جبثار قثد انيثار
بسبب إعالنو تبني لنمثوذج بثديل لمنمثوذج الثذي تتبنثاه الواليثات المتحثدة لثذا جثاءت السياسثة
الصثينية غيثثر صثثدامية وتبتعثثد عثثن التعثثارض والتضثاد مث واشثثنطن لكسثثب ودىثثا والتخفيثثف
مثثن ىجماتي ثثا اإلعالميثثة السياس ثثية تجاىيثثا وبالت ثثالي الحصثثول عم ثثى مكاسثثب جدي ثثدة عم ثثى

الصعيد االقتصادي بشكل رئيس والحفاظ عمى مسيرة تقدميا وحمايتيا من التعثر.
وتوصل البحث إلى الستنتاجات التالية :

 -1تمثل القرصنة التكنولوجيثة ظثاىرة اقتصثادية – تكنولوجيثة بالدرجثة األسثاس تظيثر
بوجوه القرصنة االلكترونية والتزييف الصناعي والتيريب ،كما تحمل مجموعثة مثن

االن عكاسث ثثات الدوليث ثثة ذات الصث ثثفة السياسث ثثية بالدرجث ثثة األسث ثثاس تسث ثثتخدميا الث ثثدول
كوسيمة من وسائل الضغط السياسي ضد الدول المنافسة ليا.

 -2تمثثارس العديثثد مثثن دول العثثالم المتقدمثثة منيثثا والناميثثة عمميثثة القرصثثنة ،بسثثبب مثثا
تييئو ىذه الظاىرة من وسائل تمكن الدول من الحصول عمى تكنولوجيثات متقدمثة

بتكاليف بسيطة .

 -3الدول النامية ىي الضثحية األولثى لظثاىرة القرصثنة التكنولوجيثة بأنواعيثا المختمفثة
من تقميد وتزييف وبرامج مقرصنة ،وحتى عمميات التجسس فالثدول المتقدمثة لثدييا
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أنظمثثة حمايثثة متقدمثثة تحثثرس وتحمثثي نفسثثيا مثثن التجسثثس نوع ثاً مثثا بينمثثا الثثدول
النامية أكثر معاناة من ىذه المشكمة .

 -4تعاني الواليات المتحثدة مثن أزمثات يمثر بيثا اقتصثادىا يتمثثل بغثزو السثم المزيفثة
المنافسثثة لمسثثم األمريكيثثة وىثثو مثثا تعثثزوه الواليثثات المتحثثدة إلثثى حثثاالت التزييثثف
غير القانونية التي تقوم بيا بعض الشركات وباألخص الصينية منيا.
 -5تم ثثر الص ثثين ف ثثي الوق ثثت الث ثراىن بمرحم ثثة نم ثثو اقتص ثثادي ل ثثم تش ثثيده ف ثثي الم ارح ثثل
التاريخي ث ثثة الس ث ثثابقة من ث ثثذ نش ث ثثوئيا ،وذل ث ثثك بس ث ثثبب تبنيي ث ثثا أنماطث ث ثاً إنتاجي ث ثثة متقدم ث ثثة

وتكنولوجيا عالية التقدم.

 -6ت ثثر الوالي ثثات المتح ثثدة الص ثثين منافسث ثاً مس ثثتقبمياً لي ثثا ف ثثي اليرمي ثثة الدولي ثثة لمق ثثرن
الحثثادي والعشثرين ،وىثثو مثثا جعميثثا تبحثثث عثثن وسثثائل ضثثغط تمكنيثثا مثثن ممارسثثة
عممية (إبطاء) أو (تحجثيم) لمنمثو الصثيني عمثى الصثعيد االقتصثادي ،المصثحوب
بخوفيا من أن يترجم ذلثك سياسثياً ممثا ييثدد زعامثة الواليثات المتحثدة حاليثاً لمنظثام
ال ثثدولي ،و سيش ثثيد المس ثثتقبل المنظ ثثور اس ثثتمرار الض ثثغط األمريك ثثي الغرب ثثي عم ثثى

بكثثين بحجثثج وذ ارئث عديثثدة أبرزىثثا القرصثثنة التكنولوجيثثة ،ومشثثكمة تثثايوان ،وحقثثوق
اإلنسان ،من اجل وض عقبات وعراقيل إمام تقدم الصين .

 -7ربما سيشثيد النظثام الثدولي تحثول مثن األحاديثة القطبيثة إلثى الثنائيثة ،أي الواليثات
المتحث ثثدة والصث ثثين ،وقث ثثد تتغمث ثثب الصث ثثين عمث ثثى الواليث ثثات المتحث ثثدة فث ثثي المسث ثثتقبل

المنظثثور فيمثثا لثثو اسثثتمرت الصثثين بثثنفس وتي ثرة التقثثدم والنمثثو االقتصثثادي السثثيما
فيما لو استعادة تايوان وىذا ما يفسر الضغوط األمريكيثة عمثى الصثين والتثي مثن

ضمنيا مشكمة القرصنة .

يفتح المستقبل أبوابثو لمعديثد مثن االحتمثاالت التثي قثد تشثكل طبيعثة العالقثات األمريكيثة-

الصثثينية ويمثثثل ىثثذا البحثثث دعثثوة لمميتمثثين إلثثى متابعثثة أوجثثو أخثثر محتممثثة ليثثذا التنثثافس
مستقبالً.
املصادر واهلوامش

452

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
العدد ()9

المجمد ()15

ايمول ()2008

()4أنواع القرصنة ،مقالة منشورة في الشبكة الدولية لممعمومات عمى الموق التالي :
www.microsoft.com/middleeast/arabic/
()2األمن والسالمة عمى االنترنت ،مقالة منشورة في الشبكة الدولية لممعمومات عمى
الموق التاليwww.talkingitglobal.org :

()3أنواع القرصنة ،مصدر سبق ذكره .
()4الفريق العربي لألمن والحماية المعموماتية ،مقالة منشورة في الشبكة الدولية لممعمومات
عمى الموق

التالي :

www.atsdp.com/

()5المصدر نفسو .

()6أوديد شينكار ،العصر الصيني – القوة االقتصادية الفائقة في القرن  ،21ترجمة مركز
التعريب والبرمجة ،الدار العربية لمعموم ،بيروت ،2005 ،ص165
()7المصدر نفسو ،ص . 152
()8المصدر نفسو ،ص . 162
()9المصدر نفسو ،ص . 149
()44

المصدر نفسو ،ص . 156

()44

منير الوادي،التيريب اجتماعياً،صحيفة الثورة ،مؤسسة الوحدة لمطباعة

والنشر،األحد  ،9/4/2006دمشق ،الموق عمى الشبكة الدولية لممعمومات :
http://thawra.alwehda.gov.sy/ mht
( )42سارة عثمان،امسك قرصان ،صحيفة عشرينات القاىرة ،الموق عمى الشبكة
الدولية لممعمومات www.20at.com :
()43

أوديد شينكار ،مصدر سابق ،ص . 172

()45

رفعت شميس ،الصحافة االلكترونية واألمن الثقافي والمعموماتي ،مجمة أقالم

()44

المصدر نفسو ،ص . 179

ثقافية ،سوريا ،الموق عمى الشبكة الدولية لممعمومات :
www.aklaam.net/aglam/index.php
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()46

تقنيات التجارة االلكترونية  :كشف التزييف والتزوير ،مقالة منشورة في الشبكة

الدولية لممعمومات عمى الموق التالي :
http://ecommercetechnology.org/english/index.htm
( )47محمد صالح سالم،العصر الرقمي وثورة المعمومات – دراسة في نظم المعمومات
وتحديث المجتم ،ط،1عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،مصر،
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