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ورقة أوراسيا:
كيف تتحرك بكين في منطقة آسيا الوسطى؟

لقــد أوضحــت زيــارة الرئيــس الصينــي شــي جيــن 
بينــج إلــى كل مــن كازاخســتان وأوزبكســتان، مدى 
أجنــدة  فــي  الوســطى  آســيا  منطقــة  أهميــة 
السياســة الخارجيــة الصينيــة؛ فالمنطقــة تحظــى 
الصينيــة.  للمصالــح  جيواســتراتيجية  بأهميــة 
ومــع ذلــك، قــد تواجــه التحــركات الصينيــة فــي 
المنطقــة بعــض التحديــات، ال ســيما أنهــا تثيــر 
الغربيــة  الــدول  أن  كمــا  الروســية،  المخــاوف 
ستســعى إلــى تحجيــم التحــركات الصينيــة، عــاوة 
علــى إمكانيــة تزايــد االســتياء المجتمعــي فــي 

دول آســيا الوســطى تجــاه بكيــن.      

فــي أول جولــة لــه خــارج الصيــن منــذ تفشــي فيــروس كورونــا؛ أي 
قبــل أكثــر مــن عاميــن ونصــف، زار الرئيــس الصينــي “شــي جيــن 
بينــج”، مــا بيــن 14 و16 ســبتمبر  2022، كالً مــن كازاخســتان 
وأوزبكســتان؛ لعقــد جلســة مباحثــات موســعة مــع نظيــره الكازاخــي 
فــي نــور ســلطان، ثــم حضــور قمــة “منظمــة شــنجهاي للتعــاون” 
فــي ســمرقند؛ وذلــك فــي إطــار مســاعي بكيــن إلــى زيــادة نفوذهــا 
ــتان،  ــن )كازاخس ــم كالً م ــي تض ــطى، الت ــيا الوس ــة آس ــي منطق ف
وقيرغيزســتان(،  وطاجيكســتان،  وتركمانســتان،  وأوزبكســتان، 
باعتبارهــا عقــدة مهمــة فــي مشــروع البنية التحتيــة العالميــة “الحزام 
ــي  ــا العالم ــد نفوذه ــادة تأكي ــا إع ــق”، فضــالً عــن محاولته والطري
خــالل فتــرة االحتــكاك المتزايــد مــع الغــرب، علــى خلفيــة أزمتــي 

ــة. ــوان والحــرب الروســية – األوكراني تاي

محفزات رئيسية

ــة  ــي منطق ــة شــي ف ــع جول ــر دواف ــد تفسِّ ــددة ق ــداف متع ــة أه ثم
آســيا الوســطى لتعزيــز أطــر التعــاون المشــتركة مــع جمهورياتهــا 
الخمســة، خاصــًة خــال هــذه الفتــرة الحرجــة التــي تمــر بهــا 
المنطقــة والعالــم. ويمكــن اإلشــارة إلــى أبــرز تلــك الدوافــع فيمــا 

يلــي:

ــار  ــطى: إن اختي ــيا الوس ــة آس ــية لمنطق ــة الجيوسياس 1- األهمي
“شــي” آلســيا الوســطى يهــدف إلــى إرســال رســالة واضحــة حــول 
ــد  ــل تصاع ــي ظ ــًة ف ــن، خاص ــة لبكي ــة الخارجي ــات السياس أولوي
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كيف تتحرك بكين في منطقة آسيا الوسطى؟

إذ عــادة مــا تلجــأ الصيــن إلــى زيــادة اعتمادهــا علــى أســواق 
دول المنطقــة عنــد حــدوث أي توتــر مــع تايبيــه. ال ســيما 
اعتمــاد “شــي” علــى توســيع طريــق الصيــن التجــاري البــري 
إلــى الغــرب، مــن خــالل مبــادرة “الحــزام والطريــق”، الــذي 
ــة  ــة، فضــالً عــن محوري ــي سياســته الخارجي ــا ف أكــد أهميته
ــي  ــس الصين ــار الرئي ــد اختي ــا. ويع ــي تنفيذه ــة ف دور المنطق
كازاخســتان محطــًة أولــى فــي جولتــه الخارجيــة، بمنزلــة 
إشــارة إلــى هــذا اإلرث؛ حيــث أعلــن عــن هــذه المبــادرة هنــاك 

فــي عــام 2013، بعــد أقــل مــن عــام مــن توليــه الســلطة.

هــذا ومــع تزايــد حــدة األزمــات االقتصاديــة العالميــة، على 
خلفيــة الحــرب األوكرانيــة وتعطــل سالســل اإلمــداد العالميــة، 
تســعى بكيــن إلــى تعميق االتصال بجمهوريات آســيا الوســطى 
لمواصلــة التعــاون فــي مبــادرة الحــزام والطريــق، مــن أجــل 
ضمــان انســياب حركــة تجارتهــا مــع أوروبــا عبــر االســتثمار 
فــي الجســور والطــرق البريــة ومشــروعات الســكك الحديديــة 
المنفــذة والجــاري تنفيذهــا مــع شــركائها اإلقليمييــن، ومــن ثــم 
ربــط عشــرات الــدول بالصيــن، وهــو مــا يعــد مشــروعاً فريــداً 
ــكيل  ــادة تش ــه إلع ــع طموحات ــاً م ــي، ومتوافق ــم الصين للزعي

النظــام االقتصــادي العالمــي.



3

19 سبتمبر 2022

2- االســتفادة مــن مصــادر الطاقــة: تســعى الصيــن إلــى تأميــن 
الحصــول علــى كافــة احتياجاتهــا مــن مصــادر الطاقــة، علــى 
أســاس أن دوالً مجــاورًة لهــا – أو علــى مقربــة منهــا – تمتلــك 
احتياطيــات مؤكــدة مــن النفــط )31.5 مليــار برميــل( والغــاز 
)16.7 تريليــون متــر مكعــب(؛ هــذا بجانــب إشــارة تقديــرات 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة إلــى اســتحواذ كازاخســتان على 
ــن  ــالً ع ــي، فض ــوم العالم ــي اليوراني ــع احتياط ــن رب ــر م أكث
تصدرهــا قائمــة دول العالــم مــن حيــث حجــم اإلنتــاج الســنوي 
لــه، وهــو مــورد متزايــد األهميــة مــع تحــول الــدول المتقدمــة 
إلــى الطاقــة الذريــة مصــدراً للطاقــة علــى المدى الطويــل. ومن 
ثــم أصبــح للمنطقــة أهميــة اســتثنائية ألمــن الطاقــة بالصيــن، ال 
ســيما فــي ظــل حرصهــا علــى زيــادة وتيــرة النمــو والتصنيــع؛ 
مــن أجــل ضمــان اســتمرارية قــوة النمــو االقتصــادي للبــالد. 

3- تأميــن الحــدود الغربيــة للصيــن:  تكثــف الصيــن جهودهــا، 
ــن اســتقرار  ــات آســيا الوســطى، لتأمي بالتشــارك مــع جمهوري
حدودهــا الغربيــة، وضمــان الوصــول إلــى تلــك األســواق 
واالســتفادة مــن مواردهــا الغنيــة، واســتخدامها محطــات لنقــل 
ــة  ــع رغب ــق م ــر يتس ــو أم ــرب، وه ــو الغ ــن نح ــارة الصي تج
الصيــن فــي نقــل كامــل تركيزهــا إلــى حدودهــا الشــرقية، فــي 
ظــل اشــتداد حالــة التنافــس االســتراتيجي مــع الواليــات المتحدة 

فــي منطقــة الهندو–باســيفيك، علــى خلفيــة زيــادة نشــاط تحالَفــي 
ــي  ــي ف ــود الصين ــن للصع ــوس” المناهَضي ــة” و”أوك “الرباعي

المنطقــة.

4- دعــم صــورة الرئيــس الصينــي قبــل انعقــاد مؤتمــر الحــزب 
ــة فــي وقــت حــرج بالنســبة إلــى  الشــيوعي: تأتــي هــذه الجول
الرئيــس الصينــي “شــي جيــن بينــج”؛ حيــث جــاءت قبــل شــهر 
ــي،  ــر الحــزب الشــيوعي الصين ــاد مؤتم ــن انعق ــط م واحــد فق
ــع أن يأخــذ  الــذي يعقــد مــرة كل خمــس ســنوات. ومــن الُمتوقَّ
الزعيــم الصينــي فتــرة واليــة ثالثــة غيــر مســبوقة، لُتَعــد بمنزلــة 
خطــوة ســتعزز دوره كأقــوى زعيــم للصيــن منــذ عقــود. ومــن 
ثــم فــإن شــعور “شــي” بالراحــة الكافيــة للســفر خــارج الصيــن 
ــلطة،  ــى الس ــه عل ــه بقبضت ــى ثقت ــدل عل ــرة ي ــذه الفت ــالل ه خ
وربمــا يســعى خــالل تلــك الزيــارة إلــى صقــل أوراق اعتمــاده 

فــي ملــف السياســة الخارجيــة الصينيــة. 

أدوات التحرك

تســعى الصيــن إلــى تأســيس عاقــات اســتراتيجية مــع مختلــف 
ــدان منطقــة آســيا الوســطى؛ للتأكــد مــن عــدم تقاربهــا مــع  بل
شــركاء جــدد، وخاصــًة الــدول الغربيــة، خوفــاً مــن اســتغالها 
ــة.  ــا المنطق ــرض له ــي تتع ــة الت ــة واألمني ــات االقتصادي األزم



4

كيف تتحرك بكين في منطقة آسيا الوسطى؟

وفــي هــذا اإلطــار، لجــأت بكيــن إلــى أدوات تهــدف مــن خالهــا 
ــى  ــة إليهــا. ويمكــن إيجــاز أبرزهــا عل ــى جــذب دول المنطق إل

النحــو التالــي:

1- الدعــم األمنــي لــدول المنطقــة: قبــل زيارتــه إلــى المنطقــة، 
ــد الرئيــس الصينــي بالدفــاع عــن األمــن المشــترك للصيــن  تعهَّ
ومنطقــة آســيا الوســطى، معلنــاً عــن اســتعداد بكيــن للعمــل مــع 
الجمهوريــات الخمــس لتعميــق التعــاون فــي مجــاالت إنفــاذ 
القانــون واألمــن والدفــاع، ال ســيما مكافحــة تهريــب المخــدرات 
والجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، وكذلــك مــا تســميه الصيــن 
واالنفصاليــة  باإلرهــاب  ُتعــَرف  التــي  الثالثــة”،  “الشــرور 
والتطــرف الدينــي؛ إذ تعمــل بكيــن علــى اســتخدام منظمــة 
شــنجهاي منصــًة إقليميــًة لتعزيــز التعــاون األمنــي مــع دول 

ــة  ــتان كأولوي ــن أفغانس ــتخدامها لتأمي ــن اس ــة، فضــالً ع المنطق
ــي  ــة عــدم االســتقرار األمن ــة، فــي ظــل اســتمرار حال ضروري
ــة  ــاح التنمي ــا مفت ــا باعتباره ــن تنظــر إليه ــا، خاصــًة أن بكي به
ــن  ــركاء اإلقليميي ــد الش ــا أح ــة، باعتباره ــي المنطق ــتقرة ف المس

ــري. ــر الب ــق الحري ــي طري ــاهمين ف المس

2- توريــد أســلحة إلــى دول المنطقــة: فبحســب تقديــرات 
منشــورة فــي مايــو 2022 مــن قبــل مركــز ويلســون الدولــي، 
ــادة حصتهــا مــن المعــدات العســكرية  ــن فــي زي نجحــت الصي
التــي توردهــا إلــى دول آســيا الوســطى خــالل خمــس ســنوات 
% خــالل الفتــرة  إلــى 18 %، بعــد أن كانــت النســبة 1.5 

 .2014–2010
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وتلقَّــت دول المنطقــة أســلحة متطــورة تقنيــاً مــن الصيــن، بمــا 
ــى  ــار، ومعــدات اتصــاالت؛ فعل ــدون طي ــرات ب ــك طائ ــي ذل ف
ســبيل المثــال، كانــت أوزبكســتان أول دولــة تســتقبل الطائــرات 
ــام 2014.  ــي ع ــن ف ــن الصي المســيرة Wing Loong–I م
وهــذا األمــر تزامــن مــع تقاريــر تتحــدث عــن مســاٍع صينيــة 
لتعزيــز العالقــات العســكرية مــع دول المنطقــة؛ ففــي عــام 
2019 ذكــرت تقاريــر صحفيــة غربيــة وأمريكيــة، علــى 
ــي  ــكرية ف ــأة عس ــت منش ــن أقام ــوص، أن الصي ــه الخص وج

ــتان.  طاجيكس

3- اســتخدام األدوات االقتصاديــة والتجاريــة: تمتلــك بكيــن 
جملــة مــن المصالــح االقتصاديــة والتجارية في آســيا الوســطى، 
ــرة للســلع والخدمــات  ولعــل أبرزهــا البحــث عــن أســواق كبي
الصينيــة، فضــالً عــن تأميــن مصــادر الطاقــة، وتســهيل حركــة 
تجارتهــا البريــة مــع شــركائها فــي الغــرب؛ لــذا اتخــذت بكيــن 
خطــوات متســارعة لتعزيــز حضورهــا فــي هــذه المنطقــة مــن 
خــالل مشــروعات خطــوط الطاقــة والبنيــة التحتيــة مــع مختلف 
ــد مــن االســتثمارات  ــذا ضــخ المزي ــة، وك ــات المنطق جمهوري
الصينيــة التــي كانــت قــد وصلــت إلــى 40 مليــار دوالر بنهايــة 
ــة  ــر مــن 7700 شــركة صيني ــاك أكث ــا يعمــل هن 2020، كم

فــي عــدة مجــاالت مختلفــة. 

هــذا بجانــب توجههــا نحــو تعزيــز حركــة التبــادل التجــاري 
ــة  ــالء قائم ــن اعت ــتطاعت الصي ــى اس ــة، حت ــع دول المنطق م

الشــركاء التجارييــن للــدول الخمــس، عــن طريــق وصــول حجم 
التبــادل التجــاري بيــن الجانبيــن إلى نحــو 42 مليــار دوالر عام 
ــط عــام 2001؛ األمــر  ــار دوالر فق ــل نحــو ملي 2021، مقاب
الــذي يعنــي تفــوق الســلع الصينيــة علــى نظرائهــا الغربيــة فــي 
أســواق تلــك الــدول، بــل تســعى إلــى زيــادة حجــم تجارتهــا مــع 

المنطقــة ليصــل إلــى نحــو 70 مليــار دوالر. 

واصلــت  كورونــا:  وبــاء  لمكافحــة  مســاعدات  تقديــم   -4
الصيــن العمــل مــع جمهوريــات المنطقــة لمكافحــة تفشــي 
وبــاء كورونــا، ال ســيما التعــاون فــي مجــال أبحــاث وتطويــر 
ــدي  ــز للطــب التقلي ــين مرك ــب تدش ــة، بجان ــات واألدوي اللقاح
الصينــي فــي آســيا الوســطى؛ حيــث ســعت بكيــن إلــى توفيــر 
لقاَحــي ســينوفارم وســينوفاك، فــي وقــت كان ُينَظــر فيــه إلــى 
الغــرب علــى أنــه يخــزن اإلمــدادات مــن اللقاحــات، ويرغــب 
فــي إعــادة بيعهــا بأســعار مرتفعــة؛ مــا أكســبها نفــوذاً وحضوراً 
أكبــر فــي تلــك البلــدان، وهــي درجــة مــن الثقــة فقدهــا الغــرب 
والواليــات المتحــدة علــى وجــه الخصــوص، داخــل المنطقــة.

تداعيات محتملة

تظــل التحــركات الصينيــة فــي منطقــة آســيا الوســطى مرهونــة 
بعــدة عوامــل إقليميــة ودوليــة، بــل قــد يتعلــق األمــر بمواقــف 
ــذا قــد تشــهد  ــك التحــركات؛ ل شــعوب المنطقــة نفســها مــن تل
المنطقــة عــدة تداعيــات محتملــة إثــر سياســات بكيــن تجاههــا، 

ومــن أبرزهــا:
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كيف تتحرك بكين في منطقة آسيا الوسطى؟

1- إثــارة المخــاوف الروســية: بالرغــم ممــا تشــهده العالقــات 
الروســية–الصينية مؤخــراً مــن زخــم كبيــر، فــإن مــن المحتمــل 
ــا  ــار دورهم ــي إط ــن ف ــن الجانبي ــرات بي ــض التوت ــدوث بع ح
ــتغالل  ــن اس ــاول بكي ــاون؛ إذ تح ــنجهاي للتع ــة ش ــل منظم داخ
الفــراغ الــذي خلَّفــه االتحــاد الســوفييتي فــي المنطقــة بعــد تفككــه 
ــي  ــاً، ف ــاً ودولي ــا إقليمي ــا ومكانته ــز دوره ــام 1991، لتعزي ع
المجــاالت االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة، وهــو مــا أثــار 
ــادة  ــاول إع ــي تح ــكو الت ــدى موس ــاح ل ــدم االرتي ــن ع ــة م حال
بنــاء االتحــاد الســوفييتي، وتعزيــز بعــض مصالحهــا التــي 
ــل  ــي ظ ــه ف ــد أن ــة، بي ــي المنطق ــن ف ــع بكي ــاً م ــق دائم ال تتواف
األوضــاع الراهنــة، قــد ال نشــهد تناقضــات قويــة بيــن الجانبيــن 
فــي المنطقــة، علــى األقــل خــالل المــدى القريــب، بــل قــد نشــهد 
تعاونــاً بينهمــا لتكويــن جبهــة مشــتركة ضــد نفــوذ الغــرب فــي 
المنطقــة، حتــى فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه بكيــن إلــى اختــراق 

ــدي فــي آســيا الوســطى. ــوذ روســيا التقلي مجــال نف

مــن  الصينيــة:  التحــركات  لتحجيــم  غربيــة  محــاوالت   -2
المتحــدة،  الواليــات  الغربيــة، خاصــًة  الــدول  أن  الطبيعــي 
فــي  المتصاعــد  الصينــي  الحضــور  مناهضــة  ســتحاول 
المنطقــة، وخصوصــاً أن الغــرب ســعى إلــى كســب مزيــد مــن 

النفــوذ هنــاك علــى مــدار العقــود الثالثــة الماضيــة، مــن خــالل 
مواصلــة تشــجيع المســارات التــي تقلــل االعتمــاد االقتصــادي 
للمنطقــة علــى روســيا والصيــن، فضــالً عــن العمــل مــع دول 
المنطقــة فــي القضايــا األمنيــة ومكافحــة اإلرهــاب، والتعــاون 
معهــا فــي تحفيــز النمــو االقتصــادي ومكافحــة التغيــرات 
المناخيــة، بجانــب تقديــم مســاعدات اقتصاديــة مــن قبــل الوكالــة 
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة تقــدر بنحــو 9 مليــارات دوالر 
لألســر الضعيفــة فــي بلــدان آســيا الوســطى، خــالل الفتــرة مــن 
عــام 1991 حتــى عــام 2021، ومــن المتوقــع أن تشــهد تلــك 

ــة. ــادة مضطــردة خــالل الســنوات المقبل المســاعدات زي

3- توظيــف دول آســيا الوســطى الدعــم الصينــي: مــن المتوقــع 
ــن دول آســيا الوســطى  ــاٌس م ــي حم ــل التحــرك الصين أن يقاب
لقبــول هــذا الوجــود، بــل تطويــر العالقــات معهــا علــى كافــة 
ــه الصيــن مــن نمــوذج تنمــوي  ــى مــا تمثل األصعــدة؛ نظــراً إل
ناجــح يتمتــع بقــوة اقتصاديــة وعســكرية وتكنولوجيــة متقدمــة، 
فضــالً عــن إمكانيــة االســتفادة مــن المميــزات والمحفــزات 
التــي ســتوفرها بكيــن لــدول المنطقــة، ســعياً منهــا إلــى تحقيــق 

ــة والمســتدامة. ــة االقتصادي التنمي
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعامية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 

www.interregional.com

ومــع ذلــك يعتقــد البعــض أن مشــروعات البنيــة التحتيــة وخطــة 
االســتثمارات الصينيــة تجعــل دول المنطقــة أكثــر اعتمــاداً على 
الصيــن، ومــن ثــم يخشــون مــن أن يمنــح االعتمــاد االقتصــادي 
لبلدانهــم عليهــا بكيــن نفــوذاً أكبــر، ومــن ثــم يمنحهــا مزيــداً مــن 
التبعيــة للسياســات والتوجهــات الصينيــة إزاء مختلــف القضايــا 

ــة والعالمية. اإلقليمي

النفــوذ  تجــاه  المجتمعــي  االســتياء  تنامــي  احتماليــة   -4
مســلمي  ضــد  االضطهاديــة  لسياســاتها  نتيجــة  الصينــي:  
ــم  ــة بالحك ــة المتمتع ــينجيانج الصيني ــة ش ــي مقاطع ــور ف اإليج
الذاتــي، قــد تواجــه الصيــن تحديــاً كبيــراً فــي طريقهــا لزيــادة 
انفتاحهــا علــى أســواق جمهوريــات آســيا الوســطى اإلســالمية، 
ــارب معهــا، خاصــًة  فــي ظــل احتمــاالت رفــض شــعوبها التق
ــة  ــذه المقاطع ــع ه ــعة م ــدود واس ــع بح ــي تتمت ــتان الت كازاخس
الصينيــة؛ إذ ضغــط بعــض الســكان الكازاخييــن علــى الرئيــس 
الكازاخــي قاســم جومــارت توكاييــف إلثــارة قضيــة السياســات 
ــن،  ــة تجــاه أشــقائهم المســلمين فــي الصي ــة والعنصري التمييزي
ــم،  ــراج عنه ــه باإلف ــي، ومطالبت ــس الصين ــه الرئي ــالل لقائ خ
القبــض  ألقــت  المحليــة فــي كازاخســتان  بيــد أن الشــرطة 
علــى بعــض الكازاخييــن المحتجيــن، فضــالً عــن عــدم اهتمــام 

توكاييــف بمطالــب شــعبه إزاء تلــك القضيــة، ومــن ثــم قــد ينظر 
ــي  ــور ف ــاد اإليج ــي اضطه ــئ ف ــه متواط ــه بأن ــون إلي المحتج
الصيــن؛ بســبب اعتمــاد كازاخســتان االقتصــادي الهائــل علــى 

ــن.  بكي

ــا  ــع بمزاي ــن تتمت ــه أن الصي ــا ال شــك في ــول: مم خاصــة الق
تنافســية تجعلهــا أكثــر قــدرًة علــى الســيطرة والحضــور فــي 
منطقــة آســيا الوســطى؛ نظــراً إلــى مــا تتمتــع بــه مــن مقومــات 
ــيما أن دول  ــة، ال س ــة هائل ــكرية وتكنولوجي ــة وعس اقتصادي
المنطقــة فــي أمــس الحاجــة إلــى المحفــزات والمســاعدات 
التــي تقدمهــا بكيــن لهــا؛ وذلــك فــي ظــل مــا تشــهده المنطقــة 
ــة  ــى خلفي ــة عل ــة وأمني ــية واقتصادي ــات سياس ــن اضطراب م
األزمــات اإلقليميــة والعالميــة التــي نشــهدها خــال الفتــرة 
األخيــرة، بيــد أن بكيــن قــد تواجــه بعــض التحديــات المتمثلــة 
ــا  ــا يخــص تحركاته ــع موســكو فيم ــي ضــرورة التنســيق م ف
فــي إحــدى مناطــق نفوذهــا التاريخيــة، فضــاً عــن احتمــاالت 
تزايــد نفــوذ بعــض الــدول الغربيــة المناهضــة للوجــود الصيني 
ــات المتحــدة،  ــى رأســها الوالي ــة، وعل ــي المنطق والروســي ف
مســتغلًة فــي ذلــك المتغيــرات الناجمــة عــن الحــرب األوكرانيــة 

وانشــغال موســكو بالحــرب.


