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  الصينية-مستقبل العالقة األمريكية

  مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيةعرض 
  

  
  خضر عباس عطوان   تأليف

 األولى : الطبعة

  ٢٠٠٤: تاريخ النشر

   ٣٠١: عدد الصفحات

 ، وكان قد٢٠٠٣ عام خضر عباس عطوان على شهادة الدكتوراه من جامعة النهرين في بغدادحصل 
، وبكالوريوس العلوم ١٩٩٩حصل على شهادة الماجستير في السياسة الدولية من الجامعة نفسها سنة 

 .١٩٩٧السياسية سنة 
، وهو مدير وحدة السياسة مادة الديمقراطية وحقوق اإلنسان في جامعة النهرينيدرس الدكتور عطوان 

ًرين، وقد عمل محاضرا لمادة الفكر في جامعة الدولية في مركز الدراسات القانونية والسياسية في جامعة النه
 .المنصور في بغداد

  .له عدة دراسات منشورة في دوريات عراقية وعربية، وقد شارك في مؤتمرات علمية عديدة
  لملخصا

الصينية خالل - الصينية باهتمام متزايد؛ فقد كان لمسار العالقة األمريكية- تحظى دراسة العالقات األمريكية
، وكذلك على صعيد التوازنات الدولية بين القوتين تأثير في الساحة اإلقليمية في آسياردة الحرب البا
واليوم فإن المضمون الذي يمكن أن . آنذاك؛ أي الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتيالعظميين 
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ًيستقر عليه سلوك الدولتين حيال مجاالت التفاعل القائمة أو المحتملة سواء كان صراعا أو تعاونا سيكون له  ً
 .تأثير في الساحة الدولية، ومكوناتها بشكل يصعب تجاوزه

الصينية -العالقة األمريكيةيتعامل الجزء األول مع :  موضوع هذا الكتاب في ثالثة أجزاءوقد تمت مناقشة
، سعى خالله لتحديد أبرز المقدمات والمدخالت ذات العالقة بهذه الفترة، وما انتهت إليه من منظور تاريخي

طورات التي شهدتها التأما الجزء الثاني، فقد تناول . تفاعالت الدولتين من الدخول في مرحلة التعاون
 خالل فترة ما بعد الحرب الباردة التي سيكون لها تأثير في التفاعالت الالحقة الصينية- العالقة األمريكية

، التي الصينية- مجاالت تفاعل العالقة األمريكيةوينصرف الجزء الثالث إلى البحث في . بين الدولتين
التي يتم بها تحقيق وحماية المصالح بالشكل الذي يحدد ستتالقى أو تبتعد عندها الرؤى المتقابلة للكيفية 

  .المسار السياسي المحتمل لهذه العالقة

 

  المحتويات
 مقدمة 

  الفصل األول
 المنظور التاريخي : الصينية-  العالقات األمريكية-  

  الفصل الثاني
 الية المرحلة االنتق: الصينية في فترة ما بعد الحرب الباردة-  العالقات األمريكية-  

  الفصل الثالث
 االحتماالت المستقبلية : الصينية-  العالقات األمريكية-  

  الخاتمة 
  الهوامش 

  نبذة عن المؤلف
  


