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قيود الصعود :الصين وانكشاف حدود الرهان العربي
عياد البطنيجي *

يتزايد ابضطراد رهان بعض العرب على صعود الصني جلهة ما خيلقه هذا الصعود من
حتول القوة من الغرب إىل الشرق ،وهو رهان مبين أساساً على نظرية
ديناميات تؤدي بدورها إىل ُّ
التهديد الصيين بصفتها قوة صاعدة للغرب األطلسي بزعامة الوالايت املتحدة بصفتها قوة مهيمنة،
يبي هذا املقال َّ
أن هذا الرهان ليس أكثر من منازعة كالمية فيما ال طائل حتته إذا ما نظران
إذ ِّ ُ
إىل أتثري هذا الصعود على الديناميكيات األساسية لالقتصاد العاملي الرأمسايل اليت ختضع الوجود
واتبعا له (كارل بوالنيي ،التحول
لرأمسالية السوق اجلاحمة فيصبح اجملتمع يف خدمة االقتصاد ً
صوري
الكبري ،)2009 ،أييت هذا الرهان يف سياق مماحكات مملة مع الوالايت املتحدة هتدد ًّ
ابلتوجه حنو الصني وقلبها معلَّق فعليًا يف الوالايت املتحدة.
ُّ
ما حنتاجه هو تفسري مغاير للصعود الصيين من ِ
دون ربطه مبتغري الصراع مع الوالايت املتحدة
ّ
بعيدا عن مقولة «حتول القوة» وانتقاهلا من
ـم
ـ
ث
ومن
فقط وابلطبع من دون االستهانة هبذا الصراع،
َ
َّ ً
املركز الغريب للنظام الدويل إىل املركز الشرقي ،ففي كليت احلالتني أي :مع صعود الصني وحتوهلا من
قوة كامنة إىل قوة مهيمنة أو مع بقاء الوالايت املتحدة بوصفها قوة مهيمنة على الوضع الدويل ،حنن
نتحدَّث عن املشكلة نفسها يف احلالتني ،وعنينا بذلك التكرار نفسه ملفهوم النظام الدويل بع ِّده قوة
تعبريا عن
مطلقة حمولة إىل نظام سياسي دويل ههنا الصني على غرار الوالايت املتحدة ليست إال ً
هذا املفهوم للقوة املطلقة حمولة هذا املفهوم إىل تعبريات سياسية واقتصادية وغذائية جمددة فيه ال
مبدلة ،فنحن ننتقل من نظام دويل تتزعمه الوالايت املتحدة إىل نظام دويل تتزعمهم الصني وابقي
الدول تتمثل تعبرياته السياسية واالقتصادية.
الصيين اخلارجية خارج
التوسع
حنن حباجة إىل كشف عالقات جديدة نقرأ عن طريقها حركة ُّ
ّ
الصيين ابلصراع مع
التوسع
اإلطارات التحليلية اجلاهزة حيث هيمنة التفسري األُحادي الذي حيشر ُّ
َ
الوالايت املتحدة فحسب من دون النظر يف املتغريات األخرى اليت تعد أكثر كاشفية حلدود قدرة
الصني وإمكاانهتا على من يراهن عليها لتحرير أنفسنا.
* ابحث يف العلوم السياسية والقانون العام.
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الصني وحدود املواجهة اجليوبوليتيكة
مهوما اسرتاتيجية أخرى ال ميكن االنتقاص منها ،و َّ
ونفرتض َّ
أن مهوم التنافس
أن للصني ً
مع الوالايت املتحدة ليست أكثر أمهية ابلنسبة إليها أو قل إن شئتَّ :إنا مهمة بقدر ،فللصني
عموما على األقل يف الوقت الراهن،
خصومات أشد من خصومتها مع الوالايت املتحدة والغرب ً
وابلطبع عند قادة الصني قلق كبري من َّ
صبح
أن الوالايت املتحدة عازمة على منع بالدهم من أن تُ َ
قوة عظمى مهيمنة يف مشال شرق آسيا ،ومع ذلك ،تدرك الصني َّ
حدودا على مواجهتها
أن هناك
ً
الغرب األطلسي بزعامة الوالايت املتحدة ،فهي تعلم َّ
أن استمرارها يف تراكم الثروة وتسارع وترية
الصعود االقتصادي واحملافظة على مستوى منوها ،ما كان ميكن أن يكون لوال اندماجها بقوة يف
االقتصاد العاملي ومشاركتها الكاملة يف التقسيم العاملي للعمل من تدفق السلع والبشر ورأس املال
واالستثمار األجنيب.
تدرك النخبة الصينية اليت تقود توجهات الصني االقتصادية وتعيش حياة رغيدة ،كما تدرك
أيضا الطبقة الوسطى الواسعة اليت َّ
تشكلت مع دخول الصني عامل التنمية والتحديث َّ
أن حيازةَ
ً
موقعهما الراهن ما كان له أن يكون لوال االنغمار املتزايد يف النظام االقتصادي العاملي وتعميق
العالقة معه ،فقدرة األطباء والتقنيني والصيارفة على شراء سيارة ومنزل والقيام ابألنشطة االستهالكية
والرتفيهية ومن ثـَ َّـم استمرار الرخاء االقتصادي هلذه الطبقة مرهون ابستمرار التحديث الداخلي الذي
ال ينفك عن وضع الصني يف االقتصادي العاملي ،وحيازة عالقة اثبتة مطردة ابستمرار معه.
وبعبارة أخرى ،تعلم الصني َّ
أن استمرار النهج التنموي الداخلي وحتوهلا من دولة فقرية إىل
دولة غنية لن يتأتَّى إال ِعبـَْر التجديد املستمر لشرط اخلضوع الثابت واملتكرر للمنطق االقتصادي
القائم ،واالخنراط أكثر يف االقتصاد العاملي وهو اقتصاد غريب من ألفه إىل ايئه ،و َّ
أن ما بلغته الصني
من مكانة ابرزة يف االقتصاد العاملي هو نتيجة الدخول فيه واالنفتاح عليه ،ويكفي إخراجها منه
أساسا عن طريق البيع واالستثمار يف الغرب وحىت
لكي تعود إىل نقطة الصفر ،فهي تراكم ثروهتا ً
تطوير بنيتها التحتية يعتمد على االستثمار األجنيب ،ولذا من دون الغرب ستخسر الصني عملية
بناء ثروهتا وتطوير بنيتها التحتية ،فال ميكن أن تعوضها أسواق الشرق األوسط وإفريقيا الواقعة على
أطراف النظام الدويل ،والنتيجة َّ
أن قدر الصني جزء ال يتجزأ من قدر الغرب.
ب مع ٍرتض يقولَّ :
إن القدر املشرتك الذي جيمع الصني ابلغرب ال مينع من نشوب احلرب،
ُر َّ
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وجتربة التاريخ األوريب خري دليل على ذلك ،إذ كانت احلرب بني دول جيمعها املصري املشرتك،
بعبارة أخرىَّ ،
إن اشرتاكها يف أفق االقتصاد الكوين اجملرد مل مينع احلرب البينية ،وإن كان جواب
ذلك حيتاج إىل تفصيل فيكفينا ههنا اإلشارة بعجالة إىل َّ
أن تلك احلروب كانت بني دول الغرب
تعب عن اختالل يف صريورة املنطق الذايت للسيادة بني الواحد والكثرة أو بني السيادة والتكامل
ِّ
(يوشكا فيشر ،عودة التاريخ ،ص )2011 ،93الذي متظهر اترخييًا يف الصراع على سيادة أورواب
(أ .ج .ب .اتيلور ،الصراع على سيادة أوروابَّ ،)2009 ،
فإنا ختتلف عن احلرب املفرتضة بني
الغرب بزعامة الوالايت املتحدة والصني بوصفها قوة صاعدة بلحاظ َّ
أن قدر الغرب جزء ال يتجزأ
من قدر الوالايت املتحدة (Hugo Meijer, Stephen G. Brooks, Illusions
of Autonomy: Why Europe Cannot Provide for Its Security
 ،) If the United States Pulls Back, 2021فالوالايت املتحدة اليوم متثل الوحدة
االسرتاتيجية للغرب ،وحدة ضفيت األطلسي ،ومن ثـَ َّـم ملفهوم النظام الدويل ،و َّ
أن هذه الوحدة
االسرتاتيجية لضفيت األطلسي تتجدَّد اليوم على وقع الصعود الصيين ،إذ َّ
إن الغرب يقبل ابلصني
بوصفه جزءا من النظام الدويل ،وجزءا من قوانينه وقواعدهِ ،
ِ
ومن ثـَ َّـم مشروطة ابملنظومة الدولية ،لكنَّه
ً
ً
حكرا على الغرب.
ال يقبل أبن تكون هي النظام الدويل إذ يبقى هذا األخري ً
يعرف األوروبيون أنَّه ال ميكن االستغناء عن السلطة األمريكية من أجل السالم واالستقرار
غن للقوة العسكرية األمريكية حلفظ هذا العامل (فيشر ،مرجع سابق،
عامليًا
وإقليما ،وأنَّه ال ً
ً
 ،)178وهبذا املنطق السياسي فليست الوالايت املتحدة هي من تواجه الصعود الصيين ،بل الغرب
كلُّه الذي وضع أصول النظام الدويل احلديث فلن يقبل بدولة من خارج الغرب أن تكون هي
النظام الدويل وتقود الغرب.
َّ
إن قدرة الصني على تفكيك الوحدة االسرتاتيجية لضفيت األطلسي ،اليت تقيِّد حتويل
الشـ َّـقـة
الصني إىل قوة عظمى لتصبح هي النظام الدويل غري ممكنة ،والتوقع األرجح َّأل تتقلَّص ِّ
بني الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب ،فمن الواضح َّ
كبريا من القوى األوروبية-
أن هنالك ً
عددا ً
ابإلضافة إىل القوى اآلسيوية كما سيجري بيانه -ال يتورع عن االخنراط مع الوالايت املتحدة يف
حتالف؛ لعرقلة الصعود الصيين ،وعلى سبيل املثال االتفاقية األمنية الثالثية بني أسرتاليا واململكة
املتحدة والوالايت املتحدة ( )AUKUSهلو شاهد على هذا التفسري ،والشيء ابلشيء يُذكر
فلقد َّ
شكل التحالف األمريكي–األورويب منذ عام  1945التحالف األبرز الذي ساد السياسة
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العاملية عرب مرحلة احلرب الباردة يف مواجهة الكتلة الشيوعية ،وكان له كلمته العليا يف حتديد شكل
النظام العاملي ،وإرساء أسس املؤسسات الدولية خالل مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،كما
َّ
شكل هذا التحالف القوة الدافعة اليت روجت ملبادئ النظام الدميقراطي الليربايل العامليَّ ،
إن الطرفني
أن انفصاهلما عن ِ
الوالايت املتحدة وأورواب -يعرفان جيِّ ًدا َّبعضهما يعين خسارة هلما كليهما
يرتتب على ذلك خروج الغرب من قيادة النظام الدويل ،ومن ثـَ َّـم هناية الغرب أبس ِره ،وهذا من غري
يتحمل مسؤوليته ًّأي من الطرفني (فيشر ،مرجع سابق ،)189 ،فعند الوالايت املتحدة
املمكن أن َّ
وأورواب توافق اسرتاتيجي على قيم النظام الدويل ،املخاطر والتهديدات والتحدايت والنظام العاملي
ِ
عنصرا يف اسرتاتيجية
كل ذلك ،ضبط َكثرة التعددية اجلغرافية السياسية بوصفه ً
املستقبلي ،وأهم من ِّ
النظام الدويل الغريب الذي تقوده الوالايت املتحدة وإدخال هذه الكثرة يف مؤسسات النظام الدويل
ويف حتالفات تقودها الوالايت املتحدة ألغراض الضبط الدويل ،وكذلك تطويع اجلغرافية السياسية
للمصاحل احليوية للنظام الدويل ،لذلك ترى أورواب يف الوالايت املتحدة احلصن املنيع للنظام الدويل
«ضد الفوضى الدولية» وهي متثل أعلى مراحل وحدة الغرب االسرتاتيجية َّ
لكأنا دولة فوق وطنية
حلت التناقض اهلائل بني الكثرة الدوالنية والسيادة العاملية فحققت بذلك السالم داخل أورواب،
حبجة َّ
والواقع َّ
كل النتائج
كثريا من األوربيني يؤمنون َّ
أن ً
أن أمريكا صانع سالم ،وعلى ِالرغم منِ ِّ
األليمة املرتتبة على هيمنة الوالايت املتحدة َّإل َّأنا واقعة يف (الالغرب) ،مل تؤثّر ولن تؤثّر يف وحدته
أساسا ليس على ما
وتوافقه وعلى العالقات األطلسية بني الوالايت املتحدة وأورواب ،و َّأنما متفقون ً
متثله الصني من خطر عليهما وإمنا أبعد من ذلك ،فهم يرون َّ
أن اخلطر على الغرب كامن يف اجلغرافية
يتحول العامل
أساسا (فيشر ،مرجع سابق ،ص ،)243إذ خيشون من إمكانية أن َّ
اإلسالمية ً
اإلسالمي يف املستقبل من جديد قوة (جيوبولتيكية) على حنو ما كان عليه األمر يف القرون الوسطى
(الكسندر وغني ،أسس اجليوبولتيكا ،ص ،)511أضف إىل ذلك َّ
أن اخلطر الروسي على أورواب
بسبب احلماية األمريكية أصبح قليل االحتمال ،انهيك عن حاجة الوالايت املتحدة لكي توفِّق بني
قوهتا العاملية بوصفها قوة أحادية وشرعيتها املنقوصة ،ههنا تضفي العالقات على جانيب األطلسي
الشرعية على سلوك الوالايت املتحدة بوصفها قوة مهيمنة عاملية ،يف املقابل ُّ
تسد الوالايت املتحدة
النقص العميق يف القدرة الدفاعية عند أورواب ،األمر الذي جيعلها متورطة للغاية يف أورواب وجيعل
التحالف بينهما أوثق ويوحد املصري املشرتك بني ضفيت األطلسي ،وخنلص من ذلك ونقولَّ :
إن
الغرب (أورواب والوالايت املتحدة) يف موقفه من التشكيالت (اجليوبولتتيكية غري األوروبية) يتصرف
يف أغلب األحيان بوصفه قوة (جيوبولتيكية) واحدة ،وهذا ما سيكون من املالمح املستقبلية املميزة
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اليت سوف حتدد طبيعة املواجهة (اجليوبولتيكية) بني الصني والغرب األورويب.
من هذا املنظور ،ميكن القول َّ
إن الصني دولة رأمسالية ابلفعل منخرطة بقوة يف النظام
االقتصادي املعومل ،لذا َّ
أساسا ،ولكنَّه
فإن «التهديد الصيين» على هيمنة الوالايت املتحدة ليس ً
يتعلَّق حبصص نسبية من (النفوذ ،واملال) ،فما موقع حترير أنفسنا من هذا الصراع؟! فاخلالف بينهما
عرب من هذه احليثية ،فعلى خالف
ال يعين ألبتة الرهان على إحدى القوتني ابلنسبة لنا بوصفنا ً
االدعاءات الرائجة املسيطرة على االجتاهات االسرتاتيجية يف الشؤون الدولية حول صعود الصني،
ميكن القول َّ
إن الوالايت املتحدة ومن ورائها الغرب األطلسي ال ختشى الصني ،يف املقابل ابلنسبة
ِ
للصني َّ
قمة هرمية أعدائها ،على حني اهلند والياابن وروسيا
أن الوالايت املتحدة ال ترتبَّع على ّ
خيشون الصعود الصيين أكثر من خشية الوالايت املتحدة من هذا الصعود نفسه.
َّ
إن عالقات الصني مع القوى املركزية يف الباسيفيك هي عالقة متوترة :ما زال نزاع الصني
اإلقليمي مع جرياهنا يف جنوب شرق آسيا حول اجلزر يف حبر الصني اجلنويب من دون حل ،وكذلك
النزاع اآلخر يف حبر الصني الشرقي مع الياابن ،وتفرض اجلغرافيا عالقة متوترة على الدوام بني
روسيا والصني خيفيه اليوم حتالفهما التكتيكي سواءً يف إطار مبادرة احلزام والطريق ،والطريق الروسي
«مرييداين السريع» الشريك للمبادرة الصينية أم يف إطار مناهضة الوالايت املتحدة ابسم التحالف
األوراسي املناهض للغرب الليربايل ،ما يؤكد على ذلك ما قاله رئيس األركان العامة الروسية نيكوالي
ماكاروف عام َّ :2009
إن حلف مشال األطلسي والصني هم أخطر منافسينا اجليوسياسيني،
وما يزيد التوتر ليس فحسب اختالف مستوى التطور بني البلدين لصاحل الصني بل أضف إىل
دوما مصدر توتر،
ذلك مسألة احلدود ،إذ جيمع الصني وروسيا أطول حدود برية يف العامل كانت ً
مشال ،من
وخباصة إثر الصعود الصيين إذ ازداد ضغط الشركات الصينية اليت تسعى إىل التحرك ً
أجل االستفادة من النفط والغاز الطبيعي واألخشاب ،وغريها من املواد اليت تضمها تلك املنطقة.
وعلى الرغم من َّ
أن روسيا تشرتك مع الصني يف مهوم اسرتاتيجية تتعلق بوضع حد للهيمنة
األطلسية بيد َّأنا مراتبة لتمدد الصني وطموحاهتا يف السيادة اإلقليمية؛ َّ
عاجل أمألن قدر روسيا
ً
مثال)
آجلَّ -أنا ستدخل يف منافسة مع الصني فاخرتاق األخرية للمناطق احليوية (آسيا الوسطى ً
ً
لروسيا وعلى حساب مصاحلها يتعمق بصورة كبرية ،ويلحق ابلضرر الكبري ابملصاحل الروسية ،فضالً
عن ذلك َّ
مهما من ديناميات السلطة يف شرق آسيا
أن روسيا مثَّلت اترخييًا وما تزال متثِّل جزءًا ًّ
منافسا للصني الطاحمة هناك.
جيعلها ابلفعل ً
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التوسع الصيين اخلارجي يف إطار مبادرة احلزام والطريق
ما نريد قوله هو إنَّه توجد عالقة بني ُّ
وانغالق الفضاء اآلسيوي يف الباسيفيك أمام النفوذ الصيين ،وأتيت حماولة الصني للتغلغل اخلارجي
الستخالص فوائد اسرتاتيجية تعيد توظيفها يف اجملال الداخلي (آسيا -الباسيفيك) ،ومن ثَـ َّـم
التوسع اخلارجي على الداخل يف جنوب ومشال شرق آسيا واحمليط اهلادئ وحبر الصني
انعكاس هذا ُّ
اجلنويب؛ َّ
ألن الصني تطمح إىل حتقيق متركز القوة يف نصاب متمحور حوهلا يف تلك املنطقة ،وأتيت
التوسع اخلارجي مع دول مبادرة احلزام والطريق؛ الستغالهلا بوصفها فرصة
هذه احلركية الصينية يف ُّ
لرتسيخ موقعها يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي عن طريق منافسة القوى االسرتاتيجية يف تلك املنطقة
قائدا يف الباسيفيكي.
اليت حتول دون تثبيت نفوذ الصني بوصفه قطبًا ً
تدرك الصني َّ
أن هيكل عالقات القوى يف الباسيفيك يش ِّكل عقبةً تقاوم متددها وجتربها على
تتأهب لتجعل من نفسها يف املستقبل القريب قوة قائدة يف منطقة
سلوك مسارات معينة ،فالصني َّ
الباسيفيك ،وذلك لن يكون بطبيعة احلال من دون منافسات قوية واحتكاكات ،فكيف سيكون
كل حال
رد فعل روسيا والياابن واهلند وكوراي وأسرتاليا وأمريكا بوصفهم قوى موجودة هناك؟! على ِّ
ستكون هلذه الدول أمهية كربى ابلنسبة ملصاحل الوالايت املتحدة يف الباسيفيك ،أكثر ممَّا هي عليه
العاملي بني الصني والوالايت املتحدةَّ ،
وربا هلذا السبب سوف تدخل
اآلن ،وذلك نتيجة التنافس
ّ
جراء ما ستحدثه املنافسات واحلروب مبا هي قوة تشتيت
املنطقة يف حالة عدم استقرار أمنها من َّ
األمين» الذي يدفع تلك
يف غاية اخلطورة يطلق عليها يف علم العالقات الدولية اسم «املأزق
ّ
الدول للوقاية والتسلح وعقد التحالفات ،وكلَّما تسلَّحت ومارست الوقاية العسكرية والدبلوماسية
ِ
ٍ
رد ٍ
مناسب مع الفعل ،إذ ذلك من شأنه أن يرفع
فعل
ازدادت خماوف جرياهنا الذين سيضطرون إىل ّ
مثن اخليارات العسكرية أمام الصني إىل درجة ال ِّ
غ هلا ويرفع من ذلك الثمن بسبب عواقبه
مسو َ
االقتصادية فمصاحل الصني متشابكة بقوة ابالقتصاد العاملي.
تُعيد منظومة دول شرق آسيا حاليًا إىل األذهان ما كان عليه وضع أورواب يف القرن التاسع
عشر وبداية القرن العشرين إذ عامل التوازن وسياسات القوة اليت قادت أورواب إىل حربني طاحنتني،
لذا َّ
أن هذه الدول القوية يف الباسيفيك تعدُّها الصني أخطر عليها من الوالايت املتحدة اليت
جعلت موطئ قدم لألخرية يف الباسيفيكي ،وما يعين الصني هو كسر هيكل عالقات القوى مع
العاملي ،ولذلك تسعى الصني
الدول اجملاورة أكثر من كسر هيمنة الوالايت املتحدة على النظام
ّ
إىل توطيد عالقتها مع الدول الواقعة على طول مبادرة احلزام والطريق وزايدة مشاركتها االقتصادية
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واالسرتاتيجية والدبلوماسية مع دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا وآسيا الوسطى ،بوصفه اخليار
املمكن املتاح تفرضه طبيعة اجلغرافيا السياسة الصلبة لإلقليم اآلسيوي الباسيفيكي ،الذي يدفع
اخلارجي يف نطاق مبادرة احلزام والطريق مع الدول الواقعة يف الشرق األوسط
التوسع
الصني حنو ُّ
ّ
وإفريقيا وآسيا الوسطى ،أي :يف نطاق اجلغرافيا السياسية الرخوة اليت لطاملا كانت مناطق ارتطام
للدول والتكتالت اجليوسياسية العاملية.
فعوض مواجهة دول وتكتالت جيوسياسية صلبة يف الباسيفيكي تندفع الصني هلذه املواجهة
يف اخلارج يف اجلغرافيا الرخوة اليت بدورها تنعكس على الفضاء الباسيفيكي عن طريق استغالهلا
الصيين ،ويُشري هنا مفهوم االنعكاسية إىل قدرة الصني على
اسرتاتيجيًا يف منافسة دول اجلوار
ّ
التدخل يف اجملاالت (اجليوبولتيكية خارج الباسيفيكي) وتوطيد عالقاهتا مع هذه الفضاءات ،ومن
ثـَ َّـم إعادة حتويرها مرة أخرى للتأثري على دول جنوب ومشال شرق آسيا.

َّ
الصيين هو امتالك املزيد من النفوذ والقدرة على
للتوسع
إن أهم األبعاد االنعكاسية املأمولة ُّ
ّ
التأثري يف ميزان القوى الصلب يف الباسيفيك أكثر من كسر األحادية القطبية وهزمية الغرب كما
للتوسع
يذهب العرب ،إذ تلعب التوازانت الصلبة يف الفضاء االسرتاتيجي اآلسيوي الدور احملرك ُّ
اخلارجي يف الفضاء اإلفريقي والشرق أوسطي ويف آسيا الوسطى ،وأييت هذا التوسع إ ًذا يف
الصيين
ّ
ّ
إطار التنافسات مع الدول اآلسيوية أو ما تعرف بدول آسيا -ابسيفيك ،وليس ملنافسة الوالايت
املتحدة فحسب بل ورمبا تق ِّدم الصني األوىل (التنافس مع الدول اآلسيوية) على الثانية (التنافس
مع الوالايت املتحدة).
الصني معنية ابهليمنة اجليوبوليتيكية للوالايت املتحدة يف منطقة آسيا -ابسيفيك أكثر ممَّا
فعال على التوازن
هي معنية هبيمنة األخرية على النظام الدويل ،وذلك ملا للوالايت املتحدة من أتثري َّ
االسرتاتيجي يف جنوب ومشال شرق آسيا ،إذ َّ
إن التوزان االسرتاتيجي الصلب يف تلك املنطقة
اجليوسرتاتيجية هو ابلضبط ما يثري حفيظة الصني ،و َّ
التحول إىل مركز ثقل سياسي
أن طموحها يف ُّ
عاملي ،فال ميكن
واقتصادي عامليني لن يتأتَّى من دون حيازة مركز إقليمي مهيمن قبل ُّ
حتوهلا إىل مركز ّ
حتقيق الثانية (اهليمنة العاملية) وهي عاجزة عن حتقيق األوىل (اهليمنة اإلقليمية).
جراء هذه احلركية الصينية يف اخلارج ،لذلك ما
لقد فهمت القوى اآلسيوية الدرس من َّ
نشهده أمام مشروع الصني العمالق «مبادرة احلزام والطريق» ،جند مشروع الياابن واهلند املعروف
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مهمةً متر عربها نصف حجم التجارة
ابسم «ممر التنمية اآلسيوي األفريقي» الذي حيوي مساحةً َّ
العاملية حيث الربط بني احمليط اهلندي وقارة إفريقيا عرب مسارات االتصاالت والنقل اجلوي والبحري
وبناء قواعد صناعية على الساحل الشرقي ألفريقيا ،لقد وقَّعت الياابن مع االحتاد األورويب صفقة
للبنية التحتية؛ هبدف التنسيق بني االحتاد وآسيا وربط قطاعات النقل والطاقة واملشاريع الرقمية،
مساع للبحث عن بدائل ملبادرة الصني «احلزم والطريق» بناءً على
فيما عدَّت هذه الصفقة مبثابة ٍ
َّ
الصيين.
قدما يف مواجهة املشروع
أن الياابن وأورواب متتلكان املقومات للمضي ً
ّ
أبعادا متعددةً يف مناطق اسرتاتيجية خارج
َّأما ابلنسبة للهند فالتنافس مع الصني أخذ ً
َّ
يقي اليت حتتل أمهية
فضاء الباسيفيك ،وأن هذا التنافس ُمرشَّح بقوة لينتقل إىل منطقة القرن اإلفِر ّ
جيوسرتاتيجية عند الطرفني يف حماولة الكتساب ثقل اسرتاتيجي هناك وحت ّدي النفوذ العسكري
الصيين أو ترويض نزعته التوسعية ،وقد كشفت صحيفة «فاينانشيال اتميز» الربيطانية عن َّ
أن االحتاد
األورويب واهلند جيراين حماداثت لبناء مشاريع مشرتكة يف البنية التحتية حول العامل يف أحدث حماولة
ّ
ع ّدهتا الصحيفة ،إذ جاءت خصيصاً ملنافسة «مبادرة احلزام والطريق» الصينية.
ويف مواجهة مشروع املمر االقتصادي بني الصني وابكستان بتكلفة  75مليار دوالر والذي
يربط مشال غرب الصني مبيناء جوادار الباكستاينّ أبحدث شبكات للطرق وأانبيب الطاقة والسكك
احلديد لعبور بضائع الصني إىل الشرق األوسط ،جند الياابن واهلند حاضراتن خبططهما البديلة
واملنافسة للممر االقتصادي عرب مشروع توسيع وتطوير ميناء (تشاهبار) اإليراينّ مبسامهة هندية
بلغت حنو 500مليون دوالر لالستغناء عن موانئ ابكستان لتمرير جتارة اهلند إىل الشرق األوسط
عرب امليناء اإليراينّ.

َّ
إن التوازانت الصلبة يف آسيا وحضور الوالايت املتحدة عالوة على طبيعة الصراعات البينية
كل ذلك جيعل صعوبة يف حل املشكالت الكربى
والنعرات القومية املستحكمة يف دول املنطقةُّ ،
من دون مشاركة الوالايت املتحدةَّ ،
وإنا ما هو أهم هو صعوبة حلها أبسلوب يناهض املصاحل
طور اتفاق
األمريكية هناك ،وهذا جيعل تزايد مركزية الدور
الصيين إقليميًا لن يكون ممكنًا ما مل يُ َّ
ّ
جغرايف سياسي صيين أمريكي َّربا نشهده يف أقرب اآلجال ،ومن هذا املنظور نفهم َّ
أن منافسة
الصني للوالايت املتحدة ليس عنوانه مواجهة املوقع القيادي للوالايت املتحدة على هيكل النظام
الدويل ،على َّ
أن السبب األهم هو املنافسة على موقع الصني يف اإلقليم اآلسيوي الباسيفيكي
ِ
وتشغيل منازعتها مع الوالايت املتحدة أييت يف هذا اإلطارَّ ،
يؤد إىل
إن التنوع الكبري آلسيا مل ّ
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ورسخ سيطرهتا على جمرى األحداث
عمقه َّ
احلد من نفوذ الوالايت املتحدة هناك بل على العكس َّ
الكربى هناك جعل منها حتوز موقعني خارج وداخل آسيا تكسب ثقة األطراف اليت تتقبلها بوصفه
حكما ،وخاصة يف ظل عدم الثقة العميقة بني دول املنطقة ،وهذا املوقع احليوي ألمريكا ولزايدة
ً
االستثمار العاملي بقوهتا حتاول عن طريق هذا املوقع أن ِ
تؤسس لتغريات بنيوية يف الباسيفيك عرب
ّ
ّ
ٍ
ٍ
َّ
ٍ
وتعددي
ب
ك
مر
ايف
ر
جغ
سياسي
أمين
قادرا على الصمود يف
ا
افي
ر
جغ
ا
سياس
ا
نظام
يصمم
ل
؛
نظام ٍ
ٍ
ُ
ً
ً
ّ
ً ً
ّ
ّ
ّ
ِ
حتصن موقعها من إمكانية االنكسار حتت ضغط
أي تطلعات لتحدي اهليمنة األمريكية ّ
مواجهة ِّ
القوى الطاحمة للنفوذ ،وما تزال الوالايت املتحدة قادرة على إعاقة ظهور آسيا موحدة (وحنن نستبعد
قدرة الصني على توحيد آسيا) ليس بسبب منهجها السياسي فحسب بقدر ما َّ
أن هذا املنهج جاء
متماشيًا مع ما هو موجود يف واقع آسيا املتشظي ،ومثلما عمل القادة األمريكيون على دمج الصني
ِ
عادين َّ
أن الصني القوية ستكون قادرة بصورة أفضل
يف النظام الغريب ومساعدهتا على النمو
اقتصادي ّ
ً
على املساعدة يف احتواء االحتاد السوفييت ،كذلك هم قادرون اليوم على تكرار األمر نفسه ،أي:
العمل على دعم كثري من القوى ملواجهة الصعود الصيين وبل ومترير املسؤولية إىل اآلخرين ملمارسة
اهليمنة اإلقليمية وحتقيق توازن القوة ضد خصومها ،وذلك عرب دعم أبنية القوة يف مشال شرق آسيا
والتأثري يف التوزيع املستقبلي للقوة هناك؛ لفرض توازن قوى يهدف إىل إبطاء صعود الصني.
يكشف هذا الواقع َّ
توسطًا
تتوسط ُّ
أحيان أن َّ
أن الوالايت املتحدة بصفتها قوة بعيدة ميكنها ً
جناحا يف املنافسات احمللية ودمج القوى احمللية املتنافسة واملناطق املتنافسة يف الباسيفيك ،وهنا
أكثر ً
يكمن الفارق بني اإلمرباطورية التقليدية واإلمرباطورية األمريكية ،إذ َّ
إن األوىل أدارت العامل عرب
توحيده حتت إدارهتا االستعمارية السياسية والعسكرية املباشرة ،فيما تقوم إدارة الوالايت املتحدة
عن طرق تفتيته على حماور جغرافية سياسية متباينة حتت إدارهتا السياسية والعسكرية غري املباشرة
وشبه االستعمارية عرب وكالء ومتعهدين حمليني ،والواقع َّ
أن هذا املنهج السياسي مينع ظهور ائتالف
ٍ
معاد يسعى إىل طرد أمريكا خارج آسيا .بل َّ
إن هذا الواقع اجلغرايف السياسي املتشظي ميكنها
أكثر من حتريك الالعبني ومن املناورات السياسية مع وجود دعم عسكري ملنع السيطرة اإلقليمية
ألي قوة منفردة ،فتح ِّقق بذلك معادلة َّ
أن كلُّهم موجودون وال أحد يسيطر على أحد ،ومن ثـَ َّـم
ِّ
تبقى األطراف املتنافسة هناك ال قوية وال ضعيفة ،ويف الوقت نفسه تبقى ساحة آسيا– ابسيفيك
حتت سيطرة قوة ليست آسيوية َّ
وإنا أطلسية ،وهنا ينكشف رهان بعض العرب على صعود الصني
لتحرير أنفسنا مبا هو تعطيل حلقيقة ،إذ إنَّه من الضروري حنت موقع اثلث مستقل لتجاوز املتاهات
االسرتاتيجية كالرهان على غريان وكذلك َّأل تبقى املنطقة رهن اهليمنة األمريكية األطلسية.
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