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يف تعاملها مع التحديات التي يفر�ضها ال�صعود
ال�صيني منذ نهاية احل���رب ال���ب���اردة ،و�إىل � ّأي
مدى ا�ستطاعت ال�سيا�سة الأمريكية الت�أثري يف
ت�شكيل خيارات ال�سيا�سة ال�صينية ،وذل��ك على
النحو الآتي:
�أوال -التعامل م��ع التحديات الأمنية يف �شرق
�آ�سيا :ي��رى الكاتب �أن ق��درة ال��والي��ات املتحدة
على جتنب ���ص��راع حمتمل م��ع ال�صني تتطلب
وج���ودا �أمريكياً ق��وي��اً يف �شرق �آ���س��ي��ا، مم��ا ي��ردع
�أي عدوان �صيني ع�سكري حمتمل �ضد تايوان،
�أو �أي م��ن دول اجل���وار، على خلفية ال��ن��زاع��ات
الإقليمية يف بحر ال�صني اجلنوبي ،لكن البد
من موازنة هذا الوجود بت�أكيد الواليات املتحدة
�أن���ه���ا ال ت�����س��ت��ه��دف اح���ت���واء ال�����ص�ين، �أو عرقلة
�صعودها، �أو زعزعة ا�ستقرارها الداخلي .وقد
ق���دم ال��ك��ات��ب �أم��ث��ل��ة ع��دي��دة ع��ل��ى جن���اح وف�شل
الإدارات الأمريكية يف حتقيق ذلك .
بالرغم م��ن بع�ض الإخ��ف��اق��ات يف ال��ب��داي��ة ف���إن
�إدارة كلينتون يف الن�صف الثاين من الت�سعينيات
قد جنحت يف تقوية الوجود الأمريكي يف �شرق
�آ���س��ي��ا، م��ن خ�لال الإب��ق��اء على ق���وات �أم��ري��ك��ي��ة،
وت��ع��زي��ز حت��ال��ف��ات ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م���ع دول
امل��ن��ط��ق��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ط��م���أن��ة ال�����ص�ين ب����أن
الواليات املتحدة ال تدعم ا�ستقالل تايوان .وقد
�أ�سهمت هذه ال�سيا�سة املتوازنة يف دفع ال�صني
�إىل ت��دع��ي��م ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة م��ت��ع��ددة الأط����راف،
وال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����ص��ادي م���ع ج�يران��ه��ا كنتيجة
لتخوفها من �أن يتم تطويقها من قبل الواليات
املتحدة ،وجتنب �إث���ارة نزاعاتها الإقليمية مع
دول اجل��وار .وا�ستمرت �إدارة جورج بو�ش االبن
يف ت��ق��وي��ة ال��وج��ود ال��ع�����س��ك��ري واالق��ت�����ص��ادي يف
���ش��رق �آ���س��ي��ا ،م��ع ات��خ��اذ ال��ع��دي��د م��ن الإج����راءات
لبناء الثقة مع ال�صني .تتفق املالمح الأ�سا�سية
لإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة �إدارة �أوب����ام����ا جت����اه �آ���س��ي��ا مع
ال�سيا�سة املتوازنة التي يطرحها الكاتب ،لكن
نتج عن خطاب الإدارة الأمريكية عدة م�شكالت،
لعل �أهمها تبنيها خطاب «التوجه نحو �آ�سيا»،
و«ال���ع���ودة م���رة �أخ����رى لآ���س��ي��ا» ،وه���و م��ا ال يعد
دق��ي��ق��ا يف ال���واق���ع، و�أدى �إىل ت��ق��وي��ة االع��ت��ق��اد
ال�صيني ب�سعي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الح��ت��وائ��ه��ا،
وم���ن ث��م �أ���س��ه��م يف تبني ال�����ص�ين �سيا�سة �أك�ثر
ح�س ًما وت�صعيدا �إزاء نزاعاتها الإقليمية مع
دول اجلوار.
ث���ان���ي���اً -حت����دي �إ�����ش����راك ال�����ص�ين يف احل��وك��م��ة
العاملية :يف فرتة �إدارة كلينتون ،ركزت ال�سيا�سة
الأمريكية على ثني ال�صني عن عرقلة اجلهود
ال��دول��ي��ة، �أو على الأق���ل حتييدها .على �سبيل
املثال ،مت التعامل مع ال�صني بح�سبانها م�صدراً
لالنت�شار ال��ن��ووي، ولي�ست �شريكا يف التعامل

معه.ولكن مع مطلع القرن احلادي والع�شرين،
تغريت ال�سيا�سة الأمريكية، حيث �سعت �إدارة
ب��و���ش االب����ن �إىل اال���س��ت��ف��ادة م���ن زي�����ادة ال��ق��وة
ال�صينية بدفعها ال�ستخدام نفوذها للم�شاركة
يف حل امل�شكالت العاملية، واحلديث عن ال�صني
بح�سبانها «�شريكا م�س�ؤوال» .ففي الفرتة من
 �2002إىل2008 ، زاد تعاون ال�صني يف املبادرات
متعددة الأطراف كاملباحثات ال�سدا�سية اخلا�صة
بكوريا ال�شمالية ،وجهود الأمم املتحدة حلفظ
ال�سالم يف دارفور ،وجهود مكافحة القر�صنة يف
خليج عدن .وي�شري امل�ؤلف �إىل �أن ا�سرتاتيجية
�أوباما تعد ا�ستمرارا للر�ؤية نف�سها ب�أن الو�سيلة
الأف�ضل لتجنب ال��ت��وت��رات ه��ي بناء الثقة من
خ��ل�ال ال���ت���ع���اون يف م�����ش��روع��ات م�����ش�ترك��ة ذات
طبيعة ُمتعددة الأطراف.
ي��ع��د ال���ك���ت���اب ق�������راءة ل��ل��ع�لاق��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة
الأمريكية وهو �ضروري لكل مهتم مب�ستقبل
ال���ع���امل امل���ع���ومل ،ي��ن��ظ��ر ال��ك��ث�ير �إىل ���ص��ع��ود
ال�����ص�ين ب��اع��ت��ب��اره ت��ه��دي��دا ل��ق��ي��ادة ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة يف �آ���س��ي��ا وم��ا وراءه����ا ،بينما يناق�ش
ت��وم��ا���س كري�ستين�سن ال��ت��ح��دي��ات احلقيقية
ال���ت���ي ت���واج���ه ال�������ص�ي�ن ،وحم�������اوالت �أم��ري��ك��ا
ل��ث��ن��ي ال�����ص�ين ع��ن �أن ت��ك��ون م�����ص��در تهديد
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي يف ���ش��رق �آ���س��ي��ا ،مع
مطالبتها ب��ال��ت��ع��اون ع��ل��ى ال�صعيد ال��ع��امل��ي،
وع��ل��ى خلفية م��ن امل��ن��ح ال��درا���س��ي��ة واخل�ب�رة
ك��ال��ع��م��ل ك��دب��ل��وم��ا���س��ي .ع��ر���ض امل����ؤل���ف ر�ؤي���ة
ع��م��ي��ق��ة ل���ل���ق���درات ال��ع�����س��ك��ري��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة
ل��ل�����ص�ين م����ع ت��ق��ي��ي��م امل�����س��ت��ق��ب��ل ال�����س��ي��ا���س��ي
مو�ضحا
ال�صيني و�أه��داف��ه اال�سرتاتيجية،
ً
ك��ي��ف تنعك�س ال��ق��وم��ي��ة وت��ه��دي��د اال���س��ت��ق��رار

الداخلي على قرارات الأحزاب حول ال�ش�ؤون
ال��ع��امل��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة ،وي���ق���دم ال��ك��ت��اب ع��ر���ض��اً
لنهج ا�سرتاتيجي متوازن جنبا �إىل جنب مع
التحليل التاريخي ،وي�صف كري�ستن�سن كيف
مي��ك��ن ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة ���ص��ي��اغ��ة اخل��ي��ارات
ال�صينية يف ال��ع��ق��ود املقبلة بحيث ت�سهم يف
النظام الدويل ب�شكل م�ؤثر .وعلى الرغم من
�أن ال�صني لديها مربرات قوية لتجنب �صراع
ال داعي له ،ف�إن الواليات املتحدة لي�س لديها
اخل�برة الكافية «لإع��ط��اء التقدير للتحدي»
يف �إق����ن����اع ق����وة ن���ام���ي���ة ك���ب�ي�رة م���ت���ف���ردة ب��ك��ل
حتدياتها املحلية الكبرية ،وتاريخها اله�ش يف
املهام الوطنية بامل�شاركة بفاعلية يف املجتمع
ال���دويل� .إن ال�صني ه��ي م��ن ال���دول النامية
الأك�ثر ت���أث�يرا يف تاريخ ال��ع��امل؛ لذلك يجب
مطالبتها ببذل امل��زي��د م��ن اجلهد يف الوقت
احل��ا���ض��ر �أك�ث�ر م��ن �أي جهد بذلته �أي دول��ة
نامية يف املا�ضي.
ي���ؤك��د كري�ستين�سني �أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة،
بالتعاون مع حلفائها و�شركائها،لديها القدرة
على ت�شكيل خيارات ال�سيا�سة ال�صينية.وميكن
�إجمال ر�ؤيته لكيفية القيام بذلك يف �شقني،
يتمثل الأول يف الوجود الع�سكري الأمريكي
ال��ق��وي يف �شرق �آ�سيا .فبدونه، �سيتم �إدراك
التعاون الأمريكي كدليل على ال�ضعف .بينما
يتمثل ال�شق الآخ���ر يف ت�شجيع ال�صني على
امل�شاركة يف حل امل�شكالت الإقليمية والعاملية،
وذلك من خالل �إن�شاء قنوات �سلمية للتعاون
ب�ين ال��دول��ت�ين ،وق���د ي�����س��اع��د ع��ل��ى ذل���ك بناء
ال��ث��ق��ة يف الق�ضايا حم��ل االه��ت��م��ام امل�شرتك
ب�ين ال��دول��ت�ين يف مناطق �أخ���رى خ���ارج �شرق
���دا � ّأن «ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة
�آ���س��ي��ا ،م����ؤك ً
ت��دور �أك�ثر ح��ول �إدارة امل�شاكل ،ولي�س حلها
ف���و ًرا» ،و�أن���ه يجب على ال��والي��ات املتحدة �أن
جتد �إ�سرتاتيجية تن�سجم مع ال�صني وتقبل
وت�شجع ���ص��ع��ود ال�����ص�ين �إىل م��ك��ان��ة ب����ارزة يف
ال�سيا�سة الدولية .ويخرج كري�ستين�سني من
هذه الر�ؤية �إىل �أن التحدي احلقيقي يكمن
يف حتويل ال�صني �إىل �شريك �إقليمي ي�ساهم
يف النظام العاملي بفاعلية .
----------------ال��ك��ت��اب :التحدي ال�صيني :ت�شكيل خ��ي��ارات
القوة ال�صاعدة.
امل�ؤلف :توما�س كري�ستين�سني.
النا�شر :ن��ورت��ون ،ن��ي��وي��ورك 2015-م باللغة
الإجنليزية.
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ال َّتحدي ال�صيني :ت�شكيل خيارات القوة ال�صاعدة ..لتوما�س كري�ستين�سن
فينان نبيل *
قال نابليون منذ قرنني «اتركوا ال�صني نائمة� ،إنها �إذا ا�ستيقظت �ستهز العامل» ،منذ �آالف ال�سنني كانت ال�صني �إمرباطورية كربى ،تعر�ضت لهزمية من
الإمرباطورية اليابانية يف احلرب العاملية الأوىل ،ثم انت�صرت ال�صني كجزء من انت�صار احللفاء يف حرب البا�سفيك(املحيط الهادي) ،1945و�أ�صبحت
ال�صني ع�ض ًوا يف جمل�س الأمن الدويل .وبعد انتهاء احلرب الأهلية الدموية يف الرب الرئي�س(املينالند)� ،أعلن ماو ت�سي تونغ ت�أ�سي�س ال�صني ال�شعبية
يف غرة �أكتوبر 1949وكانت ال�صني ال تزال فقرية ه�شة ،وتبنى «ماوت�سي» م�شروع القفزة الكربى للأمام» للنهو�ض بال�صني اقت�صاديا ،وبعد انهيار
االحتاد ال�سوفييتي بدت ال�صني واقفة ب�صمود بني القوة العظمى .وحتولت يف القرن احلادي والع�شرين حتو ً
ال كبري ًا ي�شكل حتديا كبريا للدبلوما�سية
الأمريكية.
م�����ن خ���ل��ال درا������س�����ة خم���ت���ل���ف ع���ن���ا����ص���ر ال���ق���وة
االق��ت�����ص��ادي��ة ،وال��ع�����س��ك��ري��ة ،وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ي�صل
الكاتب �إىل �أنَّ ال�صني ُتثل بالفعل قوة �صاعدة،
لكن على عك�س �صعود �أملانيا واليابان يف القرنني
التا�سع ع�شر والع�شرين، والذي ارتبط بالعديد
م���ن ال�������ص���راع���ات.ول��ك��ن��ه��ا م����ازال����ت ب��ع��ي��دة ع��ن
ال���ل���ح���اق ب���ال���والي���ات امل���ت���ح���دة يف ع����دة جم����االت،
ف��م��ازال��ت الأخ��ي�رة متفوقة ع�����س��ك��ر ًي��ا .ك��ذل��ك يف
ال��ن��اح��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة الزال ن�صيب ال��ف��رد من
الدخل القومي يف ال�صني خُ م�س ن�صيب الفرد يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،كما �أنّ جزءا كبريا
من ا�ستثمارات ال�صني يتحكم فيه امل�ستثمرون
الأجانب ،وال ي��زال ال��دوالر هو اختيار الفاعلني
ال���دول���ي�ي�ن يف االدخ������ار واالح��ت��ي��اط��ي مب���ا فيهم
احلكومة ال�صينية.
يذكر الكاتب ما يذهب �إليه بع�ض املحللني �إىل �أن
ال�صني �أ�صبحت قاب قو�سني �أو �أدنى �أن تكون ن ًدا
مدرجا ما ذكره �أحد املعلقني
للواليات املتحدة،
ً
ال�سيا�سيني �أن كلينتون يف �أح��د امل���ؤمت��رات 1990
���ص��رح «�أن ال�صني �أ�صبحت الآن م��ن ال��ق��وة مبا
يدفع الواليات املتحدة الأمريكية لكي ال تتمادى
يف حتديها ع�سكر ًيا ،فال�صني الآن تخطو خطى
�سريعة يف بناء اجلي�ش»� ،إ�ضافة �إىل ت�شتت القوة
الأمريكية حول العامل بعد الهجوم الإرهابي يف
� 11سبتمرب .2001
يرى الكاتب �أنَّ الأزمة املالية الدولية �أدت بالفعل
�إىل ت�����ص��اع��د ق���وة ال�����ص�ين ب�����ش��ك��ل ���س��ري��ع ،و�أن��ه��ا
جت���اوزت العا�صفة ب�شكل �أ���س��رع م��ن غ�يره��ا من
النظم االقت�صادية العريقة ،وحققت منواً و�صل
�إىل  %9يف عام  ،2009بينما ت�أثرت الواليات املتحدة
ب�شدة وحققت هبوطً ا �أ�سرع مما كان متوق ًعا لها،
خا�صة و�أنها خا�ضت حربني من احلروب الطويلة
متثلتا -من وجهة نظر املراقبني الدوليني -يف
من��ط «التو�سع الإم�بري��ايل الأم��ري��ك��ي» ،ويعترب
املحللون القوة االقت�صادية وال�سيا�سية للواليات
املتحدة «القوة الناعمة».



ويعدد كري�ستن�سن بع�ض التغريات التي طر�أت
على النظام الدويل، والتي تدفع ال�صني لتجنب
�صراع ع�سكري �أو اقت�صادي مع الواليات املتحدة
وح��ل��ف��ائ��ه��ا ،م��ن��ه��ا زي�����ادة االع��ت��م��اد االق��ت�����ص��ادي
املتبادل على نحو غري م�سبوق ،وغياب التعددية
القطبية، ونظام الأحالف الذي لعب دو ًرا مه ًما
يف تقوي�ض الأم��ن الأوروب��ي والآ�سيوي قبل عام
 1945.وي�شري �إىل �أنَّ منطقة ���ش��رق �آ���س��ي��ا غري
مق�سمة بني �أح�لاف متناف�سة ،حيث �إنّ معظم
الدول املهمة يف املنطقة،عدا ال�صني ورو�سيا،�إما
حليف ر�سمي للواليات املتحدة، �أو �شريك �أمني
لها ،بينما تفتقر ال�صني �إىل حليف �إ�سرتاتيجي
مهم يف تلك املنطقة .ي�ضاف �إىل ما �سبق الدور
الذي تلعبه الأ�سلحة النووية لتجنب ت�صعيد �أي
توتر �أو �صراع قد ين�شب.
ي��رف�����ض كري�ستين�سني ال�����ر�أي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى �أن
ال�����ص�ين ���س��ت�����س��ع��ى م���ع زي�����ادة ق��وت��ه��ا �إىل تغيري
القواعد احلاكمة للنظام الدويل،التي مت و�ضعها
من قبل الواليات املتحدة.ويربر ذلك مبا حققته
ال�صني من ا�ستفادة من النظام القائم، لذا لن
ت�سعى لتغيريه ،و�أن قيامها ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات،
كالبنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية التحتية،
ال��ذي تغيب ال��والي��ات املتحدة ع��ن ع�ضويته ،ال
يعد بدي ً
ال عن امل�ؤ�س�سات القائمة ،ولكن �إ�ضافة
لها .و ُيدلل على ذلك مبا �أعلنه الرئي�س (هو جي
ن��ات��و) يف زي��ارت��ه لوا�شنطن �أن ال�صني ال ت�سعى
�إىل �إزاحة نفوذ الواليات املتحدة من �شرق �آ�سيا
�أو �أن حتل حملها كقوة عظمى ،ولكنها تدافع عن
�سيادتها وت�سعى ملواجهة التحديات الإقليمية
واملحلية ،م���ؤك��دا �أن ا�ستقرار املنطقة �ضروري
لل�صني .ويف نظر املت�شائمني من املحللني خارج
ال�����ص�ين �أن ه��ذه الت�صريحات م��ه��دئ��ة لتلطيف
الأج��واء بني البلدين ،وجاءت �أي�ضاً ت�صريحاته
«تكهنا �إيجابياً» لبع�ض املحللني الذين يرون �أن
ال�صني قد تتعاون بفاعلية على امل�ستوى الدويل
ويف حميطها الإقليمي .

���ص��ع��ود ال�����ص�ين يف ر�أي���ه ي��ف��ر���ض ع��ل��ى ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة حت��دي�ين ك��ب�يري��ن :يتمثل
ال��ت��ح��دي الأول يف :ق���درة ال�����ص�ين ع��ل��ى تهديد
امل�����ص��ال��ح الأم��ن��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ���ش��رق �آ���س��ي��ا،
وزعزعة اال�ستقرار هناك .فمن ناحية� ،أ�صبحت
ال�صني ،مع تطور قدرتها الع�سكرية ،قادرة على
تهديد الأ���ص��ول الع�سكرية الأمريكية القريبة
م��ن��ه��ا .ل��ذل��ك، ���ص��اغ��ت وزارة ال��دف��اع ال�صينية
م��ف��ه��وم��اً ج��دي��داً، ه��و «م��ن��ع ال��دخ��ول /املناطق
امل��ح��ظ��ورة» ،ي��ق��وم على ف��ك��رة �سعي ال�صني ملنع
و����ص���ول ال���ق���وة ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��م��ي��اه
وامل��ج��ال اجل���وي ال��ق��ري��ب م��ن ���س��واح��ل ال�صني.
لكن الكاتب يرى �أن هذا املفهوم يحمل الكثري
م��ن امل��ب��ال��غ��ات .م��ن ناحية �أخ���رى ،ه��ن��اك خطر
زعزعة اال�ستقرار يف املنطقة نتيجة ت�صعيد �أي
من النزاعات الإقليمية العديدة يف بحر ال�صني
اجلنوبي بني ال�صني والعديد من دول اجلوار،
يف ظل التفوق الع�سكري ال�صيني، مقارنة بها.
�أما التحدي الآخر،فيتمثل يف كيفية �إقناع دولة
مثل ال�����ص�ين، لديها حت��دي��ات داخ��ل��ي��ة �ضخمة،
ون��زع��ة ق��وم��ي��ة ح���ادة، ب��اال���ش�تراك م��ع املجتمع
ال��دويل للتعامل م��ع امل�شكالت العاملية .وي��رى
ال��ك��ات��ب ���ض��رورة م�����ش��ارك��ة ال�����ص�ين يف احلوكمة
العاملية، بح�سبانها متثل الدولة النامية الأكرث
ت���أث�يرا يف ال��ت��اري��خ .ف����إذا قامت ال�صني بعرقلة
اجلهود الدولية للتعامل مع امل�شكالت العاملية
ك��االن��ت�����ش��ار ال���ن���ووي،وت��غ�ير امل���ن���اخ،وم�����ش��ك�لات
االق���ت�������ص���اد ال���ع���امل���ي،وال���������ص����راع����ات الأه���ل���ي���ة،
ف�����س��ت��ت��داع��ى ه����ذه اجل���ه���ود .وح��ت��ى �إذا اك��ت��ف��ت
بعدم التعاون، واالعتماد على جهود الآخرين،
ف�سيت�أزم التعامل مع هذه امل�شكالت، بل �ستنمو
لت�صبح �أكرث تعقي ًدا.
ال�سيا�سة الأمريكية وحتديات ال�صعود ال�صيني:
ي��ف��رد كري�ستين�سني اجل���زء ال��ث��اين م��ن كتابه
ليتعقب جوانب جناح وتعرث ال�سيا�سة الأمريكية

