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اال�ستقرار.
تتحدث الباحثة فالريي نيكري عن خمطط «�أوبور»
(ق��وة واح ��دة ،طريق واح ��د) ،ال��ذي و�ضعه الرئي�س
��ش��ي ج�ين ب�ي�ن��غ ،امل �� �ش��روع الأول والأداة الرئي�سية
لت�صدير ال�ق��وة ال�صينية �إىل اخل ��ارج�« :أوب ��ور» هو
ام �ت ��داد ل �ـ»احل �ل��م ال���ص�ي�ن��ي» امل ��وج ��ه ن�ح��و الهيمنة
العاملية .وهدفه الأ�سا�سي �إغ��واء ال�شركاء ال�سابقني
�أو اجل ��دد ،ال��ذي��ن مي�ت��دون ال�ي��وم �إىل جميع �أن�ح��اء
ال �ع��امل ت�ق��ري�ب��ا ،وه ��ذا ي�ت�ج��اوز احل� ��دود التقليدية
لطريق احلرير املعروفة والتي عربت �آ�سيا الو�سطى.
بهذه الإ�صالحات �أ�صبح البعد االقت�صادي لل�صني
ج��ذاب��ا ،بقدرته التمويلية ال�سريعة واملربحة وهي
واحدة من العنا�صر الأ�سا�سية للقوة الناعمة لبكني
و�إح��دى و�سائلها املهمة للت�أثري على ا�سرتاتيجيات
�شركائها .وع�ل��ى ه��ذا النحو ،ا�ستفادت ال�صني من
ان�سحاب ال�ق��وى الغربية م��ن العديد م��ن الأ��س��واق
التي تعترب �صعبة �أو حمفوفة باملخاطر .وتراهن
ال�صني يف جمال اال�ستثمار يف البنيات التحتية ،على
ملء هذا الفراغ� ،سواء يف الدول الأقل منوا يف �آ�سيا
�أو يف القارة الأفريقية .ورغم الإع�لان عن ا�ستثمار
مبالغ مالية كبرية ،لكن ما زال واق��ع اال�ستثمارات
�أك�ثر توا�ضعا يف االقت�صاد ال�صيني .وفيما يتعلق
باملجاالت البحرية يف جنوب �شرق �آ�سيا ،فقد ا�ستعمل
خمطط الرئي�س �شي جني بينغ منذ �إطالقه يف عام
 ،2013ك��أداة للتهدئة ،ترمي �إىل ا�ستقطاب البلدان
التي ت�شعر بالقلق �إزاء الهجمات ال�صينية يف بحر
ال�صني.
وم ��ع ذل ��ك ،ت�ضيف ال�ب��اح�ث��ة ف��ال�يري ن�ي�ك��ري ،ف ��إن
جاذبية ال�صني التي ال ميكن �إنكارها� ،شابها باملقابل
عدم ثقة من بع�ض ال�شركاء ببكني.كثري منهم ي�شكون
�أن جمهورية ال�صني ال�شعبية تخفي وراء مناوراتها
االق�ت���ص��ادي��ة رغ�ب��ة يف ت�ع��زي��ز وزن �ه��ا اجليو�سيا�سي
وت���ص��دي��ر ال�ف��ائ����ض ال���ض�خ��م ل�ق��درات�ه��ا الإن�ت��اج�ي��ة،
خدمة مل�صالح �شركاتها� .إذا �أب��دى بنك اال�ستثمار
الآ��س�ي��وي لأج��ل البنيات التحتية (�إي�ي��ب) اهتماما
حقيقيا ،ف�إن ال�شعور بعدم الثقة يف اال�سرتاتيجيات
ال�صينية الهادفة �إىل «تق�سيم» املجموعة الأوروبية،
با�ستخدام جاذبية م�شاريع �أوبور التي �أ�صبحت �شيئا
ف�شيئا تهيمن اقت�صاديا .وحتى بالن�سبة للمحللني
ال�صينيني �أنف�سهم ،ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار ب�شكل
�أف�ضل اخلطر الذي تواجهه ال�صني عند انخراطها،
على نطاق وا��س��ع ،يف امل�شاريع الكبرية م��ع البلدان
اله�شة للغاية من الناحية املالية وال�سيا�سية .حتى
لو كانت بكني ق��ادرة ،ب�سبب هيكلة اقت�صادها الذي
ال ي� ��زال ق��ائ �م��ا ع �ل��ى �أ� �س ��ا� ��س ال ��دول ��ة وخ���ص��و��ص�ي��ة
نظامها ال�سيا�سي ،على حتمل خماطر �أكرب خدمة
لطموحاتها اال�سرتاتيجية البعيدة املدى.
ت���ش�ير ال�ب��اح�ث��ة �إىل �أن ال���ص�ين ،م�ن��ذ � ،1980أب ��دت
طموحا كبريا ك��ي ت�صبح ق��وة بحرية ك�ب�يرة .كانت
ه ��ذه ال��رغ�ب��ة م��وج��ودة م�ن��ذ ق ��رون وق ��د مت م��ؤخ��را

اكت�شاف مذكرات ت�شنغ هو واالحتفاء بها ،وهو الذي
قاد عدة حمالت �إىل املحيط الهندي يف القرن الرابع
ع�شر ،لدعم رغبة ال�صني يف الظهور كقوة بحرية
عظيمة ،لأنهم يعتربون �أن القوة العاملية احلقيقية
يجب �أن يكون لها بعد بحري ق��وي .ومن هنا ت�أتي
الأه�م�ي��ة ال�ت��ي �أع�ط�ي��ت ال �ي��وم يف ال���ص�ين �إىل م�لاح
ال �ق��رن اخل��ام����س ع�شر ت�شنغ ه��و ( �أم �ي�رال بحري
م���س�ل��م ق ��اد �أ� �س �ط��وال ي�ت�ك��ون م ��ن  317ب ��اخ ��رة حتت
حكم االم�براط��ور يوغل م��ن �ساللة املينغ) كما �أن
هذا م�ؤ�شر على تطور ال�سيا�سة ال�صينية ،كما ميثل
اهتماما جديدا باملجال البحري .بل هي �أي�ضا �إ�شارة
موجهة �إىل املجتمع امل�سلم .ورغبة يف �إقامة روابط
مع البلدان الآ�سيوية الأخرى والقارة الأفريقية.
ت ��ؤك��د ال�ب��اح�ث��ة �أن ال�صينيني ،مي�ت�ل�ك��ون ،م��ن الآن
ف�صاعدا الو�سائل االقت�صادية والتكنولوجية لبناء
ه��ذه ال�ق��وة البحرية العظيمة .فعلى �سبيل املثال،
ي��وج��د يف ب�ك�ين ح��ام�لات ط��ائ��رات �ضخمة ،ال ت��زال
قابليتها للت�شغيل حم ��دودة للغاية ،ولكنها ت ��ؤدي
دورا هاما يف الت�أكيد الرمزي ل�سلطتها على البحار.
وتعد البحرية حاليا �أحد �أ�سلحة اجلي�ش ال�صيني،
ال�ت��ي حتظى ب��الأول��وي��ة ،وق��د ب��ذل��ت ال�صني جهودا
كبرية للح�صول على املزيد من احلامالت احلديثة
والغوا�صات املتطورة .كما �أن التقدم ال�صيني يف بحر
ال�صني حتمي وهي تدرك �أن القوة البحرية مفيدة
جدًا يف حالة ال�صراع و�ضامنة للتفوق اجليو�سيا�سي.
الآن متتلك ال�صني �أول �أ�سطول خلفر ال�سواحل يف
العامل ب�أكرث من مائتي �سفينة .ولأن ال�صني ،تعترب
نف�سها القوة التجارية الرائدة ،لديها الآن م�صالح
يجب احل�ف��اظ عليها يف �أمكنة �أب�ع��د م��ن �شواطئها،
ويت�ضح ذل��ك م��ن خ�لال افتتاحها الأخ�ير للقاعدة
ال�صينية يف جيبوتي.
تنتقل الباحثة بعد الف�صل املخ�ص�ص للقوة ال�صينية

يف الهيمنة البحرية والتجارية واملالية �إىل القوة
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ال �ت��ي ان�ت�ق�ل��ت م��ن �أن�ظ�م��ة ال�ت��وا��ص��ل
واملعلوميات �إىل الرغبة يف ام�ت�لاك الف�ضاء .مثل
ال �ع��دي��د م ��ن ال � ��دول الأخ� � ��رى ،ف �ق��د ب � ��د�أت ال���ص�ين
مغامرتها الف�ضائية يف عام  1950بدوافع ع�سكرية
و�سيا�سية .على الرغم من البداية ال�صعبة ،حققت
ً
ملحوظا .بد�أ ب�إطالق ناجح
جناحا
ال�صني ب�سرعة
ً
لل�صواريخ البالي�ستية ث��م �إط�ل�اق �أق �م��ار �صناعية
يف  1960و .1970م ��ع ب ��داي ��ة ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات وح�ت��ى
نهاية الت�سعينيات� ،أدى انفتاح ال�سوق االقت�صادي
وال �ن �م ��و االق� �ت� ��� �ص ��ادي �إىل �إع� � � ��ادة ت �ن �ظ �ي��م � �ش��ام��ل
لل�صناعة الف�ضائية .وبعد �سل�سلة من الإخفاقات،
ت�ضاعف النجاح بداية من عام  2000ب�إطالق ناجح
للأقمار ،3/2وبذلك دخلت ال�صني ال�سوق الدولية
كعمالق جديد يف ال�صناعة الف�ضائية .كما طورت
الأقمار ال�صناعية د ف ه ،4-وبذلك �أ�صبحت ثالث
دول ��ة ت��ر��س��ل �أ��ش�خ��ا��ص�اً �إىل ال�ف���ض��اء م�ع�ت�م��دة على
كفاءاتها اخل��ا��ص��ة ،و�أر��س�ل��ت �أي���ض�اً �آل�ي��ا ال�ستك�شاف
�سطح القمر .و�سيمثل العقد  2020-2010الظهور
احلقيقي للطموحات ال�صينية ال�ستك�شاف الف�ضاء
واكت�ساب املزيد من التفوق التكنولوجي .ويتيح تنوع
الأن�شطة الف�ضائية ال�صينية الآن تقدمي خدمات يف
ال�صناعة الف�ضائية عالية اجلودة وبتكلفة �أقل من
مناف�سيها�� .س�ت��ؤك��د الأن���ش�ط��ة ال�صينية نف�سها يف
جم ��االت مثل امل�لاح��ة بوا�سطة الأق �م��ار ال�صناعية
(كوكبة ب�ي��دو ،التي �ست�ستعمل يف ع��ام � )2020أو يف
ا�ستك�شاف الف�ضاء من خالل حمطة تيانغونغ ،وعزم
ال�صني على �إن ��زال رواده ��ا الف�ضائيني على �سطح
القمر بحلول عام .)2030
لهذا كله ترى الباحثة فالريي نيكري يف كتابها املهم
�أن درا�سة احلالة ال�صينية وتفكيك �آليات ا�شتغالها
ودي�ن��ام�ي��ات ان�ت���ش��اره��ا ال�ع��امل��ي �سيمكن ال�ك�ث�ير من
الدار�سني من معرفة �سر جناح ال�صني وا�ست�شراف
م�ستقبلها االقت�صادي ،ورمبا التنب�ؤ مب�صريها املثري
للكثري من اجلدل� .إذ يرى البع�ض �أن ال�صني ميكن
�أن تكون قدوة مثالية لعدد من البلدان الراغبة يف
النمو االقت�صادي والرقي احل�ضاري .بينما البع�ض
الآخ ��ر ي ��رى �أن ال���ص�ين لي�ست � �س��وى ع �م�لاق ه�ش
يتهدده الإخ�ف��اق الكامن يف �سيا�ستها العاجزة عن
التوفيق ب�ين �إيديولوجيتها ال�سيا�سية وطموحها
االقت�صادي.
----------------------
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القوة الصينية أو العمالق الهش
لفاليري نيكري
سعيد بوكرامي *
في كتابها الصادر حديثًا عن دار «تادييه» الفرنسية (القوة الصينية في مائة سؤال :العمالق الهش) تبرز الباحثة االستراتيجية
جدا ،أن الصين قد تحولت في غضون بضعة عقود فقط إلى قوة
فاليري نيكري بوضوح شديد ،وبأسلوب شفاف وتعليمي ً
هائلة؛ فبعد خروجها من الماوية المتقشفة والمفقرة إلى تبني الرأسمالية ذات الخصوصية الصينية أضحت ثاني أكبر اقتصاد
في العالم.
وال عجب أن الصين اليوم تحولت إلى قوة اقتصادية وديموغرافية هائلة ،فهي تضم أكثر من مليار نسمة ،ولديها أكثر من
ثالثة آالف سنة من التاريخ .كما أن انتشارها الجغرافي شاسع ومؤثر .الصين ليست فقط بلدا ،وإنما هي حضارة من الخيبات
والنجاحات والطموح والفشل.

ب � ��د�أ ال �ت �ح ��ول االق �ت �� �ص ��ادي ب �ع��د ال �ت �غ �ي�ي�رات ال�ت��ي
�شهدتها ال�صني على �إثر وفاة ماو يف عام  1976وبدء
الإ�صالحات االقت�صادية التي �أطلقها دنغ �شياو بينغ
يف عام .1978
�أين تكمن القوة ال�صينية اليوم مقارنة مبناف�سيها؟
كيف ميكن تقييمها بطريقة واقعية والأه ��م كيف
ميكن اال�ستفادة من منوذجها االقت�صادي؟؟
جت�ي��ب ال�ب��اح�ث��ة ف��ال�يري ن�ي�ك��ري �أن ال���ص�ين ك��ان��ت
منذ ق ��رون مفتونة بكثافتها ال�سكانية ،وت��أث�يره��ا
الدميوغرايف ،كما �أن عالقتها بالآخر كانت ملتب�سة
وغام�ضة ويغلب عليها �سوء الظن .وه��ذه ال�صورة
كانت حتبط املحللني.لهذا حت��ول �سحر ه��ذه القوة
�إىل م�ي��دان ال�ستيهامات ع��دي��دة تظهر يف خم��اوف
ال �ف��اع �ل�ين االق �ت �� �ص ��ادي�ي�ن وم �ب ��ال �غ ��ات يف خ �ط��اب��ات
ال�سيا�سيني .مل يكن لل�صني منذ زمن طويل ت�أثري
يذكر على ال�ساحة ال��دول�ي��ة ،كما �أن التعاون معها
مي�ك��ن اال��س�ت�غ�ن��اء ع �ن��ه .الآن مل ي�ع��د ذل ��ك ممكنا،
ب��ل �أ�صبح م��ن ال���ض��روري فهم ال�ق��وة ال�صينية بكل
�أبعادها ،لفهم �أف�ضل لتطورات العامل املعا�صر؛ لأن
ال�صني �أ�ضحت منوذجا يف النمو االقت�صادي املت�سارع
بحيث حتولت �إىل مركز جديد للعامل ،وه��ي عودة
«ط�ب�ي�ع�ي��ة» �إىل ق ��وة الإم�ب�راط ��وري ��ات ال���س��اب�ق��ة� .إن
بناء امل��دن الكبرية بفخامة و�سرعة (ت�صنع ال�صني
وت���س�ت�ع�م��ل ك�م�ي��ة ه��ائ �ل��ة م ��ن الإ� �س �م �ن��ت ت � ��وازي ما
ا�ستخدمته الواليات املتحدة خالل قرن).
ويف الوقت نف�سه ،متكنت ال�صني من حتقيق جناحات
حقيقية ،فقد �أخرج اقت�صادها املتطور �أكرث من 500
مليون �شخ�ص من الفقر املدقع منذ عام  ،1980وهو
م��ا ميثل �أك�ثر م��ن ثالثة �أرب ��اع احل��د م��ن الفقر يف
ال �ع��امل خ�ل�ال ال �ف�ترة نف�سها .وه ��ذا يعترب �إجن ��ازا
ت��اري �خ �ي��ا ،وال �� �ص�ين ال �ي ��وم ث ��اين �أك �ب�ر اق �ت �� �ص��اد يف
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ال�ع��امل ،و�أك�بر ق��وة جت��اري��ة ،و�أك�بر م�ستورد للنفط
واملواد اخلام .وحتتل ميزانية قواتها امل�سلحة املرتبة
ال�ث��ان�ي��ة خ�ل��ف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .ك�م��ا �أن �أ��س��واق�ه��ا،
وت �ب ��ادالت �ه ��ا ،والأول � ��وي � ��ات ال �ت ��ي ي �ح��دده��ا ق��ادت �ه��ا،
وخياراتها اال�سرتاتيجية ،توجه م�ستقبل العامل.
بع�ض اخل�براء االقت�صاديني يتحدثون عن ال�صني
باعتبارها معجزة اقت�صادية ما تزال يف بدايتها.
وع �ل��اوة ع �ل��ى ذل� ��ك ،وم ��ن خ�ل�ال م��ائ��ة � �س ��ؤال ذات
�صلة وواق �ع �ي��ة ،ت�صف ف��ال�يري ن�ي�ك��ري �أي��ً��ض��ا كيف
�أ َّن توجهات ال�صني قد بلبلت العامل نحو الأف�ضل
ت� ��ارة ون �ح��و الأ�� �س� �و�أ ت� ��ارة �أخ � ��رى .و أ�م � ��ام ان��ده��ا���ش
ال�غ��رب و�صدمته م��ن الت�سارع االقت�صادي لل�صني،
فقد امتيازات كثرية وج��ازف مبخاطر ال ل��زوم لها،
ف�ت�غ��ا��ض��ى ع��ن امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ال�صني
نتيجة ل�ه��ذه الإ��ص�لاح��ات ك��إح��دى الأول ��وي ��ات ،لأن
ال �ن �ظ��ام م� ��ازال ��ش�م��ول�ي��ا وم�ه�ي�م�ن��ا وي�ن�ت�ه��ك ح�ق��وق
الإن�سان .ترك هذا التحول يف العقود القليلة املا�ضية
�آث ��ارا جلية ،تو�ضح ف��ال�يري نيكري بدقة عالية �أن
ال�صني لديها «ن�ق��اط �ضعف ك�ث�يرة» تعرف ال�صني
اليوم :تلوثا كبريا وبالتايل هناك �أزمة بيئية حملية
تعي�شها ال�صني ،لكنها ت�ؤثر �أي�ضا على املناخ الدويل،
كما تفككت يف ال�صني القيم الأخالقية املكت�سبة من
الأ��س�لاف ،و�أ�صبح البحث عن امل��ال ب��أي ثمن ،حتى
و�إن كان بالكذب ،والتالعب ،والر�شوة ،كما �أن تفاقم
امل�شكل الدميوغرايف ،الذي مل يح�سب ح�سابه جيدا
بحيث انت�شرت ال�شيخوخة الدميوغرافية ...
ت �� �س �ل��ط ال �ب ��اح �ث ��ة ف ��ال �ي�ري ن �ي �ك ��ري ال� ��� �ض ��وء ع�ل��ى
املكت�سبات لكنها ال تتغا�ضى ع��ن ال���ش��روخ العميقة
للنظام واملجتمع ال�صيني منذ بداية القرن احلادي
والع�شرين .وال ت�سعى الأ�سئلة املائة التي تتناولها
هذه الدرا�سة �أن تكون �شاملة ومرهقة .فهي تهدف

يف اختيارها �إىل الإج��اب��ة ع��ن طريقة عمل ال�صني
وحتليل املفاهيم اخلاطئة ،التي تعوق درا�سة وحتليل
قوة دءوبة على الإنتاج والتميز كانت �إىل عهد قريب
خارج الرهانات.
ول�ك��ن ي��وج��د وراء ه ��ذه ال�ع�ن��ا��ص��ر ال�ق��وي��ة ،خلطاب
الرئي�س �شي جني بينغ القوي حول عودة ال�صني �إىل
ال�ساحة الدولية و»احللم ال�صيني» ،م�شكلة مواجهة
ال�ن�م��و ال�صيني ح ��دودا ��ص��ارم��ة ي�صعب جت��اوزه��ا.
وت�ت�م�ث��ل يف اجل��ان��ب االق �ت �� �ص��ادي ،ف�ب�ع��د �أن انتهت
فرتة النمو ال�سهل ،القائم على العمالة الرخي�صة
وال���ص��ادرات ال�ضخمة واال�ستثمار واالئ�ت�م��ان ،حان
ال��وق��ت امل�ن��ا��س��ب لإع ��ادة ال �ت��وازن امل��اك��رواق�ت���ص��ادي.
ولكن هذا الأخري يتطلب �إ�صالحات عميقة مل تكن
ال�سلطة ال�صينية م�ستعدة لإجنازها .وينطبق ال�شيء
نف�سه على املكافحة (الفعالة) �ضد التلوث وتر�سيخ
ال��دمي��وق��راط�ي��ة ،وتلبية االح�ت�ي��اج��ات االجتماعية
ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن ت�سمح لل�صينيني بتوفري �أق��ل
وا�ستهالك �أك�ثر .و�أخ�ي�را ،ق��د ي ��ؤدي التخفيف من
القب�ضة االي��دي��ول��وج�ي��ة �إىل الق�ضاء على الر�شوة
والف�ساد الإداري ،لكن قد ي��ؤدي ذلك �أي�ضاً �إىل ردة
فعل من الرف�ض �أو ال�سلبية ،بني ال�شعب والنخب،
مما قد يعيق «عودة القوة» �إىل ال�صني.
وم � ��ن ال �ن ��اح �ي ��ة الإي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ة ،ف� � � ��إ َّن الإ�� �س� �ه ��ام
النظري للرئي�س �شي جني بينغ (بعهد جديد من
اال�شرتاكية ب�ألوان ال�صني) ال يزال حمدودا ،وبعيدا
عن التحقق لفر�ض �سلطته و�ضمان الدور القيادي
للحزب ال�شيوعي ال�صيني .وقبل كل �شيء ،بالن�سبة
للعديد من املحللني ال�صينيني ،ف�إن اال�سرتاتيجية
الإقليمية «الأك�ث�ر حزما» لل�صني تثري �أي�ضا ردود
فعل من اخل��وف �أو العداء ميكن �أن ت�ضر مب�صالح
ال �� �ص�ين ع �ل��ى امل� ��دى ال �ط��وي��ل وك ��ذل ��ك ب��اح�ت�ي��اج��ات

