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مصطفى شلش *
ه ــل الـ ـص ــن ت ـش ـكــل ت ـه ــدي ـدًا مـ ـت ــزايـ ـدًا تـجــب
مواجهته ب ـجــرأة ،أم مشكلة يمكن التعامل
م ـع ـه ــا بـ ـصـ ـب ــر؟ ه ـ ــل ي ـم ـك ــن الـ ـت ــوفـ ـي ــق بــن
امل ـف ــاه ـي ــم ال ـص ـي ـن ـيــة  -األم ـي ــرك ـي ــة املـخـتـلـفــة
ل ـل ـن ـظ ــام اإلق ـل ـي ـم ــي وال ـ ــدول ـ ــي؟ ك ـي ــف يـمـكــن
للواليات املتحدة أن تستوعب رغبة الصني
فـ ــي ال ـق ــوم ـي ــة امل ـن ـغ ـل ـق ــة ،مـ ــع الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
َ
فــوائــد الـتــرابــط االقـتـصــادي املـعــولــم ،والـحـ ّـد
ّ
مــن املـخــاطــر العسكرية الـتــي تشكلها بكني
ل ـح ـل ـفــاء واش ـن ـط ــن ف ــي آسـ ـي ــا؟ ك ـي ــف يـمـكــن
االسـتـمــرار فــي تعزيز نظام عاملي قائم على
الحكومة التمثيلية والقيم الليبرالية في ظل
وج ــود ال ـن ـمــوذج الـصـيـنــي لـلـحــزب الــواحــد؟
وإذا كانت اإلجابة قابلة للتفاوض ،فما الذي
ستعتبره واشنطن دورًا مناسبًا للصني في
منطقة آسيا واملحيط الهادئ وعلى الصعيد
العاملي؟ هذا ما سأله مدير تخطيط السياسة
األسـ ـب ــق ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة،
ميتشيل ريــس ،في مقال بعنوان «مشكلتنا
م ــع ال ـ ـصـ ــن» ،م ـس ـت ـن ـدًا إلـ ــى أربـ ـ ــع دراسـ ـ ــات
صــدرت حديثًا ،في عــام  ،2020عن العالقات
األميركية  -الصينية.
فــي الـبــدايــة ،نـعــود إلــى أوائ ــل السبعينيات،
ح ــن كـ ــان االن ـف ـت ــاح م ــع ال ـص ــن والـتـطـبـيــع
الــاحــق لـلـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة مــدفــوعـ ْـن
ب ــال ـس ـي ــاس ــة ّ األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ــواقـ ـعـ ـي ــة ل ـل ـحــرب
ال ـبــاردة .ودشـنــت هــذه الدبلوماسية ملرحلة
مختلفة مع دنغ شياو بينغ ودخــول الصني
منظمة التجارة العاملية ،في عــام .2001
إلــى ّ
لـقــد مــثـلــت ال ـصــن تـجــربــة ُمــذه ـلــة بالنسبة
إل ــى املـجـتـمــع األم ـي ــرك ــي ،ح ـيــث خ ــرج مـئــات
امل ــاي ــن م ــن الـ ـن ــاس م ــن أس ـف ــل خ ــط ال ـف ـقــر،
ّ
وتحمست الشركات األميركية للوصول إلى
أس ــواق للمستهلكني الصينيني ،واستغالل
منشآت اإلنتاج املنخفضة التكلفة .ولكن مع
استمرار بكني في تجميع الثروة والسلطة،
ّ
ّ
ح ــذرت أقـلـيــة مــن أن واشـنـطــن كــانــت عمياء
ّ
التحديات االستراتيجية التي تفرضها
عن
ّ
الصني على تنافسيتها الصناعية ،واملوقف
األمني للواليات املتحدة في آسيا ،واملعايير
الديمقراطية على نطاق أوســع .وكــان صوت
ُ ّ
امل ـحــذريــن مــن خطر الـصــن أعـلــى مـ ّـن صوت
ّ
أول ـئ ــك ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ــأم ـل ــون ّف ــي أن ـ ــه كــلـ ّمــا
أصبحت الـصــن أكـثــر ث ـ ً
ـراء ،فــإنـهــا ستتبنى
تــدريـجـيــا املـعــايـيــر الــديـمـقــراطـيــة والـحــريــات
ُ
الفردية ولن تزعج النظام العاملي الليبرالي،
النظام
وتدخل في فلك
القيادة األميركية لهذا ّ
ّ
العاملي ،لكن يبدو أن هذه اآلمال لم تتحقق.
مـ ــع إدارة دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،أصـ ـب ــح ال ـن ـهــج
األميركي أكثر ّ
تشددًا ضد الصني ،وفي رأي
ّ
ٌ
ميتشل أن هــذا ناتج عن زيــادة االعتقاد في
ّ
واشنطن ،بــأن أميركا على موعد جديد من
«مـنــافـســة ق ــوة عـظـمــى»ُ .
ويـنـظــر إل ــى الصني
ّ
ع ـل ــى أنـ ـه ــا م ـن ــاف ـس ــة ق ــري ـب ــة م ــن األق ـ ـ ـ ــران ال
تسعى إلــى أقــل من «الهيمنة الدولية» ،على
ح ـ ّـد تعبير وزي ــر الـخــارجـيــة مــايــك بومبيو.
ك ــذل ــك ،ي ـت ـ ّـم ت ـقــديــم تـحـلـيــل تـنــافـســي وأك ـثــر
ً
اعتداال من قبل العديد من األكاديميني ذوي
ال ـخ ـبــرة والـعـلـمــاء وامل ـســؤولــن الحكوميني
األمـ ـي ــركـ ـي ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن ،الـ ــذيـ ــن ي ـع ـتــرفــون
بالعديد من الجوانب املزعجة لسلوك بكني،
ّ
ّ
ّ
ول ـك ــن ـه ــم ال ي ـع ـت ـق ــدون بـ ـ ــأن الـ ـص ــن ت ـشــكــل
تهديدًا استراتيجيًا وجوديًا ،وال تطمح إلى
استبدال واشنطن كقطب عاملي وحيد ،كما
ّ
يعتقدون بــأن التكامل االقـتـصــادي املشترك
األم ـيــركــي  -الـصـيـنــي يـجـعــل مــن ال ـضــروري
للبلدين العمل معًا.
لـ ـس ــوء ال ـ ـحـ ــظ ،ال تـ ـس ــاع ــد هـ ـ ــذه املـ ـق ــارب ــات
االخ ـتــزال ـيــة كـثـيـرًا ف ــي اإلج ــاب ــة ع ــن األسـئـلــة
ّ
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا أن
ج ــائ ـح ــة «ك ـ ــورون ـ ــا» ك ـش ـفــت م ـ ــدى صـعــوبــة
ال ـع ـثــور ع ـلــى ت ـفــاهــم م ـش ـتــرك ب ــن ال ــوالي ــات
املتحدة والصني اآلن .وكانت إحدى السمات
ال ـبــارزة ،خــال عــام  ،2020هــي االفـتـقــار شبه
ال ـ ـتـ ــام ل ـل ـت ــواص ــل وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ــن ال ـق ــوت ــن
الرائدتني في العالم ،اللتني انخرطتا علنًا في
نوبات من تبادل االتهامات ،وتوجيه اللوم.

آسيا االستراتيجية
يـشـيــر ميتشيل ري ــس إل ــى اإلص ـ ــدار األخـيــر
من سلسلة «آسيا االستراتيجية» السنوية،
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ــن املـ ـكـ ـت ــب ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـب ـحــوث
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ،وي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث عـ ــن تـ ـح ــذي ــر آش ـل ــي
ت ـي ـل ـيــس م ــن ج ــوان ــب صـ ـع ــود الـ ـص ــن ال ـتــي
تعمل على تغيير النظام الــدولــي .فــي نظرة

ً
ـادةّ ،
يحدد تيليس
وموجزة عـ
عامة واضحة
ُ
ّ
السلوك الصيني املقلق الذي يتضمن تهديد
األص ــدق ــاء والـحـلـفــاء األمـيــركـيــن فــي جميع
أن ـح ــاء آس ـي ــا ،واالن ـ ـخـ ــراط ف ــي االس ـت ـصــاح
غير القانوني لألراضي والعسكرة في بحر
الصني الجنوبي ،وإمــالــة الـســوق التجارية،
وإضـعــاف نظام الـتـجــارة الـعــاملــي ،وتشجيع
الحمائية والحروب التجارية من خالل دعم
الـشــركــات اململوكة لـلــدولــة ،وتفضيل بعض
الشركات في إطــار برنامج Made in China
 ،2025وم ـحــاولــة ت ـقــويــض ت ـف ـ ّـوق ال ــوالي ــات
املتحدة في غرب املحيط الهادئ بشكل عام.
تـهــدف الـصــن إل ــى إزاح ــة ال ــوالي ــات املتحدة
ً
أوال إقليميًا ،ثم عامليًا.
ّ
تـســلــط فـصــول اإلصـ ــدار عـلــى تـ ّ
ـوســع ق ــدرات
ال ـص ــن وت ــأث ـي ــره ــا ع ـبــر وظ ــائ ــف ّوم ـج ــاالت
مـحـ ّـددة .في جوارها املباشر ،تتبنى الصني
مجموعة من السياسات التي يمكن وصفها
ُ
بأنها تبقي الكوريتني ُمحاصرتني ،واليابان
تحت ضـغــط ،وال ــوالي ــات املـتـحــدة بعيدًا عن
الحدود الصينية.
ال تشمل الطموحات االستراتيجية للصني
مـ ـس ــاع ــدة واشـ ـنـ ـط ــن ،ل ـل ـت ــوس ــط فـ ــي صـفـقــة
ن ــزع ال ـســاح ال ـن ــووي مــع كــوريــا الـشـمــالـيــة،
أو ح ـتــى ض ـبــط ب ـيــونــغ يــانــغ بـشـكــل ه ــادف
عـلــى تـطــويــرهــا املـسـتـمــر لــأسـلـحــة الـنــوويــة
وال ـصــواريــخ الباليستية .تـشــرح باتريشيا
ّ
م .كيم أن الصني تسعى إلــى االستقرار على
طول حدودها ،مع تقليص النفوذ األميركي
وال ـق ـضــاء فــي الـنـهــايــة عـلــى ن ـظــام التحالف
األميركي في غرب املحيط الهادئ .وتأمل في
تكييف سلوك جيرانها والحث على االحترام
لتفضيالتها ،من خالل خلق تبعية اقتصادية
ّ
عبر الوصول إلى السوق الصينية .لكن كيم
ّ
تكسب بعد والء املنطقة
تقول إن الصني «لم ّ
أو اإلعجاب بها ،كما أنها لم تضعف بشكل
أساسي نظام التحالف األميركي».
أح ــد األس ـبــاب الرئيسية هــو الـنـهــج الـحــازم
ال ــذي تتبعه ال ـيــابــان ،عـلــى الــرغــم مــن تأكيد
الــرئ ـيــس ت ــرام ــب ع ـلــى األعـ ـب ــاء االق ـت ـصــاديــة
«ال ـب ــاه ـظ ــة» ل ـل ـح ـلــف ودعـ ـم ــه ال ـف ــات ــر وغ ـيــر
املنتظم لرئيس الــوزراء السابق شينزو آبي.
تمكنت طوكيو ،املنافس الرئيسي للصني في
املنطقة ،من الحفاظ على عالقة تجارية قوية
حتى في الوقت الذي رفضت فيه التنازل عن
ّ
القيادة اإلقليمية لبكني ،حيث ظل خالفهما
دياويو نقطة اشتعال
حول جزر سينكاكو /
ّ
رئـيـّسـيــة .مـنــذ ع ــام  ،2012كــثـفــت الـصــن من
ت ــوغ ــات ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،بينما
ّ
ومهمة قــوات الــدفــاع الذاتي
زاد آبــي مــوازنــة
اليابانية مع استمراره في استضافة  54ألف
جندي أميركي على األراضي اليابانية.
ُ
وف ـي ـمــا ال ت ـظ ـهــر ت ــاي ــوان سـ ــوى ال ـق ـل ـيــل من
اإلشارات على قبول هيمنة الصني اإلقليمية،
ّ
فـ ـ ــإن ش ــي ج ــن ب ـي ـنــغ ال ي ـس ـت ـط ـيــع تـحـقـيــق
هــدفــه املتمثل فــي «الـقــومـيــة الـصـيـنـيــة» ،من
دون إع ــادة اسـتـيـعــاب ت ــاي ــوان ،كـمــا يخبرنا
ّ
مــايـكــل س .تـشـيــس .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن سياسة
الـعـصــا وال ـج ــزرة الـتــي تتبعها الـصــن ضــدّ
ت ــاي ــوان كــانــت ذات نـتــائــج عـكـسـيــة إل ــى حـ ّـد
ك ـب ـيــر ،م ـنــذ ان ـت ـخــاب «الـ ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
ّ
تضمنت
ال ـت ـقــدمــي» ( )DPPف ــي ع ــام .2016
ّ
واملتعددة األبعاد
حملة الضغط املتصاعدة
«العزلة الدبلوماسية ،والترهيب العسكري،
واإلك ـ ـ ــراه االق ـت ـص ــادي وع ـم ـل ـيــات ال ـض ـغــط».
ّ
ي ـب ــدو أن ال ـص ــن ت ـخ ــوض م ـعــركــة خ ــاس ــرة،
بــاس ـت ـخــدام األس ـل ـحــة ال ـخ ـطــأ ،لـكـســب قـلــوب
وعـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ـتـ ــايـ ــوان ـ ـيـ ــن ،وخـ ـص ــوص ــا ج ـيــل
ّ
ال ـش ـبــاب .كـمــا أن تـعــامــل ال ـح ــزب الـشـيــوعــي
الصيني مع احتجاجات عام  2019في هونغ
كونغ وقمعه املستمر لأليغور فــي مقاطعة
ّ
شينجيانغ ،يؤكدان فقط على عدم تسامحه
مــع حــريــة التعبير وحــريــة الــديــن والحريات
الفردية عمومًا.
ّ
ّ
ي ـق ــول ج ــا إي ـ ــان ت ـشــونــغ إن ال ـص ــن حــقـقــت
نجاحًا أكبر في التأثير في سلوك دول منظمة
«آس ـي ــان» (راب ـط ــة دول جـنــوب ش ــرق آسـيــا).
ّ
التنبؤ والتناقض في
«أدى عدم القدرة على
إدارة ترامب إلى زعزعة الثقة في جنوب شرق
آس ـيــا ب ـشــأن مـصــداقـيــة واش ـن ـطــن كـشــريــك»،
ّ
لـكــن الـعــوامــل الرئيسية هــي ال ـقــرب وال ـقــوة،
مــا يسمح لبكني بــإبـعــاد األع ـضــاء الفرديني
(باستثناء إندونيسيا) عن طريق التهديدات
أو الـ ــوعـ ــود .ل ــذل ــك ،م ــن امل ــرج ــح أن تـتـفــاقــم
التقليدية لرابطة
مشاكل الـتـعــاون املشترك ّ
ّ
دول جـنــوب ش ــرق آس ـيــا .يـتــوقــع تـشــونــغ أن
ّ
املرجح
«مبادرة اآلسيان والحكم الذاتي من

ّ
أن ّتتراجع» ،وأن «واشنطن ال ينبغي لها أن
ّ
تتوقع مــن التجمع أن يلعب دورًا كبيرًا في
تـعــديــل س ـلــوك جـمـهــوريــة ال ـصــن الشعبية،
ناهيك بأن يكون بمثابة عازل لالحتكاك بني
الواليات املتحدة والصني».
في مناقشته «للقيم العاملية الجديدة» للصني،
يـشــرح فــرانـســوا جــوديـنــت كـيــف تـتـ ّـم مقارنة
م ـف ـهــوم ال ـصــن امل ـقـ ّـيــد بــأف ـكــارنــا ع ــن حـقــوق
اإلن ـس ــان الـعــاملـيــة وال ـح ـقــوق ال ـفــرديــة .تعمل
ال ـصــن عـلــى تـعــزيــز «ن ـظ ــام دول ــي منخفض
الـتـكـلـفــة وع ــدي ــم الـقـيـمــة نـسـبـيــا ،ويـتـمـحــور
ّ
ـذي يركز
حــول املصلحة الذاتية للبالد» ،وال ـ ّ
على السيادة الوطنية (أي عــدم التدخل في
ال ـشــؤون الــداخـلـيــة) وال ـت ـجــارة ال ـح ـ ّـرة .كانت
ال ـصــن أسـ ــوأ مـنـتـهـكــي حــريــة اإلن ـت ــرنــت في
العالم ملدة أربع سنوات متتالية ،حيث وصلت
ّ
متطرفة
الرقابة في العام املاضي إلى «حاالت
غير مسبوقة» ،خالل إحياء الذكرى الثالثني
ملــذب ـحــة مـ ـي ــدان ت ـيــانــان ـمــن واالح ـت ـج ــاج ــات
املستمرة فــي هــونــغ كــونــغ .أغلقت السلطات
الصينية حسابات فردية على منصة وسائط
اجتماعية تحظى بشعبية كبيرة سياسية
ّ
كانت أو حتى متعلقة بشؤون البيئة ،بحسب
تـقــريــر «ف ــري ــدوم ه ـ ــاوس» ،كـمــا تـ ّ
ـوسـعــت في
ع ـم ـل ـي ــات الـ ــرقـ ــابـ ــة .تـ ــزامـ ــن ه ـ ــذا ال ـج ـه ــد مــع
طــرح السلطات الصينية هــذا الـعــام لــ»درجــة
ّ
االئ ـت ـمــان االجـتـمــاعــي» لـكــل مــواطــن صيني،
ُ
وال ـت ــي تـسـتـخــدم ل ــإش ــارة إل ــى موثوقيتها
السياسية وبــالـتــالــي تحديد فــرص التعليم
والعمل والسفر.
لــم تـعــد الــرقــابــة عـلــى عـمـلـيــات ال ـتــواصــل في
الـفـضــاء اإللـكـتــرونــي مـقـصــورة داخ ــل حــدود
ّ
ال ـصــن .فـفــي حــن أن الـحـكــومــة كــانــت دائـمــا
ّ ّ
حـ ّـســاســة تـجــاه صــورتـهــا فــي ال ـخــارج ،إل أن
بـكــن تـعـمــل اآلن عـلــى تــوسـيــع قــدرت ـهــا على
ّ
تشكيل املعلومات والخطاب املتعلق بالصني
ّ
في الخارج ،خصوصًا في ما يتعلق بالقضايا
الـتــي تعتبرها بكني جــوهــر شرعية الـحــزب،
مثل تايوان ،والتيبت ،وحقوق اإلنسان.
ه ـن ــاك ف ـص ــان م ــن أقـ ــوى ال ـف ـص ــول ف ــي هــذه
ُ
ال ــدراس ــة يــوض ـحــان بــالـتـفـصـيــل كـيــف تـغـ ّـيــر
الصني املشهد اإلقليمي واملالي .يشرح جويل
ّ
ووث ـنــو كـيــف أن م ـبــادرة «ال ـح ــزام والـطــريــق»
( ،)BRIوه ــي جـهــد ال ـصــن ال ـهــائــل لتطوير
املمرات البرية والبحرية عبر آسيا إلى الشرق
األوسط وأفريقيا وأوروبا ،تحتوي على ثالث
استراتيجيات منفصلةّ .
تعد مبادرة الحزام
والطريق وسيلة لتعزيز مكانة شي والحزب
الـشـيــوعــي الـصـيـنــي ،إلي ـجــاد مـنــافــذ جــديــدة
الصني
لتخفيف الطاقة الصناعية الزائدة في ّ
ومساعدة الشركات اململوكة للدولة املتعثرة،
ولشراء األصدقاء وكسب النفوذ دبلوماسيًا.
ومع ذلك ،يشير ووثنو إلى ّأن هناك أقل ّ
مما
ّ
ّ
تــراه العني هنا ،ويـشـ ّـك فــي ّ أن  BRIستحقق
أهدافها العديدة ،ويالحظ أنه ال توجد قائمة
ّ
كــام ـلــة ب ــامل ـش ــاري ــع ،وأن ال ـتــرك ـيــز وال ـن ـطــاق
ّ
تغيرا بـمــرور الــوقــت .ويكتب ووثـنــو« :قيود
ّ
ّ
الصني الخاصة ،والتحوط من قبل شركائها
والتمويل البديل الــذي ّ
تقدمه الــدول األخــرى
ّ
واملنظمات الــدولـيــة ،كــل ذلــك يمكن أن يقاوم
املبادرة» .في فصل تكميلي عن استراتيجية
ّ
املـســاعــدة اإلنـمــائـيــة للصني ،تتفق سامانثا
ّ
كـسـتــر وم ـي ـشــال ج ــي تـيــرنــي عـلــى أن «ق ــدرة
ب ـكــن ع ـلــى ت ـحــويــل تـمــويـلـهــا ال ــرس ـم ــي إلــى
ت ـص ــورات شـعـبـيــة لـتـحـســن ُسـمـعــة الـصــن،
ً
ف ـضــا عــن ال ـت ـنــازالت االق ـت ـصــاديــة واألمـنـيــة
ً
املـنـفـصـلــة مــن ال ـق ــادة األج ــان ــب ،لـيـســت فـعــا
مضمونًا وال دائ ـم ــا» .وتـكـفــي األضـ ــرار التي
على الصني ترميمها في صورتها في أعقاب
جائحة «كوفيد .»19 -
ّ
حــقـقــت الـصــن نـجــاحــا أكـبــر فــي إن ـشــاء بنية
ّ
مــالـيــة بــديـلــة تـشــكــل ت ـهــدي ـدًا رئـيـسـيــا طــويــل
املــدى لقيادة الــواليــات املتحدة .يوضح راش
ّ
دوشي أن هدف الصني هو «التآكل التدريجي
للمركز املركزي للدوالر في االقتصاد العاملي».
ّ
مصممة
لقد أوجدت ترتيبات مالية منافسة
لتقليل أهمية ال ــدوالر كعملة احتياطية في
العالم ،بما في ذلك تدويل الرنمينبي (عملة
الجزء ّ
القاري من جمهورية الصني الشعبية)؛
ت ـطــويــر ب ــدائ ــل  SWIFTل ـل ـم ـعــامــات املــال ـيــة
الــدول ـيــة؛ وبـ ــدأت وكـ ــاالت تصنيف ائتماني
ّ
ّ
املرجح
بديلة .ويحذر راش من أن «بكني من
أن تضعف بشكل علني الركائز املالية لقوة
الــواليــات املـتـحــدة مــع تـعــزيــز الــركــائــز املالية
التي تدعم بناء النظام الصيني فــي آسيا»،
ّ
وأن الــرن ـم ـي ـن ـبــي ي ـم ـكــن أن ي ـص ـبــح الـعـمـلــة
املهيمنة في املنطقة خالل العقد املقبل.

االستراتيجية الكبرى تجاه الصين

ي ـق ـ ّـدم سـفـيــر ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـســابــق في
ال ـه ـن ــد وص ــان ــع ال ـس ـي ــاس ــات امل ـخ ـض ــرم فــي
واشنطن العاصمة ،روبرت بالكويل ،دراسة
بعنوان «تنفيذ االستراتيجية الكبرى تجاه
ال ـصــن :اثـنـتــان وع ـشــرون وصـفــة للسياسة
ّ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة» .ي ـع ـت ـقــد ب ــاك ــوي ــل أن ال ـصــن
تطمح ألن تصبح الـقــوة الــرائــدة فــي العالم،
ّ
وأن واشـنـطــن أس ــاءت فهم ّهــذه الطموحات
بشكل ص ــارخ لـعـقــود ،كـمــا أنـهــا فـقــدت وقتًا
ثمينًا ،بينما فرضت الصني تفضيالتها على
املنطقة .وبالتالي ،إذا أرادت الواليات املتحدة
ضمان نظام مستقر في آسيا والحفاظ على
دور قيادي في تشكيل النظام الــدولــي ،فهي
بحاجة إلى استراتيجية كبرى جديدة لعكس
التراجع األميركي واالستفادة من التحالفات
لـلـمـســاعــدة فــي تحقيق ال ـت ــوازن ض ـ ّـد الـقــوة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،مـ ــع تـ ـع ــزي ــز الـ ـقـ ـي ــم ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة
واالنـخــراط دبلوماسيًا مع بكني في قضايا
ّ
ّ
مثل ّ
والحد من التسلح.
تغير املناخ
بالكويل ال عــاقــة لها
العديد مــن توصيات
ّ
بالصني في ّ
حد ذاتها ،لكنها أفكار منطقية
وق ــدي ـم ــة ب ـش ــأن ك ـي ـف ـيــة ت ـن ـش ـيــط االق ـت ـص ــاد
األميركي ،وإصــاح أنظمة الهجرة والتعليم
في الواليات املتحدة ،والحد من عدم املساواة
في الدخل واملشاحنات السياسية الحزبية،
وتعزيز قدرات الجيش األميركي والعمل على
ّ
رفــع فاعليته .كذلك ،ركــز على الدبلوماسية
ال ـن ـش ـطــة وس ـت ـك ــون ك ـث ـيــر م ــن األطـ ــروحـ ــات
القائمة على الدبلوماسية مــوضــع ترحيب
في ّإدارة جو بايدن.
ً
ت ـمــثــل دراس ـ ّــة بــاكــويــل ل ـع ــام  2020ت ـح ـ ّـوال
دق ـي ـقــا ،ول ـكــنــه مـهــم ف ــي تـفـكـيــره مـنــذ خمس
سـ ـن ــوات ،ع ـنــدمــا ش ـ ــارك م ــع آش ـل ــي تيليس
فــي تــألـيــف دراس ــة ســابـقــة ملجلس الـعــاقــات
ال ـخ ــارج ـي ــة ح ـ ــول تـ ـح ـ ّـدي الـ ـص ــن .ف ــي ع ــام
ّ
 ،2015ت ـح ـ ّـدث امل ــؤل ـف ــون ع ــن «ال ـح ـفــاظ على
األسبقية األميركية» وضمان بقاء الواليات
املتحدة «في قمة الهرم العاملي» .بعد خمس
ّ
سنوات ،تخلى بالكويل عن إمكانية الهيمنة
ّ
ّ
األم ـي ــرك ـي ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ال ـت ـف ــوق األم ـيــركــي
ّ
ف ــي املـنـطـقــة أص ـبــح اآلن «وه ـم ـي ــا» .وتـخــلــى
بــاكــويــل ع ــن إمـكــانـيــة الـهـيـمـنــة األمـيــركـيــة،
ّ
واع ـت ـب ــر أن أول ــوي ــة واش ـن ـط ــن ف ــي املـنـطـقــة
أصبحت اآلن «وهمية» .الواليات املتحدة «لم
يعد لديها خيار السيادة على نطاق واسع
في آسيا» وأفضل ما يمكنها فعله اآلن هو
موازنة مع القوة الصينية.
ال ُيستمد تقييم بالكويل النقدي من أخطاء
أمـيــركــا الـســابـقــة وان ـحــراف ـهــا االسـتــراتـيـجــي
فـحـســب ،ول ـكــن أي ـضــا م ــن ال ـن ـشــاط املستمر
ّ
ملحرك االقتصاد الصيني.

قبضة الحكومة الصينية
وب ــذك ــر االقـ ـتـ ـص ــاد ي ـس ـت ـنــد مـيـتـشـيــل ري ــس
إلــى كتاب «عــودة القبضة الحكومية :نهاية
اإلص ـ ــاح االق ـت ـص ــادي ف ــي الـ ـص ــن؟» ،حيث
ّ
ي ـش ـي ــر نـ ـيـ ـك ــوالس س .الردي ،وه ـ ــو م ـفــكــر
ّ
ومتمرس وخبير قديم في االقتصاد
ُمدقق
ال ـص ـي ـنــي ،ولـ ــه م ـس ـيــرة طــوي ـلــة ف ــي «مـعـهــد
ّ
ب ـي ـت ــرس ــون ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـ ــدول ـ ــي» ،إلـ ـ ــى أن
واشنطن قد يكون لديها املزيد من األسباب
ّ
ل ـل ـخــوف م ــن ال ـص ــن ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل .يـســلــط
الردي ض ــوءًا مـمـ ّـيـزًا على األداء االقـتـصــادي
للصني عـلــى م ــدى الـعـقــود القليلة املــاضـيــة،
وأسـبــاب التباطؤ األخـيــر ،واإلجـ ــراءات التي
ي ـت ـع ـ ّـن ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـنــي
وزع ـي ـمــه ،ش ــي ج ــن ب ـي ـنــغ ،ات ـخ ــاذهــا لـلــدفــع
بمزيد من النمو في املستقبل .يخلص الردي
ّ
إلى أن تقدم الصني قد تباطأ منذ عام ،2012
فــي املـقــام األول بسبب الـخـيــارات السياسية
التي اتخذها الحزب في االبتعاد عن النمو
القيادي للقطاع
الــذي يقوده السوق والــدور
ّ ً
ً
ال ـخ ــاص .وبـ ــدال مــن ذل ــك ،مـفــضــا السياسة
الصناعية التي تقودها الدولة والتي أساءت
للمؤسسات غير ّ
ّ
الفعالة
تخصيص امل ــوارد
والخاسرة اململوكة للدولة ،ودمــج الشركات
الصغيرة اململوكة للدولة إلنشاء احتكارات
غير ّ
فعالة ،وتقويض حقوق امللكية الخاصة،
وبالتالي تثبيط االستثمار.
بحلول عام  ،2016كانت أكثر من  43في املئة
ّ
تتكبد خسائر ،وكان
من الشركات الحكومية
م ـق ــدار األم ـ ــوال ال ـتــي خـســرتـهــا أك ـبــر بسبعة
أضعاف ّ
مما كانت عليه في عــام  ،2005وفقًا
ل ـب ـيــانــات وزارة امل ــال ـي ــة .وســاه ـمــت ف ــي هــذه
الـنـتــائــج سـهــولــة االئ ـت ـمــان مــن بـنــوك الــدولــة،

والفساد ،وسوء تخصيص رأس املال .ويشير
ّ
الردي إلــى أن هــذه الخسائر أقــل مــن قيمتها
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ب ـس ـبــب ال ــدع ــم ال ـح ـك ــوم ــي ،ال ــذي
س ـمــح ل ـل ـب ـنــوك امل ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة ب ـمــواص ـلــة
تقديم القروض إلى الشركات اململوكة للدولة
ّ
الخاسرة .في عام ّ ،2018
سجل الناتج املحلي
اإلجمالي للصني أبطأ ّ
معدل نمو منذ أوائــل
الـتـسـعـيـنـيــات ،وبـلـغــت ال ـف ـجــوة ب ــن عــائــدات
الشركات اململوكة للدولة والشركات الخاصة
أعلى مستوى لها على اإلطالق.
مــن املــرجــح أن يتباطأ نمو الـصــن ،مــا يلقي
بـظــالــه عـلــى آفــاقـهــا املستقبلية .لـكــن الردي
ي ــدرك ّأن إصــاحــا اقـتـصــاديــا إضــاف ـيــا ّ
مهمًا
يعيد الصني إلــى مسار يسمح لقوى السوق
ّ ّ
ويقدر أن النمو السنوي
بتخصيص املــوارد،
بنسبة  8في املئة ممكن ،وربما أعلى ،وعلى
ّ
عكس الـعــديــد مــن املحللني اآلخــريــن  ،يعتقد
ّ
أن ه ــذا امل ـعـ ّـدل يمكن أن يستمر خ ــال العقد
أو الـ ـعـ ـق ــدي ــن املـ ـقـ ـبـ ـل ــن .وهـ ـ ــو ي ــرف ــض ع ــبء
الــديــون املتزايد باعتباره ركـيــزة لهذا النمو،
ّ
وال ــذي يمكن حــلــه مــن خــال تخصيص أكثر
ك ـف ــاءة لـ ــرأس املـ ــال؛ كـمــا أن ــه يــرفــض القنبلة
الديموغرافية املــوقــوتــة املقبلة ،والـتــي يمكن
ت ـعــوي ـض ـهــا جــزئ ـيــا ب ــزي ــادة اإلن ـت ــاج ـي ــة ،مــن
خــال استثمار املزيد من امل ــوارد في التعليم
ّ
والتدريب ورفــع ســن التقاعد .من بني قراءته
االقتصادية لبكني ،أنه يمكنها السماح ببدء
خصخصة الشركات اململوكة للدولة الفاشلة
والخاسرة وتركها لكيانات ناجحة لتدويرها.
ّ
يـ ـج ــادل الردي أن ه ـ ــذه خ ـ ـيـ ــارات سـيــاسـيــة
يمكن أن يتخذها ش ــي ،مــا يسمى بــ»رئـيــس
ّ
ك ــل شـ ــيء» ،عـلــى ال ـف ــور .إذا فـ ّعــل ذل ــك ،يمكن
لــاق ـت ـص ــاد ال ـص ـي ـنــي أن ي ـح ــقــق مـ ــرة أخ ــرى
نموًا قــويــا ،مــا يتيح لــه بسهولة أكبر ضمان
ط ـمــوحــات ب ـكــن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة .الردي هو
خبير اقتصادي وليس عاملًا سياسيًا ،لذلك
مــن غير الـعــدل أن نتوقع منه أن يجيب على
األسئلة التي يطرحها تحليله :ملــاذا لم يؤيد
شـ ــي ن ـ ــوع اإلص ـ ــاح ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي

ملصق
دعائي من
المرحلة
ّ
الماوية

املاوية الجديدة بالبقاء فحسب ،ولكن أيضًا
ملاذا استمعوا إلى شكاواهم وقاموا بتعديل
ال ـس ـي ــاس ــة ال ــرس ـم ـي ــة .ف ــي جـ ــوهـ ــره ،ي ــواج ــه
الصيني أزمة طويلة األمد
الحزب الشيوعي
ّ
لـلـشــرعـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة .إنـ ــه «حـ ــزب شـيــوعــي
مرتبك أيديولوجيًا» مرتبط باشتراكية حقبة
ّ
ماو ووعده باملساواة الراديكالية حتى مع أن
شعبيته منذ الثمانينيات كانت قائمة على
تـقــديــم مـسـتــويــات أع ـلــى م ــن ال ــرخ ــاء املـ ــادي.
ال ـت ـح ــدي ال ـ ــذي ي ــواج ــه الـ ـقـ ـي ــادة ه ــو كـيـفـيــة
م ــوازن ــة اإلص ــاح ــات االق ـت ـصــاديــة والـحـفــاظ
على «السيادة بال منازع» للحزب الشيوعي
الصيني (بما في ذلك إرث ماو املثير للجدل).
جـعــل ه ــذا ال ـتــوتــر ال ـحــزب عــرضــة التـهــامــات
ّ
ّ
والعمال.
اليسار بأنه تخلى عن االشتراكية
يـ ّ
ـؤرخ بالنشيت هــذه االن ـت ـقــادات الـيـســاريــة،
خـ ــال ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات( ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك الـقـمــع
ال ـع ـن ـي ــف ل ـل ـط ــاب امل ـت ـظ ــاه ــري ــن فـ ــي م ـي ــدان
ت ـيــانــان ـمــن) ،وخـ ــال ج ــول ــة دن ــغ الـجـنــوبـيــة
لعام  ،1992التي قلبت التوازن مرة أخرى إلى
اإلص ــاح واالن ـف ـتــاح ،ثــم خــال قـيــادة جيانغ
زيـ ـم ــن وه ـ ــو ج ـي ـن ـت ــاو ،بـصـفـتـهـمــا ت ــأرج ــح
الحزب بني هذه األهداف املتنافسة.
تحت حكم شــي جــن بينغ ،الحاصل رسميًا
ع ـلــى درجـ ــة عـلـمـيــة ف ــي ال ـن ـظــريــة املــاركـسـيــة
وال ـت ـع ـل ـي ــم األي ــدي ــول ــوج ــي وال ـس ـي ــاس ــي مــن
جامعة تسينغهوا ،تأرجح األمر بشكل حاسم
ّ
نحو سيطرة أكـبــر لـلـحــزب ،وهــو خــط يتفق
مع موقف «املاويني الجدد» .كتب بالنشيت:
«بصفته ابن زعيم أسطوري للحزب وقضى
ّ
كــامــل حياته املهنية فــي العمل لـلـحــزب ،فــإن
اس ـت ـث ـمــار ش ــي ف ــي ح ـمــايــة اح ـت ـك ــار ال ـحــزب
ال ــدائ ــم لـلـسـلـطــة ه ــو اس ـت ـث ـمــار ك ــام ــل» .لقد
ّ
أســيء فهم مــؤهــاتــه اإلصــاحـيــة على نطاق
واس ــع .بالنسبة إلــى شــي ،ال يعني اإلصــاح
السماح للسوق بــأن يكون له تأثير أكبر في
االق ـت ـص ــاد ،ب ــل يـعـنــي تـعــزيــز قـبـضــة الـحــزب
ّ
عـلــى االقـتـصــاد ،ولـيــس الـتـخــلــي عـنــه .األزمــة
ال ـت ــي ش ـهــدهــا ش ــي ل ــم ت ـكــن ضـ ـ ــرورة مـلـ ّـحــة
لــإصــاحــات االقـتـصــاديــة وهيكلة الشركات
اململوكة للدولة ،بل كانت أزمة سياسية داخل
الحزب الشيوعي.
ّ
إن ال ـعــواقــب الـسـيــاسـيــة لـتـحـلـيــل بالنشيت
ّ
كبيرة .وطــاملــا ظــل شــي فــي السلطة وامتياز
ال ـحــزب عـلــى قــوى ال ـســوق ،فـمــن غـيــر املـ ّ
ـرجــح
تعود الصني إلى األداء االقتصادي القوي
أن
ّ
الثمانينيات والتسعينيات،
في
قته
حق
الذي
ّ
وال ــذي يـقــول الردي إن ــه ممكن فــي املستقبل.
ال ي ـم ـك ـن ـهــا الـ ـحـ ـف ــاظ ح ـت ــى ع ـل ــى وت ـيــرت ـهــا
االقتصادية األخيرة من دون املزيد من حريات
ّ
ال ـســوق وتـقـلـيــل سـيـطــرة ال ـح ــزب .إن الصني
األق ــل ديـنــامـيـكـيــة م ــن الـنــاحـيــة االقـتـصــاديــة
سـ ـتـ ـك ــون م ـح ـف ــوف ــة ب ــامل ــدي ــونـ ـي ــة والـ ـفـ ـس ــاد
والبطالة واالستياء االجتماعي ،وينبغي أن
ّ
تشكل تهديدًا أقــل ملصالح الــواليــات املتحدة
وأص ــدق ــائ ـه ــا وح ـل ـفــائ ـهــا ف ــي آسـ ـي ــا ،نــاهـيــك
بقيادة أميركا العاملية.

يــدافــع عنها الردي إلط ــاق إم ـكــانــات الصني
الكاملة؟ ملاذا تراجع عن ّ
تعهده لعام  2013بأن
السوق سيكون له «دور حاسم في تخصيص
امل ـ ــوارد»؟ مل ــاذا ق ـ ّـرر شــي وال ـح ــزب الـشـيــوعــي
عـ ـمـ ـدًا ع ـ ــدم ت ـع ـظ ـيــم ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن م ـخــاطــر ال ـحــوك ـمــة ال ـتــي ت ـن ـطــوي عليها
وتيرة أبطأ للنمو االقتصادي ،ملــاذا صادفت
زيادتها تنفير الجمهور ،وإثارة االضطرابات
االجتماعية ،وتشويه سمعة الحزب الشيوعي
الصيني؟

ّ
تأزم بكين ونهوض واشنطن

تكمن اإلجــابــات فــي نظر ميتشيل ريــس في
ك ـت ــاب «الـ ـح ــرس األح ـم ــر ال ـص ـي ـنــي ال ـجــديــد:
ع ــودة الــرادي ـكــال ـيــة ووالدة م ــاو تـســي تــونــغ
ث ــانـ ـي ــة» ب ـق ـل ــم جـ ـ ــود دي ب ــانـ ـشـ ـي ــت .ي ـق ــدم
ب ــانـ ـشـ ـي ــت تـ ــاري ـ ـخـ ــا فـ ـك ــري ــا ل ـف ـك ــر م ـ ــا ب ـعــد
ّ
م ــاوُ ،مـســلـطــا ال ـضــوء عـلــى الـتــأثـيــر املستمر
ّ
لــأيــديــولــوجـيــا فــي صـنــع ال ـق ــرار .ولـقــد حــدد
مجموعة فضفاضة من األكاديميني والعلماء
وأع ـضــاء ال ـحــزب املـحــافـظــن الــذيــن «رفـضــوا
انتصار الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية
ّ
الغربية ،وكــانــوا متشككني فــي العوملة التي
تهيمن عليها الــواليــات املتحدة ،ودع ــوا إلى
االش ـتــراك ـيــة امل ـت ـســاويــة تـحــت ق ـيــادة الـحــزب
الـشـيــوعــي الصيني ال ـقــومــي» .يطلق عليهم
اسم «املاويني الجدد» ،معتبرًا أنهم يجمعون
بــن الـحـنــن إل ــى م ــاو مــع مـعــارضــة ان ـجــراف
الحزب نحو الرأسمالية والفساد و»استغالل
ال ـع ـ ّـم ــال ف ــي الـ ـب ــاد ،ال ـف ــاح ــن وغ ـي ــره ــم من
الفئات املهمشة» جزئيًا للمساعدة في حماية
أنفسهم من قمع الدولة .إنهم انعكاس لبعض
االنـقـســامــات العميقة فــي املجتمع الصيني،
ُ
ويعطي صوتًا ألولئك الذين تركوا في العراء
خ ـ ــال اإلص ـ ـ ــاح ال ـص ـي ـنــي واالنـ ـفـ ـت ــاح عـلــى
الغرب ،والذين أصبح «حلم الصني» بارتفاع
مستويات املعيشة سرابًا بالنسبة إليهم.
يشرح بالنشيت ملاذا لم يسمح شي والحزب
الشيوعي الصيني لهذه الحركة السياسية

هــذا التناقض هــو مـجــرد واح ــد مــن العديد
م ــن ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـت ــي س ـت ـقـ ّـيــد ط ـمــوحــات
بـكــن فــي ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة .قــد تطمح هــذه
األخ ـ ـي ـ ــرة إلـ ـ ــى إزاح ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
كبطل العالم للوزن الثقيل بال مـنــازع ،لكن
س ـي ـكــون م ــن ال ـص ـعــب عـلـيـهــا ال ـق ـيــام بــذلــك.
يــواصــل ال ـحــزب الـشـيــوعــي الصيني إنـفــاق
أك ـث ــر م ــن ن ـص ــف م ــوازنـ ـت ــه ال ــدف ــاع ـي ــة عـلــى
األمــن الداخلي .تحتاج الصني إلى أصدقاء
ّ
وحلفاء ،ولكن ال يمكنها االعتماد إل على
روس ـيــا مــن بــن ال ـقــوى الـكـبــرى فــي الـعــالــم،
وبـ ـع ــد ذل ـ ــك ف ـق ــط ل ـب ـعــض الـ ــوقـ ــت ،تـسـتـنــد
ه ــذه الـعــاقــة إل ــى الـتـفــاهــم الـعــابــر أكـثــر من
املبادئ والقيم األساسية .عــاوة على ذلك،
الـهـيـمـنــة الـصـيـنـيــة ل ـي ـســت ه ــدف ــا مـشـتــركــا
بني دول أخــرى في املنطقة ،والتي ستقاوم
هذه النتيجة .ستستمر الصني في كفاحها
لفرض رؤيتها لنظام آسيوي من دون إثارة
مـعــارضــة مــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة وجيرانها
ّ
سينضمون معًا إلحباط
اإلقليميني الذين
ّ
مخططات بكني.
فـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،أث ـ ـ ـ ــارت ت ـ ـحـ ـ ّـركـ ــات ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخــارج ـيــة ال ـعــدوان ـيــة لـبـكــن ف ــي الـسـنــوات
القليلة املاضية رد فعل مضادًا في آسيا ،ما
أدى إلــى مــزيــد مــن الـتـعــاون األمـنــي وتـبــادل
املعلومات االستخبارية .حتى جهود الصني
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـح ـك ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي مـ ــن خ ــال
«مبادرة الحزام والطريق» ّأدت إلى ّ
رد فعل

الماويون الجدد

كانت سياسة
العصا والجزرة
تتبعها
التي
الصين ضدّ
تايوان ذات
نتائج ّعكسية
إلى حد كبير

عنيف من قبل املانحني من قبل املجتمعات
املــدنـيــة فــي جـمـيــع أن ـحــاء أفــريـقـيــا وجـنــوب
ش ــرق آس ـيــا ،وال ـتــي تشير إل ــى م ـخــاوف من
اإلقراض املفترس ،وشراك الديون ،والفساد.
وب ـم ـجــرد ان ـت ـهــاء أزمـ ــة «كــوف ـيــد  ،»19 -من
املحتمل أن يكون هناك حساب عــام سيجد
ّ
أن أفـعــال الـصــن إجــرامـيــة ،على حـ ّـد وصف
مـيـتـشـيــل ري ـ ــس ،خ ـصــوصــا خـ ــال امل ــراح ــل
األول ـ ــى ال ـتــي ك ــان م ــن امل ـم ـكــن فـيـهــا اح ـتــواء
الفيروس.
ّ
تحديات للواليات املتحدة
الصني ستشكل
عـلــى م ــدى الـعـقــد امل ـق ـبــل .وسـتـبـقــى خصمًا
ّ
متعددة ،وستظل
ذكيًا وحازمًا في مجاالت
التجسس اإللكتروني ضدّ
ّ
منخرطة بقوة في
الـحـكــومــة األمـيــركـيــة والـشــركــات األمـيــركـيــة،
وكـ ـم ــا أظ ـ ـهـ ــرت أزم ـ ـ ــة ف ـ ـيـ ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا»،
سـتـظــل ان ـت ـهــازيــة ف ــي ال ـتــرويــج لـنـمــوذجـهــا
ً
الــرأسـمــالــي االس ـت ـبــدادي .نـظــام حـكــم بــديــا
للديمقراطية الليبرالية ي ــرى ميتشيل أنــه
ال يمكن الـتــوفـيــق بــن املـفــاهـيــم الصينية -
األم ـيــرك ـيــة لـلـنـظــام اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي ،في
أي وقــت قــريــب .قــد تعترف بكني وواشنطن
بــاملـصــالــح ال ـجــوهــريــة لبعضهما الـبـعــض،
ولكن ال يمكنهما القبول بها ،وهكذا تبدو
ّ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وال ـص ــن مــتـجـهـتــن إلــى
فترة مفتوحة من العداء والصراع في أسوأ
األح ـ ـ ــوال .ق ــد ي ـتـ ّـم تــأج ـيــل ب ـعــض الـقـضــايــا،
وبعضها قد يتم استبعاده ،وبعضها يجب
أن تـتــم مــواجـهـتــه ،مــن الـنــاحـيــة املـثــالـيــة من
خالل الدبلوماسية .مع قيام بكني بتحديث
ترسانتها من األسلحة النووية ،والصواريخ
الباليستية ،وخصوصًا القدرات الفضائية،
ي ـجــب أن ت ـك ــون امل ـنــاق ـشــات ال ـث ـنــائ ـيــة حــول
ّ
والحد من التسليح،
االستقرار االستراتيجي
على رأس جدول األعمال الدبلوماسي.
ت ـح ـت ــاج ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة إل ـ ـ ّـى أن ت ـكــون
بشأن مــا يمكن أن تتوقعه ،ومــا ّ ال
واضـحــة
ّ
يمكن أن تتوقعه من الصني .يجب أن نتوقع
مــن الـصــن تـعــزيــز مصالحها ال ـخــاصــة ،ما
يعني االستمرار في بناء منظمات إقليمية
بديلة حيث يمكنها ممارسة تأثير أكبر في
ّ
كل من جدول األعمال والنتائج ،واالنخراط
في سرقة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا
الـقـســري ،ورعــايــة مـشــروع ُصـنــع فــي الصني
تسيطر عليه الــدولــة .ال ينبغي
 ،2025الــذي
ّ
لــواشـنـطــن أن تـتــوقــع مــن الـصــن أن تصبح
«صاحب املصلحة املسؤول» في نظام عاملي
لـيـبــرالــي حــافـظــت عليه أمـيــركــا ،مـنــذ نهاية
الحرب العاملية الثانية .األمل األكثر منطقيًا
ه ــو أن تـسـتـمــر ب ـكــن ف ــي كــون ـهــا «صــاحــب
مـصـلـحــة ان ـت ـقــائ ـيــا» ،تــدعــم ال ـع ـنــاصــر الـتــي
تفضلها ،مثل التجارة الحرة ومعايير عدم
االعتداء والحقوق السيادية ،بينما تعارض
والحريات الفردية.
حقوق اإلنسان،
ّ
كان صعود الصني يعقد ،بالفعل ،حسابات
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي ج ـم ـي ــع امل ـ ـجـ ــاالت،
خصوصًا عندما قلبت إدارة ترامب أولويات
السياسة الخارجية األميركية .وتحت عباءة
ً
«أميركا أوال» ،تراجع الرئيس السابق ترامب
ّ
عــن مـســؤولـيــات دول ـيــة طــويـلــة األم ــد ،وقــلــل
عـلـنــا م ــن األص ــدق ــاء وال ـح ـل ـفــاء الـتـقـلـيــديـ َـن،
ّ
ك ـمــا ق ــل ــل م ــن أه ـم ـيــة ال ـت ـحــال ـفــات ،وت ــواف ــق
مــع الــديـكـتــاتــوريــن واملـسـتـبـ ّـديــن ،وتـصـ ّـرف
ّ
ّ
ّ
متهور ومتقلب  -حتى أثناء دفع كل
بشكل
ّ
األطـ ــراف الـفــاعـلــة تـجــاه مــوقــف أكـثــر تـشــددًا
بشأن الصني .أدت هذه االتجاهات مجتمعة
إلـ ــى ت ـس ــري ــع الـ ـتـ ـس ــاؤل ع ــن هـ ــدف أم ـي ــرك ــا،
والذي تزامن مع صعود الشعبوية اليمينية
والشكوك الذاتية األوسع بني الديمقراطيات
الليبرالية .بالنسبة إلى أولئك الذين لديهم
ذكــريــات عــن املــاضــي ،هــذا يعيد الـعــالــم إلى
ل ـح ـظــات ال ـب ــؤس ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات بسبب
ّ
م ـخــاوف ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــن أن االت ـحــاد
السوفياتي ينتصر فــي الـحــرب ال ـبــاردة ،أو
إلــى الـحــرب الـتـجــاريــة بــن أمـيــركــا والـيــابــان
خــال الثمانينيات ،عندما ّ
تقدمت األخيرة
ُم ّ
هددة عرش اقتصاد الواليات املتحدة.
ّ
لسوء الحظ ،ال يمكن ألي من هذه الدراسات
ّ
التنبؤ بمصير الـصــن أو
األرب ــع املــدروســة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة .لـكــن ،فــي حــالــة الــواليــات
امل ـت ـحــدة ،عـلــى األق ــل ،سـيـبــدأ تـحــديــد مــا إذا
كانت واشنطن بحاجة إلى حشد قوة اإلرادة
مرة أخرى ملواجهة تحديات اليوم من خالل
ال ـخ ـي ــارات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تـتـخــذهــا إدارة
الرئيس الجديد جو بايدن.
* كاتب مصري

