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أحمد زكريا اخلنسا@

الصني والغرب :تنـافس أم صدام؟
(صراع النفوذ بـني القوى السائـدة والصاعدة)

(*) بــاحث لـبنــاني يف
الشـؤون االستـراتيجـية.

مقدمة
“مـارد نائم احذروا إيقاظه“ ،عبـارة حتذيرية لـ“نابليـون“ ،خلدها اسرتاتيجيو
السيـاسات الدوليـة ،واستحرضها القـادة يف كل خططهم االسرتاتيجـية ،يف كتابه
“حتمية احلرب“ يوقظ( غراهام أليسون) هواجس نابليون ببحث قال فيه رئيس
الوزراء األسرتايل السابق كيفن رود ،أنه  “:أطروحة مستفزة حول واحدة من أشد
قضـايا السيـاسة اخلارجيـة إحلاحاً ،ويـرسم طريقاً ال غـنى عنه ،من أجل جتنب
صدام كارثي“ .ويستند ألـيسون إىل قاعدة فلسفية تعـرف بمصيدة ثوكيديدس،
وهومؤسس الواقعية السياسية الذي عاش يف القرن اخلامس ق.م .وتقول القاعدة:
“عندمـا متثل قوة صـاعدة هتديـداً لقوة سائـدة تدق األجراس منـذرة“ :اخلطر
قـادم“ ،يصبح مصري العامل بني قـوتني :أمريكا التي وصل نـصيبها من االقتصاد
العاملي االمجايل إىل  50بـاملئة بعد احلـرب العاملية الثـانية ،ليتنـاقص اىل  16باملئة
اليـوم ،يف حني تتقدم الصني مـن  2باملئة عام  1980إىل  18بـاملئة عام  2016وقد
يصل إىل  30باملئة عام  2040يف نظرة بـانورامية إىل العالقة بني اجلبارين ،الصني
وامريكا .ويؤكد أليسون حتمية احلرب بينهام ،اذ توشك الصني الصاعدة بال هوادة
عىل التصادم مع امـريكا املتشبثة بموقعهـا ،ألنه ما مل تكن الصني مستعدة خلفض
سقف طموحهـا ،أو مل تكن امريكا مستعدة لتـقاسم التفوق ،فإن أي رصاع جتاري
قد يشعل حربا كاسحة .لكنه يتفـاءل بأن البرشية مرت بأزمات استطاع ذو الفطنة
السياسية والقـادة جتنيبها احلرب ،ويـؤكد أن كتابه حتميـة احلرب ،ال يسعى إىل
التنبؤ بام سوف يقع مستقبالً ،بل إىل منع وقوعه من األساس .كتاب يرسد احلقائق
التارخيية واإلقتصادية والعلمية ،من زاوية فلسفية مرتكزة إىل مصيدة ثوكيديدس
الذي قال فيه هنري كسينجر :حيدد فخ ثوكيـديس حتدياً جوهرياً للنظام العاملي:
تأثري القوة الصاعدة عىل القوة احلاكمة.
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الصني املعروفة رسميًا باسـم مجهورية الصني الشعبية  ،هي الدولة األكثر سكانًا
يف العـامل  ،مع أكثر من  1.338مليـار نسمة .تقع يف رشق آسيـا  ،وحيكمها احلزب
الـشيوعي الـصيني يف ظل نظـام احلزب الواحـد .تتألف الصـني من أكثر من 22
مقاطعة  ،ومخس مـناطق ذاتية احلكم  ،وأربع بلديات تدار مبارشة (بكني وتيانجني
وشانغهاي وتشونـغتشينغ )  ،واثنتان من مناطق عالية احلكم الذايت (هونغ كونغ
وماكاو) .وعاصمة البالد هي مدينة بكني.
متتد البالد عـىل مساحة  9.6ملـيون كيلومرت مـربع  ،حيث تعد مجـهورية الصني
الشعبية ثالث أو رابع أكرب مساحة يف العامل  ،وثاين أكربها وفقاً ملساحة الرب .يتنوع
املشهد الطبـيعي يف الصني بني غابات وسهـوب وصحاري (جويب وتكالمكان) يف
الشامل اجلاف بالقرب من منغوليا وسيبرييا يف روسيا والغابات شبه االستوائية يف
اجلنوب الرطب قـرب فيتنام والوس وبورما .التضاريس يف الغرب وعرة وعىل علو
شاهق حيث تقع جبال اهلياماليا وجبال تيان شان وتشكل احلدود الطبيعية للصني
مع اهلند وآسـيا الوسطى .يف املقابل فإن الساحل الرشقي من الرب الصيني منخفض
وذو ساحل طـويل  14.500كيـلومرت حيـده من اجلنـوب الرشقي بحـر الصني
اجلـنويب ومن الـرشق بحر الـصني الرشقي الـذي تقع خارجه تـايوان وكـوريا
واليابان.
احلضـارة الصينـية القديـمة إحدى أقـدم احلضارات يف العـامل ،حيث ازدهرت يف
حوض النهر األصفر اخلصـب الذي يتدفق عرب سهل شامل الصني .خالل أكثر من
 6.000عام قـام النظام السيايس يف الـصني عىل األنظمة امللكية الـوراثية (املعروفة
أيضاً باسم السالالت) .كان أول هذه السالالت شيا (حوايل  2000ق.م) لكن أرسة
تشني الالحقـة كانت أول من وحـد البالد يف عام  221ق.م .انتـهت آخر السالالت
(ساللة تشينغ) يف عـام  1911مع تأسيس مجهورية الـصني من قبل الكومينتانغ
واحلزب القومي الصيني .شهـد النصف األول من القرن العرشين سقوط البالد يف
فرتة من الـتفكك واحلروب األهلـية التي قـسمت البالد إىل معـسكرين سـياسيني
رئيسيني مها الكـومينتانغ والشيوعيون .انتهت أعامل العنف الكربى يف عام 1949
عندما حسم الـشيوعيون احلرب األهلية وأسسـوا مجهورية الصني الشعبية يف بر
الصني الرئييس .نقل حزب الكومينتانغ عاصمة مجهوريته إىل تايبيه يف تايوان حيث
تقترص سيادته حـالياً عىل تايوان وكنمن ماتسـو وجزر عدة نائية .منذ ذلك احلني،
دخلت مجهورية الصـني الشعبية يف نزاعـات سياسية مع مجهـورية الصني حول
قضايا السيادة والوضع السيايس لتايوان.
منذ إدخال إصالحـات اقتصادية قـائمة عىل نظام الـسوق يف عام  1978أصبحت
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الصـني أرسع اقتصادات العـامل نموًا حيث أصـبحت أكرب دولة مـصدرة يف العامل
وثاين أكرب مستورد للـبضائع .يعد االقتصاد الـصيني اول أكرب اقتصاد يف العامل،
من حيث الناتج املحيل اإلمجايل االسمي وتعادل القوة الرشائية.
الصني عـضو دائم يف جملـس األمن ،كام أهنـا أيضًـا عضـو يف منظـامت متعددة
األطراف بام يف ذلك منـظمة التجارة العاملـية واالبيك وبريكس ومنـظمة شانغهاي
للتعاون وجمموعة العرشين .ومتتلك الصني تـرسانة نووية معرتف هبا  ،وجيشها
هو األكـرب يف العامل يف اخلدمة مع ثـاين أكرب ميزانية دفـاع .ووصفت الصني كقوة
عظـمى حمتملـة من جانب عـدد من األكاديمـيني واملحللني العسـكريني واملحللني
االقتصاديني والسياسة العامة.
يف العقـد املايض توسعت املدن الصينية بـمعدل  %10سنوياً .كام ارتفع معدل متدن
البالد من  %17.4إىل  %41.8بني عامي  1978و 2005عىل نطاق مل يسبق له مثيل
يف تـاريخ البرشيـة  .حاليـا فان معـدل النمـو  6.7وهو املعـدل االعىل بني الدول
الصناعية .
السياسة
سياسة مجهـورية الصني الشعبية جتري يف إطـار من مجهورية اشرتاكية حيكمها
احلزب الواحد ،حـيث ينص دستور البالد عىل أن القيادة تـرجع للحزب الشيوعي.
ومتـارس سلطة الدولـة يف مجهورية الصـني الشعبية من خالل احلـزب الشيوعي
الصيـني ،واحلكومة الشعبية املـركزية ونظرياهتا اإلقليمـية واملحلية .يف إطار نظام
القيـادة املزدوجة :كل مكتب حميل خيضع لـسلطة هو نظريـا مساوي لزعيم حميل
وزعـيم املكتب املقـابل ،أو وزارة عىل املستـوى األعىل من األول .وينتـخب الشعب
أعضاء املؤمتر عىل مـستوى املحافظة من قبل الناخبني .هذه املقاطعات عىل مستوى
املؤمترات الـشعبية لدهيا مسؤولية اإلرشاف عىل احلكومة املحلية ،وانتخاب أعضاء
املقاطعة (أو البلدية يف حالة البلديات مستقلة) .ينتخب مؤمتر شعب املقاطعة بدوره
أعضاء املؤمتر الشعبي الوطـني الذي جيتمع كل سنة يف مارس يف بكني .حكم جلنة
احلزب الشيـوعي يف كل مستوى يلـعب دورا كبريا يف اختيار املـرشحني املناسبني
لالنتخاب لعضوية جمالس الشيوخ املحلية وإىل أعىل املستويات.
العالقات اخلارجية
حتافـظ الصني عىل عالقات ديبلـوماسية مع أغلب الـدول الكربى يف العامل .وتعترب
السويد أول دولـة غربية تقيم عالقات ديبلوماسية مع مجهورية الصني الشعبية يف
 9مايو سنة  . 1950ويف عام  ،1971تم استبدال تسمية مجهورية الصني بتسمية
مجهورية الصني الشعبيـة باعتبارها املمثل الوحـيد للصني يف منظمة األمم املتحدة
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وإحدى األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس أمن األمم املتحدة.
كانـت مجهورية الـصني الشعبيـة أيضا يف الـسابق عضـوا وقائدا يف حـركة عدم
االنحياز ،وما زالت تعترب نفسها بمثابة حمامي دفاع عن الدول النامية.
التقسيامت اإلدارية
تسيطر مجهورية الصني الشعبية سيطرة إدارية فعليه عىل  22مقاطعة ،وهي تنظر
إىل تايوان باعتبارها املقاطعة الثالثة والعرشين ،عىل الرغم من أن األخرية تعترب دولة
بحد ذاهتا .هناك أيضـاً مخس مناطق ذاتية احلكم ،يف كل مـنها أقلية بارزة؛ وهناك
أيضاً أربع بلديات ،واثنتان من املناطق اإلدارية اخلاصة التي تتمتع بقدر من احلكم
الذايت .املقاطعـات االثنتان والـعرشون واخلمس منـاطق ذاتية احلكم والـبلديات
األربع يشار إليها جمـتمعة باسم “بر الصني الرئيـيس“ وهو التعبري الذي يستبعد
عادة هونغ كونغ وماكاو.
النزاعات االقليمية والدولية
الصني هي املنـافس اإلسرتاتيجي “األكرب“ و“األخطر“ المريكا .وامللفات اخلالفية
بينهام أكثر من أن حتصى:
(االيغـور ،بحر الصني اجلنـويب ،ميانامر ،التجـارة ،حقوق اإلنسـان ،تغري املناخ،
فريوس كورونا ،تكنولوجيا اإلتصاالت ،امللكية الفكرية)،وكلها جتعل العالقات بني
امريكا والصني حمور رصد ومتـابعة .يف خطابه األول عن السياسة اخلارجية يف 4
شباط ،2021قـال الرئيـس األمريكي جـو بايـدن “سنتصـدى بشـكل مبارش
للتحديات التي تشكلهـا الصني ،أخطر منافس لنـا“ ،وأضاف “سنواجه إنتهاكات
الصني االقـتصادية وسنتصدى لتحركاهتـا العدوانية وتعدهيا عىل حقوق اإلنسان
وامللكية الفكرية واحلوكمة العاملية ،لكننا مستعدون للعمل مع بكني عندما يكون من
مصلحة أمريكا القيام بذلك“ .قبله ،كان وزير خارجيته أنتوين بلينكن ،أكثر جزماً
عندما قال يف جلسة املصادقة عىل توليه حقيبة اخلارجية يف جملس الشيوخ ،إنه “ال
يوجد شك يف أن الصني متثل التحدي األخطر أمام واشنطن“ ،مقارنة بأي بلد آخر.
يف وقت يثري فيه التـوتر بني الصـني وتايوان قلق امريكـا بعدما اعلـنت تايوان عن
تـوغل كبري لقاذفـات قنابـل ومقاتالت صينـية يف منطـقة تابـعة هلا بـجوار جزر
براتـاس .وحذر اجليش األمريكي مـن أن سفنه احلربية ستكـون “أكثر حزماً“ يف
الرد عىل أي جتـاوزات للقانون الـدويل ،مشرياً عىل وجه اخلصـوص إىل طموحات
الصني بالتوسع يف بحـر الصني اجلنويب .مل يكن هـذا التحرك األمريكي هو األول
مـن نوعه ،إذ سبق أن وقعت حـادثة بني القـوات البحريـة األمريكية والـصينية يف
أواخر آب املايض يف أرخبيل باراسـيل املتنازع عليه ايضاً يف الـبحر نفسه الذي بات
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واحداً من ابـرز النقاط الساخنة يف العامل .ويطالب العمالق األسيوي بكل جزر بحر
الصني اجلنـويب تقريبـاً ،وهي مطالـبات تضعه مـنذ قرون يف نـزاعات قانـونية
وسيـاسية وسياديـة مع دول أخرى يف املنطقـة بينها فيـتنام ،ماليـزيا ،الفيليبني،
برونـاي وتايوان .وحتـاول امريكا االفـادة من هذه النـزاعات المتالك املـزيد من
االوراق األسيويـة يف مواجهة خصمها األكرب واألخطر دولياً .وكان املجلس الوطني
لـنواب الشعب الصيني اقـر يف كانون الثاين املـايض قانوناً جديـداً استفزازيا هلذه
الدول ،يسـمح بموجبه خلفر الـسواحل بـ“إطالق النار عـىل القوارب األجنبية“يف
بحري الصـني اجلنويب والرشقي .تزامن ذلك مع سعـي الصني إىل فرض سيادهتا
عىل أجزاء كبرية من اجلزر والشعاب املرجانية ،وتعزيز قدرهتا عىل مراقبة األنشطة
يف بـحر الصني اجلنويب ،وهو ما خلق توترات للصني مع جرياهنا اوال ثم مع امريكا
التي ترى يف حتركات األوىل “هتديداً الستقرار املنطقة وحرية املالحة يف البحر“.
ويربط بحر الـصني اجلنويب العامل البحـري للرشق االقصى بمـنطقة شبه القارة
اهلندية .وهـو بحر متجزّئ من املحيط اهلادي ويمتـد من سنغافورة ومضيق ملقة
إىل مضيق تايـوان .وتبلغ مساحته ثالثة ماليني ونصف املـليون كيلومرت مربع ،ما
جيعله من أكرب بحـار العامل بعد البحـر األبيض املتوسـط ،وأكثرها كثـافةً وزمخًا
بحركـة السفن التجـارية العمالقة .ويـساوي النفط اآليت من املـحيط اهلندي عرب
مضيق ملقه بـاجتاه رشق آسيا مرورًا ببحر الـصني اجلنويب حوايل ثالثة أضعاف
الكمية التي تعرب قناة السويس ،ونحو  15مرة مقارنة بالكمية التي تعرب قناة باناما.
أضف إىل ذلك أن نحو ثلـثي إمدادات الطاقة لـكوريا اجلنوبيـة و 60يف املئة لليابان
و 80يف املئـة لتايوان تأيت عربه .وحيتوي بحر الصني اجلنويب عىل نحو  7مليارات
برميل نفط كاحـتياطي مؤكد ،إضـافة إىل نحو  900تريلـيون مرت مكعب من الغاز
الطبيعي ،فيام يعتقـد الصينيون أن أرضها حتتـوي عىل كميات من النفط تفوق أي
مـنطقة يف العامل ما عـدا السعودية ،فـضالً عن ثروة سمكية هـائلة .ومتر عرب بحر
الصني اجلنويب جتارة بحرية يبلغ حجمها مخسة تريليونات دوالر سنويا .وتدعي
الصني وتـايوان بأن الواجهة البحـرية بأكملها تتـبع هلام .بينام تتنازع الصني مع
تايـوان وإندونيسـيا حول امليـاه شامل رشق جزر ناتـونا .وتتنـازع مع الفيليبني
وتايوان حول الشعـاب سكاربورو شول ،وختتلف مع فيتـنام وتايوان حول املياه
الـواقعة غرب جزر سبارتيل وملكية جزر بـاراسيل ،كام تتنازع مع فيتنام وتايوان
وبروناي ومـاليزيـا والفيليـبني حول ملكـية جزر اخـرى .وختتلف مع مالـيزيا
وكمبوديا وتايالند وفيتنام حول مناطق يف خليج تايالند ،وسنغافورة وماليزيا عىل
طول مضيق جـوهور ومضيق سـنغافورة ويف ظـل هذه الفوضـى من اخلالفات
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والتنـاقضات ،عزّزت الصني وجودهـا يف البحر ببناء اجلزر الـصناعية والدوريات
البحرية ،ولكن امـريكا تعرتض عىل التضييق عىل حرية املالحة ،وادّعاء السيادة غري
القانونية من مجيع األطراف ،ويف الـواقع فان هذا االعرتاض موجّه للصني حتديداً.
لذا فان مجيع هذه الدول من دون الصني ترحب بوجود أمريكي عسكري يف املنطقة.
كل هـذه االسباب جعلـت هذا البحـر بُؤرة مـن بؤر التـوتر الـساخنـة يف العامل،
خصوصًا بعـدما حتوّلت الصني اىل قوة اقـتصادية عمالقة واملـستثمر الرئييس يف
دول جنوب رشق آسيـا وأفريقيـا ،وبعدمـا صارت تكتـالً سياسيـا واقتصـاديا
وعــسكريا قـائام بذاته ،ينـافس التكتالت الـدولية األخرى مـثل امريكا واالحتاد
األورويب والـيابان واهلنـد واآلسيان .وتتهـم الصني امريكا بـالعمل عىل احلدّ من
انطالقتهـا خارج أراضيها حتـى حتُافظ عىل تفوّقهـا واالحتفاظ هبيمنتهـا العاملية
اقتـصاديا وسياسيـا وعسكريا ،فتعمـد اىل حبس الصني بالسيـطرة عىل متنفسها
الـبحري وخصـوصا بحـر الصني اجلنـويب ،الذي صـار يُعترب املرسح الـرئييس
للتنـافس بني امريكـا والصني ،بل ربام يكـون هو مرسح الـرصاع املقبل بينهام ،ال
سيام بعدما أعادت الصني هـيكلة قوهتا العسكرية ،وبنت قوة بحرية متفوقة قادرة
ليس فقط عىل محاية ميـاهها اإلقليمية واللصيقة ومنطـقتها االقتصادية اخلالصة،
بل أيضا عىل صيانة مصاحلها احليوية التى أصبحت منترشة ىف مجيع أنحاء العامل.
هـل يمكن للدولة صاحبة النظام احلديدي والتي صارت مصنع العامل وموطن اكرب
كـتلة برشية ،وصاحبة ثـاين أكرب قوة عـسكرية ىف العـامل ،ان تكون دولة حبيسة؟
وألجل حماولة جلـم التمدد الصـيني ،حتالفت امـريكا مع معظم الـدول املطلة عىل
البحر ،وغذّت اخلالفـات والتوتّرات يف وجه الصني ،لتجعل هذه الدول بحاجة إليها،
فتخيفها من تفوّق الصني .وحتالفت خصوصًا مع الدول التي تتحكّم بمفتاح البحر،
أي بمضيق ملقه الواقع بني جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة بأندونيسيا الذي يمر
عربه %75من الصادرات والواردات الصيـنية والذي يقع حتت السيطرة العسكرية
للقاعدة االمريكيه العسكرية يف سنغافورة ،وأجرت تدريبات مشرتكة مع هذه الدول
تتعلق بالسيـطرة عىل املضيق الذى يُعـترب املنفذ الوحيـد للصني إىل املحيط اهلندي
ومن ثم إىل بحار وحمـيطات العـامل .وخيطط سالح البحـرية األمريكـي لتحديث
أسطوله بـسفن أصغر وأكثر مرونـة ويمكن حتى حتريكهـا عن بعد هبدف التفوق
إسرتاتيجياً عىل سالح البحرية الصيني الذي “ازداد حجم قواته احلربية بأكثر من
ثالثة أضعاف خالل عقـدين فقط“ .لذا فإن امريكا ليـست معنية بحرب مع الصني
حاليـا ،حتى لو كـانت بالوكـالة ،ال سيام يف ظل احلاجـة اىل اصالح البيت الداخيل
األمريكي والعالقات مع احللفـاء ،بعدما أصابتهام تصـدعات كبرية يف عهد الرئيس
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دونالد ترامب ،لكن قلق امريكا من الصعود الرسيع للامرد الصيني حيتم عليها ابقاء
الضغط عىل الصني عرب اسرتاتيجيات جديدة ،أبرزها تشكيل جبهة مناهضة للصني
مع حلفاء الواليات املتحدة اآلسيويني مع أمهية تعزيز التحالف مع األوروبيني ،قبل
الرشوع يف احتواء الصني ،وهـذا األمر إلتفت إليه التقريـر األخري ملجموعة األزمات
الدولية ،بـدعوته إدارة بايـدن إىل إدارة التوترات اإلسـرتاتيجية التي سـتنشأ بني
الصني وامريكا بصورة دائمة.
إن كـل ما جيري يف بحر الصني اجلـنويب هيدف إلبقاء اجلميـع يف حالة توجّس من
انـدالع حرب فعلـية ال يريـدها أحد ،فـتصبح هذه املـنطقة أسرية حـالة الالحرب
والالسلم ،اي عدم االستقرار .
ويتمحـور اخلالف الرئييس بني الصـني واهلند حول ترسيـم حدودمها املمتدة عىل
مـساحة أربعة آالف كيـلومرت ،وتعد والية “أرونـاتشال براديش“ اهلـندية أخطر
نقاط املـواجهة ،فقـد ضُمت املنـطقة إىل األرايض اهلنـدية خالل حقبـة االستعامر
الربيطـاين .لكن ،وبعد أن نالت كل من الصني واهلـند استقالهلام أواخر أربعينيات
القـرن املايض ،طالبت كل منهام بـالسيادة عىل املنطقـة ،وتفاقم الرصاع عام 1959
عندمـا جلأ القائد الـروحي ملنطقة التـبت الدالي الما إىل اهلند ،هـرباً من السلطات
الصينـية .ويف عام  1962اندلعت احلرب الـصينية-اهلندية ،ومـنيت اهلند هبزيمة
قاسيـة ،ورغم ذلك احتفظت بـوالية أروناتـشال براديـش بعد انسـحاب القوات
الصينيـة وسط ضغوط دولية ،وانـدلعت مواجهة أخـرى بني البلدين عام ،1987
عندما أطلقت احلكومة اهلندية لقـب “والية“عىل منطقة أروناتشال براديش ،األمر
الذي أغضب بكني ،وأنذر بنشوب حرب ،قبل أن يتوصل الطرفان إىل حل دبلومايس
حـال دون ذلك .وجتدد الرصاع يف منتصف يـونيو/حزيران  ،2017عـندما قامت
الصني بإرسـال جنود حلامية أعامل بناء يف منطقة “دوكالم“ املتنازع عليها ،وذلك
لـشق طريق حـدودي ،فردت اهلنـد بنرش قـوات عسكـرية حـالت دون استكامل
املـرشوع .وبررت نيـودهلي ذلك بأن الـسامح ببنـاء الطريق مـن شأنه أن جيعل
الوصول إىل مناطق حـساسة سهالً بالـنسبة للصينـيني ،مما يعني حتسني وضع
الـصني األمني يف حال نـشوب نزاع مـسلح ،واهتمت بكني القـوات اهلنديـة بأهنا
اجتـازت احلدود الصينيـة ،وطالبت وزارة الدفـاع الصينية اهلنـد بسحب قواهتا،
ودعت الصني جارهتا اهلند إىل سحب قـواهتا من اجلزء الصيني للرشيط احلدودي
بينهام ،وقـال املتحدث باسـم وزارة الدفاع الصـينية (وو تشـيان) :إن عىل اهلند
اختـاذ خطوات عملية لتصحيـح اخلطأ والكف عن االستفزازات ،والعمل مع الصني
من أجل استقرار وأمن املـنطقة ،وحذر (وو تشيان)مـن االستهانة بقدرات اجليش

14
الصيني ،مؤكداً أن قـدرته عىل الدفاع عن سيادة بكني تتعزز باستمرار .وتأيت هذه
الترصحيات يف أعقاب تـوتر حدودي بني البلدين عند وادي تـشومبي الذي تسيطر
عـليه الصني والواقع يف مـثلث احلدود بني اهلنـد والصني وبوتـان ،وكانت القوات
اهلندية ،بحسب الرواية الصينية ،عربت احلدود الصينية إىل “دوكالم“ يف حزيران
 ،2017وعطلت أعامل إنشاء طريق يف املنطقة.
ويمكن القول هـنا أن أطراف الرصاع يف هذا املجـال ثالث دول ،هي :الصني واهلند
وبوتان  .واملناطق املتنازع عليها :
هضبـة أروناتشـال براديش :منـطقة حدوديـة ،تقع عند مفـرتق طرق بني الصني
ومملكة بوتان ووالية سيكـيم التي تقع شامل رشق اهلند.وتطلق بوتان واهلند عىل
املنطقة اسم هـضبة دوكالم ،بينام تطلق عليها الـصني اسم “جنوب التبت“وتؤكد
أهنا جـزء من األرايض الصينية ،وتدعم اهلـند مطالب بوتان بـالسيادة عىل املنطقة،
وتقول إن الصني حتتل أجزاء كبرية منها.
أكسـاي تشني :منطقة متنـازع عليها بني اهلند والصـني تقع غرب جبال اهلياماليا،
تبلغ مـساحتهـا نحو  38ألف كيلـومرت مربع ،وهي خـالية من الـسكان تقـريباً،
وحتتوي عىل العـديد من البحريات املـاحلة ،وختضع املنطـقة للسيطـرة الصينية،
وتعدهـا الصني جزءاً من إقليم شينجيـانغ ،وال تزال اهلند تطالب بـاملنطقة وتعدها
جزءاً من منطقة لداخ الواقعة يف إقليم جامو وكشمري.
القوات املسلحة
يف ظل وجود  2.5مليون جندي يف اخلدمة ،فإن جيش التحرير الشعبي الصيني هو
األضخم يف العامل .ويتكون اجليـش الصيني من القوات الربيـة ،والقوات البحرية،
والقوات اجلوية ،وقوة نووية إسرتاتيجية.
امليزانية الرسمية املعلنة جليش مجهورية الصني الشعبية للعام  2009كانت 77.8
مليار دوالر أمـريكي .إال أن الـواليات املـتحدة تقـول أن الصني ال تنـرش اإلنفاق
العسكـري احلقيقي هلا .وتقدر وكـالة االستخبارات الـدفاعية أن ميـزانية الصني
العسكرية لعام  2008كانت ما بني  105إىل  150مليار دوالر.
متتلك الصني أسلحة نووية وأنظمة تسليم هلذه األسلحة ،وهلذا تعترب قوة عسكرية
إقليمـية كربى ،وقوة عسكرية عظمى صاعـدة .والصني هي الدولة الوحيدة الدائمة
العضوية يف جملس األمن التي متتلك قدرة حمدودة يف جمال قذف القوة العسكرية.
وهلذا تعمل الصني عىل إقامة عالقات عسكرية خارجية.
ويف الـعقد األخري ،حـصل تقدم كـبري يف جيش حتـرير الـشعب الصيـني ،وعملت
مجهورية الصني الشعبية عىل حتديث جيشها ،فعملت عىل رشاء طائرات سوخوي-
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 30عاليـة التقنية من روسيا ،كام أنتجت مقاتالهتـا احلديثة اخلاصة هبا ،باألخص
تشينغدو  ،j-10وشينيانج  ، j-11وتعمل حاليا بالتعاون مع روسيا عىل انتاج طائرات
حربيـة من اجليل السـادس .باإلضـافة إىل ذلك ،امـتلكت الصني وطـورت أنظمة
صواريخ أرض-جو (أس  )300 -الـروسية ،والـتي تعترب من بني أفـضل أنظمة
اعرتاض الطائرات يف العامل .قامت روسيا بتطوير جيل جديد من هذه الصواريخ هو
(أس  )400 -تـريومف ،وهناك تـقارير تفيـد بأن الصني خـصصت  500مليون
دوالر إلصدارة خمفضة السعر من هذا النظام.
تم حتديث القوات املدرعة وقـوات الرد الرسيع التابعة جلمهـورية الصني الشعبية
بأجهزة إلكرتونية معززة وأجهزة هتديف .ويف السنوات احلالية ،ركزت اجلهود عىل
بناء قوات بحرية تتمتع بإمكانية املياه الزرقاء.
ويمتلك اجليش الصيـني أكثر من  3200طائـرة حربية ،وأكثـر من  3200دبابة،
و 35ألف مدرعة ،وأكثر من  1900مدفع ذايت احلركة .كام يمتلك اجليش الصيني
أكثر من  1200مدفع ميداين وأكثر من  2200رامجة صواريخ.
ومتتلك الصني أضخم أسطول حـريب يف العامل بعدد وحدات بحرية يصل إىل 777
وحدة بحرية ،بينها حاملتي طائرات و 79غواصة.
وتتجاوز ميزانية دفاع اجليش الصيني  178مليار دوالر أمريكي ،ويأيت يف املرتبة
الثانية عامليا بني أضخم ميزانيات الدفاع يف العامل.
كان تطور القوات اجلوية الصينية األكثر ظهورا يف عناوين الصحف هو ذلك املتعلق
بمقاتلة الشبح ( ،)J – 20وظهـر النموذج األوّيل من تلك املقاتلة يف أواخر عام 2010
وقامت بجـولتها األوىل مطلع عـام  2011.ومنذ ذلك احلني ،أمتّت مـراحل التطور
الرئيـسية لتستقر يف الـنهاية عند شكلهـا احلايل وتصبح داخل اخلدمـة العسكرية
برفقة الوحدات املقاتلة عام . 2018
بطبيعـة احلال ،فإن إدخـال مقاتلـة من اجليل اخلامـس ،وقيام اجليـش الصيني
بـإرسال أوىل مقـاتالته من طـراز الشـبح ،يُسجّل قـطع شوط هـائل يف القدرات
العسكرية املادية والتقدم الصناعي العسكري كذلك.
لقد شهـد العقد األول من هذا القرن إنتـاجاً وفرياً من أصناف  J-10Aو  ،J-11Bتبعه
انتقـال حمدود إىل أصنـاف  J-10B/Cو  J-16من “اجليل الـرابع“ +املحسَّـنة التي
قدَّمت إلكرتونيات طريان أكثـر عرصيّة وأسلحة حمسنـة بشكل إضايف متتلك ميزة
جتاوز املدى البرصي.
كام شهد حجم اإلنتاج أيضا ازديـاد األسطول اجلوي حتى  900إىل  1000مقاتلة
جـويّة من طرازَيْ اجلـيل الرابع واجليل الرابع بلـس ،فيام يعترب تقدمـا متواضعا،
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حيث يمكن اعتـبار أن أكثر من نـصف أسطول املقاتالت اجلـويّة من اجليل الرابع
فـأعىل .وحجم هذا التغيري حيوّل األسطول اجلـوي احلديث للجيش الصيني ،إذا ما
اقترصناه عىل مقاتالت اجليل الرابع فأعىل ،ليصبح ثاين أو ثالث أكرب أسطول جوي
يف العامل بعدد من املعايري ،ويصبح األضخم آسيويا بال شك ،كام أن حجم األسطول
اجلوي من مقاتالت اجليل الرابع واجليل الرابع  +يعني أيضا أن قدرة جتاوز املدى
البرصي ،التـي كانت فيـام مضى سلعـة أقرب للنـدرة ،هي اآلن قدرة مـألوفة يف
الطريان املقاتل الصيني.
وبطـبيعة احلـال ،يعترب جـيش التحـرير الـشعبي من أهـم اجليوش فـيام يتعلق
بتكنولوجيـا أسلحة جتاوز املدى البرصي بأنظمة مثل PL-15و  PL-Xوفق حتليالت
خرباء عسكـريني .كذلك ،شهدت الطـائرات بدون طيار العـسكرية الصيـنية تقدما
ملحوظـا عىل جبهتني خالل الـسنوات الـسابقـة ،فقد شهـدت هذه الفـرتة تطور
التكنولـوجيا املحليّة مـن هذه الطائرات ،بـام فيها أنظمة “مـيل“ للتحليق متوسط
االرتفـاع للمسافـات الطويلة ،وأنـظمة “هيل“ للتـحليق عايل االرتفاع للـمسافات
الطـويلة ،ويتضمـن النموذج األول عددا من الـطائرات بدون طـيار ذات املحركات
املروحية ألغراض املراقبة وتنفيـذ االغتياالت ،يف حني أن النموذج الثاين خمصص
للـمراقبة واالستطالع حرصا .وأدخلت الصني كلتـا النوعيتني إىل اخلدمة يف اجليش
الصيني ،باألخص يف النصف الثاين من العقد ،عىل شكل طراز  GJ-1و  GJ-2متبوعة
بأصناف . WZ-7
وباحلديث عن املجال الدفـاعي ،احتلت الصني املركز الثاين ،كذلك ،عىل قائمة الدول
املنتجة لألسلحة ،بعد الواليات املتحدة ومتقدمة بذلك عىل روسيا ،حيث حققت أربع
رشكات أسلحة صينيـة يف العام املايض ،عىل األقل ،مبيعات كافية لتصنيفها بني أكرب
 20بائع لألسلحة يف العـامل ،حيث ترتاوح قيمة مبيعـات األسلحة الصينية بني 70
و 80مليـار دوالر سنويا ،وهي تـذهب بغالبيـتها إىل خمتلف قطع جيـش التحرير
الشعبي الصيني.
اجرت الصني بشكل رسي اختبارا لسالح نووي جديد تفوق رسعته رسعة الصوت
ووصف بالسالح املـرعب وقد أطلقت يف اب  2021صاروخ مركـبة انزالقية تفوق
رسعتها رسعة الصوت دارت حول االرض ثم هبطت بالقرب من املكان املحدد هلا .
االقتصاد
منذ تأسيسهـا عام  1949وحتى أواخر عام  ،1978بني اقتصاد مجهورية الصني
الشعبيـة عىل النموذج السـوفيايت من االقتصـاد املخطط املركـزي .مل تكن هناك
رشكات خاصة وانعدمت الرأساملـية .قام ماو تيس تونغ بدفع البالد نحو جمتمع
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حديث شيوعي صناعي من خالل القفزة العظمى لألمام.
بعـد وفاة ماو وانتهـاء الثورة الثقـافية بدأ دينـج شياو بينج والقيـادة الصينية
اجلـديدة بإصالحات يف االقتصاد واالنتقال إىل اقـتصاد خمتلط موجه نحو السوق
حتت حكم احلزب الواحد.
يتميـز اقتصاد الـصني بكونـه اقتصاد سـوق قائـم عىل امللكية اخلـاصة .انحلت
السياسة الزراعية التجميعية ومتت خصخصة األرايض الزراعية لزيادة اإلنتاجية.
وقد جرى تشجيع جمموعة واسعة من املؤسسات الصغرية يف حني خففت احلكومة
من الرقابة عىل األسعـار وشجعت االستثامر األجنبي .وركزت الصني عىل التجارة
اخلـارجية بـوصفها وسـيلة رئيـسية لـلنمو ،األمـر الذي أدى إىل إنشـاء مناطق
اقتصادية خاصة أوال يف شيـنتشني (بالقرب من هونغ كونغ) ثم يف غريها من املدن
الصينيـة .وجرت أيضاً إعادة هيكلة الرشكـات غري الكفء اململوكة للدولة من خالل
إدخال النظـام الغريب يف اإلدارة بيـنام أغلقت الرشكـات غري املربـحة ،مما أدى إىل
خسائر هائلة يف الوظائف.
ويرجع النمو الـرسيع يف االقتصاد والصناعة يف الصني الـشعبية إىل السياسة التي
اتبعها دينج شيـاو بينج حيث بدأ يف أواخـر السبعينـيات والثامنينـيات من القرن
املايض يف إرسال البعثات إىل البالد الغربية لتعلم اهلندسة واالقتصاد وطرق اإلدارة
احلـديثة بغرض الـتطوير االقتصـادي يف البالد .واعتمد عىل هؤالء الـذين يسمون
“تكنوقراطيون “ يف حل مشاكل الصني الـشعبية والتطور هبا وتشغيل الصينيني،
فكان التكنوقراطيـون خري نخبة يعتمد عليها يف حل املشـاكل يف الصناعة والتطوير
العميل واالنتقال من جمتمع زراعي بحت إىل جمتمع صناعي .
وبعد عـام  1985اصبح املجلس املـركزي  -وهـو أعىل جملس نـابع من احلزب
الشيوعي  -يغلـب فيه التكنوقراطيون عىل غريهـم من النواب .وأصبحت املجموعة
احلاكمـة معظمها من الـتكنوقراطـيني وساروا عىل هذا الـسبيل حتى يـومنا هذا.
فاملجمـوعة احلاكمة يف الـصني هم حاليا من أكـثر السياسيـني عىل مستوى العامل
النابغون يف العلوم اهلندسيـة واالقتصادية واإلدارة ،وتعليمهم كان بصفة رئيسية
يف العـامل الغريب ،وال يزالون يرسلون البعثـات إىل أفضل كليات االقتصاد والعلوم
واهلندسة يف بريطانيا ،و الواليات املتحدة األمرييكية الكتساب املعرفة وإدخاهلا إىل
الـصني الشعبيـة .ومنذ التحـرير االقتصـادي عام  1978نام اقتصـاد مجهورية
الصني الـشعبيـة املعتمـد عىل االستثـامر والتصـدير 70،مـرة وأصبح أرسع
االقتصادات الكربى نمواً يف العـامل .وحيتل االقتصاد الصيني حـالياً املرتبة االوىل
عاملياً من حيث الناتج املحيل اإلمجايل االسمي .
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مجهورية الصني الشعبية هي رابع دولة يف العامل من حيث عدد السياح بنحو 50.9
مليون سائح دويل عام . 2009
الصني عضـو يف منظمة الـتجارة العامليـة ،وإبيك .ويبلغ احتيـاطي البالد من النقد
األجنبي  $ 2.4ترليون دوالر ،مما يضعها يف املرتبة األوىل عاملياً يف هذا املجال.
متـتلك مجهورية الـصني الشعبيـة ما يقدر بـنحو  1.6ترليـون دوالر من سندات
الضامن األمرييكية .وتعترب بذلك أكرب ممتلك أجنبي للدين العام األمرييكي .
ويعود نجـاح مجهورية الـصني الشعبيـة أساساً إىل الـتصنيع منخفـض التكلفة.
ويعزى ذلك إىل اليد العاملة الرخيصة والبنية التحتية اجليدة ومستوى متوسط من
الـتكنولوجيـا واملهارة اإلنتاجيـة العالية نـسبياً والسيـاسات احلكوميـة املواتية،
ويضـيف البعض السعر املخفض لرصف العملة .وعد األخري سبباً يف بعض األحيان
لفـائض جتارة مجهـورية الصني الـشعبية  ،وأصبح مـصدراً رئيسيـاً للنزاع بني
مجهـورية الصني الشعبية ورشكـائها التجاريني الرئيـسيني وهم الواليات املتحدة
واالحتاد األورويب واليابان.
عىل الرغم من أن الشـعب الصيني فقري وفـقاً للمعايـري العاملية فـإن النمو الرسيع
القتصاد البالد متكنـت من نشل مئات املاليني من الناس وأخرجتهم من حالة الفقر
منـذ عام  . 1978واليـوم يعيش حـوايل  %10من سكان الـصني (مقابل  %64يف
 )1978حتت خط الفقـر (يصل تعادل القـدرة الرشائية اخلـاص هبؤالء الناس إىل
دوالر واحد يف النهـار) ،يف حني ارتفع متوسـط العمر املتـوقع بشكل كبري إىل 73
سنة .أكثـر من  %93من السـكان يعرفـون القراءة والكـتابة ،مـقابل  %20يف عام
 . 1950وانخفضت البطالـة يف املناطق احلرضية إىل  %4بحلـول هناية عام 2007
(قد تكون األرقام احلقيقية الكلية للبطالة أعىل عند .)%10
وصل تعداد الطبقـة املتوسطـة الصينيـة (املدخول الـسنوي ال يقل عن 17.000
دوالر) حتى اآلن ألكثـر من  100مليون نسمة ،يف حـني يقدر عدد األفراد أصحاب
الثراء الفاحـش (أكثر من  10مليون يـوان أو  1.5مليون دوالر) بنحو 825.000
وفقاً لتقرير هورون .بلغت قيمة سوق التجزئة الصيني  8921مليار يوان (1302
مليار دوالر) يف عـام  2007وينمو بـمعدل  %16.8سنويـاً،كام أنه اآلن ثاين أكرب
مستهلك لسلع الرفاهية خلف اليابان مع  %27.5من احلصة العاملية.
يتفـاوت النمو االقـتصادي يف البالد عنـد املقارنة بني املـناطق اجلغرافيـة املختلفة
واملناطق الريفية واحلرضيـة .الفجوة يف الدخل بني املناطق احلرضية والريفية آخذة
يف االتسـاع مع معامل جـيني قدره  .%46.9كام تـركز التطـوير أيضـاً يف املناطق
السـاحلية الرشقيـة بينام ترك ما تـبقى من البالد وراءها .للـتصدي هلذا ،شجعت
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احلكومة عىل تنمية املناطق الغربية شامل رشق ووسط الصني.
يعتمـد االقتصاد أيضـاً عىل االستخدام الكبري للـطاقة حيث يـستخدم ما بني %20
و %100من الطاقة أكثر من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف الكثري من
العمليـات الصناعيـة .وبات االقتصـاد الصيني املـستهلك األكرب يف العامل لـلطاقة
ولكنها تعتمـد عىل الفحم لتزويد حوايل  %70من احتيـاجاهتا من الطاقة .وأدى هذا
األمر مع تراخي السياسات البيئية احلكومية إىل تلوث هائل يف املياه واهلواء (متتلك
الصـني  20من بني  30مدينة أكـثر تلوثاً يف الـعامل) وبالتايل فـإن احلكومة وعدت
استخدام املزيـد من الطاقة املتجددة مع هدف الـوصول إىل  %10من إمجايل الطاقة
املستخدمة بحلول عام  2010و %30بحلول عام . 2050
قامت الصني يف الفرتة املاضية بعدة خطوات ذات تاثري عاملي :
 جمموعة الربيكس  :جمموعة بـريكس تشمل  5دول األرسع نموا اقتصادياىف العـامل وهم “الربازيل  ،روسـيا ،اهلنـد ،الصني ،جنـوب أفريـقيا“ ،تـأسست
املجموعة عـام  ،2006أثناء منتدى بطرسبـورج االقتصادي .وتبلغ مساحة دول
املجمـوعة  %26من مساحة اليابسة ،ويشكل عدد سكاهنا  %42من جمموعة سكان
العـامل .ومن أهم أهدافهـا كرس اهليمـنة الغربـية عىل االقتصـاد العاملي ،وإصالح
جمموعة البنك وصندوق النقد الـدوليني ،وتشجيع التعاون االقتصادي والتجاري
والسيايس بني دول املجموعة .كام حققـت نتائج مثمرة مع افتتاح بنك دول بريكس
للتنمية وإطالق صندوق نقد احتياطي للطوارئ عام  ،2015بل وكشفت إحصاءات
صـندوق النقد الـدوىل أن نسبة إسهـامات دول بريـكس ىف نمو االقتـصاد العاملي
جتاوزت  %50وصار إمجـايل اقتصاداهتا يمثل  %23من إمجـايل االقتصاد العاملي
مقارنة بـ %12قبل  10أعوام .تقـوم الصني باستخدام الربيكس كورقة اساسية يف
مفاوضاهتـا مع امريكا القـائد احلقيقي للنـظام العاملي احلـايل بتهديدهـا بانشاء
مؤسسات موازية للنظام العاملي احلايل يكون بديال عنه يف مناطقها (مما سيؤدي اىل
اهنيار النظام احلايل وسيطرة نظام بريكس ) للرشاكة يف النظام العاملي احلايل (تعلم
الصني ان الصدام املايل مع امريكا سـيؤدي اىل اهنيارات اقتصادية خميفة يف العامل
لذلك حتاول الرشاكـة يف النظام املايل العاملي احلـايل) وهي بذلك اضحت عملتها من
عمـالت صندوق النقـد الدويل ومن املـتوقع حصـول جمموعـة الربيكس عىل حق
النقض يف صـندوق النقد الدويل (امريكا كانـت الدولة الوحيدة التي كانت متلك حق
النقض يف صندوق النـقد الدويل ) وبذلك تصبح رشيكا المريكا يف قيادة النظام املايل
العاملي .
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 اليوان عملة من عمالت صندوق النقـد الدويل  :أقر صندوق النقد الدويل يفخريف  2015ضم اليوان الصيني كـاحد العمالت املعتمدة يف صندوق النقد الدويل
باالضـافة اىل الـدوالر االمرييكي  ،والـيورو االورويب  ،والني اليـاباين  ،واجلنيه
االسرتلـيني وهو العملة الوحـيدة الغري غربية (رغم حمـاوالت االحتاد السوفيايت
السابق وهو دولة عظمى واهم بكثري من الدول املمثلة لعمالت صندوق النقد الدويل
باستثناء امريكا مل يستطع وضع الروبل كعملة صندوق النقد الدويل )  .وقد اعطى
صندوق النقد الـدويل سنة كاملـة قبل تنفيذ القـرار  ،وبالتايل فـابتداء من خريف
 2016اصبح اليـوان الصيني عـملة معتمـدة يف صندوق النـقد الدويل  ،وبـالتايل
اصـبحت البنوك املركزية بامكاهنا ضم اليوان اىل احتياطياهتا من العمالت االجنبية
(ان التقييم االسايس لصندوق النقد الدويل ملـالية الدول يعتمد عىل االحتياطيات من
نقـد العمالت من عمـالت صندوق النقـد الدويل واي دولة ال متـتلك عمالت تغطي
مستورداهتا ملدة ثالثة اشهر تعترب دولة فاشلة )  ،وبالتايل قبل هذا القرار كانت اي
كمية من اليـوان يمتلكها اي بنك مركـزي ال تؤخذ باالعتبـار عند تقييم وضع هذه
الـبلدان  .حيث ان الصني هي مصنع العامل وهي الرشيك التجاري ملعظم دول العامل
 ،فـاصبح من واجب البنوك املركزية االحتفاظ بكميات كبرية من اليوان يف حمافظها
تتناسب مـع حجم جتارهتا مع الصني (تعمل امريكا بـالضغط عىل البنوك املركزية
العـاقة احتفاظها باليوان حيث ان االحتفاظ باليوان سيعني التخيل عن كمية معادلة
من الدوالر وهذا يشكل كابوسا المريكا ) .
تستطيع الصـني من الناحية النظريـة التخيل عن كل احتياطها من العمالت دون ان
يتاثر تقييمها من صندوق النـقد الدويل وهذا يعطي الصني ورقة هامة يف اي رصاع
مقبل .وهذا القرار جعل الصني دولة اقتصادية مالية عظمى .
 اليوان النفطي  :تستعد الـصني ،وهي أكرب مستورد للنفط يف العامل ،إلطالقعقود نفـط خام مستقـبلية مقومـة باليوان الـصيني وقابلـة للتحويل إىل ذهب.إن
اخلطوة الصيـنية يف حال حتققهـا سوف تساهـم دون شك يف خلق مؤرش آسيوي
ألسعار الـنفط املستقبليـة ويسمح ملصدري النـفط بتجاوز املعايـري التي تفرضها
املؤرشات املقومة بالـدوالر األمرييكي عن طريق التداول بـاليوان ،خاصة أن عقود
النفط الصيـنية سوف متـاحة أمام صنـاديق االستثامر األجنبـي وبيوت التجارة
ورشكات النفط ،وسـوف تكون مدرجة عىل بورصة شنغهـاي الدولية للطاقة .وقد
بدأت البورصة يف تدريب املـستخدمني املحتملني ،وتقوم بـاختبارات نظم التشغيل
الفعيل بعـد االستعدادات الفنية النهـائية التي قامت هبـا .كام أن خطوة الصني هذه
تـسعى الستثامر خطوة اعتامد اليـوان كعملة عاملية بجـانب الدوالر والني الياباين
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واجلنيه اإلسرتليـني واليورو مـن قبل صندوق الـنقد الدويل إعـتباراً من أكـتوبر
 . 2016وسعيا منها لرفع قيمة اليوان واحلفاظ عىل استقراره كعملة دولية ،رفعت
الصني إحتياطياهتا من الـذهب لتتجاوز  4000طن خالل شهر يونيو املايض ،وهذا
يضعها يف املركز الثاين عامليا من حيث حجم احتياطيات الذهب بعد الواليات املتحدة
األمرييكيـة .كام أن إصدار العقـود النفطيـة املستقبلـية املقومـة باليـوان والقابلة
للتحويل إىل الـذهب سوف جيعلهـا أكثر جـاذبية ،خـاصة أن الصـني عملت لعدة
سـنوات عىل إطالق عقـد نفط آجل مقـوم بالـيوان ،لكـنها فـشلت يف ذلك بـسبب
التأجيالت املتعددة وختوف املستثمرين من عملة اليوان .كام أهنا آلية سوف جتذب
منتجي البرتول الذين يفضلون جتنب استخدام الدوالر ،ولكنهم يف نفس الوقت غري
مستعـدين بعد لقبول اليـوان لسداد مبيعاهتـم النفطية للصني .فـالعملية ستكون
بمثابة حتويل ثرواهتم من الـذهب األسود إىل الذهب األصفر ،وبالتايل ،فهي خطوة
اسرتاتيجية للتـبادل النفطي بالـذهب ،بدالً من الدوالرات األمـرييكية ،والتي يمكن
طباعتها يف اخلزانة األمرييكية بسهولة .
 اليوان الـرقمي :ربام سيصبح “اليوان الـرقمي“ ،الذي تعد الصني إلطالقههذا العام ،املارد اجلديـد الذي سيحدث انقالباً يف النظام النقدي واملايل العاملي املبني
منذ احلرب العامليـة الثانية عىل الورقة اخلـرضاء ،وبالتايل ربام هيدد عرش الدوالر
وسيطـرته عىل نظم التـسويـات وأسواق الرصف وإضعـاف دوره يف السيـاسة
اخلارجـية األمريكية .وعىل الرغم من أنّ الصني مل حتـدد بعد موعداً رسمياً إلعالن
“اليوان الرقمي“ ،عملةً رسميةً للبالد ،فقد أجرت جمموعة من املشاريع التجريبية
الناجحة للعملة الرقمية اجلديدة ،عىل الصعيدين املحيل واخلارجي.
ويقول مسؤولون صينيون إنّ اليوان الرقمي سيعلن عن إطالقه يف الوقت املناسب،
لكنّ حملـلني يرون أنّ الـصني باتـت عىل وشك إطالق عملـتها الـرقميـة .ونفذت
احلكـومة الصينية حـتى اآلن جمموعة من املـشاريع التجريبيـة الستخدام اليوان
الـرقمي يف املدن الكـربى ،إذ نفذ بنك الـشعب الصينـي (البنك املركـزي الصيني)
مشاريع جتريبيـة تقدر قيمتها بـ 200مليـون يوان (نحو  30.4مليون دوالر) يف
الـعديد مـن املدن الكربى ،كام جتـري السلطـات النقديـة الصينيـة حاليـاً جتربة
الستخدامه يف تسوية الصفقات البينية مع جزيرة هونغ كونغ.
وعىل الصعيد العاملي ،قالت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست“ التي تصدر
هبونغ كونغ ،اخلمـيس املايض ،إنّ البنك املركزي الصـيني يتعاون حالياً مع كلّ من
البنك املركزي باإلمارات العربية املتحدة والبنك املركزي يف تايالند ،بشأن استخدام
اليوان الرقمي يف التـسويات املاليـة والصفقات التجاريـة .كام أعلن البنك املركزي
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الصيني يف مارس /آذار املـايض عن مرشوع مشرتك مع مجعية االتصاالت العاملية،
بني البنوك “سويفت“ التي تنـظم التسويات املاليـة .وحتى اآلن ،يرى املسؤولون
الصينيـون أنّ املشاريع التجريبية القت قبـوالً كبرياً الستخدام اليوان الرقمي .ويف
هـذا الصدد ،قـال مدير وحـدة األبحاث يف بنك الـشعب الصينـي (املركزي) وانغ
شينغ إنّ “قبول الـسوق لليوان الرقمي قـوي جداً ،والكلّ مهتم به ،وهذا االهتامم
يعـود يف جانب منه إىل أنّ العديد من البنوك املركزية يف العامل تسعى إلطالق عمالت
رقمية ،ومن جهـة أخرى يتعلق القبول بـاالرتفاع الكبري يف سعر عـملة بيتكوين“،
وذلك وفقاً ملـا ذكرتـه قناة “يس إن يب يس“ األمـريكية .أمـا عىل الصعـيد املحيل،
سيمكّن اليوان الرقمي احلكومة الـصينية من السيطرة عىل السوق املايل والتدفقات
املالية ،ووضع يدها عىل حتركات املجموعات الثرية يف البالد .ويرى حمللون أنّ هذا
العامل خييف الرشكات وأثرياء البالد من اليوان الرقمي.
أما يف ما يتعلق بالتـداعيات الدولية لليوان الـرقمي ،يرى حمللون أنّه سيحدث هزة
كبرية يف النظام النقدي العاملي ،خصوصاً عىل مستوى قوة الدوالر الذي هييمن عىل
نظـام التسويات املاليـة والتجارية وتبادالت سوق الـرصف العاملية .يف هذا الشأن،
يقول االقتـصادي واخلبري املايل األسرتايل داريل غويب “ :الـيوان الرقمي سيمنح
الدولة بديالً عملـياً للدوالر يف نظام التسـويات التجارية واملالـية ،كام يلغي تلقائياً
تأثري احلظـر املايل عىل الدول والرشكات والتهديد بعـزهلا من النظام املايل العاملي“.
ويعلّل االقـتصادي غويب ذلك بقـوله“ :ببساطـة ،فإنّ الدول والرشكـات تستطيع
إجراء الصفقات املالـية والتجارية عرب اليـوان الرقمي ،من دون املرور عرب الدوالر
كام حيدث حاليـاً ...وبالتايل ،فـإنّ نفوذ الدوالر يف التـسويات العـاملية سيضعف
تدرجيياً مع إطالق الصني رسمياً عملتها الرقمية“.
وبيـنام يدعم اليوان الرقمـي الثقل االقتصادي والتجاري الصـيني ،فإنّه سيساهم
كذلك ،وبشكل رسيع ،يف تعـزيز العالقات التجارية واملـالية بني الصني والعديد من
دول العامل ،خصوصاً تلك الـتي تعاين من هيمنة الدوالر وقوانني احلظر املايل التي
استـخدمتها إدارة الرئيس األمريكي السابق دونـالد ترامب بكثافة ،خالل السنوات
األربع املاضية ،ضد األعداء واحللفاء معاً.
وتقدّر اإلحصاءات الـصينية حجم التجـارة الصينية يف الـعام املايض  2020بنحو
 4.658تريليونـات دوالر ،كام يقدّر البنك الـدويل حجم االقتصاد الـصيني بنحو
 14.658تريليون دوالر يف العام . 2020
وبالتـايل ،يرى حمللون أنّ العـملة الرقمـية الصينيـة ،حينام تصبح عمـلة رسمية
للبالد ،ستـرضب عملياً “سالح الدوالر“ كواحد من أهم آليات احلظر األمريكي عىل
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الـدول والرشكات .ويالحظ يف هـذا الصدد أنّ هنـاك أكثر من  250رشكـة صينية
حمظورة أمريكياً ،كام أنّ هناك الـعديد من املسؤولني الكبار يف الصني وهونغ كونغ
يعـانون من احلظر ،وتـرفض البنوك التجـارية التعامل معهم خـوفاً من العقوبات
األمريكية .وكلّ ذلك سينتهي مع العملة الرقمية ،التي سيصعب تعقب تعامالهتا.
وعىل الـرغم من أنّ احلظر األمريكي عىل الدول والرشكـات العاملية يكون يف كثري من
األحيـان من جانب امريكا فقط ،فإنّ املصارف التجـارية العاملية تتخوف من احلظر
الثانوي ،الذي يعـرّضها للمعاقبة واحلرمان من الـسوق األمريكية ،يف حال تعاملها
مع املؤسسات والشخصيات املحظورة أمريكياً .واحلظر الثانوي يستخدم احلرمان
من املتـاجرة يف السوق األمريكية الضخمـة واملربحة يف آن معاً .إذ يقدر حجم سوق
“وول سرتيت“ بأكثـر من  50تريليـون دوالر ،كام أنّ سوق السـندات األمريكية
تقدّر بنحو  45تـريليون دوالر .وبالتايل ،فإنّ املصارف ترجح مصلحتها يف السوق
األمريكية عىل إجراء صفقات حمظورة.
وهنـاك نحو  21ألف مـرصف يف العامل تـستخدم الـدوالر يف تسـوية الـصفقات
الـتجارية والتعامالت املالـية ،وكلّها تتخوف من احلظـر الثانوي .وتستطيع وزارة
اخلزانة األمريكية جتميد حسابات للرشكات واملسؤولني يف أيّ دولة من دول العامل،
أو حتى مصادرهتا من جانـب واحد ،عرب هيمنتها عىل النظـام املايل العاملي .بالتايل،
يـرى حمللون أنّ هيمنة الـدوالر عىل النظام املايل العـاملي يعدّ من أهم األدوات التي
تعتمد عليها امريكا يف إدارة دفة العامل ،وإخضاع الدول لسياستها اخلارجية ،وذلك
إىل جانـب القوة العسكريـة .وبالتايل ،فإنّ صـدور اليوان الرقمي سـيقلص هيمنة
الـدوالر عىل التسويات املـالية ،إذ إنّ تعامالته لن تكـون خاضعة لرقـابة احلكومة
األمريكية .وستتمكن دول ،مثل إيران وفنزويال وكوريا الشاملية وروسيا ،والعديد
من الرشكات العاملية ،من النفاذ مـن احلظر األمريكي عرب التعامل مع البنك املركزي
الصيني ،من دون املرور بعملة ثالثة .
وتشري بيانات صنـدوق النقد الدويل إىل أنّ حصة الـدوالر تراجعت يف العام املايض
 2020إىل  %59من احتياطـي البنوك املركزية العاملية بالعمالت الصعبة ،وهو أدنى
مستوى للـدوالر منذ  25عاماً .لكن ،يف املقابل ،فـإنّ حصة اليوان الصيني ما زالت
ضعيفة جداً يف احتياطات العامل من العمالت الصعبة ،ويقدّرها صندوق النقد بنحو
 .%2.3عىل صعيد تسوية الـصفقات التجارية واملالية ،وما زال الدوالر هو املهيمن،
إذ تبلغ حصته نحو .%90
لكن ،كيف ختطط السـلطات النقديـة األمريكية ملواجهـة حتديات العملـة الصينية
اجلـديدة؟ عىل الصعيد األمريكي ،تدرس امريكا مـواجهة التحدي الذي يمثله اليوان
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الرقمي هليمنتهـا عىل النظام العاملي بإصـدار “دوالر رقمي“ ،لكنّ مرشوع العملة
الرقميـة األمريكية ما زال يف طور الدراسـة ،وربام يتطلب سنوات إلطالقه ،حتى يف
حال موافقة الـكونغرس عىل املرشوع .يف هذا الشأن ،نسبت صحيفة “وول سرتيت
جورنـال“ ،أول من أمس االثنني ،إىل كلّ من وزيرة اخلزانة األمريكية جانيت يلني،
ورئيس جملس االحتياط الفدرايل (البنك املركزي األمريكي) جريوم باول ،قوله إنّ
“املوضوع حتت الدراسة ،بام يف ذلك جدوى إصدار دوالر رقمي من عدمه“.
ويرى حمللون أنّ تـداعيات اليـوان الرقمي عىل الـدوالر ستكون خطـرة وشبيهة
بالتـداعيات التي تركـتها رشكة “أمازون“ عىل جتـارة التجزئة ،إذ أدت إىل إفالس
العديد من سالسل املتاجر يف أمريكا وأوروبا ،أو الدمار الذي أحدثته رشكة “أوبر“
عىل سوق التاكيس يف العـامل .لكن ،عىل الرغم من هذه املخـاوف من تداعيات اليوان
الرقمي ،يـرى حمللون مالـيون أنّ الدوالر واجه حتديـات كربى يف السابق وتغلب
عليها ،من بينها صدور العملة األوروبية املوحدة؛ اليورو.
 طريق احلرير :منذ عقـود يدور رصاع خفي ومعلن بني قطبي القوى العامليةالرشقيـة والغربية بزعـامة الصني وامريكا عىل منـطقة الرشق األوسط ،فكل منهام
يسعى لفرض نفوذه وإسـقاط هيمنة اآلخر عىل بلـدان املنطقة واحلصول عىل أكرب
مكاسـب ممكنة من هـذه البقعة اإلسرتاتـيجية املهمـة ،والسؤال هنـا :كيف يعيد
“طريق احلرير“ اجلديد تشكيل العالقات السياسية بني الرشق والغرب؟
لعل احلرب السياسية واالقتصاديـة التي شنها الغرب عىل الصني وإيران وروسيا
 إبان تويل ترامب  -كانت حماولـة جادة لتقليم أظافر قوى الرشق وحماولة وقفخططها الطموح اقتصاديًا ودبلـوماسيًا وسياسيًا ،لكن هذه الدول أثبتت عمليًا أهنا
ليست بالعدو الضعيف الذي يمكن هزيمته بسهولة.
يف احلقيقة تسعى القوى الـرشقية بخطى حثيثة لتوسيع نفوذها يف الرشق األوسط،
متحدية الدور الغريب الطويل األمد كقوة مهيـمنة باملنطقة ،فروسيا وإيران العبان
رئـيسان يف امللف السوري ،ومن جهة أخرى تلـوح إيران بالسالح النووي وال تعبأ
بالعقوبات عليها.
أما الصني فأعلنت يف  2013مرشوعًا ضخامً “احلزام والطريق“ ،هدفه املعلَن إحياء
طـريق احلريـر القديم ،وهـدفه املسـترت تعزيـز نفوذهـا من رشق آسيـا ألوروبا
وإفريقيا ،بحيث جيعل القـوى الرشقية ويف مقدمتها الـصني وروسيا نقطة االلتقاء
اجلديدة املسيطرة جغرافيًا واقتصاديًا وسياسيًا عىل مقدّرات العامل.
من جهة أخرى فإن طريق احلرير القديم هـو جمموعة طرق برية وبحرية شُقّت يف
املنطقة األوروبية اآلسيوية ،تبادل عربها األفراد من كل بقاع العامل بضائع متنوعة
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مثل احلـرير والتوابل ،باإلضافة إىل تبادل الثقافات واألفكار ،فقد مثلت حلقة وصل
مهمة بني الرشق والغرب.
“احلـزام والطريق“ مرشوع عـاملي طموح للبـنية التحتيـة والتنمية االقـتصادية،
يستند إىل تدشني شبكة اقتصادية ضخمة وبنى حتتية أساسية تربط آسيا بأوروبا
وإفريقيا ومـا وراء ذلك ،وتتعاون فيه الصـني مع نحو  19دولة يف الرشق األوسط
مع وعود بتوسيع جماالت الرشاكة معها يف التكنولوجيات اجلديدة واملتطورة.
لكن  -يف الواقع  -املـبادرة أكرب من ذلك بكثري ،فهي خـطة صينية ذكـية تسمح هلا
بـالسيطرة تدرجيـيًا عىل املنطقة بطـريقة سلمية دون حدوث تـوترات سياسية أو
عـسكرية مع قوى الغـرب ،بام يضمن انتقاالً سلـسًا للهيمنة مـن الدول الغربية -
واألمريكية خاصةً  -إىل قوى الرشق  -وحتديدًا الصني  -دون حرب أو نزاع.
قبل اإلعالن عن املـبادرة بـ 17عامًـا وحتديدًا يف عـام 1996م اجتمعت وفود 40
دولة يف إيران ،مـن بينها الـصني وروسيا وآسـيا الوسـطى وتركـيا وباكـستان
وأفغانستان إلحيـاء إسرتاتيجية “طريق احلرير“ ،وبعد عمل ممنهج وصامت جاء
إعالن الصني عن مبادرة ضخمة لتعزيز االتصاالت بالقارتني األوروبية واإلفريقية
عرب آسيا.
ملاذا تعترب الصني أكرب رشيك جتاري لدول منطقة الرشق األوسط؟
بـاتت الصني بالفعل أكرب رشيك جتاري ملعظم دول منطقة الرشق األوسط حتى قبل
اإلعالن عـن مبادرة “احلـزام والطـريق“ ،إذ تبني فـيها بـنى حتتـية بمـليارات
الدوالرات ،بـاإلضافة الستثامرات شـاملة مع بلدان بارزة مـثل السعودية ومرص
وإيران واإلمارات ،فالسعودية مثالً أكرب مورد للنفط اخلام للصني يف . 2020
التفوق الصيني الرشقي عىل قوى الغـرب ليس عىل مستوى البلدان فقط ،وإنام عىل
مستوى املؤسسات أيضًا ،فبكني تنافس مؤسسات التمويل الغربية (صندوق النقد
والبنك الدويل) ومتنح قـروضًا لبلدان املنطقـة دون النظر لنظـامها السيايس أو أن
تشرتط تغيري اقتصاداهتا املحلية بحسب توجهات السوق احلرة.
مقارنـة برشكات األعامل الغربية فإن الرشكات الصـينية املدعومة مِن حكومة بكني
تـتمتع بمرونة أكرب لعقد صفقات متميـزة مع البلدان النامية ،خاصةً يف دول الرشق
األوسط ،وال تشرتط أن تكون عـائداهتا أرباحًا نقـدية يف املقام األول ،بل قد تشمل
عائداهتا النفوذ اإلسرتاتيجي أو القوة الناعمة.
إن “طريق احلريـر“ اجلديد حتوّل تكتيكي يف طبيعة الـنظام العاملي من عامل ثنائي
القطب “رشقي وغريب فقط“ إىل عامل متعدد األقطاب ومتعدد الثقافات.
التفوق الرشقي-الـصيني يف املنطقة متاشى مع انـسحاب غريب-أمريكي تدرجيي
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مـن املنطقة ،فـإدارتا ترامـب وبايدن اختـذتا خطـوات لتقليل االهـتامم األمريكي
باملنطقـة ،ومتنحان أولـوية كربى آلسيـا واملحيط اهلادئ وأوروبـا ،وهذا يعكس
إمجـاعًا مـن احلزبني اجلـمهوري والـديمقـراطي عىل تـوجه سلبي جتـاه الرشق
األوسط.
طريق احلرير اجلديد حتوّل تكتيكي يف طبيـعة النظام العاملي من عامل ثنائي القطب
“رشقـي وغريب فقط“ إىل عـامل متعدد األقـطاب ومتعـدد الثقافـات يضع الصني
وغريها من القـوى الرشقية يف الرشق األوسط وخارجه (الـسعودية ومرص وتركيا
وإيران وروسيا واهلند) عىل خريطة االهتامم وصناعة القرار الدويل.
القوى الغربية التي تسعى للرد القايس عىل اندفاع القوى الرشقية  -الصينية  -نحو
الرشق األوسط حتتاج النتهـاج أسلوب متعدد الوجـوه يضع يف احلسبان العوامل
الـداعمة لبكني كـالتكتيكات اإلسـرتاتيجية التقليـدية التي تتبعهـا قوى الغرب مثل
استخدام دول آسيوية أخرى لتحقيق التوازن السيايس مع الصني.
حتتاج القوى الـرشقية والغربية عىل حد سـواء إلدراك حقيقة أنه ليس من مصلحة
الـبرشية تفوق معـسكر عىل حساب آخـر ،بل من مصلحتها إبـداء كامل االستعداد
للتعاون وقبول اآلخر بكل اختالفـاته العقائدية والثقافيـة والفكرية ونبذ االحتكار
والرغبة يف السيطرة والتملك وكسب مُقدَّرات األمم دون وجه حقّ.
تعترب طريق احلرير ،الـتي تغطي مبادرة حزام واحد طريق واحـد الصينية ،بمثابة
االحتفال بصعود الصني ،فللمرة األوىل ال تكتفي الدول اآلسيوية وغريها من الدول
التي ال حتمل إرثاً أوروبياً ،بالصعود إىل مـراكز حمورية يف النظام العاملي ،بل تعيد
تشكيل هيكلية هذا النظام.
يقـدّم مرشوع البنية التـحتية الصيني ،غـري املسبوق من ناحـيتي احلجم والنطاق،
وعوداً استثامرية بقيمـة تقارب تريليون دوالر  ،تغطـي دوالً يقطنها  60باملئة من
سكان الـعامل ،وثلث النـاتج العاملي اإلمجـايل (علامً بأن هـذه األرقام تـشمل أحد
األطراف املنـتقدة للخطـة ،أي اهلند) .يتـزامن هذا كله مع تـراجع القيادة العـاملية
الغربية بسبـب التصدّعات الداخلية .وإذا أراد صـنّاع القرار يف العامل الرد عىل هذه
االنـدفاعة الصينيـة العاملية ،فعليهم أن يفهمـوا الدوافع التي أدّت إىل ظهورها ،وأن
يفـكروا باحلكـمة التقليـدية التي وضعـت الغرب يف هذا الـوضع اليسء ،من بعض
النـواحي .لكن مبادرة حـزام واحد طريق واحـد هي أكثر بكثـري من جمرّد مبادرة
اقتصادية .فهي ختدم أيضاً أهداف الصني الطموحة األخرى يف السياسة اخلارجية:
أي الوصول إىل التكـافؤ االسرتاتيجي مع امريكـا يف آسيا ،وإعادة تـشكيل مناخها
األمني.
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لضامن كبح صعودها .أحد اهلواجس الـرئيسية هو قطع طرق التجارة الصينية يف
حالـة املواجهة مع امـريكا ،نظراُ لكـوهنا حماطة بـسلسلة من األصـدقاء واحللفاء
األمرييـكيني .ولتحقيق هذه الغـاية فإن مبـادرة حزام واحد طريق واحـد تزيد من
نفوذ الصني يف الواليات الواقعة عىل طول هذه الطرق التجارية ،بدءاً من رشق آسيا،
مروراً باملحيط اهلندي وآسيا الوسطى ،وصوالً إىل الرشق األوسط ومنه إىل أفريقيا
وأوروبا .ويمـكن للكثري من املـشاريع أن ختدم أهـدافاً اقتـصادية واسـرتاتيجية
مزدوجة ،مثل املوانئ يف غوادور (بـاكستان) وهامبانـتوتا (رسيالنكا) وجيبويت.
علامً بأن هذه غالباً ما حفّزت امريكا للتواصل مع هذه الدول أيضاً.
هذا وتدعم بعض املـزايا توجّه الصني العاملي .فـعىل عكس املؤسسات ذات اجلذور
الغربية مثل صـندوق النقد الدويل ،فإن قـروض الصني ال تشرتط عىل الدول تغيري
اقتصاداهتـا املحلية بحسب تـوجّهات السوق احلـرّة .وبنفس الطريقـة ،فإن مبدأ
الـصني بعدم التـدخّل يتيح هلـا التعامل مع الـدول بغض النظـر عن نوع الـنظام
السيايس السـائد أو عن التزام هذه الـدول بمبادئ حقوق اإلنسـان .وباملقارنة مع
الـرشكات األوروبية اخلاصـة نجد أنّ الرشكات الصـينية املدعومـة من قبل الدولة
تتمتـع باملرونة الكافية لعـقد صفقات ال تشرتط أن تكون عائـداهتا أرباحاً نقدية يف
املقام األول ،بل يمكن أن تشمل النفوذ االسرتاتيجي أو القوة الناعمة.
بعض هذه املزايـا يرتبط بمخاطـر كبرية تواجهها الـصني ،واألهم الدول الرشيكة.
فالدول غري القـادرة عىل اإليفاء بديوهنا تشكّل ضغـطاً عىل املصارف الصينية .كام
تتعرض الـدول الرشيكة خلطـر أعباء الديـون الكبرية والتنازل عـن أصول وطنية
رئيسية لصـالح السيطرة األجنـبية .ورغم أن القروض الصـينية ال تضع رشوطاً
أيديولوجية ،إال أهنا غالباً ما تدرج التزامات بقبول العامل واملقاولني الصينيني.
من الدول املـنتقدة املهمة  ،والتي يمكن أن تشـكّل أكرب ثغرة اسرتاتيجية يف مستقبل
الدرع الصيني وتُعترب من احلضارات املركزيـة الرئيسية عىل طريق احلرير القديم
وعمالقاً صـاعداً آخر يواكب صعـود الصني :هي اهلند ،فلقـد حذّرت نيودهلي من
عبء الـدين املرتتّب عن مرشوع حزام واحد طـريق واحد ،وشكّكت يف مرشوع املمر
االقتصادي الصيني –الباكستاين الذي تم تنفيذه يف كشمري الباكستانية.
العلوم والتقنية
أفادت دراسة حتليلية أن الصني ستنتج أبحاثا علمية أكثر من أي دولة أخرى خالل
عرش سـنوات  .وأضافت أن استثامر الدولة الضخم يف املدارس واجلامعات وبرامج
األبحاث كان حمركا للـنمو الرسيع الذي تشهده الدولـة ،باإلضافة إىل االكتشافات
العلميـة التي رسعان ما صارت ممكـنة جتاريا .كام أن العلامء الـصينيني يتمتعون
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بقوة خاصة يف هنـدسة الكيمياء وهندسة املـواد اللتني تعتربان أساسيتني ملستقبل
التنمية االقتصادية والصناعية للصني .
فـقد ارتفع عدد األبحاث املراجعـة التي نرشها الباحثـون الصينيون  64مرة خالل
الثالثني سنة املايض  .وأشارت الدراسة أيضا إىل أن الصني حتتل اآلن املرتبة الثانية
بعـد الواليات املـتحدة يف األبحاث الـعلمية املنـشورة وسوف حتتـل املرتبة األوىل
بحلول عام  2020إذا استمرت االجتاهات احلالية بنفس املعدل .
وقد بينت األرقام التي أعدهتا رشكة طومسون رويرتز املعلوماتية للفايننشال تايمز
أن الـعلامء الصينيني زادوا إنتاجهم بمعدل أرسع بكثري من الدول الصاعدة املنافسة
مثل اهلند والربازيل .ورغـم االعتقاد السـائد بأن اهلنـد كانت أكرب هتـديد حمتمل
للسيادة األكاديمية األمرييكية ،فإن الدراسة كشفت أهنا تتباطأ اآلن وراء الصني .
كذلك كـادت الربازيل أن تلحق بـاهلند يف عـدد األبحاث املنـشورة ،حيـث يتفوق
الباحثـون هناك يف جمال الـزراعة وعلم األحياء .أمـا روسيا فقد تـوارت نسبيا يف
جمال البحث العلمي منذ عام . 1981
بعد االنقسام بني الـصني واالحتاد السوفيتي ،بدأت الصـني بتطوير أسلحة نووية
خاصة هبا وقامت بتفجري أول سالح نووي بنجاح يف عام  1964يف لوب نور .بينام
كـان إطالق برنامج القمر الصـناعي نتيجة طبيعـية هلذا األمر والذي بلغ ذروته يف
العام  1970مع إطالق “دونغ فانغ هـونغ“ األول ،أول قمر صناعي صيني .وهذا
مـا جعل من مجهوريـة الصني الشعبـية خامـس أمة تطلق قمـرًا صناعـيًا بشكل
مسـتقل .ويف عام  ،1992تم الرتخيص لـرحلة شنتشـو الفضائية املـأهولة ،وبعد
أربـعة اختبارات غري مـأهولة أطلقـت شنتشو  5يف  15أكتـوبر سنة  ،2003وذلك
باستخـدام مركبة إطالق لونـج مارش 2إف وحاملة رائد الفـضاء الصيني يانغ يل
وي ،ممـا جيعل من مجهوريـة الصني الشعبـية ثالث دولـة ترسل رحلة مـأهولة
بـاإلنسان إىل الـفضاء من خالل مـساعيـها اخلاصـة .أرسلت الصني ثـاين مهمة
مـأهولة هلا مـع طاقم من اثنني ،حتت اسم “شـنتشو  “6يف شهر أكـتوبر من عام
 . 2005ويف العام  2008أرسلت الصـني بنجاح سفينـة الفضاء شنتـشو  ،7مما
جعلهـا ثالث دولـة لدهيا الـقدرة عىل إجراء عـملية سري يف الفـضاء .يف عام 2007
نجحت مجهورية الصني الشعبية يف إرسال مركبة الفضاء تشانغ (تيمناً بآهلة القمر
الصينـية القـديمة) إىل مـدار القمـر الستكـشافه كـجزء من الـربنامج الـصيني
الستكشاف القمـر .ختطط الصني لبناء حمـطة فضاء صينيـة يف املستقبل القريب
وحتقـيق هبوط عىل سطح القمر برواد فضاء صـينيني يف العقد القادم وكذلك مهمة
مأهولة إىل كوكب املريخ.
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يف عام  ،2006دعـا الرئيـس الصيني هـو جني تاوا الـصني لتحقيـق االنتقال من
اقتصاد قائم عىل التصنيع واحد إىل اقتصاد يقوم عىل االبتكار ووافق جملس النواب
الوطني عـىل زيادات كبرية يف متـويل البحوث .أبحـاث اخلاليا اجلـذعية والعالج
اجليني والتي يراها الـبعض يف العامل الغريب حمط جدل فـإهنا تواجه احلد األدنى
من العقبات يف الصني .يـوجد يف الصني نحو  926.000من البـاحثني تسبقها فقط
الواليات املتحدة بنحو  1.3مليون .
تعمل الصني حـالياً عىل تطوير بـراجمها اإللكرتونية وأنصـاف النواقل وصناعات
الطاقة بام يف ذلك مصادر الطاقة املتجددة مثل الـطاقة املائية وطاقة الرياح والطاقة
الشمسية .يف حماولة للحد من التلوث الـناجم عن حمطات الطاقة التي تعمل بحرق
الفحم ،وكانـت الصني رائدة يف نرش املفاعالت النوويـة برسير احلصى والتي تعمل
أكثر برودة وأكثر أمناً وهلا تطبيقات حمتملة يف اقتصاد اهليدروجني.
املواصالت
حتسنت وسائل النقل يف الرب الرئييس جلمهورية الصني الشعبية بشكل ملحوظ منذ
أواخر سنوات عقد التسعيـنات من القرن العرشين كجزء من جهود احلكومة لربط
األمـة كلها من خالل سلـسلة من الطـرق الرسيعة املعـروفة باسم National Trunk
 Highway Systemأو باختصار . NTHS
إن ملكـية السيارات اخلاصـة يف تزايد بمعدل سنـوي يزيد عىل  .%15ويُقدّر بعض
اخلرباء ازدياد معدل بيع الـسيارات بشكل ملحوظ بعد األزمة املالية يف عام ،2009
ويالحظ أن البالد تفوقت عىل الواليات املتحدة ،حيث أصبحت أكرب سوق للسيارات
يف العامل مع مبيعات بلغت قيمتها أكثر من  13.6مليون سيارة سنويا .وزاد السفر
اجلوي املحيل إىل حد كبري ،لكنـه ال يزال مكلف بالنسبة ملعظم الناس .يستعمل النقل
باخلطوط احلديدية ونظم استئجار حافلة للسفر عىل مسافات طويلة.
السكك احلـديدية هـي الناقل احليـوي يف الصني ،وهي حمـتكرة من قبـل الدولة،
وتنقسم إىل مـكاتب السكك احلديدية املختلفـة يف املناطق املختلفة .يف معدالت الطلب
عىل جتارهبا ،كانت تـارخييا ختضع لنظام االزدحام يف مـواسم السفر مثل تشون
يون خالل السنة الصينية اجلديدة.
يف أغسطس  ،2010كان هناك ازدحام سيارات كبري يف الطريق الرسيع الوطني رقم
 ،110بدأ يف  14أغسطـس وقد امتد عىل  100كم ( 60ميل) واستمر طيلة  10أيام.
وقد قال الـعديد من السائقـني أهنم كانوا فقط قادريـن عىل نقل سياراهتم كيلومرت
واحـد ( 0.6ميل) يف اليوم الـواحد ،وبعض السـائقني أفادوا أهنم كـانوا عالقني يف
زمحة السري ملدة مخسة أيام.
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الديموغرافيا
اعتبـارا من سنة  ،2009بلغ تعـداد سكان البالد  1.338.612.968.حوايل %21
يـبلغـــون من الـعمـــر  14سنــة أو أقل ( 145.461.833ذكــور وإنــاث
 ،)128.445.739و  %71ترتاوح أعامرهم بني  15و 64عـاماً (482.439.115
ذكور وإنـاث ، )455.960.489و  %8ما يزيـد عىل  65سنة ( 48.562.635من
الذكور واإلناث  ،)53.103.902ومعدل النمو السكاين لعام  2006كان .%0.6
الصني دولـة متعددة القوميات ،وفيها نحو  56قومـية منها قومية هان التي يشكل
أبناؤها  %91من جممل عدد السكان ،وتعد لغتها اللغة الرسمية املستخدمة يف البالد
كلها ،بينام متثل القوميـات املتبقية وعىل كثرهتا  . %9وينتمي املسلمون الصينيون،
الذين يـزيد عددهم حـالياً عىل  100مليون نـسمة ،اىل  10قومـيات هي :هوي من
الصينـيني ،واألوزبك من األتراك ،ودونغـشيانغ من املغـول ،وساالر من األتراك،
وباوان من املغـول ،وااليغور من األتراك ،إضـافة إىل القازاق ،والقريقـيز ،والتتار،
والطاجيك .ويرتكز الوجود اإلسالمي يف املقاطعات الغربية ومنها شنغهاي ،كانسو،
يونان ،شانيس ،نـان تشا ،سيشـوان ويف املقاطعات اجلنوبـية ومنها كوانغ دونغ،
كوانـغ يش ،هونان ،هو يب .والحظ املـؤرخون انه باستثنـاء القوميات ذات األصل
الصينـي فإن مجيع القوميات تسكن يف اوطاهنا األصلية ،وتم ضمها اىل الصني ،إما
بقرار سيايس او عن طريق الغـزو العسكري املبارش .هناك أيـضاً أتباع للهندوسية
والدونغبية والبونية وعدد من األديان واملذاهب اجلديدة (ال سيام شيانتانية).
يف العقـد املايض توسعت املدن الصينية بـمعدل  %10سنوياً .كام ارتفع معدل متدن
البالد من  %17.4إىل  %41.8بني عامي  1978و 2005عىل نطاق مل يسبق له مثيل
يف تاريخ البرشية .ان مـا بني  150و 200مليون عامل يعـمل بدوام جزئي يف املدن
الرئيسية ويعود إىل الريف بشكل دوري مع ما جينونه.
يوجد الـيوم يف مجهورية الصني الـشعبية اثنتا عـرشة من املدن الكربى يبلغ تعداد
سكاهنـا مليـوناً أو أكثـر بام يف ذلك ثالث مـدن عامليـة هي بكني وهـونغ كونغ
وشانغهـاي .تلعب املدن الـرئيسـية يف الصني دوراً أسـاسياً يف اهلـوية الـوطنية
واإلقليمية والثقافة واالقتصاد.
السياسة السكانية
يبلغ عـدد سكان الصني أكثر من  1.3مليـار نسمة ،وقد أبدت احلكـومات املتعاقبة
قلقها للغـاية بشأن النمو السكـاين وحاولت بالفعل تنفيذ سيـاسة صارمة لتنظيم
األرسة بنتائج مـتباينة،وهذه السيـاسة هي ما يُعرف باسم سـياسة الطفل الواحد
لكل أرسة ،مع وجود استثناءات لألقليات العرقية وبعض املرونة يف املناطق الريفية.
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كانت الصني هتدف إىل حتـقيق االستقرار يف النمو السكاين مع بداية القرن احلادي
والعـرشين ،وأن تبقي عىل ذلك االسـتقرار ،إال أن بعض التـوقعات تقـول بأن عدد
السكان سيـرتاوح بني  1.4و 1.6مليار شخص بحلـول عام  . 2025رفضت هذه
السياسـة وال سيام يف املناطق الـريفية بسـبب احلاجة إىل الـيد العاملـة الزراعية
والتفضيل التقليدي لـلذكور (لكوهنم الورثـة الالحقني).أما األرس التي خترق هذه
السياسة فتقلب احلقائق أثناء اإلحصاء .تعارض سياسة احلكومة الرسمية التعقيم
أو اإلجهاض القرسيني ،لكن املسـؤولني املحليني وخوفاً من العقوبات عليهم يف حال
يف كبح مجـاح النمو السكـاين ،ظهرت ادعاءات بلجـوئهم إىل اإلجهاض القرسي أو
التعقيم أو التالعب يف أرقام التعداد .يف سنـة  2017عدلت احلكومة الصينية قانون
الطفل الواحد وسمحت بالطفل الثاين ويف  2021تم السامح بالطفل الثالث .
بـسبب تراجع ميـثاقية اإلحصـاءات السكانيـة منذ بدء تنـظيم األرسة يف مجورية
الصني الشعبية يف أواخر سبعينات القرن العرشين ،يصعب حالياً تقييم مدى فعالية
هذه الـسياسة .تشري تقديرات خرباء الديمغرافيا الصينيني أن متوسط عدد األطفال
للمرأة الصينية يقع بني  1.5و 2.0وتشعر احلكومة بقلق خاص من حيث االختالل
الكبـري يف نسبة اجلنس عند الوالدة عىل ما يبـدو نتيجة ملزيج من التفضيل التقليدي
للـذكور وضغـط ختطيط األرسة ،ممـا أدى إىل فرض حـظر عىل استخـدام أجهزة
املوجات فوق الصوتية لغرض منع اإلجهاض بسبب جنس اجلنني.
ثمـة عامل آخر وهو عدم الـتبليغ عن األطفال اإلناث للتحـايل عىل القانون .بناء عىل
تقرير عام  2005للجنة ختطيط األرسة وتعداد السكان الوطني يف الصني كان هناك
 118.6فتى لكل  100فتاة بني املـواليد ،ويف بعض املناطق الريفيـة قد تكون نسبة
الفـتيان مقابل الفتيات هي  100مقابل  . 130.بام أن هذا النهج من اختالل التوازن
بني اجلنسني يف تزايد فإن اخلرباء حيذرون من تزايد عدم االستقرار االجتامعي.
التعليم
يف عام  ،1986حـددت الصني هدفـاً بعيد املدى بـتوفري التعليـم األسايس اإللزامي
لفرتة تـسع سنوات .بحلـول عام  ،2007كان هنـاك  396.567مدرسة ابـتدائية
و 94.116مـدرسة ثـانويـة و 2236مؤسسـة تعليم عـايل يف مجهوريـة الصني
الشعبيـة .يف فرباير  ،2006وسعت احلكـومة هدفهـا من التعليم األسـايس بتوفري
التعليم األسـايس املجاين متاماً لـتسع سنوات دراسية بـام يف ذلك الكتب املدرسية
ورسـوم التسـجيل .لذلـك فإن نظـام التعلـيم احلايل يف الـصني من حيـث التعليم
اإللزامي واملجـاين جلميع املـواطنني الـصينيـني يتألف مـن املدارس االبتـدائية
واملدارس املتـوسطة والتي تـستمر ملـدة  9سنوات (سن  )15-6وتقـريباً مجيع
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األطفال يف املناطق احلرضية يكملون  3سنوات يف املدرسة الثانوية.
اعتبارا من عـام  ،2007شمل حمو األمية  %93.3من السكـان فوق سن اخلامسة
عرش .أما معدل حمو األمية بني الشباب الصيني (سن  )24-15فوصل إىل %98.9
( %99.2للذكـور و %98.5لالناث) يف عـام  . 2000ويف مارس مـن عام 2007
أعلنت الصني قرار جعل التعليم “أولوية اسرتاتيجية“ وطنية ،حيث ستتم مضاعفة
امليزانية الـوطنية املركزيـة للمنح الدراسية ثالث مـرات يف سنتني كام سيخصص
مبلغ  223.5مليـار يوان ( 28.65مليار دوالر أمرييكي) مـن التمويل اإلضايف من
احلكـومة املركزيـة يف اخلمس سنوات املقبـلة لتحسني التعلـيم االلزامي يف املناطق
الريفية .ويلتزم كثري من اآلباء بتعليم أطفاهلم ويرصفون يف كثري من األحيان أجزاء
كبرية من دخل األرسة عىل التعليم ،فالدروس اخلصوصية واألنشطة اإلبداعية ،كام
هو احلال مع اللغات األجنبية أو املوسيقى حتظى بشعبية بني أرس الطبقة املتوسطة
الذين يستطيعون حتمل تكاليفها.
الصحة العامة
وزارة الصحـة الصينية تعمـل مع نظرياهتا مكاتب الـصحة اإلقليمية عىل اإلرشاف
عىل االحتياجات الصحية لـسكان الصني .يف عام  1950كانت وفيات الرضع 300
لكل  1000وانخفضت عام  2006لتصل إىل حوايل  23لكل ألف .بلغت نسبة الذين
يعانون من سوء التغذية يف الصني  %12اعتباراً من عام  2002وفقا ملنظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة (الفاو).
عىل الرغم من التحسينـات الكبرية يف جمال الصحة واستـحداث املرافق الطبية عىل
النمط الغريب ،فإن الصني تعاين من العـديد من املشاكل الناشئة يف الصحة العامة،
والتي تشمل مشاكل يف اجلهاز التنفيس نتيجة لتلوث اهلواء عىل نطاق واسع،ومئات
املاليني من مدخني السجائر.
أهم املخاطر التي تواجه الصني :
 الرصاع االمريكي مع الصني . استعادة تايوان للجغرافيا الصينية . التطور التقني الصيني . االستمرار السلس لوصول املواد االولية وتصدير املواد املصنعة . الـفروقات يف احلـداثة بني املـدن الصينيـة حيث هنـالك مدن من القـرن الواحدوالعرشون ومدن من القرن التاسع عرش .
 -االقليات املسلمة وزعزعة االمن القومي .
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اخليارات االسرتاتيجية الصينية :
الرصاع االمريكي مع الصني
 ان ارتباط االقتصاد الصيني باالقتصاد االمريكي ارتباط معقد جدا ،فليس هنالكسوق بحجم السـوق االمريكية ،وليـس هنالك مصـدر للبضائع الـرخيصة وذات
جودة مقبولة سـوى املصانع الصينيـة  .ان الصناعات االمريكـية تعتمد عىل املواد
االولية ذات املصدر الصينـي  .ان الصناعات املتطورة يف العـامل وخاصة صناعات
اشباه املوصالت احلديـثة تعتمد عىل مواد تسمى املعادن النادرة  %90منها تنتج يف
الـصني ،وليس هنالك من بديل للصني يف انتاج هذه املعادن (يقال ان كل طائرة F-35
تستهلك  320كلغ من هذه املـواد) .ولكن الصدام بني الطرفني يقرتب بسبب شعور
امريكا ان الصني ستنـتزع منها ريادة العـامل قريبا وتعمل امريكـا كل ما تستطيع
البـقاء الصني مصنع النتاج املـواد االولية والبضائع املقلـدة واملرخصة من الغرب
.لكن الصني قـررت االنتقال مـن الوضع السـابق اىل دولة ريـادة تكنولـوجية يف
 ،2025وكـانت بداية الريادة الذي فاجأ العامل بنظام االتصاالت 5ج .هذا النظام لو
انتـرش سيؤدي اىل فقـدان امريكا السـيطرة عىل املعلـومات الن الذي يـسيطر عىل
االتصاالت يسيـطر عىل املعلومات التي تنتقل عـرب انظمة االتصاالت ،وهذا من اهم
مصادر القوة االمريكية لـذلك شنت امريكا حربا عىل رشكة هواوي الصينية بجميع
انواع االسلحـة الغري عسكرية ،وفرض حظرا عىل تـوريد الدوائر املدجمة املتطورة
لرشكة هواوي ،مما اعاق تطـوير الرشكة هلواتف ذكية جديدة .ووجدت الصني عند
فرض احلظر ان امريكـا تستطيع اعاقة التقدم التكنلوجي الصيني لتخلف الصني يف
كثافـة اعداد القطـع االلكرتونية يف البـوصة املربعـة .مما يعيق الـتقدم يف االجهزة
االلكرتونية والذكـاء الصناعي وقامت باسـتثامرات ضخمة يف هذا املجال .هذا ادى
اىل خـرق نوعي يف صيف  2021وجعـل الصني تستـطيع انتاج  %80مـن الدوائر
املدجمة الـتي حتتاجهـا  .ومع قدرة الصني بـامكانـياهتا احلـالية تـرسيع اهنيار
االقتصاد للواليات املتحدة االمريكية  ،فاهنا ال تقدم عىل ذلك لعدة اسباب امهها:
 ان الواليـات املتحدة االمريكيـة هى املستـورد االكرب للمنتجـات الصينية  ،واياهنـيار اقتـصادي للـواليات املتـحدة االمريكـية سريتـد عىل املصـانع الصيـنية
واالقتصاد الصيني .
 ان اي اهنيار اقتصادي للواليـات املتحدة االمريكية سيؤدي اىل انسحاب البحريةاالمريكية مـن اعايل البحار  ،وتصـبح هذه البحار حتت رمحـة القراصنة وال متلك
البحـرية الصينية امكـانية محاية الـصادرات والواردات الصينيـة خارج منطقتها
االقليمية .
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إستعادة تايوان للجغرافيا الصينية
تـايوان :كـانت تـايوان جـزءًا من الـصني حتـى العام  ،1895حـيث ضمت إىل
اإلمرباطورية اليابانية بموجب معاهدة “شيمونوسكي“ التي اهنت احلرب اليابانية
 الصينية األوىل .وبعـد أن هزمت اليابـان يف احلرب العاملـية الثانيـة ،تنازلت عناجلـزيرة للصني الـعام  . 1945وبعد  4سـنوات انتهت احلـرب األهلية الـصينية
( )1949-1927بسقـوط مجيع األرايض الصـينية يف يـد الشيـوعيني باسـتثناء
جزيرة تايوان .فانتقل شيانج كاي شيك رئيس احلكومة الوطنية آنذاك إىل اجلزيرة
وأطلق عليها اسم “مجهوريـة الصني“ .وما زالت عالقات الـصني وتايوان معقدة
حيث تطالب كل منهام بالسيادة عىل عموم أرايض بالد الصني ،وال تعرتف أي منهام
باألخـرى .وعىل الرغم من وجود عالقات اقتصاديـة بني اجلمهوريتني فإن حكومة
مجهورية الصني الشعبية تقاطع أي دولة تعرتف بجمهورية الصني (تايوان) ،لذلك
تفضل غـالبية دول العـامل تبادل بعثـات اقتصـادية مع تـايوان بـدالً من بعثات
ديبلوماسية رسمية .ويكمن جوهر الرصاع بني الصني وتايوان يف حقيقة أن الصني
ترى تايوان مقـاطعة منشقة سيـعاد ضمها إىل الرب الصينـي يف هناية املطاف ،فيام
خيتلف الـكثري من التايـوانيني مع وجهة نـظر الصني ،إذ أهنم يـرون أن لدهيم أمة
منفصلة ،سواء تم إعالن استقالهلا رسميا أم ال.
االسباب الرئيسية الرصار الصني عىل استعادة تايوان :
 -1سيـاسة الـصني واحدة اي اسرتجـاع مجيع االرايض التي سـلخت عن الصني
(اسرتجعت هـونغ كونغ وماكـاو وحان وقت اسرتجـاع تايوان)وقـد تعهد مجيع
رؤساء الصني باسـتعادة تايوان اىل احلضن الصينـي بام فيهم الرئيس احلايل فقد
تعهد باستعادهتا بكافة الوسائل.
 -2ان التقدم التقنـي للصني مرتبط بـاحلصول عىل التقـنيات التايـوانية يف جمال
الدوائر املنـدجمة وهي الرائدة عامليا يف هـذا املجال ،والذي هو من اهم نقاط ضعف
الصني  ،واسـايس للوصول اىل هـدف الرئيس الـصيني “صنع يف الصني “2025
حيث ستكون الصناعات الصينية متطورة ومتينة .
 -3ان تايـوان تنتج حوايل  %30من انتاج العامل للـدوائر املدجمة ،وهذا يعطي دفع
اقتصادي مهم للصني .
 -4يوجد يف تايوان مئات االالف من الكوادر التقنية وااليدي العاملة املدربة .
 -5املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي لتايوان كمفتاح للسيطرة عىل بحر الصني .
 -6قرب تايوان من الرب الـصيني والوجود االمريكي فيهـا يؤثر عىل االمن القومي
الصيني.
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 -7ان استعادة تايوان يقرب الصني يف الرتبع عىل عرش زعامة العامل االقتصادية .
إن استعامل القـوة العسكريـة الستعادة تايـوان قد يؤدي اىل صـدام عسكري مع
امريكا.فهل الصني جاهزة هلذا الصدام؟ املرجح ان الصني جاهزة للصدام وستعمل
عىل استعادة تايوان يف شباط  2022لالسباب التالية:
 -1الواليات املـتحدة يف اضعف حلظـاهتا فهي تعـاين من الكثري مـن املشاكل
االقتصادية والعسكرية والسياسية.
 -2سحبت امريكا قسم كبري من اسطوهلا البحري من اخلدمة العسكرية الجراء
صيانة تـستمر لفرتة قد تصل اىل ثالث سنوات ستـجد الصني نفسها امام اسطول
حمدث وقد تستطيع امريكا حل بعض مشاكلها فتكون املواجهة اكثر عنفا وتكلفة .
 -3احتامل ان تدخل روسـيا الحتالل رشق اوكرانـيا بالتـزامن مع دخول الصني
تايوان فتصبح امريكا يف مواجهة مع دولتني عظمتني وهذا ما ال تطيقه امريكا .
 -4انتشار الـصينيني يف قراهم االم بمناسبة راس السنة الصينية ( 400مليون
صيني)فتصبح املدن الصينية املكتظة شبه فارغة مما خيفف عىل احلكومة الصينية
تداعيات الداخل يف حال تطورت احلرب .
 -5اعالن الصني عن بعض االسلحة احلديثة التي ال متلك امريكا هلا ردا حاليا ،
وبالتايل ردع امريكا عن التدخل يف نزاعها مع تايوان .
 -6قامت الـصني بتحييد سالح الغواصات االمريكي يف بحر الصني من الدخول
يف احلروب التقلـيدية ،مما جيعلها حاليا مـسيطرة عىل بحر الصني فوق املاء وحتت
املاء وليس مضمونا ان يستمر هذا طويال .
إن التخطيط العسكري األمريكي ظل يقوم خالل العقود املاضية عىل فكرة أن امريكا
تستطـيع خوض حربني يف وقت واحـد ،ويف مكانني خمتلفني يف العـامل وبعد حرب
اخلليج االوىل عدلت هـذه الفكرة اىل خوض حرب والصـمود يف االخرى .بعد حرب
افغانستان والعراق اصبحت االسرتاتيجية االمريكية هي خوض حرب واحدة .
لكن املخططني االسـرتاتيجيني األكثر تشاؤما مل خيططوا أبدا حلروب ثالث او اربع
اومخسة متتابعة ويف أماكن خمتلفة من العامل .
إال أن إدارة جـو بايـدن تواجه أزمـات قابلـة للعسكـرة يف أوروبا ،آسيـا والرشق
األوسط ،وتشكل معا أكرب حتد للقوة العاملية األمريكية منذ هناية احلرب الباردة.
وحـصل املسؤولـون األمريكيون عىل معلـومات تتحـدث عن خطط روسـية لغزو
أوكرانيا يف “أقرب وقت من عام .“2022
ويف الـوقت نفسه ،حـذر وزير الـدفاع األمريكي ،لـويد أوستـن ،من أن املناورات
العسكرية الصينية قرب تايوان تبدو كأهنا تدريب عىل غزو عسكري شامل .وتبدو
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إيران ليست بعيدة عن إنتاج مواد انشطـارية كافية لتصنيع السالح النووي ،وهي
نتيجة أنفقت الـواليات املتحدة عقودا ملنع حدوثها وهنـالك كوريا الشاملية التي قد
تشجعها الصني للـصدام مع كوريا اجلنـوبية وكذلك تركـيا التي قد حتتل قربص
للسيطـرة عىل جرفها القاري الـذي حيتوي عىل النفط والغـاز الذي حتتاجهام ملنع
االهنيار االقتصادي قريباً .
وخيشـى بعض املحللني من مواجهـة أمريكا اليوم من هـجوم دويل منسق تقوم به
قوى تصحيحية .وحذر رئيس الوزراء السويدي السابق والدبلومايس الدويل كارل
بـيلدت صناع الـسياسة ،وطـالبهم بالـتحضري لغزوات مـتزامنة لـكل من تايوان
وأوكرانيا.وعلق قـائال “إن هذين الغزويـن يشكالن معا حتوال أسـاسيا يف ميزان
القوة العامليـة“ ،ما يعني املسـامر األخري يف نعش النظام الـدويل ،الذي كان أساس
السالم العاملي لـعقود طويلة .والتنسيق موجـود بني الرئيس الصيني يش جينبينغ
والرويس فالديمري بوتني لشن حربني يف وقت واحد“.
ويف الـوقت الذي ال توجد فيه خطة واحدة تـربط ما بني طموحات العواصم االربع:
بكـني وموسـكو وطـهران وانقـرة ،لكن هنـاك مسـتوى مـن التحليـل املشرتك
واحلذر.وتشكو حكومـات الصني وروسيا وإيران تركيـا من استهداف أمريكا هلا
بحمالت لـ“تغيـري النظام“ ،وكل دولة لدهيـا طموحها للهيمنـة يف منطقتها ،وكلها
تربر طموحاهتا بالرابطة مع الناس خارج حدودها الوطنية.
وتـؤكد احلكومـة الصينية عـىل قدر الصني الوطـني بـ“الوحدة“ بني األرض األم
واستيعاب تايوان .
ويناقش بوتني أن هناك عـملية “إبادة“ يتعرض هلا املتحـدثون باللغة الروسية يف
أوكرانيا ،وعىل روسيا واجب محايتهم .
وتبـدو أمريكا بعد اخلروج الفوضوي من أفغانـستان هذا الصيف ضعيفة ،وهو ما
يزيـد من حماوالت كل من الصني وروسيا وإيران معاجلة املظامل القديمة ،أو الدفع
قدما لتحقيق الطموحات التي طاملا حلمت هبا.
وسرتاقب القـوى التصحـيحية يف أوروبـا وآسيا والـرشق األوسط عملـيات نرش
القوات يف القارات األخرى.
ولو حدث هجوم عىل أوكـرانيا وتايوان دون أي مواجهـة ومعارضة ،فهذا سيعمل
حتوال يف ميزان القوة الذي يتحدث عنه بيلدت .
لكن القوة األمريكية العظمى ومصداقيتها قد ترتاجع من خالل سلسلة من التعايش
املـذهل ،والتي ستعطـي معا إشارة عن تـنازل أمريكا ،وهنـاك خوف يف أوروبا من
حديث بايدن عن التوصل “لتسوية“ أمنية مع روسيا يف القارة األوروبية.
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ويف حالة تقديم الواليـات املتحدة تنازالت لروسيـا يف وجه التهديد الذي متثله عىل
أوكرانيا ،فسـتتجرأ الصني ،وتزيد من الضـغوط عىل تايوان ،وربام ضغطت إيران
عىل الكابح النووي.
وسيقوم حلفاء أمريكـا الدوليون ،وهم مهمـون هلا ،بالتخيل عنهـا؛ نظرا لفقداهنم
الـثقة هبا .ويعرف البيت األبيض هبذه املخـاطر ،كام ويعلم أن عليه اختيار معاركه،
وإال بات يف خطر تقديم التزامات فوق طاقته وعليه ،فموقف أمريكي قوي يف أوروبا
وآسيا والرشق األوسط قد يساعد عىل إعادة الردع األمريكي حول العامل .والسؤال
يتعلق باملكان الذي عليها استعراض عضالهتا فيه.
ويؤرش حجم التهديد إىل الصني .أما ميزان االستفزاز ،فيميل لروسيا .ويميل ميزان
املخاطر الـصغري باجتاه إيـران او تركيا الـتي مل تدخال بعد الـنادي النووي.ومن
النـاحية االسرتاتيجـية ،تشعر إدارة بـايدن بأهنا مـدفوعة بغريـزهتا للرتكيز عىل
الصني ،باعتبارها التحدي األبرز للقوة األمريكية املتفردة يف العامل.
واقرتح بايدن أن أمريكـا ستدافع عن تايوان لو تعرضت هلجوم من الصني ،لكنه مل
يقدم ترصحيات مماثلة عن أوكرانيا.
ومع ذلك ،يعـتقد معظم املحللني األمـريكيني أن هجوما عىل تـايوان ليس حمتمال يف
 ،2022ذلك أن الرئيس يش يـريد استقرارا؛ حتـى يعزز سلطته يف مـؤمتر احلزب
الشيوعي املقبل يف اخلريف .حيث أن التهديـدات الروسية ألوكرانيا حمتملة ،إال أن
مواجهة عسكرية مبارشة مع دولة مسلحة نوويا غري حمتملة.
وبدال مـن ذلك ،هدد بايدن ،بوتني بعقوبات اقتصـادية شديدة لو غزا أوكرانيا التي
وعدها بـالدعم العسكري حـال تعرضت للهجوم العسكـري .وضمن هذا السياق،
فغـارات جوية عىل املـنشآت النـووية اإليرانيـة تبدو أقل خطـرا من االشتباك مع
القوات الروسية والصينية.
إال أن بايـدن ،مثل سلفيه باراك أوبـاما ودونالـد ترامب ،مرتدد بـالتورط يف حرب
جديدة بالرشق األوسط.
ومن الواضح أن إدارة بايدن لن تسحب خيار العمل العسكري عن أي من النزاعات
الثالثـة ،لكنها ستعـول عىل األسلحة الدبلـوماسية واالقـتصادية ،مـثل العقوبات
االقتـصادية القاسية التي فرضتها الـواليات املتحدة عىل إيران ،ويمكن استخدامها
ضد روسيـا والصني حال حصل اهلجـوم عىل تايوان وأوكرانـيا .كل هذا ال يعني
بداية حرب عاملية ثالثة ،ولكن هناية العوملة.
االستمرار السلس لوصول املواد االولية وتصدير املواد املصنعة
فرض التطور االقتصادي عىل الصـني تزايد احلاجة اىل املوارد وبخاصة الطاقة من
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نفط وغاز ،حتى اصبحت اليوم ثاين اكرب مستهلك هلام وهي تستورد القسم االكرب
من حاجتهـا من اخلارج اي من الرشق االوسـط وافريقيا وحتـى فنزويال ،ولذلك
اصبحت مضطرة اىل محاية مـصاحلها وتأمني هذه املـوارد يف مصادرها وخطوط
نقلها عرب البحـار او اليابسـة .وكذلك فهي بحاجـة اىل االسواق لتصديـر انتاجها
الصناعي والزراعي وغريمها ،وهذا ما فرض عليها ان تدخل كالعب جيوسرتاتيجي
عىل مستوى عامل اليوم ،وأن تنرش قواهتا يف الرب والبحر حلامية اساطيلها التجارية،
وحلامية مـصادرها من الـطاقة ومصـاحلها يف الدول املعـرضة ملخاطـر قد هتدد
استمرار وصول هذه املوارد.
 تقوم الصـني حاليا بانشاء اسطول بحري ضخم (يتوقع جهوزيته عام ، )2030لتـامني اعايل الـبحار والتجـارة بني الصني وافـريقيا واخللـيج والرشق االوسط
واوروبا .
 تم انشاء خط سكة حديد بني الصني واوروبا عرب روسيا . العمل عىل انشاء طريق احلرير لنقل البضائع من واىل الصني  ،والذي تقوم امريكابالعـمل عىل قطعها عرب املسـاعدة بانتقـال اجلامعات املسلحة مـن العراق وسوريا
لنرشهم بالقرب من الطريق .
 اقامة قاعدة عسكرية يف جيبويت . استعادة تايوان اىل الرتاب الصيني هو هدف مجيع الرؤساء الصينيني  .وقد تعهدالرئيس احلـايل باستعـادة الصني لتـايوان بجميـع الوسائل ان اسـتعادة الصني
لتايوان ستسهل السيطرة عىل بحر الصني وحيفف الطوق عىل الصني.
الفروقات يف احلداثة بني املدن الصينية والرصاع مع االقليات املسلمة
 ان تطوير اي منطقة يبدأ بتطوير البنية التجتية  .وبعد ازمة  2008ركزت الصنيعىل تطـوير البنية التحتيـة يف كامل الصني مع الرتكيز عىل املنـاطق النائية (يقال ان
الزيادة السنوية قي البنية التحتية يف الصني يعادل كامل البنية التحتية للربازيل) .
 بعد فرتة رصاع عىل السلطة بني الشيوعيني ،بعد وفاة ماوتيس تونغ ،بدأت يف عام 1979خطوات انفـتاح من جانب احلزب واحلكومـة ،وصدر قانون ينص عىل عدم
انتهاك خـصوصيات األقليات القـومية وعاداهتا ،واستـئناف بعثات احلج ،وإعادة
فتح املـساجد املغلقـة التي بلغ عددهـا آالفاً وإعادة العـطالت اإلسالمية ،وسمحت
احلكومة بدخول أعـداد من املصاحف من الدول العربية ،وقد امجع حمللون عىل ان
االنفـتاح الرسمي عىل املـسلمني الصينيني ،الـذي تزايد بشـكل ملحوظ يف العقدين
األخرييـن انام يرتبـط بشكل حيـوي ووثيق بالتـوسع الكبري يف عالقـات التعاون
االقتصادي والتبادل التجاري بـني الصني وبلدان العاملني العريب واالسالمي ،وما
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يتضمنه ذلك من زيادة كبرية يف االستثامرات ،ما يعكس حرص بكني عىل اسرتضاء
هذه البلدان وعدم استفزازها يف مشاعرها وعقيدهتا.
لكن هذا االنفتاح يـعترب غري كاف لعدد مـن اجلامعات واالعراق املسلـمة ،وخاصة
االيغور ،وتعـد هذه العرقـية املنحدرة مـن األتراك أهم أعراق املـسلمني يف الصني،
وترتكز كثافتها السـكانية يف منطقة سنغ يانغ التي كانت تسمى تركستان الرشقية،
وتشكل سدس املـساحة اإلمجاليـة للصني ،واإليغور هم السـكان األصليون هلذه
املنطقة  ،وتقدر بـاكثر من عرشة ماليني ايغـوري  ،الذين يرفضـون بشدة التدخل
الصيني يف حياهتم  ،وهم قد قاموا بثورات عدة عرب التاريغ لالستقالل عن الصني ،
وهنالك شكوك بقيامهم باعامل شغب وتفجريات.
خالل احلرب الدائرة يف سوريا  ،تبني وجـود جمموعة كبرية (باالالف)من االيغور
املسلحني املدربني يف تركيا ذوات نزعة اسالمية متشددة تقاتل مع داعش والنرصة ،
وتتحكم بحركتها املخابرات الرتكـية  .هذا عزز القناعة الصينية بوجود اياد اجنبية
(تركيـا ومن ورائها امريكـا) تعمل للعبث باالمن الـصيني عرب االيغور  .وقد ردت
الصني بدعم سيايس(استخدام حق النقض يف جملس االمن)،واقتصادي (دعم البنك
املركزي السـوري)،وعسكري وامني للـدولة السوريـة والعمل معها ومع روسيا
للقضـاء عليهم يف سوريا ،ومنع عودهتم اىل الصني كذلك الـتشديد والرقابة االمنية
املشددة لاليغور وخاصة الناشطني منهم.
خامتة
امريكا دولة سائـدة والصني دولة صاعدة ومتلك كل االمكـانيات ان تكون سائدة،
فالصدام بينهام هو مسالة وقت  .واملرجح انه االن الوقت املناسب لعدة اسباب:
 -1امريكا يف وضع ضعيف نسـبيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا ،فالصدام مع
الـصني ليس عىل حـدود امريكا ،بل هـو عىل بعد االف الكـيلوميـرتات عن احلدود
االمريكية .
 -2الصني دولة جبارة عىل حـدودها ومع جتربة االسلحة احلديثة التي ال متلك
امريكا معادال هلا فنتيجة املـواجهة العسكرية مع الصني حمـسومة هزيمة المريكا
وانتصار للصني .
 -3الوقـت ليس من صـالح الصني فيـتم االن حتويل اسـرتاليا حلـيف امريكا
اللصيق اىل قوة نووية سيحـسب هلا حساب يف املواجهة املقبلة.كذلك قد يتم تسليح
اعداء الصـني بحيث قد تعيد الصني حساباهتـا العسكرية علام ان االسلحة احلديثة
التي اجرت الصني التجـارب عليها قد ال يستـمر تفوقها بابـتكارات تقنية واسلحة
جديدة حتد من فاعليتها.
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 -4ان سيـاسة الولد الـواحد التي استـمرت لفرتة طويلـة ادت اىل صعوبات يف
املحـافظة عىل عـديد ونوعـية عنارص اجلـيش الصيني عـسكريا وانخفـاض النمو
االقـتصادي مع مـرور الزمـن ،اذ من املتوقـع ان خيرس االقتصـاد الصيني 200
مليون عامل و عليه اعالة  150مليون متـقاعد بحلول  ، 2030وبالتايل الوقت ليس
لصالح الصني بالنسبـة جلرياهنا وخاصة اهلند املتوقـع تفوقها عىل امريكا بالناتج
القومي يف . 2030
من اجلانب الرويس فان الوقت مناسب الحتالل رشق اوكرانيا لالسباب التالية:
 -1حاجة روسيـا لرشق اوكرانيا لرضورات االمن القـومي ،كام اوضحنا يف مقالة
(عودة الزعامة الروسية) “شؤون االوسط العدد .“ 164
 -2عدم وجود رد عسكري غريب مناسب عىل احلشود الروسية.
 -3وجود ازمة طاقة عامليـة مما جيعل سالح الغاز الرويس امضى كثريا من سالح
العـقوبات االقتصـادية الغربيـة ،خاصة يف هـذا الشتاء الـبارد واالعتامد االسايس
الوروبا عىل الغاز الرويس.
 -4ان الرابح يف هذه احلرب من يملـك التفوق الناري والقدرة اللـوجستية ،وهذان
العامالن يتفـوق هبام اجلانب الرويس املستعني باجلـيوش السيبريية الذين يعتربوا
الشتـاء االوكراين كربيع سيـبريي مما يعطيه افضلـية عىل اجليش االوكراين ذات
اخلربات املحدودة .
ان التحالف الرويس الصيني ذو القدرات االقتصـادية والعسكرية اهلائلة ،يستطيع
حسم هذة املعركـة العسكرية يف مواجهة الغرب ،الذي مل يعد يملك عمليا غري ادارة
امـوال العامل عرب نظـام السويفـت ،الذي يمكن لـدول الربيكس انـشاء بديل له اذا
قرروا ،فـيخرس الغرب اخر معـاركه .وهنالك احتامل كبـري ان تستغل بعض الدول
ككـوريا الشاملية وتركيا وايران ،اهنيـار اهليمنة االمريكية عىل العامل ،حيث تقتحم
كوريـا الشاملية كوريا اجلنوبية ،وحتـتل تركيا قربص ،وتصبح ايران دولة نووية
او تفرض سيطـرهتا املعنـوية عىل االقل عىل دول اخلليج ،وتـصبح كل دولة متلك
امكانـيات عسكـرية اكرب من جرياهنـا تفعل ما تـشاء  .ويدخل العـامل يف فوضى،
ويصبع من الرضوري انشـاء جملس جديد الدارة العامل يتـالف من الدول الدولية
(امريكا ،روسيا،والصني،واالحتـاد االورويب اذا استمر متاسكه)والدول االقليمية
الكربى .

