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 Sinophobia
أمناط توظيف العداء للصني يف دول جنوب آسيا

�أواًل: م�ساعر مت�سابهة و�سياقات خمتلفة
فــي ظــل تنامــي الصعــود الصينــي، كإحــدى القــوى الدوليــة 
والمؤثــرة، تنامــت المخــاوف مــن هــذا الصعــود، خاصــة بيــن الدول 
المجــاورة لهــا، خاصــة الهنــد وباكســتان، وبنجالديــش وســريالنكا، 

وذلــك علــى النحــو التالــي:  

1- الهنــد: شــهدت العالقــات التجاريــة بيــن الهنــد والصيــن تطــوراً 
كبيــراً وملحوظــاً، فقــد ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن 
مــن حوالــي 2,92 مليــار دوالر فــي عــام 2000)1(، إلــى حوالــي 
70,73 مليــار فــي عامــي 2015 و2016)2(، وأصبحــت الصيــن 

أهــم شــريك تجــاري للهنــد. 

وعلــى الرغــم مــن قــوة العالقــات التجاريــة بيــن البلديــن، فــإن 
ــاه  ــلبية تج ــر س ــة نظ ــل وجه ــزال يحم ــدي الي ــام الهن ــرأي الع ال
الصيــن، فقــد كشــف اســتطالع للــرأي أجرتــه "بــي بــي ســي وورلــد 
ــود لديهــم وجهــة  ــي عــام 2014 أن 35% مــن الهن ســيرفيس" ف
نظــر ســلبية عــن الصيــن، فــي حيــن أن 27% مــن الهنــود فقــط 
ينظــرون إليهــا بشــكل إيجابــي)3(، وتعــد هــذه النســبة معتدلــة مقارنة 
بمــا كانــت عليــه الحــال فــي الســنوات الماضيــة، ويمكــن إرجــاع 

العــداء للصيــن للعوامــل التاليــة: 

• النزاعــات اإلقليميــة والحدوديــة بيــن البلديــن: فقــد قامــت 

ــة، وســيطرت  ــدود الهندي ــاح الح ــام 1962، باجتي ــي ع ــن ف الصي
ــا  ــة" كم ــت الجنوبي ــش" أو "التب ــال برادي ــة "أروناتش ــى منطق عل
تســميها الصيــن، ولكنهــا لــم تلبــث أن انســحبت وعــادت إلــى "خــط 
مكماهــون"، والــذي رســمته الســلطات االســتعمارية البريطانيــة في 
ــي  ــة ف ــة المتعاقب ــات الصيني ــتمرت الحكوم ــد اس ــام 1914. وق ع
ادعــاء أحقيــة الصيــن فــي الســيطرة علــى اإلقليــم، وهــو مــا تســبب 

فــي توتــر العالقــات بيــن البلديــن. 

ــا  ــداالي الم ــد "ال ــتقبلت الهن ــة: إذ اس ــركات االنفصالي ــم الح • دع
الرابــع عشــر" وكذلــك عــدداً كبيــراً مــن الالجئيــن مــن إقليــم التبــت، 
ــة  ــه إلــى منطق ــه، وتحويل وذلــك بعدمــا نجحــت فــي الســيطرة علي

حكــم ذاتــي تتبــع الدولــة الصينيــة فــي 1950.

• العالقــات الصينيــة – الباكســتانية الوثيقــة: فقــد قامــت الصيــن 
تاريخيــاً بدعــم باكســتان اقتصاديــاً وعســكرياً فــي مواجهــة الهنــد، 
وقامــت مؤخــراً باالســتثمار فــي بناء مينــاء جوادر الباكســتاني على 
شــواطئ بحــر العــرب، وهــو األمــر الــذي يقلــق الهنــد مــع األخــذ 
فــي االعتبــار الطابــع الصراعــي للعالقــات الهنديــة – الباكســتانية.

2- حالــة باكســتان: يشــار عــادة إلــى الصيــن علــى أنهــا صديقــة 
باكســتان فــي الســراء والضــراء، حيــث تجمــع الدولتيــن عالقــات 
قويــة اســتمرت علــى مــدار عقــود. ويبــدو أن عمــق العالقــات 
بينهمــا لــم ينعكــس علــى المســتوى الشــعبي بالدرجــة ذاتهــا، وقــد 

تشـــرتك دول جنـــوب آســـيا يف شـــعور "اخلـــوف مـــن الصـــني" )Sinophobia(، غـــري أن نشـــأة وتطـــور هـــذا الشـــعور 
يختلـــف مـــن دولـــة ألخـــرى، كمـــا تتبايـــن أســـبابه بـــني أســـباب ترتبـــط بعوامـــل خارجيـــة، أو بعوامـــل داخليـــة؛ سياســـية 
أو اجتماعيـــة، أو اقتصاديـــة. ويف هـــذا اإلطـــار تتنـــاول املقالـــة احلاليـــة هـــذه الظاهـــرة، مـــع توضيـــح الفـــروق يف كل 
حالـــة، مـــن حيـــث الســـياق الـــذي تســـبب يف هـــذا الشـــعور، ومـــدى انتشـــاره، وانعكاســـاته علـــى العالقـــات الصينيـــة بتلـــك 

الـــدول.  

د. امتياز أحمد
 املدير التنفيذي للمركز اإلقليمي للدراسات 

االسرتاتيجية )RCSS(، سريالنكا
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وضــح هــذا بصــورة أساســية العــام الماضــي، حينمــا خرجــت 
تظاهــرات شــعبية حاشــدة ضمــت المجتمعــات المحليــة والجماعات 
ــادة المحافظــات الصغيــرة فــي باكســتان، خاصــة فــي  العرقيــة وق
منطقــة جيلجيــت – بالتســتان وغــرب بلوشســتان ومحافظــات 
ــن  ــر االقتصــادي بي ــة "المم ــر ضــد إقام ــة، للتظاه ــند الجنوبي الس
الصيــن وباكســتان"، الــذي ســيربط مينــاء جــوادر الباكســتاني بإقليم 

ــي.  ــة" الصين "شــينجيانج الغربي

ويمكــن إرجاع االحتجاجــات إلى وجود عداء للصين، باإلضافة 
إلــى عوامــل آخــرى هــي تغييــر مســار "الممــر االقتصــادي"، حتــى 
يصــب فــي مصلحــة إقليــم "البنجــاب" الباكســتاني، والــذي سيســتفيد 
اقتصاديــاً مــن المشــروع، فــي حيــن أن المحافظات األخــرى، والتي 
كان مــن المخطــط أن يمــر بهــا المشــروع فــي البدايــة، ســوف تفقــد 

الفــرص االقتصاديــة المنبثقــة عنه. 

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن إقامــة الممــر االقتصــادي، غــذى مــن 
التوتــرات العرقيــة، إذ إن األقليــات العرقية في محافظتي بلوشســتان 
ــي  ــش الباكســتاني وجــوده ف والســند، تتخــوف مــن أن يعــزز الجي

مناطقهــم تحــت ذريعــة تأميــن الشــركات 
الصينيــة العاملــة فــي المشــروع. ومــن ثــم، 
تتداخــل مشــاعر العــداء للصيــن مــع شــبكة 
المصالــح التــي يؤثــر عليهــا التعــاون الثنائي 

بيــن الدولتيــن ســلباً أو إيجابــاً. 

3- بنجالديــش: منــذ عــام 1971 لــم تســتقر 
ــى  ــش عل ــن وبنجالدي ــن الصي ــات بي العالق
نمــط واحــد، بــل تأرجحــت بيــن معــاداة 
ــاعر  ــت المش ــد تنام ــا، فق ــن ومواالته الصي

المعاديــة للصيــن فــي بنجالديــش فــي عــام 1971، بســبب وقــوف 
الصيــن إلــى جانــب باكســتان، ورفضهــا انفصــال بنجالديــش عــن 
باكســتان، بــل واســتخدمت بكيــن أول فيتــو لهــا فــي مجلــس األمــن 
لعرقلــة انضمــام بنجالديــش لألمــم المتحدة فــي عــام 1972، بحجة 
أن القــوات الهنديــة مازالــت علــى أرض بنجالديــش، وبالتالــي فإنها 

ال ُتعــد دولــة مســتقلة بالكامــل.

ــش  ــي بنجالدي ــم ف ــر النظــام الحاك ــك، أدى تغيي ــل ذل ــي مقاب ف
مــن خــالل انقــالب عســكري فــي عــام 1975، إلــى تحــول نمــط 
العالقــات إلــى التعــاون، خاصــة بعدمــا بــادرت الصيــن باالعتــراف 
ــن ســعت الحكومــات العســكرية  ــك الحي ــذ ذل ــد. ومن بالنظــام الجدي
المتعاقبــة فــي بنجالديــش إلى تعزيــز العالقات االقتصاديــة واألمنية 
مــع الصيــن، ليــس بغــرض تعزيــز التنميــة االقتصاديــة فــي البــالد 

فحســب، ولكــن أيضــاً لمواجهــة النفــوذ الهنــدي فــي بنجالديــش. 

ومــع تولــي الحكــم نظــام منتخــب ديمقراطيــاً فــي عــام 1991، 
ــد  ــكل نظــام. فق ــة ل ــة الحزبي ــن بالخلفي ــط االتجــاه نحــو الصي ارتب
ــي  ــم ف ــى الحك ــذي وصــل إل ــي )ال ــي البنجال عــزز الحــزب القوم
عــام 1991 ومــرة أخــرى فــي عــام 2001( العالقــات التعاونيــة 
مــع الصيــن، بســبب مواقــف الحــزب المناهضــة للهنــد، بينمــا كان 
حــزب "رابطــة عوامــي" )الــذي فــاز فــي االنتخابــات الوطنيــة فــي 
عامــي 1996 و2008( يكــن مشــاعر معاديــة للصيــن ســراً، 

نظــراً لمواالتــه للهنــد.

أعقــاب  فــي  للحــزب  الهنــدي  التأييــد  حجــم  وضــح  وقــد 
االنتخابــات التشــريعية التــي جــرت فــي عــام 2014، والتــي فــاز 
ــد  ــة. وق ــد صراح ــه الهن ــي"، ودعمت ــة عوام ــزب "رابط ــا ح فيه
شــهدت االنتخابــات انــدالع أعمــال عنــف، كمــا قاطعتهــا أحــزاب 
ــى إجــراء  ــى نتائجهــا، كمــا دعــت إل المعارضــة، واعترضــت عل

ــل.  ــن دون ح ــة م ــة قائم ــتمرت األزم ــدة، واس ــات جدي انتخاب

وقــد ســارعت حكومــة حــزب "رابطــة عوامــي" إلــى تحســين 
عالقتهــا بالصيــن، وهــو مــا وضــح عقــب زيــارة الرئيــس الصينــي 
شــي جيــن بينــغ إلى بنجالديــش في أكتوبــر 2016، والتي أســفرت 
عــن توقيــع 27 صفقــة ومذكــرة تفاهــم بلــغ إجمالــي قيمتهــا 13.6 

مليــار دوالر أمريكــي)4(.

ــي  ــريالنكا ف ــي س ــية ف ــات الرئاس ــهدت االنتخاب 4- ســريالنكا: ش
ــد  ــن، مــن خــالل التأكي ــاً للخــوف مــن الصي ــر 2015، توظيف يناي
علــى "مــواالة" ماهينــدا راجاباكســا، الرئيــس المنتهيــة واليتــه، إلــى 
بكيــن، وقــدم منافســه فــي االنتخابــات مايتريبــاال سيريســينا نفســه 
ــع  ــات م ــع العالق ــالً لتطبي ــر مي ــن وأكث ــاً للصي ــاره مناهض باعتب
الهنــد، خاصــة أنــه أســس حملتــه االنتخابيــة 
علــى وعــد تحريــر ســريالنكا من فــخ الديون 
الصينيــة، وتعليــق العمــل فــي عــدة مشــاريع 
صينيــة ضخمــة. وقــد نجــح األخيــر فــي 
ــد انطباعــاً  الفــوز باالنتخابــات، وهــو مــا ولّ
بــأن العالقــات الســريالنكية – الهندية ســوف 

تشــهد تحســناً خــالل فتــرة حكمــه.

غيــر أن الحكومــة الجديــدة لــم تمتلــك 
ــى  ــدة، خاصــة أنهــا كانــت عل ــارات عدي خي
حافــة التخلـّـف عــن الســداد، ونظــراً لحاجتهــا إلــى مزيــد مــن الوقت 
لســداد الديــون القديمــة، فضــالً عــن الحصــول علــى قــروض 
جديــدة، فلقــد رضــخ للمطالــب الصينيــة، والتــي مــن بينهــا إعــادة 
تفعيــل بعــض المبــادرات الُمعلّقــة، مثــل مبــادرة مينــاء مدينــة 
كولومبــو بقيمــة 1.4 مليــار دوالر ومنــح الصيــن مشــاريَع جديــدة، 
فضــالً عــن بيــع الحكومــة الســريالنكية 80% مــن حصــص مينــاء 

ــار دوالر. ــدره 1.1 ملي ــغ ق ــن بمبل ــا للصي هامبنتوت

وقــد دفعــت هــذه األحــداث إلــى تنامــي الشــعور بالعــداء للصين، 
ــا، حيــث خرجــت تظاهــرات  ــاء هامبانتوت خاصــة فــي منطقــة مين
تطالــب بوقــف تســليم المينــاء للصيــن، وقــد شــارك فــي هــذه 
ــاء  ــون" لشــركة إدارة المين ــون المؤقت ــرات أيضــاً "الموظف التظاه
ــئ  ــة الموان ــة دائمــة" بهيئ ــوا الحكومــة "بتعيينهــم بصف ــن طالب الذي
المملوكــة للدولــة بســريالنكا)5(. وفــي أثنــاء تلــك التظاهــرات، منــع 
هــؤالء الموظفــون ســفينة يابانيــة حاملــة للســيارات وســفينة تجاريــة 
ســنغافورية مــن مغــادرة المينــاء، ممــا أســفر عــن تكبــد غرامــات 

ــة علــى نصــف مليــون دوالر)6(. تأخيــر زادت قيمتهــا اإلجمالي

ثانيًا: �أمناط �لعد�ء لل�سني
ال تناصــب كل دول جنــوب آســيا الصيــن العــداء، بــل إن مشــاعر 
العــداء تلــك ليســت ثابتــة، حيــث تتغيــر مــن فتــرة ألخــرى، وفــي 
هــذا اإلطــار يمكــن التمييــز بيــن األنمــاط التاليــة مــن العــداء للصيــن 

فــي جنــوب آســيا: 

يالحـــظ أن التخويـــف مـــن الصـــني يســـتخدم 
ـــل  ـــن أج ـــة م ـــم الدميقراطي ـــً يف النظ أحيان
ــعبي  ــد الشـ ــن التأييـ ــدر مـ ــرب قـ ــب أكـ كسـ
يف فـــرتة االنتخابـــات، غـــري أنـــه بعـــد جنـــاح 
فـــإن  االنتخابـــات،  يف  نفســـه  احلـــزب 
ـــم  ـــا يت ـــادة م ـــني، ع ـــادي للص ـــاب املع اخلط
ــى  ــز علـ ــر يركـ ــاب آخـ ــح خطـ ــريه لصالـ تغيـ

ــة ــات التعاونيـ العالقـ
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كيف يفكر العامل الثاين؟

ــن  ــة للصي ــاعر المعادي ــم الشــعبي: المش ــى الدع 1- الحصــول عل
ــد،  ــي الهن ــة، فف ــة الحاكم ــن األنظم ــان م ــض األحي ــي بع ــع ف تنب
ــد، ظهــرت  ــة للهن ــال، نجــد أن المشــاعر المعادي ــى ســبيل المث عل
فــي الفتــرة التاليــة للعــام 1962، فقبــل ذلــك التاريــخ، وتحديــداً مــع 
الثــورة الصينيــة فــي عــام 1949، أيــد النظــام الهنــدي الحاكــم مبــدأ 
ــدول  األخــوة الصينيــة – الهنديــة، بــل وكانــت الهنــد مــن أولــى ال
ــل  ــك قب ــي عــام 1950، وذل ــن الشــيوعية ف ــي اعترفــت بالصي الت

ــي عــام. ــد بحوال االعتــراف الباكســتاني بالهن

ويالحــظ أن التخويــف مــن الصيــن يســتخدم أحيانــاً فــي النظــم 
الديمقراطيــة مــن أجــل كســب أكبــر قــدر مــن التأييــد الشــعبي 
ــي  ــاح الحــزب نفســه ف ــد نج ــه بع ــر أن ــات، غي ــرة االنتخاب ــي فت ف
االنتخابــات، فــإن الخطــاب المعــادي للصيــن، عــادة مــا يتــم تغييــره 
لصالــح خطــاب آخــر يركــز علــى العالقــات التعاونيــة، ومــن ذلــك 
مصطلــح )INCH(، وهــي تضــم أول حرفيــن مــن اســم البلديــن، 
والــذي اقترحــه رئيــس الــوزراء الهنــدي الحالــي نارينــدرا مــودي 

للتعبيــر عــن حجــم التعــاون بيــن البلديــن)7(.

2-تحقيــق مصالــح اقتصاديــة: يمكــن التمييــز بيــن الرأســمالية 
التجاريــة والرأســمالية الصناعيــة، ففــي حيــن أن الفئــة األولى تنفتح 
علــى الــدول األجنبيــة، باعتبــار أن أرباحهــا تعتمــد علــى اســتيراد 
ــدول،  ــذه ال ــن ه ــة، م ــودة عالي ــعراً، أو ذات ج ــل س ــا أق ــلع إم س
ــارة  ــى التج ــود عل ــة، تفضــل وضــع قي ــمالية الصناعي ــإن الرأس ف
الخارجيــة، حتــى تتمكــن مــن ترويــج منتجاتهــا وتحقيــق أربــاح مــن 
دون أن تتعــرض لمنافســة مــن منتجــات أجنبيــة أقــل ســعراً. وهنــا 
ــد  ــي ق ــة الت ــي الرأســمالية الصناعي ــز ف ــن يترك ــداء للصي ــإن الع ف

ــاً. ــة األقــل ثمن تتعــرض ســلعها لمنافســة مــن نظيراتهــا الصيني

وهنــاك اتجــاه يــرى أن هــذا العــداء للصيــن مــن قبل الرأســمالية 
الصناعيــة، ســوف يتراجــع خاصــة مــع عولمــة اإلنتــاج الصناعــي، 
ودخــول الشــركات الصناعيــة المحليــة فــي شــراكات مــع دول 

أجنبيــة إلنتــاج الســلع والخدمــات. 

3- الدعايــة المســاندة للنظــام الحاكــم:  يــرى أنطونيــو جرامشــي، 
ــزاب  ــع األح ــابه م ــالم تتش ــائل اإلع ــي، أن وس ــوف اإليطال الفيلس
ــال  ــاع الشــعبي حي ــق اإلجم ــث ســعيها لتحقي السياســية)8(، مــن حي
ــرأي العــام،  ــر فــي اتجاهــات ال ــي فهــي تؤث ــة. وبالتال ــة معين قضي
ونظــراً الرتبــاط اإلعــالم، إما بالحكومات أو الرأســمالية الصناعية، 

ــذه  ــت ه ــال كان ــي ح ــن، وف ــال الصي ــم حي ــر بتوجهاته ــا تتأث فإنه
ــة والعــداء  التوجهــات ســلبية، فإنهــا ســوف تبــث مشــاعر الكراهي
للصيــن، أمــا إذا كانــت المصالــح السياســية واالقتصاديــة متوافقــة 
مــع الصيــن، فإنهــا ســوف تؤكــد علــى العالقــات التعاونيــة. وتقــوم 
وســائل اإلعــالم فــي جنــوب آســيا بالترويــج الســلبي أو اإليجابــي 

للصيــن بنــاء علــى شــبكة المصالــح السياســية واالقتصاديــة.

4- دعــم مصالــح الطبقــة المهيمنــة: ويتــم ذلــك من خــالل "المثقف 
العضــوي"، ويقصــد بــه وفقــاً لـــجرامشي، المثقــف الــذي ينتمي إلى 
ــددة،  ــة مح ــق وظيف ــعى لتحقي ــة، ويس ــة المهيمن ــة االجتماعي الطبق
وهــي مســاعدة تلــك الطبقــة علــى مــد نفوذها علــى بقية المجتمــع)9(. 
ونظــراً للعالقــة القويــة التــي تربــط "المثقفيــن العضوييــن" بالفئــة 
ــاج  ــاً، فإنهــم يقومــون بإنت ــة سياســياً واقتصادي ــة المهيمن االجتماعي
العــداء للصيــن فكريــاً وثقافيــاً، وغالبــاً مــا يمتــد تأثيــر هــؤالء لفتــرة 
أطــول مــن تأثيــر اإلعــالم، وذلــك ألنه بمجــرد انتشــار "نظرياتهم"، 

فإنهــا تنطبــع فــي العقــول، ويصبــح مــن الصعــب تغييرهــا. 

ــي  ــا ورد ف ــتدالل بم ــك االس ــى ذل ــة عل ــم األمثل ــن أه ــد م ويع
ــي  ــا" ف ــانكيا كوتيلي ــه "تش ــذي ألّف ــاب )Arthashastra(، وال كت
القــرن الرابــع قبــل الميــالد، لتأجيــج مشــاعر العــداء للصيــن: "مــن 
يحيــط بالملــك مــن كل الجهــات، بــأراٍض مالصقــة ألراضيــه، هــو 
ــوال نفســه، مــن تفصــل أرضــه عــن أراضــي  ــى المن العــدو. وعل
الملــك أراٍض أخــرى هــو الحليــف")10(. وفــي ضــوء ذلــك، نجــد أن 
الصيــن، شــأنها فــي ذلــك شــأن باكســتان، ُتصــّور علــى أنهــا عــدو 
للهنــد، فــي حيــن أن روســيا ُتصــّور علــى أنهــا حليــف للهنــد. لــذا 
ــب  ــة، الســيما عندمــا يتطل ــة مهمــة حيوي ــر هــذه العقلي صــار تغيي

تغييــر طبيعــة األشــياء نظــرة جديــدة.

وختامــاً، يمكــن القــول إن الجــدل حــول مشــاعر العــداء للصيــن 
سيســتمر فــي التأثيــر علــى جنــوب آســيا لبعــض الوقــت، والســبب 
الرئيســي لذلــك هــو أن دول جنــوب آســيا، مثــل بقيــة دول العالــم، 
تشــعر بالرهبــة تجــاه "نهــوض الصيــن مــن جديــد". وتجــدر 
اإلشــارة هنــا إلــى أن الصيــن فــي القــرن الثامــن عشــر كانــت أكبــر 
ــة أو جنــوب آســيا،  ــم، أمــا شــبه الجزيــرة الهندي اقتصــاد فــي العال
فكانــت فــي المركــز الثانــي)11(. أمــا وقــد أصبــح نهــوض الصيــن 
مــن جديــد أمــراً واقعــاً، فــإن الســؤال هــو: هــل بمقــدور جنوب آســيا 

أن تنهــض مجــدداً هــي األخــرى؟ 
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