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والطريــق"  "الحــزام  الطمــوح  الصينــي  المشــروع  أثــار  لقــد 
المخــاوف مــن أن الصيــن لهــا أطمــاع "امبراطوريــة"، فهــل هــي 
بالفعــل بصــدد أن "تحكــم العالــم"؟ وفــق توقعــات عــدد كبيــر مــن 
ــة حــول  ــئلة مفتوح ــا أس ــذه وغيره ــن. تظــل ه ــراء والمحللي الخب
ــي  ــي ف ــام العالم ــتقبل النظ ــي ومس ــود الصين ــن الصع ــة بي العالق
المســتقبل المنظــور، ومــن المفيــد فــي اإلجابــة عليها توســيع زاوية 
الرؤيــة لتشــمل ليــس فقــط عوامــل القــوة االقتصاديــة والعســكرية، 
بــل أيضــاً الخصائــص الحضاريــة والتاريخيــة والثقافيــة، ودورهــا 

فــي تشــكيل الســلوك الصينــي.

اأوًل: املقومات احل�شارية للدولة ال�شينية
طــرح المحلــل المتخصــص فــي الشــؤون الصينيــة مارتــن جاكس، 
ــم" مقاربــة  صاحــب الكتــاب الشــهير "عندمــا تحكــم الصيــن العال
"الدولــة الحضاريــة" فــي وصــف الصيــن، لتمييزهــا عــن نمــوذج 
ــي  ــل الوحــدة األساســية للنظــام الدول ــذي يمث ــة" ال ــة القومي "الدول

الحالــي.

ويســجل التاريــخ ظهــور الصيــن كدولــة موحــدة في عــام 221 
قبــل الميــالد، كمــا أنهــا قبــل نشــأة الدولــة الموحــدة، لــم تعــرف إال 
شــكالً واحــداً للكتابــة اســتمر وتطــور حتــى الوقــت الحالــي، حتــى 
ــي  ــي يســتخدمها حوال ــة الت ــن" هــي اللغ ــة "الماندري أصبحــت لغ
ــة  ــى قومي ــم إل ــي معظمه ــن ينتم ــكان، الذي ــن الس ــون م 800 ملي

"الهــان".

 وفــي المقابــل، قــد يكــون النظــر إلــى الصيــن بوصفهــا 
مجتمعــاً متجانســاً خادعــاً ألســباب متعــددة. فالصيــن تاريخيــاً 
كانــت مكونــة مــن مجموعــات عرقيــة وإثنيــة ولغويــة متعــددة ال 
ــن،  ــن الصي ــة م ــن متفرق ــي أماك ــى اآلن ف ــود حت ــا وج ــزال له ي
علــى الرغــم مــن انتشــار عنصــر أو قوميــة الهــان ولغــة الماندرين 
ــا. هــذا  ــى جنوبه ــن إل ومشــتقاتها بشــكل واســع مــن شــمال الصي
ــة  ــم يحــدث بالصدف ــي والحضــاري ل ــس الثقاف ــن التجان الشــكل م
بــل عبــر سياســات ممنهجــة، ومــن خــالل صدامــات دمويــة بيــن 
دويــالت وقوميــات منافســة، وهجــرة الهــان مــن مناطــق تمركزهم 
ــة  ــة واللغ ــم الثقاف ــن معه ــدة حاملي ــق جدي ــي مناط ــتيطانهم ف واس

ــارة)1(.  والحض

ــة  ــدو متطرف ــات تب ــاً سياس ــة أيض ــة الصيني ــدت الدول واعتم
لتدعيــم هــذا التماســك، مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال األمــر الــذي 
أصــدره أول أمبراطــور حكــم الصيــن كدولــة موحــدة سياســياً 
قبــل الميــالد بقرنيــن، بحــرق جميــع الكتــب والمخطوطــات التــي 
كتبــت قبــل الوحــدة حرصــاً علــى أن تنظــر األجيــال القادمــة إلــى 
وحــدة الدولــة الصينيــة كحقيقــة تاريخيــة ثابتــة. ولقــد ظــل ظهــور 
حــركات انفصاليــة علــى أســس عرقيــة أو دينيــة أو مناطقيــة يهــدد 
ــن،  ــدى حــكام الصي ــا، هاجســاً ل ــة ووحــدة أراضيه تماســك الدول

منذ أن بدأت الصني حتقق قفزات اقتصادية واسعة يف 
العقود القليلة املاضية مل يتوقف النقاش حول تأثريات 
يتم  أن  ميكن  فهل  العاملي.  النظام  على  الصعود  هذا 
استمراره،  يف  مصلحة”  “صاحبة  لتصبح  الصني  إدماج 
الصعود  أن  أم  عليه؟  للحفاظ  “مبسؤولية”  وتتصرف 
إىل  املتكررة،  التاريخية  اخلربة  حسب  سيؤدي،  الصيني 
صدام بني القوة الصاعدة والقوة املهيمنة على النظام 

القائم، وهي الواليات املتحدة؟ 

كارن أبو اخلري
مستشار الشؤون الدولية مبركز 

املستقبل لألبحاث والدراسات 
املتقدمة - أبوظبي

تساؤالت مفتوحة:
كيف يؤثر صعود الصني على النظام العاملي؟ 
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ــذه  ــل ه ــة مث ــوة لمواجه ــتخدام الق ــي اس ــاً ف ــرددوا تاريخي ــم يت ول
ــات. التوجه

لفتــرات  تاريخهــا  مــدار  علــى  الصيــن  تعــرض  وبســبب 
ــي الدراســات  ــرت مدرســة ف ــة، ظه ــكك الدول ــن الفوضــى وتف م
ــي  ــام السياس ــة" النظ ــى "هشاش ــز عل ــرب ترك ــي الغ ــة ف الصيني
الصينــي وتشــكك فــي قــدرة النظــام علــى إحــكام الســيطرة علــى 
المجتمــع فــي ظــل التغييــرات الســريعة والواســعة التــي يشــهدها. 
ــيرك،  ــوزان ش ــم س ــن أبرزه ــة، وم ــذه المدرس ــب رواد ه ويذه
فــي كتابهــا الشــهير "الصيــن قــوة عظمــى هشــة" إلــى أن الخطــر 
الحقيقــي علــى النظــام العالمــي ال يأتــي مــن صعــود قــوة الصيــن، 

ــي)2(. ــا الداخل ــل مــن عوامــل ضعفه ب

وتركــز أدبيــات أخــرى علــى نجاح الصيــن في تجــاوز عوامل 
االنقســام، وبالنظــر إلــى االمتــداد الجغرافــي لألراضــي الصينيــة 
وتنــوع البيئــة والمنــاخ والتعــدد العرقــي واللغــوي يعتبــر البعــض 
ــة  ــى الدول ــا إل ــي" منه ــي فرع ــام إقليم ــى "نظ ــرب إل ــن أق الصي
القوميــة بحيــث تقــارن باالتحــاد األوروبــي أو االتحــاد الســوفييتي 
الســابق، إال أن الصيــن علــى عكــس النموذجيــن الســابقين، نجحت 

فــي تحقيــق الوحــدة والتماســك عبــر القــرون. 

ــا  ــى طبيعته ــدة إل ــق الوح ــن تحقي ــا ع ــز أوروب ــع عج ويرج
ــا،  ــدول وبعضه ــن ال ــة بي ــق طبيعي ــت عوائ ــي مثل ــة الت الجغرافي
ــي  ــددة، وف ــم متع ــم حك ــات ونظ ــات ولغ ــور ثقاف ــى ظه وأدت إل
المقابــل حبــت الطبيعــة الصيــن بــأرض منبســطة، وبأنهــار تجــري 
ــة والتواصــل، فضــالً عــن  ــرب تســهل الحرك ــن الشــرق والغ بي
انتشــار اللغــة والثقافــة والمقومــات الحضاريــة التــي دعمــت 
الوحــدة السياســية. وبينمــا اعتمــد  االتحــاد الســوفييتي  بشــكل 
مفــرط علــى القــوة  لتحقيــق تماســك الدولــة، فــإن الصيــن اســتندت 
بقــدر كبيــر إلــى إرثهــا الحضــاري والثقافــي فــي تدعيــم تماســك 
الدولــة علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تغفــل ضــرورة اســتخدام القــوة 

ــان)3(. ــي بعــض األحي ف

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى الــدور المحــوري الــذي لعبــه 
الجهــاز اإلداري وتطــور مؤسســات الدولــة عبــر تاريــخ الصيــن 
الطويــل، كمــا توافــرت مقومــات الحضــارة، والتــي تمثــل أهمهــا 
ــكار التكنولوجــي.  ــى االبت ــدرة عل فــي مــن ظهــور الزراعــة والق
وترتــب علــى ذلــك ظهــور فائــض القيمــة وقيــام المــدن وتطــور 
القــدرات  وحشــد  الثــروات  إدارة  علــى  القــادرة  المؤسســات 
المجتمعيــة لتشــييد مشــروعات عمالقــة. فظهــرت منــذ آالف 
الســنين القصــور الكبــرى والمشــروعات الضخمــة، ومــن أبرزهــا 
"مشــروع القنــاة العظيــم" والــذي قــام علــى حفــر قنــوات صناعيــة 
تســتمد الميــاه مــن روافــد األنهــار الصينيــة التــي تمتــد مــن الشــرق 

ــا. ــن بجنوبه ــط شــمال الصي ــى الغــرب، لترب إل

ويعــد الجهــاز اإلداري للدولــة فــي الصيــن فــي حــد ذاتــه مــن 
ــكل  ــي هي ــد ف ــث كان يمت ــة، حي ــات الحضــارة الصيني ــم منتج أه
تراتبــي فــي جميــع أنحــاء البــالد. وقــد وضعــت  منــذ آالف الســنين 
قواعــد صارمــة تحكــم االنضمــام إليــه،  وكان يتــم االختيــار بنــاًء 
علــى العلــم والكفــاءة ومــن خــالل نظــام تنافســي ال علــى أســاس 
االنتمــاء لعرقيــة أو مجموعــة معينــة. وعلــى كل مــا شــهدته 

ــا، ظــل  ــر تاريخه ــة عب ــات سياســية وأيديولوجي ــن مــن تقلب الصي
هــذا الجهــاز اإلداري أســاس تماســك الدولــة إلــى حــد كبيــر، 

ــث)4(.    ــة الحدي ــي مشــروع التنمي والالعــب األساســي ف

ثانيًا: ال�شدام مع قواعد النظام الدويل
تظــل الدولــة الصينيــة هــي المحــرك الدافــع والقــوة المهيمنــة 
ــل، وألن  ــى إرثهــا التاريخــي الطوي ــي اســتناداً إل للصعــود الصين
نمــوذج التنميــة الــذي اعتمدتــه يتناقــض مــع قواعــد النظــام الدولــي 
القائــم، خاصــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق قواعــد الديمقراطيــة السياســية 
وحريــة الســوق، فقــد ســبب ذلــك حالــة مــن التوتــر وغيــاب 
التــوازن فــي النظــام الدولــي. لكــن الصيــن ال تســعى فــي الواقــع 
لتقويــض هــذا النظــام، ذلــك ألن طفرتهــا االقتصاديــة تحققــت فــي 

إطــاره، وهــي مســتفيدة مــن اســتمراره.

وتدافــع الصيــن باســتماتة اآلن عــن بعــض قواعــد النظــام 
الدولــي، مثــل مبــدأ ســيادة الــدول وعــدم جــواز التدخــل فــي 
شــؤونها الداخليــة، وحريــة التجــارة. لكنهــا فــي الوقــت نفســه 
ــا يتعــارض مــن قواعــده مــع  ــي اعتمــاد م ــة ف ــس لديهــا أي ني لي
ــا مــن  ــا لديه ــكل م ــن ب ــاور الصي ــا تن ــا. وبينم ــا ومصالحه رؤيته
أوراق إلطالــة أمــد هــذه الفتــرة مــن "التعايــش القلــق" بينهــا وبيــن 
مؤسســات وقــوى النظــام الدولــي، فــإن شــكالً مــن أشــكال الصــدام 

ــاً. ــدو متوقع يب

ولقــد كان أمــل الغــرب معقــوداً علــى أن انفتــاح الصيــن علــى 
العالــم وتكــون طبقــة وســطى متعلمــة لديهــا تراكــم مــن الثــروة، 
ســوف يدفــع بشــكل تلقائــي للمطالبــة بحقــوق سياســية أوســع 
ــم تأخــذ  ــة ل ــي لتطــور نظــام ديمقراطــي. لكــن هــذه الرؤي وبالتال

ــن.  ــخ المؤسســي واالجتماعــي للصي ــار التاري ــي االعتب ف

فالدولــة فــي التاريــخ الصينــي احتلــت الــدور المحــوري الــذي 
لــم ينازعهــا فيــه أحــد، ولــم تظهــر أي مؤسســة أو طبقــة أو جماعة 
فــي المجتمــع يمكنهــا إجبــار الدولــة علــى تقاســم الســلطة معهــا. 
فلــم تظهــر علــى ســبيل المثــال مؤسســة دينيــة مثــل الكنيســة، ولــم 
تنظــم طبقــة التجــار نفســها بشــكل يســمح بالضغــط علــى الدولــة، 
ــن  ــي الصي ــوم ف ــة الي ــه الدول ــذي تلعب ــدور المهيمــن ال وال يعــد ال
غريبــاً علــى التــراث والثقافــة الصينيــة. وال توجــد بنيــة مؤسســية 
ــى  ــام عل ــق نظ ــا لخل ــاء عليه ــن البن ــي يمك ــع الصين ــي المجتم ف

شــاكلة الديمقراطيــة الغربيــة)5(.

وبينمــا تــكاد تختفــي مــن التحليــالت الغربيــة حاليــاً فكــرة 
ــاظ  ــإن هاجــس الحف ــن، ف ــي الصي ــة التحــول الديمقراطــي ف حتمي
علــى ســيطرة الدولــة وتماســك وحــدة البــالد، يدفــع نظــام الحكــم 
فــي الصيــن العتمــاد سياســات مثــل الرقابــة علــى اإلنترنــت 
واعتقــال المعارضيــن ومــا يتــردد عــن ممارســات قمعيــة شــديدة 
تجــاه مســلمي اإليجــور، وهــو مــا يعتبــره الغــرب تجــاوزات 

ــن.  ــية للمواطني ــوق األساس ــة للحق واضح

ــوق االنســان محــوراً للخــالف مــع  ــة حق ــة حماي وتظــل قضي
الــدول الغربيــة والمؤسســات الدوليــة، وتبــدي الصيــن بعــض 
المرونــة أحيانــاً تجــاه مطالــب هــذه الجهــات، بينمــا تتجاهلهــا 
بشــكل كامــل فــي أحيــان أخــرى. لكــن بالنظــر إلــى تراجــع 
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كيف يؤثر صعود الصني على النظام العاملي؟ 

االهتمــام عالميــاً بقضايــا حقــوق اإلنســان والمصالــح االقتصاديــة 
ــال  ــدول، ف ــن ال ــدة م ــداد متزاي ــن بأع ــط الصي ــي ترب ــرة الت الكبي
ــي لضغــوط  ــي الوقــت الحال ــن تتعــرض ف ــول إن الصي يمكــن الق

ــذه الصــدد.  ــي ه ــة ف ــة عنيف خارجي

وفــي المقابــل، أصبحــت محاوالتهــا الســيطرة والتجســس علــى 
الدارســين الصينييــن فــي الــدول الغربيــة تمثــل نقطــة خــالف، كمــا 
ــوق  ــة وحق ــر والصحاف ــة التعبي ــا حري ــول قضاي ــات ح أن الخالف
ــع  ــن، وتض ــة والصي ــدول الغربي ــن ال ــة بي ــوض الثق ــان تق اإلنس

بعــض الحــدود علــى درجــة التعــاون والتقــارب بينهمــا.

ويعــد الخــالف أكثــر اشــتعاالً علــى صعيــد االقتصــاد، خاصــة 
ــم  ــوق والدع ــى الس ــن عل ــي الصي ــة ف ــة الدول ــق بهيمن ــا يتعل فيم
ــي تخــوض منافســة  ــا، والت ــة له ــه للشــركات المملوك ــذي تقدم ال
غيــر متكافئــة مــع شــركات القطــاع الخــاص فــي مخالفــة لقواعــد 

ــة الســوق. حري

ــح  ــن فت ــع ع ــي تداف ــن الت ــبق أن الصي ــا س ــى م ــاف إل ويض
علــى  تضيــق  منتجاتهــا،  أمــام  األســواق 
الشــركات األجنبيــة التــي تحــاول دخــول 
تحتــرم  ال  أنهــا  كمــا  الصينــي،  الســوق 
الفكريــة وتضغــط بشــتى  الملكيــة  حقــوق 
الطــرق للحصــول علــى أســرار التكنولوجيــا 
ــركات.  ــدول أو الش ــن ال ــواء م ــة، س الحديث

 ويشــهد العالــم بــوادر صــدام متمثــالً 
الصيــن  بيــن  تجاريــة"  "حــرب  فــي 
والواليــات المتحــدة، والتــي تســعى لحرمــان 
حريــة  بمميــزات  االســتفادة  مــن  الصيــن 
ــور  ــرار التط ــى أس ــول عل ــارة والحص التج

التكنولوجــي الغربــي. وتزايــد أيضــاً التضييــق مــن الواليــات 
ــة  ــتثمارات الصيني ــى االس ــرى عل ــدول األخ ــض ال ــدة وبع المتح
وعلــى الســماح لشــركات التكنولوجيــا الصينيــة بالدخــول إلــى 
أســواقها تحــت دعــوى حمايــة األمــن القومــي، وذلــك لمنــع 
ــم  ــى الرغ ــة. وعل ــى العالمي ــود إل ــن الصع ــة م الشــركات الصيني
ــن يدفعهــا  ــه ل ــي، فإن مــن أن الضغــوط ســتعرقل الصعــود الصين
لتغييــرات جذريــة، مثــل فتــح أســواقها بــال شــروط أمــام الشــركات 

األجنبيــة، ألنهــا ال تــرى ذلــك متســقاً مــع مصالحهــا. 

ثالثًا: كيف �شتتعامل ال�شني مع العامل؟
يثيــر التوتــر الدولــي الحالــي تســاؤالت حــول رؤيــة الصيــن 
ــي  ــتتبعها ف ــي س ــات الت ــم، والسياس ــي العال ــا ف ــا ودوره لمكانته
إدارة التفاعــالت الدوليــة فــي هــذه الرحلــة القلقــة، ومــدى تأثرهــا 
ــر  ــن أكث ــن م ــد الصي ــة. وتع ــة والحضاري ــات التاريخي بالموروث
الــدول اهتمامــاً واعتــزازاً بالتاريــخ، وتتميــز سياســاتها علــى 

ــدى. ــدة الم ــتراتيجية بعي ــة االس ــع المســتويات بالرؤي جمي

ــه  ــل دورت ــد أكم ــخ ق ــإن التاري ــي، ف ــاً للمنظــور الصين  ووفق
وحــان الوقــت ألن "تعــود" الصيــن لتبــوؤ مكانتهــا "الطبيعيــة" فــي 
صــدارة المجتمــع الدولــي والتــي تتناســب مــع مقوماتهــا الطبيعيــة 
ــي  ــن ف ــدرات شــعبها. وتســتند الصي ــة وق ــة والحضاري والتاريخي

ــى أيــدي  ــه عل ــار مــا تعرضــت ل ــة فــي محــو آث ذلــك إلــى الرغب
ــي  ــة"، ونشــاط الشــعب الصين ــرن المهان ــة خــالل "ق ــوى أجنبي ق
لتحقيــق التقــدم والرفاهيــة والخــروج مــن براثــن الفقــر والتخلــف.

ويســتند المشــروع الصينــي للتنميــة إلــى قــوة دفــع هائلــة مــا 
يرجــح نجاحهــا فــي تجــاوز العقبــات والمشــكالت التــي تعتــرض 
القــوة  لمقــدرات  الصاعــدة  الــدول  امتــالك  وألن  صعودهــا. 
ــوة العســكرية،  ــالك الق ــاً بســعيها المت ــرن تاريخي ــة اقت االقتصادي
يثــور التســاؤل حــول احتمــاالت انتقــال الصــدام مــن ميــدان 
التجــارة إلــى ميــدان المواجهــة العســكرية، والرؤيــة الصينيــة 

ــة. ــات الدولي ــي العالق ــوة ف ــتخدام الق الس

والثابــت تاريخيــاً أن الصيــن تعرضــت للغــزو الخارجي مراراً 
ــكرية  ــا العس ــدد عملياته ــوق ع ــا يف ــل، بم ــا الطوي ــالل تاريخه خ
ــت مــن وجهــة نظــر  ــي كان ــت، والت خــارج حدودهــا  بشــكل الف
الصيــن ألســباب دفاعيــة فــي المقــام األول، ويجــب اإلشــارة إلــى 
أن تعريــف" الدفاعيــة" موضــع خــالف، فالصيــن تــرى مثــالً 
ــن  ــر الصي ــي بح ــا ف ــازع عليه ــزر المتن ــى الج ــيطرتها عل أن س
الــدول  تــراه  بينمــا  "دفاعيــة"،  ضــرورة 

ــعية)6(. ــول توس ــن مي ــراً ع ــاورة تعبي المج

الصيــن  تبــد  لــم  آخــر،  جانــب  ومــن 
تاريخيــا ميــالً للتدخــل فــي شــؤون الــدول 
ــرة  ــي الفت ــال ف ــبيل المث ــى س ــرى، وعل األخ
ــر  ــن والعاش ــن الثام ــن القرني ــا بي ــة م الزمني
ــن الســائد فــي  ــة هــي الدي ــن كانــت البوذي حي
ــد  ــي الهن ــة ف ــاع البوذي ــرض أتب ــن، تع الصي
لكــن  المعابــد،  وتدميــر  االضطهــاد  إلــى 
ــذه  ــة ه ــي التدخــل لحماي ــر ف ــم تفك ــن ل الصي
ــا التــي  الرمــوز الدينيــة، علــى عكــس أوروب
ــطين. ــالل فلس ــة واحت ــة للحــروب الصليبي ــن ذريع اتخــذت الدي

 ولــم تظهــر الصيــن أيضــاً ميــالً للتدخــل فــي الشــؤون الداخلية 
للــدول التــي كانــت تعــد "تابعــة" لهــا فــي الفتــرة التــي بســطت فيهــا 
ــدول  ــت لهــا هــذه ال ــى النظــام اإلقليمــي، طالمــا أعلن هيمنتهــا عل
"الــوالء" ولــو شــكلياً. ويظــل عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
ــة،  ــة الصيني ــة الخارجي ــي السياس ــاً ف ــدأ ثابت ــدول األخــرى، مب لل
كمــا تؤكــد علــى أن قروضهــا للــدول الناميــة فــي إطــار مشــروع 
الحــزام والطريــق تظــل دائمــاً غيــر مشــروطة. ولكــن عمليــاً، فــإن 
النفــوذ الكبيــر الناتــج عــن العالقــات االقتصاديــة غيرالمتكافئــة مــع 
دول أقــل تقدمــاً منهــا يثيــر الشــبهات حــول اعتمادهــا علــى أحــد 

أنمــاط "االســتعمار الجديــد".

وال يبــدو فــي نظــر معظــم المحلليــن، أن الصيــن أبــدت 
تاريخيــاً ميــوالً لتغييــر مالمــح النظــام الدولــي بالقــوة، مــع اســتثناء 
القضايــا المرتبطــة بوحــدة األراضــي الصينيــة، مثــل قضيــة 
تايــوان والتبــت. ويبــدو اختالفهــا فــي ذلــك عــن الواليــات المتحــدة 
ــح  ــاب أن تصب ــى أعت ــرة عل ــت األخي ــن كان ــه حي ــى أن بالنظــر إل
القــوة الكبــرى المهيمنــة علــى النظــام العالمــي فــي العقــود األولــى 
ــن  ــا والفلبي ــت كوب ــد احتل ــل ق ــت بالفع ــرين كان ــرن العش ــن الق م
وهاييتــي ونيكاراجــوا، وجمهوريــة الدومينيــكان ومنطقــة قنــاة بنما 

ــة الصينيـــة هـــي احملـــرك  تظـــل الدولـ
الدافـــع والقـــوة املهيمنـــة للصعـــود 
الصينـــي اســـتنادًا إىل إرثهـــا التاريخـــي 
التنميـــة  منـــوذج  وألن  الطويـــل، 
ــد  ــع قواعـ ــض مـ ــه يتناقـ ــذي اعتمدتـ الـ
النظـــام الـــدويل القائـــم، خاصـــة فيمـــا 
يتعلـــق بتطبيـــق قواعـــد الدميقراطيـــة 
فقـــد  الســـوق،  وحريـــة  السياســـية 
ــر وغيـــاب  ســـبب ذلـــك حالـــة مـــن التوتـ

الـــدويل. النظـــام  يف  التـــوازن 
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ــا  ــي المكســيك وأوروب ــاً للحــرب ف ــو، وأرســلت قوات وبورتوريك
ــيا)7(.  ــة وروس الغربي

ولقــد لعبــت حقائــق الجغرافيــا دوراً مهمــاً فــي تشــكيل رؤيــة 
الصيــن الســتخدام القــوة فــي التفاعــالت الخارجيــة، حيــث إن لهــا 
حــدوداً بريــة ممتــدة مــع عــدد كبيــر مــن الــدول القويــة مــا يجعــل 
ــا.  ــدار تاريخه ــى م ــاً عل ــاً صعب ــة هــذه الحــدود أيضــاً تحدي حماي
لذلــك، وحســب مــا رصــد هنــري كيســنجر فــي كتابــه "عــن 
ــى  ــي عل ــكل أساس ــاً بش ــن تاريخي ــدت الصي ــد اعتم ــن"، فق الصي
الدبلوماســية فــي إدارة عالقاتهــا الخارجيــة وطــورت موروثــاً 
ثريــاً مــن األدوات الدبلوماســية واالقتصاديــة التــي اســتخدمتها فــي 

ذلك)8( 

ويــرى كيســنجر أن موازيــن القــوى الصعبــة التــي تمنــع 
ــد  ــا، ق ــا اجتمعــوا عليه ــا إذا م ــى جيرانه ــب عل ــن مــن التغل الصي
ــر،  ــد كبي ــى ح ــاً إل ــاً برجماتي ــة طابع ــية الصيني ــت للدبلوماس جعل
كمــا أن أهــم أدبياتهــا تركــز علــى ضــرورة االعتمــاد علــى الصبــر 
والرؤيــة بعيــدة المــدى وتفــادي الدخــول فــي صــدام عســكري مــع 
التركيــز علــى إدارة العالقــات مــع دول الجــوار بشــكل يمنــع 

ــا. ــم ضده تحالفه

ويبــرز تحليــل كيســنجر القــدرة الصينيــة علــى اســتيعاب 
ــاظ  ــاً الحف ــدف الرئيســي كان دوم ــة، وأن اله ــات الخارجي الضرب
علــى هويــة وتماســك الدولــة الصينيــة، كمــا يبــدي كيســنجر 
إعجابــه الشــديد بقــدرة النخبــة البيروقراطيــة الصينية علــى النجاح 
فــي ذلــك، وحتــى فــي فتــرات هيمنــة الغــزاة علــى الســلطة بــدت 
برجماتيــة النخــب الصينيــة فــي إقنــاع الحــكام الجــدد أن دولــة فــي 
حجــم وتعقيــد الصيــن ال يمكــن أن ُتحكــم إال باســتخدام األســاليب 
الصينيــة، وبــدالً مــن أن يغيــر الغــزاة مــن هويــة أو شــكل الدولــة 
ــي  ــي الت ــل واألراض ــم، ب ــم إدماجه ــا ت ــم تدريجي ــة، فإنه الصيني
ــة.   ــة الصيني ــة السياســية والحضاري ــي المنظوم ــا، ف ــوا منه انطلق

ــتطيع  ــتحيل أن تس ــبه المس ــن ش ــد كان م ــنجر فق ــاً لكيس ووفق
الصيــن الحفــاظ علــى بقائهــا كدولــة مترابطــة أمــام تكالــب أوروبــا 
واليابــان وروســيا عليهــا فــي القرن التاســع عشــر والنصــف األول 
مــن القــرن العشــرين، ولكنهــا اســتطاعت تحقيــق ذلــك باالعتمــاد 
ــة وميراثهــا مــن األدوات الدبلوماســية،  ــى قواهــا التقليدي ــط عل فق
والتماســك الثقافــي والحضــاري للمجتمــع الصينــي. وعلــى الرغــم 
ــن  ــن م ــت الصي ــد تمكن ــة، فق ــة ومهين ــازالت مؤلم ــم تن ــن تقدي م
الحفــاظ علــى الحــد األدنــى مــن مقومــات الدولــة وهويتهــا والحفاظ 

علــى فــرص إعــادة بنــاء قوتهــا مــن جديــد.

 فــي آخــر عصــور القــوة الصينيــة، كانــت الصيــن قــوة إقليميــة 

مهيمنــة لــم تتفاعــل مــع أي قــوة عالميــة مماثلــة لهــا فــي الحجــم أو 
القــوة. وبســبب شــعورها بالتميــز الحضــاري، لــم تهتــم باستكشــاف 
التطــورات فــي العالــم الغربــي، مــا مثــل خطــأً اســتراتيجياً دفعــت 
ثمنــه غاليــاً. ولكنهــا فــي الوقــت نفســه، لــم تبــد أي اتجــاه لتصديــر 

أو فــرض حضارتهــا وثقافتهــا علــى المجتمعــات الغربيــة)9(.

وتعتبــر الصيــن حاليــاً مندمجــة فــي النظــام العالمــي أكثــر مــن 
ــة  ــن مواجه ــرب م ــا تقت ــا أنه ــخ، كم ــي التاري ــدة ف ــوة صاع أي ق
مــع الواليــات المتحــدة التــي ربمــا التــزال تحتفــظ بالتفــوق عليهــا 
فــي مختلــف المجــاالت، بينمــا تختلــف عنهــا جذريــاً فــي األفــكار 
والقيــم، وتتناقــض معهــا فــي كثيــر مــن المصالــح، وهــو مــا يثيــر 
تســاؤالً حــول مــدى حفــاظ الصيــن علــى اســتراتيجياتها البرجماتية 

والمتفاديــة للصــدام.

والطريــق"  "الحــزام  الطمــوح  الصينــي  المشــروع  يمثــل 
محــوراً أساســياً لهــذه التســاؤالت، فهــو فــي األســاس وســيلة لدعــم 
ــن شــركائها  ــق م ــات تخل ــن عالق ــا االقتصــادي، ولتكوي صعوده
االقتصادييــن فــي الــدول الواقعــة علــى امتــداده شــبكة داعمــة لهــا، 
ــه. لكــن هــل ســتقتصر الصيــن  تســتفيد مــن صعودهــا وال تحارب
علــى تقديــم نفســها كنمــوذج للتنميــة ومصــدر بديــل للغــرب فــي 
ــدة  ــة الممت ــا االقتصادي ــل؟ أم أن مصالحه ــى التموي الحصــول عل
ســتخلق الدافــع لمحاولــة فــرض هــذا النمــوذج علــى الــدول 
األخــرى، والتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة كمــا فعلــت قــوى 

ــل. ــة مــن قب عالمي

 وتثــور أيضــاً فــي هــذا اإلطــار تســاؤالت حــول مــدى قبــول 
الواليــات المتحــدة، والغــرب بشــكل عــام، انتشــار هــذا النمــوذج 
ــاج  ــوف تحت ــر، س ــب آخ ــن جان ــاً، وم ــوم صيني ــس المدع المناف
الصيــن، بســبب الصراعــات وحالــة عــدم االســتقرار فــي الكثيــر 
مــن المناطــق التــي يمــر بهــا هــذا المشــروع، إلــى وجــود أمنــي 
ــع  ــا وواق ــتدفعها مصالحه ــل س ــا، فه ــارج أراضيه ــكري خ وعس
التنافــس الدولــي لتحــذو خطــى مــا ســبقها مــن "امبراطوريــات"؟ 
ــوى  ــع الق ــوبة م ــر محس ــات غي ــى صدام ــزالق إل ــي االن وبالتال
المنافســة، التــي لهــا أيضــاً مصالــح اســتراتيجية واقتصاديــة فــي 

الكثيــر مــن هــذه المناطــق.

ــا  ــدد إجاباته ــوف تح ــة، س ــئلة مفتوح ــذه أس ــل ه ــاً، تظ ختام
مالمــح النظــام العالمــي فــي الفتــرة القادمــة، ومــا إذا كان ســيهوي 
ــة مــن الصــدام والتفــكك، أو ســينجح فــي التوصــل إلــى  إلــى حال
ــم  ــة والنظ ــوى المتنافس ــن الق ــش بي ــق والتعاي ــن التواف ــة م صيغ
القيميــة المختلفــة. لكــن هــذه اإلجابــات لــن تحددهــا الصيــن 
ــرى  ــدول الكب ــف ال ــا مواق ــي صياغته ــارك ف ــل ستش ــا، ب وحده
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