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كارن أبو اخلري

مستشار الشؤون الدولية مبركز
املستقبل لألبحاث والدراسات
املتقدمة  -أبوظبي

تساؤالت مفتوحة:

كيف يؤثر صعود الصني على النظام العاملي؟

منذ أن بدأت الصني حتقق قفزات اقتصادية واسعة يف
العقود القليلة املاضية مل يتوقف النقاش حول تأثريات
هذا الصعود على النظام العاملي .فهل ميكن أن يتم
إدماج الصني لتصبح “صاحبة مصلحة” يف استمراره،
وتتصرف “مبسؤولية” للحفاظ عليه؟ أم أن الصعود
الصيني سيؤدي ،حسب اخلربة التاريخية املتكررة ،إىل
صدام بني القوة الصاعدة والقوة املهيمنة على النظام
القائم ،وهي الواليات املتحدة؟
لقــد أثــار المشــروع الصينــي الطمــوح "الحــزام والطريــق"
المخــاوف مــن أن الصيــن لهــا أطمــاع "امبراطوريــة" ،فهــل هــي
بالفعــل بصــدد أن "تحكــم العالــم"؟ وفــق توقعــات عــدد كبيــر مــن
الخبــراء والمحلليــن .تظــل هــذه وغيرهــا أســئلة مفتوحــة حــول
العالقــة بيــن الصعــود الصينــي ومســتقبل النظــام العالمــي فــي
المســتقبل المنظــور ،ومــن المفيــد فــي اإلجابــة عليها توســيع زاوية
الرؤيــة لتشــمل ليــس فقــط عوامــل القــوة االقتصاديــة والعســكرية،
بــل أيضـا ً الخصائــص الحضاريــة والتاريخيــة والثقافيــة ،ودورهــا
فــي تشــكيل الســلوك الصينــي.

�أو ًال :املقومات احل�ضارية للدولة ال�صينية
طــرح المحلــل المتخصــص فــي الشــؤون الصينيــة مارتــن جاكس،
صاحــب الكتــاب الشــهير "عندمــا تحكــم الصيــن العالــم" مقاربــة
"الدولــة الحضاريــة" فــي وصــف الصيــن ،لتمييزهــا عــن نمــوذج
"الدولــة القوميــة" الــذي يمثــل الوحــدة األساســية للنظــام الدولــي
الحالــي.
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قبــل الميــاد ،كمــا أنهــا قبــل نشــأة الدولــة الموحــدة ،لــم تعــرف إال
شــكالً واحــداً للكتابــة اســتمر وتطــور حتــى الوقــت الحالــي ،حتــى
أصبحــت لغــة "الماندريــن" هــي اللغــة التــي يســتخدمها حوالــي
 800مليــون مــن الســكان ،الذيــن ينتمــي معظمهــم إلــى قوميــة
"الهــان".
وفــي المقابــل ،قــد يكــون النظــر إلــى الصيــن بوصفهــا
مجتمعــا ً متجانســا ً خادعــا ً ألســباب متعــددة .فالصيــن تاريخيــا ً
كانــت مكونــة مــن مجموعــات عرقيــة وإثنيــة ولغويــة متعــددة ال
يــزال لهــا وجــود حتــى اآلن فــي أماكــن متفرقــة مــن الصيــن،
علــى الرغــم مــن انتشــار عنصــر أو قوميــة الهــان ولغــة الماندرين
ومشــتقاتها بشــكل واســع مــن شــمال الصيــن إلــى جنوبهــا .هــذا
الشــكل مــن التجانــس الثقافــي والحضــاري لــم يحــدث بالصدفــة
بــل عبــر سياســات ممنهجــة ،ومــن خــال صدامــات دمويــة بيــن
دويــات وقوميــات منافســة ،وهجــرة الهــان مــن مناطــق تمركزهم
واســتيطانهم فــي مناطــق جديــدة حامليــن معهــم الثقافــة واللغــة
والحضــارة(.)1
واعتمــدت الدولــة الصينيــة أيضــا ً سياســات تبــدو متطرفــة
لتدعيــم هــذا التماســك ،مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال األمــر الــذي
أصــدره أول أمبراطــور حكــم الصيــن كدولــة موحــدة سياســيا ً
قبــل الميــاد بقرنيــن ،بحــرق جميــع الكتــب والمخطوطــات التــي
كتبــت قبــل الوحــدة حرصـا ً 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
تماســك الدولــة ووحــدة أراضيهــا ،هاجس ـا ً لــدى حــكام الصيــن،
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ولــم يتــرددوا تاريخيــا ً فــي اســتخدام القــوة لمواجهــة مثــل هــذه
التوجهــات.
وبســبب تعــرض الصيــن علــى مــدار تاريخهــا لفتــرات
مــن الفوضــى وتفــكك الدولــة ،ظهــرت مدرســة فــي الدراســات
الصينيــة فــي الغــرب تركــز علــى "هشاشــة" النظــام السياســي
الصينــي وتشــكك فــي قــدرة النظــام علــى إحــكام الســيطرة علــى
المجتمــع فــي ظــل التغييــرات الســريعة والواســعة التــي يشــهدها.
ويذهــب رواد هــذه المدرســة ،ومــن أبرزهــم ســوزان شــيرك،
فــي كتابهــا الشــهير "الصيــن قــوة عظمــى هشــة" إلــى أن الخطــر
الحقيقــي علــى النظــام العالمــي ال يأتــي مــن صعــود قــوة الصيــن،
بــل مــن عوامــل ضعفهــا الداخلــي(.)2
وتركــز أدبيــات أخــرى علــى نجاح الصيــن في تجــاوز عوامل
االنقســام ،وبالنظــر إلــى االمتــداد الجغرافــي لألراضــي الصينيــة
وتنــوع البيئــة والمنــاخ والتعــدد العرقــي واللغــوي يعتبــر البعــض
الصيــن أقــرب إلــى "نظــام إقليمــي فرعــي" منهــا إلــى الدولــة
القوميــة بحيــث تقــارن باالتحــاد األوروبــي أو االتحــاد الســوفييتي
الســابق ،إال أن الصيــن علــى عكــس النموذجيــن الســابقين ،نجحت
فــي تحقيــق الوحــدة والتماســك عبــر القــرون.
ويرجــع عجــز أوروبــا عــن تحقيــق الوحــدة إلــى طبيعتهــا
الجغرافيــة التــي مثلــت عوائــق طبيعيــة بيــن الــدول وبعضهــا،
وأدت إلــى ظهــور ثقافــات ولغــات ونظــم حكــم متعــددة ،وفــي
المقابــل حبــت الطبيعــة الصيــن بــأرض منبســطة ،وبأنهــار تجــري
بيــن الشــرق والغــرب تســهل الحركــة والتواصــل ،فضــاً عــن
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
فــي بعــض األحيــان(.)3
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى الــدور المحــوري الــذي لعبــه
الجهــاز اإلداري وتطــور مؤسســات الدولــة عبــر تاريــخ الصيــن
الطويــل ،كمــا توافــرت مقومــات الحضــارة ،والتــي تمثــل أهمهــا
فــي مــن ظهــور الزراعــة والقــدرة علــى االبتــكار التكنولوجــي.
وترتــب علــى ذلــك ظهــور فائــض القيمــة وقيــام المــدن وتطــور
المؤسســات القــادرة علــى إدارة الثــروات وحشــد القــدرات
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
إلــى الغــرب ،لتربــط شــمال الصيــن بجنوبهــا.
ويعــد الجهــاز اإلداري للدولــة فــي الصيــن فــي حــد ذاتــه مــن
أهــم منتجــات الحضــارة الصينيــة ،حيــث كان يمتــد فــي هيــكل
تراتبــي فــي جميــع أنحــاء البــاد .وقــد وضعــت منــذ آالف الســنين
قواعــد صارمــة تحكــم االنضمــام إليــه ،وكان يتــم االختيــار بنــا ًء
علــى العلــم والكفــاءة ومــن خــال نظــام تنافســي ال علــى أســاس
االنتمــاء لعرقيــة أو مجموعــة معينــة .وعلــى كل مــا شــهدته
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الصيــن مــن تقلبــات سياســية وأيديولوجيــة عبــر تاريخهــا ،ظــل
هــذا الجهــاز اإلداري أســاس تماســك الدولــة إلــى حــد كبيــر،
والالعــب األساســي فــي مشــروع التنميــة الحديــث(.)4

ثاني ًا :ال�صدام مع قواعد النظام الدويل
تظــل الدولــة الصينيــة هــي المحــرك الدافــع والقــوة المهيمنــة
للصعــود الصينــي اســتناداً إلــى إرثهــا التاريخــي الطويــل ،وألن
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
ليــس لديهــا أي نيــة فــي اعتمــاد مــا يتعــارض مــن قواعــده مــع
رؤيتهــا ومصالحهــا .وبينمــا تنــاور الصيــن بــكل مــا لديهــا مــن
أوراق إلطالــة أمــد هــذه الفتــرة مــن "التعايــش القلــق" بينهــا وبيــن
مؤسســات وقــوى النظــام الدولــي ،فــإن شــكالً مــن أشــكال الصــدام
يبــدو متوقعــاً.
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
وبالتالــي لتطــور نظــام ديمقراطــي .لكــن هــذه الرؤيــة لــم تأخــذ
فــي االعتبــار التاريــخ المؤسســي واالجتماعــي للصيــن.
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،
وال يعــد الــدور المهيمــن الــذي تلعبــه الدولــة اليــوم فــي الصيــن
غريبـا ً علــى التــراث والثقافــة الصينيــة .وال توجــد بنيــة مؤسســية
فــي المجتمــع الصينــي يمكــن البنــاء عليهــا لخلــق نظــام علــى
شــاكلة الديمقراطيــة الغربيــة(.)5
وبينمــا تــكاد تختفــي مــن التحليــات الغربيــة حاليــا ً فكــرة
حتميــة التحــول الديمقراطــي فــي الصيــن ،فــإن هاجــس الحفــاظ
علــى ســيطرة الدولــة وتماســك وحــدة البــاد ،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
واضحــة للحقــوق األساســية للمواطنيــن.
وتظــل قضيــة حمايــة حقــوق االنســان محــوراً للخــاف مــع
الــدول الغربيــة والمؤسســات الدوليــة ،وتبــدي الصيــن بعــض
المرونــة أحيانــا ً تجــاه مطالــب هــذه الجهــات ،بينمــا تتجاهلهــا
بشــكل كامــل فــي أحيــان أخــرى .لكــن بالنظــر إلــى تراجــع
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االهتمــام عالميـا ً بقضايــا حقــوق اإلنســان والمصالــح االقتصاديــة
الكبيــرة التــي تربــط الصيــن بأعــداد متزايــدة مــن الــدول ،فــا
يمكــن القــول إن الصيــن تتعــرض فــي الوقــت الحالــي لضغــوط
خارجيــة عنيفــة فــي هــذه الصــدد.
وفــي المقابــل ،أصبحــت محاوالتهــا الســيطرة والتجســس علــى
الدارســين الصينييــن فــي الــدول الغربيــة تمثــل نقطــة خــاف ،كمــا
أن الخالفــات حــول قضايــا حريــة التعبيــر والصحافــة وحقــوق
اإلنســان تقــوض الثقــة بيــن الــدول الغربيــة والصيــن ،وتضــع
بعــض الحــدود علــى درجــة التعــاون والتقــارب بينهمــا.
ويعــد الخــاف أكثــر اشــتعاالً علــى صعيــد االقتصــاد ،خاصــة
فيمــا يتعلــق بهيمنــة الدولــة فــي الصيــن علــى الســوق والدعــم
الــذي تقدمــه للشــركات المملوكــة لهــا ،والتــي تخــوض منافســة
غيــر متكافئــة مــع شــركات القطــاع الخــاص فــي مخالفــة لقواعــد
حريــة الســوق.

ذلــك إلــى الرغبــة فــي محــو آثــار مــا تعرضــت لــه علــى أيــدي
قــوى أجنبيــة خــال "قــرن المهانــة" ،ونشــاط الشــعب الصينــي
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
صعودهــا .وألن امتــاك الــدول الصاعــدة لمقــدرات القــوة
االقتصاديــة اقتــرن تاريخيــا ً بســعيها المتــاك القــوة العســكرية،
يثــور التســاؤل حــول احتمــاالت انتقــال الصــدام مــن ميــدان
التجــارة إلــى ميــدان المواجهــة العســكرية ،والرؤيــة الصينيــة
الســتخدام القــوة فــي العالقــات الدوليــة.

والثابــت تاريخيـا ً أن الصيــن تعرضــت للغــزو الخارجي مراراً
خــال تاريخهــا الطويــل ،بمــا يفــوق عــدد عملياتهــا العســكرية
خــارج حدودهــا بشــكل الفــت ،والتــي كانــت مــن وجهــة نظــر
الصيــن ألســباب دفاعيــة فــي المقــام األول ،ويجــب اإلشــارة إلــى
أن تعريــف" الدفاعيــة" موضــع خــاف ،فالصيــن تــرى مثــاً
ويضــاف إلــى مــا ســبق أن الصيــن التــي تدافــع عــن فتــح
أن ســيطرتها علــى الجــزر المتنــازع عليهــا فــي بحــر الصيــن
األســواق أمــام منتجاتهــا ،تضيــق علــى
ضــرورة "دفاعيــة" ،بينمــا تــراه الــدول
الشــركات األجنبيــة التــي تحــاول دخــول
الســوق الصينــي ،كمــا أنهــا ال تحتــرم تظـــل الدولـــة الصينيـــة هـــي احملـــرك المجــاورة تعبيــراً عــن ميــول توســعية(.)6
الدافـــع والقـــوة املهيمنـــة للصعـــود

حقــوق الملكيــة الفكريــة وتضغــط بشــتى
ومــن جانــب آخــر ،لــم تبــد الصيــن
الصينـــي اســـتنادًا إىل إرثهـــا التاريخـــي
الطــرق للحصــول علــى أســرار التكنولوجيــا الطويـــل ،وألن منـــوذج التنميـــة تاريخيــا ميــاً للتدخــل فــي شــؤون الــدول
الحديثــة ،ســواء مــن الــدول أو الشــركات .الـــذي اعتمدتـــه يتناقـــض مـــع قواعـــد األخــرى ،وعلــى ســبيل المثــال فــي الفتــرة
ويشــهد العالــم بــوادر صــدام متمثــاً النظـــام الـــدويل القائـــم ،خاصـــة فيمـــا الزمنيــة مــا بيــن القرنيــن الثامــن والعاشــر
فــي "حــرب تجاريــة" بيــن الصيــن يتعل ــق بتطبي ــق قواع ــد الدميقراطي ــة حيــن كانــت البوذيــة هــي الديــن الســائد فــي
السياســـية وحريـــة الســـوق ،فقـــد
والواليــات المتحــدة ،والتــي تســعى لحرمــان ســـبب ذلـــك حالـــة مـــن التوتـــر وغيـــاب الصيــن ،تعــرض أتبــاع البوذيــة فــي الهنــد
إلــى االضطهــاد وتدميــر المعابــد ،لكــن
التـــوازن يف النظـــام الـــدويل.
الصيــن مــن االســتفادة بمميــزات حريــة
الصيــن لــم تفكــر فــي التدخــل لحمايــة هــذه
التجــارة والحصــول علــى أســرار التطــور
الرمــوز الدينيــة ،علــى عكــس أوروبــا التــي
التكنولوجــي الغربــي .وتزايــد أيضــا ً التضييــق مــن الواليــات
المتحــدة وبعــض الــدول األخــرى علــى االســتثمارات الصينيــة اتخــذت الديــن ذريعــة للحــروب الصليبيــة واحتــال فلســطين.
وعلــى الســماح لشــركات التكنولوجيــا الصينيــة بالدخــول إلــى
أســواقها تحــت دعــوى حمايــة األمــن القومــي ،وذلــك لمنــع
الشــركات الصينيــة مــن الصعــود إلــى العالميــة .وعلــى الرغــم
مــن أن الضغــوط ســتعرقل الصعــود الصينــي ،فإنــه لــن يدفعهــا
لتغييــرات جذريــة ،مثــل فتــح أســواقها بــا شــروط أمــام الشــركات
األجنبيــة ،ألنهــا ال تــرى ذلــك متســقا ً مــع مصالحهــا.

ثالث ًا :كيف �ستتعامل ال�صني مع العامل؟
يثيــر التوتــر الدولــي الحالــي تســاؤالت حــول رؤيــة الصيــن
لمكانتهــا ودورهــا فــي العالــم ،والسياســات التــي ســتتبعها فــي
إدارة التفاعــات الدوليــة فــي هــذه الرحلــة القلقــة ،ومــدى تأثرهــا
بالموروثــات التاريخيــة والحضاريــة .وتعــد الصيــن مــن أكثــر
الــدول اهتمامــا ً واعتــزازاً بالتاريــخ ،وتتميــز سياســاتها علــى
جميــع المســتويات بالرؤيــة االســتراتيجية بعيــدة المــدى.
ووفقــا ً للمنظــور الصينــي ،فــإن التاريــخ قــد أكمــل دورتــه
وحــان الوقــت ألن "تعــود" الصيــن لتبــوؤ مكانتهــا "الطبيعيــة" فــي
صــدارة المجتمــع الدولــي والتــي تتناســب مــع مقوماتهــا الطبيعيــة
والتاريخيــة والحضاريــة وقــدرات شــعبها .وتســتند الصيــن فــي
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ولــم تظهــر الصيــن أيضـا ً ميـاً للتدخــل فــي الشــؤون الداخلية
للــدول التــي كانــت تعــد "تابعــة" لهــا فــي الفتــرة التــي بســطت فيهــا
هيمنتهــا علــى النظــام اإلقليمــي ،طالمــا أعلنــت لهــا هــذه الــدول
"الــوالء" ولــو شــكلياً .ويظــل عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة
للــدول األخــرى ،مبــدأ ثابتــا ً فــي السياســة الخارجيــة الصينيــة،
كمــا تؤكــد علــى أن قروضهــا للــدول الناميــة فــي إطــار مشــروع
الحــزام والطريــق تظــل دائمـا ً غيــر مشــروطة .ولكــن عمليـاً ،فــإن
النفــوذ الكبيــر الناتــج عــن العالقــات االقتصاديــة غيرالمتكافئــة مــع
دول أقــل تقدم ـا ً منهــا يثيــر الشــبهات حــول اعتمادهــا علــى أحــد
أنمــاط "االســتعمار الجديــد".

وال يبــدو فــي نظــر معظــم المحلليــن ،أن الصيــن أبــدت
تاريخيـا ً ميــوالً لتغييــر مالمــح النظــام الدولــي بالقــوة ،مــع اســتثناء
القضايــا المرتبطــة بوحــدة األراضــي الصينيــة ،مثــل قضيــة
تايــوان والتبــت .ويبــدو اختالفهــا فــي ذلــك عــن الواليــات المتحــدة
بالنظــر إلــى أنــه حيــن كانــت األخيــرة علــى أعتــاب أن تصبــح
القــوة الكبــرى المهيمنــة علــى النظــام العالمــي فــي العقــود األولــى
مــن القــرن العشــرين كانــت بالفعــل قــد احتلــت كوبــا والفلبيــن
وهاييتــي ونيكاراجــوا ،وجمهوريــة الدومينيــكان ومنطقــة قنــاة بنما

اجتاهات األحداث

حالة العامل

وبورتوريكــو ،وأرســلت قواتــا ً للحــرب فــي المكســيك وأوروبــا
الغربيــة وروســيا(.)7
ولقــد لعبــت حقائــق الجغرافيــا دوراً مهم ـا ً فــي تشــكيل رؤيــة
الصيــن الســتخدام القــوة فــي التفاعــات الخارجيــة ،حيــث إن لهــا
حــدوداً بريــة ممتــدة مــع عــدد كبيــر مــن الــدول القويــة مــا يجعــل
حمايــة هــذه الحــدود أيض ـا ً تحدي ـا ً صعب ـا ً علــى مــدار تاريخهــا.
لذلــك ،وحســب مــا رصــد هنــري كيســنجر فــي كتابــه "عــن
الصيــن" ،فقــد اعتمــدت الصيــن تاريخيــا ً بشــكل أساســي علــى
الدبلوماســية فــي إدارة عالقاتهــا الخارجيــة وطــورت موروثــا ً
ثريـا ً مــن األدوات الدبلوماســية واالقتصاديــة التــي اســتخدمتها فــي
()8
ذلك
ويــرى كيســنجر أن موازيــن القــوى الصعبــة التــي تمنــع
الصيــن مــن التغلــب علــى جيرانهــا إذا مــا اجتمعــوا عليهــا ،قــد
جعلــت للدبلوماســية الصينيــة طابعــا ً برجماتيــا ً إلــى حــد كبيــر،
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
تحالفهــم ضدهــا.
ويبــرز تحليــل كيســنجر القــدرة الصينيــة علــى اســتيعاب
الضربــات الخارجيــة ،وأن الهــدف الرئيســي كان دومــا ً الحفــاظ
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
الصينيــة ،فإنهــم تدريجيــا تــم إدماجهــم ،بــل واألراضــي التــي
انطلقــوا منهــا ،فــي المنظومــة السياســية والحضاريــة الصينيــة.
ووفقــا ً لكيســنجر فقــد كان مــن شــبه المســتحيل أن تســتطيع
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
فقــط علــى قواهــا التقليديــة وميراثهــا مــن األدوات الدبلوماســية،
والتماســك الثقافــي والحضــاري للمجتمــع الصينــي .وعلــى الرغــم
مــن تقديــم تنــازالت مؤلمــة ومهينــة ،فقــد تمكنــت الصيــن مــن
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 خطــأ ً اســتراتيجيا ً دفعــت
ثمنــه غاليـاً .ولكنهــا فــي الوقــت نفســه ،لــم تبــد أي اتجــاه لتصديــر
أو فــرض حضارتهــا وثقافتهــا علــى المجتمعــات الغربيــة(.)9
وتعتبــر الصيــن حاليـا ً مندمجــة فــي النظــام العالمــي أكثــر مــن
أي قــوة صاعــدة فــي التاريــخ ،كمــا أنهــا تقتــرب مــن مواجهــة
مــع الواليــات المتحــدة التــي ربمــا التــزال تحتفــظ بالتفــوق عليهــا
فــي مختلــف المجــاالت ،بينمــا تختلــف عنهــا جذريـا ً فــي األفــكار
والقيــم ،وتتناقــض معهــا فــي كثيــر مــن المصالــح ،وهــو مــا يثيــر
تســاؤالً حــول مــدى حفــاظ الصيــن علــى اســتراتيجياتها البرجماتية
والمتفاديــة للصــدام.
يمثــل المشــروع الصينــي الطمــوح "الحــزام والطريــق"
محــوراً أساســيا ً لهــذه التســاؤالت ،فهــو فــي األســاس وســيلة لدعــم
صعودهــا االقتصــادي ،ولتكويــن عالقــات تخلــق مــن شــركائها
االقتصادييــن فــي الــدول الواقعــة علــى امتــداده شــبكة داعمــة لهــا،
تســتفيد مــن صعودهــا وال تحاربــه .لكــن هــل ســتقتصر الصيــن
علــى تقديــم نفســها كنمــوذج للتنميــة ومصــدر بديــل للغــرب فــي
الحصــول علــى التمويــل؟ أم أن مصالحهــا االقتصاديــة الممتــدة
ســتخلق الدافــع لمحاولــة فــرض هــذا النمــوذج علــى الــدول
األخــرى ،والتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة كمــا فعلــت قــوى
عالميــة مــن قبــل.
وتثــور أيضـا ً فــي هــذا اإلطــار تســاؤالت حــول مــدى قبــول
الواليــات المتحــدة ،والغــرب بشــكل عــام ،انتشــار هــذا النمــوذج
المنافــس المدعــوم صينيــاً ،ومــن جانــب آخــر ،ســوف تحتــاج
الصيــن ،بســبب الصراعــات وحالــة عــدم االســتقرار فــي الكثيــر
مــن المناطــق التــي يمــر بهــا هــذا المشــروع ،إلــى وجــود أمنــي
وعســكري خــارج أراضيهــا ،فهــل ســتدفعها مصالحهــا وواقــع
التنافــس الدولــي لتحــذو خطــى مــا ســبقها مــن "امبراطوريــات"؟
وبالتالــي االنــزالق إلــى صدامــات غيــر محســوبة مــع القــوى
المنافســة ،التــي لهــا أيض ـا ً مصالــح اســتراتيجية واقتصاديــة فــي
الكثيــر مــن هــذه المناطــق.
ختامــاً ،تظــل هــذه أســئلة مفتوحــة ،ســوف تحــدد إجاباتهــا
مالمــح النظــام العالمــي فــي الفتــرة القادمــة ،ومــا إذا كان ســيهوي
إلــى حالــة مــن الصــدام والتفــكك ،أو ســينجح فــي التوصــل إلــى
صيغــة مــن التوافــق والتعايــش بيــن القــوى المتنافســة والنظــم
القيميــة المختلفــة .لكــن هــذه اإلجابــات لــن تحددهــا الصيــن
وحدهــا ،بــل ستشــارك فــي صياغتهــا مواقــف الــدول الكبــرى
والناميــة علــى حــد ســواء.
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