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ليس االهتامم بالكتابة عن الصني وليد لحظته ،وال هو حديث
العهد ،فقد كانت الصني دامئًا تحت نظر الكتّاب واملؤرخني الغربيني
وركزوا عليها يف كتاباتهم منذ القرن الثامن امليالدي؛ أي عرص ماركو
بولو .إال أن الذي اختلف هو ما يتعلق بأسباب هذا االهتامم ،فبعد
أن كان الغربيون يكتبون عن الصني بدافع الفضول والرغبة (علم
الصينيات الوهمي أو الخيايل) ،أصبحت الكتابة واالهتامم ألسباب
دينية ،وهو ما مثلته بعثات اليسوعيني التبشريية الدينية املسيحية
(الكاثوليكية) من القرن السادس عرش إىل القرن الثامن عرش،
والتي تولد منها علم الصينيات الديني والذي مثله ماثيو رييش
 ،Matteo Ricciوهو العلم الذي تطور ليصل إىل الوضع الحايل؛
إذ تديره مؤسسات علمية أوروبية عىل مستوى عا ٍل ،ويقوم عليها
أشخاص علامنيون .ويتعلق هذا العلم بدراسة الصني كل الصني،
وال سيام مع دخول الواليات املتحدة األمريكية ميدان االهتامم
بعد الحرب العاملية الثانية مدفوعة باهتاممات إسرتاتيجية يف
منطقة املحيط الهادي ورشق آسيا .وجاء االهتامم األمرييك يف
خضم الجدل الدائر بني أوساط النخب السياسية واألكادميية حول
مستقبل القوة الصينية التي دخلت ميدان التنافس مع الواليات
املتحدة األمريكية ،عىل اعتبار أنها القوة الوحيدة املرشحة لذلك،
وال سيام مع ظهور تيار من بني تيارات أخرى يقول بحتمية تفوق
القوة الصينية عىل نظريتها األمريكية وبأنها ستُصبح القوة القائدة
للنظام العاملي ،وبأ ْن س ُيصبح القرن الحادي والعرشين قرنًا صين ًيا
ال أمريك ًيا بحسب تعبري جوزيف ناي((( .ومنذ ما يزيد عىل عقدين،
ازداد االهتامم األكادميي والسيايس العاملي بالدبلوماسية الصينية
وسياستها الخارجية.
ضمن هذا السياق ،ميكن الحديث عن كتابات الغربيني اآلخرين؛
يف فرنسا صاحبة الريادة يف تأسيس علم الدراسات الصينية ،ومن
اللتي كان لهام الفضل يف تطور هذا العلم.
ثم يف بريطانيا وأملانيا ْ
والكتاب الذي بني أيدينا كتاب عىل جانب كبري من األهمية ألحد
أهم علامء الدراسات الصينية الفرنسيني ،يتناول السياسة التي
تنتهجها الصني العاملية بني أن تكون دولة مندمجة ومتناغمة مع
املجتمع الدويل وبني إرادتها يف أن تكون دولة قوية منافسة وفاعلة.
ويتناول الباحث بالتحليل تأثري التحوالت االقتصادية واالجتامعية
التي شهدتها الصني يف سياستها الخارجية واألمنية ،إضافة إىل تتبع
مسعى الصني نحو تعزيز تأثريها يف النظام الدويل مستغلة عالقاتها
مع القوى العظمى أو من خالل عالقاتها باملنظامت الدولية.
 1حول ذلك انظر :جوزيف ناي ،هل انتهى القرن األمرييك؟ ترجمة محمد إبراهيم العبد
الله (الرياض :رشكة العبيكان للتعليم ،)2015 ،ص .68–47

المؤلف ومنهجيته ومصادره
يُعد جون بيري كابيستان ،مؤلف الكتاب من بني أشهر علامء
الصينيات يف فرنسا .وهو مدير أبحاث يف املركز الوطني الفرنيس
للبحث العلمي((( بني عا َم ْي  2003و ،2007وباحث مشارك يف مركز
آسيا ومق ُّره باريس ،ومركز الدراسات الفرنيس عن الصني املعارصة يف
هونغ كونغ من عام  1998إىل عام  ،2003وأستاذ يف جامعة هونغ
كونغ املعمدانية ومدير ملركزها للعلوم السياسية والدراسات العاملية
منذ عام  ،2007ويُدير مجلته املشهورة .Perspectives Chinoises
وللباحث – إضافة إىل كتاب سياسة الصني العاملية  -العديد من
ٍ
ومقاالت وأبحاث ًا.
املؤلفات كتبًا
ولعل اإلشكاليات األساسية التي يطرحها الباحث للنقاش تتعلق
باألهداف التي تبحث عنها السياسة الخارجية للصني ون ّياتها السياسية
من وراء ذلك ،إضافة إىل الدور الذي ميكن أن تقوم به عامليًا .أما
التساؤالت التي يطرحها الباحث فتدور حول األسباب التي دفعت
الصني إىل تعديل سياستها العاملية ،ويتساءل عن املكان الذي ميكن
أن نجد فيه اإلجابة عن تلك التساؤالت؛ أهي يف الداخل الصيني
أم يف التغريات العاملية التي شهدتها الكرة األرضية بعد أحداث 11
سبتمرب؟ ثم يعمد الباحث إىل تقييم مدى التغريات وشموليتها ،وما
إذا كانت ذات طبيعة تكتيكية أم إسرتاتيجية؟ وهل ستساعد هذه
التغريات عىل ترسيع االندماج الصيني يف املجتمع الدويل وتعزيزه،
وقبل ذلك يف املحيط اإلقليمي؟
رمبا أكرث ما يُضيف إىل قيمة كتاب كابيستان املصادر التي اعتمدها.
ولعل الخطابات والنقاشات داخل دوائر القرار السيايس لبكني كانت
أبرز تلك املصادر وأهمها .ومل يُهمل عامل الصينيات التحليالت واآلراء
التي قدمها أبرز خرباء السياسة والدبلوماسية الصينيني ،من دون أن
يركن إىل األخذ بتلك التحليالت قبل إخضاعها للتحليل واملناقشة؛
كون استقاللية هؤالء الخرباء واملحللني ال ميكن االعتامد عليها كليًا أو
كونها عىل أقل تقدير مشكوكًا فيها .وتأيت تلك االستقاللية الناقصة
– إن صح التعبري  -من كون تلك املوضوعات تنطوي عىل حساسية
كبرية يف بلد ذي طبيعة شمولية ،ومن أن هؤالء غال ًبا ما يتموضعون
يف مكان مستشار األمري أكرث من املثقف(((.
 2املركز الوطني الفرنيس للبحث العلمي  CNRSهو أكرب مؤسسة علمية عامة للبحث
العلمي يف فرنسا ،ومن بني أهم عرش مؤسسات بحثية علمية وأكربها عىل مستوى العامل،
واألوىل عىل املستوى األورويب.
3 Jean-Pierre Cabestan, La politique internationale de la Chine entre
intégration et volonté de puissance (Paris: Presse De Lafondation Nationale
Des Sciences Politique, 2015), p. 30.
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من الذي يتحكم في رسم سياسة
الصينالخارجية؟
تعددت الهيئات والجهات التي تتحكم بالقرار الصيني فيام يتعلق
بالسياسة الخارجية ،بعض تلك الهيئات مد ّين ،وبعضها عسكري ،وهي
منفصلة ومعقدة ومتشابكة يف الوقت نفسه ،إضافة إىل أن طريقة
عملها غامضة وغري واضحة ،إال أنها مع ذلك تتمتع بسلطات حاسمة.
واملالحظ يف طبيعة العالقات يف صنع القرارات السياسة هو التداخل
يف عمل هذه الهيئات وعدم قدرة إحداها عىل اتخاذ قرار مبفردها.
وميكن هنا استحضار التاريخ؛ إذ مل يختلف الوضع يف هذا املجال يف
عرص الصني الشيوعية عنه يف عرص الصني اإلمرباطورية ،حيث كان
نظام املحاكم املتبع آنذاك ال يسمح لكل محكمة (وزارة) بأن تتمتع
كل واحدة منهام عىل ح َدة بسلطة مطلقة وال أن تقرر مبفردها ،ذلك
أن اتخاذ أي قرار كان يتم من خالل االعتامدية املتبادلة(((.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي
تعمل اللجنة الدامئة للمكتب السيايس الشيوعي من خالل أعضائه
التسعة عىل وضع التوجهات السياسية واألمنية الصينية من جهة،
وإدارة السياسة العاملية للصني من جهة ثانية .فالقرارات األه ّم ما
تزال خاضعة للجنة الدامئة لهذا املكتب السيايس للحزب الشيوعي
الــذي يعمل عىل توسيع االجتامعات لتضم املكتب السيايس
واملسؤولني الرئيسني يف اللجنة املركزية العسكرية.
اللجنة المركزية العسكرية
تركزت صالحيات اللجنة املركزية العسكرية يف الصني عىل القضايا
العسكرية .وقد تغريت طبيعة عمل اللجنة العسكرية؛ فهي مل تعد
مجلس األمن القومي وال الهيئة العليا لصنع القرار كام كان األمر يف
 4حول ذلك انظر كتابنا:
\Les récits européens sur la Cour imperial des Qing de 1696 à 1865 (Paris
Berlin: EUE, 2011).

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

صني ماو تيس تونغ أو خالل السنوات العرش األوىل من إصالحات
دينغ سياو بينغ .وقد أ ّدى الطابع املهني للجيش الصيني دو ًرا مؤث ًرا
يف التقليل النسبي لدوره السيايس .فجيش التحرير الشعبي بقي
جيشً ا سياس ًيا ُمسيطَ ًرا عليه بحيث إن جميع األطر العسكرية تنتمي
إىل الحزب الشيوعي.

وزارة الخارجية
ضاعف صعود الصني العاملي ونشاطها الدبلومايس من الدور الذي
يجب أن تقوم به وزارة الخارجية الصينية واملتمثل يف إدارة العالقات
الدبلوماسية وامللفات األخرى التي تتعلق بعالقات الصني متعددة
األطراف .وقد نجح ممثلو الصني يف املنتديات العاملية يف الحصول
عىل أغلبية مؤيدة ملصالح بالدهم بعد أن متكنوا من إفشال املخاطر
التي ميكن أن تنتج عن التحالفات املعادية للصني .وقد منحت تلك
املزايا التي متتعت بها وزارة الخارجية الصينية ،إضافة إىل فعاليتها يف
مجموعات القادة من القيام بدور نشيط يف عملية صنع القرارات
التي تتعلق باملسائل والقضايا العاملية.
وزارة التجارة
ساهمت عوامل عديدة يف زيادة فعالية وزارة التجارة الصينية يف
عملية صنع القرار السيايس الصيني :دخول الصني منظمة التجارة
العاملية ( ،)2001والنمو االقتصادي الكبري ،ودخول الصني عمليات
تفاوض للتبادل التجاري الحر ،واستثامر االحتياطيات األجنبية
املتزايدة باستمرار يف الخارج ،والــدور الذي أ ّدته وزارة التجارة
الخارجية يف عملية التقارب الصيني الغريب .وال يُهمل الباحث
دور وزارة التجارة يف العمل االستثامري الذي تقوم به الرشكات
االستثامرية الصينية الكربى التي تقوم بها يف الخارج .إال أن ذلك ال
يخلو من عدم فعالية يف عمل الوزارة ،إذ يُشري كابيستان إىل أنه مع
"استمرار الخالفات البريوقراطية العميقة مع البنك املركزي ،كانت
بعض الرشكات الوطنية أو رشكات االستثامر الجديدة يف الخارج ذات
طبيعة محبطة للعمل الدويل لهذه الوزارة القوية عىل الرغم من
مشاركة رئيسها بعدد من مجموعات القادة"(((.
مجموعات القادة
متكن الباحث من تقديم صورة تاريخية وسياسية متكاملة عن أوضاع
تشكل هذه املجموعات وعملها .وقد تعددت املجموعات وتتابع
إنشاء بعضها بحسب الحاجة السياسية أو االقتصادية أو األمنية؛
5 Cabestan, p. 188.
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فاملجموعات املسؤولة عن الشؤون الدولية متثلت بأربع مجموعات
هي :مجموعة إدارة السياسة الخارجية ،مجموعة قيادة األمن القومي
الصيني ،مجموعة إدارة مسألة تايوان وهونغ كونغ ،ومجموعة إدارة
قضية مكاو .وتخضع املجموعات الثالث األوىل لسلطة الرئيس الصيني،
بينام أصبحت املجموعة األخرية تُدار منذ عام  2003من ِق َبل نائب
رئيس الجمهورية واملسؤول عن األمانة العامة للحزب الشيوعي (زينغ
تشينغ هونغ  Zeng Qinghongثم يس جينبينغ  .)Xi Jinpingوقد
أُريد لهذا املرشوع أن يكون عىل منوذج مجلس األمن القومي األمرييك،
إال أن أوضاع الصني املختلفة أظهرته كمجلس لألمن القومي عىل
"الطريقة الصينية"((( .وتتابع إنشاء مثل هذه املجموعات؛ مجموعة
القادة املكلفة بإدارة الطاقة يف  ،2005ومجموعة قادة العمل املسؤولة
عن التغري املناخي ،وتوفري الطاقة والحد من انبعاث الغازات الناتجة
عن االحتباس الحراري يف عام .2007

الرأي العام
عىل الرغم من أهمية الدور الذي يقوم به الرأي العام (القومية)
الصيني ،وال سيام الجانب العاطفي منه ،حول العالقات بدو ٍل لها
تاريخ استعامري (اليابان والواليات املتحدة األمريكية) ،أو دول لها
انعكاسات قومية – سيادية (تايوان) يف آن م ًعا ،فالرأي العام الصيني
ما يزال عاطف ًيا وضعيفًا وخاض ًعا إلرادة النخبة السياسية القادرة
حتى اللحظة عىل استعامله كأداة "قومية" بحسب حاجتها وأحوالها.
ومع ذلك ،يصعب تكوين صورة واضحة حول دور الرأي العام
وفعاليته يف رسم الخيارات السياسية واإلسرتاتيجية الكربى واملهمة
بالنسبة إىل الصني .فتفكيك هذا الدور وتحليله غري واضح ،ومل يلق
بع ُد ذلك االهتامم الذي يستحق – إال مؤخ ًرا – وعىل نح ٍو يكون
انتقائيًا ونسبيًا .ويحلل الباحث عىل نحو مثري عملية تراجع الوطنية
الوحيدة وتقلصها أو مبعنى آخر؛ الطريقة الوحيدة ألن تكون وطن ًيا
مع االنفتاح الكبري للصني وتطبيع عالقاتها مع العامل الخارجي،
وتأسيس مجموعة املصالح االقتصادية التي نشأت داخل املجتمع
حيث ظهرت الوطنية االقتصادية.

عقبات صنع القرار وتنفيذ السياسات
يُلخص كابيستان العقبات أمام عملية صنع القرارات وتنفيذ
السياسات :توسيع األنانية املؤسساتية بني مؤسسات الحكومة
املختلفة املتهمة بأنها متعددة وغري متناسقة ومتناقضة ،والتناقضات
6 Ibid., p. 183.

يف القرارات التي تتخذها هذا املؤسسات .ويُشري الكاتب إىل أن
ميل مخفيًا يف النظام اإلداري الصيني نحو تشجيع البريوقراطية
هناك ً
والرتدد يف أي تعاون أفقي ويف عملية تنسيق تقديم الخدمات ،ما
عدا ،بالتأكيد ،تلك التي يتم فرضها باإلكراه من املركز ،وهو أمر شائع
يف بلد مثل الصني .والعقبة الثانية تتمثل يف ترك الدبلوماسيني يف
الضباب أو وضعهم أمام األمر الواقع من دون أن ت ُرتك لهم خيارات
التحرك الدبلومايس املرن .وقد أدى هذا األمر إىل ضعف وزارة
الخارجية يف إدارة امللفات السياسية أو يف اتخاذ ر ّدات فعل مالمئة
تجاه األفعال التي تفرض عليها ،وال سيام املفاجئة منها.

المحطات الكبرى لتطور سياسة
الصين الخارجية واألمنية
أول تلك املحطات هي تلك اإلجـراءات التي قامت بها الحكومة
الصينية بهدف الخروج من العزلة التي فرضتها الدول الغربية مبا فيها
اليابان ،بعد عمليات القمع التي قامت بها السلطات الصينية بحق
املتظاهرين يف عام  .1989وقد تناول الباحث أهم محطات السياسة
الصينية خالل العقد الذي أعقب أحداث تيان آن مني؛ االعتامد عىل
اإلصالحات كوسيلة للخروج من العزلة ،والحفاظ عىل االستقرار
السيايس واالقتصادي للبلد يف ظل التغريات التي شهدها العامل من
انهيار االتحاد السوفييتي وظهور الدميقراطيات يف الدول األوروبية
املستقلة .وقد نجحت املساعي الصينية يف الخروج من العزلة ،لكنها
فشلت يف القضية التي تتعلق مببيعات األسلحة الغربية والتي ما
تزال قامئة إىل الوقت الحارض .وقد سعت الصني للقيام بدور نشيط
يف "دبلوماسية تعدد األطراف" ،يف إطار منظمة األمم املتحدة كام
هو الحال عىل املستوى اإلقليمي ،من أجل زيادة تأثريها ونفوذها.
وتأيت تلك السياسة "االنتقائية" انسجا ًما مع التوجهات الصينية يف
التقليل قدر اإلمكان من معاداة الغرب ،وال سيام الواليات املتحدة
األمريكية والتي ميكن أن تفتح أمام الصني "صندوق الباندورا" داخل
املجتمع الصيني.
يعتقد كابيستان أن الهدف الحقيقي من السياسة الصينية ليس
إسرتاتيج ًيا بل تكتيك ًيا يُراد منه التخلص من االنتقادات الخارجية،
وتوسيع التأثري العاملي للصني .فخطوات الدبلوماسية الصينية انتقلت
من مبدأ الصعود السلمي للصني((( ،إىل دبلوماسية حسن الجوار
أساسا إىل املستوى اإلقليمي ،وإىل التناغم واالنسجام بحسب
املوجه ً
 7حول مفهوم الصعود السلمي للصني ،انظر :حكامت عبد الرحمن" ،الصعود السلمي
للصني"،مجلة سياسات عربية ،العدد ( 14أيار /مايو  ،)2015ص .72 - 57
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املبدأ الكونفوشيويس الذي يهدف إىل ضامن التنوع العاملي سياس ًيا
وثقافيًا .وقد أطلق هو جنتاو شعار التناغامت الثالثة :السالم يف
العامل ،املصالحة مع تايوان ،والتناغم داخل املجتمع الصيني.

الداخيل يف الصني مبدأ الصعود السلمي الذي حل محله دبلوماسية
حسن الجوار ثم سياسة التناغم والقوة الناعمة الصينية.

مام ال شك فيه أن االعتامد عىل األيديولوجية الكونفوشيوسية هو يف
النهاية إعادة الرتكيز الوطني بهدف استعادة قوة الجذب الثقافية
والرتبوية واالقتصادي التقليدي للصني؛ األمر الذي دفع عد ًدا من
املسؤولني واملحللني الصينيني إىل االعتقاد بأن الصني تستطيع من
اآلن فصاع ًدا أن تُ ارس قوة ناعمة حقيقية منافسة للقوة الناعمة
األمريكية يف الشؤون الدولية .وتتمثل األركان األساسية للقوة الناعمة
التي متتلكها الصني يف الثقافة الصينية ،والحضارة التي تعد واحدة
من أقدم الحضارات يف التاريخ ،إضافة إىل األركان الحديثة التي
دعمت قوة الصني الناعمة وهي األلعاب األوملبية  ،(((2008ومعرض
شانغهاي العاملي  ،2010والسينام الصاعدة ،وإسرتاتيجية التوسع
الثقايف املتمثلة يف انتشار معاهد كونفوشيوس(((.

التوجهات الراهنة للسياسة
األمنية الصينية

الجدل الداخلي حول سياسة
الصين الخارجية واألمنية
إن أحد أكرث نقاط القوة التي ميزت كتاب جون بيري كابيستان هو
التحليل والنقاش الذي قدمه عن الجدل الداخيل الدائر حول السياسة
الخارجية للصني .ويرى الكاتب أن البداية الكربى للنقاش الداخيل
بدأت منذ نهاية عام  1990وهي الفرتة األش ّد حساسية يف تاريخ العامل
واملليئة باالضطرابات ،والتي فرضت عىل القيادة الصينية الدخول يف
هذه النقاشات .وهذه املرحلة متيزت بأن القادة الصينيني وضعوا
ح ًدا إلسرتاتيجية املواجهة مع الواليات املتحدة األمريكية .وبدأت
املرحلة الثانية من النقاش مع نهاية العقد األخري من القرن العرشين
( ،)1999إذ دار جدال ساخن حول سياسة الصني العاملية .وقد ساهم
يف هذا النقاش طرفان عىل جانب كبري من األهمية؛ صناع القرار
األساسيون ،ومراكز البحوث املهتمة واملتخصصة بالسياسة الخارجية
واألمنية .وقد ركزت املقاربة الجديدة عىل التعددية القطبية ،واتباع
الصني إسرتاتيجية غري مبارشة تهدف إىل إحاطة قوة الواليات املتحدة
األمريكية وحامية مصالح الصني األساسية .كان أول ضحايا النقاش
 8حول التاريخ الريايض للصني ،ميكن العودة إىل:
Chloé Maurel, La Chine et le monde constats et enjeux, 2e trimestre (Paris:
Studyrama Perspectives, 2008), pp. 175 - 176.
9 Barthélémy Courmont, Chine la grande séduction: essai sur le soft power
chinois (Paris: Choiseul, 2009), pp. 15 - 30.

ميكن تقسيم التهديدات التي تواجهها جمهورية الصني الشعبية بالتايل:
املشكالت التقليدية :ت ُشكل تايوان أوىل القضايا األمنية التقليدية
هاجسا للحكومة الصينية ،إضافة إىل البحث املتزايد عن
التي تُ ثّل
ً
االستقالل يف مجال الطاقة والوصول إىل االستقالل الداخيل .ويدخل
يف قامئة االهتاممات ما يتعلق بدور الواليات املتحدة األمريكية
واليابان يف منطقة آسيا املحيط الهادي ،والتهديد الذي ميثّله النظام
القائم يف كوريا الشاملية ،إضافة إىل "اإلرهاب اإلسالمي" أو صعود
اإلسالم الراديكايل يف إقليم كسينجيانغ بعد أحداث  11سبتمرب،
والخالفات الحدودية البحرية وتجارة املخدرات والجرمية العابرة
للقارات واألزمات الصحية والبيئية.

مشكالت األمن غري التقليدية :وهي املشكالت التي ترتبط بالعوملة
االقتصادية الصينية .ويُشري الباحث إىل األولويات األربع األساسية
لسياسة األمن الصينية ،والتي تتمثل باستقرار النظام السيايس ،وحامية
الحدود ،وأرايض الجمهورية الشعبية الصينية ،وزيادة الضغط العسكري
عىل تايوان ،وتحديث جيش التحرير الشعبي الصيني .ومع تنوع
التهديدات التي تتعرض لها الصني ،تبقى األولويات أمنية بال تغيري.
وقد مثّلت املشكالت األمنية التقليدية وغري التقليدية مجتمعة تحديًا
أمام الحكومة الصينية ،إذ أشار الكتاب األبيض لعام  2006إىل أنه عىل
الرغم من أن أمن الصني ما يزال يواجه تحديات ال ميكن تجاهلها،
فإن االعتامد املتبادل املتنامي بني العنارص الداخلية والخارجية
والعوامل التقليدية وغري التقليدية والتي جعلت من الحفاظ عىل
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"السياسة الدولية للصين بين االندماج وإرادة القوة"

األمن الوطني مهمة أش ّد تحديًا وتعقي ًدا ،دفعت مجموعة من
املحللني الصينيني إىل االعتقاد أن العوامل الرئيسة املؤثرة يف أمن
الصني هي :الهيمنة وسياسة القوة ،والرصاعات اإلقليمية التي تؤثر
يف الصني ،والعوملة االقتصادية التي أتاحت املزيد من املعلومات أمام
املجتمع وظهور الشبكة العنكبوتية يف مجال املعلوماتية ،والرصاع
العسكري املحيل الذي ميكن أن يحدث إذا مل يتم تسوية القضية
التايوانية ،وأخ ًريا االنفصال عىل أساس عرقي والتطرف الديني .وقد
فرضت التهديدات الجديدة التي ظهرت أهمية التوافق والتنسيق
الواسع بني القوى الكربى ورضورة ذلك.
إال أن الخوف يبقى من جانب رشكاء الصني اإلقليميني والدوليني
عىل حد سواء ،والذي ميكن أن يؤثر يف العالقات بينهام ويزيد من
تعقيدها؛ فهل تستطيع الصني أن توازن بني أن تكون بل ًدا مندم ًجا
مع /ويف العامل عىل املستوى األمني اإلقليمي والجامعي ،وبني
االستمرار يف الضغط عىل الصني الوطنية تايوان ،وبني االستمرار يف
عملية التحديث العسكري املتسارعة؟

وال ميكن أن توصف تلك العالقات بأنها تسري وفق نسق واحد؛ ليست
عدائية دامئًا وليست سلمية باستمرار ،بل متيزت بالتعاون واملواجهة
م ًعا .وتحتل القضية التايوانية رأس القضايا الخالفية وإن كانت حدة
االنقسامات حول هذه القضية قد تراجعت منذ التسعينيات ،وال
سيام بعد اتفاق الطرفني عىل الحفاظ عىل الوضع الراهن .إال أن
قامئة املوضوعات الخالفية تطول :منع انتشار األسلحة النووية،
وحقوق اإلنسان التي أصبحت ثانوية منذ عام  ،2001وال ِتبت أو
املشكالت األحدث كالقضية الكورية الشاملية ،والعراق ،وإيران
وقضية إقليم دارفور .إال أن مسألة التفوق األمرييك يف منطقة املحيط
الهادئ والتحديث املتسارع لجيش التحرير الشعبي الصيني هي أش ّد
املسائل هيمنة عىل العالقات بني البلدين.

المملكة الوسطى والعالم
كانت الصني قد تعرضت للتهميش يف العالقات الدولية يف أعقاب
الحرب الكورية .وقد ساهم تخفيف التوتر يف عالقات الصني الدولية،
وسقوط االتحاد السوفييتي يف ترسيع التغري الذي شهده موقع
جمهورية الصني الشعبية ودورها عىل مرسح األحداث الدولية .ومنذ
بداية القرن الحادي والعرشين ،بدأت اإلمرباطورية الوسطى تسعى
ألن تكون قوة فاعلة يف استقرار العامل وتطوره.

مع القوة العالمية األولى
شهدت العالقات الصينية – األمريكية انفرا ًجا مع جيانغ زميني إىل
واشنطن يف  ،1997وهي الزيارة األوىل لزعيم صيني منذ مثاين عرشة
سنة ،تلتها الزيارة التي قام بها الرئيس األمرييك بيل كلينتون إىل بكني
متواصل.
ً
يف  .1998ومع ذلك ،فإن هذا التحسن مل يكن دامئًا وال
فالعالقات بني البلدين انهارت برسعة بسبب االتهامات التي
وجهتها بكني للواليات املتحدة األمريكية يف دعم الحكومة التايوانية.
يف املقابل ،كانت الصني يف مرمى االتهامات األمريكية ،إذ اتهمت
واشنطن بكني بعدم احرتام االتفاقيات العسكرية والتجارية املوقعة
بني الطرفني ،ومخاطر نقل التكنولوجيا األمريكية وزيادة عمليات
التجسس الصينية عىل الواليات املتحدة األمريكية(.((1
10 Maurel, p. 81.

ويختم عامل الصينيات توصيفه للعالقات الصينية – األمريكية
بحقيقتني؛ األوىل هي أن التفوق الذي تتمتع به الواليات املتحدة
مهم لالستقرار؛ ذلك ألنه
رصا ًّ
األمريكية ُيثل يف املستقبل القريب عن ً
يُحافظ عىل العالقة مع هذا البلد عىل أعىل مستويات اهتاممات
السياسة الخارجية واألمنية للصني الشعبية وقوتها ،وتكبح املغريات
العدوانية للصني ،وال سيام يف مواجهة تايوان .والحقيقة الثانية هي
أن تعزيز التحالف بني الواليات املتحدة األمريكية وحليفتها اآلسيوية
أصل
اليابان ،إضافة إىل عدم التكافؤ يف القوة العسكرية املوجودة ً
بني بكني وواشنطن ال ميكن أن يحدث عكسه عىل املدى القريب
واملتوسط عىل أقل تقدير.

مع القوى اإلقليمية
اليابان

تُعد العالقة مع اليابان األصعب واألش ّد تعقي ًدا بالنسبة إىل الحكومات
الصينية املتعاقبة .فأكرث ما ُييز العالقات الصينية اليابانية هو التناقض؛
فهي عىل الرغم من أنها عالقات وثيقة ومعقدة يف املجاالت االقتصادية
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(اليابان هي الرشيك الثاين للصني) والثقافية واإلنسانية ،لكنها يف الوقت
نفسه عالقات عاطفية وأش ّد هشاشة حني تتعلق بالتاريخ وبالقومية
الصينية .وبعد عام  2004ظهر تيار جديد يف الصني يفضل التقارب مع
الرشيك والجار اآلسيوي الكبري ،من دون إغفال الثقل الذي يتمتع به
الرأي العام الصيني امل ُرشب مبعاداة اليابان (املظاهرات املعادية لليابان
العفوية أو املوظفة) ومؤسسات اإلعالم التي دأبت عىل توظيف تلك
املظاهرات التي أدامت الصورة السلبية القدمية عن اليابان .يُضاف إىل
تلك العقبات املشكلة املتكررة منذ  1995حول ترسيم حدود املنطقة
االقتصادية الخاصة لكال البلدين ،والتي ما تزال مثار خالف بني بكني
وطوكيو عىل الرغم من بعض الليونة حول بعض املواقف منذ .2007
ومصدر مشكالت هذه املسألة يأيت من االستغالل الذي تقوم به
الدولتان لبحر الصني الرشقي .وللتغلب عىل تلك املشكلة ،تم إبرام
اتفاق بني الطرفني يف حزيران /يونيو  2008يُجيز االكتشاف واالستغالل
املشرتك للمصادر املوجودة يف املنطقة من قبل الرشكات البرتولية
ورشكات الغاز التابعة لكال البلدين .وعىل الرغم من الخالفات عىل
تعيني املياه اإلقليمية ،والتي هي يف الحقيقة أساس لرصاع عىل تياويو
تاي /سينكاكو غري املأهولة بالسكان ،فإن هذا االتفاق سلط الضوء
عىل مقاربة صينية جديدة حول الخالفات البحرية .وتبقى املشكالت
بني البلدين بعيدة من أن يتم تسويتها أو من أن توجد حلول مشرتكة
لها؛ فالتنافس اإلسرتاتيجي بني البلدين ما يزال مستم ًرا وبازدياد؛ الصني
بحكم منوها االقتصادي الرسيع وتحديث آلتها العسكرية وطموحها
يف مامرسة سلطتها الجديدة يف آسيا ،واليابان يف رغبتها يف أن تُعيد
أمجادها التاريخية كقوة سياسية وعسكرية م ًعا.
وعىل املستوى الشعبي ،ما يزال النفور املتبادل الذي خلفته العالقات
أصل موجو ًدا ومستم ًرا؛ الشعور الصيني مبعاداة
السياسية املتدهورة ً
اليابان وتاريخها االستعامري والقومي والدعوة إىل مقاطعة املنتجات
اليابانية ،يُضاف إليه الرفض السيايس الصيني لفكرة حصول اليابان
عىل مقعد دائم يف مجلس األمن الدويل ،ورفض اليابانيني لفكرة أن
تصبح الصني القوة االقتصادية املسيطرة يف آسيا .وقد أكد استطالع
للرأي العام أجرته صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية يف نهاية 2004
أن  71يف املئة من اليابانيني الذي شملهم االستطالع ليس لديهم ثقة
بالجار الصيني( .((1ويُشري السفري األمرييك يف اليابان هوارد بيكر إىل أن
الصني واليابان لديهام مسؤولية متبادلة يف العمل م ًعا من أجل إيجاد
وسائل عمل مثمرة ،ولطوكيو قدرة يف إدارة االحتكاكات املتزايدة مع
جارتها الكربى(.((1
11 Ibid., p. 117.
12 Pascal Lorot, Le siècle de la Chine Essai sur la nouvelle puissance
chinoise (Paris: Choiseul, 2007), p. 166.

ويام  /رايأرايأ

روسيا

التقارب الصيني  -الرويس محكوم بحدود معينة؛ الحد األول أن كال
البلدين يع ّد األولوية هي للعالقات مع الواليات املتحدة واليابان
واالتحاد األورويب .أ ّما الحد الثاين فيأيت من مجموع الخالفات
االقتصادية ،واإلسرتاتيجية وحتى الثقافية بني الدولتني الواعيتني
بعمقٍ لهويتهام واختالفاتهام .إال أن تقييم العالقات بني الصني
وروسيا – بحسب الباحث  -يختلف بني كونها منوذ ًجا نظريًّا وبني
كونها أصعب من حيث تبدو عىل األرض .وال يُهمل الباحث الدوافع
الخفية لروسيا والصني يف منظمة شانغهاي للتعاون التي تأسست
عام 2001؛ فال تريد روسيا أن ت ُلقي هذه املنظمة بظاللها عىل رابطة
الدول املستقلة ،وتريد الصني أن تزيد من نشاطها ضمن املنظمة.

الهند

تواجه العالقات الصينية الهندية صعوبات موروثة من التاريخ؛
مشكالت الحدود ،وقضية ال ِتبت .وعىل الرغم من أن تلك املشكالت
قد تم تطبيعها ،وال سيام بعد عام  1998إذ أخذ البلدان ينظران إىل
نفسيهام عىل أنهام قوتان طبيعيتان ،ما زالتا موجودتني ومؤثرتني.
ويتنبأ الباحث للصني والهند  -إذا ما تم دمجهام يف املحافل االقتصادية
الناشئة الكربى (قمة بريكس والباسيك)  -أن يكون لهام دور مؤثر.
ويقول الباحث إن التحالف الصيني الباكستاين ما يزال ميثل عقبة
أمام التقارب الصيني الهندي عىل خلفية املنافسة االقتصادية بني
البلدين املتنافسني يف مجال نفوذهام يف جنوب آسيا ويف بقية العامل.
وعىل الرغم من تحسن عالقات البلدين ،فالباحث يتساءل عن
إمكان استمرار هذا التحسن وتطوره يف املستقبل مع بقاء العديد
من القضايا وامللفات الشائكة ،وال سيام إذا تالشت العوامل التي
دفعتهام إىل هذا االنفراج؛ مشكلة التيبت ،وصعود القوة لدى
البلدين ،واالحتكاك بينهام يف املناطق التي ميارس كالهام تأثريه،
وزوال الخطر اإلرهايب .أما الحل الذي يطرحه الباحث لتجنب عودة
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"السياسة الدولية للصين بين االندماج وإرادة القوة"

مستقبل ،ويعاكس التقدم الذي حققاه يف عالقات
ً
النزاع اإلسرتاتيجي
البلدين فيعتمد عىل توظيف الخربة التي اكتسبها كال البلدين خالل
مرحلة االنفراج يف الحفاظ عىل حسن العالقات بينهام.
االتحاد األوروبي

تُ ثل العالقات الصينية  -األوروبية كيانًا سياسيًا واح ًدا ،وال يتناول
علم أن الصني تُفضل
العالقات الثنائية باستثناء العالقات مع فرنساً ،
تطوير عالقاتها مع الدول الكربى فيه أو الدول األعضاء يف مجموعة
العرشين؛ املحور الفرنيس-األملاين ،وبريطانيا وإيطاليا .وتنظر الصني
إىل االتحاد األورويب عىل أنه ُيثّل منوذ ًجا ميكن أن يساهم يف تعزيز
نهج التعددية القطبية؛ فهو ُيثّل بالنسبة إىل الصني قوةً ،ورمبا
قطبًا جدي ًدا ،إن مل يكن قاد ًرا عىل موازنة القوة األمريكية ،فيمكن
أن يُساهم يف إضعاف القطب األمرييك الذي يصب يف النهاية يف
خدمة مصالح الطرفني يف بناء عامل متعدد االقطاب .وتتمثل األمور
األساسية يف الخالفات الصينية األوروبية يف قضايا حقوق اإلنسان،
ورفع الحظر املفروض عىل الصني فيام يتعلق بالتسليح منذ ،1989
والقضية التايوانية إذ يؤكد االتحاد األورويب رضورة حل الخالف بني
البلدين سلميًا.

مع دول أمن الطاقة

•يصف الباحث العالقات بني الصني والدول النامية بأنها تتنوع
بني التعاون والنهب والقيادة .ويعتمد االقتصاد الصيني عىل
نحو متزايد عىل الخارج يف مجاالت الطاقة واملــواد األولية
واملنتجات الزراعية .من هذا املنطلق ،عملت الصني عىل متتني
عالقاتها مع الدول التي تؤ ّمن مثل هذه اإلمدادات مستندة
إىل إكساء هذه اإلسرتاتيجية خطابًا أيديولوج ًيا يركز عىل تعاون
الجنوب-جنوب واملنفعة املتبادلة (فائدة/فائدة).
•عملت الدبلوماسية الصينية عىل تعزيز إج ـراءات االندماج
اإلقليمي يف أمريكا الالتينية وأفريقيا ومنطقة الرشق األوسط؛
أي متتني العالقات مع املراكز أكرث منها مع األقاليم ،ومع البلدان
الغنية باملواد األولية واملنتجات الغذائية بهدف تحقيق االستقالل
الطاقوي والغذايئ أكرث منه مع البلدان املفتقرة إليها .ويركز
الباحث عىل الرشكاء الرئيسني ،إذ تزايد اعتامد الصني عليهم :يف
الرشق األوسط؛ إيران واململكة العربية السعودية ،ومرص وتركيا
وقضية الرصاع العريب اإلرسائييل .أما رشكاؤها يف أفريقيا فهم
نيجرييا وأنغوال والسودان وجنوب أفريقيا ،إضافة إىل فنزويال
وتشييل واألرجنتني والربازيل واملكسيك يف أمريكا الالتينية.

•يف خطاب املصطلحات ،ركزت الحكومة الصينية عىل استعامل
بدل من "البلد النامي" .فالهدف من
تعبري "البلد الكبري" ً
استعامل هذا التعبري تكييف خطابها مع محاوريها مبرونة
أكرب ملعالجة جميع االختبارات ،واإليحاء لرشكائها من دول
الجنوب بأنها ليست كالقوى الكربى األخرى التي متتلك تاريخًا
استعامريًا ،ورغبة الصني يف تعزيز موقعها يف املناطق التي
تخضع للمفاوضات االقتصادية والتجارية عىل نحو متزايد.
يُضاف إىل تلك املشكالت ثالث قضايا أساسية ترتبط بالعالقات
االقتصادية والتجارية؛ االتساع الرسيع لفجوة العجز التجاري األورويب
وانخفاض قيمة النقد الصيني اليوان ،واتساع املشكالت املرتبطة
بعدم احرتام الرشكات الصينية لحقوق امللكية الفكرية .إضافة إىل
األزمة املالية العاملية يف  2008ووسائل مكافحة الركود العاملي،
ووضع نظام عاملي جديد لتسوية وتفكيك املالذات الرضيبية.
ويبقى التساؤل حول قدرة باريس وبرلني عىل دفع االتحاد إىل إقامة
رشاكة وثيقة مع جمهورية الصني الشعبية ،إضافة إىل أن سياسة
العاصمتني األمنية والسياسية تتعارض بوضوح مع الرغبات الصينية.

خاتمة
معلومات دقيقة وموثقة وشاملة يقدمها العمل القيم والغني لعامل
الدراسات الصينية الفرنيس كابيستان .وقد استقى الباحث قاعدة
معلوماته من مجموعة كبرية ومتنوعة وغنية من املصادر واملراجع
الصينية ذات النهج التحلييل اإلسرتاتيجي والسيايس الشامل ،والتي
تعكس وجهة النظر الصينية تجاه سياسة بالدهم .ويقدم كابيستان
عمل متوازنًا إضافة إىل عرضه رؤيا جديدة حول سياسة الصني العاملية
ً
وتطورات هذه السياسة واملحطات التي مرت بها .وال يُهمل الكاتب
األوضاع التي رافقت تلك التطورات والتغريات السياسية لبكني يف
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طريقها نحو التحول والتغري الذي شهدته منذ أحداث ساحة تيان
آن مني  .1989وظهر حرص الباحث عىل أن يقدم للقارئ املتخصص
واملهتم عىل حد سواء قراءة واضحة ومتوازنة ليس فيها تحيز أو
حكم مسبق؛ األمر الذي يسمح بتكوين صورة واضحة مفهومة
ومتوازنة عن سياسة الصني الداخلية والخارجية .فهو مل يكن منحازًا
مقلل
إىل جوانب القوة التي تتمتع بها الصني وسياستها الدولية ،وال ً
من أهمية نقاط الضعف التي تعاين منها تلك السياسة والتي تطمح
إىل أن تصبح قوة عاملية مهيمنة ووحيدة يف العامل .فالتحليل العميق
للخطاب اإلسرتاتيجي الصيني والرؤى واآلراء الصينية ملستقبل الصني
يف عالقاتها العاملية؛ كان من بني أهم عوامل نجاح الباحث يف تقديم
مثل هذا العمل املتميز ورمبا الفريد يف تناول واقع الصني وسياستها
وتوجهاتها العاملية غري الواضحة واملعقدة ،والذي وضح املكانة
الحقيقية التي تتمتع  -والتي ميكن أن تتمتع  -بها الصني عىل املرسح
العاملي يف العقود القادمة من القرن الحايل.
ومع كل هذه التغريات أو ،مبعنى أدق ،التعديالت التي قامت
بها الصني عىل مستوى سياستها الدولية ،فإن الباحث ال يع ّد تلك
التغريات تغيريات تكتيكية بالدرجة األوىل وليست إسرتاتيجية.
فالهدف منها هو بالدرجة األوىل التخفيف من االنتقادات العاملية
التي توجه نحو الصني من جهة ،والعمل عىل تعميق تأثري الصني
يف املرسح العاملي .فالنظام الصيني مل يتغري جذريًا ،واإلسرتاتيجية
الصينية عىل املدى املتوسط ما تزال بال تغيري ،والعمل عىل تأسيس
البلد ليكون القوة األوىل عامل ًيا ما يزال مستم ًرا .فخدعة السياسة
الصينية الكربى بحسب تعبري املؤلف ال ميكن أن تستمر إىل ما ال
نهاية ،إذ يرى أن عالقات الصني مع بقية العامل يف السنوات املقبلة
ستكون عالقات متوترة بل ومتصارعة.
ال شك أن الصني تجاوزت ،بال رجعة ،الهدف األسطوري والرمزي يف
استعادة سلطتها التاريخية عىل محيطها اإلقليمي .فالخطاب العاملي
للحزب الشيوعي الصيني ،والديناميكية الدبلوماسية التي متتع بها،
والجهد الذي تقوم به الحكومة الصينية يف عملية التحديث العسكري

ويام  /رايأرايأ

يوحي بأن بكني تعتزم املنافسة مع القوى األكرب ،وقبل الكل مع
الواليات املتحدة األمريكية ،يف كل املجاالت ،وبكل الوسائل املتاحة
لها واالستفادة القصوى من املرونة التي ميزت عالقاتها الدولية منذ
نهاية الحرب الباردة.
يف النهاية ،ال شك أن الكتاب موضوع املراجعة يتمتع بقيمة علمية
وأكادميية تجعل منه مرج ًعا ال ميكن االستغناء عنه يف فهم سياسة
الصني العاملية ،والوقوف عىل مسرية تطورها وما يرتبط بها من قضايا
ومسائل شائكة ومتشابكة محلية وإقليمية وعاملية عىل جانب كبري
من األهمية.
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