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صراع مصالح وميزان قوى عسكري واقتصادي

حرب باردة بني الواليات املتحدة وروسيا والصني

تضع ادارة الرئيس االمرييك جو بايدن املنافسة مع الصني وروسيا يف اطار ايديولوجي ،وقال عنها انها "عبارة عن نقاش
جوهري حول مستقبل عاملنا ووجهته" .لكن الواليات املتحدة تخوض يف الواقع مع الدولتني رصاع مصالح ومحاور وحربا
باردة حول ملفات كثرية ساخنة
من الواضح ان املشاكل التي يطرحها البلدان
عىل واشنطن مختلفة .لكن تقارب مصالحهام
وتكامل قدراتهام عىل املستوى العسكري
وسواه ،يزيد حجم التحديات املطروحة
عىل القوة االمريكية .تستعمل الصني عالقتها
مع روسيا لسد الثغر يف قدراتها العسكرية،
وترسيع ابتكاراتها التكنولوجية ،واستكامل
جهودها الرامية اىل اضعاف القيادة
االمريكية يف انحاء العامل .لهذا السبب ،فان
اي محاوالت للتعامل مع التحركات الروسية
او الصينية يجب ان تراعي الرشاكة املتوسعة
بني البلدين.
العالقات االمريكية ـ الروسية بدأت يف
الرتاجع مع نهايات والية الرئيس باراك
اوباما وعندما كان الرئيس االمرييك الحايل
جو بايدن نائبا له .السبب الرئييس كان

الرئيس االمرييك جو بايدن.

ان ادارة اوباما ارصت عىل نرش الدرع
الصاروخية يف بولندا عىل تخوم روسيا،
من ابرز اهدافها زوال تهديد الصواريخ
الباليستية االيرانية .جعل ذلك بوتني يقتنع
بأن الهدف منها مل يكن ايران وصواريخها
بل تطويق روسيا.
طبعا التقى الرئيس الرويس فالدميري بوتني
وبايدن اكرث من مرة ايام كان نائبا للرئيس
االمرييك ،لكن مل يظهر يف حينه انهام قادران
عىل التفاهم السباب سياسية وشخصية.
لكن بايدن اتخذ قرارا قبل لقائه االول يف
جنيف مع بوتني باجراء محادثات نزيهة
معه تتناول قضايا التورط الرويس املتكرر
يف االنتخابات االمريكية املتنوعة ،والقرصنة
االلكرتونية التي قامت بها جهات مقيمة
يف روسيا استنادا اىل معلوماته واخرى

تعمل مبارشة من خارجها مع اجهزة
االستخبارات الروسية.
من الواضح ان بايدن بدأ عهده من موقع
قوة ،فطأمن اوكرانيا اىل ان الواليات املتحدة
ما زالت مصممة عىل حاميتها من اي
اعتداء رويس ،مثبتا اهتاممه مبسائل حقوق
االنسان وتعزيز التحالف مع حلفاء املايض
يف اوروبا الذين اساء اليهم الرئيس دونالد
ترامب .كام ان ادارة بايدن تضع نصب
عينيها استكامل االستدارة نحو اسيا ،املنطقة
الحيوية بالنسبة اىل روسيا .هذا يوسع الهوة
بني روسيا وامريكا ويضع مزيدا من العراقيل
امام اصالح العالقات بينهام .بالنسبة اىل
روسيا ،يهم بوتني تأكيد استعداد بالده
وجهوزها للقيام بكل ما يلزم لعدم السامح
بوصول حلف شامل االطليس اىل حدودها
الجنوبية ،تجنبا ملا حصل عىل الحدود
الغربية ،عندما انضمت دول البلطيق
الثالث (التفيا واستونيا وليتوانيا) اىل هذا
الحلف .كذلك التأكيد لبايدن انه لن يرتاجع
امامه ،وان روسيا عادت دولة قوية تدافع
عن مصالحها يف العامل وخصوصا يف مناطق
نفوذها التاريخية .كام طأمن حلفاء روسيا
يف اوكرانيا ويف منطقة اوراسيا انه جاهز
ملساعدتهم وحاميتهم عند اللزوم ،مظهرا
لالخصام واالعداء قوة روسيا العسكرية عرب
وقوفها يف وجه الواليات املتحدة واالتحاد
االورويب.
التدهور الحاد يف العالقات بني البلدين
ييش بعودة الحرب الباردة من جديد حيال
القضايا السياسية العاملية واملصالح االقليمية.
الواليات املتحدة تنظر اىل روسيا كمنافس
اسرتاتيجي عىل مستوى العامل ،وان سعيها اىل
استعادة مواقع لها يف مناطق كانت امريكا

الرئيس الرويس فالدميري بوتني.

تعتربها ملعبها ميكن ان يقلص فرص الوجود
والتأثري االقليميني لها يف هذه املناطق .يف
املقابل ،ترى روسيا ان مواقف امريكا تتمحور
حول الرغبة يف الهيمنة الكاملة عىل العامل،
ووضع عراقيل امام صعود الروح القومية
يف روسيا ،وانزعاجها من رفع بوتني شعار
"روسيا ستصعد من جديد" ،مثلام كانت
قوة عظمى .هذه املشاعر املشحونة يف
عمق العالقة ،ال تتيح اي فرصة للتعاون .اذا
كانت الواليات املتحدة تتابع بقلق خطوات
روسيا الستعادة تاريخها القديم ،فان الروس
يشعرون بالرتبص من جانب امريكا ،والذي ال
يعترب وليد اليوم ،بل هو سلوك متواصل منذ
بدأ حلف االطليس التقدم رشقا يف املحيط
االسرتاتيجي لروسيا بعد عام .2003
الوضع عموما يرتبط بالتنافس االسرتاتيجي
بني واشنطن وموسكو .فالدولتان منقسمتان
بشدة بسبب رؤيتيهام املتناقضتني للنظام
العاملي ،وملصالحهام يف مناطق العامل .لكن،
عىل الرغم من ان العالقات الروسية مع كل
من االتحاد االورويب والواليات املتحدة هي
االن يف اسوأ حال لها منذ ايام الحرب الباردة،
واحتامل وقوع حرب يف مثل هذه االجواء
املتأزمة ليس باالمر املستحيل ،علام ان ايا
من هذه الدول ليست لديها مصلحة او رغبة

بوتني سيقوم بكل
ما يلزم ملنع وصول
حلف االطلسي الى حدود
روسيا الجنوبية

يف القيام بعمليات عسكرية ،فانه لوحظ ان
الدولتني تحاوالن عدم دفع املوقف بينهام اىل
حافة الهاوية .وينصح خرباء االدارة االمريكية
برضورة التوافق مع الجانب الرويس ولو
مرحليا ،خصوصا مع القلق االمرييك من املارد
الصيني ،وان اتجاهات العالقات االمريكية ـ
الروسية ستحكمها حدود الرصاع املشرتك.
يف الواقع ،طرفا االزمة املستجدة يدركان
ان اللعبة ال تتجاوز التوظيف السيايس.
ال بايدن سوف مييض يف التصعيد اىل اكرث
من العقوبات واستثارة ذكريات الحرب
الباردة حني كانت المريكا الكلمة االوىل يف
املعادالت الدولية .وال بوتني يف وارد قطع
العالقات مع الواليات املتحدة ،فقد اكد
جازما رغبة بالده يف االبقاء عىل العالقات،

وانها تريد السالم واالستمرار يف اتفاقات
الحد من انتشار االسلحة.
قمة جنيف مهمة بالتأكيد .غالب الظن ان
بوتني حجز لنفسه دورا يف املرحلة املقبلة.
امريكا التي كانت قبل عقود تلعب الورقة
الصينية الضعاف االتحاد السوفيايت ،قد
ترتفع فيها اصوات تدعو اىل لعب الورقة
الروسية الضعاف العمالق الصيني .اذا
ظهرت هذه االصوات لن يرتدد بوتني يف
السباحة يف هذه املياه لتعزيز موقع بالده
لدى واشنطن وبكني معا ،خصوصا ان فريوس
الصعود الصيني اخطر عىل بالده منه عىل
الواليات املتحدة.
اوىص محللون بتطبيق اسرتاتيجيا "نيكسون
العكسية" التي تقيض بالتقرب من روسيا
البعادها عن الصني .مثة َمن يقرتح مقاربة
اكرث تواضعا القناع املقربني من بوتني مبنافع
تبني سياسة خارجية روسية اكرث توازنا.
يجب ان ترفع واشنطن الصوت مع موسكو
لجبه التحركات الصينية التي تيسء اىل
املصالح الروسية .ترتكز السياسة الخارجية
الروسية منذ وقت طويل عىل اعتبار موسكو
العبة مستقلة وغري منحازة يف عامل متعدد
القطب .لذا يشعر بعض املحللني واملسؤولني
يف النخبة الروسية بالقلق من زيادة الرضوخ
الرويس لبكني .فيام بدأت الصني تؤثر عىل
املصالح الروسية يف بيالروسيا وايران واماكن
اخرى ،يجب ان تحاول الواليات املتحدة
التشكيك باملقاربة الراهنة امام الشعب
الرويس والنخبة الحاكمة عىل امل ان يطلق
القادة املستقبليون مسارا اكرث حيادية.
يف املقابل ،تكشف الصني طموحاتها الجيو ـ
سياسية وتسعى اىل ان تحتل صدارة العامل.
بالنظر اىل عدد سكانها البالغ مليارا و300
مليون نسمة ،تحظى الصني باملوارد البرشية
الالزمة لنرش قوات عسكرية ضخمة ويف
الوقت ذاته توفري العاملة الالزمة للمصانع.
وكان من شأن الصعود الصيني عىل امتداد
العقدين املاضيني اعادة صياغة املشهد
السيايس العاملي .بعد انضاممها اىل منظمة
التجارة العاملية يف كانون االول  ،2001متكنت
الصني رسيعا من تحويل اقتصادها من كونه
مصنع العامل املنخفض التكلفة ،اىل قوة
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عاملية رائدة يف مجال التكنولوجيات
املتقدمة .عىل امتداد هذه الطريق ،تحولت
الصني اىل ثاين اكرب اقتصادات العامل ،وال
تسبقها راهنا سوى الواليات املتحدة ،وفق
ارقام صندوق النقد الدويل لعام .2020
ال ينصب اهتامم الصني حرصا عىل الجانب
العسكري من التنافس عىل الساحة الدولية،
ذلك ان الجيش يشكل مجرد جزء من
اجاميل تهديد العمالق الصيني ،يف حني
تظل التنمية السياسية واالقتصادية متثالن
اولويات اعىل .تستقي الصني اليوم سلوكها
القوي القائم عىل استعراض العضالت من
قدراتها االقتصادية والعسكرية الجديدة
وصورتها ،باعتبارها تقرتب من كونها قوة
عظمى.
تتميز بقدر كبري من املرونة يف تعامالتها
الديبلوماسية ،وليس لديها مشكلة يف
التعامل مع انظمة دميوقراطية او حكام
استبداديني او ديكتاتوريني عسكريني ما
دام تعاملها معهم يصب يف خانة مصالحها
االقتصادية والسياسية .بكني ال تعبأ باللون
االيديولوجي لرشكائها ،اىل جانب انها
تعتمد عىل مجموعة متنوعة من االدوات،
من االستثامر االقتصادي اىل الديبلوماسية
العامة اىل االكراه العسكري.
بلغ الصعود الصيني درجة اصبح يشكل
عندها تحديا مبارشا للزعامة االمريكية عىل
مستوى العامل .وجاءت جائحة كوفيد ـ 19
لتفاقم حالة التنافس ما بني الصني والواليات
املتحدة .لكن الصني تبدو اليوم مصدر تحد
كبري  -حتى اكرب عن االتحاد السوفيايت
السابق  -ملكانة الواليات املتحدة ،ليس
فقط عىل الصعيد العسكري ،بل االقتصادي
كذلك.
الصني بلد يف حجم قارة ومتلك مثل الواليات
املتحدة موارد هائلة .مثة امر آخر ال يقل
اهمية ،هو ان اقتصادها حقق منوا مستمرا،
وهو يحتل املرتبة الثانية عامليا اليوم وال
يسبقه حجام سوى االقتصاد االمرييك.
تبعا ملا ورد يف تقرير "تفويض للقيادة عام
 :2020رؤية واضحة لالدارة االمريكية ـ
مقتطفات" ،فان منو االقتصاد الصيني مل يكن
السبب الوحيد وراء تفاقم التوتر بني بكني
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وواشنطن ،بل من الواضح ان بكني عمدت
عىل نحو متزايد اىل تحدي النظام الدويل يف
صورته الراهنة فيام يخص الخطوط البحرية
عىل امتداد ساحل املحيط الهادئ ،يف مياه
تحمل نصف تجارة العامل .لطاملا هددت
الصني ،تايوان التي تعترب مثابة "جيب"
دميوقراطي يف املنطقة ،وادعت انه يحق
لها استخدام اي وسيلة رضورية ،مبا يف ذلك
القوة ،لفرض اعادة االقليم املارق اليها .كام
حرصت عىل توسيع نطاق عالقاتها التجارية
مع امريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي،
االمر الذي شكل تهديدا للهيمنة االمريكية
التاريخية يف هذه املنطقة.
االندفاعة الصينية تثري قلق ادارة بايدن
لالسباب التالية:
 - 1نجاحها يف ان تكون منافسا عسكريا
حقيقيا لالمريكيني يف املجاالت التي تهم
امنها الذايت .وهي تضع نفسها يف موقع
التحدي الرئييس لنظام دويل تقوده الواليات
املتحدة ،والتأكيد عىل ان لديها تحالفاتها
الخاصة التي تدعو اىل رضورة التوقف عن
ربط االجندة السياسية مببادئ الدميوقراطية
واحرتام حقوق االنسان وااللتزام بسيادة
القانون ،واستخدام هذه االجندة ذريعة
للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول االخرى.
 - 2سعيها اىل تعديل ميزان القوة يف النظام
الدويل ،وتغيري طبيعته الليربالية ،والنظام
االمني يف اسيا ،ودور املؤسسات الدولية
وصالحياتها ،وفرض رقابة عىل التدفق
الحر للمعلومات .وتريد ايضا االعرتاف
بنموذجها السيايس واالقتصادي الذي تقوده
الدولة بقيادة الحزب الشيوعي ،وترفض اي
تحديات الدارتها الداخلية .كام تعترب ان
هدفها الوطني يتمثل يف ان تصبح قوة رائدة
يف عدد متزايد من التقنيات املتقدمة ،من
الذكاء االصطناعي اىل السيارات الكهربائية
واستعامر الفضاء.
 - 3تحولها اىل اكرب اقتصاد يف العامل ،سواء
بالنسبة اىل التبادل التجاري او يف استقطاب
وتوظيف االستثامرات االجنبية .فقد صارت
اليوم ورشة التصنيع يف العامل ،والرشيك
التجاري االول ملعظم االقتصادات الرئيسية،
وايضا املحرك االول لنمو االقتصاد العاملي

تنافس استراتيجي
بني واشنطن وموسكو
ورؤية متناقضة
للنظام العاملي
في واشنطن هناك
مَ ن يدعو الى لعب
الورقة الروسية الضعاف
العمالق الصيني
تستعمل الصني عالقتها مع روسيا لسد الثغر يف قدراتها العسكرية.

منذ االزمة املالية يف عام .2008
 - 4استخدامها ملبادرة الحزام والطريق التي
تغطي  66دولة يف ثالث قارات :اسيا واوروبا
وافريقيا ،من اجل ترسيع وصول املنتجات
الصينية اىل االسواق العاملية لتلك البلدان،
لتوسيع نفوذها يف مختلف ارجاء العامل.
 -5توسيع نفوذها يف منطقة الرشق االوسط،
ليس فقط اقتصاديا ولكن ايضا عسكريا
وديبلوماسيا وسياسيا ،متحدية الواليات
املتحدة كقوة مهيمنة يف املنطقة .كذلك
وقعت وثائق يف شأن التعاون ضمن الحزام
والطريق مع  19دولة يف الرشق االوسط،
وحققت تعاونا مميزا مع كل منها ،الهدف
هو بناء شبكة اقتصادية وهياكل اساسية
تربط اسيا باوروبا وافريقيا وما وراء ذلك،
واسقاط الهيمنة الغربية االمريكية يف منطقة
الرشق االوسط سلميا.
 -6توقيعها اتفاقا اسرتاتيجيا شامال مع
ايران ملدة  25عاما حول التعاون االقتصادي

واالمني .وقد نصت مسودة االتفاقية
عىل استثامر  400مليار دوالر يف عدد
من املجاالت ،مبا فيها القطاع املرصيف
واالتصاالت والرياضة وسكك الحديد
والصحة وتكنولوجيا املعلومات ،يف املقابل
ستحصل الصني عىل نفط بشكل منتظم
وباسعار مخفضة .شملت املسودة دعوة
للتعاون العسكري ،مبا يف ذلك التدريب
واملناورات العسكرية املشرتكة وتطوير
االسلحة وتبادل املعلومات االستخبارية.
وبذلك منحت الصني طهران رشيانا حيويا
اقتصاديا وسط العقوبات االمريكية عليها،
مام يقوض الجهود االمريكية الهادفة اىل
ابقائها معزولة.
 - 7وضع يدها عىل بحر جنوب الصني
الذي تدعي انه ضمن مياهها االقليمية،
مام مينحها السيطرة عىل احتياطيات
النفط والغاز التي يزخر بها البحر،
ومينحها كذلك السيطرة عىل  40يف املئة

من التجارة العاملية التي متر عرب هذا
البحر االسرتاتيجي .يف حني تعترب الواليات
املتحدة ومعظم دول العامل ،ان تلك املياه
مياه دولية يحق للكل االبحار فيها .وتعمل
الصني التي يفوق عدد سفنها الحربية عدد
سفن امريكا ،عىل توسيع اسطولها البحري
برسعة ،كام تعكف عىل بناء جزر اصطناعية
يف بحر جنوب الصني ،لتكون نقاطا عسكرية
اسرتاتيجية .ويتوقع ان يكون بحر جنوب
الصني البؤرة التي تنطلق منها رشارة الحرب
بني البلدين بسبب قيام الواليات املتحدة
بدوريات متكررة تطلق عليها اسم حرية
املالحة ،وتنظر الصني اىل ذلك عىل انه
انتهاك ملياهها االقليمية.
 - 8مامرساتها القمعية ،من قمع الحركة
الدميوقراطية يف هونغ كونغ ،واضطهاد
االويغور املسلمني يف سنكيانغ (وصفها وزير
الخارجية االمرييك انطوين بلينكن باالبادة
الجامعية) ،ناهيك بتهديداتها لتايوان.

ميثل صعود الصني التحدي العاملي االكرث
تعقيدا الذي يواجه صناع القرار يف واشنطن،
فهي الخصم االكرث رشاسة الذي يواجه
الواليات املتحدة .لكن اصواتا امريكية وازنة
دعت اىل اعادة نظر عقالنية بطبيعة العالقة
التي يجب ان تصيغها واشنطن مع بكني،
وذلك عرب تحديد نقاط القوة والضعف
وكيفية استثامرها ،اذا ما ارادت الواليات
املتحدة الحفاظ عىل موقعها الريادي.
ويقول الدكتور هرني كيسنجر احد كبار
صانعي السياسة الخارجية االمريكية" :عىل
الواليات املتحدة والغرب عموما التوصل اىل
تفاهم مع الصني حول نظام عاملي جديد
لضامن االستقرار ،واال سيواجه العامل فرتة
خطرية كالتي سبقت الحرب العاملية االوىل".
يضيف" :عىل الغرب ان يؤمن بنفسه،
فالقوة االقتصادية للصني ال تعني انها
ستتفوق تلقائيا يف كل املجاالت التكنولوجية
خالل هذا القرن".
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