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زيارة بايدن الرئاسية األولى آلسيا ...أطروحات وتفنيدات

زيارتان متواليتان لكل من كوريا اجلنوبية واليابان قام
هبام الرئيس األمريكي جو بايدن يف أوىل زياراته للقارة
اآلسيوية .الزيارتان حفلتا بنشاط دبلومايس واسع،
وزيارات ميدانية .وبينام اقترصت زيارة كوريا اجلنوبية
عىل اجلانبني الكوري اجلنويب واألمريكي ،فإن زيارة
اليابان تضمنت اجتامعات ،وإعالنات تضم إىل جانب
البلدين بلدان ًا أخرى.

الزيارتان وما صدر خالهلام من بيانات رسمية
وترصحيات صحفية أثارت ردود فعل واسعة خاصة
من جانب الصني ،ال سيام وأهنا ذكرت رصاحة يف بعض
الوثائق ،وأشري إليها ضمني ًا يف وثائق أخرى ،ناهيك عن
الترصحيات التي تعلقت بقضايا صينية جوهرية مثل
قضية تايوان.

إذن فالرسائل األمريكية خالل هاتني الزيارتني كانت
كثرية ومتشعبة ومتداخلة يف ذات الوقت ،منها ما تعلق
بالعالقات بني واشنطن وكل من سيول وطوكيو ومنها
ما امتد إىل اجلوار اإلقليمي ،وهناك رسائل اتسعت
لتشمل السياق العاملي.
فام هو مضمون تلك الرسائل األمريكية؟ وما هي
األسس التي استندت إليها؟ وكيف كانت ردود الفعل
عليها؟ وإىل أي مدى سترتجم هذه الرسائل عىل أرض
الواقع؟ وما هي تأثرياهتا عىل جممل التفاعالت األمريكية
يف القارة اآلسيوية يف ظل طروحاهتا اجلديدة حول منطقة
املحيطني اهلندي واهلادي؟.
أجواء زيارة بايدن لكوريا اجلنوبية واليابان
جاءت زياريت الرئيس األمريكي جو بايدن لكل من
كوريا اجلنوبية واليابان يف ظل ظروف داخلية وإقليمية
وعاملية حتمل دالالت كثرية.
ظروف داخلية

داخلي ًا ،فإن الرئيس األمريكي وحزبه مقبالن عىل
انتخابات التجديد النصفي .وإذا كان من املعلوم تارخيي ًا
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أن الناخب األمريكي ال يركز كثري ًا عىل الشئون اخلارجية،
فإن الظرف الراهن خمتلف كثري ًا يف ظل االنخراط
األمريكي يف احلرب الدائرة يف أوكرانيا .عرب ما يرصد
من مليارات لدعم األخرية وما يفرض من عقوبات
عىل روسيا .ويف ظل التداعيات الكبرية هلذه احلرب عىل
حياة األمريكيني .ممثلة يف االرتفاعات الكبرية يف تكلفة
املعيشة ،مع ارتفاع أسعار الكثري من السلع .ورغم شبه
اإلمجاع الداخيل حيال املوقف الرسمي جتاه احلرب ،إال
أن أصوات ًا من داخل الكونجرس بدأت تتعاىل يف توجيه
انتقادات لبعض جوانب هذا املوقف .وقد كان واضح ًا
أن الرئيس األمريكي ال يفصل بني ما جيري يف أوروبا
وبني ما جيري يف منطقة املحيطني اهلندي واهلادي ،حيث
تم التأكيد عىل التأثريات السلبية ملا جيري يف أوكرانيا
عىل املنطقة ،ناهيك بطبيعة احلال عن النظرة األمريكية
للسلوك الصيني جتاه روسيا يف هذه الظروف .وقد
سبق أن حذرت الواليات املتحدة الصني من اإلقدام
عىل مساعدة روسيا يف حرهبا ،ولو من قبيل تعويضها
عام تفقده من خسائر عىل صعيد املعدات ،أو مساعدهتا
يف التغلب عىل تداعيات العقوبات الواسعة والكثيفة
التي فرضتها الواليات املتحدة والدول الغربية وبعض
حلفائها يف آسيا ومن بينهام كوريا اجلنوبية واليابان.
ليس هذا فحسب ،بل إن الصني والعالقات معها مل
تعد قضية ختص السياسة اخلارجية فقط ،وإنام تنعكس
يف احلياة اليومية للمواطنيني األمريكيني .يف ظل كثافة
التبادالت التجارية بني اجلانبني ،وما يعرتهيا من
احتكاكات .وكذلك ما يطال استثامراهتا يف الداخل
األمريكي من جدل ،وما يتخذ حياهلا من إجراءات.
وطاملا ذكرت االستثامرات فقد كان واضح ًا أن الرئيس
بايدن حريص عىل جلب املزيد من تلك الكورية
واليابانية إىل األرايض األمريكية ،حيث زار مقر رشكتني
كوريتني إحدامها متخصصة يف اإللكرتونيات واألخرى
منتجة للسيارات ،وتم اإلعالن عن استثامرات
باملليارات ستضخها الرشكتان يف االقتصاد األمريكي.
استثامرات جديدة تعني وعود بوظائف جديدة داخل

دراسات

الواليات املتحدة ،بام يعني تراجع أكرب يف معدالت
البطالة .وتلك قضية ليست باهلينة عند حتديد الناخب
األمريكي خياراته.
الظروف الداخلية ال ترتبط بالواليات املتحدة وحدها
وإنام تتعلق بالبلدين اللذين قصدمها الرئيس األمريكي
وبعض من كبار مسئويل بلدان التقاهم يف طوكيو حتديد ًا.
ففي كوريا اجلنوبية ،مل تكن قد مرت إال أيام قليلة عىل
تويل الرئيس يون سيوك ـ يول مقاليد احلكم .وقد جاء
الرجل بتوجهات ختتلف كثري ًا عن سلفه مون جي ـ إن
يف الكثري من القضايا بام فيها بعض جوانب العالقات مع
واشنطن ،ال سيام تلك التي هلا عالقة بكوريا الشاملية،
من قبيل التدريبات املشرتكة ومستوياهتا وكثافتها.

ليس الرئيس الكوري اجلنويب وحده هو الذي وصل
إىل سدة احلكم حديث ًا ،وإنام رئيس الوزراء األسرتايل
أنتوين ألبانيز هو اآلخر كانت قد مضت عىل تسلمه زمام
األمور أيام ًا أقل من الرئيس الكوري اجلنويب .ومعروف
أنه وجه انتقادات كثرية لسلفه سكوت موريسون عىل
خلفيه قضايا كثرية من بينها االتفاق األمني بني الصني
وجزر سليامن .وقد كانت هذه القضية حارضة بقوة يف
زياريت الرئيس بايدن.
ظروف إقليمية ودولية

إقليمي ًا ،جاء بايدن إىل املنطقة يف ظل ٍ
تفش جلائحة كورونا
يف كوريا الشاملية ،والتي ظلت عىل مدار أكثر من عامني
تنفي وجود الوباء عىل أراضيها .ويف هذا السياق فقد
عرض الرئيس األمريكي ،ومن قبله الرئيس الكوري
اجلنويب االستعداد لتقديم مساعدات ،خاصة فيام يتعلق
باللقاحات ،لكن بيونج يانج التزمت الصمت حيال
تلك العروض .وفيام خيص كوريا الشاملية أيض ًا فإن
الزيارة قد جاءت يف ظل تكثيف للتجارب الصاروخية،
بام يف ذلك الباليستية بعيدة املدى ،والتي كانت قد بلغت
ستة عرش جتربة قبل جميء الرئيس بايدن ،ومن ثم كانت
السابعة عرشة بعد مغادرته املنطقة بيوم واحد .كام أن
هناك مؤرشات كثرية عىل قرب إقدامها عىل إجراء

جتربتها النووية السابعة ،بعدما كانت قد أجرت آخر
جتربة نووية منذ مخس سنوات .وهذا ما ذكرته قيادات
عسكرية أمريكية وكورية جنوبية ،واألخرية ذكرت أن
كوريا الشاملية أجرت رفقة التجربة الصاروخية األخرية
اختبار ًا جلهاز تفجري نووي ،بام يعني أن التجربة النووية
باتت قريبة جد ًا .رغم كل ذلك ظلت إدارة بايدن تعلن
عن استمرار االستعداد للحوار مع كوريا الشاملية.

متغري آخر برز قبل الزيارة بفرتة وجيزة ،ويتمثل يف بوادر
عودة الدفء للعالقات بني كوريا اجلنوبية واليابان،
وهي التي كانت قد شهدت توترات متوالية عىل خلفية
قضايا تارخيية ،وأدت إىل إجراءات عقابية من قبل
البلديني ،خاصة يف املجال االقتصادي .إذ أن اإلدارة
الكورية اجلنوبية أوضحت بجالء أهنا عاقدة العزم عىل
تطوير العالقات مع اليابان ،دون أن يعني ذلك بطبيعة
احلال احلل النهائي لكل القضايا التارخيية العالقة.
قبل هاتني الزيارتني بأيام كان الرئيس األمريكي
يستضيف يف واشنطن قادة دول رابطة أممم جنوب رشقي
آسيا (اآلسيان) .وال خيفى مدى أمهية دول تلك املنطقة
سواء فيام يتعلق باالسرتاتيجية األمريكية جتاه منطقة
املحيط اهلندي واهلادئ ،أو من حيث عالقاهتا مع الصني،
بام يف ذلك كثافة التعامالت التجارية والتي تبلغ ضعف
حجم جتارهتا مع الواليات املتحددة ،وكذلك اجلوانب
اخلالفية يف بحر الصني اجلنويب .كام أن سبعة من إمجايل
الدول العرش أعضاء رابطة اآلسيان انضمت إىل إعالن
إطار الرشاكة االقتصادية يف املحيطني اهلندي واهلادي
من أجل الرفاهية التي طرحتها الواليات املتحدة.

ترافق مع الزيارة اجتامعات لوزراء التجارة يف منتدى
التعاون االقتصادي لدول آسيا واملحيط اهلادئ (األبك)
يف تايالند .وقد شهد االجتامع شد ًا وجذب ًا عىل خلفية ما
جيري يف أوكرانيا ،حيث انسحب ممثلو الواليات املتحدة
واليابان وثالث دول أخرى عند إلقاء ممثل روسيا
لكلمته ،كام أن االجتامع مل يصدر بيان ًا ختامي ًا يف ظل هذه
اخلالفات .وليس بعيد كانت هناك اجتامعات لوزراء
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خارجية جمموعة الربيكس التي تضم كل من الصني
وروسيا واهلند وجنوب أفريقيا والربازيل .االحتامعات
التي كانت عن بعد وترأستها الصني ،وجه إليها الرئيس
الصيني يش جني بينج كلمة .وإذا كان التجمع األول
يضم يف عضويته ك ً
ال من الواليات املتحدة والصني
وروسيا إىل جانب أطراف أخرى ،فإن األخري ال يضم
إال األطراف اخلمسة املذكورة .وإن كانت قد دعيت
دول متثل االقتصادات الناشئة والنامية للمشاركة يف
االجتامع األخري .وغالب ًا ما كان ينظر للربيكس عىل أنه
حماولة لطرح بدائل بعيد ًا عن اهليمنة األمريكية .لكن
ال جيب إغفال أن اهلند باتت مشارك ًا مه ًام يف املبادرات
األمريكية يف املنطقة ،بام يف ذلك جتمع كواد الذي
يضمها والواليات املتحدة واليابان وأسرتاليا ،فض ً
ال عن
مشاركتها يف مبادرة اإلطار االقتصادي ملنطقتي املحيطني
اهلندي واهلادي ،والتي أطلقها الرئيس األمريكي وباقي
قادة الدول املشاركة من طوكيو يف زيارته األخرية.

ال يمكن إغفال الظرف اخلاص بالتحركات الصينية يف
جنويب املحيط اهلاديء ،والتي كانت موضع الكثري من
االنتقادات األمريكية ،ومن دول يف املنطقة مثل اليابان
واسرتاليا ونيوزيالندا .وقد كانت القضية حارضة يف
البيانات التي صدرت عن االجتامعات أثناء الزيارتني،
سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ،كام اختلفت اللهجة
حياهلا من اجتامع إىل آخر.
جاءت الزيارة يف ظل توتر واضح يف العالقات بني
الواليات املتحدة والصني ،ليس فقط عىل خلفية
ما ذكر فيام يتعلق بأوكرانيا والتجارة واالستثامرات
والتحرك الصيني جنويب املحيط اهلادئ ،وإنام ما ارتبط
بقضايا ختص التسلح النووي ،وتايوان ،وقضايا حقوق
اإلنسان ،خاصة يف هونج كونج وسينكيانج .ومرة
أخرى حرضت هذه القضايا وغريها يف زياريت الرئيس
األمريكي ،وإن كانت أكثر وضوح ًا يف زيارته لليابان.

الزيارتان جاءتا يف ظل جائجة صحية مل يغلق ملفها بعد،
ويف ظل حتديات مناخية متزايدة ،فض ً
ال عن مشاكل
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كثرية تواجه االقتصاد العاملي وتؤثر عىل حياة الناس يف
العامل كله ،ويزداد التأثري يف املناطق الفقرية واهلامشية.
فكيف انعكست هذه الظروف وغريها عىل خمرجات
الزيارتني؟.
مخرجات زيارتي بايدن إلى سيول وطوكيو
يف كوريا اجلنوبية ،برزت قضايا تعميق وتوسيع التحالف
بني البلدين ،بام يشمله ذلك من زيادة نطاق وحجم
التدريبات العسكرية املشرتكة ،والتي كانت تقلصت
كثري ًا يف ظل اإلدارتني الكورية اجلنوبية واألمريكية
السابقتني ،بعدما حدث من هتدئة أدت إىل أكثر من
لقاء قمة بني الكوريتني وبني كوريا الشاملية والواليات
املتحدة .وعىل هذا الصعيد ،فإن بايدن مل يستبعد إمكانية
لقاء زعيم كوريا الشاملية كيم جونج ـ أون ،وإنام رهن
ذلك بمدى صدق وإخالص وجدية األخري .كام تم
االتفاق عىل نرش أصول عسكرية اسرتاتيجية يف كوريا
اجلنوبية ،عىل أن ختضع املسألة ملناقشات الحقة .كام
تم التأكيد عىل الردع الشامل الذي يتضمن األسلحة
التقليدية وغري التقليدية بام فيها النووية .وبطبيعة احلال
كانت هناك إدانة لتجارب كوريا الشاملية الصاروخية،
ومطالبتها برضورة االنصياع لقرارات جملس األمن ،مع
مطالبة كل أعضاء األمم املتحدة بالتفيذ الكامل لتلك
القرارات .وال خيفى يف هذا اإلطار ما توجهه الواليات
املتحدة من انتقادات تلميح ًا او ترصحي ًا لكل من الصني
وروسيا من حتايل عىل العقوبات املفروضة من قبل
جملس األمن عىل بيونج يانج .كام ال ختفى مطالبة كل من
موسكو وبكني برضورة النظر يف ختفيف تلك العقوبات،
ناهيك عن وقوفهام باملرصاد للمحاوالت األمريكية
الستصدار قرارات جديدة من جملس األمن تتضمن
إدانة وعقوبات إضافية لبيونج يانج ،ومن املعلوم أن
كليهام ترفضان من حيث املبدأ فرض عقوبات أحادية
بعيد ًا عن جملس األمن.
رغم كل ذلك ،فقد استمرت واشنطن وسيول يف
التأكيد عىل فرص احلل السلمي والدبلومايس مع كوريا

دراسات

الشاملية ،ومن ثم حثها للعودة إىل املفاوضات .وعىل
الرغم من أن األخرية مل ترد مبارشة حتى اآلن ،إال أنه
من املستبعد أن تقبل بمفاوضات يف ظل ما ذكر عن
توسيع وتعميق التحالف األمريكي -الكوري اجلنويب،
وهي التي تراه يستهدفها بشكل مبارش .ناهيك عام كرره
البلدان بخصوص ملف حقوق اإلنسان لدهيا .وهي
ترفض متام ًا أي حديث يف هذا امللف وغريه من امللفات
التي ترى فيها إساءة كبرية هلا.
مل يقف األمر عند توسيع وتعميق التحالف األمني بني
البلدين  ،وإنام أكد اجلانبان عىل أمهية التعاون الثالثي
الذي يضمهام واليابان .وهذا مؤرش عىل بداية تطور
نوعي يف البيئة األمنية يف املنطقة .إذ أنه وعىل الرغم من
أن واشنطن متحالفة أمني ًا مع كال البلدين ،إال أنه مل يكن
هناك أطر ثالثية أمنية جتمعهم ،إىل حد أنه مل تكن جترى
تدريبات عسكرية مشرتكة .لكن مثل هذا األمر يمكن
تفسريه عىل ضوء التوجه األمريكي الذي يشجع عىل
أدوار أمنية أوسع لكال البلدين .ويالحظ هنا أنه فيام
يتعلق بتوسيع التحالف مع سيول فقد ذكر أنه ال يقف
عند شبه اجلزيرة الكورية .واليابان من جانبها تسعى
لدور خارجي أوسع ،وإن كانت حتى اآلن ما زالت
القيود الدستورية عىل هذا الدور قائمة.
من أبرز ما يلفت النظر يف املحطة الكورية اجلنوبية ما
أطلق عليه اجلانبان الرشاكة االسرتاتيجية االقتصادية
والتكنولوجية .وقبل الدخول يف بعض جوانب هذه
الرشاكة ،فإن هناك داللة مهمة عىل هذا الصعيد تتمثل
يف املكانة الكبرية التي حققتها كوريا اجلنوبية ورشكاهتا
مما جيعل الواليات املتحدة حترص عىل الرشاكة معها،
وجلب استثامراهتا .وعىل سبيل املثال ،فإن مصنع
سامسونج الذي زاره الرئيس األمريكي رفقة الرئيس
الكوري اجلنويب هو أكرب مصنع للرقائق يف العامل ،حيث
يبلغ انتاجه ما نسبته  %15من إمجايل رقائق الذاكرة
املنتجة يف العامل كله ،عل ًام بأن كوريا لدهيا احلصة األكرب
من إنتاج هذا النوع من الرقائق بنسبة حوايل  .%60كام
أهنا تأيت يف املرتبة الثانية عاملي ًا يف سوق الرقائق بنسبة

حوايل  %20وال يسبقها إال الواليات املتحدة التي متتلك
حوايل .%50

وما كان ذلك ليكون لوال االهتامم بالتعليم والبحث
العلمي ليس فقط من احلكومة ،وإنام من قبل الرشكات
أيض ًا .ومن ثم فقد اعترب الرئيسان أن العلامء والباحثني
يف اجلانبني من األكثر ابتكار ًا عىل مستوى العامل ،معتربين
أن تلك ميزة تنافسية ينبغي االستفادة منها يف جماالت
كثرية أطلق عليها التقنيات احلرجة والناشئة ،ويدخل
يف إطارها أشباه املوصالت ،والذكاء االصطناعي
والبطاريات الصديقة للبيئة وتكنولوجيا الكم
والروبوتات والتكنولوجيا احليوية .ومن هنا كان التعهد
بزيادة التعاون يف تلك املجاالت جنب ًا إىل جنب مع األمن
السيرباين.
يضاف إىل تلك املجاالت التعاون يف جمال الفضاء
والطاقة النووية وأمن الطاقة وضامن سالسل التوريد.
وهذه القضايا تكرر احلديث عنها يف طوكيو أيض ًا.
بطبيعة احلال ،فإن قضايا أوكرانيا وبحر الصني اجلنويب
وتايوان مل تغب يف املحطة الكورية اجلنوبية ،لكن
طريقة الطرح فيها اختالفات كثرية عام حدث يف املحطة
اليابانية ،وحتى يف املحطة اليابانية كان هناك تفاوت يف
التعرض ملثل هذه القضايا ولغريها كام سيتضح الحق ًا.

بالنسبة ملا جيري يف أوكرانيا ،فإن اجلانبني كررا اإلدانة
ملا تقوم به روسيا ،واصفني ما تقوم به عىل أنه عدوان،
وأنه فيه زعزة لالستقرار ،وخمالفة للنظام القائم عىل
القواعد ،ومن ثم أكدا عىل قيامهام مع دول أخرى
بفرض العقوبات عىل روسيا ،ويف نفس الوقت تقديم
املساعدات ألوكرانيا .يشار هنا إىل أنه ال يمكن مقارنة
املساعدات األمريكية بام تقدمه كوريا اجلنوبية من حيث
الكم والنوع .وكانت اإلدارة الكورية اجلنوبية السابقة قد
امتنعت عن تزويد أوكرانيا بام يطلق عليه أسلحة فتاكة.
كام أهنا كانت قد طلبت من الواليات املتحدة استثنائها
من بعض القواعد اخلاصة بالعقوبات املالية حتديد ًا عىل
روسيا.
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فيام يتعلق ببحر الصني اجلنويب ،جاءت الصياغة عامة،
فيام يتعلق بااللتزام بالقانون الدويل للبحار ،والسالم
واالستقرار ،وحرية املالحة ،والطريان ،دون أن يذكر أي
من الدول الداخلة يف نزاعات حول احلدود البحرية يف
هذا البحر ،ودون أي ذكر ملا تكرره الواليات املتحدة من
اهتامات للصني عىل هذا الصعيد ،وفيام يتعلق بمضيق
تايوان أشري إىل أمهية احلفاظ عىل السالم واالستقرار
فيه ملا له من أمهية بالنسبة لألمن واالزدهار يف منطقة
املحيطني اهلندي واهلادي .وقد أشري إىل االهتامم بحقوق
اإلنسان يف هذه املنطقة إمجا ً
ال.
كان من املنطقي أيض ًا اإلشارة إىل االتفاق حول العنارص
األساسية السرتاتيجية الواليات املتحدة اخلاصة بمنطقة
املحيطني اهلندي واهلادي ،وإىل تعاون الطرفني من أجل
املحافظة عىل احلرية واالنفتاح واالزدهار والسلمية يف
هذه املنطقة.
وإذا كانت املحطة الكورية اجلنوبية قد تضمنت قناة
واحدة فقط هي القناة الثنائية بني واشنطن وسيول ،وإن
مل تقف القضايا التي طرحت عربها عىل اجلانب الثنائي
فقط ،فإن املحطة اليابانية قد تضمنت إىل جانب القناة
الثنائية بني واشنطن وطوكيو قناة ثانية رباعية ،وقناة ثالثة
مجاعية ،ضمت ثالثة عرش بلد ًا.

القناة الثنائية

أول ما يالحظ يف البيان الصادر عن القمة اليابانية-
األمريكية هو العنوان الفرعي الذي تضمنه «تقوية
النظام الدويل احلر واملنفتح» .ومن ثم فقد اعتربا أن
التهديد األعظم واحلال هلذا النظام يتمثل يف العدوان
الرويس غري املربر عىل أوكرانيا ،وما يستتبعه ذلك من
رضورة حماسبتها .ومل يقف األمر عند ذلك وإنام أشري إىل
أمور أخرى من بينها استخدام جملس األمن بطريقة «غري
مسئولة» بحكم متتعها بحق النقض ،الذي ختتبئ خلفه
لضامن عدم حماسبتها.
وعرب املطالبة برضورة تقوية وحتديث النظام متعدد
األطراف ليكون أكثر فعالية يف التعامل مع حتديات
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القرن احلادي والعرشين ،أعلنت الواليات املتحدة عن
تأييدها للمسعى الياباين للحصول عىل مقعد دائم يف
جملس األمن.

من النظام الدويل احلر واملفتح إىل املحيطني اهلندي
واهلادئ بذات الوصفني اللذين وصف هبام النظام الدويل
أيض ًا ،حيث اعتربت املنطقة بالغة األمهية لألمن والسالم
العاملي وكذا الرفاهية .وعىل ذلك فاالسرتاتيجية
األمريكية اخلاصة باملنطقة مرحب هبا ،وفوائدها عظيمة،
واآلسيان له أمهية كبرية ،وكذلك جتمعي كواد وأكوس
وغريها من املنتديات متعددة األطراف ،كام أن التعاون
مع الرشكاء الذين يتفقون يف ذات طريقة التفكري مهم
وذكر يف هذا السياق كل من أوروبا وكندا .ويصبح
السؤال أين الصني؟.

ما أن يتم االنتقال إىل بند التعامل مع التحديات األمنية
اإلقليمية املتزايدة حتى يربز اسم الصني ،فتجد وصف ًا
للسياسة الصينية يف امللف األوكراين بأهنا غري متسقة مع
النظام الدويل القائم عىل القواعد .ومن ثم فهي مطالبة
برضورة إدانة روسيا وخمالفتها لقواعد النظام الدويل من
وجهة النظر اليابانية -األمريكية ال تقف عند هذا امللف
بل إهنا تتضمن جوانب اقتصادية توصف باإلكراهية.
عىل صعيد القدرات النووية الصينية ،أشار البلدان
إىل تزايدها ،ومن ثم طالبا بكني برضورة املسامهة يف
ترتيبات خفض املخاطر النووية ،وزيادة الشفافية،
والدفع باجتاه نزع السالح النووي .وانتقال إىل معارضة
أي حماولة منفردة لتغيري الوضع القائم يف بحر الصني
اجلنويب بالقوة ،وكذا معارضتهام ملا أسمياه باملزاعم أو
االدعاءات الصينية البحرية غري القانونية ،واجتاهها
للعسكرة واألنشطة القرسية يف بحر الصني اجلنويب.
وبالنسبة لتايوان ،أشري إىل أن مواقف البلدين مل تتغري وأنه
من األمهية بمكان املحافظة عىل السالم واالستقرار عرب
مضيق تايوان والذي يشكل عنرصا بالغ األمهية لألمن
والرفاهية بالنسبة للمجتمع الدويل .ربام مل يكن يف تلك
الصياغات جديد ،لكن اجلديد كان يف ترصيح الرئيس

دراسات

األمريكي بأنه يف حال استخدام الصني القوة العسكرية
ضد تايوان فإن بالده لن تقف مكتوفة األيدي ،مع
تشبيهه للتدخل العسكري الصيني املفرتض يف تايوان
بام قامت به روسيا يف أوكرانيا ،مطالب ًا الصني برضورة
استخالص الدروس والعرب مما حدث يف أوكرانيا ،وهو
ما اعتربه الكثريون بمثابة ختلٍ عن مبدأ الغموض بالنسبة
هلذه القضية ،وأن ذلك مل يكن زلة لسان ،بل وإنه كان
مقصود ًا ومرتب له سلفا .كل ذلك رغم أن بايدن نفسه
عاد وأكد بأن املوقف األمريكي مل يتغري.

استمر سيل االنتقادات الرصحية والعلنية للصني
وسياستها من قبل البلدين لكن هذه املرة ما يتعلق
بسياستها جتاه الدول اجلزرية جنويب املحيط اهلادئ،
وحتديد ًا جزر سليامن ،واتفاقها األمني معها .وقد
وصفت الدولتان هذا االتفاق بغري الشفاف ،ناهيك عن
عدم مراعاته لوجهات نظر دول املنطقة.

مل يقف األمر عند تلك القضايا ،وإنام حرضت قضايا
تتعلق هبونج كونج وسينكيانج وحتديد ًا ما يرتبط
بحقوق اإلنسان يف كل منهام .ثم عادت الدولتان للربط
بني موسكو وبكني من خالل اإلشارة إىل تعاوهنام
العسكري ،وما أسمي بتزايد األنشطة العسكرية
الروسية حول اليابان .يشار هنا إىل أن الصني وروسيا
أجريتا تدريبات جوية قيل إهنا اخرتقت أو اقرتبت من
منطقتي املجال اجلوي الكورية اجلنوبية واليابانية عىل
التوايل يف اليوم األخري لزيارة بايدن لليابان.
بخصوص شبه اجلزيرة الكورية ،فقد تكرر ما ذكر
بخصوص التعاون األمني الثالثي من ناحية ،وكذا ما
ذكر بخصوص كوريا الشاملية وجتارهبا الصاروخية .ومن
ثم القرارات الدولية حياهلا ،وإن كان قد أضيقت قضية
املخطوفني اليابانيني من قبل بيونج يانج .وحرضت
ميانامر ووصف ما حدث فيها باالنقالب متام ًا كام حدث
يف كوريا اجلنوبية.
يالحظ أن القضايا العاملية واإلقليمية تقدمت عىل ما
خيص العالقات الثنائية ،ومن ثم جاء احلديث عن

التحالف بني البلدين وما يتضمنه من تقوية للردع وزيادة
للقدرات .ومما يلفت النظر هنا النص عىل أن معاهدة
التعاون واألمن املشرتك تنطبق عىل جزر سينكاكو ،وهي
التي تسميها الصني جزر دياويو .وترى كل من البلدين
أهنا جزء ال يتجزأ من أراضيها.
اجلانب االقتصادي حظي هو اآلخر باهتامم كبري علىل
الصعد الثنائية واإلقليمية والعاملية ،ومل تغب قضايا
األمن اإلنساين ،وهو املصطلح الذي كانت اليابان
ولسنوات من بني الداعمني له .وفيه أدرج التعامل مع
جائحة كورونا.
القناة الرباعية

جتمع كواد الذي يضم الواليات املتحدة واليابان
واسرتاليا واهلند اجتمع قادته يف طوكيو للمرة الرابعة
ومل يمض إال عام واحد عىل اجتامعه األول عىل مستوى
القمة .وهذه هي املرة الثانية التي يكون فيها اللقاء وجه ًا
لوجه .وهلذا داللته فيام يتعلق بتوفر اإلرادة والعزيمة
للدفع قدم ًا بتجمع ناشئ .وما كان هذا ليكون لوال
أن هناك قناعات جتمع أطرافه ،وأهداف واضحة تبغي
حتقيقها ،ومن ثم طريق ترسم مالحمه لتحقيق تلك
األهداف .فها هم جيددون التزامهم باحلرية واالنفتاح
يف منطقة املحيطني اهلندي واهلادئ .وهذا املصطلح حل
حمل مصطلح آسيا واملحيط اهلادئ والذي ظل يستخدم
لعقود .وإذا كان لدى واشنطن اسرتاتيجية حتت هذا
املسمى فإن لدى كل من اهلند وطوكيو رؤية وتصور ال
يقل تكام ً
ال عن الرؤية األمريكية ويلتقيا معها يف الكثري
من العنارص ،وهناك أطراف من خارج املنطقة صاغت
اسرتاتيجيات خاصة حتت نفس املسمى منها االحتاد
األورويب ،كام أن هناك تشجيع ًا لدول أخرى سواء من
املنطقة مثل كوريا اجلنوبية أو غريها لكي تقدم رؤى
اسرتاتيجية مماثلة .ثمة تأكيد عىل السعي جللب الفوائد
للمنطقة ،والتعامل مع التحديات العاملية عىل كافة
املستويات ،بام يف ذلك التحديات الصحية والبيئية وتلك
التي هتدد السالم واالستقرار ،ومن ثم فقد حرض حديث

7
رابط دائم https://acpss.ahram.org.eg/News/17498.aspx :

زيارة بايدن الرئاسية األولى آلسيا ...أطروحات وتفنيدات

عن القيم واملبادئ اخلاصة باحلرية والديمقراطية وسيادة
القانون والسيادة وتسوية املنازعات بالطرق السلمية،
ووحدة وسالمة أرايض الدول ،وعدم اللجوء إىل القوة
أو التهديد باستخدامها ،وعدم القيام بتغيري لألوضاع
القائمة بشكل أحادي ،وضامن حرية املالحة البحرية
واجلوية ،مع رضورة التمسك بالنظام الدويل القائم
عىل القواعد .كل تلك املبادئ ستسعى دول التجمع
لتعزيزها ليس فقط يف منطقة املحيطني اهلندي واهلادي،
وإنام يف العامل كله.

ربام ال يكون هناك خالف حول هذه املبادئ والقيم يف
املطلق لكن هناك قراءات أخرى هلا ستتضح الحق ًا،
كام أن مسألة التطبيق هي التي ستحكم ما إذا كان هناك
التزام فعيل هبا ،وما إذا كانت تطبق عىل اجلميع.

دون الدخول يف تفاصيل ما تضمنه بيان املجموعة
الرباعية فإنه يالحظ تغري ًا يف الكثري من املفردات
والتوصيفات املتعلقة بقضايا مهمة .ليس فقط تلك
املتعلقة بام جيري يف أوكرانيا ،وإنام أيض ًا ما يتعلق
بقضايا مهمة للصني ،وأخرى تتعلق بتطورات يف
رابطة اآلسيان ،وحتديد ًا ما جيري يف ميانامر .وبالنسبة
لألخرية والتي وصف ما جرى فيها يف البيانني األمريكي
الكوري اجلنويب واألمريكي الياباين باالنقالب ،ها هو
الوضع يوصف هنا باألزمة ،مع ترحيب بمساعي رابطة
اآلسيان للتعامل مع تلك األزمة ،وهو دور مل يذكر يف
البيانني املشار إليهام .أما أوكرانيا فال ذكر لروسيا ،وال
توصيف ملا تقوم به عىل أنه عدوان ،وال سعي لعقاهبا،
وال حتى مناشدة للدول التي مل تفعل ذلك بأن تفعل.
الوجود اهلندي يف هذا التجمع هو العامل احلاسم يف
تغري هذه اللهجة .فاهلند ورغم قرهبا الشديد من املوقف
الصيني إال أهنا ال هتاجم من قبل الواليات املتحدة ودول
أخرى عىل األقل يف العلن ،كام أهنا ال تسمح لألطراف
األخرى بأن تضمن أي بيانات رسمية ما يتعارض مع
املوقف اهلندي ،وما قد يكون من شأنه إغضاب موسكو
من نيودهلي .حدث ذلك من قبل يف القمة اهلندية-
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اليابانية يف مارس املايض يف نيودهلي ،ويف لقاء القمة
االفرتاضية بني بايدن وناريندرا مودي .واألكثر من ذلك
أن املوقف اهلندي مل يعطل أي ًا من املسارات الدبلوماسية
سواء مع الواليات املتحدة أو الدول األوروبية ،بل إن
تلك املسارات قد تكثفت .هذا االختالف يف التعامل
مرده تقييامت اسرتاتيجية فيام يتعلق بام تعتربه واشنطن
وقوى أخرى مصادر هتديد .كام أنه يثبت يف ذات الوقت
أنه طاملا متتلك الدولة أدوات متكنها من احلفاظ عىل قدر
كبري من احلرية واملرونة يف االنفتاح عىل اجلميع فإن ذلك
جيعلها قادرة عىل حتقيق االستفادة من جهات عدة.
وفيام يتعلق بالصني ،فقد لوحظ أهنا مل تذكر بشكل
مبارش عىل الرغم من أن ما يتعلق ببحري الصني اجلنويب
والرشقي ومعارضة تغيري األوضاع فيهام قد تكرر .كام
مل يذكر االتفاق األمني بني الصني وجزر سليامن من
قريب أو بعيد ،وإن كان قد تم التأكيد عىل أمهية التعاون
مع تلك الدول من أجل التغلب عىل ما يواجهها من
حتديات .واألكثر من ذلك أنه مل يأت البيان عىل أي
ذكر لتايوان ،وال لقضايا حقوق اإلنسان يف الصني .ويف
املقابل حرض حديث مطول نسبي ًا عن اإلرهاب ،وذكرت
حتديد ًا حوادث إرهابية وقعت يف اهلند .ومرة أخرى فإن
احلضور اهلندي يف هذا التجمع كان الكابح واملانع فيام
يتعلق بالقضايا املشار إليها غياب ًا أو تعمي ًام أو حضور ًا
لقضايا أخرى .وهذا ليس موضع الدخول يف تفاصيل
خلفيات هذا املوقف اهلندي ،وإن كانت تكفي اإلشارة
إىل أن مسايرة اهلند للواليات املتحدة وحلفائها اآلخرين
ستفتح عليها سي ً
ال من االنتقادات ليس فقط من جانب
الصني ،وإنام من جانب أطراف كثرية داخلية ،ناهيك عن
أنه سيوقعها يف رشك التناقض الذايت ،بحكم ما لدهيا من
قضايا داخلية كثرية مشاهبة ،وعندها قد تطالب بتطبيق
ذات املعايري التي تنادي اآلخرين بتنفيذها.

كام مل يرش من قريب أو من بعيد إىل القدرات النووية
الصينية .إذ تبقى الصني من الدول املعرتف بامتالكها
للسالح النووي طبق ًا التفاقية منع االنتشار النووي
 .1968بينام اهلند متتلك السالح النووي باملخالفة
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ألحكام هذه االتفاقية .ومع ذلك فقد أتى البيان عىل
مسألة رضورة إخالء شبه اجلزيرة الكورية من األسلحة
النووية ،مع إدانة لكوريا الشاملية عىل خلفية جتارهبا
الصاروخية املتوالية.

من األمور الالفتة يف بيان املجموعة الرباعية االتفاق
عىل ختصيص  50مليار دوالر من أجل املساعدات
واالستثامرات يف البنية األساسية يف منطقة املحيطني اهلندي
واهلادئ .مثل هذا االهتامم بمشاريع البنية األساسية ال
يمكن فصله عن توجهات إدارة بايدن بخصوص هذا
املجال ،والذي كانت الصني قد حققت فيه سبق ًا واضح ًا
عرب مبادرهتا املعرفة باسم احلزام والطريق .وال خيفى كيف
كانت الواليات املتحدة تعارض بشدة املبادرة الصينية
إلنشاء بنك آسيوي لالستثامر يف البنية األساسية منذ
سنوات ،وعىل الرغم من أن البنك قد أنشئ ،وزادت
العضوية فيه عن مائة دولة ،وانترشت لتشمل كل قارات
العامل تقريب ًا ،وانضم إليه حلفاء لواشنطن ،وبعض ممن
كانوا يعارضون الفكرة ،إال أن واشنطن ما زالت مل تنضم
إليه .وربام يكون من بني أسباب رفض االنضامم تصور
أن حدوث ذلك بمثابة إقرار بنجاح الصني يف أخذ زمام
املبادرة ،وبجعل واشنطن تأيت إىل بكني حيث مقر البنك
اآلسيوي للتنمية ،وهي التي اعتادت استضافة اجلميع يف
اجتامعات الصندوق والبنك الدوليني ،وكام هو معلوم
فالرئاسة يف األخري حمجوزة دائ ًام لألمريكيني ،والذي هتكم
أحدهم ذات يوم عىل األوروبيني بسبب طلبهم املساعدة
من الصني يف ظل األزمة املالية العاملية بعد العام .2008

األمن السيرباين ،والتكنولوجيات احلرجة والناشئة،
والفضاء جماالت مهمة تركز عليها دول التجمع الرباعي
أيض ًا .وقد تضمن املجال الثاين حتديد ًا تكنولوجيا اجليل
اخلامس يف االتصاالت وما بعدها .ومعلوم أن هذا
املوضوع حتديد ًا قد شهد جمادالت أمريكية -صينية
واسعة خالل السنوات املاضية ،ومل يقف األمر عند
القيود األمريكية أمام الرشكات الصينية العاملة داخل
األرايض األمريكية ،وإنام مورست ضغوط عىل حلفاء
أوروبيني لئال يتعاقدوا مع رشكات صينية يف هذا املجال.

القناة اجلامعية

يف الثالث والعرشين من مايو  2022ومن العاصمة
طوكيو ،أعلن عن البيان اخلاص باإلطار االقتصادي
ملنطقة املحيطني اهلندي واهلادي من أجل الرفاهية من
قبل الدول اآلربع األعضاء يف جتمع كواد باإلضافة
إىل كوريا اجلنوبية ،وكل من تايالند وفيتنام وماليزيا
وأندونيسيا وبروناي دار السالم وسنغافورة والفلبني
ونيوزيالندا ،والذي انطلق مما أطلق عليه الثراء والتنوع يف
االقتصادات اإلقليمية ،وتشابك املصاح ،وأمهية تعميق
املشاركة االقتصادية من أجل استمرار النمو وحتقيق
االزدهار والسالم ،فإهنم يلتزمون بأن تكون «منطقة
املحيطني اهلندي واهلادئ حرة ومنفتحة وعادلة وشاملة
ومرتابطة ومرنة وآمنة ومزدهرة ،يمكنها حتقيق النمو
االقتصادي املستدام والشامل» .وتلك من األمور التي
أكد عليها وباء كورونا ،مضاف ًا إليها أمهية تعزيز التنافسية
وتأمني سالسل التوريد ،واالهتامم بالتوظيف وخلق
الفرص االقتصادية .مع التسليم بأن حتقيق التنافسية
االقتصادية عىل املدى البعيد سوف يتحقق عرب تعزيز
االبتكار وتسخري التكنولوجيا واملشاركة يف االقتصاد
الرقمي ،وحتقيق أمن الطاقة ،ومعاجلة قضايا املناخ بام
يؤدي إىل حتسني الرفاهية االقتصادية واالجتامعية.
ويأيت إطالق هذا اإلطار من أجل إعداد اقتصادات تلك
الدول للمستقبل .لكن هل هذا اإلطار قارص عىل تلك
الدول فقط؟ .اإلجابة جاءت ضمن البيان عرب دعوة من
أطلق عليهم «رشكاء املحيطني اهلندي واهلادئ الذين
يشاركون نفس األهداف واالهتاممات والطموحات
للمنطقة» .ومرة أخرى هل هذه دعوة مفتوحة للجميع
أم أهنا بحكم التعريف استبعادية للبعض؟ وهل هي
قارصة عىل دول املنطقة أم يمكن فتح املجال لدول
أخرى من خارجها؟.
الكثري من التحليالت تذهب إىل أن هذا اإلطار جزء من
االسرتاتيجية األمريكية الحتواء أو حمارصة الصني ،ومن
ثم فال يمكن توقع مشاركتها فيه طاملا كانت األهداف
واالهتاممات والطموحات خمتلفة.
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زيارة بايدن الرئاسية األولى آلسيا ...أطروحات وتفنيدات

هذا اإلطار يتضمن ركائز أساسية سيتم إطالق مناقشات
حوهلا تتمثل يف التجارة ،وسالسل التوريد ،والطاقة
النظيفة ،والرضائب ومكافحة الفساد .كام يمكن أن
تضاف لتلك املجاالت جماالت أخرى يف املستقبل.
التفاعل الصيني مع رسائل الزيارتني
مع التسليم بأن ك ً
ال من التدريب اجلوي الذي قامت
به الطائرات الصينية والروسية يف منطقة بحر الصني
الرشقي وبحر اليابان وغريب املحيط اهلادئ يف الرابع
والعرشين من مايو  2022كان ضمن خطة التعاون
العسكري املشرتك السنوية بني البلدين عىل حد قول
املتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ،والذي أطلق
عىل هذا التدريب مسمى الدورية اجلوية االسرتاتيجية،
ودون افرتاض أنه كان هناك قرار صيني -رويس مشرتك
بالتعجيل بتلك الدورية يف هذا التوقيت حتديدا ويف
تلك املناطق املذكورة دون غريه ،مع التسليم بذلك فإن
مثل هذا اإلجراء ال خيلو من داللة ربط ًا بكل الرسائل
األمريكية التي صدرت باألساس من طوكيو .واألمر
ذاته يمكن أن ينسحب عىل زيارة وزير اخلارجية
الصيني وانج يي لدول جنويب املحيط اهلاديء ومن
بينها جزر سليامن .ويمكن إدراج كليهام يف إطار األجوبة
الصينية عىل الرسائل األمريكية .فامذا عن باقي األجوبة
الصينية؟.
بداية ،فإن الكثري من عنارص تلك األجوبة معروف
سلف ًا .لكن كان هناك حرص صيني عىل الرد الشايف عىل
كل ما صدر من رسائل ،وبوضوح شديد.
بالنسبة لقضية تايوان كان الرد الصيني عىل ما أثاره
الرئيس األمريكي عرب رسالة وصفت من قبل اخلارجية
الصينية بـ"الصارمة" للواليات املتحدة ومفادها" :ال
يوجد سوى صني واحدة يف العامل ،وتايوان جزء من
أرايض الصني ،وحكومة مجهورية الصني الشعبية هي
احلكومة الرشعية الوحيدة التي متثل الصني بأكملها".
مع التذكري بأن هناك التزام ًا أمريكي ًا بذلك ،وبأن هناك
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إمجاع ًا دولي ًا أيض ًا ،وما عدا ذلك هو انتهاك لسيادة الصني
ووحدة أراضيها .وهذا خط أمحر .ومع التأكيد عىل الثقة
الصينية التامة يف القدرة واالستعداد لوقف األنشطة
االنفصالية يف تايوان ،مع التصدي ألي تدخالت
خارجية عىل هذا الصعيد ،ويف حديث مبارش للواليات
املتحدة ودون مواربة قيل بأنه "التوجد قوة ،بام يف ذلك
الواليات املتحدة ،يمكنها إعاقة مساعي الشعب الصيني
إلعادة توحيد األمة" ،ومن ثم وباملعنى املقابل فإنه "ال
يمكن ألي قوة بام يف ذلك الواليات املتحدة أن تغري
مصري قوى استقالل تايوان املحكوم عليها بالفشل".
ليس هذا فحسب بل نصحت اخلارجية واشنطن أو
باألحرى مسئوليها باالستامع إىل أغنية صينية تقول
بعض كلامهتا" :لدينا نبيذ جيد لألصدقاء ،وألبناء آوي
أو الذئاب نرفع بالبنادق".

وأضافت الصني أن الواليات املتحدة تتالعب بالكلامت،
ثم تقول إهنا ما زالت تلتزم بمبدأ الصني الواحدة ،مع
أن ترصفاهتا تقول بأهنا تعمل عىل تفريغ هذا املبدأ من
مضمونه ،وحترض رس ًا أو عالنية عىل ما تسميه الصني
باألنشطة االنفصالية .وقدمت بكني مؤرشات عىل تلك
السياسة األمريكية تتمثل يف ختفيف القيود املفروضة
عىل التبادالت الرسمية مع تايوان ،ومن ثم زيادة
وتكرار التبادالت الثنائية التي ارتفع مستواها بشكل
متزايد ،وتزايد مبيعات األسلحة األمريكية إىل تايوان،
ووصلت إىل أكثر من  70مليار دوالر ،ومساعدة تايوان
عىل توسيع ما تسميه الصني بالفضاء الدويل ،واستمرت
يف عملية "التضليل" لتفريغ مبدأ الصني واحدة من
مضمونه .كام قامت بسن بعض القوانني التي ختص
تايوان ،واملحاججة بأن وضع تايوان مل يتحدد بعد،
وحماولة التفرقة بني مبدأ الصني الواحدة وسياسة الصني
الواحدة .وهكذا فإن الواليات املتحدة هي التي ترتاجع
عن التزاماهتا التي نصت عليها إعالنات كثرية .يضاف
إىل كل ذلك أن تايوان مسألة داخلية ال يمكن السامح
لطرف آخر بالتدخل فيها .ويف املحصلة فإن الواليات
املتحدة مطالبة برضورة العدول عام تقوم به حتى ال
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تترضر عالقاهتا مع الصني ،كام أهنا إذا ما مل تقم بذلك
فإهنا سوف تدفع ثمن ًا باهظ ًا .وفيام يتعلق بتشبيه حالة
تايوان بام حيدث يف أوكرانيا فإن الصني ترص متام ًا عىل
أنه ال يوجد أي نوع من أنواع التشابه ،حيث أن تايوان
شأن داخيل ،مع التذكري بمسئولية الواليات املتحدة ولو
جزئي ًا عام حيدث يف أوكرانيا .إذ أن الصني أكدت أكثر
من مرة أن واشنطن بعدما سامهت يف وصول األمر إىل
ما وصلت إليه تقوم بصب الزيت عىل النار .ومن ثم فإن
واشنطن هي املطالبة باستيعاب دروس احلالة األوكرانية
وليست بكني.
وإذا كانت الصني تؤكد عىل أن تايوان شأن داخيل ،ال
تقبل بالتدخل فيه ،وإال كان يف ذلك مس بسيادهتا ،فإهنا
أحرص عىل تأكيد ذلك فيام يتعلق بالقضايا املثارة حول
هونج كونج وسينكيانج.

وحول ما أثري حول قدراهتا النووية ،فإهنا تعاملت مع
األمر عىل مستويني :أوهلام ما خيص سياستها النووية،
وثانيهام ما يتعلق بالسياسة النووية ملن أثاروا القضية ومها
الواليات املتحدة واليابان .عىل صعيد سياستها النووية،
فإهنا تؤكد عىل أهنا عىل الدوام كانت شفافة ومنفتحة،
وأهنا اسرتاتيجية دفاعية ،قوامها احلد األدنى الالزم
حلامية أمنها القومي ،وأهنا ملتزمة بعدم البدء باستخدام
ذلك النوع من األسلحة .وأما بالنسبة للواليات
املتحدة ،فإهنا طالبتها برضورة االلتزام باالتفاقيات
واملواثيق الدولية ذات الصلة ،وأن تعمل عىل ختفيض
ترسانتها النووية بطريقة قانونية وملزمة ويمكن التحقق
منها وال رجعة فيها ،وأن تتوقف عن التعاون يف جمال
الغواصات النووية يف ظل حتالف أكوس .وتضيف أن
واشنطن بترصفاهتا تزيد من خماطر االنتشار النووي،
كام أن ترصفاهتا تساعد يف خلخلة السالم والستقرار يف
املنطقة .وأما بالنسبة لليابان ،فإن الصني ترى أن موقفها
من نزع السالح النووي حيمل تناقض ًا ،وتطالبها بأن تظل
ملتزمة يف هذه الناحية ،وأن ال تساعد يف هتديد السالم
واالستقرار.

بالنسبة للقضايا البحرية يف بحري الصني اجلنويب
والرشقي ،فإن الصني ترى أهنا ملتزمة بالقانون الدويل
خاصة وأهنا طرف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار ،واتفاقيات بحرية أخرى مهمة ،وأن السلوك
القائم عىل التحريض عىل املواجهة وتشكيل ما أسمته
باملجموعات الصغرية هو الذي هيدد النظام البحري
السلمي والتعاوين واملستقر.

باالنتقال إىل املبادرة االقتصادية األمريكية اجلديدة ممثلة يف
اإلطار االقتصادي الذي أطلق يف طوكيو بمشاركة ثالثة
عرشة دولة ،فإن الصني تنطلق من أهنا من حيث املبدأ
ليست ضد أي مبادرات من شأهنا زيادة مستويات التعاون
اإلقليمي برشط أن أن ال يكون اهلدف من تلك املبادرات
خلق االنقسام واملواجهة .وتقول بأن هناك معايري يمكن
من خالهلا احلكم عىل هذا اإلطار .وتلخصها يف ثالثة
معايري كل منها له شقني .فاملعيار األول يتمثل يف أن تكون
املبادرة معززة للتجارة احلرة ،وأن ال تكون غطا ًء للحامئية.
وأما الثاين فأن تعمل عىل تعايف االقتصاد العاملي ،وأن
ال تعوق من تدفقات السالسل الصناعية .والثالث أن
تكون معززة لالنفتاح والتعاون ويف نفس الوقت ال ختلق
مواجهات سياسية .وترى الصني أنه توجد تناقضات
كثرية يف السلوك األمريكي املتعلق بتلك القضية من بينها
عىل سبيل املثال اتباع الواليات املتحدة سياسات محائية،
واالنسحاب من مبادرات لتحرير التجارة كانت هي من
رعاهتا ومنها الرشاكة عرب املحيط اهلادئ ،مما يعني أهنا
تتحدث عن التجارة احلرة كثري ًا ،بينام سلوكياهتا ضد
ذلك .وتذهب الصني أيض ًا إىل أن هذا اإلطار االقتصادي
يعترب أداة سياسية أمريكية للحفاظ عىل اهليمنة االقتصادية
وتعمد استبعاد دول بعينها.
يبقى من املهم الوقوف عىل املوقف الصيني من جممل
االسرتاتيجية األمريكية يف منطقة املحيطني اهلندي
واهلادئ .وزير اخلارجية الصيني وانج يي وقبل أن ينتهي
إىل أن تلك االسرتاتيجية حمكوم عليها بالفشل ،أوضح
أن نواياها واضحة ،وأهنا تثري الكثري من املخاوف .فهي
مل تقف عند التخيل عن املسمى السائد "آسيا واملحيط
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اهلادئ" ،وإنام تعمل عىل حمو إنجازات سابقة حتققت يف
املنطقة عىل صعيد السالم والتنمية .وهي تعمل عىل خلق
املواجهات حتت الفتة احلرية واالنفتاح ،وهدفها احتواء
الصني ،وتوظيف دول املنطقة يف اسرتاتيجية اهليمنة
األمريكية .كام أنه اعترب االسرتاتيجية يف جوهرها "ختلق
االنقسامات وحترض عىل املواجهة وتقوض السالم".

النظام الدويل القائم عىل القواعد تكرر احلديث عنه كثري ًا
يف زياريت الرئيس األمريكي ،وبات بند ًا ثابت ًا يف السياسة
اخلارجية األمريكية ترفعه حيال دول عىل رأسها الصني
وروسيا .فامذا تقول الصني هبذا اخلصوص؟ .قبل تلخيص
الرد الصيني جيدر ذكر ما قاله وزير اخلارجية األمريكي
أنتوين بلينكن يف واشنطن بعد يومني من انتهاء زيارة
بايدن لكل من سيول وطوكيو يف هذا اإلطار .إذ اعترب أن
الصني متثل أخطر حتدي طويل املدى للنظام الدويل بحكم
ما يتوفر لدهيا من نية لتغيري ذلك النظام ،وبام متتلكه من
قدرات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وتكنولوجية.
طبع ًا الصني دائ ًام ما تؤكد أهنا مع احرتام القواعد
القانونية الدولية ومع تفعيل دور األمم املتحدة ،وأهنا
ضد الترصف طبق ًا لعقلية احلرب الباردة واهليمنة .ومن
وقت آلخر تذكر الواليات املتحدة بأهنا مل تنضم إىل هذه
املعاهدة الدولية أو تلك رغم أهنا تريد تطبيق قواعدها
عىل اآلخرين ،وأهنا قد انتهكت ميثاق األمم املتحدة يف
بقاع كثرية من العامل ،وأهنا تفرض العقوبات بعيد ًا عن
جملس األمن .ويف هذا اخلضم ،فإهنا أضافت مسألة
أخرى تتمثل يف التناقض بني احلديث املتكرر عن النظام
الدويل القائم عىل القواعد والتأخر يف تسديد االلتزامات
األمريكية لألمم املتحدة ،حيث بلغت املتأخرات
األمريكية مليار دوالر كام تقول الصني.
خامتة
من الواضح أن زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن إىل
كل من كوريا اجلنوبية واليابان ليست ككل الزيارات
السابقة التي قام هبا الكثري من الرؤساء األمريكيون هلاتني
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الدولتني احلليفتني .ومن الواضح أن املحطة اليابانية هي
التي صدر منها الكثري من الرسائل ذات الداللة بالنسبة
ملجمل السياسة األمريكية يف القارة اآلسيوية ،يف ظل
طرحها اجلديد والعزم الشديد من قبل إدارة الرئيس
بايدن.

مل تكن األمور العملية فقط هي احلارضة بقوة ،وإنام
حرضت كثري ًا القيم ،سواء بشكل مستقل أو عرب تغليف
تلك األمور العملية هبا .قيم نسبت إىل أطراف واهتمت
أطراف أخرى ولو بشكل مبطن بعدم االلتزام هبا.
مل تكن الزيارتان فقط ألجل العالقات الثنائية بني
أطرافها ،وال حتى ما يتعلق بتعاوهنا الثالثي ،وإنام طال
األمر أطراف ًا أخرى عىل رأسها الطرف الصيني.

معظم الرسائل األمريكية صبت باجتاه الصني ،وأخذت
عىل األغلب مسار النقد والتحذير .ومن جانبها مل تقف
ال أو أقوا ً
الصني مكتوفة األيدي ،إن أفعا ً
ال.
من الواضح أن العامل مقبل عىل مواجهة اسرتاتيجية
شاملة أمريكية-صينية ،تتضمن اجلوانب القيمية
واأليديولوجية ،والسياسية والدبلوماسية ،واالقتصادية
والتكنولوجية .لكن هل ستصل إىل حد املواجهة
العسكرية؟.

يف ظل هكذا مواجهة مفتوحة ،هل ثمة جمال ألن يستمر
مستوى االعتامد املتبادل الكثيف الذي تشكل عرب عقود،
سواء بشكل مبارش بني بكني وواشنطن ،أو يف منطق
رشقي آسيا أو عرب ضفتي املحيط اهلادئ؟
عىل ضوء ما حيدث يف الواليات املتحدة ،قبل روسيا
والصني ،هل ستتقارب الدولتان إىل حد تشكيل حتالف
عسكري مضاد حللف األطلنطي وللتحالفات التي
تتشكل يف القارة اآلسيوية برعاية أمريكية؟.
هل العامل يسري باجتاه انفتاح أكثر يسمح بحركة متزايدة
لألفراد والسلع واخلدمات واالستثامرات أم أنه ستكون
هناك قيود حتد من ذلك سواء بشكل رصيح ومبارش أو
بشكل مقنع؟.

دراسات

يف ظل التحديات العاملية التي يدرك اجلميع أنه مل يعد
يف مقدور دولة واحدة أو منطقة بعينها التصدي هلا ،هل
ستساهم سلوكيات الدول الكربى يف التعامل برشد مع
تلك التحديات بام خيفف من تداعياهتا الكارثية أم أن
تلك السلوكيات املتنافرة ستزيد من تلك الكوارث؟.

زيارة بايدن هلاتني الدولتني اآلسيويتني يف الواقع جاءت
كاشفة وليست منشئة .كاشفة الجتاهات آخذة يف
التشكل منذ سنوات .فعندما كان بايدن نائب ًا للرئيس
أوباما ظهرت اسرتاتيجية االنعطاف نحو آسيا ،بام
يعني املزيد من التواجد األمريكي يف املنطقة بام يف
ذلك الوجود العسكري .وحتى التحول عن استخدام
مصطلح آسيا واملحيط اهلادئ مل يبدأ مع إدارة بايدن ،بل
إنه ليس أمريكي ًا حمض ًا ،فهناك دول آسيوية منها اليابان
رشعت يف هذا االستخدام منذ سنوات .والتجمعات
األمنية التي زاد زمخها مع إدارة بايدن أطلقتها إدارات
سابقة وشجعتها وإن عىل مستويات أقل .ومن ثم جاءت
إدارة بايدن لرتفع من تلك املستويات إىل القمة .وبالنسبة
للصني منذ سنوات وهناك أصوات أمريكية كثرية توجه
هلا اهتامات متواصلة تتعلق بالتجارة والتكنولوجيا
وحقوق امللكية الفكرية واإلنفاق العسكري .ومل يقف
األمر عند االهتامات وإنام كانت هناك إجراءت عقابية
وبعضها شديد وغري مسبوق .ومن ذلك ما قامت به

إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بخصوص فرض
الرسوم عىل الواردات من الصني ،فيام عرف باحلرب
التجارية ،التي دائام ما كانت الصني تقول أهنا وإن كانت
التريدها إال أهنا مستعدة خلوضها.
وعىل الرغم من أن الزيارة كانت كاشفة وليست منشئة،
إال أنه ال جيب إغفال أهنا قد جاءت لتقدم تأكيد ًا إضافي ًا
يف مسألة تصيحح بعض االجتاهات التي ظهرت
حتديد ًا يف ظل إدارة ترامب .ومن بينها طريقة التعامل
مع احللفاء ،والتعامل بخفة مع املنظامت واملعاهدات
الدولية ،وما يرتبط هبا من قضايا مثل التغري املناخي،
ناهيك عن جممل النهج األمريكي يف عهد ترامب يف
التعامل مع القضايا العاملية ،والذي أدى إىل أن تصبح
الصني يف موقع الصدارة يف الكثري من القضايا التي
كانت تنتقد الواليات املتحدة لسنوات عىل خلفيتها،
ومن ذلك قضيتي العوملة والبيئة ،حيث باتت بكني أكرب
املدافعني عن األوىل ،وقيل إهنا تسلمت القيادة يف الثانية
يف ظل ما وصف بانسحاب أمريكي إرادي منها.
اخلطاب الذي ألقاه بلينكن عقب الزيارة ،وعىل الرغم
من كل ما قاله يف حق الصني ،فإنه أكد أن بالده سوف
تستمر يف احلوار معها .فامذا سيكون مضمون مثل هذا
احلوار يف ظل هذه البيئة املليئة بالشكوك واملتخمة
باالهتامات واالهتامات املضادة؟.
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