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عصام فاهم العامري*

(*) صـحايف وبـاحث
يف الــــــــشـــــــــــؤون
االسـتــــراتــيجـيـــــــة.
ـ
دكتـوراه يف العالقات
الــدولـيــة ودراســات
املــــــــســــتـقــــبـــالت.
ـ

معـوقــات التحــالف العـسكـري
الروسي-الصـيني ملواجهة أمريكا

تـسعى الـصني إىل إزاحة الـواليات املتحـدة يف منطقـة املحيطني اهلنـدي واهلادئ،
وتوسيع نطاق نموذجها االقتصادي الذي تقوده الدولة ،وإعادة ترتيب املنطقة وحتى
العامل لصاحلها .بـدورها هتدف روسيا إىل إضعاف نفـوذ الواليات املتحدة يف العامل
وفصلها عن حلفائها ورشكاءها .تعترب روسيا منظمة حلف الناتو واالحتاد األورويب
هتديدان هلـا ،وتستـثمر روسيـا يف قدرات عسكـرية جديـدة وتستخـدم قدراهتا
اإللكرتونية يف الشـؤون السياسيـة الداخلية واالنتخـابات للبلدان الغـربية وبلدان
أخرى .وجتمع روسـيا بني الطموح والقـدرات العسكرية املـتزايدة وهتدف من وراء
ذلك استـعادة وضعها كقوة عـظمى وإنشاء مـناطق نفوذ بالـقرب من حدودها .وال
تزال الواليـات املتحدة تشـكل بقدراهتا وتـأثريها وحتـالفاهتا العـائق أمام الصني
وروسيا يف حتقيق أهدافهام وطموحاهتام بام يف ذلك طموح تغيري النظام الدويل.
وتتـفق كل من الصني وروسيـا عىل معارضـة النظام الـدويل الذي تقـوده الواليات
املتحدة واملـصالح والقيم التي تروج هلـا ،بام يف ذلك حقوق اإلنسان والـديمقراطية
والنـظام االقتصادي القـائم عىل القواعد والـذي يفرض عليهام التـزامات يرغبان يف
التهرب منها .ويرى كال البلدين أن قيم هذا النظام متثل هتديدا لنظاميهام .وبناء عىل
هـذا التصور املشرتك ومصلحتهام املشرتكة يف معارضة الواليات املتحدة ،ظهر توافق
بني الصـني وروسيا يف السنـوات األخرية حيث عزز البـلدان تعاوهنام الـدبلومايس
والعسكري واالقتصادي.
وبدأت حقبة جـديدة من منافسة القـوى العظمى يشهدهـا العامل منذ سنوات وهي
تزداد عمقا وسخونة حيث تتحـدى القدرات الصينية والقدرات الروسية املتزايدة كل
عىل حدة قوة وقيادة الواليات املتحدة يف مناطق متعددة .وتتزايد التوترات بني كل من
واشنطن وموسكو من جانب ،وواشنطن وبكني من جانب آخر.
وصارت هذه الـتوترات يف أحيان كثرية تيش باحتامالت الرصاع والصدام العضوي يف
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هذه املنطقة أو تلك .وغـالبا ما عززت هذه التوترات الضاغطة؛ وبمرور الوقت؛ ظهور
وتعـزيز املحور الـرويس الصيني .ورغم إن روسيـا والصني وأمريكـا يشرتكون يف
الـسامح للعاصفة العاتية أن تستجمـع قواها لتجتاح العامل وهتدده؛ إال انه ليس من
الواضح بعـد فيام إذا كانت التوتـرات وتطوراهتا ستؤدي إىل قـيام حتالف عسكري
رويس صينـي فعيل ومعلن ،لوجـود مفاعيل تـشجع عىل قيامه يف ذات الـوقت الذي
تتكاثر املفاعيل التي تعوقه .وهذا ما حتاول هذه الورقة مناقشته.
سياق العالقة املضطربة ما بني أمريكا وكل من روسيا والصني
اعتربت روسيا "الثورات امللونة" التي شهـدهتا البلدان التي كانت جزءا ً من االحتاد
السـوفييتي؛ جورجـيا ( )2003وأوكرانيا (2004؛ )2014وقـرغيزستان()2005
حمـاوالت مستوحـاة من اخلارج لتـثبيت أنظمـة مواليـة للغرب .وعىل خلفـية هذه
الثـورات وحرب جورجيـا ( )2008توترت العـالقات بني روسيا والـواليات املتحدة
جمدداً .وجاءت هذه التوترات عىل خلفية شعور روسيا أن الواليات املتحدة األمريكية
تعاملـت معها باعتبـارها "دولة عظـمى مهزومة"؛ وان واشـنطن سعت إىل توسيع
النـاتو يف الفرتة الالحقة لنهـاية احلرب الباردة وضم الـدول التي كانت تدور يف فلك
موسكو إىل الناتو دون مراعاة اهلواجس الروسية(.)1
وتتـذمر موسكـو من إن الواليات املتحـدة مل تكرتث كثريا للشكـاوى واالحتجاجات
الروسية إزاء خطـواهتا األحادية؛ تلك االحتـجاجات التي عرب عنهـا خطاب الرئيس
فالديمري بوتني يف مؤمتـر األمن يف ميونيخ عام  2007حيث دان األحادية األمريكية
واالستخدام املفرط للقوة .وكان من الطبيعي أن تسعى روسيا بوتني باعتامد سياسة
تعديـلية ونزوع للتحدي برز أوال يف التدخل العـسكري الرويس يف جورجيا الذي جاء
عىل خلفية إبداء الرئيس اجلورجي األسبق ميـخائيل ساكشفيىل إقامة عالقات قوية
مع الواليات املتحدة واستضافة قوات أمـريكية عىل أراضيها بزعم مكافحة اإلرهاب،
ومن ثم إعالن جورجـيا رغبتها القوية لالنضامم للنـاتو مما أثار غضب موسكو(.)2
واستمرت واشنطن وحلفائها يف سياساهتم دون مراعاة مصالح موسكو؛ بل ودعمت
وزيـرة اخلارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون االحتجاجات فيام عرف بثورة
الـثلج يف روسيـا يف الفرتة من  2011إىل  ،2012ومـن ثم دعم الغـرب وواشـنطن
انتفاضة امليدان األورويب يف أوكرانيا عام  . 2014وعندما ضمت روسيا الحقا شبه
جزيرة القـرم فرضت الواليات املتحدة العقوبات .وكـانت النتيجة هو بروز املزيد من
التحدي الرويس .وجاء التـدخل الرويس يف االنتخابات األمريـكية عام  2016بالضد
من هيالري كـلينتون وابـتهاج املسـؤولني الروس خلسـارة كلنتون وفـوز ترامب
إلظهار أن موسكو نجحت يف حتقيق ما هدفت له يف محلة تدخلها باالنتخابات(.)3
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واستمرت واشنطن خصـوصا والغرب عموما يف سيـاستهم إزاء روسيا؛ ومل يسعوا
لطمأنتها واالستجـابة ملطالبها بـوقف متدد توسيع الناتـو ليضم الدول التي متثل
الفناء اخللفي لروسيا.
وتعـارض موسكو بشدة النـظام الدويل ال فقط من منطلقات غـطرسة القوة املعتمدة
من جانـب الواليات املتحدة؛ ولـكن جلهة القيم الليرباليـة الغربية التي يـستند عليها
النـظام؛ فلطاملـا طالب الرئـيس الرويس فالديمري بـوتني باعتامد مـا يسميه "القيم
املحافظة املعـتدلة" ،كبديل للقيم الليربالية التي يـراها قد عفي عنها الزمن وتتناقض
مع مصالـح الغالبية العظمى من الناس .وأكـد بوتني يف خطاب له أمام قمة العرشين
 2019أن السياسات الليربالية الغربية تفرض عىل غالبية غري راغبة توجهات جنسية
من قبيل حـرية مثليـي اجلنس؛ منددا ً بـالسياسـات اهلادفة إىل تشـجيع التسامح
اجلنيس وتابع "يتحدثون عن ستة أو مخسة أجناس من املتحولني جنسيا ً ومغايري
اهلوية اجلنسية ،وأنا ال أفهم حتى ما تعنيه هذه التسميات"(.)4
وقد أكدت وثيقة اسرتاتيجـية األمن القومي الرويس الصادرة منتصف 2021؛ إىل ما
متثله الليربالية مـن هتديد لألمن القومي الرويس جلهة "تـركيز الليربالية عىل احلرية
الشخـصية بشكل مفرط ،ومـا يصاحب ذلك من الرتويـج النعدام األخالق واألنانية
والعنف واالستهالك ،كام جيـري تقنني استخدام املخـدرات عىل نحو خيالف دورة
احلياة الطبيعية"(.)5
أما الصني ورغم السجل الطويل من تعاوهنا لعقود مع أمريكا يف جمموعة واسعة من
القضايا والـتي أدت لتدفق االستثـامرات األمريكية عـىل الصني والتي أسهمت عىل
نحـو كبري يف صعود الصني االقتصـادي .إال إن الشكوك ازدادت يف العقد األخري بني
الطـرفني وباتت تبـدي بكني قلقها من االنتقـادات األمريكية لـسياساهتـا الداخلية
وباتت تـرتاب من إن واشنطن تسعى إىل اإلطاحـة بحكم احلزب الشيوعي الصيني.
وافرتضت بكني أن واشنـطن كانت مـزدوجة يف وعـودها بـدعم "سياسـة الصني
الواحدة"بسبـب استمرار عالقة واشنطن مع تايوان وبسبب منع واشنطن مطالبات
بكني باألرايض البحرية يف بحر الصني اجلنويب والرشقي(.)6
وارتفعت طموحات الصني مع تويل يش جني بينغ قيادة البالد 2012؛ وانعكست تلك
الـطموحات عرب اتبـاع سياسة أكـثر حزما يف الـوقت الذي تزايـدت املخاوف بشأن
التهديدات التقـليدية وغري التقليدية .فقد صار يـنظر إىل التهديد من الواليات املتحدة
عىل أهنـا ذو شقني ينبع من القوة الصلبة والناعـمة للواليات املتحدة .ومل تعد الصني
ونظامها السيايس معرضا للخطر من القوة العسكرية األمريكية والنفوذ االقتصادي
فحسب ،بل بات نظامـها السيايس يشعر أيضا باخلطر بسبب املثل العليا التي تروج
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هلا الواليات املتحدة للـديمقراطية وحقوق اإلنسـان .وأضحى الرئيس يش جني بينغ
يروج لـشعار "حلم الـصني" اجلذاب ودعـمه بعاصفـة من املبـادرات الطمـوحة
وانطالقا من تلك الطموحـات بدأت الصني تظهر بشكل علـني وأكثر جرأة يف متابعة
اسرتاتيجـيتها الكـربى مع إيالء اهتامم أكرب ورغبـة أكثر مجـوحا يف التنـافس مع
الـواليــات املتحـدة األمــريكيـة(.)7
اإلدراك االستراتيجي األمريكي
ودفعت هـذه التطورات واشنطن إىل اتباع اسرتاتـيجية جديدة بدأت أوىل مالحمها يف
هناية الوالية الثـانية للرئيس األسبق بارك أوبامـا عندما أعلن عن اسرتاتيجية األمن
القومي لعام  2015والتي شكلت اخـتالفا نوعيا عام سبقها من وثائق اسرتاتيجيات
األمن القومي كـوهنا حتدثت بشكل واضح عن أن القيادة األمريكية للعامل ستامرس
عرب الرشكاء يف ظل حتول يف مصادر التهديد للسالم واالستقرار يف العامل التي مل تعد
تنبع مـن التنظيامت اإلرهـابية فحـسب بل ومن" عدوانيـة روسيا "و"التـوسعية
الصينية"( .)8وتكـاملت بلورة االسرتاتيجية اجلـديدة من خالل إصدار اسرتاتيجية
األمن الـقومي لعـام  2017ومن ثم اسرتاتـيجية الـدفاع األمـريكيـة لعام 2018
واالسرتاتيجية العسكرية األمريكية لعام  2018والتي مجيعها أكدت أن التحدي من
احلكومات يف الصني وروسيا قد جتاوز اإلرهـاب باعتباره أكرب هتديد لألمن القومي
األمريكي .واستوجب هذا التحـدي السيام من جهة الصني أن تنخرط االسرتاتيجية
األمريكية يف عـملية تنافس مـركبة متعددة املـستويات تبدأ مـن املستوى التجاري
واالقتصـادي إىل املستـوى العسكـري مرورا بـالتنـافس الـتكنولـوجي يف بعديه
العسكري واملدين وانتهاء بالتنافس األيديولوجي(.)9
ومل تشذ إدارة الرئيـس جو بادن عن هذا اإلدراك االسرتاتيجـي؛ فبعد نحو  45يوما
مـن توليها أعلنت ( 3آذار /مارس  )2021وثيقـة الدليل االسرتاتيجي املؤقت لألمن
القومي التي بدورها أكـدت عىل عودة سياسات "منافسة القوى العظمى" ،ووجهت
احلـديث عن قوتني منـافستني للواليـات املتحدة (روسيا والـصني) ،وأهنام "قوتان
تعديليتان يف النظام الدويل تسعيـان لتشكيل نظام دويل جديد يتعارض مع املصالح
والقيم والثروة األمريكية" ،ومساعيهام إلزاحة واشنطن من مناطق نفوذها وقيادهتا
للنـظام الدويل ،ونرش مالمح "نظـامهام االستبدادي وعملهام عـىل توسيع نفوذمها
عىل حساب سيادة الدول األخرى"(.)10
وكان من الـطبيعي أن يدفع هـذا التحول يف اإلدراك االسرتاتـيجي األمريكي كل من
الصني وروسـيا إىل التشـدد يف موقفهام املـناوئ للواليـات املتحدة وللنـظام الدويل
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الليربايل والقيم التـي يروج هلا؛ بام يف ذلك حـقوق اإلنسان والـديمقراطيـة والنظام
االقتصادي القائم عىل القواعد والذي يفرض عليهام التزامات يرغبان يف التهرب منها.
ويـرى البلدان أن قيم هذا النظـام متثل هتديدا لنموذجيهـام السيايس وبناء عىل هذا
التصور املـشرتك ومصلحتهام املشرتكـة يف حتدي الواليات املتحـدة وحلفائها ،ظهر
تـوافق بني الـصني وروسيـا يف السنـوات األخرية حيث عـزز البـلدان تعـاوهنام
الدبلومايس والعسكري واالقتصادي.
تطور العالقات الصينية الروسية
أ ّدت املواقف املشرتكة للـبلدين من النظام الدويل ومن الـواليات املتحدة األمريكية إىل
تعميق العالقـات بينهام .فهـام تشرتكـان ليس فـقط يف مصلحـة حتدي الـقيادة
األمريكية للنظام الدويل ،وتقليل نفوذ الواليات املتحدة فحسب ،وإنام أيضا يف تعزيز
أفكـار مثل السيـادة وعدم التـدخل يف الشـؤون الداخليـة للدول األخـرى .وينبع
تعـاوهنام أيضا مـن تكامل مصـاحلهام .إذ يتيح التعـاون بينهام زيـادة قدراهتام
وتعويض نقـاط الضعف يف عالقاهتام مع الواليات املتحدة .كام يمكنهام من مشاركة
التكنولوجيا يف جماالت مثل الـطريان واملعاجلة الدقيقة واملعدات الفضائية فضال عن
تعزيز القدرات العسكرية لكل منهام(.)11
وبات التعاون يتعدى مساراته االقتصادية والسياسية والتكنولوجية ليأخذ مساراته
العـسكرية اللـوجستيـة .إذ تزايدت يف الـسنوات األخرية قيـام تدريبات عـسكرية
مشرتكـة بينـهام إىل درجة أنه يف آب  /أغـسطس 2019قـامتا بـدورية لقـاذفات
اسرتاتيجية مشـرتكة يف املحيطني اهلندي واهلادئ .وازدادت مؤرشات التعاون بينهام
يف جماالت الفضاء والدفـاع الصاروخي وتقنيات الصـواريخ املختلفة واألنظمة غري
املأهولة وبيانات التدريب للذكاء االصطناعي(.)12
وعقـدت صفقات زودت عربها روسيا الصني بأسلحـة ذات قدرات عالية ،مثل أنظمة
صـواريخ أرض-جو أس  400-وطائـرات مقاتلة من طـراز  ،Su-35وجهزت روسيا
الصني أيضـا بخربة عملية ق ّيمة ،مما حيـتمل أن يعوض نقطة ضعف كبرية يف جيش
التحريـر الشعبي بالنسبـة للواليات املتحدة؛ كام أن الـزعيم الرويس فالديمري بوتني
ينظر إىل الواليات املتحدة وليس بكني عىل أهنا هتديد لقبضته عىل السلطة .ومن جانبه
الـزعيم الصينـي يش جني بينغ يرى أن روسيـا مفيدة يف رصف انتـباه واشنطن عن
تقييد صعود الصني يف آسيا ،وكذلك يف تقويـض اهليمنة األمريكية العاملية ومواجهة
اجلهود األمريكية للحد مـن النفوذ الصيني يف املؤسسات متعددة األطراف( .)13فهل
تشكل هذه التطورات مقدمة لقيام حتالف عسكري بني روسيا والصني؟
يـشكل التوتر مع الواليـات املتحدة والشعور بخـصومتها حافـزا لكل منهام إلنشاء
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حتالف عسكـري رويس صيني .فالصني حماطة بسياج من اخلصوم ولدهيا نزاعات
إقليمية مع اليابان كام يوجد نزاع مع دول مثل فيتنام والفلبني بل ومعظم دول رشق
آسيا فضال عن النزاعات عىل جـزر يف بحر الصني اجلنويب ،واحتامل حدوث صدام
يف مـضيق تايوان .أما فيام يتعلق بـروسيا فإن حتالفا عـسكريا رسميا مع بكني من
شأنه أن يسمح بمواجهة الضغط األمريكي؛ كام يمكن روسيا احلصول عىل إمكانية
أكرب للتغلب عىل العزلة وتعزيـز أمنها من خالل اللعب االئتاليف؛ ويمنحها القدرة عىل
تعزيز نفوذها يف املحيط اجلغرايف هلا(.)14
آراء متباينة بشأن التحالف العسكري بني موسكو وبكني
تـباينت مواقف اخلرباء املتخصصني بـشأن العالقات الروسية الـصينية؛ فقد اعتقد
اخلبري االسرتاتيجي واملعني بـدراسات املستقبالت جـورج فريدمان George Fried-
 manالرئيس السابق ملركـز سرتاتفور أن املفردات العديدة التي تؤرش زيادة منسوب
التعاون بني روسيـا والصني يف السـنوات األخرية تثري الـكثري من التكهنـات بشأن
اقرتاب البلـدين كثريا ً من إقامـة حتالف عسكـري .ويرى فريدمـان أن قيام حتالف
صيني-رويس ربام يبدو موازنا ً منطقيا ً خلصمهام املشرتك ،إال انه يبقى جمرد وهم؛
وذلك لعدة أسباب يشري هلا فريدمان عىل النحو التايل(:)15
( )1أن تلك التحـالفات عادة ما تقـوم عىل املصالح املشرتكـة ،ولدى روسيا والصني
تاريخ من عدم الثقـة املتبادل .وقد اصطدم البلدان حـول قضايا حدودية مرات عدة
عىل مدى السنني ،وتنافسا عىل النفوذ يف آسيا طوال الوقت.
( )2أن للبلدين أولويات اسرتاتيجية خمتلفة .فروسيا تواجه ما ترى أنه ضغط كثيف
عىل طول جبهتها الغربـية ،وبقدر أقل يف الرشق .ولدى الصني القليل من املصلحة يف
إنفاق مـواردها عىل محاية املنطقة األوروبية العـازلة لروسيا .وربام يتقاسم البلدان
سادس أطول احلـدود الدوليـة ،لكن نرش القـوات واملوارد غرب روسـيا ،حيث تقع
مراكزها السكانية الرئيسية .يف حني تواجه الصني حتديا ً من الواليات املتحدة يف بحر
الصني اجلنـويب؛ حيث حتاول بكني مـنع أي إغالق مستقبيل حمتمـل لوصوهلا إىل
ممرات املالحة والشحن الدويل عن طريق وضع أصول عسكرية وبحرية عىل جزرها
االصطناعـية قبالة ساحـلها اجلنويب الغريب .وجتري الـواليات املتحدة يف كثري من
األحيان عمليات لضامن حرية املالحة يف املياه املتنازع عليها هناك ،إليضاح أن البناء
العسكري الصيني لن يمنع اآلخرين من التنقل بحرية عرب املنطقة ،ولطمأنة حلفائها
يف جنوب رشق آسيا .وقـد يكون للصينيني مصلحـة يف استخدام الدعم البحري من
جانب روسيا يف غرب املحـيط اهلادئ ،لكنهم يدركون إن قدرة الروس عىل عرض قوة
بحرية كبرية يف هذه املناطق تبقى حمدودة.
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( )3الـطريقة الـوحيدة التـي يستطيع هبـا الروس والصيـنيون التنـسيق إلحباط
التهـديدات الرئيـسية التي يواجـهون سوف تكون مـن خالل شن هجامت مشرتكة
تنفـذها روسيا يف اجتاه الغـرب والصني عىل األصول البحريـة األمريكية يف الرشق.
لكن املشكلة هي أنه يف حني أن املسألة مع أوروبا هي مسألة جيش ،فإن بحر الصني
اجلنويب هو قضية بحرية .وتستطيع الـواليات املتحدة أن تركز قواهتا البحرية ضد
الصني دون حتويل القوات الربية من أوروبا.
( )4تشكل املشكالت الداخلية واألوضاع االقتصادية لكل من الصني وروسيا عائقا
يدعومها لتاليف بدء أية حرب عاملية.
ويعتقد (فرانك) كا هـو وونغ - (Frank) Ka-Ho Wongالباحث املتخصص يف العالقات
الروسية الصينية والذي يعمل يف جامعة هونغ كونغ التعليمية والذي سبق له الدراسة
يف معهد موسكو (احلكومي) للعالقات الدولية  -أن فرص حتسن العالقات بني روسيا
والواليات املتحدة ضعيفـة؛ وأن الرشاكة الروسية الـصينية مدفوعـة بعوامل نظامية،
وحتديدا ً مقاومتها للـهيمنة األمريكية .لكن مع ذلك ال يمكن ملوسكو أن جتتمع يف إطار
حتـالف عسكري مع بكني ألسباب مصلحية عديـدة من بينها ما يتعلق بمكانة روسيا
ودورهـا يف هذا التـحالف أن االنضـامم هلذا التحـالف من شأنه أن يـضع روسيا يف
موضع الـتابع للصني الذي يعمل بـالدرجة األساس لصـالح الصني .كام أن مثل هذا
اخليـار من شأنه أن يرض بعالقـات موسكو مع القـوى اإلقليمية مثل اهلنـد واليابان
وفيتنام وأغلب الدول يف جنوب ورشق آسيا .وتتطلع روسيا إىل لعب دور املوازن ما بني
الصني والواليات املتحدة وحلفائها بام يتيح هلا أن تؤدي دور الوسيط(.)16
وجادل يوجني رومـر ( Eugene B. Rumerمدير برنامج روسيا وأوراسيا يف كارنيغي)
أن نخب كثرية يف روسيا لدهيـا قناعة تامـة أن املصالح االسرتاتيجيـة لروسيا التي
تتعلق بتعزيـز الرفاهية املادية للسكان ،وحتسني األمن ،وحتديث االقتصاد وتنويعه
جيب أن تدفعها لتنمية رشاكـتها مع الغرب بقيادة الواليات املتحدة األمريكية؛ كام أن
املـصالح االسرتاتـيجية الـروسية جيـب أن تندفع يف إعـاقة صعـود الصني .ولكن
اخلشية لدى الزعامة الروسية من تعـزيز الديمقراطية يف البالد بام يعنيه من تداول
حقيقي للسلطـة وبروز معارضـة ديمقراطيـة حقيقية متلـك التعبري عن الرأي دفع
القيادة الروسيـة إىل أن تتجه لتصوير الغرب وقيمه باعتباره اخلصم اللدود لروسيا.
وعزز هـذا اإلدراك لدى الزعـيم الرويس فالديمري بـوتني االحتجاجـات التي سادت
البالد عىل نتائـج االنتخابات الربملـانية يف ديسمرب  ،2011والـتي اعتُربت عىل نطاق
واسع غري عادلة ،وقرار بـوتني نفسه باستعادة الرئـاسة من خليفته املؤقت دميرتي
ميدفيديف الذي صوره بوتني بأنه عمل عىل التقارب مع الغرب الذي يعمل عىل تغيري
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النظـام يف روسيا بـداللة تشـجيع الغرب لالحتجـاجات وانخراط وزارة اخلـارجية
األمريكية بقيـادة هيالري كلنتون بـالعمل عىل دعم االحتجاجـات وتوسيعها وبث
دعايـة مضادة ومشوهة ضـد القيادة والنظام الرويس .ويـستنتج رومر إن االندفاع
باجتاه الـصني واختاذ سياسـة خارجية تتـضمن عنارص التحـدي مع الغرب الذي
يتمدد يف جوار روسيـا كانت دوافعها بدرجة أسـاسية داخلية مرتبـطة ببقاء النظام
السيايس الذي حيمل بصمة استبدادية(.)17
وهذا التصور يقـود إىل استنتاج أن املصلحة االسرتاتيـجية احلقيقية ودواعيها تقف
بالضد من التحالف العسكري ما بني موسكو وبكني؛ كام أن إقامة مثل هذا التحالف
يثري حسـاسية لـدى أطراف داخليـة ونخب روسية فـاعلة ومؤثـرة يف الراي العام
الداخـيل .وبغض النظـر عن التصـورات والرؤى السـابقة؛ فـإن الرئـيس الرويس
"فالديمـري بوتني" ،علق يف اجتامع يف أكـتوب  ،2020عندمـا سئل عام إذا كان من
املمـكن تصور قيام حتـالف عسكري بني الـصني وروسيا ،فقد أجـاب بوتني قائال:
"من املمكن ختـيل أي يشء .مل نضع هذا اهلدف ألنـفسنا .لكن ،مـن حيث املبدأ ،لن
نستبعد ذلك أيضا"( .)18لكن الـرئيس بوتني نفسه يف  21أكتوبر  2021عىل هامش
االجتامع السنوي الثامن عرش لنادي فـالداي للحوار (وهو مركز أبحاث رويس) ،أن
العالقات الـروسية-الصيـنية ليست مـوجهة ضد أي طـرف ،يف إشارة إىل الواليات
املـتحدة ،كام أنه اعترب أن صداقـة مع الصني تصب يف مصلحـة بعضنا البعض؛ أي
أهنا عالقات مصلحية حتقق مصالح للطرفَني .كام أوضح بوتني أنه ليست هناك نية
لتأسيس حتالف عسكري بـني روسيا والصني ،عىل غرار حلف الناتو ،والذي يش ِّكل
حتـالفا ً عـسكريـا ً مغلقا"( .)19ويـأيت موقف بـوتني انعكـاسا إلدراك الـبلدين أن
مصاحلهام ال تتطابق دائام .الصني ،عىل سبيل املثال ،ال تعرتف بأبخازيا أو أوسيتيا
اجلنوبيـة كدولتني مستقلتني ،وال تزال تعد بكـني رسميا شبه جزيرة القرم جزءا من
أوكرانيا .وال تعرتف روسيا من جانـبها باملطالبات الصـينية ببحر الصني اجلنويب،
وتبتعد عن النزاعات اإلقليمية للـصني .ال يرغب أي من الطرفني يف املخاطرة بالتورط
يف رصاع كبري عىل مصالح رشكائه.
ووفقـا أللكسندر جابـوف ( Alexander Gabuevكبري الباحثني ورئيـس برنامج آسيا
واملحيط اهلادئ بمعهد كارنيغي)؛ فـإن موسكو تدرك متاما أن بكني اكتسبت القدرة
عىل استخدام األسلحـة االقتصادية مثل العقـوبات واحلظر والتعـريفات اجلمركية
ملامرسة الضغط عىل دول أخرى ،كام يتضح من احلرب التجارية املستعرة حاليا بني
الصـني وأسرتاليا .ال شك يف أن الكـرملني يتذكـر جيدا كيف حـصلت رشكة البرتول
الوطنيـة الصينـية يف عام  2011عىل خـصم من رشكتي (روزنفت) و(تـرانزنفت)
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الـروسيتني أثناء الـتفاوض عىل عقد متـفق عليه سابقا هبـدف االستفادة من ديون
رشكات النفط احلكـومية الروسيـة اهلائلة للبنـوك الصينية .وإذا كـانت الصني قد
نجحت يف الضغـط عىل روسيا يف عـام  ،2011عندمـا كانـت الفجوة بني اقـتصاد
البلدين أصغر ،فام الذي يمنعها من فعل اليشء نفسه يف عام .)20(2036
أسباب تعيق قيام حتالف عسكري صيني روسي
ويعتقـد اخلرباء أن نمو العالقات التجـارية وحتى التسليحـية بني موسكو وبكني ال
تربر حتالفهام عسكريا ألسباب تأيت يف مقدمتها:
أوالً :إن النمو املتزايـد يف العالقات االقتصادية وعقـود التسليح بني روسيا والصني
مع تزايدها ال تـزال حمدودة مقارنة بحجم التجارة ما بني الواليات املتحدة األمريكية
والـصني الذي سجل (737مليـار دوالر سنة  )2018عىل الـرغم من التوتـر القائم
بينهام؛ بينـام ال يبلغ إمجايل التجارة بني روسيا والصني (110مليار دوالر) .كام أن
النمو والتعاون املتـزايد بني الطرفني مل حيد من أجواء عـدم الثقة القائمة بينهام فقد
رصح دبلومايس رويس متقاعد بأنه ال يثق بالصينيني ،مدعيا أهنم يسعون لالستيالء
ّ
عىل األرايض الروسية ،كام الحظ أن اجلواسيس الصينيني املتواجدين يف روسيا أكثر
وتطـرق رويس آخر يعمل يف قطـاع التكنولـوجيا يف بكني
من اجلواسيـس الغربيني.
ّ
(والذي عمل سابقا يف مكاتب رشكة هواوي يف موسكو) إىل حمادثة مجعته بربوفسور
درس يف جامعة حمرتمة يف موسـكو الذي قال إن هناك اتفاقية رسية مع
سابق كان ُي ّ
بكني حتصل الصـني بموجبهـا عىل قطعة صـغرية من األرايض الروسيـة كل سنة.
بطـبيعة احلال ،إن هذه االنطباعات متناقلة باألساس وال تشكل سوى أوهام .إال أهنا
تُظهر التصـورات السائدة التي حيملها الروس يف القطاع اخلاص وقطاع التعليم عىل
وجود مؤامرة(.)21
ثانيـاً :يثري صعود الـصني حساسـية معظم دول آسـيا املجاورة؛ وربـط موسكو
بتحالف عسكري مع بكني يضعها يف سلة واحدة بعيون دول املنطقة وبالتايل حرمان
موسكو من املـزايا االقتصادية وعقـود التسليح مع معظم دول املنـطقة التي ترتبط
بعالقات جيدة مع موسكو (.)22
ثالـثاً :متتلك روسيا رشاكـة واسعة وقديمـة مع اهلند؛ واألخرية ليـست فقط غريام
تارخييـا للصني ،بل وحليف اسرتاتيجي لـلروس منذ احلرب الـباردة .ومتتلك اهلند
االقتصـاد الضخم الوحيد الـقادر عىل منافسة الـصني بام يكفي لإلبقاء عىل أسواق
آسيا بعيدة عن االحتكار التام من جانب الصني ،عالوة عىل أن العالقة التسليحية مع
اهلند تسمح بتحقـيق توازن أمام الصني والذي تسـتفيد منه روسيا يف كل األحوال؛
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سـيام وان اهلند هي أكرب ُمشرت للسالح الرويس ،ويشمل ذلك منظومة الدفاع اجلوي
الروسيـة األحدث إس  400التي كانت اهلند أول مـن استخدمها خارج روسيا .كام
إن اخلالفات اجليوسياسية ما بني بكني وموسكو فيام يتعلق بمنطقة فالديفوستوك
الـتي كانت تتبع الصني والتي ضـمتها روسيا منذ  1860هلـا .وباملقابل تقدم بكني
دعام متزايدا لبيالروسيا يف حماوالهتا للحفاظ عىل االستقالل عن روسيا بوتني التي
طاملا ضغطت من أجل تكامل سيايس واقتصادي أعمق بني مينسك وموسكو .وتتمدد
بكني يف آسيـا الوسطى والقطـب الشاميل عىل حساب النفـوذ الرويس يف املنطقة .وكل
ذلك دفع بعض املـراقبني للتساؤل فيام إذا كانت روسيا من املمكن أن تقف إىل جانب
()23
الواليات املتحدة واهلند ضد الصني.
ويـرى ريتشارد سـوكولسكـي  Richard Sokolskyويوجني رومر  Eugene Rumerيف
دراستهـام عن العالقات األمريكية الروسيـة حتى عام  2030أن استمرار الصني يف
الزحف إىل الفضاء الذي تطالب به روسيا باعتباره جمال مصاحلها املتميزة .قد يدفع
موسكو نـحو خيار كبح مجاح الطمـوحات الصينية وتعليق آمـاهلا عىل حسن النية
الصينية حلامية مصاحلها .وإن التنازع يتصاعد بني موسكو وبكني بسبب املخاوف
الروسـية املتزايدة بشأن النـوايا اجليوسياسية للـصني .ويشكل هذا التطور أفضل
فرصة للواليات املتحدة وروسيا لتنحية عداوهتام جانبا عىل أساس املصلحة املشرتكة
يف احتواء توسع النفوذ الصيني .وبإمـكان واشنطن وحلفائها يف أوروبا أن يشجعوا
روسيـا عىل اختاذ موقف أقل تصادمية جتاه الـواليات املتحدة والغرب إذا ما اعتمدوا
سـياسة ترى أن تـوسع الناتو بـاجتاه الرشق قد وصل إىل حـدوده القصوى .ومن
الناحيـة العملية فـإن باب احللف مغلق يف املـستقبل املنـظور بالـنسبة ألوكـرانيا
وجورجيا .ويمكن أن متهد هذه الـسياسة الطريق نحو بيـئة أمنية أكثر استقرارا يف
أوروبا دون أن يمنع هذا املسار العمل عىل تقديم املساعدة األمنية الثنائية من جانب
الـواليات املتحدة وحـلفائها ألوكرانـيا وجورجيا .وبـالتايل يسمح هـذا املسار العمل
املشرتك بني موسكو والغرب واحللفاء اآلخرين الحتواء صعود الصني(.)24
رابعاً :وتعد اخلـشية من إن يـؤدي قيام حتالـف عسكري بني مـوسكو وبكني إىل
تـرسيع املواجهة مع الواليات املتحدة؛ هو ذاته عـائقا لقيام مثل هذا التحالف هذا عىل
األقل من وجهة نظر املحلل األمني والعسكري سيباستيان روبلني Sebastien Roblin
والذي يرى إن الواليـات املتحدة األمريكية متلـك حتالفات عسكريـة وقدرات قتالية
متكنهـا من حتقيق الفوز يف أية جمـاهبة مع الدولتني .وإن واشنـطن تتخذ مسارات
املنافسـة مع الطرفني عىل أكثـر من مستوى ويف املقـدمة منها املسـتوى العسكري
(.)25
والتكنولوجي
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هكذا هي السياسة بني الدول تتفاعل وتتشابك وتتضارب نتيجة االختالف والتباين
يف األهداف والـقرارات التي تتـضمن درجة من الـصدام بدرجـات خمتلفة .وجتمع
بالعادة العالقات ما بني الدول مزجيا من التعاون والتنافس والرصاع وهكذا هو حال
عالقات الدول العـظمى الثالثة الواليات املتحـدة والصني وروسيا .والعالقات بينهم
جتمع املسـتويات الثالث وان بدرجات خمتلفة .ولـكن يف ظروف معينة يغلب وتشتد
عـالقات الرصاع فـتصبح هي الـبارزة لكـنها ال متنـع من وجود عالقـات التعاون
بمستويات ويف قضايا معينة يف ظل حتى اشتداد الرصاع.
ومل تكن العالقات الصينيـة الروسية دوما ً عىل ما يـرام كام هي اآلن ،فتارخييا ً كان
هـناك رصاع عىل النفوذ بني البلدين ،وحتى عندما أصبحت الصني شيوعية وجزء من
املعـسكر الـرشقي مل يلبث أن تـصارع الـبلدان وحـدث انفصـال أليم بـني قطبي
الشيوعية ،ووصل الشتباكات عسكرية حمدودة .ولكن يف عامل ما بعد احلرب الباردة
ويف ظل اهليمنة األمريكية جتد الصني وروسيا نفسهام يف موقف اخلصومة الشديدة
التي يغلب عليها منطق الرصاع يف كـثري من األحيان -مع الواليات املتحدة لكن ذلكال يلغي مطلقا وجـود تعاون ورشاكة مـا بني كل بكني وواشنطن يف جمـاالت عديدة
وكذلك احلال ما بني موسكو وواشنطن.
وختتلف أيضا مسـتويات القدرة والقـوة التي متتلكها الـدول العظمى الثالث؛ وكل
منهم عـىل معرفة جيدة وواضحة بحقيقة قـدرة ومقومات القوة التي يمتلك كل منهم
باإلضافـة إىل أن امتالك القوى العظـمى لرتسانـات نووية مـدمرة جتعل األطراف
تكيف رصاعاهتـا مع بعض ضمـن حدود معينـة حتاول عـدم ختطيهـا بأي شكل
للحيلولة دون حدوث رصاع هيدم املعبد عىل اجلميع.
ومتـارس روسيا أدوار الـدولة العظمـى ،بام متتلكه من مقـومات القوة العـسكرية
املرتبطة وبحيازهتا أضخم ترسانـة أسلحة نووية وقدرهتا عىل التصنيع العسكري،
مع سياسـة خارجية استخباراتيـة نشطة جتيد اختيـار التحالفات ،واالستفادة من
أخطاء الغرب وتراجعاته كام حدث مع تركيا ،ويف سوريا .ولكنها من الناحية الواقعية
روسيا أقل كثريا ً من الصني اقتصاديا ً وتكنولوجياً ،وبطبيعة احلال من أمريكا .وكان
الناتج املحيل لـروسيا أقل من كنـدا اجلارة الصغـرية للواليات املـتحدة عام ،2018
واحتلـت املرتبة احلـادية عرشة من حيـث حجم الناتج املحيل يف العـامل ،وفقا ً ألرقام
 ،2019بينام الناتج املحيل الصيني هو الثاين عامليا ً بعد الواليات املتحدة ،بل إن بكني
األوىل من حيث حجم النـاتج املحيل إذا احتسب وفقـا للقوة الرشائيـة .ويقوم جانب
كبري من التعـاون بني موسكـو وبكني جلهتني مـساعدة الـصني لروسيـا لتجاوز
معوقاهتا االقتصاديـة ،وحاجة الصني ملوسكو يف جمال تطـوير قدراهتا العسكرية.
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ولكن يتنافس البلدان يف آسيا الوسطى؛ وكلام زادت حماوالت بكني يف توسيع مناطق
نفوذها وتوسيع قدراهتا ستزداد جمـاالت تنافسها مع روسيا وأحيانا توتر عالقتها
معها(.)26
ويف اعتقادنا تـرى بكني وموسكو بأن الواليات املتـحدة يف حالة تراجع وإهنا يف حالة
إهناك بـسبب عجزها عن فـرض التوافق بني االلتزامـات والقدرات باعتبـارها قائدة
للنظام الدويل بسبب تنوع املـشكالت وتعدد التوترات التي يعاين منها النظام الدويل
ويف أكثر من منطقة جغرافية وإقليم ،سيام وان القوة العسكرية ليست قادرة عىل حل
مجيع املشكالت كام إن القـوة العسكرية التي تعد رضورية للـفاعلية السياسية هي
نفسهـا أضحت يف حالة سيولـة وتراجع .وقد شجعت حالـة التدهور واإلهناك التي
متر هبام الواليات املتحدة روسيا والصني عىل اختاذ إجراءات أكثر حزما يف منطقتهام
ومناطق أخـرى بطرق تـرض بمصالـح الواليات املـتحدة .وشملـت هذه اإلجراءات
األنشطة العـسكرية وشبه العـسكرية التي تـتبعها الصني وروسيـا وأعداء آخرين
(دول وغري دول) بشكل منفصل والتي هـددت سيادة جرياهنام وسببت اضطرابات
وتوترات يف أقاليم متعددة مما خلق حتديات جديدة للواليات املتحدة وحلفائها يف الرد
عىل العمليات العسكرية الصينية الروسية املشرتكة(.)27
ويفهم قادة الصني وروسيا وأمريكا أن الفائز الوحيد يف املنافسة االسرتاتيجية بينها
هي القـوة التي يمكنها يف الـواقع إجياد طريقـة لالبتعاد عن تـبادل نووي كبري -أو
مستوى ٍ
عال من حرب املـرسح التقليدي  -بني االثنني اآلخرين .و"الطريقة الوحيدة
للفوز أن يكـون اللعب دون الصدام اخلشن" .ولذا تستخدم الصني وروسيا قوهتام
العسكرية فيام يمكن أن يسمـى "حروب النفوذ" وبطرق ال تنطوي عىل قتال فعيل.
عندما يـستخدمان القـوة ،فإهنا تـأخذ شكل استخـدامات حمدودة أو تـوضيحية
لقواهتام؛ عملـيات رسية؛ أو الدعم مـن دول أخرى أو جهات فاعلـة غري حكومية أو
فصائل أو مقاولني عسكريني(.)28
وتدرك روسيـا والصني إن مصاحلهام عىل املدى األبعـد من شأهنا أن تتضارب؛ كام
إن ثقافتـهام وقيمها لـيست متطـابقة وان ما جيـمعهام فقط هو مـوقفهام املناوئ
للواليـات املتحدة .وهذا ما عكـسه البيان املشرتك الذي صـدر عن زعيمي البلدين يف
لقائهام يف بكني يف  4فرباير (شبـاط) 2022 /أكد الدعم املُتبادل حلامية مصاحلهام
وسيـادهتام ووحدة أراضيهـام و ُمعارضة أي تـدخل خارجي يف شئـوهنام ،وتعهدا
بالتصـدي ملثل هذا التد ُ
خل .وأكدت روسـيا التزامها بمـبدأ "الصني الواحدة" ،وأن
تايـوان جزء ال يتجزأ منها .وأن الدولتني تعـارضان توسع حلف األطلنطي ،وحتثانه
عىل التخيل عن هنجه األيـديولوجي وأساليب احلـرب الباردة .ودعمت الصني املوقف
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الرويس بخصـوص رضورة وجود ضامنـات قانـونية ُملـزمة بشـأن أمن أوروبا.
وبخـصوص آسيا ،عارضت الدولتان إقامـة أحالف ُمغلقة أو ُمعسكرات ُمتنافسة يف
منطقـة آسيا واملُحيط اهلادي وحتدي ًدا أدان البيـان إنشاء حلف األوكوس بني أمريكا
وبريطانـيا وأسرتاليا ،بـاعتباره مبعثًـا لسباق تـسلح يف املنطقة والنـتشار السالح
النووي .والواضح أن الـصني مل تنتقد أوكرانيا أبـدا ،بل أدانت فقط الواليات املتحدة
وحلف الناتـو .كام مل تعلن بكـني التأييـد غزو روسيـا إىل أوكرانيـا يف ذات الوقت
أحجمت عن انتقاد هذا األمر ،ولكنها دعت علنا للتهدئة و"ضبط النفس".
ويوجـد اعتقاد واسع أن الـنتائج التـي سيؤول إليهـا العمل العسـكري الرويس يف
أوكـرانيا من شـأنه ولو بعد حـني أن يدفع الناتـو أن يوقف توسعه بـاجتاه الرشق
ويأخذ اهلواجس الروسية يف احلسبان؛ وان حدث ذلك من شأنه أن يقلل التوترات ما
بني الغرب وموسكو ،وبالتايل يمنح مـوسكو ثقة بقوهتا وإحساسها بإعادة االعتبار
كقوة عظمى ندية للواليات املتحدة كام للصني.
ومـا تقدم يمـثل سببا رئـيسيا ال يـدفع الصني وروسيـا إىل بناء حتـالف عسكري
رسمـي .باإلضافـة لألسباب األخـرى التي من بينهـا ترسبـات املايض؛ فضال عن
خماوف موسكو وبـكني فقدان جمال املناورة؛ فلدى موسكو مصالح يف منطقة رشق
وجنـوب آسيا تريد االحتفاظ هبا والتـي من شأهنا أن تترضر يف حالة إعالن حتالف
عسكري مع بكني .كام إن لـدى بكني مصالح متنـامية يف رشق ووسط أوروبا وهي
تريد تعزيزها ،سيام وان العديد من دول رشق ووسط أوروبا تشعر بالقلق املتنامي
من سياسـات موسكو املزعزعة هلا والراغبـة يف استعادة تأثريها عليها كام كان عليه
احلال عندمـا كان االحتاد الـسوفيايت قـائام .كام إن ضعف القدرات االقـتصادية
لروسيا مقارنة بـالصني من شأهنا أن حتول روسيـا إىل رشيك أصغر يف حالة قيام
التحـالف يسن البـلدين .كام إن عـوامل أخرى من شـأهنا أن جتعل قيـام حتالف
عسكـري بينهام ال يبـدو رضوريا؛ ومن بني هـذه العوامل :االخـتالف يف املصالح
الوطنية الـرئيسية ،مثل املواقف املخـتلفة بشأن النزاعـات اإلقليمية ودعم اخلصوم
اإلقليميني ،كام ختشى كل دولة من التهديـد العسكري واجليوسيايس املحتمل الذي
يمثله اآلخر يف املستقبل.
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