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تتفوق على نظيرتها األميركية في معركة حصد األرواح

ّ
الطائرات الصينية من دون طيار تحلق بكثافة فوق الشرق األوسط
كانت إحدى الطائرات من دون طيار
الصينية الصنع ،وليست األميركية،
ه���ي التي قتل���ت القي���ادي الحوثي
الب���ارز ،صال���ح الصماد ،في نيس���ان
.2018
ولم يكن هذا بس���بب عداء صيني
ّ
مس���تجد للحوثيي���ن أو دعم صيني
محتمل للتحال���ف العربي في اليمن،
ولك���ن األم���ر كان مرتبط���ًا بأس���باب
تجارية بحتة.
منذ الحادي عش���ر من أيلول 2001
ّ
تحل���ق الطائ���رات م���ن دون طي���ار
األميركي���ة بكثافة ف���ي أجواء اليمن
ُ
خدمت
والعراق وأفغانس���تان ،واست ِ
الطائ���رات من دون طي���ار األميركية
في اليم���ن ،ألول مرة ،م���ن أجل قتل
مس���لحي "القاعدة" المشتبه فيهم،
العام .2002
ولك���ن اليوم ،س���ماوات س���احات
المعارك في الش���رق األوسط تشهد
مزيدا م���ن الطائرات م���ن دون طيار
الصينية التي تتنافس مع األميركية
في معركة حصد األرواح.
والس���بب في ذلك لي���س كفاءتها
التي تشهد تطورًا ال شك فيه ،وإنما
العام���ل األهم هو طبيعة السياس���ة
الصينية األق���ل التزامًا بالقيود على
مبيعات هذا السالح.
وب���ات تج���ار األس���لحة الصينية،
ِّ
ُ ِّ
الموزع الرئيس���ي
الذي���ن ُيمثل���ون
للطائرات من دون طيار المسلحة في
ُ
وص َدت
العالم ،يداعبون الدول التي أ ِ
في وجهه���ا أبواب ش���راء الطائرات
من دون طي���ار أميركي���ة الصنع في
أنحاء الشرق األوسط؛ بسبب القواعد
المتعلقة بالسقوط المفرط للضحايا
المدنيين.
وقال سونغ تش���ونغ بينغ ،المحلل
العسكري الصيني ُ
حاضر السابق
والم ِ
بجامع���ة هندس���ة ق���وة الصواريخ
التابع���ة لجي���ش التحرير الش���عبي
ُ َ
"المنت���ج الصيني لم يعد
الصين���ي:
يفتقر إلى التكنولوجيا ،فقط يفتقر
إلى الحصة السوقية".
و"تقيي���د الوالي���ات المتح���دة
صادراتها من األس���لحة هو بالضبط
ً
ما يمنح الصين فرصة كبيرة" ،حسب
قوله.
وتساعد تلك المبيعات في توسيع
بمنطق���ة حيوية
النف���وذ الصين���ي
ٍ
لمصالح األمن األميركي.
وقال دوغ�ل�اس باري ،خبير س�ل�اح
الج���و بالمعه���د الدولي للدراس���ات
َّ
االس���تراتيجية" :إنها اس���تراتيجية
ُم ِّ
قي���دة بالنس���بة لألميركيي���ن،
والصينيون سيتطلعون إلى تحقيق

المنفعة من ذلك".
َّ
ويضي���ف" :أعتق���د أن الصينيين
أقل ُعرضة بكثي���ر للتأثر بالمخاوف
المتعلقة بالضحايا المدنيين".
ف���ي بداية الع���ام الحال���ي التقط
َ
ٌ
قمر اصطناعي ص���ور طائرات مراقبة
من دون طي���ار أميركي���ة الصنع في
أحد المطارات إل���ى جانب نظيراتها
صينية الصنع.
ووفقًا لمركز دراسات الطائرات من
دون طيار بكلية ب���ارد في نيويورك،
َّ
كان ه���ذا أول مث���ال ُموث���ق عل���ى
اس���تخدام كال نظام���ي الطائرات من
دون طيار في الحرب الدائرة باليمن.
وق���ال دان غيتينغ���ر ،المدي���ر
المش���ارك في المرك���زَّ ،
إن اليمن برز
بص���ورة ما
باعتباره "س���احة اختبار
ٍ
لهذه الطائ���رات القادرة على توجيه
الضربات".
وأض���اف أن "هن���اك فت���رة ُّ
تحول
سريعة بين تس���ليم هذه الطائرات
وبدء نشرها واستخدامها".
ُ
وت َع���د طائ���رة  Cai-Hongمن دون
طيار ،أو المعروفة باس���م ،Rainbow
من بي���ن أكبر الص���ادرات الصينية،
ُ ِّ
وه���ي سلس���لة تصنعها مؤسس���ة
تكنولوجي���ا وعل���وم الفض���اء الجوي
الصيني���ة ،أكب���ر ُم ِّ
تعه���د لبرنام���ج
الفضاء الصيني.
ويق���ارع نموذج���ا  4-CHو 5-CHمن
صنع المؤسسة نموذجي Predator
و Reaperمن صناعة شركة General
 Atomicsللصناع���ات العس���كرية
األميركي���ة ومقره���ا مدين���ة س���ان
ً
فض�ل�ا ع���ن َّ
أن الطائرتين
دييغ���و،
الصينيتين أرخص كثيرًا.
ويق���ول المحللون المس���تقلون َّ
إن
النموذجي���ن الصينيي���ن متأخ���ران
بكثير خل���ف نظيريهما األميركيين،
َّ
لك���ن التكنولوجيا جي���دة بما يكفي
لتبرير فرق السعر ،الذي قد يصل إلى
النصف أو أقل.
وقال مس���ؤول تنفيذي بالمؤسسة
َّ
تح���دث ش���ريطة ع���دم
الصيني���ة،
َّ
ُ َّ ً
الكشف عن ُهويته؛ ألنه ليس مخوال
له الحدي���ث للصحافيينَّ ،
إن النماذج
األميركي���ة المتط���ورة مث���ل نموذج
 Stingrayمن صناعة شركة Boeing
ُ
والذي ق ِّدم هذا العام ( )2018للبحرية
األميركية ،ال يزال يتمتع باألفضلية
التكنولوجية.
وبحس���ب أولري���ك فران���ك ،خبيرة
الطائ���رات م���ن دون طي���ار وزميل���ة
السياس���ة بالمجل���س األوروب���ي
َّ
للعالق���ات الخارجي���ة ،فإنه في حين
ِّ
َّ
ف���إن الموقف
ُيمث���ل الس���عر ميزة،

الصين���ي األكثر مرونة تجاه الكيفية
ُ
َ
ستخدم بها الطائرات من دون
التي ت
ُ ِّ
طيار يمثل ميزة هو اآلخر.
ووفقًا لمؤسس���ة تكنولوجيا وعلوم
الفضاء الجوي الصينية ،باعت الصين
من���ذ  2014أكث���ر م���ن  30طائرة من
دون طيار من ط���راز  4-Chإلى بلدان،
من بينه���ا الس���عودية والعراق ،في
صفقات تبل���غ قيمتها أكثر من 700
مليون دوالر.
وبحسب المؤسس���ةَّ ،
فإن  10بلدان
تتفاوض حاليًا لشراء الطائرة نفسها.
وباع���ت الصي���ن لإلم���ارات ،العام
الماض���ي ،طائ���رة ،Wing Loong II
وهي طائ���رة من دون طيار مس���لحة
تكافئ تقريبًا طائرة Reaper 9-MQ
األميركية.
وق���ال المس���ؤول التنفي���ذي الكبير
بالمؤسس���ة الصينية" :في الس���نوات
األخي���رة ،أثبت���ت كل أن���واع الطائرات
من دون طيار قيمته���ا وأهميتها ،من
خالل درجة االس���تخدام العالية لها في
الحرب ،والجيوش الحظت ذلك ،والكثير
من الدول اآلن تسارع بتطوير منظومات
األسلحة هذه ،وضمنها الصين".
وفي السنوات الخمس التي قضاها
الرئيس الصيني ،ش���ي جي���ن بينغ،
ف���ي الحك���م ،زادت بكي���ن إنفاقها
عل���ى المقاتالت الش���بحية وحامالت
َّ
الطائرات لجيش���ها ،ف���ي حين عززت
مبيع���ات المعدات المتط���ورة ،مثل
الغواص���ات الهجومية ،إل���ى الحلفاء
المقربين مثل باكستان.
ٍّ
وال ت���زال الصين تقبع خلف كل من
الواليات المتحدة وروس���يا وفرنس���ا
وألمانيا من حيث مبيعات األس���لحة
َّ
لكنها تلحق َّ
بالركب.
اإلجمالية،
فوفقًا لمعهد س���توكهولم الدولي

ألبحاث الس�ل�ام ،ال���ذي يتتبع تجارة
األس���لحة العالمي���ة ،زادت صادرات
األس���لحة الصينية بنسبة  %38بين
فترت���ي  2012-2008وحت���ى -2013
.2017
ودف���ع االنتق���اد المتصاع���د ،على
خلفي���ة حصيلة الضحاي���ا المدنيين
المتزاي���دة ف���ي اليم���ن ،الوالي���ات
المتحدة لفرض قي���ود على مبيعات
الطائرات دون طيار.
وأجبرت هذه القيود الدول األجنبية
ً
على اجتياز الحكومة األميركية أوال؛
َّ
ك���ي تتمكن من ش���راء الطائرات من
دون طي���ار المس���لحة ،وضم���ن ذلك
أنظمة التوجيه بالليزر.
ُ
وت ِّ
قدر مؤسس���ة أمي���ركا الجديدة
َّ
في واش���نطن ،أن أكثر م���ن  240غارة
لطائ���رات م���ن دون طيار ف���ي اليمن
أس���فرت ع���ن مقتل أكثر م���ن 1300
شخص ،بينهم  111مدنيًا على األقل.
لكن ف���ي ظ���ل ازده���ار المبيعات
الصينية المنافسة من الطائرات من
ٌ
دون طي���ار ،هناك ضغ���ط متزايد من
جان���ب صانعي الس�ل�اح األميركيين
إلزالة القيود ،للس���ماح لهم باللحاق
ببكين.
َّ
وبعدم���ا ح���ث بع���ض أعض���اء
الكونغرس األميركي الرئيس دونالد
ترامب على تخفيف القيود والسماح
لش���ركة  General Atomicsببي���ع
طائرات  Reapersالمس���لحة من دون
طيار لألردن واإلمارات ،سمحت اإلدارة
األميركي���ة في  19نيس���ان الماضي،
ُ ِّ
للمصنعين األميركيين بالتس���ويق
ً
وبيع الطائرات من دون طيار مباشرة،
ومن ضمنها النسخ المسلحة منها.
وال تعل���ن الصي���ن ع���ن مبيع���ات
األس���لحة بصورة روتينية كما تفعل

ٌ
ودول أخرىَّ ،
لكن
الواليات المتح���دة
ً
مراجع���ة لعمليات رصد الطائرات من
دون طي���ار ُت ِّ
قدم بعض المؤش���رات
َّ
عمن هم زبائنها:
– ف���ي تش���رين األول  2015ف���ي
َّ
الع���راق ،تفق���د وزير الدف���اع آنذاك
طائ���رة من دون طيار م���ن طراز 4-CH
بإح���دى القواعد الجوي���ة في مدينة
الكوت.
– وفقًا لصور أقمار اصطناعية حللها
مركز دراسات الطائرات من دون طيار،
تعمل طائرات م����ن دون طيار صينية
مس����لحة بمطار الزرق����اء األردني ،وفي
قاعدة جوية في باكستان ،وفي قواعد
في مصر بش����به جزيرة س����يناء وقرب
حدود البالد مع ليبيا.
– أوردت مجل���ة IHS Jane’s
 ،Defense Weeklyفي كانون الثاني
َّ ،2018
أن ص���ور أقم���ار اصطناعي���ة
ُ َ
الت ِقطت لقاعدة جوية غامضة أقصى
جنوب���ي اإلم���ارات – وه���ي منطق���ة
صحراوي���ة معروفة بالرب���ع الخالي -
ُ
َّ
ظهر  3من الطائرات من
يبدو أنه���ا ت ِ
دون طيار من طراز .Wing Loong II
– وفق���ًا لمركز دراس���ات الطائرات
ٌ
قم���ر اصطناعي
م���ن دون طيار ،رصد
طائرتي���ن م���ن دون طيار م���ن طراز
 ،4-CHإل���ى جانب طائ���رات للمراقبة
فق���ط من طراز  Predatorاش���ترتها
اإلم���ارات ،بمط���ار ج���ازان اإلقليمي
جنوب السعودية قرب حدود المملكة
مع اليمن.
– وخارج الشرق األوسط ،استخدمت
نيجيري���ا طائ���رات م���ن دون طي���ار
صينية مس���لحة ضد جماع���ة "بوكو
حرام" ُ
المتشددة.

عن "بلومبيرغ"

العالقات الخليجية  -الصينية :رحلة البحث عن بديل ألميركا!
بقلم :جورجيو كافييرو
رغ���م أن الواليات المتح���دة ال تزال
قوة مهيمنة في الش���رق األوسط ،إال
أن الغزو واالحتالل الكارثيين للعراق،
الع���ام  ،2003واالنهي���ار المال���ي،
الع���ام  ،2008والتداعيات الفوضوية
النتفاض���ات الربي���ع العرب���ي ،العام
 ،2011كله���ا س���اهمت في تس���ريع
تراجع ق���وة أميركا ف���ي جميع أنحاء
العالم العربي.
وكما كتب عب���د الخالق عب���د الله،
الباحث السياسي اإلماراتي الشهير،
فإن رد فعل إدارة باراك أوباما الفاترة
عل���ى الهج���وم الكيم���اوي للنظ���ام
الس���وري في آب  ،2013ف���ي الغوطة،
زاد من مخاوف عواص���م دول الخليج
العربية من تحالفاتها مع واشنطن.
وكان تح���ول أوبام���ا المفاج���ئ عن
إن���ذاره النهائ���ي ح���ول اس���تخدام
األس���لحة الكيماوية من قبل بش���ار
األس���د تجربة مدمرة وخسارة هائلة
للثقة .وأض���ر ذلك بأس���س العالقة
بين الوالي���ات المتحدة ودول مجلس
التعاون الخليجي.
وفش���لت أمي���ركا فش�ل�ا ذريعا في
العراق ،وفشلت مرة أخرى في سورية،
وفي كلت���ا الحالتين وضع���ت قيادة
الواليات المتحدة على المحك.
ومن منظ���ور خليجي ،يعتبر س���وء
التعامل مع س���ورية حدثا فاصال ،ولن
تعود العالقة أبدًا لما كانت عليه .وال
توج���د طريقة عل���ى األرض قد تدفع
دول الخليج العربية لتثق بأميركا كما
اعتادت على ذلك خالل العقود الستة
الماضية.
ومن���ذ أن دخ���ل دونال���د ترام���ب
المكتب البيضاوي في كانون الثاني
 ،2017أصبحت عملية صنع القرار في
البيت األبيض غير قابلة للتنبؤ.
ونتيجة لذلك ،أصبحت دول الشرق
األوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد
عل���ى الوالي���ات المتح���دة كضام���ن
لألمن ،أكثر قلقا بشأن االستمرار في
االعتماد على واش���نطن ف���ي الدفاع.
ورغ���م أن العديد من ال���دول العربية

المتحالفة تاريخيًا مع واشنطن بدأت
تبح���ث في م���كان آخر عن ش���راكات
جديدة خ���ارج الواليات المتحدة قبل
رئاس���ة ترامب ،إال أنه���ا تفعل ذلك
بإلحاح أكبر منذ تولي اإلدارة الحالية
البيت األبيض ،العام الماضي.

قوة بديلة للواليات المتحدة

وف���ي الوقت ال���ذي تتح���وط فيه
المملكة العربية السعودية واإلمارات
العربي���ة المتحدة في رهاناتهما ،قد
تكون بكين ه���ي العاصمة العالمية
التي قد تزود الرياض وأبوظبي بشكل
ذي مصداقي���ة من الت���وازن الموازي
لدور واشنطن في العالم العربي.
وظلت الصي���ن ألعوام تضخ األموال
في االستثمار والتنمية والمساعدات
اإلنس���انية في جميع أنح���اء منطقة
الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا،
وبلغ���ت ذروته���ا في حزم���ة قروض
ومعون���ات بقيم���ة  23ملي���ار دوالر
ألعض���اء جامعة ال���دول العربية ،تم
اإلعالن عنها في تموز.
وتع���د الصي���ن بالفعل الش���ريك
التج���اري األول للمنطقة ،وتس���تورد
أكث���ر من نص���ف نفطه���ا الخام من
الدول العربية .ومن المرجح أن يزداد
هذا االرتباط بين الصين ودول الشرق
األوس���ط وش���مال أفريقيا مع مبادرة
«ح���زام واحد ،طري���ق واح���د» ،التي
ينفذها الرئيس الصيني ،ش���ي جين
بينغ ،والت���ي تصور العال���م العربي
كمركز دولي يربط األسواق اآلسيوية
واألوروبي���ة واإلفريقي���ة ببعضه���ا
البع���ض .وتض���ع الصين ف���ي مركز
التجارة الدولية.
وتعتب���ر العالق���ة الس���عودية مع
بكي���ن ،على وجه الخص���وص ،مهمة
للغاي���ة .وف���ي العق���د األول من هذا
الق���رن ،أصبح���ت المملك���ة الم���ورد
الرئيس���ي للنفط الخ���ام إلى الصين،
واستبدلت الصين الواليات المتحدة
كأكب���ر ش���ريك للمملكة ف���ي مجال
الص���ادرات .كما تعمق���ت العالقات
االقتصادي���ة الصيني���ة اإلماراتي���ة
بش���كل كبير ،حيث تستحوذ اإلمارات

حاليا عل���ى ثلث إجمال���ي الصادرات
الصينية إلى ال���دول العربية ،وأكثر
من خمس إجمال���ي التجارة الصينية
العربية.
وأدى صع���ود الصي���ن عل���ى ظهر
الهيمن���ة األميركي���ة الضعيفة إلى
توزيع أكبر للس���لطة في عالم متعدد
األقطاب بشكل متزايد ،ما أثار أسئلة
جوهري���ة ح���ول سياس���ات الرياض
وأبوظبي الخارجية في القرن الحادي
والعشرين.
وبالنظ���ر إلى اتجاهات اس���تهالك
الطاقة ،ستصبح الصين مشتريًا أكبر
للنف���ط العربي في األع���وام المقبلة،
حيث تصبح أميركا الشمالية مستقلة
في مجال الطاقة بش���كل متزايد عن
الشرق األوسط.
وعلى هذا النحو ،يتس���اءل صانعو
السياسات السعوديون واإلماراتيون
عن الم���دى الذي ينبغي فيه لدولهم
أن توازن بي���ن التحالفات القائمة مع
الواليات المتح���دة وعالقاتها القوية
مع الصين الصاعدة.
وبعيدًا عن االقتصاد ،هناك العديد
م���ن األس���باب التي تجع���ل العالقة
مع بكين تكتس���ب أهمية أكبر لدى
السعودية واإلمارات والدول العربية
األخرى.
فق���د عمل���ت الصين عل���ى تعزيز
العالقات السياس���ية ف���ي المنطقة،
فعلى س���بيل المثال ،حاول الرئيس
«تش���ي» دفع قط���ر وجيرانها العرب
نحو المصالحة ،وس���ط أزم���ة ما بعد
حزي���ران داخ���ل مجل���س التع���اون
الخليجي ،وأجرى زيارات دبلوماس���ية
لمصر وإيران والس���عودية واإلمارات،
كم���ا أن بن���اء أول قاعدة عس���كرية
خارجية للصين في جيبوتي يش���ير
بوض���وح إل���ى دف���ع الصي���ن لزيادة
رأسمالها السياسي.
وفي أوق���ات الخالف م���ع الواليات
المتحدة ،تمنح الش���راكة األعمق مع
الصي���ن الس���عوديين واإلماراتيين
المزي���د م���ن النف���وذ مع واش���نطن.
وتتجنب الصين انتقاد سجالت حقوق
اإلنسان الخاصة بالحكومات األجنبية.

وتتماش���ى سياس���ة ع���دم التدخل
الصينية هذه مع أهواء المس���ؤولين
الس���عوديين واإلماراتيي���ن ،الذين
أك���دوا رفضهم ألش���كال معينة من
االنتقادات العامة ،مؤخرا ،مثلما ظهر
من الخالف بين السعودية وكندا.
وف���ي المقاب���ل ،انضم���ت ممال���ك
الخلي���ج العربي���ة تقريب���ا إلى جميع
أنظمة الشرق األوس���ط في التزامها
الصمت بش���أن االضطهاد في إقليم
«ش���ينجيانغ» ذي األغلبية المسلمة
في الصين ،حتى مع اكتس���اب محنة
«اإليغ���ور» مزي���دا م���ن االهتمام في
الصحاف���ة العالمي���ة .ويس���لط هذا
الصم���ت الض���وء على م���دى تقدير
الس���عودية وال���دول العربية األخرى
الغني���ة بالنف���ط والغ���از لعالقاتها
المتعمقة مع الصين.

حدود الشراكة

وم���ع ذل���ك ،ف���إن الخالف���ات حول
مجموعة من القضاي���ا ،من العقوبات
المفروض���ة عل���ى إيران إل���ى األزمة
السورية ،تثير الش���كوك حول ما إذا
كانت السعودية أو اإلمارات قد تختار
الصين لتصبح القوة العالمية األكثر
تفضيال في خياراتهما.
وف���ي نهاية المط���اف ،تؤك���د رغبة
الصي���ن في التع���اون مع إي���ران وقطر
وس���ورية على أن جه���ود بكين للحفاظ
عل���ى «الحيادي���ة» في منطقة الش���رق
األوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات
م���ن جانب بع���ض العواص���م العربية،
وبالتحدي���د الري���اض وأبوظب���ي ،التي
تس���عى إلى اتب���اع سياس���ات خارجية
قصوى والشروع في صراعات صفرية.
ع�ل�اوة على ذل���ك ،وإل���ى أن تعلن
الصي���ن ع���ن اس���تعدادها لتحم���ل
مس���ؤولية حماية الممرات المالحية
في الخلي���ج ،بدال م���ن االعتماد على
البحري���ة األميركي���ة فل���ن تتح���رك
مشيخات الخليج العربي بالكامل نحو
بكين .ومع استمرار الوالءات الحالية،
تظ���ل الوالي���ات المتح���دة الضامن
األمني الرئيس���ي للمملك���ة العربية
الس���عودية ودول مجل���س التعاون

الخليجي األخرى ،والمزود الرئيس���ي
لألس���لحة والمس���اعدات اإلنس���انية
والدع���م االقتصادي والش���ريك في
الحرب ضد اإلرهاب.
ورغم تده���ور الهيمنة األميركية،
لم تس���تطع الصين اس���تبدال هذه
الهيمنة بسهولة ،ولن تفعل في أي
وقت قري���ب .وعالوة عل���ى ذلك ،فإن
سياس���ة إدارة «ترامب» المتش���ددة
تج���اه إي���ران ،واإلنف���اق العس���كري
الهائ���ل ل���دول الخلي���ج عل���ى األمن
هي أم���ور تش���ير إل���ى أن التحالف
م���ع الوالي���ات المتح���دة ق���د يكون
الش���راكة األكثر حكمة للسعوديين
واإلماراتيين في الوقت الحالي.
وفي ه���ذا المنعطف ،مع اش���تداد
التوت���ر بي���ن واش���نطن وبكي���ن،
تواج���ه الرياض وأبوظب���ي معضالت
جيوسياسية صعبة ،في ظل التحول
نحو عالم متعدد األقطاب.
ومن ش���أن الحفاظ على توازن حذر
بي���ن المصالح الصيني���ة واألميركية
ف���ي المنطق���ة ،واالعت���راف بقيمة
االستثمار الصيني ،واالعتراف بحدود
الش���راكة م���ع بكين ،أن يخ���دم على
األرج���ح مصالح الرياض وأبوظبي على
الوجه األمثل.
وفي الوق���ت الحالي ،ي���رى القادة
الس���عوديون واإلماراتي���ون أن إيران
هي التهديد اإلقليمي األكبر لمصالح
دولهم ،ومع مالحظة كل من الرياض
وأبوظبي لرغبة بكين في عرقلة جهود
واش���نطن لعزل طهران ،فإن الميزان
يميل إلى كفة الش���راكة مع الواليات
المتحدة.
ومع ذلك فإن تعميق عالقات الصين
مع السعودية واإلمارات ،حتى من دون
دعم بكين لجهودهما للتصدي للسلوك
اإليراني في العالم العربي واإلس�ل�امي،
سيعطي الرياض وأبوظبي قدرا أكبر من
االس���تقالل ،على الرغم من أنه من غير
المحتم���ل أن تتحمل أي عاصمة منهما
المخاط���ر الهائلة لالنفصال الكامل عن
الواليات المتحدة.

عن «لوب لوج»
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تحوالت العالم الرأسمالي!
روزن
بقلم :ديفيد ِ
ال يس���ع المرء س���وى أن يتس���اءل عما كان سيفكر به
مارك���س ،ناهيك عن ليني���ن ،حول الطبيع���ة الراهنة
للرأسمالية العالمية .فقد حققت هذه الرأسمالية أسوأ
كوابيس���هما ،وأصبحت نظامًا لالستبداد والنهب ،وإنما
من دون ديالكتيك ثوري فدائي.
اس���تند اليس���ار المتطرف خالل القرن ونصف القرن
الماضيي���ن إل���ى تحليل مارك���س ورؤيت���ه الطوباوية
للرأسمالية وتناقضاتها الداخلية المتأصلة ،وخضوعها
الحتمي للشيوعية في نهاية المطاف ،وأن البروليتاريا
تس���تطيع  -وس���تفعل! -إس���قاط البرجوازي���ة ،بحيث
يتم اس���تبدال النظام االقتصادي القائ���م على تبادل
َ
الس���لع بعالم قائم على المس���اواة االجتماعية ،والثروة
المش���تركة والوئ���ام البيئ���ي :من كل حس���ب قدرته/
قدرتها إلى كل حسب حاجته /حاجتها.
ولكن ،هل ال يزال هناك أح���د يؤمن بهذه اإلمكانية،
ناهيك عن التحليل النق���دي الذي عززها؟ وإذا لم يكن
األمر كذلك هل ثمة بديل جذري ممكن؟
م���ن المح���زن أن بروليتاريا ماركس ،طليع���ة الطبقة
العامل���ة ،تب���دو مهزوم���ة ،وق���د اختفت من المس���رح
التاريخ���ي؛ وح���زب ليني���ن الطليع���ي أنه���ى مهمته
التاريخية قبل عقدين عندما انهار االتحاد السوفياتي
ذات مرة ،بينما حلت محل اش���تراكية الدولة عصبة من
المافيا الفاس���دة التي تحكم روسيا؛ وتحولت صين ماو
إلى مؤسسة شركاتية عمالقة تديرها الدولة .وحركات
التمرد في أمي���ركا الالتينية ،وآس���يا وإفريقيا ،إما تم
س���حقها ،أو تم دمجها في الدولة الرأس���مالية أو أنها،
مثل كوبا ،تتشبث بالحياة العزيزة.
في الوالي���ات المتحدة ،تناض���ل النقابات المتقلصة
بي���أس م���ن أج���ل البق���اء؛ واالش���تراكيون  -عف���وًا،
«االش���تراكيون الديمقراطيون»  -ليس���وا س���وى ظالل
حس���نة النية لديمقراطيي (أي «تقدميي») الش���ركات؛
وتم اختزال السياسة إلى هوية فردية؛ والمتمردون من
مس���توى الجذور طاردتهم الدولة األمنية المخابراتية
المحلي���ة الفيدرالي���ة؛ والراديكالي���ون المتش���ددون
يتشدقون برؤاهم في غرف الصفوف الجامعية ،وزوايا
الش���وارع والمواقع اإللكترونية مثل المبشرين القدامي
الذين ينبحون على القمر.
م���ا ال���ذي ح���دث للنس���خة الطوباوي���ة المتطرفة –
االشتراكية ،الش���يوعية ،الفوضوية  -التي كانت ،على
مدى القرن ونصف القرن الماضيين« ،النجم الش���مالي»
الهادي لإلمكانية االشتراكية؟ ولـ»اليسار» الثوري بكل
تجلياته ،الذي حارب بشجاعة في «كميونة باريس» في
العام  ،1871وفي كونش���تاد في العام  ،1921وديترويت
في العام  ،1933وبرش���لونة في العام  ،1937وهنغاريا
في العام  ،1956وش���يكاغو في العام  ،1968وسويتو في
العام  ،1967و»احتلوا» في العام  ،2011وتشارلوتس���فيل
في العام  ،2017وفي معارك أخرى ال عدد لها في جميع
أنحاء العالم.
لعل األكث���ر إقالقًا لألميركيين ه���و أن ثمة مواجهة
رئيس���ية تب���دو قيد االختم���ار .ويقوم دونال���د ترامب
واليمين المسيحي الرجعي باستفزازها ،لكن ثمة أزمة
هيكلية أكث���ر عمقًا قيد العمل أيض���ًا .فبينما تتغذى
باس���تياء القوميين البيض ،تقوم الـ» »%1باعتصار كل
س���نت يمكنها الحصول عليه م���ن العاملين في األمة،
مدفوعة بخ���وف من حلول الفوضى الكاملة في القريب.
ويبدو أن الرأسمالية تمر بتحول أساسي ال يمكن وقفه -
واحد يمكن تصوره بأبسط الطرق على أنه تطور إضافي
من اإلمبراطورية ،إلى اإلمبريالية ،إلى العولمة.
ً
َ ُ ً
لطالماكان العالم كال متكامال .ومنذأيام المستكشفين
األوروبيين األوائل والمس���تعمرين ف���ي القرن الخامس
عش���ر ،أصبحت الرواب���ط التي تلزم االقتص���اد العالمي
أكثر شدة باطراد .وقد رس���م العديد من االقتصاديين
والمؤرخين ،من المش���ارب األيديولوجي���ة كافة ،مالمح
إنضاج تدويل الرأسمالية .وفعل إيريك هوبسباوم ذلك
في خمس���ة أعمال مهمة« :عصر الث���ورة»1848-1789 :؛
«عص���ر رأس المال»1875-1848 :؛ «عص���ر اإلمبراطورية:
»1914-1875؛ و»عصر التطرف.»1991-1914 :
وتؤط���ر هذه األعمال مراحل حقبة تطور الرأس���مالية
الحديث���ة .وتش���كل مرحلة م���ا بعد  ،1991من���ذ انهيار
االتحاد السوفياتي حتى اليوم ،الحقبة الحالية للعولمة.
تظهر دراس���ات هوبس���باوم ،ودراس���ات الكثير من
اآلخري���ن ،أن كل الدول القومي���ة األوروبية تقريبًا  -أي،
إنجلترا ،وفرنس���ا ،وإس���بانيا والبرتغال ّ -أمنت لنفسها
أراض���ي أجنبية موزعة في كل أنح���اء الكوكب ،وأقامت،
من خاللها ،إمبراطوريات متمايزة.
عمل���ت الحروب المتواصلة بين هذه الدول  -مثل تلك
بين البريطانيي���ن والهولنديين ،والتي أعقبتها الحرب
أراض واسعة من
الفرنس���ية واإلس���بانية  -على اقتطاع
ٍ
أميركا الش���مالية ،وفي النهاية االس���تيطان في ثالث
دول قومي���ة :كن���دا ،والواليات المتحدة ،والمكس���يك.
وواجهت أجزاء أخرى من العالم مصيرًا مشابهًا.
وضع���ت نظريات ماركس ولينين المعايير للكثير من
التنظير الالحق عن نمو وإعادة هيكلة الرأس���مالية على
مدى الس���نوات المائة والخمسين الماضية ،خاصة بين
الباحثين األكاديميين ،وخبراء السياس���ة والسياس���ة
المتطرفة .وأسس���ت أعمال ه���ؤالء الباحثين إطار عمل
لتحلي���ل تح���ول الرأس���مالية ،والذي يمكن تبس���يطه
بأن���ه بتطورها م���ن «اإلمبراطورية» إل���ى «اإلمبريالية».
وبالنس���بة لكل من ماركس ولينين ،كانت الرأس���مالية
ً
ً
كال جدلي���ًا ،والذي يش���مل كال من العالق���ات المحلية/
ً
الوطنية والعالمية /الدولي���ة ،وكذلك كال من العناصر
االجتماعية /السياسية ،والشخصية /الثقافية.
اعتقد ماركس بأن الرأسمالية تشكل نظامًا عالميًا ،والحظ
في مصنفه« ،أسس نقد االقتصاد السياسي» ،Grundrisse
أن «المي���ل إل���ى خلق س���وق عالمي هو معطى مباش���ر في
مفهوم رأس المال نفسه» .وفي «البيان الشيوعي» ،افترض
ماركس وإنجلز أن «الفروقات الوطنية والعداوات بين الناس
تختفي أكثر وأكثر يوميًا ،بفضل تطور البرجوازية ،وحرية
التجارة ،والس���وق العالمي���ة ،وتوحيد نم���ط اإلنتاج ،وفي
ظروف الحياة التي تقابل ذلك».
وم���ع ذلك ،اعتب���ر مارك���س الكولونيالية  -التوس���ع
األجنبي في مناطق طرفية أو ما  -قبل  -رأس���مالية ،مثل
إيرلندا والهند  -عنصرًا بنيويًا وجزءًا ال يتجزأ من التطور
الرأس���مالي البريطاني .والحظ في مقالة له نش���رت في
صحيف���ة «نيويورك ديل���ي تربيون» ف���ي العام :1863
«على إنجلترا أن تنجز مهمة مزدوجة في الهند؛ األولى

تدميرية ،والثانية تجديدية  -إبادة المجتمع اآلسيوي
القديم ،وإرس���اء أس���س مجتمع غربي في آس���يا» .لكن
الهند نالت استقاللها أخيرًا في العام .1947
ف���ي داخ���ل أوس���اط اليس���ار االش���تراكي ،أصبحت
الكولونيالية قضية رئيس���ية خالل فترة ما قبل الحرب
العالمي���ة األول���ى .وف���ي البداية ،أدت ه���ذه القضية،
مدفوعة بداية بالدعم الحاسم (وإنما التحليل المختلف)
من لينين ،وروزا لوكسمبورغ ،ونيكوالي ُبخارين ورودلف
هيلفردين���غ ،إلى قس���مة اليس���ار الراديكالي مع دعم
العديد من االشتراكيين لالستعمار ألغراض قومية.
كان ُك ِّ
تيب لينين في العام  1916المعنون «اإلمبريالية:
أعلى مراحل الرأس���مالية» ،قد كتب كإجابة على نظرية
كاوتس���كي عن «اإلمبريالية الفائق���ة» ،والتي تقول إن
الرأس���مالية تتحول إلى مرحلة أخرى من التطور .ووضع
لينين مفهومه لإلمبريالية باختصار ،مالحظًا:
«أصب���ح الحاكم النمطي للعالم هو الرأس���مال المالي،
وهو قوة متحركة بشكل خاص ومرنة ،ومتداخلة بشكل
خ���اص في الوط���ن ودولي���ًا ،ومجردة بش���كل خاص من
الفردية ومنفصلة عن العمليات المباشرة لإلنتاج ،ومن
السهل تركيزها بشكل خاص .والرأسمال المالي هو قوة
قطعت مسبقًا خطوات طويلة على الطريق نحو التركيز،
بحيث أن بض���ع مئات من الملياردي���رات والمليونيرات
يمسكون بأيديهم – حرفيًا  -بأقدار العالم بأسره».
لعل األم���ر األكثر أهمي���ة هو أن كاوتس���كي عارض
تكتيكات الحزب الطليعي التي تبناها الحزب البلشفي
ال���ذي يقوده ليني���ن ،وبذلك نس���يت نظريت���ه تمامًا
ف���ي أعقاب «الثورة الروس���ية» وانهي���ار حركة العمال
األلمانية.
يقول الماركس���ي اإليطالي ،بييترو دي ناردو« :اعتقد
ُ
لينين بأنه بمج���رد أن يكون العالم كله قد قس���م بين
الدول الرأس���مالية المتقدمة ،فإن الصراع الداخلي بين
القوى اإلمبريالية س���يدور حول الس���يطرة على ما غزته
هذه ال���دول مس���بقًا» .وبطريقة مدهش���ة ،في نصف
القرن الذي مضى منذ الحرب العالمية الثانية ،صمدت
اإلمبريالية ،باستثناء الحروب التي خيضت على أطراف
مركز القوة األوروبية  -اإلمبريالية.
ً
اآلن ،بينما يتخذ القرن الحادي والعشرين شكال ،يبدو
أن الرأس���مالية تواجه حقبة جديدة من عدم االستقرار.
وببس���اطة ،تبدو رأسمالية اليوم ش���يئًا أكثر من مجرد
امتداد للنظام العالمي الذي ساد في القرن العشرين.
تم تصور فكرة لينين عن اإلمبريالية في وقت واجهت
في���ه الرأس���مالية األوروبي���ة كارثة ال يمك���ن تخيلها
تاريخيًا« ،الحرب العظمى» .وقد انهار النظام الرأسمالي
القديم ،المترس���خ في اإلمبراطوري���ة البريطانية ،خالل
الحرب العالمية األولى ،وعان���ى خالل «الركود العظيم»
والح���رب العالمي���ة الثانية قبل أن يس���تعيد هيمنته
العالمية مع صعود الواليات المتحدة في حبقة «الحرب
الباردة» والثورة االستهالكية.
ترتك���ز فكرة ق���دوم طور «جدي���د» من الرأس���مالية،
وهي ش���يء يحل مح���ل إمبريالية ليني���ن ،على فرضية
بسيطة :ربما تكون الهيمنة العالمية للواليات المتحدة
بصدد الوصول إلى نهاية .فالي���وم ،تتركز اإلمبريالية
األميركية على ميزانية عس���كرية س���نوية تبلغ - 600
زائد مليار دوالر ،وما يقدر بنحو  1.000قاعدة عس���كرية
تعم���ل في  80بل���دًا في مختلف أنح���اء العالم .أما ِلكم
من الوقت يس���تطيع هذا النظام من «الجيش  -الدولة»
للهيمنة العالمية االستمرار ،فسؤال مفتوح.
لقد فقدت القوة العظم���ى الوحيدة في العالم ببطء،
وإنما بثبات ،س���يطرتها .وبدأت آل���ة الواليات المتحدة
للح���رب الدائم���ة ف���ي التداع���ي عندما فش���لت وكالة
المخاب���رات المركزي���ة األميركية في اإلطاح���ة بالثورة
الكوبية ،وعندم���ا ُهزم الجيش األميرك���ي في فيتنام،
وعندم���ا َّ
تقوت التدخ�ل�ات األميركية الس���رية التي ال
حصر لها في أمي���ركا الالتينية /الجنوبية وأجزاء أخرى
ً
من العال���م (مثال ،جن���وب أفريقيا) .وليس���ت الجهود
الحربية األميركية المتجمدة في أفغانس���تان والعراق
وأجزاء أخرى من الشرق األوسط سوى أمثلة إضافية على
محدوديات اإلمبريالية العسكرية.
يتأس���س االعتقاد بوج���ود فكرة جديدة ،م���ا  -بعد -
لينينية ،للعولمة الرأس���مالية في مجموعة متنوعة من
العوامل التكميلية .وتشمل هذه المجموعة:
( )1ركود األجور وارتفاع عدم المس���اواة في الواليات
المتح���دة (وأجزاء م���ن أوروبا) والت���ي أصبحت اآلن في
عقده���ا الرابع ،مع���ززة بذل���ك الس���خط واالضطرابات
الشعبية التي بلغت ذروتها في انتخاب دونالد ترامب؛
( )2صع���ود القط���اع المال���ي غير المس���تقر هيكليًا،
المتمركز في الدمج المؤسسي وفي اقتصاد المعامالت
الفورية التي َّ
يسرها اإلنترنت؛
( )3صع���ود ح���ركات تمرد غي���ر رأس���مالية مزعزعة
لالستقرار (مثل الحركات الدينية األصولية ،والحركات
القومية) في الدول «المتقدمة» أو دول األطراف؛
( )4األزم���ة البيئي���ة متزايدة الس���وء ،والمتمثلة في
االحترار العالمي ،وحرائق الغابات المتزايدة ،واألعاصير
وغيرها من التعبيرات المناخية .وأخيرًا ،هناك التحدي
الحقيقي جدًا الذي يش���كله الصين – خاصة على مدى
العقود القليلة المقبلة  -للهيمنة االقتصادية للواليات
المتحدة ،وإعادة مركزة الرأسمالية خارج مدار الواليات
المتحدة /أوروبا .وتوحي هذه العوامل مجتمعة بقدوم
نظ���ام عالمي جديد محتمل ،وإنما واحد متأس���س على
عدم االستقرار.
تمتل���ئ المجالت األكاديمية بالعديد من الدراس���ات
الرس���مية التي تتأم���ل الحال���ة الراهنة للرأس���مالية
العالمي���ة .ومن بي���ن أولئك الذين يعرض���ون تحليالت
أكثر «أورثوذكسية» ،ثمة سمير أمين ،وديفيد هارفي،
وإس���تيفان ميسزاروس وجون فوس���تر .ومن بين الذين
يتح���دون التحليالت التقليدية ،هن���اك توني نيغري،
وميشال هاردت في كتابهما الذي صدر في العام ،2001
«اإلمبراطورية» ،وكذلك حامد حسيني وباتريك وولف.
وال ش���ك في أن هذه المناقش���ة مهمة ،ألنها تساعد
عل���ى تحديد المكائ���د الحالي���ة للحي���اة االقتصادية
والسياس���ية واالجتماعية األميركية .كما أنها تساعد
أيضًا على تكوي���ن رؤية الحركات «الثورية» التي يمكن
أن تتح���دى الحكم الرأس���مالي بفعالية .ولكن ،وس���ط
ه���ذا االضطراب الغامر وع���دم اليقين ،م���ا الذي حدث
للوعد الطوباوي المتأصل في الثورات التي استشرفها
ماركس ،وباكونين ،ولينين والكثير من اآلخرين؟

عن «كاونتربنتش»

