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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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املقدمة

على مدار عام 2021، انغمس األمريكيون يف اجلدل حول فرض لبس الكمامات، وإغالق 
املدارس،وهجوم 6 كانون الثاين على مبىن الكابيتول. يف هذه األثناء كانت املناطق اجليوسياسية 

الساخنة تندلع عرب أوراسيا، وتشكل حلقة انٍر حقيقية حول تلك الكتلة األرضية الشاسعة.

 فلنسلط الضوء على هذه القارة لزايرة عدد معني من تلك البؤر الساخنة، واليت تعد كل 
واحدة منها مغمورة األمهية ابلنسبة ملستقبل القوة العاملية للوالايت املتحدة.

وعلى احلدود مع أوكرانيا، احتشد 100.000 جندي روسي ابلدابابت وقاذفات الصواريخ 
استعداداً لغزو حمتمل. يف غضون ذلك، وّقعت بكني اتفاقية بقيمة 400 مليار دوالر مع طهران 
ملبادلة بناء البنية التحتية مقابل النفط اإليراين. ومثل هذا التبادل قد يساعد يف جعل هذا البلد 
مؤهاًل ألن يكون حمور السكك احلديدية املستقبلي آلسيا الوسطى، مع إبراز القوة العسكرية للصني 
يف اخلليج يف الوقت نفسه. كما وإن توغل مقاتلي طالبان عرب احلدود اإليرانية يف أفغانستان، وصواًل 
إىل كابول منهياً احتالاًل أمريكياً استمر ل 20 عاماً يف موجة حممومة من الرحالت اجلوية ذهاابً 

وإاياب ألكثر من 100.000 من احللفاء األفغان املهزومني.

ويف أقصى الشرق، يف أعايل جبال اهليماالاي، كان مهندسو اجليش اهلندي حيفرون األنفاق 
ويضعون املدفعية لدرء االشتباكات املستقبلية مع الصني. أما يف خليج البنغال، فكانت عشرات 
السفن من أسرتاليا واهلند والياابن والوالايت املتحدة، بقيادة الناقلة العمالقة » يو إس إس كارل 
فينسون«، اليت كانت ُتري تدريباٍت على نريان املدفعية احلية، وتدّرب على حرب مستقبلية حمتملة 

مع الصني.

يف هذه األثناء، مّرت جمموعة متوالية من السفن البحرية األمريكية ابستمرار عرب حبر الصني 

هيمنة واشنطن ستنتهي - ولكن ليس من دون صراع

 ألفريد مكوي

* أستاذ التاريخ جبامعة ويسكونسن ماديسون.
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اجلنويب، ملتفًة حول قواعد اجلزر الصينية هناك، معلنًة أن أيَّ احتجاجات من بكني »لن تردعنا«. 
بينما يف الشمال من انحية أخرى مباشرة، تبحر املدمرات األمريكية، اليت تندد هبا الصني، ابنتظام 
عرب مضيق اتيوان؛ بينما دخلت حوايل 80 طائرة مقاتلة صينية يف منطقة األمن اجلوي للجزيرة 

املتنازع عليها، وهو تطور أدانته واشنطن ووصفته أبنه »نشاط عسكري استفزازي«.

وحول سواحل الياابن، كان أسطول مكون من 10 سفن حربية صينية وروسية يبحر بقوة 
عرب املياه اليت كانت مملوكًة فعلياً لألسطول السابع للوالايت املتحدة. ويف طريق احمليطات القطبية 
املتجمدة إىل الشمال، وبفضل االحتباس احلراري للكوكب واحنسار اجلليد البحري، تناَوَر أسطول 
موّسع من كاسحات اجلليد الصينية مع نظرائهم الروس لفتح »طريق احلرير القطيب«، وابلتايل من 

احملتمل االستيالء على قمة العامل.

حىت وإْن كان إبمكانك أن تقرأ عن كل هذا تقريباً يف وسائل اإلعالم األمريكية، وبتفصيل 
أكرب أحياانً، لكْن مل حياول أحٌد أن يربط مثل هذه النقاط العابرة للقارات للكشف عن أبعادها. 
ومن الواضح أن قادة أمتنا مل يفعلوا ما هو أفضل بكثري وهناك سبب لذلك. كما أوضحُت يف 
كتايب األخري »لتحكم العامل«، فإن النخب السياسية الليربالية واحملافظة يف ممر السلطة بني نيويورك 

وواشنطن كانت على رأس العامل لفرتة طويلة لدرجة أهنم ال يتذكرون كيف وصلوا إىل هناك.

عاملية كارثية  بعد حرب  املاضي -  القرن  األربعينيات من  أواخر  أسست واشنطن خالل 
خّلفت حوايل 70 مليون قتيل - جهازاً فعااًل للقوة العاملية، بفضل تطويقها ألوراسيا عرب القواعد 
العسكرية والتجارة العاملية. بينما شكلت الوالايت املتحدة نظاماً جديداً للحكم العاملي، مثّلته األمم 
املتحدة، والذي لن يضمن هيمنتها فحسب، بل أيضاً - أو هكذا كان األمل يف ذلك الوقت – أن 

تتبىن حقبة غري مسبوقة من السالم واالزدهار.

بعد ثالثة أجيال الحقة ، مع ذلك، عندما هزت الشعبوية والقومية ومعاداة العوملة اخلطاب 
العام، من املدهش أنَّ قلًة يف واشنطن كلفوا أنفسهم ابلدفاع عن نظامهم العاملي بطريقة ذات أتثري. 
وقليل منهم ال يزال لديه إدراك حقيقي للجغرافيا السياسية - ذلك املزيج املراوغ من األسلحة، 
واألراضي احملتلة، واحلكام التابعني، واللوجستيات - اليت كانت جمموعة من األدوات األساسية لكل 

زعيم إمرباطوري من أجل املمارسة الفعالة للقوة العاملية.
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لذا، دعوان نفعل ما مل يفعله خرباء السياسة اخلارجية لبلدان، داخل وخارج احلكومة، ونفحص 
آخر التطورات يف أوراسيا من منظور اجلغرافيا السياسية والتاريخ. اِفعل ذلك وستدرك متاماً كيف 

يبدون، والقوى ذات التأثري العميق اليت ميثلوهنا، تنذر برتاجع اترخيي يف القوة العاملية األمريكية.

العرض 

أوراسيا إبعتبارها بؤرة القوة على كوكب األرض

القارات  اتصال  إىل  مرة  ألول  األورويب  االستكشاف  أّدى  أن  منذ  عام  ال500  خالل 
بصورة مستمرة، تطّلب إقدام كل قوة ذات هيمنة عاملية ابتاه شيٍء واحٍد أكثر من غريه وهو : 
السيطرة على أوراسيا. وابملثل، فقد كان تراجعها مصحوابً دائماً بفقدان السيطرة على تلك املساحة 
وأسبانيا،  الربتغال  األيبريية،  القوى  السادس عشر، خاضت  القرن  األرض. خالل  من  الشاسعة 
صراعاً مشرتكاً للسيطرة على التجارة البحرية ألوراسيا من خالل حماربة اإلمرباطورية العثمانية القوية، 
اليت كان زعيمها آنذاك خليفة اإلسالم. يف عام 1509، قبالة سواحل مشال شرق اهلند، حيث دّمر 
املدفعيون الربتغاليون املاهرون أسطواًل مسلماً تدمرياً فّتاكاً، مما أدى إىل هيمنتهم على احمليط اهلندي 
ملدة قرن من الزمان. يف غضون ذلك، استخدم األسبان الفضة اليت استخرجوها من مستعمراهتم 
اجلديدة يف األمريكتني يف محلة مكلفة لوقف التوسع اإلسالمي يف البحر األبيض املتوسط. وبلغت 
ذروهتا يف عام 1571م حيث مت تدمري أسطول عثماين مكون من 278 سفينة يف »معركة ليبانتو« 

امللحمية.

أما بعد ذلك، فقد بدأت هيمنة بريطانيا العظمى على احمليطات ابنتصار حبري اترخيي على 
الغار اإلسباين يف عام 1805، وانتهى،  تراف  قبالة كيب  الفرنسي-األسباين املشرتك  األسطول 
يف عام 1942، ابستسالم حامية بريطانية قوامها 80.000 رجل يف سنغافورة للياابنيني يف هزمية 

وصفها ونستون تشرشل أبهنا »أسوأ كارثة وأكرب استسالم يف أتريخ بريطانيا.«

وعلى غرار كل اهليمنة اإلمرباطورية السابقة، استندت القوة العاملية للوالايت املتحدة ابملثل 
على اهليمنة اجليوسياسية على أوراسيا، اليت تضم اآلن 70٪ من سكان العامل وإنتاجيتها. بعد فشل 
حتالف احملور ألملانيا وإيطاليا والياابن يف غزو تلك الكتلة األرضية الشاسعة، مسح انتصار احللفاء 
يف احلرب العاملية الثانية لواشنطن - كما قال املؤرخ جون داروين-  ببناء »إمرباطوريتها اهلائلة ... 
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على نطاق غري مسبوق« القوة األوىل يف التاريخ للسيطرة على النقاط احملورية االسرتاتيجية »على 
طريف أوراسيا.«

يف أوائل اخلمسينيات من القرن املاضي، شكل جوزيف ستالني وماو تسي تونغ حتالفاً صينياً 
سوفييتياً هّدد ابلسيطرة على القارة. ومع ذلك، تصّدت واشنطن مبناورة جيوسياسية ابرعة جنحت، 
على مدى األربعني عاماً التالية، يف »احتواء« هاتني القوتني وراء »الستار احلديدي« الذي ميتد 

على مسافة 5000 ميل عرب الكتلة األرضية الشاسعة يف أوراسيا.

الناتو يف عام 1949، وأنشأت  املتحدة حتالف  الوالايت  كخطوة أوىل حامسة، شّكلت 
منشآٍت عسكريًة رئيسية يف أملانيا وقواعد حبرية يف إيطاليا لضمان السيطرة على اجلانب الغريب من 
أوراسيا. وبعد هزميتها للياابن، بصفتها احلاكم اجلديد ألكرب حميط يف العامل، احمليط اهلادئ، فرضت 
واشنطن شروَط أربِع اتفاقياٍت رئيسية للدفاع املشرتك يف املنطقة مع الياابن وكوراي اجلنوبية والفلبني 
احمليط  العسكرية على طول ساحل  القواعد  واسعاً. وإن هذه  نطاقاً  اكتسبت  وأسرتاليا، وابلتايل 
اهلادئ اليت من شأهنا أتمني الطرف الشرقي ألوراسيا. لربط الطرفني احملوريني لتلك الكتلة األرضية 
الشاسعة مبحيط اسرتاتيجي، أحاطت واشنطن احلافة اجلنوبية للقارة بسالسل ممتدة من الفوالذ، 
مبا يف ذلك ثالثة أساطيل حبرية، ومئات من الطائرات املقاتلة، ومؤخراً، سلسلة من 60 قاعدة 

للطائرات بدون طيار متتد من صقلية إىل جزيرة غوام يف احمليط اهلادئ.

ومع تكدس الكتلة الشيوعية خلف الستار احلديدي، متّهلت واشنطن بعد ذلك وانتظرت 
أعداء احلرب الباردة لتدمري أنفسهم أبنفسهم- وهو ما فعلوه. أواًل، أّدى االنقسام الصيين السوفييت 
يف الستينيات إىل زعزعة سيطرهتم على قلب أوراسيا. بعد ذلك، أّدى التدخل السوفييت الكارثي يف   

أفغانستان يف الثمانينيات إىل تدمري اجليش األمحر وعّجل بتفكك االحتاد السوفييت.

تعثرت  ألوراسيا،  احملورية  النهاايت  على  للقبض  االسرتاتيجية  األولية  اخلطوات  تلك  بعد 
مثل كارثة خليج  فادحة  الباردة أبخطاء  احلرب  تبقى من  ما  أساسي يف معظم  واشنطن بشكل 
اخلنازير يف كواب وحرب فيتنام املأساوية يف جنوب شرق آسيا. . إاّل أنه، حبلول هناية احلرب الباردة 
يف عام 1991، أصبح اجليش األمريكي عمالقاً عاملياً مع 800 قاعدة خارجية، وقوة جوية من 
1763 مقاتلة نفاثة، وأكثر من ألف صاروخ ابليسيت، وقوة حبرية من ما يقرب من 600 سفينة، 
مبا يف ذلك 15 حاملة رؤوس نووية وقوات قتالية - مجيعها مرتبطة ابلنظام العاملي الوحيد ألقمار 
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االتصاالت. على مدى السنوات العشرين املقبلة، ستستمتع واشنطن مبا وصفه وزير الدفاع يف عهد 
ترامب، جيمس ماتيس، أبنه »تفوق غري متنازع عليه أو مهيمن يف كل جمال تشغيل. ميّكننا عموماً 

من نشر قواتنا عندما نريد، وتميعها حيثما أردان، والعمل ابلطريقة اليت نريدها«.

الركائز الثالث لقوة الوالايت املتحدة العاملية

 يف أواخر التسعينيات، يف ذروة اهليمنة األمريكية املطلقة، أصدر مستشار األمن القومي 
للرئيس جيمي كارتر زبيغنيو برجينسكي، الذي كان أكثر ذكاًء بكثري -كمحلٍل على كرسي- من 
املمارس الفعلي للجغرافيا السياسية، حتذيراً صارماً بشأن الركائز الثالث للسلطة الالزمة للحفاظ 
»موقعها  خسارة  تتجّنب  أن  املتحدة  الوالايت  على  جيب  أواًل،  العاملية.  واشنطن  سيطرة  على 
األورويب االسرتاتيجي على احمليط الغريب« ألوراسيا. ومث، جيب أن متنع ظهور »كيان واحد حازم« 
عرب »املساحة األوسطية« اهلائلة للقارة يف آسيا الوسطى. وأخرياً، جيب أن متنع »طرد أمريكا من 

قواعدها البحرية« على طول ساحل احمليط اهلادئ.

عام  يف  السوفييت  االحتاد  اهنيار  أعقاب  يف  حمدودة  غري  عاملية  بقوة  التمتع  بنشوة  وتغنِّياً 
1991، اختذت خنُب السياسة اخلارجية يف واشنطن قراراٍت مشكوكاً فيها على حنو متزايد أدت إىل 
تراجع سريع يف هيمنة بالدهم. ويف أحد أعمال الغطرسة اإلمربايلية الفائقة، اليت ُولدت من االعتقاد 
أبهنم كانوا منتصرين يف »هناية التاريخ«، قام احملافظون اجلمهوريون اجلدد خالل إدارة الرئيس جورج 
دبليو بوش بغزو واحتالل أفغانستان أواًل مث العراق، مقتنعني أبهنم يستطيعون إعادة تشكيل الشرق 
العلمانية والسوق احلرة )مع  أمريكا  الكبري أبكمله، مهد احلضارة اإلسالمية، يف صورة  األوسط 
النفط كسداد هلا(. ولكن بعد إنفاق ما يقرب من 2 تريليون دوالر على العمليات يف العراق وحده 
وما يقرب من 4598 من القتلى العسكريني األمريكيني، كان كل ما تركته واشنطن وراءها هو 
أنقاض املدن املدمرة، وأكثر من 200 ألف قتيل عراقي، وحكومة بغداد رهن إليران.واختتم التاريخ 
الرمسي للجيش األمريكي لتلك احلرب إىل أنَّ »إيران اجلريئة والتوسعية يبدو أهنا املنتصر الوحيد«.

 ويف غضون ذلك، أمضت الصني تلك العقود نفسها يف بناء الصناعات اليت من شأهنا 
أْن تعلها ورشة العامل. يف سوء تقدير اسرتاتيجي كبري، اعرتفت واشنطن ببكني يف منظمة التجارة 
العاملية )WTO( يف عام 2001، وهي واثقة بشكل غريب من أنَّ الصني املتمثلة موطناً ملا يقرب 
من 20 ٪ من البشرية واترخيياً أقوى دولة يف العامل، ستنضم بطريقة ما إىل االقتصاد العاملي دون 
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تغيري يف موازين القوى. »عرب الطيف اإليديولوجي،« كما كتب مسؤوالن سابقان يف إدارة أوابما 
الحقاً، »حنن يف جمتمع السياسة اخلارجية األمريكية نشارك يف االعتقاد األساسي أبن قوة الوالايت 
املتحدة وهيمنتها ميكن أن تصوغ الصني بسهولة حسب رغبة الوالايت املتحدة.« وبصراحة أكثر، 
خلص مستشار األمن القومي السابق إتش أر ماكماسرت إىل أنَّ واشنطن قد مكنت »أمة كان 
قادهتا عازمني ليس فقط على إزاحة الوالايت املتحدة يف آسيا، ولكن أيضاً على الرتويج لنموذج 

اقتصادي وحوكمة منافسة على مستوى العامل«.

وخالل الـ 15 عاماً اليت تلت انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية، منت صادرات بكني 
ارتفعت  بينما  دوالر،  مليار   462 إىل  لتصل  تقريباً  أضعاف  مخسة  املتحدة  للوالايت  ابلنسبة 
احتياطياهتا من العمالت األجنبية حبلول عام 2014 من 200 مليار دوالر فقط إىل 4 تريليوانت 
دوالر غري مسبوقة، وهو كنز ضخم استخدمته إلطالق مبادرة »احلزام والطريق« اليت تبلغ تكلفتها 
تريليون دوالر وهتدف إىل توحيد أوراسيا اقتصادايً من خالل البنية التحتية املبنية حديثاً.وقد بدأت 
للوالايت  اجليوسياسية  للقوة  لربجينسكي  الثالث  للركائز  منهجياً  هدماً  العملية،  هذه  يف  بكني 

املتحدة.

الركيزة األوىل – أورواب

حققت بكني أكثر النجاحات إاثرًة للدهشة حىت اآلن يف أورواب، اليت طاملا كانت معقاًل 
رئيسياً للقوة األمريكية العاملية. كجزء من سلسلة من 40 ميناًء تارايً كانت تقوم ببنائها أو إعادة 
امللكية  الرئيسية يف أورواب، مبا يف ذلك  املوانئ  بنائها حول أوراسيا وأفريقيا، اشرتت بكني مرافق 
اليوانين وأسهم كبرية يف تلك املوجودة يف زيرباك يف بلجيكا، وروتردام يف  الكاملة مليناء بريايوس 

هولندا، وهامبورغ، أملانيا.

بعد زايرة دولة قام هبا الرئيس الصيين شي جني بينغ يف عام 2019، أصبحت إيطاليا أول 
اتفاقية )احلزام والطريق(، وبعد ذلك وقعت على جزء  إىل  ينضم رمسياً  السبعة  عضو يف جمموعة 
عام 2020،  الشديدة، يف  واشنطن  اعرتاضات  من  الرغم  على  وتريست.  موانئها يف جنوة  من 
أبرم االحتاد األورويب والصني أيضاً مسودة اتفاقية خدمات مالية واليت  عند االنتهاء منها يف عام 

2023، ستعمل على دمج أنظمتها املصرفية بشكل كامل.



9

هيمنة واشنطن ستنتهي - ولكن ليس من دون صراع

بينما تقوم الصني ببناء املوانئ والسكك احلديدية والطرق وحمطات الطاقة يف مجيع أحناء 
القارة، يواصل حليفها الروسي اهليمنة على سوق الطاقة يف أورواب وهو اآلن على بعد أشهر فقط من 
فتح خط أانبيب الغاز الطبيعي املثري للجدل نورد سرتمي 2 حتت حبر البلطيق، مما يضمن زايدة أتثري 
موسكو االقتصادي. مع اقرتاب مشروع خط األانبيب الضخم إىل االكتمال يف ديسمرب املاضي، 
كّثف الرئيس الروسي بوتني الضغوط على الناتو بقائمة من املطالب »الباهظة«، مبا يف ذلك ضمان 
رمسي بعدم قبول أوكرانيا يف التحالف، وإزالة مجيع البنية التحتية العسكرية املثبتة يف أورواب الشرقية 

منذ عام 1997، وحظر النشاط العسكري يف املستقبل يف آسيا الوسطى.

يف لعبة السلطة اليت مل نشهد مثيلتها منذ أن انضم ستالني وماو إىل قوامها يف اخلمسينيات من 
القرن املاضي، قد يؤدي التحالف بني القوة العسكرية األساسية لبوتني والضغط االقتصادي املستمر 
من شي إىل سحب أورواب ببطء بعيداً عن أمريكا. ومما زاد من تعقيد املوقف األمريكي، أن خروج 

بريطانيا من االحتاد األورويب كلف واشنطن أقوى مؤيد هلا داخل أروقة القوة املعقدة يف بروكسل.

ومع تفكك بروكسل وواشنطن، اقرتبت بكني وموسكو من بعضهما البعض. من خالل 
بوتني وشي  يقوم  االتاه  هذا  ويف  الدورية،  والقمم  العسكرية  واملناورات  املشرتكة  الطاقة  مشاريع 
إبعادة بناء حتالف ستالني-ماو، وهو شراكة إسرتاتيجية يف قلب أوراسيا واليت ميكن، يف النهاية، 

كسر قيود واشنطن الفوالذية اليت امتدت لفرتة طويلة من أورواب الشرقية إىل احمليط اهلادئ.

الركيزة الثانية - آسيا الوسطى

اقتصادية  يف كتلة  وآسيا  أورواب  لدمج  والطريق(  )احلزام  ملبادرة  اجلريء  خمططها  إطار  يف 
أوروآسيوية وحدوية، قطعت بكني وسط آسيا مبدِّ خطوط السكك احلديدية وأانبيب النفط، مما 
أّدى فعلياً إىل اإلطاحة ابلركيزة الثانية لربجينسكي املتمثلة يف القوة اجليوسياسية - اليت جيب على 
األوسطية«   »املساحة  يف  حازم«  واحد  »كيان  هو  والذي  الظهور  من  منعها  املتحدة  الوالايت 
الشاسع للقارة. عندما أعلن الرئيس شي ألول مرة عن مبادرة احلزام والطريق يف جامعة نزارابييف 
بكازاخستان يف سبتمرب 2013، حتدث ابستفاضة عن »ربط احمليط اهلادئ وحبر البلطيق«، مع 

بناء »أكرب سوق يف العامل إبمكانيات ال مثيل هلا«.

لتجاوز املسافات الشاسعة اليت  ويف العقد الذي تال ذلك، وضعت بكني تصميماً جريئاً 
فصلت اترخيياً بني آسيا وأورواب. ابتداًء من عام 2008، تعاونت مؤسسة البرتول الوطنية الصينية 
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الغاز بني آسيا الوسطى والصني  مع تركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان إلطالق خط أانبيب 
والذي سيمتد يف النهاية ألكثر من 4000 ميل. حبلول عام 2025، يف الواقع، جيب أن تكون 
هناك شبكة طاقة داخلية متكاملة، مبا يف ذلك شبكة أانبيب الغاز الروسية الواسعة، واليت تصل إىل 

6000 ميل من حبر البلطيق إىل احمليط اهلادئ.

األوسطية«  املساحة   « على  لالستيالء  الصني  حماولة  أمام  الوحيد  احلقيقي  العائق  كان 
الغاز  املنتهي اآلن ألفغانستان. لالنضمام إىل حقول  الشاسعة ألوراسيا هو االحتالل األمريكي 
يف آسيا الوسطى إىل األسواق املتعطشة للطاقة يف جنوب آسيا، مت اإلعالن عن خط أانبيب اتيب

TAPI )تركمانستان - أفغانستان - ابكستان - اهلند( يف عام 2018، يف تقدم  على الرغم 
من تباطؤ القطاع األفغاين بسبب احلرب هناك. لكن يف األشهر اليت سبقت احتالل كابول، ظهر 
دبلوماسيون من طالبان يف تركمانستان والصني لتقدمي تطمينات بشأن مستقبل املشروع. منذ ذلك 
احلني، مت إحياء اخلطة، مما فتح الطريق أمام االستثمار الصيين الذي ميكن أن يكمل سيطرهتا على 

آسيا الوسطى.

الركيزة الثالثة - ساحل احمليط اهلادئ

واشنطن  قبضة  لكسر  الكربى  بكني  إسرتاتيجية  يف  تقلباً  األكثر  االشتعال  نقطة  تكمن 
اجليوسياسية على أوراسيا يف املياه املتنازع عليها بني ساحل الصني وساحل احمليط اهلادئ، واليت 
يسميها الصينيون »سلسلة اجلزر األوىل«. من خالل بناء جمموعة من قواعد اجلزر اخلاصة هبا يف 
حبر الصني اجلنويب منذ عام 2014، واجتياح اتيوان وحبر الصني الشرقي بغارات متكررة بطائرة 
مقاتلة، وإجراء مناورات مشرتكة مع البحرية الروسية، كانت بكني تشن محلة ال هوادة فيها لبدء ما 

دعاه برجينسكي »طرد أمريكا من قواعدها البحرية« على طول ساحل احمليط اهلادئ.

بينما ينمو اقتصاد الصني بشكل أكرب وتنمو قواهتا البحرية أيضاً، قد تكون هناية هيمنة 
للمحيط يف األفق. لسبب واحد، قد  الشاسع  االمتداد  على هذا  اليت استمرت عقوداً  واشنطن 
حتقق الصني يف مرحلٍة ما تفوقاً يف بعض التقنيات العسكرية احلامسة، مبا يف ذلك اتصاالت األقمار 
الصناعية فائقة األمان »التشابك الكّمي« والصواريخ اليت تفوق سرعة الصوت. يف أكتوبر املاضي، 
وصف رئيس هيئة األركان األمريكية املشرتكة، اجلنرال مارك ميلي، إطالق الصني األخري لصاروخ 
تفوق سرعته سرعة الصوت أبنه »قريب جداً« من »حلظة سبوتنيك«. يف حني إنَّ االختبارات 
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األمريكية ملثل هذه األسلحة، اليت ميكن أن تطري بسرعة تزيد عن 4000 ميل يف الساعة، فشلت 
مراراً وتكراراً، بينما جنحت الصني يف الدوران حول منوذج أويل جيعل سرعته ومساره اخلفي مفاجئاً 

ومن الصعب على حامالت الطائرات األمريكية الدفاع والتصدي له.

لكن امليزة الواضحة للصني يف أي صراع على سلسلة جزر احمليط اهلادئ األوىل هي ببساطة 
املسافة. فإذا كان ميكن ألسطول قتايل مكون من حامليت طائرات أمريكيتني كبريتني تعمالن على 
بعد 5000 ميل من بريل هاربور نشر 150 مقاتلة يف أحسن األحوال. يف أي نزاع يقع على بعد 
200 ميل من الساحل الصيين، ففي املقابل ميكن أن تستخدم بكني ما يصل إىل 2200 طائرة 
مقاتلة ابإلضافة إىل صواريخ DF-21D »مقاتلة-حاملة« اليت يبلغ مداها 900 ميل، ويشكل 
األمريكية  البحرية  القوات  عمليات  على  خطرياً  »هتديداً  األمريكية،  البحرية  ملصادر  وفقاً  ذلك 

وحلفائها يف غرب احمليط اهلادئ«.

وبعبارة أخرى، استبداد املسافة قد تعين خسارة الوالايت املتحدة لسلسلة اجلزر األوىل تلك، 
جنباً إىل جنب مع مرساة حمورية على ساحل أوراسيا املطلة على احمليط اهلادئ، وتلك مسألة وقت 

فقط.

اخلامتة

النار يف أوراسيا،  املزيد من هذه األحداث حول حلقة  القادمة، مع اندالع  السنوات  يف 
ميكن للقراء تضمينها يف منوذجهم اجليوسياسي - كوسيلة مفيدة، بل وضرورية، لفهم عاملنا السريع 
التغري. وأثناء قيامك بذلك، تذكر فقط أنَّ التاريخ مل ينته أبداً، وإمنا يتم إعادة صياغة موقع سلطة 

الوالايت املتحدة فيه أمام أعيننا.

املصدر:

https//:www.thenation.com/article/world/washingto-china-
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