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العالم

الحدث
رفعت واشنطن قبل عامين الحظر على بيع األسلحة القاتلة إلى فيتنام (أ ف ب)

ّ
عام ّ ،1975
حرر الفيتناميون سايغون (مدينة هو تشي منه ،اليوم) من أيدي األميركيينّ ،
وتكبدت القوة اإلمبريالية أول خسارة كبرى في
اليوم ،يعود ترامب إلى فيتنام ،وعاصمتها
تاريخها ،في حدث انعكس بكثير من اإليجابية على مجمل حركات التحرر الوطني في العالمّ .
هانوي ،في مشهد يطرح عدة أسئلة بشأن ما إذا كانت هذه الحركة تستهدف الصين ،أو ستستفزها

فيتنام بعد  43عامًا على «سايغون»:

الغزاة يعودون ...الستفزاز الصين
وص ـلــت حــامـلــة ال ـطــائــرات األمـيــركـيــة
«ك ــارل فينسون» ،أم ــس ،إلــى فيتنام،
فــي ح ــدث يحصل لـلـمــرة األول ــى منذ
أك ـث ــر م ــن أربـ ـع ــة عـ ـق ــود ،وفـ ــي ت ـطـ ّـور
اع ـت ـب ــره م ــراق ـب ــون غ ــرب ـي ــون «رس ــال ــة
واض ـح ــة ل ـل ـصــن» ،ال سـيـمــا ف ــي ظل
تـ ــزايـ ــد الـ ـنـ ـف ــوذ اإلق ـل ـي ـم ــي ل ــأخ ـي ــرة
وتوسعها العسكري في بحر الصني
ّ
الجنوبي .إال أن هذه «الرسالة» قابلها
بــال ـتــزامــن اف ـت ـتــاح امل ـج ـلــس الــوطـنــي
ل ـ ـ ـنـ ـ ــواب الـ ـشـ ـع ــب الـ ـصـ ـيـ ـن ــي دورتـ ـ ـ ــه
ال ـح ــال ـي ــة ،الـ ـت ــي م ــن ض ـم ــن ب ـنــودهــا
إقــرار رفــع ميزانية الدفاع لعام 2018
بقيمة  1.11تريليون يوان ( 175مليار
دوالر) ،في زيادة بنسبة تبلغ  8.1في
ّ
املئة عن عام  ،2017أي ما ُيشكل «جزءًا
صغيرًا من الناتج املحلي اإلجمالي»،
كما يقول املسؤولون الصينيونّ .
رغــم هـ ّـذه الــزيــادة فــي اإلن ـفــاق ،فإنها
ت ـب ـقــى أقـ ـ ــل ب ــأرب ــع مـ ـ ــرات م ــن إن ـف ــاق
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي ه ـ ــذا امل ـج ــال
(تشانغ يه سوي ،وهو املتحدث باسم
الــدورة األولــى للمجلس الوطني ،قال
ّ
إن «مـعــدل اإلنـفــاق الدفاعي الصيني
ُي ـع ـت ـبــر أدن ـ ــى م ــن ن ـظ ـيــره ف ــي الـ ــدول
ـرى») .ولـيـســت الــزيــادة
الـكـبـيــرة األخـ ـ ـ ّ
أم ـرًا مفاجئًا ،إذ إنـهــا تــأتــي فــي وقت
تعمل فيه الصني على زيــادة إنفاقها
الــدفــاعــي بـعــدمــا تــراجــع فــي الـعــامــن
املاضيني .أيضًا هــي تأتي فــي سياق
سلسلة مــن الـ ًخـطــوات الـتــي تتخذها
ال ـص ــن خ ــدم ــة لـسـيــاســاتـهــا الــرام ـيــة
إل ــى حـمــايــة مصالحها االقـتـصــاديــة،
وذل ــك مــن خ ــال الـحـفــاظ عـلــى أمنها
الـقــومــي الــداخـلــي مــن جـهــة ،وترسيم
حــدودهــا البرية والبحرية وترسيخ
وجـ ــودهـ ــا ال ـع ـس ـك ــري الـ ـخ ــارج ــي ،ال
ّ
سيما في املناطق التي تشكل «نقاط
وصــل» بينها وبــن األســواق العاملية
م ــن جـهــة أخ ــرى (تـخـشــى ال ـصــن من
أي عرقالت دولية أو عمليات إرهابية
قد تطال «طريق الحرير» الذي تعمل
عـلــى إن ـشــائــه) .بطبيعة ال ـح ــال ،تــرى

واشـنـطــن فــي ه ــذه الـتـحــركــات سعيًا
صينيًا «لـفــرض الهيمنة» على بحر
ً
الـصــن الـجـنــوبــي ،وتـهــديـدًا محتمال
لحرية املالحة األميركية ومصالحها
االستراتيجية في منطقة تشهد منذ
سـ ـن ــوات ص ــراع ــا إقـلـيـمـيــا ـ ـ ـ أمـيــركـيــا
«باردًا» على النفوذ.
ّ
ول ـ ـعـ ــل قـ ـل ــق بـ ـك ــن عـ ـل ــى «س ـي ــادت ـه ــا
وأمنها» بــرز أكثر مــع وصــول حاملة
الطائرات األميركية «كــارل فينسون»
ومعها سفينتان أميركيتان أخريان
إلى فيتنام ،أمس ،في زيارة تستغرق
خـمـســة أيـ ــام .ووفـ ــق بـعــض الـتـقــاريــر
الغربية ،فــإن «الــزيــارة
فــي الصحافة
ّ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة» ال تـ ـم ــث ــل أكـ ـب ــر وجـ ــود
ع ـس ـك ــري أمـ ـي ــرك ــي فـ ــي ف ـي ـت ـن ــام مـنــذ
ع ــام  1975ف ـح ـســب« ،ول ـك ـن ـهــا أيـضــا
ان ـع ـك ــاس واض ـ ــح ل ـل ـعــاقــات امل ـع ـقــدة
وامل ـتــوتــرة بــن هــانــوي وب ـكــن بشأن
بحر الصني الجنوبي املتنازع عليه».
وتشير التقارير إلى أن فيتنام عملت
«مـنــذ أشـهــر لتخفيف قـلــق» جارتها
مــن هــذه الــزيــارة ،وكــذلــك مــن احتمال
إقــامــة تـعــاون أمـنــي أكـبــر بــن هانوي
وواش ـن ـط ــن .إال أن املــراق ـبــن وصـفــوا
الزيارة بـ«ضربة واضحة ضد بكني»،
ّ
وأن ـ ـهـ ــا ت ــأت ــي «ف ـ ــي سـ ـي ــاق م ــواج ـه ــة
الـنـفــوذ الصيني املـتـصــاعــد فــي بحر
الصني الجنوبي».
ف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،كـتــب بــاراســانــث
ب ــارام ـس ــوارن ،وه ــو م ـحــرر فــي مجلة
ّ
املختصة في شؤون
ديبلومات»
«ذي
ّ
ّ
شرق آسيا ،أنه توجد خشية إقليمية
ّ
تصعيدية،
اتخاذ الصني خطوات
من
ّ
ّ
خـ ّ
ـاصــة أنـهــا «ع ــززت منذ عــام صفها
الــداخ ـلــي بـعــد عـقــد مــؤتـمــر لـلـحــزب»،
ّ
وأن «ات ـبــاع تــرامــب سياسة متشددة
م ـ ــع ال ـ ـصـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام ،عـ ـل ــى ع ــدة
ـات ،ق ــد يــدفـعـهــا إل ــى االن ـت ـقــام».
ج ـب ـهـ ّ
ُ
املنظور «ال تعتبر
ـذا
ـ
ه
ـن
ـ
م
ـه
ـ
إن
وق ــال
ّ
ألنها تعزز ّ
زيارة الناقلة ّ
توجه
مهمة
واشـنـطــن الـحــالــي ح ــول مـســألــة بحر
ّ
الجنوبي فحسب ،بل أيضًا ألن
الصني

ُ
مثل هــذه التحركات تبقي االحتمال
ً
قــائـمــا ب ــأن تستغلها بـكــن مستقبال
كــذريـعــة لتحركات كــانــت قــد خططت
لها بالفعل».

تبدو النظرة األميركية
للتحالف مع فيتنام منافية
لحقائق الواقع
وكــانــت الــواليــات املتحدة قــد وصفت
الـ ـص ــن ،ف ــي ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
بـ«منافس استراتيجي» لها ،معتبرة
أنها تستخدم «قدراتها االقتصادية
ال ـه ــائ ـل ــة إلرهـ ـ ـ ــاب جـ ـي ــرانـ ـه ــا» ،فـيـمــا
احتفاالت في سايغون عام 1975

تسير الـصــن بـثـبــات فــي مشاريعها
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى ث ـ ـ ــروات جـ ــزر بـحــرهــا
الـجـنــوبــي وتحصينها عـسـكــريــا في
مواجهة األساطيل األميركية املرابطة
البقعة االستراتيجية .ومنذ
في هذه
ّ
عام  ،2014تبنت بكني سياسات أكثر
تشددًا إزاء النزاعات الحدودية التي
تخوضها فــي بحر الصني الجنوبي
وبـحــر الـصــن الـشــرقــي (م ــع الـيــابــان)
ومـنـطـقــة الـهـمــايــا (م ــع ال ـه ـنــد) ،إلــى
جــانــب متابعتها لـلـصــراع الــدائــر في
شبه الجزيرة الكورية القريبة منها.

عودة «ال ّبد منها»

ف ــي م ـقــابــل ال ـص ــن ،ت ــرس ــم ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة لـ ــوجـ ــود ط ــوي ــل األمـ ـ ـ ــد فــي
جنوبي شرقي آسيا ،ويعود جزء من
ذلــك إلــى تأمني فتح املعابر التجارية
مــن بحر الـصــن الجنوبي ،باألخص
م ـ ــع مـ ـ ـ ــرور بـ ـض ــائ ــع ب ـق ـي ـم ــة خ ـم ـســة
ت ــريـ ـلـ ـي ــون ــات دوالر مـ ــن تـ ـل ــك املـ ـي ــاه
سنويًا .لكن ال ّ
بد في ظل هذه العودة
امل ـث ـيــرة لــأمـيــركـيــن إل ــى فـيـتـنــام من
ً
العودة قليال إلى الوراء ،إللقاء الضوء
على طبيعة العالقات الثنائية.
فـ ــي عـ ـ ــام  ،1950وفـ ـ ــي خـ ـض ـ ّـم ح ــرب
«الـ ـهـ ـن ــدوصـ ـيـ ـن ـ ّـي ــة» ،ب ـ ـ ــدأت ع ــاق ــات
أم ـي ــرك ــا بـفـيـتـنــام ال ـج ـنــوبـ ّـيــة .ففيما
اعـتــرفــت الـصــن وروس ـيــا بالحكومة
ّ
الشيوعية املتمركزة في شمال البالد،
اع ـتــرف «املـعـسـكــر ال ـغــربـ ّـي» بحكومة
الـ ـجـ ـن ــوب .ل ــم ي ـك ــن االعـ ـ ـت ـ ــراف حــدثــا
ّ
ّ
هامشيًا ،بــل شــكــل فــي سـيــاق الحرب
ّ
الباردة طبيعة العالقة الصدامية بني
فـيـتـنــام وأم ـيــركــا ،وال ـتــي لــم تـبــدأ في
ّ ّ
التغير إال بداية التسعينيات.
ّ
اليابانية الغازية
بعد انهزام القوات
فــي ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،أعلنت
فـيـتـنــام اسـتـقــالـهــا ع ــن فــرن ـســا .فتح
ّ
الهندوصينية»
اإلعــان باب «الحرب
( 1946ـ  ،)1954وانقسمت البالد إلى
ش ـط ــري ــن .ان ـخ ــرط ــت أمـ ـي ــرك ــا ،ضـمــن
ّ
ّ
الشيوعية ،في
الكونية على
حربها

ّ
الفرنسية،
ال ـصــراع عبر دعــم ال ـقــوات
قـبــل أن تــأخــذ دور ال ـص ــدارة تدريجًا
وتـصـبــح الـفــاعــل الـعـسـكـ ّ
ـري األجـنـبـ ّـي
الــرئـيـسـ ّـي فــي ال ـبــاد مـنــذ ع ــام .1964
تورطت ّ
ّ
ّ
اإلمبريالية في الوحل
القوة
ّ
ّ
ّ
الفيتنامي ،وتـكــبــدت أول هزيمة في
ت ــاري ـخ ـه ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ـ ّ
ـري ،تـ ـك ـ ّـرس ــت فــي
ّ
«اتفاقية باريس للسالم» عــام .1973
لم ُت ّ
ّ
طبق االتفاقية كما أرادت أميركا،
ّ
إذ واصل الشمال توغله جنوبًا نحو
س ــاي ـغ ــون ،دافـ ـع ــا الـ ـغ ــزاة إلـ ــى خ ــارج
الـ ـب ــاد عـ ــام  ،1975وان ـق ـط ـع ــت ب ـهــذا
االنتصار العالقات بني البلدين.
ّ
لــم يـكــن الـفـيـتـنــام املستقل خــالـيــا من
ّ
حدودية
املشاكل ،حيث أدت تحرشات
ّ
مـ ــع كـ ـمـ ـب ــودي ــا إلـ ـ ــى تـ ــدخـ ــل ال ـ ـقـ ــوات
الـفـيـتـنــامـ ّـيــة وخ ـلــع الــرئـيــس الــدمـ ّ
ـوي
بــول ب ــوت ،ونـظــام «الـخـمـيــر الـحـمــر».
عقب ذل ــك ،وقـفــت الـصــن مــع حليفها
ّ
الكمبودي وهاجمت فيتنام ،ما أدخل
ّ
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ع ــزل ــة إق ـل ـي ـم ــي ــة ع ــززت
عزلتها الــدولـ ّـيــة .هكذا ،لم يبق للبلد
املـسـتـقــل حــديـثــا حـلـفــاء دول ـ ّـي ــون عــدا
االتحاد السوفياتيُ ،
فبنيت السياسة
ّ
ّ
االقتصادية على الشاكلة السوفياتية،
وشـهــدت بالنتيجة نفس تحوالتها.
فمع توجه السوفيات نحو «سياسة
االنـ ـفـ ـت ــاح» ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ب ــدأت
بمراجعاتها ،فسمحت بوجود
فيتنام
ّ
أعمال ُحـ ّـرة ،ووقعت عام  1991اتفاق
ســام مــع كمبوديا ،وب ــدأت بتحسني
عــاقــات ـهــا م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة من
ب ــواب ــة «مـعــالـجــة ج ــراح امل ــاض ــي» ،إذ
ُ
ف ـتــح ف ــي ب ــداي ــة الـتـسـعـيـنـيــات مكتب
ّ
للبحث عن جثث القتلى األميركيني.
تبعت تلك الـخـطــوة إجـ ــراءات أخــرى:
ُرفـ ـع ــت الـ ـقـ ـي ــود ع ـل ــى الـ ـسـ ـف ــر ،وف ـتــح
ال ـب ـلــدان مـكــاتــب دب ـلــومــاسـ ّـيــة ،وأزي ــل
ّ
االقتصادي .ترافق
عام  1994الحصار
السياسي مع آخر اقتصاديّ،
ّ
التطبيعّ
حـيــث وق ـعــت فـيـتـنــام وأم ـيــركــا اتـفــاق
ّ
ثنائي عــام  2001تــم بموجبه
تـجــارة
ّ
ال ـت ـخــلــي ع ــن ال ـض ــرائ ــب ف ــي ع ــدد من
البضائع وتخفيضها على عدد آخر.
ّ
الفيتنامي
تواصلت لبرلة االقتصاد
ب ــاالن ـض ـم ــام إلـ ــى «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـجــارة
ّ
العاملية» عام  ،2007ثم توقيع «اتفاق
ال ـش ــراك ــة ع ـبــر امل ـح ـيــط ال ـ ـهـ ــادئ» مع
 11ب ـل ـدًا آخ ــر ع ــام ( 2015ق ــرر تــرامــب
االن ـس ـحــاب م ــن االت ـف ــاق مـطـلــع الـعــام
املاضي).
ّ
عسكريًا أيـضــا ،حيث
تـقـ َـار َب البلدان
رفعت أميركا قبل عامني الحظر على
ب ـيــع األس ـل ـح ــة ال ـقــات ـلــة إلـ ــى فـيـتـنــام،
وت ــرك ــز الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون خـ ّ
ـاصــة
فــي مــا يتعلق بــاألمــن الـبـحـ ّ
ـري وسط
تصاعد توتر الصراع في بحر الصني
ال ـج ـن ــوب ـ ّـي .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،تــرى
أم ـيــركــا فــي فـيـتـنــام حـلـيـفــا مـهـ ّـمــا في
امل ـن ـط ـقــة ،وكـتـعـبـيــر واضـ ــح ع ــن ذل ــك،
يقول أسـتــاذ دراس ــات آسيا واملحيط
الـ ـه ــادي ،ألـكـسـنــدر فــوف ـنــغ ،ف ــي مـقــال
بعنوان «ما يمكن لفيتنام أن تمنحه
ألم ـيــركــا»« :ف ــي ح ــال وج ــود تـحــالــف،
ُيـمـكــن لفيتنام دفــع ال ـقـ ّـوة األمـيــركـ ّـيــة
إلــى مــدى أبعد ،ويعود ذلــك في املقام
األول إلـ ــى مــوق ـع ـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي،
وإل ــى خبرتها الـتــاريـخـ ّـيــة الـثـ ّ
ـريــة في
التعامل مع الصني في الحرب والسلم
ألكثر من ألفي عام».
ّ
ل ـكــن م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ي ـب ــدو أن هــذه
الـ ـنـ ـظ ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـل ـت ـح ــال ــف بــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن تـ ـن ــاف ــي حـ ـق ــائ ــق ال ـ ــواق ـ ــع،
إذ ال ي ـم ـك ــن ألي تـ ـح ــال ــف ب ـي ـن ـه ـمــا
بـ ـل ــوغ م ـس ـت ــوى اس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ل ـعــدد
ّ
م ــن ال ـع ــوام ــل ،ل ـع ــل أه ـم ـهــا هــواجــس
املاضي التي ما زالــت تسكن الزعماء
ال ـف ـي ـت ـنــامـ ّـيــن وتـ ـق ــوده ــم ف ــي ات ـج ــاه
تـ ـن ــوي ــع ع ــاق ــاتـ ـه ــم واإلبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ع ـلــى
ّ
توازنها ،ويتلخص ذلك في سياستهم
ّ
ّ
املبنية على «مبدأ الالءات
العسكرية
ّ
ّ
الثالث» :ال تحالفات عسكرية ،ال قوات
أجـنـبـ ّـيــة عـلــى األراض ـ ــي الـفـيـتـنــامـ ّـيــة،
ّ
أجنبية ملحاربة
وال انـحـيــاز مــع ق ـ ّـوة
أخرى.

