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املشاركون

املق ّدمة

وانغ جيان ( )Wang Jianوطارق يوسف
وسعت الصني نطاق انخراطها مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
لقد ّ
من خالل مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس يش جني بينغ
منصة
( ،)Xi Jinpingوهي املرشوع األبرز الذي يهدف إىل إنشاء أكرب ّ
للتعاون االقتصادي .وقد انطلقت هذه الرؤية يف  2013وتتض ّمن خمسة
مجاالت من التعاون ،من ضمنها تنسيق السياسات وترابط شبكات البنى
التحتية والرشاكات التجارية واملالية والتكامل املايل والتواصل بني الشعوب.
وحتّى اآلن ،وقّعت أكرث من مئة دولة اتفاقات ملشاريع مرتبطة مببادرة
الحزام والطريق وتتوقّع التقديرات أ ّن الصني ستنفق أكرث من تريليون
دوالر عىل هذا املرشوع بحلول العام .2027
بيد أ ّن انخراط الصني املتنامي يف املنطقة يجري يف فرتة تشهد اضطراباً
جيوسياسياً متزايدا ً ،إذ يشهد النظام العاملي الليربايل بقيادة الواليات
املتّحدة تغيرّ ا ً جذرياً ،مماّ يؤدّي إىل تقلّبات قصرية املدى وغموض طويل
املدى بشأن االقتصاد العاملي والنظام الدويل .ومن شأن رئاسة ترامب وأزمة
أوروبا الداخلية والرصاعات الجارية يف سوريا واليمن وليبيا وسقوط االتّفاق
النووي اإليراين أن تتسبّب بحالة من عدم االستقرار يف السنوات القادمة.
ونظرا ً إىل هذه التحديات ،من الرضوري إجراء تقييم للتداعيات التي ت ُرت ّبها
التوتّرات الجيوسياسية والتقلّبات االقتصادية املتزايدة عىل مبادرة الحزام
والطريق والتعاون بني الصني ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
للتناقش يف هذه املسائل ،أقام مركز بروكنجز الدوحة وأكادميية شنغهاي
للعلوم االجتامعية ( )SASSورشة العمل املشرتكة الثانية لهام .وعىل مدى
يو َمني ،انخرط املشاركون يف نقاش مع ّمق مع خرباء بارزين من الرشق
األوسط والصني وأمريكا الشاملية وأوروبا حول مبادرة الحزام والطريق
والعالقات بني الصني ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عموماً.
وبشكل محدّد ،ناقشت ورشة العمل َ
واإلقليمي مع
العاملي
سياق التعاون
َّ
َّ
األخذ بعني االعتبار االضطراب الجيوسيايس املتزايد والتطلّعات االقتصادية
غري الواضحة .وركّزت جلسات ورشة العمل عىل مواجهات القوى العاملية
والتحديات واملخاطر والفرص التي تولّدها هذه املواجهات ملنطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .وركّزت أيضاً عىل دور الصني يف األمن اإلقليمي
ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وعىل آفاق النمو واملخاطر الناشئة
يف مجال التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق وعىل الفرص واملخاطر يف
التعاونَني األمني والتكنولوجي وعىل أمن الطاقة وتغيرّ املناخ وأخريا ً عىل
امتداد الق ّوة الناعمة الصينية يف املنطقة.
وكام بَينّ نشوء أزمة ص ّحية عاملية غري مسبوقة ،فإ ّن التعاون الدويل
تفش فريوس كورونا املستج ّد وإدارة التداعيات
غاي ٌة يف األه ّمية الحتواء يّ
االقتصادية التي تخلّفها األزمة .ويتطلّب ذلك تنسيقاً بني القوى العاملية
بحل الرصاعات واملساعدات
والجهات الفاعلة اإلقليمية والتزاماً حقيقياً ّ
اإلنسانية والتعاون .وكشفت ورشة العمل هذه عن مواطن ضعف حادّة
عىل املستويَني اإلقليمي والعاملي ،وفيام يستم ّر العامل مبحاربة جائحة عاملية
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املقدّمة

املؤسسات
وأسعار نفط متهاودة والتدويل املتنامي للرصاعات ،تصبح ّ
املتينة التي تع ّزز االنخراط والتعاون الدول َّيني أمرا ً ال ب ّد منه .وتقع منطقة
وسط تحديات غري معهودة وينبغي أن
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ْ
يكون التعاون الدويل ،ال الحرب بالوكالة ،االسرتاتيجية املستقبلية للحرص
عىل تحقيق إطار عمل أمني إقليمي متني يف املنطقة.

ملخّ ص عن االستنتاجات الرئيسة
منافسة متزايدة بني القوى العاملية
يشكّل التوت ّر بني الصني والواليات املتّحدة أحد العنارص األساسية لنظام
دويل رسيع التغيرّ  ،وتتجلىّ هذه الخصومة الجيوسياسية يف مجاالت ومواقع
األقل
مختلفة .ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هي من املناطق ّ
تأثّرا ً ،باستثناء التوتّرات حول التعاون االقتصادي اإلرسائييل مع الصني ،إذ
تربز التوتّرات بني الصني والواليات املتّحدة بشكل أوضح يف مناطق مثل
جنوب رشق آسيا وآسيا املحيط الهادئ .بيد أ ّن دور الصني املتنامي يف
الرشق األوسط يضع هذه الق ّوة العظمى الناشئة يف مواجهة مبارشة أكرث
مع املصالح األمريكية املتغيرّ ة يف مجاالت أمن الطاقة وإرسائيل وإيران.
وتفاقم منحى العدائية املتزايدة هذا عندما ألقت إدارة ترامب باللوم
لتفش جائحة فريوس كورونا املستج ّد عىل الصني .ويف نوا ٍح كثرية ،تح ّولت
يّ
املتوسع يف منطقة الرشق
األولويات األمريكية إىل مواجهة الحضور الصيني
ّ
األوسط وشامل أفريقيا من خالل املنافسة االقتصادية والدبلوماسية
واألمنية بشكل أسايس ،إىل جانب الخطابات السياسية عن التهديدات التي
تشكّلها الصني عىل العامل.
ويُعزى جزء كبري من املنافسة الناشئة بني القوى العاملية يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا إىل ّ
فك االرتباط األمرييك الذي يتجلىّ من خالل
األقل ،إذ يربز تواف ٌُق بني الحزبَني
تقليص عدد الجنود واالنخراط الدبلومايس ّ
الدميقراطي والجمهوري يف الواليات املتّحدة عىل رضورة االنسحاب من
الرشق األوسط ،ولن يتغيرّ هذا التو ّجه عىل األرجح .نتيجة لذلك ،تواجه
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحدياً بارزا ً يتمحور حول تأسيس
نظام إقليمي وتوازن قوى جديدَين .وال ّ
شك يف أ ّن التغيرّ ات يف القُطبية
ستؤدّي إىل تحديات .عالوة عىل ذلك ،تظهر مجاالت النفوذ وسياسات
االحتواء بشكل متزايد يف املنطقة ،لك ّن سياسات األمن املتبادل واحرتام
السيادة والتنمية االقتصادية ورفض املعادالت التي ال ربح فيها وال خسارة
هي أولويات أكرث فعالية .والتعاون بني الواليات املتّحدة والصني حاس ٌم
وسلمي .وتقدّم مجاالت مثل أمن الطاقة
عاملي ف ّعال
ّ
للوصول إىل نظام ّ
وحل الرصاعات مجاالت لتعاونٍ محتمل بني الواليات املتّحدة والصني.
ّ
بنية األمن اإلقليمي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
مع انسحاب الواليات املتّحدة من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
يتح ّول النظام األمني اإلقليمي من إطا ِر عملٍ أمني أحادي القطب بقياد ٍة
أمريكية إىل نظام متع ّد ِد األقطاب تتناح ُر فيه جهاتٌ فاعلة متعدّدة لكسب
النفوذ .وتشمل هذه الجهات دوالً مثل روسيا وإيران ،فضالً عن جهات
فاعلة أخرى مثل تركيا والدول الخليجية .وتشكّل التوترات والخصومات
الجيوسياسية املتزايدة ضمن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحدياً
لقدرة الصني عىل امل ُيض قُدماً بأهداف اقتصادية تطال املنطقة بر ّمتها
مع البقاء عىل حياد إزاء الخالفات اإلقليمية .وتهدّد الحروب بالوكالة
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والرصاعات األهلية الجارية املناف َع االقتصادية امل ُكتسبة من التعاون بني
الصني ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ونظرا ً إىل هذا السياق
اإلقليمي ،سينبغي عىل الصني تعديل سياساتها اإلقليمية وتكييف دورها.
فال الصني وال الدول الخليجية ميكنها االعتامد عىل الواليات املتّحدة لفرض
األمن اإلقليمي .فقد أصبح االعتامد عىل الواليات املتحدة لتأمني تدفّق
الطاقة والبضائع محفوفاً باملخاطر أكرث فأكرث بالنسبة لدو ٍل كالصني،
خصوصاً أ ّن املنافسة العاملية تحتدم بني هات َني الق ّوتَني العظميَني .عالوة
عىل ذلك ،ال تتحلىّ الصني وروسيا بالقدرات الالزمة للمحافظة عىل بنية
تحتية أمنية تطال املنطقة بأرسها.
ونظرا ً إىل أ ّن األمن والسياسة يحتلاّ ن األولوية مقارنة باالقتصاد والتجارة يف
املتوسع يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،سيتطلّب حضور الصني
ّ
املنطقة سياس ًة أكرث متاسكاً بشأن الرشق األوسط تتض ّمن دورا ً أمنياً أكرب.
بيد أ ّن إنشاء نظام أمني جديد سيكون صعباً ،فالرؤية الصينية لبنية األمن
اإلقليمي تتعارض مع أولويات عدّة دول خليجية بسبب املسألة اإليرانية.
أي بنية أمنية رشق أوسطية ،مماّ يضعها
فالصني تؤيّد تحليّ إيران بدور يف ّ
يف مواجهة مع دول خليجية مثل اململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتّحدة .ويعكس ذلك التزامات الصني مببادئ تعدّدية األطراف
وتوازن القوى وعدم التدخّل والحياد .وتكشف أولويات السياسيات هذه
عن تحديات وفرص عىل ح ّد سواء أمام املزيد من االنخراط الصيني يف
املنطقة ،وتربز أسئلة جدّية حول ما إذا كانت سياسة عدم التدخّل التي
تنتهجها الصني مستدامة .بيد أ ّن عدم التدخّل ال يعني أ ّن الصني ال تح ّرك
ساكناً ،بل الصني تنشئ تعاوناً أمنياً واقتصادياً بارزا ً مع دول يف أرجاء العامل.
ملؤسسات مثل االت ّحاد األفريقي .وميكن
وهي مت ّول ق ّوات عسكرية وتد ّربها ّ
أن تقدّم العالقات الصينية مع الدول األفريقية منوذجاً للعالقات املستقبلية
بني الصني ودول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وال س ّيام يف مجاالت
الصالت األمنية املتنامية.
التعاون االقتصادي والتجاري
بسبب النمو االقتصادي الصيني املتباطئ ،تحظى املناطق كافّة يف أرجاء
العامل مبستويات أدىن من االستثامرات الصينية ،ما عدا منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .فالصني من أكرب الجهات امل ُستث ِمرة يف هذه املنطقة
مع أكرث من  30مليار دوالر من االستثامرات األجنبية املبارشة ،واالعتامد
الصيني عىل نفط الرشق األوسط يزداد .وفيام يتّسم التعاون االقتصادي
يف مجاالت اسرتاتيجية مثل أمن الطاقة باملتانة بني الصني وعدّة دول يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ال ب ّد من اللجوء إىل مجاالت تعاون
أخرى .فتبعاً لورقة السياسات بشأن العالقات الصينية العربية التي نُرشت
يف العام  ،2016تركّز الصني عىل معادلة تعاون بشكل  ،1+2+3أي الطاقة
زائد املناطق الصناعية وتسهيل االستثامر زائد الطاقة النووية والطاقة
الجديدة وتكنولوجيا الفضاء.

مبادرة الحزام والطريق :التعاون بني الصني والرشق األوسط يف زمنٍ من االضطراب السيايس

لكن تربز تحديات أمام التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق بني الصني
َ
احتامل نشوء
والدول الخليجية بشكل خاص .وتشمل هذه التحديات
ً
مواجهة عسكرية بني إيران والواليات املتّحدة وتصعيدا يف املنافسة
األمريكية الصينية والتداعيات االقتصادي َة لجائحة فريوس كورونا املستج ّد
َ
الدول الخليجية عىل التفكري يف
وانهيا َر أسعار الطاقة .وتحثّ الجائح ُة
مسائل سلسلة التوريد وبذل الجهود لبناء قدرة التوريد محلياً أو لتنويع
سلسلة التوريد .ويأيت تح ّول سلسلة التوريد مبوازاة توطني اليد العاملة
ويضع قيودا ً عىل العماّ ل األجانب يف دول مجلس التعاون الخليجي .عالوة
عىل ذلك ،ع ّززت الجائحة تو ّجه أسعار النفط األدىن ،وهذا يعني أنّه ينبغي
أقل يف الكثري
أقل ورضائب أعىل وإعانات ّ
علينا أن نتوقّع فرص عمل ّ
من دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وهذا مزيج ميكنه أن يؤدّي إىل
اضطراب اجتامعي.
التعاون يف مجال البنية التحتية الرقمية واألمن
طريق الحرير الرقمي جزء ال يتج ّزأ من مبادرة الحزام والطريق .وتر ّوج
له الحكومة الصينية عىل أنّه استثام ٌر سليم ومساعد ٌة يف مجال التنمية
االقتصادية ودعم للبنية التحتية الرقمية يف أرجاء العامل .لكن تربز
مخاوف من أ ّن منو تكنولوجيا املراقبة والبنية التحتية الرقمية الصينيتني،
وال سيّام من خالل هيمنة الصني يف مجال تكنولوجيا االتصاالت من
الجيل الخامس ( )5Gوالذكاء االصطناعي ،سيع ّزز تو ّجهات تُق ّوي
السلطوية وتهدّد الح ّريات املدنية يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا .ومع تراجع نفوذ دو ٍل كالواليات املتّحدة وأوروبا ،ينتاب بعض
ناشطي املجتمع املدين ومنظّامته يف أرجاء الرشق األوسط وشامل أفريقيا
مخاوف من أنّهم يخرسون جهات حليفة تدعم الحوكمة الرشيدة
توسع دور الصني يف الشؤون العاملية،
والدمقرطة وحقوق اإلنسان .ومع ّ
يرزح النظام الدويل الليربايل تحت املزيد واملزيد من الضغط.
ويشكّل األمن السبرياين مصدر قلق مهماّ ً .فام من منافس أله ّمية رشكة
هواوي ( )Huaweiيف نرش شبكة اتّصاالت الجيل الخامس العاملية .وينطبق
ذلك بشكل الفت يف قطاعات التكنولوجيا املتقدّمة يف الدول الخليجية.
فاملنافسة عىل مجال تكنولوجيا املراقبة شديدة االحتدام ،وسيبقى هذا
األمر نقطة خالف بني الصني والواليات املتّحدة ،مع تداعيات ُممكنة عىل
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وقد حاولت الواليات املتّحدة
الضغط عىل الحلفاء يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وأوروبا لعدم
إبرام عقود مع هواوي ،لكن مل تنجح هذه االسرتاتيجية حتّى اآلن ،وما
زالت الصني تسيطر عىل مجال ات ّصاالت الجيل الخامس.
وللعالقات بني الصني ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا نوا ٍح
أخرى تتمحور حول األمن .فمكافحة اإلرهاب مسار ُمه َمل يف مجال
التعاون األمني .وتركّز اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب الصينية عىل
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التنمية االقتصادية أكرث منها عىل القدرة العسكرية .وتتّسم هذه
االسرتاتيجية أيضاً بالعنارص األساسية ذاتها امل ُعتمدة يف السياسة
الخارجية الصينية ،عىل غرار التعاون األمني من خالل الصالت الثنائية
غري العلنية .ويشمل التعاون األمني بني الصني ودول الرشق األوسط
وتدريب
وشامل أفريقيا تشاط َر املعلومات االستخبارية وبنا َء القدرات
َ
عنارص األمن وتقدي َم املع ّدات الدفاعية .لك ّنها تض ّم أيضاً التعاو َن
يف برامج التنمية االقتصادية والقضا َء عىل الفقر والتخل َّص من نزعة
التط ّرف .وينبغي أن يزداد التعاون األمني بني الصني ومنطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،وينبغي أيضاً اعتامد اسرتاتيجيات تجمع بني
األمن والتنمية االقتصادية والقضاء عىل الفقر.
أمن الطاقة واملناخ
الصني هي املستهلك األكرب للطاقة يف العامل وتستورد قرابة نصف نفطها
من الرشق األوسط ،لذا بني الصني ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
ترابط كبري يف مجال الطاقة .ويستأثر قطاع الطاقة بأكرث من  80يف املئة
من االستثامرات الصينية ،والصني هي املستورد األكرب للطاقة من منطقة
الخليج .والصني ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من بني أكرث
الدول إصدارا ً لثاين أكسيد الكربون .بالتايل ،نظرا ً إىل املخاطر املتنامية التي
يسبّبها التدهور البيئي وتغيرّ املناخ ،تزيد الصني ومنطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا من التعاون يف مجال الطاقة الخرضاء والتنمية الخرضاء.
ومن الرضوري اليوم فهم التهديدات األمنية التقليدية ،كاإلرهاب والجرمية
العابرة للحدود ،والتهديدات األمنية غري التقليدية ،كتغيرّ املناخ ومخاطر
الص ّحة العامة ،عىل ح ّد سواء .وينبغي عىل الصني ومنطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا زيادة التعاون يف مجال األمن غري التقليدي ،وبشكل خاص
عرب الحرص عىل أن تكون مشاريع مبادرة الحزام والطريق مستدامة بيئياً
وعرب زيادة االستثامر يف قطاعات الطاقة البديلة.
رسعت جائحة فريوس كورونا املستج ّد ع ّدة ات ّجاهات ُمقلقة يف
وقد ّ
مجال أمن الطاقة .ففي خالل ورشة العمل هذه يف ديسمرب ،2019
سبق أن تح ّول النقاش من مخاوف حيال ذروة العرض إىل مخاوف
حيال ذروة الطلب .وجرى ذلك قبل أن يؤث ّر الفريوس بش ّدة يف أسواق
االقتصاد والطاقة العاملية .لكن مل يخطر يف البال أ ّن ترا ُج َع الطلب
سيحدث بهذه الرسعة .فقد انخفضت أسعار النفط إىل مستويات
غري مس ّجلة قبالً وتعطّلت سلسلة التوريد العاملية بسبب إجراءات
اإلغالق .وزادت تداعيات الفريوس من الحاجة إىل تطبيق إصالحات يف
الدول النفطية وغري النفطية عىل ح ّد سواء يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .وبات اعتامد دول مثل الدول الخليجية عىل النفط
أخطر من قبل ،لذا عىل هذه الدول ترسيع جهودها لتنويع االقتصاد.
وينبغي عىل الدول الرثية غري النفطية أن تط ّور بشكل أفضل قاعدة
إنتاج صناعي متينة.

الق ّوة الناعمة الصينية
يشكّل الخطاب والصورة كالهام ناحي ًة أساسية يف مفهوم الق ّوة
وترتسخ الق ّوة الناعمة الصينية بشكل أسايس يف اآلليات
الناعمة.
ّ
االقتصادية والثقافية ،وتشكّل مبادرة الحزام والطريق واحدا ً من أطر
العمل الرئيسة التي من خاللها ت ُنرش هذه الق ّوة .ومر ّد ذلك إىل أ ّن
مبادرة الحزام والطريق ت ُس ِّهل املشاريع والخطابات الصينية املرتكزة
عىل التنمية من خالل مشاريع اقتصادية مشرتكة وسياحة مزدهرة
وانتشار معاهد كونفوشيوس ونشاطات تبادل الطالب لتعزيز تعلّم
اللغة الصينية .وتتمحور الق ّوة الناعمة حول نرش الخطاب وما إذا
كانت سياسات بلد ما وصورته متناغمة ويفهمها العامل جيدا ً .وتحاول
الصني الرتويج لفكر ٍة من التنمية واألمن املفي َدين بشكل متبادل.
عالوة عىل ذلك ،ت ُص ِّور الصني نفسها عىل أنّها مختلفة ج ّدا ً عن الدول
الغربية ،نظرا ً إىل أنّه ليس لديها تاريخ استعامري يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا وإىل التزامها بالتنمية وعدم التدخّل والحياد
املؤسسات الدولية.
وإىل دعمها للتعاون املتع ّدد األطراف من خالل ّ
وتحقّق الق ّوة الناعمة الصينية النجاح يف الكثري من النواحي بسبب
هذا التو ّجه ،مثلام بيّنته جهودها لدعم منظّمة الص ّحة العاملية
تفش فريوس كورونا املستج ّد.
وعرشات الدول يف خض ّم معركتها لوقف يّ
ويأيت ما يُس ّمى بـ”دبلوماسية الجائحة” يف فرتة صعبة لصورة الصني
يف الخارج نظرا ً إىل االت ّهامات بأ ّن افتقار الصني إىل الشفافية زاد من
تداعيات الفريوس العاملية .وأحدثت التقارير حول املعاملة الرديئة
التي تواجهها األقليات املسلمة يف وسائل اإلعالم الدولية رضرا ً بسمعة
الصني .ومع تدهور األمن اإلقليمي ،قد تحتاج الصني إىل اللجوء إىل
الق ّوة القاسية بغية حامية مصالحها االقتصادية يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .وقد يشكّل ذلك تحديات للسياسات الصينية
مثل سياسة عدم التدخّل والحياد .فالصني قوة اقتصادية عاملية عظمى،
ومن أجل تعزيز هذه املكانة وحاميتها ،ستربز عىل األرجح الحاجة إىل
اللجوء إىل الق ّوة الناعمة والق ّوة القاسية عىل ح ّد سواء.
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مواجهات القوى العاملية :التحديات واملخاطر والفرص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
السياق
لقد أث ّرت الحرب التجارية والتوتّرات الجيوسياسية بني الواليات املتّحدة
والصني سلباً يف االقتصاد العاملي وأنشأت بيئ ًة من الغموض للنظام الدويل.
وتحتدم املنافسة بني القوى العاملية يف أرجاء العامل ،مبا يف ذلك يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،عقب موجة من القومية والشعبوية
والتهديدات والفرص األمنية الناشئة .فام التأثري الذي ستخلّفه املواجهة
بني الصني والواليات املتّحدة عىل مبادرة الحزام والطريق والتعاون بني
الصني ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عموماً؟ وما الدور الذي
ينبغي عىل القوى العاملية تأديته يف املنطقة؟ وهل بإمكان الجهات الفاعلة
لحل الرصاعات اإلقليمية ودعم إطار عمل
الخارجية التعاون بفعالية أكرب ّ
أمني إقليمي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟

تغيت
أولويات الواليات امل ّتحدة يف الرشق األوسط رّ
بني فيشامن ()Ben Fishman
مع توسيع الصني حضورها يف الرشق األوسط ،باتت ّ
تحتك أكرث فأكرث
باملصالح األمريكية االسرتاتيجية التقليدية .وتتفاقم العالقات الصينية
األمريكية بفعل استجابة إدارة ترامب األخرية لجائحة فريوس كورونا
املستجدّ ،وال سيّام يف الطريقة التي ألقى بها الرئيس األمرييك دونالد
ترامب ووزير خارجيّته مايك بومبيو اللوم عىل الحزب الشيوعي الصيني
لنرش املرض وتغطيته .ويف الرشق األوسط ،يعني هذا األمر أ ّن األولويات
األمريكية الثنائية واإلقليمية تح ّولت إىل مواجهة النفوذ الصيني يف املنطقة
من خالل املنافسة االقتصادية ومبيعات األسلحة والصالت العسكرية ،فضالً
عن منافسة أوسع يف الرسائل والصور.
وقد ركّزت الواليات املتّحدة تاريخياً عىل أربع مصالح أساسية يف املنطقة ،أ ّولها
أمن الطاقة وحامية الخليج العريب ومضيق هرمز .وكانت الحاجة إىل نفط
الرشق األوسط الدافع خلف العالقة بني الواليات املتّحدة واململكة العربية
السعودية طوال عقود .واملصلحة الثانية هي الحرص عىل أمن إرسائيل
وتعزيز السالم العريب اإلرسائييل .والثالثة هي منع انتشار السالح النووي
ومنع إيران من تطويره .والرابعة هي مكافحة اإلرهاب ومحاربة تنظي َمي
القاعدة وداعش .وتبقى مصلح ٌة خامسة هي تعزيز الدميقراطية واإلصالح يف
أرجاء الرشق األوسط موض َع نقاش كبري يف الواليات املتّحدة وتغيرّ ت مع تغيرّ
اإلدارات األمريكية ،الجمهورية منها والدميقراطية عىل ح ّد سواء .وال ّ
شك يف
أ ّن األنظمة السلطوية يف الرشق األوسط ،حتّى تلك الصديقة للواليات املتّحدة،
تفضّ ل املقاربة الصينية بعدم التدخّل يف شؤون الدول األخرى الداخلية.
وتغيرّ ت أولويات الواليات املتّحدة يف الرشق األوسط يف خالل عهد إدارة
ترامب يف املجاالت االسرتاتيجية املرتبطة بأمن الطاقة وإرسائيل وإيران.
يخص مسألة أمن الطاقة ،غالباً ما يتب ّجح الرئيس ترامب أ ّن
ففي ما ّ
الواليات املتّحدة باتت اآلن دولة مصدّرة للنفط .بيد أ ّن استمرارية
صناعة النفط الحجري غدت موضع تساؤل عندما زادت اململكة العربية
إنتاج النفط من أجل
السعودية ،بقيادة ويل العهد مح ّمد بن سلامنَ ،
كسب موقع أفضل يف حصص أوبك بلس ( ،)OPEC+وال سيّام إزاء
روسيا .يف نهاية املطاف ،قَبِل ويل العهد السعودي بتقليص اإلنتاج ،ومر ّد
ذلك جزئياً إىل ضغط كبري مارسه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من
الواليات املن ِتجة للنفط الذين هدّدوا بوقف مبيعات األسلحة األمريكية
إىل اململكة .وما زال الرئيس ترامب يُبقي عىل عالقة إجاملية طيّبة مع
اململكة العربية السعودية .لكن إن فاز جو بايدن باالنتخابات الرئاسية
هذه السنة قد تتغيرّ الديناميات .فقد سبق أن تع ّهد بايدن بإجراء إعادة
تقييمٍ للعالقة األمريكية السعودية التي تضعضعت بش ّدة بفعل اغتيال
خاشقجي والحرب يف اليمن .وميكن أن مينح ذلك فرصة للصني لتعميق
عالقاتها مع اململكة العربية السعودية.
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يخص إرسائيل ،أدّى طرح خطة ترامب واحتامل ض ّم رئيس
ويف ما ّ
الوزراء بنيامني نتنياهو الض ّف َة الغربية إىل جعل العالقات األمريكية
اإلرسائيلية أكرث انحيازا ً بشأن مسألة السالم اإلرسائييل الفلسطيني.
بيد أ ّن العالقة األمنية األمريكية اإلرسائيلية ما زالت متينة للغاية.
وتشكّل الصني واحدة من نقاط االحتكاك العرضية .فمؤخرا ً ،فازت
رشكة صينية بعقد إلدارة ميناء حيفا بدءا ً من العام  .2021وس ّبب ذلك
توت ّرا ً بني الواليات املتّحدة وإرسائيل أل ّن األسطول األمرييك السادس
يرسو يف هذا امليناء .وقد أجرى وزير الخارجية األمرييك أ ّول زيارة
له عرب البحار منذ أزمة فريوس كورونا املستج ّد إىل إرسائيل ،وكانت
واحدة من أه ّم نقاط أجندته ثني إرسائيل عن القبول باستثامر صيني
يف معمل إقليمي كبري لتحلية املياه .وبعد الزيارة بفرتة قصرية اختار
اإلرسائيليون ُمص ّنعاً آخر.
يخص إيران ،تودّدت إدارة أوباما إىل الصني ليك تزيد الضغط عىل
ويف ما ّ
إيران لتوقف برنامجها النووي يف عملية مجموعة  5+1التي تح ّولت يف
النهاية إىل خطّة العمل الشاملة املشرتكة .وما إن تخّلت إدارة ترامب
عن هذه الخطّة لصالح حملة “الضغط األقىص” التي اعتمدتها وأنهت
أذونات استرياد النفط إىل الصني واألسواق اإليرانية األخرى يف بداية هذه
السنة ،تزايدت التوتّرات بني الصني والواليات املتّحدة حول إيران .فكام
قال بومبيو يف ديسمرب“ :الصني ليست استثناء ...طلبنا منهم عدم استرياد
النفط اإليراين الخام ،وسوف نتابع بفرض نظام العقوبات عىل الدول التي
ترتكب انتهاكات ،وال س ّيام عندما ترتبط هذه االنتهاكات بأنظمة سالح
الدمار الشامل لديها”.
ومن شأن األزمة الناشئة يف العالقات األمريكية الصينية منذ بروز جائحة
فريوس كورونا املستج ّد أن ت ُص ِّعب التعاون بشأن املسائل املذكورة أعاله
أكرث فأكرث.

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
لن تتأثّر كثرياً مبنافسة القوى العاملية
جني ليانغجيانغ ()Jin Liangxiang
من بني أه ّم مزايا النظام العاملي املتغيرّ صعو ُد الصني لتصبح ثاين أكرب
اقتصاد يف العامل ،ويف بعض النواحي ،ثاين أه ّم العب يف السياسة العاملية.
يف خض ّم هذا الصعود ،حاولت الصني بناء عالقات ثنائية تعود بالربح
تأسيس
عىل الجميع ،وال سيّام مع الواليات املتّحدة .فبالنسبة إىل الصني،
ُ
عاملي
نظام
عالقة تعاونية مع الواليات املتّحدة أم ٌر رضوري للوصول إىل
ّ
سلمي ،فيام تؤدّي عالقة تنافسية إىل كارثة .وقد تستم ّر املواجهات بني
ّ
الواليات املتّحدة والصني لبعض الوقت ،لك ّن الواليات املتّحدة ستدرك
عىل أمل أ ّن سياسة “أمريكا أوالً” ليست مستدامة يف اقتصا ٍد عاملي
تحكُمه معايري العوملة.
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لكن لسوء الحظّ ،ترى الواليات املتّحدة يف الصني تحدياً بارزا ً لقيادتها يف
الشؤون الدولية .وغدا ذلك واضحاً عندما أطلق الرئيس األمرييك السابق
باراك أوباما عملية إعادة التوازن يف آسيا-املحيط الهادئ التي ت ُعرف أيضاً
باسرتاتيجية “التو ّجه نحو آسيا” .و َخطَت إدارة ترامب خطوة أبعد يف هذا
املجال عرب اعتبار الصني خصامً اسرتاتيجياً ،إىل جانب روسيا وإيران .وبارشت
إدارة ترامب باسرتاتيجية احتواء ومواجهة شاملة ض ّد الصني ،وقد وصلت
إىل ذروتها مع اندالع الحرب التجارية التاريخية بني هات َني الدولتني .وقد
اقرتح أحد أعضاء فريق ترامب “االنفصال” حتّى ،أو تقليص كبري يف االعتامد
االقتصادي املتبادَل بني الصني والواليات املتّحدة.
وينيع جزء كبري من التوتّرات األمريكية الصينية من الجهد الذي تبذله
الواليات املتّحدة لكبح النفوذ االقتصادي والجيوسيايس الصيني املتنامي،
وتتجلىّ هذه التوتّرات يف الكثري من املسارح .وسيكون جنوب آسيا وآسيا
املحيط الهادئ املنطقتَني األكرث انخراطاً يف املسألة .مثالً ،اقرتحت الواليات
املتّحدة مجموعة جديدة من التحالفات من خالل عملية إعادة تجميع
إقليمية جديدة .وباتت ترى األمن يف املنطقة من خالل عدسة “الهند
واملحيط الهادئ” عوضاً عن “آسيا واملحيط الهادئ” .ويسمح ذلك للواليات
املتّحدة بإنشاء تحالف أمني أقوى الحتواء الصني .بالتايل ،ستصبح ٌ
دول
مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأسرتاليا الخطو َط األمامية للمنافسة
األمريكية الصينية.
ولطاملا كان الرشق األوسط عنرصا ً حاسامً يف املنافسة الجيوسياسية
الدولية ،لك ّن أثر التوتّرات األمريكية الصينية يف املنطقة سيكون
محدودا ً .واالستثناء الوحيد لهذا األمر هو إرسائيل .فقد ضغطت
الواليات املتّحدة عىل إرسائيل لتلغي مشاريع تجارية مع الصني ع ّدة
م ّرات .ففي العام  ،1996وقّعت حكومة رئيس الوزراء اإلرسائييل
بنيامني نتنياهو اتّفاقية لتبيع الصني نظام الرادار واإلنذار املبكر فالكون
( ،)Phalconلك ّن حكومة إيهود باراك ألغت االتّفاقية يف العام 1999
تحت الضغط األمرييك .ويف العام  ،2005–2004أعادات الصني إرسال
عدد من طائرات هاريب ( )Harpyاملُسيرّ ة ،التي اشرتتها من إرسائيل
يف التسعينيّات ،إىل إرسائيل لتخضع لصيانة وتحديثات تكنولوجية.
لك ّن الحكومة اإلرسائيلية أعادت الطائرات إىل الصني من دون تحديث
وذلك بسبب الضغط األمرييك من جديد .ويف يناير  ،2019زار مستشار
األمن القومي األمرييك آنذاك مايكل بولتون إرسائيل للضغط عىل
نتنياهو إللغاء اتّفاقية مع الصني أُبرمت لبناء ميناء جديد يف حيفا .ومل
تتكّلل زيارة بولتون بالنجاح وتابع الصينيون بناء امليناء عىل الرغم من
املعارضة األمريكية العلنية للمرشوع .ومؤخرا ً أكرث ،زار وزير الخارجية
مايك بومبيو إرسائيل يف  20مايو لحثّها عىل إلغاء مناقصة تق ّدمت بها
رشك ٌة صينية لبناء معمل سوريك ( )Sorekالثاين لتحلية املياه .لكن
هذه امل ّرة نجح الضغط األمرييك واختارت إرسائيل عوضاً عن ذلك
رشك ًة محلّية لبناء املعمل.

مبادرة الحزام والطريق :التعاون بني الصني والرشق األوسط يف زمنٍ من االضطراب السيايس

بيد أنّه من امله ّم لفت االنتباه إىل أ ّن حالة إرسائيل فريدة .فعموماً،
األقل تأثّرا ً مبنافسة القوى
ستكون منطقة الرشق األوسط من بني املناطق ّ
العاملية بني الواليات املتّحدة والصني .ولطاملا اعتَربت الواليات املتّحدة
إرسائيل واليتَها الواحدة والخمسني ومن َحتْها ك ّميات كبرية من املساعدات
االقتصادية واألمنية ،فضالً عن الدعم السيايس .وتعني هذه العالقة املم ّيزة
بالنسبة إىل الواليات املتّحدة أ ّن إرسائيل ستدعم بدون تردّد أولويات
السياسات األمريكية .لكن فيام ت ُعتَرب دول أخرى كثرية يف املنطقة حليفة
للواليات املتّحدة أيضاً وتعتمد عىل الحامية والدعم األمريكيَّني ،ال ت ُقارن
عالقتها بالواليات املتّحدة بعالقة إرسائيل بها .بعبارة أخرى ،قد ال ينجح
الضغط األمرييك بالرضورة يف هذا املجال.

النقاش
تباينت اآلراء حول طبيعة ّ
فك االرتباط األمرييك من منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .فقد بدأت الواليات املتّحدة تقليص ارتباطها
العسكري وعدد جنودها يف أماكن مثل العراق وسوريا وأفغانستان
يف خالل إدارة أوباما وتسارعت يف عهد إدارة ترامب .وبالفعل،
يربز توافق متزايد بني الحزبَني الجمهوري والدميقراطي بأنّه ينبغي
عىل الواليات املتّحدة ّ
فك ارتباطها عسكرياً باملنطقة .عالوة عىل
ذلك ،ميكننا قياس االنسحاب األمرييك يف مجاالت تتخطّى الحضور
العسكري ،مثل التواصل الدبلومايس .ويف عهد ترامب ،مل تعد الواليات
املتّحدة تنخرط يف زيارات دبلوماسية رفيعة املستوى دورية يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .عوضاً عن ذلك ،تنهمك سياسية الرشق
األوسط لدى اإلدارة بإيران واسرتاتيجية الضغط األقىص .ووصف بعض
املشاركني سياسة الواليات املتّحدة بأنّها متجذّرة بالضياع والتفكّك
وليست انسحاباً واضحاً .وقال آخرون إ ّن السؤال األسايس ليس ما إذا
كان ينبغي عىل الواليات املتّحدة البقاء أم املغادرة ،بل كيف قد تطبّق
الدولة سياسات وارتباطاً أذىك .وبرز إجامع بني البعض بأ ّن الواليات
املتّحدة بحاجة إىل البقاء كجهة فاعلة ورشيك ف ّعال أسايس يف املنطقة،
لك ّنها يف الوقت الراهن إ ّما غائبة بالكامل عن رصاعات املنطقة
املختلفة أو ال تدعم حالً لها .ويعني ذلك أ ّن الدول يف املنطقة ،والقوى
البارزة مثل الصني وروسيا ،محتارة بشأن االسرتاتيجيات األمريكية.
لذا إذا وضّ حت الواليات املتّحدة سياساتها ،سيصبح املجال للتعاون
ُمتاحاً أكرث.
وناقش املشاركون أيضاً سياسة الصني الخارجية يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا التي تختلف عن الواليات املتّحدة وروسيا
كلتيهام ،إذ أنّها تركّز عىل التنمية االقتصادية من خالل إطار عمل
مبادرة الحزام والطريق .ويسمح ذلك للصني بأن تكون رشيكاً اقتصادياً
بارزا ً لدول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وأدّت الصني دور
رسياً يف الشؤون الرشق أوسطية العا ّمة .وش ّدد بعض الخرباء
وساطة ّ
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الجلسة األوىل

عىل أ ّن الصني جهة مز ّودة للموارد األمنية ضمن أطر عمل متع ّددة
األطراف عىل غرار األمم املتّحدة .وأشار بعضهم إىل أنّه ليس للصني
املرتسخة بالصالت
تحالفات تقليدية ،بل هي متيل إىل الرشاكات
ّ
االقتصادية وعدم التدخّل والحياد .ولفت ع ّدة باحثني صينيني إىل أ ّن
الجهات الفاعلة الخارجية ميكنها املساعدة عىل فرض النظام واألمن
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،لكن عليها أيضاً أن تدعم
تعج بالرصاعات التي تق ّوض السيادة
مفهوم السيادة أل ّن املنطقة حالياً ّ
من خالل التدخّل الخارجي والهجامت عرب الحدود .وقال الكثري من
أقل من مناطق أخرى باالحتكاكات
املشاركني إ ّن املنطقة ستتأث ّر ّ
األمريكية الصينية ،باستثناء إرسائيل عىل األرجح .وأشار البعض أ ّن
املنافسة بني الصني والواليات املتّحدة حول منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا غري رضورية أل ّن بني هات َني الق ّوتني العامليّتني ع ّد َة
مجاالت من التعاون ،وال س ّيام يف مجال أمن الطاقة.
وطُرحت ع ّدة أسئلة عن مصالح روسيا االسرتاتيجية يف املنطقة وعن
لكل
عالقتها بالصني ،باإلضافة إىل االختالفات بني السياسات الخارجية ّ
من البل َدين .وبرز توافق بأ ّن الصني أدّت دورا ً اقتصادياً أكرث فيام
مالت روسيا إىل الرتكيز عىل األمن .لكن ت ّم التناقش كثريا ً حول ما إذا
كانت هاتان الق ّوتان العامليّتان تتشاطران مصالح اسرتاتيجية يف الرشق
األوسط .مثالً ،توافقت السياسات الروسية والصينية حول ع ّدة مسائل،
مثل التصويت معاً حول سوريا يف مجلس األمن يف األمم املتّحدة .بيد
أ ّن مشاركني آخرين قالوا إ ّن التصويت املشابه يف مجلس األمن يعطي
التزاماً متشاركاً مببادئ السيادة وعدم التدخّل .وأكّد البعض أ ّن سياسة
روسيا إزاء الرشق األوسط كانت واضحة جدا ً ،إذ ترغب يف تأسيس
املتوسط ،فيام تفتقر سياسة الصني
مجاالت نفوذ يف أماكن مثل رشقي
ّ
إزاء الرشق األوسط إىل أهداف واضحة.
وأجمع املشاركون عىل أ ّن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تواجه
تحدياً حاسامً يقيض بتأسيس نظام إقليمي وتوازن قوى جدي َدين .وال
ّ
شك يف أ ّن التغيرّ ات يف القطبية ستؤدّي إىل تحديات .عالوة عىل ذلك،
تظهر مجاالت النفوذ وسياسات االحتواء بشكل متزايد يف املنطقة،
وأكّد بعض املشاركني أ ّن عىل هذا الوضع أن يتغيرّ وأ ّن سياسات األمن
املتبادل واحرتام السيادة والتنمية االقتصادية ورفض املعادالت التي
ال ربح فيها وال خسارة هي أولويات أكرث فعالية .وت ّم التداول أيضاً
مبسألة القرب الجغرايف وما إذا كان من تو ّجه متزايد ّ
لفك االرتباط
من مناطق بعيدة .ويعكس ذلك ات ّجاهات أوسع منا ِهضة
للعوملة ميكنها أن تزداد يف املستقبل .لك ّن منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ليست يف الجوار املبارش للصني أو روسيا ،وأشار بعض
املشاركني إىل أ ّن الصني مهت ّمة أكرث بجوارها املبارش يف آسيا ،وال سيّام
نظرا ً إىل انتشار عمليات بحرية أمريكية قرب مضيق تايوان وبحر
جنوب الصني.

الجلسة الثانية

دور الصني يف األمن اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا :سياسات عدم التدخّل وسياستها
السياق
لطاملا شدّد صانعو السياسات يف الصني عىل عدم التدخّل والعالقات
املتوازنة يف السياسة الخارجية ،وهذا تو ّج ٌه َخدَم الصني والجهات الفاعلة
اإلقليمية ج ّيدا ً يف املايض .بيد أ ّن التوتّرات والخصومات الجيوسياسية
املتزايدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تشكّل تحدياً لقدرة
الصني عىل السعي لتحقيق األهداف االقتصادية عىل صعيد املنطقة
مع البقاء عىل هامش الخالفات اإلقليمية .فالحروب بالوكالة الجارية
ُحصلة من التعاون بني
والرصاعات املدنية ته ّدد املكاسب االقتصادية امل َّ
الصني ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ونظرا ً إىل هذا السياق
اإلقليمي ،كيف تتغيرّ العالقات الصينية الثنائية واملتع ّددة األطراف يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟ وما الدور األمني الذي تسعى
الصني إىل تأديته يف املستقبل وما الدور الذي تتص ّور دول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا أ ّن الصني ستؤدّيه؟

تتغي مع تراخي مث ّبتات األمن اإلقليمي تدريجياً
رمال الخليج رّ
جاميس دوريس ()James Dorsey
عىل خلفي ٍة من التساؤالت حول التزام الواليات املتّحدة بأمن الخليج،
تواجه الصني مسألة الطريقة التي ميكنها فيها تحويل مظلّة األمن اإلقليمي
األمريكية إىل بنية موثوقة ومناسبة لجميع الجهات .فال الصني وال الدول
الخليجية ميكنها االعتامد عىل املدى الطويل عىل استعداد الواليات املتّحدة
للدفاع عن املنطقة وعن تدفّق الطاقة والسلع بشكل غري مرشوط.
األقل ،يف أ ّن نظرة الصني ملا يُشكِّل
وتكمن املشكلة ،يف الوقت الراهن عىل ّ
بنية تحتية أمنية إقليمية عملية تتعارض مع نظرة الدول الخليجية البارزة
عىل غرار اململكة العربية السعودية .وتعتقد الصني أ ّن بنية أمنية جديدة
ينبغي أن تض ّم إيران ،وهذا يتعارض مبارشة مع مظلّة الدفاع األمرييك
الراهنة ،املص َّممة ملواجهة إيران.
وقد تواصلت اإلمارات العربية املتّحدة مع إيران يف السنة املاضية يف
رصت أيضاً عىل أنّه من املستحيل
محاولة للح ّد من التوت ّرات ،لك ّنها أ ّ
حقيقي يف العالقات إن مل تخفّف إيران من دعمها
تحقيق انفراج
ّ
للميليشيات الوكيلة يف ع ّدة دول رشق أوسطية وإن مل تع ْد الجمهورية
اإلسالمية إىل اتفاقية يت ّم التفاوض بشأنها من جديد وتوقف برنامجها
النووي وبرنامجها للصواريخ البالستية .وجعلت اململكة العربية
ألي انفراج .وما يعقّد األمور
السعودية هذَين املطل َبني رشطاً مسبقاً ّ
هو أ ّن الصني وروسيا كلتَيهام تفتقران إىل النيّة أو القدرة للمساهمة
بشكل بارز يف إنشاء بنية أمن خليجي ُمعاد تص ّورها.
وتدرك الدول الخليجية خري إدراك حدود الصني وروسيا ،وباتت تعرف أنّه
ما من ق ّوة قادرة عىل تأدية الدور األمني الذي تؤدّيه الواليات املتّحدة.
ويشري هذا األمر إىل أ ّن اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية
املتّحدة والدول األخرى قد ال تقلّص إنفاقها الضخم عىل حيازة األسلحة
وال تعزيزها الصناعات الدفاعية املحلّية عىل الرغم من األزمة االقتصادية
الصعبة التي خلّفتها جائحة فريوس كورونا املستجدّ.
عالوة عىل ذلك ،من شأن انطالق سباق تسلّح إقليمي أن يعود بالنفع
عىل الصني ،شأنها شأن روسيا ،حتّى لو بقيت الواليات املتّحدة وأوروبا
عىل األرجح الالعبَني املسيط َرين .ويؤ ّجج هذا السباق الخطوات التي
تخطوها إيران نحو القدرة النووية العسكرية املحتملة مع انسحابها بشكل
متزايد من االتفاقية الدولية امل ُربمة يف العام  2015التي أوقفت برنامجها
النووي .وما زالت البالد تسري قُدماً يف تطوير الصواريخ البالستية وتوسيع
دليل
التكنولوجيا األمنية يف الفضاء ،وإطالق قمر صناعي عسكري يف أبريل ٌ
عىل ذلك .وتستفيد إيران من حالة عدم اليقني التي تهيمن عىل الخليج
حيال موثوقية إدارة ترامب والتزامها بأمن الرشق األوسط.
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والسؤال املطروح هو إىل متى تستطيع الصني االعتامد عىل إطار عمل
أمرييك متدهور لضامن مصالحها األمنية اإلقليمية .وهذه اسرتاتيجية
متقلقلة أكرث فأكرث بسبب االلتزام األمرييك املتضائل بتوفري بُنية أمنية
وبسبب املخاطر التي ت ُرتّبها بيئة تتزايد فيها الضغوط عىل الواليات املتّحدة
لالستمرار باالنفصال عن الصني .نتيجة لذلك ،ستتّسم العالقات الصينية
األمريكية برتاجع يف مجاالت التعاون أو املصلحة املشرتكة.
وميكن أن تصبح اإلجابة عن هذا السؤال أمرا ً مل ّحاً عاجالً وليس آجالً .فعىل
األرجح أن تستلم الدول الخليجية ،والصني أيضاً ،زمام األمور حتّى إجراء
االنتخابات الرئاسية األمريكية يف نوفمرب  .2020وهي تنتظر لرتى إن كان
مرشّ ح الحزب الدميقراطي املحتمل جو بايدن سيفوز باالنتخابات وما إذا
كان سيُعيد رسم السياسة األمريكية يف الرشق األوسط .وهذه اسرتاتيجية
محفوفة باملخاطر أيضاً نظرا ً إىل أ ّن بايدن قد يغيرّ سياسة الرشق األوسط
بالشكل أكرث منها باملضمون.

سياسة الصني غري املرتابطة إزاء الرشق األوسط
غالب داالي
تتح ّدى دول مثل الصني وروسيا هيمنة الواليات املتّحدة التقليدية يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وتؤدّي هاتان الق ّوتان أدوارا ً
مختلفة للغاية .فتعمل روسيا أكرث كرشيك أمني فيام تعتنق الصني
الرشاكات االقتصادية غري املرشوطة .بيد أ ّن هذا االختالف بني املجاالت
االقتصادية والسياسية واألمنية ليس واضح املعامل دامئاً .فرشاكات
روسيا األمنية مع الجهات الفاعلة اإلقليمية تتض ّمن عائدات اقتصادية
عىل غرار مبيعات األسلحة بكم ّيات أكرب وتنسيق أفضل حول أسعار
الطاقة مع الدول األعضاء العربية يف أوبك وتوسيع عملية بناء معامل
الطاقة النووية ومستويات أعىل من االستثامر .وعىل نحو مامثل ،ال
ّ
شك يف أ ّن املقاربة الصينية امل ُرت ِكزة عىل االقتصاد ستتطلّب دورا ً أمنياً
أكرب يف املنطقة .وحالياً ،الصني هي الشاري األكرب للنفط الخليجي،
لك ّنها تعتمد عىل املظلّة األمنية والحضور البحري األمريك َّيني لضامن
تدفّق نفطها من املنطقة .بيد أ ّن هذا الوضع غري ُمستدام ،أل ّن
الواليات املتّحدة ت ُقلِّص دورها ،مام يجعل أمن الطاقة الصيني ضعيفاً
إزاء التقلّبات السياسية يف املنطقة.
وإزاء ما يعتربه القادة اإلقليميون إدار ًة أمريكية غري جديرة بالثقة
ومتقلّبة ،يبحث هؤالء عن توطيد عالقاتهم مع قوى دولية أخرى .وقد
أصبح هذا التح ّوط الجيوسيايس منحى بارزا ً من السياسة الخارجية
يف الرشق األوسط اليوم ،إذ يرسي االنتقاد للسياسة األمريكية والثناء
للصني يف عواصم املنطقة .ووقّع معظم قادة املنطقة مجموعة متن ّوعة
من االت ّفاقات الثنائية .وعىل الرغم من أ ّن الواليات املتّحدة ص ّنفت
الصني منافساً اسرتاتيجياً ،وقّعت بعض أقوى الدول الحليفة لها ،عىل
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غرار مرص واإلمارات العربية املتّحدة واململكة العربية السعودية،
اتفاقات رشاكة اسرتاتيجية شاملة مع الصني.
ومن املر ّجح ج ّدا ً أن تحثّ هذه الصالت املتع ّمقة الص َني عىل تأدية
دور أمني وسيايس أكرب يف أمن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
تحتل السياسة واألمن األولوية أمام
ففي النهاية ،يف الرشق األوسطّ ،
االقتصاد والتجارة .وتطرح هذه الوقائع سؤالَني أساسيني حول العالقات
بني الصني والرشق األوسط .ملاذا تراهن هذه الدول عىل الصني؟ وما
هي الحدود والقيود التي تواجهها الصني ليك تؤدّي دورا ً أكرب وأكرث
فعالية يف األمن اإلقليمي؟
بداية ،تلجأ دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا عادة إىل الصني ،وإىل
روسيا ،كلّام واجهات توت ّرا ً أو صعوبة يف عالقاتها مع الواليات املتّحدة.
عالوة عىل ذلك ،ت ُرا ِهن هذه الدول عىل الصني ألنّها ابتكرت ظاهرياً
معادلة للتنمية االقتصادية من دون إصالحات سياسية .باالستيحاء
من هذه التجربة ومن املخاوف من ثورات الربيع العريب يف العام
 ،2011تحاول هذه األنظمة أن تحذو حذو النموذج الصيني .فتأمل
أن تكسب الرشعية من خالل التق ّدم االقتصادي عوضاً عن اإلصالح
السيايس .باإلضافة إىل ذلك ،أوىل أولويات السياسة الخارجية الصينية
هي التواصل االقتصادي وأمن تدفّقات موارد الطاقة وأمن استثامراتها
يف الرشق األوسط .فالصني مهت ّمة بتصدير السلع والبضائع وليس
األفكار السياسية ونوع النظام الحاكم .ويجعل هذا األمر من الصني
خيارا ً جذّاباً للدول الرشق أوسطية التي ال تحبّذ التدخّل يف شؤونها
الداخلية وسياساتها السلطوية والتي ترغب يف الحصول عىل مستويات
أعىل من االستثامر والتمويل األجنب َّيني للمشاريع التنموية الطموحة.
بيد أ ّن أمام انخراط الصني يف املنطقة ع ّد َة قيود .فسياسة الصني إزاء
الرشق األوسط ،إن كان لها سياسة ،يشوبها عدم الرتابط االسرتاتيجي.
فهي أحادية البعد (تركّز عىل االقتصاد والطاقة) وتعاملية ،بدون إطار
أي دولة من
عمل شامل .نتيجة لذلك ،ليس للصني عالق ٌة مم ّيزة مع ّ
دول املنطقة .وباالستفادة من عدم الرضا عن الواليات املتّحدة ،تفضّ ل
الصني أن تفصل ملفّات االقتصاد والطاقة عن املسائل الجيوسياسية
يف املنطقة .لكن يف منطقة تشهد فيها املسائل السياسية البارزة كلّها
منازعات شديدة والتوت ّراتُ الجيوسياسية ازديادا ً ،تصبح هذه املقاربة
غري مستدامة.
وتبقى الصالت الدفاعية العريقة وامل ُأمسسة التي تت ّحىل بها الواليات
املتّحدة يف الرشق األوسط عائقاً أساسياً آخر .فالصني تدرك جيدا ً
حدودها يف املنطقة إزاء الواليات املتّحدة .وهي تسعى لتفادي
املواجهة واملواقف التي يشعر فيها حلفاء الواليات املتّحدة بأنّهم
مرغمون عىل االختيار بني هاتَني الق ّوتني .وحتّى اآلن ،استطاعت دول

الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن ت ُبقي عىل توازن بني الدولتَني .بيد
أ ّن ذلك سيولّد عىل األرجح احتكاكاً يف عالقتها مع الواليات املتّحدة،
إذ ترى هذه األخرية حضور الصني املتنامي يف الرشق األوسط تهديدا ً،
فيام تستفيد الصني من املظلّة األمنية األمريكية يف املنطقة .عالوة عىل
ذلك ،تح ّبذ الصني كثريا ً حضور الواليات املتّحدة يف الرشق األوسط،
أل ّن ذلك يقلّص الق ّوة األمريكية يف مناطق أكرث اسرتاتيجية مثل بحر
جنوب الصني.

النقاش
بدأ النقاش بالتساؤل ما إذا كانت سياسة عدم التدخّل الصينية مستدامة.
وجرى أيضاً نقاش مه ّم ملا يُس ّمى “النموذج الصيني” ،وما إذا كانت بكني
تحاول تصدير هذا النموذج إىل دول أخرى .عالوة عىل ذلك ،هل سيكون
تقسيم املهام الظاهري بني الصني وروسيا ممكناً يف املستقبل؟ وعموماً
أكرث ،مع احتدام القومية االقتصادية واملعادالت الصفريّة ومنافسة القوى
العظمى يف العامل ،هل ستتمكّن الصني مع املحافظة عىل سياسة عدم
التدخّل والحياد التي تنتهجها ،وال س ّيام إن أصبحت مصالحها االقتصادية
والسياسية املبارشة عرضة للتهديد؟
وقال بعض املشاركني إ ّن مفهوم عدم التدخّل يشوبه سوء فهم جوهري.
فللكثريين ،يعني عد ُم التدخّل عد َم التطفّل يف شؤون دول أخرى وعدم
االنخراط عسكرياً .لكن هذا ال يعني أ ّن الصني ال ت ُح ِّرك ساكناً .فقد
أرسلت بكني مثالً ق ّوات حفظ سالم ودعمت الجهود الدبلوماسية مع
كوريا الشاملية وإيران .لك ّن األه ّم أ ّن الصني ت ُع ّزز هذه الخطوات
من خالل التع ّددية .وناقش املشاركون من األمم املتّحدة فكرة ما إذا
كانت الصني تنخرط فعالً بعدم التدخّل ،نظرا ً إىل نفوذها االقتصادي
والسيايس الكبري يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وقال الكثري
من املشاركني إ ّن التزام الصني بعدم التدخّل وه ٌم ،فيام قال آخرون إ ّن
عدم التدخّل يعني عدم التطفّل يف شؤون الدول األخرى وإ ّن الصني
متارس هذه السياسة بنجاح .ولهذا السبب ت ُعارِض الصني التدخّل
لتغيري األنظمة.
يخص النموذج االقتصادي الصيني ،ناقش املشاركون انتشار
ويف ما ّ
تكنولوجيا املراقبة (ودولة املراقبة) والدور الذي تؤدّيه عالقات الصني مع
الدول األخرى يف العامل .فبحسب أحد املشاركني ،كانت قدرات املراقبة
مشمولة يف خطط املمر االقتصادي الصيني الباكستاين مثالً .ويف أوزبكستان،
عند توقيع عقود مع الرشكات الحكومية الصينية ،يت ّم رشاء تكنولوجيا
يخص ما يُس ّمى بتقسيم املهام بني الصني وروسيا ،ناقش
مراقبة .ويف ما ّ
بعض الخرباء مدى التعاون الفعيل بني البلدَين ،إذ يعتقد الكثريون أ ّن هذا
ليس تحالفاً بارزا ً وما زال بني روسيا والصني الكث ُري من املنافسة حتّى لو
تراصفت مصالحهام غالباً يف منتديات مثل مجلس األمن.
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وجرى حوار مهم حول سياسات الصني األفريقية ،ولفت أحد املشاركني
أ ّن الصني بدأت باالنخراط يف أفريقيا عىل أسس اقتصادية بحتة ث ّم
تط ّور هذا االنخراط إىل انخراط متمحور أكرث بكثري حول األمن ،مثلام
بيّنت القاعدة العسكرية الصينية يف جيبويت .وقد يكون ذلك درساً ملا
ستقوم به الصني عىل األرجح يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وأطلق هذا الحوار نقاشاً حول تلك القاعدة ،التي قال بعض الزمالء
الصينيني إ ّن هدفها أساساً دعم جهود مكافحة القرصنة التي وافق
عليها مجلس األمن.
وحول مسألة التدخّل ،ذكر أحدهم أ ّن الصني تؤ ّمن بالفعل دعامً أمنياً.
مثالً يف العام  2015بدأت الصني بتقديم دعم أمني لالتّحاد األفريقي.
وتؤ ّمن الصني دعامً بقيمة  16مليون دوالر تقريباً لتدريب القوات
األفريقية االحتياطية .وقد ص ُممت هذه الق ّوات للتدخّل العسكري.
وتبعاً ألحد املشاركني ،يحدث هذا التدخّل عند وقوع أحداث
“غري دستورية” يف بعض الدول األفريقية .وت ّم التشديد عىل أ ّن هذا
النوع من التدخّل يرتكز عىل الجهود الجامعية للدول األفريقية .ففي
العام  ،2003عندما ت ّم تأسيس االت ّحاد األفريقي ،ت ّم إنشاؤه مع مجلس
أمن وسالم ُم ٍ
ناط بإدارة عمليات التدخّل .وأفضل طريقة للصني لدعم
التدخّل هي احرتام التوافق بني الدول األفريقية الذي يأيت من مجلس
األمن والسالم يف االت ّحاد األفريقي .وميكن أن مينح ذلك منوذجاً للصني
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وناقش أحد املتح ّدثني هذه
مؤسسات إقليمية أقوى بكثري من
النقطة ،قائالً إ ّن ألفريقيا مجموع َة ّ
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ومن الصعب بناء التعاون
املؤسسايت
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بسبب الضعف
ّ
الشديد وغياب الرؤية الجامعية.
أخريا ً ،ناقش املشاركون خطوات الحكومة الصينية يف إقليم شينجيانغ
ومعاملتها للمجتمع اإليغوري .وش ّدد بعض املتح ّدثني عىل املخاطر
األمنية يف شينجيانغ وأه ّمية التعاون ملكافحة اإلرهاب بني الصني
رص آخرون عىل أ ّن
ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فيام أ ّ
التقارير الصادرة عن معاملة الحكومة ألقليّاتها املسلمة تض ّمن
انتهاكات مقلقة لحقوق اإلنسان .وسبق أن بدأت هذه التقارير
باإلرضار بسمعة الصني لدى شعوب دول الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ،وقد ت ُض ِعف التعاون بني الصني والرشق األوسط أكرث فأكرث إن
يتحسن الوضع.
مل
ّ
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التعاون يف سياق مبادرة الحزام والطريق :آفاق النمو وعراقيل السياسات واملخاطر الناشئة

السياق
الصني من أكرب الدول املستثمرة اليوم يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا مع استثامرات أجنبية مبارشة بقيمة تفوق  30مليار دوالر .بيد
أ ّن تباطؤ االقتصاد العاملي يولّد تحديات للتعاون االقتصادي بني الصني
ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .فام هي إمكانية الدعم التي ميكن
أن يقدّمها من ّو التعاون املايل واالستثامري لدعم مشاريع البنى التحتية
وزيادة تكامل القطاع املايل يف مبادرة الحزام والطريق يف زمن من الضبابية
الخاصة والعا ّمة يف
املؤسسات املالية
ّ
الجيوسياسية واالقتصادية؟ وما دور ّ
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا والعراقيل التي تواجهها يف خالل
هذه الفرتة من التوتّرات العاملية واإلقليمية املتزايدة؟ عالوة عىل ذلك،
ما تأثري االحتجاجات االجتامعية املندلعة يف عدد من دول الرشق األوسط
وشامل أفريقيا يف احتامالت النمو والتعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق؟

عىل الرغم من النمو االقتصادي املتباطئ ،االستثامر الصيني
يبقى قوياً يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
حاتم الشنفري
أصبحت الصني أكرب مستورد للنفط الخام يف العامل للم ّرة األوىل يف العام
 ،2015ونصف هذا النفط الخام مصد ُره الرشق األوسط .ويف العام ،2018
انخفض االستثامر الصيني املبارش ،وال سيّام لعقود البناء ،بقيمة مئة مليار
دوالر ،تبعاً لألرقام التي نرشها معهد املرشوع األمرييك ( )AEIحول
مامرسات االستثامر العاملية يف الصني .وبسبب النمو االقتصادي الصيني
كل املناطق يف العامل تراجعاً يف مستويات االستثامر
املتباطئ ،شهدت ّ
الصيني .لك ّن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا كانت االستثناء .فمنذ
انطالق مبادرة الحزام والطريق يف العام  2013وحتّى العام  ،2018كانت
أوروبا تتلقّى أعىل االستثامرات الصينية بحسب املنطقة ،تليها أفريقيا
جنوب الصحراء ث ّم رشق آسيا فالواليات املتّحدة ث ّم منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا.
لكن يف العام  ،2018باتت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف املرتبة
الثانية بعد أوروبا من حيث االستثامرات ،إذ تلقّت أوروبا قرابة  47مليار
دوالر يف تلك السنة ،فيام حظيت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
بنحو  28مليارا ً ،لذا ازداد تركيز االستثامرات عىل منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا كثريا ً .ويرتبط هذا األمر باعتامد الصني املتزايد عىل نفط
الرشق األوسط .وضمن منطقة الرشق األوسط ،تصدّرت اململكة العربية
السعودية القامئ َة للسنوات األربع عرشة األخرية من العام  2005إىل العام
 ،2018تليها اإلمارات العربية املتّحدة .لكن من العام ( 2013تاريخ انطالق
مبادرة الحزام والطريق) إىل العام  ،2018كانت اإلمارات العربية املتّحدة
املتلقّي األكرب لالستثامرات الصينية ،تليها مرص واململكة العربية السعودية
فإيران والجزائر ث ّم العراق .من ناحية أخرى ،تض ّم الدول الخمس عرشة
األوىل التي ت ُصدِّر النفط إىل الصني روسيا يف أعىل القامئة ،تليها اململكة
العربية السعودية .لذا يُعترب أمن الطاقة شديد األه ّمية للصني .لكن من
امله ّم لفت االنتباه إىل أ ّن للصني حدودا ً أيضاً يف مواردها املالية ،وميكن أ ّن
يح ّد ذلك مبادرة الحزام والطريق .ومن املسائل األخرى أ ّن بطالة الشباب
يف املنطقة تشكّل تحدياً كبريا ً ملبادرة الحزام والطريق .فيمكن أن يؤدّي
ذلك إىل عدم استقرار يف املنطقة .زد عىل ذلك أ ّن النفوذ الغريب ،وال س ّيام
من الواليات املتّحدة واململكة املتّحدة ،سيستم ّر مبقاومة النفوذ الصيني.
وميكن أن يشكّل النمو املرتاجع يف االقتصاد العاملي ،وخصوصاً يف سياق
جائحة فريوس كورونا املستج ّد العاملية ،عامالً مهامً للغاية .وميكن أن
يفيض ذلك إىل تداعيات متن ّوعة .لكن باإلجاملّ ،
تدل البيانات بوضوح إىل
االستثامر الصيني يف املنطقة ازداد ،وال س ّيام منذ انطالق مبادرة الحزام
والطريق .بيد أ ّن الحكومات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
ليست واضحة حيال ما تريده بالضبط من مبادرة الحزام والطريق والصني،
لذا ال تستفيد هذه الدول من هذه املبادرة كام يجدر بها.
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التحديات أمام التعاون ضمن مبادرة الحزام
والطريق بني الصني والدول الخليجية
وو بينغبينغ ()Wu Bingbing
ليست مبادرة حزام واحد طريق واحد مج ّرد حزام “واحد” وطريق
“واحد” ،بل هي تض ّم شبكة من الرشاكات واملشاريع .وتض ّم مبادرة
الحزام والطريق رشاكة بني الصني والدول الخليجية ورشاكة اسرتاتيجية
شاملة بني الصني واململكة العربية السعودية (عام  )2016وإيران
(عام  )2016واإلمارات العربية املتّحدة (عام  ،)2018ورشاكة
اسرتاتيجية مع قطر (عام  )2014والعراق (عام  )2015والكويت
(عام  )2018وعامن ( .)2018وتتض ّمن مشاريع مع الدول الخليجية،
مثل مدينة الحرير ومرشوع الجزر الخمسة يف الكويت ومدينة جازان
االقتصادية يف اململكة العربية السعودية ومرشوع ميناء الدقم يف
عامن وميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية يف أبوظبي ومرشوع
ميناء حمد يف قطر .وترتكز مبادرة الحزام والطريق عىل أربعة مجاالت
أساسية :التصنيع وبناء البنى التحتية والطاقة والتمويل .وتنبع هذه
املجاالت األساسية من الخربة الصينية املمت ّدة عىل أربعني عقدا ً يف
إصالح السياسات واالنفتاح االقتصادي .وتبعاً لورقة السياسة حول
العالقات الصينية العربية التي أصدرتها الصني يف العام ،2016
ركّزت الصني عىل معادلة  1+2+3للتعاون ،أي الطاقة زائد املناطق
الصناعية وتسهيل االستثامر زائد الطاقة النووية والطاقة الجديدة
وتكنولوجيا الفضاء.
ويواجه التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق بني الصني ودول مجلس
التعاون الخليجي تحديات ،أ ّولها أ ّن مواجهة عسكرية ممكنة بني إيران
والواليات املتّحدة يف منطقة الخليج ميكن أن ته ّدد السالم واالستقرار.
فمنذ أن انسحبت إدارة ترامب من اتفاقية العمل الشاملة املشرتكة
يف مايو  ،2018فرضت الواليات املتّحدة سياس ًة من الضغط األقىص
تستهدف قطا َعي الطاقة واملالية اإليرانيني وتح ّد من نفوذ إيران يف
املنطقة .يف املقابل ،اعتمدت إيران مقاربة املقاومة القصوى .وشارفت
الواليات املتّحدة وإيران عىل املواجهة العسكرية يف يونيو  2019ويف
يناير  .2020وتعمل الواليات املتّحدة عىل متديد قرار األمم املتّحدة
الذي مينع إيران من استرياد أسلحة تقليدية ،مماّ ميكنه أن يس ّبب
املزيد من التوتّر يف املنطقة.
ثانياً ،تحاول الواليات املتّحدة زيادة منافستها مع الصني يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،إذ تقترص املنافسة األمريكية الصينية
حالياً باإلجامل عىل منطقة آسيا واملحيط الهادئ والعالقات الثنائية
املرتبطة بالتجارة والتكنولوجيا .وتحاول الواليات املتّحدة الضغط عىل
الدول الحليفة لها يف منطقة الخليج للح ّد من تعاونها مع الصني.
ثالثاً ،ميكن أن تؤث ّر التغيرّ ات املحتملة يف سالسل التوريد عىل التعاون
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التجاري واالقتصادي بني الصني ودول مجلس التعاون الخليجي .فتحثّ
الجائحة الدول الخليجية عىل التفكري يف مسائل سلسلة التوريد وبذل
الجهود لبناء قدرة التوريد محلّياً أو لتنويع سلسلة التوريد .ويأيت
تح ّول سلسلة التوريد مبوازاة توطني اليد العاملة ويضع قيودا ً عىل
العماّ ل األجانب يف دول مجلس التعاون الخليجي .رابعاً ،عالوة عىل
ذلك ،لقد ع ّززت الجائحة تو ّجه أسعار النفط املنخفضة ،مماّ ميكنه أن
رض بشكل فادح باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي .فأسعار
ي ّ
أقل،
أقل ورضائب أعىل وإعانات ّ
النفط املنخفضة تعني فرص عمل ّ
وهذا مزيج ميكنه أن يؤدّي إىل اضطراب اجتامعي.
وتعتقد الصني أ ّن الفريوس ال يف ّرق بني الحدود ويشكّل تحدياً دولياً.
بناء عىل ذلك ،ينبغي التعامل مع األزمة من خالل التعاون الدويل.
وال ميكن معالجة التحديات العاملية التي تس ّببها تهديدات تغيرّ
املناخ والص ّحة العامة واألمن غري التقليدي إال بتعاون دويل أوثق.
املؤسسات الدولية ،ومن بينها األمم املتّحدة ومجموعة
وتنبغي تقوية ّ
العرشين ومنظّمة الص ّحة العاملية .وتحثّ الصني أيضاً عىل مفهوم
مجتمع من الص ّحة املشرتكة للبرشية ،كاستجابة للجائحة ،وتشري
إىل أ ّن لقاح فريوس كورونا املستج ّد ينبغي أن يكون سلعة عامة
للبرشية جمعاء.

النقاش
متحورت النقاشات حول املخاوف إزاء ما يُس ّمى “أفخاخ الديون” وكيف
يعمل الصينيون عىل تحقيق أهدافهم التنموية .وت ّم اإلقرار باملشاكل
التي تشوب مبادرة الحزام والطريق ،عىل غرار مسائل الديون وتفضيل
العماّ ل الصينيني عىل املحلّيني .عالوة عىل ذلك ،لفت املشاركون االنتباه
إىل أ ّن االقتصاد الصيني واالقتصاد العاملي كليهام يتباطآن .وميكن أن
يه ّدد ذلك استثامرات مبادرة الحزام والطريق .وت ّم طرح أسئلة مه ّمة
لكل األطراف .وطُرحت أسئلة
حول كيفية جعل املبادرة مفيدة أكرث ّ
أيضاً حول الطريقة التي تستطيع فيها الصني مقاومة النفوذ األمرييك
يف املالية العاملية .وبرز توافق بأ ّن دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا
تواجه أزمات اقتصادية مرتبطة بالنمو الضعيف والبطالة املرتفعة
ومعدّالت الفقر العالية وأنّه ال ب ّد من اللجوء إىل حلول طويلة األمد
ملعالجة هذه التحديات.
وأشار بعض املتح ّدثني إىل ما ُس ّمي “املوجة الخامسة من االنتقال
الصناعي” ،التي قد تس ّببها إعادة التصحيح الصناعية الصينية .ويعني
ذلك أنّه سينبغي نقل الكثري من الصناعات خارج الصني إىل دول
أخرى ليك تصمد .فأصبح السؤال عندئذ :هل دول الرشق األوسط
جاهزة الستقبال هذه الصناعات امل ُنت ِقلة؟ وقال بعض املشاركني إ ّن
هذا سيساعد عىل معرفة ما إذا كانت قادرة عىل مواجهة أزماتها
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االقتصادية .وسلّط النقاش الضوء أيضاً عىل تجربة التح ّول الصناعي
الصيني وكيف تلقّى يف بدايته دعامً من استثامرات أجنبية ضخمة
من اليابان والواليات املتّحدة وأوروبا وغريها من املناطق .وبرز
توافق أيضاً عىل حاجة منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا إىل
مؤسسات أفضل عىل املستويَني الوطني واإلقليمي .وتريد الصني
إنشاء ّ
استخدام تجربتها الخاصة يف التجارة والتكامل االقتصادي العاملي من
خالل مبادرة الحزام والطريق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
لك ّن العوائق األكرب ،بحسب بعض املشاركني ،هي غياب البنية التحتية
املؤسساتية للتعاون بني الصني ومنطقة الرشق
الكافية وغياب اآلليات ّ
األوسط وشامل أفريقيا .وقال البعض إ ّن مبادرة الحزام والطريق غري
كافية ،فيام ش ّدد آخرون عىل إمكانية الوصول إىل تعاون أكرب من خالل
منتدى التعاون الصيني العريب.
ونشأ نقاش مه ّم حول بيانات االستثامر الصينية .وأشار الزمالء الصين ّيون
إىل أنّه فيام يزداد االستثامر باإلجامل ،تشهد بنية االستثامرات تغيرّ ا ً.
فقد تراجعت استثامرات الصني يف بعض الدول والقطاعات .وقال
بعض املشاركني إ ّن الصني قادرة عىل تأدية دور أكرب لحامية مصالحها
االقتصادية ،ولدعم الدول الخليجية أيضاً .مثالً ،يف وسع الصني العمل
كوسيط يف أزمة مجلس التعاون الخليجي .عالوة عىل ذلك ،بإمكان
الصني دعم قيام تعاون أفضل يف مجال التعاون بشأن أسعار النفط
ويف التنسيق الرويس السعودي بالتحديد .وش ّدد مشاركون آخرون
من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل أنّه ينبغي عىل
بالدهم اإلقالع عن التفكري يف أ ّن الحلول ملشاكلهم كافّة ستأيت بها
القوى الخارجية .وطرح املشاركون أسئلة حول مبادرة الحزام
والطريق وآراء الصني حول االنتقال السيايس واألمن املتبادل
يخص العمل ّية االنتقالية السياسية،
والعالقات الصينية اإليرانية .ويف ما ّ
أعاد املشاركون التشديد عىل التزام الصني بعدم التدخّل والحياد
واالنتقال السلمي.
و ُوصفت العالقة بني الصني وإيران بالرضورية .فقد كانت الصني
ناشطة يف مجموعة  5+1ودعمت بشكل كبري عملية التفاوض لالتفاق
النووي اإليراين (اتفاقية العمل الشاملة املشرتكة) الذي ما زالت الصني
تدعمه .ومن املسائل الجيوسياسية األكرث إلحاحاً يف الوقت الراهن
كيفية إقناع ترامب بأ ّن املفاوضات والعالقات األمريكية اإليرانية
األفضل مفيدة .وقال أحد املشاركني إ ّن الصني قادرة عىل االستغناء
أقل من  10يف املئة ،و 5يف املئة بعد
عن النفط اإليراين ،فنسبته ّ
العقوبات .عالوة عىل ذلك ،ش ّدد املتح ّدثون عىل أ ّن الصني مركّزة
عىل املحافظة عىل سياسة خارجية مستقلّة أكرث منه عىل النفط.
وللحرص عىل تأمني أقىص مستوى من أمن الطاقة ،ال تتعامل
الصني مع جهة واحدة .ولهذا السبب للصني ع ّدة رشاكات وترفض
ألي جهة.
االنحياز ّ
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املعلومات والدفاع :الفرص واملخاطر يف التعاون األمني
السياق
يتط ّرق الكتاب األبيض الذي أصدرته الصني عن الدفاع يف العام  2019إىل
توسيع القدرات العسكرية وتكنولوجيا األسلحة الصينية ،فضالً عن زيادة
االستثامرات يف مجال التعاون األمني .ويشكّل طريق الحرير الرقمي وبناء
بنية تحتية تكنولوج ّية عنرصا ً أساسياً من مبادرة الحزام والطريق ،ويشمل
ذلك املصالح التجارية واألمنية عىل ح ّد سواء .فام هي الفرص واملخاطر
يف املزيد من التعاون األمني يف مجال تكنولوجيا املعلومات والدفاع يف
سياقٍ من االضطراب الجيوسيايس واملخاوف حول األمن اإلقليمي واملراقبة
وسيادة البيانات؟

االستثامرات الصينية يف البنية التحتية الرقمية مدعاة للقلق
بسمة املومني
قد يكون سعي الصني للتميّز يف مجاالت الرتابط الرقمي والبنية التحتية
التكنولوجية ،وال س ّيام الرتباطها بالذكاء االصطناعي وتكنولوجيا ات ّصاالت
الجيل الخامس ،إنجازا ً قومياً للصني ،لك ّنه يطرح مخاوف متنامية يف الرشق
األوسط ،وال سيّام للح ّريات املدنية.
ال ّ
شك يف أ ّن الصني رائدة عاملية يف تكنولوجيا اتّصاالت الجيل الخامس
وستتب ّوأ الصدارة قريباً يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي .ويت ّم تسهيل
التق ّدم يف تكنولوجيا اتّصاالت الجيل الخامس من خالل الدعم الصيني
القوي لرشكة هواوي ،وهي رشكة لتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت
مستقل .بيد أ ّن لكبار املدراء التنفيذيني يف
ّ
تزعم الحكومة أنّها كيان
الرشكة صالت وثيقة ،إن مل تكن تكافلية ،مع الحزب الشيوعي الصيني.
نتيجة لذلك ،يصعب النظر إىل هواوي عىل أنّها رشكة مستقلّة فعالً
خالية من التدخّل أو النفوذ الحكومي .وتربز مخاوف حقيقية من أنّه
يف الوقت الذي تبني فيه الصني تكنولوجيا اتصاالت الجيل الخامس
رسية
هذه يف الرشق األوسط ،ستحظى رشكات مثل هواوي بطريقة ّ
لجمع معلومات عن الناشطني السياسيني ميكن تشاركها مع سلطات
حكومية قمعية.
ومع عدد سكّان يناهز ملياري شخص ،تتحلىّ الصني بأفضلية كبرية يف
نقاط البيانات املج ّمعة ،مماّ يس ّهل التعلّم اآليل والذكاء االصطناعي .عالوة
عىل ذلك ،يسمح النظام السيايس املركزي يف الصني بفرض مراقبة رقمية
عىل املواطنني وجمع بياناتهم ،وهذه خطوة صعبة للغاية للدميقراطيات
الليربالية التي تتحلىّ بحاميات ق ّوية للح ّريات املدنية ،وال س ّيام يف ما
يخص خصوصية البيانات .بيد أ ّن اللجوء إىل املراقبة الرقمية ،وال سيّام يف
ّ
منطقة شينجيانغ املضطربة ،حيث بيّنت التقارير أ ّن الصني تراقب عن
كثب أقل ّية اإليغور اإلثنية ،ال يبشرّ بالخري للمواطنني الرشق أوسطيني.
فالكثري من الدول يف الرشق األوسط تجارب ناشئة يف التح ّرر السيايس
وفيها مجتمع مدين ناشط يخضع ملراقبة الجهاز األمني املستم ّرة .والقليل
من هذه الدول ،ال بل ربمّ ا ال دولة منها ،أنظم ٌة دميقراطية ليربالية وح ّرة
بالكامل .ويشكّل استعداد الصني (بأسلوب مامثل لدول مثل إرسائيل)
لبيع أنظمة مراقبة رقمية لحكومات الرشق األوسط أمرا ً غري سليم
لألنظمة السياسية اإلقليمية ولشعوبها.
وقد تص ّور الحكومة الصينية طريق الحرير الرقمي ومبادرة الحزام
والطريق املرغوبة ج ّدا ً التي أطلقها الرئيس يش جني بينغ ()Xi Jinping
عىل أنّهام استثامر جيّد ومساعدة اقتصادية إمنائية ودعم لقدرات اتّصال
الشبكة يف الدول األخرى .لكن تربز مخاوف ُم َّربرة أ ّن استثامرات البنى
التحتية تحضرّ األسس للمساس املستم ّر بالح ّريات املدنية يف الرشق
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رسع تداعيات فريوس كورونا املستج ّد العرض والطلب
األوسط .وسوف تُ ّ
حيال تكنولوجيات املراقبة ،التي ميكن أن تس ّهلها استثامرات البنى التحتية
املخصصة لتكنولوجيا اتصاالت الجيل الخامس .ومن األمثلة عىل ذلك
ّ
اللجو ُء إىل تطبيقات اقتفاء أثر مخالطي املصابني التي تهدف إىل تحديد
الحاالت اإليجابية املصابة بفريوس كورونا املستج ّد وتحذير اآلخرين منها.
وت ُعترب مقاربة الصني لتكنولوجيا اقتفاء األثر هذه شديدة القسوة والرتويج
لها يف الرشق األوسط مدعاة قلق.
يتع ّرض النظام الدويل الليربايل لهجوم من داخله بفضل بروز الشعبويني
القوميني الذين يركّزون عىل الداخل وينسحبون من الشؤون العاملية.
بالتايل ،ما من قوى موازِنة طبيعية للطموحات الصينية الناشئة .ويعني
ذلك أ ّن عددا ً كبريا ً من مجموعات املجتمع املدين يف الرشق األوسط ،التي
كانت لها يف السابق جهاتٌ داعمة قوية يف العامل الدميقراطي الليربايل ،بات
وحيدا ً .وال يبشرّ ذلك بالخري للتنمية الدميقراطية يف منطقة الرشق األوسط
لكل املعنيّني بجهود التحرير السيايس بعد
وشامل أفريقيا ،وهو أمر مقلق ّ
الربيع العريب.

أه ّمية التعاون بني الصني ومنطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا يف مكافحة اإلرهاب
وانغ شني ()Wang Zhen
مل يو ِل املجتمع الدويل انتباهاً كافياً للتعاون بني الصني ودول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا يف مكافحة اإلرهاب .وقد بدأ هذا التعاون بعد
هجامت  11سبتمرب ،وينبع الدافع خلفها من املصالح األمنية املشرتكة
بني الجهتَني .أوالً ،الصني ودول الرشق األوسط كلتاهام ضحايا اإلرهاب
الدويل .فلطاملا عانت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا نشاطات
إرهابية دولية .وميكن تحديد عدّة أنواع من اإلرهاب يف املنطقة ،وترتاوح
من اإلرهاب العنرصي وإرهاب االنقسامات اإلثنية إىل اإلرهاب الجهادي
عرب الدول وغريها.
يف املقابل ،تواجه الصني إجامالً نو َعني من اإلرهاب ،األول هو النشاطات
اإلرهابية التي يسبّبها االنفصاليون اإلثنيون املحلّيون .فقد ارتكب
االنفصاليون القوميون واملتط ّرفون الدينيون اآلالف من أعامل العنف
يف شينجيانغ ويف أرجاء الصني من العام  1990إىل نهاية العام .2016
أما النوع الثاين فهو النشاطات اإلرهابية الدولية التي تُهدّد املصالح
توسع الحضور الصيني عرب البحار ،تزداد هذه
الصينية يف الخارج .فمع ّ
املخاطر برسعة .ففي نوفمرب  ،2005قُتل ثالثة عنارص من جامعة الدفاع
الوطني الصيني يف هجوم انتحاري يف فندق حياة يف عماّ ن ،األردن .ويف
 30أغسطس  ،2016ارتطمت شاحنة يقودها انتحاري بالسفارة الصينية
يف بيشكيك ،قريغيزستان ،فتسبّبت بانفجار أدّى إىل إصابة ثالثة موظّفني
يف السفارة بجروح.
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ثانياً ،تح ّملت الصني ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل ح ّد سواء
كلفة الحرب العاملية عىل اإلرهاب .وال تشمل هذه التكاليف الضحايا
والخسائر االقتصادية الظاهرة فحسب ،بل خطر ردود الفعل اإلرهابية
أيضاً .ويشكّل ر ّد الفعل اإلرهايب عنرص كلفة بارزا ً تتح ّمله عدّة دول نامية
متوسط
بعد مشاركتها يف الجهود العاملية ملكافحة اإلرهاب .وقد تخطّى ّ
الهجامت اإلرهابية الشهري يف السنوات األخرية الهجامت التي سبقت 11
سبتمرب بفارق كبري .وقد وقعت أكرثيّتها يف الدول النامية .وتعاين هذه
الدول النامية عادة أكرث ج ّراء الهجامت اإلرهابية ،بسبب قدراتها الضعيفة
يف مكافحة اإلرهاب واالستجابة للطوارئ.
غض النظر عن التعاون بني الصني ودول منطقة الرشق األوسط
وقد ت ّم ّ
وشامل أفريقيا يف مكافحة اإلرهاب بسبب العوامل التالية :أوالً ،عىل
الرغم من أ ّن الصني ال تعارض الهجامت العسكرية عىل األهداف اإلرهابية،
هي تعارض التشديد الزائد عىل الوسائل العسكرية يف املعركة الدولية
ض ّد اإلرهاب .فالصني ت ُشدِّد أكرث عىل القضاء عىل الفقر االجتامعي من
خالل التنمية االقتصادية كمك ّون أسايس يف اسرتاتيجيّتها ملكافحة اإلرهاب.
ثانياً ،متيل الصني إىل اعتامد مقاربة ثنائية غري علنية للتعاون يف مكافحة
اإلرهاب .مثالً تَركَّز التعاون بني الصني وبعض الدول العربية النفطية أساساً
عىل تبادل املعلومات االستخباراتية حول الق ّوات الجهادية عرب الدولية،
إىل جانب الدعم السيايس الدويل ملحاربة التط ّرف .باملقارنة ،التعاون يف
مكافحة اإلرهاب بني الصني ودول مثل مرص وسوريا والسودان ال يشمل
بناء القدرات وتدريب املوظّفني ودعم معدّات مكافحة اإلرهاب فحسب،
بل تشاطر املعرفة يف مجاالت التنمية االقتصادية والقضاء عىل الفقر
والتط ّرف أيضاً.
بيد أ ّن أمام التعاون بني الصني ودول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
بعض العوائق .أوالً ،تتّخذ الجهتان أحياناً مواقف
يف مكافحة اإلرهاب َ
مختلفة حول بعض مناطق الرصاع البارزة .فلطاملا اعتمدت الصني مثالً
مبدأ عدم التدخّل يف التعامل مع الحرب األهلية السورية .فكدولة نامية
عانت االستيطان واالجتياح ،ليس للصني النية بالتدخّل يف شؤون الدول
رص عىل احرتام استقاللها وسيادتها .لكن أساءت بعض
األخرى الداخلية وت ّ
الدول العربية فهم هذه السياسية .ويربهن تط ّور األوضاع الالحق يف سوريا
أ ّن تدخّل الق ّوات الخارجية مل مينح الشعب السوري السالم واالزدهار ،بل
تط ّورت االختالفات السياسية الداخلية يف سوريا إىل حرب بالوكالة .أخريا ً،
بني الجهتَني سوء فهم وانعدام تواصل .ففي الصني مثالً ،معظم الناس
ال يعرفون الكثري عن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا والتقاليد
اإلسالمية فيها ،ويف العامل العريب ،معرفة الناس ضئيلة بشأن املجتمع املسلم
يف الصني وتقاليده املختلفة.
ويف السنوات األخرية ،ردّدت ع ّدة دول يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ووسائل إعالمية ناطقة باللغة العربية االنتقاد الذي تو ّجهه

الدول الغربية إىل سياسة الصني يف شينجيانغ .بيد أنّهم ال يعرفون
ككل .فالكثريون يجهلون أ ّن
الكثري عن الوضع يف شينجيانغ والصني ّ
الحكومة الصينية تستثمر بكرثة يف شينجيانغ وتق ّدم األموال للتنمية
والح ّد من الفقر .مثالً ،تشكّل إعانات الحكومة املركزية قرابة  60يف
املئة ( 332,23مليار رمنينبي) من عائدات ميزانية شينجيانغ يف العام
 ،2019فضالً عن ع ّدة برامج دعم من األقاليم األخرى .عالوة عىل ذلك،
كل سنة إىل تلك املنطقة عرشات اآلالف من املد ّرسني واألطباء
يسافر ّ
واملهندسني والعلامء والعماّ ل لدعم االقتصادات املحلّية وتشييد البنية
التحتية .وهذا القدر من املساعدة الواسعة النطاق غري مسبوق ،لك ّنه
أي انتباه من املجتمع الدويل.
مل َّ
يتلق ّ

النقاش
ٍ
بنقاش حا ّد حول البنية التحتية الرقمية يف مبادرة
ات ّسم الحوار
الحزام والطريق وتكنولوجيا املراقبة ودور هواوي يف نرش تكنولوجيا
اتصاالت الجيل الخامس يف أرجاء العامل والتقارير حول املراقبة العا ّمة
وانتهاكات حقوق اإلنسان التي تجري يف شينجيانغ .وت ّم التأكيد عىل
أ ّن طريق الحرير الرقمي يشكل منحى ال يتج ّزأ من رؤية الصني ملبادرة
الحزام والطريق .وت ّم التشديد عىل القيمة الهائلة للبيانات الشاملة
ورضورة وضع إطار عمل تنظيمي .وسلّط املشاركون الضوء عىل النظام
األورويب العام لحامية البيانات ( )GDPRوعىل الطريقة التي يُص ِّعب
فيها إطار العمل هذا عىل الرشكات أن تبيع البيانات .وتح ّدث خبري
صيني يف البيانات والبنية التحتية الرقمية عن إنشاء إدارة املجال
السيرباين الصينية ( )CACيف العام  2014كآلية لحامية األمن السيرباين.
ويف العام  ،2017وضعت الصني قانون األمن السيرباين ،ومن املتوقّع
صدور قانون آخر حول حامية املعلومات الشخصية .وبرز حوار كبري
حول املدى الذي وصلت إليه الرشكات الصينية يف جعل األمن السيرباين
مدمجاً يف عملياتها .وحلّل املشاركون عنارص من املحادثات التجارية
بني الصني والواليات املتّحدة .وأعرب متح ّدثون عن قلقهم حيال
امللكية الفكرية ومن أن عمليات نقل التكنولوجيا تت ّم عىل حساب
الكثري من رشكات التكنولوجيا األمريكية وملكيّاتها الفكرية.

الدولة ،نظرا ً إىل طبيعة النظام السيايس الصيني والعالقات بني هواوي
والحزب الشيوعي الصيني .واستنكر آخرون هذا االفرتاض وسلّطوا
الضوء عىل الفارق بني الرشكات اململوكة من الدولة والرشكات ذات
الخاصة يف الصني .وتط ّرق الكثريون أيضاً إىل أه ّمية هواوي يف
امللكية
ّ
نرش تكنولوجيا اتصاالت الجيل الخامس .وينطبق هذا األمر إىل ح ّد
بعيد عىل صناعات التكنولوجيا املتق ّدمة يف الدول الخليجية ،عىل غرار
تكنولوجيا اتصاالت الجيل الخامس والذكاء االصطناعي .وذكّر أحدهم
الحضور بأ ّن هواوي ت ُربم معظم عقودها التجارية يف أوروبا ،مع دول
حليفة للواليات املتّحدة.
محل نزاع شديد من خالل وجهات نظر
وشكّل موضوع شينجيانغ أيضاً ّ
مختلفة .وناقش املشاركون مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان واملراقبة
الشاملة وعمل ّيات مكافحة اإلرهاب والتنمية االقتصادية .واختُتمت
الجلسة باإلقرار بأ ّن الحكومة الصينية ارتكبت أخطاء يف التعامل مع
شينجيانغ .فقد أ ّجج غياب الشفافية حول سياسات الحزب الشيوعي
الصيني يف شينجيانغ املخاوف حيال ما يجري هناك .وأق ّر أحد املشاركني
أ ّن الحكومة الصينية ارتكبت أخطاء عرب عدم السامح للصحافيني بزيارة
شينجيانغ وأ ّن هذا األمر دفع بالحكومة لتتّخذ موقفاً دفاعياً.

وتربز منافسة شديدة حول مجال تكنولوجيا املراقبة .وأ ّججت الهيمنة
الصينية يف قطاع اتصاالت الجيل الخامس ،إىل جانب الجدل حول
هواوي وأمن البيانات ،حوارا ً محتدماً .فقال بعض املتح ّدثني إ ّن هواوي
تضمن األمن وحامية البيانات .فقد ّأسست هذه الرشكة مركزا ً لتقييم
األمن السيرباين وسمحت للحكومة الربيطانية بالتدقيق بأمورها.
وأشار بعض املشاركني إىل أ ّن هواوي تقوم بهذا األمر لكسب الثقة،
لذا تساءل الكثريون عن سبب استمرار الدول بص ّدها .وقالوا إنّهم
مل يروا دليالً عىل خروقات للبيانات من هواوي .لدحض ذلك ،تحاور
املتناقشون حول ما إذا ينبغي اعتبار الرشكة كياناً خاصاً مستقالً عن
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وتغي املناخ :االعتامد املتبادل واملنافسة والتهديدات
أمن الطاقة رّ
السياق
الطاقة عامل دافع أسايس وطويل املدى للتعاون بني الصني ومنطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .فالصني أكرب مستهلك للطاقة يف العامل
وتستورد قرابة نصف نفطها من الرشق األوسط .والصني وعدّة دول يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا هي من بني أكرب الدول الباعثة لثاين أكسيد
الكربون .ويف زمن من الغموض الجيوسيايس الكبري ،كيف تتخطّى مبادرة
توسع
الحزام والطريق التهديدات عىل إمدادات الطاقة والبيئة؟ لقد ّ
التعاون يف مجال الطاقة ليتخطّى الوقود األحفوري إىل ح ّد بعيد وبات
يض ّم مجموعة متنامية من املوارد املتجدّدة وغري املتجدّدة والتكنولوجيا
والبنية التحتية يف مختلف مسارات مبادرة الحزام والطريق ،مماّ يؤدّي
إىل ظهور تحديات اقتصادية وجيوسياسية .فكيف بإمكان الصني ودول
الرشق األوسط وشامل أفريقيا الحرص عىل أمن الطاقة واملحافظة عىل
األمن العاملي ومحاربة تغيرّ املناخ.

تداعيات فريوس كورونا املستجدّ
عىل التجارة الدولية واألمن البيئي
حسن حكيميان
لقد ج َعلَنا امتداد جائحة فريوس كورونا املستج ّد العاملية وحدّتها نركّز
ُحكامً عىل نتائجها عىل الص ّحة العامة وتكاليفها االقتصادية املبارشة .لك ّن
للمسألة تداعيات هيكلية مه ّمة أخرى عىل االقتصاد العاملي عموماً مع
تأثريات دامئة عىل األرجح يف أساليب الحياة ال ينبغي تجاهلها.
ومن بني هذه املجاالت منط التجارة الدولية ،وبالتحديد أكرث ،سلسلة
التوريد العاملية التي كانت محور منوذج العوملة يف العقود القليلة املاضية.
وكاقتصاد منخفض الكلفة ،استفادت الصني من الرشكات التي تريد
االستحصال عىل موادّها من أماكن بعيدة بهدف التقليل من تكاليف
التخزين التي تتك ّبدها .لك ّن منوذج املخزون الض ّيق يف الوقت املناسب هذا
ظل نظام تجارة عاملي يعمل بسالسة ومن دون عراقيل
كان أداؤه جيدا ً يف ّ
خطرية .وكان يف وسع الصني أيضاً ،من جهتها ،االعتامد عىل تلبية حاجاتها
املل ّحة من الطاقة من خالل كم ّيات كبرية من النفط املستورد من الرشق
األوسط وأماكن أخرى.
بيد أ ّن الجائحة وضعت هذا النموذج قيد االمتحان وأوصلت إىل أقىص
أقل من دون التفكري يف األمن
الحدود منطق االستحصال عىل املواد بكلفة ّ
اليومي لهذه اإلمدادات .ومع دخول املزيد من االقتصادات يف حالة اإلغالق،
انترشت حكايات عن عراقيل يف اإلنتاج يف أماكن بعيدة مرتابطة بواسطة
شبكة معقّدة من سالسل توريد القطع واملك ّونات .فقد عرقل اإلغالق
يف إيطاليا مثالً صناعة املوضة العاملية وواجه املص ّنعون الفيتناميون ،من
األجهزة اإللكرتونية إىل األنسجة واألحذية ،عراقيل يف سلسلة التوريد من
الصني .واكتشفت الهند ،من جهتها ،فرصاً جديدة يف الصناعات الكيميائية
والدوائية ،إذ حثّت األزمة الرشكات عىل تنويع موارد إمداداتها لتشمل بالدا ً
غري الصني يف فرتة اإلغالق التي ط ّبقتها.
لك ّن هذه املحاولة لتنويع الرشكاء التجاريني ترسي باالتّجاهني .فالصني
تعتمد عىل الرشق األوسط ألكرث من نصف حاجاتها من الطاقة وهي
بحاجة إىل أن تحرص عىل عدم مواجهة عراقيل مامثلة يف التوريد .بالتايل،
كان إنشاء عالقات مرتبطة بالطاقة مع أكرب قدر ممكن من الدول واملناطق
امللح باتّجاه
هدفاً للصني منذ زمن .وقد زادت الجائحة من هذا الوضع ّ
مزدوج الوجهة :فالصني ورشكاؤها التجاريون عىل ح ّد سواء سيكونون
حريصني أكرث عىل أمن إمداداتهم يف السنوات املقبلة.
وللصني ،قد يفتح عرص ما بعد فريوس كورونا املستج ّد املجال أمام فرص
وتهديدات عىل ح ّد سواء نظرا ً إىل الرتتيبات الجديدة الناشئة يف سالسل
التوريد ويف القومية االقتصادية الناهضة واملتزايدة يف الكثري من الدول
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الغربية ،التي ستستم ّر عىل األرجح بعد الجائحة .لكن للرشق األوسط،
ميكن أن تكون التحديات أخطر أل ّن أسعار النفط املنخفضة ستستم ّر عىل
األرجح .وميكن أن يؤدّي ذلك إىل تباطؤ النشاط االقتصادي عموماً.
وتشكّل العالقة بني االستدامة البيئية ووترية النشاط االقتصادي نتيجة
ثانية للجائحة .فمن النتائج املعروفة لإلغالق انخفاض كبري يف انبعاثات
وتحسن نوعية الهواء يف العواصم املكتظّة .ومع
ثاين أكسيد الكربون
ّ
التحسن سيكون قصريا ً ،يذكّر هذا الدليل املش ّجع بالحاجة
أ ّن عمر هذا
ّ
إىل الوصول إىل التوازن املناسب بني النمو االقتصادي والتدهور البيئي.
ويشكّل قرار الحزب الشيوعي الصيني يف مؤمتره السنوي األخري يف مايو
 2020بتغيري التقاليد من خالل االمتناع عن تحديد هدف للنمو االقتصادي
تذكريا ً بالطريقة التي تطرح فيها حاجاتُ الصمود املالمئة أسئل ًة صعبة حول
جدوى املحافظة عىل أهداف طموحة ملستويات املعيشة.

التعاون بني الصني ومجلس التعاون
الخليجي قبل الجائحة وبعدها
سان شيا ()Sun Xia
بني الصني والرشق األوسط اعتامد متبادل كبري يف مجال الطاقة .فقد
استثمرت الصني الكثري يف قطاع الطاقة (يرتكّز أكرث من  80يف املئة من
االستثامرات الصينية يف قطاع الطاقة) .والصني أكرب مستورد للطاقة من
منطقة الخليج .ومن خالل مبادرة الحزام والطريق ،استثمرت الصني أيضاً
بالطاقة والتنمية الخرضاوين .ولفهم الوقائع الراهنة ألمن الطاقة وتغيرّ
املناخ عىل أكمل وجه ،من امله ّم فهم رضوريات األمن غري التقليدي ،عىل
غرار البيئة وتغيرّ املناخ ،واألمن التقليدي ،عىل غرار اإلرهاب والجرمية عرب
الدولية ،عىل ح ّد سواء .وينبغي بنا أن نش ّجع بق ّوة عىل املزيد من التعاون
يف األمن غري التقليدي .وتحاول الصني تأدية دور أكرث نشاطاً يف التخفيف
من التهديدات األمنية التقليدية وغري التقليدية يف منطقة الخليج .لكن
كيف سرتى الدول األخرى دور الصني يف أمن الخليج؟ فإن كانت الصني
ستؤدّي دورا ً فاعالً ،فقد يتس ّبب ذلك بر ّد فعل لدى الدول األخرى .ويف
حال أُرغمت الصني عىل اختيار جهة يف الرصاعات اإلقليمية (مع أ ّن ذلك لن
يحدث عىل األرجح بسبب مبدأ عدم التدخّل) ،ميكن أن يتسبّب ذلك بر ّد
فعل كبري .لذا ينبغي عىل الصني أن تحافظ عىل موقفها املحايد يف املنطقة
ليك تتمكّن من تأدية دو ٍر وسيط ،فهذه دبلوماسية ج ّيدة.
منصات
لقد عرقلت جائحة فريوس كورونا املستج ّد جهود بناء املزيد من ّ
التعاون يف مجال الطاقة بني الجهات املستورِدة واملصدِّرة .فال شّ ك يف
أ ّن إجراءات اإلغالق تؤث ّر يف النشاطات االقتصادية العاملية والطلب عىل
توصلت إىل اتفاقية
الطاقة وأسعار النفط الخام .ومع أ ّن منظّمة أوبك بلس ّ
تاريخية للح ّد من اإلنتاج يف أبريل ،ما زالت أسعار النفط الخام منخفضة.
فرزحت الدول امل ُصدِّرة للنفط والغاز تحت ضغط غري معهود يف وجه
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انخفاض ال سابق له يف أسعار الطاقة .لك ّن لألزمة أوجهاً إيجابية أيضاً .مثالً
تستغل الصني والدول اآلسيوية املستورِدة األخرى الفرصة إلنشاء احتياطاتها
ّ
االسرتاتيجية من النفط .ومن جهة الدول املصدّرة ،أعطت املوجة الجديدة
من أسعار النفط املنخفضة واألزمة االقتصادية َ
الدول الخليجية عامالً دافعاً
آخر لتطبيق إصالحات التنويع االقتصادي.
ومقارنة بالدول املو ّردة األخرى ،ما زالت الدول الخليجية تتحلىّ
بأفضلية التحليّ بنفط خام خفيف عايل الجودة لقاء تكاليف إنتاج
منخفضة يف السوق العاملية .لكن سيربز تغيريا ً جوهرياً يف االعتامد
املتبادل بني الدول املستورِدة والدول املص ِّدرة بعد فريوس كورونا
املستج ّد .فسيشهد زمن ما بعد الجائحة اعتامد الدول الرشق أوسطية
املتزايد عىل الصني وأسواق الطاقة اآلسيوية األخرى .وبعد خروج
الطاقة غري التقليدية مثل النفط الصخري والرمل النفطي من السوق
حصة الدول الخليجية يف السوق.
بسبب حرب األسعار،
ستتوسع ّ
ّ
لكن عندما يعود سعر النفط إىل االرتفاع وتعود أنواع الطاقة غري
التقليدية ،سيستم ّر النفط الخليجي بالتنافس مع أنواع الطاقة غري
حصته يف السوق من جديد .عالوة عىل
التقليدية األخرى وسترتاجع ّ
ذلك ،التغيريات يف أساليب الحياة بسبب اإلغالق واالنتقال من الوقود
األحفوري إىل مصادر الطاقة املتج ّددة بسبب مستويات أدىن من
التساهل يف مسألتَي االحرتار العاملي والتل ّوث ستضع ضغطاً اقتصادياً
كبريا ً عىل الدول التي تع ّول عىل العائدات النفطية ،حتّى عىل الدول
ذات اإلنتاج بالكلفة الدنيا كالدول الخليجية.
رسع الدول
بالتايل ،عالوة عىل أه ّمية املنافسة يف السوق ،ينبغي أن ت ّ
الخليجية تح ّولها االقتصادي وإصالحاتها االجتامعية للتخلّص من اعتامدها
عىل اإليرادات النفطية .وستتابع جهود الواليات املتّحدة لـ“االنفصال”
ونفور الصني النسبي من أوروبا بدفع الصني نحو الرشق األوسط واملناطق
األخرى التي قد تتشاطر مع الصني مصالح سياسية واقتصادية مشرتكة أكرث.
وستستم ّر املشاريع املالية واإلمنائية الضخمة يف مبادرة الحزام والطريق
مبنح الرشق األوسط رؤوس األموال والطاقة النووية وتكنولوجيا الطاقة
املتجدّدة الالزمة .وميكّن التأكيد عىل أ ّن الدول الرشق أوسطية هي
أفضل الجهات املتعاونة مع الصني عىل املديَني القصري والطويل .وستصبح
مستويات التعاون بني الصني والدول الخليجية يف أسواق األطراف الثالثة
يف مجاالت االستثامر يف البنى التحتية وتطوير الطاقة املتجدّدة وتطوير
السياحة والزراعة وصناعات التكنولوجيا املتقدّمة أقوى مماّ كانت عليه يف
الفرتة التي سبقت الجائحة.

النقاش
متحور النقاش حول التغيرّ الهائل يف سوق الطاقة العاملية عىل مدى
العقد املنرصم بسبب بروز الواليات املتّحدة ،التي تص ّدرت قامئة الدول
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املنتجة للنفط أمام روسيا واململكة العربية السعودية .فقد حقّقت
الواليات املتّحدة هدفها بالح ّد من االعتامد عىل نفط الرشق األوسط.
مع ذلك ،ما زال الرشق األوسط جزءا ً بارزا ً من معادلة الطاقة يف أرجاء
كل احتياطيات النفط
بأقل بقليل من ّ
العامل .فام زالت املنطقة تستأثر ّ
وأكرث بقليل من ثلث التجارة اإلجاملية .لهذا السبب ،قال متح ّدثٌ
إ ّن الرشق األوسط لن يشهد عىل األرجح تراجعاً رسيعاً يف أه ّميته.
فاعتامد الصني عىل الطاقة اآلتية من هذه املنطقة ضخم للغاية .ودول
الرشق األوسط وشامل أفريقيا مسؤولة عن أكرث من نصف احتياجات
الصني من الطاقة .وقد تراجعت االستثامرات الصينية يف مم ّرات
مبادرة الحزام والطريق الستّة كلّها يف العام  ،2019ما عدا يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وشهد الحوار إجامعاً حول دور الصني
كواحدة من أه ّم الجهات املستثمرة يف الطاقة املتج ّددة وحول موقعها
كأكرب جهة مل ّوثة يف العامل (ومستوردة للفحم) .وركّز النقاش عىل
الطرق التي تجعل مبادرة الحزام والطريق مستدامة بيئياً أكرث ،فضالً
عن طريقة دعم الدول الخليجية وإصالحات التنويع االقتصادي فيها.
وبرز توافق كبري حول الحاجة إىل إنشاء روابط أفضل بني الصني ودول
الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مجاالت خارج قطاع الطاقة.
وطُرحت أسئلة مه ّمة ،أبرزها كيف ينبغي عىل دول الرشق األوسط
وشامل أفريقيا دمج مشاريعها اإلمنائية يف إطار عمل مبادرة الحزام
والطريق؟ لكن برزت مخاوف من أ ّن الواليات املتّحدة ستشكّل تحدياً
كبريا ً أمام املزيد من التعاون ،وال س ّيام التعاون بني الصني ومجلس
التعاون الخليجي يف مجال الطاقة .وتساءل عضو آخر يف اللجنة ما
إذا شعرت الصني ودول الرشق األوسط وشامل أفريقيا بأثر الحوارات
يف الواليات املتّحدة حول االتفاق األخرض الجديد وإن كانت املخاوف
املتزايدة حول تغيرّ املناخ تؤث ّر يف املشاريع اإلمنائية ملبادرة الحزام
والطريق ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
ولفت أحد املتحدّثني االنتباه إىل املخاوف إزاء ذروة الطلب .وتبينّ أ ّن هذا
التعليق شديد التبصرّ نظرا ً إىل تأثري الجائحة العاملية عىل استهالك الطاقة
بعد ورشة العمل .فقد انهار الطلب وانخفضت أسعار النفط إىل مستويات
تاريخية .وشدّد هذا الشخص ذاته عىل املنافسة املتزايدة بني مو ّردي الغاز
والنفط يف السوق اآلسيوية .وقيل أيضاً إنّه ينبغي االنتباه إىل أمن تصدير
النفط والغاز ،فأمن الدول الرشق أوسطية املصدِّرة ،أو الجهات املو ّردة،
غاية يف األه ّمية يف يومنا هذا.
ث ّم انتقل الحديث نحو التفريق بني دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا
الغنية بالنفط وغري الغنية بالنفط .وركّز بعض املشاركني عىل حاجة الدول
الغنية بالنفط إىل مضاعفة جهود التنويع خارج قطاع النفط والغاز ،فيام
تحتاج الدول غري الغنية بالنفط إىل تطوير الصناعة وتنويعها .وشدّد أحد
املشاركني عىل أنّه ،خارج منطقة الخليج ،تواجه دول مثل العراق وليبيا
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والجزائر صعوبة يف تأمني األموال لزيادة إنتاج النفط والغاز .ويت ّم كذلك
استخدام التجارة واالستثامر كسالح يف عدد من الدول يف املنطقة.
ووصف املشاركون كيف أ ّن الصني ال ت ُنشئ دبلوماسية الطاقة إال يف حال
يخص مسألة عدم التدخّل ،قال بعض
وجود عالقة سياسية متينة .أما يف ما ّ
املحاورين إنّه ينبغي عىل الصني تعزيز أمن الطاقة وإ ّن أفضل طريقة
لتحقيق ذلك هو عرب تطوير عالقات سياسية مبنيّة عىل مبدأ عدم التدخّل.
واعترب أحد املتحدّثني سياسة عدم تدخّل الصني يف إيران منوذجاً أل ّن ذلك
يسمح بقيام تعاون بني الصني وإيران يف مجال الطاقة .وبرز إقرار أ ّن الصني
ال ميكنها اعتامد هذا املبدأ دامئاً يف أماكن أخرى ،مثل شامل رشق آسيا،
ولكن أعرب كثريون عن رأيهم بأ ّن الصني قادرة أن تكون محايدة يف الرشق
األوسط بطرقٍ غري ممكنة يف مناطق أخرى.

الجلسة السادسة

تأثري القوة الناعمة الصينية وحدودها يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
السياق
سعت الصني لزيادة نفوذها يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
عرب تشييد املدارس واملراكز الثقافية الصينية يف دول مختلفة ،وعرب
استضافة أعداد متزايدة من الطالب من منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا يف الجامعات الصينية .وتشكّل زيادة السياحة والتعليم
والتدريب عىل اللغة والتواصل بني الشعوب جزءا ً ال يتج ّزأ من مبادرة
الحزام والطريق .لك ّن الصني ما زالت بحاجة إىل التحليّ بنفوذ كبري
لتقارع الجهود األوروبية واألمريكية عىل هذا الصعيد .فام هي
التحديات الجديدة التي تواجهها الق ّوة الناعمة الصينية يف خالل فرتة
االضطراب الجيوسيايس هذه؟ وكيف باستطاعة الصني تحسني فعالية
الجهود التي تبذلها يف مجال الق ّوة الناعمة؟ وما املسؤوليات التي
ترتتّب عىل دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا لتسهيل االنخراط بني
الناس واالهتامم بتاريخ الصني وثقافتها ومجتمعها بشكل أوسع؟

الق ّوة الناعمة وأه ّمية الخطاب
طارق مجرييس
الق ّوة الناعمة مفهوم تط ّور بشكل كبري منذ ظهوره .وقد أبدى
املشاركون يف هذه الجلسة إجامعاً مبكرا ً ونادرا ً حول التوصيف األنفع
له أال وهو أنّه تحكّم بالخطاب أو كام وصفها أحد املتح ّدثني “الحكاية
التي ترويها للعامل عن نفسك”.
والخطاب الذي ترغب الصني يف فرضه خطاب غري سيايس ومتمحور حول
التنمية ومتم ّيز بشكل مجامل عن الصيت الذي تت ّحىل به القوى املنافسة.
ويستند هذا الخطاب إىل تاريخ الصني التجاري عىل عكس تاريخ أوروبا
االستعامري ،وهو مو ّجه نحو إبراز اإلمكانات املفيدة بشكل متبادل لبناء
عالقات متمحورة حول التنمية مع الصني اليوم .ويهدف سلوك الصني يف
الساحة العاملية ،وهو سلوك يركّز عىل التعدّدية والحياد وعدم التدخّل ،إىل
تجميل هذا الخطاب أكرث فأكرث وإبراز الصني ال كقائدة عاملية غري مهدِّدة
فحسب ،بل مسؤولة أيضاً (عىل عكس الغرب الشديد التدخّل) .ويساعد
خطاب كهذا عىل السري قدماً بأولويّتَي الصني األساسيتني يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا والعامل النامي األوسع :تأسيس رشاكات اقتصادية
دامئة ميكنها دفع منو الصني وتوفري األمن الدبلومايس لحامية الصني من
االضطهاد أو العزل من الدول الغربية.
وتربز الق ّوة الناعمة الصينية بشكل أسايس من خالل اآلليات الثقافية
واالقتصادية ،إذ تساعد األدوات الثقافية عىل بروز االنجذاب الحضاري،
وخري برهان عىل ذلك تأثري هوليوود عىل التص ّورات العاملية للواليات
املتّحدة .ففي بعض النواحي ،ت ُعتبرَ الصني غائبة عن صناعة الثقافة
العاملية ،حتّى مقارنة بالدول املجاورة لها مثل كوريا (مع البوب
الكوري  )K-Popواليابان (مع قصص مانغا املص ّورة  .)Mangaا ُعترب
إطالق قناة باللغة العربية للمحطّة اإلخبارية الصينية يس جي يت أن
( )CGTNأداة ق ّيمة للتحكّم بالخطاب .يف املقابل ،اعتُربت األداة
الصينية األكرث إنتاجية للق ّوة الناعمة الثقافية ،أي معاهد كونفوشيوس،
خطوة غري ناجحة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا نظرا ً إىل
املشاعر الدينية املحلّية التي تراها كفلسفة مناهضة لإلميان .وميكن
أن يفسرّ ذلك الصعوبات التي واجهتها الصني يف محاوالتها لتأسيس
معاهد يف قطر أو الجزائر ،وهام دولتان حليفتان بشكل وثيق للصني.
وأدوات القوة الناعمة االقتصادية بارزة أكرث وتظهر بأفضل أوجهها من
خالل مبادرة الحزام والطريق .فالفلسفة السياسية األوسع املحيطة
بهذه السياسة املتمحورة حول تأسيس رشاكات اقتصادية ترتكز عىل
مبدأ “الربح للجميع” وحول االستفادة من املشاركة كوسيلة لتوزيع
املساعدات اإلمنائية جعلت من ذلك أداة قوية ج ّدا ً للق ّوة الناعمة
الصينية ،وال س ّيام لدى االقتصادات التي تعتمد عىل السياحة يف شامل
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أفريقيا .ويبينّ تردّد إيران يف إغالق البالد أمام السياحة الصينية يف وقت
سابق من هذه السنة عىل الرغم من التهديدات املتعلقة بالجائحة إىل
أي مدى ميكن أن تكون السياحة الصينية مه ّمة ومربحة لالقتصادات
ّ
املحلّية .وتشكّل جولة “دبلوماسية فريوس كورونا املستج ّد” التي
جرت الحقا ً،وفيها تنافست الصني وتركيا واإلمارات العربية املتّحدة يف
املنطقة لبناء النوايا الحسنة من خالل الت ّربع مبع ّدات الحامية وأجهزة
التنفّس وغريها من مستلزمات الدعم الحيوي ،مثاالً آخر كيف ستواجِه
فرص الق ّوة الناعمة املزيد من املنافسة مع ازدياد املنافسة يف هذه
املنطقة بح ّد ذاتها.
ويشكّل التحكّم بالخطاب كوسيلة للمحافظة عىل العالقات وتأمني املصالح
مجموعة سياسات ستصبح أكرث تن ّوعاً وأهمية أل ّن النمو الصيني الرسيع
سيؤدّي إىل املزيد من املسائل امل ُتنازَع عليها واالحتكاك مع القوى األخرى،
عىل غرار الواليات املتّحدة .ويشكّل الشجار الراهن حول جائحة فريوس
كورونا املستج ّد وامتناع الواليات املتّحدة عن متويل منظّمة الص ّحة العاملية
تفش الجائحة مثاالً
والدعوات للتحقيق ملعرفة من الجهة املسؤولة عن يّ
عن هذه الدينامية .فكلام ازداد استثامر الصني يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،سيكسب هذا املوضوع املزيد من األه ّمية نظرا ً إىل العالقة
الواضحة بني الق ّوة الناعمة والق ّوة القاسية .وكانت الطريقة التي تصبح
فيها الق ّوة األخرية رضورية عندما تفشل الق ّوة األوىل نقط ًة تردّدت يف
توسع البنية التحتية األمنية
مختلف الحوارات يف الجلسة .ونظرا ً إىل ّ
الصينية ،ال مف ّر عىل ما يبدو من أ ّن املحافظة عىل هذا التوازن لصالح
الق ّوة الناعمة سيكون موضع تركيز أساسياً لصانعي السياسات الصينيني
والرشق أوسطيني يف املستقبل.

الثقافة التقليدية ومنوذج التنمية الناجح يف الصني
شاو جيامنينغ ()Zhao Jianming
منذ أن طرح جوزيف ناي مفهوم الق ّوة الناعمة ،حاول املفكّرون يف مختلف
البلدان تصوير تجلّياتها املختلفة .مثالً قد تع ّرف الهند ق ّوتها الناعمة
عىل أنّها التعدّدية الدينية ومراكز التدريب لنخبة الخرباء يف تكنولوجيا
املعلومات وبوليوود والثقافة الدميقراطية .أما اليابان فقد تع ّرف ق ّوتها من
خالل مناذج األعامل الناجحة لديها وثقافة القصص املص ّورة واملزيج بني
الحضارة الرشقية والغربية .وللرتويج للق ّوة الناعمة ٌ
طرق مختلفة ،وتربز
منافسات شديدة عرب الق ّوة الناعمة .وتشبه الق ّوة الناعمة الق ّوة القاسية يف
الكثري من الطرق .ومن األمثلة امله ّمة عىل ذلك دبلوماسية الق ّوة الناعمة
األمريكية يف خالل الحرب الباردة.
والق ّوة الناعمة أدا ٌة بإمكان الصني استعاملها للرتويج لنفسها.
تجسد الق ّوة الناعمة الصينية ثقافتها التقليدية ومنوذجها
وينبغي أن ّ
متأصلة يف الثقافة
اإلمنايئ الناجح .أوالً ،تشكّل العنارص التالية نواحي ّ
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التقليدية الصينية :الصدق واإلحسان والنزاهة والحياء .ويعني الصدق
احرتام األكرب س ّناً واالهتامم بامله ّمشني .ويعني اإلحسان الدفاع عن قيم
العدالة .وتشري النزاهة إىل أه ّمية القادة النزيهني واألخالقيني .ويشري
الحياء إىل احرتام القيم األخالقية .وتشكّل هذه العنارص جوهر الثقافة
الصينية القدمية واألسس الجوهرية آلليات الق ّوة الناعمة مثل التزام
مبادرة الحزام والطريق بالتنمية املفيدة بشكل متبادل والتواصل بني
الشعوب واحرتام املعايري الدولية.
ثانياً ،يش ّدد منوذج التنمية الصيني الناجح عىل الدور الحيوي للنمو
االقتصادي بالنسبة إىل الصني والعامل عىل ح ّد سواء .فللصني ،التنمية
حل املشاكل القامئة .فقد وصلت الصني
مبدأ ال جدال فيه يهدف إىل ّ
التوسع االقتصادي ،لك ّنها ما زالت دولة
إىل مستويات غري معهودة من ّ
نامية تزخر باملشاكل ،من ضمنها فجوة كبرية بني األثرياء والفقراء
واالنقسامات اإلثنية والتنمية الجهوية غري املتوازنة واملوارد الشحيحة
حل هذه املشاكل جزئياً سوى من
لشعب يزداد عدده .بالتايل ،ال ميكن ّ
خالل التنمية .لكن من املهم العثور عىل التوازن الصحيح بني التنمية
االقتصادية واإلصالح واالستقرار.
عندما تر ّوج الصني لهذه األفكار وتستعمل الق ّوة الناعمة يف الرشق
األوسط ،تربز بعض االنتقادات ،ومن أه ّمها أ ّن ترويج الصني للق ّوة
الناعمة يس ّبب مشاكل ألنّه بقيادة الحكومة الصينية ،إذ ينتقد
الكثريون أ ّن مشاريع الق ّوة الناعمة الصينية مص َّممة بحتاً من أجل
املصالح الجيوسياسية لتح ّدي الواليات املتّحدة ولتصبح الصني ق ّوة
عظمى .ويرى بعض األفراد والحكومات معاهد كونفوشيوس الصينية
منصة بارزة للرتويج للق ّوة الناعمة الصينية وتربز التوتّرات الثقافية
ّ
ً
املنصات التعليمية والثقافية .ففي الرشق األوسط
هذه
حيال
ا
أحيان
ّ
مثالً ،ترى بعض الحكومات توتّرا ً بني ترويج الصني للفلسفة الكونفوشية
واملعايري اإلسالمية أو اليهودية .وينبغي عىل الصني الر ّد عىل االنتقادات
املو ّجهة إىل ق ّوتها الناعمة بشفافية واحرتام متبادل ووضوح.
تفش جائحة فريوس كورونا املستج ّد يف منطقة الرشق األوسط
ومنذ يّ
وشامل أفريقيا يف العام  ،2020ق ّدمت الصني مع ّدات طوارئ طبّية
وأرسلت فرق دعم ط ّبي إىل إيران ومرص واململكة العربية السعودية
وغريها من الدول بهدف دعم املعركة العاملية ض ّد الجائحة .وتشكّل
املساعدات اإلنسانية والدعم الطبّي عنرصا ً أساسياً من الق ّوة الناعمة
الصينية ،حتّى يف خض ّم االنتقادات املو ّجهة للطريقة التي أدارت فيها
الصني أزمة فريوس كورونا املستج ّد .وعىل الرغم من هذه املسائل ،ما
زالت الق ّوة الناعمة الصينية ،ومنوذجها اإلمنايئ الناجح بشكل خاص،
تق ّدم دروساً كبرية لدول الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف هذا السياق
الحايل من أزمة الص ّحة العامة والتدهور االقتصادي بسبب أسعار
الطاقة املتهاودة.

النقاش
بدأ النقاش بحوار بارز حول مفهوم الثقافة التقليدية الصينية
والعنارص املح َّددة للق ّوة الناعمة الصينية .ويشمل ذلك الق ّوة
االقتصادية والثقافية والتعليمية بأشكالها املختلفة .وأشار بعض
املتح ّدثني إىل أ ّن مبادرة الحزام والطريق هي املثال األساس للق ّوة
الناعمة ،مقرونة باالنتشار العاملي ملعاهد كونفوشيوس وتبادل الطالب
واملنح التعليمية ،إىل جانب االزدهار يف السياحة الصينية .وهذه
ظواهر عاملية ما زالت يف أوىل مراحلها يف معظم دول الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .ولفت أحد املشاركني إىل أ ّن الق ّوة الناعمة تتمحور
أكرث حول ما إذا كان الخطاب والسياسات متناغمة ومفهومة .وتحاول
الصني الرتويج لفكرة التنمية املشرتكة واملنافع املتبادلة .وهي تدعم
رؤية مح ّددة لألمن :ما من أمن أحادي الجهة ،بل ينبغي التفكري يف
مرتسخة يف التزامٍ
األمن يف الجهتَني .وقال الكثريون إ ّن رؤية الصني ّ
بعدم التدخّل والحياد والتنمية واألمن املتبادلَني وتع ّددية األطراف من
املؤسسات الدولية.
خالل ّ
وت ّم تسليط الضوء عىل العالقة بني الصني واإلمارات العربية املتّحدة
باعتبارها ربمّ ا األبرز من ناحية عنارص الق ّوة الناعمة فيها .وأجرى
أحد املتح ّدثني مقارنة بني الق ّوة الناعمة الصينية وتلك اإلماراتية،
مرتسخة بالتشديد عىل املراقبة وبالرغبة يف رسم
التي قال البعض إنّها ّ
املعامل لخطابات مح ّددة مرتبطة بالدين .عالوة عىل ذلك ،يف اإلمارات
العربية املتّحدة أكرب جالية صينية يف املنطقة (بني  200ألف و300
ألف شخص) ،وجعلت  4آالف رشكة صينية مق ّرها اإلقليمي يف اإلمارات
العربية املتّحدة وزارها  1,5مليون سائح صيني يف العام  .2018وكانت
اإلمارات العربية املتّحدة يف طليعة نشاطات تبادل الطالب بني
الدولتَني وهي تض ّم معاهد كونفوشيوس وت ُعلَّم اللغ ُة الصينية يف مئتي
يخص الخطاب الديني ،أصبحت اإلمارات
مدرسة من مدارسها .ويف ما ّ
تؤسس مركزا ً للدراسات اإلسالمية
العربية املتّحدة أ ّول دولة يف املنطقة ّ
يف الصني .ولفت مشاركون آخرون إىل أ ّن اإلمارات العربية املتّحدة
بدأت بنرش ق ّوتها الناعمة قبل أن تبارش بأمناط من العمليات تعتمد
أكرث عىل الق ّوة القاسية ،لذا قد يسلّط هذا النموذج بعض الضوء ربمّ ا
عىل أسلوب عمل الصني يف املستقبل ربمّ ا.

ورفض الكثري من املشاركني هذه املزاعم وأكّدوا عىل رضورة معالجة
مسألة املعاملة التي يخضع لها القاطنون يف شينجيانغ.
وتض ّم الق ّوة الناعمة الصينية عنارص أخرى مدمجة فيها .مثالً من امله ّم
التذكّر أ ّن الصني ال تحمل عبء التاريخ االستعامري يف املنطقة .وتر ّوج
الصني لصورة الالعب الجيوسيايس املحايد الذي ال يتدخّل والذي يلتزم
بالعمليات املتع ّددة األطراف ،عىل غرار صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل واألمم املتّحدة .لكن تربز مخاوف أيضاً من إمربيالية صينية
متزايدة يف أفريقيا ،مماّ يؤدّي إىل مشاعر مناهضة للصني.
وش ّدد أحد املناقشني عىل مفهوم القيَم وقال إ ّن الناس ما زالوا يربطون
قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان وغريها بالغرب .ربمّ ا ال يربطونها
بالرضورة بالحكومات الغربية بالقدر ذاته كام يف السابق ،لك ّنهم
يربطونها باملجتمعات املدنية بالتأكيد .ويُربز هذا األمر تعارضاً يف
النموذج الصيني .فقد سأل هذا املناقش :ما موقع الصني يف النظام
الدويل الليربايل املرتكز عىل القيم؟ فهل تريد الصني إحالل بديل ،وإن
كان ذلك صحيحاً ،ينبغي عليها ابتكار مجموعة جديدة من املبادئ.
ور ّد عدد من املشاركني عرب اإلشارة إىل رياء القوى الغربية وما يُس ّمى
النظام العاملي الليربايل .ولفت بعض املناقشني إىل أ ّن الطريقة التي
تعمل فيها الصني عىل املرسح العاملي يبينّ منطاً آخر من العمل وأنّه ال
كل األمور من خالل عدسة املعايري واملفاهيم الغربية.
ينبغي النظر إىل ّ

وتشمل املواضيع األخرى التي تؤث ّر يف الق ّوة الناعمة الصينية املخاوف
عىل معاملة اإليغوريني يف شينجيانغ .ونشأ حوار مط ّول حول هذا
املوضوع ،وال س ّيام أ ّن ورشة العمل جرت مبارشة بعد أن نرشت
رسبة حول سياسة الحزب
صحيفة ذا نيويورك تاميز ع ّدة مستندات م ّ
الشيوعي الصيني يف املنطقة .وبرز إجامع عىل أ ّن هذا األمر يؤث ّر يف
صورة الصني يف أرجاء العامل .لكن جرى حوار طويل حول ص ّحة هذه
التقارير ،إذ قال بعض املشاركني إ ّن اإلعالم الغريب تالعب بهذه القصة.
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