مجموعة عمل Task Force
ترتيبات أمنية جديدة لمنطقة ش
ال�ق الأوسط وشمال أفريقيا
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الص� تضطَّر إىل تق ُّبل الواقع
ال�ق الوسط ي

ديسم� ٢٠١٨
٢٧
ب

دورس
جيمس
ي
ال ي ز
نكل�ية عن موقع منتدى ش
ال�ق
هذا الموضوع تم�جم من اللغة إ
ن
ـى عــن مبادئهــا المتعلِّقــة بالسياســة الخارجيــة والدفاعيــة
ملخــص:إذا كان هنــاك ُّ
أي جــزء مــن العالــم قــد أجـ بـر الصـ يـ� عــى التخـ ِّ ي
أ
ت
ت
ت
ن
ز
ش
ـ� تتخذهــا القــوى العالميــة  -فهــو الــرق الوســط
القائمــة منــذ فــر ٍة طويلــة ،واللجــوء الم�ايــد إىل تبـ ِّ ي
ـ� مواقــف مماثلــة لتلــك الـ ي
أ
الم ِطــل عــى المحيــط الطلــ� إىل شــمال غــرب الصـ ي ن
ـ�.
الكبـ يـر ،الــذي يمتـ ُّـد مــن ســاحل إفريقيــا ُ
ي
أ
ف
دس نفســه
فقــدرة الـ شـرق الوســط الكبـ يـر عــى التأثـ يـر ي� السياســة الصينيــة تنبــع مــن قدرتــه الخارقــة المســتمرة منــذ عقــود عــى ِّ
أ
أ
ف
ف
ـدول وأقــوى عنــارصه .ومــا ســاعد الـ شـرق الوســط عــى اكتســاب هــذه الهميــة
ي� مرتبـ ٍـة عاليــة ي� جــدول أعمــال المجتمــع الـ ي
هــو حاجــة الصـ ي ن
ـ� إىل حمايــة مصالحهــا االقتصاديــة والجيوسياســية المتناميــة المرتبطــة بمبــادرة «الح ـزام والطريــق» ،وهــي
ـ� الشــعبية ،إىل جانــب رغبــة الصـ يـ�ن
مـ شـروع تطويــر بنيـ ٍـة تحتيــة بقيمــة تريليــون دوالر يهــدف إىل ربــط أوراســيا بجمهوريــة الصـ ي ن
المــرك دونالــد ترامــب بالموثوقيــة أ
ف� االســتفادة مــن الـ ضـرر الــذي ألحقــه الرئيــس أ
ال يم�كيــة ،وذلــك عــن طريــق تقديــم نفســها
ي ي
ي
عــى أنَّهــا مدافعـ ٌـة عــن النظــام العالمــي.
الــرق أ
ولــم ت
ين
تــرك التطــورات الحادثــة ف� ش
الصــ� ســوى إعــادة النظــر ف ي� مبادئهــا التاريخيــة
خيــار أمــام
أي
الوســط
ي
الكبــر َّ
ي
ٍ
آ
ف
ف
ن
ـب متبادلــة ويُشــبه
ـج مدفــوع برغبـ ٍـة اقتصاديــة يحمــل مكاسـ َ
المتمثِّلــة ي� عــدم التدخُّ ــل ي� شــؤون الخريــن الداخليــة ،وتبـ ِّ ي
ـ� نهـ ٍ
ف
دول أجنبيــة ،أو طــرح هــذه
ً
عصــا ســحرية لحـ ِّـل المشــكالت ،وعــدم اللجــوء إىل التدخــات العســكرية أو وضــع قواعــد عســكرية ي� ٍ
المبــادئ جان ًبــا.
ت
ف ن
أن نهــج الصـ ي ن
ـ� تنتهجهــا القــوى العالميــة عــاد ًة  -رغــم إعاقتــه بتحفُّظهــا
بيــد َّ
ـ� ُّ
ـ� سياسـ ٍ
التقدمــي ي� تبـ ِّ ي
ـات خارجيــة ودفاعيــة كالـ ي
أ
ف
ش
حيــال إيجــاد صياغــة سياسـ ٍـة بشــأن الــرق الوســط تتجــاوز التعــاون ي� المجــاالت االقتصاديــة والتقنيــة والعســكرية ومجــال
ال�اعــات والرصاعــات المتعــددة ف� الـ شـرق أ
ـ� س ـتجر عــى أ
ن
أن الصـ ي ن
الرجــح إىل ن ز
الوســط.
ـ� َّ
مكافحــة إ
ُ َ ُّ
ِّ ي
الرهــاب  -يعـ ي

تأث��الواقع يبدأ
ُم ِّ
قدمة :ي
لق��د نبه��ت سلســلةٌ م��ن أ
الحــداث ت
الــ وقع��ت ف� عـ�ام  2011أثن��اء االنتفاض��ات العربي��ة الشــعبية عــد ًدا م��ن صانع��ي السياس��ة والباحثـ يي�ن
َّ
ي
ي
ـف
ت
ن
ن
الصيـ لـ�ن تســمح لهـ�ا ي نهايـ�ة المطــاف بحمايـ�ة رعاياهـ�ا
التـ تتب َّناهـ�ا
ي
ي
الصينييـ إىل َّ
أن مجموعـ�ة السياســات الخارجيـ�ة والدفاعيـ�ة القائمـ�ة ي
أ
ف
ت
ن
ش
الــ تض ُّـ�م
المتوس ي
عــ� توس ً
ِّ
ُّــعا مطَّ�رـ ًدا ،وكذل��ك اس��تثماراتها المتكاثـ�رة المرتبط��ة بمباــدرة “الحــزام والطري��ق” ي� منطق��ة الــرق الوس��ط الكب يــرـ ي
ت
ش
وتمتـ�د إىل إقلي��م ش��ينجيانغ االس�تراتيجي المضطـ�رب الـ�ذي
العرــ� والخلي��ج والقوقـ�از وباكســتان وآسـ�يا الوســطى،
شــمال إفريقي��ا والمــرق
ُّ
بي
أ
يق��ع ش��مال غ��رب الصـ ي ن
ش
ي� ،ويرتب��ط برواب��ط ِعرقي��ة ولغوي��ة م��ع منطق��ة ال�شرق الوس��ط الكب� يير�.
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وبـ�دأ ذل��ك أ
ـف
ن ـف
التدخـ�ل ـف ي الشؤــون الداخليـ�ة
الم��ر برمت��ه ف ي� ليبي��ا أثنـ�اء انتفاض��ة عـ�ام  ،2011حيـ�ث خرقـ�ت
الصيـ ي البدايـ�ة مبدأهـ�ا المتم ِّثـ�ل ي عــدم ُّ
ي
أ
أ
آ
ـف
ـف
ـف
س�عـيا للحفــاظ عـلى
للخريــن ،الــذي ال يختلـ�ف ي الواقـ�ع عـ�ن مبــدأ الواليــات المتحــدة الطويــل المـ�د المتم ِّثـ�ل ي دعـ�م االس��تبداد ي ال ششـرق الوسـ�ط ً
ن
الوط�ن المنتمــي إىل المعارضــة]1[.
عالق�اـت مــع المجلــس
االس��تقرار ،وتج��اوزت عالقاتهــا الدبلوماسيــة مــع نظاــم العقيــد الراحــل معمــر الق��ذاــ ي ل ُتقيــم
ٍ
ي
أن التعام��ل م��ع المجل��س ل��م ينقذه��ا م��ن ربطه��ا بدع��م النظ��ام القدي��م عندم��ا اكتس��بت المعارض��ة السـ�لطةَ .
بي��د َّ
ف
ف
ت
ين
الــ س��يتعامل معهـ�ا؛ وذل��ك بسـ�بب
ب��ل ع�لى العكـ�س ،أوض��ح المجل��س بع��د ســقوط
أن
ـ�ت قص يــرـ َّ
الق�ذـا� بوق ٍ
ي
الصــ تقب��ع ي� أواخ��ر قائم��ة الــدول ي
ف
ف
ف
ف
ت
ن
أن
ــذا� ،والكش��ف ع��ن َّ
دعمه��ا الس��ابق لنظ��ام الق ي
ـ�ذا� .وكان ع��داء المجل��س ر ًّدا ع�لى ت��ر ُّدد الص� يي� ي� البداي��ة ي� االع�تراف بحكوم��ة مرحل��ة م��ا بع��د الق ي
ي� واصلــت مناقشــة بيــع أس��لحتها للق��ذاــ ح� ي ن
بك� ي ن
الس�لـطة تت�اجــع[2].
ي� كانــت س��يطرته عــى ُ
ي
ين
الصـي� لالستــهداف والثم��ن المحتم��ل لدعمه��ا الحك��م االس�تـبدادي ف ي� ش
الـشرق
وتفاقم��ت قابلي��ة
وتفاقمت قابلية ي ن
الص� لالستهداف والثمن
أ
ف
ودول أخـ�رى مضطرب��ة.
الوس��ط الكب يــرـعندم��ا أدرك��ت احتمالي��ة اس�تـهداف رعاياه��ا وأصوله��ا ي� ليبي��ا ٍ
ف
المحتمل لدعمها الحكم االستبدادي � ش
ال�ق
ي
ف
ين
أكــرـ
ولضمـ�ان ســامة رعاياه��ا وأمنهـ�م ،اضطـ�رت
الصــ إىل إجـلاء  35أل��ف شـ�خص م��ن ليبي��ا ي� ب
أ
الكب� عندما أدركت احتمالية استهداف
الوسط ي
عمليـ�ة إجــاء تُجريهـ�ا لرعاياهـ�ا مـ�ن دول ٍــة أجنبيـ�ة .ثـ�م أعقبـ�ت ذلـ�ك عمليــات إجــاء أخــرى لرعاياهـ�ا
ف

ودول أخرى مضطربة
رعاياها وأصولها ي� ليبيا ٍ

م��ن سوــريا والعــراق واليم��ن]3[.

بيـ�د أن عمليــات الجــاء لـ�م تمنـ�ع مس��ل ن ـف
صيني��ا ،وال بع��ض المتطرف� ي ن
ي� ف ي� جن��وب السـ�ودان
إ
ي
َّ
َّحـ ي محافظـ�ة س�يـناء المرصيـ�ة مـ�ن خطـ�ف  25مواط ًن��ا ًّ
ف
ين
انتقاــدات كبـ ييرة ع�لى وسـ�ائل
أهــداف صيني��ة ي� باكسـ�تان .وأثـ�ارت عملي��ات الخط��ف
الصينيــ ،وال الهجم��ات ع�لى
م��ن احتج��از العدي��د م��ن الرهائ��ن
ٍ
ٍ
ن
ن
الصيـ بقــوة ع ببـرـتعزيـ�ز
تحركـ�ت ي
التواص��ل االجتماع��ي الصيني��ة ض��د عج��ز الحكوم��ة الواض��ح ع��ن حماي��ة رعاياه��ا واس��تثماراتها ]4[.ومنـ�ذ ذلـ�ك الح� يي�َّ ،
ش
أك�بر ف ي�� الخ��ارج]5[.
أم��ن خاص��ة ،وتأكيده��ا
أن قواته��ا الخاص��ة لمكافح��ة إ
دورا ب
مؤخ��را َّ
الره��اب ســتؤ ِّدي ً
ً
�كات ٍ
أن حدــود السياسـ�ة الخارجيـ�ة والدفاعيـ�ة الصينيـ�ة التقليديـ�ة قـ�د تداخلـ�ت مـ�ع نهجهـ�ا الداخــ� القمعـ�ي ت ز
ومـ�ا زاد ي ن
الم�ايـ�د تجــاه إقليـ�م
الطيـ ِبلَّــةً َّ
ي
ت
ــات طعـ�ن بالس ي ن
��كاك� ف ي� عـ�ام  2011ف ي�
مدينــ هوتـ�ان وكاشــغر ،وأحدثـ�وا
ـ�ن بع��ض إ
ــعب م��ن أصـ�ول تركي��ة  -هجم ِ
ش��ينجيانغ ،حي��ث ش َّ
اليغـ�ور  -وه��م ش ٌ
ٍ
ي
ف
ف
َ
جماع��ات جهادي��ة ي� س��وريا]7[.
وانضم��وا إىل
شــغب ف ي� مقاطع��ة ياركن��د ي� عـ�ام  2014أودت بحيــاة نحـ�و  100شـ�خص]6[،
أعمــال
ٍ
ُّ
ٍ
الـشرق أ
مواجه��ة حــا َّدة بـ ي ن
الوس��ط الكبـ ييرـق��د انتق��ل إىل داخ��ل الصـ ي ن
ي� توقع��ات الصـ ي ن
فـ�إن ع��دم التواف��ق بـ ي ن
ي� وتوقع��ات الكثــ ي��ن ف ي� ش
ي� ف ي�
ي�
ـراَّ ،
ٍ
وأخي ي ً
ف
ن
ن
ن
ن
ش
ـ�ول صيني��ة شـ�هدت توبي��خ الع��رب للصينيـ يي� بس��بب رغبته��م ي� االستــفادة م��ن مــوارد الـشرق
�ؤـول�
ي
ـ�ال ع��رب وباحثـ يي� ومس ي
س�اـبق� م��ن أص ٍ
رج��ال أعم ٍ
أ
ت
قـ�وة عظم��ى صاع��دة]8[.
الـت ب
بـ�أي ٍ
يعت�ونه��ا مرتبط��ة ّ
الوس��ط والعالق��ات التجاري��ة مع��ه دون تحمُّ��ل المس�ؤـوليات السياس��ية والجيوسياس��ية ي
ي� البق��اء ع�لى هام��ش الرصاع��ات والتنافس��ات المتعـ�ددة ف� ال ش�شرق أ
وإضافـ�ةً إىل ِّكل ذلـ�ك ،فمن��ذ عـ�ام  2011أصب��ح م��ن الصع��ب ع�لى الص� ي ن
الوس��ط ،ال
ُ
ِّ ي
سيــما مـ�ع وصــول دونالـ�د ترامـ�ب إىل منصـ�ب الرئاسـ�ة أ
ال يم�كيـ�ة.
أ
��طيـ ،ودعمـ�ه أ
ز ـف
ـ
ش
ال َّو يل الواضـ�ح
أي تظاهـ�ر بعــدم
التحيـ ي الصـراع إ
ي
تخلـ ترامـ�ب عـ�ن ِّ
الرس ي
وتصاعــدت مشكــالت الشـرق الوسـ�ط الكبي يـرـمـ�ع ِّ ي
ائيــ� الفلس ي
الماــرات والس�عـودية لدول��ة قطـ�ر ]9[،وتأجيج��ه المنافس��ة ي ن
بــ الس�عـودية وإيــران باالنســحاب م��ن االتفـ�اق
للمقاطع��ة االقتصادي��ة والدبلوماسـ�ية بقيــادة إ
ف
ف
النــووي الـ�ذي أُب ِــرم ف ي� عـ�ام  2015لكب��ح جم��اح برنام��ج إيـ�ران النــووي ،وتفكـ ييره ي� محاول��ة تغيـ ييرـالنظ��ام ي� طهــران ،ال��ذي ش َّـ�جع السعــودية ع�لى زيـ�ادة
اليغ��ور م��ن س��وريا إىل وس��ط وجن��وب آس��يا ال��ذي دف��ع الص� ي ن
باكس�تـاني� ف� إقلي��م بلوشسـ�تان ]10[،واحتم��ال ع��ودة الجهادي� ي ن
ن
دعمه��ا لمس ي ن
ي� إىل
لــَّح�
ي� إ
ي ي
عسكــري ش
ســوري-روس محتم��ل ع�لى إدلـ�ب،
مباــ� ف ي�� هجـ�وم
والتفكــرـ ف ي� إجــراء تدخُّ��ل
إقام��ة مواق��ع عسكــرية صيني��ة ف ي� طاجيكســتان وأفغانستــان،
ي
ٍّ
ي
ف
ت
ت
ال�ت ش��نتها الص� ي ن
ي� ف ي�
ال�ت تُ َع ُّ��د آخ��ر معق��ل واق��ع تح��ت س��يطرة المعارض��ة ي� سـ�وريا ]11[،وأخ� ي ً
يرا ،التداعي��ات المحتمل��ة لحمل��ة القم��ع الوحش��ية ي
ي
شينجيانغ]12[.
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ين
الص� تضع نفسها ف ي� مأزق
الشـرق أ
ين
للصيـ ـف ي ش
الوسـ�ط الكبي يـرـبحقيقـ�ة أنَّهـ�ا ال تمتلـ�ك ـف ي الواقـ�ع سياســةً واضحـ�ة تجــاه المنطقـ�ة
لقـ�د تفاقمـ�ت المعضــات السياســية المحتملـ�ة
ف
وتجــىـذل��ك � يناير/كانـ�ون ن
الثاــ� م��ن عـ�ام  2016حـ ي ن
َّ
المه�تة المتعلِّق��ة بالسياس��ة الخارجي��ة والدفاعي��ة واالقتصـ�اد.
تتجــاوز مبادئه��ا التقليدي��ة
ي�
ت ز َّ
ي
ي
أ
ن
ت
ن
ن
ين
ش
ش
ئيــس
صينـ إىل المنطقـ�ة منـ�ذ
الصــ عشـ�ية زيــارة الرئي��س
أصــدرت
� ي
التـ كانـ�ت آنذــاك أول زياــرة يُجريهـ�ا ر ٌ
ي
جــ بين��غ للــرق الوس��ط  -ي
الصيــ ي
ي
أ
أ
ف
أول ورق��ة بيض��اء متعلِّق��ة بسياس��ة الص� ي ن
ي� تج��اه ش
س��بع ســنوات َ -
جديـ�دا ،وكان��ت بمثاب��ة تكـ�ر ٍار
ك��را
ً
ال�شرق الوس��ط ،لك َّنه��ا ي� الس��اس ل��م َّ
تتضم��ن ِف ً
أ
ش
الكبــرـ -بع��د غيـ�اب
أســاس ضعي��ف
قائـ�م ع�لى المكاس��ب المتبادل��ة تجـ�اه المنطقـ�ة ،وه��و
َــرت عالقاته��ا م��ع دول الــرق الوس��ط ي
ٍ
لنهـ�ج ٍ
لدولـ�ة ق َ
ٌ
ٍ
أ
ف
ت
كات اش�تراكية وثوري��ة بع��د ثــورة عـ�ام .1949
حـ�وال  500عـ�ام  -ي� السـ�اس ع�لى
الرواب��ط
أنظمـ�ة وح�رـ ٍ
ٍ
ي
الصيـ آنذــاك أهميـ�ة ال ششـرق أ
الصــ ف� المنطق��ة بالتوس��ع َّإل羗م��ع انفتاحه��ا االقتصــادي ف� عـ�ام  .1978إذ أدركـ�ت ي ن
ن
الوسـ�ط الكبي يـرـ ألمنهـ�ا
ي
ول��م تبـ�دأ شــبكة ي ي
ي� تواص��ل النظ��ر إىل ال ش�شرق أ
ف
ف
الس�لامي .وم��ع ذل��ك ،ف��إن الص� ي ن
الوس��ط الكب� يير� ف ي�
��دول والعال��م إ
َ
البح��ري وأمنه��ا ي� مج��ال الطاق��ة ،وتأث� ييره ي� المجتم��ع ال ي
م�ايــدة .وتكْمـ�ن أ
أ
الرهاــب ،وتحافـ�ظ عـلى وضعهـ�ا العسكــري ـف المنطقـ�ة مـ�ع تغيي يـره تدريجيًّـ�ا بوت� ييرٍة ت ز
الهميـ�ة
الســاس ع ببـرـمنظــور االقتصــاد ومكافحـ�ة إ
ُ
ي
ـف
ت
التـ تبلـ�غ  3.6ماليـ ي ن
ين
ي� برمي��ل يوميًّ��ا ،و 41%م��ن وارداته��ا م��ن الغـ�از
أن مـ�ا يقــرب مـ�ن نصـ�ف واردات
االقتصاديـ�ة للمنطقـ�ة ي حقيقـ�ة َّ
الصيـ النفطيــة ،ي
الطبيعـ�ي  -تنتقـ�ل إمـ�ا عبـرـمضيـ�ق هرمـ�ز وإمَّـ�ا عبـرـمضيـ�ق بــاب المنــدب الواقـ�ع عنـ�د مدخـ�ل البحـ�ر أ
الحمــر ،بينمـ�ا تأخـ�ذ نحـ�و  20%م��ن الصـ�ادرات
ب
َّ ب
أ
أ
الصيني��ة إىل ال شــرق أ
ف
ن
ش
الديـن للـشرق الوس��ط نظ ًـ�را
الوس��ط وشــمال إفريقي��ا وأوروب��ا الرحلـ�ةَ ذاته��ا ي� االتجـ�اه المعاك��س ]13[.وق��د تزاي��دت أهمي��ة الث��ر
ي
ـف
الس�لامية ،منهـ�ا عدــَّ ة بلدــان تقـ�ع عـلى
عبـر
ـمس�اـحة أرضيـ�ة ي منطقـ�ة أوراســيا تس�كـنها العديـ�د مـ�ن البلدــان إ
تمتــد ب
أن مب�اـدرة “الحزــام والطريـ�ق” ُّ
إىل َّ
ٍ
حـ�دود إقلي��م ش��ينجيانغ المضط��رب ف� الصـ يي�.ن
ي
المني��ة أ
الصــ ع�لى المظلَّ��ة أ
ال يم�كي��ة ف� الخليـ�ج ،فـ�إن ي ن
ين
بكــ تعت بــرـ
وإضافـ�ةً إىل ذلـ�ك ،فم��ع اعتمـ�اد
ي
أ
ـف
تنافسيــا مـ�ع الواليــات المتحــدة ي ش
الشـرق الوسـ�ط .وذلـ�ك بالرغـ�م مـ�ن
نفســها متعاونــةً تعاونًـ�ا
ًّ
وتك ُْمن الأهمية االقتصادية للمنطقة ف� حقيقة َ
ي
ن
ن
ن
الي�رـ يا� الـ�ذي
بــ
الصــ والواليـ�ات المتحــدة ،وخالفاتهم��ا حـ�ول االتفـ�اق النــووي إ
ي
الص� النفطية ،الحـ�رب التجاري��ة ي
أن ما يقرب من نصف واردات ي ن
َّ
يرة �ف
ي� ع�لى إنق��اذه ،وسياس��ة ترام��ب المتح� ي ز
انس��حبت من��ه الوالي��ات المتح��دة بينم��ا تح��رص الص� ي ن
ت
ن
ي
مالي� برميل يوم ًّيا ،و %41من
ال� تبلغ  3.6ي
ي
الــرق أ
الصــ م��ع مصال��ح بع��ض دول الخلي��ج ت
ين
ش
الــ توــازن نفسـ�ها
مصال��ح
وتتف��ق
ـ
.
الكبــر
وس��ط
ال
ي
ي
وارداتها من الغاز الطبيعي  -تنتقل َّإما بع�
ت
بترصفاته��ا بشـ�كل
وإما بع� مضيق باب المندب
ـ�ع وعينه��ا الجيوسياسـ�ية ع�لى الواليـ�ات المتحـ�دة ي
الــ ال يمك��ن التنب��ؤ ُّ
مضيق هرمز َّ
ع�لى خـ� ٍّط رفي ٍ
ف
ت
ز
ن
م�اي��د ،وعينه��ا االقتصادي��ة ع�لى الصـ يي� وبقي��ة دول آسـ�يا ،بم��ا ي� ذل��ك روس��يا وكوري��ا والياب��ان.
ف
ف
ين
ــياس العــادل.
وتش تــرك
ــاس ي� السياســة :وهــو تفضيــل االســتقرار عــى إ
الصــاح الس ي
الصــ مــع الواليــات المتح��دة ،ال ســيما إدارة ترام��ب ،ي� مبــدأ أس ي ٍّ
ين ث
عنــوان مختلــف عــن مبــدأ الواليــات المتحــدة المتم ِّثــل ف ي� دعمهـ�ا
مجــرد
التدخــل الــذي تتب َّنــاه
ــد مبــدأ عــدم ُّ
إذ أنّــه عمليــاً ،ال يُ َع ُّ
ٍ
الصــ أكــر مــن َّ
أ
أ
ـف
ت
ز
االســتبداد ف ي� ش
مال�يـ�ا
الكبــر منــذ فــرٍة طويلــة
الم َّرجـ�ح أن تع ِّزــز نتائـ�ج االنتخابــات الخي يـرة ي ي
الــرق الوســط ي
ســعيا للحفــاظ عــى االس��تقرار .ومـ�ن ُ
ً
النظمـ�ة الس��لطوية واالس��تبدادية .إذ أنتجـ�ت االنتخابــات ـف تلـ�ك البلدــان أ
الصيـ إىل مزيــد مـ�ن أ
ين
وباكستــان وجــزر المالديـ�ف ورسيالنــكا َ
الربعـ�ة
ميــل
ٍ
ي
ش
ش
حكومــات حريص��ة ع�لى إعــادة النظ��ر ف ي� الم�وعـ�ات المرتبط��ة بمباــدرة “الحــزام والطري��ق” ،وإعــادة التفــاوض بشـ�أن �وطه��ا ع�لى أق��ل تقدي��ر]14[.
ٍ
أ
الميـرك أ
وبالرغ��م م��ن التطوــرات أ
الخ يــرة ف� إقلي��م ش��ينجيانغ ،فـ�إن ي ن
السـ�بق جــورج بـ�وش
الصــ تتعلَّ��م إىل ح ٍّـ�د م��ا
َ
الدــرس الـ�ذي تع َّلم��ه س�اـبقًا الرئي��س ي ي
ي
أ
ف
ت
يز
أيض��ا  -م��ن أحــداث الحــادي ع شــرـ
االب��ن
الــ شــغلت الحقً��ا منص��ب وزيـ�رة الخارجي��ة تح��ت واليت��ه ً
وكونداليـا رايـ�س ،مستشــارة الم��ن القوم��ي ي� عهـ�ده ي
ف
ت
أن الوالي��ات المتح��دة مسـ�ؤولةٌ
ــبتم��/أيلول .فبع��د أس��ابيع م��ن هجم��ات تنظي��م القاع��دة ي�
م��ن س ب
والي�ت نيوي��ورك وواش��نطن ،أش��ار ب��وش وراي��س إىل َّ
ي
ع��ن الهجمـ�ات بسـ�بب دعمه��ا االس��تبداد ،الـ�ذي َّأج��ج المشــاعر المعادي��ة للواليـ�ات المتحـ�دة والغـ�رب .لـ�ذا فق��د أطل��ق بـ�وش مبادرت��ه الهادف��ة إىل إرسـ�اء
الديمقراطي��ة ،لك��ن التخطي��ط له��ا ل��م يك��ن جي ً��دا]15[.
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أ
الكب� :ي ن
ش
تقبل الواقع
ال�ق الوسط ي
الص� تضطَّر إىل ُّ
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ت
وتش�ك ي ن
الص� مع الواليات المتحدة ،ال سيما إدارة ترامب،
ين
السيــاس واالقتصــادي والتجــاري تجـ�اه
الصيـ ،نتيجـ�ةً لنهجه��ا
وق��د بــدأت
ي
أساس ي ف� السياسة :وهو تفضيل االستقرار عىل
ي ف� مبدأ
ي
ٍّ
ش
تتعرــض لمشاــعر معاديـ�ة
الم�وعــات المرتبطـ�ة بمب�اـدرة “الحزــام والطريـ�ق” -
َّ
السياس العادل .إذ أنّه عملياً ،ال يُ َع ُّد مبدأ عدم
الصالح
إ
ي
أ
ف
ث
ن
عنوان مختلف عن مماثل��ة .وأصبح��ت المواق��ع العس��كرية والص��ول الصيني��ة ي� الخ��ارج مسـ�تهدفةً ،
مجرد
التدخُّ ل الذي تتب َّناه ي
ٍ
الص� أك� من َّ
ف
ف
ف
ش
أيض��ا ]16[.وكانـ�ت عمليــات اختطــاف رعايـ�ا
مبدأ الواليات المتحدة المتمثِّل ي� دعمها االستبداد ي� ال�ق ال ســيما ي� باكستــان ،وآسـ�يا الوسـ�طى ً
أ
الكب� منذ ت
ين
ف� ٍة طويلة سع ًيا للحفاظ عىل االستقرار
انضــم بعـ�ض
مجرــد بدايـ�ة .إذ
صينيــ ف ي� سيــناء وجنـ�وب السوــدان عـ�ام 2011
الوسط ي
َّ
َّ
الســامية (داع��ش) والقاعـ�دة،
ـ�ات جهادي��ة مث��ل تنظيم��ي الدول��ة إ
إ
اليغ��ور إىل جماع ٍ
أ
ف
الســامي ،وإنم��ا ألنَّه��م أرادوا الحص��ول ع�لى خ بــرٍة يمكنه��م تطبيقه��ا الحقً��ا � الكف��اح المسـ�لَّح ض��د الصينيـ ي ن
ي�.
لي��س لنَّه��م يعتنق��ون الفك��ر الجهـ�ادي إ
ي
ـف
تدربــوا مـ�ع منظمـ�ة  ،Malhama Tacticalوهـ�ي منظمـ�ة جهاديـ�ة ربحيـ�ة عـلى غرــار ش�كـ�ة
[ ]17فــإىل جانـ�ب انضمامهـ�م إىل القتــال ي س��وريا ،فقـ�د َّ
ت
الــ أنشــأها إري��ك ِبرن��س]18[.
 Blackwaterالعسكــرية الخاص��ة ي

ف
و� الس��ياق نفس��ه ،تتصاع��د المش��اعر المعادي��ة للص� ي ن
تاري��خ س��ابق م��ن تل��ك المش��اعر ف ي�
ي� ف ي�
أيض��ا
بل��دان مث��ل كازاخس��تان وطاجيكس��تان ،وهن��اك ً
ٌ
ٍ
ي
ين
دول مثـ�ل تركيـ�ا وإيرــان ي ن
يتعرــض لـ�ه
ح�ذـرا ـف ي تعزيـ�ز عالقاتهمـ�ا مـ�ع
نهجـ�ا
اللتيـ مـ�ا زالتـ�ا تنتهجــان ً
ً
ٍ
الصيـ مقابـ�ل صمتهمـ�ا إزاء القمـ�ع الشدــيد الــذي َّ
ف
ف
ض
ش
تقري��ر نُ ِـشرـ ي�
المـ�ا�  ،2018ذك��رت منظم��ة هيوم��ن رايت��س ووت��ش أسـ�ماء  26دولـ�ة
سبــتم��/أيلول م��ن الع��ام
المس��لمون ي� ش��ينجيانغ ]19[.فف��ي
ب
ٍ
ي
ف
ت
ن
ذات
بعـ�ض
ال�ت تش��نها ي� إقلي��م ش��ينجيانغ ]20[.وتشـ�مل قائم��ة الــدول المذكــورة َ
أغلبي��ة مس��لمة ب
ٍ
تعت�ه��ا الص� يي� حساس��ةً بس��بب الحمل��ة القمعي��ة ي
ت
ت
ت
التـ يقـ�ع الكثي يـرـمـ�ن أراضيهـ�ا عـلى الحدــود مـ�ع
التـ كانـ�ت تابعــةً لالتحــاد
الس��وفيـ س��ابقًا ،إ
بالضافـ�ة إىل أفغانستــان وباكستــان ي
ي
دول آســيا الوســطى ي
ت
ش��ينجيانغ ،وبع��ض دول جن��وب ش�ق آس��يا مث��ل ماليـز ي��ا وإندونيسـ�ياً ،
الـت
ودولJإســامية رئيس��ة مث��ل المملك��ة العربي��ة السعــودية وإيـ�ران وتركي��ا ي
ي� ذوي أ
الص��ول ت
ـ�لم� الصيني� ي ن
تربطه��ا بالمس ي ن
��ود س��ابقة]21[.
الـكي��ة رواب�� ُط تاريخي��ة ِوعرقي��ة ولغوي��ة ،وكان��ت متعاطف��ةً م��ع طموح��ات إ
اليغ��ور ط��وال عق ٍ
ين
دولـمدين��ةً للصـ ي ن
أن هن��اك ً
للصــ؛ إذ يس��مح ه��ذا الصم��ت  -ال��ذي يرج��ع
حدي��ن
ي�
لك��ن صم��ت العال��م إ
السـلامي يُشـ�كِّل ســيفًا ذا َّ
بدرج��ة كبـ ييرة إىل َّ
ٍ
َّ
ف
ت
ن
الـت تُطلقه��ا ٌ
النسـ�ان،
بشـ�دة -
دول غربي��ة وبع��ض جماع��ات حق��وق إ
َّ
ي
للصـي� بمواصل��ة حملته��ا ي� ش��ينجيانغ ،ويُمكِّ نه��ا م��ن تجاه��ل االنتقــادات ي
آ
ف
ي� ت
ين
اليغـ�ور المقيمـ�ون � مختل��ف أنحـ�اء العال��م ]22[.وإضاف��ةً إىل ذل��ك ،تســتفيد الصـ ي ن
المسلــم� يـ�رون
أن الساس��ة والزعم��اء
وكذل��ك إ
حـتىـالن م��ن َّ
ي
ف
ت
الســامي .إذ قـ�ال
الــ ال يُركِّ��ز عليه��ا الــرأي العـ�ام إ
مكاسـ�ب سياسـ�ية ب
َ
أكــرـ ي� دع��م بع��ض القضاي��ا مث��ل القضي��ة الفلس�طـينية ُمقارنـ�ةً بتل��ك القضاي��ا ي
ــز
أك�بر�إذا أظه��روا أنَّه��م معـ�ادون
أحم��د فـ�اروق م��وىس رئي��س منظم��ة “جبه��ة النهض��ة إ
السـلامية” المال ي��ة غ� يير�الحكومي��ة“ :يكتس��ب الساس��ة شــعبيةً ب
ين
اليغ��ور”[23].
للصهيوني��ة أو أنَّه��م يقاتل��ون م��ن أج��ل
الفلس��طيني� ،مقارن��ةً بإظه��ار دعمه��م للروهينغ��ا أو إ
آ
الس�لامية درجــةً مـ�ن النفــوذ .ويبــدو أن رئيـ�س ال��وزراء المال� ي ز
يري مهاتي يـرـمحمـ�د قـ�د
ولكـ�ن عـلى الجانـ�ب الخــر ،يمنـ�ح هــذا الصمـ�ت َ
بعــض الدــول إ
��تغل هذــا النفوــذ نظ�رـا إىل الحذــر الذــي تعاملـــ بـــ الص� ي ن
اس َّ
عامـ�ا إىل منصبـ�ه
ي� ــ ي مواجهـــ
ٍ
حملةــ انتخابيـــ مناهضـــ لهـــ أع�اـدت مهات� يير�صاحـــ الـــً 93
ً
ـف
ش
صينيـ�ا مرتبطـ�ة بمب�اـدرة “الحزــام والطريـ�ق” بقيمـ�ة  22ملي��ار دوالر ]24[.وربمـ�ا
ي أيار/مايــو ،ثـ�م قرــار مهاتي يـرـبتعليـ�ق م�وعــات بني ٍــة تحتيـ�ة مدعومـ�ة ًّ
ن
ن
ت
دور ً ف ت ز
الصيـن،
بأزم��ة مالي��ة  -مراجع��ة االتفاقي��ات المتعلِّق��ة بالمم��ر االقتص��ادي
تم��ر
الباكســتا�
ٍ
يك��ون له��ذا النف��وذ ٌ
ي
ال�ت ُّ
ي
أيض��ا ي� اعــام باكس��تان  -ي
ي� ،وهـ�و م ش�شرو ٌع بقيمـ�ة  50ملي��ار دوالر أم�يرك ويع��د أك�بر�اس��تثمار لدول��ة واح��دة �ف
ـف
ـف
ن
ي ي ُ َ ُّ ب
الــذي يُم ِّثـ�ل جوهــرة التــاج ي مب�اـدرة “الحزــام والطريـ�ق” ي الص� ي
ٍ
ي
باكسـ�تان ]25[،أو إعـ�ادة التفـ�اوض ح��ول ه��ذه االتفاقي��ات.

قال أحمد فاروق موىس رئيس منظمة
وتتفاق��م المخاط��ر المحيط��ة بالص� ي ن
ي� بس��بب الدعاي��ة المك َّثف��ة ح��ول حملته��ا القمعي��ة ف ي� شـ�ينجيانغ،
يز
المال�ية يغ�
السالمية»
«جبهة النهضة إ
الـت تش��مل الضغ��ط ع�لى اليغ��ور ف
ن
ت
�
الصيـن وتهديده��م باالعتقـ�ال،
قلي��م
ال
إىل
للعـ�ودة
الخـ�ارج
إ
إ
ي
ي
أك� إذا ي
ً
الحكومية« :يكتسب الساسة
شعبية ب
والماــرات العربي��ة المتحـ�دة ي ز
ودفع��ت ً
اليغـ�ور
ومال�ي��ا إىل تســليم إ
دول悀مث��ل م�صر وتركي��ا وأفغانســتان إ
أظهروا أنَّهم معادون للصهيونية أو أنَّهم
ين
وتشتــد المخاطـ�ر
الســامية البق��اء صامت��ةً ]26[.
أو ترحيله��م إىل
ي ن
صعب ع�لى الـ�دول إ
ُّ
الصــ ،مم��ا س� ُيـ ِّ
ً
مقارنة
الفلسطيني�،
يقاتلون من أجل
ف
ت
مؤخـ�را ي� كازاخسـ�تان
الـت ُع ِق��دت
أكـثرثـبس��بب
ٍ
ً
أحــداث مفاجئ��ة غـ ييرـمتوقَّع��ة مث��ل جلس��ة المحكم��ة ي
اليغور»[.
بإظهار دعمهم للروهينغا أو إ
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بيـ تجنُّـ�ب االحتكــاك مـ�ع الص� ي ن
وأجبـرت الحكومـ�ة الكازاخيـ�ة عـلى موازنـ�ة نفســها بحذــر شدــيد ي ن
ي� ،والنــأي بنفســها عـ�ن اتهامهـ�ا بأنَّهـ�ا ال تدافـ�ع عـ�ن
ب
ٍ
ن
حق��وق الكازاخي� يي� وس�لامتهم]27[.
ن
إذ تفاج��أ الكازاخيـ�ون ي ن
اخس�تـا�  -بش��هادتها ف ي�
ــدت ف ي� إحـ�دى
حــ أدل��ت س��ايراجول س��اوتباي  -وه��ي مواطنـ�ةٌ صيني��ة م��ن أص��ل كاز
جلسـ�ة عام��ة ُع ِق َ
ٍ
ي
يضـ�م  2500س��جــ ٍن كازاخــي ،وقالـ�ت إنَّهـ�ا تعلـ�م
المحاك��م الكازاخيـ�ة ،قائلـ�ةً إنَّه��ا كان��ت تعم��ل ف ي� أح��د معسكــرات إعــادة التأهي��ل الصيني��ة الـ�ذي
ُّ
ي� للكازاخي� ي ن
مخصص� ي ن
ي� ]28[.وكانـ�ت س��اوتباي ماثلــةً أمــام المحكمـ�ة بتهمـ�ة دخــول كازاخستــان بطريق ٍــة غي يـر شـ�عيـ�ة .وقالـ�ت
بوج��ود معسـ�كرين آخري��ن َّ
أبدــا بلقــاء أرستهـ�ا بســبب معرفتهـ�ا بهــذه المعس�كـرات .وقـ�د ُحكـ�م
فرــت إىل كازاخستــان بعدمـ�ا أبلغتهـ�ا الس�لـطات الصينيـ�ة بأنَّهـ�ا لـ�ن يُســمح لهـ�ا ً
إنهـ�ا َّ
ـف
وس ِ�مـ َح لهـ�ا بالبقــاء ي كازاخستــان حيـ�ث يقيـ�م زوجهـ�ا وأطفالهـ�ا الذيـ�ن حصلــوا عـلى الجنســية الكازاخيـ�ة
عليهـ�ا بالســجن ســتة أشــهر مـ�ع إيقــاف التنفيــذُ ،
مؤخـ�را.
ً
وأثــار امتدــاد حملـ�ة القمـ�ع إىل ذوي أ
ين
الصيـ ويبلـ�غ عددهـ�م  1.25مليـ�ون شــخص ،اس��تنكار ٍات غاضب��ة ف ي� برلمـ�ان
الصــول الكازاخيـ�ة الذيـ�ن يس�كـنون
والسـ�ف��الكازاخ��ي الس��ابق ل��دى الص� ي ن
ي�:
كازاخس��تان .إذ ق��ال قوناي��ش سلــطانوف عض��و البـ لم��ان الكازاخ��ي ونائ��ب رئي��س الــوزراء الكازاخ��ي الس��ابق
ي
أ
ي� الصيني� ي ن
��ات م��ع المندوب� ي ن
ي� .وينبغ��ي ل ِّ
��كل وف ٍ��د يذه��ب إىل هن��اك أن يث� يير�ه��ذا الموض��وع … إن القضي��ة الساس��ية ه��ي ض�ورة
“يج��ب إج��راء محادث ٍ
ف
ف
ت
بل��د ي� العال��م”]29[.
احــرام حق��وق الكــازاخ إ
أي ٍ
النســانية ي� ِّ
ف
ف
ض
وقت سابق من العام ض
الماــ� ،شـ�هدت مقاطع��ة غلغت-بالتسـ�تان الواقع��ة ع�لى الحـ�دود
وق��ت سـ�ابق م��ن الع��ام
الما� ،شهدت
و� ٍ
ي
ي
و� ٍ
ي
ي
ن
حـ�وال  50سـ�يدة
للص�ي� بعدم��ا اع ُت ِقلَ��ت
ح��دة المش��اعر المعادي��ة
مقاطعة غلغت-بالتستان الواقعة عىل الحدود الباكســتانية الصيني��ة
تصاع��د َّ
ي
َ
ي
ف
إيغوري��ة ت ز
ته��ن إقلي��م ش��ينجيانغ بينم��ا رفض��ت الصـ يي�ن
ن
حدة المشاعر
الباكستانية الصينية
م�وج��ات م��ن رج��ال
تصاعد َّ
َ
ي
باكس��تاني� ي� أثن��اء زيار َّ
المعادية ي ن
حوال 50
وفـ�د
تجدي��د تأشي يـرات أزواجه��ن ]30[.واع ُت ِقلَـ�ت كذلـ�ك  350زوجـ�ةً إيغوري��ة أخـ�رى .لـ�ذا فق��د ســافر ٌ
للص� بعدما اع ُت ِق َلت ي
ي ن
سيدة إيغورية ت ز
باكستاني� مـ�ن رجــال أ
�اــض ـف
العمــال الباكس ن ـف
م�وجات من رجال
مجموعاــت صغي يـرة لتجنُّـ�ب
��تانيـ ي س ب
ي
ٍ
��بتمــ/أيلول مـ�ن العــام الم ي ي
منعه��م م��ن دخـ�ول ي ن
بكــ م��ن أج��ل الضغ��ط ع�لى السلــطات الصيني��ة للإفــراج ع��ن زوجاته��م]31[.
ف
ف
ن
ن
الصيــ لـ�دى باكســتان يـ�او جين��غ  -بـ�أن
السفــ��
ــاع م��ع
تقريبـ�ا ،طال��ب وزي��ر الشــؤون الديني��ة
ي
و� الوق��ت ذات��ه ً
ي
ي
ي
الباكس�تـا� نـ�ور الح��ق قدــري ،ي� اجتم ٍ
المس��لم� أ
ين
الت��راك ف ي� ش��ينجيانغ]32[.
يخفِّ��ف الصيني��ون القي��و َد المفروض��ة ع�لى
ف
ن
الي�رـ ن يا� الـ�ذي أُب ِــرم ف ي� عـ�ام ،2015
اليرانيـ�ون باالمتنـ�ان للدع��م
وم��ن جانبهـ�م ،يشـ�عر إ
الصينـ ،لي��س فق��ط ي� المعرك��ة الحالي��ة حـ�ول االتفـ�اق النــووي إ
ي
أ
ف
ن
أيض��ا ي� الجول��ة الساــبقة م��ن العقوبـ�ات الدولي��ة وال يم�كي��ة.
تمام��ا بينم��ا تحـ�رص
الصــ ع�لى إنقاــذه ،وإنم��ا ً
ي
والـ�ذي تري��د الواليـ�ات المتحـ�دة إلغــاءه ً
ن
نظرــا إىل ارتفــاع أسعــار الفائــدة الصينيـ�ة لتمويـ�ل ش
الم�وعاــت ،وجوــدة البضائـ�ع
ومـ�ع ذلــك ،يش�عـرون بأنَّهـ�م قـ�د ُخ ِدعــوا مـ�ن الجانـ�ب
الصي�ن؛ ً
ي
المس�لـَّمة ،ت
ن
المتصــور ف� ت ز
االل�تام بمواعي��د التســليم النهائي��ة]33[.
وال�اخ��ي
الصيــ
ُ
َّ ي
ي
استقرا ٌر أم اضطراب عىل المدى الطويل؟
أ
ف
يُ َع ُّ��د االس��تياء الموج��ود ف ي� ع َّ��دة بل��دان تج��اه تداعي��ات اســتثمارات مب��ادرة “الح��زام والطري��ق” أح َ��د مظاه��ر التهدي��د الك ب�بر�الكام��ن ي� “دع��م االس��تقرار”
أ
أ
ت
ش
التـ تم ُّــر بمرحل ٍــة انتقاليـ�ة مضطربــة ،ودمويـ�ة
ع ببـرـمس�اـندة النظمـ�ة االس��تبدادية .ولع َّــل أصـ�ح ٍ
مثاــل عـلى ذلـ�ك هـ�و منطقـ�ة الشـرق الوسـ�ط الكبي يـر ،ي
ووحشـ�ية ف� كثــر م��ن أ
ث��ورة مض��ادة قوي��ة بقي��ادة السـ�عودية
الحيـ�ان .وق��د بــدأت هـ�ذه المرحل��ة بالثوــرات العربي��ة ف ي� عـ�ام ،2011
َّ
وامت��دت بفع��ل ٍ
ي يٍ
أ
ـف
ش
بعب�اـرة أخرــى ،مـ�ا زال الشـرق الوسـ�ط
قرــن إىل نصـ�ف قــرن .أي
والم�اـرات .وتجــدر إ
إ
الشاــرة إىل َّ
ٍ
أن المراحـ�ل االنتقاليـ�ة ي ِّ
م�كـان تس�تـغرق مـ�ن ربـ�ع ٍ
أي ٍ
ف
الكب� ي�� بدايتها.
ي
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ف
عدة بلدان
يُ َع ُّد االستياء الموجود ي� َّ
تجاه تداعيات استثمارات مبادرة
ي� تتجاه��ل أص��وات االس��تياء الكام��ن ت
ومثلم��ا تفع��ل الوالي��ات المتح��دة من��ذ عق��ود ،ف��إن الص� ي ن
ح�تى�إذا كان
أحد مظاهر التهديد
«الحزام والطريق» َ
أن أح��داث الح��ادي ش
ســبتم��/
ع�شر�م��ن
نح��و
يمي��ل
العالم��ي
االتج��اه
ب
حك��م أك�ثرث�ســلطويةً واستــبدا ًدا .ويُذكَ��ر َّ
ٍ
ال أ بك� الكامن ي ف� «دعم االستقرار» بع�
صم��ت آذانه��ا وتجاهل��ت ه��ذه التذمـ�رات.
مساندة الأنظمة االستبدادية
أيل��ول نجم��ت ع��ن َّ
أن الوالي��ات المتح��دة والـ�دول الغربي��ة َّ
ين
ـ�ن الــدرس المستــفاد م��ن المظاهــرات الشعــبية الحاشـ�دة ف ي�
الفلبــ عـ�ام  ،1986ومقطـ�ع الفيديـ�و
أن التذمــرات الحالي��ة ق��د ال تنفج��ر ً
وصحي ٌـ�ح َّ
أبدــا ،لك َّ
الجائلــ ف� تون��س يُــرض م النـ�ار ف� جسـ�ده ف� أواخ��ر عـ�ام  2010وال��ذي أش��عل شـارة الثــورات العربي��ة ،واالحتجاج��ات الـتت
ين
الـ�ذي أظه��ر أح��د الباع��ة
ي
ي
ي
ي
أ
ف
ف
ف
شهــدها المغـ�رب ف� عـ�ام  2017واستــمرت ع َّــدة أشـ�هر � الشوــارع وع بــرـ إ ت
ت
وقت سـ�ابق
الـت اندلع��ت ي� الردن ي� ٍ
ي
ي
الن�نـ�ت ]34[،واالحتجاج��ات الجماهــ ي��ة ي
آ
ضـ
ض
ت
ش
ش
والـت نش��بت مجــد ًدا الن بس��بب عـ�ودة المــروع نفس��ه إىل المشـ�هد ]35[،واالحتجاجـ�ات
م��ن الع��ام
المــا� ض��د مــروع قان��ون يب��ة الدخ��ل ،ي
ي
أ
أ
الخـ ييرة ف ي� مدين��ة الب�صرة العراقي��ة  -ه��و أن جميعه��ا م ش
ــدث مفاج��ئ غ يــرـمتوقَّ��ع.
�ؤــ ٌ
ات لم��ا يمك��ن أن يح��دث ]36[.فـ�كل م��ا يتطلب��ه الم��ر ه��و وقـ�وع ح ٍ
ف
أن تداعياته��ا محسوس��ةٌ خـ�ارج
إن حمل��ة القم��ع الصيني��ة ي� ش��ينجيانغ ح ٌ
ــواح بالنظ��ر إىل َّ
وكان م��ن الممك��ن الق��ول َّ
ـ�دث مفاج��ئ غـ ييرـمتوقَّ��ع م��ن ع َّـ�دة ن ٍ
ن
ن
حدــود ي ن
الصيـ والعالـ�م
أن جدــار الصمـ�ت
الصيـ .ويــرى بعـ�ض
الغ�رــ إ
ــب وخيمــةً محتملـ�ة عـلى ي
ي
والسلـامي يتحطَّــمَّ ،
المبتدئيـ َّ
وأن ذلـ�ك يحمـ�ل عواق َ
بي
السالمي.
إ
أحدــاث س�اـبقة ،بم��ا ف ي� ذل��ك االحتجاجـ�ات ع�لى إحـ�دى روايـ�ات سلــمان رشـ�دي وفتـ�وى
أن م��ا يحـ�دث ف ي� ش��ينجيانغ يختل��ف اختالفً��ا جوهريًّ��ا ع��ن
بي��د َّ
ٍ
ف
ت
ن
السلـامية للمنتجـ�ات الدنماركي��ة ي� عـ�ام  2006بسـ�بب الرسـ�وم الدنماركي��ة المث يــرة للجـ�دل
آي��ة هللا
الــ أهــدرت دمـ�ه ]37[،ومقاطع��ة الــدول إ
الخميــ ي
ي
أ
ت
ت
ـ�س أم� يير ي ٍّك م��ن والي��ة فلوريـ�دا[ ]39إذ تتحدــَّ ى الحملـ�ة
الــ أثاره��ا حـ�رق القــرآن ع�لى ي��د ق ٍّ
النــ محمـ�د ]38[،واالحتجاجـ�ات الحـ�دث ي
الــ ســخرت م��ن ب ي
ي
ـف
الس�لامية ذاتهـ�ا.
الصينيـ�ة ي ش��ينجيانغ أساسيــات العقيــدة إ
الحـ�داث الســابقة احتجاجـ�ات اندلع��ت ف� أ
وق��د أثـ�ارت أ
ي� جن��وب آس� ن ف
ي� مواطنـ ي ن
الس��اس بـ ي ن
ـ�ات
ي
يـوي� ي� برمنغه��ام أو باكسـ�تان .بينم��ا نُ ِّظم��ت أول احتجاج ٍ
ٍ
ي
ن
مناهض��ة لحمل��ة الصـ ي ن
الســف��
الباكستــا� ن��ور الح��ق قـ�دري  -القضي��ةَ م��ع
ي� ض��د ش��ينجيانغ ف ي� بنغالدي��ش والهن��د .وأث��ار وزي��ر الشـ�ؤون الديني��ة
ي
ي
الصينـ لــدى باكس�تـان ،بالضافـ�ة إىل ســفر مجموعــة مـ�ن رجــال أ
ـف
ن
العمــال الباكس ي ن
مجموعاــت صغي يـرة للضغـ�ط عـلى الس�لـطات الصينيـ�ة
إ
ٍ
ٍ
��تانيـ إىل الهنـ�د ي
ي
ف� ي ن
بكــ م��ن أج��ل إطـلاق رساح زوجاته��م]40[.
ي
مال�يـ�ا هـ�ي أول دولـ�ة مسلــمة تعلـ�ن اس��تنكارها هــذه الحملـ�ة القمعيـ�ة عـلى لســان أنــور إبراهيــم ،وهـ�و ش�خـصية ب�اـرزة ـف السياسـ�ة ي ز
وكانـ�ت ي ز
المال�يـ�ة
ي
م��ن المرجَّ��ح أن يك��ون رئي��س الحكوم��ة المقب��ل ف ي� الب�لاد]41[.
ي� أ
ف
عقوب��ات ع�لى الص� ي ن
ال يم�كي� ي ن
الم ش�ع� ي ن
بالضاف��ة إىل
ي� إدارة ترام��ب بف��رض
ي� بس��بب الحمل��ة القمعي��ة ي� شـ�ينجيانغ ]42[،إ
وال ش��كَّ َّ
ٍ
أن مطالب��ة بع��ض ُ ِّ
أ
اليغ��ور إىل الصـ ي ن
ي�  -ال ش��كَّ أن كل ه��ذا يسـ�لِّط
تقاريـ�ر المـ�م المتحــدة حــول تلـ�ك الحملـ�ة القمعيــة ،وإعــان ألمانيـ�ا[ ]43والسـ�ويد[ ]44حظ��ر ترحي��ل إ
ت
الس�لام مث��ل المملك��ة العربي��ة السـ�عودية
ال�ت َّتدع��ي
التح��دث باس��م إ
الض��و َء ع�لى القضي��ة ويزي��د الضغ��وط ع�لى ال��دول إ
ُّ
السـلامية ،ال س��يما تل��ك ي

وإيـ�ران وتركي��ا وباكسـ�تان.

ن
الصينـ للحكـ�م االس��تبدادي أو الس�لـطوي يُتيـ�ح فرصــةً لتصديـ�ر
أن الدعـ�م
وهــذا  -إىل جانـ�ب حقيق ِــة َّ
ي
أ
ـف
ن
تطرفًـ�ا عليـ�ه ي حملـ�ة القمـ�ع
نموــذج الدولـ�ة ُ
المر ِاقبـ�ة الــذي تتبنَّــاه الص� يي� ،والــذي يتج َّلـىـأكثـرثـالمثلـ�ة ُّ
أحدــاث مفاجئ��ة غ يــرـمتو َّقع��ة.
الجاري��ة ف ي� ش��ينجيانغ  -يُشــكِّل مخاط َـ�ر وينطـ�وي ع�لى احتمالي��ة وقـ�وع
ٍ
لي�بر يال ،لك َّنه��ا ف ي� الوق��ت نفس��ه ليس��ت دولـ�ةً
أن باكســتان ال يمك��ن وصفه��ا بأنَّه��ا مجتم��ع ب
وصحيـ�ح َّ
ٌ
ن
الصــ لتصدي��ر نموذجه��ا إليه��ا]45[.
دولـ�ة تسـ�عى
ي
تمامـ�ا؛ وم��ع ذلـ�ك ،فه��ي أول ٍ
س�لـطوية ً
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إن حملة القمع
وكان من الممكن القول َّ
حدث مفاجئ
الصينية ي ف� شينجيانغ
ٌ
أن
نواح بالنظر إىل َّ
يغ� متو َّقع من َّ
عدة ٍ
محسوسة خارج حدود ي ن
ٌ
الص�
تداعياتها

أ
الكب� :ي ن
ش
تقبل الواقع
ال�ق الوسط ي
الص� تضطَّر إىل ُّ

ين
الصيـ“ :تظهـ�ر رسديــةٌ مض�اـ َّدة جديــدة تواجـ�ه الرسديـ�ة
المتخصـ�ص ـف ي شؤــون
كيـري ب�رـاون
وكتـ�ب الباحـ�ث ي
ِّ
ف
ض
ن
ش
وق��ت م�ضى ،ويمكنه��ا إم�لاء �وطه��ا ،والت�صرُّف دون ضواب��ط أو
المتم ِّثل��ة ي� َّ
أي ٍ
أن الص� يي� ص��ارت أق��وى م��ن ِّ
م�بررات .وكلم��ا تزاي��د عـ�دد أ
ين
متجلي��ا ف ي� حياته��م اليوميـ�ة؛
الصيـ ،ويرون��ه
الشــخاص الذي��ن يزــداد وعيه��م بنمــوذج
ب
ً
ـف
ت
تز
ن
الصيـ مـ�ع تاي�وـان ،وإجراءاتهـ�ا ي ش��ينجيانغ ،والنمـ�و
التـ تتعامـ�ل بهـ�ا
ي
ت�ايـ�د الشكــوك .فالمعاملـ�ة القاســية ي
أي ضابـ�ط
المذهـ�ل واسـ�ع االنتشــار لنموــذج الدولـ�ة ُ
تقريبـ�ا دون ِّ
المر ِاقبـ�ة وتوسُّــعه ليشــمل َّكل جوانـ�ب الحيــاة ً
بطريقةــ مــا تُرصــد وتثـ ييرـمشـ�اعر مقاوم��ة صغـ ييرة (له��ذا النمـ�وذج)[46] “.
مؤس�سـ أو قان��ونـ ي ٍّ  -كلهــا عوامــل
ٍ
ـ ٍّ
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أن الدعم
وهذا  -إىل جانب
حقيقة َّ
ِ
ن
الصي� للحكم االستبدادي أو
ي
ً
فرصة لتصدير نموذج
السلطوي يُتيح
الص�،ن
المر ِاقبة الذي تتب َّناه ي
الدولة ُ
أ
ث
ً
َّ
تطرفا عليه
والذي يتجل أك� المثلة ُّ
ي ف� حملة القمع الجارية ي ف� شينجيانغ

ويُعرــب عدــ ٌد ت ز
ش��ب ي ن
ين
م�ايـ�د مـ�ن المحل ي ن
ً
متمثلـاــف ي ش�كـ�ة الهنـ�د
الـيط��اــ ي  ،الــذي كان
وال
ِّليـ إ
هـ مـ�ا يحــدث باالس��تعمار ب
س�لاميـ عـ�ن هــذه الشكــوك ُم ِّ
ِ
ش
ال�يطانيـ�ة.
ال�قيـ�ة ب
ف
ـف
ن
ن
ـ�رة
إذ كتـ�ب جميـ�ل
أندرلي�ن ،كاتـ�ب مقاــالت الرــأي ي صحيفـ�ة  The Financial Timesب
عرض��ة لخط��ر ال شــروع دون قص ٍ��د ي� مغام ٍ
ال�يطاني��ة“ :إن الصـ يي� ُم َّ
ي
ـف
ت
ت
ش
ش
فضـ�ل ل�كـ�ة الهنـ�د ال�قيـ�ة
الم َّ
والتـ كانـ�ت المرتـ�ع القديـ�م ُ
التـ تُ َع ُّــد أك ببـرـمتلقي ٍــة الس��تثمارات مب�اـدرة “الحزــام والطريـ�ق” ،ي
اس��تعمارية ي باكس�تـان ،ي
… إذ أصبح��ت باكسـ�تان آ
أن اعتمـ�اده بالده��م ع�لى الصـ ي ن
الن دول��ةً تابع��ة للصـ ي ن
فعلي��ا .وهن��اك
ي�
ي
الكثــرون داخ��ل الب�لاد يعلن��ون مخاوفه��م م��ن َّ
ي� ًّ
��تعم ٍرة لجارته��ا العمالق��ة .ت ز
وت�اي��د بق ّـ�وة مخاط��ر تح ُّـ�ول ه��ذه العالق��ة إىل عالق ٍ��ة مثـ ييرة للمشـ�كالت بس��بب جه��ل بكـ ي ن
ي� بالصـ�ورة
يحوله��ا بالفع��ل إىل مس َ
ِّ
ـف
ن
ـأيديولوجــي … فمـ�ن الســهل تصوــُّ ر س��يناريو يفشـ�ل فيـ�ه الجيـ�ش
منظوــر غي يـر
عبـرـ
المأخوــذة عـ�ن
الصيـ ي الخ�اـرج ،وإحجامهـ�ا عـ�ن دراسـ�ة التاريـ�خ ب
ي
ٍ
ٍّ
ن ـف
ن
ن
ش
ش
الش�عــ
الصينـ عالنيــةً لحمايـ�ة رعاياهـ�ا
الصيـ نشـرـجيـ�ش التحريـ�ر
قرــر
التصدــي
ِّ
ي
ٍ
ي
الباكس��تاـ ي
لهجماــت ُمس�لـَّحة عـلى الم�وعــات الصينيــة ،ف ُت ِّ
ي
بي
وأصوله��ا”.
ن
عرــف باسـ�م “أبـ�و طالبــان”؛ أل َّن مدرسـ�ة
��تاـ إسلـامي
أن
ِّ
ويُذكَ��ر َّ
يـاس باكس ي
متشدــد راحـ�ل يُ َ
ً
تحذيرــا مش��اب ًها قـ�د ُو ِّجـ�ه مـ�ن قبـ�ل سمــيع الحــق ،وهـ�و س� ي
ت
تخ�رـج منهــا :المـلا عمـ�ر زعيـ�م حركـ�ة
“دار العل��وم حقاني��ة” الديني��ة
ِّ
الـت كان يرأس��ها معروف��ةٌ بلق��ب “جامع��ة الجه��اد”[ ]48حيــث أنّــه قــد ّ
المتشــددة ي
ـف
ن
حق�اــ رئيـ�س شبــكة حق��اــ ي  ،وعاصـ�م عمـ�ر زعيـ�م تنظيـ�م القاعــدة ي شــبه القاــرة الهنديــة ،والمـلا أخ تتـرـمنصــور خليفـ�ة
طالبــان الراحــل ،وجــال الديـ�ن
ي
ف
ف
ت
الـت يسـ�يطر
قدم��ت حكوم��ة إقلي��م ب
ات بــدون طيـ�ار ي� عـ�ام  ]49[2016.وق��د َّ
الم�لا عمـ�ر ،الـ�ذي قُت��ل ي� غــارة ي
أم�كي��ة ش َّ�نـتها طائرــ ٌ
خيـبرـبختونخـ�وا ،ي
ن
ن
تز
قدمـ�ت منحــةً قدرهـ�ا  2.5مليـ�ون
��تاـ المنتخـ�ب
عليه��ا ح��زب حرك��ة إ
مؤخرــا عمرــان خــان َّ -
��تا� ( )PTIالــذي ي�عمـ�ه رئيـ�س ال��وزراء الباكس ي
النص��اف الباكس ي
ً
ف
ض
ـ�ا� ]50[ .2018
دوالر لـــ”دار العلوــم حقانيــة” ي� بف�اير/ش��باط م��ن الع��ام الم ي
ـف
ن
ين
ـ�إن الصينيـ ي ن
ين
المسلــم� ف ي�
:إنـن ال أقب��ل عالق��ةً تقودن��ا إىل العبودي��ة .فبالنظ��ر إىل تعامله��م م��ع
ي�
الصــ ،ف َّ
وقـ�د قــال سمــيع الحـ�ق ي
ٍ
ح�وـار صحف ٍّــي“ ي
ف
ت
ش
ســيترصفون مث��ل ش�ك��ة الهن��د ش
التـ يعــود تاريخهـ�ا إىل الحقبـ�ة
الـقي��ة ب
ال�يطاني��ة حالم��ا ِّ
يثبت��ون أقدامه��م ي� باكس��تان” ]51[،مش� ي ً
يرا إىل ال�كـ�ة التجاريـ�ة ي
ن
ت
يط�اــ لشــبه القاــرة الهنديـ�ة.
والتـ أدت إىل االحتــال ب
ال� ي
االس��تعمارية ،ي
وضع غامض
ٌ
الص�ي� ،ت
ت
والتـ تتجاــوز مجرــد المعارضـ�ة ت ز
ين
تتحوــل باكستــان بشــكل ت ز
الم�ايــدة ش
لل�شروط التجاريـ�ة
تهدــد
م�ايـ�د إىل
التـ ِّ
َّ
َّ
ٍ
ي
مركــز للمخاطـ�ر المحتملـ�ة ي
ف
ن
ن
ش
ً
المتعــددة ي� منطق��ة الـشرق
لج��ر الصـ يي� إىل الرصاع��ات
للصــ ]. [53ف��إن باكسـ�تان تُ َع ُّ��د مركـ� ًزا
الصينيـ�ة[ ]52وانتشـ�ار المشــاعر المعادي��ة
ِّ
ي
محتمـلاـ ِّ
أ
ـف
ت
ين
والتـ يتم َّثـ�ل أبرزهـ�ا ـف التنافـ�س المريـ�ر ي ن
مقاتليـ بالوكالـ�ة ي نزاعهـ�ا مـ�ع
بيـ المملكـ�ة العربيـ�ة الس��عودية وإي�رـان ،واس��تخدام باكستــان
ي
الوسـ�ط الكبي يـر ،ي
الهن��د ،وه��ذا يرب��ط الصـ ي ن
ي� بطريق��ة غـ ييرـ ش
وبعمليـ�ات رسي��ة ف ي� باكسـ�تان.
مبــا�ة بالق��وة الناعم��ة السعــودية
ٍ
ومــن الش��خصيات أ
الساسيــة ــ ي هذــه الروابــط :مسعــود أظهــر ،الرئيـ�س الهاــرب لجماعـ�ة “جيــش محمــد” ،وهـ�ي جماعـ�ة محظوــرة تُركِّـ�ز عملياتهـ�ا
ين
ً
مقاتلـاــف ي الجهــاد المناهـ�ض للس�وـفيت ـف ي أفغانس�تـان ،وهـ�و عالـ�م
س��نوات تحمـ�ي أظهــر ،الــذي كان
مــر
كش�مــ.ـ إذ ظلَّـ�ت
عـلى إقليـ�م
ي
ٍ
الصيـ عـلى ِّ
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ال�ق الوسط ي
الص� تضطَّر إىل ُّ
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تز
مركز للمخاطر
َّ
تتحول باكستان بشكل م�ايد إىل ٍ
ت
الص� ،ت
تهدد ي ن
ال�
المحتملة
وال�
تتجاوز
ي ِّ
ي
ــ
ت
التـ تقـ�ع ـف ي مدينـ�ة
الس�لامية بنوــري تاــون الديوبنديـ�ة
لل�وط التجارية إس�لامي تخرــج ي مدرســة“ دار العلــوم إ
ِّ
مجرد المعارضة ت ز
المتش�دـدة ي
الم�ايدة ش
َّ
المقاتليـ الباكس��تاني ن  ،وقـ�د أدرجـ�ه مجلـ�س أ
ات�ش ،ت
ين
ش
المـ�ن التابـ�ع
تخرــج فيهـ�ا العديـ�د مـ�ن
الصينية[ ]52وانتشار المشاعر المعادية ي ن
ــ
والتـ َّ
للص� كر ي
ي
أ
الرهابي��ة]54[.
للم��م المتحـ�دة ضم��ن الش�خـصيات إ

ـ�ال�اسـ�تمر  14ســاعةً بـ ي ن
ؤــول ع��ن هجـ�وم نُفِّ��ذ ف ي� عـ�ام  2016ع�لى قاع��دة باثانك��وت الجوي��ة الهندي��ة .وش��هد ه��ذا الهج��وم قت ً
أن أظه��ر مس ٌ
ي�
ويُع َتقَ��د َّ
َّ
أ
المنفِّذي��ن .واع ُت ِق��ل أظه��ر ف تـتر ًة وجـ ييرةز
ن
��زي العس��كري الهن��دي وب� يي� ق��وات الم��ن الهندي��ة ،انته��ى بمقت��ل جمي��ع ُ
منفِّ��ذي الهج��وم الذي��ن كان��وا يرت��دون ال َّ
ف
ف
بع��د الهجــوم ،ومن��ذ ذل��ك ي ن
ــجن هنـ�دي ي� عـ�ام
رسا .وم��ن المعتق��د ً
أيض��ا َّ
أن أظهـ�ر ،الـ�ذي أُ ِطل��ق رساح��ه ي� وق ٍ
ـ�ت ســابق م��ن س ٍ
الحيـ ،يمــارس نشــاطه ًّ
ؤــول ع��ن هج ف
ــرة هندي��ة اخ ُت ِطفَ��ت آنــذاك -مس ٌ
ال�لم��ان الهن��دي ف ي� نيودله��ي دف��ع باكسـ�تان
 1999مقاب��ل إ
ــوم ي� عـ�ام  2001ع�لى ب
ٍ
الفــراج ع��ن ركاب طائ ٍ
والهن��د إىل ش��فا الح��رب]55[.
عالقــات وثيق��ة م��ع طــارق عــزام  -زعي��م “جماع��ة الصحاب��ة” ،وه��ي جماع��ة مدعوم��ة س��عوديًّا مناهض��ة للشــيعة  -ال��ذي كان
وق��د حاف��ظ أظه��ر ع�لى
ٍ
أ
ف
زميل��ه ف ي� مدرس��ة بنــوري تــاون واغتي��ل ي� عـ�ام  ،2003وفضـ�ل الرحمـ�ن خليـ�ل الــذي يحظـ�ى بدعـ�م الس��عودية ،وقـ�د أدرجتـ�ه وزارة الخزانـ�ة ال يم�كيـ�ة
أ
إحداه��ن سعــوديَّة ،وه��و م��ن الموقِّع� ي ن
الرهابي� ي ن
ي� ع�لى فت��وى أس��امة ب��ن الدن
ع��دة زوج��ات
ضم��ن الش��خاص إ
ي� .ويُدي��ر خلي��ل  -ال��ذي يعي��ش م��ع َّ
َّ
ت
ين
ــلحة م��ن طـ�راز
السلـامية العالمي��ة ض��د اليهـ�ود
الــ أعلن��ت تشــكيل الجبه��ة إ
مدجج��ون بأس ٍ
يحرس��ها ُح َّرــ ٌاس َّ
والصليبيــ  -مدرس��ةً ُ
الصاــدرة عـ�ام  1998ي
 47-AKوتق��ع ف ي� ضواح��ي العاصم��ة الباكستــانية إس�لام آب��اد]56[.
ويشـ�غل خلي��ل منص��ب أ
ال� ي ن ت
ين
ال ي ن
الحرمــ ش
عـل� محم��د أب��و ترــاب ،الـ�ذي
مــ العـ�ام لحرك��ة الدفـ�اع ع��ن
الــ ّ
تموله��ا الس�عـودية ويرأسـ�ها الشـ�يخ ي
يفــ ي
أ
ف
الت�عـ�ات
الرهابي��ة ي� عـ�ام  ]57[.2017وتزام��ن هـ�ذا إ
أدرجت��ه وزارة الخزان��ة ال يم�كي��ة ضم��ن الش�خـصيات إ
الدراج م��ع إحـ�دى زيارات��ه إىل الس�عـودية لجم��ع ب
ف� وق��ت كان��ت في��ه أ
المتش��ددة المناهض��ة للش��يعة والمعادي��ة إلي��ران ف ي� إقلي��م بلوشس��تان المضط��رب ف ي�
الم��وال الس��عودية تتدفَّ��ق إىل الم��دارس
ِّ
ٍ
ي
ف
ف
�برت محاولـ�ةً
اليرانيــة  -ي�
باكس��تان  -ال��ذي يُم ِّث��ل جوه��رة الت��اج ي� مبـ�ادرة “الح�زـام والطريــق” الصينيــة ويقــع عــى الح�دـود الباكس��تانية إ
ٍ
خطــوة اع ُت ِب َ
ابــات ي ن
العرقي��ة ]58[.وكذل��ك تحـ�اول السعــودية توثي��ق عالقاته��ا م��ع إقلي��م كردسـ�تان العـ�راق
محتمل��ة لزعزع��ة اس�تـقرار إيــران بإثــارة اضطر ٍ
بــ أقلياته��ا ِ
ف
رحــات جوي��ة س�عـودية م��ن جـ�دة إىل أربيـ�ل ]60[،وزيـ�ارة
تسيــ��
قنصليـ�ة س�عـودية ي� أربيـ�ل ]59[،وبـ�دء
الواق��ع ع�لى حــدود إيــران الغربي��ة بافتتـ�اح
ي
ٍ
ٍ
بع��ض رجـ�ال أ
ين
الس��عودي� للإقلي��م]61[.
العمـ�ال
ـف
ـف
بالضافـ�ة
مصفاــة بمينــاء “ج�وـادر” الواقـ�ع ي إقليـ�م بلوشس�تـان ،إ
ٍ
وللمباحثــات الس��عودية مـ�ع باكستــان  -حــول إقامـ�ة اس��تثمار ٍات بملي�اـرات ال��دوالرات ي
ف
ن
ن
ن
ت
وال�ت م��ن شـ�أنها أن تُ ِكم��ل تموي��ل الص� ي ن
ي� للمم��ر االقتص��ادي
ـ�تا�
ــتا� (وهــو العم��ود الباكس ي
الصي�ن الباكس ي
ي
إىل اس��تثمار ٍات ي� قط��اع الطاق��ة والمع��ادن ي
لمبـ�ادرة “الح�زـام والطريــق”) الــذي تتخطـ�ى تكلفتـ�ه  60مليــار دوالر أم� يير يك  -فائــدة ال تقتـصر عـلى الفوائـ�د االقتصاديـ�ة والتجاريـ�ة فحســب؛ بـ�ل لهـ�ا
أ
الي��ر ن ياـ المدعــوم هنديًّــا ،والواقـ�ع عـلى بعـ�د 70
أهميـ�ة جيوسياســية ً
أن مينــاء ج�وـادر بالــغُ الهميـ�ة لمواجهـ�ة مينــاء تش��ابهار إ
أيضـ�ا .إذ تــرى الس��عودية َّ
ت
�ترا فقـ�ط غــرب ج�وـادر عـلى طــول ساــحل بحـ�ر العــرب [62].
كيلوم ً
��واـ والشــحن البحرــي ،مـ�ن ذلـ�ك أ
ن
ن
ز
��تاـ الساــبق للم ن ئ
المـ�ر ً
قائلـا:ـ “إن الحكومـ�ة
��تاـ والوزيـ�ر البالوسش ي
يـاس البالوشس ي
وقـ�د حذــَّ ر هاسـ�ل خــان يب�نجــو ،الس� ي
الم َّرجـ�ح
ــت مضـى.
أقرــب إىل الحدــود إ
قرــب الس��عودية إىل ج�وـادر .أي َّ
أي وق ٍ
ضـ ومـ�ن ُ
اليرانيـ�ة مـ�ن ِّ
السنــية المتش�دـِّ دة س�تـكون َ
إن الدولـ�ة الوهابيـ�ة ُّ
الحاليـ�ة تُ ِّ
أن يث� يير�ه��ذا غض��ب طه��ران”]63[.

أ

أن ميناء جوادر بالغُ الهمية
ن
ترى السعودية َّ
اليج��اــ  ،فقـ�د قــال أعجــاز أع�وـان ،ن
المتخصـ�ص
الباكس��تاـ المتقاعـ�د والمحلِّـ�ل
الج�نرال
ِّ
َّأمـ�ا عـلى الجانـ�ب إ ي
ي
ن
الير يا� المدعوم
لمواجهة ميناء تشابهار إ
تزودن��ا بكـ ي ن
ف� السياس��ات الدفاعي��ة“ :إن طبيع��ة عالقاتن��ا م��ع الصـ ي ن
ـ�دد م��ن المعـ�دات
ي� اس ت�تراتيجية؛ إذ ِّ
ي� بع ٍ
ي
ت
كيلوم�ا فقط
هنديًّا ،والواقع عىل بعد 70
ً
��إن االس��تثمار الس��عودي س��يخلق المزي��د م��ن ف��رص العم��ل للباكس ي ن
ـ�تاني�؛
الدفاعي��ة .وم��ن ناحي��ة أخ��رى ،ف َّ
غرب جوادر عىل طول ساحل بحر العرب
ين
الصــ  -ال تجل��ب مهندسـ�يها و ُع َّماله��ا للعم��ل ف ي� ش
م�وعاته��ا االقتصادي��ة”]64[.
أل َّن المملك��ة  -ع�لى عك��س
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خاتمة
أ
ف
ث
ت
ش
بمرحل��ة انتقالي��ة،
تم��ر
ٍ
ُّ
الـت ُّ
يع��ج طري��ق مبـ�ادرة “الح�زـام والطريــق” الصيني��ة بالعدي��د م��ن العــرات المحتمل��ة ي� منطق��ة الـشرق الوس��ط الكبـ يير ،ي
أ
ف
الس��ياس ،والتنافـ�س
يعــج بالعنـ�ف
عبـرـحقـ�ل
تمــر ب
دموي��ة ووحش��ية ي� بع��ض الحي��ان .ويمك��ن الق��ول َّ
ٍ
ألغاــم واسـ�ع ُّ
إن مبـ�ادرة “الح�زـام والطريــق” ُّ
ي
الش�عــ الواســع ،وهشاشـ�ة الدولـ�ة القوميــة ،والطائفيــة ،وطموحــات الجماعــات العرقيـ�ة والدينيــة ،واالحتجاجــات االجتماعيـ�ة
القليمــي ،والســخط
إ
بي
أ
ت
تهدــد النظمـ�ة الحاكمـ�ة.
التـ ِّ
واالقتصاديـ�ة والسياســية ي
أ
وتتحــدى التطوــرات ت ز
الم�ايـ�دة ف ي� ش
ألغام
َّ
تمر بع� حقل ٍ
الكبــرـمباــد َئ السياس��ة الخارجي��ة والدفـ�اع
إن مبادرة «الحزام والطريق» ُّ
الــرق الوس��ط ي
َّ
ـف
القليمي ،الصينيـ�ة القائمـ�ة منـ�ذ ت
يعج بالعنف
السياس ،والتنافس إ
واسع ُّ
التدخـ�ل ـف ي الشؤــون الداخليـ�ة
ي
ف�ترٍة طويلــة ،بمـ�ا ي ذلـ�ك مبــدأ عــدم ُّ
الشع� الواسع ،وهشاشة الدولة القومية ،آ
والسخط
ت
بي
مكاســب متبادلــة ،ورفـ�ض
التـ تحمـ�ل
للخريــن ،والسياســات المدفوعـ�ة
ٍ
َ
برغبــة اقتصاديـ�ة ي
التحدــي المتعلِّـ�ق بصعــود الوضـ�ع
عس�كـري ـف ي دول أجنبيـ�ة .وكذلــك ،فــإن
والطائفية ،وطموحات الجماعات العرقية والدينية إقامـ�ة وجــود
ِّ
ٍّ
ين
التخـل
تدريجي��ا  -إن ل��م يك��ن
للصــ باعتباره��ا قــو ًة عظم��ى يجبـ ه��ا ع�لى التنــازل
العالم��ي
ًّ
ِّ ي
أ
ف
ت
ز
ن
ش
ــعيا لتأمـ يي� اسـ�تثماراتها الم�اي��دة الهائل��ة ي� الـشرق الوس��ط وشـ�مال إفريقي��ا ،وضم��ان سـلامة
ً
تمامــا  -بالفع��ل ولي��س بالق��ول ع��ن مبادئه��ا الشاــمخة؛ س ً
ت
ن
برسعـ�ة.
بــ المتكاثري��ن
رعاياه��ا المغ� ي
ٍ
أ
وتثي يـرـالعمليـ�ة االنتقاليـ�ة المتقلِّبـ�ة المعقَّــدة ـف ي ش
الكب�يـ�ن مـ�ن جانـ�ب بعـ�ض دول المنطقـ�ة مثـ�ل
بالضافـ�ة إىل إ
الشـرق الوسـ�ط الكبي يـر ،إ
والعنــاد ي
الرصار ِ
بمعــزل ع��ن ن ز
ين
ال�اعـ�ات
الصــ بأنه��ا ق�اـدر ٌة ع�لى البقـ�اء
المزيــد م��ن الشــكوك حـ�ول قابلي��ة اس�تـمرار اعتقـ�اد
والم�اـرات العربيـ�ة المتحــدة-
الس��عودية إ
َ
ٍ
ـف
ين
والرصاعاــت ،أو عـلى وضـ�ع نفســها ي موضـ�ع الوســيط ِّ
وتحسيـ مس��تويات المعيشـ�ة .ونتيجـ�ة
لحــل المشكــالت بالتشدــيد عـلى التنميـ�ة واالقتصــاد
أ
ف
ن
ين
الصــ -عــى الرغــم مــن إنكارهــا -تخاط��ر بالوق��وع ي� الف ِّ��خ ذات��ه ال��ذي أع��اق الوالي��ات المتح��دة :وه��و التناق��ض بـ يي� القي��م والهـ�داف
لذلـ�ك ،فـ�إن
أ
ت
كلمــات فارغ��ة.
مجــرد
حــدد
الــ تُ َّ
ٍ
ُ
بطــرق تجع��ل هـ�ذه القي��م َّ
ٍ
المعلَن��ة ومطال��ب الم��ن القوم��ي واالقتصــادي ي
أ
ين
أن موجـ�ات
وإضافـ�ةً إىل ذلـ�ك ،فـ�إن إرصار
الصــ ع�لى التعام��ل م��ع السلــطات وضع��ف انخراطه��ا م��ع ش�ائ��ح المجتم��ع الخـ�رى يتجاه��ل حقيق��ة َّ
ف
ف
ت
بــأن القيــادة السياسـ�ية
يؤججه��ا
ُ
انعدــام الثق��ة ي� المؤسســات ،واعتقــا ٌد َّ
سبــبت اضطر ٍ
ابــات سياسـ�ية ي� مختل��ف أنحـ�اء العال��م ِّ
الــ َّ
االحتجـ�اج ي
الدارة
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة تص��م آذانه��ا وتخض��ع لمعاي� يير�مختلف��ة للمس��اءلة ع��ن الق��رارات الخاطئ��ة والسياس��ات
الموجه��ة توجي ًه��ا خاط ًئ��ا وس��وء إ
َّ
ف
الدارة الخاطئ��ة ،واعتقـ�ا ٌد بوج��ود
بـ�أن
أو إ
فش��ل ي� استــئصال الفس��اد ع�لى جمي��ع مستــويات القيـ�ادة السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة ،واعتقـ�ا ٌد َّ
ٍ
أعدــاد هائل��ة م��ن الفقـ�ر؛ مم��ا يؤــ ِّدي إىل عـ�دم
التق ُّــدم االقتصــادي عاجـ� ٌز ع��ن ضمـ�ان توف يــرـبني ٍـ�ة تحتي��ة ومراف��ق صحي��ة وتعليمي��ة قاــدرة ع�لى انتشـ�ال
ٍ
التواف��ق ي ن
والدمـ�اج.
والمطالب��ة بالعدال��ة االجتماعي��ة والكرام��ة إ
بــ التوقعـ�ات والواقـ�عُ ،
وتتفاق��م قابلي��ة مبـ�ادرة “الح�زـام والطريــق” للتع�ثرثُّ�بســبب الهشاشـ�ة المتأصلـ�ة ـف أ
النظمـ�ة
ِّ
ي
وتتفاقم قابلية مبادرة «الحزام والطريق» ثُّ
للتع�
أ
ت
ــ ش
�ال�ت تُم ِّثــل إرثًــا مـ�ن االنقالبــات العس�كـرية القوميـ�ة
بسبب الهشاشة المتأصلة ف� الأنظمة االستبدادية ف� االس��تبدادية ي ال�شرق الوســط الكب� يير ي
ي
ِّ ي
أو صعـ�ود الهيمن��ة الق ََبلي��ة .وباس�تـثناء بضع��ة أنظمـ�ة ،فـ�إن هـ�ذه الهشاش��ة تتفاق��م بسـ�بب
ال�ق الأوسط ي ت
ش
ال� تُمثِّل إرثًا من االنقالبات
الكب� ي
مــاض
نقطـ�ة مرجعي��ة لالنتقــالِ ،وبفع��ل
تعدــدي يمك��ن أن يكـ�ون بمثاب��ة
تاريـ�خ
ٍ
االفتقـ�ار إىل ٍ
ٍّ
ٍ
العسكرية القومية أو صعود الهيمنة ال َق َبلية
معقَّ��د متمث��ل ف
أيديولوجي��ات
�
مري��را.
ً��ا
ث
ا
ر
ت
َّف��ت
ل
خ
مختلف��ة
تجرب��ة
ِّ
ٍ
ي
ً
وم��ا يُفاق��م قابلي��ة مبـ�ادرة “الح�زـام والطريــق” للتعثـرثُّـه��و ت
ن
يقدمـ�ان
بــأن نمــوذج االنفتـ�اح االقتصــادي والرقاب��ة السياسـ�ية
االفتـراض
المشدــدة ِّ
ِّ
الصيــ َّ
ي
الوس��ط الكب�ير �.صحي��ح أن الحـ�كَّام المستــبدين ف� ال ش�شرق أ
ترياقً��ا ســحريا للحـ�كَّام المستــبدين ف� ال ش�شرق أ
ن
الصيـن،
الوس��ط الكب� يير�آمن��وا به��ذا النم��وذج
ي
ٌ َّ
ًّ
ِّ ي
ِّ ي
ي
ف
لك��ن ال يوج��د م��ا يش يــرـإىل أنه��م يس��تطيعون إنجاح��ه ي� بلدانهـ�م ،باس�تـثناء بض��ع حــاالت.
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ين
أن الص� ي ن
المحلي�،
يتوج��ب عليه��ا فق��ط أن تنخ��رط م��ع الس��كَّان
خالص��ة الق��ول َّ
ي� إذا أرادت أن تنج��ح ،فل��ن َّ
المستبدين ف� ش
ق
ال�
أن الحكَّام
صحيح َّ
ٌ
ِّ ي
كفيلـاـاقتصاديًّـ�ا ب ئ
فاعلـاـوليـ�س ً
أيضـ�ا أن تُصبـ�ح طرفًـ�ا ً
يختبـ خلـ�ف مبــدأ عــدم التدخُّـ�ل
ن بـ�ل س�يـكون عليهـ�ا ً
أ
الكب� آمنوا بهذا النموذج
الصي�،
الوسط ي
ي
ث
مدفوــع برغبـ�ة اقتصاديـ�ة قائـ�م عـلى المكاسـ�ب المتبادلـ�ة .وتتيـ�ح هــذه الع�ثرات المحتملـ�ة
ونهــج معيـ�ب
ٍ
ٍ
لكن ال يوجد ما ي
يش� إىل أنهم يستطيعون ف
ن
فرص��ةً
�
عـ�دة
د
مجـ�ر
ه��ا
ن
أ
يضمن��وا
ة
ير
ـ
كب
والطريــق”
ام
�زـ
“الح
مبـ�ادرة
ي�
ـ
الص
بـ�أن
لمناف�س�
َّ
واحـ�دة م��ن َّ
ي
ي
َّ
ٍ
إنجاحه ف� بلدانهم ،باستثناء بضع حاالت ي
َّ
ي

ي
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عن املؤلف
جيمــس دوريس :زميــل أول يف كليــة راجاراتنــام للدراســات الدوليــة يف
ســنغافورة ،ومديـ ٌر مشــارك يف معهــد ثقافــة املشــجعني بجامعــة فورتســبورغ،
ويشــارك يف تقديــم مد َّونــة New Books in Middle Eastern Studies
الصوتيــة .وهــو مؤلِّــف مد َّونــة The Turbulent World of Middle East
ـاب يحمل االســم نفســه ،وشــارك يف تأليف كتــاب Comparative
 Soccerوكتـ ٍ
Political Transitions between Southeast Asia and the Middle East
 ، and North Africaوألَّــف كتــاب Shifting Sands: Essays on Sports
 ،and Politics in the Middle East and North Africaوأحــدث كتبــه
املنشــورة هــو كتــاب China and the Middle East: Venturing into the
.Maelstrom
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