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ولنا كلمة
طاملا ثار اجلدل خالل ال�سنوات الفائتة حول املواجهة املحتملة
بني الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني ،وها قد جت ّلت بع�ض
ف�صول هذه املواجهة اليوم �أمام �أنظارنا ،من خالل ا�ستهداف
احلد
ال�صني يف الإعالم الغربي حتت دعاوى متعددة ،وحماولة
ّ
حماوالت لتطويق �أعمال
التجاري ،كما يح�صل من
من انت�شارها
ٍ
ّ
�شركة "هواوي" ،مرو ًرا باحلروب التجارية التي �أطلقها "ترامب"
ريا بالإغالق املتبادل للقن�صليات.
منذ بداية واليته ،ولي�س �أخ ً
ٌ
ٌ
تاريخية و�سيا�س ّي ٌة
ظاهرة
�إنّ �صعود القوى الكربى و�أفولها هي
�سواء ما يت�صل بهذا ال�صعود
در�سها العديد من املفكرين والعلماء،
ً
حتوالت يف ال�سيا�سة الدولية
والأفول� ،أو ما يرتتب عليه من
ٍ
ً
ونتيجة النحياز
وبالتبعية لالقت�صاد واجلغرافيا ال�سيا�س ّية،
الواليات املتحدة الأمريكية "لإ�سرائيل" وعدوانها املبا�شر على
فر�صة للخال�ص من
بلدانٍ عدة يف منطقتنا ،ينتظر العديدون �أية
ٍ
الهيمنة الأمريكية بل والغربية عمو ًما ،وي�أملون �أن تكون ال�صني
�سب ًبا لهذا اخلال�ص.
�صعوبات وم� ٍآ�س
بيد �أنّ مثل هذه التحوالت عاد ًة ما ترتافق مع
ٍ
ت�شبه املخا�ض الع�سري ،وهو ما يجعل هذا التفا�ؤل باخلال�ص
م�س� ً
ألة حتوطها الكثري من الآالم �إن ح�صلت بالفعل ،ويدعو �إىل
ملرحلة بالغة ال�صعوبة على كل ال�صعد،
التحوط باال�ستعداد
ٍ
وعلى الركون �إىل الأماينّ.
�إن منطقتنا وهي تو�شك �أن تدخل حقبة املواجهة بني ال�شرق
والغرب مطا َل ٌ
دول تقوم على القانون،
بة بتعزيز احلريات وبناء ٍ
كي تدخل وهي تتمتع باملناعة والقوة ،حتى تتمكن من جتنب
ويالتها واال�ستفادة من �أية حتوالت ٍ �إيجابية ميكن �أن حت�صل يف
امل�ستقبل.

هيئة التحرير
asiapost.mag@gmail.com
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آفاق المواجهة
بين أمريكا والصين
خا�ص � -آ�سيا بو�ست
ً
ً
ميينية متيل
أيدولوجية
بدا وا�ضح ًا مع قدوم الرئي�س الأمريكي �إىل ال�سلطة� ،أ ّنه يتبنى �
�إىل تعزيز الهوية الوطنية وتغليب امل�صالح الذاتية على ح�ساب حتى �أقرب احللفاء
كالأوروبيني واليابانيني ،وقام بال�ضغط عليهم ليتوقفوا ع ّما ي�صطلح عليه «بالركوب
املجاين»  ،Free Ridingمطالب ًا �إياهم بدفع ح�صتهم امل�ستحقة ك�شركاء وم�ستفيدين من
حلف �شمال الأطل�سي ،والتوقف عن اال�ستفادة املجانية واالعتماد على القوة الأمريكية
ع�سكرية و�إلقاء العبء
ل�ضمان �أمنهم بينما يقومون هم ب�صرف الأموال على �أغرا�ض غري
ٍ
املايل الكامل على كاهل الواليات املتحدة الأمريكية.
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اأ ّما على ال�سعيد االآ�سيوي فقد قام باإلغاء االتفاقية
للتجارة العابرة للمحيط الهادي ( The Trans-
 ))Pacific Partnership )TPPوالتي ّ
وقعها �سلفه
الرئي�س اأوباما مع جمموعة من الدول االآ�سيو ّية والتي
متنحهم �سروط تف�سيلية بغ ّية جذبهم بعيد ًا عن ال�سني
التي ميكن اأنّ تقدم لهم االإغراءات االقت�سادية ،وهو ما
اأحدث �سرخ ًا عميق ًا يف الثقة بني هذه البلدان والواليات
املتحدة االأمريكية ،و�سرعان ما قام باإ�سعال حرب ًا
جتارية مع ال�سني خالف ًا الأنظمة منظمة التجارة احل ّرة،
متهم ًا اإياها بالتج�س�س و�سرقة حقوق امللكية الفكرية
والتالعب بقيمة اليوان ،داع ّي ًا اإياها اإىل تعديل امليزان
التجاري املختل ب�سدة ل�سالح ال�سني على حد قوله،
ويبدو اأنّ هذا املوقف يتنا�سب مع التوجه اليميني الذي
يتبناه ترامب كما اأ�سلفنا ،والذي يرفع �سعار «اأمريكا
اأو ًال» ،ومييل اإىل االإنكفاء على الذات ،وقد ظهر ذلك
جلي ًا منذ اللحظة االأوىل التي توىل فيها احلكم حني
اأعلن عن حظر دخول رعايا �ست من الدول االإ�سالمية اإىل
الواليات املتحدة االأمريكية وبناء جدار مع املك�سيك ،ملنع
املهاجرين من دخول الواليات املتحدة ،وال �سك اأن وباء
كورونا قد جاء يف جو مليء بال�سك بني الطرفني ،فاتهم
ٌ
كل منهما االآخر بت�سنيع الفريو�س واالإ�سرار باالآخر،
ما اأوجدت �سدىً �سعبي ًا يف كال البلدين رغم عدم ثبوت
�سحة ادعاء اأن الفريو�س م�سنع من حيث املبداأ ،بغية
اإلقاء م�سوؤولية التق�سري والعجز عن مواجهة الفريو�س
على قوة خارجية تريد تدمري احل�سارة االأمريكية،
يف احلالة االأمريكية وهو يتنا�سب مع طروحات اليمني
عادة ،وتهديد ا�ستعماري غري م�ستبعد ،يف حالة ال�سني.
بات مزيد من اأ�سحاب الراأي مقتنعني اليوم بح�سول
مواجهة كبرية بني البلدين يف مدى منظور ،نتيجة
للت�سريحات االأمريكية التي مل تعد تخفي �سيقها
حد له قبل
وتربمها من ال�سعود ال�سيني ،وتدعو لو�سع ٍ
فوات االآوان ،ولكنّهم يختلفون يف �سكل هذه املواجهة
وحجمها وتوقيتها واآثارها ،ويرون اأنّ كورونا رمبا
يكون عام ًال م�س ّرع ًا لهذه املواجهة املرتقبة والتي
اأول اإرها�ساتها �ستكون احلرب التجارية القا�سية بني
الطرفني.

خرية
ال�سني كقوة ّ

باملقابل فاإنّ ال�سني ترد على االتهامات املوجهة
اإليها بالعمل ب�سمت وعدم حماولة ا�ستفزاز
القوى الكربى خ�سو�س ًا الواليات املتحدة
االأمريكية ،وتقدمي نف�سها على اأ ّنها
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ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺃﻣﺎﻣﻪ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ ﹼ
ﺃﻥ ﺗﺤﻮ ﹰﻻ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ ﹼ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺳﻴﺤﺘﺎﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ،
ﺃﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﹰ ﺳﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ
ﻛﻤﺎ ﹼ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ٌ
قوة غري ا�ستعمارية م�ست�سهدة بتاريخها الطويل
الذي مييل اإىل االإنكفاء على الذات اإىل درجة بناء
�سور ال�سني العظيم حول نف�سها ،وتعزيز عالقاتها من
االآخرين من خالل عدم ا�ستخدام القوة الع�سكرية
لت�سوية اخلالفات ،والتعاون االقت�سادي القائم
على مبداأ «اجلميع رابح» ،وعدم التدخل يف �سيا�سات
الدول الداخلية ،اأو دعم الثورات واحلروب بالوكالة
كما تفعل الدول الغربية ،واأبعد من ذلك ت�سهل نقل
التكنولوجيا ال�سناعية وخطوط االنتاج اإىل الدول
الفقرية وت�ساعد يف م�ساريع التنمية وتقدم القرو�س
وامل�ساعدات عند احلاجة دون �سروط �سعبة.

هل �سيميل العامل نحو االنكفاء على الذات؟

ً
�س ّلط ّ
نتيجة الإجراءات الوقاية من كورونا ،ال�سوء على اأهمية االكتفاء
تقطع خطوط املوا�سالت يف العامل،
الذاتي يف تاأمني احلاجات االأ�سا�س ّية للدول ،اأو على االأقل االإبقاء عليها يف متناول اليد يف دول جماورة،
ولذا فاإنّ العديد من املفكرين يرون اأنّ ذلك �سيكون له تاأثري مبا�سر على االقت�ساد ال�سيني وخ�سو�س ًا قطاع
ال�سناعة ،بحكم اأنّ اأية ا�ستعادة لل�سناعات اإىل الداخل �سينق�س –على االأرجح -من ح�سة ال�سني والتي
ُيطلق عليها لقب «م�سنع العامل» ،اإذ تعترب ال�سني اأكرب م�سدر للمنتجات ال�سناعية ،غري اأنّ هذا التوقع اأمامه
جمموعة من التحديات ،اأهمها اأنّ حت ّو ًال من هذا النوع �سيحتاج بع�س الوقت ،كما اأنّ له تاأثري ًا �سلبي ًا على
االقت�سادات املحل ّية.
على اجلانب االآخر ،تعمل ال�سني دون َك َلل على رفع م�ستوى دخل الفرد ،حتى و�سل ح�سب اآخر االأرقام اإىل
كبديل عن
قرابة  14األف دوالر �سنوي ًا ،وهو ما �سيوؤدي اإىل تفعيل ال�سوق الداخلي الهائل واالأكرث اأمن ًا،
ٍ
ال�سوق اخلارجي الذي تكتنفه عادة ال�سعوبات وال�سغوطات ،باالإ�سافة اإىل ذلك فقد عملت ال�سني على اإن�ساء
اأكرب �سبكة قطارات �سريعة يف العامل ،مما �سي�سهم دون �سك ،يف �سد اأوا�سر مناطق الدولة الداخل ّية ومتكنيها
وتفعيل طاقاتها ،وي�س ّهل العمليات التجارية من خالل التوا�سل الرخي�س مع العامل ،وهو ما �سيعطي االقت�ساد
ال�سيني ً
دفعة اإ�سافية.
كما يجب لفت النظر اإىل اأنّ "م�ستوى التمدن  " Urbanizationيف ال�سني ما زال اأقل من ن�سف عدد
ال�سكان ،وهذا ي�سكل فر�سة للتطور والنماء ،و�سي�سب اأي�س ًا يف خانة االقت�ساد يف النهاية ،ف�س ًال عن اأنّ ال�سني
اليوم ت�سعى اأ�س ًال للتخل�س من ال�سناعات غري املتطورة ،والتي ت�ستهلك الكثري من الطاقة وتل ّوث اجلو ،وت�سعى
اإىل الرتكيز على "ال�سناعات املتقدمة  ،"Hi-techوتطوير قطاع اخلدمات.
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باملقابل ،ف�إنّ ال�صني قد ا�ستعادت عافيتها �سريع ًا و�سارعت عجلة الإنتاج فيها للدوران جمدد ًا قبل
�أن ي�صحو الآخرين من وط�أة الوباء وما زالت كثري ًا من الدول الآ�سيوية والإفريقية ودول �أمريكا
اجلنوبية و�شرق �أوروبا ،ترى م�صلحتها بالتعاون مع ال�صني ،واال�ستفادة من قوتها االقت�صادية،
والتي عاد ًة ما ت�أتي خالية من ال�شروط املعقدة ،وال�ضغوط ال�سيا�س ّية ،خالف ًا للعالقة مع الواليات
اقت�صادية من املتوقع �أن
املتحدة الأمريكية ودول �أوروبا الغربية والتي تعاين بدورها من �أزمة
ٍ
تزداد عمق ًا عقب اخلروج من �أزمة كورونا.

�إدارة ال�صني لأزمة كورونا بني الداخل واخلارج

�أظهرت ال�صني خالل تعاملها مع �أزمة كورونا قدرات �إدارية �أثارت الكثري من الإعجاب ،اعتمدت مبد�أ
التحكم الكامل ،حيث ا�ستفادت من نظامها الذي يت�سم باملركزية ال�صارمة وقدرته على الإدارة �شبه
امليكانيكية للمجتمع وم�ؤ�س�سات الدولة ،يف وقت كانت نظرياتها من دول �أوروبا ك�إيطاليا و�إ�سبانيا
وبريطانيا وحتى الواليات املتحدة الأمريكية يف حالة من الذهول ،مما �ساعد على ا�ست�شراء الوباء
و�سط �شعور ٍمن العجز واخلالف حول �سبل التعامل مع اجلائحة ،بل و�إلقاء اللوم على الآخرين ،وهو
ما طرح �س�ؤا ًال كان �أبعد ما يكون عن الت�صور فيما م�ضى ،حني كان العامل يناق�ش نظرية فوكويا عن
نهاية التاريخ وتفوق الدميقراطية الليربالية ،وهو هل النموذج ال�صيني كنظام حكم و�إدارة ،نظام
ناجح ينبغي اقتفاءه واال�ستفادة منه؟
يبدو �أن الدول التي حذت حذو ال�صني يف ت�سخريها لقوة الدولة الإدارية والأمنية واملزاوجة
بينهما ،مثل �سنغافوره وكوريا اجلنوبية و»�إ�سرائيل» ،ا�ستطاعت �أن حت ّقق جناح ًا م�شابه ًا ،وبالتايل
جعل ال�س�ؤال التقليدي حول مدى م�شروعية و�أخالقية ا�ستخدام هذه الأ�ساليب الأمنية التي عاد ًة
ٌ
مت�صل بحتمية الت�ضحية
طرح
ما ت�صنّف على �أنها تنتهك اخل�صو�ص ّية الفردية ،يرتاجع ويربز ٌ
ببع�ض ثمرات وجوانب احلرية الفردية والدميقراطية للحفاظ على بقاء النوع الب�شري ،والذي
هو بالطبع الأولوية الأوىل ،وبذا حت ّول النموذج ال�صيني ال�شمويل من منوذج مقلق للكثريين �إىل
منوذج مثايل �أو على الأقل ميكن تفهمه ،وهو انت�صا ٌر كب ٌري لل�صورة الذهنية ال�صينية.
ٍ

ت�أثري �صعود ال�صني على منطقتنا العربية والإ�سالمية

�إنّ �أبرز ما مييز النموذج ال�صيني هو اعتماده مبد�أ هيمنة الدولة على ر�أ�س املال وجعله يف خدمتها،
خالف ًا للنموذج الغربي القائم على ت�سخري الدولة خلدمة ر�أ�س املال ،ولذا ف�إنّ قدرة ال�صني على
توجيه ثروتها باجتاه امل�شاريع التي تخدم ر�ؤية الدولة وخططها �أمر مثري للإعجاب ،وكذلك
قدرتها على حتويل هذه الرثوة �إىل قوة �سيا�س ّية �ضاربة عند اللزوم ،كل ذلك كان نتيجة ما
خدمة م�شروع
ي�سمى باال�شرتاكية ذات اخل�صائ�ص ال�صينية ،وهي يراد لها �أن تكون يف
ي�شابه م�شروع دولة الرخاء املوجهة مركزي ًا� ،أ ّما على م�ستوى اخلارج
ف�إنّ احل�ضور ال�صيني �سي�أخذ منحنى ت�صاعدي ًا ،ولو بعد حني،
وذلك حلماية خطوط الطاقة واملواد اخلام والتجارة ب�شكل
عام ،و�ستكون املنطقة العربية وجوارها يف القلب من هذا
احل�ضور بحكم اجلغرافيا ال�سيا�سية وتر ّكز م�صادر الطاقة
فيها ،ولذا ف�إ ّنها تعدّ اخلا�صرة الرخوة لل�صني ،التي و�إن
كانت حتاول تنويع م�صادر الطاقة �إال �أ ّنها ما زالت
تعتمد ب�شكل كبري على نفط املنطقة ،لذا فقد
تتحول املنطقة �إىل ميدان مواجهة بني الغرب
والواليات املتحدة الأمريكية وت�ضع دولها
�أمام حتد كبري ميكن �أن يحدد م�ستقبلها.
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اسطنبول
ماليزيا

الكبير
مسجدصوفيا
جامع آيا
الشريفالعابدين
ميزان زين
توانكو

تعترب �آيا �صوفيا �صرح ديني تركي مهيب؛ يعظمه �سكان البالد من امل�سلمني
وامل�سيحيني على ال�سواء .وبعد �أن كان �أ�ضخم كاتدرائية للم�سيحيني
امل�سلمني على
بدمجم�ساجد
تربيدأعظم
بنظام �أحد �
امل�سجد و�أ�صبح
ت�سعمئة عام،
ا
تكييف الهواء ،وي�ستخدم
املراوح ونظام
طوال يتميز
أرثوذوك�س يف
الرئي�سيل الثاين
هو امل�سجد
تعتربه
�سيا�سي.
بقرار
1934
منذ
فنيا
متحفا
�صار
ثم
قرون،
خم�سة
نحو
مدى
بوتراجايا يف ماليزيا بعد م�سجد امل�سجد �شبكة �سلكية معمارية ،ويتعزز املدخل الرئي�سي بالزجاج املقوى
العاملية.
الثقافية
هيكلالرثوة
املنتمية �إىل
اليون�سكو من الآثار
منظمة
امل�سجد بني على م�ساحة
الطريق
امل�سجد،
التاريخية�سالمة
امللمو�س لزيادة
مقابل ق�صر
بوترا ،حيث يقع امل�سجد

 13639مرت مربع ،زينت داخلية امل�سجد مبخطوطات �أ�سماء اهلل احل�سنى
العدل .
بخط الثلث ،تزين مدخل قاعة ال�صالة الرئي�سية بالآية ثمانني من
بد�أ بناء م�سجد توانكو ميزان زين �سورة الإ�سراء من القر�آن الكرمي ،جدار املحراب م�صنوع من  13مرت من
العابدين يف �شهر ابريل ني�سان من لوحة زجاجية.
عام  ،2004واكتمل البناء متاما يف
�شهر �أغ�سط�س من عام  ،2009وافتتح
ر�سميا من قبل يانغ دي-برتوان �أغونغ
ميزان زين العابدين �سلطان ترغكانو
يف احلادي ع�شر من �شهر يونيو من عام
،2010
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يف العا�سر من متوز /يوليو  2020وافقت
املحكمة االدارية العليا الرتكية على قرار
حتويل اآيا �سوفيا اإىل م�سجد وبهذا األغي
قرار حتويله اإىل متحف واأ�سبح م�سجد
ب�سكل ر�سمى .وقع الرئي�س الرتكي رجب
طيب اأردوغان على مر�سوم يق�سي بفتح
معلم اآيا �سوفيا التاريخي كم�سجد.
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#Covid_19
اأعادت جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد ،”19-وما
و�سيا�سية
اقت�سادية
عاملية ذات تبعات
�سحية
أزمة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خلقته من ا ٍ
واجتماعية ،املناف�سة العاملية بني الدول ،وحتديدا يف جمال
االقت�ساد ،الذي ي�سهد الكثري من حالة اال�ستقطاب بني اأقطاب
االقت�ساد العاملية ،خا�سة القوى االأكرب بالعامل :الواليات
املتحدة وال�سني.
�ساهم متركز ال�سركات العاملية يف ال�سني يف منو اقت�سادها ب�سكل
مت�سارع ،متركز �سركات عاملية يف هذا البلد ،ما جعله م�سنعا
حيويا للعامل ،لكن هذه امليزة رمبا ترتاجع بعد اأزمة كورونا،
نظرا لل�سغوط الدولية والعتب املتزايد على بكني ،كونها املكان
االأول خلروج الوباء العاملي.
ويف كل اأزمة متر بها ال�سني تتجه االأنظار اإىل اجلار املناف�س
الهند ،التي ت�سعى القتنا�س اأي فر�سة ،متكنها من �سغل الدور
احليوي املهم الذي متتلكه بكني ،وتزامن ذلك اأي�سا مع جتدد
التوتر بني البلدين االآ�سيويني ،ما دفع اأ�سوات ًا يف "نيودلهي" اإىل
الدعوة ملقاطعة ال�سني اقت�سادي ًا.
لكن هذه الدعوات اأوجدت جدال وا�سعا يف الهند نف�سها ،التي
تعتقد اأن مناف�ستها االقت�سادية لل�سني اأو انتقال ال�سركات
العاملية اإليها ،يعتمد بدرجة كبرية جدا على م�ساندة الدول
احلليفة مثل الواليات املتحدة ورو�سيا ،ورمبا اأ�سبح التحالف
اال�سرتاتيجي مع االأوىل اأقوى من اأي وقت م�سى ،لكن التعاون
مع الثانية ال يزال فيه نوع من التوازن ،مع حمافظة مو�سكو على
عالقات طيبة مع ال�سني والهند.
التناف�س االقت�سادي بني ال�سني والهند مل يكن وليد اللحظة،
لكنه يتجدد ويت�ساعف مع كل اأزمة ،ورمبا االأزمة احلالية
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التنافــــﺲ
الصيني الهنـــدﻱ
على استقطــــاﺏ
الشركات العالمية
بعـــد كـورونـــــا
يحيى با�سم عيا�س

"�سحفي وباحث دكتوراه باالإعالم"
لفريو�س كورونا تفتح الباب على م�سراعيه يف هذا التناف�س،
وهو ما ن�سهده مع دول كثرية حتاول اإثبات جدارتها بهذه االأزمة،
وتعمل جاهدة على النجاة بنف�سها من خطر االنهيار االقت�سادي.
ورغم هذا التناف�س اإال اأن اللغة الدبلوما�سية �سادت بني البلدين
على مدار العام املا�سي� ،سرعان ما تراجعت يف ذروة اأزمة كورونا،
وتدهورت اأكرث نتيجة التوتر امليداين على احلدود بني البلدين
وما خلفه من �سحايا ،انعك�س ب�سكل مبا�سر على حالة االحتقان
الداخلي بني االأو�ساط الهندية وال�سينية.
طموحات الهند ورغبتها يف مناف�سة ال�سني على ا�ستقطاب
ال�سركات العاملية ،طفت على ال�سطح بعدما اأعلن م�سوؤولون
يف "نيودلهي" اأن “موقف ال�سني الدويل ال�سعيف ،قد ي�ساعد
بالدهم يف جذب اال�ستثمارات اخلارجية” ،وبداأت فرق
اقت�سادية هندية بالفعل يف العمل على جذب ال�سركات الراغبة
يف التخلي عن ال�سني.
ويعتقد امل�سوؤولون يف الهند اأن اأزمة كورونا �ست�سرع عملية خروج
العديد من ال�سركات العاملية من ال�سني ،لذلك يحر�سون على
ً
منا�سبة لنقل ن�ساطهم
اإقناع هذه ال�سركات باأن اأر�سهم باتت
ال�سناعي اإليها ،لذلك فتحت نيودلهي قنوات ات�سال مع �سركات
اأمريكية متعددة اجلن�سية للحديث معها بهذا اخل�سو�س.
ورمبا تكون عملية النقل �سهلة عند ال�سركات العاملية التي يوجد
لها م�سانع حالية بالهند ،لكن االأمر يحتاج اإىل مرحلة تقييم،
حتى يتم اتخاذ قرارات نهائية بالنقل ،الأن هذه العملية تواجه
�سعوبات يف نقل �سال�سل االإمدادات ال�سرورية لالإنتاج ال�سناعي.
وخ�س�ست احلكومة الهندية االأرا�سي لل�سركات االأجنبية ،لكن
من غري املرجح اأن تنقل ال�سركات الكربى ن�ساطاتها اإىل الهند،

ملجرد توفر قطع الأر�ض ،لأن خطوط الإنتاج والإمداد �أكرث
تعقيدا ،وعملية تفكيكها حتتاج لوقت وجهد كبريين.
وم�س�ألة توفري بنية حتتية بالهند م�شابهة ملا عليه احلال بال�صني
مثل املوانئ والطرق ،والقوى الب�شرية املتقنة ،لي�ست بالأمر
الهني ،لأنها عوامل مهمة لل�شركات العاملية من �أجل ا�ستمرار
�صناعاتها ال�ضخمة ،ذات اجلودة العالية.
كما ت�شعر ال�شركات العاملية بالقلق من عالقة الهند املت�أرجحة،
مع اال�ستثمارات اخلارجية املبا�شرة وقوانينها التجارية غري
املتكافئة ،و�شعورها ب�أن
الهند ا�ستغلت وباء كورونا
لبناء جدران حمائية
حول نف�سها ،بدء ًا من
منع �شركات التجارة
الإلكرتونية بيع املواد غري
ال�ضرورية يف البالد� ،إىل
�سن قوانني تعرقل انتقال

ر�ؤو�س الأموال من الدول املجاورة �إىل الهند.
وقبل بدء �أزمة كورونا ،بد�أت ال�شركات الدولية متعددة
دول خارج ال�صني منها:
اجلن�سيات بالفعل يف نقل ن�شاطاتها �إىل ٍ
"بنغالد�ش وفيتنام وتايوان" نظرا الرتفاع �أ�سعار العمالة يف
ال�صني ولأغرا�ض بيئية ،وكانت عملية النزوح هذه قد ت�سارعت
يف ال�سنوات الأخرية مع ت�صاعد التوترات التجارية بني ال�صني
والواليات املتحدة.
فمنذ يونيو  ،2018قبل �شهر واحد من اندالع احلرب التجارية
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بني الواليات املتحدة وال�صني ،ارتفعت ن�سبة ال�صادرات
الفيتنامية �إىل الواليات املتحدة بن�سبة تزيد عن  50يف املئة
وال�صادرات التايوانية بن�سبة  30يف املائة ،ح�سب تقديرات
�صحيفة �ساوث ت�شاينا مورنينغ بو�ست ال�صادرة يف هونغ كونغ.
ورغم �إخفاق الهند يف خلق الظروف التي ت�سمح لل�شركات
الدولية با�ستخدام البالد كقاعدة �إنتاجية للت�صدير �إىل
بقية دول العامل� ،إال �أن بع�ض الواليات الهندية بد�أت م�ؤخرا
يف اتخاذ خطوات من �ش�أنها الت�صدي ملخاوف هذه ال�شركات من
العمل يف البلد ،وعلى ر�أ�سها تغيري قوانني العمل البالية التي
�سنّت �أ�صال للق�ضاء على ا�ستغالل العاملني.
فعلى �سبيل املثال ،ع ّلقت واليتا "�أوتار برادي�ش" و"ماديا
برادي�ش" العمل بالعديد من بنود حماية العاملني ،وا�ستثنتا
امل�صانع من التقيد ب�شروط ال�سالمة الأ�سا�سية :كالنظافة ،
والتهوية ،والإ�ضاءة ،وتوفري املرافق ال�صحية ،والغر�ض من
ذلك هو حت�سني البيئة اال�ستثمارية وجذب ر�أ�س املال الأجنبي.
وعلى �صعيد �آخر ،يربط خرباء ع�سكريون �سوء تعامل ال�صني مع
وباء كورونا واالتهامات املوجهة �إليها بالتغطية عليه ،وغاراتها
الع�سكرية الأخرية على مناطق هندية ،ما �أدى �إىل مواجهة بني
اجلي�شني.
وتتطلع ال�شركات ال�صناعية لرتك ال�صني ،وهذا يجرب بكني على
املحاولة لت�شتيت االنتباه عن �أزمة كورونا ،ما يعزز فر�ص الهند
يف التقاط اال�ستثمارات الأجنبية الهاربة من بكني.
وحتاول الواليات املتحدة �أن تلعب دور الو�سيط بني الهند
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وال�صني حلل نزاعهما احلدودي املحتدم ،لأن ال�سالم والهدوء
يخدم م�صالح البلدين ،لكن يبدو �أن الطرفني رف�ضا الو�ساطة
الأمريكية ،وهو ما جاء على ل�سان املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
ال�صيني زهاو ليجيان ،بقوله� ":إن البلدين ال يريدان “تدخل”
طرف ثالث حلل خالفاتهما".
فيما �أو�ضح وزير اخلارجية الهندي "هار�ش فاردان �شرينجال"،
�أن بالده “تعمل مع اجلانب ال�صيني حلل هذه الق�ضية �سلميا”،
م�ضيفا �أن “القوات الهندية اتخذت �أ�سلوبا م�س�ؤوال جتاه �إدارة
احلدود ومتابعة الربوتوكوالت”.
يف الواقع ،تخلو الأزمات اجليو�سيا�سية من امل�صادفات ،واال�شتعال
املفاجئ للتوترات مل يكن �أمرا وليد ال�صدفة ،و�إمنا يعتمد على
ح�سابات �سيا�سية واقعية من جانب الدولة ال�صينية التي ت�سعى
من خالل �أمناط �سلوك انتهازية� ،إىل �إر�سال عديد من الر�سائل
يف وقت واحد ،يف خ�ضم م�ساعيها لتحويل ميزان القوى ل�صاحلها،
وتعزيز م�صاحلها ،والت�أكيد على هيمنتها على منطقة الهند
واملحيط الهادي ،ح�سبما يرى حمللون.
فقد �أ�شار املحلل الهندي "هوما �صديقي" �إىل �أنه“ :فيما يخ�ص
الهند ،عادة ما تدخل ال�صني يف مواجهات حدودية مع الهند ،يف
�أي وقت تبد�أ فيه عالقات الهند مع الواليات املتحدة �أو �شركاء
�آخرين يف (احلوار الأمني الرباعي) يف التنامي والتقارب”.
يف ظل الو�ضع الراهن ،وجدت ال�صني نف�سها حما�صرة من قبل
الواليات املتحدة واليابان و�أ�سرتاليا وكثري من الدول الأوروبية،
لدورها يف تف�شي فريو�س “كورونا” .ويف الوقت ذاته ،تقاربت

الواليات املتحدة مع الهند ،وهناك اإمكانية قوية اأن ينتهي
احلال بكثري من ال�سركات التي �ستنقل ن�ساطها من ال�سني اإىل
اال�ستقرار يف الهند.
واأفادت تقارير باأن وا�سنطن اأمدت احلكومة الهندية بـ”معلومات
حول تعزيزات القوات ال�سينية وعمليات ن�سر القوات” اأثناء
اأزمة دوكالم عام  ،2017ومن
املعتقد اأن رغبة الهند يف تعزيز هذه
الرتتيبات اخلا�سة بالت�سارك يف
املعلومات اأحد املحفزات وراء توقيع
دلهي اتفاقا ع�سكريا جوهريا مع
الواليات املتحدة عام .2018
وقال الدكتور راج كومار �سارما،
اال�ست�ساري لدى كلية العلوم
ال�سيا�سية يف “جامعة اإنديرا غاندي
الوطنية املفتوحة” يف نيودلهي:
“ت�ستعر�س ال�سني ع�سالتها
الع�سكرية ،لي�س فقط اأمام الهند،
واإمنا كذلك اأمام الواليات املتحدة
ودول اأخرى ترف�س ادعاءاتها
املتعلقة باأحقيتها يف ال�سيطرة على بحر ال�سني اجلنوبي”.
ويعتقد املحلل الهندي "�سرميوين تالوكدار" اأن املناو�سات
احلدودية االأخرية رمبا لها �سلة مبنظمة ال�سحة العاملية،
وموقف الهند ال�سارم اإزاء الت�سدي الأي ا�ستثمارات اأجنبية
مبا�سرة من دول جماورة دون موافقة حكومية م�سبقة ،االأمر
الذي ي�ستهدف على نحو غري مبا�سر ال�سني.
من جهته ،قال "قوه وي مني" املتحدث با�سم املوؤمتر اال�ست�ساري
ال�سيني":اإنه من غري املنطقي القول اإن ال�سني تناف�س من اأجل
احل�سول على الزعامة العاملية عن طريق م�ساعدة الدول
االأخرى يف مكافحة فريو�س كورونا ،وا�سف ًا من يعتقد بذلك
بـ "�سيق االأفق" جاء ذلك يف ت�سريح له خالل موؤمتر �سحفي
قبيل االجتماع ال�سنوي للمجل�س الت�سريعي ال�سيني ،وهو هيئة

ا�ست�سارية دورها �سريف اإىل حد كبري ،بهذا الت�سريح خالل موؤمتر
�سحفي ،قبيل االجتماع ال�سنوي للمجل�س الت�سريعي ال�سيني.
الهند اأ�سدرت قرارا ال�سهر املا�سي يلزم اأي ا�ستثمارات قادمة من
دول ت�سرتك الهند معها يف حدود ،بال�سعي اأو ًال للح�سول على
موافقة احلكومة ،وهدف هذا القرار احليلولة دون اأي ا�ستحواذ
على �سركات هندية ت�سارك ال�سني
با�ستثمارات فيها ،واأثار القرار
بالفعل انتقادات �سينية.
من ناحية اأخرى ،من املقرر اأن
يتوىل هندي من�سب رئي�س عملية
�سنع القرار التنفيذي داخل
منظمة ال�سحة العاملية ،ومن
املعتقد اأن الهند �ستكون نقطة
حمورية يف خ�سم ال�سغوط
العاملية املتزايدة على ال�سني،
والفجوة املتفاقمة بني وا�سنطن
وبكني ،و�سيتعني على الهند ح�سم
موقفها اإزاء املطالب االأمريكية
باإعادة تايوان كمراقب داخل
منظمة ال�سحة العاملية ،املطلب الذي ترى ال�سني اأنه يتعار�س
مع �سيا�سة “�سني واحدة” التي تنتهجها.
من ناحيتها ،قالت "تايوان" اإنها ترغب يف الت�سارك مع العامل،
يف جتربتها الناجحة يف حماربة فريو�س “كورونا” ،وذلك بعدما
�سجلت عدد اإ�سابات بلغ  440حالة ،و 7وفيات ،بف�سل جهودها
مبجال الر�سد والوقاية.
اإال اأن ال�سني التي ترى اأن تايوان ال حتق لها امل�ساركة يف كيانات
دولية باعتبارها دولة ذات �سيادة ،اعرت�ست بقوة على م�ساركة
تايوان يف جمل�س منظمة ال�سحة العاملية ،اإال اإذا اأقرت بكونها
جزءا من ال�سني ،االأمر الذي رف�سته حكومة تايوان.
واأمام هذا كله ،يعد اأي جناح حتققه الهند خ�سارة لل�سني والعك�س
�سحيح ،يف ظل احتدام املناف�سة بينهما.
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عالقات دولية
المملكة الوسطى والممر األوسط:

آفاق العالقات بين الصين وتركيا
كتبت هذه املقالة  Gönül Tolل�صالح معهد ال�شرق االو�سط بتاريخ  29مار�س 2020
 Gönül Tolا�ستاذة م�ساعدة يف جامعة جور�ش وا�شنطن  ,مدير برنامج تركيا ،وكبري زمالء املبادرة الأوروبية احلدودية يف معهد
ال�شرق االو�سط ,الذي ت�أ�س�س عام 1946و مقره وا�شطن من �أقدم امل�ؤ�س�سات الفكرية املخ�ص�صه لدرا�سات ال�شرق الأو�سط.
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م ثل التعاون االقت�سادي العمود
الــفــقــري للعالقات بــني تركيا
وال�سني ،لكن اجلهود التي بذلها
اجلانبان لتو�سيع العالقات  -يف
وقــت كانت فيه عالقات اأنقرة
مع الغرب متوترة ب�سدة  -اأثارت
الده�سة يف االأو�ساط الغربية.
كجزء مــن ا�سرتاتيجية بكني التو�سعية للبحث عن
اأ�سواق جديدة واإقامة �سراكات ا�سرتاتيجية مع دول
خــارج فنائها اخللفي ،ت�سعى ال�سني لتو�سيع عالقاتها
االقت�سادية وال�سيا�سية مع دول البحر االأ�سود ،وبينما
ال تــزال م�ساركة بكني يف املنطقة يف مراحلها االأوىل،
فقد اأثارت خماوف بالفعل من اأن م�ساركتها االقت�سادية
ُتخفي اأجندة �سيا�سية ميكن اأن ت�سر بامل�سالح الغربية.
ويتهم النقاد بكني بـ “دبلوما�سية فخ الديون” ،حيث
جتذب ال�سني الــدول النامية وحتى غري النامية اإىل
اقــرتا�ــس االأمــــوال مل�ساريع البنية التحتية الــتــي ال
ت�ستطيع هذه الدول حتملها وذلك بهدف احل�سول على
تنازالت اقت�سادية اأو �سيا�سية عندما تف�سل البلدان يف
�سداد قرو�سها يف الوقت املحدد ،وقد كانت بع�س دول
البحر االأ�سود التي اأعطت االأولوية للعالقات مع االحتاد
االأوروبـــي حــذر ًة ب�ساأن التعامل مع بكني ،لكن تركيا
وهي التي ُتعترب دولة اإقليمية رئي�سية ودولة مر�سحة
لع�سوية االحتاد االأوروبي� ،سعت جاهد ًة لبناء عالقات
اأوثق مع ال�سني.
م ثل التعاون االقت�سادي العمود الفقري للعالقات بني
تركيا وال�سني ،لكن اجلهود التي بذلها اجلانبان لتو�سيع
العالقات  -يف وقت كانت فيه عالقات اأنقرة مع الغرب
متوترة ب�سدة  -اأثارت الده�سة يف االأو�ساط الغربية.
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التاريخ ،وقد مت االإعالن عن مبادرة "" BRIعلى اأنها “مبادرة
للتنمية االقت�سادية التي من �ساأنها اإن�ساء ممــرات جتارية
جديدة عرب اآ�سيا واأوروبــا واأفريقيا” ،فبف�سل موقعها على
مفرتق الطرق بني ال�سرق االأو�سط وجنوب القوقاز و�سرق
البحر االأبي�س املتو�سط واأوروبا ،حتتل تركيا مكا ًنا مه ًما يف
" ،"BRIوقد بداأت ال�سني بالفعل يف اال�ستثمار يف م�ساريع
البنية التحتية باهظة الثمن ،فقامت ب�سراء ثالث اأكرب
حمطة حاويات يف تركيا (كومبورت) ،وهي اأي�س ًا مهتمة
بالعديد من املوانئ الرتكية االأخــرى ،كما وقد ا�سرتى
احتاد �سيني ج�سر البو�سفور الثالث يف ا�سطنبولُ ،
وجتري
البنوك ال�سينية مناق�سات الإعادة متويل قرو�س مبليارات
الدوالرات لت�سغيل مطار اإ�سطنبول اجلديد.
كما 
وغذت ت�سريحات الرئي�س الرتكي رجــب طيب اأردوغــان
يف عام  2016املخاوف الغربية ،حيث راأى باأنه ال ينبغي اأن
ين�سب تركيز تركيا على جمرد االن�سمام اإىل االحتاد االأوروبي،
بل وميكنها بد ًال من ذلك ال�سعي للح�سول على ع�سوية منظمة
�سنغهاي للتعاون ( ،)SCOالتي تعد ال�سني ع�س ًوا فيها ،باالإ�سافة
اإىل مبادرة تركيا التي اأطلقها موؤخ ًرا “اآ�سيا من جديد” ،التي
تهدف اإىل تطوير عالقات اأوثق مع اآ�سيا ،لكن املخاوف من حتول
تركي نحو ال�سني على ح�ساب الغرب مبالغ فيها بع�س ال�سيء اإذ
اأن العالقات مدفوعة ب�سكل رئي�سي مب�سالح اقت�سادية م�سرتكة،
ولي�ست �سيا�سية ،وحتى على ال�سعيد االقت�سادي ،فاإن ال�سراكة
اأقل اإحكا ًما مما تو�سف به يف كثري من االأحيان.
من التجار
اإىل مبادرة احلزام والطريق ( ) BRIواملمر االأو�سط
تعود بداية العالقات التجارية بني تركيا وال�سني اإىل �سنوات
احلــرب الــبــاردة ،وانطلقت يف العقد االأول مــن الــقــرن احلــادي
والع�سرين ،حيث تو�سعت التجارة الثنائية من حوايل مليار دوالر
يف عام  2000اإىل  23مليار دوالر يف عام  ،2018مما جعل ال�سني
ثالث اأكرب �سريك جتاري لرتكيا ،ولكن تركيا لديها عجز جتاري
�سخم مع ال�سني ،وهو ما ميثل ثلث اإجمايل عجز التجارة اخلارجية
البالغ  55.1مليار دوالر ،وهي غري مرتاحة متا ًما لهذا االختالل.
منذ اإطالق مبادرة احلزام والطريق ( )BRIيف عام  ،2013اإحدى
املبادرات ال�سيا�سية املميزة للرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ،
تكثفت اجلهود لتعميق العالقات االقت�سادية ،حيث تو�سف
باأنها واحــدة من اأكرب م�ساريع البنية التحتية واال�ستثمار يف
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ترى تركيا يف مبادرة احلــزام والطريق "ُ " BRIمكم ًال ملبادرة
“املمر االأو�سط” اخلا�سة بها التي تهدف الإطالق �سبكة �سكك
حديدية وطرق متتد من تركيا عرب القوقاز واآ�سيا الو�سطى اإىل
ال�سني ،واتفقت الدولتان على دجمها مع مبادرة احلزام والطريق
( ،)BRIوقد مت اإحراز تقدم ملحوظ يف تطوير املمر االأو�سط،
لكن اخلرباء ي�سككون يف الفوائد االقت�سادية التي مت الرتويج
لها كث ًريا من مبادرة احلزام والطريق (( BRIوجدوى مبادرة
املمر االأو�ــســط ،بواقع اأن موؤ�سرات مبادرة احلــزام والطريق
ً
غام�سة متا ًما ،وبدون اتفاقيات اأو بروتوكوالت
(( BRIال تزال
م�سطلحا
اأو موؤ�س�سات ر�سمية اأو جدول زمني وا�سح ،فلقد اأ�سبح
ً
ً
�سامال لالإ�سارة لكل ما تفعله ال�سني يف اخلارج ،مما يثري ال�سكوك
حول ماهيتها وما �ستعنيه ُ
ل�سركائها.
ياأمل املتفائلون يف اأن الب�سمة املالية لل�سني يف تركيا �ستنمو
بعد انت�سار الفريو�س التاجي كورونا ،حيث و قع �سندوق الرثوة
ال�سيادية الرتكي اتفاقية بقيمة  5مليارات دوالر يف مار�س
مع �سركة تاأمني ائتمان الــ�ــســادرات ال�سينية (،)Sinosure
ووف ًقا لل�سفقة �ستوفر( )Sinosureالتمويل لل�سركات ال�سينية
امل�ساركة يف م�سروعات يف قطاعات الطاقة والبرتوكيماويات
والتعدين يف تركيا ،مما يثري املخاوف من اأن ال�سركات ال�سينية
“�ستح�سل على ح�س�س اأكرب بكثري يف ال�سركات الرتكية التي
تكافح من اأجل مواجهة تداعيات الوباء”.
ويف عالمة اأخرى على تعميق العالقات ،قال بيان �سدر موؤخر ًا
عن بنك اال�ستثمار االآ�سيوي للبنية التحتية ،وهو بنك تنمية
متعدد االأطــراف يركز على املنطقة ،اإن تركيا “قدمت طل ًبا
للح�سول على خط ائتمان بقيمة  500مليون دوالر الثنني من
بنوك التنمية وذلك للم�ساعدة يف التخفيف من حدة العمل

حتـــــاول الــ�ــســني تــو�ــســيــع
نفوذها الثقايف يف تركيا،
فــهــنــاك تـــزايـــد مــلــحــوظ
ب ـاأعــداد ال�سياح ،ومعاهد
كــونــفــو�ــســيــو�ــس ،ومــعــاهــد
اللغة ال�سينية باجلامعات،
وموؤ�س�سات االأعمال.
ونق�س راأ�س املال وقيود ال�سيولة نتيجة الوباء”.
اإمكانية التو�سع
عـ ـرب النقاد عن خماوفهم من اأن ال�سراكة االقت�سادية بني
تركيا وال�سني ميكن اأن تتو�سع يف جماالت اأخرى ا ً
أي�سا ،فهناك
خماوف من اأن العالقات الرتكية املتوترة مع الواليات املتحدة
ب�سبب �سرائها لنظام الدفاع ال�ساروخي الرو�سي  400-Sوالقرار
االأمريكي الالحق بطرد تركيا من برنامج الطائرات املقاتلة (-F
 )35ميكن اأن يوؤدي اإىل �سراكة دفاعية اأوثق بني اأنقرة وبكني.
ومن تداعيات ملف  400-Sو ( )35-Fاأنهما كانا مبثابة �سربة
بالفعل لقدرة تركيا على ا�سترياد ال نظم الفرعية الرئي�سية التي
حتتاجها ملنتجاتها ،االأمر الذي دفع اأنقرة اإىل البحث عن �سركاء
جدد يف حني اأنها تعمل على تو�سيع قاعدتها ال�سناعية الدفاعية.

الكتب التي تن�سر الثقافة والفل�سفة ال�سينية ملوؤ�س�سات
الفكر واملوؤ�س�سات الثقافية واجلامعات حول العامل ،مبا يف
ذلك تركيا ،كما وبــداأ ال َبلدان با�ست�سافة فعاليات “عام
ال�سني” و “عام تركيا” التي �سمت ا�ستقدام مثقفني �سينني،
وفنون �سعبية ومو�سيقى �سينية.
وعلى الــرغــم مــن العالقات املتنامية ،ف ـاإن تركيا وال�سني
لي�ستا قريبتني من ت�سكيل حتالف ا�سرتاتيجي ،فلقد قللت
تركيا ب�سكل كبري من انتقادها للحملة ال�سينية �سد االأقلية
االأويغورية يف مقاطعة �سينجيانغ ،التي ت�سرتك يف تراث
لغوي وديني مع تركيا ،لكن ال�ستات االأويغوري الكبري املتواجد
يف تركيا يوا�سل تاأجيج عدم ثقة بني ال�سني وتركيا.
ميثل االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة ن�سبة كبرية من
واردات و�سادرات تركيا ،ويظل الغرب م�سدره الرئي�سي
لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر ( ،)FDIوعلى النقي�س من ذلك،
متثل ال�سني حوايل  % 1من تدفقات اال�ستثمار االأجنبي
املبا�سر اإىل البالد ،فعلى الرغم من التوترات الناجتة
جزءا مه ًما من
عن ملف  400-Sو ( )35-Fال تزال تركيا ً
االإطار االأمني الغربي.
لقد �ساهمت العالقات املتوترة مع الغرب بالفعل يف توثيق
العالقات مع بكني حيث �سعت اأنقرة اإىل تنويع �سيا�ستها
اخلارجية ،ولكن يف نهاية املطاف يرى �سانعو ال�سيا�سة
االأتراك اأن العالقات الرتكية ال�سينية هي مبثابة ُمكمل
للتحالف الغربي للبالد ولي�س بدي ًال عنه.

وي�سرتك ال َبلدان يف تاريخ من التعاون الدفاعي ،فقد اأنتجت
�سركة " "Roketsanالرتكية �ساروخ ( )Yildirimامل�ستوحى
مبوجب ترخي�س من �ساروخ ( )611-Bال�سيني ،ويف عام
 2013منحت تركيا ل�سركة دفــاع �سينية عقدً ا بقيمة
 4مليارات دوالر للم�ساعدة يف تطوير نظام دفــاع جوي
و�ساروخي بعيد املدى ،وقد تخلت اأنقرة يف وقت الحق عن
القرار ،لكن اخلطوة بحد ذاتها زرعت بذور عدم الثقة بني
تركيا وحلفائها يف الناتو.
كما وحتاول ال�سني تو�سيع نفوذها الثقايف يف تركيا ،فهناك
تزايد ملحوظ باأعداد ال�سياح ،ومعاهد كونفو�سيو�س ،ومعاهد
اللغة ال�سينية باجلامعات ،وموؤ�س�سات االأعمال ،حتى اأن املكتب
االإعالمي ملجل�س الدولة ال�سيني اأطلق مبادرة للتربع باآالف
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الهند

مدينة كيرال

خالبة جتمع بني الغابات الكثيفة والأ�شجار املُورقة والتالل املك�س ّوة باخل�ضرة
بطبيعة
تتمتع كريال
ٍ
ٍ
ً
والأنهار النقية اجلارية� ،إىل جانب حياة برية فريدة ومتنوعة ،مما يجعل كريال وجهة ممُ ّيز ًة باجلمال
والهدوء وال�سكينة واال�ستجمام الذي ال يخلو من بع�ض املغامرة.
رائعة ما بني مزارع ال�شاي والتوابل الهندية
من �أهم معامل مدينة كريال ،تل مونار الذي يتمتع ب�إطاللة
ٍ
ال�شهرية وبني �إطاللة �أروع على ال�شالالت والبحريات واملنحدرات اجلبلية ،وبحرية كونداال ،التي تعد من
�أف�ضل الأماكن ال�سياحية يف الهند ملُحبي جوالت القارب وممار�سة ال�صيد و�سط اال�ستجمام والطبيعة
الهادئة النقية وال�صافية التي توفرها مياه البحرية.
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مقابلة العدد
د .حممد مكرم –رئي�س منتدى اآ�سيا وال�سرق االأو�سط:

ﺍلنﻬﻀة ﺍلﻌلمﻴة وﺣﺪﻫا ﻻ ﻳمﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣنﺠﺰﺍﹰ ﺣﻘﻴﻘﻴاﹰ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍلﺴﻴاﺳﻲ
خا�س « -اآ�سيا-بو�ست»
جديد يت�ساعد
بقطب
عادت احلرب الباردة من اأو�سع اأبوابها
ٍ
ٍ
ً
متمثال بالتنني االأحمر ،فمنذ
جنمه اقت�ساد ًيا و�سيا�س ًيا
تفكك االحتـــاد ال�سوفياتي ،باتت الــواليــات املتحدة
االأمريكية تعد نف�سها احلاكم االأوحد لعامل تريده اأن
يقاد وفق روؤية واحدة ،وتب�سط �سيطرته عليه.
لكن يف ال�سنوات االأخــرية بــداأ يربز جنم جمهورية ال�سني
ال�سعبية كقوة اقت�سادية وع�سكرية لها تاأثريها يف الو�سع
العاملي ميكن اأن تنهي حال التفرد االأمريكي بالزعامة الدولية.
التقت "اآ�سيا يو�ست" د .حممد مكرم ،رئي�س منتدى اآ�سيا
وال�سرق االأو�سط يف لقاءٍ تناول االأو�ساع ال�سيا�سية االإقليمية
والدولية يف بداية ت�سكل النظام العاملي اجلديد.
هل تعيد «اأزمة كورونا» ت�سكيل النظام العاملي بعد دخول ال�سراع بني «وا�سنطن» و»بيجني»
ً
مرحلة جديدة؟
اأزمة "كورونا" �س ّرعت -اإذا جاز التعبري -من حركة التاريخ واالأزمة ال�سينية االأمريكية امل�ستمرة
بني البلدين منذ انهيار االحتاد ال�سوفياتي يف بداية الت�سعينات ،وهناك داخل موؤ�س�سات �سناعة
القرار االأمريكي يوجد مدر�ستان للتعامل مع ال�سني ،مدر�سة تدعو اإىل ا�ستيعابها وجعلها
رافدة وقوة اإ�سافية لالقت�ساد العاملي الذي تهيمن عليه وا�سنطن ،واأخرى تنظر اإىل
ال�سني على اأنها العدو البديل لالحتاد ال�سوفياتي والتنني القادم.
ومــع مــرور ال�سنوات رافــق االقت�ساد ال�سيني منو يف الــقــدرات الع�سكرية
واال�سرتاتيجية ،وبروز الطموحات ال�سينية اىل ال�سطح.
ومع نهاية والية الرئي�س االأمريكي ال�سابق "باراك اأوباما" اأ�سبح
ينظر اإىل بكني على اأنها مهددٌ حقيقي ،وعندما توىل "دونالد
ترامب" ال�سلطة ،بداأ حروبه التجارية واالإعالمية على
ال�سني.
وما فعلته جائحة "كورونا" ،هي اأنها عززت هذا
ال�سعور االأمريكي باالأزمة وجعلت ال�سني
ب�سكل اأكرب ،مما فاقم
يف مرمى النريان
ٍ
االأزمة بني الطرفني.
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حتـــــاول الــ�ــســني تــو�ــســيــع
نفوذها الثقايف يف تركيا،
فــهــنــاك تـــزايـــد مــلــحــوظ
ب ـاأعــداد ال�سياح ،ومعاهد
كــونــفــو�ــســيــو�ــس ،ومــعــاهــد
اللغة ال�سينية باجلامعات،
وموؤ�س�سات االأعمال.

كيف نفهم طبيعة وحمددات العالقة االأمريكية ال�سينية التي تبدو اليوم اأكرث تعقيدً ا من اأي وقت
اقت�سادي كب ٍري بني الطرفني؟
تعاون
م�سى ،يف ظل
ٍ
ٍ
تراجع كب ٌري يف دور ال�سني ،وهي اليوم يف حالة من حاالت بناء الذات من اأجل ا�ستعادة
خالل القرنني املا�سيني ح�سل
ٌ
مكت�سب يجب
مكانتها العاملية ،بينما الواليات املتحدة تعترب ما ح�سل من انهيا ٍر لالحتاد ال�سوفيتي وزعامتها للعامل هو
ٌ
اأن حتاف عليه ،وال تريد لل�سني اأن ت�ساركها الزعامة.
�سيني هو �سعود على ح�سابها ،وهنا ياأتي مكمن اخلالف ال�سيني االأمريكي ،مع فارق اأنه خالل
�سعود
لذلك هي تعترب اأي
ٍ
ٍ
العقدين املا�سيني اأو الثالثة كان هناك يف االإدارة االأمريكية من يعتقد اأنه ميكن ا�ستيعاب بكني ،اأما اليوم مع تعمق
االأزمة وو�سول "ترامب" اإىل اإدارة البيت االأبي�س �سار هناك اعتقادٌ اأنّ ال�سني متثل تهديدً ا مبا�س ًرا يجب التعامل معه.

ع�سكرية
قوة
حتدثت �ساب ًقا اأنه مبنطق االإمرباطوريات ،القوة االقت�سادية تتحول تدريج ًيا اإىل ٍ
ٍ
مهيمنه ،هل ترى ال�سني مو ً
ً
ؤهلة ملثل هذا الدور؟
وا�سرتاتيجية وت�سبح
ٍ
مبنطق االإمرباطوريات ،يعد ال�سعود االقت�سادي بداية ال�سعود اال�سرتاتيجي ،وهو ما حدث مع االإمرباطورية
االإ�سبانية ،واالإمرباطورية الفرن�سية ،واأخ ًريا االإمرباطورية الربيطانية ،ثم ال�سعود االأمريكي ،الذي تبعه �سعودٌ
وا�سرتاتيجي ،واخل�سية يف العامل الغربي من اأن يوؤدي الرتاجع االأمريكي والغربي املرتافق مع ال�سعود
ع�سكريٌ
ٌ
�سيني يفقد الواليات املتحدة والغرب الهيمنة التي اكت�سبتها
وع�سكري
ا�سرتاتيجي
�سعود
االقت�سادي ال�سيني اإىل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
على مدى القرون الثالثة االأخرية على العامل ،وهذا كتب عنه كث ٌري من املوؤلفني والكتاب ،ولعل اأبرزهم "جون م�ساريون".
وهناك كثريون ينظرون اإىل اإمكانية و�سول الواليات املتحدة وال�سني اإىل حالة يكون اجلميع فيها رابح اأو ما يعرف
ب�سيا�سة «اجلميع رابح» ولي�س بال�سرورة الدخول يف حالة مواجهة ،واأن ال�سعود ال�سيني ال ميثل تهديدً ا حقيق ًيا
لقيادة الواليات املتحدة حتى يف جمال االقت�ساد.
حلول و�سطية تفيد اقت�ساد الدولتني ،كما كان عليه احلال منذ
وهوؤالء يدعون اإىل الرتوي وحماولة الو�سول اإىل
ٍ
مفتوحة ميكن اأن يخ�سر على اإثرها العامل كله.
مواجهة
بداية الت�سعينيات ،وال داع للذهاب اإىل حالة
ٍ
ٍ
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با�سرتاتيجيات
ت�سعى الواليات املتحدة لتحجيم دور ال�سني
ٍ
أدوات خمتلفة ،ما اأبرز هذه اال�سرتاتيجيات واالأدوات؟
وا ٍ

الــدور ال�سيني يف م�ساندة
ال�سعب الفل�سطيني ،هو
دور عريق اال انه يف بداية
الت�سعينيات حــدث حتول
يف النظرة ال�سينية اىل
املــنــطــقــة وبــــروز قـــدر من
التعاون بني ال�سني ودولة
االحتالل.

ا�سرتاتيجيات متعددة ا�ستخدمتها الواليات
واجهت ال�سني دو ًما
ٍ
املتحدة االأمريكية لتحجيم دورها من بداية القرن الع�سرين ورمبا
�سواء يف
ما قبل ذلك ،ومن هذه االأدوات الوجود الع�سكري املبا�سر ً
بحر ال�سني اجلنوبي اأو يف تايوان ،اأو يف كوريا اجلنوبية ،وا ً
أي�سا
اإر�سال حامالت الطائرات واأنظمة الرادارات واأنظمة «ثاد» امل�سادة
لل�سواريخ ،ثم احلرب املخابراتية واالإعالمية ،وا�ستغالل امل�ساكل
الداخلية وامل�ساكل احلدودية ،كم�سكلة الطالب ،اأو م�سكلة "هو
كو ،"اأو و�سع "اأقلية االإيغور".
ب�سكل وا�سح ،واالآن ن�ساهد االإعالم
ونرى انعكا�س ذلك يف االعالم
ٍ
االأمريكي يركز كث ًريا على ق�سية "االإيغور" وعلى ق�سية "هو
كو ،"عل ًما باأنه خالل العقود املا�سية مل يكرتث لها ،واالأن يريد
توظيفها يف �سياق الدفع بتاآكل ال�سني من الداخل وبالتايل اإ�سعافها
خارج ًيا ،فهكذا يري ال�سينيون االأمر ،والواليات املتحدة ال تخفي
خططها يف هذا اجلانب.

«ت�سا جون» مندوب ال�سني الدائم لدى االأ املتحدة
اأعرب عن قلق بالده البالغ من التقارير التي تتحدث عن
خطة (اإ�سرائيل) ل�سم اأجــزاءٍ من االأر�ــس الفل�سطينية
املحتلة  ..داع ًيا جمل�س االأمن لال�سطالع بالتفوي�س املوكل
له والقيام بدوره يف منع هذا التحرك اخلطري .كيف ترون
ً
وخا�سة
الدور ال�ساعد لل�سني يف خدمة الق�سايا العربية
الق�سية الفل�سطينية؟
ٌ
نابع
الدور ال�سيني يف م�ساندة ال�سعب الفل�سطيني ،هو دو ٌر
عريق ٌ
من االأيديولوجية ال�سيوعية املناه�سة لال�ستعمار منذ عهد الزعيم
ال�سيني "ماو ت�سي تونغ".
ً
حتوال
ولكن الحظنا خالل العقود االأخرية من بداية الت�سعينيات،
يف النظرة ال�سينية اإىل املنطقة ،هذا التحول اأدى اإىل بروز قد ٍر
من التعاون بني ال�سني ودولــة االحــتــالل ،ال �س ّيما يف جمــال نقل
التكنولوجيا وتطويرها ثم يف اال�ستثمارات ،حيث اأنها ت�ستثمر
�سواء يف ميناء "ع�سقالن وحيفا" اأو يف
املليارات يف البنية التحية ً
�سراء اأ�سهم بع�س ال�سركات االإ�سرائيلية ،واأعتقد اأنّ هذا الن�ساط
ٌ
ن�ساط يهدف ال�سينيون منه �سد اأو جــذب «اإ�سرائيل»
هو
حد مــا ،واال�ستفادة
بعيدً ا عن الطرف االأمريكي اإىل ٍ
مــن الــقــدرات التكنولوجية التي يوفرها الغرب
خ�سو�سا يف جمال الربجميات.
لـ"اإ�سرائيل"
ً
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مــنــتــدى ا�ــســيــا والــ�ــســرق
االأو�سط جعل على عاتقة
حمـــاولـــه تــقــريــب الــفــهــم
وال�سورة يف منطقة ال�سرق
االأو�سط واملنطقة العربية
على وجــه اخلــ�ــســو�ــس ،ملا
يجري يف الدول اال�سيوية
املــخــتــلــفــة بــ�ــســبــب منــوهــا
وتــ�ــســاعــد دورهــــا وكونها
قارة امل�ستقبل
متنوعة يف ظل ت�ساعد
فاعل لتاأمني احتياجاتها من الطاقة من م�ساد َر
ب�سكل
ت�سعى الدول االآ�سيوية
ٍ
ٍ
ٍ
املخاطر اجليو�سيا�سية بال�سرق االأو�سط ،هل ترون اال�ستغناء عن ا�ستخدام الطاقة التقليدية والتوجه
ودولية يف العامل؟
إقليمية
لتحوالت ا
نحو الطاقة املتجددة ،موؤ�س ًرا
ٍ
ٍ
ٍ
بالن�سبة العتماد الدول االآ�سيوية على نفط ال�سرق االأو�سط ،فاأعتقد اأنه خالل الفرتة القادمة لن يكون هناك حتول كبري
أ�سباب
يف هذا االجتاه ،لكن اأظن اأن النفط مل يعد هو ال�سبب الوحيد الهتمام الدول االآ�سيوية بال�سرق االأو�سط بل هناك ا ٌ
درجات عليا واأن تكون يف م�ساف الدول الكربى اإذا جتاهلت قلب العامل وهو ال�سرق
لدولة اأن تتبواأ
اأخرى ،حيث ال ميكن
ٍ
ٍ
دائم يف هذه املنطقة
ا�سرتاتيجية و
أ�سباب
تاريخية خمتلفة ،هناك اهتمامٌ ٌ
ٍ
ٍ
االأو�سط وفل�سطني واملنطقة العربية وذلك ال ٍ
رغم اأن بروز الطاقة املتجددة ما زال يف طور التطور وال غنى عن نفط ال�سرق االأو�سط ،كونه الذي يحرك عجلة االقت�ساد
يف الدولتني االأهم يف القارة وهما :الهند ،وال�سني.

ً
وخا�سة فيما يتعلق بالنه�سة
كيف ميكن للدول العربية اال�ستفادة من النه�سة ببع�س الدول االآ�سيوية
العلمية؟
مهم جدً ا ،ولكن النه�سة العلمية لوحدها ال ميكن اأن تكون اإجنا ًزا حقيق ًيا بعيدً ا
أمر ٌ
فيما يت�سل مبو�سوع النه�سة العلمية هو ا ٌ
عن اال�ستقرار ال�سيا�سي والن�سوج ال�سيا�سي ،ويف هذا املجال املنطقة العربية وال�سرق االأو�سط عمو ًما لديه الكثري ليتعلمه
من الدول االآ�سيوية التي حتولت من النظم ال�سمولية اال�ستبدادية اإىل النظم الدميقراطية ،والتي ا�ستطاعت اأن تطور
مو�سوع التنمية واال�ستقرار.
�سخ�س يف القرن املا�سي على مدى خم�سني �سنة من حتت خط الفقر وهذا
ال�سني على �سبيل املثال ،نقلت اأكرث من ن�سف مليار
ٍ
خمتلفة لي�س فقط يف جمال البحث
يعد اإجنا ًزا كب ًريا ،ونحن بحاجة لنتعلم كثري من الدرو�س من القارة االآ�سيوية من بلدان
ٍ
العلمي واإمنا يف كل املجاالت كما ذكرنا.
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كيف ترى احل�سور ال�سيني يف منطقة ال�سرق االأو�سط؟

نقلت ال�سني اكرث من ن�سف
مــلــيــار �ــســخــ�ــس يف الــقــرن
املا�سي من حتت خط الفقر
وهـــذا يــعــد مــنــجــزا كبريا
ونحن بحاجة لنتعلم الكثري
مــن الـــدرو�ـــس مــن الــقــارة
اال�سيوية.

وخ�سو�سا
احل�سور ال�سيني يف ال�سرق االأو�سط هو ح�سو ٌر قدمي،
ً
اأن كث ًريا من دول ال�سرق االأو�سط كانت تتبنى االأيديولوجيات
ً
الي�سارية اأو القومية ،وهذا جعلها ً
قريبة من ال�سني ،لكن
دوال
ال�سني فيما م�سى كان دورها دو ًرا حمدودًا واليوم دورها يتو�سع
ويرى يف ال�سرق االأو�سط مم ًرا مه ًما لبقية العامل ،ذكرنا اأهمية
هذه املنطقة على ال�سعيد اال�سرتاتيجي وعلى �سعيد اأهمية
الدور بالن�سبة للدول الكربى ،واليوم نرى اأن احل�سور ال�سيني
ً
مرتبطا باالأيديولوجيات كما كان يف ال�سابق ،بل هو
مل يعد
منفتح على اخللفيات العرقية والدينية والثقافية ً
كافة،
ح�سو ٌر
ٌ
والهدف االأ�سا�سي منه هو تدعيم االقت�ساد ال�سيني ،وال�سيا�سة
ال�سينية تقوم بالدعوة اإيل اال�ستقرار يف تثبيت الو�سع الراهن
يف هــذه الــدول من اأجــل اأن تخلق ً
مناخا منا�س ًبا لال�ستثمار
خ�سو�سا يف �سياق مبادرة احلزام والطريق.
والتنمية،
ً

ما هو تقييمكم للعالقة بني الدول العربية ودول جنوب
�سرق اآ�سيا؟
االهتمام العربي عمو ًما بدول جنوب اآ�سيا وجنوب �سرق اآ�سيا
اإن جاز التعبري -هو اهتمامٌ على ال�سعيد العاطفي ،وم�سكلتهبحالة
االأ�سا�سية اأن االأنظمة ال�سيا�سية يف هذه املنطقة ما زالت
ٍ
من التخلخل وعــدم الثبات ،اإىل درجــة اأنــه ال توجد م�ساريع
وا�سحة تقيم عالقات على مبداأ التكافوؤ واال�ستدامة مع هذه
الدول لتبادل اخلربات واملنافع.
هناك عالقات مع هذه الدول رمبا يف املو�سوع ال�سيا�سي واالأمني
ً
عميقة مبا
عالقات
واالقت�سادي بع�س ال�سيء ،لكنها لي�ست
ٍ
يكفي كي تفيد الدول العربية ،وهذا �سببه اأن العديد من هذه
االأنظمة تت�سم باله�سا�سة وعــدم و�سوح الروؤية ،وبالتايل ال
توجد م�ساريع وا�سحة تعمل عليها كي ت�ستفيد من هذه البقعة
النامية يف العامل مبا فيه الكفاية.
الــدول العربية مطا َلبة بتنمية مو�سوع احلريات وا�ستقرار
ً
منظومة احلكم وم�ساهمة ال�سعب كي تكون ً
ع�سرية قادر ًة
دوال
على اأن تتعاون مع بقية الدول االآ�سيوية ودول العامل مبنطق
الندية التي ت�سعى اإىل تر�سيخ ال�سلم الداخلي واال�ستقرار
والتنمية.
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كيف ترى حجم االهتمام
بالق�سية الفل�سطينية يف
االأو�ــســاط ال�سعبية واحلزبية
يف منطقة جنوب اآ�سيا وجنوب �سرق
اآ�سيا؟
الق�سية الفل�سطينية لها ح�سور تاريخي ويف االأو�ساط
ال�سعبية واحلزبية يف منطقة اآ�سيا ،لكن هناك حتول جذري
ح�سل يف دول العامل التي كانت يف ال�ستينيات ً
دوال -اإذا جاز التعبري-
تنتهج املنهج الــثــوري ،وكانت االأيديوجلية الثورية وخطاباتها
يف ذلك الزمن تلقى تعاط ًفا ،لكن مع مرور ال�سنوات ثبت اأن هذه
ً
ناجحة
االأنظمة الثورية التي حكمت البلدان االآ�سيوية مل تكن
يف جمال التنمية واال�ستقرار فرتاجع اخلطاب الثوري وحل مكانه
اخلطاب الرباغماتي ،وهنا اأ�سبح االهتمام بال�ساأن الفل�سطيني اأقل،
ب�سكل ملحوظ اإال يف بع�س الدول وعلى راأ�سها ماليزيا.
وتراجع
ٍ
اأعتقد اأنه هناك حاجة الإدراك النا�س اأهمية الق�سية الفل�سطينية
وخطورتها من منظو ٍر خمتلف عما كان �سائدً ا يف مرحلة ال�ستينيات
وال�سبعينات على اال�ستقرار وال�سلم الدويل ،واأن تاأثريها لن يقت�سر
على االأرا�سي الفل�سطينية والعربية ،بل ميكن اأن تت�سبب يف حال
عــدم التو�سل اإىل حــل عــادل وفــق القوانني الدولية واحلقوق
مزيد من ال�سراعات و�سفك الدماء التي من املمكن
الفل�سطينية اإىل ٍ
بناء على ذلك يجب اأن يكون هناك مزيدً ا
اأن ت�سمل العامل باأ�سرهً ،
من العمل للتعريف بالق�سية الفل�سطينية وا�ستعادة احلقوق يف هذه
البلدان ،مبا يخدم الدول االآ�سيوية ويخدم ال�سلم العاملي.

ما الدور الذي ي�سعى منتدى اآ�سيا وال�سرق واالأو�سط للقيام
به؟
منتدى اآ�سيا وال�سرق االأو�سط جعل على عاتقه حماولة تقريب
الفهم وال�سورة يف منطقة ال�سرق االأو�سط ،واملنطقة العربية على
وجه اخل�سو�س ملا يجري يف الــدول االآ�سيوية املختلفة ،ل�سعور
نوعا من اأنواع الفتور اأو غياب لل�سورة الواقعية
املنتدى اأنّ هناك ً
للقارة االآ�سيوية ومنوها وت�ساعد دورهــا واأنها قــارة امل�ستقبل،
ولالأ�سف ال يبدو اأن هناك اهتما ًما كاف ًيا بالقدر املنا�سب لهذه القارة
املهمة.
نحن جعلنا على عاتقنا التعليق على التحوالت وما يجري يف هذه
خ�سو�سا الق�سية
القارة املهمة ،ثم التعريف باملنطقة وحتدياتها،
ً
الفل�سطينية جلمهور النخبة االآ�سيوية يف البلدان املختلفة.
اأما بالن�سبة للق�سايا اخلالفية فنحن ل�سنا بوارد الدخول يف الق�سايا
اخلالفية واإن كانت اأحيان ًا توؤثر على ال�سلوك اال�سرتاتيجي لهذه
آخر على �سلوك هذه الدولة وعلى
الدول الكربى ،وتنعك�س ٍ
ب�سكل اأو با ٍ
ب�سكل من االأ�سكال.
منطقتها
ٍ

حـــــــدث حتـــــــول تـــاريـــخـــي
وجـــــذري يف الــتــعــاطــف مع
الــقــ�ــســيــةالــفــلــ�ــســطــيــنــيــةيف
منطقة اآ�سيا عموما ،فبعد
ان كانت تنتهج املنهج الثوري
 ،تراجع هــذا اخلطاب وحل
مكانه اخلطاب الرباغماتي،
واهــتــمــت اكــــرث بالتنمية
واال�ستقرار.
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سيؤول
�سي�ؤول:
هي العا�صمة الر�سمية لكوريا اجلنوبية
منذ عام  ،1948تعترب من �أكرب املدن على
م�ستوى الدول املتقدمة يف العامل ،وهي
حمور التكنولوجيا الرائدة يف العامل،
وبها «فورت�شن غلوبال» خلم�سمائة من
ال�شركات املتعددة واجلن�سيات.
تقع مدينة �سي�ؤول يف ال�شمال الغربي
من كوريا اجلنوبية ،على طول نهر الهان
الذي يق�سمها ن�صفني� ،شمايل وجنوبي،
وه��ي قريبة �إىل ح��د م��ا م��ن احل��دود
الكورية ال�شمالية.
بلغ ع��دد �سكان �سي�ؤول يف دي�سمرب/
ك��ان��ون الأول  2013ح���وايل ع�شرة
ماليني ن�سمة ،وانخف�ض عدد ال�سكان
منذ �أوائ��ل الت�سعينيات ،ب�سبب ارتفاع
تكاليف املعي�شة و�شيخوخة ال�سكان.
وتنت�شر يف املدينة ديانتان رئي�سيتان
هما امل�سيحية والبوذية.
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مدينة خرجت
من احلرب لتعانق التطور
مرت �سي�ؤول مبراحل وحتوالت ،منها تعر�ضها لالحتالل الياباين
منذ عام � 1910إىل حني انتهاء احلرب العاملية الثانية عام .1945
مل تهن�أ املنطقة طوي ًال ،فبعد حوايل خم�س �سنوات اندلعت احلرب
الكورية ،وكان املخطط الع�سكري الكوري ال�شمايل �صارم ًا ،فبعد
خم�سة �أي��ام من الغزو دخلوا �سي�ؤول عا�صمة كوريا اجلنوبية
وحا�صروا خ�صومهم يف قطاع �أر�ضي �ضيق حول املدينة ال�ساحلية
«بو�سان» يف اجلنوب ال�شرقي من �شبه اجلزيرة الكورية.
ج��اء رد فعل ال��والي��ات املتحدة بعد �شهرين ون�صف ،ففي 15
�سبتمرب�/أيلول  1950قام اجلرنال الأمريكي "ماك �آرثر" ب�إنزال
بحري خلف خطوط الدفاع الكورية ال�شمالية ،وحت�صنت قواته
قرب "�إن�شون" وهي مدينة �ساحلية يف غرب كوريا اجلنوبية وتبعد
عن العا�صمة �سول بنحو �أربعني كيلومرت ًا غرب ًا.

ومل مي�س اأ�سبوعان حتى جتلى الن�سر االأمريكي على الكوريني ال�سماليني فا�ستعيدت �سول عا�سمة اجلنوب يوم 28
�سبتمرب/اأيلول ،واأُرغم الكوريون ال�سماليون يف الثالثني من ال�سهر نف�سه على الرتاجع اإىل حدود خط العر�س .38
ً
ً
ً
ً
ً
ً
واقت�سادية يف
عمرانية
نه�سة
قوية وعرفت
اقت�سادية
انطالقة
بعد اأن و�سعت احلرب اأوزارهــا ،انطلقت �سيوؤول
ال�ستينيات وال�سبعينيات وما تالهما من �سنوات.
تعترب �سيوؤول حمور املال واالأعمال يف كوريا اجلنوبية ،وهي مدينة عاملية رائدة ومت�ساعدة ،ويعرف اقت�سادها
ازدهار ًا مت�ساعد ًا.
وتوجد يف العا�سمة الكورية اجلنوبية كربى ال�سركات العاملية مثل «فورت�سن غلوبال الـ  »500من ال�سركات املتعددة
اجلن�سيات ،وبها اأي�سا �سركة �سام�سونغ التي تعترب واحدة من اأكرب �سركات التكنولوجيا يف العامل ،باالإ�سافة اإىل «األ
جي» و»هيونداي-كيا».
ومتتلك املدينة �سبكة نقل حديثة عمادها اأكرب �سبكة مرتو اأنفاق يف العامل من حيث الطول ،كما متتلك اأعلى ن�سبة
انت�سار من النطاق العري�س لالألياف الب�سرية يف العامل.
ونالت �سيوؤول بف�سل مكانتها األقاب وت�سنيفات عدة ،منها اأنها جاءت يف املرتبة  76يف موؤ�سر «جودة احلياة لعام »2017
ل�سركة «مري�سر» ،وحلت يف الرتتيب ال�ساد�س الأغلى مدن العامل ،بح�سب «موؤ�سر تكاليف املعي�سة لعام  »2017الذي
اأ�سدرته «وحدة املعلومات االقت�سادية» يف جملة االإيكونومي�ست.
كما احتلت �سيوؤول املرتبة التا�سعة يف ت�سنيف موؤ�سر مراكز التجارة العاملية عام  ،2008واأدرجها موؤ�سر املراكز املالية
العاملية عام  2015باعتبارها املدينة ال�ساد�سة االأكرث تناف�سية من الناحية املالية يف العامل.
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السياسة الماليزية
«التشكل والتكوين»
 -الجزء األول -

�صهيب �أحمد  -باحث يف �ش�ؤون جنوب �شرق �آ�سيا
ال�سيا�سة املاليزية (...)1
يف مايو � 2018شهدت ماليزيا حدث ًا �سيا�سي ًا فارق ًا
متثل يف خ�سارة التحالف احلاكم ملاليزيا منذ اال�ستقالل يف
االنتخابات الربملانية وفوز حتالف املعار�ضة لأول مرة ،بعك�س
غالب التوقعات املحلية والدولية التي تنب�أت ببقاء ال�سلطة
بيد نف�س التحالف .وت�شهد ماليزيا منذ ذلك التاريخ وحتى
الآن عدة تفاعالت بنيت على هذا التغيري ال�سيا�سي الذي ي�شكل
منعطف ًا جديد ًا يف تاريخها .يف هذه ال�سل�سلة �سنتطرق ل�شرح ما
حدث وما يحدث على كافة امل�ستويات ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية يف ماليزيا ,و�سنبد�أ يف اجلزء الأول مبقدمة
ت�شرح �شكل الدولة واملجتمع والثقافة املاليزية بالإ�ضافة �إىل
ا�ستعرا�ض الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية القائمة.
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تبلور الدولة واملجتمع احلديثني يف ماليزيا

ً
مق�سمة على مناطق
كانت الدولة املاليزية قبل اال�ستعمار وخالله
متفرقة تقود بع�سها عائالت حاكمة ومتنازعة ( ،)1وتوحدت
البالد بعد اال�ستقالل يف نظام احتاد فيدرايل كالواليات املتحدة
لكنه يت�سم بتعقيد وتنوع اأكرب ،اإذ ي�ستمل االحتاد الفيدرايل
املاليزي على اخل�سائ�س التالية:
تنق�سم دولة ماليزيا جغرافي ًا اإىل �سطرين رئي�سيني يف �سرق
البالد وغربها ويف�سل بينهما �ساعتان من ال�سفر طريان ًا فوق
املياه ،ويبلغ جممل عدد الواليات يف ال�سطرين  13والية.
يتاألف ال�سطر الغربي من  11والية 9 ،واليات منها كانت بنظام
اإدارة ملكية قبل اال�ستعمار وخالله ،وبقي نف�س النظام امللكي
والعائلة احلاكمة يف كل منها ،وواليتان متلكان نظام حكم غري
ملكي .وبحكم النظام الفيدرايل ،متتلك كل والية جزء ًا من
االإدارة الذاتية.
اأما �سرق ماليزيا يتكون من واليتني حتت�سنان ف�سيف�ساء من
املجموعات العرقية والثقافية املغايرة للجزء الغربي ،ومتتلكان
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بع�ض االمتيازات املت�صلة باخل�صو�صية الثقافية ونظم �إدارة غري
ملكية و�إدارة ذاتية �أو�سع من واليات ال�شطر الغربي.
ورغم التباعد اجلغرايف والتنوع الكبري بني املناطق والثقافات
ونظم احلكم و�صالحيات الإدارة الذاتية ,لكن الواليات
ا�ستطاعت ت�شكيل االحتاد وحتقيق التنمية والنه�ضة الحق ًا.
والية د�ستورها وبرملانها املحلي
ت�أ�س�س بعد اال�ستقالل لكل
ِ
الذي ينتخب باالقرتاع ال�سري املبا�شر من �سكان الوالية وي�شكل
حزب الأغلبية فيه حكومة الوالية ويديرها بالت�شارك مع
ملك الوالية (يف حالة الواليات امللكية) ،بالإ�ضافة خل�ضوع
كل الواليات �إىل الد�ستور الفيدرايل والربملان املركزي املنتخب
جمل�س مللوك
الذي ي�شكل احلكومة الفيدرالية .ومت ت�شكيل
ٍ
الواليات الت�سعة ينعقد كل خم�س �سنوات ليختاروا واحد ًا
منهم كملك د�ستوري يدير �ش�ؤون االحتاد املاليزي .وبعد
اال�ستقالل تقا�سمت الربملانات واحلكومات املنتخبة ال�سلطة مع
امللوك ومل تنتزع ال�سلطة منهم �إال بعد التعديالت الد�ستورية
يف الت�سعينات .حينها فقط �أ�صبح رئي�س وزراء االحتاد هو
القائد الفعلي البالد والوزير الأول يف الوالية
حاكمها ،وتراجع دور امللوك و�صالحياتهم يف
الإدارة وال�سيا�سة واالقت�صاد ،واقت�صروا
على التدخل حلل الأزمات احلكومية
والربملانية والإ�شراف على �إدارات
ال�ش�ؤون الإ�سالمية يف الواليات
والتمثيل الرمزي للغالبية العرقية
و�سكان البالد الأ�صليني ,و�أ�صبح النظام
ال�سيا�سي �أقرب للملكية الد�ستورية
الربيطانية.
	�أما الواقع االجتماعي واالقت�صادي
املاليزي احلديث فقد ت�شكل يف كنف اال�ستعمار الربيطاين الذي
ا�ستمر يف ماليزيا لأكرث من قرن ،وخالل تلك احلقبة ا�ستجلب
امل�ستعمرون الآالف من ال�صني والهند �إىل ماليزيا ليكونوا الأيدي
العاملة يف امل�ؤ�س�س�سات وامل�صالح الربيطانية يف ماليزيا الأمر
الذي �أدى �إىل �إخراج عرقية املاالي و�سكان البالد الأ�صليني من
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املعادلة االقت�صادية �إىل جانب ا�ستبعادهم عن الفعل ال�سيا�سي
الذي احتكرته �سلطة اال�ستعمار .وا�ستقر املجتمع املاليزي قبيل
اال�ستقالل على ت�شكل  3جمموعات �سكانية رئي�سية لكل منها
هويته ولغته ودينه وواقعه االقت�صادي .تكونت �أكرثية من
عرقية املاالي وال�سكان الأ�صليني يدين معظمها بالإ�سالم ولغتها
الأم هي لغة املااليو ولكنها مل متلك �أكرث من  %2من جممل
ثروات البالد وتقريب ًا كانت خارج كل �أ�شكال االقت�صاد احلديث
واعتمدت على الزراعة وال�صيد وقطنت القرى .وت�شكلت �أقلية
�صينية ممن يعتنقون البوذية وامل�سيحية والإحلاد ولها لغاتها
ال�صينية والذين ملكوا جل ثروات ماليزيا وم�صانعها و�شركاتها
وا�ستقروا يف املدن .كما تبلورت �أقلية هندية يتبع غالبيتها
الديانة الهندو�سية �أو البوذية ويتحدثون اللغة التاملية
و�شكلوا العمالة الأ�سا�سية يف العديد من القطاعات املهنية
احلديثة (الطب ،الهند�سة ،املحاماة � ...إلخ) وت�شاركوا
مع العرقية ال�صينية بالإقامة يف احل�ضر (.)2
بالإ�ضافة �إىل وجود جمموعات �سكانية �صغرية من
بقايا الأعراق الأوروبية امل�ستعمرة وف�سيف�ساء من
املجموعات العرقية والثقافية القدمية واملركزة يف
ماليزيا ال�شرقية.
بعد احلرب العاملية الثانية وبزوغ �آمال يف انتهاء
احلركات اال�ستعمارية ت�شكلت ثالث منظمات متثل
الأعراق الرئي�سية الثالثة وحتالفت على �أ�سا�س عقد
اجتماعي و�سيا�سي للمطالبة باال�ستقالل ولإدارة الدولة بعد
حتقيقه ،وبعد اال�ستقالل ومبقت�ضى ذلك العقد حت�صلت كل
املجموعات العرقية على املواطنة املاليزية وت�شكلت
املنظمات الثالث ك�أحزاب �سيا�سية ماليزية
وحتالفت لإدارة ال�سلطة ،و�صاغت العقد
االجتماعي وتوافق ما قبل اال�ستقالل
يف الد�ستور .من �أهم ما �أقره العقد
االجتماعي ود�ستور اال�ستقالل ،هو
�ضرورة التعاي�ش بني املكونات العرقية
والثقافية املختلفة دون اندماج
واملحافظة على املكونات الثقافية
(الدين  /اللغة  /العادات والتقاليد)
لكل املجموعات ال�سكانية يف البالد ،وذلك
على العك�س من النماذج ال�سائدة يف العامل التي
تقت�ضي الذوبان واالن�صهار يف هوية وطنية م�ستحدثة
(كاحلاالت الأمريكية �أو ال�سنغافورية) .فعلى الرغم من �إقرار
الد�ستور للإ�سالم كدين ر�سمي ولغة املااليو كلغة ر�سمية للدولة،
لكن الد�ستور نف�سه �ألزم الدولة واحلكومة باملحافظة على كافة
الثقافات املوجودة وتعزيزها ،و�أكد حرية ممار�ستها يف املجاالت

اخلا�سة .ولذلك مث ًال تن�سئ الدولة مدار�س ًا حكومية ومنف�سلة
ملتحدثي اللغات الرئي�سية الثالث (( )3املااليو – املاندرين
ال�سينية – التاميلية الهندية) وال متنع الدولة اإقامة اأي
معابد اأو جمعيات للديانات املختلفة ،وال يحرم الد�ستور اإقامة
االأحزاب وممار�سة العمل ال�سيا�سي على اأ�سا�س عرقي وثقايف،
بل على العك�س ،اأ�سبحت االأحزاب ال�سيا�سية القائمة على
اأ�سا�س عرقي وب�سكل قانوين هي اإحدى �سمات ال�سيا�سة املاليزية
احلديثة.

التمييز االإيجابي وال�سلم االأهلي

كان مما اأقره العقد االجتماعي بني االأحزاب ال�سيا�سية
العرقية قبل اال�ستقالل ،ومتت �سياغته يف الد�ستور اإقرار
�سيا�سة التمييز االإيجابي ل�سالح عرقية املاالي منذ اال�ستقالل
كمحاولة لتعوي�سهم عن الرتاجع االجتماعي والثقايف ب�سبب
ِ
ا�سطهاد امل�ستعمرين لهم ،ودفعهم للحاق باالأقليات
املتفوقة ،وذلك بر�سى االأحزاب ال�سيا�سية التي
مثلت تلك االأقليات عند اال�ستقالل .ومن ال�سيا�سات
التي اأقرت لتحقيق هذا االإن�ساف� ،سيا�سة اإعطاء
االأولوية ل�سالح عرقية املاالي يف الوظائف
احلكومية وبع�س االمتيازات واالإعفاءات يف ال�سوؤون
االقت�سادية وغريها ،اإىل جانب التوافق على هيمنة
املاالي على القرار ال�سيادي يف ماليزيا .وعلى هذه
االأ�س�س بقي التحالف يف ال�سلطة منذ ال�ستينات وحتى
انتخابات .2018
على الرغم من كل ما �سبق من التنوعات العرقية
واجلغرافية والتباينات الدينية والثقافية
واالقت�سادية و�سيا�سات التمييز االإيجابي،
فلقد متيز املاليزيون بدرجة عالية من
الهدوء وامل�ساملة يف �سلوكهم جتاه بع�سهم
البع�س ،ومتتعت دولتهم امل�ستقلة
بدرجة عالية من اال�ستقرار وال�سلم.
ِ
فبا�سثناء مواجهات  1969الدامية
بني االأقليات واالأغلبية من عرقية
املاالي (والتي ا�ستمرت لفرتة ق�سرية)،
واملحاولة الفا�سلة ال�ستقالل اإحدى الواليات
ذات االأغلبية من العرقية ال�سينية يف نف�س
الفرتة ،مل تعرف البالد االقتتال االأهلي وحافظت النخب
العرقية على حد اأدنى من التفاهم وامل�ساومة لكي ال تنق�سم
البالد اأو اأن تنجر اإىل اأي ا�ستقطاب عرقي اأو ثقايف يدمرها .ومل
تعرف ماليزيا اأي ا�ستقطاب ديني علماين حاد اأو اأي ا�ستقطاب
حاد بني االأديان وغابت هيمنة االأحزاب املت�سددة ديني ًا اأو
عرقي ًا عن امل�سهد ال�سيا�سي .لكن االختالف العرقي والثقايف يف

ماليزيا بقي حا�سر ًا وانعك�س يف املناف�سة اأو التحدي ال�سلمي بني
املجموعات ال�سكانية املختلفة باندفاعهم اإىل م�ستويات اأعلى
من غريهم من التم�سك بثقافاتهم ويف تعزيز معدالت االإجناب
والتكاثر ،رغم التنمية وانت�سار منط احلياة احلديث الغربي.
فعلى �سبيل املثال يو�سف املجتمع امل�سلم يف ماليزيا باعتباره
جمتمع ًا اإ�سالمي ًا حاف على الكثري من العادات والتقاليد
والعبادات االإ�سالمية ،لكن الطبيعة االجتماعية املو�سوفة
اأعاله ط ّبعت التدين االإ�سالمي يف ماليزيا ليكون تدين ًا هادئ ًا
اأقرب لل�سوفية املت�ساحمة عن التع�سب اأو الت�سدد .ولذا حتى
بعد عملية التنمية والنه�سة والتحديث ،مل تقم اأي حركات
اأ�سولية تعادي احلداثة ،وكانت البالد من اأقل الدول ت�سدير ًا
للعنا�سر االإرهابية يف موجات ال�سعود للحركات االإ�سالمية
املتطرفةو وتعد من اأقل الدول االإ�سالمية تعر�س ًا لهجمات
االإرهابيني .وامتازت االأقليات الدينية يف ماليزيا بنف�س هذه
االأمناط التي ا�ستطاعت اجلمع بني التم�سك بالثقافات واالأديان
املوروثة ،اإىل جانب احلفاظ على التعاي�س والت�سامح
وال�سلم االأهلي.
اإذا ً ،فالتنوع العرقي اأو الثقايف اأو
الديني اأو حتى التباعد اجلغرايف
ال يوؤدي بال�سرورة نحو العنف
واملواجهة واالنف�سال ،واإمنا
عن�سر االإرادة الب�سرية (الفردية
واجلماعية) هو القادر على حتديد
املخرج من وجود مثل هذه التنوعات
ما�س قامت مثل �سيا�سات
حتى بوجود ٍ
التمييز العن�سري والتهجري الق�سري وغريها.
ومتى توفرت تلك االإرادة ت�ستطيع اأكرث ال�سعوب
تباعد ًا وانق�سام ًا وتنوع ًا اأن جتد امل�سرتك بينها ،واأن تتوحد
على تاأ�سي�سه وحمايته واأن تبني من نف�سها ا ً
أمة موحدة ،م�ستقر ًة
ومتطورة .وكان جناح ماليزيا يف بناء ا�ستقرار اجتماعي
واقت�سادي ،وخلق تنمية ونه�سة يف وجود هذه التنوعات هو من
عوامل �سهرة التجربة املاليزية على امل�ستوى العاملي.
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إندونيسيا
ع��دد كب ٍري من
تتك ّون �إندوني�سيا م��ن
ٍ
اجل��زر تبلغ ح��وايل  17508جزيرة،
وت�شكل ه��ذه اجل��زر �أرخبي ًال يقع بني
جنوب �شرق �آ�سيا و�شمال قارة �أ�سرتاليا،
وتعترب جزر �إندوني�سا �أكرب جمموعة
ج����ز ٍر يف ال���ع���امل ،وت���ق���در امل�����س��اح��ة
الإج��م��ال��ي��ة ل��ه��ذه اجل����زر ب��ح��وايل
 1.904.000كم ،2علم ًا �أن الكثري من
أهولة بال�سكان.
اجلزر ال�صغرية غري م� ٍ
�أخ���ذت �إندوني�سيا ا�سمها م��ن الكلمة
الالتينية "�إندو�س" ومعناها الهند،
والكلمة الإغريقية « ني�سو�س» وتعني
جزيرة ف�أ�صبح ا�سمها �إندوني�سيا.
موقع اجلزر الإندوني�سية على حواف
ال�صفائح التكتونية للمحيط الهادي
و�أورا����س���ي���ا ،ج��ع��ل منها م��ن��ط��ق ً��ة غري
م�ستقرة جيولوجي ًا ،فكثري ًا ما تتعر�ض
�أر�ضها حل��دوث ال��زالزل والرباكني� ،إذ
يوجد يف �إندوني�سيا حوايل  150بركان
ن�شط �أهمها ب��رك��ان " كاراكانوا" ،و
بركان " تامبورا".
متتلك اجل���زر الإن��دون��ي�����س��ي��ة تنوع ًا
جغرافي ًا وجيولوجي ًا فريد ًا من نوعه،
ف�إنّ وقوع هذه اجلزر �ضمن نطاق املناخ
معتدلة
��رارة
اال�ستوائي مع درجات ح ٍ
ٍ
طوال العام ،وب�سبب ت�أثري امل�سطحات
��ري غزير
املائية ،وم��ع��دل ه��ط ٍ
��ول م��ط ٍ
يرتاوح ما بني 721ملم و  4146ملم يف
بع�ض املناطق �أدى كل ذلك �إىل تكوين
غطاءٍ نباتي متنوع ،حيث جند الغابات
الكثيفة التي مل ت�صلها يد الإن�سان،
واحل�شائ�ش والأع�شاب ،مما �ساعد على
متنوعة �أي�ض ًا.
حيوانية
بيئة
ٍ
ٍ
�إيجاد ٍ
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باكستان
النوويــة
مـن حلــم الـرَدع
إلى ُقدرة المواجهة
طارق امل�صري
باحث يف ال�ش�ؤون الآ�سيوية
تعترب الطاقة النوو ّية واحد ًة من �أنواع الطاقة امل�ستخدمة يف
توليد الكهرباء ،و ُتعرف ب�أ ّنها تلك الطاقة املُن َتجة بوا�سطة
ال�سيطرة على تفاعالت ان�شطار �أو اندماج الأن��وي��ة الذرية،
وتعترب هذه الطاقة من وجهة نظر العلماء م�صدر حقيقي ال ينفد،
حيث �شكلت ن�سبة الكهرباء املو ّلدة بوا�سطة الطاقة النوو ّية ما
يقارب  %14من �إجمايل الطاقة املوجودة يف العامل .و�أُقيمت �أول
توليد يف العامل يف االحتاد ال�سوفيتي وكان ذلك يف عام
حمطة
ِ
1954م ،و الآن يوجد حوايل  448مفاعل نووي يف العامل قيد
الت�شغيل و 53مفاعل قيدالإن�شاء حالي ًا ،ي�ستخدموا لأغرا�ض
طبية و�صناعية وزراعية �,أما اجلانب ال�سلبي التدمريي فيتمثل
بوجودت�سع دول نووية متتلك نحو � 9آالف �سالح ن��ووي �سواء
كانت هذه الأ�سلحة منت�شرة �أو خمزنة ,فرغم وجود اتفاقية
حلظر االنت�شار النووي عام 1970مل توقعها الهند وال باك�ستان
وال "�إ�سرائيل" وال جنوب ال�سودان وال كوريا ال�شمالية ,فهناك
دول قل�صت تر�ساناتها النووية ،بينما زاد حجم تر�سانات ال�صني
وباك�ستان والهند وكوريا ال�شمالية ,ويبقى لباك�ستانخ�صو�صية
واعتبارات ن�ستعر�ضها مبا هو قادم.
تعد جمهورية باك�ستان الإ�سالمية الدولة الإ�سالمية الوحيدة
يف العامل التي متتلك تكنولوجيا �صناعة ال�سالح النووي ،فقد
اهتمت باملجال النووي منذ خم�سينيات القرن املا�ضي واليوم
�أ�صبحت هيئة الطاقة الذرية الباك�ستانية من كربيات الهيئات
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العاملية امل�شابهة ،ت�شغل ما يزيد عن  60م�ؤ�س�سة ومعهد ًا وجامعة
يعمل فيها ما يقرب من االف املوظفني من تخ�ص�صات خمتلفة،
ومل تتمكن هذه الدولة من امتالك هذه التكنولوجيا العليا �إاال
بعد �سنوات من درا�سات وجتارب متكررة.
كان احلافز الأول يف عام  1964م عندما �شعرت باك�ستان �إثر
قيام ال�صني باختبارها النووي الأول �أن هذا احلدث �سيحفز
الهند املناف�س اال�سرتاتيجي لل�صني يف منطقة الهند ال�صينية
لتطوير قدرة نووية ع�سكرية خا�صة لتحقق بها عتبة الردع
اال�سرتاتيجي بني البلدين ،فراحت باك�ستان تدر�س �إمكانية
البدء يف برنامج مواز للربنامج النووي الهندي الذي بد�أ فعلي ًا يف
عام  1954م ،عندما �أن�ش�أ الهنود م�ؤ�س�سة الطاقة الذرية ومركز
«بهابها» النووي و بناء مفاعل نووي ,وقولها �أنها �ستكون قادرة
على �صنع �سالح نووي يف غ�ضون عام ون�صف .
ويف ع��ام  1965م اط��ل��ق وزي���ر اخل��ارج��ي��ة « ذو ال��ف��ق��ار علي
بوتو»ت�صريحه ال�شهري «�إن على الباك�ستانيني �أن ي�أكلوا الع�شب
و�أوراق ال�شجر لتطوير �سالحهم النووي �إذا فعلت الهند ذلك’
فقام بتد�شني م�شروع مفاعل نووي بحثي ي�ستخدم اليورانيوم
املخ�صب يف منطقة «نيلور» قرب "�إ�سالم �أباد" العا�صمة وملا �أنجُ ز
نك�ص الأمريكان عن اتفاقية ت�شغيله ف�شكلت باك�ستان فريق
عمل لت�شغيله وبعد جهد جهيد جنحوا يف �شباط /فرباير 1972

بت�سغيله و بعد �سنوات حتولوا للعمل بيورانيوم اأقل
تخ�سي ًبا ب�سبب خطورته.
ويف عام 1971م �سنت الهند احلرب التي ق�سمت بها
باك�ستان ولقد و ّلــد هــذا احلــدث �سعور ًا مرير ًا لدى
ؤمتر علمي �سري يف مدينة
الباك�ستانيني فتنادوا ملو ٍ
ً
�سراحة العلماء
مولتان ،دعا فيه الرئي�س " بوتو "
الباك�ستانيني اإىل تطوير �ــســالح نـــووي يف غ�سون
�سنوات بدعوى احلفاظ على بقاء الوطن .كما عني
رئي�سا لهيئة الطاقة الذرية،
بوتو «منري اأحمد خان» ً
وقاد العامل الباك�ستاين «حممد عبد ال�سالم»احلا�سل
على جائزة نوبل يف الفيزياء مهمة اإن�ساء جمعية
الفيزياء النظرية،وفعال د�سن الباك�ستانيون يف عام
 1973م حمطتهم النووية االأوىل يف مدينة كرات�سي
وهي من �سنع كندي وبقدرة  125ميجا واط ،وتعمل
باليورانيوم العادي واملاء الثقيل .لكن تن�سل املزود
الفرن�سي والربيطاين من تزويد اجلانب الباك�ستاين
ً
معطلة عدة �سنوات حتى
باليورانيوم فظلت املحطة
متكن الباك�ستانيون من اإنتاج الوقود باأنف�سهم.
لتاأتي ال�ساعقة الكبرية واملحفزة يف  18اآب عام 1974
م عندما فجرت الهند قنبلتها النووية االأوىلبا�سم
«بــوذا املبت�سم» اجتمع جمل�س الـــوزراء الباك�ستاين
بعد اأ�سابيع و�سكل فريق عمل علمي ُ�سمي "جمموعة
وحدد هدفها يف "اإنتاج ال�سالح النووي".
الواحة " ُ
مت التعاقد مــع فرن�سا لتزويدهم مبعمل لتكرير
اليورانيوم امل�ستنفذ ال�ستخال�س اليورانيوم235-
والبلوتونيوم،239-ثم تن�سلت فرن�سا وامتنعت عن
الوفاء بالتزامها ب�سغوط اأمريكية.
اأما احلدث اجلانبي الذي غري املعادلة كلها هو الر�سالة
التي بعثها الدكتور عبدالقدير خان ،والذي كان اأحد
املدراء العاملني يف ق�سم الطاقة النووية واملفاعالت
التابع لهيئة الطاقة الــذريــة الــدولــيــة يف فيينا/
النم�سا ،اإىل رئي�س وزراء باك�ستان «ذو الفقار علي
بوتو" قائال فيها "اأنه حتى يت�سنى لباك�ستان البقاء
نووي" .ويف
كدولة م�ستقلة فاإن عليها اإن�ساء برنامج
ّ
عام  1975م ُطلب من خان اأن يراأ�س برنامج باك�ستان
النووي ،لتاأتي هنا فرتة عبد القدير خان «اأبو القنبلة
الــذريــة االإ�سالمية» والــذي تــرك ب�سمته يف جمال
تخ�سيب اليورانيوم للم�ستوى الذي ي�سمح ب�سناعة
ال�سالح النووي.

يتلخ�س اإجنــاز الدكتور
عبد القدير خان العظيم
يف متكنه من اإن�ساء مفاعل
يف �ــســتــة اأعــــــوام دفــعــة
واحــدة! مل يقتنع اأقران
عبد القدير بــجــدوى ما
يفعله ولكنه جنح و�سار
ُيلقب بـــ «خمـــرتع قنبلة
اليورانيوم».
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�أدرك ع��ب��د ال��ق��دي��ر خ���ان �أن���ه ل��ن ي�ستطيع يف ظل
البريوقراطية و الروتني القاتل اجناز �شيء ب�إ�شرافها،
مما جعله يطلب م��ن» ذو الفقار علي بوتو» �إعطاءه
ً
كاملة للت�صرف من خالل هيئة م�ستقلة خا�صة
حرية
بربناجمه ال��ن��ووي ف�أن�ش�أ معمل "كاهوتا" لتخ�صيب
اليورانيوم بجهودهم الذاتية وال��ذي �سمي با�سمه يف
فرتة الحقة تكرميا له.
ً
حتدث الدكتور خان عن االوربيني قائال" :لقد كان
لديهم اال�ستعداد لعمل �أي �شيء من �أجل املال ما دام
املال وف ًريا!" .يتلخ�ص �إجناز الدكتور عبد القدير خان
العظيم يف متكنه من �إن�شاء مفاعل يف �ستة �أعوام دفعة
واحدة! مل يقتنع �أقران عبد القدير بجدوى ما يفعله
ولكنه جنح و�صار ُيلقب بـ «خمرتع قنبلة اليورانيوم».
ويف  5متوز /يوليو  1977م� ،أطاح انقالب ع�سكري يقوده
"الفريق حممد �ضياء احلق" بحكومة ال�سيد بوتو،
الداعم القوي لربنامج بالده النووي؛ وو�ضع الأخري يف
ال�سجن ومت �إعدامه �شنقا ً ،ولكن قائد االنقالب اجلديد
تبنى هذا الربنامج ودعمه.
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اأن�ساأ الباك�ستانيون معم ًال بلجيكي ال�سنع يف عام  1980م
 ،وتقول بع�س امل�سادر (اأحد العلماء العاملني يف م�سروع
كاهوتا ) اأن يف عام  1980م اأنتج الباك�ستانيون اأول
كمية من اليورانيوم املخ�سب اأي بعد �ست �سنوات من
عمل خمتربات عبد القدير خان( كاهوتا)  .ويف �سهر
اآذار /مار�س عام  1983م بــداأ العلماء الباك�ستانيون
جتــارب تفجريات بــاردة اأقــل من انفجار فعلي ،وقبل
انق�ساء ذلك العام اأعلن "قدير خان" اأن معمله قاد ٌر
على ت�سنيع �سالح نووي ،ما يفهم منه بالعرف اأنه قد
�سنع.
ويف  22اأيلول� /سبتمرب  1984م ك�سفت باك�ستان موؤامرة
قيل باأنها من تدبري دبلوما�سي اأمريكي يعمل مع الهند
واإ�سرائيل للتج�س�س على املواقع النووية الباك�ستانية،
ما دفع اجلرنال "�سياء احلق" اإىل اإ�سدار تهديد علني
با�ستخدام القوة النووية �سد الهند ومن يتعاون معها يف
هذا امل�سعى.
زعمت م�سادر خمابراتية جناح باك�ستان �سر ًا يف اختبار
اأ�سلحة نووية ما بني االأعــوام  1983و 1986م وبقيت
ً
1988م،وحقيقة ال يزال
تلك القدرات �سرية حتى عام
غام�س ًا حتى االن متى اأكملت باك�ستان �سناعة اأول
قنبلة نووية بال�سبط.ويف عام 1988م ُقتل الرئي�س
�سياء احلــق يف حــادث مريب ،ويعتقد حمللون اأن من
اأ�سباب قتله هو تقدم باك�ستان النووي.
ويف عــام  1998م اأجـــرت الهند يف موقع «بــوكــران «
ً
�سل�سلة من خم�س جتارب ،ثالثة منها
للتجارب النووية
يوم  11اأيار /مايو وهي قنبلة هيدروجينية وقنبلتان
ان�سطاريتان ،واثنتان يوم  13اأيار /مايو ورفعت وترية
تهديدها الع�سكري لباك�ستان باجتياحها وم�سحها من
خريطة العامل لياأتي الرد من رئي�س الوزراء الباك�ستاين
"نواز �سريف" اأن الباك�ستان �ستقوم باختبارها النووي
يف قلب العا�سمة الهندية "دلهي" اإن هي اأقدمت على اأي
حماقة عرب احلدود.

يتلخ�س اإجناز الدكتور عبد
القدير خان العظيم يف متكنه
مــن اإنــ�ــســاء مــفــاعــل يف �ستة
اأعوام دفعة واحدة! مل يقتنع
اأقران عبد القدير بجدوى ما
يفعله ولكنه جنح و�سار ُيلقب
بـ «خمرتع قنبلة اليورانيوم».
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لكن الرد الباك�ستاين احلقيقي كان يف � 28أيار /مايو»اليوم امل�شهود»�إذقامت باك�ستان بتفجري قنبلتها
النووية الأوىل يف تالل «ر�أ�س كوه» الواقعة يف مقاطعة "بلوت�ش�ستان" ثم �سارعت يوم � 30أيار /مايو
الختبار خم�س قنابل �أخرى متجاهلة لكل ال�ضغوطات وعمت الأفراح يف كل باك�ستان ووزعت احللوى يف
ال�شوارع ،ولكن �أف�ض ذلك �إىل حتركات دولية عن عقوبات �شملت كال من الهند وباك�ستان.
ب�سالح هيدروجيني حتت
�إال �أن �أكرث ما كان يخيف اجلميع هو التجربةال�ساد�سة الأخرية ،التي تتعلق
ٍ
الأر�ض �أحدثت ارجتاج ًا كبري ًا يف اجلبال والتي ُزعم �أنها بتعاون كوري �شمايل،لكن ال اجماع يف الآراء
حول هذا اال�ستنتاج.
معمل ملعاجلة
ومل تقف الإجن��ازات عند ذلك احلد حيث جنح الباك�ستانيون عام 2000م يف ت�شغيل
ٍ
الوقود النووي وف�صل "البلوتونيوم" بجهد حملي.
ويف  2005م �أعلن الباك�ستانيون �أن برناجمهم الع�سكري حقق ما ي�سمى "عتبة الردع النووي" ،ما فهم
منه �أنهم رمبا جنحوا يف اختبار قنابل ا�سرتاتيجية رمبا هيدروجينية رد ًا على من يعتقد �أن الهند قامت
به عام  1998م.ويف عام  2006م د�شن الباك�ستانيون م�شروع ًا لإن�شاء حمطة نووية جديدة من �صنع
حملي وبقدرة  300ميغا واط.
يقول الدكتور "عبد القدير خان" يف �إحدى مقاالته�" :أحد �أهم عوامل جناح الربنامج يف زمن قيا�سي
كان درجة ال�سرية العالية و عناية اهلل ثم �إ�صرار الدولة كلها على �إتقان هذه التقنية املتقدمة التي ال
يتقنها �سوى دول قليلة يف العامل’فما كان لأحد �أن ي�صدق �أن دولة غري قادرة على �صناعة �إبر اخلياطة
�ستتقن هذه التقنية املتقدمة".
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ختام ًا ،اإن باك�ستان حتى اإعداد هذا املقال متتلك خم�س
حمطات طاقة نووية وخمتربين بحثيني اثنيني والتي
ت�سغلهم منذ عام ،2012وت�سكل الكهرباء التي تولدها
حمطات الطاقة النووية نحو  %8من الكهرباء املولدة يف
باك�ستان ،ي�سار اإىل اأن باك�ستان تخطط الإن�ساء  32حمطة
طاقة نووية بحلول عام  ،2050وقريب ًا يف اأواخر 2021
�سيتم ت�سغيل حمطة "كرات�سي  "2وحمطة "كرات�سي "3
يف اأواخر عام 2022م وكذلك حمطة "ت�سا�سما "5التي
مل يذكر تاريخ بدء عملها بالتحديدحتى االآن.
واأمــا يف اجلانب الع�سكري وقوة الــردع متتلك باك�ستان
قــدرات نووية يف "الرب واجلــو والبحر" وحتــاول االآن
بناء ثالوث نووي خا�س .اخلرباء يعتقدون اأن خمزون
باك�ستان النووي يــزداد باطراد ،ففي عام 1998قــدر
املخزون باأنه يرتاوح بني خم�سة اإىل خم�سة وع�سرين
قنبلة اعتمادًا على كمية اليورانيوم املخ�سب الذي
حتتاج اإليه كل قنبلة .وت�سري التقديرات اإىل اأن لدى
باك�ستان اليوم تر�سانة من  110اإىل  140قنبلة نووية.
وميكن اأن ت�سبح ب�سرعة ثالث اأكرب قوة نووية يف العامل
بح�سب مركز «�ستيم�سون».
اأما نظم االإطالق النووية الربية لدى باك�ستان فهي على
�سكل �سل�سلة �سواريخ «حتف» التي قد ي�سل مداها اإىل
 1242مي ًال وكذلك ،و�سواريخ «�ساهني  »3التي ت�سل حتى
 1708اأميال ،اأمــا جوا فهناك املقاتالت اجلوية املعدّ لة
الإطالق قنابل نووية ،وتوجد �سواريخ حممولة على ال�سفن
والغوا�سات،باالإ�سافة ل�سواريخ «بابور « املجنحة وهي من
نوع �سواريخ «كــروز» احلديثة والتي اأجريت اختبارات
اإطالق لها موؤخرا من الغوا�سات.
يثري التوتر الهندي الباك�ستاين الرعب يف البلدين ويف
عرب
الدول املجاورة ب�سبب ت�س ّلحهما النووي ،االأمر الذي ّ
عنه رئي�س الوزراء الباك�ستاين عمران خان يف  2019بعد
اإ�سقاط اإ�سالم اآباد طائرتني هنديتني اخرتقتا االأجواء
الباك�ستانية واأ�ــســر طياريها ،حيث قــال اإن باك�ستان
والهند «غري م�سموح لهما باأي خطاأ يف احل�سابات بالنظر
الإمكاناتهما الع�سكرية» يف اإ�سارة اإىل االأ�سلحة النووية.
ومن الوا�سح اأن باك�ستان تط ّور قدرة نووية قوية ال ميكنها
فقط ردع حرب نووية بل ميكنها خو�سها كذلك ،وهذا ما
يجعل باك�ستان والهند يف خ�سم �سباق ت�سلح نووي ميكن اأن
يوؤدي ن�سبي ًا اإىل حمزونات نووية عالية تذكرنا باحلرب
الباردة.

اأحــــد اأهــــم عـــوامـــل جنــاح
الــربنــامــج الـــنـــووي يف زمــن
قيا�سي كــان درجــة ال�سرية
الــعــالــيــة و عــنــايــة اهلل ثم
اإ�سرار الدولة كلها على اإتقان
هذه التقنية املتقدمة التي
ال يتقنها �ــســوى دول قليلة
يف العامل ،فما كان الأحد اأن
ي�سدق اأن دولــة غري قــادرة
على �سناعة اإبــر اخلياطة
�ستتقن هذه التقنية املتقدمة.
الــدكــتــور عــبــدالــقــديــر خــــان ،اأحـــد
املــديــريــن العاملني يف ق�سم الطاقة
الــنــوويــة واملــفــاعــالت ،التابع لهيئة
الطاقة الــذريــة الدولية يف فيينا/
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عالقات دولية

دبلوماسية التوسع
بين الصين والواليات المتحدة
في ظل أزمة كورونا
د .و�سام املحالوي
حما�ضر بق�سم االت�صال  -جامعة العلوم الإ�سالمية املاليزية
مل ترتك ال�صني جماال من املجاالت �إال وناف�ست فيه الواليات
املتحدة الأمريكية ،رمبا يوحي ظاهر الأمر ب�أن املعركة الفعلية
الدائرة رحاها بني البلدين هي حول الهيمنة االقت�صادية
على الأ�سواق العاملية وحماولة ال�صني التمدد يف هذا اجلانب
على ح�ساب الواليات املتحدة وغريها من الدول .يف احلقيقة
هذا �أمر واقع وموجود ،ولكن الأمر تخطى اجلانب االقت�صادي
�إىل جوانب �أخرى كثرية ،يف مقدمتها حماولة ال�صني زيادة
قوتها الع�سكرية باحلد الذي ي�سمح لها بحماية م�صاحلها
االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل احلراك الدبلوما�سي املكثف الذي
تقوم به ال�صني ل�ضمان التمدد الناعم داخل العديد من الدول،
من خالل امل�شاريع االقت�صادية وحزم امل�ساعدات املختلفة التي
ً
وخا�صة الفقرية منها.
تقدمها ال�صني للعديد من الدول
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ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺒﻜﺮﺍﹰ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ

ﹰ
ﻃﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ
ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺃﻇﻬﺮﺕ
ﻧﻮﻋﺎﹰ ﺧﺎﺻﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻕ ﻃﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻀﺮﺭﺍﹰ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ،ﻭﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.

اإال اأن االأمر الذي يدعوا اإىل التاأمل والذي قد
ي�سكل نقطة حتول كبرية يف تاريخ العالقات
ال�سينية اخلارجية هو حماولة اال�ستفادة
الق�سوى من اأزمة كورونا احلالية على ال�سعيد
الدبلوما�سي ،يف الوقت الذي حاولت فيه
ٌ
دول عظمي كالواليات املتحدة االأمريكية
االنكفاء على م�ساحلها الذاتية واإظهار االأنانية
ال�سيا�سية الوا�سحة يف التعامل مع احللفاء
واالأ�سدقاء ،اأظهرت ال�سني التزام ًا وم�سو ً
ؤولية
كبري ًة يف هذا اجلانب وبداأت يف خطاب ود عدد
من الدول الغربية لتكون يف معظم االأحيان
الدولة الوحيدة التي وقفت اإىل جانبهم يف هذه
االأزمة التي بداأت تع�سف بالعامل ،واأظهرت مدى
�سعف وه�سا�سة الكثري من الدول امل�سنفة �سمن
دول العامل االأول.

عن تف�سي الوباء ،ما دفع رئي�س الوزراء االإيطايل اإىل اإطالق
عبارة «هذا ما يطلق عليه ت�سامن» بعد اأن �سكر ال�سني على مدها
إ�سارة وا�سحة منه اإيل التفاعل املحدود
يد العون الإيطاليا يف ا ٍ
من قبل االحتاد االأوروبي يف مواجهة االأزمة ،ومن اإيطاليا اإىل
�سربيا التي اأ�ساءت مبنى اجلمعية الوطنية يف "بلغراد" و"ج�سر
نهر �سافا" بلون العلم ال�سيني على مدار ليلتني متتاليتني ،تعبري ًا
عن عميق ال�سكر لل�سني التي اأر�سلت يف تاريخ  21مار�س فريق ًا
طبي ًا متخ�س�س ًا باالإ�سافة اإىل م�ساعدات طبية ،والالفت هنا اأن
الرئي�س ال�سربي ا�ستقبل الوفد بنف�سه يف مطار بلغراد وقال يف
كلمة له "اإن ال�سينيني اأظهروا لبالده املعنى احلقيقي لل�سداقة
واحلب متمثال يف الت�سامن الفعلي يف وقت االأزمات" واأ�ساف "اإن
بالده لن تن�سى هذا املوقف اأبد ًا" ،ويف املقابل عرب عن انتقاده
لالحتاد االأوروبي الذي اأظهر انكفاءه على ذاته خالل هذه
االأزمة ،بل االأمر جتاوز ذلك اإىل انكفاء كل دولة على نف�سها.
مل تتوقف ال�سني عند ذلك احلد بل ا�ستمرت يف �سيا�ساتها
الرامية اإىل مد ج�سور الثقة واإظهار الت�سامن مع الدول
التي �سربها الوباء ب�سدة يف اأفريقيا واآ�سيا واأوروبا واأمريكا
ً
م�سجلة ح�سور ًا قوي ًا يف هذا االإطار ي�ساف اإىل ر�سيد
الالتينية،
الدبلوما�سية ال�سينية التي تتمدد بهدوء يف الفراغات املتاحة
واملهملة من قبل الواليات املتحدة االأمريكية وحلفائها ،هذا
ال�سلوك عزز احل�سور ال�سيني يف الكثري من املناطق واأك�سب
ال�سينيني حلفاء جدد مل يكونوا لين�سموا اإىل قاطرة ال�سني لوال
هذا الوباء ،لذا فاإن ال�سني رمبا تكون الرابح االأكرب من االأزمة
العاملية احلالية الناجمة عن تف�سي وباء كورونا.
ويف املقابل اإذا نظرنا اإىل �سلوك الواليات املتحدة خالل هذه
االأزمة �سنالح ظهور درجة عالية من التخبط وعدم الو�سوح
بل جتاوز االأمر ذلك يف بع�س االأحيان اإىل االأنانية التي متثلت يف
عدد من ال�سلوكيات املبا�سرة ،من اأبرزها م�سادرة �سحنة كمامات
كانت متجهة اإىل اأملانيا وحتويلها اإىل ا�ستخدامها اخلا�س ،هذه
اخلطوة التي و�سفت بالقر�سنة كان لها جانب مهم يف عملية

بداأت ال�سني حتركها مل�ساعدة الدول املختلفة
ً
طبية اإىل العديد من
م�ساعدات
مبكرا وقدمت
ٍ
تكتف ال�سني
قيد اأو �سرط ،ومل
ِ
الدول دون ٍ
باإر�سال امل�ستلزمات الطبية فقط بل اأظهرت
نوع ًا خا�س ًا من االلتزام جتاه م�ساعدة االآخرين
من خالل اإر�سال فرق طبية اإىل اأكرث الدول
ت�سرر ًا بفعل الوباء ،ويف مقدمتها اإيطاليا
حيث اأر�سلت امل�ساعدات واخلرباء على دفعات
متتالية مل�ساعدتهم يف مواجهة االأزمة الناجتة
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التاآكل التي بداأت يف �سمعة الواليات املتحدة والتي من الوا�سح
اأنها لن تقف عند ذلك احلد .هذا االأمر مل يقت�سر على اأملانيا
فقط بل اإن هناك عدد ًا من القادة االأوروبيني اأ�ساروا بو�سوح
اإىل هذه االإ�سكاليات املتعلقة ب�سلوك الواليات املتحدة يف
�سراء امل�ستلزمات الطبية واعرتا�س م�سارها .والحق ًا اأعلن
ترامب حظر ال�سفر من اأوروبا اإىل الواليات املتحدة ملدة
ثالثني يوم ًا وا�ستثنى اململكة املتحدة من هذا القرار ،يف املقابل
حذر االحتاد االأوروبي من التبعات ال�سلبية التي من املمكن
اأن يلحقها هذا االإجراء باالقت�ساد ،االأمر الذي يظهر عدم
الر�سى من قبل االأوروبيني ملثل هذه الت�سرفات ،ويف املقابل
حذت اأوروبا حذو الواليات املتحدة فاأعلنت الحق ًا عن حظر
دخول امل�سافرين من خارج دول االحتاد مدة ثالثني يوم ًا للحد
من تف�سي وباء كورونا.
وقد بداأت االنتقادات العلنية ل�سيا�سات الواليات املتحدة
ب�سكل وا�سح من قبل بع�س احللفاء
خالل هذه االأزمة بالظهور
ٍ
ً
فيما يتعلق مبقولة «اأمريكا اأوال» التي �سدد عليها ترامب،
حيث قال "جريهارد �سرودر" امل�ست�سار االأملاين ال�سابق اإن مثل
هذه ال�سيا�سات ال ت�سح من الواليات املتحدة يف هذه الظروف،
واأنه ال يتاأمل من الواليات املتحدة يف ظل حكم ترامب اأن تغري
من �سيا�ساتها .ومل تتوقف الواليات املتحدة عن ممار�ساتها
التي اأظهرت للحلفاء قبل االأعداء حجم احلر�س على الذات
يف مقابل العمل مع االآخرين من منظور الت�سارك والتكامل،
فقد حاول ترامب اإغراء �سركة كيورفاك االأملانية باملال
للقدوم اإىل الواليات املتحدة يف حماولة منه الحتكار عقار
تعمل ال�سركة على اإنتاجه ،االأمر الذي اأغ�سب االأملان ،حيث
عقب وزير االقت�ساد االأملاين على هذا االأمر بالقول اإن «اأملانيا
لي�ست للبيع» ،اأما بالن�سبة لوزير اخلارجية االأملاين فقد قال
باأنه "ال ميكن جلهة ما اأن حت�سل على نتائج اأبحاث ل�سركة
اأملانية ب�سكل ح�سري" ،وتابع "باأننا �سنتمكن من التغلب على
هذا الوباء بالعمل معا ،ولي�س �سد بع�سنا البع�س"� .سلوك
االإدارة االأمريكية احلالية يف ظل تف�سي هذا الوباء الذي
ً
موجة من الت�ساوؤالت حول مدى اإمكانية
يهدد الب�سرية ،اأثار
الثقة يف الواليات املتحدة كجهة يعتمد عليها يف قيادة العامل
ملواجهة االأزمات والتحديات احلالية وامل�ستقبلية.
هذا الت�ساوؤل يفتح الباب على م�سراعيه اأمام اجلهود ال�سينية
املبذولة لتحقيق التمدد املطلوب ل�سمان م�ساحلها التجارية
وتطلعاتها ال�سيا�سية ،فهل يقف امل�سهد عند هذا احلد؟
بالتاأكيد ال .فالواليات املتحدة ما زالت تتمتع بح�سور قوي
على كافة ال�سعد وما زال الرابط مع اأوروبا قائما ويف ذات
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ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮﺭ
ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ
ﹴ
ﹴ

ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ »ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺃﻭﻻ« ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺪﺩ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮﺍﻣﺐ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ »ﺟﻴﺮﻫﺎﺭﺩ ﺷﺮﻭﺩﺭ« ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ »ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ

ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ«.

الوقت التخوفات االأوروبية من النفوذ ال�سيني ال�ساعد بقوة
ً
ما زالت حا�سرة ،اإذ ًا فهذه املعركة لن تكون ً
�سريعة بل
�سهلة اأو
اإنها �ست�ستغرق وقتها املطلوب لتحديد الرابح واخلا�سر يف نهاية
املطاف.

ردود اآ�سيويـــــــــــة
علــــــى قــــــــــــــرار
ال�سم االإ�سرائيلي
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وزارة اخلارجية املاليزية
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اليابان..
الحﻀارة
الباقيــة
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حينما ت�سمع با�سم اليابان البد
اأن اأول ما يدور بخاطرك حجم
التطور والرفاهية الذي يعي�سه
�سنوات قالئل
بلد جنح خالل
ٍ
يف اأن ينتقل من حالة الدمار
ال�سامل التي خلفتها احلرب
ملا نراه عليه اليوم من تقدم
وحداثة جعلته جدير ًا بلقبه
كوكب يدور يف جمرة العامل
املُتقدم.

رمبا الكثريون منا يعرفون عن حا�سر اليابان ويتنبوؤون
مب�ستقبله ،ولكن من منا يعرف عن تاريخ هذا البلد احلافل
ُ
وثقافته ال�سرقية االأ�سيلة واملُم ّيزة وطبيعته اخلالبة حيث
اأزهار "ال�ساكورا الربيعية" و"جبل فوجي" الربكاين وغريه
من اجلبال اجلليدية التي ُتغري عا�سقي املُغامرات لت�سلقها
�ستاء ،وحيث املعابد واالأ�سرحة والقالع والق�سور
والتزلج عليها ً
ً
و�سوال
التي ينطق معمارها بتم ّيز الفن والثقافة اليابانية،
للمتنزهات ومدن االألعاب الرتفيهية الع�سرية.
ً
كل هذا واأكرث لن ُميكنك فقط ال�سماع عنه ،واإمنا اأي�سا اال�ستمتاع
به اإن اتخذت قرارك بال�سفر من اأجل ال�سياحة يف اليابان.
طوكيو عا�سمة اليابان ومركزها املايل وال�سيا�سي والثقايف
منذ القرن  ،19تقع على ال�سفة ال�سرقية "جلزيرة هون�سو"
والغربية خلليج طوكيو وعلى مقربة من "نهر �سوميدا".
ُمت ّثل طوكيو منطقة هامة جلذب ال�سياحة يف اليابان وت�سنف
�سمن اأجمل مدن العامل واأكرثها جذب ًا للم�سافرين ،وذلك ملا
متتلكه من طبيعة جغرافية خالبة ،وثقافة وتاريخ عريق
جتتمع يف متاحف متنزه اأوينو وم�سارح الرتاث واالأوبرا ،واأن�سطة
ترفيهية ال مثيل لها يف غريها من املدن كمهرجانات الربيع حيث
االحتفال بتف تح اأ�سجار ال�ساكورا وفعاليات ت�سلق جبل فوجي
اأعلى القمم اجلبلية اليابانية التي جتذب اإىل زيارتها اأعداد
كبرية من ال�سياح الوافدين اإىل اليابان.

متحف وحديقة ن�سب هريو�سيما التذكاري لل�سالم �ُ Hiroshima Peace Memorial Museum &Parkسنّف كاأحد اأهم معامل جذب
ال�سياحة يف اليابان لي�س فقط ب�سبب ت�سميمه املعماري الفريد واحلا�سل على جائزة العمارة اليابانية ولكن لكونه تخليدً ا لذكرى �سحايا
التفجري النووي الغا�سم الذي ا�ستهدف املدينة منت�سف االأربعينات.
وي�سم احلجر الرئي�سي للن�سب التذكاري الذي يتخذ �سكل املُنحنى ُ
وحتيط به حديقة غنّاء بها اأ�سماء حمفورة لنحو � 290سخ�س من خمتلف
اجلن�سيات كانوا قد فقدوا حياتهم خالل التفجري ،وهي قابلة للزيادة �سنو ًيا.
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األحزاب السياسية الماليزية
�صهيب �أحمد  -باحث يف �ش�ؤون جنوب �شرق �آ�سيا

منظمـة اتحـــاد الماليو الوطنية
"أمنـوا "
�أقدم املنظمات ال�سيا�سية القائمة يف ماليزيا تبلورت قبل اال�ستقالل ,وحتالفت على �أ�سا�س
عقد اجتماعي و�سيا�سي� .أول هذه القوى ال�سيا�سية و�أكربها هو منظمة احتاد املاليو
الوطنية ( )UMNOوهو الكيان الذي م ّثل م�صالح الأكرثية من عرقية املاالي وهويتها
الثقافية وثانيها كان رابطة ال�صينيني املاليزيني ( ) MCAالذي ناب عن العرقية ال�صينية
يف ماليزيا وثالثها امل�ؤمتر الهندي املاليزي( ) MICالذي عرب عن االقلية من العرقية
الهندية .وكان هذا التحالف بقيادة منظمة املاليو الذي قاد م�سرية املاليزيني لتحقيق
اال�ستقالل يف � 31أغ�سط�س  ،1957وهو التحالف الذي �سيطر على ال�سلطة املركزية
وال�سلطات املحلية لأغلب الواليات طوال �ستة عقود عرب انتخابات برملانية كانت نزيهة
غالب الأحيان وكان حزب املاليو هو املهيمن على التحالف طوال تلك ال�سنني .والتزمت
حكومة التحالف طوال  6عقود باملبادئ التي قامت عليها من احلفاظ على التعاي�ش بني
الأعراق وحتقيق �سيا�سة التمييز الإيجابي للماليو وهو نف�س التحالف واحلكومة التي
قادها د .مهاتري حممد ماليزيا (بني  )2003 – 1981وحقق النه�ضة والتنمية املاليزية
وعزز اال�ستقرار االجتماعي ,وهو التحالف الذي قاده حممد جنيب عبدالرزاق (– 2009
 )2018وخ�سر يف انتخابات .2018

48

منذ اإن�ساء منظمة ( )UMNOيف  1947حدثت عدة ان�سقاقات داخلها وت�سكلت على اأثرها
اأحزاب وتيارات �سيا�سية جديدة يف البالد .اأول هذه االن�سقاقات كان ان�سقاق التيار
املحاف داخل املنظمة يف  ،1951وتاأ�سي�س ما يعرف اليوم باحلزب االإ�سالمي املاليزي
( .)PASثاين اأقدم االأحزاب ال�سيا�سية من عرقية املاالي يف البالد وثاين اأكربها اليوم
بعدد اأع�سائه (ي�سل العدد اإىل  1مليون ع�سو) بعد حزب ( )UMNOالذي جتاوز ثالثة
ماليني ع�سو ( %10من اإجمايل �سكان ماليزيا يف  .)2018وقد �سكل حزب ( )PASدائم ًا
ً
معار�سة لي�ست ب�سيطة ل�سيا�سات التحالف احلاكم من منطلق هوية املااليو امل�سلمة وما
يرتتب على تلك الهوية من واجبات يف “اأ�سلمة” الدولة واملجتمع املاليزي ومتكني اخلطاب
والقواعد واالأحكام االإ�سالمية يف االإدارة ال�سيا�سية .ولتبنيه خطاب ًا ديني ًا ،مل يلق
احلزب قبو ًال على امل�ستوى الوطني املاليزي ولدى االأقليات (بناء على نتائج االنتخابات
يف الواليات واالنتخابات الفيدرالية منذ اال�ستقالل) اأمام اخلطاب الوطني احلديث
للتحالف احلاكم .بقيت قواعد ( )PASال�سعبية حم�سور ًة يف املناطق التي تكاد تخلو من
غري املاالي امل�سلمني ،وهي املناطق االأقل تقدم ًا يف البالد (�سمال و�سمال �سرق ماليزيا
الغربية) .وبا�ستثناء فرتة ق�سرية جد ًا يف ال�سبعينات ،بقي احلزب يف املعار�سة للحكومة
الفيدرالية منذ اال�ستقالل ومل يدخلها حتى ت�سكلت احلكومة املاليزية االأخرية يف .2020
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االن�شقاق الثاين الهام الذي طر�أ على ( )UMNOهو االن�شقاق الذي ت�سبب به �أنور �إبراهيم (الرجل الثاين يف احلزب
وقتئذ) يف خ�ضم اخلالف مع زعيم احلزب و�صانع النه�ضة املاليزية د .مهاتري حممد والذي يعزوه الكثريون �إىل اخلالف على
ٍ
م�سي�سة -
كتهم
ٍ
ال�سلطة بني الرمزين� .أدى ذلك اخلالف �إىل اتهام �أنور بتهم جنائية و�أخالقية  -اعتربها الكثري من املراقبني ٍ
قادت �إىل �إيداعه ال�سجن ملدة � 5أعوام ( ,)2004 - 1999ومنعه من ممار�سة العمل ال�سيا�سي حتى  2008وكذلك ان�شقاق عدد
من قادة و�أع�ضاء حزب ( )UMNOاملقربني منه .ورغم �أن �أغلب تلك القيادات التي خرجت من احلزب احلاكم تخلت عن �أنور
�سيا�سي
كحزب
وت�صاحلت مع احلزب وعادت �إليه� ،إال �أن �أنور �إبراهيم �شرع من ال�سجن ومبعاونة زوجته يف ت�أ�سي�س حزب العدالة
ٍ
ٍ
جديد يعار�ض التحالف احلاكم ويتبنى �أجندات �إ�صالحية على امل�ستوى االقت�صادي والإداري ويدعو �إىل �إطالق احلريات
ال�سيا�سية والعامة يف ماليزيا .ويف العام  ,2003اندمج حزب العدالة مع حزب ال�شعب (حزب للأقليات ال�صينية والهندية)
وتبنى �سيا�سات �أكرث انفتاح ًا �أمام التنوع العرقي املاليزي� .أدت هذه ال�سيا�سات �إىل دخول الكثري من الأقليات العرقية �إىل
احلزب وال�صعود على �سلم املراتب واملنا�صب فيه ليكون �أول حزب ماليزي كبري ميثل بذاته التنوع الثقايف واالجتماعي والعرقي
ً
ً
حقيقية لي�صبح ب�سرعة من �أكرب الأحزاب
�شعبية
يف الدولة املاليزية .وا�ستطاع احلزب منذ �إن�شائه عام � 1998أن ي�ؤ�س�س قاعد ًة
ال�سيا�سية (يقرتب عدد الأع�ضاء من  1مليون ع�ضو) ويناف�س ك ًال من احلزبني القدميني ( )UMNOو ( ) PASمن ناحية ال�شعبية
وقوة امل�ؤ�س�سة احلزبية وتنظيمها �إىل �أن و�صل �إىل ال�سلطة عرب انتخابات .2018
ثالث االن�شقاقات الكبرية على احلزب احلاكم كانت ان�شقاق كامل الفرع اخلا�ص باحلزب يف والية �صباح (�شرق ماليزيا) ,وت�أ�سي�س
املن�شقني حلزب جديد يناف�س يف االنتخابات املحلية وعلى متثيل يف انتخابات الربملان الفيدرايل .مل يكن �إقامة هذا النوع من
الأحزاب اخلا�صة بالواليات ال�شرقية جديد ًا فمنذ ان�ضمام الواليتني �إىل االحتاد املاليزي وب�سبب اخل�صو�صية الثقافية
وال�سيا�سية لهما �أن�شئت العديد من الأحزاب التي متثل الواليات حملي ًا ومركزي ًا .لكن كان هذا االن�شقاق الأول والوحيد حتى
الآن يف ( )UMNOكان�شقاق لكامل قيادات احلزب يف �إحدى الواليات املاليزية وت�أ�سي�س حزب جديد .وان�ضم احلزب �إىل حتالف
املعار�ضة وفاز يف انتخابات  2018على م�ستوى واليتها وا�ستلم م�س�ؤولية حكومتها.
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غري تاريخ ( )UMNOهو االن�سقاق الفردي للد .مهاتري حممد يف عام  ،2016وبغ�س النظر
االن�سقاق الرابع الذي ّ
عن االأ�سباب املختلف عليها لوقوعه اإال اأن م�سهد اليوم يقر بحقيقة االأثر الكبري لهذا االن�سقاق ،فبعد اأن خرج د .مهاتري
من احلزب احلاكم قام بت�سكيل حزب ًا �سيا�سي ًا جديد ًا �سمي بحزب "اأبناء االأر�س املاالي  "PPBM /لينازع ( )UMNOعلى
التمثيل التاريخي لعرقية املاالي يف ماليزيا وي�سع احلزب ن�سب عينيه مهمة اإ�سقاط التحالف احلاكم فوق كل اعتبار .ورغم
حداثة احلزب وقلة عدد الذين ان�سموا اإليه قادمني من ( )UMNOاإال اأن الرمزية التاريخية للدكتور مهاتري باالإ�سافة اإىل
الرتتيبات والتوافقات التي تبعت االن�سقاق اأدت اإىل و�سول د .مهاتري اإىل مقعد رئا�سة الوزراء للمرة الثانية بعد انتخابات
.2018
فيما يخ�س احلزب االإ�سالمي املاليزي ( )PASفلقد مر اأي�س ًا بعدة ان�سقاقات طوال العقود املا�سية اأدت اإىل والدة اأكرث من
حزب وجمعية اإ�سالمية يف ماليزيا .لكن معظم هذه االن�سقاقات كانت �سغرية ومل توؤثر على م�سرية( )PASومل ت�سنع فارق ًا يف
امل�سهد ال�سيا�سي املاليزي با�ستثناء االن�سقاق االأخري .ففي العام  ،2016بعدما رف�س احلزب االإ�سالمي التحالف مع االأقليات
لالنتخابات القادمة ،وبالتزامن مع خروج د .مهاتري من ( ،)UMNOان�سقت جمموعة من النخبة القيادية لـ ( )PASلي�سكلوا
حزب ًا اإ�سالمي ًا جديد ًا با�سم “حزب االأمانة الوطني  .”Amanah /ي�سنف احلزب باأنه حزب اإ�سالمي ليربايل ،كانت النخبة
القيادية فيه من االأكرث انفتاح ًا على التعاون والتحالف مع اأحزاب االأقليات ،وحتالفت معهم ومع د .مهاتري بعك�س احلزب
االإ�سالمي الذي رف�س ذلك النوع من التحالفات .وبان�سمامه اإىل ذلك التحالف اأو�سل احلزب رئي�سه اإىل مقعد وزير الدفاع
املاليزي بعد الفوز بانتخابات .2018
اأما بالن�سبة لالأحزاب التي تكونت بعيد ًا عن االن�سقاقات فاأهمها هو حزب العمل الدميوقراطي ( ) DAPالذي
ينحدر اأغلبية قياداته من العرقية ال�سينية باالإ�سافة اإىل ح�سور قيادات واأع�ساء من العرقية الهندية .ت�سكل احلزب
يف اأوا�سط ال�ستينيات ملعار�سة العقد االجتماعي القائم والتحالف احلاكم للبالد وبالذات �سد �سيا�سة التمييز االإيجابي
ل�سالح (املاليو) يف املجاالت ال�سيا�سية واالإدارية واالقت�سادية داعي ًا اإىل التنازل عن هذه ال�سيا�سة وتر�سيخ قاعدة املواطنة
املت�ساوية للجميع ( .)4بقي احلزب منذ تاأ�سي�سه يف املعار�سة التي مل ت�سل اإىل احلكم الفيدرايل حتى انتخابات  2018حني
و�سل احلزب اإىل احلكومة الأول مرة ومت اختيار زعيم احلزب كاأول وزير مالية ماليزي من االأقليات.
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بكني
بكني هي عا�صمة اجلمهورية ال�صينية ال�شعبية و�أكرب مدنها ،وهي من
البلديات املركزية الأربع يف البالد؛ لأنها مركز �سيا�سي وثقايف وعلمي
وتعليمي مهم ،كما �أنها حمور خطوط املوا�صالت يف جميع �أجزاء
اجلمهورية ،وحتتوي على �أهم املعامل مثل :معلم " املدينة املحرمة "
و " معبد ال�سماء".
تقع مدينة بكني يف الطرف ال�شمايل من ال�سهل ال�شمايل جلمهورية
ال�صني ال�شعبيةَّ ،
وتقدر م�ساحة �أرا�ضيها حوايل 16410كم ،2وتتميز
املدينة مبناخها القاري املعتدل ويكون ال�شتاء فيها بارد وقار�س
وطويل ،من �أبرز معاملها:
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املكتبة الوطنية ال�سينية :
وهي مكتبة وطنية حتتوي على  31100000جمموعة ،وهي من اأكرب املكتبات املوجودة يف
قارة اآ�سيا ،وواحدة من اأهم واأف�سل واأكرب املكتبات يف العامل.
الق�سر االإمرباطوري:
من املعامل التاريخية يف مدينة بكنيَّ ،
مت ت�سنيفيه على يد منظمة اليوني�سكو �سمن املعامل
الرتاثية الثقافية العاملية ،ويف القدمي كان مقر اإقامة االأباطرة حيث يحتوي على ما يقارب
مليون قطعة اأثرية من التحف الفنية النادرة.
مذبح قرابني االأر�سُ :بني املذبح يف ال�ساحية ال�سمالية من مدينة بكني لتقدمي القرابني
لالآلهة على االأر�س ،وبعد فرتة من الزمن حتول ا�سمه اإىل " مذبح قرابني ال�سماء " لتقدمي
القرابني لالآلهة يف ال�سماء فقط ،بهدف احل�سول على احل�ساد الوفري واالأمطار الغزيرة.
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مـاﺫا يعني
االعتماد على
الطاقة المتجددة
جيــوســيــــاســيــاً؟
اأ�سامة الغول � -سحفي واأكادميي

دولة
باتت الطاقة املتجددة م�سروع ًا ا�سرتاتيجي ًا طموح ًا لكثري من الدول التي تخطط مل�ستقبل �سعوبها وا�ستقرارها ،فال قدرة الأي ٍ
حياة رئي�سي تتوقف
م�ستمرة
على اال�ستمرارية دون وجود م�سادر طاقة
ومتوفرة ،خا�سة اإذا ما علمنا اأن تلك امل�سادر هي �سريان ٍ
ٍ
ٍ
ً
مل
عليه عجلة االقت�ساد واالأعمال ،ف�س ًال عن حتقيقها
رفاهية ال تنعم بها كثري ٍ من الدول وال�سعوب التي ت�سعى ملوطئ قدم يف عا ٍ
حتكمه القوة والنفوذ وامل�سالح .من جانب اآخر ،اأدت التغيريات املناخية وعديد االأزمات الدولية ال�سيا�سية وما رافقها من �سلبيات
متعلقة با�ستخدام الطاقة التقليدية(النفط والغاز) اإىل امل�ساهمة يف ر�سم توجهات ا�سرتاتيجية جتاه الطاقة املتجددة املت�ساحلة
باهظة �سواء �سيا�سية كانت اأم مادية!! فهل ي�سكل االعتماد على
أثمان
مع البيئة واالإن�سان ،والتي من املمكن احل�سول عليها دون دفع ا ٍ
ٍ
الطاقة املتجددة عوامل جديدة موؤثرة على القوة والنفوذ وم�سالح االأعمال وتبدل االأولويات؟
الأكــرث قرن من الزمن ،كانت الــدول التي لديها النفط والغاز
متتلك القوة ،باملعنيني احلريف وال�سيا�سي ،حيث عمدت لبيعهما
مقابل اأرباح �سخمة ،اأما الدول التي اعتمدت عليها يف ت�سيري
حياتها اليومية فقد دفعت الكثري من الدماء واملــال يف �سبيل
ا�ستمرار ح�سولها عليهما.

املحروقات الكثيفة الكربون ،اأمــا الطاقات املتجد دة فيمكن،
ويجب ،اأن تكون جزء ًا حموري ًا من البدائل االآنية وامل�ستقبلية
حيث باتت الرياح ال�ساطئية حالي ًا واحــد ًا من اأكــرث م�سادر
الكهرباء املتوافرة كم�سدر من م�سادر الطاقة النظيفة اأو
اخل�سراء .

يف هذا االإطار ،يواجه العامل نقطة حت ول غري م�سبوقة،
حيث ميـ ثــل تــغـ ـري املــنــاخ تــهــديــد ًا حقيقي ًا وداهــم ـ ًا
للرخاء الــذي يتم ّتع بــه الــكــثــريون الــيــوم وما
تطمح اإليه املاليني وتعمل من اأجل حتقيقه
فتغري املناخ ال يزال متوا�س ًال اإىل
غد ًا ،
حـــد كــبــري مــن جــــ ّراء االنــبــعــاثــات
املــت ـاأتــيــة مــن احــــرتاق اأنــــواع
الوقود االأحــفــوري ،االأمــر
الذي يفر�س علينا اأن
نخ ف�س ا�ستهالكنا
مـــــــــن هــــــذه

وتكمن اأهمية الطاقة املتجددة باأنها �ست�سبح امل�سدر الرئي�س
خ�سو�سا اأن
للطاقة يف البلدان الفقرية واملناطق النائية،
ً
هذه املناطق وال �سيما منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا
واالحتاد االأوروبي ،تتوافر فيها ظروف مناخية موؤاتية (اأ�سعة
ال�سم�س ،الرياح).
لكن يبدو اأنه ال يوجد اإجماع على موعد االنتقال من الوقود
االأحــفــوري اإىل الطاقة النظيفة ،حيث هناك العديد من
التنبوؤات املختلفة حول متى �سي�سل الطلب العاملي على النفط اإىل
الذروة ومن ثم ينهار .يتوقع املخططون يف �سركة "�سل" اأن ذلك
قد يحدث يف وقت مبكر من عام  ،2025وهكذا فاإن بع�س الدول
املنتجة للنفط حتاول اال�ستعداد للحظة التي ت�سبح فيها غري
قادرة على االعتماد على النفط ،وتتطلع اإىل تنويع اقت�ساداتها

هذه الدول خطط ًا كبرية لدمج الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة لديها ،مع وجود �سيا�سات داعمة لذلك".
وتتوقع ري�ستاد اأي�س ًا ،ا�ستمرار م�سادر الطاقة املتجددة يف حتقيق منو قوي مثل ما �سهدته اأ�سرتاليا حتى
عام  . 2018ويف الهند ،ت�سهد البالد عمليات تو�سعة كبرية يف جمال الطاقة املتجددة؛ ما دفع �سركات مثل
"�سل" و"برتونا�س" اإىل الدخول يف قطاع الطاقة املتجددة على ال�سعيدين التجاري وال�سناعي حيث
يزيد ا�ستثمار الهند ،وللمرة االأوىل يف تاريخها ،يف الطاقة ال�سم�سية عنها يف الفحم بح�سب املنتدى
االقت�سادي العاملي حيث جتاوز اإجمايل ا�ستثماراتها يف توليد الكهرباء من م�سادر الطاقة
املتجددة عن تلك التي ت�ستثمرها يف الوقود االأحفوري لل�سنة الثالثة على التوايل.

تاأمني اإمدادات الطاقة
ت�سعى الدول االآ�سيوية يف ظل ت�ساعد املخاطر اجليو�سيا�سية مبنطقة
ال�سرق االأو�سط موؤخ ًرا على خلفية ازدياد حدة التوتر بني اإيران
والواليات املتحدة للتحرك على عدة م�ستويات لتاأمني اإمدادات
كافية مــن الطاقة لتلبية احتياجات اأ�سواقها لتجنب
تعر�سها ل�سدمات حــادة وي�سمل ذلــك احل�سول على
اإمدادات اإ�سافية من النفط اخلام من اأ�سواق اأخرى
(مثل :الواليات املتحدة ،ورو�سيا ،والربازيل،
وغريها).

واإيــجــاد م�سادر اأخــرى
لــلــطــاقــة ،اإال اأن الـــدول
االأخــرى االأكــرث ت�سكك ًا تبدو
ً
واثقة من اأن الطلب على النفط
والغاز �سي�ستمر لبع�س الوقت .بحلول
نهاية العام احلــايل ،هناك توقعات باأن
يتفوق االإنفاق يف ا�ستثمارات الطاقة املتجددة
على االإنفاق على م�ساريع ا�ستك�ساف واإنتاج النفط
والغاز يف اآ�سيا با�ستثناء ال�سني يف ظل امل�ساهمة الكبرية
يف ا�ستثمارات «الطاقة النظيفة» من قبل اأ�سرتاليا ودول
اآ�سيوية اأخــرى ،مثل فيتنام ،وتايوان ،وكوريا اجلنوبية ،وفق ًا
ملوؤ�س�سة "ري�ستاد اإنريجي" للبحوث واال�ست�سارات.
يقول جريو فاروجيو ،مدير ق�سم الطاقة املتجددة يف ري�ستاد" :متلك كل
واحدة من هذه الدول امل�ساريع امل�ستقبلية لعمليات تطوير الطاقة املتجددة
باأنواعها كافة ،مبا يف ذلك طاقة الرياح البحرية ،واالأهم من ذلك؛ ت�سع معظم
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تعر�ست اإمـــدادات النفط مبنطقة ال�سرق االأو�ــســط ملخاطر
وا�سحة منذ خروج الواليات املتحدة االأمريكية يف مايو 2018
من االتفاق النووي النهائي املربم بني اإيــران والقوى الدولية
يف يناير  ،2016وهي خطوة اأعقبها قيام وا�سنطن بت�سديد
العقوبات على االأن�سطة االقت�سادية يف اإيران مبا يف ذلك قطاع
الطاقة ،حيث مت حظر ت�سدير منتجات النفط االإيرانية
لالأ�سواق الدولية ومن بينها االآ�سيوية بطبيعة احلال.

الــﺘــوﺟــﻪ ﺇلـــﻰ اســﺘــخــﺪاﻡ الﻄاﻗة
المﺘﺠﺪﺩﺓ)الﺸمﺲ ﻭالﺮياﺡ الﺸاطﺌية(،
ﻭاﻻسﺘﻐﻨاﺀ

ﻋﻦ

اسﺘخﺪاﻡ

الﻄاﻗة

الﺘﻘﻠيﺪية )الﻨﻔﻂ ﻭالﻐاﺯ( يعﺪ ﻣﺆشﺮ ﹰا
لﺘﺤوﻻت ﺇﻗﻠيمية ﻭﺩﻭلية ،ﻭﺗﻐيﺮ ﻓﻲ
الﺘﺤالﻔات ﻭﺗﻘﻠيﺺ اﻻﻧﺘﺸاﺭ العسﻜﺮﻱ
لﺤﻔﻆ اﻹﻣﺪاﺩات الﺘﻠﻘﻠيﺪية ﻣﻦ الﻄاﻗة

وبالتوازي مع ازديــاد حدة توترات منطقة ال�سرق االأو�سط،
ت�ساعدت خمــاوف م�سرتي النفط يف اآ�سيا من نق�س اإمــدادات
الطاقة لديهم ،ال �سيما واأنهم يعتمدون على الواردات القادمة
ً
مقارنة
من ال�سرق االأو�سط يف تلبية حوايل  %50من ا�ستهالكهم
بحوايل  %16يف الــدول االأوروبــيــة ،بل وترتفع هــذه الن�سبة
لت�سل اإىل  %80كما هو احلال يف اليابان .جتدر االإ�سارة هنا اإىل
اأن خامات النفط املنتجة يف ال�سرق االأو�سط تتميز دون غريها
بجودتها العالية ،وانخفا�س كلفة نقلها لالأ�سواق االآ�سيوية.
ومن الالفت ا ً
أي�سا اأنه يف اأعقاب الهجوم على من�ساآت اأرامكو يف
�سبتمرب املا�سي ،اجتهت بع�س امل�سايف النفطية االآ�سيوية للح�سول
على اإمدادات اإ�سافية من ال�سوق االأمريكية على غرار م�سفاة
النفط التابعة ل�سركة «ين �سون» للتكرير والبرتوكيماويات
الفيتنامية حيث تعاقدت على ا�سترياد مليوين برميل من خام
«غرب تك�سا�س الو�سيط» من الواليات املتحدة حتى نهاية الربع
الرابع من العام اجلاريً ،
ف�سال عن �سراء �سحنات اأخرى من خام
«بوين اخلفيف» النيجريي وذلك يف اإ�سارة توؤكد اجتاهها نحو
تنويع م�سادر الواردات و�سط توترات منطقة ال�سرق االأو�سط.

اال�ــســرتاتــيــجــيــة مــن النفط
اخلام بحوزتها اإن دعت الظروف
اإىل ذلـــك ،وذلـــك على غـــرار كوريا
اجلنوبية التي اأعلنت يف � 16سبتمرب
املا�سي اأنــهــا ب�سدد درا�ــســة �سحب نفط من
احتياطيات اخلـــام اال�سرتاتيجية لديها اإذا
تدهورت اأو�ساع واردات النفط اخلــام ،وهذا اإجراء
تقليدي عاد ًة ما تتخذه الدول امل�سته ِلكة للنفط يف حال
حدوث اأزمات طارئة لدى موردي النفط الذين تعتمد عليهم.
ويف ال�سنوات املا�سية ،عملت بع�س الدول االآ�سيوية على بناء
م�ستويات كافية من االحتياطيات اال�سرتاتيجية والتجارية
لديها للتعامل مع االأزمات الطارئة يف اأ�سواق النفط العاملية.
على �سبيل املثال ،متتلك ال�سني اأكرب م�ستوىً من االحتياطيات
اال�سرتاتيجية يف اآ�سيا بحوايل  325مليون برميل ،اأي ما يكفي
لتغطية نحو  33يو ًما من الــواردات ال�سينية من النفط اخلام.
بيد اأنه بالنظر لدول اأخرى مثل الهند ،جند اأن لديها م�ستويات
منخف�سة من االحتياطيات اال�سرتاتيجية تقدر بنحو 5.33
ماليني طن (اأي نحو  39مليون برميل) وهو يكفي لتلبية حوايل
 9.5اأيام فقط من احتياجات البالد من اخلام ،مع العلم باأن �سركات
تكرير النفط يف الهند حتتف هي االأخرى مبخزونات من اخلام
ً
كافية لتزويدها باحتياجاتها ملدة ترتاوح بني  15اإىل  20يو ًما.
ورمبــا و�سط تنامي تــوتــرات ال�سرق االأو�ــســط تتجه الــدول
االآ�سيوية -ومن بينها الهند -لزيادة م�ستويات االحتياطيات
اال�سرتاتيجية لديها وذلك للوفاء باحتياجاتها يف حال حدوث
اأزمات خارجية ،وتفادي تعري�س اأ�سواقها ل�سدمات حادة ،وهذا
ما �سيقت�سي منها على اأية حال يف الفرتة املقبلة زيادة الرتكيز
على اال�ستثمار يف البنية التحتية لتخزين النفط.

وعلى م�ستوى اآخــر ،ك ّثفت بع�س احلكومات االآ�سيوية موؤخ ًرا
من وترية اإجراءاتها التي كانت قد بداأتها منذ �سنوات لتنويع
ودفع ت�ساعد املخاطر اجليو�سيا�سية بال�سرق االأو�سط موؤخ ًرا مزيج الطاقة لديها ،وزيـــادة االعتماد على م�سادر الطاقة
بع�س الـــدول االآ�ــســيــويــة لــطــرح خــيــار ا�ــســتــخــدام املــخــزونــات النظيفة (مثل :الغاز الطبيعي ،والطاقة ال�سم�سية ،والرياح)
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فح�سب ،بل ميكن اأن يكون لها اأي�سا تداعيات هائلة على العامل باأ�سره .كما اأن بع�س الدول التي لديها
وفرة من طاقة ال�سم�س والرياح اأو املد واجلزر لن ت�سبح مكتفية ذاتي ًا فح�سب ،بل ميكنها اأي�سا ت�سدير
بع�س من طاقتها عرب ما ي�سمى بو�سالت �سخمة ميكن اإن�ساوؤها لهذا الغر�س ،وقد يكون هناك
بحاجة اإىل الكثري من النفط الذي مير عرب
مكا�سب لل�سالم العاملي اأي�س ًا ،فاإذا مل يعد العامل
ٍ
م�سيق هرمز كل يوم ،فرمبا لن يحتاج اإىل جيو�س جرارة واأ�ساطيل بحرية للدفاع عنه،
وبالتايل من املتوقع ب�سكل كبري اأن ترتاجع االأهمية الكبرية للجغرافية ال�سيا�سية
املرتبطة بالنفط .وعليه ،ميكن القول يف اخلتام اإن الدول االآ�سيوية ت�سعى
حثي ًثا نحو تاأمني احتياجاتها من الطاقة من م�سادر متنوعة يف ظل ت�ساعد
املخاطر اجليو�سيا�سية بال�سرق االأو�سط .م�سيق هرمز كــل يــوم،
فرمبا لن يحتاج اإىل جيو�س جرارة واأ�ساطيل بحرية للدفاع عنه،
وبالتايل من املتوقع ب�سكل كبري اأن ترتاجع االأهمية الكبرية
للجغرافية ال�سيا�سية املرتبطة بالنفط.
وعليه ،ميكن القول يف اخلتام اإن الدول االآ�سيوية
ت�سعى حثي ًثا نحو تاأمني احتياجاتها من
الــطــاقــة مــن مــ�ــســادر متنوعة يف ظل
ت�ساعد املخاطر اجليو�سيا�سية
بال�سرق االأو�سط.

يف توليد الكهرباء،
وقــد اأعلنت اليابان يف
� 24سبتمرب املا�سي عن خطة
جديدة ل�سخ ا�ستثمارات بنحو
 10مليارات دوالر يف م�ساريع الغاز
الطبيعي امل�سال يف جميع اأنحاء العامل
وذلك يف م�سعى منها على ما يبدو لتعزيز اأمن
اإمـــدادات الطاقة لديها ،وتقليل االعتماد على
النفط اخلام ب�سكل عــام .لهذا يبدو اأن التوجه اإىل
ا�ستخدام الطاقة املتجددة(ال�سم�س والرياح ال�ساطئية)،
واال�ستغناء عن ا�ستخدام الطاقة التقليدية (النفط والغاز)
ي�ساعد على حدوث حتوالت اإقليمية ودولية ،وتغري يف التحالفات
وتقلي�س االنت�سار الع�سكري حلف االإمدادات التلقليدية من الطاقة،
لذلك لنتخيل اأن بلد ًا م�ستقر ًا منتج ًا للنفط يف منطقة اخلليج اأ�سبح فجاأ ًة
ً
ً
فا�سلة بعد اال�ستغناء عن نفطه وغازه ،لن تكون هذه كارثة على البلد نف�سه
دولة
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كوريا اﳉنوبية
رياﺿة التايكواندو

قتايل للدفاع عن النف�س ،وواحدٌ
ُيعرف باأنه فنٌ
من اأقدم الفنون القتالية التي ما تزال متار�س
حتى يومنا هذا حيث تعود بدايات هذا الفن ما
يقارب � 2000سنة يف كوريا ،ويتاألف ا�سم تايكوندو
كلمات كورية ،تاي
( )Taekwondoمن ثالث
ٍ
ثم كون ( )Kwonوتعني
( )Taeوتعني الركلةّ ،
ثم دو ( )Doالتي تعني الفن اأو
القب�سة اأو اليدّ ،
جملة
االن�سباط ،وعند جمع الكلمات الثالث يف
ٍ
ٌ
ٌ
حمتمل للتايكوندو ،وهو
تعريف
واحدة يظهر لنا
ٍ
ا�ستعمال اأجزاء اجل�سم ً
كافة لل�سيطرة على القتال
واإنهائه.
بداأ التايكوندو يف مملكة غوغوريو
( )Goguryeoالقدمية (�سملت باالأ�سا�س
مناطق كورية ال�سمالية حال يا) يف القرن ال�ساد�س
كفن قتا 
وو�سيلة
يل للدفاع عن النف�س
ٍ
قبل امليالد ٍ
لتدريب اجل�سد والعقل ،واطلقوا عليه لقب �سوباك
وتايككون ( ،)Subak and Taekkyonيف
عهد مملكة ِ�سال ( )Shillaمت تدريب مقاتلي
الهوارانغ ( )HwaRangوهم املقاتلون
امل�سوؤولون عن حماية اأمن اململكة ،وا�ستمرارها
على العديد من اأ�ساليب القتال ومنها فن الدفاع
عن النف�س (ال�سوباك) ،الذي يركز على تقنيات
القتال با�ستخدام القدم ،ولكن على الرغم من
تا ّأ�سل التايكوندو يف التاريخ الكوري اإال اأن الفن
ٌ
حماوالت الإحيائه يف
بقي مندث ًرا اإىل اأن ظهرت
خم�سينات و�ستينات القرن الع�سرين.
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تعليم

التجربـة المالـيـزيـــة في التعليـم عن بعــد
في ظل جائحة كورونا
د� .سريف اأمني اأبو �سمالة

تطبيق
باإعالن
تقييد
نظام
احلركة واالإغالق
يف ماليزيا ،بات
حوايل  5ماليني
طالب يف املراحل
ٍ
ما قبل املدر�سة حتى
الثانوية ،ف�س ًال عن
حوايل  700األف من
طلبة اجلامعات والكليات ،من
جمموع ال�سكان البالغ عددهم 32
مليون ًا ،ال ميكنهم الذهاب اإىل الف�سول
الدرا�سية اأو ممار�سة اأي من اأن�سطة التعلم
املعتادة وجه ًا لوجه.

تعليم يف البيوت

مل ينتظر الطلبة طوي ًال حتى بداأ املدر�سون باالت�سال بهم لتعود
دورة التعلم والتعليم عرب تقنيات وتطبيقات التعليم عن بعد ،وما
اإن ظهرت بع�س ال�سعوبات عند املدر�سني يف ا�ستخدام اأو التاأقلم
مع هذه التجربة اجلديدة حتى مت تدريبهم على جتاوزها.
بانتظام كما املعتاد (عدا االأيام
و�سارت العملية التعليمية
ٍ
االأوىل من فر�س نظام تقييد احلركة) ح�سب ما �سرح وزير
التعليم املاليزي د .حممد را�سي حممد جيدين ،داعي ًا املعلمني
ال�ستخدام اأف�سل الطرق البديلة الإلقاء الدرو�س ،وقد اأظهر
املدر�سون تفاع ًال والتزام ًا عالي ًا دعم ًا لهذا التوجه.

مرونة يف مواجهة االأزمة.

تعاملت وزارة التعليم املاليزية مبرونة مع الواقع اجلديد
فتم اإلغاء االمتحانات ال�سنوية لبع�س املراحل االأ�سا�سية ،مع
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التاأكيد على ا�ستمرار
التعلم من البيت
ً
الطلبة
م�سجعة
التفاعل مع الدرو�س
ولي�س
للمعرفة
لالمتحان ،كما اأنها
اأتاحت جما ًال وا�سع ًا
للمدر�سني الختيار اأف�سل
الو�سائل مبا يتنا�سب مع
املرحلة الدرا�سية اأو الظروف
الطارئة على الطلبة.
ناحية اأخرى اأعلنت الوزارة اإعادة ت�سميم
من
ٍ
الروزنامة التعليمة لهذا العام بتقليل عدد اأيام االإجازات
الن�سفية وال�سنوية اأم ًال يف ا�ستدراك اأكرب قدر ممكن هذا العام
الدرا�سي( .يبداأ العام الدرا�سي للمدار�س يف ماليزيا يف يناير
وينتهي يف اأواخر نوفمرب).
وموؤخر ًا مت اإعادة تهيئة املدار�س وفق اإجراءات الت�سغيل
القيا�سية ،التي طالبت بها وزارة ال�سحة مثل التزام التباعد
أن�سطة ذات عدد كبري اأو تقارب بدين،
بني املقاعد وعدم عقد ا
ٍ
وقيا�س درجة حرارة اجل�سم وغريها ،متهيد ًا الإعادة فتح املدار�س
وا�ستقبال الطالب يف منت�سف يوليو  ،2020حيث �سهدت ماليزيا
انخفا�س ًا كبري ًا ومب�سر ًا يف اأعداد حاالت االإ�سابة اليومية،
�سجعت �سخ�سيات ر�سمية عديدة لالحتفاء بذلك واإعالن خلو
البلد من املر�س.

حتديات وعقبات

ورغم اأن ماليزيا من الدول التي تويل اهتماما ملحوظا يف
جمال التعليم ،وت�سعى دوما للتطوير وحتقيق مكانة متقدمة

يف جودة املخرجات ،معتمد ًة على بنية حتتية ذات
كفاءة عالية� ،سواء يف ت�سييد املدار�س وتزويدها
بكل حديث اأو يف جمال االت�ساالت وال�سبكات
وتوفري االإنرتنت وتو�سيل الكهرباء ،وذلك االنفتاح
حديثة
�سيا�سات
الكبري على عامل التقنية واعتماد
ٍ
ٍ
عدد من
ومتقدمة ،اإال اأن ذلك مل مينع من ظهور ٍ
التحديات التي واجهت جميع اأطراف العملية،
واأثرت على الطالب واملعلمني ،اأما االآباء فال �سك اأن
م�سوؤوليتهم زادت يف اإجناح اأو حتقيق اأف�سل النتائج
لهذه التجربة اجلديدة.
مل تنكر احلكومة هذه التحديات ،فقد اأقر وزير
التعليم باأن «واقع التعليم عن بعد يف وقت كورونا
ي�سهد �سعوبات منها عدم امتالك الطلبة لالأجهزة
واملعدات اخلا�سة ،فمثال بع�س االآباء لي�س لديهم
�سوى حا�سوب حممول بينما عندهم ثالثة من
الطلبة ،والوالد يحتاجه الأداء عمله املكتبي من
البيت».
م�سح اأجرته وزارة التعليم املاليزية �سارك فيه
ففي ٍ
قرابة  900األف من الطلبة ،تبني اأن  %37منهم ال
ميلكون اأي اأجهزة منا�سبة ،ويف الوقت نف�سه ،كان 6
اإىل  9باملائة فقط من الطلبة ميلكون اأجهزة خا�سة
�سواء حا�سوب حممول اأو لوحي.

در�س فوق ال�سجرة

من جانب اآخر مل تكن ال�سبكة بذات الكفاءة املرجوة يف القرى
البعيدة واملناطق الريفية ،ولعل ق�سة الطالبة من والية �سباح
التي ا�سطرت للنوم على �سجرة عالية يف الغابة لتتمكن من
التقاط اإ�سارة االإنرتنت وتتقدم المتحاناتها ،وما القته من
تفاعل كب ٍري على و�سائل التوا�سل االجتماعي وتكرميها من عدة
ٍ
ً
ً
جهات بينها الق�سر امللكي ،اإ�سارة وا�سحة اإىل مدى املعاناة التي
تكبدها طلبة املناطق النائية لالندماج يف العملية التعليمية
بواقعها اجلديد.

خال�سة

كانت هذه بع�س مالمح جتربة ماليزيا يف خو�س التعليم عن بعد
زمن كورونا من ناحية فنية تقنية ،بعيد ًا عن اجلوانب الرتبوية
واالأهداف املعرفية واملهارية واالجتماعية والنف�سية التي
يرجى حتقيقها من العملية التعليمية ،وهي جوانب -بال �سك-
حتتاج اإىل بحوث ودرا�سات تقييمية اأعمق.
ورغم ما انطوت عليه تلك التجربة من تفاعل كبري واإرادة
جادة للعبور بالطلبة تلك املرحلة ،وعدم فقدانهم فر�سة التعلم
واكت�ساب املعرفة ،اإال اأن الواقع كان فيه من ال�سعوبات التي
ت�ستدعي العمل واإعادة التفكري بخطط الطوارىء وتوفري بدائل
متاحة ويف متناول يد جميع الطبقات مثل املحرومني و�سكان
املناطق النائية والريفية وذوي االحتياجات اخلا�سة يف حال
ا�سطرت البالد خلو�س جتارب �سبيهة.

ومن التحديات االأخرى ،كان الق�سور يف �سبكات
االت�سال ،نتيجة لزيادة ال�سغط �سواء ملحدودية
قدرتها قبل اجلائحة اأو نتيجة االزدحام والطلب
العايل عليها وقت اأزمة كورونا ،ومل تكن احلزمة
املجانية التي وفرتها احلكومة للطلبة ( 1جيجابايت
يوميا) كافية لدعم الفيديوهات اأو نقل التحا�سر
عن بعد.
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مراجعة كتاب
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﺃﻛﺒﺮ ﺧﻄﺄ
ﹺ
ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻛﺎﻥ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺆﻳﺪ
ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

ترجمة :معاذ �سيام
ماج�ستري اللغويات وحتليل اخلطاب بجامعة املاليا  -ماليزيا

تعريف املوؤلف
كي�سور حمبوباين دبلوما�سي خم�سرم وفيل�سوف وموؤلف
م�سهور .وهو حالي ًا زميل متميز يف معهد اآ�سيا للبحوث بجامعة
�سنغافورة الوطنية واالأكادميية االأمريكية للفنون والعلوم
يف اأكتوبر � ..2019سغل من�سب رئي�س جمل�س االأمن التابع
لالأ املتحدة (يناير  ، 2001مايو  )2002والعميد املوؤ�س�س
لكلية يل كوان يو لل�سيا�سة العامة ( .)2017-2004يكتب
حمبوباين ويتحدث ب�سكل مطرد عن �سعود اآ�سيا واجلغرافيا
ال�سيا�سية واحلكم العاملي .وقد اأك�سبته كتبه ومقاالته
الثماين يف نيويورك تاميز ووا�سنطن بو�ست وفاينان�سال
تاميز وال�سوؤون اخلارجية اعرتا ًفا عامل ًيا باأنه «ملهم القرن
االآ�سيوي».
ا�ستند الدكتور والدبلوما�سي واالأكادميي كي�سور حمبوباين
اإىل خربته العميقة يف ال�سوؤون اال�سرتاتيجية والعالقات
الدولية واإىل تفكريه اال�سرتاتيجي الناقد واإىل قدرته
الكبريه على التوا�سل مع �سناع القرار يف الواليات املتحده
وال�سني بحكم عمله الدبلوما�سي ال�سابق يف وزارة اخلاريجة
ال�سنغافورية واإىل كمية املعلومات التي يف حوزته على طرح
كتابه اجلديد املثري للجدل الذي يحمل عنوان «هل فازت
ال�سني؟ التحدي ال�سيني لل�سدارة االأمريكية» عنوان جذاب
ويثري الف�سول عند املخت�سني والباحثني والقراء.
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خا�س  -اآ�سيا بو�ست
ً
جمموعة من االأفكار املتعددة ويحلل
يطرح الكتاب
متوازنة ال�سيناريوهات املتوقعة
علمية
بطريقة
ٍ
ٍ
ٍ
للتناف�س ال�سيني االأمريكي وم�ستقبل العالقة
بينهما وما �سيوؤول اإليه �سكل النظام العاملي جراء
جمموعة من
هذا التناف�س من خالل تقييم
ٍ
االأخطاء اال�سرتاتيجية الكبرية التي ارتكبها
حد �سواء.
الطرفان على ٍ
حيث يرى الكاتب اأن االعتقاد ال�سائد باأن دولة
مثل الواليات املتحدة التي يقل عمرها عن 250
عا ًما ،ويبلغ عدد �سكانها اأقل من ربع �سكان ال�سني
ً
دولة بحجم جمهورية ال�سني
ميكنها اأن حتتوي
ال�سعبية ولها تاريخ يعود اإىل  4000عام هو خطاأٌ
ٌ
جمموعة من االأخطاء
ا�سرتاتيجي كبري .اأدى اىل
اال�سرتاتيجية املتتالية مثل املناف�سة اجليو�سيا�سية
الكبرية مع ال�سني ،دون و�سع ا�سرتاتيجية طويلة
االأمد هذه املناف�سة التي انطلقت يف القرن احلادي
جتارية كبري ٍة
حروب
والع�سرين متمثلة باندالع
ٍ
ٍ
وا�ستعرا�س للقوة يف
بحرية،
ميدانية
ومواجهات
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بحرال�سني اجلنوبي يف ظل تاأييد اأع�ساء الكونغر�س
ورجال االأعمال االأمريكيني ل�سيا�سات حكومتهم
العلنية جتاه ال�سني .يف املقابل كانت ال�سني تقف
ب�سرب منقطع النظري وتفكر على نطاق عاملي
مبادرات طموحة مع بع�س القادة االأكرث
وتطلق
ٍ
براغماتية وكفاءة يف العامل .واالأهم من ذلك
ا�ستعادة ال�سعب ال�سيني ثقته الثقافية وتقدمه

إىل�سعب اأكرث ديناميكية
العلمي املليء باالبتكارات وحتوله ا
ٍ
واإنتاجية .ويف الوقت نف�سه تعر�س النموذج االقت�سادي
االأمريكي االأقوى عاملي ًا الأ�سرار كبري ٍة نتيجة االأزمة املالية عام
 2008ا�سافة اىل جمموعة ال�سيا�سات املحلية واخلارجية التي
اأ�سعفت االأ�س�س االجتماعية واملكانة العاملية للواليات املتحدة
وم�ستتة اخلطوات اأمام
متغطر�سة
التي جعلتها تبدو كقو ٍة
ٍ
ٍ
ال�سعود ال�سيني الهادئ.
ا�سرتاتيجي
اأما على الطرف املقابل يذكر الكاتب اأن اأكرب خط ٍاأ
ٍ
لل�سني يف تعامالتها مع الواليات املتحدة كان اإبعاد جمتمع
ؤيد لل�سني يف
االأعمال االأمريكي الذي كان يف ال�سابق اأعلى مو ٍ
وا�سنطن من خالل �سنوات من املمار�سات واملعامالت اخل�سنة مثل
نقل التكنولوجيا الق�سري وغريها .ومع ذلك مثلما كان خطاأً
ا�سرتاتيج ًيا بالن�سبة للمفكرين االأمريكيني اأن يعتربوا النجاح
على اأنه اأمر م�سلم به ف�سيكون من اخلطاأ اال�سرتاتيجي ال�سخم
اأن تعتقد ال�سني نف�س ال�سيء .على الرغم من املزايا العديدة
التي تتمتع بها ال�سني من حيث احلجم واملرونة احل�سارية  ،فمن
غري احلكمة اأن يقلل القادة ال�سينيون من نقاط القوة الكامنة
لالقت�ساد واملجتمع االأمريكي .دفعت ال�سني ثمن ًا يف ال�سنوات
االأخرية لكونها اأ�سبحت متغطر�سة ب�سكل غري حكيم بعد اأن
هزت االقت�سادات الغربية االأزمة املالية العاملية يف  .2008يف
وقت بدى النظام املايل االأمريكي الذي ُيعتد به كث ًريا كما لو اأنه
كان على حافة الهاوية .وب�سكل غري حكيم بداأ القادة ال�سينيون
يف االإدالء بت�سريحات تتوقع تراجع مكانة الواليات املتحدة
العاملية وت�سريحات ترف�س حماوالت االحتواء االأمريكي لهم.
من �سيفوز يف هذا التناف�س؟ من هو على املحك؟ ومن �سيحكم
على الفائز؟ ما هي التغيريات اال�سرتاتيجية التي يتعني على
اأمريكا اإجراوؤها عندما مل تعد هي القوة االقت�سادية العاملية
املهيمنة؟ ال�سوؤال الكبري الذي ال يجروؤ ال�سيا�سيون االأمريكيون
على خماطبة اجلمهور .لي�س من املوؤكد اأن الواليات املتحدة
�ستفوز يف امل�سابقة لكن لدى ال�سني فر�سة جيدة للظهور والتاأثري
املهيمن يف العامل .يف الواقع بداأ العديد من القادة واملراقبني
املدرو�سني يف البلدان احل�سا�سة ا�سرتاتيج ًيا حول العامل يف
التح�سري لعامل قد ت�سبح ال�سني القوة العظمى فيه.
ولذلك يجب على االأمريكيني اأن ينتبهوا لن�سيحة كي�سور
حمبوباين املهمة ،والغري مرحب بها على ما يبدو" :تخل�سوا
من االأوهام حول تفوق الواليات املتحدة االأبدي والف�سيلة
اال�ستثنائية املحمية بجدران عالية .وبد ًال من ذلك يجب على
وا�سنطن تبني ا�سرتاتيجية دولية طويلة االأجل ترتكز على

ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺳﺘﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﹰ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﻴﻪ.

التوازن والتعاون ؛ واإعادة تاأ�سي�س داخلي �سليم القيادة واحلكم
؛ وك�سب االأ�سدقاء يف اخلارج بد ًال من طرد احللفاء بعيدً ا ؛
وجتنب االإفراط يف االلتزام ؛ والتعبري عن التوا�سع االأخالقي.
القوة الع�سكرية لي�ست اأهم �سالح يف تر�سانة الدميوقراطية
ً
أمر ال مفر
وخا�سة اأن التناف�س اجليو�سيا�سي بني اأمريكا وال�سني ا ٌ
منه ولكن ميكن جتنبه ،واأن النتيجة مبرور الوقت �ستعتمد ب�سكل
رئي�سي على القدرة اأو غيابها عند كال اجلانبني لفهم واحرتام
االختالفات العميقة يف احل�سارات التي بنيت على مدى مئات بل
اآالف ال�سنني  ،تلك التي توؤدي اإىل اختالف هياكل احلكم والقيم
الن�سبية فيما يتعلق باحلريات الفردية واال�ستقرار االجتماعي
وال�سيا�سي ،وروؤية العوامل من خالل عيون االآخر والنظر يف
جمموعة امل�سالح الوا�سعة امل�سرتكة التي ميكن البناء عليها بني
الطرفني.
يو�سى بالكتاب لكل �سناع القرار واملفكرين اال�سرتاتيجيني
وامل�ست�سارين والباحثني واملخت�سني االأكادميني و�سيعجب القراء
الذين يقفون يف منطقة احلياد ويقيمون النتائج دون وجهات
النظر امل�سبقه كذلك �سي�ستفيد القراء االأمريكيون وال�سينيون من
حكمة الكاتب حيث يرى اأنه وعلى الرغم من االحتقان املتزايد
و�سوء الفهم املتبادل  ،تعرف كل من الواليات املتحدة وال�سني يف
نهاية املطاف اأن احلرب بينهما �ستكون كارثة .واإنه على القوتني
العظيمتني التحلي بالعقالنية العميقة ،بحجة اأن التحدي االأكرب
يف ع�سرنا �سيكون يف االإجابة على �سوؤال ما اإذا كانت االإن�سانية
قد فازت .وب�سرف النظر عن عنوان الكتاب ومن وجهة نظر
حمبوباين يف هذه اللحظة احلا�سمة من التاريخ  ،اإما اأن يفوز
اجلميع ولي�س ال�سني والواليات املتحدة فقط اأو ال يفوز اأحد.
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تايالند
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تايالند ور�سمي ًا مملكة تايالند ،املعروفة �سابقا ب�إ�سم �سيام ،هي دولة
تقع يف جنوب �شرق �آ�سيا يف �شبه اجلزيرة الهندية ال�صينية حتدها
كل من الو�س وكمبوديا من ال�شرق ،وخليج تايالند وماليزيا من
اجلنوب ،وبحر �أندامان وميامنار من الغرب .تنق�سم تايالند �إداريا ايل
 75حمافظة التي بدورها تنق�سم ايل احياء وبلديات بالإ�ضافة ايل
عا�صمة اململكة التايالندية بانكوك التي تعدّ منطقة �إدارية خا�صة
وعا�صمة البالد و�أكرب مدنها ،ويقدر عدد �سكان تايالند بحوايل 66
مليون �شخ�ص ،مما ي�ضعها يف املرتبة  20عامليا ح�سب عدد ال�سكان.
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شخصيات

كيم جونغ أون ..زعيم كوريا الشمالية

ميثل اجليل الثالث
من �أ�سرته التي
حكمت البالد وراثي ًا
منذ حتريرها من االحتالل
الياباين .ورغم نق�ص املعلومات عن
�شخ�صيته و�أفكاره ف�إنه يو�صف ب�أنه «�صورة طبق
الأ�صل من والده».
المولد والنشأة

ولد كيم جونغ �أون يوم  8يناير/كانون الثاين  1983يف
"بيونغ يانغ" ،لعائلة ت�سل�سل فيها حكم البالد لثالثة
�أجيال منذ عهد جدها امل�ؤ�س�س "كيم �إيل �سونغ" الذي حرر
البالد من اليابانيني .وهو االبن الثاين للزعيم الكوري
ال�شمايل الراحل "كيم جونغ �إيل".
معطيات جمعتها �أجهزة اال�ستخبارات الكورية
وبح�سب
ٍ
اجلنوبية ف�إن جونغ �أون ُيرجح �أن يكون ابن كيم جونغ �إيل
من زوجته الثالثة ،وهي راق�صة يابانية الأ�صل تدعى "كو
يونغ" ُيعتقد �أنها ماتت ب�سبب �سرطان الثدي عام .2004
وتفيد تقارير �إعالمية ب�أن جونغ �أون من هواة كرة ال�سلة
وريا�ضة التزلج و�أفالم الإثارة .وهو -كوالده الراحل-
يعاين من مر�ض ال�سكري ،ومتزوج من "ري �سول جو».
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الدراسة والتكوين

ن�ش�أ جونغ �أون وترعرع
يف �سوي�سرا عندما كان عمه
ال�شقيق الأكرب لوالده� -سفري ًا لبالدهفيها ،وهناك در�س يف املدر�سة الدولية (حتت ا�سم
م�ستعار) حتى عام  ،1998و�أتقن عدة لغات �أجنبية
كالإجنليزية والفرن�سية والأملانية ،ثم عاد �إىل البالد بعد
تخرجه فدر�س العلوم ال�سيا�سية يف جامعة "كيم �إيل �سونغ
الع�سكرية" وتخرج منها .2007
الوظائف والمسؤوليات

توىل جونغ �أون عام  2010من�صب نائب رئي�س جلنة الدفاع
الوطني الكورية ال�شمالية برتبة جرنال ،وهو املن�صب
الذي ترقى منه �إىل مواقع �أخرى �أهلته لقيادة البالد �إثر
وفاة والده نهاية ال�سنة املوالية.
التجربة السياسية

ال يتوفر الكثري من التفا�صيل عن �شخ�صية جونغ �أون التي
تو�صف ب�أنها «غام�ضة» ،لأنه مل ُي�سمح خالل فرتة حكم
والده بت�سريب �أي تفا�صيل عنه �أو عن �أفكاره .كما مل
تن�شر له �صورة يف و�سائل الإعالم �إال يف �سبتمرب�/أيلول
 ،2010حني ظهر مع والده برفقة �شخ�صيات بارزة يف

وبعد يومني من ذلك ،األقى جونغ اأون اأول
النظام ،وهو ما اعتربه املراقبون اآنذاك
خطاب ًا متلفز ًا له اأمام ال�سعب الكوري
دليال على ت�سارع وترية توريثه.
فدعا اإىل ما �سماها «حملة من اأجل
ويف  29اأكتوبر/ت�سرين االأول 2010
الن�سر النهائي» ،واأ�ساد بعقيدة «اجلي�س
ع ّينه والده -بعد ترقيته اإىل رتبة
اأو ًال» التي انتهجها جده ووالده والتي اأدت
جرنال -نائب ًا لرئي�س اللجنة الع�سكرية
اإىل بناء رابع اأكرب جي�س بالعامل ،موؤكد ًا اأن
املركزية التابعة للحزب احلاكم التي تتوىل
«التفوق يف التكنولوجيا الع�سكرية مل يعد حكر ًا على
و�سع �سيا�سات البالد ،وكان ذلك التعيني اأوىل مراحل
االإمربياليني» يف اإ�سارة اإىل الواليات املتحدة وحليفتها كوريا
تهيئته خلالفة والده يف احلكم.
وقد انتخبه اجلي�س يف اأغ�سط�س/اآب من نف�س ال�سنة مندوب ًا اجلنوبية.
عنه اإىل موؤمتر حزب العمال ال�سيوعي احلاكم ،وهي خطوة
ويف  17يوليو/متوز  2012عزز �سلطاته بنيله لقب «مار�سال»
اع ُتربت ترقية لع�سويته يف اللجنة املركزية املذكورة ،كما
وتوليه من�سب قائد اجلي�س -الذي يعد اأعلى
وجه والده حينها تعليمات اإىل املوؤ�س�سات الهامة
من�سب ع�سكري يف البالد -اإثر عزله نائب
يف البالد بحلف «ميني الوالء» له.
املار�سال "ري يونغ" وهو الذي كان من
املقربني لوالده الراحل كيم جونغ
وبعد وفاة والده يف  19دي�سمرب/
اإيل.
كانون االأول  2011و�سفته
وكالة االأنباء الكورية ال�سمالية
بـ»الوريث الكبري» ،واأ�سادت به
باعتباره «الزعيم البارز حلزبنا
وجي�سنا و�سعبنا» ،مما عزز فر�سية
خالفته والده يف حكم البالد.

ترتكز معظم اأن�سطة كيم جونغ
اأون على ال�سوؤون املحلية حيث
تزدحم «�سفحة اأن�سطة الزعيم»
بالتد�سينات واخلطابات ذات الطابع
املحلي ،بينما �سلته باخلارج ال تتجاوز بعث
ً
فاعلة بقوة على
دول لي�ست
برقيات نادرة لقادة ٍ
م�ستوى العامل .ويظهر ملهم ًا ومعلم ًا يف كل مناحي احلياة.

ويف  30دي�سمرب/كانون االأول  2011اأُع ِلن ر�سمي ًا
اأن املكتب ال�سيا�سي للجنة املركزية حلزب العمال احلاكم
بناء على و�سية الزعيم الراحل -عني جونغ اأون قائد ًا اأعلىً
خرباء بال�ساأن
للقوات امل�سلحة (التي ت�سم  1.2مليون فرد) لكونه «ورث الذكاء وبالرغم من �سح املعلومات ب�ساأن �سخ�سيته ،فاإن
ً
والقدرة على القيادة والطبع واحل�س االأخالقي وال�سجاعة عن الكوري ال�سمايل يوؤمنون بوجود عدة قوا�سم م�سرتكة بينه وبني
والده جتعله «�سورة منه طبق االأ�سل يف وجهه و�سكل ج�سمه
كيم جونغ اإيل».
و�سخ�سيته» ،مما يوؤهله الأن يكون «زعيم ًا قوي ًا وقا�سي ًا بعد اأن
منا لديه االإح�سا�س املبكر بال�سلطة والنفوذ».
ويف  11اأبريل/ني�سان ُ 2012عني يف من�سب االأمني االأول
حلزب العمال احلاكم .وبعد يومني من ذلك واله
الربملان من�سب الرئي�س االأول للجنة الدفاع
الوطني التي تعترب اأعلى هيئة التخاذ
القرارات يف البالد ،فكانت تلك اخلطوة
االأخرية يف عملية نقل ال�سلطة ر�سمي ًا
اإليه لي�سغل من�سب «رئي�س الدولة».

وقد ذكرت وكالة اأنباء "�سينخوا" ال�سينية
اأن جونغ اأون اأبلغ م�سوؤوال �سينيا اأن «تنمية
االقت�ساد وحت�سني �سبل العي�س لل�سعب
الكوري -مبا مي ّكنه من بدء حياة �سعيدة
ومتح�سرة -هو الهدف الذي يكافح حزب
العمال الكوري لتحقيقه».

67

أطعمة آسيوية

أكثر األكالت الصينية شعبية في العالم
تعد ال�صني كوك ًبا م�ستقلاً بذاته ،ورمبا ال نظري له �أبدً ا من الناحية الثقافية واالجتماعية ويف اجلانب
املحبب على قلوب اجلميع وهو “الطعام”.
تتمتع ال�صني بقائمة مميزة من الأطعمة ال�شهية ،حيث يعد املطبخ ال�صيني �أحد �أهم عالمات الثقافة
ال�صينية ،وقد ر�صد موقع “� ”Chinese Highlightsأكرث الأطعمة ال�صينية �شعبية يف ال�صني والعامل،
وهي على النحو التايل:
 .1قطع الدجاج المالحة والحلوة:

هذا الطبق هو االختيار الأول لكثري من الأجانب املحبني للطعام ال�صيني،
وحلم اخلنزير كان املكون الأ�صلي له ،لكن مع تزايد الطلب عليه وات�ساع
�شعبيته ،مت �إعداد بدائل له لإر�ضاء قطاع امل�سلمني.

 .2دجاج الـ “جونغ باو”:

هذه الطريقة لإعداد الدجاج من �أ�شهر الأطعمة التي يطلبها الأجانب
وال�صينيون على ال�سواء ،واملكون الأ�سا�سي فيها الدجاج والفلفل احلار
والفول ال�سوداين املقلي.
خا�صا من دجاج الـ”جونغ باو” ،وفيه ُيغطى
�أعدت دول الغرب طب ًقا ً
الدجاج بالذرة واخل�ضار مع �صويا �صو�ص مالح و�آخر حلو ،مع �إ�ضافة
الثوم املهرو�س.

 .3ما بوه توفو:

هو �أحد الأطباق ذات ال�شعبية الوا�سعة يف مطبخ مقاطعة “�ست�شوان”،
والذي يرجع تاريخه �إىل �أكرث من مائة عام.
وترمز “ما” (� )Maإىل امل��ذاق احل��ار من م�سحوق الفلفل ،وال��ذي
ي�ستخدم بكرثة يف مطابخ املقاطعة.
�أما التوفو ،وهو جنب نباتي م�صنوع من حليب ال�صويا الغني مع اللحم
الأحمر البني املفروم والب�صل الأخ�ضر املفروم ،الذي يك�سب الطبق
ً
مذاقا ال مثيل له.
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:Wontons .٤

طبق الـــ  wontonsلي�س جمــرد طعا ًما ذي �سعبية وا�سعة يف
ال�سني ،بل اإنه عادة قدمية منذ عهد اأ�سرة “تهانغ” ،حيث اعتاد
ال�سينيون على تناول هذا الطبق يف ف�سل ال�ستاء ،ورمبــا يكون
نظري �سوربة “العد�س” يف م�سر ،لكن يف �سورة فطائر مقلية مثلثة
ال�سكل املح�سية بقطع اللحم املفروم اأو اجلمربي مع طبق ال�سوربة
ال�ساخنة املف�سلة لديك.
 .٥الﻔطائر الملﻔوفة “جياو زه”:

تعد الفطائر امللفوفة ،وهى نوع من املعجنات ،من اأ�سهر االأطباق يف ال�سني
على االإطالق ،خا�سة يف منطقة ال�سمال ،كما اأنها ذات تاريخ طويل جدً ا
ي�سل اإىل قرابة االألفي عام.
والفطائر امللفوفة عبارة عن قطع �سغرية من اخل�سار مع اللحم املفروم
امللفوفني يف قطعة رقيقة من العجني ،وميكن ا�ستبدال اللحم املفروم
باجلمربي اأو مكعبات الدجاج ،ويتم طهيها عن طريق الغلي اأو التبخري
اأو القلي.
 .٦المكرونة المقلية “تشاو ميان”:

طبق الت�ساو ميان هو النطق ال�سيني للمعكرونة املقلية ،وهى
االختيار االأكرث �سعبية بني االأجانب ب�سكل خا�س ،وهو عبارة عن
مكرونة م�ساف اإليها قطع اللحم اأو الدجاج اأو اجلمربي مع اخل�سار،
ويتم طهي املكرونة عن طريق البخار ا ً
أوال ومن ثم تنتقل ملرحلة
القلي.
 .٧بط بكين المشوﻱ:

يعد بط بكني امل�سوي من اأكرث االأطباق �سعبية يف بكني ،والذي اكت�سب
�سهرة عاملية فيما بعد ،ملا له من مذاق خا�س و�سهي.
توؤكل �سرائح البط مع الفطائر اأو �سويا �سو�س حلو املذاق اأو فول ال�سويا
مع الثوم املهرو�س.

 .٨ملﻔوفات الربيع:

هو نوع اآخر من املعجنات ال�سينية ،ويتم ح�سوها باخل�سار اأو اللحم
اأو ح�سب الطلب املف�سل لديك ،وبعد االنتهاء من احل�سو يتم قليها
حتى تكت�سب لونها االأ�سفر املميز.
وتعد هذه الوجبة هى االأكــرث �سعبية يف جيانغ �سي وجيانغ �سو
و�سانغهاي وفوجني وجوانغ جو و�سنجن وهونغ كونغ.
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ﻣعﺘﻘﺪات

الهندوسية

إعداد :سالم أبو هالل

يعترب الهندو�سيون الهندو�سية الدين اخلالد ،وبدايتها تتجاوز التاريخ الب�سري ،ثم و�سلت اإليهم عرب الع�سور مع
إلهي امل�سدر ،اأما القوميون الهندو�س فاإنهم يرون الهندو�سية باأنها الدين
ن�سو�س «فيدا» الذي يعتربونه اأبدي ًا وا ّ
احلق للهند فقط ،واأنها نزلت على ال�سعب االآريّ  ،الذي يعترب اجلن�س النبيل ،فقد عا�س االآريون يف الهند منذ
اآالف ال�سنني ،وحتدثوا باللغة ال�سن�سكريتية ،واأي�س ًا كتبوا الن�سو�س املقدّ �سة بها ،ي�سل تعداد اأتباع الهندو�سية
اإىل مليار ن�سمة ،منهم  890مليون ن�سمة يعي�سون يف الهند ،وتعترب الهندو�سية ثالث اأكرب ديانات العامل بعد
االإ�سالم و امل�سيحية ،وحتتوي �سبه القارة الهندية على %96من تعداد الهندو�س يف العامل.

هل الهندوسية ديانة ؟
تظهر م�سكلة يف اإيجاد تعريف موحد للهندو�سية ،فمنهم من يعتربها قانون،
ومنهم من يعتربها اأ�سلوب حياة ،اأو جمرد ترانيم وعبارة تردد يف االأعياد،
لكن االأمر خمتلف لدى الهندو�س ،فاإنهم يعتربونها اأ�سلوب حياة ونظام ًا
اإجتماعي ًا وديانة مرتابطة مع بع�سها  ،غري اأن الكثري من النا�س يجد �سعوبة
نبي لها ،بل واأي�س ًا تتعدد اأهدافها
يف تعريفها الأن لي�س هناك من مو ٍ
ؤ�س�س اأو ّ
تبع ًا لالأجزاء املختلفة التي كتبت على مر الع�سور ،ولتعدد االآلهة فيها،
ً
دفعة واحدة ،بل ا�ستغرق االأمر مئات ال�سنني ،ونق ًال
فالهندو�سية مل تكتب
عن املحكمة العليا بالهند « الديانة الهندو�سية التتبع نبي ًا بعينه ،وال تعبد
اإله ًا واحد ًا ،وال توؤمن مبفهوم فل�سفي واحد ،وال تتبع منط ًا موحد ًَا لل�سعائر
الدينية ،يف الواقع ال متثل املظاهر املتعارف عليها االأديان ،اإنها فقط اأ�سلوب
حياة” .
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األعيــــاد

هناك الكثري من االأعياد يف الهند وقد تختلف من منطقة اإىل اأخرى ،حتى بداية العام
تختلف من مكان اإىل اأخر.
 يوم أونام  :يعترب عيد هندي يحتفل به الهنود ب�سكل عام ،ويحتفل به اأهل منطقة "كريال"ب�سكل خا�س ،وهو من املهرجانات التعبدية يف الهند ،وتقام �سنوي ًا وفق ًا للتاريخ املاالوي يف
�سهري اأغ�سط�س اأو �سبتمرب ،ويكون مدة هذا العيد  10اأيام .ويتناول فيه املحتفلون االأرز
ويقومون اأحيان ًا بت�سذيب الزهور وتزيينها يف م�سابقات تقام خ�سي�س ًا لذلك يف نف�س
االحتفال.
 ديبافالي  :وهو عيد ت�ساء فيه االأنوار ،ي�ستمر لعدة اأيام ،وعاد ًة توزع فيه الهدايا. ماكار سانكرانتي .بونجال,لوهرﻱ  :يعني ا�سم “ماكار �سانكرانتي” الدخول اإىل برجاجلدي ،وي�سري اإىل نهاية احل�ساد ،يحتفل به با�ستخدام االألعاب النارية ،اأما “بوجنال “
ففي والية تاميل نادو ،حيث ي�سلق االأرز ويقدم لل�سم�س.
 شيﻔاراترﻱ  :هو العيد الرئي�سي للهندو�س ال�سايفا ،حيث تقدم العطايا “لالإله �سيفا”وتن�سد الرتانيم املمجدة.
 هولي  :ﻱرتبط هذا العيد بهزمية �سيطانية تدعا "هوليكا" ،ويلقى فيه عادة بامل�ساحيقاأو الطالء امللون للتعبري عن الفرح.
 راما نافامي  :وهو احتفال بالذكرى ال�سنوية مليالد "راما". راﺛا ياترا  :هو عيد ال�سيارات حيث ي�سحب فيه “ االإله جاجاناث” يف اأنحاء ال�سوارع يفعربة �سخمة.
 راكشا باندهان  :هو عيد يوؤكد على العالقات االأ�سرية.وهناك العديد من االأعياد معظمها يرتبط بحوادث متعلقة باآلهتهم.
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ﺗﻘﺮيﺮ

أرقام مﺨيﻔة..

كيف تبدو الحرﺏ
بين أمريكا والصين؟؟
�سبوتنيك العربية -اإذا اندلعت املواجهة بني اأول وثالث اأقوى جيو�س العامل (اأمريكا وال�سني)
�ستكون حربا مدمرة ،الأنهما ميتلكان اأكرث من األف �سفينة حربية ونحو  100غوا�سة ،و22
حاملة طائرات ،اإ�سافة اإىل نحو  10اآالف دبابة واأكرث من  70األف مدرعة ،يف الرب ،بينما
متتلك قواتهما اجلوية اأكرث من  16األف طائرة حربية بينها نحو  6اآالف مروحية.
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تنفق اأمريكا وال�سني جمتمعتني اأكرث من  980مليار دوالر �سنويا ،على جي�سني تعداد قواتهما العاملة يتجاوز  3.5ماليني جندي،
بينما يتجاوز تعداد �سكان البلدين  1.5مليار ن�سمة ،وميتلكان م�ساحات يتجاوز جمموعها  19مليون كيلومرت مربع.
حرﺏ المحيط الهادﺉ
اأ�سبحت العالقات بني الواليات املتحدة االأمريكية وال�سني اأكرث توترا يف االآونة االأخرية ،واأ�سحى احلديث عن احتماالت اندالع
احلرب يف املحيط الهادئ ،ي�سغل املراقبني الع�سكريني حول العامل.
وذكرت �سحيفة "�ساوث ت�ساينا مورنينغ بو�ست" ال�سينية ،اأنه مت ر�سد طائرات ع�سكرية تابعة للقوات اجلوية االأمريكية ،فوق
قناة با�سي ،بني الفلبني وتايوان حيث كانت يف طريقها اإىل بحر ال�سني اجلنوبي للقيام مبهمة ع�سكرية ت�ستمر  60يوما بحثا عن
الغوا�سات ال�سينية.
وتقول جملة "نا�سيونال اإنرت�ست" االأمريكية" :اإذا اندلعت حرب بحرية بني اال�سطولني االأمريكي وال�سيني يف غرب املحيط
الهادئ ،فاإنه من املمكن اأن تخ�سر اأمريكا تلك احلرب" ،م�سرية اإىل اأن قدرة ال�سني على تعوي�س اأي خ�سائر يف �سفنها احلربية
�ستكون اأ�سرع من قدرة االأ�سطول االأمريكي".
واأ�سافت" :اإذا امتد اأمد احلرب �ستكون الواليات املتحدة االأمريكية هي الطرف اخلا�سر الأنها لن ت�ستطيع مناف�سة ال�سني يف
تعوي�س ما تخ�سره من �سفن حربية اأثناء القتال".
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وتتكون القوة العاملة
للجي�ش ال�صيني من 2.1
مليون جندي ،و� 510آالف
جندي يف قوة االحتياط،
مقابل  1.4مليون جندي
و� 860ألف جندي يف قوة
االحتياط التابعة للجي�ش
الأمريكي.

القــوة البشرية… مقارنة باألرقام
ويحتل اجلي�ش الأمريكي املرتبة الأوىل عامليا بني �أقوى  138جي�شا يف العامل،
بينما يحتل اجلي�ش ال�صيني املرتبة الثالثة عامليا ،بح�سب موقع "غلوبال فري
بور" الأمريكي ،الذي �أورد مقارنة بالأرقام بني اجلي�شني ،وفقا لإح�صائيات
.2020
ورغم �أن الدولتني متتلكان �أ�سلحة نووية ميكن �إطالقها من الرب والبحر واجلو
(الثالوث النووي) �إال �أن القوة النووية لكليهما ال يتم احت�سابها �ضمن ت�صنيف
قوة اجليو�ش.
ومتتلك الدولتان م�ساحات جغرافية هائلة �إ�ضافة �إىل تعداد �سكاين �ضخم،
فبينما تتجاوز م�ساحة ال�صني  9.5مليون كم مربع ،ف�إن م�ساحة الواليات
املتحدة الأمريكية تتجاوز  9.8مليون كم مربع.
عدد �سكان ال�صني نحو  1.4مليار ن�سمة بينهم  752مليون �شخ�ص ميثلون قوة
ب�شرية متاحة للعمل ،وعدد �سكان الواليات املتحدة الأمريكية نحو  329مليون
ن�سمة بينهم  144مليون ن�سمة ميثلون قوة ب�شرية متاحة للعمل.
وي�صلح للخدمة الع�سكرية يف ال�صني �أكرث من  621مليون �شخ�ص وي�صل �إىل
�سن التجنيد �سنويا �أكرث من  19مليون �شاب ،ويف الواليات املتحدة الأمريكية
�أكرث من  119مليون �شخ�ص ،وي�صل �إىل �سن التجنيد �سنويا �أكرث من �أكرث من 4
ماليني �شخ�ص.
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وت�صل ميزانية دفاع اجلي�ش
ال�صيني �إىل  237مليار دوالر،
ولديه احتياطي من العمالت
الأجنبية يتجاوز  3.2تريليون،
مقابل 750 ،مليار دوالر ميزانية
اجلي�ش الأمريكي ،بينما ي�صل
االحتياطي النقدي من العمالت الأجنبية يف
�أمريكا �إىل �أكرث من  123.3مليار دوالر.
ت�ضم القوة اجلوية للجي�ش ال�صيني  1232مقاتلة،
و 371طائرة هجومية ،و 224طائرة نقل ع�سكري،
و 314طائرة تدريب ،و 111طائرة مهام خا�صة،
�إ�ضافة �إىل  911مروحية بينها  281مروحية
هجومية.
وت�ضم القوة اجلوية للجي�ش الأمريكي �أكرث من
 2000مقاتلة و 715طائرة هجومية ،و945
طائرة �شحن ع�سكري ،و�أكرث من  2600طائرة
تدريب ،و 742طائرة للمهام اخلا�صة ،و�أكرث من
 5700مروحية ،بينها  967مروحية هجومية.
القوات الربية� ...أرقام خميفة
ت�ضم القوة الربية للجي�ش ال�صيني  3500دبابة
و� 33ألف مدرعة ،و 3800مدفع ذاتي احلركة،
و 3600مدفع ميداين ،و 2650راجمة �صواريخ.

ت�سم القوة الربية للجي�س االأمريكي اأكرث من
 6200دبابة ،واأكرث من  39األف مدرعة ،و1400
مدفع ذاتي احلركة ،واأكرث من  2700مدفع
ميداين ،ونحو  1300راجمة �سواريخ.
ت�سم قوة االأ�سطول ال�سيني حاملتي طائرات،
و 74غوا�سة ،و 36مدمرة ،و 52فرقاطة ،و50
كورفيت ،و� 220سفينة دورية ،و 29كا�سحة
األغام بحرية.
ميتلك االأ�سطول االأمريكي  20حاملة طائرات،
و 66غوا�سة ،و 91مدمرة ،و 19كورفيت ،و13
�سفينة دورية ،و 11كا�سحة األغام بحرية ،وال
ميتلك فرقاطات.
الدعم اللوجيستي
متتلك ال�سني  507مطارات ،واأكرث من 4600
�سفينة جتارية ،و 22ميناء بحري ،وقوى عاملة
تتجاوز  800مليون �سخ�س ،و�سبكة طرق تتجاوز
 3.8مليون كيلومرتا ،و�سبكة �سكك حديدية
طولها  86األف مرتا ،وهو ما يجعلها قوة دعم
لوجي�ستي هائلة ،توفر للجي�س ال�سيني غطاء
كبري للدعم واالإمداد والتموين يف وقت احلرب
برا وبحرا وجوا.
ومتتلك الواليات املتحدة االأمريكية اأكرث من
 13500مطار ،ونحو � 3700سفينة جتارية،
و 35ميناء بحري ،وقوى عاملة تتجاوز 160
األف �سخ�س ،و�سبكة طرق تتجاوز  6.5مليون
كيلومرتا ،اإ�سافة اإىل ال�سكك احلديدية التي
ي�سل طولها اإىل اأكرث من  224األف كيلومرتا.
وتنتج ال�سني نحو  3.8مليون برميل نفط يوميا،
لكنها ت�ستهلك  13.5مليون برميل يوميا ،بينما
تنتج الواليات املتحدة االأمريكية  9.3مليون
برميل نفط يوميا ،وت�ستهلك  20مليون برميل
يف اليوم.
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جدلية التوسع اإليراني إقليمياً في ظل
مواجهتها مع االحتــالل «اإلسرائيلي»
د .خالد هنية  -باحث وخمت�ص يف ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية الدولية

لعل من �أكرث املقرتبات التي ميكن من خاللها فهم طبيعة املحور الذي
تعمل �إيران على حتقيقه ال �س ّيما جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،هي
«نظرية الدور» ،والتي متكن تركيزها يف اجلانب الذي متثله �إيران يف
إقليمي يف التدخل يف املنطقة من خالل املنطلقات التي
بناء دورها ال ّ
ي�صوغها �صانع القرار يف الدولة ،يف ظل ت�صادم امل�شاريع ،فيتحرك
مع ق�ضايا املنطقة وفق اعتبارات الدولة القائدة ،فريى �صانع القرار
الإيراين �أن الق�ضية الفل�سطينية من الق�ضايا املهمة التي تقع م�س�ؤولية
الوقوف �إىل جانبها على عاتقه ،وهو ما �سنقف عليه يف منت الورقة.

ت�ستند ال�سيا�سية الإيرانية يف التعاطي مع الق�ضية الفل�سطينية �إىل مقولتني �أ�سا�سيتني� :أوالهما تنادي ب�ضرورة تقدمي
كطريق لتحرير الأر�ض
الدعم املايل والع�سكري وال�سيا�سي ملن ميثل م�شروع املقاومة امل�ؤمن بالبندقية والكفاح امل�سلح
ٍ
الفل�سطينية� ،أما الأخرى فتقوم على رف�ض التعامل مع �أ�صحاب م�شروع الت�سوية ال�سيا�سية واملفاو�ضات مع �إ�سرائيل .ولطاملا
حر�صت طهران على الف�صل بني امل�شروعني وتقدميهما ك�أنهما ر�ؤيتان خمتلفتان بالكامل.

منطلقات الر�ؤية الإيرانية للمحور
ً
ب�شكل مبا�شر ،التي ال ت�ستطيع �إيران حتقيقه كدولة ،وميكن
حالة من الردع لالحتالل الإ�سرائيلي
�إن هذا املحور ي�شكل
ٍ
حالة �إقليميةُ ،ت�ؤمن
حتقيقه من خالل حلفائها ،الذين تعتمد على دورهم املبا�شر يف حماربة االحتالل ،مما يحقق �صناعة ٍ
التو�سع الإيراين يف ح�صر النفوذ الأمريكي والقوى الإقليمية املوالية له ،على �أ�سا�س الدبلوما�سية الناعمة ،والتي يعترب
ناعمة يف ذلك .البقاء على طاولة �صناع القرار الإقليمي والدويل يف تقرير م�صري
موقفها الإيجابي جتاه فل�سطني �أبرز قو ٍة
ٍ
املنطقة ،وفر�ض �شروطها �ضمن ا�سرتاتيجية الوقوف يف وجه قوى الهيمنة.
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حيث اإنّ هناك ً
نقاطا متعدد ًة تودي يف هذا املحور بالو�سول اإىل الهدف املرج و وهي كاالآتي:

= ا�ستعداء االإدارة االأمريكية واالإدارات اليمينية املتطرفة يف «اإ�سرائيل» الإيران واتهامها باالإرهاب ودعمه ،وهنا يتم
تعريف االإرهاب من وجهة نظرهم بن�سبته لكل حركات املقاومة يف املنطق.
= االعرتاف بالقد�س عا�سمة لالحتالل ،ونقل ال�سفارة ،وال�سغط على «االأونروا» ،ودعم �سيا�سة هدم املنازل يف القد�س،
و�سوحا.
جعلت من هذا الت�سنيف اأكرث
ً
= ت�سدر اليمني املتطرف يف «اإ�سرائيل» وو�سول «ترامب» اإىل ال�سلطة ،اأعاد ترتيب االأوراق ليوحد القوى التي اختلفت يف
خندق واحد.
ت�سخي�سها وتناولها لبع�س ملفات املنطقة ،و�سكل حمو ًرا م�ستعدً ا اليوم ليكون هو واإيران يف
ٍ
= �سعف املحور العربي و�سعف متا�سكه ،وتوجهاته التى هي عك�س توجهات القوى املعادية للم�سروع االأمريكي.

77

= احلالة التطبيعية غري امل�سبوقة عرب ًيا مع «�إ�سرائيل».
حلرب �ضد �إيران.
= التحالف ال�سعودي الإماراتي مع �أمريكا من �أجل ا�ستدراج الأخرية
ٍ
ً
حلرب �ضد �إيران � ً
مراهنة على التفاعل العربي ،الذي يزيد من هذه
أي�ضا،
ويف نف�س الوقت ا�ستدرجت «�إ�سرائيل» الواليات املتحدة
ٍ
احلالة الرغائبية ،لكنها ف�شلت �إىل حد الآن .يت�شابك املوقف الإيراين مع قوى املقاومة الفل�سطينية على �ضرورة �إنهاء الوجود
ٌ
راعية للإرهاب يف املنطقة ،وزوالها �سي�ضعف حلفاءها التقليديني .اخلالف مع املحور
«الإ�سرائيلي» .وكذلك ينظرون ل «�إ�سرائيل» �أنها
ال�سعودي من قبل حلفاء �إيران ذات ال�سمة املذهبية التي ذكرناها �ساب ًقا ،حيث تت�شارك معهم قوى املقاومة يف �أن العداء والتطبيع
الذي تقوده بع�ض دول جمل�س التعاون ي�ضعهم يف نف�س املربع على قاعدة العداء ل»�إ�سرائيل» والقوى املعادية له ،ال العك�س.
ؤ�شرات
�إن للدعم الذي تقدمه �إيران لوج�ست ًيا وتقن ًيا ،دو ًرا مه ًما يف تقدم العالقات ،وبناء الرهان عليها .حيث �إن هذا الأمر يعطي م� ٍ
ً
مهمة على �صعيد الر�ؤية الإيرانية القائمة على �إنهاء «�إ�سرائيل» وهو الهدف الذي يتقاطع مع ر�ؤية قوى املقاومة الفل�سطينية.
ً
ومقدرات ً
وم�شرتكة يف
مهمة
أدوات
ٍ
فم�شاريع ذاتية ومو�ضوعية تدفع لذلك ،ونظ ًرا لأن اال�سرتاتيجية الإيرانية �صارمة وتعتمد � ٍ
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احتياج من قبل
احلاجة اإليها ملواجهة «اإ�سرائيل» ،فهناك
ٌ
ٌ
املقاومة الإيران يف كل االأحوال ،وهي ٌ
ٌ
ونافذة
قوية
دولة
مك�سب ،فكيف يف ظل غياب القوى الداعمة
والعالقة معها
ٌ
ً
خا�سة يف ظل ان�سداد االأفق ،ويف
للق�سية الفل�سطينية،
املقابل فاإن اإيران هي الداعم الوحيد للمقاومة بدون
�سروط وبكامل الرتحيب.
ٍ
وهذا يعطي موؤ�س ًرا مه ًما من موؤ�سرات اال�سطفاف الفل�سطيني
املقاوم اإيل جانب اإيران ،ومع بروز العداء ل»اإ�سرائيل»
وامتداد رقعة تهديدها ،تزايدت الرغبة بني الطرفني
الأن يكونا حل ًفا م�سرت ًكا يف اإطار معادة «اإ�سرائيل» ،لكن دون
ال�سكل املذهبي الذي ت�سري به اإيران.
ولقد مرت حربان على قطاع غزة وكانتا ميدا َنني للتعاون
ٌ
اعتداءات
امل�سرتك املوجع للكيان ،يف عام  2019كان هناك
أمريكية» على كل مكونات املحور.
إ�سرائيلية-ا
«ا
ٍ
ٍ

ح�سار اإيران والتداعيات احلا�سلة يف اخلليج ،ولبنان ،والعراق ،وفل�سطني،
واليمن ،كلها زادت من التن�سيق والروؤية امل�سرتكة لالأحداث بني مكونات
املحور.
بعد حالة الفتور التي �سيطرت على العالقة اإبان الثورات العربية ،حتديدً ا
االأزمة ال�سورية ،ووفق ظروف التحوالت االإقليمية ،اأدركت االأطراف
اأهمية ترميم العالقات ملواجهة املخاطر والتحديات ،االأمر الذي اأدى
ً
ملمو�سة
متقدم ،فلقد اأ�سحى املحور يرى نتائج
موقع
ٍ
لتطور العالقات اإىل ٍ
ً
ً
رادعا ال باأ�س به ،فحادثة ا�ستهداف
إجنازات
وواقعية وا
ميدانية ،وميزا ًنا ً
ٍ
اأرامكو يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل امل�سريات ،ال تنبئ فقط بتطور
قدرات املقاومة ،بل اإن اأمريكا مل ت�ستطع اأن ترد على مثل هذه احلادثة،
وذات ال�سيء يف قطاع غزة املحا�سر والذي ال يوجد فيه اأي اأ�سباب للحياة،
عالية
جتد اأن املقاومة هناك تقف باملر�ساد لكل جتاو ٍز «اإ�سرائيلي» ،ومبهار ٍة
ٍ
ت�ستطيع �سبط اإيقاع االأداء حتى ال يندرج اإىل ما بعد حافة الهاوية .هذه
التطورات توؤكد جناعة هذا املحور وتقدمه وا�ستمراره.
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احصائيـــات فيروﺱ
كورونا في جنــــــوﺏ
شـــــــرق آسـيــــــــا

50,369
45,352
27

عدد االإ�سابات املوؤكدة
عدد املتعافيــــــن
عدد الوفيات

8,897
8,600
124

ماليزيا

�سنغافورة

420
365
0

فيتنام

الفلبني
80,448
26,110
1,932
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تيمور ال�سرقية
24
24
0

98,778
58,773
4,781

3,291
3,109
58

تايلند

�إندوني�سيا

141
138
3

بروناي

ميامنار
350
290
6

كمبوديا

225
143
0

الو�س

20
19
0
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وت�ستمر �سل�سلة الويبنار ..

م� ٌ
حكومية ،ت�أ�س�ست عام 2016م وتهدف �إىل تر�سيخ قيم التوا�صل واحلوار والدميقراطية بني ال�شرق الأو�سط
ؤ�س�سة غري
ٍ
ومزدهر اقت�صادي ًا ،من خالل تنمية الوعي ال�سيا�سي
م�ستقر �سيا�سي ًا
م�ستقبل
والدول الآ�سيوية ،وامل�ساهمة يف بناء
ٍ
ٍ
ٍ
والثقايف ،وتبادل اخلربات وحتديد الأولويات بالإ�ضافة �إىل تعزيز الفهم املتبادل بني املنطقة وحميطها الدويل.
اجتماعي بعديد اللغات العاملية ،وهي الغنية باملقاالت ووجهات النظر والتحليالت
توا�صل
ميتلك املنتدى من�صات
ٍ
ٍ
والدرا�سات ذات ال�ش�أن.
وي�سعى املنتدى �إىل حتقيق �أهدافه من خالل �إدارة حوار عميق بني القوى املجتمعية والقيادات الفكرية واحلركات
ال�شبابية ورجال الأعمال .وميثل املنتدى ا�ستجابة للتحوالت امل�صريية التي يعي�شها ال�شرق الأو�سط والآمال التي حتدو
�شعوبه يف حتقيق قدر �أكرب من التكامل واال�ستقرار ،مع الدول الآ�سيوية وفتح فر�ص التعاون والتنمية يف كافه املجاالت.

سياسات منتدى آسيا والشرق األوسط
 ت�أ�سي�س بيت خربة يف العالقات وال�ش�ؤون الآ�سيوية وال�شرق �أو�سطية. ي�ؤكد املنتدى انه لي�س حزبا �سيا�سي ًا ،وحمافظتة على كونه م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين. ي�ؤكد املنتدى ان توا�صله مع امل�ؤ�س�سات ال�شقيقة ب�شكل خا�ص وباقي امل�ؤ�س�سات مبا فيها القوى ال�سيا�سية املختلفه حاكمةومعار�ضة ،يتم دون االنحياز �إىل احد.
 ي�ؤكد املنتدى على طبيعة عمله املجتمعي التنموي ،دون اال�شتغال بال�سيا�سة ب�شكل مبا�شر ،وان كان ذلك احد جماالته. ي�ؤكد املنتدى احرتامه قوانني كل بلد وادراكه خل�صو�صياته ،معلنا التزامه بانظمته وقوانينه ،بعيدا عن اخلو�ض يف �أيةجتاذبات داخلية.
 ي�ؤكد املنتدى �أن دوره يتجاوز فكرة تو�صيل املعلومه فقط ،بل تلم�سها وحتليلها والت�أكد منها ،بغيةاي�صالها ل�صناع القرار ونا�شطي املجتمع املدين وقادته ف�ضال عن االعالميني وال�سيا�سيني واملفكرين
واملثقفني.
 يرى املنتدى �ضرورة تو�ضيح ما يجري يف ال�شرق الأو�سط ،بعيدا عن ت�شكيل البع�ض ر�ؤيته وت�صوراتهعن منطقتنا من خالل و�سائل االعالم املختلفه وحتديدا الغربيه منها.
 ي�ؤكد املنتدى �أنه وان مل يكن م�ؤ�س�سة ا�ستثمارية �أو م�ؤ�س�سة ا�ست�شارات تنموية ،اال ان دوره يكمنيف �أهمية �سعيه لإيجاد من�صات تعارف بني امل�ستثمرين يف املنطقتني.

