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الالجئون ّ
يغيرون أوروبا
بقلم :عزيزة عبدالعزيز منير*

تش���غل أزمة الالجئين دوائر صن���ع القرار في االتحاد األوروب���ي خصوصًا منذ اندالع
َّ
الح���رب في س���ورية .وأثرت هذه األزمة ف���ي صياغة السياس���ات الداخلية والخارجية
لالتحاد األوروبي تأثيرًا كبيرًا خالل السنوات القليلة الماضية.
وتن���اول تقرير « »Europe’s migration maelstrom and its political tidesأو «دوامة
الهجرة إلى أوروبا وتبعاتها السياس���ية» ،الصادر حديثًا عن مركز الدراسات االستراتيجية
الدولية ،أهم هذه التغيرات التي طرأت على سياسة االتحاد األوروبي الداخلية والخارجية.
أول هذه التغيرات هو تخصيص المزيد من موازنة االتحاد األوروبي منذ العام  2015لمواجهة
ه����ذه األزمة .وما دفعه االتحاد األوروبي ( 6باليين ي����ورو) إلى تركيا لوقف تدفق أكبر موجة من
الالجئي����ن في الع����ام  ،2016هو مثال على تغي����ر أولويات إنفاقه خارجيًا .وف����ي ضوء نجاح هذا
التمويل في تقليص أعداد الالجئين ،حاول صانعو سياس����ات االتحاد األوروبي عقد صفقات مع
ً
بالد مجاورة حتى لو كانت في حالة اضطراب وينقصها االستقرار السياسي ،ومنها ليبيا مثال.
أما التغير الثاني فهو نجاحه في تحويل وكالة حرس الحدود والس���واحل –-Frontex
ً
والتي كانت في ما سبق وكالة حدودية صغيرة وممولة تمويال ضعيفًا إلى وكالة قوية
ذات وجود بارز لحماية الحدود البرية والساحلية ألوروبا.
وأث���ار هذا األم���ر حفيظة بعض دول االتحاد التي خش���يت من أن تتنازل عن س���يطرتها
وس���يادتها على أراضيها إل���ى  .Frontexوكان أبرز المعارضين رئيس ال���وزراء الهنغاري
فيكتور أوروبان ،الذي أعلن خشيته من تحول بالده إلى مجرد «معسكر الستقبال المهاجرين»،
م���ا يهدد حقها في الدفاع ع���ن حدودها .التغير الثالث ،يتمثل ف���ي قرار مفوضية االتحاد
األوروبي إدراج معدل استقبال الالجئين كمعيار لحصول الدول األعضاء على تمويل.
وفي ه���ذا اإلطار من المقرر تقليص التمويل إلى دول ش���رق أوروبا ووس���طها ،التي
ترفض استقبال الالجئين ،كما أن األموال المخصصة إلدارة أزمة الالجئين ستؤثر سلبًا
في تمويل جهود االتحاد األوروبي في مجاالت أخرى ،أبرزها التنمية االقتصادية.
فالعام  ،2017طلبت مفوضي���ة االتحاد األوروبي زيادة قدرها  225بليون يورو ألغراض
بناء الثقة ومنع النزاعات في دول متوسطية مشاطئة له ،بينما لوحظ انخفاض الموازنة
المخصصة ألغراض مكافحة الفقر والتنمية المستدامة في هذه الدول.
عطف���ًا على ه���ذه التغيرات الثالث���ة المهمة خارجي���ًا ،فقد فاق االهتم���ام بضرورة
الس���يطرة على حدود أوروبا وتعديل نظام اللجوء تلبية لهذا الغرض القضايا األوروبية
ُ
الملحة األخرى مثل مفاوضات  Brexitوإصالح منطقة اليورو .Eurozone reform
وعلى المستوى القومي ،أصبحت مسألة تشكيل الحكومات أمرًا صعبًا وتستغرق وقتًا
ً
طوي�ل�ا حيث تختلف األحزاب الناجحة في ما يتعلق بسياس���ات معالجة أزمة الالجئين
أو كيفي���ة التعامل مع األحزاب المتطرفة والمناهض���ة لالجئين ،والتي أصبحت تحصد
أصواتًا متزايدة في االنتخابات وتحظى بتمثيل برلماني ،فعلى سبيل المثال استغرق
تش���كيل الحكومة األلمانية األخيرة س���تة أش���هر – حيث كان أكبر األحزاب المعارضة
(ح���زب البديل األلماني) حزبًا مناهضًا لسياس���ة أنغيال مي���ركل المتعلقة بالالجئين -
بل إن مس���تقبل الحكوم���ة المؤلفة كان على المحك عندما َّ
ه���دد أحد األحزاب  -الحزب
االجتماع���ي الديموقراط���ي  -بمغادرة االئت�ل�اف الحكومي إذا لم تتخ���ذ انغيال مركل
سياسة أكثر صرامة في التعامل مع الالجئين.
نهاية القول ،إنه بينما َّ
توس���ع االتحاد األوروبي في مس���اعداته خصوصًا ألغراض األمن وضبط
الحدود وفي شكل أقل ألغراض التنمية في البالد األصلية للمهاجرين أو بالد العبور ،يبقى الهدف
الرئيس لهذه المساعدات وقف تدفقات الهجرة والتي انخفضت في شكل ملحوظ العام .2018
ويمكن القول إنه إذا اس���تمر صعود القوى السياسية المناوئة للمهاجرين في العام
 ،2019لن ترس���م هذه القوى فقط مالمح البرلمان األوروبي والمفوضية األوروبية اللذين
َ
س���تقوض نظام القيم
يرس���مان سياس���ة أوروبا الداخلية والخارجية فحسب ،ولكنها
والمعايير -الذي طالما نادى به المؤسسون األوائل للوحدة األوروبية  -وستتحول أوروبا
إلى قلعة حصينة يموت على أبوابها المغلقة آالف الالجئين البائس���ين غرقًا في البحر
المتوسط الذي َّ
تحول إلى مقبرة مائية.
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أنفاق سيناء األربعة
م���ن بين كل المش���اريع الضخمة الت���ي يتبناها الحكم في مصر ،كمش���اريع الغاز أو مترو
األنفاق ،أو اس���تصالح األراضي أو العاصمة اإلدارية الجدي���دة ،أو المجتمعات العمرانية في
المحافظات ،تبقى األنفاق األربعة الجديدة التي تمر تحت قناة السويس ،وتربط شبه جزيرة
س���يناء بالوادي المشروع األول الذي يثير غضب «اإلخوان» والجماعات والتنظيمات اإلرهابية
األخرى ،التي س���عت منذ ضرب الربيع العربي المنطقة إلى عزل سيناء وتحويلها إلى «إمارة
إسالمية» ومركز لتجميع اإلرهابيين وتدريبهم ونقطة النطالقهم إلى دول وأماكن أخرى.
وفقًا للمعلومات الرسمية فإن العمل في تلك األنفاق قارب على االنتهاء ،ومن المقرر
أن يفتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيس���ي في غضون أس���ابيع ،ليتحول حلم
اإلرهابيين في إمارتهم إلى كابوس كبير ،خصوصًا أن دخول تلك األنفاق مرحلة العمل
يتواك���ب مع خطة تنفذها الحكومة للنهوض بش���به الجزي���رة تتضمن بناء مجتمعات
حضارية وشبكة للطرق ومصانع ومزارع سمكية واستصالح آالف األفدنة.
ليس سرًا أن الحملة التي يشنها الجيش المصري ضد اإلرهابيين ،والتي أطلق عليها
«العملية الشاملة في سيناء  ،»2018حققت نجاحات كبيرة ،وأن أماكن إيواء اإلرهابيين
ومعس���كراتهم جرى القضاء عليها ،ولم يتبق س���وى بعض الفلول منهم إما يختبئون
في بعض المغارات والدروب الصحراوية ،أو يحاولون التخفي وسط األهالي ،والتوقعات
تشير إلى انتهاء الحملة قبل نهاية العام الجاري.
سيتزامن فتح األنفاق األربعة مع دخول المشاريع األخرى حيز التنفيذ ،وكذلك عودة
الحياة إلى طبيعتها في مدن س���يناء التي عاش���ت على مدى الس���نوات الست األخيرة
اإلرهاب وآثاره المدمرة ،ودفعت ثمنًا غاليًا لإلبقاء على مصر موحدة ومتماسكة.
بعد أس���ابيع ستتمكن الشاحنات والس���يارات من الوصول إلى سيناء في يسر ووقت
قصير ،وس���يتدفق آالف الش���باب المصريين إلى هناك للعمل أو السكن ،وسيكون على
اإلخوان والمنصات اإلعالمية القطرية والقنوات التي تبث من الدوحة ولندن وإسطنبول
أن تغير من مفرداتها ،وإلغاء الفقرات التي ظلت تعيدها على مدى س���نوات وتزعم أن
السيسي سيبيع سيناء ،أو سيتخلى عنها ويهملها ،أو يحارب أهلها!
الالف���ت هنا أن بيانات المتحدث العس���كري المصري ،التي يح���رص على بثها دوريًا
لإلعالن عن تفاصيل ما يجري في الحملة العسكرية في سيناء كل فترة ،خلت أخيرًا من
المعلومات عن تدمير أنفاق تربط بين قطاع غزة ومدينة رفح المصرية ،والتي ظلت على
مدى سنوات مصدرًا ألسلحة المتطرفين وموردًا ألموال المجرمين والمهربين ،إذ يبدو أن
المنطقة هناك صارت خالية منها ،وأن الحدود بين القطاع ومدينة رفح أصبحت نظيفة،
وهو أمر آخر يؤلم اإلخوان وكل الجهات التي تدعمهم.
سيناء التي ظلت منذ اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل ال يربطها بالوادي المصري سوى
نفق الش���هيد أحمد حمدي عند مدينة السويس وجسر السالم في مدينة اإلسماعيلية،
ظلت تعاني معضلة االنتقال بين ضفتي القناة ،والتي بقيت أس���يرة «المعديات» التي
يضطر األهالي الس���تخدامها في ذهابهم وإيابهم بي���ن ضفتيها ،لكن وجه الحياة في
شبه الجزيرة سيتغير ،خصوصًا الجزء الشمالي منها الذي تمكن اإلرهابيون من االنتشار
فيه ،وسعى اإلخوان إلى احتضانه ونزعه عن باقي األراضي المصرية ،ويكفي اإلشارة إلى
ً
أن الجيش دمر نحو  1300نفق استخدمها اإلرهابيون طويال للفرار إلى قطاع غزة بعد كل
عملية إرهابية قرب الحدود والعودة مجددًا باألس���لحة والمتفجرات استعدادًا للعملية
الت���ي تليها ،لم ينس المصريون بعد تهديدات قادة اإلخوان ورموز الجماعة أثناء فض
اعتصام���ي «رابعة العدوية» و«النهضة» ،بتحويل س���يناء إلى كتلة لهب إذا لم تتوقف
خطط فض االعتصامين ،كما أن عش���رات اللقط���ات المصورة أظهرت عددًا غير قليل من
اإلخوان هجروا المدن ورحلوا إلى سيناء لاللتحاق هناك بتنظيم داعش ،أو التدريب على
العمليات االنتحارية واس���تخدام المتفجرات واألس���لحة ،للعودة مجددًا إلى العاصمة أو
مدن مصرية أخرى لتفجير األبرياء وقتل المصلين في المساجد والكنائس.
تتغير مصر نحو األفضل ولو ببطء ،أصبح اإلخوان خلف ستار المؤامرات واإلرهاب بعد
أن كانوا يحكمون البلد ويتحكمون في مصيره ،انتهت الفوضى ،وإن كانت بعض آثارها
تؤرق المصريين ،لكن الدولة صارت آمنة مستقرة متماسكة ،اختفت أزمات ظلت تنهك
المصريين كالطرق والمواصالت والسلع األساسية ،وإن كانت األسعار مرتفعة والدخول
قليلة لكن الناس كيفوا أوضاعهم رغم المعاناة ولم يستجيبوا لدعوات التحريض ،جرى
القضاء على أنفاق الشر واإلرهاب في أقصى شمال سيناء وستفتتح قريبًا أنفاق الخير.
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بقلم :فيتالي نعومكين*
تغص وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي لدى عدد كبير من الدول
في األيام األخيرة بتعليقات حول خطة لتش���كيل حلف أمني ش���رق أوس���طي
( ،)MESAأو ما يمكن تسميته «حلف ناتو عربي».
عل���ى ما يبدو ،أن اإلط���ار العام لهذه الخطة أصبح واضح���ًا ولم يبق هناك ما
يمكن التعليق عليه ،وإنما بقي فقط انتظار التطور المستقبلي لألحداث حين
تتضح كامل التفاصيل.
ال يمكن النظر إلى هذا المش���روع ،مهما كان االس���م الذي سيحمله ،من دون
ربط���ه بمجموعة أحداث أخرى في المنطقة تش���كل م���ع بعضها البعض لوحة
متكامل���ة بدأت تتجلى فيها أطر إعادة صياغة جدية لكامل منظومة العالقات
الدولية فيها.
يمك���ن وبثقة التكهن ب���أن الحديث يدور عن محاولة تش���كيل ،في جزء من
الش���رق األوس���ط ،نظام أمني غير ش���امل (مع عناصر هيكلية تحالفية وتحت
رعاية دول عظمى من خارج المنطقة) ،أو حتى نظام إقليمي جديد.
ح���وار المنامة األخير بات عالمة واضحة في تقدم المش���روع المذكور أعاله،
حيث كاد يكون فيه جيمس ماتيس وزير دفاع الواليات المتحدة الش���خصية
األكثر بروزًا.
ال تزال غامضة تفاصيل مشروع ( )MESAالتي تمت مناقشتها خالل اجتماع
عقد قبل ذلك بقليل لقادة أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واألردن
مع الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية األميركية.
األس���اس الذي يبنى عليه هذا النظام الجديد ف���ي المنطقة هو ردع إيران من
قبل الدول العربية ،وتفادي التهديدات الحقيقية والمحتملة التي تنطلق منها.
بالنسبة لعدد من الالعبين وللواليات المتحدة وإسرائيل بالذات فإن المسألة
تحمل طابعًا أكثر قسوة  -كخنق إيران وتغيير السلطة فيها.
وحس���ب تسريبات بعض وسائل اإلعالم ،فإن أعضاء شبه الحلف الجديد هذا
ستصبح الدول الس���ت في مجلس التعاون الخليجي ومصر واألردن ،ويمكن أن
تساهم فيه إسرائيل.
أم���ا الواليات المتحدة (صاحبة المبادرة) فس���تكون واقعي���ًا عضوًا آخر فيه،
حتى ولو كان ذلك بشكل غير رسمي.
لتش���كيل هذه الهيكلية من الضروري تحقيق اختراق في تطبيع العالقات.
األح���داث العاصفة في الفترة األخيرة تش���ير إلى أنه���م يتحركون خطوة تلو
األخرى في ه���ذا االتجاه ،ويكفي هن���ا ذكر الزيارة المفاجئ���ة لرئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ُعمان ،وكذلك مشاركة الوفد اإلسرائيلي في
المنافسات الرياضية في قطر ،وزيارة وفد رياضي إسرائيلي آخر برئاسة ميري
ريغيف وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية إلى أبوظبي.
موسكو والتي تطور تعاونها بانتظام مع جميع الدول المرشحة لتكون ضمن
هذا التجمع (أو الحلف) األمني وكذلك مع إيران ،فهي تدرك بش���كل عام قلق
الحكومات العربية المتعلق بضمان أمنها القومي.
من جهة ،فإن أي تطبيع وتكامل في المنطقة بال شك يتسق مع مصالح روسيا في
توسيع إمكانيات تعاونها مع هذه الدول ،ومن جهة أخرى فإن نمو دور واشنطن في
المنطقة التي ال تخفي سعيها في الهيمنة وتعمق تهميش القضية الفلسطينية
والتوجه الجديد في العس���كرة ونمو تهديد نشوب حرب كبيرة (يحتمل مشاركة
الواليات المتحدة وإيران فيها) يثير قلقًا جديًا لدى موسكو.
عدا ذلك فإن الخطط التي تم ذكرها أعاله ال تتناغم مع دعوة موسكو لتشكيل
ً
نظام أمني شامل في الخليج ،وفي كامل الشرق األوسط مستقبال ،وهي تشكل
أيضًا تحديًا مباشرًا ألفكار «هلسنكي شرق أوسطي كبير».
من الواضح أن جميع اإلجراءات التي تخطط لها الواليات المتحدة وإس���رائيل
ه���ي جزء من حملة كبرى احتدت في الوقت الحالي ش���دة العقوبات فيها ضد

										
إيران في قلب االصطفافات في الشرق األوسط.

طهران ،والتي تعتبر واحدة من أهم عناصر هذه الحملة.
ال ي���زال من غي���ر الواضح كيف س���ينعكس تطبيق ه���ذه الحملة على خطط
موس���كو وعدد من الدول اآلس���يوية الكبرى وبالدرجة األول���ى الصين والهند،
فيما يتعل���ق بتطوير التعاون االقتصادي مع إيران ،فمن المعروف أن الواليات
المتحدة أدرجت بكين ودلهي ،بإعطائهما حالة اس���تثنائية ،في قائمة الدول
الثماني التي سيس���مح لها بشراء أو نقل النفط اإليراني وهو ما سيخفف وطأة
العقوبات على طهران.
على أي حال ال موسكو وال بكين وعلى األغلب دلهي أيضًا لن يتوقفوا عن التعاون
التج����اري واالقتصادي مع إيران بما في ذلك في مجال النفط والغاز ،من المحتمل
أنهم سيضطرون للبحث عن سبل لاللتفاف على القيود التي فيها خطورة.
بالنسبة القتصاداتهم يبدو عدد من المشاريع االستراتيجية بمشاركة إيران
وباس���تخدام موقعها الجيواس���تراتيجي المميز مغريًا للغاية ،فعلى س���بيل
المثال :مش���روع بناء ممر نقل بين الهند وإيران وروسيا الذي يمكن أن يضاف
إلى قناة السويس.
أكثرية الخبراء الروس يتوقعون أنه باستطاعة إيران الصمود أمام العقوبات
الجدي���دة ،رغم أنهم يأخ���ذون بالحس���بان حقيقة انخفاض ص���ادرات النفط
اإليراني بمقدار مليون برميل في اليوم منذ شهر أيار لهذه السنة ،وأن الضربة
المقبلة لقطاع المصارف اإليرانية الذي يعاني من دون العقوبات س���يزيد من
القيود على إمكانات التجارة الخارجية للبالد.
من المتوقع أن يتم إطالق هذا المش���روع الجديد في القمة التي ستعقد في
واشنطن في كانون الثاني .2019
في الواليات المتحدة يرون أنه إلنجاح هذه المبادرة من الضروري حل األزمة القطرية.
وهذا سيتسق تماما مع س���عي روسيا التي ترى في كل دولة من هذه الدول

(إ.ب.أ)

ش���ريكًا تجاريًا واقتصاديًا مهمًا له���ا .وإذا كان ال بد من أن يصبحوا أعضاء في
حلف أمني واحد ،فهذا يتطلب على األقل بعض إجراءات إعادة الثقة.
ما يثير اهتمام موس���كو أيضًا هي التغيرات في موقف واشنطن تجاه األزمة
اليمنية ،فمن الواضح تمامًا أنها لبنة أخرى في بناء نظام إقليمي جديد.
وهن���ا أيضًا تبادر الدائرة المحيطة بالرئيس ترام���ب في إجراءات بناء الثقة
ومن بينها «نزع السالح على الحدود» الذي اقترحه وزير الخارجية مايك بومبيو.
بدا مدهشًا انسجام الكلمات في خطاب ماتيس بشأن «االنسحاب من الحدود»
مع اقتراح وزير الخارجية األميركي.
هذا ،وكما يرونه من موس���كو ،هو إعالن عن عودة واش���نطن إلى دور الوسيط
األساس���ي في تسوية األزمات في الشرق األوس���ط ،بما فيها اليمن ،وهو أيضًا
استعراض لدعم الحكومات التي تعتبرها واشنطن من حلفائها األساسيين في
المنطقة وكذلك عامل ضغط إضافي على إيران .المنطق هنا بس���يط :في حال
تم تسوية األزمة اليمنية عن طريق المفاوضات السلمية والتي يخطط مارتين
غريفيث المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة البدء فيها في تش���رين
الثان���ي فلن تبقى هناك ضرورة لدى حركة «أنصار الله» أي (الحوثيين) للبحث
عن دعم لها في طهران .بيد أن المش���كلة لن تحل بسرعة وبهذه البساطة ،أما
االقت���راح اآلخر الموجه للحوثيين من بومبيو وهو «وضع كل األس���لحة الثقيلة
ً
تحت المراقبة الدولي���ة» ،فعلى األغلب لن يلقى قبوال قبل المصالحة النهائية
بين األطراف المتنازعة والحصول على ضمانات أمنية.

عن «الشرق األوسط»
*رئيس «معهد االستشراق» التابع ألكاديمية العلوم الروسية /موسكو

فـــشــــل االســــتــــــدارة اإليـــــرانــــيــــة نحـــــو الشــــرق
بقلم :إيغور برانكراتنكو *
"قب���ل عام ،لم يكن ٌ
أحد ليصدق ...أن أوروبا س���تنضم إلى إيران في مواجهة
أميركا ...وروس���يا والصين والهند واالتحاد األوروب���ي وبعض الدول األفريقية
واألميركية الالتينية هم أصدقاؤنا ...س���يف أميركا من ورق حين تلوح به ضد
طهران" ،قال حسن روحاني ،الرئيس اإليراني ،أمام مجلس الشورى اإليراني.
ولكن حماس���ته الخطابية هذه رمت إل���ى التأثير في النواب وصرفهم النظر
في طرحهم أسئلة محرجة.
ولك���ن جواب الن���واب اإليرانيين وق���ع عليه وقع الصدمة ،وس���ئل" :ماذا عن
االس���تدارة أو النظر إلى الشرق يا شيخ الدبلوماس���ية النبيل ،وماذا عن بكين؟
هل هي كذلك صديقتنا؟" .فعش���ية قمة شنغهاي ،أماط حسن روحاني اللثام
عن سياس���ة "النظر أو التوجه إلى الش���رق" ،وقدمها على أنها "تطور بارز" في
إس���تراتيجية طهران في المواجهة مع الواليات المتحدة .ولكن ما رأي بكين بـ
"التطور" هذا أو المنعطف؟
وال يخف���ى على أحد أن نج���اح العقوب���ات األميركية هو ره���ن بكين ،فهي
الفيص���ل ،والصين هي أضخم مس���توردي النفط اإليران���ي ،وهي ّ
القيمة على
وديعة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في مصارفها.

واألسبوع الماضي ،قبل يوم من أداء روحاني المنفرد أمام المجلس التشريعي
اإليران���ي ،أعلن���ت أضخم ش���ركتين صينيتين" ،ش���اينا ناش���نل بيتروليوم"
و"س���ينوبيك" ،وهم���ا عل���ى رأس االقتص���اد الصين���ي ،وقطاعات���ه النفطية
والمصرفية ..إلخ ،تجميد اس���تيراد النفط من إيران والعمليات التجارية كلها
في البلد هذا ،بدءًا من تشرين الثاني الجاري وإلى أجل غير مسمى.
وإلى التجميد النفطي هذا ،تتوجه األنظار إلى قمة تجمع دونالد ترامب والرفيق
شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في تشرين الثاني.
وعلى خالف ما درجت عليه ،يكثر كالم المصادر الصينية ،شرط عدم اإلفصاح
عن هويتها ،على محور القمة "الحاس���مة" هذه وعل���ى من يقف وراء التجميد
ه���ذا ،وكأن ثمة من يخافه بأن اللجنة المركزية في الحزب الش���يوعي هي من
تمسك بمقاليد الشركات العامة الصينية.
"وأخطار استيراد النفط من إيران تفوق المنفعة المرجوة منه" ،يقول ممثلو
الشركتين اآلنفتي الذكر.
ويبدو أن بكين تنكر على طهران مكانة "الش���ريك االستثنائي" وال ترغب في
مواجهة واشنطن دفاعًا عن الشراكة هذه.
وصارت إيران بيدقًا أو ورقة في لعبة "غو" الصينية الكبرى مع الرئيس األميركي،
وفي وسع الزعيم شي التضحية بها أو استخدامها حين تدعو الحاجة.

وحين إلقاء نظرة على جدول المس���توردات الصينية م���ن إيران في حزيران
 ،2018يق���ع على الناظ���ر وقع المفاج���أة ارتفاع معدالت االس���تيراد الصيني
النفطي من إيران حين تحتدم الحرب التجارية الدائرة بين واش���نطن وبكين،
وميلها إلى االنخفاض حين انحسار حدة الحرب هذه.
ّ
واليوم ترفع الصي���ن النبرة وتقدم على خطوات "تصعي���د" وتلوح بالتقرب
أكثر من إيران لثني أميركا عن النفخ في الحرب التجارية.
وأبرز ما يترتب على انهيار إس���تراتيجية روحاني الموس���ومة بـ "النظر إلى
الش���رق" أو "التوجه إلى الشرق" ،هو إخفاق سياسة االعتداد بالصين واالعتماد
عليه���ا ،فه���و لم يفلح في حمل بكي���ن على التزام مس���اندة بالده في أصعب
الظروف ،ولم يقدم روحاني ومحيطه على خطوات يعتد بها الستمالة الصين،
وحس���بوا حس���بانًا متعجرفًا بأنهم حليف ال غنى للصين عنه .وتبين أن "النظر
إلى الشرق" سياسة قصيرة النظر تشوبها شوائب كثيرة ،رغم إشادة روحاني
وإدارته بمحاسن هذه "النظرة" أو "االستدارة".

عن "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية.
*أستاذ علوم سياسية ،ومدير عام مركز التقديرات اإلستراتيجية.

مجمــوعـــــة الـعـشــريـــن وإفريقــيــا  ..مــا الجــديــد؟
بقلم :د .أيمن شبانة *
في الثالثين من تش���رين االول الماضي ،انطلقت ف���ي برلين فعاليات القمة
المصغ���رة الثانية للق���ادة األفارقة ،رؤس���اء الدول والحكوم���ات األعضاء في
«المبادرة األلمانية للمش���اركة مع إفريقيا في إطار مجموعة العش���رين» ،التي
عرفت باس���م «معاهدة م���ع إفريقي���ا  ،»Compact with Africa G20 -والتي
تعتبرها ألمانيا بمثابة مشروع مارشال الجديد.
المبادرة تحظى بدعم الجهات المانحة ،وعلى رأسها البنك الدولي ،ومجموعة الدول
العش���رين ،األكثر ثراء في العالم ،والتي يمثل إنتاجه���ا  %80من اإلنتاج العالمي،
وتسهم بنحو  %75من التجارة العالمية ،ويبلغ عدد سكانها ثلثي سكان المعمورة.
كان���ت ألمانيا ق���د أعلنت عزمها ،قي���ادة الجه���ود العالمية لتنمي���ة القارة
اإلفريقية ،ومجابهة التهديدات النابعة منها ،وعلى رأس���ها اإلرهاب والهجرة
غير المشروعة ،حيث تعتبر أوروبا هي الوجهة الخارجية األولى للشباب اإلفريقي
الباحث عن فرص أفضل للعيش الكريم ،بعدما ضاقت به سبل الحياة في بالده.
لذا طرح���ت ألمانيا ،صاحبة االقتص���اد األكبر بأوروبا ،مبادرة للمش���اركة مع
إفريقيا ،بالتزامن مع رئاس���تها لمجموعة العش���رين العام  ،2017قبيل انعقاد
قمته���ا بهامبورج ،في س���ابقة هي األولى من نوعها ،إذ لم يس���بق للمجموعة
إدراج النمو االقتصادي بإفريقيا على جدول أعمالها منذ تأسيسها العام .2009
انضم للمبادرة اثنتا عشرة دولة إفريقية هي :مصر «الرئيس القادم لالتحاد
اإلفريقي» ،وجنوب إفريقيا ،وهي العضو اإلفريقي الوحيد بمجموعة العشرين،
باإلضافة إلثيوبيا «دول���ة المقر لالتحاد اإلفريقي» ،والمغرب ،وتونس ،ورواندا،
وبنين ،وس���احل العاج ،وغانا ،وغينيا ،والس���نغال ،وتوجو .كم���ا تظل المبادرة
مفتوحة النضمام باقي ال���دول اإلفريقية ،والجهات المانحة ،التي يفترض أن
تقدم دعمًا تقنيًا ألعضاء المبادرة على صعيد اإلصالح االقتصادي.
تنطلق المبادرة من قناعة بأن القارة اإلفريقية هي قارة واعدة بالفرص واإلمكانيات،
الت���ي يمكن أن تمنحه���ا دورًا أكثر فاعلية في الحياة االقتصادية الدولية ،بش���رط
تحس���ين اإلدارة االقتصادية ،والس���يطرة على معدالت الفساد السياسي المرتفعة
بالقارة ،حيث تكشف األرقام عن تدني مساهمة إفريقيا في التجارة العالمية ،لتبلغ
ً
 %2فقط ،رغم أن عدد سكانها يمثل  %10من سكان العالم .فضال عن تواضع نصيبها
ف���ي الناتج المحلي اإلجمالي العالمي إل���ى  ،%1بما يتناقض مع وضعها كقارة تجود
أراضيها بنحو  %30من احتياطات الثروات المعدنية بالعالم.
تؤمن المبادرة أيضًا بأن تنمي���ة القارة اإلفريقية ،تقتضي عدم التعامل مع

المشكالت االقتصادية واالجتماعية للقارة كحزمة واحدة ،وإنما أخذ المعطيات
الخاصة بكل دولة بعين االعتبار ،مع توفير الدعم السياسي من جانب مجموعة
العش���رين للقارة ،وخلق المش���اركات بين إفريقيا والمؤسس���ات الدولية ،بما
يع���زز قدراتها على تحقيق اإلصالح االقتصادي الكلي والمس���تدام ،بالتعاون
والتنسيق بين الحكومات اإلفريقية والقطاع الخاص.
في هذا الس���ياق ،انعقدت الدورة الثانية للمبادرة ألجل استكمال واإلسراع
بإجراءات دعم التنمية بإفريقيا ،عن طريق خلق بيئة اقتصادية مواتية ،بدرجة
تجعل القارة وجهة جاذبة لالس���تثمارات األجنبية ،بما يسهم في زيادة عدد
المش���روعات ،وتوفير اآلالف من الوظائف والمن���ح التدريبية ،وتحقيق األرباح،
وتحس���ين مستويات المعيشة ،وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ،تحفزهم على
االستقرار في بالدهم ،وعدم الشروع في الهجرة.
وق���د جاءت كلمات المستش���ارة األلمانية أنجيال ميركل أم���ام القمة ،لتعبر
ع���ن اهتمامها الخاص بالقارة اإلفريقية .فأك���دت أن الوقت قد حان لالهتمام
بإفريقيا ،وأن مصلحة مجموعة العش���رين تتطلب أن تك���ون إفريقيا في حالة
جي���دة ،وأن بالدها ل���ن تتأخر عن تقدي���م الدعم للدول الفقي���رة والمتعثرة
بالقارة ،بش���رط الجدية في إجراء اإلصالحات االقتصادي���ة ،وااللتزام بمحاربة
الفساد ودعم الشفافية ،وتعزيز حقوق اإلنسان.
كم���ا أعلنت ميركل عن إنش���اء صن���دوق بقيمة مليار ي���ورو ،مخصص لدعم
المس���تثمرين بال���دول اإلفريقية ،مؤكدة أنه يس���تهدف دعم المش���اركات
الصغي���رة والمتوس���طة للمس���تثمرين األوروبيي���ن واألفارقة ،خ�ل�ال الفترة
التش���ريعية الحالية حت���ى العام  .2021باإلضافة إلقامة عدد من المش���روعات
بقيم���ة  500ملي���ون يورو ،في مج���االت الطاقة الشمس���ية والصحة في توجو
والس���نغال وس���احل العاج .مع دعوة مجموعة العش���رين للوف���اء بتعهداتها
الخاصة بتقديم المس���اعدات التنموية للقارة ،والتي ينتظر أن تبلغ  -بحسب
توجيه األمم المتحدة  %0.7 -من الناتج المحلي اإلجمالي لكل دولة.
اس���تقبل القادة األفارقة ،البيان الختامي للقمة بترحيب واضح .فأكد رئيس
جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تحول المبادرة إلى مشاركة حقيقية ،من شأنها
اإلس���راع بمعدالت التنمية في إفريقيا .وه���و ما صادق عليه الرئيس الرواندي
ب���ول كاجامي .كما أك���د الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي ،دور مجموعة
العشرين في دعم تنفيذ أجندة االتحاد اإلفريقي للعام  ،2063مركزًا على دور
شركة سيمنز األلمانية في تطوير قطاع الطاقة في مصر.
بالرغم م���ن ذلك ،تبقى هناك تحديات جس���ام تجابه تنفيذ مق���ررات المبادرة

األلمانية .أهمها أن مجموعة العش���رين ليس���ت منظمة دولي���ة قادرة على إصدار
ق���رارات ملزمة .لكنها مجرد منتدى غير رس���مي تقتص���ر صالحياته على تقديم
توصيات ،وبالتالي ال يوجد التزام على أعضائها بالوفاء بالتدابير المالية المخصصة
إلفريقيا .وقد س���بق أن تخاذلت مجموعة الدول الثماني الكبار -وهي عماد مجموعة
العش���رين -عن دعم أطر التنمية بإفريقيا ،وكان آخرها مبادرة المشاركة الجديدة
لتنمية إفريقيا «نيباد» ،التي تراجع بريقها تدريجيًا منذ العام .2001
كم���ا أن مبلغ المليار دوالر الذي تعهدت به مجموعة العش���رين ،ال يس���اوي
ش���يئًا في ظل تواضع نصيب إفريقيا من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر،
بنس���بة  ،%1مقارنة بآس���يا التي يص���ل نصيبها إل���ى  .%20باإلضافة الرتفاع
تكاليف ومخاطر االس���تثمار بإفريقي���ا ،نتيجة النتش���ار الصراعات والحروب
األهلية ،وقصور التش���ريعات ،وبطء نمو القطاع المصرفي ،وتردي حالة البنية
األساس���ية ،حيث تحتاج إفريقيا إلى  90مليار دوالر من االس���تثمارات سنويًا
لتغطية نفقات إنشاء وإصالح البنية األساسية.
كم���ا يؤثر التنافس االقتص���ادي واختالف التوجهات السياس���ية بين دول
المجموع���ة عل���ى قدرتها على التح���رك الفاعل .ويتجلى ذلك في المنافس���ة
المحتدم���ة بين الصين والدول الغربية ،بغية االس���تحواذ على أس���واق القارة
ومواردها .واختالف سياسات تقديم المساعدات والقروض ،والتي ترتبط لدى
الواليات المتح���دة واالتحاد األوروبي بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان،
بينما تتمسك الصين بسياسة «صين واحدة» ،وعدم إقامة عالقات دبلوماسية
مع تايوان ،كشرط وحيد لتقديم المعونات.
باإلضافة لذلك ،تتمس���ك معظم أعضاء مجموعة العش���رين برؤية المدرسة
الليبرالية ،التي تحصر مشكالت الدول اإلفريقية في سوء اإلدارة االقتصادية
والفساد السياس���ي ،متجاهلة أن النمط الراهن لتقسيم العمل الدولي ،الذي
يجبر األفارق���ة على التخصص في إنت���اج المواد الخام واس���تيراد المنتجات
المصنعة ،هو السبب األهم لحالة التبعية والتدهور االقتصادي الذي تعانيه
القارة .وهو ما يؤكد أن اس���تجابة مجموعة العشرين للنداءات الداعية لتنمية
إفريقيا ال تعدو أن تكون س���باحة مع التيار ،وأن تنمي���ة القارة اإلفريقية هي
ُ
عملية وطنية ،ال يمكن أن تستجدى من الخارج.
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