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الدكتور إن. جاناردان
باحث أول، أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية

التركيز في السنوات الخمس األولى )2013-2018( من مبادرة  انصب   ◊
الحزام والطريق الصينية )BRI( على األبعاد االقتصادية، ممزوجًا بشيء 
المقبلة  الخمس  السنوات  أن  المحتمل  ومن  السياسية.  الجوانب  من 
االقتصادية  الناحية  في  التقدم  إحراز  بجانب   - الطموح  المشروع  لهذا 
واكتساب صبغة سياسية أوسع - ستتضمن أيضًا ُبعدًا أمنيًا، ويحتمل أن 
يصبح هذا الُبعد األساس لنظام أمن دولي في المستقبل، مع ما لذلك 

من تداعيات على منطقة الخليج.

األول  وهما:  متداخلين  موضوعين  على  التحليلية  النظرة  هذه  ُترّكز   ◊
والسياسية  االقتصادية  الجوانب  بين  للراوبط  فعاًل  الظاهرة  اآلثار  هو 
أن  يمكن  التي  الكيفية  وثانيًا  والطريق؛  الحزام  مبادرة  في  واألمنية 
يتوسع بها هذا الجانب األمني أو ال يتوسع ليتسق مع سياسة الصين 
الدفاعية األوسع، والتي تتضمن خطة بحرية تمتد إلى المحيط الهندي 

وتضم دول الخليج.

من  كبيرًا  جزءًا  أن  بما  أنه  البحثية  الورقة  هذه  من  األول  الجزء  يبين   ◊
التوترات فإن أقرب  للعديد من  الحزام والطريق ُعرضة  مسارات مبادرة 
زيادة  سيصحبها  المتزايدة  الصينية  االستثمارات  أن  هو  االحتماالت 

متوازية في الوجود الصيني األمني لحماية المصالح الصينية.

◊  تبدو هذه اإلستراتيجية واضحًة بجالء عند النظر إلى الحضور المتنامي 
لشركات األمن الخاصة، التي يعمل فيها المتقاعدون من جيش التحرير 
هذا  ويشير  والطريق.  الحزام  مبادرة  مسارات  بطول  الصيني،  الشعبي 
الجزء أيضًا إلى أن إنشاء قاعدة بحرية في جيبوتي في 2017 قد يكون 

مقدمًة لدور أمني صيني أوسع نطاقًا في المستقبل.

أن  يمكن  التي  الكيفية  يحلل  التحليلية  النظرة  الثاني من هذه  الجزء   ◊
يتسع بها هذا الُبعد األمني المرتكز على الجوانب االقتصادية ليكتسب 
محتملة  بدائل  يتيح  مما  السياسية،  الشؤون  على  مرتكزًا  أمنيًا  طابعًا 

للبنية الحالية المرتكزة على الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة.

◊ وفي أثناء ذلك، يحاول هذا الجزء أيضًا أن يقوض الفكرة التي تقول بأن 
الشرق  “يتضائل دورها” كطرف أمني في  المتحدة األمريكية  الواليات 
األوسط والخليج. وفي ذات الوقت، ودون استبعاد أن تصبح الصين قوًة 
بديلًة لألمن في المنطقة، فإنه يبين أن الوقائع الموجودة على األرض 
من التوسع والقدرات األمنية الصينية ال تزال بعيدة في المستوى عن 

القدرات األمنية األمريكية في المنطقة وفي المحيط الهندي.

تسعى هذه الورقة البحثية لتحليل ذلك بإلقاء الضوء على األسئلة التالية:

القريب والترتيبات األمنية . 1 الماضي  إلى كل من  الصين  كيف تنظر 
الحالية في المنطقة؟ كيف يمكن أن يتسق هيكل القوة المتنامي 

للصين مع احتياجات المنطقة؟

ما طبيعة األنشطة األمنية التي نفذتها الصين في المنطقة على . 2
مدار العقد الماضي؟ هل نشهد زيادًة في هذه األنشطة؟ ما تأثير 

ذلك على مستقبل المنطقة؟

والقدرات . 3 السياسي  المال  رأس  لديها  الصين  هل  الهامة  النقطة 
العسكرية التي تؤهلها لحضور أمني مؤثر في المنطقة؟

للوجود . 4 القوة  هيكل  حالة  هي  ما  أيضًا،  النقاط  هذه  ضمن 
الصين  تتعاون  أن  يمكن  هل  المنطقة؟  في  األمريكي  العسكري 
المتحدة األمريكية وغيرها من  الواليات  أخرى، ومنها  أطراف  مع 

الدول اآلسيوية، في توفير األمن للمنطقة؟

دول . 5 على  المتنامي  الصيني  الدور  تداعيات  هي  ما  عامة،  بصفة 
الخليج؟

الخليج  لدول  المهم  أنه من  أنه في حين  ببيان  التحليلية  النظرة  ُتختتم 
تعزيز الروابط األمنية مع الواليات المتحدة األمريكية فما ال يقل أهمية 
والتي  الجماعية،  األمن  ترتيبات  بديلة، ومنها  آليات  بحث  عن ذلك هو 
تتضمن دورًا ليس للصين وحسب وإنما لعدد من الدول األخرى التي لها 

مصلحة في استقرار المنطقة.

الدكتــور كريســتوفر ك كولــي هــو أســتاذ مســاعد للدراســات األمنيــة فــي كليــة الدفــاع الوطنــي، أبــو ظبــي. وعمــل ســابقًا 
كمحاضــر للعالقــات الدوليــة فــي جامعــة الصيــن للشــؤون الخارجيــة، وجامعــة رنميــن )الشــعبية( فــي بكيــن، وجامعــة أنديانــا 
فــي بلومنجتــون. تشــمل المجــاالت البحثيــة للدكتــور كولــي الشــؤون السياســية والسياســة الخارجيــة الصينيــة والتحديــث 
العســكري فــي الصيــن. ويتخصــص أيضــًا فــي األمــن البحــري، والحــرب البحريــة، والعالقــات الدوليــة والشــؤون األمنيــة 

لجنــوب آســيا.

 الدكتور كريستوفر ك كولي
 أستاذ مساعد، كلية الدفاع الوطني 

الدكتــور إن جانــاردان هــو باحــث أول فــي برنامــج العالقــات بيــن دول الخليــج والــدول اآلســيوية فــي أكاديميــة اإلمــارات 
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تفاصيل الموضوع
ُتقــارن مبــادرة الحــزام والطريــق فــي الغالــب مقارنــًة فضفاضــًة مــع خطــة 
ــر  ــة غي ــة مقارن ــة الثانيــة. ولكــن هــذه المقارن مارشــال بعــد الحــرب العالمي
دقيقــة مــن حيــث النطــاق )انظــر جــدول المقارنــة( والهــدف. ففــي حيــن 
أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة أطلقــت خطــة مارشــال لمواجهــة النفــوذ 
السياســي لالتحــاد الســوفيتي فــي حقبــة الحــرب البــادرة، فــإن مبــادرة 

الحــزام والطريــق الصينيــة ال يتوفــر لهــا بيئــة سياســية مماثلــة.

ُقِدمــت المبــادرة علــى أنهــا خطــة اقتصاديــة تعــود بالنفــع علــى الصيــن 
وعلــى المشــاركين فيهــا، ولكنهــا تصطبــغ اآلن بصبغــة سياســية وأمنيــة 
ألنهــا تتزامــن مــع “تناقــص” النفــوذ الغربــي فــي كافــة الجوانــب الثالثــة 

للقــوة الدوليــة وهــي الجوانــب االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة.

حقيقــي  بعضــه   - الدائــم  واالنتقــاد  الجــدل  مــن  ســنوات  خمــس  بعــد 
بينــج  جيــن  شــي  الصينــي  الرئيــس  اســتخدم   - متخيــل  اآلخــر  والبعــض 
المنعقــد  والطريــق  الحــزام  لمبــادرة  الثانــي  الدولــي  التعــاون  منتــدى 
فــي أبريــل 2019 لوضــع األجنــدة للســنوات الخمــس المقبلــة مــن هــذا 

بصماتــه. يحمــل  الــذي  المشــروع 

تعهــد الزعيــم الصينــي بـــ “التطهيــر” وشــدد علــى “عــدم التســامح مطلقــًا” 
مــع الفســاد، وعّبــر عــن اســتعداد بــالده لتبنــي المعاييــر “المقبولــة دوليــًا” 
فــي إجــراءات المناقصــات لمشــاريع مبــادرة الحــزام والطريــق.1 ويكــرر هــذا 

إشــارة وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي إلــى إلــى نقلــة “رفيعــة المســتوى” 
مــن “اليــد الحــرة الكبيــرة” إلــى “الفرشــاة الدقيقــة” فــي تخطيــط المشــاريع 

المســتقبلية للمبــادرة.2 

وفــي حيــن أن الجهــود الصينيــة تتجــه إلدخــال تعديــالت علــى النســخة 
الثانيــة مــن مبــادرة الحــزام والطريــق لتختلــف اختالفــًا نوعيــًا عــن النســخة 
األولــى مــن حيــث الترتيبــات االقتصاديــة، فــإن هنــاك ســمتين آخرييــن قــد 
تختلــف بهمــا المرحلــة الثانيــة مــن مبــادرة الحــزام والطريــق اختالفــًا نوعيــًا.

ــادرة الحــزام والطريــق، بقــدر مــا يتــم تعريفهــا  الســمة األولــى هــي أن مب
الصيــن  تســتخدمها  سياســية  أداة  أيضــًا  فهــي  اقتصاديــة،  كمبــادرة 
لمواجهــة الهيمنــة األمريكيــة الدوليــة. ومثلمــا أن حــرب الرســوم الجمركيــة 
بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن ليســت عــن التجــارة وحســب، 
فــإن مبــادرة الحــزام والطريــق ســتصطبغ بصبغــة سياســية أعمــق فــي 

الســنوات المقبلــة.

فــي الحقيقــة، يقــول الباحــث الصينــي وانــج جيســي أن مبــادرة الحــزام 
والطريــق هــي “ضــرورة إســتراتيجية” بســبب السياســة التــي تبنتهــا إدارة 
الرئيــس أوبامــا وهــي التوجــه أو إعــادة التــوازن نحــو آســيا.3 وكذلــك، فــإن 
الصحيفــة الرســمية Qiushi للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي 

أشــارت إلــى مبــادرة الحــزام والطريــق بمســمى “إســتر اتيجيــة”4     

الســمة الثانيــة، واألكثــر أهميــة، هــي أنــه بمــا أن جــزءًا كبيــرًا مــن مســارات 

Source: www.bhp.com, September 2017.
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مبــادرة الحــزام الطريــق عرضــة “الضطــراب االســتقرار السياســي، والتوترات 
اإلجراميــة،  واألنشــطة  الهشــة،  القانونيــة  والبيئــات  والعرقيــة،  الدينيــة 
والتدهــور البيئــي، والضغــوط االجتماعيــة” وحتــى اإلرهــاب العابــر للحــدود 
والمشــاعر المناهضــة للصيــن، فــإن أقــرب االحتمــاالت هــو أن بكيــن ســتعزز 

حضورهــا األمنــي لحمايــة مصالحهــا.

وقــد أدى ذلــك “إلــى ظهــور صناعــة أمــن خــاص فــي الصيــن بســمات 
صينيــة” - حيــث تعتمــد علــى تجنيــد عســكريين متقاعديــن مــن جيــش 
التحريــر الشــعبي والشــرطة، والذيــن يعملــون بِعلــم الحكومــة الصينيــة.5 

واالســتثمارات  الصينــي  الشــعب  لحمايــة  الصيــن  ســعي  وفــي 
وهــو: جوانــب  ثالثــة  مــن  نهــج  علــى  تعتمــد  فإنهــا   الصينيــة، 

االعتمــاد علــى القــوات األمنيــة للدولــة المضيفــة التــي يتــم تنفيــذ . 1
المشــروعات فيهــا.

الخــاص . 2 األمــن  وأفــراد  متعاقــدي  مــن  الدعــم  علــى  الحصــول 
الصينييــن، والذيــن يعملــون مــع الموظفيــن الذيــن يتــم توظفيهــم 
مــن الســوق المحلــي أو التعــاون مــع قــوات األمــن الرســمية للدولــة 
وجنــوب  والســودان،  العــراق،  فــي  الحــال  هــو  )مثلمــا  المضيفــة 

الســودان(.
المشاركة المباشرة للعسكريين الصينيين )باكستان(.6 . 3

شركات األمن الخاصة
تشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن 5000 شــركة لألمــن الخــاص، يعمــل 
فيهــا نحــو خمســة مليــون شــخص، كانــت تعمــل فــي الصيــن فــي 2018. 7 
وبالرغــم مــن أن غالبيــة هــذه الشــركات كانــت ُتقــدم خدمــات األمــن داخــل 
الصيــن، إال أن بعــض الشــركات )مــا ال يقــل عــن 20 شــركة فــي 2016( 

كانــت تعمــل فــي الخــارج.8 

ولكــن فــي مؤشــر علــى مــا هــو قــادم، ترغــب المجموعة الصينيــة لخدمات 
األمــن فــي الخــارج فــي “إدارة مؤسسســة أعمــال يمكنهــا تغطيــة 50-60 
دولــة )بحلــول 2025(، وهــو مــا يتوافــق مــع نطــاق التغطيــة لمشــاريع 
تــم  والــذي  الشــركات،  مــن  االتحــاد  وهــذا  والطريــق”.  الحــزام  مبــادرة 
وتركيــا، وموزمبيــق،  باكســتان،  فــي  فعــاًل  يعمــل   ،2016 فــي  إنشــاؤه 

وكمبوديــا، وماليزيــا، وتايالنــد.9 

مــن التطــورات الجديــرة بالذكــر أيضــًا هــي مشــاركة إريــك برنــس، والــذي 
أنشــأ شــركة الخدمــات األمنيــة والعســكرية األمريكيــة بــالك ووتــر والتــي 
شــاركت فــي عمليــات مثيــرة للجــدل فــي العــراق. واشــترك برنــس فــي 
 Frontier Services Group اللوجيســتية  الخدمــات  شــركة  تأســيس 
ومقرهــا هونــج كونــج، والتــي أعلنــت فــي ديســمبر 2016 أنهــا تبحــث 
االســتفادة مــن الفــرص الناتجــة عــن مبــادرة الحــزام والطريــق. وتشــمل 
خطــة الشــركة افتتــاح مقريــن؛ أحدهمــا فــي إقليــم يونــان الصينــي، المجــاور 
لجنــوب شــرق آســيا، والثانــي فــي شــينجيانغ حيــث يبــدأ الممــر االقتصــادي 

ــن وباكســتان.10 ــن الصي بي

واألكثــر إثــارًة لالهتمــام هــو أن الشــركة الجديــدة لبرنــس لهــا حصــة 25 
بالمائــة فــي الكليــة الدوليــة للدفــاع واألمــن فــي بكيــن، والتــي تطمــح 
إلــى أن تكــون “أكبــر كليــة للتدريــب علــى األمــن الخــاص فــي الصيــن”. 
وتخرجــت الدفعــة األولــى مــن الكليــة مــن “أخصائيــي األمــن فــي الخــارج” 
تدريــب “صــارم، وشــاق،  المتدربــون علــى  فــي نوفمبــر 2017. وحصــل 
ومنهجــي” إلدارة األمــن فــي “البيئــات عاليــة المخاطــر، ومناطــق الحــروب 

والعمليــات فــي جميــع أنحــاء العالــم”.11

تعزيز الترتيبات األمنية
بخــالف أطــراف األمــن الخــاص، فــإن مشــاريع مبــادرة الحــزام والطريــق 
الصينيــة فــي باكســتان، علــى ســبيل المثــال، لهــا ُبعــد عســكري. فمــن 
المتوقــع أن ُتنتــج منطقــة اقتصاديــة خاصــة فــي إطــار الممــر االقتصــادي 
بيــن الصيــن وباكســتان طائــرات مقاتلــة، مــزودة بنظــم مالحــة وغيرهــا مــن 
المحتمــل تصنيعهــا فــي مصانــع فــي باكســتان.  العســكرية  التجهيــزات 
وهــذا يبيــن الكيفيــة التــي تقــوم فيهــا الصيــن “بالربــط الواضــح بين مشــروع 

لمبــادرة الحــزام والطريــق وطموحاتهــا العســكرية”.12 

ومــن بيــن سلســلة المخاطــر والحــوادث األمنيــة فــي باكســتان، تعــرض 
ورجــال  عليــه مســؤولون  يتــردد  الســاحلية،  غــوادار  مدينــة  فــي  فنــدق 
أعمــال صينيــون، للهجــوم فــي مايــو 2019. وأعلن جيش تحرير بلوشســتان 
مســؤوليته عــن الهجــوم، والــذي يدعــي أنــه يحــارب “اســتغالل الثــروة 
ــل الصيــن.13  المعدنيــة لبلوشســتان واحتــالل األراضــي البلوشــية” مــن ِقَب

وُيمكــن الربــط أيضــًا بيــن الُبعــد األمنــي الصينــي وبيــن إنشــاء قاعــدة بحريــة 
ــاب المنــدب  فــي جيبوتــي فــي 2017، وهــي تقــع علــى جانــب مضيــق ب
وهــو المضيــق الرئيــس الــذي يربــط بيــن آســيا وأوروبــا. وتطمــح الصيــن إلــى 
اســتخدام تلــك القاعــدة كتجربــة لمعرفــة المزيــد عــن اســتخدام المنشــآت 
العســكرية األجنبيــة لحمايــة مواطنيهــا ومصالحهــا التجاريــة فــي الخــارج. 
وقــد يؤثــر ذلــك علــى خطــط الصيــن إلنشــاء قواعــد أخــرى فــي الخــارج 

فــي المســتقبل.

وفــي واحــدة مــن اإلقــرارات األولــى لهــا، قالــت وزارة الدفــاع الوطنــي 
بعــد عــام مــن إنشــاء القاعــدة البحريــة فــي جيبوتــي إن هــذه القاعــدة 
الجديــدة ستســاعد الصيــن فــي “تلبيــة المســؤوليات الدوليــة للصيــن علــى 
نحــو أفضــل، ومنهــا مكافحــة القرصنــة وحفــظ الســلم واالســتقرار فــي 

أفريقيــا والعالــم”.14

وتقــول بعــض التقاريــر أن ســالح مشــاة البحريــة الصينــي قــد يصبــح أيضــًا 
قــوة التدخــل الســريع الرئيســية لهــا فــي دول مبــادرة الحــزام والطريــق 
التــي تقــع علــى ضفــاف المحيــط الهنــدي. وتشــير التقاريــر إلــى أن إحــدى 
تلــك الســرايا التابعــة لمشــاة البحريــة تنتشــر فــي جيبوتــي، ومــن المتوقــع 

انتشــار أخــرى فــي غــوادار فــي باكســتان.15

:Global Times وطبقًا لما تذكره

للــدول  الداخليــة  الشــؤون  التدخــل فــي  الصيــن دائمــًا بمبــدأ عــدم  “تلتــزم 
األخــرى، ولكــن ذلــك ال يعنــي أن الصيــن تصــم أذانهــا عــن احتياجــات المشــاريع 

الصينيــة فــي حمايــة اســتثماراتها الخارجيــة”.16 

ولهــذا، مــن الواضــح أنــه مــع تنامــي المصالــح االقتصاديــة الصينيــة حــول 
العالــم فــإن قيــادة البــالد كلفــت قواتهــا العســكرية بحمايــة المصالــح 

الصينيــة.

ألول  اإلقليمــي  األمــن  عــن  الحاليــة  الصينيــة  النظــر  وجهــات  وُذِكــرت 
الدفــاع  عــن  للحكومــة  بيضــاء”  “ورقــة  فــي   2006 ديســمبر  فــي  مــرة 
الوطنــي.  وتبيــن الوثيقــة أن التطويــر العســكري ينــدرج ضمــن التحديــث 
الشــامل والتوســع االقتصــادي الــذي يحــدث فــي البــالد. وكانــت تهــدف 
إلــى “وضــع أســس متينــة” بحلــول 2010، و”تحقيــق تقــدم كبيــر” بنهايــة 
العقــد المقبــل، و”الوصــول إلــى الهــدف اإلســتراتيجي المتمثــل فــي بنــاء 
ــًا ولديهــا القــدرة علــى تحقيــق النصــر  قــوات مســلحة متطــورة تكنولوجي
فــي الحــروب القائمــة علــى المعلومــات بحلــول منتصــف القــرن الحــادي 

والعشــرين”.17
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وتســعى الوثيقــة تحديــدًا إلــى إحــداث نقلــة مــن حــروب قــوات المشــاة 
إلــى الحــرب البحريــة والجويــة عاليــة التقنيــة. وقلصــت الوثيقــة اآلالف 
مــن جنــود المشــاة غيــر المدربيــن واســتبدلتهم بفنييــن مدربيــن لديهــم 

المهــارات المطلوبــة لتشــغيل نظــم األســلحة المتطــورة تكنولوجيــًا.

وبعــد ذلــك، تضمنــت الورقــة البيضــاء لعــام 2015 التزامــًا بزيــادة “حمايــة 
بحارهــا المفتوحــة”، وانتقلــت مــن الدفــاع الجــوي إلــى كل مــن الهجــوم 
أكثــر  عســكرية  بقــدرات  الجــوي  للمجــال  دفــاع  نظــم  وبنــاء  والدفــاع، 
قــوًة. وشــددت فيهــا أيضــًا علــى أنهــا “ســتعزز قدراتهــا للــردع والهجمــات 
وبعيــدة  متوســطة  الدقيقــة  الضربــات  وكذلــك  النوويــة  المضــادة 

المــدى”.18

وتثبت ثالثة أمثلة حديثة القوة البحرية المتنامية للصين:
في 2015، قامت القوات البحرية الصينية بإجالء 225 شخصًا . 1

من الرعايا األجانب وما يقرب من 600 مواطن صيني من عدن 
في اليمن، في خضم القتال الشرس. وكان ذلك اإلجالء هو 

المرة الثانية التي تستخدم فيها الصين قواتها المسلحة إلنقاذ 
مواطنيها ورعايا أجانب من منطقة مخاطر.19 )المرة األولى كانت 

 عملية إجالء جوي في 2011 في ليبيا.20(

في 2018، شهد الرئيس شي جين بينج أكبر عرض عسكري . 2
للبحرية الصينية في بحر جنوب الصين. وشارك في العرض أكثر 

من 10,000 ضابط بحري، و76 طائرة مقاتلة، وأسطول من 48 
 سفينة حربية وغواصة.21

كشفت التقارير أيضًا أن 31 أسطواًل بحريًا صينيًا رافقت 6,600 . 3
سفينة في الفترة بين 2008 و2018 في خليج عدن والمياه 

قبالة الصومال. ومن بين هذا العدد كانت 3,400 أو 51.5 بالمائة 
من السفن األجنبية. عالوة على ما سبق، تم إنقاذ أكثر من 70 

 سفينة معرضة للخطر.22

الدفــاع فــي الصيــن  ارتفــع اإلنفــاق علــى  ولمواكبــة الخطــط الصينيــة، 
بمعــدل عشــري فــي الفتــرة مــن 1989 إلــى 2015. وتباطــأ إلــى أرقــام 
أحاديــة فــي 2016، ويتــراوح بيــن 7.5 إلــى 8 بالمائــة منــذ ذلــك الحيــن.23  
وبالرغــم مــن أن الميزانيــة العســكرية للصيــن حاليــًا هــي نحــو ُربــع ميزانيــة 
الواليــات المتحــدة اإلمريكيــة إال أن البعــض يتوقــع أن يتخطــى اإلنفــاق 
الدفاعــي الصيــن اإلنفــاق األمريكــي بحلــول عــام 2030 تقريبــًا. ويفتــرض 

هــذا التنبــؤ أن الصيــن قــد تتخطــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة بحلــول 
اعتمــادًا علــى  العالــم، وذلــك  اقتصــاد فــي  أكبــر  لتصبــح  الوقــت  ذلــك 

معــدالت النمــو المتقلبــة لــكال البلديــن.24

النمو السريع

يقــول روبــرت روس مــن كليــة بوســطن أن القــوة البحريــة الصينيــة تتطــور 
فعــاًل بثبــات فــي حيــن أن القــوة البحريــة األمريكيــة تتناقــص، ممــا قــد 

يــؤدي إلــى إعــادة ترتيــب النظــام اإلقليمــي والدولــي:

“فــي أوائــل 2017، كانــت البحريــة الصينيــة لديهــا 328 ســفينة. اآلن البحريــة 
مــن  أكبــر فعــاًل  العــدد فإنهــا  تقريبــًا، وبهــذا  لديهــا 350 ســفينة  الصينيــة 
العالــم،  فــي  للســفن  منتجــة  دولــة  أكبــر  هــي  الصيــن  األمريكيــة.  البحريــة 
وبهــذا المعــدل الحالــي مــن اإلنتــاج فقــد يكــون لديهــا فــي وقــت قريــب 400 
ســفينة. وتقــوم الصيــن بتجربــة نحــو ثــالث غواصــات كل عــام، وفــي غضــون 
عاميــن ســيكون لديهــا أكثــر مــن 70 غواصــة ضمــن أســطولها...في أوائــل 
2018 كان حجــم األســطول األمريكــي الموجــود فــي الخدمــة 280 ســفينة...
فــي غضــون 12 عامــًا ســينخفض حجــم أســطول الســفن البحــري الموجــود 
ســينخفض  ســنوات،  ســت  غضــون  فــي  ســفينة.   237 إلــى  الخدمــة  فــي 
أســطول الغواصــات األمريكــي إلــى 48 ســفينة، وفــي إحــدى عشــر عامــًا 
ســينخفض عــدد الغواصــات الهجوميــة األمريكيــة إلــى 41...وتدفــع كل مــن 
القــوات البحريــة والبيــت األبيــض باتجــاه زيــادة األســطول األمريكــي، ولكــن 

الميزانيــات المخصصــة ال تواكــب خططهــم.”25 

ويضيــف روس أن “حلفــاء الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى درايــة بهــذه 
الحقيقــة المؤلمــة، واســتعدادهم للثقــة فــي أمريــكا لتوفيــر الحمايــة لهــم 

ستنخفض”.

روس  يقدمــه  الــذي  المتشــائم  التحليــل  إن  القــول  ُيمكــن  ذلــك  ومــع 
يتجاهــل التفــوق التكنولوجــي األمريكــي فــي الحــرب البحريــة. فالغواصــات 
الهجوميــة التــي تعمــل بالطاقــة النوويــة فــي القــوات البحريــة األمريكيــة، 

علــى ســبيل المثــال، ليــس لهــا نظيــر ومــن الصعــب للغايــة تعقبهــا.

ولكــن الحقيقــة هــي أن إحــدى ورش العمــل فــي كليــة الحــرب البحريــة 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ناقشــت فــي مايــو 2019 القــوة البحريــة 
البحريــة  القــوة  تتســبب فيهــا  التــي  التحديــات األشــمل  بجانــب  للبــالد، 
الصينيــة المتناميــة. وقــال أحــد المشــاركين إن القــوات البحريــة لجيــش 
التحريــر الشــعبي الصينــي قامــت بتجربــة عــدد مــن الســفن يصــل تقريبــًا 
إلــى أربعــة أضعــاف العــدد الــذي جربتــه القــوات البحريــة األمريكيــة علــى 
مــدار العقــد الماضــي. وأشــار آخــر إلــى أن نســبة القــوة البحريــة فــي غربــي 
المحيــط الهــادئ تميــل لصالــح الصيــن حيــث أن القــوات البحريــة لجيــش 
التحريــر الشــعبي الصينــي لديهــا 106 منصــة صواريــخ بحريــة فــي غربــي 
المحيــط الهــادئ مقارنــة بمنصــات القــوات البحريــة األمريكيــة وعددهــا 

26  .22

 Stratfor Worldview ودون تقويــض اإلدعــاءات الــواردة آنفــًا، ُتقــّدم
وجهــة نظــر بديلــًة:

مســتحيل،   2030 بعــد  فيمــا  للصيــن  المحتملــة  البحريــة  بالقــوة  “التنبــؤ 
ولكــن الصيــن قــد تســعى إلــى تحــدي الهيمنــة البحريــة األمريكيــة حتــى فــي 
المناطــق األبعــد مــن المحيــط الهــادئ. ومــع ذلــك، ففــي العقــد المقبــل 
فــإن القــوات البحريــة للبــالد مــن المنتظــر أن تــزداد قــوة بمــرور الوقــت. وربمــا 
ال تصبــح المتحكــم فــي البحــار المفتوحــة، ولكنهــا ســتصبح المتحكــم فــي 

منطقــة نفوذهــا البحريــة.”27
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وبجانــب تعزيــز قوتهــا البحريــة الماديــة، فــإن الصيــن عملــت بنفــس الجهــد 
لتوســيع منشــآت البنيــة التحتيــة البحريــة التابعــة لهــا فــي الــدول المشــاركة 
أن  إلــى  فــي 2017  تقريــر صــادر  والطريــق. وأشــار  الحــزام  مبــادرة  فــي 
الشــركات الصينيــة تشــارك فــي بنــاء وصيانــة مــا يزيــد عــن 40 مينــاء فــي 

ــة، ومنهــا الشــرق األوســط والخليــج.28 نحــو 35 دول
دبــي  وشــركات  والسويســرية  الدنماركيــة  الشــركات  أن  حيــن  وفــي 
ــدول، والبعــض منهــا  ــاء وتشــغيل موانــئ فــي عشــرات ال تقــوم أيضــًا ببن
أكثــر مــن الشــركات الصينيــة، إال أنهــا تعمــل علــى أســاس تجــاري بحــت. 
وعلــى الجانــب اآلخــر، وفــي ضــوء التطــورات فــي جيبوتــي وغــوادار، فــإن 
الصيــن تــرى أن هنــاك جوانــب اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة هامــة لتطويــر 

الموانــئ.

 New Silk وطبقــًا لمــا يذكــره فرانــس بــوول فــان ديــر بوتــر، محــرر مجلــة
ــدال:   Road فــي معهــد كلينجن

ــة.  ــة فــي بروزهــا كقــوة دولي ــئ األجنبي ــن فــي الموان “تســهم مشــاركة الصي
فــي العديــد مــن الــدول فــي آســيا، وأفريقيــا، وأوروبــا، وأمريــكا الجنوبيــة، 
تكتســب الشــركات الصينيــة المملوكــة للدولــة والحكومــة الصينيــة نفــوذًا 
وعمــالء  ومــالك  ومشــغلين  وبنائيــن  كمموليــن  المــدى  بعيــد  اقتصاديــًا 
رئيســيين للموانــئ والمنشــآت المتعلقــة بهــا. وفــي ضــوء الــدور الرئيــس الــذي 
تنهــض بــه الموانــئ فــي الغالــب فــي االقتصــادات الوطنيــة، فــإن هــذا النفــوذ 

قــد يــؤدي إلــى درجــة معينــة مــن النفــوذ السياســي.”29

وبصفــة عامــة فــإن توســيع مبــادرة الحــزام والطريــق، وإنشــاء القاعــدة 
للتعــاون،  لمنظمــة شــنغهاي  المتنامــي  والــدور  فــي جيبوتــي،  البحريــة 
والتحديــث الســريع للقــوات األمنيــة، وتطويــر القــدرات البحريــة ومنشــآت 
البنيــة التحتيــة للموانــئ، وزيــادة صــادرات األســلحة إلــى الــدول فــي جميــع 
أنحــاء العالــم هــي مؤشــرات علــى الرغبــة الصينيــة لتكــون أحــد األطــراف 

الفاعلــة فــي الشــؤون السياســية واألمنيــة الدوليــة.

وبالرغــم مــن كل هــذه التطــورات، فــإن الصيــن تؤكــد رســميًا أن مبــادرة 
الخارجيــة  وزيــر  وقــال  األمنيــة.  المخــاوف  تحركهــا  ال  والطريــق  الحــزام 
الحــرب  “عقليــة  بـــ  يفكــرون  المبــادرة  منتقــدي  أن  يــي  وانــج  الصينــي 

البــاردة.”30 

تركيزهــم  مــع  الصيــن،  فــي  القــادة  أن  الواضــح  مــن  فإنــه  ذلــك  ومــع 
علــى الجوانــب االقتصاديــة لمبــادرة الحــزام والطريــق، علــى درايــة أيضــًا 
العســكريون  القــادة  ويقــول  لهــا.31  المصاحبــة  األمنيــة  بالتداعيــات 
باكســتان وماليزيــا ســتتيح للصيــن  الصينيــة فــي  الموانــئ  إن  الصينيــون 

الصيــن.32 الحتــواء  الراميــة  األمريكيــة  المحــاوالت  علــى  االلتفــاف 

وفــي جميــع األحــوال، فــإن المبــادرات األمنيــة الصينيــة تتماشــى تمامًا مع 
الفــراغ األمنــي الــذي يشــعر بــه الجميــع حــول العالــم، بمــا فــي ذلك الشــرق 
األوســط ودول الخليــج، حيــث تتســبب اإلشــارات المتضاربــة لواشــنطن 
فــي ظــل اإلدارات األخيــرة فــي ارتبــاك بيــن الحكومــات اإلقليميــة. وفتــح 
ذلــك البــاب أمــام قــادة المنطقــة لبحــث فكــرة استكشــاف آليــات أمنيــة 

بديلــة ال تعتمــد علــى الغــرب وحســب.

مــن  الزاويــة  هــذه  التحليليــة  النظــرة  هــذه  مــن  الثانــي  النصــف  ُيحلــل 
خــالل المقارنــة بيــن قــوة البحريــة الصينيــة والبحريــة األمريكيــة، ويبيــن أن 
ــر  ــة فــي توفي ــزال أهــم األطــراف فاعلي ــة ال ت ــات المتحــدة األمريكي الوالي

األمــن لمنطقــة الخليــج.

التصــورات الصينيــة عــن األمــن فــي منطقــة 
المحيــط الهنــدي والخليــج

األنشــطة  فــي  واســعًة  زيــادًة  الماضيــة  العشــرون  الســنوات  شــهدت 
الصينيــة فــي كل مــن منطقــة المحيــط الهنــدي والخليــج. ومــن المتوقــع 
أن تتخطــى التجــارة بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي حاجــز 
300 مليــار دوالر أمريكــي فــي 2020، وذلــك الرقــم هــو ِضعــف حجــم 
التجــارة فــي 2013. 33 ونظــرًا للزيــادة المهولــة التــي حدثــت فــي الطبقــة 
المتوســطة بالصيــن، فــإن الطلــب علــى الطاقــة الخليجيــة علــى المــدى 

البعيــد مــن المحتمــل أن يواصــل االرتفــاع.

الهنــدي  المحيــط  منطقــة  فــي  الصينيــة  االقتصاديــة  األنشــطة  وتتــم 
فــي  للصيــن  مؤثــر  عســكري  وجــود  بــدون  معظمهــا،  فــي  والخليــج، 
المنطقــة. ومــع ذلــك فــإن العقــد الماضــي شــهد زيــادة مطــردة فــي 
زيــارات القــوات البحريــة الصينيــة للموانــئ والدوريــات البحريــة التــي تنفذها. 
ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن دور القــوات البحريــة الصينيــة يتحــول اآلن 
إلــى  البحريــة  القــوات  القائمــة علــى  الدبلوماســية  يرتكــز علــى  مــن دور 
حضــور أمنــي أكثــر بــروزًا. وفــي حيــن أن هــذا الحضــور ال يضاهــي القــوات 
العســكرية األمريكيــة فــي المنطقــة إال أنــه بــدأ فــي عــرض منصــات بحريــة 

وغواصــات يتزايــد تعقيدهــا فــي منطقــة المحيــط الهنــدي.

منطقــة المحيــط الهنــدي والخليــج لهــا أهميــة بالغــة لســالمة االقتصــاد 
الصينــي. حيــث تمــر كل تجــارة الصيــن تقريبــًا مــع الشــرق األوســط، وأوروبــا، 
وأفريقيــا مــن منطقــة المحيــط الهنــدي،34 حيــث نجــد أن القــوة المهيمنــة 
هــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وبينمــا تواصــل واشــنطن التأكيــد علــى 
أن وجودهــا العســكري فــي المنطقــة يســهم فــي االســتقرار ويضمــن 
المــرور اآلمــن لســفن الشــحن وناقــالت النفــط الدوليــة إال أن الصيــن لهــا 
وجهــة نظــر مختلفــة حيــال ذلــك. فهــي تخشــى فــي حالــة حــدوث أي 
مواجهــة بينهــا وبيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــإن وســائل االتصــال 
الصينيــة فــي منطقــة المحيــط الهنــدي قــد يتــم تعطيلهــا مــن جانــب 

الســفن الحربيــة األمريكيــة.35 

التحريــر  لجيــش  البحريــة  القــوات  فــي  التحديــث  نطــاق  تمامــًا  ويتضــح 
الصينــي فــي الشــكل البيانــي )1(، والــذي يبيــن أن القــوات البحريــة للجيــش 
فــي  للغايــة  محــدودة  قــدرات  لهــا  بحريــة  قــوة  مــن  تحولــت  الصينــي 
اســتعراض القــوة فــي التســعينات إلــى قــوات بحريــة تقــوم اآلن بتســيير 
دوريــات منتظمــة فــي منطقــة المحيــط الهنــدي. وبحســب مــا يتضــح فــي 
الشــكل البيانــي )2(، زادت هــذه الدوريــات فــي منطقــة المحيــط الهنــدي 

منــذ 2009.

الخالصــة الرئيســية مــن التصــورات الصينيــة عــن بيئــة األمــن هــو أن الصيــن 
االقتصــادي.  ألمنهــا  األهميــة  بالغــة  الهنــدي  المحيــط  منطقــة  تعتبــر 
الصيــن  بيــن  الرئيســية  الشــرايين  بمثابــة  هــي  التــي  االتصــال  فخطــوط 
ــر واالســتيراد الهامــة لهــا تقــع، مــن وجهــة  ــد مــن أســواق التصدي والعدي
ــة. وفــي حيــن أن ذلــك قــد ال  ــة القــوة األمريكي نظــر الصيــن، تحــت هيمن
ــة  ــه فــي حال ــاك ســالمًا إال أن ــًا للصيــن طالمــا أن هن ــدًا حقيقي ــل تهدي يمث
جنــوب  بحــر  أو  تايــوان  منهــا  موضوعــات  علــى  عدائيــة  أعمــال  انــدالع 
الصيــن، فــإن الصيــن تخشــى مــن أن يتمكــن األمريكيــون مــن التعطيــل 

الســريع للتجــارة البحريــة مــن الصيــن وإليهــا.
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وهــذا هــو المحــرك الرئيــس لزيــادة الحضــور البحــري الصينــي فــي منطقــة 
المحيــط الهنــدي. مبــادرة الحــزام والطريــق ذات طبيعــة جيو-إســتراتيجية، 
القــادة  الصينــي  التحريــر  جيــش  فــي  اإلســتراتيجيات  واضعــو  ويدفــع 
الصينييــن باتجــاه صياغــة إســتراتيجية لخطــوط االتصــال البحريــة لمواجهــة 
القــوات البحريــة األمريكيــة فــي منطقــة المحيــط الهنــدي. ويســتخدم 
الحــزام  مبــادرة  الصينــي  التحريــر  جيــش  فــي  اإلســتراتيجيات  واضعــو 
والطريــق تحديــدًا لحشــد التأييــد إلنشــاء “سلســلة لؤلــؤ” فــي منطقــة 

الهنــدي. المحيــط 
ويختلــف ذلــك عمــا يســمى بـــ “تجمعــات مــن الؤلــؤ”، وهــي كانــت عبــارة 
ــر الصينــي  عــن سلســلة مــن المراكــز والقواعــد اللوجيســتية لجيــش التحري
فــي مختلــف أنحــاء منطقــة المحيــط الهنــدي. سلســلة اللؤلــؤ هــي أكثــر 
القــوات  مــن  مشــتركة  قــوات  فيهــا  تتمركــز  حيــث  القتــال  علــى  تركيــزًا 
البحريــة والجويــة فــي مناطــق رئيســية لدعــم عمليــات القــوات البحريــة 

فــي ميــاه البحــار.38 

قــدرات الصيــن فــي منطقــة المحيــط الهنــدي 
والخليــج

تطورهــا.  ودرجــة  حجمهــا  فــي  نمــوًا  الصينيــة  البحريــة  القــوات  تشــهد 
وأفضــل وســيلة لقيــاس ذلــك هــي الحضــور المنتظــم للقــوات البحريــة 
مــا  وبحســب  الهنــدي.  المحيــط  منطقــة  فــي  الصينــي  التحريــر  لجيــش 
يقولــه األدميــرال ســونيل المبــا، قائــد القــوات البحريــة الهنديــة )ســابقًا(، 
فــإن القــوات البحريــة الصينيــة لديهــا فــي جميــع األوقــات عــدد يتــراوح بيــن 
ســت إلــى ثمانــي ســفن فــي شــمال المحيــط الهنــدي.39 فــي الحقيقــة، 
البحريــة الهنديــة أن هنــاك 14  القــوات  فــي أغســطس 2017 أحصــت 
ســفينة حربيــة علــى ســطح البحــر تابعــة للقــوات البحريــة الصينيــة فــي 

الهنــدي.40 المحيــط 

بجانــب مــا ســبق، تســهم القــوات البحريــة الصينيــة منــذ ديســمبر 2008 
مســاهمًة منتظمــًة فــي دوريــات مكافحــة القرصنــة فــي خليــج عــدن. 
وهــذه الدوريــات بمثابــة خبــرات مفيــدة للغايــة للصيــن؛ ألن أطقــم هــذه 
أهميــة  واألكثــر  البحــار.  أعالــي  فــي  العمــل  كيفيــة  تعلمــوا  الدوريــات 
الحكوميــون  والمســؤولون  اإلعــالم  وســائل  غالبــًا  تتجاهلــه  مــا  )وهــو 
غيــر الصينييــن( هــو حقيقــة أن القــوات البحريــة الصينيــة تســهم مســاهمًة 

ملموســًة فــي عمليــات األمــن فــي خليــج عــدن.

للقــوات  المــدى  بعيــدة  األهــداف  لتحقيــق  أكبــر  بأهميــة  يحظــى  ومــا 
البحريــة الصينيــة فــي المنطقــة هــو عمليــة التعلــم التــي تتيحهــا دوريــات 
مكافحــة القرصنــة للقــوات البحريــة الصينيــة. وبحســب مــا قالــه مســؤول 
غربــي رفيــع المســتوى، والــذي كان يعمــل فــي بكيــن وكان علــى تواصــل 
دائــم مــع القــوات البحريــة الصينيــة، فــإن القــوات البحريــة الصينيــة لــم 
تشــارك مــن البدايــة مشــاركًة كاملــًة فــي هــذه الدوريــات. وقال المســؤول 

إنــه لــم يكــن هنــاك أي تنســيق و”لــم يكــن يعــرف أحــد مــا يفعــل”.

ولكــن بعــد العــام الثانــي مــن تســيير الدوريــات، بــدأت القــوات البحريــة 
إمكانيــة  بحــث  بــل وطلبــت  أكثــر فعاليــة  بــدور  النهــوض  فــي  الصينيــة 
فــي   التضــارب  وتجنــب  المشــتركة  التوعيــة  اجتماعــات  لبعــض  رئاســتها 

قدراتهــا.41  إلظهــار  البحريــن 

وبينمــا تقتصــر دوريــات مكافحــة القرصنــة التــي تســييرها القــوات البحريــة 
الصينيــة علــى المنطقــة الواقعــة خــارج منطقــة الخليــج إال أن الســفن 
الحربيــة للقــوات البحريــة الصينيــة تقــوم بزيــارات أيضــًا إلــى العديــد مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي. وكانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أول 
ــًة، وتمــت  دولــة فــي المنطقــة فــي 2010 تســتضيف ســفنًا حربيــًة صيني
زيــارات الحقــة فــي 2014 و2017. 42 وتنســجم هــذه الزيــارات البحريــة 
مــع مــا تســميه الحكومــة الصينيــة، فــي إســتراتيجيتها للدفــاع الوطنــي، 

“الدفــاع األمامــي.”

ويصــف الخبيــر األمنــي الصينــي جــي يــوو الدفــاع األمامــي بأنــه “تنظيــم 
أمنــي قائــم علــى العقيــدة الهجوميــة لتنفيــذ معــارك بعيــدًا عــن اإلقليــم 
الصينــي، علــى األرجــح فــي المناطــق البحريــة. وهــو يتضمــن ســيناريوهات 
منطقــة  فــي  للصيــن  البحريــة  االتصــال  خطــوط  ضــد  محتملــة  عدائيــة 
المحيــط الهنــدي.”43 مــن بيــن العقائــد ذات الصلــة األخــرى “ســيناريوهين 

للحــرب 1.5”.   

فــي الســيناريو األول، قــد تــؤدي حــرب فــي بحــر جنــوب الصيــن أو بحــر 
إلــى  والصيــن  األمريكية/اليابــان  المتحــدة  الواليــات  بيــن  الصيــن  شــرق 
اســتغالل الهنــد لفرصــة انشــغال الصيــن واالســتحواذ علــى أجــزاء أكثــر مــن 
الحــدود البريــة المتنــازع عليهــا بينهمــا. النقطــة األكثــر ارتباطــًا بهــذه النظــرة 
التحليليــة هــو الســيناريو الثانــي الــذي تهاجــم فيــه القــوات البحريــة الهنديــة 
المحيــط  منطقــة  فــي  للصيــن  البحريــة  االتصــال  خطــوط  واألمريكيــة 

الهنــدي.44    

Source: Allen et al. 2017

الشكل البياني 1. المعدات التي يتزايد “تطورها” للقوات 
البحرية لجيش التحرير الصيني36  

الشكل البياني 2. زيارات مطردة للموانئ37
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الشكل البياني 3. الزيارات العسكرية الثنائية52

القاعدة البحرية في جيبوتي
إذا كانــت القــوات البحريــة الصينيــة تنــوي النهــوض بــدور ملمــوس فــي 
المنطقــة وحمايــة مصالحهــا بطريقــة مؤثــرة، فإنهــا ســتحتاج إلــى عــدة 
موانــئ فــي المنطقــة. وتعتبــر القاعــدة العســكرية الصينيــة فــي جيبوتــي 
الطــرف  فــي  القاعــدة  هــذه  تقــع  وبينمــا  االتجــاه.45  هــذا  فــي  خطــوًة 
الغربــي لمنطقــة المحيــط الهنــدي، فإنهــا تحتــل موقعــًا إســتراتيجيًا حيــث 
يلتقــي البحــر األحمــر والمحيــط الهنــدي. وبالرغــم مــن أن القاعــدة قــد 
ال تكــون تعمــل بكامــل طاقتهــا إال أنهــا مركــز لوجســتي إلعــادة تمويــن 

الســفن الحربيــة وإصالحهــا.

تتجاهــل المخــاوف الدوليــة بشــأن النوايــا الصينيــة فــي المنطقــة غالبــًا 
حقيقــة أن الصيــن، كدولــة ذات ســيادة، لهــا الحــق فــي تســيير دوريــات 
ــة لهــا الحــق  ــة األمريكي ــي البحــار مثلمــا أن القــوات البحري ــة فــي أعال بحري
فــي تســيير هــذه الدوريــات فــي بحــر جنــوب الصيــن. وهــذه المخــاوف 
تبديهــا دائمــًا الهنــد والواليــات المتحــدة األمريكيــة، ممــا يعكــس رغبتهمــا 

ــه الصيــن. فــي الحفــاظ علــى نفوذهمــا، بأكثــر ممــا ترغــب في

ســيزيد احتمــال إنشــاء الصيــن لقاعــدة عســكرية فــي غــوادار بباكســتان، 
كبيــرة.  بصــورة  الهنــد  مــن مخــاوف  قانونيــة،  أنهــا خطــوة  مــن  بالرغــم 
وبحســب العديــد مــن المحلليــن األمنييــن الصينييــن المطلعيــن فــي بكيــن، 
فــإن الصيــن مــن المحتمــل أن تقــوم بإنشــاء قاعــدة بحريــة بشــكل مــا فــي 

باكســتان فــي المســتقبل.46 

وبينمــا تســهم القــوات البحريــة الصينيــة فــي أمــن المنطقــة إجمــااًل، إال 
لتقديــم  السياســية  واإلرادة  العســكرية  القــدرات  إلــى  اآلن  تفتقــر  أنهــا 
مســاهمة ملموســة فــي هــذا الشــأن. لقــد زادت القــوات البحريــة الصينيــة 
مــن حضورهــا فــي المنطقــة زيــادًة كبيــرًة. وبالرغــم مــن أنهــا مــزود صــاٍف 
لألمــن إال أنهــا ليــس لديهــا العديــد مــن الجوانــب األساســية لحضــور دائــم 
فــي ميــاه البحــار. فغيــاب حاملــة طائــرات متكاملــة القــدرات هــو أحــد أوجــه 

القصــور الهائلــة.

وبحســب مــا يقولــه األســتاذ األكاديمــي الصينــي جــي يــوو فــإن القــوات 
البحريــة الصينيــة كان لديهــا أقــل مــن 20 طيــارًا معتمديــن فــي 2018 
بعــد أكثــر مــن ســبع ســنوات مــن التدريــب المكثــف. وبجانــب ذلــك، فــإن 
معظــم الطياريــن التابعيــن للقــوات البحريــة الصينيــة ال يمكنهــم الطيــران 
إال فــي اثنيــن مــن الحــاالت الجويــة األربعــة المطلوبــة )وهمــا وضعيــة 
النهــار العاديــة والمعقــدة.(47 وكان شــهر مايــو 2018 هــو أول مــرة تنفــذ 
حاملــة  علــى  وهبــوط  إقــالع  عمليــات  الصينيــة  البحريــة  القــوات  فيهــا 

طائــرات فــي فتــرة الليــل.48 

وعلــى نفــس القــدر مــن األهميــة هنــاك غيــاب اإلرادة السياســية لــدى 
الصيــن للنهــوض بــدور ملمــوس فــي توفيــر األمــن فــي منطقــة المحيــط 
الهنــدي والخليــج )بخــالف عمليــات مكافحــة القرصنــة(. ويقــر العديــد مــن 
الخبــراء الذيــن تمــت إجــراء المقابــالت الشــخصية معهــم فــي بكيــن أنــه فــي 
حيــن أن الصيــن ال تحــب مــا تــرى أنــه هيمنــة أمريكيــة فــي منطقــة المحيــط 
الهنــدي والخليــج إال أنهــا تســتفيد مــن االســتقرار الــذي توفــره القــوات 

البحريــة األمريكيــة.49 

القــادة الصينيــون علــى درايــة بالتحديــات السياســية والدبلوماســية التــي 
تقتــرن بالمشــاركة األعمــق فــي المنطقــة، ويســعون إلــى تركيــز أنشــطتهم 
حــول النطــاق االقتصــادي وليــس القضايــا السياســية. ولكــن مــع التوســع 
فــي نفــوذ الصيــن )وخاصــًة بســبب مشــاريع مبــادرة الحــزام والطريــق( فــإن 

الصيــن تنهــض بــدور خلــف الكواليــس فــي الدبلوماســية اإلقليميــة.

ومــن األمثلــة علــى ذلــك دور الصيــن فــي المســاعدة فــي التفــاوض علــى 
االتفــاق النــووي اإليرانــي فــي 2015. فبعــد انتخــاب الرئيــس األمريكــي 
بــاراك أوبامــا لفتــرة ثانيــة فــي 2012، بــدأ الرئيــس الصينــي شــي جيــن 
فــي ممارســة الضغــط عالنيــة علــى إيــران حــول مخاوفــه بســبب البرنامــج 
ــج يــي  ــة الصينــي وان ــر الخارجي النــووي اإليرانــي. فــي الحقيقــة، نهــض وزي
بــدور الوســيط بيــن إيــران وأوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة، وطلــب 
فــي منتصــف  البعــض  بعضهــا  تنــازالت ومقابلــة  تقديــم  الجانبيــن  مــن 
الطريــق. وكانــت المســاعي الصينيــة نابعــة مــن مخاوفهــا مــن أن تتعــرض 

المصالــح االقتصاديــة الصينيــة فــي إيــران للعقوبــات الغربيــة.

ويقــول جــون جارفــر أن الصيــن لعبــت “دورًا ملموســًا” فــي المســاعدة فــي 
التوصــل إلــى اتفــاق 2015. 50

وبحسب ما يقوله Maha S. Kamel، فإن مبادرة الحزام الطريق تعطي 
األولويــة إليــران، وقــد تســاعد إيــران فــي توســيع نفوذهــا فــي المنطقــة. 
ويضيــف أن “إيــران مســتعدة الســتغالل مبــادرة الحــزام والطريــق لتصبــح 
قــوة مهيمنــة إقليميــة.”51 فــإذا كان الوضــع كذلــك، فــإن التقاطــع بيــن 
الشــؤون السياســية واالقتصاديــة فــي هــذا الجانــب مــن مبــادرة الحــزام 
والطريــق ربمــا ُيفاقــم مــن التوتــرات اإلقليميــة ويتســبب فــي اضطــراب 

االســتقرار فــي الخليــج.

وبينمــا ُتفضــل الصيــن أال يكــون لهــا حضــور دبلوماســي اســتباقي فــي 
الشــرق األوســط، إال أنــه كان هنــاك عــدد مــن الزيــارات المتبادلــة لكبــار 
القــادة العســكريين مــن الصيــن ودول الشــرق األوســط )انظــر الشــكل 

البيانــي 3(.

بإيجــاز، وباســتثناء الدوريــات المحــدودة لمكافحــة القرصنة في خليج عدن، 
فــإن الصيــن ليــس لديهــا القــدرة بعــد للنهــوض بــدور عســكري ملمــوس 
فــي منطقــة المحيــط الهنــدي أو منطقــة الخليــج فــي المســتقبل القريــب. 
ولكــن مــع الوضــوح التدريجــي لمبــادرة الحــزام والطريــق والتوســع الســريع 
فــي المصالــح االقتصاديــة الصينيــة، فــإن الصيــن ســتزيد مــن أنشــطتها 

البحريــة فــي منطقــة المحيــط الهنــدي.

ولــم ُيعــرف بعــد مــا إذا كانــت القــوات البحريــة الصينيــة ســتدخل ميــاه 
الخليــج بانتظــام، ولكــن المخــاوف بشــأن حمايــة خطــوط االتصــال البحريــة 
للصيــن لهــا أهميــة بالغــة. مــن الناحيــة السياســية، ُتفضــل الصيــن عــدم 
اإلفــراط فــي المشــاركة فــي شــؤون المنطقــة مــا لــم تتعــرض مصالحهــا 
لتهديــد مباشــر. وطالمــا ُتبقــي القــوات البحريــة األمريكيــة علــى حضورهــا 
البحريــة  القــوات  ُتقــِدم  الخليــج، فمــن غيــر المحتمــل أن  المتقــدم فــي 

الصينيــة علــى إظهــار قــوة منتظمــة ومؤثــرة فــي هــذه المنطقــة.
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هيكل القوة األمريكية في الخليج
فــي الوقــت الحاضــر والمســتقبل المنظــور، هيــكل القــوة األمريكــي فــي 
منطقــة الخليــج قــوي ولــه القــدرة علــى ردع الــدول المنافســة، ومنهــا 
إيــران، مــن تنفيــذ أنشــطة تخريبيــة. وبحســب مــا يتضــح مــن الشــكل البيانــي 
فــإن  المنطقــة،  مــن  أمريكــي”  “انســحاب  مــن  المخــاوف  وبخــالف   5
الحضــور العســكري األمريكــي فــي الخليــج زاد فعــاًل علــى مــدار الســنوات 
العديــدة الماضيــة. وتلقــي هــذه البيانــات أيضــًا بظــالل كثيفــة مــن الشــك 

حــول مــا إذا كان “التوجــه إلــى آســيا” قــد حــدث أصــاًل.

ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن البيانــات تظهــر أن هيــكل القــوة ككل زاد 
أيضــًا مقارنــة بمــا كان عليــه قبــل هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 
2001. وبينمــا ترجــع الزيــادات فــي أعــداد القــوات فــي الفتــرة مــن 2002 
إلــى 2006 إلــى الحمــالت العســكرية التــي قادتهــا الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة فــي المنطقــة، إال أن الزيــادات مــن 2012 وحتــى اآلن تظهــر أن 
واشــنطن أكثــر حضــورًا اليــوم فــي المنطقــة مقارنــًة بمــا كانــت عليــه قبــل 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر. وهــذه خالصــة مثيــرة لالهتمــام، وخصوصــًا 
فــي ضــوء التناقــص المتواصــل فــي أهميــة النفــط الخليجــي لالقتصــاد 

األمريكــي.    

فــي  للتجــارة  اآلمــن  المــرور  المنطقــة  فــي  األمريكيــة  القــوات  تضمــن 
الخليــج، وخصوصــًا تدفــق إمــدادات الطاقــة. وفــي منعطــف غريــب فــي 
الشــؤون الجيوسياســية، وفــي ضــوء أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــي 
ــد  ــة التــي يعتبرهــا العدي ُمصــّدر صــاٍف اآلن للنفــط فــإن القــوات األمريكي
مــن الصينييــن دليــاًل علــى “الهيمنــة” األمريكيــة هــي فــي الواقــع تحمــي 
شــحنات النفــط المتجهــة إلــى الصيــن. وبحســب مــا ورد آنفــًا، فــإن الصيــن 
ليــس لديهــا فــي الوقــت الحاضــر اإلرادة السياســية أو التجهيــزات البحريــة 
لمنــع الخصــوم المحتمليــن مــن تنفيــذ أنشــطة عدائيــة. وهــذه مســؤولية 
محتملــة فــي ضــوء أن أكثــر مــن 40 بالمائــة مــن الــواردات النفطيــة الصينية 

مصدرهــا دول الخليــج.54

ولكــن بحســب بعــض التنبــؤات فــإن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســتعزز 
مكانتهــا كمصــدر صــاٍف للطاقــة فــي الفتــرة بيــن 2022 و2030. فــي 
الحقيقــة، فــإن الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــي اآلن أكبــر ُمنتــج للنفــط 
ــة موجــودة  ــأن القــوات األمريكي ــم.55 القــول ب والغــاز الطبيعــي فــي العال
فــي الخليــج لضمــان الحصــول علــى النفــط للســوق األمريكــي ليــس لــه 
مــا يدعمــه. فالنقــص فــي الصــادرات النفطيــة مــن الخليــج إلــى الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة يقابلــه فــي الواقــع زيــادة فــي الحضــور العســكري 

ــا ســابقًا. األمريكــي فــي المنطقــة بحســب مــا أوضحن
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 الســؤال المشــروع هــو إذن: لمــاذا يوجــد األمريكيــون فــي الخليــج ولمــاذا 
ال تزيــد الصيــن زيــادًة ملحوظــًة مــن وجودهــا العســكري فــي المنطقــة. 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة تواصــل وجودهــا فــي المنطقــة لســببين 
رئيســيين. الســبب األول هــو أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وخصوصــًا 
فــي ِظــل إدارة ترامــب، تعتقــد أن التهديــد مــن طهــران يبــرر وجــود القــوات 

العســكرية األمريكيــة فــي المنطقــة.

 الســبب الثانــي هــو أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة تــدرك أنــه ال توجــد 
دولــة أخــرى لديهــا القــدرة أو اإلرادة السياســية لتقديــم ضمانــات أمنيــة 
المتحــدة  الواليــات  كانــت  لــو  المضطربــة. وحتــى  المنطقــة  فــي هــذه 
األمريكيــة لــم تعــد تعتمــد علــى النفــط الخليجــي، فــإن أي مواجهــة كبيــرة 
العالــم. فأســعار  تداعيــات علــى مســتوى  لهــا  المنطقــة ســيكون  فــي 

النفــط ســترتفع، وأســواق المــال ســتنهار إذا تــم إغــالق مضيــق هرمــز.

 الخاتمة
الهنــدي  المحيــط  منطقــة  فــي  للقــوة  المتزايــد  الصينــي  االســتعراض 
ومنطقــة الخليــج مــن األفضــل قرائتــه كنــوع مــن الدبلوماســية العســكرية 
عبــر إظهــار علــم الدولــة. وبينمــا تســهم الصيــن مســاهمًة ملموســة فــي 
عمليــات مكافحــة القرصنــة فــي المنطقــة إال أنهــا ال يبــدو أنهــا ترغــب فــي 

إثقــال كاهلهــا بالتزامــات أمنيــة إضافيــة.

والمهــم لــدول الخليــج هــو أن الصيــن تســعى إلــى االنتفــاع المجانــي مــن 
الحضــور األمريكــي فــي المنطقــة مــع الحصــول علــى المزايــا االقتصاديــة 
الناتجــة عــن المظلــة األمنيــة األمريكيــة وفــي ذات الوقــت توجيــه النقــد 

لوجــود القــوات األمريكيــة فــي المنطقــة باعتبــاره “هيمنــة”.

ينبغــي أن تــدرك دول الخليــج أيضــًا العالقــات بيــن جيــش التحريــر الصينــي 
والقــوات العســكرية اإليرانيــة ومبيعــات األســلحة فــي الماضــي إلــى إيــران، 
ومنهــا صواريــخ كــروز مضــادة للســفن شــديدة الفتــك وعاليــة التقنيــة. 
فــي الفتــرة مــن 1990 إلــى 2017 )آخــر عــام متاحــة عنــه البيانــات( صــّدرت 

الصيــن نســبة 26 بالمائــة مــن واردات األســلحة اإليرانيــة.56 

وتحتــاج دول الخليــج أيضــًا إلــى النظــر بعيــن االعتبــار إلــى احتمــال تنافــس 
القــوات البحريــة للقــوى الكبــرى فــي المنطقــة. وهنــاك اتفــاق واســع فــي 
الدوائــر العســكرية الهنديــة بــأن صعــود القــوات البحريــة الصينية، وخصوصًا 
فــي منطقــة المحيــط الهنــدي، هــو الدافــع الرئيــس وراء التحديــث الــذي 
يتــم فــي القــوات البحريــة الهنديــة. وفــي ضــوء أن الهنــد تســتورد أكثــر مــن 
80 بالمائــة مــن احتياجاتهــا النفطيــة وغالبيــة هــذه الــواردات مــن دول 
الخليــج، فــإن احتمــال اشــتداد التنافــس بيــن الصيــن والهنــد عاليــة فــي 
المنطقــة.57 ويتضــح ذلــك فعــاًل فــي إنشــاء الهنــد لمينــاء فــي جابهــار فــي 
ــاد والبراعــة الدبلوماســية مــن جانــب دول  ــران.58 ويســتدعي ذلــك الحي إي

الخليــج فــي حــال تصاعــد التوتــرات والتنافــس.

دراســة  يمكنهــا  الخليــج  فــإن دول  المقبلــة،  الفتــرة  عــن  الحديــث  عنــد 
مصالحهــا: لتعزيــز  التاليــة  الخيــارات 

فــي حــال إذا قــررت الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي المســتقبل 	 
أن تخفــض وجودهــا العســكري فــي المنطقــة تخفيضــًا ملحوظــًا، 
فــإن دول الخليــج تســتطيع وينبغــي عليهــا البــدء فــي تطويــر قــدرات 
المنطقــة. ويشــمل ذلــك  الوجــود األمريكــي فــي  لفتــرة مــا بعــد 
الغواصــات. برامــج  وخصوصــًا  فعاليــة،  أكثــر  بحريــة  قــوات   تطويــر 

ــة 	  ــداءات اإليراني ــة التــي تســاورها مخــاوف مــن االعت ــدول الخليجي ال
المحتملة ينبغي عليها بناء قدرات لصد الهجوم وتكوين قوة لديها 
 القدرة على مواجهة أي محاولة إيرانية محتملة إلغالق مضيق هرمز.

طالمــا 	  بأنهــا  الصيــن  إقنــاع  اإلقليميــة  الــدول  لقــادة  ينبغــي 
فإنهــا  الخليجيــة،  الطاقــة  مــوارد  مــن  مباشــر  مســتفيد  أنهــا 
توفيــر  فــي  مؤثــر  بــدور  تنهــض  أن  مــا  يومــًا  منهــا  ُيطلــب  قــد 
الخليــج ذاتهــا.  يجــاوز خليــج عــدن وفــي منطقــة  االســتقرار فيمــا 
مجلــس  دول  مصالــح  تحمــي  أن  الصيــن  مــن  يتطلــب  وهــذا 
التعــاون الخليجــي فــي حالــة تصاعــد التوتــر مــع إيــران أو النهــوض 
بيــن  مســتقبلية  جهــود  أي  فــي  النزيــه  الســالم  وســيط  بــدور 
اإلقليمــي. االســتقرار  تعزيــز  إلــى  ترمــي  وإيــران  الخليــج   دول 

استكشــاف 	  الخليــج  دول  تواصــل  أن  ينبغــي  ذلــك،  مــع  بالتزامــن 
ــة، والتــي تشــمل  ــات األمــن الجماعي ــة، ومنهــا ترتيب ــات أمــن بديل آلي
الصيــن وغيرهــا مــن الــدول مــن آســيا وأوروبــا والتــي لهــا مصلحــة 
فــي اســتقرار المنطقــة، دون اســتبعاد الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
ويعتبــر ذلــك تدرجــًا طبيعيــًا فــي التنــوع الــذي تشــهده السياســة 
الماضــي،  العقــد  ونصــف  العقــد  مــدار  علــى  للمنطقــة  الخارجيــة 

والــذي تقــع المصالــح األمنيــة فــي جوهــره.
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