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 الجيوسياسيةأوروبا ة صفر: * محبوباني اكيشور

  برلين \تقديم وترجمة حامد فضل هللا 

، الدولية، تعزيز المؤسسات 19 كوفيد ــ أزمة في حتى، ال تريد لواليات المتحدة األمريكيةفا

 المصالحاتجاه  نفسب تسيرالصين  أن لذلك يجب على أوروبا أن تتصرف بحزم، طالما

سوف  العالمية السياسة بأن نفترض أن يمكننا ولكن ،ةالحيا في ما هو موكد  من القليل

 بين اندلعت التي الهائلة المنافسة خالل من القادمة سنة العشرين أو العشر في تتشكل

 هيكلية قوى تقود "؟الصين فازت هل" ،كتابي في ت  قوث وكما. والصين المتحدة الواليات

 الذي العالمي التفوق فقدان من مستمر خوف: المواجهة ببدء المتحدة الواليات قرار قوية

 أن من الرغم على) الصين في الفاشلة طةالدمقر من أمل خيبة. أكثر أو قرن لمدة استمر

تتوقع  ،عاًما 250 حتى تتعدى ال ،شابة جمهورية أن من يندهشون قد ،المستقبل مؤرخي

 من عميق خوف ،وأخيًرا ؛(السياسية معاييرها تلبية ،عام 4000 عمرها حضارة من

 .الغربية النفس في مكتمل غير بشكل متراكم ،"األصفر الخطر"
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هو خطر عام  19. أن كوفيد ــ لقد أكد وباء كورونا فقط، مدى مرارة المنافسة الجيوسياسية

من الناحية النظرية، سوف  يجب أن تواجهه كل من الواليات المتحدة االمريكية والصين؛

خالفاتهما لحين، والضغط على الزر  يكون القرار منطقيا، بل حكيما، من قبل الدولتين لترك

ولكن حدث العكس تماما،  ،19إليقاف المنافسة الجيوسياسية والعمل معا لمحاربة كوفيد ــ 

وس، واصبح ، استجابة لحكومة ترامب غير الكفؤة لمحاربة الفيراذ تبعه اللوم الضخم

 واضحا، بأن البيت األبيض كان يبحث عن كبش فداء.

 هذهتمثل . فقط والصين أمريكا بين الجيوسياسية المنافسة حصرعدم  19لقد أكد كوفيد ــ 

 تأكيدو السابقة االستراتيجية مواصلة يجب هل: ةكبير استراتيجية معضلة ألوروبا المنافسة

 للمصالح الخضوع يعني ذلك كان لو حتى - المتحدة الواليات مع األطلسي عبر التحالف

 الجيوسياسية هامصالح لتعزيز الفرصة اغتنام هاعلي يجب أم األمريكية؟ الجيوسياسية

 األقطاب؟ متعدد عالم في ومستقل جديد كقطب ألوروبا استراتيجي دور وتطوير

 إفريقيا في عا  م

لتحديات ا من خالل، بهم الخاصةلمهامهم الوجودية  األولوية إعطاء األوروبيون يريد لو

 التنمية على التركيز عليهم يجب  ،19وكوفيد ــ  بناًء على جغرافيتهم، التي تفرضها الهجرة

 .الصين هو أفريقيا لتنمية ك  شري وأفضل. أفريقيا في واالجتماعية االقتصادية

النطاق في إفريقيا، واذا قاد إلى تفاقم إلى أزمة إنسانية واسعة  19يؤدي وباء مثل كوفيد ــ 

الفقر في البلدان األفريقية، فمن المحتمل أن يلتمس المزيد من المهاجرين الحماية في 

 تصبح أن من القارة لمنع األفريقية البلدان مع أوروبا تعمل أن لذلك، من المهم ،أوروبا

 .للوباء التالية الساخنة النقطة

قوة العالقات الصينية األفريقية )الصين أكبر شريك  بالفعل، لقد أظهرت جائحة كورونا

تقريبا في كل بلد  اقتصادي ألفريقيا(. لقد ارسلت الصين معدات طبية وخبراء يعملون

  أفريقي.
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 ،جيدين أخوة" كوناي أن يجب وأفريقيا الصين بان ، يي وانغ الصيني الخارجية وزير أعلنو

 .فيروس كورونامكافحة والعمل سوياً من أجل   ،"مصير مشتركمع 

 مع إفريقيا تنمية فعليها أن تكون من أولويتها الفورية، مصالحها، حماية أوروبا أرادت إذا

 القمة حضور هو بصواب وحكمة، األوروبيون القادة يفعله أن يمكن أكثر ما إنو. الصين

 هذه مثل في األوروبيين للسياسيين الكبيرة المشاركة إن. بكين في القادمة اإلفريقية الصينية

 من قوية موجة إلى أيًضا ؤديت أن ويمكن. األسواق إلى قوية إشارة سترسل القمة

 يقلل سوف ،الوقت مرور معأن تعزيز االقتصاد األفريقي،  .إفريقيا في الجديدة االستثمارات

 .أوروبا إلى الهجرة حوافز من

هو رفضها : والمنطقية المعقولة الخطوة هذه اتخاذ في تقف، أوروبا أمام واحدة عقبة هناك

 المسؤولين محاوالت في ،فقط ينظر أن المرء على. االمريكية المتحدة الوالياتمن قبل 

ر ذطريق الحرير الجديد. لقد ح في المشاركة عن أخرى دول لثني األمريكيين الحكوميين

مع الرئيس خوان  اجتماعه بعد صحفياالمريكي مايك بومبيو في مؤتمر   وزير الخارجية

 ذلك فإن ،الباب الصين تطرق عندما" بقوله: ،بنما في 2018كارلوس فاريال في أكتوبر 

ً  مواطنيك صالح في ليس  ".دائما

 تعمل للدولة المملوكة الشركات كانت إذا" اعتراضها، المتحدة الوالياتوسوف تعلن  

من  فقطوإنما  ،بنما مواطني إفادة إلى تهدف والال يحركها السوق، و ،شفافة غير بطريقة

 في ، من أجل االستثمارالصين مع العمل األوروبيون قرر إذا". الصينية أجل الحكومة

 .ملحوظ بشكل األمريكي الضغط يزداد أن المرجح فمن إفريقيا،

ً  الحكمة غير من  لواتجاهأن يو عدم التعامل مع الصين على األوروبيين أمريكا، تحث أن حقا

. ألوروبا تهديًدا يشكل ال الصين صعود إنالى أمد طويل.  الحياتية تحدياتهم في نفس الوقت

. األفريقية التنمية الصين دعمت إذا ،الطويل المدى على هااستقرار يخدم أن يمكنوإنما 

 كمية لكن. إفريقيا في الصينية التنمية مواءمة تحاول أن المتحدة للواليات يمكنبالطبع 

مدهش. وعلى النقيض من ذلك، عرضت بكين،  بشكل محدودة أمريكا تقدمها التي األموال
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في إطار مبادرة طريق الحرير الجديد، أكثر من تريليون دوالر، لدعم االستثمارات في 

   ال تستطيع واشنطن مواكبة مثل هذه المبالغ الضخمة. البنية التحتية.

 ألمريكا جدا   متردد نقد

 السياسة مقرري على سهالً  يكون لن ،المتحدة الواليات عن مستقل موقف اتخاذ إن

 على. واآلخر الحين بين بالفعل بذلك أوروبا قامت لقد. األوروبيين االستراتيجيين والمفكرين

 كل منواصلت حيث  إيران؛ مع النووي االتفاق ترامب إدارةالغت  عندما، المثال سبيل

لقد كانت خطوة شجاعة، ولكنها  التجارة مع أيران.ممارسة  المتحدة والمملكة وفرنسا ألمانيا

 .فعالةالغير  ISTEXبتأسيس شركة قامت في الوقت نفسه 

علناً، بأن عدم تنفيذ االتفاق  لإلشارة ،الشجاعة أوروبية حكومة أي لدى يكن لمكذلك و

 الدولي.حكومة الواليات المتحدة االمريكية للقانون جانب النووي مع أيران، هو انتهاك من 

 إن. 2015 يوليو 20 في 2231 القرار في االتفاق المتحدة لألمم التابع األمن مجلس أقرلقد 

 .الدولي للقانون واضح انتهاك هو األمن مجلس قرار انتهاك

 مشيرة  ،2018 في إيران ضد للعقوبات أمريكا فرض إعادة الدولية العدل محكمة أدانت

 الطيران أمن على خطر على تنطوي المتحدة الواليات تنفذها التي اإلجراءات" أن إلى

 السلع واقتناء على استيراد المفروضة القيود[ و] ،جواً  المسافرين وحياة إيران في المدني

 قدو. للحياة المنقذة األدوية ذلك في بما ،واألدوية األغذية مثل ،اإلنسانية لألغراض الالزمة

 تجاهلت ."األراضي اإليرانية في األفراد وحياة صحة على خطيرة ضارة آثار لها يكون

على هذا  ،لالنتهاك بارز أوروبي سياسي أي شري   لم ،ذلك ومع ،الحكم هذا المتحدة الواليات

  .الدولي للقانون ،النحو

 المؤسسات تقليص أو إلضعاف األمريكية الجهود استمرار ضد للعمل األوروبي التردد هذا

 لدى سنغافورة سفير كنت عندمالقد شاهدت هذا بنفسي، . عميقا يزال ال الدولية عالميةال

 األمريكية المحاوالت لألسف، أوروبا دعمتلقد . سنوات عشر من ألكثر المتحدة األمم

، 19الصحة العالمية، على الرغم من أن كوفيد ــ  منظمة مثل الدولية المنظمات إلضعاف
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أثبت حالياً وبشدة، بأن قريتنا الكونية في امس الحاجة الى منظمة صحية عالمية قوية. كيف 

تم إضعافها؟ لقد خفضت الواليات المتحدة وأوروبا حصتها من الميزانية الملزمة لميزانية 

  71\ 1970في المائة في عام  62منظمة الصحة العالمية من 

 الصحة منظمة قدرة شل إلى ذلك أدى وقدفي المائة،  18الحالية، التي تقل عن الى الحصة 

 منظمة ،ظلما ترامب إدارة هاجمت عندما. األجل طويلة علمية خبرة اجتذاب على العالمية

 ومن .عنها الدفاع فيومترددة  بطيئة أوروبا كانت ،الكورونا وباء لمكافحة العالمية الصحة

المفارقات، بأن أوروبا تقوض مصالحها، بل أيضا مصالح أمريكا على المدى الطويل، من 

ً جديداً، و  19،لقد أكد كوفيد  .الدوليةخالل عدم الدفاع عن المؤسسات العالمية  ً عالميا اقعا

 ً  في نفس القارب. نجلس يجب أن نتعايش معه. فنحن جميعا

 التعددية على الحفاظ

 أهمية ماكرون وإيمانويل ميركل أنجيال مثل ،األوروبيين السياسيين كبار من العديد يدرك

 بحاجة نحن" ،ماكرون الرئيس يقول. بوضوح عنها تحدثوا وقد الدولية العالمية المؤسسات

 تعني التعددية ألنبل  ،ال. مالئمة كلمة ألنها ،ليس. مضى وقت أي من أكثر التعددية إلى

 لنا تيحت هاإن. جميعًا بيننا المساواة مثلت ىوه ،الشعوب بين التبادل عنيت هاإن. القانون سيادة

  ".نواجها التي ،التحديات جميع ومعالجة السالم تحقيق

 ما عالم أن أوروبا تكتشف ، سوفتتخذ اآلن وتيرة متسارعة العالمية السياسة بدأت أن بعد

 المدى على مصالحها حماية ألوروبا نيمكو مثيرةوية ِدرامِ  بصورةتغير قد الجائحة  بعد

ً  واألمريكية الصينية كذلك المصالحو – ، فقطالطويل ، الداعمينكثر أ من كانت إذا - أيضا

 الصين ألن ،متوفرة الفرصة لحسن الحظ، تزال ال .الدوليةللقواعد والمؤسسات  ،قوالً وفعالً 

 في بينغ جين شي الرئيس أوضح كما ،الدولية المؤسساتو القضايا بتعزيز ملتزمة تزال ال

 من ومتشابًكا جيًدا منسقًا نهًجا نتبع أن[ يجب: "]2017 يناير في وجنيف دافوس في خطابه

 إلى متقاربة مصالح للدول. ". المتبادلة المنفعة أجل من المفتوح للتعاون نموذج تطوير أجل

 يجب، أضافو. التنمية في الحق لها الدول جميع. مرتبطة مع بعضها البعض وهي كبير حد
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 على متابعتها عن واالمتناع أوسع سياق في الخاصة امصالحه إلى تنظر أن على كل الدول

  ".اآلخرين حساب

، لن يستمر طويال، اال اذا التزمت الدولية المؤسسات تعزيز إن فرصة، وبعبارة صريحة

بحاجة  الدوليةالصين لتحقيق هذا الهدف أيضاً. لقد أظهرت جائحة كورونا، بأن المؤسسات 

ً للقضاء على فيروس ال يعرف حدوداً. أن  الى التعزيز، حتى تتمكن الدول من العمل معا

  اكبر مشكلة، هي التعنت األمريكي.

 إقناع في األوروبي االتحاد مثل حلفاء أمريكا، فشل عن أيًضا ناتجالتعنت  هذا لكنو

 وأقوى أفضل بشكل ــ يعمل نفسها أمريكا ذلك في بماــ  العالم أنب سياسيًا المتحدة الواليات

 من كال أن ،مفاده ببيان بكين في األوروبي االتحاد سفير أدلى الجنسية. متعدد نظام مع

 األمم مع عنها والدفاع للتعددية والحفاظ الجوهرية مزايااليان ير" األوروبي واالتحاد الصين

 يعمل أن واشنطن في األوروبي االتحاد سفيريجب على ".  العالمية التجارة ومنظمة المتحدة

 يحافظاأن  " المتحدة والواليات األوروبي االتحادعلى  أنب ،مماثل بيان على بجدية اآلن

 العالمية التجارة ومنظمة المتحدة األمم مع عنها يدافعاأن و في جوهرها التعددية على

  ".العالمية الصحة ومنظمة

ً أمن أكثر عالم ،هي النهائية النتيجة فستكون ذلك، تحقيق من أوروبا تمكنت إذا   ةثقو ا

 حان لقد. "الشجعانحليف "النجاح . العالم وحول أوروبا في الناس لصالح - واستقراراً 

  قوة قيادتها. إلظهار ألوروبا الوقت

 من سنغافورة سابق  وماسيلكاديمي ودبأ، محبوباني اركيشو )*(
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