
؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

73يناير - فرباير 2018

اخرتاق سيرباين:
تداعيات اتهام بكني بالتجسس على العالقات الصينية - األفريقية

وســوف يتــم التركيــز علــى المراحــل األساســية التــي مــرت بهــا 
العاقــات الصينيــة – األفريقيــة، باإلضافة إلى توضيح اســتراتيجية 
الصيــن الســيبرانية للوقــوف علــى مــدى صحــة االتهامــات الموجهة 
لبكيــن، وأخيــراً توضيــح العوامــل التــي قــد تحــد مــن تأثيــر مزاعــم 

التجســس تلــك علــى العاقــات الصينيــة – األفريقية.

اأوًل: تطور العالقات ال�سينية – الأفريقية
علــى الرغــم مــن القلــق الــذي تبديــه العديــد مــن الدوائــر الحكوميــة 
الغربيــة حيــال تصاعــد المســاعدات الصينيــة لــدول القــارة األفريقية 
ــل  ــذ أوائ ــورت من ــد تط ــن ق ــن الجانبي ــات بي ــإن العاق ــراً، ف مؤخ
الخمســينيات مــن القــرن الماضــي وحتــى اآلن. ويمكــن تقســيم هــذه 
العاقــات إلــى ثــاث مراحــل أساســية، وذلــك علــى النحــو التالــي:

1- مرحلــة دعــم التحــرر من االســتعمار: بــدأت العاقات السياســية 
واالقتصاديــة بيــن الطرفيــن ألول مــرة تحــت قيــادة الرئيــس "مــاو 
تســي تونــج" فــي أعقــاب مؤتمــر "باندونــج" لــدول عــدم االنحيــاز 
فــي عــام 1955)2(. وخــال هــذه الفتــرة، قامــت بكيــن بدعــم بعــض 
دول القــارة عســكرياً وسياســياً للتخلــص مــن االســتعمار األجنبــي. 
ــد  ــكك حدي ــط س ــاء خ ــار إنش ــذا اإلط ــي ه ــة ف ــرز األمثل ــن أب وم
ــك  ــا، وذل ــا وتنزاني ــن زامبي ــط بي ــذي يرب ــازارا" )Tazara( ال "ت
لتجنــب االعتمــاد علــى البنيــة التحتيــة لدولــة جنــوب أفريقيــا، والتي 

كانــت تخضــع حينهــا لنظــام الفصــل العنصــري)3(. 

وتضمنــت المســاعدات العســكرية كذلــك دعــم "جبهــة التحريــر 
الوطنــي الجزائريــة" بــدءاً مــن عــام 1958، ودعــم "جبهــة تحريــر 
موزمبيــق" منــذ أواخــر الســتينيات، كمــا قدمــت بكيــن أســلحة إلــى 
كل مــن الكونغــو وتنزانيــا وزائيــر )جمهورية الكونغــو الديمقراطية 
حاليــاً( بيــن عامــي 1967 و1974)4(. ولــم ترتكــز عاقــة بكيــن 
مــع القــارة علــى األبعــاد العســكرية والسياســية، بــل تخللتهــا أبعــاد 
اقتصاديــة، فقــد وقعــت بكيــن أول اتفاقيــة تجاريــة ثنائيــة رســمية مع 
خمــس دول أفريقيــة فــي أواخر الخمســينيات من القــرن الماضي)5(. 
وشــددت هــذه الفتــرة علــى "التضامــن مــع العالــم الثالــث" ومحاربــة 

االســتعمار، وهــو مــا عكــس فكــر "مــاو" وإدارتــه فــي الصيــن.

ــة  ــذه المرحل ــدأت ه ــة: ب ــات االقتصادي ــز العالق ــة تعزي 2- مرحل
فــي منتصــف التســعينيات مــن القــرن العشــرين مــع تبنــي الصيــن 
نظــام اقتصــاد الســوق بشــكل جزئــي، وغيرهــا مــن اإلصاحــات 
االقتصاديــة التــي أدخلهــا القائــد "دينــج شــياو بينــج"، مهنــدس 
ــاعدات  ــت المس ــة، تراجع ــذه المرحل ــي ه ــي. وف اإلصــاح الصين
ــى  ــة هــي الوصــول إل ــع العســكري، وأصبحــت األولوي ذات الطاب

ــدة.  ــوارد وأســواق جدي م

ــاري  ــاون التج ــا التع ــدة، نم ــة الجدي ــذه السياس ــي ضــوء ه وف

نشـــرت صحيفـــة لومونـــد الفرنســـية يف ينايـــر 2018 تقريـــرًا يزعـــم قيـــام بكـــني بالتجســـس علـــى مقـــر االحتـــاد األفريقـــي 
ـــه الصـــني،  ـــا، وذلـــك علـــى مـــدار خمـــس ســـنوات. ومـــن املعـــروف أن مقـــر االحتـــاد األفريقـــي قامـــت ببنائ يف أديـــس أباب
ولذلـــك عـــرف باســـم "هديـــة الصـــني ألفريقيـــا")1(. ويأتـــي هـــذا التقريـــر يف الوقـــت الـــذي يـــويل فيـــه اجملتمـــع الـــدويل 
اهتمامـــًا كبـــريًا بقضيـــة األمـــن الســـيرباين، وتتعـــرض شـــركات االتصـــاالت الصينيـــة يف هـــذا اإلطـــار النتقـــادات حـــادة 

ـــة.  ـــة الصيني ـــح احلكوم ـــس لصال ـــا بالتجس ـــبب اتهامه بس

ابهيشيكا دوبي
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بيــن بكيــن ودول المنطقــة بصــورة واضحــة، واســتثمر عــدد كبيــر 
مــن الشــركات الحكوميــة الصينيــة فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة 
بصــورة أساســية، والتــي مولتهــا المســاعدات الصينيــة. وقد اســتمر 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن، عل ــن الجانبي ــة بي ــات االقتصادي ــور العاق تط
تنفيــذ بكيــن إصاحــات اقتصاديــة تضمنــت خصخصــة الشــركات 
المملوكــة للدولــة وفتــح أســواقها أمــام االســتثمارات األجنبيــة مــن 

ــة)6(. خــال إصــاح الجهــاز البيروقراطــي للدول

3- مرحلــة تنويــع االســتثمارات الصينيــة: شــهدت المرحلــة الثالثــة 
طفــرة واضحــة فــي العاقــات السياســية واالقتصاديــة بيــن الجانبين 
بــدءاً مــن فتــرة حكــم الرئيــس الصينــي "هــو جينتــاو" )2003 – 
2013(. فقــد تعهــد الرئيــس الصيني بتقديم عشــرة مليــارات دوالر 
فــي شــكل تمويــل ميســر الشــروط وائتمانــات تصديــر إلــى الــدول 
الناميــة للمســاعدة فــي تحقيــق "األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة"، التــي 
وضعتهــا األمــم المتحدة في ســبتمبر 2005. وتشــير التعهدات التي 
قطعتهــا الصيــن فــي "منتــدى التعــاون الصينــي – األفريقــي" الــذي 
أقيــم فــي نوفمبــر 2016 إلــى تركيــز المســاعدات علــى مجــاالت 

متعــددة، مــن االقتصــاد والتجــارة إلــى االتصــاالت والصحــة)7(.

ثانيًا: جاذبية امل�ساعدات ال�سينية
يواجــه تقديــر الحجــم الفعلــي للمســاعدات الصينيــة ألفريقيــا ثــاث 
صعوبــات رئيســية، تتمثــل أولهــا فــي غيــاب الشــفافية، وعــدم نشــر 
الحكومــة الصينيــة أي بيانــات رســمية حــول حجم هذه المســاعدات، 
كمــا أن البيانــات المقــدرة مــن خــال حســابات ميــزان المدفوعــات 

الصــادرة مــن صنــدوق النقــد الدولــي أو األرقام 
التجاريــة الصــادرة مــن "مؤتمــر األمــم المتحدة 

للتجــارة والتنميــة" )األونكتــاد( متضاربة)8(. 

ومــن جهــة ثانيــة، فإنــه ال يمكــن االعتمــاد 
التــي وضعتهــا  المعونــات،  علــى تصنيــف 
إلــى  التابعــة  اإلنمائيــة"  المســاعدة  "لجنــة 
"منظمــة التعــاون االقتصــادي"، فــي تقديــر 
وذلــك  ألفريقيــا،  الصيــن  مســاعدات  حجــم 
ــراً،  ــا)9(. وأخي ــزم به ــن ال تلت نظــراً ألن الصي
الدولــة  ملكيــة  بيــن  الفاصلــة  الحــدود  فــإن 

ــة  ــد أربع ــة، إذ يوج ــر واضح ــن غي ــي الصي ــاص ف ــاع الخ والقط
أنــواع مــن المؤسســات االســتثمارية الصينيــة فــي أفريقيــا، تتمثــل 
فــي الشــركات المملوكــة للحكومــة فــي بكيــن، والشــركات المملوكة 
لحكومــة الواليــات داخــل الصيــن، باإلضافــة إلــى شــركات القطــاع 
الخــاص المؤسســة فــي الصيــن، وشــركات القطــاع الخــاص 
ــة)10(. ونظــراً ألن  ــوب الصحــراء األفريقي ــي دول جن المؤسســة ف
هــذه األنــواع األربعــة مــن المؤسســات االســتثمارية تتداخــل ملكيتها 
بصــورة أو أخــرى بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وهــو مــا يجعل 
مصطلحــات مثــل "االســتثمار األجنبــي المباشــر" و"المســاعدات" 
إلــى  اإلشــارة  عنــد  مترادفــة  تعتبــر  الرأســمالية"  و"التدفقــات 

ــارج. ــي الخ ــة ف ــة الصيني ــات االقتصادي االلتزام

وعلــى الرغــم مــن صعوبــة قيــاس حجــم المســاعدات الصينيــة 
ألفريقيــا، فإنــه يمكــن ماحظــة اتجاهيــن بارزيــن: أولهمــا وجــود 
زيــادة واضحــة فــي تدفــق رؤوس األموال الصينية إلــى دول القارة، 
حيــث تتركــز جغرافيــاً فــي دول جنــوب الصحــراء األفريقيــة، 

ــا هــو  ــا. وثانيهم ــر المســتفيدين منه ــا والســودان أكب خاصــة زامبي
ــة األخــرى  ــة مــن القــوى الدولي تراجــع تدفــق المســاعدات األجنبي
ارتباطــاً بالركــود العالمــي، وذلــك فــي الوقــت التــي تشــهد نظيرتهــا 

الصينيــة ثباتــاً نســبياً. 

ــر حجــم  ــي تقدي ــة ف ــاك مبالغ ــإن هن ــب اآلخــر، ف ــى الجان وعل
المســاعدات الصينيــة ألفريقيــا، خاصــة أن حصــة القــارة مــن 
إجمالــي االســتثمارات الصينيــة المتجــه إلــى الخــارج ضئيلــة 
مقارنــة بآســيا وأمريــكا الاتينيــة. وياحــظ أن المحــرك الرئيســي 
الســتثمارات بكيــن فــي أفريقيــا هــو صناعــة االتصــاالت وتطويــر 
البنيــة التحتيــة، وكان ذلــك هــو المدخــل الــذي عــزز تواجدهــا فــي 

ــة)11(. ــدول األفريقي ــب ال أغل

وتمثــل االســتثمارات الصينيــة مصــدراً مهمــاً لــرأس المــال لدى 
كثيــر مــن الــدول الناميــة، كمــا أنهــا ال تفــرض أي قيــود مؤسســية، 
ــة  ــى الدول ــة يتوجــب عل ــرن بشــروط سياســية أو اقتصادي ــا تقت ف
المتلقيــة اإليفــاء بهــا لكــي تضمــن تدفــق المســاعدات، كمــا يتمتــع 
ــرة فــي تشــكيل برامــج المســاعدات، وهمــا  ــة كبي المانحــون بحري

الشــرطان اللــذان ال يتوفــران فــي المســاعدات الغربيــة. 

ثالثًا: ا�سرتاتيجية بكني ال�سيربانية
ــى  ــن تتبن ــول إن بكي ــي الســابق، يمكــن الق بمراجعــة النهــج الصين
اســتراتيجية تقــوم علــى توظيــف التجســس الســيبراني لتحقيــق 
أهــداف سياســتها الخارجيــة، ولذلــك نجــد أن االتهامــات الموجهــة 
إلــى الصيــن بالتجســس علــى االتحــاد األفريقــي 
ــن  ــاف أن الصي ــم اكتش ــد ت ــة. فلق ــت مفاجئ ليس
كانــت وراء سلســلة مــن الهجمــات المنســقة على 
أنظمــة عســكرية ودفاعيــة أمريكيــة، أطلق عليها 
اســم "تيتــان ريــن" )Titan Rain(، والتــي 
وقعــت فــي عــام 2005، بــل ويعتقــد الكثيــرون 
أخــرى  مجموعــة  وراء  كانــت  الصيــن  أن 
ــذ  ــدأت من ــي ب ــيبرانية، والت ــات الس ــن الهجم م
ــة  منتصــف عــام 2006 واســتهدفت 71 منظم
دوليــة حتــى اآلن، بمــا فــي ذلــك األمــم المتحــدة 
ــي التجســس  ــن ف ــا تورطــت الصي ــة. كم ــة الدولي ــة األولمبي واللجن
اإللكترونــي التجــاري علــى كبريــات الشــركات التكنولوجيــة مثــل 

ــة)12(.  ــل األمريكي ــركة جوج ش

وأشــار تقريــر أصــدره مجلــس النــواب األمريكــي عــام 2012 
 )ZTE( "و"زد تــي إيــه )Huawei( إلــى أن شــركتي هــواوي
مثلتــا "تهديــداً لمصالــح األمــن القومــي للواليــات المتحــدة"، خاصــة 
ــاع واشــنطن باســتقاليتها  بعــد أن أخفقــت شــركة هــواوي فــي إقن
عــن الحكومــة الصينيــة)13(، وهــو مــا ترتــب عليــه فشــل الشــراكة 
ــة  ــي" )AT&T( األمريكي ــد ت ــي آن ــه ت ــن شــركتي هــواوي و"إي بي

فــي أوائــل عــام 2018)14(. 

ويعكــس نشــر "إدارة الفضــاء الســيبراني" فــي العــام الماضــي 
رؤيــة الصيــن لسياســتها الســيبرانية رغبتهــا فــي تعزيــز الروابــط 
ــر  ــوم "جيــش التحري ــي، إذ يق ــن العســكري والمدن ــن الجانبي مــا بي
الشــعبي" بتعزيــز شــراكاته مــع شــركات االتصــاالت المدنيــة، مثــل 
شــركتي هــواوي و"زد تــي إيــه"، والجامعــات التــي تمتلــك أقســاماً 

تقريـــر  نشـــر  علـــى  بكـــني  رد  كان 
حيـــث  ســـريعًا،  لومونـــد  صحيفـــة 
املنـــدوب  ويلـــني"،  "كـــواجن  ســـارع 
األفريقـــي،  االحتـــاد  لـــدى  الصينـــي 
حـــني  يف  املزاعـــم.  هـــذه  لنفـــي 
جـــاءت املواقـــف األفريقيـــة متناقضـــة 
إجـــراءات  باتخـــاذ  التهديـــد  بـــني 
مزاعـــم  نفـــي  إىل  املســـارعة  ثـــم 

الصينيـــة. التجســـس 
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كيف يفكر العامل الثاين؟

ســيبرانية. وتعلــي سياســة األمــن الســيبرانية الصينيــة مــن أهميــة 
ــز أمنهــا القومــي)15(.  ــاره مــن ركائ ــوة ســيبرانية، واعتب ــر ق تطوي
وتدفــع كل االعتبــارات الســابقة إلــى أخــذ االتهامــات الموجهة لبكين 

بالتجســس علــى االتحــاد األفريقــي بدرجــة كبيــرة مــن الجديــة.

رابعًا: تذبذب املوقف الأفريقي
كان رد بكيــن علــى نشــر تقريــر صحيفــة لومونــد ســريعاً، حيــث 
ســارع "كوانــج ويليــن"، المنــدوب الصينــي لــدى االتحــاد األفريقي، 
لنفــي هــذه المزاعــم. فــي حين جــاءت المواقــف األفريقيــة متناقضة. 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــى تغيي ــة ســارع االتحــاد األفريقــي إل ففــي البداي
ــي أن هــذا  ــي االتحــاد األفريق ــر، وأكــد مســؤول ف الســيبرانية للمق
الحــادث "ليــس مــن النــوع الــذي ســيمرره األفارقــة مرور الكــرام"، 
ــام  ــه بعــد مضــي أي ــي موقف ــر االتحــاد األفريق ــث أن غّي ــا لب ــم م ث

قليلــة ليديــن مزاعــم التجســس تلــك.

ــوذ  ــم النف ــى حج ــي إل ــف األفريق ــي الموق ــض ف ــع التناق ويرج
الصينــي. فعلــى الرغــم مــن أن مســؤولي االتحــاد األفريقــي كانــوا 
علــى علــم باالختــراق األمنــي قبــل صــدور تقريــر "لومونــد" 
ــة خشــية  ــه عاني ــق عن ــام، فإنهــم امتنعــوا عــن التعلي ــي الع بحوال
إغضــاب بكيــن، خاصــة أن بكيــن تلعــب دوراً رائــداً فــي تطويــر 
ــا شــهدت  ــة، كم ــي عــدة دول أفريقي ــة لاتصــاالت ف ــة التحتي البني
ــه"  ــه أي ــات شــركة "هــواوي" )Huawei(، وشــركة "زد تي مبيع
ــراً، نظــراً لحاجــة  ــة انتعاشــاً كبي )ZTE(، مــن الهواتــف المحمول
أفريقيــا إلــى أجهــزة اتصــاالت تتمتــع بالكفــاءة وانخفــاض التكلفــة. 
ــروض منخفضــة  ــر ق ــى توفي ــن إل ــدت بكي ــة، عم ــة ثالث ــن جه وم
الفائــدة لتطويــر البنيــة التحتيــة لاتصــاالت فــي الــدول األفريقيــة، 

وهــو مــا زاد مــن اعتمادهــم عليهــا. 

وعلــى ســبيل المثــال، تلقت شــركة "إيثيــو تليكــوم" لاتصاالت، 
التــي تديرهــا الحكومــة اإلثيوبيــة، والتــي تمتلــك واحــدة مــن أكثــر 
ــاً  ــا، قروض ــي أفريقي ــاً ف ــيبرانية تقدم ــة والس ــدرات االتصاالتي الق
بقيمــة 3.5 مليــار دوالر أمريكــي مــن الصيــن فــي العاميــن 2006 
و 2011، ممــا مهــد الطريــق لدخــول "زد تــي إيــه" الســوق 

األفريقيــة)16(. كمــا لجــأ االتحــاد األفريقــي إلــى شــركة "إيثيــو 
تليكــوم" فــي تزويــد مقــره بمعــدات االتصــاالت الازمــة، وهــو مــا 

ــر للصيــن بابــاً خلفيــاً للتجســس علــى االتحــاد األفريقــي.  وّف

ــن  ــر بعدي ــى التقري ــي عل ــاد األفريق ــل رد االتح ــس تحلي ويعك
أساســيين فــي العاقــات الصينيــة – األفريقيــة. أولهمــا أن دول 
القــارة تفضــل الحفــاظ علــى عاقاتهــا بالصيــن حليفتهــا التقليديــة، 
ــات  ــا بالوالي ــز عاقاته ــاه تعزي ــا باتج ــة تحالفاته ــض مراجع وترف

ــارة.  ــي الق ــن ف ــس الرئيســي للصي المتحــدة، المناف

ــن  ــي للصي ــس حقيق ــاب مناف ــة غي ــي بحقيق ــد الثان ــق البع ويتعل
ــي  ــازات نفســها الت ــدم االمتي ــارة يســتطيع أن يق ــدول الق بالنســبة ل
تقدمهــا، خاصــة أن مســاعداتها ال تفــرض شــروطاً تتعلق بالشــفافية 
ــة  ــاً، خاص ــاراً آمن ــا خي ــا يجعله ــو م ــي، وه ــم الديمقراط أو الحك
ــل  ــرب، مث ــا بالغ ــر عاقاته ــي تتوت ــة الت ــدول األفريقي ــبة لل بالنس
زيمبابــوي والصومــال والســودان. وبينمــا تمكنــت الــدول األفريقيــة 
فــي الماضــي مــن أن تســتغل الصــراع الدولــي بيــن الواليــات 
ــن  ــاردة، م ــرب الب ــرة الح ــان فت ــوفييتي إب ــاد الس ــدة واالتح المتح
ــإن  ــها، ف ــل لنفس ــة أفض ــية واقتصادي ــات سياس ــن صفق ــل تأمي أج
االعتمــاد األفريقــي المتزايــد علــى الصيــن قــد حــّول األخيــرة إلــى 
القــوى الرئيســية المهيمنــة فــي القــارة، وهــو األمــر الــذي يحــد مــن 
ــن المتنامــي فــي  ــوذ الصي ــم نف ــى تحجي ــة عل ــدول األفريقي ــدرة ال ق

ــارة)17(. الق

ــوم  ــت الي ــة بات ــدول األفريقي ــول إن ال ــن الق ــام، يمك ــي الخت وف
أكثــر اعتمــاداً علــى المســاعدات والشــركات الصينيــة فــي تطويــر 
ــح  ــا فت ــو م ــال االتصــاالت، وه ــي مج ــة، خاصــة ف ــا التحتي بنيته
البــاب أمــام إمكانيــة تجسســها علــى دول القــارة. ومــن المتوقــع أن 
يــزداد االعتمــاد األفريقــي علــى بكيــن، خاصــة مــع طــرح مبادرتها 
الثالثــة "طريــق الحريــر الرقمــي الجديــد"، وهــو جــزء مــن مبــادرة 
"حــزام واحــد، طريــق واحــد"، والــذي يهــدف إلــى تطويــر البنيــة 
التحتيــة لاتصــاالت لتعزيــز الترابــط الدولــي)18(. ولذلــك ال يتوقــع 
أن تشــهد العاقــات الصينيــة – األفريقيــة أي تحديــات فــي المــدى 
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