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باختصار

الحضور الصيين يف الرشق األوسط.. نقطة توتر مؤجلة

بالتحوالت في موازين  المستقبلية مرتبطة  للتوجهات  القراءات  أبرز  نشرة تقدم 

القوى على الساحة الدولية؛ استراتيجيا، جيوبوليتكس، االقتصاد واألمن الدوليين، 

وظواهر ذات صلة، في قالب يخدم صناع القرار والباحثين

نرشة  غري دورية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية

مآالت
الصني

يف 	  والسيايس-  األمين  أقل  -وبدرجة  االقتصادي  املستوى  من  كبري  بشكل  الصني  زادت 
الرشق األوسط يف العقد املايض، ال سيما وأن نحو %50 من النفط الخام يأيت لألسواق 
الصينية من هذه املنطقة، إضافة ألهمية الرشق األوسط يف مبادرة الحزام والطريق، ويف 

كونها بوابة ألوروبا وأفريقيا.
أشارت من خالل 	  ولكنها  األوسط،  الرشق  تجاه  إقليمية  إسرتاتيجية  الصني عن  ُتعلن  مل 

 جوهره الطاقة، ثم التجارة واالستثمار، 
ٍ
املمارسات واالتفاقيات املوقعة إىل حرصها على تعاون

ويف الدرجة الثالثة التقنيات الجديدة يف الطاقة النووية واألقمار الصناعية. 
النفوذ 	  كرث يف الرشق األوسط وزيادة  أ التدخل  ُيجادل عدد مزتايد داخل الصني برضورة 

خارج  اقتصاديا  نظاما  ستخلق  والطريق  الحزام  مبادرة  أن  ويرون  والعسكري،  األمين 
سيطرة واشنطن، مما سيوّلد يف مرحلة ما تحّديا للهيمنة األمريكية. إضافة إىل أن نقاط 
احتدام  مع  وضوحاً  كرث  أ أصبحت  املنطقة  يف  املتحدة  للواليات  األمنية  السياسة  ضعف 

املعركة بني واشنطن وطهران.
هناك أدلة مزتايدة على استعداد دول املنطقة -ال سيما الخليج- الستكشاف ترتيبات أمنية 	 

بديلة. ويمكن أن تكون إحدى الصيغ املستقبلية لهذا األمر يف “هيكل أمن جماعي” يجمع 
بني الالعبني اإلقليميني الرئيسيني والعبني دوليني من خارج اإلقليم، بما يف ذلك الصني 

وروسيا، وربما الهند.
أمين 	  بدور  االنخراط  للغاية على عدم  الحايل حريصة  الوقت  بكني يف  أن  يبدو  مع ذلك، 

مسؤولية  تتحمل  أن  يمكن  املتحدة  الواليات  بأن  تؤمن  تزال  وال  كبري،  بشكل  وعسكري 
إدارة األمن يف املنطقة. ويؤكد ذلك املسافة اليت تحتفظ بها بكني عن الرصاعات والتوترات 

الجيوسياسية يف الرشق األوسط.
عالوة على ذلك، تتفهم دول املنطقة أن بكني ليست على استعداد للمشاركة بشكل كبري يف 	 

الشؤون األمنية للمنطقة، وهم ال يرون الصني قادرة على أن تكون بدياًل للواليات املتحدة 
يف الوقت الراهن، حىت لو امتلكت اإلرادة السياسية لذلك. كما أن نهج الصني االنتهازي 
التعامل مع  املنطقة يجعل دول الرشق األوسط حذرة حيال  وعدم االهتمام بسياسات 
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الصني كرشيك حقيقي.
كرث لسياسة التعاون الحذر، حيث تتشارك مع روسيا 	  ويف شأن عالقاتها مع الالعبني الدوليني يف املنطقة تميل الصني أ

يف العديد من استخدامات حق النقض يف قضايا الرشق األوسط، لكنها ُتحجم عن إقامة تحالف كامل مع موسكو. 
يا واليمن، لكن عرب مسار  وهي تسعى للتعاون مع االتحاد األورويب يف محاولة خفض التصعيد يف رصاعات ليبيا وسور
األمم املتحدة، وتدعم كذلك حل الدولتني للرصاع اإلرسائيلي الفلسطيين، والتمسك باالتفاق النووي مع إيران دون 

استعداء صارخ لواشنطن.

مآالت الصني

كرب مستورد للنفط الخام يف العامل، بحسب العديد من اإلحصاءات 	  تفوقت الصني على الواليات املتحدة لتصبح أ
ومنها تقرير “فوسيل” (Fossil) 2018. وعلى الرغم من أن روسيا تنافس بقوة يف حصة السوق الصيين 
-إذ تعترب من املوردين الرئيسيني لبكني وتتعاون مع بكني بتوسيع خط أنابيب رشق سيبرييا واملحيط الهادئ 
لزيادة حجم دخول الخام الرويس للسوق الصيين- تظل دول الرشق األوسط من املوردين الرئيسيني، حيث 
يأيت نحو %50 من النفط الخام من هذه املنطقة، وبشكل أسايس من السعودية. وأظهرت بيانات التجارة 
يبلغ 9  العام إىل مستوى قيايس  الصينية ستصل هذا  النفط  رويرتز” أن واردات  الصادرة عن “تومسون 

ماليني برميل يوميا.
نيتها 	  إىل  أشارت  فإنها  األوسط،  الرشق  تجاه  إقليمية  إسرتاتيجية  ُتعلن عن  مل  الصني  أن  الرغم من  وعلى 

زيادة التعاون مع املنطقة، وخاصة عرب مبادرة الحزام والطريق اليت ُيعترب الرشق األوسط نقطة انطالق مهمة 
الصني ستتم  أن مشاركة  لعام 2016،  العربية  السياسة  ورقة  وورد يف  وأفريقيا.  ألوروبا  أيضاً  وبوابة  لها 
التجارة  التعاون سيكون يف مجال الطاقة، ثم يف  وفق “نمط تعاون 3+2+1”، وداللة ذلك يف أن جوهر 

واالستثمار، ويف الدرجة الثالثة التقنيات الجديدة يف الطاقة النووية واألقمار الصناعية.
وتأيت استثمارات الصني يف جزء مهم منها ضمن تطوير البنية التحتية الحيوية، سواء تلك املرتبطة بالطاقة أو 	 

بالشحن واالتصاالت. فعلى سبيل املثال، تستثمر الرشكات الصينية يف السعودية يف مرافق البرتوكيماويات، 
بنية  يف  وكذلك  بورسعيد.  وميناء  السويس  قناة  تطوير  إعادة  يف  مرص  ويف  املوائن،  تنمية  يف  اإلمارات  ويف 
الحاالت  من  كثري  يف  االستثمارات  هذه  مثل  وربط  جي5،  وشبكات  هواوي  رشكة  تضمني  عرب  االتصاالت 

بـاألهداف االقتصادية الطويلة املدى مع الدول اإلقليمية.
تشمل 	  الحال  وبطبيعة  األوسط،  الرشق  للصني يف  تجاريني  كرب رشيكني  أ اآلن  واإلمارات  السعودية  تعترب 

الواردات الصينية من النفط الخام الجزء األكرب من تلك التجارة. وقد وّقعت الرياض وبكني يف أغسطس/
آب 2017 مذكرة تفاهم بشأن إنشاء صندوق مشرتك بقيمة 20 مليار دوالر لالستثمار يف قطاعي الطاقة 
والتعدين، وأبدت رشكات النفط الصينية اهتماما قويا باالستحواذ على حصص يف رشكة الطاقة السعودية 
العمالقة أرامكو، إضافة إىل أن الصني تشارك يف أبحاث الطاقة النووية ومفاعل السعودية وصيانته، كجزء 

من جهود اململكة لتنويع مزيج الطاقة املحلية.
وعلى املدى الطويل، ترغب الصني أيضا يف زيادة واردات النفط الخام من إيران كوسيلة لتقليل االعتماد على 	 

النفط السعودي، وكانت بكني وطهران تأمالن على حٍد سواء يف زيادة حجم االستثمارات مع رفع العقوبات 

الطاقة والتجارة.. عنوانا التحرك الصيين باملنطقة
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يشغل العامل االقتصادي الحزي األكرب يف حسابات الصني بمنطقة الرشق األوسط، لكن بكني مع ذلك تعمل 	 
كرث من 15 اتفاقية رشاكة مع  أيضا على زيادة نفوذها األمين والعسكري هناك. وحىت اآلن، أبرمت الصني أ
دول يف املنطقة، وتشارك يف مهمات مكافحة القرصنة اليت تديرها األمم املتحدة يف خليج عدن وبحر العرب 
ومرص، وأجرت عمليات إنقاذ لرعاياها يف ليبيا عام 2011 واليمن عام 2015، وكان لها دور فّعال يف إقناع 
القضايا  األوسط يف  الرشق  لدول  وتعيني مبعوثني خاصني  اإليراين،  النووي  االتفاق  على  بالتوقيع  طهران 
املتنازع عليها. وعالوة على ذلك، أنشأت الصني أول قاعدة عسكرية لها يف الخارج يف جيبويت عام 2017، 
فضاًل عن العسكرة املحتملة مليناء “غوادر” الباكستاين، وتدريبات بحرية مشرتكة تم تنفيذها خالل السنوات 

القليلة املاضية مع مرص وإيران والسعودية.
الجيوسياسيني، 	  إيران وخصومها  التوتر بني  زادت  اليت  األخرية يف مضيق هرمز  األحداث  وبموازاة سلسلة 

كرب لحماية مصالحها يف املنطقة.  هناك نقاش آخذ يف االتساع فيما إذا اضطرت الصني إىل مواجهة دور أمين أ
ويجادل عدد مزتايد من الخرباء الصينيني بأنه يجب على الدولة أن تتخلى عن صورتها كـ”متسابق حر” وأن 
تزيد من وجودها العسكري، ويرون أن مبادرة الحزام والطريق ال تعزز التجارة العاملية فقط، ولكنها تخلق أيضا 
نظاما اقتصاديا خارج سيطرة واشنطن، مما سيوّلد يف مرحلة ما تحّديا للهيمنة األمريكية يف الرشق األوسط.

كرث وضوحا 	 	  كرث وضوحا من جهة أخرى، فإن نقاط ضعف السياسة األمنية للواليات املتحدة يف الرشق األوسط أصبحت أ من جهة أخرى، فإن نقاط ضعف السياسة األمنية للواليات املتحدة يف الرشق األوسط أصبحت أ
وبعد  إليران،  القصوى”  و”املقاومة  املتحدة  للواليات  األقىص”  “الضغط  سياسة  بني  املعركة  احتدام  بعد 
الهجمات األخرية على املنشآت النفطية ألهم حليف إقليمي لواشنطن، وهو السعودية. فقد أظهرت هذه 
الهجمات تراجعاً يف مصداقية واشنطن وقيمة الردع يف املنطقة، يف وقت تواجه فيه دول الرشق األوسط 
معضلة يف تأمني متطلباتها األمنية، وهو ما دفع دواًل يف املنطقة إىل البحث عن رشكاء آخرين، بما يف ذلك 
الصني، وذلك كجزء من إسرتاتيجية التحوط. يضاف إىل ما سبق أن العديد من هذه الدول ينظر إىل الصني 
كأداة مفيدة يف إسرتاتيجياتها للتنويع ليس فقط اقتصاديا، بل وسياسيا أيضا، خاصة يف ضوء الخالف مع 
يا وإيران وقضايا أخرى مل  العديد من جوانب السياسة األمريكية وتدخالت واشنطن يف العراق ومرص وسور

تخدم مصالح املنطقة، وغالبا مل تكن كذلك بالتنسيق مع دول املنطقة.
وعلى الرغم من أن مجلس التعاون الخليجي مل يعد كتلة متجانسة، فإن هناك أدلة مزتايدة على استعداد 	 

الرتتيبات  ضبط  تعيد  يك  الخليج  لدول  أزف  الوقت  يكون  وقد  بديلة.  أمنية  ترتيبات  الستكشاف  أعضائه 
األمنية لتعكس هذه الحقائق املتغرية. وبينما ال يمكن ألي جهة دولية أن تحل مكان الواليات املتحدة على 
املدى القصري، فإن رشكاء اقتصاديني رئيسيني للمنطقة يف الوقت الحارض يمكن أن يلعبوا دورا على املدى 

األمريكية  العقوبات  فرض  وإعادة  االتفاق  من  واشنطن  انسحاب  لكن  النووي،  اإليراين  باالتفاق  املرتبطة 
املراقبني بأن ما تم الكشف عنه مؤخرا بخصوص  أعاقت تطور العالقات الصينية اإليرانية. ويتكهن بعض 
صفقة رشاكة إسرتاتيجية شاملة بني بكني وطهران يمكن أن يؤدي إىل تعميق العالقات الصينية اإليرانية، 
على الرغم من استمرار العقوبات األمريكية وحاجة بكني إىل مراعاة اهتمامات الرياض اليت من املرّجح أن 

تحاول وضع قيود على حجم التعاون معها.

من االقتصاد إىل السياسة واألمن
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بني  يجمع  جماعي”  أمن  “هيكل  يف  املستقبلية  الصيغ  إحدى  تكون  أن  ويمكن  الطويل.  وحىت  املتوسط 
الالعبني اإلقليميني الرئيسيني والعبني دوليني من خارج اإلقليم، بما يف ذلك الصني وروسيا، وربما الهند.

يف وقت مبكّر من عام 2004، أرسلت السعودية -من بني دول أخرى يف الرشق األوسط- إشارات باتجاه 	 
تحول يف اإلسرتاتيجية األمنية، مفاده أن املنطقة بحاجة لضمانات أمنية توفرها “اإلرادة الجماعية للمجتمع 
الدويل”، وبأنه ال يمكن توفري أمن املنطقة من قبل الواليات املتحدة وحدها. كما أن هناك تطورا آخر مثريا 
لالهتمام هو التحالف الدويل األخري لحماية شحنات النفط الذي جمع بعض دول الخليج والهند والصني 
يا الجنوبية والواليات املتحدة واململكة املتحدة، من بني آخرين، نرشوا سفنا لحماية مصالحهم، ويمكن  وكور

لهذا األمر أن يكون مقدمة ملا هو متوّخى من نظام “أمن جماعي”.
هذا البديل قد يكون مفيداً للواليات املتحدة، حيث يقّدم لها خروجاً كريماً يتماىش مع سياسة “أمريكا أواًل” 	 

إلدارة دونالد ترامب الحالية، ويضمن أيضاً استمرار فاعلية واشنطن وأهميتها يف املنطقة، دون كلفة عالية 
ودون أن تكون الوحيدة املسؤولة عن أمن الخليج. 

املنطقة يستند إىل الفرضيات 	  املنطقي للدور األمين الصيين يف  ولكن ما ينبغي االنتباه له، هو أن األساس 
التالية: 

ال يوجد حل عسكري للخالف الخليجي اإليراين، والسبيل الوحيد هو الدبلوماسية.	 
ال تستطيع الواليات املتحدة وحدها أن تتوسط يف سالم إقليمي بسبب إرث موقفها الثقيل مع إيران.	 
الرهانات االقتصادية مع دول الخليج وإيران، مع توسيع العالقات السياسية واألمنية؛ تجعل الصني 	 

كرث فاعلية يف تيسري السالم باملنطقة. أ
يعتمد النجاح االقتصادي للعديد من الدول اآلسيوية على التدفق الحر للطاقة من الخليج، وهو ما 	 

يتطلب تجّنب اندالع توترات خليجية.
ويف هذا السياق، يمكن فهم معادلة العالقة املتقدمة للصني مع دول الخليج، بالتوازي مع املباحثات الصينية 	 

اإليرانية اليت امتدت بعد فرتة وجزية من االنتهاء من اتفاق إيران النووي يف عام 2016، وانتهت يف العام 
إىل  باإلضافة  وتتضمن  عاماً،  مدتها 25  الشاملة،  اإلسرتاتيجية  للرشاكة  اتفاق  توقيع مسودة  إىل  الجاري 
املعلومات االستخباراتّية  العسكريّة، وتبادل  القطاعات االقتصادية، تنمية مشرتكة للصناعات  االستثمار يف 
ير دولّية، فإن االتفاق سيسمح بوجود 5000 عنرص أمين صيين  واملناورات العسكريّة املشرتكة. وبحسب تقار

لحماية املنشآت واملرشوعات الصينية داخل إيران.
إىل جانب ذلك، تستعد بكني للتحرك باتجاه لبنان واالستحواذ على مشاريع اقتصادية فيه، ضمن مسار 	 

بكني األوسع للولوج إىل الرشق األوسط، وذلك بعدما ناشد األمني العام لـ”حزب هللا” حسن نرص هللا -يف 
نوفمرب/ترشين الثاين -2019 الصني إلنقاذ لبنان الذي يعاين اقتصاده من تدهور كبري. وقد يمتد ذلك أيضا 
يا. كما قد يمتد  يا، حيث سعت روسيا منذ فرتة طويلة للحصول على دعم صيين إلعادة إعمار سور إىل سور

كذلك لألردن، مع توقيع الصني على اتفاقية تشييد وصيانة مفاعل نووي أردين.
وأخرياً، قدمت الصني أسلحة للعديد من دول الرشق األوسط، وإن كان ذلك على نطاق ضيق. ويعمل 	 

جيش التحرير الشعيب (PLA( هو أيضا على توفري تدريب عسكري منخفض املستوى للجيش السعودي، 
ورسعان ما ستفعل اليشء نفسه مع اإلمارات
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على نطاق أوسع، مل تحُذ الصني حذو الواليات املتحدة يف استخدام االقتصاد والعضالت العسكرية للبحث 	 
عن نفوذ سيايس يف الرشق األوسط. ورغم نمو حضورها املتعدد األوجه يف املنطقة، ال تزال الصني مرتددة 
يف تحمل مسؤولية توفري األمن للمنطقة، وهي تدرك بأن التعاون يف القضايا األمنية الناعمة مثل مكافحة 
القرصنة والتعاون يف مكافحة اإلرهاب هو أمر هني أمام الجهود املطلوبة يف القضايا األمنية األصعب اليت 

تنطوي على تهديدات واسعة محفوفة بالتحديات.
كرث يف الرشق األوسط، ما زال هامشيا نسبيا بالنسبة 	  ويبدو أن الرأي القائل داخل الصني برضورة التدخل أ

على  خروج  بمثابة  اعتبارها  يمكن  اليت  الترصيحات  من  قليل  عدد  وهناك  الخارجية،  السياسة  ألولويات 
التقليدي الصيين، منها ما أعلنه السفري الصيين لدى اإلمارات يف أغسطس/آب 2019 من أن  الخطاب 
يف  شعبيته  زيادة  إىل  الحاكم  الحزب  ويهدف  املضيق”.  يف  البحري  األمن  عمليات  يف  تشارك  قد  “الصني 
الداخل من خالل استقرار عالقات الصني مع القوى العظمى وتوسيع مصالحها التجارية عرب منطقة الرشق 

األوسط، بداًل من السعي وراء التنافس الجيوسيايس مع الواليات املتحدة.
وال 	  كبري،  بشكل  أمين وعسكري  بدور  االنخراط  عدم  على  للغاية  حريصة  بكني  أن  يبدو  الحايل،  الوقت  يف 

تزال تؤمن بأن الواليات املتحدة يمكن أن تتحمل مسؤولية إدارة األمن يف املنطقة. ومن وجهة نظر بكني، 
يا  فإن الواليات املتحدة تمثل منفعة عامة تقدم مهمة يف أمن الطاقة واملالحة يف الخليج، وإن تقليصا جذر
اللزتامات واشنطن يف املنطقة لن يكون يف مصلحة بكني. ويؤكد ذلك املسافة اليت يحتفظ بها السياسيون 
الصينيون عن الرصاعات والتوترات الجيوسياسية يف الرشق األوسط، حيث أظهرت إحجاما عن املشاركة يف 
الرصاع السوري -على سبيل املثال- بما يتجاوز الغطاء الدبلومايس املؤيد لألسد كنظام حاكم، ومل ُتبد بكني 
أي اهتمام باملزيد من التدخل عسكريا أو كوسيط سالم دويل. وباملثل، كانت الصني راضية عن دعم قرارات 
الدبلوماسية  التحركات  لدور يف  السعي  اليمن، دون  بها دوليا يف  املعرتف  للحكومة  الداعمة  املتحدة  األمم 

إلنهاء الحرب هناك، كما رفضت املشاركة يف الوساطة بني السودان وجنوب السودان.
وكجزء من مساعيها للوصول إىل مصادر آمنة للطاقة، تحافظ بكني على الحياد بني قطر والدول املقاطعة 	 

لها يف مجلس التعاون الخليجي، وال ُتبدي رأيا وال تسعى أبدا إىل التوسط. وبينما وّقعت على اتفاقية مع 
الدوحة يف سبتمرب/أيلول 2017 للتعاون يف مكافحة اإلرهاب، فعلت اليشء ذاته مع الرياض وأبو ظيب، 

وتسعى إىل بيع األسلحة أيضاً لكال الجانبني.
عالوة على ذلك، تتفهم دول املنطقة أن بكني ليست على استعداد للمشاركة بشكل كبري يف الشؤون األمنية 	 

للمنطقة، وهم ال يرون الصني قادرة على أن تكون بدياًل للواليات املتحدة يف الوقت الراهن، حىت لو امتلكت 
اإلرادة السياسية لذلك. كما أن نهج الصني االنتهازي وعدم االهتمام بسياسات املنطقة يجعل دول الرشق 

األوسط حذرة حيال التعامل مع الصني كرشيك حقيقي.
كرث لسياسة التعاون الحذر، حيث تتشارك 	  ويف شأن عالقاتها مع الالعبني الدوليني يف املنطقة، تميل الصني أ

مع روسيا يف العديد من استخدامات حق النقض يف قضايا الرشق األوسط، ولكنها ُتحجم عن إقامة تحالف 
كامل مع موسكو. وهي تسعى للتعاون مع االتحاد األورويب يف محاولة خفض التصعيد يف رصاعات ليبيا 

الصني.. طموحات حذرة 
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ال يزال لدى الصني شهية محدودة لتحدي البنية األمنية اليت تقودها الواليات املتحدة يف الرشق األوسط 	 
أو لعب دور مهم يف السياسة اإلقليمية. لكن على املدى الطويل، فإن اعتماد بكني على الطاقة يف الخليج 
كرب يف الرشق األوسط، ولن تكون  واتفاقياتها ومشاريعها االقتصادية يف املنطقة قد ُيلزمها بلعب دور أمين أ

قادرة على الحفاظ على نهجها املنخفض املستوى يف املنطقة لفرتة أطول.
وإذا استمرت واشنطن يف تقليص تركزيها الدبلومايس على الرشق األوسط، فسيفتح ذلك فرصا لقوى مثل 	 

الصني وروسيا لتكتسب مزيدا من النفوذ وعالقات أقوى يف مجال الطاقة مع دول الخليج والعراق وإيران، 
كرث شبهاً بـتلك املوجودة لدى الواليات املتحدة  وستتحول مصالح بكني ونقاط االتصال يف الرشق األوسط أ
واليت طاملا اعتمدت على الطاقة يف الخليج وشحن البضائع عرب املنطقة البحرية. ويف ظل هذه الظروف، 
ستسعى بكني إىل إقامة عالقات أوسع وأعمق مع دول الرشق األوسط، وستحتاج أيضا إىل إقامة وجود 

كرب يف املنطقة. عسكري أ
كرب يف املنطقة، وستتحول إىل نقطة توتر 	  من املرّجح أن تعارض الواليات املتحدة أي وجود عسكري صيين أ

جديدة بني الطرفني إىل جانب الحرب االقتصادية الدائرة بينهما. كما ُيرّجح أن ينظر األوروبيون إىل انخراط 
الصني األوسع يف املنطقة على أنه يرض مصالحهم، خاصة فيما يتعلق بقضايا تكنولوجيا املراقبة ومبيعات 
األسلحة. لكنهم سيتجهون عوضاً عن التصعيد إىل إعادة الرتكزي على مشاركة الصني يف املبادرات االقتصادية 

البناءة.
حىت ذلك الوقت، ستبقى الواليات املتحدة القوة اليت ال غىن عنها يف الرشق األوسط، وستحرص بكني على 	 

عدم استعداء األمريكيني يف قضايا حساسة مثل إيران، وستتجّنب الصني االنخراط يف خالفات عميقة بني 
السعودية ومنتجي الطاقة اإلقليميني اآلخرين. ومن املرّجح أن تبقى مشاركة بكني يف أزمات الرشق األوسط 

منخفضة وغري فّعالة إىل حٍد كبري.

يا واليمن، لكن عرب مسار األمم املتحدة. وتدعم كذلك حل الدولتني للرصاع اإلرسائيلي الفلسطيين  وسور
والتمسك باالتفاق النووي مع إيران دون استعداء صارخ لواشنطن.

املآالت .. دور اقتصادي وأمين أوسع يحمل بذور توترات مستقبلية 
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