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شعار حرّية التجارة :عندما تتب ّدل المصالح عبر التاريخ

بني معركة هواوي وحروب األفيون

معركة هواوي ،اذا صح التعبري ،ليست الحرب االوىل بني الصني والعامل الغريب ،ورمبا لن تكون االخرية .كام انها ،رغم خطورتها
واهميتها ،ليست االكرث بشاعة .للصني حكايات قدمية تروى وال يعرفها كثريون ،علام انها تكشف عن جوانب سود يف عالقات
االمم ،والدول الكربى مع املستعمرات .هواوي ،بهذا املعنى ،تفصيل اضايف يف الرصاع التاريخي عىل االسواق
تحتدم السجاالت حول هواوي ،الرشكة الصينية
التي تعد العامل مبا مل يعهده من قبل يف تكنولوجيا
الهواتف .تنتصب ادارة الرئيس االمرييك دونالد
ترامب يف وجهها :ممنوع!
يعيدك التاريخ اىل الوراء ،اىل تناقضات املصالح
وجشع الدول ،كأمنا هناك من يقول ان عىل الصني
ان تبقى مستهلكة .نفضلها كسوق كبرية لبضائعنا،
اما ان تصبح هي الصانعة ،وهي املصدرة ،وهي
املنتجة واملهيمنة ،فهذا ما ال تقبله واشنطن وال
ميكنها التعايش معه ،منذ ان شعرت قبل ثالثة
عقود ان العامل صار طيعا بني يديها ،كقوة عظمى
وحيدة ،تحكم وتتاجر وتحتكر.
هواوي تعني يف مكان ما ان ذلك بدأ يتغري.
فاملهمني واملسيطر واملحتكر ال ميكنه ان يرىض
بسهولة ،انكسار سطوته.
تعيدنا هذه املفارقة اىل زمن ليس بعيدا ،قبل
اقل من قرنني ،عندما فرضت عىل الصني ما
سمي حروب االفيون .يف اختصار ،كانت الصني
تقاوم االفيون الذي خدر شعبها ،وكانت بريطانيا،

القوة االستعامرية االكرب وقتها ،تفرضه فرضا عىل
الصينيني وتجربهم عىل ادمانه ،بكل ما يف الكلمة
من معنى.
هكذا بكل بساطة .الن امليزان التجاري مع
الصني مل يكن لصالح النظام املليك الربيطاين،
ابتكرت االمرباطورية الربيطانية وسيلة لتعويض
الفارق .زرع االفيون يف مناطق الهند (الخاضعة
بدورها للحكم الربيطاين) واملتاجرة به يف االسواق
الربيطانية حتى لو كان الحكم االمرباطوري
الصيني ،يعارض ذلك ويحظره.
يف حرب االفيون االوىل ،خاضتها بريطانيا الجبار
الصني عىل فتح اسواقها امام االفيون .ارتكبت
مجازر مروعة يف حق الصينيني ملقاومتهم .يف
االساس ،مل تكن الصني راغبة يف فتح اسواقها
بالكامل امام البضائع الربيطانية .االفيون كان
خدعة تجارية بريطانية لتقليص الفجوة يف امليزان
التجاري بينهام ،واسرتداد عمالت الفضة التي
كان يدفعها الربيطانيون لرشاء الشاي والحرير
والبورسالن من التجار الصينيني .ال اكرث وال اقل.

عمالق هواوي

ارتفعت مبيعات هواوي يف الربع االول من العام  2019بنسبة  %39عن العام السابق
لتصل اىل  26.8مليار دوالر.
وحققت الرشكة يف العام  ،2018دخال صافيا قدره  8.8مليارات دوالر من مبيعات
بلغت  106مليارات دوالر .وتفوقت هواوي عىل رشكة ابل االمريكية يف مبيعات الهواتف
الذكية حول العامل يف الربع االول ،لتحل يف املرتبة الثانية بعد رشكة سامسونغ الكورية.
تشري املعلومات اىل ان هواوي تخطط لشن حملة اعالنية ضخمة داخل الواليات
املتحدة نفسها .وقد عززت الرشكة حصتها من معدات االتصاالت يف السوق العاملية اىل
 %29يف العام  ،2018يف مقابل  %20قبل خمس سنوات.
تعترب تقنية هواوي اساسية ملستقبل الجيل الخامس .منافساها الوحيدان يف هذا
املجال هام نوكيا واريكسون ،لكنها اضخم منهام وقادرة عىل توفري التقنية بشكل
ارسع وارخص.

لكن النتيجة كانت مفجعة .عرشات ماليني
الصينيني ادمنوا االفيون بسبب سياسات رشكة
الهند الرشقية الربيطانية التي ارشفت عىل تطبيق
الخديعة التجارية ،عىل الرغم من الحظر الذي
فرضه االمرباطور الصيني يونغ تشينغ.
املفارقة العجيبة ان بريطانيا استخدمت وقتها
ذريعة حرية التجارة لتحاول ان تفرض عىل الصني
فتح اسواقها وموانئها امام البضائع الربيطانية.
اندلعت الحرب يف العام  1840واستمرت عامني،
وانتهت بفرض اتفاقية تجارية جديدة عىل بكني
مل تحقق من خاللها لندن كل مصالحها .حني
حاولت تعديلها رفض االمرباطور ،اندلعت حرب
االفيون الثانية يف العام  .1856هذه املرة مل تذهب
بريطانيا وحدها اىل الحرب ،اصطحبت معها
الفرنسيني متذرعة بتفتيش الصينيني لسفينة ترفع
العلم الربيطاين ومقتل مبرش فرنيس.
خضعت الصني مجددا .لكن ماذا كانت ابرز
بنود االتفاق الجديد؟ فتح  5موانئ جديدة امام
التجارة الدولية ،وتحديد االفيون كسلعة يسمح
استريادها ،اضافة اىل تسهيل دخول املسيحية اىل
االرايض الصينية .دخلت الواليات املتحدة وروسيا
اىل جانب بريطانيا وفرنسا يف التوقيع عىل االتفاق
الجديد مع الصني.
تتحدث التقديرات عن اكرث من  100مليون
مدمن عىل االفيون يف ذلك الوقت .مل تضع حروب
االفيون اوزارها بشكل كامل حتى حلول العام
 .1911ظل االدمان افة تعاين منها الصني حتى
مجيء الزعيم الصيني ماو تيس تونغ.
قصة اخرى يجب ان تروى يف سياق ما قبل حرب
الهواوي .يف اواخر القرن التاسع عرش ،ومن نتائج
حروب االفيون والتغلغل الغريب يف حياة الصينيني
واقتصادهم وثقافتهم الخاصة ومعتقداتهم
الروحية ،انفجرت احتجاجات دموية عرفت باسم
ثورة البوكرس (املالكمني).

التفوق
الصيني
االستثنايئ يف
التكنولوجيا
اثار هلع
ادارة ترامب.

مالكمو جمعية الحق والقبضات املتآلفة ،نظموا
يف العام  1899ما يشبه االنتفاضة الشعبية ضد
الهيمنة االجنبية عىل بالدهم يف مقاطعات عدة،
مبا يف ذلك بكني التي حارصوها .لكن الواليات

املتحدة وبريطانيا واليابان وروسيا واملانيا وايطاليا
وفرنسا والنمسا  -املجر ،ارسلت جيوشها تحت
شعار انقاذ الرعايا االجانب وحامية املسيحيني
والبعثات الديبلوماسية ،وانتهى التدخل العسكري

موقف بكني

قال املتحدث باسم التجارة الصينية غاو فنغ ان بكني تعارض بشدة
العقوبات االمريكية عىل كيانات صينية ،مشريا اىل انها اكدت مرات عدة
ان مفهوم االمن القومي يجب ان ال يساء استغالله ،وان ال يستخدم كاداة
للحامية التجارية ،مضيفا ان الصني ستتخذ كل االجراءات الرضورية لحامية
الحقوق املرشوعة للرشكات الصينية بكل حزم .لكن هواوي افادت من
جهتها ،نافية ان تكون منتجاتها تسبب تهديدا امنيا ،انها مستعدة وراغبة
يف الحوار مع الحكومة االمريكية واتخاذ اجراءات فعالة لضامن امن املنتج.
وتعبريا عن ثقتها بتكنولوجيتها ،اعتربت الرشكة ان تقييد عملها يف الواليات
املتحدة لن يرتك المريكا سوى بدائل اقل جودة واعىل تكلفة مام يعني
تخلفها عن الركب يف نرش تكنولوجيا الجيل الخامس ،وهو ما سيرض يف
نهاية املطاف مبصالح الرشكات واملستهلكني االمريكيني.

بفرض عقوبات عىل الحكم الصيني وانتزاع
تنازالت تجارية اقتصادية اضافية من الصينيني.
تستعاد هذه الوقائع التاريخية ملحاولة فهم اشمل
ملعركة هواوي الحالية .الدول الكربى وقتها

عىل الرغم من الهجمة االمريكية ،منحت الصني يف حزيران املايض
تراخيص تجارية لتشغيل شبكة الجيل الخامس الربع رشكات
صينية مملوكة للدولة .تعليقا عىل ذلك ،توقعت رشكة هواوي،
ان تقود شبكة  G5الصينية العامل قريبا .وعلق وزير الصناعة
وتكنولوجيا املعلومات الصيني مياو وي عىل ذلك قائال ،انه بعد
اصدار تراخيص  ،G5سنواصل دعوة الرشكات االجنبية اىل املشاركة
الفاعلة يف سوق G5الصينية ،والسعي اىل تطوير مشرتك لشبكة
الجيل الخامس الصينية وتشارك انجازات تطوير الشبكة .ابرمت
هواوي  46عقدا يف  30دولة حول العامل ،لبناء شبكات اتصاالت
الجيل الخامس ،واحدث هذه العقود االتفاق الذي عقدته مع
رشكة االتصاالت الروسية ام يت اس.
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روسيا والصني
عب الرئيس الرويس فالدميري بوتني عن تضامنه مع الصني يف خالفها التجاري
ّ
مع الواليات املتحدة ،مشريا اىل ان التكتيكات العدائية االمريكية بازاء
هواوي ،ستؤدي اىل حروب تجارية ،ورمبا حروب حقيقية.
وخالل املنتدى االقتصادي الذي عقد يف سان بطرسربغ الروسية يف
حضور الرئيس الصيني يش جني بينغ ،قال بوتني ان واشنطن تترصف
بانانية اقتصادية منفلتة .واوضح ان "دوال كانت تروج سابقا للتجارة
الحرة واملنافسة الصادقة واملفتوحة بدأت تتحدث لغة حروب التجارة
والعقوبات ،لغة االغارة االقتصادية املفتوحة باستخدام تكتيكات
ّيل الذراع والتخويف ،لغة القضاء عىل املنافسني باستخدام ما يسمى
باساليب غري السوق.
انظروا عىل سبيل املثال اىل الوضع يف ما يتعلق بهواوي التي ال يحاولون
مزاحمتها فحسب ،بل اخراجها بشكل غري رسمي من السوق العاملية .بدأت
بعض الدوائر بالفعل تطلق عليها الحرب التكنولوجية االوىل للحقبة الرقمية
البازغة" .لكن الرئيس الصيني بدا اكرث تصالحا يف لهجته ،اذ دعا القوى
العاملية اىل حامية نظام التجارة العاملي ،قائال ان "من الصعب تخيل قطيعة
كاملة بني الواليات املتحدة والصني .ال نرغب يف ذلك ،ورشكاؤنا االمريكيون
غري راغبني فيه .الرئيس ترامب صديقي وانا عىل ثقة بانه ال يرغب يف هذا".
عب عن تضامنه مع الصني يف خالفها التجاري مع الواليات املتحدة.
الرئيس الرويس ّ

هي التي اشعلت حروبا باسم حرية التجارة
ومن اجل فتح االسواق الصينية ،وفرض معادالت
تجارية لصالحها يف التعامل مع بكني .هل يختلف
الحال االن يف ما يتعلق بهواوي؟ رمبا ليس كثريا.
املهم ،انه قبل ثورة البوكرس وخالل حروب
االفيون ،كانت ديبلوماسية جديدة ترتسخ يف
العالقات بني الصني والدول الكربى ،اسمها سياسة
االبواب املفتوحة التي وللمفارقة ،كان اول من
طالب بها ،الواليات املتحدة ،ومنذ بدايات القرن
التاسع عرش.
اطلقت املبادرة االمريكية رسميا يف العام 1899
من جانب وزير الخارجية االمريكية جون
هاي ،وتستند اىل فكرة ان لكل الدول حقوقا
متساوية يف التعامل مع الصني تجاريا .اساس
املبادرة كان قامئا عىل فكرة الخشية من ان
يؤدي التناحر ،او الرصاع التجاري بني الدول
الكربى عىل االسواق الصينية ،اىل رشذمة
مصالح هذه الدول وزعزعة وحدة االرايض
الصينية بني املتنافسني التجاريني .لهذا ،فانها
نصت عىل حق كل دولة يف الحصول عىل فرص

وصول متساوية اىل اي من املنافذ التجارية
يف الصني .جزء مام يجري االن ،يف ما يتعلق
بهواوي ،ان الصني تكافح لدخول اسواق الدول
الكربى .املفارقة تعكس تحوال يف موازين القوى
العاملية اقتصاديا .هناك كرس لالحتكار االمرييك
لتكنولوجيا الهواتف .لكنها معركة من الصعب
التكهن بنتائجها نظرا اىل هذا التداخل ،ال
التاريخي فحسب كالذي استعرضناه ،وامنا
لتداخل املصالح بني الرشكات العابرة للدول
والقارات ،ولتباين مواقف الدول الكربى ايضا،
اضافة اىل ما يبدو انه تفوق صيني استثنايئ يف
تكنولوجيا الجيل الخامس ،وهذا بالتحديد ما
اثار هلع ادارة ترامب.
الصني ،الشيوعية بنظام حكمها ،صارت كمن
يطالب بسياسة االبواب املفتوحة التي طبقت
عليها قبل اكرث من مئة عام .ال يبدو اننا سنذهب
اىل حرب بوكرس جديدة ،وال اىل حروب افيون
جديدة .االدمان هنا مختلف ،الهواتف الخليوية
صارت آفة تدمن عليها كل شعوب االرض ،والصني
تريد ان تقدم لنا هذه السلعة الفريدة.

الهواتف الخليوية صارت آفة شعوب االرض ،والصني تقدم هذه السلعة الفريدة.

الهجوم االميركي
اعلنت وزارة التجارة االمريكية انها اضافت هواوي
تكنولوجيز و 70رشكة تابعة لها اىل ما يعرف باسم
قامئة الكيانات الخاصة بها ،يف خطوة متنع رشكة
االتصاالت الصينية العمالقة من الحصول عىل
مكونات وتكنولوجيا من رشكات امريكية من دون
موافقة مسبقة من الحكومة .هذا القرار يطاول
رشكات تابعة لهواوي يف كندا واليابان والربازيل
وبريطانيا وسنغافورة اىل جانب دول اخرى.
وكان الرئيس االمرييك دونالد ترامب وقع امرا تنفيذيا
يقيض بحظر استخدام الرشكات االمريكية ملعدات
االتصاالت التي تصنعها رشكات يعتقد انها متثل
تهديدا لالمن القومي .وقال وزير التجارة االمرييك
ويلبور روس ان ترامب ايد القرار ملنع استخدام
كيانات ميلكها اجانب للتكنولوجيا االمريكية بطرق
قد تقوض االمن القومي االمرييك او مصالح السياسة
الخارجية.
استبقت واشنطن هذه الخطوة بحملة شنتها يف العام

 ،2018ارسلت خاللها ديبلوماسييها حول العامل
ملطالبة الدول االخرى بتجنب التعامل مع هواوي.
وارفقت واشنطن حملتها بسلسلة اتهامات اىل
الرشكة الصينية ،من بينها ان اجهزتها تتيح للحكومة
الصينية امكان التجسس ،وتشكل خطرا امنيا عىل
شبكات الجيل الخامس للهواتف املحمولة .تستند
واشنطن يف اتهامها هذا عىل ان القانون الصيني
يجرب هواوي عىل التعاون مع االستخبارات الصينية.
وكانت لجنة االستخبارات يف الكونغرس االمرييك
نرشت تقريرا يف العام  ،2012بعد تحقيق استغرق
عاما ،خلص اىل ان هواوي تشكل تهديدا امنيا عىل
الواليات املتحدة .وافاد التقرير ان هواوي وزميلتها
رشكة االتصاالت الصينية زد يت اي  ZTEتعمالن
لصالح الحكومة الصينية ،ويجب ان ال يسمح لهام
بتشغيل البنية التحتية االمريكية املهمة التي تتحكم
يف الشبكات الالسلكية يف البالد.
كذلك من بني التهم املوجهة اىل الرشكة ،تشري

واشنطن اىل ان هواوي كذبت عىل مكتب
التحقيقات الفدرايل (اف يب اي) يف العام ،2007
حني اكدت انها مل تنتهك قوانني التصدير االمريكية،
وانها مل تتعامل مبارشة مع اي رشكة ايرانية ،يف
تحايل عىل العقوبات االمريكية عىل طهران.
واستكامال لهذه الهجمة ،احتجزت كندا ،بناء عىل
طلب واشنطن ،املديرة املالية لهاواوي مينغ وانزو،
وهي االبنة الكربى ملؤسسها رين شينغفي ،يف
كانون االول املايض.
وقال وزير الخارجية االمرييك مايك بومبيو يف
حزيران املايض ،ان بريطانيا التي تبحث اعتامد
الجيل الخامس الصيني ،يف حاجة اىل تغيري نهجها
املتبع مع الصني وهواوي .ووصف الصني ،ثاين اكرب
اقتصاد يف العامل ،بانها تشكل تهديدا عىل الغرب
مامثل ملا شكله االتحاد السوفيايت يف السابق.
وكاستجابة للضغط االمرييك ،اعلنت رشكة فايسبوك
عن وقف امكان تحميل تطبيقاتها ،ومنها واتساب

وانستاغرام ،عىل هواتف هواوي ،بعد خطوة
مامثلة من غوغل ،بينام لن يؤثر القرار عىل اصحاب
هواتف هواوي الحاليني سواء يف استخدام تطبيقات
فايسبوك او يف تحميل تحديثاتها.
وكانت غوغل اعلنت انها لن توفر نظام التشغيل
اندرويد لهواتف هواوي بعد انتهاء املدة البالغة
 90يوما التي منحتها الحكومة االمريكية ،والتي
تنتهي يف شهر آب املقبل .لكن متجر التطبيقات
بالي  ،Playوجميع تطبيقات غوغل سوف تبقى
متاحة للطرز الحالية من هواتف هواوي ،مبا يف
ذلك تلك التي مل تشحن بعد.
وذكرت صحيفة فايننشال تاميز ،ان غوغل حذرت
االدارة االمريكية من امليض قدما يف فرض حظر شامل
عىل هواوي ،كونه يعرض االمن القومي للخطر،
موضحة ان غوغل تخىش من ان تطور هواوي
اصدارا خاصا بها من نظام التشغيل اندرويد منافسا
لنظامها ،وسيكون اكرث عرضة لخطر القرصنة.
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