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احتواء الضغوط:
كيف تتعامل الصين مع احتجاجات “صفر كوفيد”؟

شــهدت عــدة مدن صينية احتجاجــات على القيود 
المفروضــة بســبب سياســة “صفــر كوفيــد”، ومــن 
نطاقــًا  لتشــمل  االحتجاجــات  اتســاع  الالفــت 
جغرافيــًا واســعًا، وترديــد هتافــات خاللهــا ضــد 
واســتغالل  الشــيوعي،  والحــزب  شــي  الرئيــس 
الغــرب لهــا ضــد بكيــن. وقــد خلفــت االحتجاجــات 
تداعيات اقتصادية سلبية، لكنها مؤقتة. وتتمثل 
أبــرز تحــركات الحكومــة لمواجهــة االحتجاجــات في 
التمســك بسياســة “صفــر كوفيــد” مــع التعهــد 
بتقليصهــا، ومواجهــة االحتجاجــات بصرامــة أمنية، 
والتخفيــف النســبي للقيــود فــي بعــض المــدن.  

ــات  ــن االحتجاج ــة م ــرة موج ــرة األخي ــي الفت ــن ف ــهدت الصي ش
ــة  ــا الحكوم ــي تطبقه ــد” الت ــر كوفي ــة “صف ــى سياس اعتراضــاً عل
المركزيــة، واســتمرار إجــراءات اإلغــاق المشــددة فــي الصيــن، 
ــد”  ــر كوفي ــة “صف ــن أن سياس ــي حي ــات. وف ــر اللقاح ــم تواف رغ
خلقــت تحديــات وتســببت فــي تأثيــرات ســلبية، خاصــًة علــى 
االقتصــاد الصينــي، فــإن االحتجاجــات األخيــرة تعمــق بعــض هــذه 
ــاراً  ــاعاً وانتش ــر اتس ــات األكث ــذه االحتجاج ــر ه ــات. وتعتب التحدي
منــذ عقــود، متجــاوزًة الطابــع المحلــي لاحتجاجــات التــي اتســمت 
ــن، فضــاً  ــن الماضيي ــال العقدي ــن خ ــي الصي ــرات ف ــه التظاه ب
ــا  ــك فيم ــي ذل ــية. ويأت ــاداً سياس ــال أبع ــا لتط ــع مطالبه ــن توس ع
أعلنــت الصيــن، فــي 4 ديســمبر 2022، عــن 35775 حالــة 
ــدد  ــع الع ــراض، ليرتف ــدون أع ــا ب ــدة، 31607 منه ــة جدي إصاب

ــاة. ــة وف ــع 5235 حال ــة م ــى 336165 حال ــي إل اإلجمال

طبيعة مقلقة 

فــي  لالحتجاجــات  المميــزة  الخصائــص  مــن  مجموعــة  ثمــة 
الصينيــة ضــد سياســة “صفــر كوفيــد”، وهــي الخصائــص التــي 
تجعلهــا مقلقــة للســلطات الحاكمــة. ويمكــن اســتعراض هــذه 

ــي: ــا يل ــر م ــص عب الخصائ

1- اتســاع االحتجاجــات لتشــمل نطاقــاً جغرافيــاً واســعاً: اتســعت 
دائــرة االحتجاجــات فــي الصيــن لتشــمل مســاحات جغرافيــة 
واســعة؛ حيــث شــهدت عــدة مــدن صينيــة احتجاجــات علــى القيــود 
ــر  ــد”، وتظاه ــر كوفي ــة “صف ــبب سياس ــة بس ــة المفروض الصحي

ــن. ــي بكي ــة تســينجهوا ف ــات الطــاب مــن جامع مئ
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فضــاً عــن تنظيــم وقفــات احتجاجيــة أخــرى فــي معهــد 
ووهــان،  وفــي  شــيان،  وفــي  نانجينــج،  فــي  االتصــاالت 

نجتشــو. وجوا

ــى االحتجــاج:   ــز عل ــق “أورومتشــي” المحف ــار حري 2- اعتب
حريــق  بــأن  عديــدة  صينيــة  أوســاط  فــي  قناعــة  هنــاك 
أورومتشــي فــي شــينجيانج هــو المحفــز الرئيســي للموجــة 
االحتجاجيــة الحاليــة؛ حيــث ربطــت منشــورات علــى شــبكات 
التواصــل االجتماعــي فــي الصيــن بيــن إجــراءات مكافحــة 
وبــاء كوفيــد 19، ووفــاة 10 أشــخاص فــي الحريــق، معتبريــن 
أن اإلجــراءات المتخــذة لمواجهــة كوفيــد 19 فاقمــت هــذه 
الكارثــة، فــي ظــل وجــود ســيارات متوقفــة منــذ أســابيع بســبب 
ــى  ــى المبن ــؤدي إل ــق الم ــر الضي ــي الصغي ــي الح ــاق ف اإلغ
ــت  ــا اتهم ــاذ، فيم ــال اإلنق ــول رج ــاق وص ــا أع ــتعل؛ م المش
الخارجيــة الصينيــة مــن وصفتهــم بـ”قــوى ذات دوافــع مبيتــة” 
ــة  ــن هــذا الحريــق وسياســة االســتجابة المحلي ــط بي بإقامــة راب

لفيــروس كوفيــد 19.

3- ترديــد هتافــات ضــد الرئيــس “شــي” والحــزب الشــيوعي:  
أظهــرت مقاطــع الفيديــو التــي جــرى تصويرهــا لاحتجاجــات، 
ترديــد المتظاهريــن هتافــات تطالــب الرئيــس شــي جيــن بينــج 
باالســتقالة، وتهاجــم الحــزب الشــيوعي الصينــي الحاكــم، ومنها 
“ال نريــد اختبــار كوفيــد، نريــد حريــة”، و”ال نريــد دكتاتوريــة، 
ــة  ــون! حري ــيادة القان ــة وس ــة”، و”الديمقراطي ــد ديمقراطي نري
التعبيــر!”، و”شــي جيــن بينــج! تنــحَّ عــن المنصــب”، و”الحــزب 
الشــيوعي، تنــحَّ عــن المنصــب”. وتثيــر الهتافــات التــي رددهــا 
المحتجــون ضــد الرئيــس الصينــي والحــزب الشــيوعي الصيني 
ــى  ــام إل ــاق الع ــن اإلغ ــب م ــول الغض ــن أن يتح ــاوف م مخ

دعــوات إلحــداث إصاحــات سياســية أوســع. 

تداعيات اقتصادية 

خلفــت االحتجاجــات الصينيــة عــدداً مــن التداعيــات االقتصادية 
التــي كانــت فــي أغلبهــا تداعيــات  المباشــرة والســريعة، 

ــي: ــا يل ــر م ــات عب ــح هــذه التداعي ــن توضي ــة، ويمك مؤقت

ــيوية:   ــة واآلس ــهم األوروبي ــض األس ــع لبع ــدوث تراج 1- ح
ــة واآلســيوية بالتزامــن مــع  تراجعــت بعــض األســهم األوروبي
االحتجاجــات الصينيــة؛ حيــث تراجعــت األســهم األوروبيــة، في 
28 نوفمبــر الماضــي، مــن أعلــى مســتوياتها فــي ثاثــة أشــهر 
ــن  ــة والتعدي ــة والتجزئ ــهم الطاق ــي أس ــة بانخفاضــات ف مدفوع
ــع  ــة بي ــاق موج ــي إط ــن ف ــات الصي ــببت احتجاج ــد أن تس بع
فــي األســواق العالميــة. وعلــى ســبيل المثــال، تراجــع المؤشــر 
“ســتوكس 600” ألســهم الشــركات األوروبيــة 0.5 %، بعــد 
االنخفاضــات الحــادة فــي األســهم اآلســيوية. وتراجعــت أســهم 
إلــى مســتوى قياســي منخفــض   % “كريــدي ســويس” 0.3 
جديــد، كمــا انخفــض المؤشــر “نيــكاي” اليابانــي، وهبط المؤشــر 
“توبكــس” 0.68 %، وانخفــض مؤشــر “ســي إس آي 300” 
الصينــي بمــا يصــل إلــى 2.5 %، وهــو مــا يعنــي تأثــر معنويات 
المســتثمرين باالحتجاجــات الصينيــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار 
أن األســهم عــادت مــرة أخــرى لارتفــاع، خاصــًة مــع وجــود 

توقعــات بتخفيــف قيــود كورونــا بالبــاد.

2– تراجــع الذهــب واليــوان والنفــط مقابــل الــدوالر: تراجعــت 
عــززت  بعدمــا  الــدوالر،  ارتفــاع  بعــد  الذهــب،  أســعار 
االحتجاجــات الصينيــة الطلــب عليــه باعتبــاره مــاذاً آمنــاً. 
ــدة فــي  وأدى الغمــوض المتزايــد جــراء االضطرابــات المتزاي
الصيــن إلــى حــدوث انخفــاض لليــوان ودفــع المســتثمرين نحــو 

ــر. ــدوالر بصــورة أكب ال
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ــذ ديســمبر  ــى مســتوى من ــى أدن ــط إل ــض ســعر النف ــا انخف كم
ــي  ــن، الت ــي الصي ــات ف ــي ضــوء موجــة االضطراب 2021 ف
أثــرت علــى توقعــات الطلــب علــى الطاقــة، وزادت مــن 
ــة.  ــى المشــهد العالمــي لســوق الطاق ــم عل ــي تخي الضغــوط الت
ُيذكــر أن هــذه التراجعــات كانــت تراجعــات لحظيــة تحــت وطأة 
ــات  ــي العم ــل تعاف ــات، قب ــتقبل االحتجاج ــن مس ــاوف م المخ
والســلع وعودتهــا مــرة أخــرى لارتفــاع، خاصــًة مــع توقعــات 

ــود. ــف القي تخفي

ــي:   ــي العالم ــد اإلنتاج ــى الصعي ــن عل ــورة بكي ــد ص 3- تهدي
تهــدد االحتجاجــات واالضطرابــات الصينيــة الرافضــة لسياســة 
“صفــر كوفيــد” فــي الصيــن، بحــدوث عجــز فــي إنتــاج هواتــف 
“آيفــون بــرو” يصــل إلــى 6 ماييــن وحــدة هــذا العــام؛ إذ 
تثيــر احتجاجــات العمــال والموظفيــن الرافضيــن للقيــود التــي 
ــل  ــة مخــاوف حــول اســتمرار عم ــا الســلطات الصيني تفرضه
ــو  ــة تشنجتش ــي مدين ــة ف ــكون” التايواني ــع شــركة “فوكس مصن
الصينيــة، الــذي تعــرض بالفعــل لعمليــات إغــاق واســعة 

ــابيع.  ــتمرت ألس ــة اس ــات عمالي وإضراب

ــاج  ــي إنت ــز ف ــذا العج ــد ه ــتمرار وتزاي ــع اس ــن المتوق وم
الهواتــف إذا اســتمرت عمليــات اإلغــاق فــي األســابيع المقبلــة. 

ــي  ــن ف ــن العاملي ــن الموظفي ــر اآلالف م ــا ف ــك بعدم ــي ذل ويأت
الشــركة خــال شــهر أكتوبــر الماضــي بعــد نقــص مزمــن 
علــى  ثــاروا  جــدد  موظفــون  محلهــم  ليحــل  الغــذاء،  فــي 
ــى  ــر إل ــير تقاري ــي. وتش ــر الصح ــات الحج ــور وممارس األج
أن احتجاجــات ومشــكات “فوكســكون” تهــدد صــورة الصيــن 
علــى الصعيــد اإلنتاجــي العالمــي، وتدفــع بعــض الشــركات إلــى 

ــة. ــارات بديل ــرى كخي ــي دول أخ ــر ف التفكي

استغالل غربي

عملــت دول ومنصــات غربيــة علــى اســتغالل االحتجاجــات 
الصينيــة لتوظيفهــا ضمــن خطابهــا الدعائــي ضــد بكيــن، 

ــي:  ــو التال ــى النح ــك عل ــح ذل ويتض

ضــد  العنــف  تبعــات  مــن  لبكيــن  أمريكــي  تحذيــر   -1
ــر  ــات المتحــدة اســتراتيجية “صف ــدت الوالي المتظاهريــن:  انتق
كوفيــد”، وقــال متحــدث باســم مجلــس األمــن القومــي إنه ســيكون 
مــن الصعــب جــداً علــى الصيــن أن تكــون قــادرة علــى احتــواء 
فيــروس كورونــا مــن خــال اســتراتيجيتها المتبعــة، فضــاً عــن 
تأكيــد دعــم واشــنطن حــق التظاهــر الســلمي فــي كل دول العالــم 

بمــا يشــمل الصيــن.
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كمــا أكــد 42 عضــواً بمجلــس الشــيوخ األمريكــي، فــي 2 
ديســمبر الجــاري، فــي رســالة إلــى ســفير الصيــن فــي الواليــات 
المتحــدة تشــين جانــج، أنهــم يراقبــون عــن كثــب رد فعــل بكيــن 
ــام  ــن “القي ــة م ــة الصيني ــذروا الحكوم ــات، وح ــى االحتجاج عل
مــرة أخــرى بحملــة قمــع عنيفــة ضــد المتظاهريــن الصينييــن”، 
مهدديــن بحــدوث ضــرر غيــر عــادي للعاقــات بيــن البلديــن إذا 

مــا لجــأت الحكومــة الصينيــة إلــى الخيــارات العنيفــة.

ــة لتعامــل الصيــن مــع وســائل اإلعــالم:   2- انتقــادات أوروبي
ــليها  ــد مراس ــة أن أح ــي” البريطاني ــي س ــي ب ــة “ب ــرت هيئ ذك
فــي الصيــن أُوقــف خــال تغطيــة االحتجاجــات فــي شــنجهاي 
وتعــرض للضــرب مــن قبــل عناصــر الشــرطة الصينيــة. ونــدد 
بممارســات  البريطانــي جرانــت شــابس،  الشــركات  وزيــر 
الشــرطة الصينيــة التــي اعتبرهــا غيــر مقبولــة ومثيــرة للقلــق، 
مؤكــداً أن حريــة الصحافــة يجــب أن تكــون مقدســة مهمــا حــدث. 
كمــا أدان اتحــاد البــث األوروبــي لإلذاعــة والتلفزيــون، مــا 
ــي  ــة الت ــر المقبول ــداءات غي ــه بـ”أعمــال الترهيــب واالعت وصف
ــث  ــاج أعضــاء اتحــاد الب ــرق إنت ــون وف ــا الصحفي ــع ضحيته يق

ــن”. ــي الصي ــي ف األوروب

3- مطالبة بريطانيا حكومة الصين باالســتماع لشــعبها:  أبدت 
الحكومــة البريطانيــة تفهماً ودعماً لمطالــب المحتجين الصينيين، 
ودعــت الحكومــة الصينيــة إلــى االلتفــات لهــا وتفهمهــا. وهــو مــا 
بــرز فــي تصريــح وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيمــس كليفرلي 
الــذي قــال فيــه إنــه يجــب علــى الحكومــة الصينيــة االســتماع إلى 
أصــوات شــعبها عندمــا يقولــون إنهــم غيــر راضيــن عــن القيــود 

المفروضــة عليهم.

4- إبــداء ألمانيــا تضامنهــا مــع مطالــب المحتجيــن الصينييــن:  
أعربــت ألمانيــا عــن تضامنهــا وتفهمهــا مطالــب المحتجيــن 
الصينييــن؛ حيــث قــال الرئيــس األلمانــي فرانــك شــتاينماير إنــه 
ــن،  ــي الصي ــاس ف ــى الن ــبء عل ــل الع ــدى ثق ــل م ــن تخي “يمك
ــذ  ــة من ــة والمطبق ــر صرام ــراءات األكث ــتمرار اإلج ــبب اس بس
ــة  ــلطات الصيني ــه الس ــت ذات ــي الوق ــاً ف ــة”، مطالب ــرة طويل فت

ــر. ــر والتظاه ــات التعبي ــوق حري ــرام حق باحت

تحركات متعددة 

اتخــذت الحكومــة الصينيــة جملــة مــن التحــركات فــي مواجهــة 
االحتجاجــات ضــد سياســة »صفــر كوفيــد«، وهــو مــا يتضــح 

عبــر مــا يلــي:
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1- التمســك بسياســة “صفــر كوفيــد” رغــم التعهــد بتقليصهــا:  
علــى الرغــم مــن إعــان الحكومــة الصينيــة أنهــا ســتقلص بعض 
ــف  ــد”، بتخفي ــر كوفي ــة “صف ــود الخاصــة بسياس ــد والقي القواع
قيــود الحجــر الصحــي للمســافرين فــي الخــارج، وكذلــك نظــام 
العقوبــات لشــركات الطيــران التــي تجلب المســافرين المصابين، 
ــد مــن المــدن،  ــي العدي ــة ف ــا الجماعي ــارات كورون وإلغــاء اختب
لــم تقــم بذلــك مــع اســتمرار التــزام الحكومــة الصينيــة بالسياســة 
نفســها. وبــررت بكيــن التزامهــا بسياســة “صفــر كوفيــد” بأنهــا 
ــن  حافظــت علــى عــدد ضحايــا الوبــاء الرســميين فــي الصي
ــة  ــون حال ــن ملي ــر م ــل أكث ــط، مقاب ــد عــن 5 آالف فق ــا يزي بم
وفــاة فــي الواليــات المتحــدة، حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب 
بعــض االســتياء واالضطرابــات؛ حيــث تخشــى بكيــن أن يــؤدي 
التراجــع عــن السياســة إلــى أزمــة صحيــة وتكــدس المستشــفيات 

وازديــاد معــدالت الوفــاة. 

2- تأكيــد أمنــي لمواجهــة االحتجاجات بصرامــة وحزم:  أكدت 
لجنــة الشــؤون السياســية والقضائيــة التابعــة للحــزب الشــيوعي 
الصينــي المســؤولة عــن قــوى األمــن، ضــرورة قمــع نشــاطات 
ــة،  ــوم بهــا القــوى المعادي ــي تق التخريــب واإلخــال باألمــن الت

ــس  ــد رئي ــا تعه ــا. كم ــول به ــة المعم ــن الصيني ــب القواني بحس
األمــن الداخلــي الصينــي بالحفــاظ بشــكل فعــال علــى االســتقرار 
االجتماعــي الشــامل فــي البــاد، وحــث مســؤولي إنفــاذ القانــون 
علــى “أن يضربــوا بقــوة أنشــطة التســلل والتخريــب واألعمــال 
ــة التــي تعطــل النظــام االجتماعــي”. غيــر القانونيــة واإلجرامي

3- توظيــف الســلطات الصينيــة للتقنيــات التكنولوجية:  عملت 
الحكومــة الصينيــة علــى تعزيــز مســتويات الرقابــة لاســتجابة 
ــاوز  ــاليب تج ــة أس ــة مواجه ــر محاول ــوارئ، عب ــاالت الط لح
ــة الحظــر  ــاليب مواجه ــة أس ــت، ومواجه ــر اإلنترن ــة عب الرقاب
والحجــب التــي يلجــأ إليهــا الصينيــون. وأشــارت تقاريــر صحفية 
إلــى صــدور تعليمــات لتعزيــز إدارة المحتــوى عبــر اإلنترنــت. 
وعملــت األجهــزة األمنيــة علــى االســتفادة مــن التكنولوجيــا فــي 
تعزيــز رقابتهــا األمنيــة والوصول إلــى المحتجيــن؛ حيث ذكرت 
تقاريــر إعاميــة وحقوقيــة اســتخدام الشــرطة الصينيــة أســاليب 
ــة والتعــرف  ــى لقطــات المراقب ــاد عل ــة، واالعتم ــة التقني مرتفع
علــى الوجــه، واســتخدام بيانــات موقــع الهاتف الملتقطة بواســطة 

ماســحات ضوئيــة فــي مواقــع التجمعــات.
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 
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ــة:   ــود المفروضــة فــي مــدن صيني 4- التخفيــف النســبي للقي
تشــير تصريحــات المســؤولين الصينييــن إلــى وجــود تفكيــر فــي 
مرحلــة جديــدة مــن سياســة “صفــر كوفيــد” فــي ظــل انخفــاض 
خطــورة متغيــر “أوميكــرون” وتزايــد اللقاحــات وتزايــد الخبــرة 
الصينيــة المتراكمــة فــي مواجهــة الوباء، وهو مــا يظهر باعتباره 
تراجعــاً نســبياً صينيــاً أمــام مطالــب المحتجيــن. وثمــة مؤشــرات 
علــى تراجــع نســبي فــي تطبيــق سياســة “صفــر كوفيــد” وتخفيف 
ــن،  ــل بكي ــرى مث ــة كب ــدن صيني ــت م ــد أعلن ــود؛ فق بعــض القي
فــي 3 ديســمبر الجــاري، أنهــا لــن تفــرض تقديــم نتيجــة ســلبية 
الختبــار فيــروس كورونــا كشــرط كانــت قــد وضعتــه قبــل ذلــك 
حتــى يتمكــن الســكان مــن ركــوب وســائل النقــل العــام. ُيذكــر أن 
بنــك “جولدمــان ســاكس” توقــع أن ُتنهــي الصيــن سياســة “صفــر 

كوفيــد” قبــل الربــع الثانــي مــن عــام 2023. 

سياسة ممتدة

وختامــاً، تدافــع الصيــن عــن سياســة الرئيــس »شــي جيــن بينــج« 
األرواح  إنقــاذ  هدفهــا  أن  باعتبــار  كوفيــد«  »صفــر  المســماة 
ومواجهــة الوبــاء، وباعتبارهــا كذلــك ضروريــة لعــدم الضغــط علــى 
ــي  ــات الت ــن االضطراب ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــة الصحي ــام الرعاي نظ
ســببتها تلــك االحتجاجــات، واالعتراضــات التــي بــرزت ســابقاً علــى 
السياســة الصينيــة فــي أكثــر مــن موقــف، والخســائر االقتصاديــة 
التــي ترجعهــا العديــد من التقارير إلى السياســة الصينيــة الصارمة، 
فــإن المســؤولين الصينييــن يؤكــدون االســتمرار في انتهاج سياســة 
»صفــر كوفيــد«، خاصــة مــع تصاعــد حــاالت اإلصابــة الجديــدة فــي 
األســابيع األخيــرة. إال أن ثمــة إشــارات علــى اضطــرار الصيــن إلــى 
التخفيــف النســبي لسياســتها مــن أجــل احتــواء الضغــوط الداخليــة 

واالقتصاديــة والخارجيــة عليهــا المتعلقــة بتلــك السياســة.


