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حاورته : روعة قاسم

كيف تق��رؤون موقف الصين 
من األزمة الس��ورية واستخدامها 
للفيتو الشهر الماضي ضد مشروع 

قرار يدين النظام السوري؟ 
تبدو الصين متأثرة بش��دة بما 
يحص��ل ف��ي المنطق��ة العربية من 
أحداث، سواء على مستوى عالقاتها 
م��ع الدول العربي��ة، أو على صعيد 
الموقف الصيني من التطورات التي 
يش��هدها العالم ككّل. كانت الصين 
في المراحل الماضية، وال سيما بعد 
اعتماد سياسة االنفتاح عام 1978، 
ترّكز في عالقاتها الدولية على مبدإ 
»الن��أي بالنف��س«، واالكتفاء بأخذ 
مواقف غير حاس��مة، فتحافظ على 
مصالحه��ا االقتصادي��ة من ناحية، 
وال ُتغضب الق��وى الكبرى � وعلى 
رأسها الواليات المتحدة � من جهة 

أخرى.
الي��وم، يب��دو أن الصين أطلقت 
سياسة جديدة تقوم على االنخراط 
أكث��ر فأكثر في األح��داث العالمية، 
ومن أهم مؤشرات هذا االنخراط هو 
رفع اليد بالفيت��و لمرتين متتاليتين 
ف��ي قضية واحدة، م��ا يعني موقفاً 
حاس��ماً م��ن قضية عالمي��ة ال يقع 
تأثيرها على األمن القومي الصيني 
بش��كل مباش��ر، كقضي��ة ميانمار 

)بورما( مثالً.
إن هذا الموقف الصيني المتقدم 
نابع م��ن معطيات متعلق��ة بأهمية 
الدور الصيني في المنطقة العربية، 
ف��ي مواجه��ة ال��دور األمريك��ي، 
وبرغب��ة الصين ف��ي إبقاء وجودها 
الفاع��ل ف��ي منطقة منتج��ة للنفط، 
االستراتيجية  لخطر  وباستشعارها 
المحيط  الجدي��دة ف��ي  األمريكي��ة 
الهادئ، م��ا يدفعها ال��ى »مناكفة« 
الوالي��ات المتح��دة ف��ي س��احات 

نفوذها في العالم.
س��وريا كدولة ال تعني الصين 
بش��كل مباش��ر، إال من جهة كونها 
منتجة � ول��و بكمي��ات محدودة � 
للنف��ط، إضاف��ة إلى كونها س��وقاً 
البضائع  يمكن تصريف  متوس��طة 
الصيني��ة فيها بش��كل مقب��ول. إال 
أن الموق��ف الصين��ي م��ن الوضع 

في س��وريا ينطلق م��ن الدور الذي 
تلعبه س��وريا في المنطقة من جهة، 
ومن ثوابت السياس��ة الصينية على 

مستوى العالم من جهة أخرى.
هذه السياس��ة عبّ��ر عنها أكثر 
م��ن مس��ؤول صيني، حي��ث قال 
إن الفيت��وات الصيني��ة في مواجهة 
بسوريا  المتعلقة  القرارات  مشاريع 
هي تجس��يد للمبادئ الصينية التي 
تتلخ��ص في رف��ض التدخ��ل في 
ش��ؤون ال��دول الداخلي��ة، ورفض 
سياس��ة العقوب��ات عل��ى ال��دول، 
والتأكيد على حل المشاكل الداخلية 

عبر التفاوض وليس عبر القوة.
نفه��م م��ن كالمك��م أن موقف 
الصي��ن يدخ��ل في إط��ار حربها 
أمري��كا والتنافس  الب��اردة م��ع 

بينهما على المنطقة؟  
الموقف الصيني من سوريا هو 
أحد تجليات الصراع المكتوم القائم 
بين الواليات المتحدة والصين، وإذا 
كان كال الطرفي��ن يح��اوالن النأي 
به��ذا الصراع ع��ن اإلع��الم، فإن 
كل المعطي��ات تتحدث ع��ن وجود 
خش��ية أمريكية كبيرة من الصعود 
الصيني، ورغب��ة صينية كبيرة في 
تجاوز الواليات المتحدة كقوة أولى 
عالمياً على المس��تويين االقتصادي 

والسياسي.
وق��د كانت الصين تحاول إخفاء 
هذه النزعة عب��ر اإلدعاء الدائم إنها 
دول��ة عالم ثالث، ف��إذا بها � وبعد 
التط��ورات األخي��رة � تتجاوز هذا 
االدعاء إلى إعالن مواقف حاس��مة 
من األحداث، وأبرزها في س��وريا، 
م��ا يعني أن المتوقع هو أن نش��هد 
في المستقبل الكثير من المصادمات 

السياسية بين واشنطن وبيكين.
الصي��ن  بإم��كان  ه��ل  إذن   �
التوفيق بين مصالحها االقتصادية 
المتنامي��ة في المنطق��ة وموقفها 

الحالي من األزمة السورية؟
المنطق يقول إن مصالح الصين 
االقتصادي��ة مرتبطة بش��كل كبير 
بالدول العربية الكبرى في المنطقة، 
وال س��يما الدول المنتجة للنفط من 
جه��ة، وال��دول التي تملك أس��واقاً 

عريضة من جه��ة أخرى. ومن أجل 
ذلك ُيفترض أن يكون موقف الصين 
ممالئاً لهذه لدول، لو أن هذا الموقف 
كان مبنياً على أسس اقتصادية فقط 

ال غير.
وحت��ى في هذه الدائ��رة، يمكن 
الق��ول إن الصين تأخ��ذ احتياطات 
للمس��تقبل، فه��ي ت��درك أن الدول 
العربية ليست مستقلّة في سياساتها 
عن التأثير األمريكي والغربي بشكل 
عام. ولذلك فإن أي مواجهة صينية 
أمريكية ف��ي المس��تقبل، ولو على 
المس��توى االقتص��ادي، س��تجعل 
ال��دول العربية في م��كان بعيد عن 
المصلحة الصينية، ومتوافق بشكل 

كبير مع مصالح خصومها.
من هنا فإن الصين تس��عى إلى 
أن يك��ون موقفها مبني��اً على رؤية 
مس��تقبلية تؤّمن موطئ قدم لها في 
المنطقة، وخصوصاً في المساحات 
التي ل��م تس��يطر عليه��ا الواليات 
المتح��دة بش��كل كام��ل. وفي هذا 
اإلطار تأتي سوريا كأبرز المواطن 
المرّش��حة ألن تكون مكان��اً يمكن 
للصين أن ترّكز وجودها المستقبلي 
فيه بعي��داً عن الس��ماح األمريكي. 
إذن يب��دو موقف الصين من النزاع 
في س��وريا أكثر جذرية مما يتوقعه 
بع��ض المحللين، والذي��ن يَرون أن 
هذا الموقف يقوم على أهداف قريبة 

المدى واقتصادية الطابع.
� ما تداعي��ات الدعم الصيني 
لنظام األسد على األزمة السورية 
وه��ل تتوقع��ون أن تغّير الصين 
المعروفة ببراغماتيتها موقفها إذا 
ش��عرت بأن مصالحها تس��تدعي 

ذلك؟ 
مم��ا ال ش��ك في��ه أن الصي��ن 
تتعرض للكثير من الضغوط التي قد 
تفوق احتمال أي دولة أخرى من أجل 
تغيير موقفها من األزمة الس��ورية، 
وهذه الضغوط تتخذ عدة أش��كال، 
ليس الش��ق االقتصادي هو األخطر 
فيه��ا. ه��ذه الضغوط تبق��ى برأيي 
دون القدرة على إج��راء أي تحوير 
ذي معنى في الموقف الصيني، ألنه 
موق��ف منطلق من أبع��اد تكمن في 

صل��ب العقيدة السياس��ية الصينية 
الت��ي حّورتها األحداث الس��ورية، 
وحّولته��ا إل��ى عقي��دة تق��وم على 
االنخراط في الشؤون الدولية، بدل 

أن تكون قائمة على النأي بالنفس.
أم��ا إذا افترضنا جدالً � وفرض 
الُمحال لي��س بُمح��ال � أن موقف 
الصين ق��د تبّدل لس��بب أو آلخر، 
فإن ه��ذا التغيير س��يكون له آثاره 
عل��ى األزم��ة، دون أن تك��ون هذه 
فالموقف  اآلثار حاس��مة وجذرية، 
في س��وريا له ع��دة أوجه، والوجه 
الخارجي الذي تش��ّكل الصين جزء 
من��ه ال يمكنه وحده حس��م وجهة 

الصراع. 
� كي��ف تنظرون إل��ى تماهي 
الموقفين  م��ع  الصيني  الموق��ف 
الروس��ي واإليراني من األزمة في 

سوريا؟
الداخلية  المنطلقات  اختالف  مع 
الت��ي تحكم موق��ف كّل من الصين 
وروس��يا وإي��ران م��ن الوضع في 
س��وريا، فإن المؤكد ه��و أن هناك 
رابطاً يجم��ع كل هذه المواقف، هو 
الرغب��ة ف��ي التخلص م��ن الهيمنة 
على  المتح��دة  للوالي��ات  القطبي��ة 
مس��توى العالم، حيث ترى كل من 
الدول الث��الث في هذه الهيمنة، وما 
ينتج عنها من ممارسات استقوائية، 
اإلقليم��ي  دوره��ا  يه��دد  خط��راً 
والدول��ي، إن لم يكن يهدّد وجودها 

ذاته.
من هن��ا تب��دو مواق��ف الدول 
الثالث متشابهة من األزمة السورية 
وتفّرعاتها، إضافة إلى الخش��ية من 
مواقف الدول السائرة في المشروع 
األمريكي، وعلى رأس��ها تركيا التي 
تلع��ب دوراً خطي��راً عل��ى س��احة 
المنطق��ة، لجه��ة خدمة المش��روع 
األمريكي من جهة، ولجهة لعب دور 
عثمان��ي يؤدي إلى الم��س بالداخل 
)األقلي��ات  والصين��ي  الروس��ي 
اإلس��المية الت��ي يمك��ن أن تتأثر 
بالتحري��ض الترك��ي(، وإلى المس 
بالموقع الجيو � استراتيجي إليران 
م��ن خ��الل تهدي��د وج��ود النظام 

السوري المتحالف معها.

املوقف الصيني من سوريا هو أحد جتليات الرصاع 
املكتوم القائم بني واشنطن وبيكني

الصحفي اللبناني المختص بالشؤون الصينية محمود ريا لـ » المغرب«:

أكد الصحفي اللبناني المختص في الشؤون الروسية محمود ريا بأن الصين أطلقت استراتيجية جديدة تقوم على االنخراط أكثر 
فأكثر في األحداث العالمية، ومن أهم مؤشراته هو استخدام  الفيتو في القضية السورية. وأشار في حديث خص به » المغرب« على 
الهاتف مباشرة من بيروت إلى أن الموقف الصيني نابع من معطيات متعلقة بأهمية الدور الصيني في المنطقة العربية، في مواجهة 

الدور األمريكي، وبرغبة الصين في إبقاء وجودها الفاعل في منطقة منتجة للنفط، وباستشعار الصين لخطر االستراتيجية األمريكية 
الجديدة في المحيط الهادئ . كما أوضح محدثنا بان سوريا تأتي في هذا اإلطار كأبرز المواطن المرّشحة ألن 

تكون مكاناً يمكن للصين أن ترّكز فيه وجودها المستقبلي في الشرق األوسط.
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