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العالم

العالم

َ
ً
طهران المعاقبة أصال ال تخشى «قيصر»:
نحو تعزيز الروابط مع دمشق
سوريا

13

المقابلة

أجرى الحوار وليد شرارة

يكاد ال ّ
يمر يوم من دون أن تتخذ الواليات املتحدة ً
إجراء تصعيديًا ضد الصني .فقد صادق الرئيس األميركي ،األربعاء املاضي ،على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على
مسؤولني صينيني بحجة اعتماد بالدهم سياسات قمعية بحق أقلية اإليغور في إقليم سني كيانغ ،بعدما صادق مجلس الشيوخ عليه في  15أيار /مايو ومجلس النواب في  27منه.
يترجم هذا اإلجراء عمليًا ،مع ما سبقه من تصريحات رسمية واتهامات وقرارات سياسية وعسكرية واقتصادية وتجارية ،استراتيجية يجمع حولها القطاع األوسع من النخبة
ّ
املهمة الرتفاع ّ
ّ
حدة املواجهة بني بكني وواشنطن ،بداية فسخ للشراكة االقتصادية التي
األميركية ،تصنف الصني على أنها التهديد األبرز للريادة األميركية .من بني النتائج
أفضت إلى تبعية متبادلة بينهما في املاضي ،تتفاوت تقديرات الخبراء حول مداه الفعلي حاليًا ووتيرته .ليونيل فيرون ،الدبلوماسي الفرنسي السابق وأحد أبرز الخبراء في الشؤون
الصينيةّ ،
قدم إلى «األخبار» تحليله ملسار فسخ الشراكة الصينية ــــ األميركية وللعوامل واملستجدات التي قد تفضي إلى تجميده مؤقتًا أو إلى تعاظمه ،مع االنعكاسات
ّ
املتوقعة في أي من الحالتني.

ّ
أعدت طهران جملة
خيارات لمساعدة حليفها
السوريّ ،
لتحدي عقوبات
«قيصر» األميركية،
لن تقتصر على بعض
اإليراني على
السفن .الدور ّ
هذه الجبهة سيتضح
أكثر في األيام المقبلة.
وطهران التي تختبر
العقوبات الشاملة في
األساس ،بحملة «الضغوط
القصوى» ،لن تتجاهل
«قيصر» فقط ،بل ستدفع
باتجاه ّ
تحدي الحملة
األميركية وانتهاز الفرصة
لزيادة التعاون بين َ
قطبي
محور المقاومة

السابق
الفرنسي
الدبلوماسي
ّ
الصينية
والخبير في الشؤون

ليونيل ّفيرون:
ّ
الشركات الصينية متعطشة للمشاريع
ّ
المتضرر األكبر من «فسخ الشراكة» مع بكين
• واشنطن هي
ُ
• نقطة ضعف الصين هيمنة الدوالر على النظام العالمي

(أ ف ب)

لن تكون فنزويال ،وراء املحيطات،
أقـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ــى إيـ ـ ـ ـ ــران م ـ ــن ح ـل ـفــائ ـهــا
اإلقـلـيـمـيــن ،عـلــى رأس ـه ــم ســوريــا.
ّ
املضي
مع كاراكاس ،قـ ّـررت طهران
ـاون اقـ ـتـ ـص ــادي ،ع ـم ـلــي ،ال
ف ــي تـ ـع ـ ّ
ّ
لتحدي سطوة
فقط كمحفز رمزي
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،الـ ـس ــاح الـ ـ ــذي ت ـفــرط
إدارة دونالد ترامب في استخدامه
منذ مجيئها .تعاون بدأ بشحنات
ال ــوق ــود ال ـتــي سـتـتــواصــل بـصــورة
روتـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ول ـ ــن ي ـن ـت ـهــي ب ـم ــا هــو
أك ـب ــر ك ـتــرم ـيــم م ـح ـط ــات ال ـت ـكــريــر.
ّ
ـؤكــد االختبار الفنزويلي أن ّ
ثمة
يـ
«بدائل» يمكن أن تصيغ العالقات
بـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول ،ب ـع ـي ـدًا مـ ــن الـهـيـمـنــة
ّ
االقتصادية والسياسية .ال يتعلق
األمـ ــر بــام ـتــاك ال ـق ـي ــادة اإليــران ـيــة
ّ
لتحدي األميركيني
لإلرادة الصلبة
ف ـح ـس ــب ،إذ إن س ـي ــاس ــة ال ـح ــرب
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ت ـض ــع ط ـ ـهـ ــران مـنــذ

جهانغيري لعرنوسّ :اغتيال
سليماني لم يحدث أي تغيير
في دعم جبهة المقاومة
أمــد على رأس مهدافها ،مــا يعني
أن ال ش ــيء ل ــدى ط ـهــران لتخسره.
ّ
يـ ــذكـ ــر دبـ ـل ــوم ــاس ــي إيـ ـ ــرانـ ـ ــي ،فــي
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،ب ــأن بــاده
ت ـع ـي ــش ت ـج ــرب ــة الـ ـحـ ـص ــار فـعـلـيــا
مـنــذ  40ع ــام ــا .والـ ـي ــوم ،وال سيما
مـ ـن ــذ االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب األم ـ ـيـ ــركـ ــي مــن
االتـفــاق ال ـنــووي ،ع ــادت العقوبات
ل ـت ـطــاول ك ــل ك ـب ـيــرة وص ـغ ـيــرة في
بـنـيــة إي ـ ــران االق ـت ـص ــادي ــة .بمعنى
آخ ــر ،تـقــول امل ـص ــادر ،إن كــل حركة
إيـ ـ ـ ــران فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،مـ ــن ال ـط ـي ــران
ال ــذي يهبط فــي دمـشــق ،إلــى باقي
ً
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات وال ـ ـك ـ ـي ـ ــان ـ ــات ،فـ ـض ــا
ع ــن الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـك ــري ،يـخـضــع

أساسًا للعقوبات .يفيد هذا الكالم
ب ـ ــأن طـ ـه ــران س ـت ـص ـبــح ،ت ـل ـ ّقــائ ـيــا،
الـبـلــد الــوحـيــد ال ــذي لــن تــؤثــر فيه
العقوبات األميركية .على العكس
مــن ذل ــك ،سيفتح قــانــون «قيصر»
فرصًا أكبر وأفضلية للتعاون بني
سوريا وإيــران ،وربما يزيل بعض
يملكون
العوائق ،كون اإليرانيني ال ّ
أي حساسية أو حسابات تؤثر في
قرار عملهم في سوريا ومعها ،على
عكس دول أخــرى .املوقف اإليراني
م ــن املـشـهــد ال ـجــديــد ،ي ـكــاد يشابه

املوقف السياسي وامليداني عشية
ال ـح ــرب ال ـســوريــة ف ــي  ،2011وهــو
امل ـعــاكــس تـمــامــا ل ــأه ــداف املعلنة
مــن وراء «قـيـصــر» :إن ـهــاء الــوجــود
اإليــرانــي فــي ســوريــا .تعامل إيــران
ّ
مع امللف سيشكل حلقة من حلقات
املــواج ـهــة الـتــي سيضطلع ب ــأدوار
فيها باقي الحلفاء ،كروسيا ،بما
يصب في هدف أن ال يسمح بضياع
ثمن الصمود واإلنـجــاز العسكري
طوال العقد املاضي ،بسالح الحرب
االقـتـصــاديــة .وبـحـســب املعطيات،

فـ ـ ــإن ط ـ ـهـ ــران أع ـ ـ ـ ـ ّـدت س ـل ـس ـل ــة مــن
ال ـخ ـيــارات ،بالتنسيق مــع دمشق،
س ـي ـع ـلــن عـ ــن ب ـع ـض ـهــا فـ ــي األيـ ـ ــام
املقبلة ،لــن يـكــون لها سقف سوى
مــا تقتضيه آل ـيــات االل ـت ـفــاف على
ال ـع ـق ــوب ــات ،وهـ ــي آلـ ـي ــات تـتـقـنـهــا
التجربة اإليرانية الطويلة.
فــي إط ــار املــوقــف اإلي ــران ــي ،جـ ّـددت
طـ ـه ــران أمـ ــس ت ـنــديــدهــا بــالـجــولــة
الـجــديــدة مــن العقوبات األميركية
عـ ـل ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ق ــان ــون
«ق ـي ـص ــر» ال ـ ــذي أع ـل ـنــت واش ـن ـطــن

ّ
ّ
الروسية تتخلف عن الدورية المشتركة
القوات
للمـ ّـرة األولــى منــذ بــدء تســيير الدوريــات الروســية التركيــة
املشــتركة علــى طريــق حلــب  -الالذقيــة الدولــي ( ،)M4قبــل
ُ ّ
ـ 18بــا
حوالــي ثالثــة أشــهر ،ســيرت باألمــس الدوريــة الـ َّ
مشــاركة القــوات الروســية .وقالــت تنســيقيات املســلحني
إنــه تـ ّـم تســيير الدوريــة م ًــن قريــة ترنبــة فــي ريــف إدلــب
الجنوبــي الشــرقي ،وصــوال إلــى قريــة الكفيــر جنــوب مدينــة
جســر الشــغور فــي ريــف إدلــب الجنوبــي الغربــي ،وبذلــك
الدوريــة هــذه هــي األطــول مــن بــن الدوريــات الســابقة،
تكــون ُ
بمســافة تقــدر بنحــو  50كلــم .وذكــرت التنســيقيات أنــه
عنــد وصــول الدوريــة إلــى جســر أريحــاُ ،ســئل املترجــم
التركــي عــن الدوريــة عــن غيــاب الجانــب الروســي «فأجابهــم
مؤك ـدًا غيــاب الــروس» .وســبب الغيــاب هــو انفجــار عبــوة
ناســفة بآليــة روســية قبــل يومــن خــال تســيير الدوريــة
املشــتركة الــ.17
ّ
وكانت وزارة الدفاع الروســية قد علقت على الحدث حينها،
واعتبــرت أن «التنظيمــات اإلرهابيــة فــي إدلــب تواصــل
محاوالتهــا لتعطيــل عمــل الدوريــات» .وقــال املتحــدث باســم
الــوزارة اللــواء إيغــور كوناشــينكوف ،فــي بيــان ،إن «األوضــاع
األمنية في ســوريا ال تزال متوترة» ،مضيفًا أنه في «الوقت
الــذي تركــز فيــه الوحــدات العســكرية الروســية جهودهــا
لبســط األمــن فــي منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب ،فــي

إطــار االتفــاق الروســي  -التركــي ،ال تتوقــف التنظيمــات
املســلحة عــن محــاوالت تعطيــل هــذا االتفــاق» .وقــال املتحــدث
إن «الجماعــات اإلرهابيــة حاولــت تنفيــذ هجــوم خــال مــرور
دورية مشــتركة على الطريق الســريع  ،M4ونتيجة لتفجير
املســلحني عبــوة ناســفة عنــد مــرور الدوريــةّ ،
تعرضــت ناقلــة
ّ
جنــد مدرعــة روســية ألضــرار طفيفــة ،ولــم ُيصــب أي مــن
عناصــر الدوريــة املشــتركة بــأذى».

ع ــن ال ـح ــزم ــة األولـ ـ ــى م ـنــه ّأول من
أم ـ ــس ،كــاش ـفــة أن ـه ــا س ـت ــواج ــه من
قبلها بتعزيز ال ــرواب ــط التجارية
مـ ـ ــع دم ـ ـ ـشـ ـ ــق .ووصـ ـ ـ ـ ــف املـ ـتـ ـح ــدث
بــاســم الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة عباس
موسوي ،العقوبات الجديدة بأنها
«إرهـ ـ ـ ـ ــاب اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ولـ ـ ــن تـ ــؤدي
س ــوى إل ــى زيـ ــادة م ـعــانــاة الشعب
ّ
السوري».
وشدد على أن إيران «ال
تحترم مثل هذه العقوبات القاسية
األحادية والعدائية» ،وأضاف« :في
ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ــواج ــه ف ـي ــه ال ـعــالــم
جائحة فيروس كورونا ،لن يؤدي
ف ـ ــرض م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــات غـيــر
اإلنـســانـيــة إال إلــى تعميق معاناة
الـشـعــب ال ـس ــوري» .وأك ــد مواصلة
طـ ـه ــران دعـ ــم دمـ ـش ــق« :ن ـح ــن على
عهدنا السابق ،سنواصل التعاون
االقـ ـتـ ـص ــادي م ــع ال ـش ـع ــب املـ ـق ــاوم
والحكومة في ســوريــا ،على الرغم
من هذه العقوبات»ّ .
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،تـ ـل ــق ــى رئ ـي ــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــوري حسني
ً
ع ـ ـ ــرن ـ ـ ــوس ،اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاال ه ــاتـ ـفـ ـي ــا مــن
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي إس ـحــاق
ج ـه ــان ـغ ـي ــري ،ق ـ ـ ّـدم خ ــال ــه األخ ـي ــر
ّ
ال ـ ـت ـ ـه ـ ـن ـ ـئـ ــة ل ـ ـ ـعـ ـ ــرنـ ـ ــوس بـ ـتـ ـس ــلـ ـم ــه
مـهـمــاتــه ال ـجــديــدة رئـيـســا ملجلس
الــوزراء .وأكد جهانغيري ثقته في
«استمرار العمل لترسيخ العالقات
امل ـت ـم ـيــزة وتـمـتـيـنـهــا ب ــن ســوريــا
وإيـ ـ ـ ــران ،وال س ـي ـمــا االق ـت ـص ــادي ــة،
في مواجهة اإلجراءات والعقوبات
الغربية الظاملة» .وقال جهانغيري
إن «اغتيال القائد قاسم سليماني
لم يحدث أي تغيير في دعم إيران
لجبهة امل ـقــاومــة» ،م ـشــددًا عـلــى أن
«إي ـ ــران ل ــن ت ـ ّـدخ ــر ج ـه ـدًا لتقليص
الضغوط على ســوريــا ...وشعبها
سيشهد قوة واستقرارًا».
(األخبار)

يـ ـعـ ـتـ ـق ــد ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرون أن مــن
ال ـ ـض ـ ــروري اعـ ـتـ ـم ــاد م ـج ـم ــوع ــة مــن
امل ـع ــاي ـي ــر امل ــوض ــوعـ ـي ــة ل ـف ـه ــم ت ـطــور
الـ ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة ب ــن ال ـصــن
والواليات املتحدة ،وما يمكن أن تؤول
إليه في املستقبل« .من الصعب على
أي محلل أن ّ
يتنبأ بالقرارات التي قد يتخذها ترامب
حيال موضوع العالقات االقتصادية مع الصني في
األي ــام واألســابـيــع املقبلة .البعض يـقــوم بمحاوالت
الس ـت ـشــراف مــا سـتـكــون عليه ه ــذه ال ـعــاقــات بعد
سنة أو سنتني ،ولكن ال أحد يعلم ما الذي قد يفعله
ً
ترامب في حال إعادة انتخابه .من املحتمل مثال ،بما
أنه يعطي األولوية لالقتصاد ،وأن قسمًا من فريقه
يعي أن للتوتر املتعاظم مع الصني تداعيات شديدة
السلبية على هذا األخير ،أن يتراجع عن سياساته
ت ـجــاه ـهــا وي ـخ ـطــب ّ
وده ـ ـ ــا .امل ـع ـي ــار ال ـث ــان ــي يــرتـبــط
باألضرار التي لحقت باقتصاد الصني نتيجة للحرب
التجارية وجائحة كورونا ،والتي تحملها على عدم
الذهاب في الحرب التجارية مع الواليات املتحدة إلى
الحد األقصى .سيعقد اجتماع بني ّ
وزيري خارجية
البلدين في ه ــاواي ،وأعتقد أنهما أصبحا يدركان
املفاعيل الكارثية ملستوى املواجهة الحالي بينهما،
بـمـعــزل عــن خـطــاب بومبيو األيــديــولــوجــي املـغــالــي.
وعـلــى الــرغــم مــن أن الـصــن اسـتـطــاعــت أن تتعامل
بـشـكــل أف ـضــل م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــع الـجــائـحــة
ومــا نجم عنها ،ربـمــا بسبب طبيعة نظامها ،فإن
شركاتها ال تعمل بشكل طبيعي ،وهـنــاك تراجع
كبير فــي مستوى النشاط االقـتـصــادي فــي البالد.
صحيح أن هناك غضبًا كبيرًا في بكني ناجمًا عن
سلسلة القرارات املعادية لها التي اتخذتها واشنطن،
لكن الصينيني براغماتيون جدًا ،ولالقتصاد ّ
أهمية
مركزية بنظرهم .نظرًا إلى هذه املعطيات ،ال أظن أننا
ً
سنشهد فسخًا كــامــا للشراكة بــن االقتصادين
ً
في السنة القادمة مثال ،لكن هذا األمر وثيق الصلة
بكيفية تـعــاطــي تــرامــب فــي ح ــال انـتـخــابــه م ـجــددًا.
ّ
بالنسبة إلى بايدن ،الذي يتبنى مقاربة أيديولوجية
تـجــاه الـصــن قــريـبــة مــن تـلــك الـتــي تتبناها اإلدارة
الحالية ،فهو من جهة أخرى أكثر واقعية من ترامب

وأقل تقلبًا في مواقفه ،ما يسهل التعامل معه».
العديد من الدراسات والتقارير ،األميركية والغربية
أســاســا ،أش ــارت فــي األش ـهــر األخ ـيــرة إل ــى تـســارع
مـســار «فـســخ ال ـشــراكــة» ،ال ــذي بــات أيـضــا مفهومًا
ً
متداوال في وسائل اإلعالم .يرى فيرون أنه «ينبغي
ال ـحــذر مــن الـتـحـلـيــات الـتــي كـثـيـرًا مــا تـكــون جــزءًا
م ــن ال ـح ـم ــات ال ــدع ــائ ـي ــة .األرق ـ ـ ــام ت ـظ ـهــر أن هـنــاك
ان ـخ ـفــاضــا ف ــي ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري واالس ـت ـث ـم ــارات
بــن الـبـلــديــن ،لكنني مقتنع ب ــأن تـلــك الصينية في
الواليات املتحدة هي املرشحة للتراجع أكثر من تلك
األميركية فــي الصني فــي املــدى املـنـظــور ،والخاسر
األك ـبــر هــو ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .لـلـشــركــات الصينية
ال ـيــوم ف ــرص هــائـلــة لــاسـتـثـمــار ،وخــاصــة فــي دول
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،كـفــرنـســا وأمل ــان ـي ــا وبــريـطــانـيــا
بعد البريكسيت ،ولم تعد الواليات املتحدة الوجهة
األك ـثــر جــاذبـيــة لــاسـتـثـمــار .وال شــك أن العقوبات
على عدد من الشركات الصينية وقــرار منع الطلبة
الصينيني من التخصص في بعض مجاالت العلوم
والتكنولوجيا في الجامعات األميركية قد ّأدت دورًا
فــي تــراجــع االسـتـثـمــارات .الــواليــات املـتـحــدة لــم تعد
مركز العالم ،وهناك استدارة صينية على مستوى
االسـتـثـمــارات نحو أوروب ــا .غير أن هـنــاك ق ــدرًا من
املـبــالـغــة فــي وت ـيــرة عملية فـســخ ال ـشــراكــة ومــداهــا.
هي ستتعاظم بالضرورة إذا عمد األميركيون ،كما
اقترح بعض املسؤولني في اجتماع عقد في البيت
األبيض ،إلى فرض عقوبات تهدف إلى منع الصني
من استخدام الشبكات املالية املدولرة .سيكون مثل
ه ــذا ال ـقــرار بمثابة اسـتـخــدام لـســاح دم ــار شــامــل،
وسترد عليه الصني بوقف شــراء سندات الخزينة
األميركية ،ولست متأكدًا ،نظرًا إلى صدقية ترامب
الضعيفة على النطاق الدولي ،من أن أميركا ستجد
ً
بديال من الصني في هذا املضمار .وعندما يحاول
بــومـبـيــو اإلي ـح ــاء ب ــأن اإلدارة ت ــدرس فــرضـيــة عــدم
تسديد دينها للصني كتعويض عن األض ــرار التي
تسببت بها جائحة كورونا ،فإن اتخاذ هكذا قرار
سيؤدي إلــى قتل ثقة جميع املستثمرين الحاليني،
واملحتملني ،في سندات الخزينة األميركية ،بالدولة
األميركية ،ما سيدخلها في أزمة وجودية .إذا رأينا

تطورات من هذا القبيل ،سنكون أمام فسخ شراكة
تام».
ك ـيــف سـيـنـعـكــس «ال ـت ـن ــاف ــس االس ـت ــرات ـي ـج ــي» بني
الدولتني على الشرق األوسط؟ لقد رشحت معلومات
كثيرة عن اهتمام صيني بسوريا وبميناءي الالذقية
وطرطوس في إطار مشروع «عقد اللؤلؤ» الصيني،
وفي مقابل الضغوط األميركية على إسرائيل إللغاء
اتفاقها مع الصني على إدارة إحدى شركاتها مليناء
حـيـفــا« .ال ـش ــرق األوسـ ــط لـيــس أول ــوي ــة رئـيـسـيــة في
سياق املواجهة االستراتيجية الصينية ـ ـ األميركية.
على املستوى االقـتـصــادي ،وحسب معلوماتي ،لم
تقرر الحكومة الصينية حتى اآلن ّ
ّ
تحدي العقوبات
األمـيــركـيــة واألوروبـ ـي ــة عـلــى ســوريــا .هـنــاك اهتمام
صيني بكل تأكيد بامليناءين في سوريا ،وهو يندرج
في سياق املشروع الذي ذكرتمْ ،
لكن هناك حساب ما
زال جاريًا لألرباح والخسائر .نقطة ضعف الصني
املــركــزيــة هــي الـعـقــوبــات املــالـيــة فــي إط ــار نـظــام مالي
عاملي ما زال خاضعًا لهيمنة الــدوالر .نرى ذلك في
َ
مجالي النفط والغاز ،حيث تتردد الشركات الصينية
العاملة في هذا الحقل من التعامل مع بلدان خاضعة
للعقوبات األميركية ،أو تتعامل معها بحذر كبير.
إذا لــم تنجح الصني فــي بناء شبكات مالية موازية
ّ
املضي
ومستقلة عن تلك املدولرة ،فهي لن تقدر على
بسياسات حازمة في مقابل الــواليــات املتحدةّ .أما

الواليات المتحدة لم تعد
مركز العالم ،وهناك استدارة
صينية على مستوى
ّ
االستثمارات نحو أوروبا

فــي جــوارهــا ،كبحر الصني وتــايــوان والـيــابــان ،فهي
تتبع مثل هذه السياسات بوضوح دفاعًا عن أمنها
القومي .تسعى الــواليــات املتحدة إلــى ّ
الحد من ّ
نمو
ن ـف ــوذ ب ـكــن االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـشــرق
األوس ــط وأوروبـ ــا وإفــريـقـيــا وآس ـيــا ،وتـطــالــب جميع
شــركــائـهــا بــاالمـتـنــاع عــن تـطــويــر عــاقــاتـهــم معها،
بالتهديد والوعيد أحيانًا».
يعتبر الخبير الفرنسي أن الحملة األميركية والغربية
على الرئيس الصيني شي جني بينغ ،واتهامه باتباع
سياسة خارجية عدوانية والتخلي عن الثوابت التي
كان قد حددها لها الرئيس األسبق دينغ سياو بينغ،
يتغاضى عن أن وصوله إلى السلطة عام  2012تزامن
مع تدشني أوباما لسياسة «االسـتــدارة نحو آسيا»:
ّ
«تمثل هذه السياسة في الواقع إعالن حرب أميركية
ع ـلــى ال ـص ــن .ه ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـطــويــق واح ـت ــواء
شبيهة بالتي طبقت ضد االتـحــاد السوفياتي .قال
األم ـي ــرك ـي ــون رس ـم ـيــا إن ـه ــم ب ـص ــدد تـشـكـيــل حلف
معاد للصني ،وزار وزير دفاعهم آنذاك غالبية الدول
املـجــاورة لها لحضها على االنضمام إليه .سياسة
شي جني بينغ جــاءت كــرد على هــذه االستراتيجية
العدوانية األميركية املستجدة حيال بالده».
دعا السيد حسن نصر الله في عدة خطابات له ،وفي
ّ
«التوجه شرقًا» ،سعيًا
مقابلته مع إذاعة «النور» إلى
للخروج من أســر االستتباع االقتصادي األميركي
ل ــه ،وكـشــف فــي آخ ــر ه ــذه الـخـطــابــات عــن اسـتـعــداد
صيني لـبـنــاء قـطــار ســريــع وشـبـكــة سـكــك حديدية
فــي لـبـنــان واملـســاهـمــة فــي مـشــاريــع أخ ــرى لتطوير
ّ
بناه التحتية« .الـشــركــات الصينية التي تتولى هذه
املشاريع هي شركات ّ
عامة وهي متعطشة اليوم ،أي
بعد الجائحة ومفاعيلها ،أكثر من البارحة للمشاريع.
هي باإلجمال راهنًا شبه متوقفة عن العمل .الحكومة
ّ
معنية بــأن تساعد شركاتها على العمل
الصينية
ّ
مجددًا وبأن تؤمن لها التمويل الــازم ملشاريع بنى
تحتية كالسكك الحديد ومحطات الكهرباء وغيرها.
يصح هذا األمر على لبنان ،كما على دول أخرى في
مناطق مختلفة من العالم .واالعتبارات االقتصادية
في هــذه الحالة بالنسبة إلــى الــدولــة الصينية تسبق
تلك االستراتيجية» ،يختم فيرون.

