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يعب عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة
ما يُنشر يف هذه الصفحة ّ

اإلنجازات السورية ومعادالت املنطقة

يكتب الجيش العربي الس��وري في انتصاراته الميدانية
المتالحق��ة مع��ادالت جدي��دة ف��ي المنطق��ة ويقي��م ح��دودا
حاس��مة وس��دودا مانع��ة ف��ي وج��ه األطم��اع التركي��ة بينما
يض��ع الخاتم��ة الواضح��ة لخط��ة تحوي��ل محافظتي حلب
وإدل��ب إلى رقعة تس��ودها وتس��يطر عليها جماع��ات اإلرهاب
والتوحش متعددة الجنسيات التي حشدها ائتالف العدوان
األطلس��ي الترك��ي الس��عودي القط��ري األردن��ي بجه��ود
تجمع��ت لس��نوات وتع��ددت أش��كالها بي��ن التموي��ل والدع��م
المخابراتي وتأمين شحنات السالح ومخيمات التدريب في
ظل رعاية إعالمية واس��عة ومس��تمرة قدمتها إمبراطوريات
أجنبية وعربية ومنصات متعددة في المنطقة والعالم عملت
عل��ى تصوير ح��رب التوحش والفوضى والتدمير واالحتالل
على انها ثورة شعبية.
أوال -يلف��ت االنتباه تس��ارع انهيارات معاق��ل اإلرهابيين
ف��ي ريف��ي حل��ب وإدل��ب ام��ام زح��ف ق��وات الجي��ش العرب��ي
السوري وهذا ما يأتي بعد سنوات من تعفن سيطرة فصائل
القاع��دة واألخ��وان وداع��ش الت��ي اقترن��ت بلصوصية بش��عة
واضطه��اد دموي للن��اس تغطية الث��ورة المزعومة بالحديد
والن��ار وببطش وحش��ي نافر اخمدت ب��ه احتجاجات طالبت
بع��ودة الدول��ة ومؤسس��اتها بينم��ا س��ادت حروب نف��وذ ونهب
فصائلي��ة متع��ددة بين الجماع��ات المس��يطرة التي جمعت
بي��ن الدع��م الخارجي والس��رقات المتضخمة لم��وارد عيش

الس��وريين المختلف��ة .تظه��ر ام��ام المواطني��ن الس��وريين
فك��رة ع��ودة الدول��ة ومؤسس��اتها كحاج��ة الس��ترجاع
الحي��اة الطبيعي��ة اقتصاديا وخدميا والس��تعادة اإلحس��اس
باألم��ان ب��دال من رعب الس��يافين وذل االس��تباحة التركية
والفصائلية البشعة لجميع المحرمات خصوصا بعد نموذج
الرعاية الذي قدمته الدولة الس��ورية لمواطنيها دون تمييز
بمن فيهم القاطنون في معاقل اإلرهاب.
ثاني��ا -اس��تنفدت الدول��ة الوطني��ة الس��ورية خ�لال
الس��نوات القليل��ة الماضي��ة جميع الس��بل الس��لمية للفك
بي��ن من يس��مون أنفس��هم معارضة سياس��ية وبي��ن جماعات
اإلره��اب والتوح��ش ول��م توف��ر فرص��ة أو اتفاق��ا إال وأعط��ت
الفرص الزمنية والعملية الختباره بديال عن استعجال شن
الحم�لات العس��كرية ووظف��ت في ذلك سلس��لة م��ن قرارات
العفو ومبادرات االحتواء السترجاع مواطنيها الذين تورطوا
في ممارس��ة العنف واس��تدرجتهم التش��كيالت الميليش��وية
المتعددة.
القت��ال لتحري��ر المناط��ق الباقي��ة تحت س��يطرة فلول
المجم��ع الميليش��يوي العمي��ل الباق��ي بخليط��ه األجنب��ي
تكويني��ا وبتش��غيله الخارجي في الش��رق والش��مال بات آخر
الدواء ومطلبا شعبيا مستعجال لتخليص البالد من حلقة
االستنزاف المرهقة التي يزيد وطأتها الحصار االقتصادي
المف��روض عل��ى س��ورية واس��تيالء االحت�لال األميرك��ي

عل��ى م��وارد النفط في ش��رق الب�لاد لحرمان الس��وريين من
ثرواتهم ولعرقلة أي جهد وطني إلعادة بناء ما دمره العدوان
البربري.
ثالث��ا -تس��قط الفص��ول الجارية من معركة اس��تعادة
الس��يادة الوطني��ة في الش��مال الس��وري كثيرا م��ن الظنون
والش��كوك المبرمج��ة الت��ي أش��يعت حول حقيق��ة الموقف
الس��وري وتؤك��د الوقائ��ع مصداقي��ة التحالف��ات الس��ورية
الس��يما م��ع روس��يا وإي��ران وح��زب اهلل كم��ا تظه��ر ح��زم
القي��ادة الوطنية الس��ورية ومصداقية التزامه��ا بالدفاع عن
االس��تقالل والس��يادة ورفضها المساومة في وجه التدخالت
العدواني��ة عل��ى اختالفها منذ انطالق الح��رب الكبرى التي
اس��تهدفت س��ورية ودوره��ا ف��ي المنطقة وم��ا تمثله كقلعة
مقاومة تحررية مناهضة للهيمنة االس��تعمارية الصهيونية
الرجعية على المنطقة.
ي��درك حل��ف الع��دوان المتقهق��ر والمه��زوم أن الفص��ل
الق��ادم ه��و ط��رد االحت�لال األميرك��ي بع��د إنج��از تحري��ر
إدل��ب وف��رض انكف��اء الجم��وح الترك��ي العدوان��ي وصياغة
األطر المناسبة لمستقبل العالقات التركية السورية على
أس��اس احترام الس��يادة الس��ورية بمعونة الحليفين الروسي
واإليراني.
رابع��ا -يكت��ب أبطال الجي��ش العربي الس��وري بدمائهم
وجهوده��م ه��ذه الصفح��ات كما فعل��وا قبلها م��ع الحلفاء
الذي��ن ل��م يبخل��وا ف��ي التضحي��ة وه��م بات��وا الش��ركاء
الموثوقين في تأسيس الشرق الجديد المحرر من الهيمنة
والش��ك أن المرحلة الباقية من المسيرة الوطنية السورية
ستكون الحاسمة وهي تستدعي مزيدا من الصبر والتضامن
الوطن��ي والصم��ود والتضحي��ة فه��ذا ق��در س��ورية ودوره��ا
التاريخي ألنها قلب العروبة والشرق الكبير.
المس��افة الفاصل��ة ع��ن االنتص��ار النهائ��ي لس��ورية ل��م
تعد طويلة وس��يزداد االعداء شراس��ة كلما اقتربت س��ورية
من خط النهاية الن ما بعد ذلك التحول العظيم س��يكون
غي��ر م��ا قبل��ه وهو ه��دف جليل يس��تحق التضحية فنهوض
س��ورية القوية بعد انتصارها س��يكون تحوال نوعيا وحاس��ما
يفه��م معن��اه بش��دة المس��تعمرون الصهاين��ة قب��ل س��واهم
ولذل��ك نجده��م اليوم في حالة م��ن الحيرة والتخبط بعد
سنوات متالحقة على إدامة النزف السوري وتحييد القدرات
الس��ورية ع��ن ت��وازن الق��وى ف��ي المنطق��ة وه��م يعلم��ون ان
تحري��ر الج��والن العرب��ي المحتل س��يكون ف��ي رأس اولويات
القائ��د بش��ار األس��د بع��د إتم��ام دح��ر الع��دوان وط��رد الغزاة
والمحتلين وهذا سر العويل في تل أبيب كلما طرح دونالد
ترامب فكرة الخروج من الشرق السوري الذي يعلم مخططو
اإلدارة والس��يما ف��ي البنتاغ��ون ان��ه الق��در ال��ذي ينتظره��م
مهما تحايلوا وسعوا إلى تأخيره.
غالب قنديل

دول الخليج الفارسي َّ
مهددة بسنني عجاف
ل��م يكش��ف صن��دوق ال ّنق��د الدّول��ي أمراً
جدي��داً ،ب��ل َّ
أك��د مخ��اوف خب��راء االقتصاد
ّ
الس��ابقة وتحذيراته��م م��ن ب��دء نف��اد النفط
ّ
والغ��از وتراج��ع إيراداتهم��ا ،ف��ي ظ��ل هب��وط
األسعار في السوق العالمية منذ سنوات.
ّ
إن أغن��ى الدّول العرب ّية ،بما تمتلك من
الذه��ب األس��ود (النف��ط) والع��دد القليل من
حقيقي
الس ّكان ،مهدّدة باإلفالس .إنه تهديد
ّ
ّ
ومؤش��رات واقع ّي��ة وعلم ّي��ة ق��د تجع��ل ال��دول
ُ
ً
إصالحات
جر
ت
لم
ما
ة
فقير
الغنية
الخليجية
ٍ
ِ
حقيقية على أكثر من صعيد.
تع��ود ه��ذه المؤش��رات إل��ى فت��رة هب��وط
أس��عار النف��ط عالمي �اً بي��ن العامي��ن 2014
و ،2015خ�لال س��يطرة تنظي��م «داعش» على
مس��احات واسعة من العراق وسوريا .كشفت
تل��ك األزم��ة النق��اب ع��ن ب��وادر ه��ذا الخطر
في المس��تقبلَّ ،
ألن اقتصاد الدول الخليجية
ريع� ّ�ي يعتم��د عل��ى النف��ط حصراً ،وال س��يما
السعودية واإلمارات.
أش��ار صندوق النق��د الدولي مؤخ��راً إلى
تل��ك ال��دول ،ولف��ت إل��ى إف�لاس الصن��دوق
�اص به��ا بحل��ول الع��ام ،2034
الس��يادي الخ� ّ
أي بع��د  14عام �اً ،مق ِدم �اً له��ا نصائح لتغيير
سياس��اتها المالي��ة وحج��م إنفاقه��ا والقي��ام
بإصالح��ات اقتصاد ّي��ة ج��ادة لتج ّن��ب كارثة
الفقر التي تهدّدها.
ف��ي الواق��ع ،ل��م يكش��ف صن��دوق ال ّنق��د
الدّول��ي أمراً جدي��داً ،بل َّ
أكد مخاوف خبراء
الس��ابقة وتحذيراته��م م��ن ب��دء
االقتص��اد ّ
نف��اد ال ّنف��ط والغ��از وتراج��ع إيراداتهم��ا ،ف��ي
ظل هبوط األس��عار في الس��وق العالمية منذ
س��نوات ،في حين َّ
السعودية واإلمارات ،أبرز
أن ّ
الدول الخليجية ،تخصصان موازنات ضخمة
لش��راء األسلحة وش� ّ�ن الحروب بالوكالة في
أكث��ر م��ن بل��د عرب��ي ،وتنفق��ان بص��ورة غير
مدروس��ة عل��ى وس��ائل الت��رف ،وف��ي الوق��ت
ذاته ،تش��هدان اس��تفحا ً
ال في الفس��اد اإلداري
والمال��ي ،وه��ي سياس��ات ال تتماش��ى ومؤش��ر
اإلصالحات.
أخ��ذت الدول الخليجية تلك المخاوف
بعي��ن االعتب��ار ،وخصوص �اً الس��عودية .وعلى
ه��ذا األس��اس ،أعل��ن ول��ي العه��د محم��د
ب��ن س��لمان ،ع��ن رؤي��ة المملك��ة للع��ام 2030
ف��ي ش��هر نيس��ان/أبريل  ،2016وه��ي َّ
خطت��ه

لمرحلة ما بعد النفط ،وتتكوّن من مجموعة
مش��اريع عمالق��ة بملي��ارات ال��دوالراتُ ،تع � ُد
مص��ادر متنوع��ة لل ّدخ��ل ،وتع��ود بالنف��ع إل��ى
موازن��ة الدولة م��ن دون االعتماد على النفط
كمص��در رئي��س .على صعيد آخر ،انعكس��ت
سياس��ة إب��ن س��لمان المالي��ة الجدي��دة ف��ي
ارتف��اع األس��عار وف��رض الضرائ��ب ومحاول��ة
ف��رض رس��وم عالي��ة عل��ى وج��ود األجان��ب في
الس��عودية .ه��ذه اإلج��راءات تن��درج ضم��ن
اإلصالح��ات االقتصادي��ة م��ن وجه��ة نظ��ر
الدولةَّ ،
لكن الواقع مختلف تماماً.
أو ً
ّ
الَّ ،
إن رؤي��ة الع��ام  2030ه��ي خط��ة
تحتم��ل النج��اح والفش��ل .وم��ا ُيق� ِّ�د ُم تص �وّراً
عل��ى آخر ه��و ّ
الطريق��ة التي تدار به��ا الدولة
ف��ي الوق��ت الحال��ي ،وخصوص �اً م��ن قبل ولي
العه��د ،فالمملكة الس��عودية خس��رت مليارات
ال��دوالرات ف��ي الس��نوات األخي��رة ،نتيج��ة
سياسة اقتصادية متسرعة ال تمتلك الرؤية
الواقعية في عالم االقتصاد.
تب��دأ خس��ارات المملك��ة عل��ى أكث��ر من
صعي��د من سياس��ة رئيس الوالي��ات المتحدة
األميركي��ة دونال��د ترام��ب معه��ا ،بحصول��ه
على المليارات من دون مقابل ملموس ،تحت
ُمس��مى توفي��ر الحماي��ة له��ا ،وال تنته��ي عند
الصفقات التجارية الخاسرة والمتسرعة!
ّ
أب��رز تل��ك الصفق��ات تتم ّث��ل ف��ي بي��ع
المملك��ة أس��همها ف��ي ش��ركة «تس�لا»
العالمي��ة للس��يارات بخس��ارة مدوي��ة ،وإعالن

مدي��ر مجموع��ة «س��وفت بن��ك» الياباني��ة
ماسايوش��ي س��ون في العام  2018عن كيفية
إقناع ولي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان
باس��تثمار  45ملي��ار ي��ورو ف��ي صن��دوق الرؤية
ليفج��ر بذل��ك
لالستش��مار ّ ،) )vision fund
صدم ًة للجميع ،عندما قال َّ
إن ذلك الحدث
الكبير احتاج إلى  45دقيقة فقط إلقناعه.
توجه المملكة إلى فرض الضرائب
ثانياًّ ،
وعدم مكافحة الفس��اد المال��ي بصورة جدية،
في وقت ما زالت الس��عودية تش��تري األسلحة
بأثم��ان باهظ��ة م��ن الوالي��ات المتح��دة،
وتس��تمر في الحرب على جارتها اليمن ،وهي
حرب استنزفت أموالها إلى ح ّد كبير.
َّ
إن إنف��اق الس��عودية ف��ي ح��رب اليم��ن ال
يقف عند دفع مبالغ كبيرة ألميركا مقابل
األس��لحة ،ب��ل اإلنف��اق عل��ى حكوم��ة الرئيس
اليمن��ي عبد ربه منصور هادي ،وش��راء ال ّذمم
ف��ي اليم��ن ،ودف��ع مبال��غ كبي��رة للمنظمات
العالمية لش��طب ّ
أي إدانات للسعودية نتيجة
المجازر والحالة اإلنسانية المتردية ،ناهيك
بالحرب على س��وريا التي خس��رت فيها مبالغ
كبي��رة من موازنتها من دون أدنى فائدة ،وما
فعلت��ه ف��ي الع��راق ولبن��ان ومصر ،ليك��ون لها
سياسي داخل تلك البلدان ،إضاف ًة إلى
تأثير
ّ
السودان والحرب الدائرة في ليبيا.
ّ
لنتخي��ل ك��م تك ّل��ف ه��ذه الملف��ات
َّ
الموازنة الس��عودية من دون جدوى! فكيف إذا
م��ا تحدَّثنا عن األزمة الخليجية المس��تمرة،

والمبالغ التي خس��رتها الس��عودية واإلمارات،
وقط��ر أيض �اً ،بس��ببها! ال تختل��ف اإلم��ارات
وتوجهها
عن الس��عودية كثيراً في سياس��تها ّ
في السياس��ة وإيجاد مصادر متنوعة للدّخل،
توجهها نحو االس��تثمار في الصناعات
وربم��ا ّ
الفضائي��ة .ي� ّ
�دل ذل��ك عل��ى أخ��ذ اإلم��ارات
َّ
المخ��اوف م��ن نف��اد النف��ط وتراجع��ه خ�لال
العق��د اآلت��ي عل��ى محم��ل م��ن الج �دّ ،لك� َّ�ن
اإلمارات شريكة للسعودية في جميع الملفات
الس��ابقة ،وهي تنفق الملي��ارات أيضاً من دون
جدوى واضحة أو فائدة تعود على الدولة.
أثن��اء الحديث ع��ن الس��عودية واإلمارات
بالدرجة األولى ،وعن الدول الخليجية ّ
الست،
يج��ب أن نق��ف عل��ى اإلرادة واإلمكان ّي��ة ،إن
وجدت ،إلجراء إصالحات حقيقية في أنظمة
الحكم ،وتعديل الس��لوك الم ّتبع في اإلنفاق،
واس��تثمار األم��وال المه��دورة ف��ي الح��روب
الخارجي��ة بالوكالة عل��ى رفاهية المجتمع،
ليس من خالل ش��راء ال��والءات ،بل من خالل
الخاص
مشاريع متنوعة تعتمد على القطاع
ّ
أو تقوم على الشراكة مع القطاع العام.
كم��ا ّ
أن االقتص��ادات الت��ي ُتبن��ى عل��ى
مص��ادر متن ّوع��ة للدخ��ل ،يج��ب أن تتبعه��ا
سياس��ة خارجية متزنة مع أغلب الدول .وهنا
ال نرى ّ
أن السعودية واإلمارات تسيران في هذا
ّ
الطريق ،فالعواصم التي تعاديها الرياض وأبو
ظب��ي ف��ي المنطقة أكثر م��ن العواصم التي
تناصرها بكثير ،وهي مشكلة حقيقية ستزيد
المأس��اة ف��ي المس��تقبل .وعل��ى َّ
الش��عبين
واإلماراتي أن يدركا ج ّيداً خطورة
الس��عودي
ّ
ّ
األزمة القادمة.
في الختام ،ثمة أسئلة أريد طرحها على
م��ن يق��رأ ه��ذا المق��ال :م��ا كان��ت مصلح��ة
الس��عودية واإلم��ارات ف��ي تموي��ل الحرب على
س��وريا؟ وأي��ن المصلح��ة اآلن ف��ي اس��تمرار
الحرب على اليمن؟ وما جدوى تغذية الصراع
ف��ي ليبيا؟ ولم��اذا تتب ّرع الس��عودية واإلمارات
لتموي��ل غالبي��ة متط ّلب��ات «صفق��ة الق��رن»
السعودية ،مث ً
ال ،إلى كل
المالية؟ وما حاجة ّ
األسلحة َّالتي تشتريها؟ ولماذا تدفع لترامب،
مرغم ًة ،مئات المليارات من الدوالرات مقابل
حماي � ٍة وهمي��ة ،ف��ي ظ� ِّ�ل اس��تهداف منش��آت
حيوية في السعودية قبل فترة؟
محمد زيني

فيروس كورونا :نظريات وإشاعات
وشيطنة للصني

ليس واضحاً على نحو جلي بع ُد إن كان ما أصاب الصين من فيروس كورونا شيئاً مقصوداً
وبفعل فاعل أم ال ُ .
لست من أنصار نظرية المؤامرة ،ولو أن توقيت ما حدث يدعو للتفكير والتأمل
في األسباب والخلفيات.
هناك اتجاهان في النظر الى ما جرى في أزمة فيروس كورونا ،وكالهما يشير الى ثقافة
صراعية:
اإلتج��اه األول يذه��ب ال��ى أن انتش��ار الفي��روس تم بتدبي� ٍ�ر أميركي بهدف إضع��اف الصين،
بعدم��ا ص��ارت العب �اً عالمياً ينافس الواليات المتحدة في كل مجال تقريباً ،ويوش��ك أن تصبح
الصين اإلقتصاد األول في العالم إذا ما اس��تمرت في وتيرة النمو نفس��ها .ولقد تداول أنصار هذا
اإلتج��اه أخب��اراً (غي��ر مؤكدة بع��د) عن وجود مواد جرثومية في فن��اء القنصلية األميركية في
مدين��ة ووه��ان الصيني��ة .ويس��تعيدون قصة فيل��م  Contagionالذي ُعرض ع��ام  2011ويحكي عن
فيروس قاتل سريع اإلنتشار منشؤه الخفافيش ،تحمله امرأة من هونغ كونغ التي تتبع للسيادة
الصيني��ة وينتش��ر عل��ى نطاق عالمي .وتش��به مالم��ح هذه القصة بعض التفاصي��ل التي أحاطت
بمالبسات انتشار فيروس كورونا ،حيث قيل إن الخفافيش التي يأكلها الصينيون وسكان بلدان
أخرى في آسيا هي سبب محتمل للفيروس .واآلن يقال في الصين إن حيوان البنغول الذي يأكل
النم��ل ق��د يك��ون الناقل األكثر احتما ًال للفيروس .وأياً كان الس��بب ،فإن بعض قصص الخيال
َ
تحقق
العلم��ي والمؤم��رات الت��ي تج��د طريق �اً لها الى الس��ينما ،غير بعي��دة عن الواق��ع .وبعضها
بشكل غريب.
وثمة تقارير ُنش��رت س��ابقاً عن قيام الواليات المتحدة باختبار فيروس��ات تس��تهدف عنصراً
ِعرقياً معيناً ،وظهرت مثل هذه التقارير في وكالة سبوتنيك الروسية العام الماضي.
اإلتج��اه الثان��ي ف��ي تفس��ير م��ا ج��رى يمي��ل الى نف��ي نظري��ة المؤام��رة االميركي��ة ،ويقول
إن أس��باب الفي��روس ترج��ع أساس �اً ال��ى نمط غ��ذاء الصينيين الذي يتضمن تش��كيلة واس��عة من
الحيوان��ات البري��ة .وه��ذه الفرضية ال تأخذ في اإلعتبار أن الصينيين وش��عوباً أخرى تتناول هذه
الكائن��ات الحيواني��ة من��ذ قدي��م األزم��ان ،وبالتال��ي ف��إن فرضي��ة ارتب��اط ظه��ور في��روس كورونا
بتناولها تستلزم اإلستنتاج بأن المرض كان ينبغي أن يظهر في أزمنة سابقة.
مَن المستفيد؟
لك��ن بمع��زل ع��ن ه��ذا اإلتج��اه أو ذاك حيث نتحدث ع��ن فرضيات وإش��اعات يصعب التحقق
منه��ا ،ف��إن م��ا ه��و َّ
مؤكد أن تح��ول فيروس كورونا ال��ى وباء يتركز في الصي��ن ويضرب الكثير
من أوجه النشاط اإلقتصادي فيها يقودنا الى التوقف ملياً عند المستفيد من ذلك .نعرف على
األقل أن الواليات المتحدة تعيش قلقاً محموماً بشأن استمرار نمو إقتصاد الصين ،وحاولت على
م��دى س��نوات طويل��ة الح��د من هذا النم��و من خالل ضغوط سياس��ية من أجل إجب��ار بكين على
القي��ام بخط��وات مث��ل رفع قيم��ة عملتها الوطنية “اليوان” بس��بب تأثير انخفاضه��ا إيجاباً على
ص��ادرات الصي��ن ف��ي مقابل المنتجات األميركي��ة وغيرها .وج��اءت إدارة ترامب بخطوات أكثر
خش��ونة ومباش��رة مثل فرض رس��وم جمركية على صادرات صينية لكبح مزاياها التنافس��ية مع
المنتج��ات األميركي��ة ،كم��ا زرعت عوائق وهواجس أمنية أمام ش��ركة هواتف هواوي الصينية
التي تطور شبكة الجيل الخامس من اإلتصاالت الخلوية.
تخشى مراكز النخب األميركية أيضاً فقدان أميركا موقعها القيادي العالمي من خالل
النم��و المتس��ارع للصي��ن وال��ذي ينتش��ر جغرافياً من آس��يا ال��ى أفريقيا م��روراً بأوروب��ا من خالل
“مش��روع الح��زام والطري��ق” لتكوي��ن أكبر مش��روع بني��ة تحتية في تاري��خ البش��رية ،بينما تكبل
واش��نطن نفس��ها بسياسات إكراهية بحق العديد من الدول ،مما يجعل الصين قوة ناعمة ب ّناءة
في مقابل صورة خشنة وهدّامة لواشنطن.
ف��ي مقاب��ل ه��ذا التعمل��ق الصين��ي الناع��م ،يأت��ي انتش��ار في��روس كورون��ا في توقي��ت مثير
للمالحظة ليفرض طوقاً حول الصين :حول السفر اليها ،حول اإلستيراد منها ،حول اإلستثمار
فيه��ا ،وكل م��ا يمكن أن يش��كل جزءاً من النش��اط اإلقتص��ادي المتبادل مع الخ��ارج ،وصو ًال الى
المحرك لإلقتصاد .ومن شأن ذلك أن يضر بإقتصاد
القيود على الحركة واإلستهالك الداخلي
ِّ
الصين.
فيروسي
«شيطنة» الصين من منظور
ّ
ولق��د غ � ّذت االدارة األميركي��ة موج��ة ذع��ر ح��ول الصين ،من خ�لال منعها دخ��ول األجانب
الذي��ن كان��وا ف��ي الصي��ن إليها ،وهو ما أثار حفيظة بكين .وب��ات كل صيني أو كل ما يأتي من
الصين من بشر أو سلع حام ً
ال للفيروس أو مرادفاً له ،كأن المطلوب عزل الصين دولياً لحماية
بقية العالم! وبينما كانت الصين مشغولة بمكافحة كورونا وعزل المناطق المصابة به ،كان
وزي��ر الخارجي��ة األميرك��ي ماي��ك بومبي��و يص��رح في لن��دن نهاية الش��هر الماضي ب��أن الصين
«اقتص��اد هائ��ل يرتبط به اإلقتصاد األميركي بش��كل وثي��ق ،وهذه فرصة هائلة لنا للعمل معاً»،
لكنه اعتبر أن النظام الشيوعي الصيني لديه أهداف ال تتوافق مع القيم الغربية ،معلناً أنه يجب
ُ
المبادئ الديمقراطي��ة الغربية».
عل��ى الحلف��اء الغربيي��ن «ضمان أن تحك��م القر َن المقبل ه��ذه
وهكذا ،تمنح اإلدارة األميركية الصراع مع الصين بُعداً أيديولوجياً وليس إقتصادياً فحسب ،ما
يفتح الباب أمام تغذية نظرية «المؤامرة» االميركية بشأن كورونا أو غيره .فهل كان الفيروس
أداة في الترسانة األميركية إلضعاف الصين وتحديد مكامن قوتها؟! ال نعلم ،لكن انتشاره يمثل
عل��ى األق��ل فرص��ة للح��د من نمو الصي��ن ولتعزيز الص��ادرات االميركية على حس��اب الصادرات
الصينية.
الغريب في هذا الجدل كله ،أن بعض المسلمين تطوعوا لخدمة مخطط محاصرة الصين
كسبب
وشيطنتها ،من خالل نشر معطيات على شبكة اإلنترنت تركز على نمط الغذاء الصيني
ٍ
النتش��ار المرض و ُتبرز س��لبيات أخرى للتعامل التجاري مع الصين إنطالقاً من فوارق حضارية،
وصو ًال للقول مث ً
ال إن بعض المسابح التي َّ
تصنع في الصين لغاية اإلستخدام من قبل المص ّلين
المسلمين مأخوذة من عظام الخنزير! وكل ذلك يسهم في صنع جدار نفسي في التعامل بين
العال��م اإلس�لامي وه��ذا البل��د .وقبل ذل��ك ،تم توظيف موضوع «اضطهاد» مس��لمي ش��ينجيانغ
إليجاد هوة بين العالم اإلسالمي والصين .ولعبت اإلدارة االميركية دوراً في هذا المجال.
بين «كورونا» و«حرب األفيون»
ويبقى أن كل التفسيرات حول ما جرى تخضع للنقاش بمقدار ما تلتزم بمعايير الحقائق
المثبت��ة وتق��ف عل��ى أبع��اد السياس��ات اإلس��تراتيجية لل��دول الكب��رى واألدوات التي تس��تخدمها
ف��ي الصراع��ات الجاري��ة .وال ب��أس أن نتذكر ونأخذ ف��ي اإلعتبار أن الدول اإلس��تعمارية ال تتورع
أحيان �اً ع��ن اللجوء الى أس��اليب غير تقليدية لتحقيق أغراضه��ا .ومن ذلك ما جرى في ما دُعي
«حرب األفيون» عام  1839والتي قامت بين الصين أيام ساللة تشينغ وبريطانيا التي كانت تريد
الس��يطرة على هذا البلد ولجأت خاللها الى تصدير األفيون الى الصين لحمل حكومة األخيرة
على تقديم تنازالت تجارية أمام الصادرات البريطانية .فهل يشبه كورونا األفيون في شيء ،أم أن
الوسائل تختلف بين زمن وآخر؟
ختاماً ،قد يكون من المبكر حتى اآلن تقدير حجم الخطر الذي يمثله فيروس كورونا على
نم��و العم�لاق الصين��ي ،وهل س��يقتصر ضرره عل��ى حدود  160مليار دوالر ،بحس��ب بع��ض األرقام
األولي��ة ،ف��ي بل��د يمث��ل إجمالي النات��ج المحلي أكثر م��ن  8تريليون دوالر ،أم سيتوس��ع في حال
اس��تمرار األزمة .لكننا نعلم أن الس��لطات الصينية تقوم بجهد جبار للس��يطرة على المرض عبر
إجراءات صارمة يتجاوب معها شعب يلتزم اإلنضباط مع السياسات الحكومية الى حد كبير.
علي عبادي

