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محمد فايز فرحات

*

الروسي
الصيني
السلوك
ّ
ّ
العربي
في مواجهة موجة الربيع
ّ
قراءة في ما وراء المصالح االقتصاديّة

تؤكد هذه الدراس���ة عل���ى أهمية عدم اعتماد المصالح االقتصادية والتجارية للصين وروس���يا
كمحد ٍد رئيس لمس���لك هاتي���ن الدولتين تج���اه ثورات الربي���ع العربي .إذ
ف���ي ال���دول العربية
ِّ
حاول���ت كثي��� ٌر من التحليالت تفس���ير المس���لك الصين���ي والروس���ي بالتركيز عل���ى المصالح
قسم آخر من هذه التحليالت بالمعالجة الجزئية ،أو بإغفال وضع هذه
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مق ّدمة
الصيني تجاه موجة
ال��رويس -
أفاض��ت تحليالت كثرية يف فهم الس��لوك
ّ
ّ
الربيع العر ّيب ،يف الرتكيز عىل املح ّددات االقتصاديّة والتجاريّة .وواقع األمر
االقتصادي يف فه��م املواقف الصينيّة
أنّه ال ميكن إغف��ال أه ّمية املدخل
ّ
خاص ًة يف ضوء تزايد
والروس ّية من سلسلة الثورات واالحتجاجات العرب ّيةّ ،
االعتامديّة الصينيّة عىل نفط الرشق األوسط ،وتزايد االستثامرات الصينيّة
خاص ًة يف منطقة الخليج العر ّيب وشامل أفريقيا والسودان.
يف هذا القطاعّ ،
لكن  -مع أهميّته  -ال ينهض هذا املدخل ،منه ًجا متكاملاً لفهم الس��لوك
الصين��ي عىل ن ْح ٍو متكامل ،فاملصال��ح االقتصاديّة الصين ّية مع
ال��رويس -
ّ
ّ
تقل كث ًريا يف أه ّميتها عن مصالحها
الس��وري  -عىل س��بيل املثال ّ -
النظام
ّ
الصني
النفط ّية مع نظام مع ّمر القذايف الس��ابق ،ومع ذلك ،فقد سمحت ّ
بتمرير قرار مجلس األمن رقم  1973الذي وفّر "غطا ًء" دوليًّا لرضب ليبيا،
بينام ترفض بق ّوة الس�ماح بتمرير مثل هذا القرار يف الحالة السوريّة .إ ّن
أعمق
إع�مال املدخل
االقتصادي مبفرده ال يس��اعد أيضً ��ا يف تقديم فهمٍ
َ
ّ
الصيني تجاه
الرويس -
لألبعاد والتداعيات اإلس�تراتيج ّية امله ّمة للسلوك
ّ
ّ
موجة الثورات واالحتجاجات العربيّة عىل مرحلة "ما بعد الربيع العر ّيب".
الصيني
الرويس -
وسيناقش القسم األ ّول من البحث محاولة فهم السلوك
ّ
ّ
ومصالح كال البلدين من خالل أربعة مداخل غري اقتصاديّة.
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الربيع العر ّيب؛ األ ّول هو النظر إىل هذا السلوك باعتباره تدشي ًنا لتح ّو ٍل
نوعي يف طبيع��ة النظام الدو ّيل ،واالنتقال من نظام األحاديّة القطبيّة
ّ
الذي تط�� ّور منذ نهاية عقد الثامنين ّيات من الق��رن املايض ،إىل نظامٍ
الصيني
الرويس -
متع ّدد األقطاب؛ املدخل الثاين ،هو ال ّنظر إىل السلوك
ّ
ّ
تأسس عليها النظام
عىل أنه سعي للحفاظ عىل املبادئ التقليدية التي ّ
الدو ّيل عقب الح��رب العامليّة الثانية ،وتحدي ًدا مبدأ الس��يادة وعدم
التدخّل يف الشّ ��ؤون الداخل ّية .وع�لى ال ّرغم من أ ّن هذا املدخل يبدو
جز ًءا أو امتدا ًدا للمدخل األ ّول ،ففكرته األساسيّة تقوم عىل أ ّن السلوك
الصيني قد ال ينتهي بالرضورة إىل إعادة هيكلة النظام الدو ّيل
الرويس -
ّ
ّ
ألس��باب تتعلّق بحقيقة األهداف الروسيّة  -الصينيّة،
الراهن ،س��واء
ٍ
أو لطبيعة األزمات اإلقليم ّية التي تش��كّلت يف سياق تط ّورات الربيع
والصني عىل استغالل هذه األزمات لتدشني
العر ّيب وحدود قدرة روسيا ّ
يل هو النزول بسقف الطموح
نظامٍ دو ّيل جديد ،ما يجعل البديل العم ّ
الصين��ي يف هذه املرحلة؛ املدخل الثالث هو النظر إىل هذا
الرويس -
ّ
ّ
انعكاس��ا لطبيعة األنظمة السياس ّية الداخل ّية يف كال
السلوك باعتباره
ً
الرويس
البلدين .وأخ ًريا ،ينطلق املدخل يف تفس�يره للمصالح والسلوك
ّ
الصيني من كون موجة الربيع العر ّيب متثّل تهدي ًدا فعل ًّيا لالس��تقرار
ّ
واالقتصادي يف كال
الس��يايس
الداخ�لي وللن�ماذج الوطنيّة يف اإلصالح
ّ
ّ
البلدين .ونناقش فيام ييل هذه املداخل األربعة.

وانطالقًا من افرتاض أ ّن طريقة إدارة القوى الدول ّية لألزمات اإلقليم ّية التي

األزمة السوريّة هي تدشين
تط ّورت عىل خلف ّية الربيع العر ّيب س��وف ترتك تداعياتها اإلسرتاتيج ّية عىل
دولي جديد
لنظام
ّ

اإلقليمي
اإلقليمي ،من ناحية ،والعالقة بني النظام الدو ّيل والنظام
النظام
ّ
ّ
يف منطقة الرشق األوس��ط من ناحي ٍة ثانية ،وربمّ ��ا طبيعة النظام الدو ّيل
ذاته من ناحي ٍة ثالثة؛ فإ ّن مرحلة ما بعد الربيع العر ّيب ستفرض عىل العامل
خطاب جديد يف التعام��ل مع القوى الدوليّة ،كام
الع��ر ّيب رضورة تطوير
ٍ
س��تفرض التح ّدي ذاته عىل هذه القوى .ويحاول البحث يف القسم الثاين
منه تقديم بعض املقرتحات يف هذا االتّجاه.

لق��د ارتبطت عمليّات التح ّول يف النظام الدو ّيل بوجود بعض األزمات
الدول ّية أو اإلقليم ّية الكاشفة أو املق ّررة لحدوث هذا التح ّول ،والكاشفة
أيضً ��ا لحج��م التح ّول القائ��م يف توزيع هيكل القدرات النس��بيّة بني
الفاعل�ين الدول ّيني عىل ق ّمة النظام الدويل ،وهيكل هذا النظام .وعىل
س��بيل املثال ،كان تنازل بريطانيا وفرنس��ا عن تشيكوسلوفاكيا ألملانيا
يف س��نة  1938كاش��فًا عن انهيار النظام الدو ّيل الذي ّأسسته معاهدة
فرس��اي عقب الحرب العامليّة األوىل؛ كام كانت أزمة الس��ويس س��نة
 1956كاشفة عن أفول القوى األوروب ّية وتط ّور نظام القطبية الثنائية
أ ّو ًال :مداخل لفهم السلوك
الذي تس��يطر عليه الوالي��ات املتّحدة األمريكيّة واالت ّحاد الس��وفيايت.
الصيني
الروسي -
ّ
ّ
وكانت الحرب األمريك ّية ض ّد العراق يف س��نة  1991كاش��ف ًة عن عمق
العربي
في مواجهة موجة الربيع
ّ
التغيرّ الذي حدث يف هيكل النظام الدويل وتوزيع القدرات النس��بيّة،
خاص ًة بعد انهيار االت ّحاد السوفيايت ،ومق ّررة لتح ّول النظام الدويل من
االقتصادي -يطرح
انطالقًا مماّ سبق -ودون التقليل من أه ّمية املدخل
ّ
ّ
أحادي القطبية تهيمن عليه الواليات
الصيني تجاه موجة نظ��ام الثنائيّة القطبية إىل نظامٍ
الرويس -
مداخل لفهم السلوك
َ
هذا البحث أربعة
ّ
ّ
ّ

دراسات
العربي
الروسي إزاء موجة الربيع
الصيني
السلوك
ّ
ّ
ّ

35

املتّح��دة .وميكن الق��ول إ ّن النظام الدويل الراهن مي�� ّر مبرحلة تح ّول الق��رارات ،حتّى ولو كان��ت دولة مؤث ّرة مثل الوالي��ات املتّحدة .مثل
نص املبدأ الخامس ،وهو
مامثل��ة ،من األحاديّة القطبية إىل نظامٍ أق��رب إىل التعدديّة القطب ّية :هذا العامل غري مس��تق ّر ومه ّدد بالرصاع" .كام ّ
الوالي��ات املتّح��دة ،وروس��يا ،والصني ،باألس��اس ،إىل جان��ب االتحاد مبدأ مه ّم ذو داللة بالنسبة إىل األزمة السوريّة ،عىل أ ّن هناك "أقاليم
خاصة .هذه األقاليم تض ّم دولاً لنا معها عالقات
لروس��يا فيها مصالح ّ
األورويب .غري أ ّن عملية التح ّول تلك ال تزال بطيئة نسبيًّا.
خاص��ة ،وتربطنا بها عالقات صداق��ة وعالقات جرية ج ّيدة.
��ة
ي
تاريخ
ّ
ّ
خاصا للعمل يف هذه األقاليم وبناء عالقات صداقة
ا
م
اهتام
س��نعطي
ً ًّ
مع هذه الدول"(((.
وعىل الرغم من أ ّن هذه املبادئ قد صيغت عىل خلف ّية الحرب الروس ّية
 الجورجيّة ،وق��د ُعني معظمها بالسياس��ات والتفاعالت الدوليّة يفأوروب��ا الرشقية ،فهي ال تخلو من داللة مه ّمة لطبيعة التح ّوالت التي
ب��دأت تطرأ عىل التو ّجهات الروس�� ّية تجاه النظ��ام الدويل ،كام ميكن
س��حب هذه املبادئ عىل إقليم الرشق األوسط حال ًّيا واألزمة الراهنة
األمريكيّة  -األوروبيّة /الروس��ية  -الصينيّة حول سورية .ال ميكن كذلك
إغفال أه ّمية هذه الحرب يف س��ياق عملية التح ّول إىل النظام املتع ّدد
األقط��اب بالنظر إىل ما مثّل��ه إقليم أوروبا الرشقي��ة من مرس ٍح مه ّم
ُدشّ ��نت عليه والدة النظام الدويل الثنا ّيئ القطب ّية بعد الحرب العامل ّية
ميكن يف هذا اإلطار النظر إىل األزمة الس��وريّة ال ّراهنة بوصفها إحدى الثانية ،وكان مرس ًحا مهماًّ أيضً ا للحرب الباردة بني املعس��كرين الغر ّيب
حلقات تدش�ين هذا التح ّول ،بعد حلق ٍة أخرى مه ّمة سبقتها متثّلت يف
والرشقي.
ّ
الحرب الروسيّة  -الجورجيّة يف آب  /أغسطس سنة  .2008فعىل ال ّرغم
ومع أه ّمية الحرب الروس��يّة  -الجورجيّة ،تُع ّد األزمة السوريّة الراهنة
من أ ّن هذه الحرب مل تدشّ ن اكتامل عمل ّية التح ّول عن النظام األحادي
الحلق��ة األه�� ّم يف س��ياق عملية التح�� ّول تلك ،بالنظ��ر إىل عد ٍد من
القطب ّية ،فهي قامت بدو ٍر مه ٍّم يف هذا االتّجاه من زاويتني؛ األوىل ،أنّها
السامت التي رشّ حتها كنقطة مرور أساس ّية من نظام القطبية األحادية
ّ
دشّ ��نت حالة من القطبية الثنائية عىل مستوى إقليم أوروبا الرشقية
ّ إىل النظام املتع ّدد األقطاب قيد التش��كّل .ونش�ير هنا بالخصوص إىل
والخروج عن حالة التوافق والقواعد الدوليّة التي حكمت اإلقليم بد ًءا
ٍ
ِ
سامت أساسيّة:
ثالث
خاص ًة االعرتاف مببدأَي السيادة والتكامل اإلقليمي ،ما
من سنة ّ ،1991
الس��مة األوىل ،تتعلّ��ق بوقوع األزمة الس��وريّة يف قلب إقليم الرشق
ّ
ضمن االعرتاف بالدول املس��تقلّة عن االتحاد السوفيايت واندماجها يف
مرك��زي ميثّل نقطة تالقي /تقاط��ع مصالح مختلف
املجتمع الدويل .لقد مثّلت الحرب الروسيّة  -الجورجيّة موقفًا رصي ًحا األوس��ط ،كإقليمٍ
ّ
من جانب روس��يا عن هذا التوافق الدو ّيل أو باألحرى التوافق الرويس الق��وى الدول ّية الكربى الرئيس��ة يف النظام ال��دويل الراهن :الواليات
 األم�يريكّ((( .م��ن ناحي ٍة ثانية ،فقد أعلنت روس��يا ،عىل خلف ّية هذه املتّحدة ،وروس��يا ،والصني ،واالتّحاد األورويب .وبالنظر أيضً ا إىل الدورالحرب ،عد ًدا من التو ّجهات التي تحكم سياس��اتها الخارج ّية ،ح ّددها التاريخي الذي قامت به بعض أزمات الرشق األوس��ط يف الكشف عن
الرئيس األسبق ميدفيديف يف خمسة مبادئَ أساسيةُ ،عرفت بـ"عقيدة عمليّات انتقال النظام الدويل (أزمة السويس عام  ،1956حرب تحرير
نص املبدأ الثاين منها رصاح ًة ع�لى أ ّن "العامل يجب أن الكويت عام .)1991
ميدفيدي��ف"َّ ،
يكون متع ّدد األقطاب .عامل القطب الواحد مل يعد مقبولاً  .لن نس��مح
الس��مة الثاني��ة ،تتعلّق مبا كش��فت عن��ه األزمة من تأكي��د املصالح
ّ
بالهيمنة .وال ميكن أن نقبل بنظامٍ
ّ
الصني وروسيا .فعىل
عاملي تصنع فيه دولة واحدة جميع املش�تركة أو تقريرها بني ق ّوتني أساس�� ّيتني ،هام ّ
1 Aleksandr Sushko, "The end of International order –1991: Impact of 2008
Russia-Georgia War on Ukraine", Heinrich Boll Stiftung, Warsaw, Nov 2008,
_pp. 2-3. Available at: http://www.pl.boell.org/downloads/georgia_war_from
ua_perspective_by_o.sushko.pdf

"2 George Friedman, "The Medvedev Doctrine and American Strategy,
Start For Global Intelligence, September 2, 2008. Available at: http://www.
stratfor.com/weekly/medvedev_doctrine_and_american_strategy (accessed
on November 6, 2012).
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العكس م��ن الحرب الروس�� ّية  -الجورج ّية التي غ��اب عنها الحضور تركيا واململكة العربية الس��عودية ومرص ودول الخليج ،املنافسني /أو
الواضح للصني ،فإ ّن األزمة الس��وريّة كش��فت بوضو ٍح عن التنس��يق الخصوم السياس ّيني الطبيع ّيني إليران ولحزب الله يف املنطقة.
القوي بني هاتني الق ّوتني ،وهام الق ّوتان الرئيستان املرشّ حتان كأقطاب
ّ
جديدة يف مواجهة الواليات املتّحدة.
السمة الثالثة ،تتعلّق بطبيعة نظام بشّ ار األسد وموقع سورية يف إطار
ّ
"التحالفات" واملحاور اإلقليميّة والدولية .فقد تح ّولت األزمة السوريّة
من أزم ٍة داخل ّية إىل أزمة إقليم ّية  -دول ّية بامتياز ،ومبعنى ّ
أدق ،مثّلت
ه��ذه األزمة اختبا ًرا مل��دى صالبة املحاور الدول ّي��ة واإلقليم ّية القامئة
متسك أطرافها بها .فقد مثّل
والتي تط ّورت خالل العقد األخري ،ومدى ّ
السوري جز ًءا من محو ٍر دو ّيل" :روسيا-الصني" ،بوكالء إقليميّني:
النظام
ّ
"إيران-س��ورية-حزب الله" ،أو ما ُعرف مبح��ور املامنعة ،يف مواجهة
"محور" دو ّيل مقابل :الواليات املتّحدة-االتحاد األورويب/الناتو" ،بوكالء
إقليميّ�ين" :دول الخلي��ج العر ّيب-مرص-تركي��ا"((( .إذ ميك��ن القول إ ّن
س��قوط نظام بشّ ار األسد يعني تكبّد املحور األ ّول خسائ َر إسرتاتيجيّة
ضخمة ،سيرتتّب عليها إعادة هيكلة منط التحالفات واملحاور القامئة،
وتأكيد الهيمنة األمريك ّية عىل النظام الدويل(((.
إ ّن س��قوط نظام بشّ ��ار األس��د لن يعني فقط بالنس��بة إىل روس��يا
اتيجي امله ّم والوحيد داخل العامل العر ّيب ،ولكن
خس��ارة حليفها اإلسرت ّ
اتيجي يف املنطقة من خالل قواعدها
تهديد وجودها ونفوذها اإلس�تر ّ
املتوس��ط (ميناء طرطوس الس��وري)،
العس��كريّة عىل موانئ البحر
ّ
خاص ًة يف ضوء العالقات الس��لب ّية التي تط�� ّورت بينها وبني املعارضة
ّ
ب��كل أطيافها منذ ان��دالع األزمة ،ما يجعل اس��تمرار هذه
الس��وريّة ّ
ويصب يف االت ّجاه ذاته خس��ارتها املحتملة
القواع��د أم ًرا غري مؤكّ��د.
ّ
ٍ
اتيجي آخر يف املنطقة وهو إيران ،بعد أن تكون قد فقدت
لحليف إسرت ّ
هي األخرى حليفها الوحيد يف املنطقة (نظام بشّ ��ار األسد) .فسقوط
نظام بشّ ��ار األسد س��وف يزيد بالتأكيد من انكش��اف إيران السيايس
خاص ًة يف ضوء العالقات السلبيّة التي تط ّورت أيضً ا بني إيران
واألمنيّ ،
ّ
واملعارضة الس��وريّة ،ما سيدفع األخرية يف األغلب إىل إعادة النظر يف
مستقبل العالقة اإلسرتاتيج ّية التي تط ّورت بني نظام بشّ ار وإيران ،بل
وإعادة النظر يف مثلّث "إيران  -بشّ ار األسد  -حزب الله" ،والتو ّجه إىل
 3حول ما كش��فت عنه األزمة الس��ورية من عودة تركيا بق�� ّوة إىل حظرية التحالف الغريب
وف��رض تح ٍّد عىل التحليالت التي كانت ترى السياس��ات اإلقليميّة الرتكية يف الرشق األوس��ط
بديال من تو ّجهها الغر ّيب ،انظر :عبد الحليم املحجوب" ،معادالت متش��ابكة :املس��ألة السورية
مؤسسة األهرام ،رقم
واملحاور اإلقليميّة والدولية املحتملة" ،مجلّة السياس��ة الدولية ،القاهرةّ ،
( 190ترشين األول  /أكتوبر  .)2012ص .92
 4د .نورهان الشيخ" ،الخوف من التغيري :محدّدات سلوك القوى الداعمة للنظام السوري"،
مجلّة السياسة الدولية ،رقم  ،190مرجع سبق ذكره ،ص ص .79 -78

الصيني عىل خلفيّ��ة االتّجاه العا ّم
ال��رويس -
ويتع�� ّزز ه��ذا التخ ّوف
ّ
ّ
لتو ّجه��ات أنظمة ما بعد الثورات يف العامل العر ّيب ،فعىل ال ّرغم من أ ّن
أحد االنتقادات األساس�� ّية التي ُو ّجهت لألنظمة السلطويّة قبل الثورة
هو انحيازها للواليات املتّحدة والغرب أو ارتباطها بهام ،مل تُ ْجر أنظمة
أي تغي�ير ٍ
ات جوهريّة عىل ه��ذه االرتباطات (تونس،
م��ا بعد الثورة ّ
مرص ،ليبيا ،اليمن) ،يستوي يف ذلك الحاالت التي انتهت بسيطرة قوى
إس�لام ّية ،مع تلك التي انتهت بسيطرة قوى غري إسالم ّية .هذا االت ّجاه
��ح أيضً ا بق ّوة يف حالة سورية ،فحتّى لو افرتضنا دعم روسيا
العا ّم مرشّ ٌ
لالنتفاضة الشعبيّة السوريّة ض ّد نظام بشّ ار األسد منذ البداية ،فإنه مل
يكن هناك ما يضمن سري نظام ما بعد الثورة يف اتّجا ٍه مغاير ملا انتهت
خاص ًة يف حالة صعود قوى إس�لام ّية
إليه الثورات العرب ّية الس��ابقةّ ،
ٍ
حديث بشأن وجود
وس��يطرتها عىل الس��لطة ،ويف ضوء ما يدور من
"تواف��ق" بني الوالي��ات املتّحدة وبعض القوى اإلس�لاميّة يف املنطقة،
خاص ًة يف حالة دول املواجهة مع إرسائيل(((.
ّ
 5هن��اك الكثري من التحلي�لات ،العربية واألجنبية التي تناولت العالق��ة التي تط ّورت بني
الواليات املتّحدة واإلخوان املس��لمني قبل الثورة وأثناءها وبعدها ،يف مرص عىل س��بيل املثال.
وقد تحدّثت الكثري من هذه الكتابات عن حدوث "صفقة" أو توافق مصالح بني الطرفني بشأن
العديد من القضايا ،الثنائ ّية واإلقليم ّية ،دفعت بالواليات املتحدة إىل دعم اإلخوان املسلمني ،أو
حتّى مامرسة الضغوط من أجل وصولهم إىل السلطة .انظر عىل سبيل املثال:
Dina Ezzat, "Road towards US-Brotherhood friendship trodden long before
Morsi's election," Ahram Online, Available at:
http://english.ahram.org.eg/News/47897.aspx (accessed on 15 November, 2012).
Ben Birnbaum, "Muslim Brotherhood seeks U.S. alliance as it ascends in
Egypt," The Washington Times, 5 April, 2012.
هناك أيضً ا من يشري إىل احتامل حدوث السيناريو ذاته يف حالة سورية .انظر عىل سبيل املثال:
"John Rosenthal, "In Syria, America Allies with the Muslim Brotherhood,
National Review Online, May 1, 2012.
Available at:

دراسات
العربي
الروسي إزاء موجة الربيع
الصيني
السلوك
ّ
ّ
ّ
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قياسا عىل التو ّجهات والسلوكيات السياس ّية الخارجية الصينية
يدعم ه��ذا التحليل إدراك الفاعل�ين الدول ّيني واإلقليم ّيني الرئيس�ين االعتبار ً
وس��لوكهم ،وهم :روس��يا والص�ين وإي��ران ،طبيعة األزمة الس��وريّة التقليديّة تجاه املنطقة.
وربطه��ا املبارش بالنظ��ام الدو ّيل ،وهو ما أكّد عليه س�يرجي الفروف،
ير يف املالحظة السابقة ،قيام الصني بإرسال
املالحظة الثانية ،وكام أش� َ
وزي��ر الخارج ّي��ة ال��رويس ،يف مقالة له يف جريدة هفنجتون بوس��ت
املتوس��ط خالل ش��هري متّ��وز /يوليو  -آب /
قط��ع حرب ّية إىل البحر ّ
 Huffington Postيف  15حزي��ران  /يوني��و عام  ،2012والتي أش��ار
أغسطس عام  ،((( 2012وهي امل ّرة الثانية التي ترسل فيها الصني قط ًعا
فيه��ا إىل أنّ��ه "جنبًا إىل جنب مع مظاهر األزم��ة يف االقتصاد العاملي،
املتوسط خالل عام  .2012وكانت امل ّرة األوىل
عسكريّة بح ّرية إىل البحر ّ
فقد أثبت��ت هذه األحداث (يقصد أحداث الرشق األوس��ط) بوضوح أثناء الثورة الليبيّة عندما أرسلت سف ًنا وطائر ٍ
ات حربيّ ًة إلجالء رعاياها
أ ّن عمل ّي ًة س��تقود إىل ظهور نظ��امٍ دو ّيل جديد قد دخلت منطقة من م��ن ليبيا ،وكان الفتًا للنظر أيضً ا إرس��ال قطعٍ حرب ّية وليس��ت مدن ّية
(((
ش مه ّم عىل تح ّو ٍل يف السياس��ة الصينيّة
االضطرابات" ،وأ ّن "الس��عي إىل تغيري النظام يف دمش��ق ليس س��وى إلجالء هؤالء الرعايا  ،يف مؤ ٍ رّ
حلقة ضمن لعبة جيو سياس ّية إقليم ّية كبرية"(((.
اإلقليمي املبارش ،ويف
إزاء مسألة إرسال قطع عس��كرية خارج مجالها
ّ
مؤش أيضً ا عىل اس��تعداد الصني الستخدام األسلحة العسكريّة لحامية
رّ
الصيني أيضً ا إزاء التح ّوالت الجارية يف الرشق األوسط،
كشف السلوك
ّ
رعاياها يف الخارج ويف منطقة الرشق األوسط.
عن ثالث مالحظات مه ّمة يجب أخذها يف االعتبار مقارن ًة بالسياس��ة
الصين ّية التقليدية تجاه املنطقة:
املالحظة الثالثة ،هي وجود درجة ملحوظة من التنس��يق بني روس��يا
والصني يف األزمات اإلقليم ّية التي ارتبطت مبوجة الربيع العر ّيب ،وتشابُه
املالحظة األوىل ،أنّه تط ّور عىل خلف ّية موجة الربيع العر ّيب ،بشكلٍ عا ّم،
والصيني إىل ح ٍّد كبري يف هذه األزمات (االمتناع عن
الرويس
الس��لوكني
ّ
ّ
واضح للصني يف منطقة
خاص ،حضور
واألزمة الس��ورية بشكلٍ ّ
سيايس ٌ
ّ
الخاص باألزمة
التصوي��ت داخل مجلس األمن يف حالة الق��رار 1973
ّ
الرشق األوس��ط؛ فعىل العكس من تركيز الصني خالل العقود السابقة
الليب ّي��ة ،وتكرار اس��تخدام الفيتو يف حال��ة األزمة الس��وريّة) .األه ّم
والتجاري (سيطرة قضايا النفط والتجارة عىل
االقتصادي
عىل الحضور
ّ
ّ
من ذلك هو وجود درجة كبرية من التنس��يق ب�ين الطّرفني يف أقالي َم
سيايس محدود (مثل
السياس��ة الصين ّية تجاه املنطقة) ،إىل جانب دو ٍر
ّ
خاص ًة يف آسيا  -املحيط الهادئ ،وآسيا الوسطى ،عبرّ عنه توايل
أخرىّ ،
صيني لعملية الس�لام يف الرشق األوس��ط) ،فقد ش��هد
تعيني مبعوث ّ
التدريبات العس��كريّة املش�تركة يف البحر األصفر ويف آس��يا الوسطى،
العامان األخريان حضو ًرا سياس ًّيا متنام ًيا للصني ،وهو تح ّول مه ّم يجب
وهي مس��ألة يج��ب أن تؤخذ يف االعتبار مع تزاي��د االهتامم األمرييكّ
أن يؤخذ يف االعتبار .وقد أخذ هذا الحضور أش��كالاً مختلفة ،فإضاف ًة
خاص ًة يف
أدوات جدي��دة للحركة يف املنطقة (إرس��ال قطع بالحضور يف هذه األقاليم ،وتوس��يع شبكة تحالفاتها األمن ّيةّ ،
ٍ
إىل تطوي��ر الص�ين
الرشقي.
رشق آسيا وجنوبها
ّ
املتوس��ط ،ات ّجاه��ات التصويت داخل مجلس
حربي��ة إىل مياه البحر ّ
األمن) ،كان واض ًحا أيضً ا طرح الصني مبادر ٍ
ات سياس��يّة بش��أن األزمة لك��ن ،يج��ب التأكيد يف الوقت ذات��ه أ ّن ق ّوة هذا التحليل س��تعتمد
السورية ،وفتح قنوات ات ّصال مع القوى السياس ّية الداخلية بعي ًدا عن عىل ش��كل التس��وية األخري الذي س��تأخذه األزمة الس��وريّة .وتجدر
األنظمة السياس�� ّية الرس��مية؛ وهي تح ّوالت مه ّمة يجب أن تؤخذ يف اإلش��ارة هنا إىل أ ّن بقاء بشّ ار األسد ال ميثّل هدفًا يف ح ّد ذاته بالنسبة
الصني أو روس��يا ،فق��د تضط ّران إىل التضحية ب��ه تحت الضغوط
إىل ّ
http://www.nationalreview.com/articles/297361/syria-america-allies-muslimظل تدهور األوضاع
خاص ًة يف ّ
 brotherhood-john-rosenthal# (accessed on 14 November, 2016).الدول ّية السياس ّية واألخالق ّية واإلنسان ّيةّ ،
6 Sergei Lavrov, "On the Right Side of History," Huffington Post, 15 June
2012.
وقد أعاد سريغي الفروف التأكيد عىل املعنى ذاته يف حوار له مع إذاعة صوت روسيا
 "Accusations against Assad is a camouflage for a big geopolitical gameRussia’s Foreign Minister," The Voce of Russia, 23 October, 2012. Available at:
http://english.ruvr.ru/2012_10_23/Accusations-against-Assad-is-acamouflage-for-a-big-geopolitical-game-Russia-s-Foreign-Minister/
(accessed on: 21 Nov. 2012).

 7جريدة الوفد.)2012/7/31( ،
 8عىل الرغم من أ ّن هذه السفن كانت موجودة يف خليج عدن يف أنشط ٍة ملكافحة القرصنة،
خاص ًة أ ّن عمليات
فهذا ال يقلّل من داللة توجيه هذه اآلل ّيات العسكرية للقيام بإجالء مدن ّينيّ ،
الناتو العسكرية مل تكن قد بدأت بعد.
Janan Parello- Plesner and Raffaello Pantucci, “China’s Janus- Faced Response
to the Arab Revolutions,” Policy Memo, European council on Foreign
Relations, June 2011. P. 2.
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يظل امله ّم يف هذه الحالة إع��ادة إنتاج النظام
اإلنس��ان ّية يف س��وريةّ .
ٍ
بش��خوص ونخب ٍة سياس�� ّية من داخله ،تضمن اس��تمرار منط
نفس��ه
االرتباطات والتحالفات اإلقليميّ��ة والدوليّة القامئة حتّى اآلن للنظام.
وق��د يحدث هذا م��ن خالل صيغة إقليم ّية  -دول ّي��ة مامثلة للتجربة
اليمن ّية.

م��ن قدراتها االقتصاديّة والعس��كريّة ،عىل تعريف نفس��ها باعتبارها
دولة "نامية" وق ّوة إقليميّة (رشق آس��يويّة) .وعىل العكس من ارتباط
نق��دي لهيكل النظام
بخطاب
املوقف ال��رويس من األزمة الس��وريّة
ٍ
ّ
بخطاب واضح يف هذا
الصين��ي مل يرتبط
ال��دويل الراهن ،فإ ّن املوقف
ٍ
ّ
املجال.

ومن ث ّم ،ميكن القول إ ّن نجاح الصني وروس��يا وإيران يف الحفاظ عىل
بقاء نظام بشّ ��ار األس��د ،أو إعادة إنتاج النظام نفس��ه بنخب ٍة سياس ّية
يصب يف ات ّجاه التحليل الس��ابق :التح ّول
جدي��دة من داخل النظ��ام ّ
م��ن النظام األحادي القطب ّية الراه��ن إىل نظامٍ متع ّدد األقطاب ،وهو
أي عملٍ
س��يناريو لن يتحقّق إال من خالل نجاح القوى الثالث يف منع ّ
عسكري ض ّد نظام بشّ ��ار ،أو الدخول يف مواجهة عسكريّة مع املحور
ّ
املقابل يف حالة التصعيد العسكري.

ويذهب البعض إىل أنه حتّى يف حالة انهيار نظام بشّ ��ار األسد عىل يد
املعارضة الداخلية املس��لّحة ،ال يعني هذا بالرضورة استبعاد املواجهة
العس��كريّة بني املحورين الس��ابقني .ويذهب هؤالء إىل أ ّن االحتامل
حرب "عامل ّية" ثالثة يف املنطقة؛ فسقوط نظام األسد
األكرب هو نشوب ٍ
س��وف يدفع بإرسائيل  -بالتنس��يق مع الواليات املتّح��دة األمريكيّة -
إىل رضب إي��ران بح ّجة منعها من اس��تكامل مرشوع برنامجها النووي
العس��كري ،وذلك بعد أن تكون قد فقدت حليفها الرئيس (سورية)،
ما س��يدفع بإيران بدوره��ا إىل اللجوء إىل أوراقٍ مث��ل إغالق مضيق
رضر االقتصاد
هرمز ،الذي س��يؤ ّدي إىل زيادة كبرية يف أسعار النفط وت ّ
خاص ًة يف حال ق ّررت روس��يا وقف صادرات الغاز
األم�يريكّ واألورو ّيبّ ،
إىل االقتص��اد األورويب .يس��تتبع ذلك قرار الوالي��ات املتحدة  -ومعها
الحلفاء األوروب ّيون -القيام بعملٍ
عس��كري واسع ض ّد إيران ،ودخول
ّ
خاص ًة يف منطقة
دو ٍل أخ��رى يف املنطقة إىل جانبها يف هذه الح��ربّ ،
الخليج العر ّيب .ويتح ّدث هذا السيناريو أيضً ا عن ات ّساع نطاق الحرب
ٍ
س��يايس محدود من دو ٍل مثل مرص
بدرج��ات مختلفة ،تبدأ من دعمٍ
ّ
(س��لفي باألس��اس) مؤيّ ٍد للحرب ض ّد الش��يعة يف
وخطاب إس�لامي
ٍ
ّ
املنطقة ،وانته��ا ًء باحتامل حدوث قالقل واضطراب��ات طائفيّة داخل
الع��راق ولبنان .كام يطرح هذا الس��يناريو توجيه حزب الله رضبات
انتقامية ض ّد إرسائيل ،يستتبعها قرار اجتياح إرسائيل لبنان(((.

يظل الس��ؤال امله ّم ،وهو :هل لدى الصني وروس��يا االس��تعداد
لكن ّ
الحقيق��ي للدخ��ول يف عملٍ
عس��كري يف ح��ال ق ّرر املح��ور املقابل
ّ
ّ
ٌ
احتامل ال ميكن
استخدام الق ّوة العسكرية ض ّد نظام بشّ ار األسد ،وهو
اس��تبعاده كليًّا؟ واقع األم��ر أنّه ال ميكن الجزم بس��يناريو مح ّدد لر ّد
العس��كري
الرويس -اإليرا ّين يف حالة التصعيد
الصيني -
فعل املح��ور
ّ
ّ
ّ
املؤشات
ض ّد نظام بشّ ��ار األس��د ،فالس��يناريوان قامئان ،وهناك من رّ
واملواقف الس��ابقة ما يدعم كلاًّ منهام .فمن ناحي ٍة ،ميكن االستناد إىل
والصيني حتّ��ى اآلن عىل ال ّرغم من الضّ غوط
الرويس
صالب��ة املوقفني
ّ
ّ
التي متارس��ها القوى الدوليّة واإلقليميّة واملعارضة السوريّة ،أضف إىل
ذلك التدريبات العسكريّة الروس ّية  -الصين ّية  -السوريّة املشرتكة التي
املتوسط بالقرب من السواحل السوريّة يف شهر آب /
أُجريت يف البحر ّ
كمؤشين مه ّمني عىل استعدادهام (روسيا
أغسطس املايض (،)2012
رّ
السوري إىل آخر مدى ممكن.
والصني) للدفاع عن النظام
ّ
يستند هذا السيناريو إىل أ ّن سقوط نظام بشّ ار األسد عىل يد املعارضة
لك��ن يف املقابل ،ال ميك��ن ا إغفال املواقف الروس��ية والصينية يف السورية املسلّحة سوف يقيض عىل احتامالت ش ّن عملٍ
عسكري غريب
ّ
أيضً
ّ
ّ
ض ّد نظام بشّ ��ار األس��د ،ما تنتفي معه احتامالت التدخّل العس��كري
ٍ
خاص ًة األزمة العراق ّية  -األمريك ّية والتي انتهت
أزمات إقليم ّية سابقةّ ،
الصيني يف املنطقة .لكن مع أه ّمية هذا التحليل ،فإ ّن النتيجة
الرويس -
ّ
ّ
برضب العراق يف آذار  /مارس عام  ،2003فعىل ال ّرغم من معارضتهام
النهائيّ��ة ملا أطلق عليه هؤالء "الحرب العامليّة الثالثة" س��تعتمد هي
اق��ي عندما وصلت
رضب الع��راق ،اضط ّرت��ا للتخليّ عن الحليف العر ّ
األخرى عىل فرض ّية دخول روسيا والصني إىل جانب إيران عسكريًّا.
األزم��ة إىل مفرتق طرق ،وأصبح العمل العس��كري ض�� ّد العراق أم ًرا
والصيني يف لكن ،وبرصف النظر عن ش��كل الس��يناريو الذي س��تأخذه التط ّورات
ال��رويس
حتم ًّي��ا .وعىل الرغم من رضورة فهم الس��لوكني
ّ
ّ
توافق بني
كل القادم��ة يف املنطق��ة عىل خلفيّة األزمة الس��وريّة ،هن��اك ٌ
س��نة  2003يف س��ياق الظروف الدوليّة الس��ائدة آنذاك ،وإدراك ٍّ
منهام تعقي��دات مواجهة الهيمنة األمريك ّي��ة يف تلك املرحلة ،ال ميكن العديد من الباحثني عىل أ ّن هناك خطّ ًة أو تص ّو ًرا أمريك ًّيا مع ًّدا س��لفًا
اس��تبعاد حدوث الس��يناريو ذاته يف حالة األزمة السوريّة الراهنة يف
9 Gilbert Mercier, “World War III in the Making: Can Russia and China
رص حتّى اآلن ،وعىل ال ّرغم
حالة التصعيد
Stop a Strike on Iran,” News Junkie Post, Feb. 17, 2012.
العسكري ،إذ ال تزال ّ
ّ
الصني ت ّ

دراسات
العربي
الروسي إزاء موجة الربيع
الصيني
السلوك
ّ
ّ
ّ

39

للمنطقة ملرحلة ما بعد الثورات العرب ّية ،وأ ّن إسقاط النظام السوري
ميثّل رشطًا أساس�� ًّيا النطالق عمل ّية تطبيق هذا املرشوع .وعىل الرغم
من عدم وضوح املالمح العا ّمة لهذا املخطّط ،فالثابت هو اس��تهدافه
الرويس يف املنطق��ة ،وإجهاض الصعود
تحجي��م /القضاء ع�لى النفوذ
ّ
الصيني من خ�لال التحكّم يف مصادر النفط يف املنطقة ذات األه ّمية
ّ
الصني (نفط ليبيا يف املرحلة األوىل ،ث ّم النفط اإليرا ّين يف
إىل
بالنس��بة
ّ
مرحل ٍة تالية)(.((1

التدخّل يف الشّ ؤون الداخلية .وينطبق التكييف ذاته عىل فكرة الدفاع
موس�� ًعا
ع��ن النفس ،فبين�ما باتت الوالي��ات املتّحدة تتب ّنى مفهو ًما ّ
حق الدفاع عن
لـ"املصلح��ة الوطن ّية" ،أ ّدى بدوره إىل توس��يع مفهوم ّ
الحق يف اس��تخدام
النف��س ،ال تزال الص�ين تؤكّد عىل رضورة تضييق ّ
الق ّوة املس��لّحة عىل حاالت انتهاك الس��يادة أو وج��ود اعتدا ٍء مبارش
الصني فكرة اس��تخدام
ومح ّدد عىل أرايض الدولة ،وهو ما يعني رفض ّ
الق ّوة خارج الحدود اإلقليم ّية للدولة.

الصيني هو سعي
الروسي -
السلوك
ّ
ّ
التقليدي للسيادة
للحفاظ على المفهوم
ّ
خل في ّ
وعدم التد ّ
الشؤون الداخليّة

وعالو ًة عىل ذلك ،فقد س��عت الصني منذ منتصف خمسينيّات القرن
املايض إىل إدخال بعض التعديالت عىل مفهوم السيادة مبعناه التقليدي
ال��وارد يف ميثاق األم��م املتّحدة؛ فبدلاً من مفهوم "ع��دم التدخّل يف
الشّ ��ؤون الداخل ّية للدول األخرى" “non-interference in other’s
 ، ”internal affairsر ّوج��ت الصني ملفهوم "عدم التدخّل املتبادل يف
الشّ ؤون الداخليّة" “non- interference in each other’s internal
 ،”affairsوذلك بهدف التأكيد عىل انس��حاب مبدأ عدم التدخّل عىل
العالق��ات الثنائيّ��ة بني ال��دول ،وليس فقط تدخّل األم��م املتّحدة يف
نص املا ّدة
الشّ ��ؤون الداخلية للدول األعضاء( ((1عىل نحو ما يشري إليه ّ
الثانية من الفقرة السابعة من ميثاق األمم املتّحدة(.((1

الرويس من موجة
الصيني -
تق��ول الفرضيّة املطروحة هنا إ ّن املوقف
ّ
ّ
خاص ،ال يسعى إىل
الربيع العر ّيب بشكلٍ عا ّم ،واألزمة السورية بشكلٍ ّ
إنهاء حالة الهيمنة األمريكيّة عىل النظام الدويل الراهن وتدش�ين نظامٍ
متع ّدد األقطاب ،بقدر ما يس��عى إىل ٍ
هدف مح�� ّدد هو التأكيد عىل
املبادئ واألس��س التقليديّة التي قام عليها النظام الدو ّيل بعد الحرب
التقليدي الجامد الذي
العامل ّية الثانية ،وتحدي ًدا مبدأ السيادة مبعناها
ّ
يرفض التدخّل يف الشّ ��ؤون الداخليّة للدول األعضاء يف األمم املتّحدة،
نص عليه ميث��اق املنظّمة ،ومن ث ّم رفض األس��س
ع�لى النح��و الذي ّ
واألش��كال الحديثة التي ط ّورته��ا الواليات املتّحدة وال��دول الغربيّة
خاص ًة
للتدخّل ،س��واء لدواف َع إنس��ان ّية أو بهدف ن�شر الدميقراط ّيةّ ،
عندما يأيت ه��ذا التدخّل من جانب النظام ال��دويل أو الق ّوة الغربيّة
(الوالي��ات املتّحدة ،والناتو) .ومبعنى آخر ،فإ ّن التفس�ير املطروح هنا
والصين��ي إزاء األزمة الس��وريّة  -بوصفها املحطّة
الرويس
للس��لوكني
ّ
ّ
األب��رز يف موجة الربي��ع العر ّيب  -يقرص ال�صراع القائم بني املحورين
الصيني  -األمرييكّ /األورو ّيب عىل مبدأ السيادة وعدم التدخّل
الرويس/
ّ
ّ
يف الشّ ��ؤون الداخلية ،ومن ث�� ّم  -وفقًا لهذا التفس�ير -قد يكون من
رويس صين��ي ض ّد املحور
املبال��غ فيه الحديث عن تدخّل
ّ
عس��كري ّ
املقابل يف حالة استخدام الق ّوة ض ّد نظام بشّ ار األسد.
ال��رويس يف هذا املجال ،إذ ترى
وتأخ��ذ الصني م ًدى أبع َد من املوقف
ّ
أ ّن االنتهاكات الداخلية لحقوق اإلنس��ان ،مب��ا يف ذلك حاالت اإلبادة
لحق املجتمع الدويل يف انتهاك مفهوم السيادة أو
تؤسس ّ
الجامع ّية ،ال ّ
10 F. William Engdahi, "NATO's War on Libya is directed against China:
AFRICOM and the Threat to China's National Energy Security," Global
Research, September 25, 2011.

والصيني مبفهوم السيادة وعدم التدخّل
الرويس
متسك املوقفني
ويرجع ّ
ّ
ّ
أساسا
يف الشّ ؤون الداخليّة مبعناهام
ّ
التقليدي إىل أنّه يوفّر ،من ناحي ٍةً ،
لتضييق ح ّرية حركة القوى املهيمنة -سياس�� ًّيا وعسكريًّا -عىل النظام
الدويل الراهن ،وتحدي ًدا الواليات املتّحدة والناتو .كام يوفّر ،من ناحي ٍة
ثانية ،غطا ًء لح ّرية حركة النظامني الحاكمني يف روسيا والصني ملواجهة
أي اضطراب��ات داخليّة قد تع��وق عمليّة الصعود الجارية يف البلدين،
ّ
وضامن حقّهام يف اس��تخدام العنف للتعامل مع مثل هذه التط ّورات،
أي تدخّالت خارجيّة تحت ذريعة حامية حقوق اإلنس��ان أو
ورف��ض ّ
نرش الدميقراط ّية.
 11جاء ذلك ضمن "املبادئ الخمس للتعايش السلمي" التي طرحتها الصني يف سنة ،1954
بالتعاون مع ميامنار والهند .وقد لقيت هذه املبادئ قبولاً لدى الكثري من الدول النامية خالل
هذه الفرتة.
”An Huihou, “The Principle of Non-Interference Versus Neo-Interventionism,
Foreign Affairs Journal, (Beijing, Chinese People’s Institute of Foreign
Affairs), no. 104, Summer 2012. pp. 40- 41.
نص��ت الفقرة الس��ابعة من املادّة الثانية من ميثاق األم��م املتّحدة عىل" :ليس يف هذا
12
ّ
امليثاق ما يس�� ّوغ ”لألم��م املتّحدة“ أن تتدخّل يف الش��ؤون التي تكون من صميم الس��لطان
تحل بحكم
الداخيللدول ٍة ما ،وليس فيه ما يقتيض األعضاء أن يع ّرضوا مثل هذه املسائل ألن ّ
يخل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع".
هذا امليثاق ،عىل أ ّنهذا املبدأ ال ّ
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وق��د تط ّور -ع�لى خلف ّية موجة الربيع الع��ريب -أربعة أمناط لتعاطي
املرصي-
الوالي��ات املتّح��دة والغرب م��ع الث��ورات العربيّة؛ النم��ط
ّ
الليبي الذي ارتبط
التون�سي حيث غ��اب التدخّل
ّ
الخارجي ،والنم��ط ّ
ّ
بتد ّخلٍ
البحرين��ي الذي ارتبط
عس��كري من جانب النات��و ،والنمط
ّ
ّ
بتد ّخلٍ
اليمني الذي ارتبط بتس��وي ٍة سياس ّية
إقليمي محدود ،والنمط
ّ
ّ
والصيني من النمطني
الرويس
عرب مبادرة إقليميّ��ة .وينطوي املوقفان
ّ
ّ
اللّذين ارتبطا بتد ّخلٍ
خارجي (البحري��ن ،وليبيا) عىل قدر
عس��كري
ّ
ّ
الس��يادة وعدم التدخّل يف الشّ ؤون
من التناقض مع دفاعهام عن مبدأ ّ
اإلقليمي يف حالة البحرين،
أي منهام التدخّل
الداخل ّية؛ إذ مل تع��ارض ٌّ
ّ
بينام س��محتا بتمرير قرار مجلس األم��ن رقم  1970الذي فرض قامئة
من العقوبات العس��كريّة واالقتصاديّة والدبلوماس�� ّية عىل ليبيا ،من
خالل التصويت اإليجا ّيب عىل القرار ،كام س��محتا من الناحية العمليّة
أيضً ا بتمرير القرار رقم  1973الذي اقرتحته بريطانيا وفرنس��ا ،والذي
الليبي(،((1
األمم��ي لعمليات الناتو ض ّد النظ��ام
وفّ��ر الغطاء القانو ّين
ّ
ّ
وذلك من خالل امتناعهام عن التصويت.

غري أنّه ميكن تفسري هذا التناقض إىل ح ٍّد ما؛ فمن ناحي ٍة ،ميكن النظر
إىل دع��م أو عدم تب ّني مواق��ف معارضة للتدخّ��ل اإلقليمي يف حالة
البحرين باعتباره تدخّلاً سعى باألساس إىل الحفاظ عىل الوضع القائم،
فضلاً عن أنه مل يرتبط بتد ّخلٍ من جانب النظام الدويل (مجلس األمن،
أقل حساس�� ّية
أو الواليات املتّحدة أو الناتو) ،ما جعل روس��يا والصني ّ
نص قرار مجلس األمن رقم  1973الص��ادر يف  17آذار  /مارس  .2011متاح عىل
 13انظ��ر ّ
الرابط التايل:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/
N1126837.pdf?OpenElement (accessed on 20 Nov. 2012).
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الخارج��ي وطبيعته يف هذه الحال��ة .أضف إىل ذلك
ملص��در التدخل
ّ
خاص ًة جامعة الدول العربيّة  -لهذا التدخّل.
املوق��ف العر ّيب الداعم ّ -
وأخ ًريا ،أ ّن هذا التدخّل جاء تطبيقًا ملعاهدة الدفاع املش�ترك بني دول
الخليجي املوقّعة يف كانون األ ّول  /ديسمرب عام .2000
مجلس التعاون
ّ
ومبعنى أكرث وضو ًحا ،فإ ّن حدوث التدخّل عىل أرض ّي ٍة إقليم ّية ،وبعي ًدا
والصيني الداعمني
ال��رويس
ع��ن التدخّل الدويل ،وفّر غطا ًء للموقفني
ّ
ّ
ضمن ًّيا هذا التدخّل ،فضلاً عن وجود مصلحة مشرتكة  -وصين ّية بشكلٍ
خاص  -لعدم حدوث ه ّزات كبرية يف منطقة الخليج العر ّيب من شأنها
ّ
التأثري يف تدفّق الواردات النفط ّية من دول املنطقة.
أ ّما فيام يتعلّ��ق بالحالة الليب ّية ،فالوضع يع ّد أكرث تعقي ًدا .وميكن هنا
والصيني اللذيْن
الرويس
طرح عد ٍد من العوامل التي تف�ّس�رّ املوقفني
ّ
ّ
متسكهام مببدأ السيادة وعدم التدخّل يف الشّ ؤون
يبدوان
متناقضي مع ّ
نْ
الداخليّة.
العام��ل األ ّول :يتعلّق بطبيعة قرار مجلس األمن رقم  1973نفس��ه،
والذي تض ّمن باألس��اس إقامة منطقة حظر ج�� ّوي داخل ليبيا بهدف
توفري حامية ج ّوي��ة للمدن ّيني الليب ّيني يف مواجهة االس��تخدام املفرط
للق�� ّوة من جانب نظام الق��ذّايف( .((1ومع ذلك ،فقد امتنعت روس��يا
والص�ين عن التصوي��ت لصال��ح الق��رار أو االعرتاض علي��ه .لكن ما
ح��دث أ ّن الناتو قد انحرف عن االلت��زام الدقيق مبضمون الصالحيات
املح�� ّددة يف الق��رار وحدودها ،إذ مل يتّجه إىل اس��تهداف ق ّوات نظام
مع ّم��ر القذّايف فقط ،بل ات ّجه إىل توس��يع نطاق عمل ّياته العس��كريّة
وأهدافها لتشمل املؤسسات الحكومية والعديد من املؤسسات املدن ّية
ومحطّات التليفزيون ،إضاف ًة إىل تس��ليح املعارضة الليب ّية .ويف مرحل ٍة
تالي��ة ،قامت ق ّوات الناتو بعمليات ب ّرية و َو ّجهت املعارضة املس��لّحة
وساعدتها يف االستيالء عىل طرابلس(.((1
 14قرار مجلس األمن رقم  ،1973مرجع سبق ذكره.
ن��ص البن��د رقم  4من قرار مجلس األمن رقم  1973عىل أ ّن مجلس األمن "يأذن للدول
15
ّ
رصف عىل الصعيد الوطني أو عن طريق منظّامت
األعض��اء التي أخطرت األمني العام ،وهي تت ّ
أو ترتيب��ات إقليمية ،وبالتعاون مع األمني العام ،بات ّخاذ جميع التدابري الالزمة ،عىل الرغم من
أحكام الفقرة  9من القرار  ،)2011( 1970لحامية املدنيني واملناطق اآلهلة بالس��كان املدنيني
أي ق ّوة احتالل
املع ّرضني لخطر الهجامت يف الجامهريية الليبية مبا فيها بنغازي ،مع اس��تبعاد ّ
أي جزء من األرايض الليبية ،ويطلب من الدول األعضاء املعن ّية أن
أجنبية أيًّا كان شكلها وعىل ّ
تبل��غ األمني العام فو ًرا بالتدابري التي تتّخذها عملاً ب��اإلذن املخ ّول مبوجب هذه الفقرة والتي
نص الفقرة فإ ّن ات ّخاذ هذه التدابري
ينبغي إخطار مجلس األمن بها فو ًرا .وهذا ،وكام يتّضح من ّ
(والتي ت ّم رصفها إىل العمل العس��كري) مرهون برشطني أساس�� ّيني؛ األ ّول هو حامية املدن ّيني
واملناطق اآلهلة بالس��كّان املع ّرضني لخطر الهج�مات ،والثاين هو عدم تح ّول هذه الق ّوات إىل
أي ش��كلٍ من أش��كال االحتالل األجنبي ،وهو ما مل يحدث من الناحية العملية ،إذ ت ّم توسيع
ّ
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العربي
الروسي إزاء موجة الربيع
الصيني
السلوك
ّ
ّ
ّ

وتكمن خطورة الحالة الليب ّية يف أنّها دشّ نت لتطوير "منوذج" متكاملٍ
العس��كري الغر ّيب بدعوى نرش الدميقراط ّية أو حامية
نس��ب ًّيا للتدخّل
ّ
املدنيّ�ين من األنظم��ة الدكتاتوريّة ،أو بدعوى "مس��ؤوليّة الحامية".
تض ّمن هذا النموذج -وفقًا لعد ٍد من كتابات املحلّلني الصين ّيني -أربعة
رص أساس�� ّية؛ هي :أ ّولاً  ،تطوير معارضة داخلية لديها القدرة عىل
عنا َ
حرب أهل ّية؛ وثان ًيا ،تأمني دعم الدول اإلقليم ّية وتوفري غطا ٍء دو ّيل
ش ّن ٍ
الخارجي بدعوى دعم الدميقراطيّة وتغيري
م��ن مجلس األمن للتدخّل
ّ
األنظمة الدكتاتوريّة أو حامية املدن ّيني .وثالثًا ،ش ّن عملٍ
عسكري ض ّد
ّ
النظام بواس��طة النات��و بالتعاون مع عد ٍد من ال��دول اإلقليم ّية حتّى
دفْ��ع النظام إىل االنهيار .وقد أش��ارت العديد م��ن الكتابات الصينية
أيضً ا إىل أ ّن الدول الغربيّة تسعى إىل تعميم هذا النموذج يف التعامل
مع موجات الربيع الع��ر ّيب ،وليس هناك ما مينع تعميمه خارج العامل العام��ل الثالث :يتعلّ��ق بوجود بعض الخالف��ات الصينيّة مع العقيد
العر ّيب ،مبا يف ذلك أقاليم أخرى حول الصني(.((1
الليبي يف أفريقيا ،إضاف ًة
مع ّم��ر القذّايف بخصوص التنافس
الصين��ي ّ -
ّ
متسك نظام القذّايف بعالقاته مع تايوان.
هذه التجربة الروس��ية  -الصينية مع الحالة الليبية وطريقة تحريف إىل ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
تطبي��ق قرار مجلس األمن دفعته�ما إىل االمتناع عن تقديم ّ
أي غطاء خالص��ة القول هن��ا إنّه ميكن النظ��ر إىل الصرّ اع القائم بني روس��يا -
مب��ارش أو غري مبارش لتد ّخلٍ
عس��كري يف س��ورية ،ورفض ّ
ّ
أي صيغة الص�ين ،من ناحي��ة ،والواليات املتّحدة من ناحي�� ٍة أخرى عىل خلف ّية
أي عبار ٍ
ملرشوع قرار داخل مجلس األمن يتض ّمن ّ
ات رصيحة أو ضمن ّية األزمة الس��وريّة ،عىل أنه  -يف أحد أبعاده  -رصا ٌع بني نظامني دول ّيني،
بأي تد ّخلٍ
عس��كري ض ّد نظام بشّ ار األسد ،ورفض إصدار ّ
ّ
تس��مح ّ
أي أو بني محور يس��عى إىل استغالل األزمة الس��وريّة للتأكيد عىل املبدأ
مرشوع قرار تحت أحكام الفصل السابع ،وهو ما حدث أكرث من مرة،
ّ التقليدي للس��يادة وعدم التدخّل يف الشّ ؤون الداخلية للدول األعضاء
كان أبرزها مرشوع القرار الذي طُرح للتصويت داخل مجلس األمن يف
رص عىل إعادة تعريف هذا املفهوم،
 4ش��باط  /فرباير عام  ،2012والذي تضمن التهديد باتّخاذ املزيد من يف األم��م املتّحدة ،وآخر ال يزال ي ّ
ّ
ويق ّيده مبفاهي َم مستحدثة من قبيل "التدخّل اإلنساين" ،أو "مسؤول ّية
ترك
األسد
ار
بشّ
رفض
حالة
يف
اإلجراءات (مبا يف ذلك استخدام الق ّوة)
الس��لطة خالل أسبوعني ،لكن روس��يا والصني أجهضتا مرشوع القرار .الحامية"(.((1
مبعن��ى آخر ،ميكن القول هنا إ ّن امتناع روس��يا والصني عن التصويت
والصيني تجاه الربيع
الروسي
عىل قرار مجلس األمن رقم  1973بشكلٍ سمح بتمريره داخل املجلس السلوك
ّ
ّ
العربي هو نتيجة لطبيعة األنظمة
ّ
كان راج ًعا إىل مضمون القرار ومالبس��ات ص��دوره أكرث منه إىل دعمٍ
السياسيّة في البلدين
العسكري يف ليبيا.
صيني رصيح ملبدأ التدخّل
ّ
ّ
رويس ّ -
بعي�� ًدا عن املصالح الروس�� ّية والصين ّية الس��ابقة ،ميكن طرح تفس�يرٍ
العامل الثاين :يتعلّق بالدعم العر ّيب الواس��ع للتدخّل الدويل يف الحالة آخ�� َر مك ّمل لهذه املصالح .وينطلق هذا التفس�ير من فرض ّية مفادها
الليب ّية ،وهو ما عكس��ه قرار مجلس جامعة الدول العرب ّية الصادر يف أ ّن النظ��م غري الدميقراطية متيل بش��كلٍ عا ّم إىل مقاوم��ة "الثورات"
أو "اإلصالح��ات الثوريّ��ة" ،بينام متيل أكرث إىل القب��ول بفكرة اإلصالح
مه ّم��ة الناتو من حامية املدنيني ،مبا كان يعني��ه ذلك من إقامة منطقة حظر ج ّوي توفّر مالذًا
آم ًن��ا للمدنيّني ،وهي وظيفة ذات طابع دفاعي يف جوهرها ،إىل القيام بعمليات هجومية ض ّد الس��يايس املتد ّرج .وتجد هذه الفرضية تفسريها يف خربة هذه الدول
ومؤسسات الدولة الليبيّة.
ق ّوات القذايف ّ
م��ع اإلصالحات الجذريّة أو ما يُعرف باإلصالح��ات بالصدمة .واملثال
 16انظر عىل سبيل املثال:
 Yao Kuangyi, "The Upheaval in the Middle East and China's Middle Eastالواضح هنا هو خربة روس��يا مع تجربة اإلصالح املفاجئ التي ط ّبقها
 12آذار  /م��ارس عام  .((1( 2011والذي دع��ا إىل فرض منطقة لحظر
مناط��ق آمنة يف
الط�يران عىل الطائرات العس��كريّة الليبية وإنش��اء
َ
الليبي .مل يتوفّر هذا
األماكن املع ّرضة للقصف بهدف حامية الش��عب ّ
الدع��م العر ّيب لفك��رة التدخّل الدويل حتّى اآلن يف الحالة الس��وريّة.
فعىل ال ّرغم من اهتامم جامعة الدول العرب ّية باألزمة السوريّة ،فهي مل
تدعم حتّى اآلن هذا املس��توى من التدخّل الدويل .وإزاء هذا املوقف
الرسمي  -معبرّ ًا عنه بقرار مجلس جامعة الدول العربّية  -كان
العر ّيب
ّ
املنطقي توافق الصني وروسيا عىل االمتناع عن قرار مجلس األمن
من
ّ
خاص ًة أ ّن القرار أش��ار رصاح ًة إىل ق��رار مجلس جامعة الدول
ّ ،1973
العربيّة املشار إليه.

Policy", Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), Vol. 6, no. 3,
September 2012. p. 20.
An Huihou, op. cit., pp. 44.

17

نص القرار املنشور يف جريدة الرشق األوسط( ،عدد  13آذار  /مارس .)2011
انظر ّ
18 An Huihou, op. cit., pp. 41- 42.
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تهديدا لالستقرار
الرئيس الس��وفيايت السابق غورباتشوف يف نهاية عقد الثامنين ّيات من الثّورات العربية تمثّل
ً
الق��رن املايض ،والتي انتهت بانهيار االتّحاد الس��وفيايت وتفكّكه ،ومن الداخلي وللنماذج الوطنيّة في اإلصالح
قبلها تجربة ثورة البالشفة س��نة  .((1(1917وعىل الرغم من أ ّن الصني
السياسي في روسيا والصين
ّ
مل تش��هد مثل هذه الخربة ،فالخربة السوفياتية قامت بالدور األكرب يف
خاص عىل حالة الصني؛ فقد شهدت الصني بالفعل
تطوير "نظريّة صينية" مقابلة يف االنفتاح السيايس واالقتصادي ،قامت يصدق ذلك بشكلٍ ّ
عىل اإلصالح التدريجي املمنهج ،م��ع أولوية االنفتاح االقتصادي عىل خالل عامي  2012 ،2011ما يشري إىل محاولة الطبقة العاملة الصين ّية
ّ
مثيله الس��يايس .وقد كانت الخربة الس��وفياتية تلك شديدة األهمية محاكاة ثورات الربيع العر ّيب ،أو محاولة إنتاج "نسخة صينية" من هذه
ّ
بالنس��بة إىل الصني بالنظر إىل الخربة الشيوعية املشرتكة بني البلدين .الثورات ،بد ًءا من استغالل شبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي
ّ
ّ
وعىل الرغم من م��رور أكرث من عرشين عاما عىل خربة انهيار االتّحاد وأجهزة البالك ب�يري ،وانتها ًء باالحتجاج��ات الفعليّة .وبرصف النظر
ً
ّ
الس��وفيايت ،ال ت��زال الص�ين تتمس��ك بنظريتها يف اإلصالح الس��يايس عن إمكانية تط ّور "نس��خة صين ّية" م��ن هذه الثورات أو عدمها ،فقد
ّ
ّ
ّ
واالقتصادي .األمر نفسه ،فيام يتعلّق بروسيا ،فعىل الرغم من تجاوزها عكست مامرسات الحكومة الصين ّية خالل الفرتة نفسها وجود تخ ّوف
ّ
حقيقي من هذا االحتامل ،عكسه تشديد الرقابة عىل مواقع التواصل
ّ
خربة غورباتش��وف ،أ ّدى اعتالء بوتني ق ّمة الس��لطة يف سنة  2000إىل
سيطرة هذا املنهج بقوة عىل عملية االنتقال يف البالد ،وهو ما عكسته االجتامعي وأجهزة البحث عىل ش��بكة اإلنرتنت (حتّ��ى أ ّن الحكومة
ّ
لعبة تبادل األدوار األخرية بني بوتني وميدفيدف ،والرتكيز عىل املرشوع الصينية حجبت استخدام كلمة الياسمني  -الثورة التونس ّية  -يف أدوات
البحث عىل شبكة اإلنرتنت) ،وات ّخاذ إجراءات أمن ّية صارمة يف مواجهة
الوطني يف إحياء الدور الدو ّيل لروسيا.
ه��ذه االحتجاجات .كام يعكس��ه االهتامم الكبري ال��ذي أواله املؤمتر
وانطالقً��ا من هذه الفرض ّية ميكن تفس�ير مضم��ون الخطابني الرويس الثامن عرش للحزب الش��يوعي الصيني الذي ُعقد خالل الفرتة (14 -7
والصيني إزاء الثورات العرب ّية بش��كلٍ عا ّم ،والثورة الس��وريّة بشكلٍ ترشين الث��اين  /نوفمرب  ،)2012لقض ّيتي اإلصالح الس��يايس ومحاربة
خ��اص ،واللذين يؤكّدان عىل النتائج الس��لبية املتوقّعة للربيع العر ّيب الفساد داخل أجهزة الدولة ،وهو ما عبرّ ت عنه بق ّوة الكلمة االفتتاح ّية
ّ
خاص يف حالة سقوط بشّ ار للرئي��س هو جنتاو الذي قال ،أو باألحرى حذّر من أنه "إذا فش��لنا يف
بشكلٍ عا ّم ،ولألزمة السوريّة الراهنة بشكلٍ ّ
حرب أهل ّية ،أن نتعام��ل بش��كلٍ ج ّيد مع الفس��اد فإنه قد يو ّج��ه رضبة قاتلة إىل
األسد .إذ يؤكّد الخطابان عىل أ ّن سقوط األسد سيقود إىل ٍ
وربمّ ا تقسيم سورية ،كام سيقود إىل انتشار اإلسالم ّيني الجهاديّني ،وهو الحزب ،وربمّ ا يتس ّبب يف انهيار الحزب وسقوط الدولة ...إصالح البنيان
ما يفسرّ أيضً ا تركيز جميع املبادرات التي طُرحت من جانب روسيا أو الس��يايس جزء مه ّم من اإلصالح الش��امل يف الص�ين .علينا أن نواصل
الصني عىل التسوية السياسيّة لألزمة ،وأن يجري رحيل األسد ،يف حالة القيام مبجهودات نشطة وحذرة يف الوقت نفسه لتنفيذ إصالح البنيان
اإلرصار عىل هذا البديل ،يف س��ياق توافقات سياس ّية داخلية ،ورضورة الس��يايس وجعل دميقراطية الشعب أكرث ش��مولاً "( .((2أضف إىل ذلك
العسكري عزل الحزب أحد أعضاء مكتبه الس��يايس بس��بب ما نُس��ب إليه من
اس��تبعاد بديل السقوط املفاجئ للنظام ،س��واء عرب العمل
ّ
الخارجي -أو حتّى عرب العقوبات االقتصاديّة الخانقة .كام إساءة استخدام السلطة وتضخّم ثروته .تعكس هذه العبارات القويّة
يل أو
الداخ ّّ
والصيني عىل رضورة تس��وية هذه األزمة عرب من جانب هو جنتاو عن الفس��اد واإلصالح السيايس قلقًا حقيقيًّا لدى
الرويس
يركّ��ز الخطابان
ّ
ّ
الحوار الداخيل وتحديد مستقبل س��ورية بواسطة السوريّني أنفسهم القيادات الصين ّية بشأن امتداد تأثري موجة الربيع العر ّيب إىل الصني.
يف إطار الحفاظ عىل استقالل سورية وسيادتها ووحدة أراضيها(.((2
ظل ارتباط موجة الثورات العرب ّية بصعود
وتزداد هذه االحتامالت يف ّ
 19 Pavel K. Baev, "Russia's Counter - Revolutionary Stance toward theالق��وى اإلس�لام ّية إىل الس��لطة .وقد ي��ؤ ّدي هذا الصع��ود إىل تط ّور
 Arab Spring", Insight Turkey, Vol. 13, No. 3, 2011. pp. 11- 19.إدراك لدى األقلّية املس��لمة يف الصني مفاده أ ّن وصول اإلس�لاميّني إىل
 20انظر عىل س��بيل املث��ال املبادرة التي اقرتحتها الحكوم��ة الصين ّية يف  31ترشين األ ّول/
مؤش لصحوة
الس��لطة يف الدول العرب ّية عقب أنظمة "علامن ّية" هو رّ
أكتوبر .2012

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, "China's
Proposals for Promoting the Political Settlement of the Syrian Issue," available
at:
http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/wjbz/2467/t984552.htm (accessed on 18
November, 2012).

" 21الرئي��س الصيني يقول إ ّن الفس��اد يه��دّد الدولة ..ويعد بإصالح��ات" ،جريدة الحياة
(لندن) 8( ،ترشين الثاين  /نوفمرب .)2012
"ق��ادة الحزب الش��يوعي يف الصني أمام تحدّي الكش��ف عن دخولهم" ،جري��دة الحياة13( ،
ترشين الثاين  /نوفمرب .)2012

دراسات
العربي
الروسي إزاء موجة الربيع
الصيني
السلوك
ّ
ّ
ّ

اإلس�لامي .وتزداد احتامالت تط ّور هذا اإلدراك يف
إس�لام ّية يف العامل
ّ
ظل عاملني رئيس�ين :األ ّول هو عودة مفهوم "األ ّمة اإلس�لاميّة" بق ّوة
ّ
لدى القوى اإلسالميّة يف الدول العربيّة التي وصل فيها اإلسالميّون إىل
اإلسالمي لهذه الدول يف الدساتري
الس��لطة ومحاولة تأكيدها االنتامء
ّ
والسياس��ات الخارجيّة لدول ما بعد الثورة ،وتزاي��د االنتقادات التي
و ّجهها اإلس�لام ّيون يف عد ٍد من الدول العرب ّية  -واإلخوان املس��لمون
للصني (إىل جانب روس��يا وإي��ران) عىل خلف ّية
يف األردن وس��ورية ّ -
موقفها من األزمة الس��وريّة ،والذي��ن وصفوا الصني بأنّها  -إىل جانب
روس��يا وإيران  -رشيك يف مذابح األسد ،بل وصفتهم إحدى القيادات
اإلس�لام ّية املحس��وبة عىل اإلخوان املس��لمني بأعداء األ ّمة اإلسالمية،
وطالب��ت الح ّج��اج بال ّدعاء عليه��م( .((2أ ّما العامل الث��اين فهو وجود
نخب��ة أو طليعة داخل األقلّية املس��لمة يف الص�ين تلقّت تعليمها يف
الجامعات اإلس�لام ّية يف عد ٍد م��ن دول املنطقة ،مثل اململكة العربية
السعودية ،وإيران ،ومرص( ،((2ما قد يجعلها أكرث ميلاً ملحاكاة الثورات
العربية ،باعتبارها جز ًءا من الرصاع بني اإلس�لام والعلامن ّية ،عىل نحو
ما يص ّوره قطا ٌع كبري من اإلس�لاميّني يف العامل العريب .وعىل الرغم من
حدوث انتفاضة داخل األقلّية املسلمة يف الصني والتي ترتكّز يف غرب ّيها
(خاص ًة يف مقاطعات شينجيانج  ،Xinjiangوقانزو  ،Ganzoونينغشيا
ّ
 ،)Ningziaف��إ ّن األمر لن يقترص عىل األقلّية املس��لمة ،وقد ميت ّد إىل
باقي األقلّيات العرق ّية والدينية داخل الصني بسبب األوضاع السياس ّية
واالقتصاديّة والثقاف ّية التي تعاين منها هذه األقلّيات.
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اإلس�لامية" يف مدينة كاشغار يف ترشين الثاين  /نوفمرب  ،1933وإعالن
عيل خان الجمهورية ذاتها يف مدينة يينينغ  Yi Ningيف س��نة .1944
وع�لى الرغ��م من الرضبات القويّ��ة التي تع ّرضت له��ا الحركة عقب
الثورة الصينيّة ،فلقد عادت بق ّوة م ّر ًة أخرى خالل عقد التس��عينيّات
من خالل عقد سلسلة من املؤمترات خارج الصني؛ كان أه ّمها "املؤمتر
الوطني لن ّواب تركس��تان الرشقية" الذي ُعقد يف تركيا يف كانون األ ّول
 /ديس��مرب عام  ،1992وجرى فيه إقرا ُر اس��مِ دولة كردستان الرشقية
وعل ِمها ونش��يدها الوطنيّني؛ ومؤمتران آخران يف نيس��ان  /أبريل عام
 ،1993ويف عام  1999يف تركيا أيضً ا؛ وآخر يف س��نة  2004يف أملانيا(.((2
وتزداد التخ ّوفات الصينيّة من تداعيات التح ّوالت السياسية واإلقليمية
يف الرشق األوسط عىل الحركة االنفصالية يف تركستان الرشقية يف ضوء
غض الحكومة الرتكيّة الطرف عن أنش��طة "منظّمة تركستان الرشقية"
ّ
ٍ
تعديالت مه ّمة عىل خطابها
عىل أراضيها ،ونجاح املنظّم��ة يف إدخال
خاص ًة طرح قضيّتها باعتبارها قضيّة حقوق إنس��ان
وتكتيكات عملهاّ ،
من أجل كسب دعم الدول الغرب ّية واإلعالم الغر ّيب ،وسعيها إىل تدويل
القضيّة.

ويرتبط بهذه املس��ألة التح ّول املتوقّ��ع يف موازين القوى اإلقليمية يف
الصيني،
الرشق األوس��ط عىل خلف ّية الربيع العر ّيب وتأثريه يف الداخل
ّ
خاص�� ًة ب��روز الدور الرتيكّ يف الرشق األوس��ط ،وما قد يس��تتبعه من ّو
ّ
املشاعر القوميّة الرتكية وامتدادها إىل إقليم "تركستان الرشقية" غر ّيب
أقل وضو ًحا يف حالة روسيا،
الصني ،والتي ش��هدت ظهور حركة انفصال ّي��ة ومحاوالت ع ّدة إلعالن وعىل الرغم من أ ّن هذا التهديد قد يكون ّ
دولة مس��تقلّة يف اإلقليم خ�لال النصف األ ّول م��ن القرن العرشين ،فهو ال يع ّد غائ ًبا متا ًما؛ إذ أثبتت موجة الثورات واالحتجاجات الراهنة
كان أبرزها إعالن موالي األكرب ش��ابيتي "جمهورية تركس��تان الرشقية يف الع��امل العر ّيب أنّنا إزاء موج ٍة لديها القدرة عىل االنتش��ار من دول ٍة
إىل أخ��رى ،وال ميكن القط��ع بحدودها النهائ ّية .فهل س��تتوقّف عند
" 22القرضاوي :إيران وروس��يا والصني أعداء األ ّم��ة ويجب الدّعاء عليهم يف ّ
الحج وطهران الحدود العربيّة ،أم ستتّس��ع لتش��مل دولاً أخرى إسالميّة غري عربيّة،
تقف ض ّد العرب إلقامة اإلمرباطورية الفارسية "،جريدة القدس .)2012/10/13 ( ،جاء ذلك يف
ظل
خاص ًة يف ّ
خطبة الجمعة  12ترشين األ ّول  /أكتوبر  2012التي ألقاها فضيلة الش��يخ القرضاوي يف أحد مبعنى انتقالها إىل إيران ودول القوقاز وآس��يا الوسطى؟ ّ

مساجد الدوحة .ولالطّالع عىل مقطعٍ مس ّجل من الخطبة ،انظر الرابط التايل:
http://www.youtube.com/watch?v=9l4hF0RDyng (accessed on 25 Nov. 2012).
23 Mu Chunshan, "Chinese Muslims and The Arab Spring", The
Independent, July 24, 2012. Available at:
http://thediplomat.com/china-power/chinese-muslims-and-the-arab-spring/
(accessed on October 1. 2012).

 24ملزي��د من التفصي�لات عن هذه الحركة ،انظر :هاو يويه" ،حركة اس��تقالل تركس��تان
الرشقي��ة ىف ش��ينجيانغ  ..تاريخً��ا وحارضا"( ،بكني :املرك��ز العريب للمعلومات ،سلس��لة أرقام
وحقائق .)2007/10/22 ،متاح عىل الرابط التايل:
http://www.arabsino.com/articles/10-05-26/2556.htm
(accessed on 20 Nov. 2012).
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وجود بعض القواسم الدين ّية والسياسية املشرتكة بني العامل العر ّيب ،من أه ّمية هذا الرشط يف حالة فش��ل املعارضة السوريّة والقوى اإلقليم ّية
ناحية ،وإيران ودول آسيا الوسطى من ناحي ٍة أخرى (اإلسالم ،واألنظمة والدول ّية الداعمة لها ،يف إسقاط نظام بشّ ار األسد ،إذ سيجري يف هذه
الحالة تحميل روسيا والصني مسؤوليّة فشل الثورة السوريّة.
السياسيّة السلطويّة).

ثان ًيا :العالقات العربيّة مع روسيا
العربي
والصين بعد الربيع
ّ
الصيني
الرويس -
عىل ال ّرغم من اإلدراك الس��لبي للس��لوك واملوقف
ّ
ّ
م��ن جانب الكثريين يف العامل العر ّيب ألنه بدا واقفًا إىل جانب األنظمة
الس��لطويّة وض�� ّد مصالح الش��عوب وطموحاته��ا يف بن��اء أنظمتها
فس��يظل من
ّ
الدميقراطية والتخلّص من األنظمة الس��لطويّة القامئة،
للتوس��ع
مصلحة الدول العرب ّية تعزيز مواقف القوى الدول ّية الرافضة ّ
يف مبدأ "التدخّل الخارجي" ،ب�صرف النظر عن م ّربرات هذا التدخّل،
والحفاظ عىل أولويّة مبدأ السيادة وعدم التدخّل يف الشّ ؤون الداخلية.
الصيني الصاعد يف
الرويس -
لك��ن تطوير عالقات جيّدة مع "املح��ور"
ّ
ّ
املنطقة يتطلّب جه ًدا عرب ًّيا وروس�� ًّيا صين ًّيا مشرتكًا لتعظيم املكاسب
املش�تركة من هذه التح ّوالت الدول ّية امله ّمة .ونطرح فيام ييل رشطني
أساس�� ّيني لتعظيم املكاسب الروس�� ّية  -الصين ّية  -العرب ّية املشرتكة يف
مرحلة ما بعد الربيع العر ّيب.
ٍ
خطابات واضحة
الرشط األ ّول :يتعلّق برضورة تطوير روس��يا والصني
إزاء قضايا التح ّول الدميقراطي وحقوق اإلنس��ان يف املنطقة .فبرصف
الصيني يف األزمة
الرويس -
النظر عن الدوافع الحقيقيّة وراء الس��لوك
ّ
ّ
السوريّة ومواقفهام املعارضة منط التدخّل العسكري يف ليبيا ،إال أنّهام
بدتا يف املش��هد األخري وكأنّهام تنحازان إىل جانب األنظمة السياس��ية
الس��لطوية يف مواجهة املوجات الثورية العربيّة املطالبة بإزاحة هذه
األنظمة وإقامة أنظمة دميقراطية بديلة .ويرتبط بهذه النقطة رضورة
استعداد روسيا والصني للتعامل مع أنظمة أكرث انفتا ًحا ودميقراطية يف
املنطقة مقارن ًة مع العقود الس��ابقة .فقد اعتمدت الصني عىل س��بيل
املث��ال ،يف تطوير عالقاتها مع الع��امل العر ّيب خالل العقود الس��ابقة،
ع�لى أنظم ٍة ذات طبيعة س��لطوية (العراق يف مرحلة س��ابقة ،نظام
بشّ ��ار األس��د يف س��ورية ،نظام مع ّمر القذايف يف ليبيا ،نظام البشري يف
السودان) .ج ّنب هذا الواقع السيايس العر ّيب الص َني الحاجة إىل تطوير
خطاب واضح إزاء التطورات السياس��ية الداخلي��ة يف الدول العربيّة،
ٍ
وقضاي��ا حقوق اإلنس��ان ،كام ج ّنبها حتّى الحاج��ة إىل فهم الخريطة
السياس�� ّية الداخلية لهذه الدول .وقد مثّلت األزمة الس��ورية منوذ ًجا
كاش��فًا التح ّدي الذي يواجه السياس��ة الصين ّية يف هذا املجال .وتزداد

الرشط الثاين :يتعلّق بالدول العرب ّية التي عليها أن تط ّور خطابًا واض ًحا
تج��اه القضايا والتفاعالت والتوازنات الدوليّة الجديدة ،والتي أضحت
القوى اآلس��يويّة أطرافًا وفاعلني رئيسني فيها .وتشري التو ّجهات األوليّة
ألنظم��ة ما بعد الث��ورة إىل احتامل تزايد االهتامم بسياس��ة "التو ّجه
املرصي محمد مريس للصني
رشقًا" ،عىل نحو ما عكس��ته زيارة الرئيس
ّ
س��يظل
ّ
يف آب  /أغس��طس املايض ( .)2012غري أ ّن نجاح هذا التو ّجه
مرهونًا بعد ٍد من االس��تحقاقات امله ّمة ع�لى هذه األنظمة .يأيت عىل
اتيجي الجديد يف آسيا.
رأس��ها رضورة فهم املشهد الس��يايس واإلس�تر ّ
لقد س��اد اعتق��ا ٌد خالل العقد األخ�ير بغلبة االقتص��اد والتجارة عىل
التفاعالت اإلقليميّة البينيّة ،والخارجية ،للدول اآلس��يويّة .وهو اعتقاد
كان صحي ًح��ا اس��تنا ًدا إىل طبيعة التج��ارب التنمويّ��ة القتصاد هذه
فرصا لتفاعل دول العامل الخارجي (مبا يف ذلك الدول
الدول ،ما خل��ق ً
العربية) مع الدول اآلس��يويّة يف مجاالت التجارة واالستثامر ومحاولة
االس��تفادة من إمكاناتها االقتصاديّ��ة دون أن يفرض ذلك الحاجة إىل
تطوير خطاب مح ّدد إزاء القضايا السياس��يّة واألمنيّة اآلسيوية .لكن،
قد يصعب استمرار هذا التو ّجه مستقبلاً يف ضوء تغيرّ منط العالقة بني
القوى اآلسيويّة الصاعدة والنظام الدويل ،واتّجاه الواليات املتّحدة إىل
تكثيف حضورها الس��يايس واألمني يف آسيا  -املحيط الهادئ ،وتطوير
خطاب أمرييكّ جديد بش��أن الرصاعات القامئة يف املنطقة ،ودخولها يف
حالة قريبة من سباق التسلّح .أضف إىل ذلك انتقال حالة االستقطاب
الرويس إىل منطقة الرشق األوس��ط ،وبش��أن قضايا
الصيني/
األمرييكّ -
ّ
ّ
عربيّ��ة (س��ورية) .ومن ث ّم ،ق��د يصبح عىل األنظمة العربية حس��م
خطاب عر ّيب مح ّدد ومتّس��ق إزاء
خياراته��ا قريبً��ا ،وما مل ي ْجر تطوير
ٍ
القضايا والرصاعات األمن ّية يف آسيا سيكون من الصعب تطوير سياسة
حقيق ّية للتو ّجه رشقًا .لقد كان الفتًا للنظر أن يعلن الرئيس مريس من
إيران عن تد ّخلٍ دويل فاعل يف سورية ،وذلك بعد ساعات محدودة من
أي شكلٍ من أشكال هذا التدخّل.
مغادرته الصني التي ترفض بش�� ّدة ّ
قد يكون مثل هذا الخطاب غ َري مقبول مس��تقبلاً من مرص يف مرحل ٍة
التقليدي الذي نشأ بني السياسة واالقتصاد خالل
سيرتاجع فيها التمييز
ّ
السابقة.
العقود ّ

