
 

 .ستفرض الصين حال سلميا لألزمة السورية على الغرب: ناقد ألماني

 كتبه كوروش زيباردي لطهران تايمز

 

ناقد سياسي ألماني يقول أن الصين ستسخدم قوتها اللينة إليجاد حل سلمي لألزمة 

السورية وفرضه على الواليات المتحدة األمريكية , بريطانيا, فرنسا والمانيا. " أنا واثق ايضا من 

أن الصين ستقدم حوافز اقتصادية للواليات المتحدة األميريكية , بريطانيا, ألمانيا , فرنسا 

وحكومات أوروبية مهمة أخرى إليجاد حل سلمي لألزمة السورية." يقول كريستوف ليمان في 

 مقابلة مع طهران تايمز يوم الثالثاء

. 

يضيف قائال :" يمكننا مقارنة الموضوع بسياسة الجزرة والعصا حيث تعتمد السياسة التركية 

 في نهاية المطاف على قرارات تتخذ في أوروبا والواليات المتحدة

 

وتابع ليمان القول بأنه " واثق جدا من أن حالا سلميا لألزمة هو أمر ممكن طالما يتم 

تناول األسباب األصلية وطالما تحافظ روسيا والصين على دورهما المسؤول فيما يتعلق 

 بانتهاكات جديدة للقانون الدولي

 

ليمان كاتب وباحث سياسي , وهو أيضا أخصائي في علم النفس ومعالجة االضطرابات 

النفسية عمل كمستشار للعديد من القادة السياسيين الكبار حول العالم, ويكتب لعدد من 

 مواقع األخبار السياسية والتحليلية, مثل اإلعالم الرابع

 (The 4th Media ). 

 

  فيما يلي نص اللقاء

س- تابعت عن كثب التطور السياسي في الصين والكونغرس الوطني الثامن عشر للحزب 

الشيوعي الصيني, والتطورات السياسية الحديثة في تركيا. ماهي توقعاتك للتطورات 

 السياسية فيما يخص الوضع في سوريا؟

 

ج- احتضن الكونغرس الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني جيال جديدا ومندفعا من 

السياسيين من كافة المستويات من الحكومات الصينية المركزية واالقليمية. وتستمر 

االصالحات على الصعيد السياسي واالجتماعي واالقتصادي ولكن بمزيد من الحذر وستعمل 

الصين على توزيع الثروة التي من شأنها تحقيق رخاء معتدل حتى للمناطق التي ال تشهد 

تطورا كبيرا. سيوفر هذا الدمج أيضا أساسا قويا لصين أكثر ثقة بنفسها والتي من المرجح 

 .ستستخدم استراتيجية القوة اللينة لتعزيز سياسيتها حتى فيما يتعلق بالشأن السوري

أنا واثق من أن الصين ستدعم روسيا بلعب دور أكثر قوة وحزم ومسؤولية في الشرق األوسط 

وسوريا وذلك من خالل دعم المبادرات الروسية بنشر قوى حفظ سالم روسية وأرمينية ومن 

 .دول أخرى تابعة لألمم المتحدة إلى سوريا خالل الربع األول أو الثاني من عام 3102



وأنا واثق أيضا من أن الصين ستمنح حوافز اقتصادية ألميريكا وبريطانية وألمانيا وفرنسا 

وحكومات أوربية مهمة أخرى وذلك إليجاد حل سلمي لألزمة. يمكن لنا مقارنة الوضع 

باستراتيجية العصا والجزرة حيث تعتمد السياسة التركية في نهاية المطاف على قرارات متخذة 

 .في أوروبا وأمريكا

حول الظروف العامة أنا واثق من أن حال سلميا لألزمة هو أمر وارد طالما يتم تناول األسباب 

األصلية للمشكلة وطالما تحافظ روسيا والصين على دورهما المسؤول في منع انتهاكات 

جديدة للقانون الدولي كما شاهدنا كيف تجاوز الناتو أحكام قرار مجلس األمن رقم 0792 في 

 .ليبيا عام 3100

النهج الذي اعتمدته روسيا والصين هو نهج القانون الدولي كأساس لمنع وحل النزاعات 

والصراعات. وفقا لميثاق األمم المتحدة, فإن اعتماد قرار لمجلس األمن يتطلب التصويت 

المتوافق لجميع األعضاء الدائمين. مع ذلك فمنذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 9 عام 0791 

على اسبانيا أصبح من الممارسات الشائعة أال يمنع االمتناع عن التصويت تنفيذ القرارات على 

الرغم من أنه لم يتم اعتمادها رسميا من خالل تصويت متوافق من قبل كافة االعضاء الدائمين 

في مجلس االمن. يعتبر هذا التصرف كممارسة خفيفة لحق النقض , وهذا يعني أن الدول 

التي لم تتخذ قرارا لن تمنع اآلخرين من تنفيذه بشرط أال تنتهك التراخيص الممنوحة من خالل 

 .نص القرار أو أن يتم تجاوزها بشكل كبير

عندما انتهك الناتو القرار 0793 عام 3100 في ليبيا ليتحول إلى طرف محارب لتغيير النظام 

الليبي قلقت روسيا والصين من أن يتم اتباع االستراتيجية ذاتها لتغيير النظام في سوريا .عندما 

أعلن أعلى قائدين للناتو قبيل مؤتمر الناتو الخامس والعشرين في شيكاغو لعام 3103أن تدخل 

الناتو في ليبيا كان ) لحظة تعليمية ومثاال يحتذى به في التدخالت القادمة ( أصبح من الواضح 

لروسيا والصين أنه ال يمكن المخاطرة باستعمال نقض خفيف قد يسيء الناتو استخدامه 

 .للشروع في عدوان على سوريا

جانب آخر مهم في النهج الروسي الصيني المتبع وهو أنه يعارض نهج الناتو االستعماري 

الجديد للسيادة الوطنية. وفقا ألحكام معاهدة وستفاليا وميثاق األمم المتحدة , ال يجوز التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة . ومع ذلك, تناقضات كالتدخالت ألسباب انسانية 

ومسؤولية الحماية ينتهكان أحكام معاهدة وستفاليا وميثاق األمم المتحدة. موقفهما كان وما 

زال خالفيا وتدرك كل من روسيا والصين أن الناتو سيستمر في انتهاك المعاهدة والميثاق إال إذا 

 .اعترضتاه في مجلس األمن

أفضل مثال عن الفكر االستعماري الغربي الجديد هو الدكتور هنري كيسنجر , الذي يتأمل فيما 

إذا كانت أغلب الدول العربية محمية بمعاهدة وستفاليا. يخمن كيسنجر أنه وبما أن حدود هذه 

الدول رسمت بشكل تعسفي من قبل قوى استعمارية سابقة فإنها ليست دوال قومية حقيقية 

ولهذا السبب فهي ال تندرج تحت معاهدة وستفاليا.ولكنه لم يكن منطقيا في أفكاره فلو كان 

 منطقيا ألم يكن عليه أم يقول معظم الدول العربية واسرائيل؟

 

س- هل ستقبل الواليات المتحدة وبريطانيا وتركيا ودول الخليج الفارسي قطر والسعودية ببقاء 

 الرئيس السوري وبأنه الحل األمثل إلنهاء أزمة 07 شهرا في الدول العربية؟

 

ج- منذ أن فشل الجيش السوري الحر بتأمين مدينة حلب كمقر إلقامة حكومة انتقالية في 

شهري حزيران وتموز من عام 3103 تشتت الدعم العسكري والسياسي الغربي. كمحاولة 

للتعويض العسكري قاموا باستيراد منظمات ومقاتلين سلفيين ووهابيين الكثير منهم مرتبط 



بتنظيم القاعدة , مما صعاب توحيد المعارضة المدعومة عسكريا وسياسيا من الغرب. اجتماع 

 .الدوحة األخير وتشكيل معارضة سياسية جديدة ليس إال إعادة تصنيع لالستراتيجية الفاشلة

إذا أخذنا بالحسبان أن محاولة بناء معارضة ذات مصداقية مدعومة خارجيا جنبا إلى جنب مع 

حقيقة أنه من المرجح أن ترى زيادة الضغط من الصين وروسيا لبدء مفاوضات مع األحزاب 

السياسية الحقيقية والمنظمات السورية الداخلية من ضمنها حزب البعث والرئيس األسد, أنا 

واثق من أن الواليات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفي النهاية أيضا فرنسا سيشاركون نهاية في 

 .سياسة حقيقية ويبدأون بالعمل لحل األزمة بدال من العمل على تفاقمها

اذا قبلت الواليات المتحدة والناتو الحل السلمي فإن دول الخليج الفارسي يسيرون معهم . في 

النهاية هي مسألة نقص في التقارب في احتياجات الطاقة واألمن لطرفين . أي حل ستقبل به 

 أوروبا سيرضي في النهاية حاجات دول الخليج الفارسي

 

س- لماذا تقف تركيا مع الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في الضغط على حكومة الرئيس 

 األسد ودعم الجيش السوري الحر؟

 

ج- تقف تركيا مع الواليات المتحدة ألنه قد تم الضغط عليها لتقف بهذا الموقف.كانت حكومة 

حزب العدالة والتنمية و رجب طيب أردوغان مستعدين للتعاون لكن تعاونهم لم يكن ممكنا إن 

لم ُيْلق القبض على 37 ضابط رفيع المستوى وعدد كبير من المعارضة. ما شهدناه في تركيا 

هو حقيقة انقالب مدعوم من قبل الواليات المتحدة والناتو. المقارنة مع الطموح العثماني قد 

يعكس أوهام رئيس الوزراء العظيم ال سياسات حقيقية. ما نراه في تركيا هو محاولة لتطبيق 

 مشروع الشرق أوسط العظيم الذي وضعته مؤسسة البحوث والتطوير

(RAND) 

في عام 0771. وهو تحويل تركيا لواليات صغيرة منتشرة على كافة المناطق المتشابهة دينيا 

 وعرقيا. وهو بالكاد تأسيس إلمبراطورية عثمانية جديدة

 

س- في إحدى مقاالتك, أشرت إلى أن المسيرات الضخمة في مختلف أرجاء تركيا في 37 

تشرين األول , وهو اليوم الوطني لالستقالل, قد أغضبت حكومة أردوغان حيث اعترض آالف 

الناس على محاوالت الحكومة االنضمام للواليات المتحدة في حربها الظالمة على سوريا. هل 

 تتفضل بشرح ذلك بشكل أكبر؟ هل الشعب التركي ضد موقف الحكومة من سوريا؟

 

ج- في 37 تشرين األول عام 0739, فازت الثورة التركية على اإلمبريالية ووكالئها. منذ ذلك 

الوقت وهذا اليوم يعد أهم االحتفاالت الوطنية في تركيا حيث يحتفل الماليين من الشعب 

التركي في الشوارع سنويا. قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بحظر هذه االحتفاالت ووضعت 

متاريس الشرطة ومنعت التظاهرات. ومع ذلك قامت الماليين بازالة هذه الحواجز.في هذا العام 

تحول يوم 37 تشرين األول إلى ثورة جديدة على اإلمبريالية الجديدة ووكيلها, رئيس الوزراء 

رجب طيب أردوغان. أنا واثق من أن حزب العدالة والتنمية قام بخطأ تاريخي في محاولة منه 

إلعادة كتابة التاريخ التركي. بعد هذه اإلهانة الكبيرة أجد من الصعب على حزب العدالة 

 والتنمية الفوز بانتخابات جديدة في وقت قريب

 

س- هال تفضلت بشرح دور السلفيين في تصاعد األمور في سوريا؟ كيف دخلوا إلى سوريا من 



 السعودية بهذه األعداد الكبيرة؟

ج- واجهت سوريا تدفقا كبيرا لميليشيات سلفية بعد الهزيمة الحاسمة للجيش السوري الحر 

في محاولته للسيطرة على حلب لجعلها مقرا لتشكيل حكومة انتقالية في شهري حزيران 

وتموز 3103. الخطة كانت محاكاة االستراتيجية التي نجحت في ليبيا, حيث كان مقر الحكومة 

 . االنتقالية في بنغازي المسيطر عليها من قبل القاعدة أو الجماعات اإلسالمية

الممول االساسي بالمال والسالح للسلفيين هي السعودية وتليها قطر. تم استيراد نشطاء 

من بنغالدش, أفغانستان , ليبيا, اندونيسا وأماكن أخرى. وخصوصا أن السعودية تحافظ على 

شبكة عالمية من المنظمات السلفية , والعديد منهم متصلين بشبكة القاعدة مثل حركة 

 .الجهاد اإلسالمي في بنغالدش

هذه المنظمات عادة ما تمول من خالل جمعيات خيرية وتراقب من خالل اتصاالت ضمن وزارة 

الداخلية السعودية. لم ينجح الجيش السوري الحر بتاسيس قيادة عامة وهذه كانت نقطة 

ضعفه منذ اليوم األول. ومنذ تدفق السلفيين بدأنا نشاهد دعوات إلقامة خالفة إسالمية سورية 

بينما تتقاتل الفصائل الصغيرة فيما بينها. القواسم المشتركة بينها هي الطمع, التطرف , المال, 

 .والسالح الخارجي

وهي استراتيجية هزيمة الذات ألنها سببت تكيف العديد من قادة وقوات الجيش السوري الحر 

وكذلك مسلحين من خارج المعارضة المدعومة خارجيا والشعب السوري مع الجيش السوري 

 والحكومة السورية وحركات االصالح الحقيقي في سوريا

 

س- قرأت في مكان ما كالما لك تقول فيه أن الحرب في سوريا هي حرب من أجل الموارد 

الطبيعية, خاصة المخزون الضخم للغاز في الخليج الفارسي وشرق البحر المتوسط. هل 

تتفضل بشرح ذلك؟ هل تقصد أن في سوريا مخزونا للغاز يريد خصوم حكومة الرئيس االسد 

 اإلقليميين والخارجيين السيطرة عليه؟

 

ج- السبب الرئيسي لالزمة السورية هو عدم وجود تقارب في احتياجات الطاقة واألمن بين 

طرفين. في عام 3119 تم اكتشاف مصادر ضخمة للغاز الخام في الخليج الفارسي ما بين قطر 

وايران وشرق البحر المتوسط, في المنطقة المدعوة حوض الفنتاين . يمكن لهذا المخزون 

تغطية استهالك الغاز في أوروبا والشرق االوسط لمدة 011 او 031 عاما. هناك خطتين 

لمشروعين لتمديد خط أنابيب , وهما ايران , العراق, سوريا , روسيا وبدرجة أقل لندن 

وفلسطين, والخطة الثانية تتشكل من قطر, أوروبا, اسرائيل, تركيا, اليونان وبدرجة أقل الواليات 

 .المتحدة األمريكية

في الوقت الحالي تزود روسيا حوالي 33% من استهالك الغاز الخام في أوروبا. هذه النسبة 

ستزداد عندما يبدأ خط االنابيب في البحر الشمالي بين روسيا والمانيا بالعمل. بسبب سعي 

الواليات المتحدة للهيمنة على روسيا والصين فاحتمال أن تقوم روسيا بالسيطرة على موارد 

الغاز في الشرق األوسط والبحر المتوسط يثير مخاوف أمنية في أوروبا. هذا هو السبب 

الرئيسي للصراع. ومع ذلك فأنا أؤمن بأنه يمكن التوصل إلى حل إن قامت روسيا وأوروبا بزيادة 

 الترابط من النواحي االقتصادية والسياسية

 

س- كيف يمكن إلسرائيل االستفادة من الصراع في سوريا؟ هل حقا أن ضعف سوريا واإلطاحة 

بحكومة الرئيس االسد سيجعل من السهل على إسرائيل مواجهة إيران وحتى بدء ضربة 

 عسكرية ضد إيران؟



 

ج- سوريا هي روح األمم العربية التي دعمت مرارا وتكرارا القضية الفلسطينية. إضعاف سوريا 

سيكون مفيدا إلسرائيل من الناحية الفلسطينية ومن ناحية إضعاف سوريا عسكريا وسياسيا. 

وحسب معلوماتي فإن اسرائيل تخطط لضم الجوالن السوري المحتل وأجزاء من الجنوب 

اللبناني وشرقي القدس والقسم األكبر من الضفة الغربية. وسوريا هي العقبة الرئيسية التي 

تمنع هذه الخطة. حل القضية الفلسطينية بالنسبة السرائيل يكمن في تأسيس والية 

فلسطينية صغيرة في مقاطعة غزة تسيطر عليها حماس واالعتراف بهذه الوالية. بإضعاف 

سوريا وحزب هللا أو لبنان سيكون من السهل على اسرائيل والواليات المتحدة شن حرب على 

 .إيران واالستيالء على موارد النفط والغاز في كافة أرجاء المنطقة


