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الملف
مارلني خليفة

@marlenekhalife

سفير الصني :كورونا قيد اإلحتواء
وال دليل علميًا على نظرية املؤامرة
تطوق الصني عواقب وباء كورونا الذي يشغل العامل ،بحس عال من املسؤولية .لكن الوباء مل يوقف تحول الصني تنينا
اقتصاديا والعبا يف السياسة الخارجية الدولية ويف الرشق االوسط
ميكن ان يستلهم لبنان دروسا عدة من
املعجزة الصينية ،خصوصا يف ظل االنهيار
االقتصادي واملايل وتداعياته االجتامعية التي
يعاين منها اللبنانيون بشكل عميق .اال ان
لبنان ال يقوم بالجهد الالزم من اجل االفادة
من خربات الصني التنموية .يف لفتة رسيعة،
ميكن اكتشاف ان النموذج االقتصادي
والتنموي الصيني متكن من تحقيق معدالت
منو عالية جدا بلغت احيانا  14يف املئة،
منتشلة مئات املاليني من الشعب الصيني من
براثن الفقر ،فتصدرت الصني قامئة التجارة
الخارجية الدولية بالبضائع .االمر الذي
مكنها من تكوين احتياطي هائل بالعمالت
االجنبية ،تحولت معه اىل ممول رئييس
لديون دول كربى ،منها الخزينة االمريكية.
عام  2013تحولت مبادرة الحزام والطريق
اىل عالمة فارقة يف السياسة الخارجية
للصني ،بعدما اعلنها الرئيس يش جني بينغ
لريسم مسارا اقتصاديا واجتامعيا وسياسيا
جديدا للتحول من اقتصاد موجه مركزيا اىل
اقتصاد مرن واكرث استجابة ملحركات السوق،
واالنتقال اىل منوذج تنمية متجدد يسمح
باندماج اوسع للصني يف االسواق العاملية من
جهة ،ويلبي الحاجة املتزايدة اىل ايجاد فرص
عمل من جهة ثانية.
ميكن ان تساعد الصني لبنان بالكثري .لكنه
لغاية اليوم مل يقدم اي اقرتاح لها النجاز
مشاريع ضخمة تستهوي الرشكات الصينية
الكربى ،وذلك بحسب ما قال السفري الصيني
يف لبنان وانغ كيجيان لـ"االمن العام" .كام ان
لبنان ،وعىل الرغم من توقيعه مذكرة تفاهم
للتعاون مع الصني عام  ،2017ال يبذل
جهودا كافية لالفادة من التجربة الصينية
التي شهدت مع تويل الرئيس يش جني بينغ
مقاليد السلطة عام  2013ورشة اصالحات

خرباء صينيني ومن منظمة الصحة العاملية
عن وجود روابط وثيقة بني هذا الفريوس،
وبني نوع محدد من الخفافيش ينترش يف
الصني ويف جنوب رشق اسيا وافريقيا ويف
عدد من البلدان ،لكن مل نعرف كيفية انتقال
هذا املرض من الخفافيش اىل االنسان لغاية
اليوم .يبدو ان انتشار هذا الفريوس انطلق

من سوق االسامك والدواجن يف ووهان ،من
دون معرفة كيف .اصبحت ووهان ومقاطعة
هويب مركزا للوباء .بازاء هذا الواقع اتخذت
الحكومة الصينية اجراءات شديدة وشاملة
منها فرض حصار شامل عىل مدينة ووهان
حيث مصدر الوباء ،ومنع دخول املواطنني
وخروجهم خوفا من انتشار هذا الفريوس.
■ هل نجا اشخاص اصيبوا بهذا املرض؟
□ نعم ،بلغت حاالت الشفاء لغاية اليوم
اكرث من ستة االف حالة.
■ هل حصل ذلك بسبب اكتشاف دواء له؟
□ مل يتم التوصل اىل لقاح لغاية اليوم،
النه ال يوجد دواء للمرض سواء يف الصني
او يف بلد آخر .علام ان الفريوس ال يؤدي
يف ذاته اىل الوفاة ،بل اىل اضعاف جهاز
املناعة ،وتحدث حاالت وفيات للمرىض
الذين يعانون من امراض مصاحبة وخصوصا
امراض رئوية وقلب وحاالت اخرى .هذه
الحاالت هي التي تؤدي اىل الوفاة .االدوية
التي تستخدم اليوم هي لتقوية املناعة
ولعالج امراض اخرى .يف الوقت ذاته ،يعمل
الخرباء الصينيون ونظراؤهم يف العامل عىل
تجربة االدوية لعالج هذا الفريوس وتطوير
لقاح مالئم.

سفري الصني يف لبنان وانغ كيجيان.

داخلية عىل مختلف الصعد ،اىل جانب حركة
ديبلوماسية خارجية نشطة وغري مسبوقة.
■ ظهور وباء كورونا او "كونفيد  "19مل
يكن حدثا متوقعا يف الصني .كيف واجهت
الحكومة الصينية تفيش هذا الوباء؟
□ ظهر هذا الفريوس الجديد يف نهاية عام
 ،2019حيث اكتشف وجود فريوس مجهول
الهوية يحمل عدوى قوية ويؤدي اىل التهاب
رئوي ال عالج له .اكتشفت حاالت االصابة

االوسع يف مدينة ووهان التي تقع يف وسط
الصني وتضم  11مليون نسمة ،وهي عاصمة
مقاطعة هويب .تعد ووهان مركزا تجاريا
وصناعيا وعلميا كبريا .بعد اكتشاف هذا
املرض عمل الخرباء الصينيون عىل تحديد
هذا الفريوس ،وتم فرز الفصيلة التي ينتمي
اليها فتبني انه من عائلة فريوس كورونا
املتشعبة جدا وتشمل السارس الذي رضب
الصني عام  ،2003وليس من معلومات
وافية حول كيفية انتقاله .مثة تقديرات من

كورونا ال ينتشر
من خالل البضائع

■ كيف كان التعاطي الدويل مع هذا
املوضوع؟
□ ابدأ بالتعاطي الصيني مع هذا املرض،
حيث اتخذنا اجراءات قوية وصارمة من عزل
مقاطعة هويب بالكامل وقطع طرق االنتقال
منها اىل مناطق اخرى .يف الوقت عينه ،نحن
نترصف بكل مسؤولية تجاه صحة املواطنني
الصينيني وتجاه صحة شعوب العامل .اوقفنا
جميع رحالت الوفود الصينية اىل الخارج ،اذ
توافق انتشار الوباء مع احتفاالت رأس السنة
الصينية ،حيث تخرج وفود سياحية صينية
اىل انحاء العامل ،وعدد السائحني الصينيني
يبلغ سنويا  140مليون سائح .لو مل تتخذ
اجراءات لكان انتقل املرض اىل انحاء العامل.
نحن ترصفنا بحس عال من املسؤولية ،كذلك
نحن نتعاون بشفافية عالية مع منظمة

الصحة العاملية من خالل تنظيم البيانات عن
الفريوس واالجراءات التي نتخذها ونتائجها،
ونشارك هذه البيانات مع خرباء يف منظمة
الصحة العاملية.
■ كيف كان التعاطي اللبناين بعد سجال
حول باخرة تنقل بضائع من الصني؟
□ قبل لبنان ،بادرت بعض الدول يف العامل
اىل فرض قيود عىل االفراد وعىل التعامل مع
الصني ،ونعتقد ان هذه االجراءات مبالغ
فيها الن املرض ال ينتقل بالبضائع .يقول
خرباء الصحة العاملية ان طريقة االنتقال هذا
الفريوس هي من طريق الرذاذ الذي يخرج
من فم االنسان .لكن الفريوس ال يعيش
عىل سطح جاف اال بضع ساعات .بالنسبة
اىل لبنان ،منذ بداية هذا الوباء والسفارة
الصينية يف لبنان تتعامل بشكل وثيق منسقة
مع وزارة الصحة اللبنانية ونتبادل معلومات
بشكل يومي .بحسب ما علمنا من الوزارة ان
كل مسافر قادم من الصني يجب ان يفحص
حرارته يف املطار ،وان يسجل وسائل االتصال
واملتابعة مع هؤالء القادمني من الصني.
واذا كان هناك من اعراض يجب ابالغها اىل
السلطات الصحية يف لبنان او تسجيلها يف
السفارة ،ونحن نقوم بتعميم هذه املعلومات
بني الجالية الصينية ونطلب منها التزام كل
التعليامت .يف العودة اىل الباخرة ،تعاملت
السلطات الصحية اللبنانية بكل مسؤولية
علمية مع هذا املوضوع .يف االصل ليست
الباخرة صينية بل فرنسية وتتعامل مع رشكة
صينية للشحن البحري .اما الطاقم فمتنوع
بني صينيني وجنسيات اخرى .قبل وصول
الباخرة اىل لبنان كان بعض افراد الطاقم
من غري الصينيني يعانون من درجات حرارة
مرتفعة ،لكن تم شفاؤهم قبل وصولهم
اىل لبنان ،وكانوا يعانون من مرض عادي.
تم الحصول عىل تصديق صحي من جهات
ايطالية ومرصية قبل وصول السفينة اىل
لبنان ،ثم قامت السفينة بالتفريغ والعمل يف
ايطاليا ومرص قبل ان تأيت اىل لبنان.
■ كرثت نظريات املؤامرة عن ان تفيش هذا
الفريوس متعمد ،وقد ارسل اىل الصني
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بدأنا العمل يف منتصف شباط وقد تكون
بعض االثار بسبب تعرث االنتقال والشحن
والتواصل الطبيعي بني التجار او صعوبة
يعاين منها بعض الرشكات الصينية الستهداف
التشغيل بسبب االجراءات الصحية.

الصني مستعدة ملساهمة
اكبر في قوات اليونيفيل
ثمة محاولة لتصدير
النبيذ وزيت الزيتون اللبناني
الى الصني
الصني ترفض ربط عودة
النازحني واعادة اعمار
سوريا بالحل السياسي
خلل كبري يف امليزان التجاري بني لبنان والصني.

بسبب التنافس التكنولوجي والتجاري
العاملي؟
□ اكد املتحدث باسم الخارجية الصينية ان
ال اساس علميا لهذه النظريات املختلفة،
الننا نؤكد ان االمراض هي عدو مشرتك
للبرشية ،وبالتايل ليس من دليل علمي او
منطقي لهذه النظريات.
■ دخل لبنان يف منظومة اقتصادية
واجتامعية جديدة .هل سيلقى مساعدة
الصني؟
□ مثة عالقات اقتصادية قوية بني الصني ولبنان
تعود اىل حقبة بعيدة منذ بدء العالقات
الديبلوماسية عام  .1971الصني اكرب رشيك
تجاري للبنان ،ويبلغ حجم التبادل التجاري
نحو ملياري دوالر امرييك .هناك تشاور
مستمر ونقاشات مستمرة بني الحكومتني

والوزارات وقطاع العاملة يف البلدين حول
سبل التعاون الثنايئ يف مشاريع تنموية يف
اطار مبادرة الحزام والطريق .طرحت الصني
بناء طريق اقتصادي هو طريق الحرير يبدأ
من الرشق وصوال اىل الغرب ،مرورا بالرشق
االوسط واسيا الوسطى ولبنان جزء من هذا
الحزام .الحكومة اللبنانية كانت متجاوبة
جدا بالتعاون مع الصني يف هذا االطار ،وقد
تم توقيع مذكرة تفاهم بني البلدين يف هذا
الخصوص يف العام  .2017هناك مناقشة
مستمرة وتساهم الصني يف تقديم مساعدات
اقتصادية وانسانية للبنان يف السنوات
املاضية ،خصوصا يف مساعدة لبنان للتعامل
مع ازمة النازحني السوريني .قدمت الصني
دفعات من املساهامت اىل املجتمعات
املضيفة .كذلك كان اتفاق عىل ان متول
الحكومة الصينية املعهد الوطني العايل

للموسيقى الجديد .نلنا اخريا اذنا بالتشغيل
من الحكومة وقد بدأنا عمليات الحفر،
اما البناء فسينتهي يف غضون  3اعوام .يف
الوقت الراهن مثة تأخري بسبب اثار الوباء
يف الصني الذي مينع تنقالت بعض االفراد
العاملني عىل املرشوع ومنهم مهندسون،
وال اعتقد ان التأثري سيكون طويال .اما
بالنسبة اىل املشاريع االخرى فتتعلق بالبنى
التحتية والكهرباء وسواها ،ونحن منفتحون
للعمل مع رشكائنا يف لبنان سواء بالنسبة
اىل مشاركة الرشكات الصينية يف املناقصات
الدورية او بالنسبة اىل التعاون الثنايئ يف
مجاالت مختلفة .نحن عىل استعداد ملتابعة
هذه املشاورات مع الجهات الرسمية.
■ هل من املمكن ان يزيد مستوى التصدير
اىل الصني؟

□ نبذل جهودا متواصلة يف هذا املجال
لتشجيع زيادة الصادرات اللبنانية اىل
الصني .نحن نتعاون بشكل وثيق مع وزارة
االقتصاد والتجارة اللبنانية الختيار سلع
لبنانية ذات ميزات تنافسية خاصة من اجل
تصديرها اىل الصني .حتى االن يتم تصدير
بعض املأكوالت مثل الشوكوال ،ونحاول
تصدير النبيذ وزيت الزيتون وايجاد سلع
جديدة .كذلك نحن نقدم مساعدات
ونتعاون بشكل وثيق مع وزارة االقتصاد
لتشجيع املشاركة اللبنانية يف معارض
تجارية صينية لعرض املنتجات اللبنانية.
■ هل ا ّثر الوباء عىل استقدام البضائع من
الصني والتصدير؟
□ ليس االن الننا كنا يف فرتة اجازة رأس
السنة الصينية حيث توقفت الحركة كليا.

■ تشارك الصني يف عمليات حفظ السالم
باكرث من  400ضابط ركن وضابط وجندي.
هل تزمع خفض عديدها يف هذه القوات؟
وكيف تق ّيم مهمتها يف لبنان؟
□ بالعكس ،نحن مستعدون ملساهمة اكرب
يف قوات اليونيفيل الننا نؤكد دوما عىل
اهمية وجود هذه القوات يف جنوب لبنان
ودورها يف الحفاظ عىل االمن والسلم يف
منطقة الجنوب ومنطقة الرشق االوسط،
حيث يعود الهدوء بدرجة كبرية اىل وجود
اليونيفيل .نحن نرى انه يجب تعزيز دور
اليونيفيل وليس خفض عديدها ،واكرر اننا
عىل استعداد ملساهمة اكرب يف عملياتها.
■ هل من استثامرات صينية جديدة تعد يف
لبنان؟ وماذا عن مشاركة الصني يف مناقصات
مستقبلية تتعلق بقطاعي الغاز والنفط؟
□ يف الوقت الراهن ،ليس من استثامر
كبري السباب عدة .مل يطرح لبنان يف
االعوام املاضية مشاريع كربى ،يف حني ان
الرشكات الصينية لديها امكانات ضخمة
وتهتم مبشاريع كربى .اما الرشكات الصغرى
فيصعب عليها الوصول اىل السوق اللبنانية.
االمر االخر ،هنالك معرفة ضئيلة للرشكات
الصينية باالسواق اللبنانية ،لذلك تبذل
جهودا من اجل استكشاف السوق اللبنانية
ودرسها .بالنسبة اىل قطاعي الغاز والنفط
مل تشارك الرشكات الصينية يف املناقصة ومل
تتضح االسباب ،لكنها ليست اسبابا سياسية.
■ حاولت الصني لعب دور مهدئ اخريا
بعد التوتر الذي نشأ اثر اغتيال اللواء قاسم
سليامين .هل لك ان تخربنا عن الدور الذي
لعبته وزارة الخارجية الصينية يف هذا املجال
ويف الرشق االوسط عموما؟
□ نحن نعمل عىل تحقيق االمن والسلم

يف الرشق االوسط ملا يتمتع به من اهمية
كبرية لناحية الطاقة والجيوبوليتيكية
ومكافحة التطرف واالرهاب ،ونتعاون مع
الجميع يف حل النزاعات يف منطقة الرشق
االوسط عىل املستوى الدويل املتعدد
الطرف وعىل املستوى الثنايئ .نعمل عىل
تسوية امللفات الشائكة مثل امللف النووي
االيراين ،وقد بذلنا جهودا قوية جدا مع
رشكائنا يف العامل للتوصل اىل اتفاق نووي
ايراين وما زلنا ندعو اىل الحفاظ عىل
هذه االتفاقية كونها نتيجة للديبلوماسية
املتعددة الطرف ولحل النزاع االقليمي
الشائك من طريق مفاوضات سلمية عوضا
من الحرب.
■ هل مثة موقف صيني من صفقة القرن؟
□ ما زلنا ندرس هذه املبادرة ،لكننا اكدنا
اكرث من مرة ان القضية الفلسطينية يجب
ان تحل عىل اساس قرارات االمم املتحدة
ذات الصلة والرؤية املشرتكة املتفق عليها،
ومنها االرض يف مقابل السالم وحل الدولتني.
اي اقرتاح حول تسوية هذه املشكلة يجب
ان يراعي مصالح جميع االطراف السيام
الجانب الفلسطيني ،واالستامع اىل ارائهم
حتى نضمن حقوقهم الوطنية املرشوعة،
واهمها دولة فلسطينية مستقلة ذات
سيادة وعاصمتها القدس الرشقية وايضا حق
العودة لالجئني ،وهي من ضمن الحقوق
الوطنية املرشوعة.
■ ماذا عن مشاركة الصني يف اعادة اعامر
سوريا؟
□ الصني مستعدة للمشاركة يف اعادة االعامر
يف سوريا منذ بداية االزمة .االهم يف سوريا
هو وجود حل سيايس وعودة النازحني واعادة
اعامرها .الحل السيايس هو املوضوع االسايس
لكن يجب ان يتم من السوريني انفسهم ووفقا
لقرارات االمم املتحدة ذات الصلة .لسنا مع
الربط بني عودة النازحني واعادة االعامر يف
سوريا وبني العملية السياسية ،ونرى رضورة
عودة النازحني اىل سوريا واعادة االعامر يف
ارسع وقت ممكن.
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