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 العدد (٣٢) – أیلول / سبتمبر ٢٠١٩

 

 االفتتاحیة:

 قضایا ما زالت مطروحة أمام الفكر السیاسي العربي
 

1 



 

٢٠١٩  � ��� �� ��� / ��� ��
ٔ
� (٣٢) �����                   ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��

���� �� �����                     ������ ��� ��� ��   

 
 

 
ر  أظهرت بدایة األلفیة الثالثة، مع عودة االحتالل عبر (بغداد)، أنَّ العرب لم یتجاوزوا مرحلة " التحرُّ
ر االجتماعي"، بالترافق مع عدم إنجازهم، أو باألحرى فشلهم، في إنجاز  الوطني " إلى مرحلة " التَّحرُّ

 مهام " التَّنمیة والتَّحدیث " و" االستقالل االقتصادي " للدخول في نادي األمم المتقدمة.

 اآلن مازالت مهام المرحلة البرجوازیة مطروحة بقّوة على جدول أعمال العرب، ألن اللیبرالیین لم
 یستطیعوا إنجازها عبر برنامجهم اللیبرالي، و كذلك القومیین من خالل برنامجهم المطلي بشعارات

ه من العالقات البرجوازیة، الممزوجة  اشتراكیة، حیث وصل العرب من خالل األخیرین إلى شكل مشوَّ
 بكثیر من العالقات البطریركیة القدیمة والمفاهیم الریفیة، من دون أن یصلوا إلى الحداثة والتقدُّم

 العصري، ال بمعنى الجانب القانوني - الحقوقي - الدستوري وال بمعنى استیعاب التقنیة وانتاجها، وال
 على صعید الصناعة، وال على صعید تجاوز العالقات الماقبل رأسمالیة في المجتمع (عشائر - طوائف)،
 وال بمعنى عالقات المرأة والرجل، وال على صعید بناء مواطنة تتحدَّد، كمفهوم، من خالل الوطن ولیس

 من خالل شيء آخر (طائفة - دین - عشیرة - منطقة).

 یكتسب البرنامج الدیموقراطي، الذي طفى إلى سطح الحیاة السیاسیة العربیة في العقدین االخیرین من
ته من فشل القومیین، وقبلهم اللیبرالیین، في تحقیق مهام المرحلة البرجوازیة، وهو  القرن العشرین، قوَّ

 برنامج (سواًء وعى القائمون بالدیمقراطیة أم ال) لیبرالي في االقتصاد (ولو مع إمكانیة تحدید، عبر
 استفتاء وطني، حدود قطاع الدولة في االقتصاد)، وبرجوازي من حیث الحقوق الدستوریة والسیاسیة.

 تأتي إشكالیة الحركة الدیموقراطیة العربیة من عدم وعیها الكافي للترابط بین الجانبین السیاسي
 واالقتصادي في البرنامج الدیموقراطي، وذلك نابع باألساس عن میل الكثیرین منها إلى ربط هذا

 البرنامج بمكافحة االستبداد السیاسي فقط، وربَّما كان ذلك ناتجًا عن إتیانهم ومجیئهم إلى (الدیموقراطیة)
 على هذا األساس قادمین من أیدیولوجیات شمولیة، سواء كانت ذات طابع قومي عربي أو سوفیتي

ر الالرأسمالي) مع  ستالین، مع احتفاظهم بالكثیر من مفاهیمهم السابقة حول (القطاع العام) و (التطوُّ
 حذف "الدولة الشمولیة".

 أضافت المرحلة الراهنة من عودة االحتالل للمنطقة العربیة، عبر العراق، إشكالیة جدیدة انضافت إلى
 إشكالیات الحركة الدیموقراطیة : أدَّى وجود دیكتاتور، و نظامه في العراق، هو في حالة مواجهة و

ع بالدیمقراطیة، إلى إنشاء تناقض حصل بین ( الدیموقراطیة ) و(  مجابهة مع (القطب الواحد) المتدرِّ
 الوطنیة) أثناء األزمة العراقیة و الحرب التي أعقبتها، ولم یكن ذلك على الصعید النظري فقط، وإنَّما من

 خالل العملیة والممارساتیة للقوى السیاسیة العراقیة، والشخصیات والفعالیات الثقافیة المعارضة
اسة والمثقفین العرب الدیمقراطیین في بلدان  لدیكتاتور بغداد، وكذلك من خالل مواقف الكثیر من السَّ

 عربیة أخرى الذین غلَّبوا رحیل الدیكتاتور على ما عداه.
 ال یطرح (القطب الواحد)، عبر مجیئه للهیمنة على المنطقة العربیة، موضوع (الدیموقراطیة) فقط،

 وإنَّما أیضًا (اقتصاد السوق) و (التَّحدیث) في التعلیم و القضاء و المؤسسات : من المحتمل أن یؤدِّي هذا
 أیضًا، كما حصل في موضوع (الدیمقراطیة) و (الوطنیة)، إلى اصطفافات ضّدیة، أو إلى عدم قدرة

 الحداثیین العرب على الجمع الناجح بین (الحداثة) و (اللیبرالیة) و (الدیموقراطیة) وبین مكافحة هیمنة
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 (القطب الواحد) وسیاساته ، فیما من الممكن كذلك، في الجانب اآلخر، أن یؤدِّي ذلك بكل من هو ضد

 (القطب الواحد)، من قومیین وإسالمیین وماركسیین، إلى االنجرار إلى وضعیة یصبح فیها (التَّحدیث) و
 (اقتصاد السوق) عند الطرف المضاد، أو إلى أن یربطوا القضیتین األخیرتین بواشنطن.

 كل هذه القضایا السابقة تقود إلى طرح إشكالیة واحدة: هل تكون المقاومة للقطب الواحد على أساس
 برنامج وطني محض، أو قومي محض، أم أنَّه یجب أن تحتوي على قضایا دیموقراطیة ، واقتصادیة،

 ودستوریة، وتحدیثیة، لتجاوز ما كان علیه الوضع عند (إبراهیم هنانو) و (عمر المختار) و (جبهة
  التحریر الوطني الجزائریة)؟

 إذا تركنا القضیة السابقة والتي هي محصلة تراكمیة للقضایا المذكورة قبلها، فإنَّ فشل تحقیق (الوحدة
 العربیة) بعد قرن كامل من بدایة طرحها مع (الشریف حسین) في عام 1916، یثیر قضایا عدیدة، ال

 یمكن حسمها إال بعد نقاش واسع في الساحة العربیة: هل فشل (الوحدة العربیة) ناتج فقط عن القوى
 الدولیة التي كانت ضد تحقیقها (فرنسا - االتحاد السوفیتي - الوالیات المتحدة - بریطانیا، ولو أنَّ األخیرة

  شجعت قیام الجامعة العربیة ثم حبذت مشروع الهالل الخصیب)؟

 أم: أنَّ الخلل كامن في العوامل المحلیَّة، أیضًا و أساسًا، مثل التَّناقض في المصالح، بین الدول الغنیة
انیة والفقیرة اقتصادیًا إالَّ أنَّها أرقى تعلیمیًا و كَّ ان وبین الدول ذات الكثافة السُّ كَّ  البترولیة والقلیلة السُّ

 تحدیثیًا (بالد الشام و مصر)، أو لوجود حواجز جغرافیة - دیمغرافیة غریبة و معادیة، كما حصل بعد
 قیام إسرائیل بین الشام ومصر؟ ثّم: هل طرح الوحدة العربیة، بمعنى الكیان السیاسي الواحد الممتد من
 الخلیج إلى المحیط، وبغض النظر عن كون هذه الرقعة الجغرافیة ذات وحدة ثقافیة -شعوریة مع لسان

 عربي، هو قائم على حقیقة تاریخیة ُمتَّسقة ومنسجمة مع مجرى التاریخ، أم أنَّ وحدة (أو اتحادها)
 األقالیم (الهالل الخصیب - الجزیرة العربیة - وادي النیل - المغرب العربي) هي الواقعیة أكثر؟ لنصل

 إلى قضیة ثانیة: ما هي عالقة (العروبة) و (اإلسالم)، وهل األولى وعاء مادي أعطاه الثاني الهویة
 الثقافیة الحضاریة، بعد أن جمع أكثریة العرب في كیان سیاسي واحد عبر دین جدید أم هناك بعد آخر؟

 وهنا: ألم یكن أحد إشكالیات الحركة القومیة العربیة، وخاصة من خالل ظروف نشوئها ضدَّ "مركز
 الخالفة اإلسالمیة" عند العثمانیین، وعبر بعض حاملیها، نشوء تناقض داخلها بین (العروبة) و

 (اإلسالم)؟ ثمَّ: لماذا لم تستطع الحركة القومیة العربیة، إذا تركنا فشلها في مواضیع (الوحدة العربیة) و
 (الغرب) و (إسرائیل)، إنشاء كیانات وطنیة یتم فیها تغلیب قیم (الوطن) و (األمة) على (الطائفة) و

 (الدین) و (العشیرة)؟ لنصل أخیرًا إلى موضوع األقلیات القومیة في الوطن العربي: هل الحل في
 إعطائها (حق تقریر المصیر)؟ أم: أنَّه یجب إیجاد أشكال غیر االنفصال؟ ثمَّ: هل إعطاء حقوق ثقافیة،

 كما جرى ویجري في الجزائر مع البربر أو في حال یمكن أن یحصل في بلدان عربیة معینة مع األكراد
 (سوریا، مثًال)، یمكن أن یكون ذلك بدون مطالب موازیة من األكثریة العربیة تطلب عدم اعتبار ذلك

 سلم تدریجي نحو مطالب أعلى أو تطلب االعتراف من األقلیة القومیة المعنیة بالحدود القائمة؟
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 یطرح الفشل العربي في موضوع (فلسطین - إسرائیل) قضایا مماثلة لموضوع (الوحدة العربیة): هل

 الطریق الذي اختط، عربیًا في المواجهة مع إسرائیل، هو الصائب سیاسیًا وتاریخیًا، بخالف طریق
 (بورقیبة) و (السادات) ؟ ثمَّ : هل یمكن للعرب أن یستمروا في المواجهة، بظل الظروف الدولیة الجدیدة

زًا في شرق (الهالل  التي ترید (التسویة)، وخاصة في مرحلة أصبح فیها التوتُّر االقلیمي متركِّ
 الخصیب)، وأصبح مركز الثقل االقلیمي في طهران المتواجهة مع واشنطن بعد اتفاق لم یعمر أكثر من

 سنتین بینهما  بعد سقوط عاصمة الرشید العباسي، ما یدفع (القطب الواحد) إلى تبرید شرق المتوسط
  لمواجهة التوتُّرات هناك؟ هنا: هل تعني (التسویة) نهایة الصراع، أم أنَّها مدخل إلى شكل جدید له؟

 حتَّى اآلن، وبعد قرن من بدء مشروع (الوحدة العربیة) وما رافقه من فشل، وبعد نصف قرن من الفشل
اسة العرب أنفسهم وجهًا لوجه أمام  الكبیر في موضوع (فلسطین - إسرائیل)، لم یضع المفكرون والسَّ

 األسئلة التي وّلدها هذان الموضوعان، إضافة إلى القضایا التي یوّلدها موضوع (الدیموقراطیة)
 وإشكالیاته، مرفوقًا بفشل (التحدیث) و (التنمیة)، مع القضایا التي وّلدتها عودة االحتالل إلى دیار العرب
ل مع عدم إنجاز مهام (التحرر الوطني): إنَّ اإلجابة على هذه األسئلة،  وما أعادتهم معها إلى المربَّع األوَّ

 والطریقة التي یمكن من خاللها إدارة نقاش عربي حول هذه المواضیع، من الممكن أن یحّددا مالمح
 الفكر والسیاسة عند العرب في المرحلة القادمة.

 

 محاولة في تحدید "السلفیة"

 محمد سید رصاص
 

 في العهد األموي تَملَّك الكثیر من المسلمین شعور باالبتعاد عن المثال الذي كان زمن النبي ومن بعده
 أبو بكر وعمر. قال سعید بن جبیر (ت 94 هجریة): "ما لم یعرفه البدریون فلیس الدین" (الشاطبي:

 "الموافقات"، ج4، دار المعرفة، بیروت 1975، ص 78). هذا الشعور وجد أیضًا عند بعض الصحابة
 منذ زمن ما بعد وفاة عمر بن الخطاب في الیوم األول من عام 24 للهجرة بعد ثالثة أیام من الطعنة التي

 تلقاها في المسجد من الفارسي أبو لؤلؤة. قال عبد اهللا بن مسعود (ت32هـ): "لیس عام إال والذي بعده
 أَشّر منه" (الشیخ محمد بن عبد الوهاب: "كتاب فضل اإلسالم"، وزارة الشؤون اإلسالمیة، الریاض

 1422هـ، ص13). وصل هذا الشعور إلى ذروته عند اإلمام مالك بن أنس (93- 179هـ،) الذي كان
 أول من قال بمقولة "السلف الصالح" وقصد بها الصحابة ومن عاصر الصحابة وتابعهم، واإلمام مالك
 أتى وریثًا لـ "مدرسة أهل الحدیث" في الفقه المتمركزة في الحجاز والتي قالت بـ "األثر" كأساس للفقه

 وأحكامه، وأوله "الحدیث النبوي" ومعظم رواته حجازیون، ضد "مدرسة الرأي" المتمركزة في العراق،
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 وقد عنت هذه المقولة أن هناك عهدًا مثالیًا یكون االقتداء به هو اإلسالم، وما دون ذلك هو "بدعة" أو

 "إحداث" لم یعهده اإلسالم المعطى زمن النبي ومعه ومن بعده المسلمون األوائل من الصحابة والتابعین.

 لم یكن تفكیر مؤسس المالكیة هو الغالب في السیاق التاریخي العام لمسار الفكر اإلسالمي، ولكن، في
 محطات منفردة، وجدت نزعات مماثلة تنتخب "ماضیًا اسالمیًا مثالیًا" تضعه في مواجهة مسلمي

 عصرها وبالتضاد معهم، كما نجد عند أحمد ابن حنبل (ت241هـ) في مواجهة المعتزلة في زمني
 المأمون والمعتصم، حیث طرح نزعته الحرفیة االقتدائیة بالكتاب والسّنة في مواجهة األخطار العقائدیة
 التي رآها في عقیدة المعتزلة حول "خلق القرآن". هذه النزعة هي وقائیة ودفاعیة. كان هذا أیضًا عند

 ابن حزم األندلسي (994-1064 م/ ت594)، الذي عاش فترة انحطاط الدولة األمویة في األندلس
 وسقوطها ثم بدء عهد ملوك الطوائف منذ عام 1031 میالدیة، حین طرح المفكر األندلسي فكرة

 "األصل-النبع" ممثًال في "الكتاب والسّنة" وضرورة االقتداء بظاهرهما من دون تأویل أو إعمال الرأي.
 وصلت هذه النزعة إلى اكتمالها مع ابن تیمیة (ت728هـ/ 1328م)، وهو الذي عاش فترتي الصلیبیین
 والتتار وحارب فكریًا الفالسفة وعلماء الكالم والمتصوفة والشیعة، ثم دخل في صدام مع الممالیك حتى
 انتهى األمر بوفاته في سجن القلعة بدمشق، حین طرح في كتابه "الفرقان بین الحق والباطل" أن أصل

 "مذهب أهل السّنة" هو النظر "فیما قاله اهللا والرسول، فمنه یتعلم وبه یتكلم، وفیه ینظر ویتفّكر، وبه
 یستدل، فهذا أصل أهل السّنة" (مكتبة دار البیان، دمشق 1993، ص41)، ومحددًا فضل الصحابة من
 خالل "اعتصامهم بالكتاب والسّنة" (ص17) أي محددًا "السلف" من خالل "األصل"، ومحددًا مفهوم

 "البدعة" عبر "ما تقدموا/ أي أصحاب الرأي من فالسفة ومتكّلمین ومتصوفة/ فیه بین یدي اهللا ورسوله"
 (ص42).

 یالحظ هنا انفراد اإلمام مالك بمقولة "السلف الصالح"، فیما اقترب ابن حنبل من مالمسة مفهوم
 "األصل" الذي الحقًا كان أول من طرحه ابن حزم ثم وصل إلى اكتماله في مفهوم "أصل أهل السّنة" مع

 ابن تیمیة: مفهوم "األصولیة" انبنى على فكرة ابن تیمیة تلك التي وصلت عند سید قطب في "معالم في
 الطریق" (مكتبة وهبة، القاهرة 1964) إلى حدود القول إنه كان "قصد رسول اهللا أن یقصر النبع الذي

 یستقي منه ذلك الجیل في فترة التكوین األولى على كتاب اهللا وحده" (ص16) وهو یبني مفهومه
 كأصولي عن "االنحراف" و "العودة إلى الجاهلیة" بسبب "اختالط النبع األول"(ص16).

 "السلفیة" و"األصولیة" مفهومان في الفكر السیاسي حدیثان من بنات أفكار القرن العشرین، ولو كانت
 قاعدة األول عند مالك بن أنس، وقاعدة الثاني عند ابن تیمیة: اختلط االثنان عند شامي طرابلسي هو

 رشید رضا (1865-1935) جعله سقوط دمشق بید الفرنسیین مع معركة میسلون (24 تموز/ یولیو
ب األمیر  1920)، وهو الذي كان قبل أربعة أشهر ونصف الشهر رئیسًا للمؤتمر السوري الذي نصَّ

 فیصل بن الحسین ملكًا على المملكة السوریة، یهجر األفكار اإلصالحیة ألستاذه محمد عبده. وتأسست
 "السلفیة" على ید تلمیذ دمشقي له هو محب الدین الخطیب (1886-1969)، وتأسست "األصولیة" على

 تلمیذ مصري له هو حسن البنا (1949-1906).
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 مال رشید رضا أكثر نحو "السلفیة" ومات سلفیًا، وهو یعتبر "اإلسالم الحق هو ما أعلنه النبي والسلف

 الصالح، وحواه القرآن والحدیث وسّنة النبي وأصحابه" (ألبرت حوراني: "الفكر العربي في عصر
 النهضة"، دار النهار، بیروت 1968، ص276) فیما كان أستاذه محمد عبده یمد زمن "السلف الصالح"

 إلى الغزالي (ت505هـ). كان رشید رضا متشددًا عقائدیًا مع الشیعة ومیاًال سیاسیًا لـ "الوحدة
 اإلسالمیة" معهم ضد الهجمة الغربیة وضد األتاتوركیة. لم یكن هذا اتجاه محب الدین الخطیب عندما
 قال، ضد محاوالت التقریب بین السّنة والشیعة التي حاولها حسن البنا في عام 1947، بـ "استحالة

 التقریب بین طوائف المسلمین وبین ِفَرق الشیعة بسبب مخالفتهم سائر المسلمین في األصول" (كتیب
 "استحالة التقریب"، 25 صفحة، نسخة إلكترونیة www.shemala.ws، ص 22). هذا الموقف

 العقیدي ضد "الشیعة"، الذي یضعهم خارج ملة اإلسالم، یترافق عند محب الدین الخطیب مع "الوالء
للصحابة": "یوالي المسلمون سائر الصحابة الذین قام اإلسالم، والعالم اإلسالمي، على أكتافهم" (ص24
 )، وهو یعلن في تصدیر كتاب "العواصم من القواصم" ألبي بكر بن العربي أن "أصحاب رسول اهللا هم
 قدوتنا في دیننا... كانوا سبب كیاننا اإلسالمي، ولهم ثواب انتمائنا إلى هذه الملة الحنیفیة." (دارالبشائر،

 من دون مكان وتاریخ الطبع، ص 26 و28)، وهو یرفض تخطئة أحد منهم: "أصحاب رسول اهللا
تتفاوت أقدارها، وتتباین في أنواع فضائلها، إال أنها كلها كانت من الفضائل في مرتقى درجاتها" (ص

 25-6)، بخالف ما نجده عند سید قطب في كتابه "العدالة االجتماعیة في اإلسالم" تجاه عهد الخلیفة
 عثمان بن عفان.

 كان هناك دمشقي آخر في تأسیس "السلفیة" هو الشیخ ناصر الدین األلباني (1914-1999): یقول
 األلباني في تحدیده كیفیة فهم الدین: "یفسر القرآن بالقرآن والسنة، ثم بأقوال الصحابة" ("منزلة السنة في

 اإلسالم"، الدار السلفیة، الكویت 1984، ص15-16)، وهو یوّحد بین القرآن والسنة: "الشریعة
 اإلسالمیة لیست قرآنًا فقط، وإنما هي قرآن وسّنة" (ص13)،"ال فرق بین قضاء اهللا وقضاء رسوله"

 ("الحدیث حجة بنفسه في العقائد واألحكام"، مكتبة المعارف، الریاض 1425هـ، ص31)، و"القرآن ال
 یغني عن السّنة" ("المرجع السابق"، ص33).

 لم یقترب األلباني من السیاسة بل رّكز على العقیدة وتحدید تخومها، ولكن وعلى رغم هذا ومن قول
 األلباني بـ "طاعة ولي األمر" وقوله "من السیاسة ترك السیاسة"، إال أنه وفي محاضرة "الحدیث حجة

 بنفسه."، الملقاة في غرناطة عام 1972، ینوه بشكل ایجابي (في الصفحة 91) بمبدأ "الحاكمیة هللا" عند
 األصولیین أبو األعلى المودودي وسید قطب الذي كان أساس النزعة الجهادیة في وسط "اإلسالم

 السیاسي"، إال أنه من الواضح أن ذلك ألسباب عقیدیة مفهومیة، ولیس ألسباب تتعلق بالسیاسة.

 حاول سوري ثالث هو محمد سرور زین العابدین، وهو من حوران أتى للتدریس في السعودیة عام
 1965، التوفیق أو إقامة جسر بین "السلفیة" وسید قطب: قاومه "اإلخوان المسلمون"، وقاومه السلفیون.

 لم تنجح النزعة السروریة في ذلك. ما فشل فیه سرور زین العابدین نجح فیه قیادي اخواني أردني-
 فلسطیني هو عبداهللا عزام، األقرب إلى سید قطب من قربه للبّنا، حین تتلمذ على یدیه في السعودیة
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 شخص اسمه أسامة بن الدن قبل أن ینتقال إلى أفغانستان، حیث تحّول ابن الدن من السلفیة، التي في

 بنائها العقائدي "طاعة أولي األمر"، إلى "السلفیة الجهادیة" بتأثیر عّزام، ثم تبلور هذا تنظیمیًا من خالل
 تأسیس "تنظیم قاعدة الجهاد" في عام 1998، القائم على "السلفیة الجهادیة"، عبر تالقي ابن الدن مع

 زعیم "تنظیم الجهاد" المصري أیمن الظواهري الذي یحمل أفكار سید قطب في تكوینه العقائدي.

 في البنیة العقیدیة لـ "السلفیة الجهادیة" یحضر دائمًا مبدأ "الحاكمیة هللا" بالمعنى السیاسي، كما كان
 باألصل عند المودودي وسید قطب وعبد اهللا عزام وأیمن الظواهري: هناك مثال سوري متأخر على
 ذلك هو ما ورد في "میثاق الجبهة اإلسالمیة"، الصادر في 22 تشرین الثاني (نوفمبر) 2013، عن

ها وناظمًا بناء دولة اسالمیة تكون السیادة فیها لشرع اهللا-عز وجل-وحده مرجعًا وحاكمًا وموج" 
 لتصرفات الفرد والمجتمع والدولة". في السیاق نفسه یندرج أبوبكر البغدادي.

 

 عن النِّهایات

 سمیر سالم
 

 شكَّل سقوط االتِّحاد السوفیاتي سنة 1991 فرصة للكثیر من المفكرین العالمیین المعادین للشیوعیة
 عمومًا، واللیبرالیین، إلعالن "نهایة التاریخ"، و"نهایة األیدیولوجیا"، وغیرها من النِّهایات، التي لم

 یخَف على أحد، أنَّها فعلیًا كانت احتفاًء علنیًا بهزیمة الخصم األكبر حینها االتحاد السوفیاتي، واحتفاًء
عًا من بعدها بموت االشتراكیة. وقد أعلن "فرانسیس فوكویاما" في كلمة في جامعة شیكاغو في  متسرِّ

ل ُمنتهى التطور األیدیولوجي لإلنسانّیة، والشكل  شباط 1989 "إنَّ الدیمقراطّیة اللیبرالّیة بإمكانها أن تشكِّ
ل هذه األطروحة إلى كتاب أثار الكثیر من الجدل عام 1992  النهائّي ألّي حكم إنسانّي"، قبل أن تتحوَّ

صت نظریة "فوكویاما" بأنَّ االنهیار الوشیك لالتحاد  بعنوان "نهایة التاریخ، واإلنسان األخیر". تلخَّ
ل إلى عالم  السوفیاتي یشكِّل نهایة آلخر بدائل اللیبرالیة األیدیولوجیة، وأنَّ التَّاریخ بلغ نهایته، لیتحوَّ

ل هو ة النموذج الوحید المتبقِّي فیه. واعتبر هذا التحوُّ  لیبرالي بالكامل ُتعّدُ الدِّیمقراطیة واألسواق الحرَّ
ر  انتصار لمفهوم الدَّولة العقالنیة. تحمل هذه األطروحات الكثیر من التَّناقضات ضمنیًا. فحین ُیبشِّ

ا  فوكویاما وغیره بنهایة األیدیولوجیا، فإنَّه یعلن سیطرة أیدیولوجیا ومفاهیم أخرى على العالم بأكمله، ممَّ
 یجعله ادِّعاء أیدیولوجّي إلى حدَّه األقصى. من حیث تعریف األیدیولوجیا بوصفها نسقًا من المعتقدات

غم من تراجع حدِّة هذا الخطاب بشكل كبیر بعد  والمعاییر، واألفكار الواقعیة والمعیاریة. وعلى الرِّ
 ظهور حاجة إعالمیة مستجدَّة الستغالل الظواهر األیدیولوجیة الكثیرة (وخاصًة الحركات واألحزاب

 الدینیة والعرقیة) حول العالم منذ بدایة القرن الحادي والعشرین إلى الیوم، وحلول مفاهیم "صدام
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 الحضارات" مكانها، إالَّ أنَّ مفاعیل الخطاب ما تزال تملك تأثیراتها القائمة إلى یومنا هذا. وكال الخطابین

 – نهایة التاریخ وصدام الحضارات-یتعامالن مع المجتمعات التي تتواجد خارج مراكز رأس المال
 العالمي، كمجتمعات غیر تاریخیة، أي ناشزة عن سیاق التاریخ العالمي الرأسمالي الذي یرتكز على

 اإلمبریالیة االقتصادیة واللیبرالیة السیاسیة. بالتَّالي فإنَّه ُیهمِّش أطراف المراكز الرأسمالیة والتي تقوم
 قوة المراكز الرأسمالیة في العالم في جانب كبیر منها على استغاللها وإفقارها.

لون انهیار االتحاد السوفیاتي إلى دلیل قوي –بنظرهم-على تهافت مبادئ   ویخطئ الكثیرون حین یحوِّ
 الماركسیة والشیوعیة. حیث أنَّ قیمة األفكار األساسیة تنبع من قدرتها على تحلیل الواقع، وإیجاد الحلول
 للمشاكل الذي یخلقها هذا الواقع. أي بشكل أو آخر، من قیمة هذه األفكار بالنسبة لحاملیها، ومضمون هذه

ه إلیه. وانطالقًا من هذه النقاط تحدیدًا ینبع تمیُّز الماركسیة، كونه الفكر  األفكار، والجمهور التي توجِّ
 الوحید الذي قدَّم بدیًال متكامًال واضحًا عن النظام االقتصادي – االجتماعي القائم. وتستمدٌّ الماركسیة

 قیمتها وقدرتها على االستمرار إلى الوقت الحالي، وإعادة َتصدُّرها الهادئ للمشهد مع كل أزمة اقتصادیة
عف فیه.  تحلُّ بالعالم الرأسمالي، من قدرة ماركس تحلیل النظام الرأسمالي وتشریحه، وتحدید نقاط الضِّ

غم من التَّغیرات في شكل وآلیة عمل النظام الرأسمالي نفسه، طارحًا بدیًال – الذي وإن بدا  على الرِّ
 للكثیر طرحًا طوباویًا – إالَّ أنَّه ینطوي ضمنیًا على بحث اإلنسان الفطري عن الحریة والعدالة إن أهم ما

رح أنَّه ینبع من منطق التاریخ وآلیات الرأسمال، وال یهرب من مواجهتها. وال عجب أنَّ  ُیمیِّز هذا الطَّ
 قراء "البیان الشیوعي" الذي كتبه ماركس وأنجلز عام 1848 بعد أكثر من قرن ونصف على صدوره،

 ما یزالون یشعرون بأنَّ هذا النَّص یجیب على العدید من التَّساؤالت التي یطرحها الواقع. حیث أنَّ
ابع التَّناحري لإلنتاج والتَّراكم الرأسمالي حتى وقتنا رة تدلَّ على الطَّ  األزمات االقتصادیة العالمیة الُمتكرِّ

 هذا، وخصوصًا أنَّ سعي الشركات لزیادة تحقیق األرباح ورفع اإلنتاجیة أدَّى مع التَّطور التكنولوجي
ا خلق زیادة في نسبة العاطلین عن العمل، وزیادة  إلى تقلیص متواصل لحاجتها إلى العنصر البشري، ممَّ

 لتركیز الثروة في أیدي قلَّة من البشر. وكانت األزمة االقتصادیة العالمیة عام 2008 بمثابة دلیل على
 تهافت االدعاء اللیبرالي بأنَّ األسواق الحركة إذا ما تركت لنفسها فإنَّها قادرة على حلِّ ُكلِّ مشاكلها. ولم
 یتمكَّن النِّظام المصرفي العالمي من النَّجاة إالَّ عبر ضخ مبالغ هائلة من الملیارات في كل دولة، أي أنَّ

ا أدَّى إلى ازدیاد كبیر في معدالت وق إلى الدَّولة، ممَّ  األزمة لم تحلَّ فعلیًا بل تمَّ نقل عبئها من السُّ
 البطالة، وتخفیض لمناسیب الرعایة االجتماعیة، وبالتَّالي خلق تناقضات جدیدة في المجتمعات. ووفقًا
 لوثیقة نشرتها األمم المتحدة عام 2006 فإن 1% من البشر یمتلكون 40% من األصول في العالم،

 بینما یمتلك أغنى 10% حوالي 85%. في المقابل، یمتلك البشر البالغون في النصف األدنى من
 البشریة فقط 1% من األصول في العالم. وأصدرت مؤسسة "أوكسفام" في بیانها السنوي عام 2018
 حول التَّباین في العالم المستند إلى بیانات مجلة "فوربس" ومصرف "كریدي سویس" أنَّ 26 شخصًا
 باتوا یملكون ما یساوي أموال 3.8 ملیارات نسمة هم األفقر في العالم، وأنَّ عدد أصحاب الملیارات

 تضاعف منذ األزمة المالیة عام 2008، باإلضافة إلى أن َّ"األثریاء ال ینعمون بثروة متزایدة فحسب، بل
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 بنسب ضرائب هي األدنى منذ عقود". أي أنَّ االتجاه الوحید الذي استمرَّ فعلیًا على مدى آخر ربع قرن

 كان االتِّجاه إلى زیادة الثَّروة التي یمتلكها من یوجد في األعلى.

 كل هذه اإلشارات وغیرها تؤدَّي إلى نقطة واحدة، أنَّ الماركسیة كمنهج في التَّحلیل تكتسب مناعتها من
 الحاجة إلیها حتَّى وقتنا هذا، حیث ما زلنا إلى الوقت الحالي نشهد عالمًا ما زال یمضي وفق عبارة البیان

بقات".  الشیوعي: "إنَّ تاریخ كل مجتمع موجود حتىَّ اآلن هو تاریخ صراع الطَّ

 

 أمریكا لم تعد بحاجة إلى الشرق األوسط

 جورج سیي
 مجلة "ناشیونال إنتریست"

 ترجمة هیئة التحریر

یاسة الخارجیة األمریكیة المرتقبة على كیفیة تعاملنا مع الصین والهند وروسیا واالتحاد  تتوقَّف فعالیة السِّ
 األوروبي ودول قومیة عالمیة كبرى، ولیس على كیفیة إشراكنا في الشرق األوسط. أحد األشیاء المثیرة
 لالهتمام حول اللعبة واالستراتیجیة الكبرى هي كیف یرى المماِرسون المحترفون في هذا الحقل ببطء،
یة على ذلك، كیف وقف ونستون تشرشل  التَّغیرات االستراتیجیة المادیَّة عند حدوثها. ومن األمثلة القوَّ

 بمفرده في بریطانیا العظمى في حقبة الكساد ضدَّ ظهور أدولف هتلر. لقد تعرَّض تشرشل للسخریة
 لسنوات من قبل "الخبراء" وأقرانه في مجلس العموم. تواجه الوالیات المتحدة الیوم في الشرق األوسط،
 تغیُّیرًا استراتیجیًا ملموسًا، وهو التَّغیُّیر الذي ینبغي االستفادة منه بكل ما یلزم من سرعة. والنتیجة هي

 عودة السیاسة إلى التَّركیز األساسي على دبلوماسیة القوة العظمى، ولیس الحروب الصغیرة التي ال
 نهایة لها والتي ال معنى لها في الشرق األوسط والتي كلَّفت الكثیر من األرواح األمریكیة واستنزفت

 موارد بلدنا. ما هو الشيء الذي غیَّر اللعبة، والذي لم یعترف به أي أحد تقریبًا أو یقدِّره تمامًا؟ إنَّه النَّفط
 الصخري األمریكي والغاز. لم تعد أمریكا بحاجة إلى النفط والغاز من الشرق األوسط، سواء كان

دین خارج الشرق األوسط، فهناك موارد وفیرة من الوقود  مصدر اإلمداد المحّلي أو غیره من المورِّ
اقة طالما أنَّنا نعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز. أعطى الرئیس  األحفوري لتوفیر احتیاجاتنا من الطَّ

ل إشارة إلى أنَّه استوعب هذا الوضع عندما قال قبل ثالثة أسابیع أنَّ الصین والهند  دونالد ترامب أوَّ
 والیابان وغیرها یجب أن تحمي الشحن عبر مضیق هرمز، ولیس الوالیات المتحدة، ألنَّنا لسنا بحاجة

 إلى نفط وغاز أوبك بعد اآلن. یمكن للمرء أن یجادل بمزایا فض االشتباك األمریكي في المضیق، ولكن
 لیس الحاجة إلى الطاقة في الشرق األوسط -فهو على صواب، ونحن ال نفعل ذلك.
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 كان للوالیات المتحدة من عام 1979 وحتى وقت قریب مصلحة استراتیجیة جوهریة في الشرق

 األوسط: (1) الطاقة و (2) احتواء إیران / دعم إسرائیل. یتم تغییر رقعة الشطرنج الجیوسیاسیة في
 الشرق األوسط بشكل ال رجعة فیه، مع مصلحتنا األساسیة إزالتها بشكل دائم، وتمَّ تعزیز الید العالمیة

 للوالیات المتحدة -نحن حقًا مستقلون في مجال الطاقة وال نعتمد على البلدان المستبّدة إلمداد الطاقة. إذن
 ما یظل مصلحة الوالیات المتحدة األساسیة هو االستقرار اإلقلیمي. لحسن الحظ، حالة االستقرار لیست

 مصدر قلق أمریكي أحادي الجانب. إسرائیل والمملكة العربیة السعودیة واألردن ومصر واإلمارات
 ودول أخرى ال تحصى تشاركنا قلقنا هذا.

غم من أنَّ إسرائیل یجب أن تظلَّ حلیفًا أساسیًا للوالیات المتحدة، إالَّ أنَّنا بحاجة إلى االعتراف  وعلى الرِّ
احة العالمیة، ولیست ال على السَّ ة نوویة وُممثِّل فعَّ  بإسرائیل كدولة مستقلَّة وغنیَّة وقویَّة، وهي الیوم قوَّ

 ضحیة لالضطهاد والظلم العربي. وفي حین أنَّ التزامنا بإسرائیل یظلُّ ثابتًا ودون تغییر، إالَّ أنَّنا نحتاج
 إلى السماح إلسرائیل باتخاذ موقف عالمي أقوى، بصفتها جهة فاعلة مستقلة وودودة، وأالَّ نتحمل الكثیر
 من المسؤولیة تجاه "األخ األكبر" إلسرائیل في كل حالة أمنیة أو مالیة. معظم األمریكیین غیر مدركین

 تمامًا أنَّه من عام 1985 حتَّى الیوم، ارتفع نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إلسرائیل من
اقة من خالل  7000 دوالر لكل إسرائیلي إلى أكثر من 41 ألف دوالر. وُتعتبر إسرائیل مستقلَّة عن الطَّ
 حقل لڤیاثان البحري للنفط الذي اكتشفته شركة نوبل إنرجي/ تكساس. لذلك فإسرائیل ال تتطلَّب، خارج
 المساعدات الخارجیة المتعلِّقة بالمشتریات العسكریة من الوالیات المتحدة، دعًما مالیًا مفرطًا من جانبنا.

ول إسرائیل على مدى العقود القلیلة الماضیة من دولة اشتراكیة وجماعیة وزراعیة إلى مجتمع  إنَّ تحُّ
 رأسمالي كامل (یجب على رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو وطبقة رواد األعمال اإلسرائیلیین أن یفاخروا

 بذلك) شيء یستحق االحتفال به وال یتم تجاهله، في تقییم ما یجب أن تبدو التزامات الوالیات المتحدة
 تجاه إسرائیل والمنطقة ككل مستقبًال.

 اآلن فیما یتعلَّق بإیران، كما یجادل المحافظون الجُدد بأنَّه ال یمكننا أبدًا االنفصال عن الشرق األوسط،
 ویجب أن نستمر في التَّضحیة بآالف األرواح األمریكیة وإنفاق تریلیونات الدوالرات األمریكیة في
 حروب ال نهایة لها لمواجهة التهدید اإلیراني. إنَّ هذه النظرة صحیحة جزئیًا، إذ یجب الحفاظ على

 القواعد العسكریة األمریكیة في الشرق األوسط، ویجب أن نواِصل سیاسة االحتواء والضغط اإلیرانیین.
لطة قبل أربعین  لم یتغیَّر موقفنا بعد هذا القول تجاه إیران منذ استیالء آیة اهللا روح اهللا الخمیني على السُّ

 عامًا. یمكن القول إنَّ موقفنا قد ازداَد سوءًا، من خالل الحرب التي ال طائل من ورائها ضدَّ العراق
د  والتي تشل ثقلنا اإلقلیمي مقابل إیران. بعد أكثر من عقد من الزمان، ما زال العراق یتعافى. من المؤكَّ
ق في مرحلة  أنَّ التَّهدید النووي اإلیراني ُیشكِّل تهدیدًا جادًا، وقد یتطلَّب القیام بعمل عسكري وقائي ُمنسَّ

 ما مع حلفائنا في المنطقة. ولكن بعد التضحیة بآالف األرواح األمریكیة وإهدار ما یكفي من المال إلنقاذ
لة، یمكننا القول إن وضعنا  الضمان االجتماعي، ووضع حد كبیر في التزاماتنا للرعایة الطبیة غیر المموَّ

 في المنطقة أسوأ مّما كنا علیه من قبل. مطلوب تفكیر جدید وقد تأخر طویًال.
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اقة  یجب أن یتضمَّن المحور العقالني والحكیم في سیاسة الوالیات المتَّحدة بسبب استقاللنا في مجال الطَّ

 عن أوبك العناصر التَّالیة:

رق أوسطي مع المملكة العربیة السعودیة ومصر واألردن واإلمارات العربیة  1. تشكیل النَّاتو الشَّ
 المتَّحدة كقادة رئیسیین (ومع إسرائیل كعضو غیر رسمي، ونأمل في یوم ما، أن تكون عضو رسمي).

احة العالمیة وتتحمَّل المسؤولیة األساسیة عن  دع هذه الدول القومیة "تكبر" كجهات فاعلة على السَّ
 استقرار "جوارها" بدعم كامل من الوالیات المتحدة.

 2. المحافظة على دعم الوالیات المتَّحدة األمن القومي إلسرائیل، لكن ینبغي تحویل تركیزنا على
 العالقات الثنائیة من االهتمامات العسكریة إلى التِّجارة االقتصادیة وتطور العالقات التجاریة بین بلدینا.

 إن إسرائیل في وضع قوي یمّكنها من الدفاع عن نفسها، بدعم الوالیات المتحدة الهادئ والمستمر،
 ویجب أن نركز بشكل أكبر على " Start-up Nation "= (األمة الناشئة: قصة المعجزة االقتصادیة

 إلسرائیل هي كتاب لعام 2009 من تألیف دان سینور وشاول سینجر عن اقتصاد إسرائیل) كشریك
 تجاري ومصدر لتطویر األعمال، في كال االتجاهین. نحتاج إلى مزید من االستثمارات اإلسرائیلیة في

  الوالیات المتحدة، والمزید من االستثمارات األمریكیة في إسرائیل.

ة العسكریة للوالیات المتحدة في المنطقة من خالل قواعدنا ووجودنا البحري، ولكن  3. الحفاظ على القوَّ
 نتنازل بنشاط أكثر عن المزید من المسؤولیة تجاه الجهات الفاعلة المحلیَّة.

 4. نقل المزید من المسؤولیة عن قابلیة مضیق هرمز للمالحة واستقراره إلى المستهلكین الرئیسیین لخام
 أوبك. یجب الحفاظ دائمًا على الوجود األمریكي، لكن ال ینبغي أن یكون المضیق مفتوحًا أمام العمل،

  هي من مسؤولیتنا وحدنا أو حتى من مسؤولیتنا األساسیة.

 5. خفض أو قطع المساعدات الخارجیة األمریكیة لجمیع الدول القومیة باستثناء أولئك المشاركین في
 حلف شمال األطلسي الشرق األوسط / أو أصدقائنا الحقیقیین منذ أمد بعید في المنطقة. یجب استخدام

 دوالرات دافعي الضرائب في الوالیات المتحدة بشكل استراتیجي أقل وأكثر.

ر على رمال المنطقة. وأكثر تردُّدًا في االنخراط  6. أن نكون أكثر مقاومة بكثیر لسفك الدماء المتهوِّ
 عسكریًا ما لم یكن هناك اهتمام أمني أمریكي مقنع أو تهدید فوري. وأن نكون أكثر حمایة ألموال دافعي

 الضرائب والمالءة المالیة للجمهوریة األمریكیة.

 لم نكن في عالم تهیمن علیه القوى العظمى منذ نهایة الحرب الباردة. كدنا ننسى على ما یبدو، وبالتَّالي
ل المذهل في اإلطار االستراتیجي في الشرق األوسط، بعد ثالثین عامًا من السیاسات  جهلنا بالتحوُّ

رة وغیر الفّعالة في المنطقة. تتوقَّف فعالیة السیاسة الخارجیة األمریكیة  واإلجراءات األمریكیة المتهوِّ
 المرتقبة على كیفیة تعاملنا مع الصین والهند وروسیا واالتحاد األوروبي ودول عالمیة مهمة أخرى،

 على وجه التَّحدید في هذا النظام، ولیس بكیفیة تعاملنا مع الشرق األوسط. لقد حان الوقت لصانعي
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ة واحدة في جیل" أن الظروف االستراتیجیة تغیَّرت،  السیاسة في الوالیات المتحدة لالعتراف بأنَّ "مرَّ

 وبناء علیه، إنقاذ حیاة عدد ال یحصى من األمیركیین مع وقف الهدر الذي ال داعي له للموارد األمریكیة.

 

 ملف حول الصین: إعداد وترجمة هیئة التحریر

ة هل الصین إمبراطوریة؟  1- الصین: سلطة وقوَّ

 جریدة "لوموند دیبلوماتیك" - مایكل كالیر - عدد أیلول 2012
 

 إّن التَّبادالت التِّجارّیة ما بین الصین وإفریقیا لم َیسُبق وأْن ارتفعت بنسبة 89% أو حتَّى وصلت إلى
ة السوداء بأكملها وبالمقابل  نسب قریبة من ذلك خالل عامین. إنَّ بكین تنشر منتجاتها في أسواق القارَّ

ن المعادن.  ُتخزِّ

اقة فإنَّ المملكة الوسطى تضاعفت استثماراتها في ُبلدان الجنوب، لكنَّها ال  وبهدف البحث عن مصادر الطَّ
 ترغْب بإقامة عالقات من النَّوع االستعماري مع الدول اّلتي تزّودها بالمواد الخام، لكنَّ ذلك ال ینجح

  دائمًا.

ر التَّصرفات اّلتي  الصین، والّتي صنَّفت نفسها من إحدى الدول النامّیة، َتِعُد دول الجنوب بأنَّها لْن ُتكرِّ
 كانْت تقوم بها القوى االستعمارّیة القدیمة. وإّن الرئیس جین تاو، وأثناء انعقاد منتدى التعاون الصیني

ة اّلتي على أكبر ح قائًال: "إّن الصین هي أكبر الدول النامّیة، وأفریقیا هي القارَّ  اإلفریقي الرابع، قد صرَّ
 عدد والشعبان الصیني واألفریقي تربطهما عالقات المساواة واإلخالص والصداقة، ویدعم كالهما اآلخر

  في تطوّرهما المشترك".

 حتىَّ لو أّن هذا التصریح یمكن أن یكون ذو نمط دبلوماسي، إالَّ أّن الصینیون ال زالوا یحتفظون
ضوا لها عندما كانوا تحت سیطرة القوى األوربیة والیابان. ومع ذلك فإّن  بذاكرتهم باإلهانات اّلتي تعرَّ

ب  زعماءهم یواجهون مشكلة: من أجل دعم الّنمو االقتصادي (األمر اّلذي ُیعّد من أولویاتهم)، فإنَُّه یتوجَّ
دیهم األجانب واّلذین أصبحت بالدهم  علیهم أن یحصلوا دائمًا على المزید من المواد األولیَّة من مزوِّ

م یقیمون عالقات مع الحكومات الفاسدة  تابعة لهم بعد انطالقها االقتصادي في سنوات 1980. كما أنهَّ
 والدیكتاتوریة لكي یضمنوا اإلمداد المستمر، وهذا النَّوع من العالقات هو نفسُه اّلذي كان قائمًا بین القوى

  الغربیة الكبرى قبل ذلك.

 في الواقع فإنَّ بعض البلدان الفقیرة تواجه لعنة الموارد الطبیعیة: أّي أنَّها تخضع ألنظمة استبدادیة. ومن
د أْن ُتشارك وُتساهم ببقاء الدول االستبدادیة، فإنَُّه ال ُیمكنها  ناحیتها فإنَّ بلدان االستیراد الرئیسیة، وبمجرَّ
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دیها، كّلما تمَّ  التَّخلُّص من لعنة الموارد الُمنعكسة علیها. وكلَّما زاد االعتماد على المواد األولّیة من مزوُّ
دین. وقْد ساَد هذا النَّمط في العالقات بین الوالیات المتحدة  التَّأكید على بقاء حكومات هؤالء المزوَّ

  األمریكیة وممالك النَّفط في الخلیج على سبیل المثال.

 وقد عاش الرئیس فرانكلین دیالنو روزفلت " نفورًا كبیرًا " من اإلمبریالیة واإلقطاعیة. ومع ذلك عندما
 حذَّرُه مستشاروُه من انخفاض مستوى االحتیاطي األمریكي للنفط ومن ضرورة إیجاد مصدر آخر

 لإلمدادات فقد َقِبَل، خالل الحرب العالمیة الثانیة، من االنتقال إلى المملكة العربیة السعودیة واّلتي كانت
  حینها المنتج األكبر في الشرق األوسط، وذلك من أجل الهروب من السیطرة البریطانیة.

 عندما التقى روزفلت بالملك عبد العزیز بن سعود، في شباط 1945، قد عقَد معُه اتفاق غیر رسمّي:
 الوالیات المتَّحدة األمریكیة ستؤمِّن الحمایة العسكریة للمملكة مقابل الُملكیة الحصریة لنفطها وعلى

غم من أنَّ بنود هذا االتفاق قد تغیَّرت -حقول النفط تعود ُملكیتها اآلن إلى العائلة المالكة ولیس إلى  الرُّ
 شركات أمریكیة-فإنَّ هذا االتِّفاق یبقى أحد أساسیات سیاسة واشنطن في المنطقة.

ل شراء ُكلَّ الُمنتجات  وإذا كان لهم الحق في االختیار، فال شَك في أنَّ الوالیات المتحدة األمریكیة ُتفضِّ
ة واآلمنة مثل كندا، المكسیك، المملكة البریطانیة المتحدة،  الهیدروكربونیة من البلدان الصدیقة، الُمستقرَّ

 وغیرها من البلدان األعضاء بمنظمة التَّعاون والتَّطویر االقتصادي (OCDE). ولكن ما یمنعهم هو
 الحقیقة الجیولوجیة القاسیة بأنَّ أغلبیْة حقول الَبترول تقع في إفریقیا والشرق األوسط واالتحاد السوفیتي

 السابق.

 وفقًا إلحصائیات شركة BP العمالقة (ex-British Petroleun) فإنَّ 80% من احتیاطي النَّفط یقع
ر االقتصادي لذلك فإنَّ واشنطن، ومع دول غیر مستقرة قامت اون والتَّطوُّ  خارج منطقة منظمة التعَّ

اقة من زت استقرارها في مجال الطَّ  باالندماج بالسیاسات المحلیَّة، كما قامت بتحالفات مع الحكام، وعزَّ
یطرة على  خالل القیام بمختلف أشكال المساعدة العسكریة في بدایة القرن العشرین، ومن أجل ضمان السَّ

 البلدان الغنیة بالنفط والفحم والمطاط ومختلف المعادن.

 ومن أجل استخراجها، قد قامت القوى االستعماریة الكبرى بإنشاء شركات عمالقة للقانون العام أو
 الخاص، والحصول على حق استثمارها. وقد تابعت هذِه القوى االستعماریة نشاطاتها بعد االستعمار،

 حیث أقامت عالقات قویة مع النُّخب المحلیَّة كما أنَّهم حافظوا على الموقف الذي كانوا یستفیدون منه في
 ظل الحكم االستعماري. وهذا هو حال شركة   بریتش بترولیوم (هي شركة نفط فارسیة األصل)، وحالة

Ente Nazionalen (دمج مختلف شركات النَّفط الحكومیة)، وأیضًا حال Francais Total 
 Idrocarburi (والتي ُتشّكل Agenzia Generalen Italiana Petroli جزءًا منها).

  قروض مفیدة. مشاریع رائعة. هذه هي األسالیب اّلتي هي األسالیب اّلتي یلجأ إلیها الزعماء من أجل
 إغراء القارة السمراء.
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ر. وعند انعقاد آخر منتدى للتعاون الصیني  یودُّ الصینیون الهرب من هذا النَّمط التاَّریخي المتكرِّ

 اإلفریقي قد أعلَن الرئیس الصیني عن توفیر قرض بقیمة 20 ملیار دوالر لمدة ثالثة سنوات لصالح
 البلدان اإلفریقیة من أجل الزراعة، البنى التَّحتیة، والشركات الصغیرة. كما إنَّ المسؤولین الصینیین
 رفیعي المستوى ال یوافقوا على التَّدّخل في الشؤون الداخلیة للبلدان المورّدة. لكن بكین تسعى جاهدة

 للهروب من القوى اّلتي اكتسبت الخبرة قبلها من طرف الیابان والقوى الغربیة.

 حتى عام 1993 إن الصین قد استطاعت االكتفاء بمواردها الخاصة من النفط. ولكن بعد ذلك، فإّن نسبة
 شراء الصین للذهب األسود قد ارتفعت من 1.5% ملیون برمیل بالیوم الواحد في عام 2000 إلى 5
 ملیون برمیل في عام 2010 وهذا االرتفاع كان بنسب ة330 %. وإذا تحققت التنبؤات الحالیة فإنها

ع السریع ألسطول  ستصل إلى 11.6 ملیون برمیل في الیوم الواحد في عام 2035. ومع التَّوسُّ
 السیارات، فإنَّ بعض المحلیین توقَّعوا، مع حلول عام ٢٠٤٠، " استهالكًا مساویًا الستهالك الوالیات

 المتحدة األمریكیة". ولكن في حین أن الوالیات المتحدة األمریكیة یمكنها أن ُتؤّمن ثلثي احتیاجاتها (بما
 في ذلك إنتاج كندا اّلتي تجاورها)، إّال أّن الصین ال تغطي سوى ربع استهالكها من مواردها الخاصة.
 لهذا یتوجب على الصین إذًا تأمین المتبقي من إفریقیا والشرق األوسط وأمریكا الجنوبیة ودول االتحاد

 السوفیتي السابق. وإذا حافظت بكین على هدفها الُمتمثل بمضاعفة إنتاجها من الكهرباء بمقدار ثالث
 مرات في خمسة وعشرین عامًا، فإّن واردات الغاز، واّلتي لم تكْن أساسًا موجودة في علم ٢٠٠٥،

 ستصل عام ٢٠٢٠ إلى ٨٧ ملیار متر مكعب یومیًا، وذلك سیكون بشكل أساسي من الشرق األوسط
 وجنوب شرق آسیا على شكل غاز طبیعي سائل، ومن روسیا وتركمانستان عن طریق خط أنابیب. إّن
 الصین قادرة أن تؤمن احتیاجاتها من الفحم، ولكن االضطرابات فیما یخّص اإلنتاج والنقل قد جعلتها

 أكثر فاعلیة اقتصادیة بالنسبة للمقاطعات الساحلیة المتطورة، وذلك بإحضارها من استرالیا أو اندونیسیا.
 أّما بعد ذلك فقد وصلت الواردات إلى ١٨٣ ملیون طن بعد ذلك بسنتین، ما عدا عام ٢٠٠٩، فكما ُنالحظ
 ازدیاد الطلب على المعادن الخام الُمستوردة مثل: (الحدید، النحاس، الكروم، النیكل)، واّلتي هي أساسیة

 لإللكترونیات المتقدمة ولصناعة السبائك ذو المقاومة العالیة.

 

  2- الصین في قلب العولمة

 "لوموند دیبلوماتیك" - فیلیب ریكیسویكز - أیلول - ٢٠١٢
  

 بما أنَّ هذا االعتماد یزداد، فإنَّ استمراریة الشراء ُتعدُّ بمثابة قلق كبیر بالنسبة للزعماء وقد صرح نائب
 وزیر الخارجیة M.K Yucheng قائًال: إنَّ واجب الصین هو تأمین حیاة كریمة للسكان والَّذین یبلغ

 عددهم ١.٣ ملیار نسمة. یمكنكم اآلن تخیُّل التَّحدِّي النَّاجم عن هذا األمر، والَّضغط الهائل الَّذي تواجهُه
 الحكومة، أعتقد أنَّ ال شيء یبدو مهمًا. ُكّل البقیة یجب أن یخضعوا لهذِه األولویة الوطنیة، إذًا فإنَّ تعزیز
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لطات مدركة  الروابط مع مورديِّ المواد األولیة الدولیین، یصبح هدفًا أساسیًا للسیاسة الخارجیة. إذًا السُّ

 لمخاطر انقطاع اإلمدادات والتي یمكن أن تنجم عن الحروب األهلیة، عن تغیُّرات النِّظام أو عن نزاعات
دیها ا من أجل الوقایة من ذلك حاولت الصین تنویع مصادرها، تطویر إعالنات سیاسیة مع مورِّ  إقلیمیة أمَّ

 األساسین والمشاركة في ودائع المعادن الخام والهیدروكربونات. هذه المبادرات تستفید من دعم اإلدارة
ا فیما یخصُّ النَّفط، فقد ركات الوطنیة، السلك الدبلوماسي، الجیش. أمَّ : البنوك التَّابعة للدَّولة، الشَّ  ككلِّ

ركات التَّابعة للدَّولة: شركات النَّفط الوطنیة الصینیة (CNPC)، شركة الصین للبتر  حثَّت الشَّ
 وكیماویات (Sinopec) وشركة النَّفط الصینیة البحریة (nooc)، على االستثمار في حقول النَّفط

،Saudi Aranco بالخارج، بالشراكة مع الشركات الوطنیة المحلیة مثل  

(Petroleum de Venezuela SA (PDVSA 

(La Sounded Nacional de Petroleos de Angola (Sonangol  

یاسة في صناعة المعادن، حیث قامت شركات الدولة، مثل:   وقد تمَّ إتباع نفس السِّ

(China Minmetals Corporation (CMC 

 China Nonferrous Metals Int'L Mining (CNMIM) ، بمضاعفة استثماراتها في مناجم
 الفحم في الخارج، ومن أجل دعم هذِه العملیات، فقد شارَك القادة في مناورات دبلوماسیة كبرى، وغالبًا

 یوافقها وعود بالفوائد، بقروض منخفضة الفائدة، عشاء ُمترف في بكین، مشاریع مرموقة، مباني
 ریاضیة ومساعدة عسكریة.  وقد منحوا الحكومة األنغولیة قرض بقیمة ٢ ملیار دوالر من أجل تسهیل

 حصول شركة Sinopec على نصف عملیات الحفر البحریة الموعود بها. كما قد أقرضوا فنزویال ٢٠
.NPC، PPVSA ملیار دوالر من أجل مساعدة المفاوضات الشاقة القائمة بین 

ودان وزیمبابوي، دعمًا عسكریًا مقابل الوصول إلى ثرواتها  كما تلَّقت بلدان أخرى من بینها السُّ
 الطبیعیة.

 هذا النَّوع من الترتیبات یقود بكین بال شك إلى االنخراط أكثر فأكثر في الشؤون السیاسیة والعسكریة
 للدول المعنیة.

ودان تمَّ اتِّهام الصین، الَّتي كانت مهتمة بحمایة استثمارات (CNPC)، بمساعدة النظام الوحشي  في السُّ
 الخاص ِب ُعمر البشیر وذلك عن طریق تقدیم الصین األسلحة والدعم الدبلوماسي.

ودان، حت مجموعة األزمات الدولیة في حزیران عام ٢٠٠٨ قائلة: " إنَّها أكبر ُمستثمر في السُّ  وقد صرَّ
ل دة مع سیاستها التقلیدیة بعدم التَّدخُّ اقة، ُمتحَّ  وإرادتها بحمایة استثماراتها بضمان أمنها فیما یخصُّ الطَّ

غط الدولي" وفي الفترة الماضیة، قلَّل الصینیون دعمهم للبشیر  ساهمت في وضع السودان بمأمن من الضَّ
 وخصوصًا بإنشاء دولة جنوب السودان الجدیدة الُمستقلَّة حیث یتواجد معظم النفط.
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 ربما قد ننسى مجددًا أّن الصین لیست نموذجًا لحكومة دیمقراطیة، وقد تمَّ أیضًا انتقاد دعم بكین ألنظمة
 استبدادیة أو فاسدة مثل أنظمة إیران وزمبابوي وخصوصًا من ِقبل األمم المتحدة التي وضعت طهران

 تحت المراقبة، وفي زیمبابوي قامت الصین بمساعدة النظام القمعي ِل "Robert Mugabe " روبرت
 موغابي، وذلك بتزویده األسلحة وتدریب قواتِه األمنیة وذلك بأمل الحصول على األراضي الزراعیة،

 التبغ، والمعادن الثمینة.

ركات الوطنیة احة الدولیة، فإنَّ بكین تمیل إلى التَّعامل مع الشَّ  حتَّى في حالة البلدان األقل انعزاًال على السَّ
 التاَّبعة للحكومات الشریكة، وبذلك تساهم حتمًا بإغناء النُّخب المحلیِّة بدًال من بقیة الشعب، حیُث أنَّ هذِه

  البقیة نادرًا ما یستفیدون من نتائج هذه االتفاقیات.

 في أنغوال تمَّ إقامة عالقات وثیقة مع La Sonagol، والتي هي شركة تابعة للدولة ویسیطر علیها
بة من الرئیس خوسیه إدوارد دوس سانتوس. وإن تمَّ االستفادة من أولئك الُمدراء  شخصیات ُمقرَّ

 التنفیذیین األساسیین للشركة، فإنَّ أغلبیة األنغولیین یعیشون بأقل من دوالر في الیوم. ویواصل أیضا
 Chevron، exxon Mobil، BP. الَّتفاوض مع النِّظام األنغولي ومع أنظمة ُأخرى من نفس النوع.

  حتىَّ لو أنَّ الطبقة االستبدادیة أو العدائیة لألنظمة اّلتي تتعامل معها ال تزعجها كثیرًا، فإنَّ الصین تودُّ
 استرداد قیمتها من خالل تقدیم مساعدات لصغار المزارعین وغیرهم من المقاولین من الطبقات األقل
 دعمًا. وفي المناطق اّلتي ُتطبَّق فیها بشكل كبیر، مثل أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، فقد استثمرت
كك الحدیدیة وخطوط أنابیب النفط. ولكن ومع ترقُّب االستفادة من القطاعات  بشكل كبیر في بناء السِّ

 األخرى یومًا ما، فإنَّ هذه البنى التَّحتیِّة تخدم بشكل أساسي احتیاجات شركات المعادن والنفط المرتبطة
 بها.

 یقول رئیس جنوب أفریقیا:

 "إنَّ هذا النوع من العالقات لیس دائمًا على المدى الطویل"

غبة الصینیة  حسب تقریر ُموصى به من قبل لجنة التَّنمیة بالبرلمان األوروبي فإنَّه للوهلة األولى تبدو الرِّ
 بالثروة الطبیعیة كنعمة إلفریقیا. بكین قد ساهمت بالعمل باّلنمو االقتصادي للقارة. ومع ذلك یكشف
 الفحص الُمعمَّق عن صورة أكثر وضوحًا. في عام 2005، فقط 14 بلدًا جمیعها من منتجي النفط
 والمعادن الخام، كان لدیها توازن تجاري إیجابي مع الصین وهذا التَّوازن یعتمد بشكل أساسي على

لع  تصدیر المواد الخام. ثالثون بلدًا ممن لدیهم عجز تجاري تغمرهم المنسوجات الصینیة وغیرها من السِّ
 االستهالكیة الرخیصة وهذا ما یثیر غضب المنتجین المحلیین.

 فیما یخصُّ التَّبادالت الصینیة األفریقیة، فقد اتسعت الفجوة بشكل كبیر بین البلدان الفائزة والخاسرة،
ص التَّقریر قائًال: "بالنسبة لغالبیة البلدان األفریقیة، فإنَّ  األمر الذي سبَّب هنا وهناك استیاء شدید، وُیلخِّ

 الخطاب الصیني بخصوص الَّتنمیة قد أثار توقُّعات كبیرة، لكنَّه لم یخلق الظروف لنمو اقتصادي دائم".

16 



 

٢٠١٩  � ��� �� ��� / ��� ��
ٔ
� (٣٢) �����                   ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��

���� �� �����                     ������ ��� ��� ��   

 
 

 
ما  إذا استمرت الصین بتأمین الوصول إلى المواد الخام قبل كّل شيء، فإنَّها ستتصرف بشكل أكبر مَّ
 كانت تفعله القوى االستعماریة القدیمة، وستقترب من الحكومات في البلدان الغنیة بالموارد الطبیعیة،

 بتشكیلها الحد األدنى من التَّنمیة العامة. ولم یتأنى رئیس جنوب أفریقیا في أن یكشف عن ذلك عند انعقاد
 منتدى تموز الماضي حیث قال: "التزام الصین بتطویر أفریقیا یتشكل خصوصًا من توفیر المواد الخام"

  وهذه حالة یعتبرها الرئیس غیر ثابتة على المدى الطویل".

 

  3- االقتصاد الصیني: تحول جذري

 ریتشارد هیرد وشون دویرتي

OCDE :قسم الشؤون االقتصادیة 

 ترجمة: هیئة التحریر
 

 ظهور الصین كواحدة من أكبر االقتصادیات في العالم لیس مفاجأة في الواقع.

ر منذ فترة والجانب األكثر وضوحًا لهذا  اقتصادیون أمثال Angus Maddison تنبَّؤوا بهذا التَّطوُّ
 التَّطور یتجلَّى في مساهمة القطاع الخاص للوصول إلى معدل عالمي في النمو. مع ذلك تستمر

ها من قبل الدولة.  الصعوبات، كما هو متوقَّع، بعد إعادة توجیه جذریة لما كان فیما مضى اقتصادا موجَّ

ل االقتصادي الصیني كان سریعًا جدًا منذ اإلصالحات األولى التي قد أجریت منذ حوالي 25 عامًا  التَّحوُّ
ط النمو السنوي كان 9،5% خالل  أو أكثر بقلیل (1979). وحسب اإلحصاءات الرسمیة، فإنَّ متوسِّ

 العقدین الماضیین، وهذا المعدل یجب أن یستمر بنفس الوتیرة لمزید من الوقت.

ل اقتصادي، والذي  كل ثماني سنوات تضاعف الدخل الوطني. وهذه الزیادة باإلنتاج قد قادت إلى تحوُّ
 یعدُّ من التَّحوُّالت األسرع واألقوى في السنوات الخمسین األخیرة.

OCDE بعد تعدیل االختالفات في القوة الشرائیة، فإن َّحجم االقتصاد یتجاوز حالیًا حجم كل بلدان 
 (منظمة التعاون والتطویر االقتصادي) باستثناء بلد أو اثنین، حسب مساواة قوة الشراء المستخدمة.

ط، فإن أجزاء كبیرة ط الدَّخل هناك ال یزال أدنى منه في البلدان األخرى ذو الربح المتوسِّ  وإن كان متوسِّ
 من البالد تشبه بعض بلدان شرق آسیا المتقدِّمة منذ حوالي 20 عام، وتتِّبع معدَّل سریع جدًا.
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 من اآلن وصاعدًا العدید من قطاعات العمل قد تم دمجها بشكل كامل في سلسلة اإلنتاج العالمي، وحسب
هات الحالیة، فإنَّ الصین یمكن أن تصبح مع بدایة العقد المقبل أول دولة مصدِّرة في العالم، ویمكن  التَّوجُّ

 أن تمثِّل 10% من التَّبادالت التِّجاریة العالمیة والتي هي 6% حالیًا.

لطات والتي أطلقت  هذا األداء االستثنائي كان ممكنًا بفضل اإلصالحات االقتصادیة التي أجرتها السُّ
ل في القطاع الزراعي منذ أكثر من 20 عامًا، وانتشر تصاعدیًا  آلیات السوق تدریجیًا. وقد بدأ هذا التَّحوُّ

 في الصناعة وفي أقسام كبیرة من قطاع الخدمات.

اقة. خالل هذه اع الطَّ  منذ عام 2000، إجراءات مراقبة األسعار تمَّ تقلیلها بشكل أساسي، ما عدا قطَّ
 الفترة، أوجدت السلطات الصینیة قانون الشركات المبتكر، وبذلك سمحت ألول مرة ألفراد معینة

 بالمحافظة على شركات ذو مسؤولیة محدودة. كما تطبِّق الحكومة بصرامة العدید من القوانین فیما
 یخص المنافسة، وهذه القوانین تهدف إلى توحید السوق المحلیِّة. كما تَّم إعادة إحیاء مناخ األعمال من

 خالل السماح باالستثمار األجنبي المباشر في البالد، خفض الرسوم الجمركیة، تفكیك احتكار الدولة
 للتجارة الخارجیة والقضاء على ظاهرة تعدُّد أسعار الصرف.

رًا. مع انضمام الصین إلى منظمة التجارة العالمیة ( ت مؤخَّ هذه الدینامیكیة بتحریر االقتصاد استمرَّ
 OMS)، األمر الذي قاد إلى تسویة عدد كبیر من القوانین التشریعیة والتنظیمیة، والذي قد فتح المجال
 لتخفیضات جدیدة على الرسوم الجمركیة. وفي عام 2005، تم َّإلغاء القوانین التي كانت تمنع الشركات

اعات مثل: البنى التَّحتیة، المرافق، أو الخدمات المالیة. ة من الوصول إلى عدد من القطَّ  الخاصَّ

 كثیر من اإلصالحات دعمت بشكل شامل ظهور قطاع خاص وقوي في االقتصاد.

لطات بدأت أیضا بإصالحات واسعة في القطاع الحكومي الذي سیطر  هذا لیس كل شيء، حیث أنَّ السُّ
 على االقتصاد في أوائل التسعینیات من القرن الماضي. وقد تمَّ دمج الشركات التَّابعة للدولة، وإدراج

 الكثیر منها في البورصات المفتوحة منذ حوالي 15 عام. منذ عام 1998 اتَّبعت السلطات العامة بنجاح
ص بشيء ما أو  سیاسة والتي تقوم على السماح للشركات الصغیرة بالرحیل وتجبرها على التخصُّ

 اإلغالق، وإعادة هیكلة الشركات الكبرى. خالل السنوات الخمس التي تلت فإنَّ أكثر من نصف الشركات
 الصناعیة التابعة للدولة قد اختفت أیضًا، والقوى العاملة بهذا القطاع تناقصت ألكثر من 14 ملیون

طات  وینسب ذلك بشكل جزئي إلى تخفیض عقود العمل. وقد تمَّ تسهیل هذه العملیة من خالل وضع مخطَّ
 مساعدة للعاطلین عن العمل من خالل تأمین الحمایة االجتماعیة.

ة  لتعبئة الموارد النَّاتجة عن واحد من أعلى معدَّالت روط الخاصَّ نت الشُّ  هذه اإلصالحات وغیرها حسَّ
 االدِّخار في العالم- معدَّل االدِّخار اإلجمالي یقترب من نصف النَّاتج المحلي اإلجمالي- األمر الذي قاد
م سریع بأسهم رأس المال حتىَّ لو أنَّ هذه التقدیرات ال یمكنها أن تكون إالَّ تقریبیة، وقد كان  إلى تضخُّ

ة هادفة لتوسیع المجتمع وهي ظاهرة رافقت تدفُّق العمال الریفیین باتِّجاه  االستثمار أیضا بمثابة قوَّ
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 القطاعین الصناعي والخدمي، وعند األخذ بعین االعتبار اإلنتاج الضعیف للعاملین بالقطاع الزراعي فإنَّ

اهرة قد زادت النمو بشكل كبیر.  هذه الظَّ

 من جهة أخرى فإنَّ السلطات قامت بتحسین مستوى تأهیل الشباب. كما أنَّها أطلقت أیضا برنامج لكي
دة بشكل خاص على وصول جمیع  تضمن لكل األطفال الحد األدنى من التعلیم والذي هو 9 سنوات، مؤكِّ

 المناطق الریفیة لهذا الهدف بحلول عام 2006، كما تمَّ أیضًا إصالح التعلیم العالي. ارتفعت أجور
 المثقفین في ظل التَّأثیر المتزاید القتصاد السوق.

 ومع هذا فإنَّ دینامیكیة االستثمار ال تجعلنا ننسى الحاجة إلى توزیع أفضل لرأس المال. بالتَّأكید الدین
مة التَّعاون والتَّطویر  العام یمكن أن یكون مستقر عند مستوى یعادل فقط ثلث بلدان منطقة منظَّ

 االقتصادي. ولكن القروض الممنوحة من قبل البنوك ال تستوفي شروط السوق، ولهذا فإنَّ الدیون ُتمثِّل
 30% من إجمالي النَّاتج المحلي ویجب أن تكون في النِّهایة معطاة من قبل السلطات العامة. ولقد تمَّ

 البدء بإعادة هیكلة البنوك الكبرى ولكن الجهود الكبیرة تبقى أساسیة من أجل ضمان عمل النِّظام
 المصرفي وفقًا للقواعد التجاریة ومن الواجب أیضًا إصالح األسواق المالیة: أسهم الشركات المشاركة

ة. ركات الخاصِّ  في التَّداول یجب أن تكون قابلة للتَّفاوض، وأسواق العمل یجب أن تكون مفتوحة للشِّ

ًة فیما یتعلق ببدء الشركات وإغالقها. ل وضع تشریع تجاري أفضل، خاصََّّ  ُیفضَّ

 یجب تغییر قانون الشركات من اجل تقلیل العوائق أمام إنشاء الشركات، كما یجب وضع قانون لإلفالس
ة بالحصول على  من أجل إضفاء الطابع الرسمي على حقوق الدائنین ومساعدة الشركات الخاصَّ

 االئتمانات بسهولة أكثر، وتدابیر كهذه یمكنها أن تدعم دور القطاع الخاص، والذي ُیشكِّل نموه أحد أهم
 األحداث البارزة في توسیع الصین.

 من الصعب قیاس حجمها بدقَّة ولكن إن أخذنا بعین االعتبار الشركات التي ال تنتمي إلى الدولة أو إلى
اع الخاص سیشكل 57% من القیمة المضافة التي تمَّ إنتاجها في عام 2003 من  مجتمع معین، فإنَّ القطَّ

 قبل قطاع الشركات غیر الزراعیة.

ه نحو اقتصاد السوق، ویجعل الحفاظ على بیئة اقتصادیة د الثقل المتزاید للقطاع الخاص على التَّوجُّ  ُیؤكِّ
ة فیما یتعلَّق باألسعار. إنَّ الَّثبات النسبي لسعر الصرف مقابل الدوالر  متوازنة أمرا ال بد منه، خاصَّ

م، الذي كان غیر مات أو انكماشات. في الواقع فإنَّ ُمعدَّل التَّضخُّ ض االقتصاد لتضخُّ  األمریكي قد عرَّ
 ثابت في العقد الماضي، قد كان أعلى بحوالي ثمانیة أضعاف من معدل الوالیات المتحدة األمریكیة،

 وأعلى أربع مرات من معدَّل أوروبا الغربیة. خالل الَّدورة الحالیة إنَّ تدفُّق العمالت األجنبیة قد جعل
 الشراء بالدوالر األمریكي أمرًا ضروریًا من أجل استقرار سعر الصرف. بهذه الطریقة كان من الصعب

م النُّقود.  جدا تجنُّب تضخُّ

 االختالالت:
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ع والتأثیر المتزاید للسوق قد قادا إلى ظهور تفاوت بین الناس وبین رعة في التَّوسُّ  كما هو متوقَّع، فإنَّ السِّ

 المناطق. لكن انخفض الفقر المدقع: حسب بعض المصادر، فإنَّ أكثر من نصف االنخفاض في الفقر
 المدقع في العالم بین عامي 1980-2000 حصل في الصیف. حتىَّ أفقر المناطق في الغرب والوسط
 كان نمو معدَّل دخلها أقل بنسبة 1% فقط من معدَّل نمو البالد ككل. وعلى الرغم من كونها متواضعة

 مقارنة بنمو المناطق الساحلیة، فهي أعلى من مثیالتها في العدید من الدول النامیة.

 ساهم ازدیاد اإلنفاق العام على تخفیف بعض أوجه التَّفاوت في التَّنمیة. كما قد تمَّ وضع برامج بهدف
رائب والرسوم غیر القانونیة في المناطق الریفیة، وبالتاَّلي زیادة في الدَّخل. ومع ذلك، سیكون  تقلیل الضَّ

 من المرغوب فیه أن تكون هذه التَّدابیر مترافقة بإصالح التَّحویالت والذي یقلِّل الفجوة بین احتیاجات
 اإلنفاق والواردات المحلیة في المناطق األكثر فقرا.

 وفي الوقت نفسه یمكن نشر جهود من أجل إنشاء سوق عمل وطني، أو على األقل على مستوى
 المنطقة.

نوا ال الریف وعائالتهم االستقرار بشكل حتمي في منطقة أخرى، وإن تمكَّ  حالیًا، من الصعب على ُعمَّ
 من ذلك، فإنَّ حقَّهم في استئجار استثماراهم الزراعي یمكن أن یتمَّ سحبه دون تعویض. حیث یتم طلب

 تراخیص ألي تنقل، حتىَّ وإن كان مؤقت، كما أنَّ العدید من الخدمات العامة المحلیة تصبح غیر متاحة
 أو صعبة المنال بالنسبة للمهاجرین.

 مع ذلك فإنَّ الهجرة الجماعیة الریفیة ُتشكِّل ناقال للتَّحضر والذي یجب أن یدار بعنایة. في الوقت الحالي،
 تعتبر المدن الصینیة ذو حجم أكثر تجانسًا مقارنًة باالقتصادات األخرى، وقد أكَّدت تقاریر حكومیة

 أخرى حدیثة على الفوائد المحتملة الناجمة عن إنشاء أعمدة مدنیة كبیرة على طول الساحل واألنهار
الكبرى. بدأت قوى السوق تشعر بنفسها في القطاع العقاري، والذي یتمیَّز بمعدَّل انشغال بما یقارب 70

 %. ومع ذلك، فإنَّ المدَّة القصیرة لعقود اإلیجار التجاریة والسكنیة (من 40 إلى 70 عام) یمكن أن
 تتصّرف كعامل إیقاف لتخطیط األراضي ذو النوعیة الجیدة، حیث أنَّ المباني المنشاة یتم إعادتها للدولة

 عند انتهاء عقود اإلیجار.

ثا في العالم تتواجد في الصین، فإنَّ ل التلوث تحدِّیا آخر. بما أنَّ خمس من المدن العشر األكثر تلوُّ  ٌیشكِّ
ث الهواء سیفرض على المجتمع تكلفة تقدر ما بین 3% و8% من إجمالي الناتج المحلي. وقد أَّدت  تلوُّ

 االستثمارات المنجزة في إطار الخطتین الخمسیتین األخیرتین إلى تحسین مكافحة التَّلوث من خالل
 التقلیل بشكل كبیر من االرتباط بین النمو االقتصادي والتدهور البیئي.

د من أنَّ م بعنایة بمناطق االنبعاثات الكبرى ومن ثَّم التَّأكُّ ن یجب التَّحكُّ  ومن أجل مواصلة هذا التَّحسُّ
د هذه القضیة، كمثیالتها،  المكاتب المحلیة المسؤولة عن البیئة ستعاقب على أي انتهاك للمعاییر. تؤكِّ
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ال لترسانة  على ضرورة تكثیف الصین إلصالحاتها المؤسساتیة وعلى ضرورة ضمان التنفیذ الفعَّ

 تشریعیة ذو نوعیة جیدة.

ل االقتصادي الصیني عظیم، غني بالتعالیم، لكنَّه أیضا مصدر للتَّحدِّیات المتعدِّدة. كل شيء یتمُّ  التَّحوُّ
 فحصه بالتفصیل في الدراسة االقتصادیة األولى للصین والتي تنجزها منظمة التعاون والتطور

 االقتصادي.

 یمكن وصف العقد الماضي عصر تسارع اإلصالحات، ولكي یستمر النمو بنفس الوتیرة خالل السنوات
 العشر المقبلة فإنَّه یجب بذل كل ما یمكن من أجل الحفاظ على، او في الواقع توسیع حماس هذا

 اإلصالح.

 

 4- الصین تثبت الدلیل على مكانتها في وسط العالم

 فرانسوا نیكوالس
ح الخبیرة االقتصادیة فرانسوا نیكوالس في مقابلة لها مع "میزانیة العالم لعام 2019" قائلًة: طرق  ُتصرِّ

 الحریر الجدیدة، الكیان البحري، استثمارات هائلة، دبلوماسیة تجاریة... ُتبسط بكین سیطرتها على
ع ال یخلو من الضعف.  الكوكب، ولكنَّ هذا التَّوسُّ

نت ر العالقات بین الصین ودول جنوب شرق آسیا. وهكذا تمكَّ  درست فرانسوا نیكوالس منذ سنوات تطوُّ
م كیف أنَّ جدلیة العالقات التجاریة والتأثیرات السیاسّیة تغیِّر شیئًا فشیئًا في التَّوازنات  أن تنظِّ

 االستراتیجیة واالقتصادیة اإلقلیمّیة، بما في ذلك ما یجاور حدود الصین مباشرًة

رق البحریة والبریِّة التي تربطها بأوروبا.  تنشر الصین مبادرة (Belt and Road) على طول الطُّ
تها ووجودها العسكري البحري امتدادًا من واجهتها البحریة وحتىَّ المحیط الهندي.  كما أنَّها تزید من قوِّ

 دبلوماسیتها التجاریة واستثماراتها تتواجد في جمیع القارات. هل هي إذًا في طور قهر مكانة قّوة الهیمنة
 في العالم؟

مة إلى حٍد ما خصوصًا منذ  إنَّ الصین لدیها، بطریقة غیر قابلة للشك، رؤیة استراتیجّیة عالمّیة منظَّ
لطة. وهذه لیست بالضرورة استراتیجیة معرفة بشكل كامل أو  وصول الرئیس شي جین بینغ إلى السُّ
 نهائیة، ولكنَّها تتَّبع شعارًا بسیطًا أالَّ وهو: استعادة الصین مكانتها في العالم والتي كانت تملكها قبل

 انتهاك األوروبیین لسیادتها ابتداءًا من منتصف القرن التاسع عشر. إذًا هذه االستراتیجیة لدیها حكایة
 والتي هي التَّجدید، ولكن على أرض الواقع فإنَّ الممارسات متغیِّرة للغایة. فالصینیون ُیغیِّرون تصرفاتهم

  تدریجیًا عندما یواجهون الحقائق.
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 ولكن ألیس هذا انفصاًال جذریًا عن الموقف السابق لبكین، والتي ال تزال تحت حكم دنغ شیاوبینغ، والتي

 كانت ترید أن تكون متواضعة وأن تتخلَّى عن كل تدخل في شؤون العالم، باستثناء حدودها المباشرة؟

نهم من تحقیق طموحهم،  في الواقع یعتقد القادة الصینیون اآلن أَنهم یمتلكون الوسائل االقتصادیة التي تمكِّ
 وأنَّه یمكنهم الخروج من االنتظار التقلیدي من أجل مواصلة الهجوم والتَّخطیط للتأثیر الصیني على بقیة

 العالم. ألنَّه ما وراء الُبنى التحتیة الثقیلة-موانئ، طرقات، سكك حدیدّیة -فإنَّه یوجد طرق الحریر
رق التي تتَّبعها الصین لفعل  الجدیدة، كما أنَّه یوجد أیضًا رغبة قویَّة بنشر المعاییر الصینّیة وكذلك الطُّ

 األشیاء.

 إذًا هل هي، كما في عصر الماویین، عبارة عن تصدیر للشیوعّیة كنموذج للتنمیة؟ أو هل هي لیست إالَّ
رق الِّتجاریة والمصادر األساسّیة القتصاد تصدیري كبیر م بالطُّ د سیاسة حقیقیة من أجل ضمان تحك  ُمجرَّ

 ومستهلك للطاقة وللمواد األولّیة؟

وا  ال یمكننا معالجة هذه المفاهیم بسهولة كما یفعل الصینیون. ولطالما أعتقد الغربیون أنَّهم منذ أن مرَّ
 بمراحل الَّتصنیع، اللیبرالّیة، واالستعمار من أجل تحقیق الدیمقراطیة، فإنَّ الصین ستفعل الشيء نفسه.

د إلى التَّخیُّر.   لكنَّنا، فیما یخص هذا األمر، نفتقر بشكل متفرِّ

 بالتأكید فإنَّ الصین ترید أن تضمن أمن إمداداتها، ولكن وعلى خالف االستعمار األوروبي أو اإلمبریالیة
 األمریكیة فإنَّه ال یوجد أي إیدیولوجیة سیاسیة، رغبة بفرض نموذج اجتماعي، اقتصادي وثقافي.

 بالمقابل فإّن الصینیین مقتنعون بأنَّهم یمتلكون الحلول التي تسمح للبلدان النامیة بالتقدُّم كما فعلوا. ولكنهم
 ال یسألون أنفسهم حتىَّ أن یبرهنوا أنَّ نموذجهم یجب اتِّباعه. إنَّهم یعتبرون أنفسهم إمبراطوریة الشرق،

 وهذه الحقیقة قد تمَّ إخفاؤها مؤقتًا عن أعین العالم خالل القرنین الماضیین.

  إنَّ االستراتیجیة الصینیة لیست بهذا السیاق "إمبریالیة"، والتي تهدف إلى أن تفرض هیمنتها على
جرد تأكید على ثبات مكانة الصین في وسط العالم، وتأكید على أنَّ الصین  الشعوب األخرى، إنَّه فقط مَُّ

 لم تتمكَّن من لعب الدور الذي كان یجب علیها أن تلعبه. ولكن هذا في نظرهم كان یعتبر منطقیا بما یكفي
 نظرًا للوزن الدیموغرافي واالقتصادي لهذه البالد. نسبة الصین من التِّجارة العالمّیة هي الیوم نفسها

 نسبة الوالیات المتحدة عندما وصلت إلى ذروتها في أوائل الستینات. والقضیة هي معرفة ما إذا كانت
 ستستمر في النمو.

 لكن العالم یختلف عما كان علیه في القرن السادس عشر، عندما كانت الصین وحدها تزن أكثر من
 نصف الثروة العالمیة...

 الخطاب حول عودة اإلمبراطوریة هو في الواقع أسطوري ألنَّ األشكال الحالیة مختلفة جدًا بالتَّأكید. في
  القرن السادس عشر كانت اإلمبراطوریة بالتَّأكید في الوسط لكنَّها لم تكن منفتحة على العالم.
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 الیوم، األمر لیَس مسألة إعادة بناء الماضي بترك الثروة العالمیة تتدفَّق متقاربة من الصین والسیادات

  األجنبیة من أجل تكریم اإلمبراطور، ولكن من أجل إسقاط سلطة محو الخارج ونحو بقیة العالم.

 المساعدة "بالنسبة للصین" هي عبارة عن قروض مرتفعة، شروط في حالة تقصیر الدائن والتي تقتصر
 على التَّخلِّي عن السیادة: ألم نَر بكین تفرض على سریالنكا الحق بمیناء لمدة تسعین عام.

 هذا ما فرضُه البریطانیون على إمبراطور الصین لهونغ كونغ عام ١٨٩٨! ألیست هذه إعادة إصدار
 لسیاسة السفن الحربیة، عندما اتَّخذت القوى االستعماریة الثوریة خطوة أولى، قبل الغزو، بفرض

 وجودها على الدول التي ال تستطیع سداد دیونها؟

 الفرق مع االستعمار األوروبي هو أنَّه، مع الصین، فإنَّ الدولة ال تدعم المصالح التجاریة ألصحاب
  البنوك أو التجار.

 الُمستثمران الصینیان األساسیان في الخارج-سواًء في "طرق الحریر الجدیدة" أو مشاریع أخرى-هما
  بنك الصین للتَّنمیة وبنك التَّصدیر واالستیراد، وكالهما من البنوك التابعة للدولة.

 المستفیدون الرئیسیون، وتقریبًا، الوحیدون من األعمال الكبرى هم الشركات الكبرى التابعة للدولة مثل:
(SOE State-Owned Entreprises) 

 والتي لیست بالضرورة تابعة للدولة المركزیة مثل منطقة تیانجین للتنمیة االقتصادیة (TEDA) والتي
 تعود ُملكیتها لسلطات مقاطعة تیانجین والتي استثمرت منطقة واسعة في السویس في مصر والتي من

 المفترض أن تستضیف الشركات الصینیة.

 اختالف آخر وهو أنَّ الصینیین ال یهدفون إلى قهر السلطة السیاسیة في البلدان الُمستهدفة، وكل تأثیر
 علیها.

 للتأَّكید فإنَّ ثقل ُسلطتها على میزانیات بعض الدول الصغیرة مثل: الوس، كمبودیا، نیبال، صربیا،
 كازاخستان، سریالنكا، ُیقدم لهم نفوذًا كبیرًا.

 خصوصًا أنَّ الصین تستخدم أیضًا عوامل تأثیر أخرى مثل: تدریب المسؤولین في جامعاتها، تبادل
  الطالب، العالقات بین األطراف.

 كما أنَّ النَّشاط الدبلوماسي للحزب الشیوعي الصیني مع األحزاب األخوة والتي یتجاوز مداها الشیوعیة
 یبدو كبیرًا.

 لكن هذا ال یعمل في كل مكان، حیث أنَّ بعض الحكومات تقاوم إشارات اإلنذار كما في منغولیا، او أنَّها
  تمارس سیاسة التَّبدیل الصینیین والغربیین، الیابانیین والكوریین كما في تایالند، الفلبین، وروما.
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 ولقد شهدنا مؤخرًا رئیس الوزراء المالیزي یستنكر االستعمار الصیني الجدید وشروط بعض العقود،

ب على بكین دون شك أن ُتغیِّر أسالیب تصرفها.  حتى باكستان تقترح بعض المقاومة. وسیتوجَّ

 في بدایة القرن الواحد والعشرین، ألیست الصین على وشك أن تكون خلیفة للوالیات المتحدة كقَّوة أولى
 عالمیة، كما قالت الوالیات المتحدة قبلها في بدایة القرن العشرین أمام بریطانیا؟

 حتمًا فإنَّ الصین تستفید من انسحاب الوالیات المتحدة والدول األوربیة الكبرى من بعض أنحاء العالم.
 هذا واضح كلیًِّا في أفریقیا وبشكل جزئي في أمریكا الالتینیة. كل التَّوُسع الصیني ال یخلو من نقاط
ع األوربي في القرنین الثاني عشر والتاسع عشر والتوسع األمریكي في  الضعف ویختلف عن الَتوسُّ

 القرن العشرین.

 أوًال وقبل كل شيء بما أنَُّه إطراء تقودُه الدولة ولیس شركات خاصة، فإنَّ االستثمارات والمشاریع
ب فیه  الكبیرة لیس شرطًا أن یكون هدفها أو شرطها متمثًِّال بالربح المالي. بالتأكید سیأتي وقت سیتوجَّ
 طرح مسألة القائد على االستثمار، أو مسألة سداد الدیون خصوصًا أنَّ هذِه المشاریع وهذِه القروض
 تفرض انتقادات في البلدان المنفیة. خصوصًا أنَُّه یمكن أن یفرض حدود نظام اقتصادي مالي تدعمُه

ضة للخطر مثل الشركات الكبیرة الحكومیة غیر التنافسیة  أسواق متقلبة مثل العقارات أو معرَّ
  والمجتمعات المحلیة الُمثقلة بالدیون.

 الفرق الكبیر اآلخر مع بریطانیا العظمى والوالیات المتحدة األمریكیة هو أَن الصین ینقصها السمة
 الرئیسیة لقوة هیمنة عالمیة أوًال وهي: المال، ولقد كانت سیطرة الجنیه اإلسترلیني ومن ثم الدوالر في

 المبادالت التجاریة دلیًال وأداة لإلمبریالیة البریطانیة واألمیركیة.
 بالتَّأكید فإنَّ بكین حصلت الیوان المدمج بعمالت صندوق النقد الدولي، أو أنَّ بعض التبادالت اإلقلیمیة
 ُمطبَّقة بالیوان. لكن الطریق إلى عولمة الیوان سیبقى طویًال للغایة، خصوصًا وأنَّ السلطة السیاسیة ال

 تبدو مستعدة لقبول اشتراكات فاعلیة تحویل مجانیة للعملة الوطنیة. وعندما تمَّ اتِّخاذ هذه الخطوة في هذا
 المجال منذ عامین فقد أدَّى ذلك إلى هروب هائل من رأس المال، كما أنَّ بكین قد تراجعت.

ة: أال وهو الحال  ال تزال بكین بعیدة عن محاولة المساواة مع الوالیات المتحدة في بعد رئیسي آخر للقوَّ
رًا  العسكري. وإنَّ الصین، وبغضِّ النَّظر عما یقال، فهي بعیدة عن السیطرة على األسلحة األكثر تطوُّ

ا تملك الرغبة بتقلیص هذا البعد. بأسطولها البحري ال یملك إال حاملتي طائرات.  حتَّى لو أنهَّ

 بالتأكید فإنَّ الوالیات المتحدة، وبعد أن تعلَّمت من إخفاقاتها المتعدِّدة في العقود الماضیة في مختلف
 المناطق، قد أصبحت أقل نشاطا وتواجدًا على الساحة العالمیة. هذه كلها فرص والتي یمكن للصین

فت واشنطن كما یرید الرئیس دونالد ترامب، حتَّى لو كان سلوكه وحشیا وغیر  انتهازها. ولكن إذا تصرَّ
ة أن تسجل نقاطا ضد الصین التي لدیها الكثیر لتخسره في الصدام  عقالنیا، فإَّن أمریكا یمكنها بقوَّ

 الدبلوماسي والتجاري. ألنَّه، ومن وجهة نظر عسكریة، فإنَّ الوالیات المتحدة تبقى القوة العالمیة األولى.
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 ُنشر في 25 كانون الثاني في عام 2019

 

 مقتطف من مقال "خمس أطروحات في الماركسیة المعاصرة" -  فریدریك
 جیمسون

 "توسیع النظام"

 للرأسمالیة دومًا مركز. كان المركز السابق هو المركز االنكلیزي وهو اآلن مركز الهیمنة االمیركي.
 وكان كل مركز جدید أوسع مدى وأكثر إحاطة من المراكز التي سبقته. وبهذا تنفتح مجاالت أرحب

 للتسلیع عمومًا، ولقیام االسواق وإنتاج المنتجات الجدیدة. وفاقًا لصیغة مختلفة نوعا مًا من صیغ السرد
 التاریخي، نستطیع الحدیث عن حقبة قومیة من لحظات تطور الرأسمالیة انبثقت من الثورة الصناعیة في
 القرن الثامن عشر. وتلك هي الحقبة التي خبرها ماركس نفسه ونّظر لها، وإن یكن بصورة نبوئیة. وقد

 أعقبتها في نهایة القرن التاسع عشر حقبة االمبریالیة، حیث انخرقت حدود االسواق القومیة وتأسس نظام
 كولونیالي شامل للعالم بأسره. أخیرًا، بعد الحرب العالمیة الثانیة وفي عصرنا الحالي، تفّكك النظام

 االمبریالي القدیم وحّل محّله "نظام عالمي" جدید تسیطر علیه الشركات المتعدیة الجنسیة. إن الحقبة
 الحالیة من الرأسمالیة، الرأسمالیة "العابرة للقومیات"، تعیش توازنًا قلقًا، بعد انهیار االتحاد السوفیاتي،

 بین ثالثة مراكز هي اوروبا والوالیات االمیركیة المتحدة والیابان، لكل مركز ملحقاته الشاسعة من
 الدول الدائرة في فلكه. هذه الحقبة الثالثة، التي لم تكتمل مراحل انبثاقها الحاسمة إال مع نهایة الحرب

 الباردة (على افتراض انها اكتملت فصوًال) هي بالتأكید أكثر «عولمة» من عصر االمبریالیة السابق.
 فمع "تحریر األسواق" (حسب التسمیة الدارجة) في أراض شاسعة من الهند والبرازیل وأوروبا

 الشرقیة، باتت فرص تغلغل رأس المال والسوق أعظم نوعیًا مما كانت علیه في مراحل سابقة من
 الرأسمالیة. فهل یجب الخلوص من ذلك الى ان هذا هو االكتمال النهائي لما تنبأ به ماركس حول تكّون

 السوق العالمي وبالتالي بلوغ الرأسمالیة حقبتها الختامیة -بما فیها "التسلیع الشامل لقوة العمل"؟ أشك في
 ذلك. ألن الدینامیات الطبقیة الداخلیة للحقبة الجدیدة لم تستنفد كامل طاقاتها بعد، وعلى االخّص من حیث

 انبثاق اشكال جدیدة من تنظیم العمل ومن النضال السیاسي المتناسب مع الدرجة التي بها تحّول عالم
 االشغال بفضل "العولمة".
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 شخصیات ماركسیة:

 المفكِّر الماركسي "سمیر أمین"
 

 توفي سمیر أمین في باریس یوم األحد ١٢ آب ٢٠١٨.

 ولد في احدى قرى الدلتا عام ١٩٣١، ونال الدكتوراه عن أطروحة في االقتصاد من جامعة السوربون
 عام ١٩٥٧ تحت عنوان “اآلثار البنیویة للدمج العالمي لالقتصادیات ما قبل الرأسمالیة” قدم فیها

 أطروحة ماركسیة جدیدة، مخالفًا نظریة ماركس عن اآلثار التقدمیة لالستعمار االنكلیزي للهند، تقول إنه
 في عصر اإلمبریالیة ال یمكن للبرجوازیات القومیة أن تتجاوز التخلف كما فعلت انكلترا ١٦٤٢ –

 ١٦٨٩ وفرنسا ١٧٨٩ نتیجة ارتباطها البنیوي التابع بالمركز اإلمبریالي.

 في كتابیه “التراكم على الصعید العالمي” (١٩٧٠) و “التطور الالمتكافئ” (١٩٧٣) هناك تطویر لتلك
 األطروحة المقدمة عام ١٩٥٧ وبسط وشرح لها.

 في أثناء دراسته بفرنسا انتسب سمیر أمین إلى الحزب الشیوعي المصري (الرایة)، بقیادة الدكتور فؤاد
 مرسي، الذي اندمج مع فصائل شیوعیة أخرى (“الحركة الدیمقراطیة للتحرر الوطني – حدتو” و “تنظیم

 العمال والفالحین”) في ٨ ینایر ١٩٥٨ لتشكیل الحزب الشیوعي المصري. كان سمیر أمین هو صلة
 الوصل لتنظیم “الرایة” مع الحزبین الشیوعیین الفرنسي واالیطالي. في فرنسا نشر كتابًا باسم حركي

 (حسین ریاض) تحت عنوان “مصر الناصریة” في مرحلة ما بعد اعتقاالت الشیوعیین في ١ ینایر
 ١٩٥٩ في القاهرة ودمشق.

 كان سمیر أمین هو صلة الوصل لتنظیم “الرایة” مع الحزبین الشیوعیین الفرنسي واالیطالي. في فرنسا
 نشر كتابًا باسم حركي (حسین ریاض) تحت عنوان “مصر الناصریة” في مرحلة ما بعد اعتقاالت

 الشیوعیین في ١ ینایر ١٩٥٩ في القاهرة ودمشق.

 لم یكن مناصرًا لقرار الشیوعیین المصریین بحل الحزب عام ١٩٦٥ واالندماج في “االتحاد االشتراكي”
 بعد خروجهم من السجن.

 مال في فترة الخالف السوفیاتي – الصیني إلى الماویة بالستینیات. كان رأیه أن ما سقط في االتحاد
 السوفیاتي أعوام ١٩٨٩ – ١٩٩١ هو نموذج “رأسمالیة الدولة” ولیس “االشتراكیة”.

 كان الماركسي العربي الوحید الذي اكتسبت أطروحاته الفكریة بعدًا یتجاوز النطاق العربي، وهو یعتبر
 من كبار االقتصادیین العالمیین في القرن العشرین. كان مثاًال عن المفكر – المثقف الذي ینتظم في
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 العمل الحزبي ونقیضًا قویًا لكثیر من المفكرین والمثقفین الذین یرون تعارضًا بین االنتظام الحزبي

 والعمل الفكري-الثقافي.

 ظل محتفظًا بماركسیته ولم ینجرف في موجة ترك الماركسیة التي مارسها الكثیر من الشیوعیین
 والماركسیین في مرحلة ما بعد االنهیار السوفیاتي.

 

 مالحظة: إن المواد المترجمة المنشورة تعّبر عن آراء كّتابها وال تعبر بالضرورة عن آراء وتوجهات
 "الحزب الشیوعي السوري – المكتب السیاسي".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موقعنا على اإلنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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