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eـتـفـظ جـريـدة ا>ـسـار الـصـادرة عـن ا-ـزب الـشـيـوعـي الـسـوري )ا>ـكـتـب الـسـيـاسـي( بـحـقـوق مـلـكـيـتـهـا لـلـمـواد ا>ـنـشـورة  ،ويـتـطـلـب إعـادة نـشـر أي
مادة إلكترونيّاً أو ورقيّاً ا-صول على موافقة مع اlشارة إلى ا>صدر.

ّ
;9:ــ8د ا1ــ50ﺎم ا1ــ./0ــ+ !,-ــ* )ــ'ل $%ﯿ"!
ّ
ا1ــ./0ــ ،!-و+ــ* )ــ'ل رؤﯾ! ا:1ﯿﺎر ا>1ﯿﺎ=ــ<
1ـــ50ﺎم ا1ـــ./0ـــH .!-ـــﺎن 1ﯿFﯿ* Eـــ< »)ـــ:Dﺎ
اMNــــ/:اHﯿ! -ا1ــــ8ﯾLJ0ــــ/ا%ﯿ! Eــــ< ا1ــــJKرة
ا1ــ8ﯾLJ0ــ/ا%ﯿ!«  ١٩٠٥ﯾ/ى $%ﯿ"! ا1ــ./0ــ!-
Wـ\[ـ5ﺎ ذات %ـﺎWـW XـJرVـJازي دﯾLJ0ـ/ا%ـ< Eـ<
Wــ) 8-ــ/ج +ــ* ا1ــFaﺎ[ــ! `ــﺎم  ١٨٦١و+ــﺎ زا1ــ]
ا1ـ"'Lـﺎت +ـﺎ Lـ f$ا1ـ/أ=ـ0ﺎ1ﯿ! =ـﺎdـ8ة Eﯿ+ .cـ*
ّٔ
hــــFﺎ رأى Wﺎن ا1ــــ50ﺎم دﯾLJ0ــــ/ا%ﯿ! و1ﯿ>]
اMــ/:اHﯿ! ،وإن ا)ــ+ j-:ــ Xا1ــF0ﺎMــ. !iــJل
Lـ8رة ا1ـJ$رVـJازﯾ! ا1ـ/و=ﯿ! `ـ l-اa1ﯿﺎم Wـ8ور
ا 1ــJ$ر VــJازﯾ:ﯿ* ا-n[Nﯿmﯾ! وا 1ــ>[/iﯿ!  Eــ<
ّٔ
rـJر;ـ<  ١٦٨٨و . ،١٧٨٩ﯿ pرأى ان .ـmب
ا1ــ !a$Dا1ــ"ﺎ+ــ ،!-وWــﺎ1ــ9:ﺎ1ــ+ jــ Xا1ــ.'iﯿ*
وا1ـــ/ادﯾnﺎ1ﯿﯿ* ا1ـــJKرﯾﯿ*h ،ـــ+ Jـــ* =ﯿJaم
Wـ1vـ .uوWـ" 8وtـJل 1ﯿFﯿ* إ1ـ[ lـ/sﯾ` c:ـ*
ا+Nـ/$ﯾﺎ1ﯿ! `ـﺎم  ١٩١٦ا)ـ[ ]i-:ـ;/sـ ،cوhـJ
+ــﺎ ّ;>xــE 8ــ< »+ــwJــ`Jــﺎت [ﯿ>ﺎن« `ــﺎم
ّٔ
` ، ١٩١٧ـ+8Fـﺎ رأى Wـ" 8ا=ـaﺎط اa1ﯿ/yﯾ! Wﺎن
ا1ــ50ﺎم أtــ+ ]9$ــ{W !D-:ﯿ* WــJرVــJازﯾ!
ّٔ
دﯾLJ0ـــــ/ا%ﯿ! وWﯿ* +ـــــ5ﺎم اMـــــ/:اHﯿ! ،وان
ً
ا}وl1ـ /%ـﯾaﺎ إl1ـ اK1ـﺎ[ﯿ! <Eـ 5ّ +ـ !0وا8.ـة اN
ّ
وhـ< ا=Nـ:ﯿ'ء `ـ l-ا>1ـ` !D-ـ /$ا1ـ>EJﯿﺎت
+ـ* )ـ'ل ا=ـ':ل ا91ـmب ا1ـ1 <i-$ـ"ﺎري
ّ
»ا>1ـ -وا}رض«[ .ـ1 xﯿFﯿ* Eـ< ا=Nـ:ﯿ'ء
ّ
`ــ l-ا>1ــ` !D-ــr /$ــJرة أوHــWJ:ــ، ١٩١٧ /
و1ـ *nا1ـM'$ـ1 !iـ ﯾ>D:ﯿ"Jا اد)ـﺎل رو=ﯿﺎ
Eــ< اMNــ/:اHﯿ!W ،ــL fــﺎدوا rــJرة WــJرVــJازﯾ!
` ــ r /$ــ' rــ! أر Wــﺎع ا 1ــ/aن  Hــﺎ[ ــ] [ ــ5ﺎ ــ5:ﺎ
»اLـــy:ﺎد ا1ـــ>Jق« Wـــ8ﯾ' +ـــ* »رأ=ـــ0ﺎ1ﯿ!
ً
ا1ـ8و1ـ!« و»ا1ـ8":دﯾ! ا>1ﯿﺎ=ﯿ!« و Wـ8ﯾ' +ـ*
»ا 91ــmب ا 1ــJا .ــ + .«8ــ [ vFــJء ا} .ــmاب
ا1ﯿ`Jﯿ! ا1ـ"W/ﯿ! Eـ< ا"1ـ/ﯾFﯿﺎت 1ـ ;ـ*n

٤

;9ـ8ﯾ8ات ا1ـ./0ـ !-واwـ !9ا1ـ"0ﺎ1ـ ،وHـ1vـu
ً
ا1ــ50ﺎم ،وLــ 8ا)ــ ]D-:و;ــ8ا)ــH ]-ــ/,Kا +ــX
ا=Nــــ/:ا;ﯿxﯿ! ا1ــــ>EJﯿﺎ;ﯿ! ;ــــxﺎه ا1ــــ!aDF0
ا1ـ"W/ﯿ! ،وHـﺎن ا1ـ>EJﯿﺎت `ـ l-ا1ـﺎ1ـ hـ
+ــ* ّﯾ89د $%ﯿ"! ا1ــ./0ــH ،!-ــ0ﺎ Vــ/ى `ــﺎم
` ١٩٦٤ــ+8Fــﺎ .ـ ّـ8دوhــﺎ Wــ\[ــ5ﺎ Eــ< »+ــ./ــ!-
ّ
ا1ـJD:ر ا1ـ'رأ=ـ0ﺎ1ـ<« ،وWـﺎ1ـ:ﺎ1ـ< ٕEﺎن ا1ـ50ﺎم
;ــ[ -D:ــxﺎزhــﺎ [ــJء »;ــ9ﺎ1ــ jا1ــJaى
اّ 1
ـ+8a:ﯿ!« +ـ` Xـ8$ا1ـFﺎtـ /واK"$1ﯿﯿ* و»`ـ8$
ا>1ــ'م `ــﺎرف« ،وhــ+ Jــﺎ Lــﺎد إ1ــw lــ
+ــ=Jــ91 Jnــ fا91ــmب ا1ﯿ`Jــ< ا1ــ/y0ي

وا[ــــــ+8ــــــﺎج ا1ﯿ`Jﯿﯿ* Eــــــ< »ا;Nــــــ9ﺎد
اMNـــــ/:اHـــــ<« ،وإ1ـــــ» lوrﯿ !aآب «١٩٦٤
ا1ﯿ`Jﯿ! ا1ـ"/اLﯿ! ا1ـH <:ـﺎدت أن ;ـJaم Wـ0ﺎ
Eـ" c-ا1ﯿ`JﯿJن ا1ـ/y0ﯾJن +ـ` Xـ8$ا1ـFﺎtـ،/
و1ـ; *nـxﺎه .ـ-ﯿ` ciـﺎرف Eـ< Wـ8اد ،وإ1ـl
ا1ــ `ــ= l-ــ;/nﯿ /ا91ــmب ا1ﯿ`Jــ<
ا1ـ>Jدا[ـ< `ـ8$ا1ـ{ﺎ1ـ +ـJx9ب 1ـ":-ﺎون +ـX
ا0F1ﯿ/ي .ﯿL pـﺎد رEـ1 cـ1vـ uإ1ـ lا[ـaﺎق
ا91ـmب `ـﺎم ` ١٩٧٠ـH /$ـ+» !-:ـ"ﺎوﯾ! اWـ/اhﯿ
ّ
 أ.ــ= 80ــ-ﯿ0ﺎن« و+ــ* rــ ا`ــ8ام +ــJx9ب fE 8"Wا['aب ١٩

اﻟﻌﺪد ٤

َ
ّ
; ــJ0ز  w ١٩٧١ــ 8ا0F1ﯿ/ي r ،ــ إ 1ــ lا 1ــ
`ـ l-ا91ـmب ا1ﯿ`Jـ< ا1ـ>Jري 1ـ)8-ـJل Eـ<
»ا1ـ !5$xا1ـF%Jﯿ! ا1ـ+8a:ﯿ!« `ـﺎم  ،١٩٧٢وhـJ
+ــﺎ Vــ/ى أﯾﺎ +ــ* Lــ+ f$ــ=Jــ` Jnــﺎم ١٩٧٣
ُٔ
.ﯿ* اVـــ /$ا1ﯿ`JﯿJن ا1ـــ"/اLﯿJن +ـــ* Lـــf$
ا 1ــ>EJﯿﺎت  1ــ )8-ــJل  Eــ< »ا 1ــ !5$xا 1ــF%Jﯿ!
ّ
;9ــ/ر
ا1ــ+Jaﯿ!« +ــ. Xــmب ا1ــ p"$ا1ــ9ﺎHــ.
ا1ـ0ﺎر>HﯿJن ا1ـ"/ب +ـ* hﯿ !F0ا1ـ-+/nﯿ* Wـ"8
ا[5ﯿﺎر ا;Nـــ9ﺎد ا1ـــ>EJﯿﺎ;ـــ< ،و1ـــ Jأ[ـــ1 5ـــ
ﯾ>D:ﯿ"Jا  Wــ" 8ا 1ــ LJــJف  1ــ .Jــ h8ــ ` ــl-
أرVـE 5-ـ< +ـ./ـ+» !-ـﺎ Wـ"+ 8ـ=Jـ .«Jnو1ـ
ﯾ+JaــJا .ــ l:ان 9:Wــ8ﯾ$% 8ﯿ"! ا1ــ./0ــ!-
ا"1ـW/ﯿ! ا/1ـاFhـ! X+ـ )yـtJﯿ! fHـ -Wـ ،8وN
89:$Wﯾ 8ا501ﺎم.

ﻳـــــﻤــــــــــــﻜــــــــــــﻦ
ﺗـــــــــــــــــــﺤـــــﺪﻳـــــﺪ
ﺍﻟـــــﻤــــــــﺮﺣـــــﻠــــــــﺔ
ﺍﻟـــــﻌـــــــــﺮﺑـــــﻴـــــــــﺔ
ﺍﻟـﺮﺍﻫـﻨﺔ ﺑـﺄﺭﺑـﻊ
ﻗﻀﺎﻳﺎ :

 ۱كلمة »ا)مبريالية«
hــ< +ــ:iﺎح ;9ــ8ﯾ 8ا1ــ./0ــ !-ا1ــ"W/ﯿ! +ــvF
Lـ[/ﯿ* +ـ* ا1ـ+mـ*h :ـFﺎك 5Vـ 8ـW/ـ< أوروWـ<
rـ أ+ﯿH/ـ<>-1 ،ﯿ/Dة `ـ l-ا1ـ !aDF0ا1ـ"W/ﯿ!
Wـ8ءا +ـ* .ـ[ !-0ـﺎ-WﯿJن Wـ[JـﺎWـ/ت `ـﺎم .١٧٩٨
أ)ــh vــvا أMــnﺎل ا.ــ':ل ،و=ﯿ/Dة
وhﯿـ0ـFـ! `ــــــ-ـ lا1ــــــaـ/ار
ا>1ﯿﺎ=ــــــ< و`ــــــl-
ّ
ا1ــــــ0ــــaــــ8رات
اLNــــــy:ﺎدﯾ!
+ــــــ* دون
ا.ــــــ:ــــــ'ل،
وزرع Hﯿـــﺎن

٥

ا=ـ:ﯿDﺎ[ـ< أ)ـ vدور ا1ـ /i{0ا}+ـﺎ+ـ< 1ـ/-ب
ا}وروWـ< +ـ[ vFـdJـ` cـﺎم  ،١٩٤٨وا}+ﯿH/ـ<
ً
Wــ8ءا +ــ* `ــﺎم  ،١٩٦٤و;$nﯿ fا1ــ8ول دا)ــ-ﯿﺎ
ً
و)ــﺎرVﯿﺎ +ــ* )ــ'ل ا;ــiﺎLﯿﺎت+) :ــ` /yــ/$
Hـﺎ+ـ دﯾiﯿ ،8وا1ـ"/اق +ـ* )ـ'ل ا;NـiﺎLﯿﺎت
+ـــ XواMـــ$L *DFﯿ fا[Nـــ>9ﺎب ا1ـــ">/nي
Wــــ5Fﺎﯾ! `ــــﺎم  ،(٢٠١١وا=ــــ':ل ا}ز+ــــﺎت
ا901ـ-ﯿ! ،اxiF01ـ/ة `ـ /$أ=ـ$ﺎب دا)ـ-ﯿ! +ـfK
ا}ز+ـ! ا1ـ>Jرﯾ! +ـ vFدر`ـﺎ  ١٨آذار + ،٢٠١١ـ*
LـــL f$ـــJى دو1ﯿ! وا-Lﯿ0ﯿ! 1ـــtJ-ـــJل إ1ـــl
;ــــ>+ n9ــــW <-$a:ــــﺎ}وwــــﺎع ا1ــــ8ا)ــــ-ﯿ!
وWـﺎ>1ﯿﺎ=ـﺎت ا1ـ{ﺎرVﯿ! 1ـH ،8-$-ـ0ﺎ ﯾ *n0أن
;ــــ\)ــــ-0` vﯿ! ا51ﯿ !F0وا1ــــW n9:ــــﺎ1ــــ/aار
ا1ـ%Jـ+ <Fـ* ا1ـ{ﺎرج ”ا1ـ8و1ـ< أو ا-LNﯿ <0أو
ّ
Hـ'hـ0ﺎ +ـ"ﺎ“ Mـ+ fnـ9ﺎو1ـ! ا1ـW "-ـ[Jn0ـﺎت
دا)ــ-ﯿ! ،دﯾFﯿ! أو +ــhvــ$ﯿ! أو إFrﯿ!+ ،ــ* أVــf
ا=ـ8{:ا+ـ5ﺎ 1ـr\:-ﯿ /ا1ـ8ا)ـ1 <-ـyﺎ1ـ ا1ـ{ﺎرج أو
+ــ* أVــ fر=ــ )ــ/اdــ Vــ8ﯾ8ة أو
ا5:1ــــ8ﯾW 8ــــ1vــــh .uــــvا
ﯾ+ f"xـــــ* +ـــــ5ﺎم
ا1ـ./0ـ !-أن ;ـ\)ـv
ً
ً
%ـــﺎWـــ"ﺎ وF%ﯿﺎ
ً
`ــــــW/ﯿـــــــﺎ،
1ــــa0ﺎو+ــــ!
وإEﺎل
Hـ fذ1ـu
ّ
و9:-1ــ/ر
ا1ــ%Jــ<F
وا':+ك

ً
ا1ــ/aار ا>01ــ .fa:ﯾ *n0أن ﯾ\)ــh vــvا %ــﺎWــ"ﺎ
ً
ً
Lــ+Jﯿﺎ `ــW/ﯿﺎ `ــ+8Fــﺎ ;ــJnن »ا1ــ.Jــ8ة« أو
»ا;Nــ9ﺎد« أو »ا1ــn:ﺎ+ــW «fﯿ* دول `ــW/ﯿ!
+ــ* أVــM fــ/وط أEــ1 fــa0ﺎو+ــ! ا51ﯿ!F0
ا1ـــــW/ﯿ! وا=Nـــــ/اdﯿ-ﯿ! أو ا;ﯿ! +ـــــ* دول
اJx1ار ا-LNﯿ <0اy1ﺎ`8ة .ﺎ1ﯿﺎ )إﯾ/انH/; ،ﯿﺎ،
إrﯿWJﯿﺎ ،اF>1ﺎل(.

 ۲الـــــديـــــكتاتـــــوريـــــات
العربية:
+ــــــFـ vا1ـ{ــــــ0ـ>ﯿـFﯿـﺎت Eـــــــ-ـ] hــــــvه
ا1ـ8ـ:nﺎ;ـJرـﺎت Eـ< ;a9ﯿ ّ
ا9:1ـ/ر ا1ـ%Jـ<F
و Eــ<  +ــ5ﺎم ; 9ــ/ﯾ >-E /ــDﯿ* و Eــ<  +ـ ّـ!05
ا1ـ.Jـ8ة ا1ـ"W/ﯿ!W .ـ fإ[ـ5ﺎ أ[ـW ]x:ـ lFدا)ـ-ﯿ!
ً
ّ
{:+ـ !i-و+ـ;Jiـ! ;ـﺎرﯾ{ﯿﺎ ،وا}Hـ+ /Kـ* ذ1ـu
ً
Wـــ lFﯿ+ /ـــ+8Fـــ !xدا)ـــ-ﯿﺎ 9Wﯿ pأtـــ$
ا[Nــ0:ﺎء ا1ــ8ﯾ <Fأو ا1ــhv0ــ <$أو اrــh <FــJ
ا}= ــ + $ــ* ا 1ــ %Jــ <Fأو ا 1ــ +Jaــ< ،أو  +ــ*
إﯾ8ﯾ1JـVJﯿﺎت .ـ8ﯾ` !KـﺎWـ/ة 1ـ u-:ا[Nـ0:ﺎءات،
`ــE 8Fــﺎت وا=ــ"! +ــ* +ــ"0:xﺎت `ــW/ﯿ!
`ـ8ﯾ8ة Eـ< ;9ـ8ﯾ 8ا[Nـ0:ﺎء ا1ـ/niي-ا>1ﯿﺎ=ـ<
وEــــ< رؤﯾ! ا1ــــ 8-$وEــــ< رؤﯾ! ا1ــــJ0اF%ﯿ*
ّٔ
ا)ــ/ﯾ*W .ــ"= 8ــ` !:ــJaد +ــ* ا1ــJاwــ ان
»ا1ـ8ﯾLJ0ـ/ا%ﯿ!« hـ< وtـ` !iـ'Vﯿ! ;ـ/:اWـ
 +ــ» Xا 1ــF%Jﯿ!« :0:1ﯿ* ا 1ــ8ا) ــ fو; ــ.Jﯿ8ه
1ـvا;ـ ،cو+ـ* أVـ+ fـaﺎو+ـ! »ا1ـ{ﺎرج« ّ
وا9:1ـ/ر
ً
+ـــ cFأﯾﺎ ،و+ـــ* أVـــ fأن ﯾ" /ا1ـــJ0ا%ـــ*
Wـــﺎ1ـــ>0ﺎواة +ـــ Xا1ـــJ0اF%ﯿ* ا)ـــ/ﯾ* Eـــ<
ا1ــJa9ق وا1ــJاVــ$ﺎت .و;ــ/:اWــ ا1ــF%Jﯿ!
ً
ً
وا1ـ8ﯾLJ0ـ/ا%ﯿ! hـFﺎ و;ـ[Jnـﺎن ) ّـDﺎ وا.ـ8ا
hـ) Jا{1ـ ا1ـ%Jـ <Fا1ـ8ﯾ/a0ا%ـ<(W ،ـﺎa1ﯿﺎس
إ1ــ lدﯾ:nﺎ;ــJرﯾﺎت وF%ﯿ! أو Lــ+Jﯿ! وإ1ــl
دﯾLJ0ـ/ا%ﯿﯿ* ﯿ /وF%ﯿﯿ* راhـJFا `ـl-
ا1ـــــ{ﺎرج ا}Vـــــa9:1 <$Fﯿ hـــــmﯾ!0
ً
ا1ــ8ﯾ:nﺎ;ــJرﯾﺎتW ،ــ8ءا +ــ* ;xــW/ــ!
ا1ـ"0ﺎرwـ! ا1ـ"/اLﯿ! Eـ< ـmو وا.ـ':ل
 ٢٠٠٣و+ــــــ* ;ــــــ$ـ Xا1ــــــ0ـ"ـﺎرwﯿـ*
ا1ــ"/اLﯿﯿ*+ ،ــ* =ــJرﯾﯿ* و=ــJدا[ﯿﯿ*
ً
وﯿvh l-` ،h/ا اW/` {1ﯿﺎ.
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 ۳ا)نـــــــــــقسام الـــــــــــطبقي
ا)قتصادي -ا)جتماعي
ّ
ﯾ; *n0ـW c>0-ـwJـJح Eـ< `ـJاtـ »%ـ/ﯾ
ا1ــJD:ر ا1ــ'رأ=ــ0ﺎ1ــ<« ،وا1ــvي Hــﺎن %ــ/ﯾaﺎ
ّٔ
Wــﺎ:+ﯿﺎز [ــ J9رأ=ــ0ﺎ1ﯿ! Vــ8ﯾ8ة [xــE 8ﯿ5ﺎ ان
ا[Nـ>aﺎ+ـﺎت وا1ـ/iوق اa$D1ﯿ! أHـّ /K
.ـ8ة +ـ*
ا1ـ[ <:ـ/اhـﺎ Eـ< ا1ـ/ب ا1ـ/أ=ـ0ﺎ1ـ< وأHـL /KـJة
+ـ* ا1ـ/أ=ـ0ﺎ1ﯿﺎت ا901ـ-ﯿ! ا1ـ"W/ﯿ! ا1ـ8aﯾE !0ـ<
ا jyF1ا}ول  *+ا/a1ن ا/"1ﯾ*.
ّٔ
hـFﺎك إرhـﺎtـﺎت `ـ l-ان hـvا ا[Nـ>aﺎم ا1ـ<a$D
=ﯿ8$أ Eـ< ;ـV/ـ[ !0ـ c>iإ1ـ lا>1ﯿﺎ=ـ! ا1ـ"W/ﯿ!
ً
 Eــ<  Wــ8-ان ` ــ8ة ` ــﺎ Wــ/ا ا 1ــv0ا hــ وا}دﯾﺎن
ً
ً
واFrﯿﺎت ّ
9:-1ـــــ8د Eـــــ/nﯾﺎ =-ﯿﺎ=ﯿﺎ `ـــــ/$
إﯾ8ﯾVJ1Jﯿﺎت `ﺎ/Wة  u-:1ا89:1ﯾ8ات.

 ٤التحديث
Lـﺎ+ـ] أ[ـ%» !0sـ/ﯾ ا1ـJD:ر ا1ـ'رأ=ـ0ﺎ1ـ<«
Wــ"t f0ــaiﺎت +ــ XرVــﺎل ا1ــ8ﯾ* Lــﺎدت إ1ــl
`ـ8م ا9:1ـ8ﯾE pـ< »ا1ـ=8ـJ:ر« وEـ< ا1ـJaا[ﯿ*
و+ـــ5Fﺎ Lـــﺎ[ـــJن ا}.ـــJال اy{1ﯿ!h .ـــFﺎك
;0ﯿﯿmات د=ـــJ:رﯾ! وLـــﺎ[ـــ[Jﯿ! wـــ 8ا1ـــ/0أة
وا}-Lﯿﺎت ا1ـ8ﯾFﯿ! وا1ـhv0ـ$ﯿ! واFrﯿ! .وhـFﺎك
`ـ8م ;ـFﺎ=ـ Wﯿ* ا1ـJاLـ Xا1ـ=8ـJ:ري -ا1ـaﺎ[ـ[Jـ<
وWﯿ* ا1ــJاLــ Xا1ــaKﺎEــ< وا1ــ1 <Fa:ــ"0:x0-ﺎت
اW/"1ﯿ! )+ﺎ `8ا ;.([J
Hــﺎن أ;ــﺎ;ــJرك وMــﺎه إﯾ/ان وWــJرLﯿ !$أHــ/K
ً
;ـJDرا +ـ* ا1ـ"/وWﯿﯿ* Eـ< hـvا ا1ـ8yد .و hـFﺎك
.ـﺎVـ! إ1ـ` lـ0-ﺎ[ﯿ! ;9ـ8د ا1ـW fyiﯿ* ا1ـ8و1ـ!
وا1ــ8ﯾ* ،و1ــ1 *nﯿ ا>1ﯿﺎ=ــ! وا1ــ8ﯾ* .ﯿp
ﯾ; *n0ــ) ]9ﯿ !0ا1ــ=8ــJ:ر ا1ــ"0-ﺎ[ــ< أن
ﯾ>.} 0ـmاب إﯾ8ﯾ1JـVJﯿ! ;>ـ+ 80:ـ* ا1ـ8ﯾ*
+ــ5x5Fﺎ ا1ــ/niي -ا>1ﯿﺎ=ــ<+ ،ــ fKا}.ــmاب
ا1ــ8ﯾLJ0ــ/ا%ﯿ! ا>01ﯿ9ﯿ! أو .ــmب ا1ــ"8ا1ــ!
وا0F:1ﯿ! Eـ< ;ـH/ﯿﺎ أو .ـmب Wـ5ﺎرا;ﯿﺎ Vـﺎ[ـﺎ;ـﺎ
ً
ا1ـ8F5و=ـ< Eـ< ا1ـW ،8F5ـﺎ1ـFﺎط =ﯿﺎ=ﯿﺎh .ـvه
ا1ــــــ aـــﺎﯾــﺎ ا}رWــــــ» :Xا1ــــــ%JــFﯿــ!« –
»ا1ــــــ8ﯾـ0ـLJــــــ/ا%ﯿـ!« – »اLNــــــ:ـyـﺎدﯾـ!-
اVNـــ0:ﺎ`ﯿ!« – »ا9:1ـــ8ﯾ9;ّ «pـــ8د $%ﯿ"!
ً
`ـW/ﯿ ًﺎ و+ـ* ّrـ ّ
ا1ـ./0ـّ !-
;9:ـ8د ا1ـ50ﺎم وEـaﺎ

٦

$D1ﯿ"! ا1ـــ./0ـــ .!-وWـــﺎ1ـــ:ﺎ1ـــ< ا1ـــJﯿiﯿ!
ا>1ﯿﺎ=ﯿ! ا1ــــ./0ــــ-ﯿ! :-1ﯿﺎر ا1ــــ0ﺎر>Hــــ<
ا1ــ"W/ــ<h :ــ Jا:1ﯿﺎر ا>1ﯿﺎ=ــ< ا1ــ.Jﯿ 8ا1ــvي
ً
ﯾ *n0أن ﯾvh lF$:ه ا501ﺎم ا}ر"+ XWﺎ.
ا=Nـ'+ﯿJن ﯾJF$:ن ا1ـ !050ا}و1ـ ،lو1ـ Jأ[ـ5
 Eــ<  .ــﺎNت "+ﯿ ; !Fــxﺎه ا 1ــ{ﺎرج ا 1ــ8و 1ــ<
وا-LNﯿ <0ﯾ>":ﯿJFن Wـــﺎ1ـــ{ﺎرج Hـــ0ﺎ Eـــ<
=ــــــJرﯾـﺎ  ٢٠٢٢-٢٠١١و1ﯿـ$ﯿـﺎ  ،٢٠١١و1ــــــnـ*
ﯾ/:ددون ;ـــxﺎه ا1ـــKﺎ[ﯿ! أو ﯾ":ﺎ+ـــJ-ن +ـــ"5ﺎ
Wـ0ـyـ-ـ9ﯿـ! E ،ﯿـ0ـﺎ hــــــ 1ﯿـ$ـ/ا1ﯿـJن Eــــــ<
اLNــy:ﺎد ،و+ــ9ﺎEــJsن وﯿ. /ــ8اrﯿﯿ* Eــ<
x+ﺎ <1اJ:=81ر وLﺎ[Jن ا}J.ال اy{1ﯿ!.
ا-1ﯿ/$ا1ﯿJن .ــ8اrﯿJن ودﯾLJ0ــ/ا%ﯿJن و1ــ*n
ً
 ــﺎ 1ــ$ﺎ ﯿ /وF%ﯿﯿ*  Eــ<  %ــ 5:"$ا 1ــ8aﯾ!0
) ا1ــ9Fﺎس WــﺎMــﺎ 1ــ0ﺎ Eــw/ــ cا-n[Nﯿ mرdﯿ>ﺎ
ّ
1ـJزراء +ـ /yﯾJم E ٤ـ/$اﯾw ( ١٩٤٢ /ـ 8إرادة
ا1ــE u-0ــﺎروق `ــ+8Fــﺎ ا9:Lــ ]0ا1ــW8ــﺎWــﺎت
ا-n[Nﯿmﯾ! Lـــ` /yـــﺎWـــ8ﯾ* +ـــ* أVـــ fذ1ـــu
) وEـ< %ـ 5:"$اx1ـ8ـ8ة (1) ،ﯿ/$ا1ﯿ Jا1ـW8ـﺎWـ!
ا}+ﯿـH/ﯿـ! Eــــــ< Wـــــــ8اد [ ٩ﯿـ>ـﺎن ،٢٠٠٣
وأ9tﺎب [/sﯾ! »ا /iy1ا0":=Nﺎري«(.،
ً
وـ[JnـJن ـﺎ1ـ$ﺎ +ـFﺎtـ/ون 1ـ/i-وق اa$D1ﯿ!،
ّ
و 8wاJa91ق اy:LNﺎدﯾ! -ا0:VNﺎ`ﯿ!

1ــــــ-ـiـaـ/اء وا1ــــــiــﺎت ا1ـ$ﯿـFﯿـ! .ا1ــــــ"ـ/وWﯿـJن
ا1ـ"0ﺎرwـJن وF%ﯿJن ،وhـ +ـ fKا=Nـ'+ﯿﯿ*
;ــxﺎه ا1ــ8ﯾLJ0ــ/ا%ﯿ! و+ــ9ﺎEــJsن Eــ< وVــc
ا9:1ـ8ﯾ pوـﺎ+ـJن Eـ< ا1ـx0ﺎل اLNـy:ﺎدي
اVNــــ0:ﺎ`ـــــــــــــــــــ< Eــــ0,ﺎ ا1ــــvــــ* Eــــ<ا>1ــــــــــــــــ !D-وF%ﯿJن و1ــــــnـــ* ﯾ8a:iون
ا1ـmFوع ا1ـ8ﯾLJ0ـ/ا%ـ< وا91ـ8اrـ< وو.ﯿJن
Eـــــ< رأ=ـــــ0ﺎ1ﯿّ .5:ﯾ89د hـــــvا ;ـــــ'Lﯿﺎت
ا1ــــــ0ـﺎرHـ>ﯿﯿـ* +ــــــ Xا1ـ:ﯿـﺎرات ا})ــــــ/ى
وا1ـ$:ﺎ`ـ8ات >.ـ ا1ـ./0ـ !-و>.ـ ;ـJDرات
ً
ا9-1ـsﺎت ا>1ﯿﺎ=ﯿ! 1ـ./0-ـ .!-أﯾﺎ ا1ـ./0ـ!-
`ـــW/ﯿﺎ Eـــ< $%ﯿ"5:ﺎ و+ـــ* )ـــ'ل ا1ـــ50ﺎم
ّٔ
ّ
ا9:01ـــ8دة `ـــ$% /$ﯿ"! ا1ـــ./0ـــ; !-ـــJaل Wﺎن
ا1ــ50ﺎم أ+ــﺎم ا1ــ0ﺎر>Hﯿﯿ* 1ﯿ>] ذات +ــ5ﺎم
ّٔ
اMــــ/:اHﯿ! ،وWﺎن +ــــﺎ Lــــﺎم Wــــ1 cﯿFﯿ* Eــــ<
»+ـwJـ`Jـﺎت [ﯿ>ﺎن« Hـ0ﺎ Hـﺎن ﯿ9t /ﯿ
ً
رو=ﯿﺎH ،ـــــ0ﺎ أ5ـــــ/ت >+ﯿ/ة ،١٩٩١-١٩١٧
ً
ّ
ٕEﺎن +ــ5ﺎم ا1ــ0ﺎر>Hﯿﯿ* `ــW/ﯿﺎ 1ــ* ;ــx:ﺎوز
ً
+ـ./ـ-ﯿﺎ ،زاdـ 8ا1ـ !050ا1ـF%Jﯿ! – ا1ـ+Jaﯿ!+ ،ـﺎ
 %ــ ./ــ + cــﺎر Hــ  Eــ< »ا$1ﯿﺎن ا1ﯿ `Jــ<«
1} ١٨٤٨ـ0ﺎ[ﯿﺎ و+ـﺎ %ـ./ـ1 cﯿFﯿ* 1ـ/و=ﯿﺎ Eـ<
)):Dﺎ ا/:MNاHﯿ! – ا81ﯾ/LJ0ا%ﯿ!(.

`ــ 8Fا1ــ0ﺎر>Hﯿﯿ* hــFﺎك +ــ1Jaــ! »ا1ــF:ﺎLــ
ا1ـd/ﯿ><« و ا1ـ+ <:ـ* )ـ'1ـ5ﺎ ;9:ـ8د +ـ'+ـ
ا1ــــ./0ــــ !-ا>1ﯿﺎ=ﯿ! ،وhــــ< ;xﯿ `ــــl-
=ـا1ﯿ* رdﯿ>ﯿﯿ* %ـ./ـ05ﺎ 1ﯿFﯿ*+" :ـ* أﯾ*
[ـ8$أ ؟“ و“+ـﺎا1ـ" f0؟" .وLـ% 8ـJر +ـﺎو;>ـ<
;ـ[Jـ hـvه ا1ـ1Ja0ـ! Eـ< +ـ9ﺎwـ;/ـ` cـﺎم ١٩٣٧
ُ
ا1ـ[JF"َ 0ـ!E" :ـ< ا1ـF:ﺎLـ" ،و%ـ5a$ﺎ Wـfn
+ــJ0-س `ــ l-ا1ــJاLــ Xا>1ﯿﺎ=ــ< ا9:01ــ/ك.
ً
)ـ'ل ا}.ـ` 8ـ` /ـﺎ+ـﺎ +ـ* ا}ز+ـ! ا1ـ>Jرﯾ!،
ا)ــــ j-:ا1ــــ>JرﯾJن ا1ــــ"0ﺎرwــــJن .ــــJل
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+ـ>\1ـ!)ا1ـF:ﺎLـ ا1ـd/ﯿ>ــــ<(E ،ـL 5"$ـﺎل
Wـﺎ=ـaﺎط ا1ـsFــﺎم ،وWـ"L 5ـﺎل Wـ\ن ا}و1ـJﯾ!
hـ< اﯾaﺎف ا1ـ" jFا>1ـJD-ي وا1ـ" jFا1ـ0ﺎد
ا1ــــــ"0ﺎرضW ،ﯿ0Fﺎ Lــــــﺎ1ــــــ] hﯿ! ا>F:1ﯿ
ا 1ــF%Jﯿ!،وا 1ــ . <:ــ WmــFﺎ  hــ Jأ .ــ 8ا} %ــ/اف
ا1ــ=0ــ>! 5-1ﯿ!W ،ــ\ن ا}و1ــJﯾ! hــ< -0"1ﯿ!
;ﯿﯿ /دﯾ/a0ا%ــ< Vــvري ;ــ= faFــJرﯾ! +ــ*
ا1ـsFﺎم ا1ـaﺎdـ إ1ـ[ lـsﺎم دﯾ/a0ا%ـ< ;ـ"8دي ;ـ:
`ــ; /$ــ>Jﯾ! وF%ﯿ! ;ــ Vــ0ﯿ Xا1ــ>Jرﯾﯿ*
Eـ< ا1ـ"0ﺎرwـ! وا>1ـ !D-وا1ـJaى ا1ـ8":0دة Eـ<
ا1ـ .X0:x0و %ـ./ـ] ا51ﯿ! hـvا ا1ـ[/$ـﺎ+ـ¡ +ـvF
+ــ;ــh/0ــﺎ Eــ< Wــ8-ة ».ــJ$-ن« Lــ/ب د+ــ
ا1ـE 8a"F0ـ< ﯾJم  ١٧أﯾJ-ل  ،٢٠١١أي Wـ"= 8ـ!:
أ5Mــ+ /ــ* Wــ8ء ا}ز+ــ! ا1ــ>Jرﯾ! ،وLــV 8ــﺎءت
ا1ــJD:رات 1ــ; <nــ; f"xــ"/ﯾ ا}ز+ــ!
ا 1ــ>Jرﯾ!  +ــ* ) ــ'ل  +ــ$ﺎدرة ا 1ــxﺎ +ــ"!
ا1ـ"W/ﯿ! 91ـ fا}ز+ـ! ا1ـ>Jرﯾ! ); ٢ـ/ﯾ*
ا 1ــKﺎ[ ــ<  (٢٠١١و; ــ8وﯾ5-ﺎ ا 1ــvي أ` ــW cF-ﯿﺎن
FVﯿ ١ jا1ــyﺎدر Eــ< . ٣٠ــmﯾ/ان r ،٢٠١٢ــ
ا1ــ/aار ا1ــ8و1ــ< 1 ٢٢٤٥ــ"ﺎم E-٢٠١٥ــ< .ــﺎ1ــ!
;ــ1 <F$ــ/niة ا[Nــa:ﺎل ا>1ــ,ﺎ=ــ< [ــ[ J9ــsﺎم
دــ/a0ا%ــ< Vــ8ــ>W 8ــ; $ــ8وــ fا}ز+ــ!
ا1ـ>Jرﯾ! ،وWـﺎ1ـ:ﺎ1ـ< ;ـ; n9ـJاز[ـﺎت دو1ـ !,و
إLـ-ﯿ ّ
ـ0ﯿـ! Wــــــ0ـ>ـﺎر ا}ز+ــــــ!1 ،ــــــ ﯾـ>ـ:ـDـX
ا1ــ"0ﺎرwــJن ا1ــvﯾ* [ــﺎدوا Wــ=¢ــaﺎط ا1ــsFﺎم
;ــh ,a9ــE8ــ 5و)ــﺎtــ! أ[ــH 5ــﺎ[ــJا ﯾFﺎدون
Wـﺎ=Nـ":ﺎ[ـ! Wـﺎ1ـ{ﺎرج 1ـh ,a9:ـE8ـ ،5وhـvا
ا1ـ{ﺎرج إ+ـﺎ 1ـ ﯾ/د ;ـ/nار +ـﺎVـ/ى Eـ< ا1ـ"/اق
و1ﯿ$ﯿﺎ ،أو أن ا=NـDa:ﺎWـﺎت ا1ـ8و1ـE !,ـ< ا}ز+ـ!
ا1ـ>Jرـ! ا1ـ5 <:ـ/ت +ـ) vFـ/ـL ٢٠١١ jـ8
ً
Vـ"+ c:-ـ/:ددا Eـ< Eـ" fذ1ـW .uـﺎ1ـa0ﺎWـE fـ¢ن
ا=NـDa:ﺎWـﺎت ا1ـ8و1ـ -!,ا-LNﯿ0ﯿ! [ـ5>iﺎ Lـ8
+ـ ]"Fا1ـsFﺎم +ـ* ;ـ ,a9ا[ـy:ﺎر `ـ>/nي-
ً
أ+ـ ،<Fو `-0ﯿﺎ Eـ< ا1ـ>JFات ا1ـ'Kث ا})ﯿ/ة
 hــFﺎك ; ــ 1 fnــF0ﺎ %ــ  rــ'ث  Eــ<  ــ/ب
ا1ـ/iات وEـ< Mـ/ق ا1ـ/iات وEـ< اد1ـM-ـ0ﺎل
ّ
ّ
.ـ; -ـ". ¤,ـﺎ1ـ! +ـ* ا1ـ'.ـ/ب وا1ـ'=ـ،-
0+ﺎ vFر ¥1 /,y0Wز !+اJ>1رﯾ! $Mﯿ0W cﺎ

٧

Vــــ/ى
1ـ¥ز+ـ!
ا1ــt/$aــ!,
%ـــJال ا1ـــــ0Kﺎن وارWـــــ"Jن
ً
`ــﺎ+ــﺎ ا1ــ+ <:ــ][ .ــ[ *9ــJaل،
>WــH $ــ+ fــﺎ =ــW $ــ\ن ا1ــF:ﺎLــ
ا1ــd/ﯿ>< Eــ< ا1ــwJــ Xا1ــ>Jري ا1ــ/اhــ* hــJ
ً
إﯾxﺎد ;ـ>Jـ! وEـaﺎ 1ـ/a-ار ا1ـ8و1ـ<  ٢٢٥٤ﯾ:
+ـ* )ـ'1ـ5ﺎ ا[Nـa:ﺎل +ـ* ا1ـsFﺎم ا1ـ9ﺎ1ـ< إ1ـl
[ــsﺎم دــ/a0ا%ــ< Vــ8ــ 8وWــﺎMــ/:اك ا>1ــ!D-
وا1ـــ"0ﺎرwـــ! وLـــJى أ)ـــ/ى Eـــ< ا>1ـــ!D-
ا[Nـa:ﺎ1ـ !,و;ـ ]9ر`ـﺎﯾ! دو1ﯿ! +ـﺎدام ;ـ8وـf
ا}ز+ـ! ا1ـ>Jرـ! Wـﺎ"1ـ= /ـJFات ا1ـ0ﺎwـL !,ـ8
Vـ" fا1ـJaى ا1ـ8و1ـE !,ـ< ا1ـW !0n9:0ـ+mـﺎم
و9+ـH/ـﺎت ا}ز+ـ! ا1ـ>Jرـ! ،و1ﯿ ا1ـ>JرـJن
1ــ=¥ــ+ .jــ* دون ا%ــiﺎء ا91ــ/ــ ا1ــ>Jري
و` ــ h /$ــvا ا 1ــ>0ﺎر ا 1ــ8و 1ــ<  hــFﺎك ) ــ!,
a.ﯿaﯿ! +ــ* أن ﯾ/n:س ا[Nــ>aﺎم ا1ــ/xاEــ<
إ1ــ; lــ u-ا1ــF0ﺎ%ــ ا1ــ'Kث ،وWــﺎ1ــ:ﺎ1ــ< ;ــ8ai
=ـJرـ! و.ـ;8ـ5ﺎ ا1ـ/xاEـH ،!,ـ0ﺎ أ[ـ+ cـ* دون
ا1ــــJ>:ــــ! =ــــ+ /0:>:ــــ"ﺎ[ــــﺎة ا1ــــ>Jرﯾﯿ*
اLNــy:ﺎدــ! +ــﺎدا+ــ] `ــWJaــﺎت Lــ /y,ا1ــ<:
Eــw/ــ5:ﺎ ا1ــNJــﺎت ا9:01ــ8ة و[ــ;viــ5ﺎ +ــvF
tـ ٢٠٢٠ j,أداة Wـ 8,واMـ1 *DFـ` -ـl-
 +ــ =Jــ + Jnــ* أ Vــ + fــi-ﺎت دو 1ــ !,أ) ــ/ى،
+ــ5Fﺎ أوHــ/ا[ﯿﺎ  ،و1ــ5Fnﺎ ;ــW u:iــﺎ1ــJ0ا%ــ*

ً
ا1ــ>Jري و;ــ. f"xــ,ﺎ;ــ cا1ــ"0ﺎMــ9V !,ﯿ0ﺎ.
) ــ »hﯿ! ا>F:1ﯿ ا 1ــF%Jﯿ!« ا 1ــJ>:وي
1ــ¥ز+ــ! ا1ــ>Jرــ! hــ Jا1ــvي ا[ــ/y:
و1ــ1 *nﯿ أ+ــﺎ+ــ= cــJى ا1ــ,ﺎت
ا1ـــ8و1ـــ1 !,ـــ` v,iF:-ـــ; /$ـــJاEـــ
أ+ﯿH/ـ<-رو=ـ<+ ،ـﺎدام ا1ـ>JرـJن
LــE 8ــ8aوا ا1ــ8aرة `ــ; l-ــ,a9
;ـ>Jـ! =ـJرﯾ! =ـJرﯾ! 1ـ¥ز+ـ! +ـvF
أن ;ـ أLـ !0-ا}ز+ـ! Eـ< )ـ/ـ،٢٠١١ j
و+ـ* rـ ;ـ8وـ5-ﺎ Eـ< `ـﺎم W .٢٠١٢ـﺎ1ـa0ﺎWـE fـ¢ن
)ـ "اx01ـ" -و+ـ* rـ )ـ-ﯿ” c:iاdNـ':ف“
`ـﺎم L ٢٠١٢ـh 8ـmم وhـ) Jـ ا1ـ/0اhـ` !Fـl-
ا1ــ)8:ــ fا1ــ">/nي ا1ــ{ﺎرج و`ــ l-ا1ــ"jF
ا1ـــ"0ﺎرض و`ـــ l-رEـــ ا1ـــJ>:ـــ! وEـــ
ا1ـ/aارات ا1ـ8و1ـh .!,ـFﺎE ،ـ¢ن آ1ﯿﺎت ا1ـi:ﺎوض
ا1ــ <:ا`ــ80:ت iF:1ﯿ vا1ــ/aار  ٢٢٥٤ا1ــyﺎدر
Eـ< H ١٨ـﺎ[ـJن ا}ول  ٢٠١٥وhـ< +ـiﺎوwـﺎت
VـH ٣٠) j,Fـﺎ[ـJن ا1ـKﺎ[ـ< [ ١٨ـ>,ﺎن (٢٠١٦
وا1ـ <:أوLـ5iﺎ ا1ـ >F0ا1ـ"ﺎم 51ﯿ! ا1ـi:ﺎوض
ا1ـ"0ﺎرwـ! »رـﺎض .ـxﺎب« و+ـ* rـ »ا1ـ!Fx-
ا1ـ=8ـJ:رـ!« ا1ـ; <:ـE ]-nـ< أﯾJ-ل ٢٠١٩
و+ــ* rــ ا[ــW ]a-Dــ"5M 8ــ ،/وEــ< Vــ;NJــ5ﺎ
ا1ـ"8ـ8ة +ـ* ا1ـJاwـ أن وEـ 8ا1ـsFﺎم ا1ـ>Jري
ﯾ/ﯾ1 8ــ !Fx-ا1ــ=8ــJ:رــ! أن ;Nــ fyإ1ــ lأي
[ـL -!x,:ـ 8وtـ ]-إ1ـ% lـ/ـ >+ـ8ود  ،وWـ\ن
Hـ fآ1ﯿﺎت ا[ـ:ﺎج ;ـ>Jـ! `ـ /$ا1ـi:ﺎوض Wـ*,
ا1ـ>Jرـh *,ـ< +ـ" !-Dان ،و+ـ* ا1ـJاwـ +ـ*
;xـW/ـ! ا1ـ !Fx-ا1ـ=8ـJ:رـ! Wـ\ن إ%ـ'ق +ـ>ﺎر
>1ـ !-وا.ـ8ة hـ` Jـ ,aوWـ\ن ا1ـ/Dـ ا}=ـﺎ=ـ<
hـ% Jـ/ـ ا1ـi0ﺎوwـﺎت +ـ* أVـh fـ !,ا1ـn9
ا[Nـa:ﺎ1ـ< ذات ا1ـ.'yـ,ﺎت اiF:1ﯿvﯾ! ا1ـnﺎ+ـ!-
Hـ0ﺎ [ـ¦ `-ﯿ5ﺎ Wـ,ﺎن Vـ ١ j,Fا1ـvي >ـ8F:
`ـــ c,-ا1ـــ/aار  ،٢٢٥٤وWـــ\ن Hـــ fا1ـــ>0ﺎرات
ا})ـ/ى Wـ0ﺎ Eـ5,ﺎ ا1ـ>0ﺎر ا1ـ=8ـJ:ري =ـJn:ن
Wــ8ون آ1ﯿﺎت ;iFﯿvﯾ!. ،ــ p,أن hــ !,ا1ــn9
ا[Nـa:ﺎ1ـ< hـ< ا1ـ= <:ـ/x:ي ا=Nـ:i:ﺎء `ـl-
[ــ¦ +ــ/وع ا1ــ=8ــJ:ر و+ــ* rــ hــ< ا1ــ<:
=ـــ/:ف `ـــ l-إVـــ/اء ا[Nـــ{:ﺎWـــﺎت ا1ـــ<:
=ــ/x:ي `ــ l-أ=ــﺎس ا1ــ=8ــJ:ر ا1ــ` /a0ــ/$
ا=Nـــ:i:ﺎء+ .ـــ* ا1ـــ/وري ان أن ;xـــ/ي

اﻟﻌﺪد ٤

ا1ـ"0ﺎرwـ! ا1ـ>Jرﯾ! +ـ/اVـ"! 1ـ fnا1ـ>0ﺎرات
ا1ـi:ﺎوwـ .!,وأن ;9ـ8د +ـLJـ5iﺎ +ـ* Vـ8ﯾW 8ـ"8

أن وtــH ]-ــ; fــ u-ا1ــ>0ﺎرات إ1ــ% lــ/ﯾ
8>+ود.
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VـJFب ;ـH/ـ,ﺎ .و Eـ< [ـ iا1ـLJـ] Wـ8أ +ـ-Dy
ً
Wــ'د ا1ــﺎم أLــ; fــ8او ،Nو أtــ $أ=ــ =ــJرــﺎ
ا1ـ/و+ـﺎ[ـ< ا}tـ>ُ fـW f0":ـH fnـ ،/,$و Lـ8
ﯾJnن ذ1ــــ1 uــــ/yف ا1ــــ` /sFــــ* اLــــ,-
ﱠ
ا1ــ` .¤0nF0ــ+8Fــﺎ ; ;>aﯿ =ــJرــﺎ ا1ــ9ﺎ1ــ!,
Eـ< ـ fا[Nـ8:اب ا1ـ>[/iـ<H ،ـﺎ[ـ] ا1ـ/0ة ا}و1ـl

٨

Eـ< ا1ـ:ﺎرﯾ¨ ا1ـ>Jري ا1ـH <:ـﺎ[ـ] Eﯿ5ﺎ ا1ـ"Jا+ـf
ا1ـ"L/ـW !,ـ8ون أي +ـ"; .lFـ ;>aـ= ,ـJرﯾﺎ إ1ـl
دوﯾ'ت 1ــ8-روز و ا1ــ"J-ﯾﯿ* و دو1ــ! د+ــ و
دو1ـــ! .ـــ .-و +ـــ Xذ1ـــ1 uـــ ﯾ f$aا1ـــ"
ا1ـ>Jري Wـvn5ا ;>aـE ,ـﺎ[ـ18ـ"] ا[Nـi:ﺎwـﺎت
ُ
وا=ـ/0:ت `ـ8ة =ـJFات LـE f:ﯿ5ﺎ أHـ+ /Kـ* ١٠٠

ً
أ1ـ jإ[ـ>ﺎنE.ـF$ﺎdـﺎ `ـّ H l-ـ+ fـﺎ =ـ1 ،$ـ ;ـ*n
ا91ـ8ود ا1ـ>Jرـ! +ـ"FDyـ! أو ;ـ"h nـJـ5:ﺎ
ً
ا1ـ%Jـ; !,Fـ0ﺎ+ـﺎ ،و=ـJرـﺎ ـ xأن ;ـJnن أHـ /$و
 ,1أ./t

فهم اKالة القوميّة السّورية
اﻟﻌﺪد ٤

; Nـ"= /$:ـJرﯾﺎ [ـ5>iﺎ Eـ aا>1ـ f,-ا>1ـ,ﺎ=ـ<
1ـ'$د ا1ـﺎم >9EـW” ،ـ fو.ـﺎو1ـ] و Wـ"iﺎ1ـ!,
إ`ــﺎدة ;ــ u-ا}راwــ< 1ــ50n9ﺎ Eــ< ــ. fــn
ا1ـd/ـ. ,ـﺎEـ© ا}=ـ “.8و Lـ5 8ـ/ت ا1ـJ5ـ!
ا-Lﯿ0ﯿ! ا1ـJا=ـ"! 1ـ>Jرـﺎ ا1ـ/$nى ،و ) ً
ـtJyـﺎ
Eــ< =ــ,ﺎق `ــ'Lــﺎ;ــ5ﺎ +ــ Xا1ــ8ول ا1ــ/$nى +ــ*
)ـ'ل ا>1ـ,ﺎ=ـ! ا1ـ{ﺎرVـ !,ا1ـ>Jرـ! .و.ـﺎو1ـ]
ّ ً
=ﯿﺎ=ﯿـــﺎ
=ـJرـﺎ Eـ< ّ`ـ8ة +ـFﺎ=ـ$ﺎت أن ;:ــ9ـ8
+ـ Xا1ـ8ول ا1ـ"W/ـ !,ا})ـ/ىW ،ـ0ﺎ Eـ< ذ1ـ uا1ـ*0,
و 1ﯿ$ﯿﺎ و ا1ـ"/اق .وا= ﱠ
ـ/0:ت و.ـ;8ـ5ﺎ +ـ+ Xـ/y
+ـــ*  .١٩٦١-١٩٥٨و`ـــ'وة `ـــ l-ذ1ـــE ،uـــ8a
ا.ـ ]-:ا1ـJaات ا1ـ>Jرﯾ! 1ـF$ﺎن }Hـ+ /Kـ* rـ'rـ*,
ً
`ــﺎ+ــﺎ ،وذhــ .ــﺎEــ© ا}=ــ1 8ــMªــﺎرة إ1ــ lأن
ا}رد[ﯿﯿ* و ا>-i1ـــDﯿFﯿﯿ* و ا1ـــF$-ﺎ[ﯿﯿ* hـــ
Vـmء +ـ* ا1ـ" ا1ـ>Jري .و ﯾh />iـvا ا}+ـ/
`ـ8م وVـJد =ـiﺎرة 1ـ>Jرـﺎ Eـ< 1ـF$ﺎن .ـ l:ا1ـ"ﺎم
H :٢٠٠٨ـﺎن +ـ* ا1ـ/:i0ض أن ﯾJnن ا1ـ>Jرﯾﯿ*
و ا1ـF$-ﺎ[ﯿﯿ* ”Mـ" وا.ـW .“8ـﺎwـﺎEـ! إ1ـ lذ1ـ،u
; Nـmال =ـJرﯾﺎ ; Nـ"/:ف Wـ\ن 1ـJاء إ=ـ8Fnرون
)+ـaﺎ%ـ"! hـﺎ;ـﺎي ا1ـH/:ﯿ!( Wـ\[ـ5ﺎ ;ـH/ـ. .!,ـp,
ًّ
ـ{,ﺎ ـw Xaـ *0وNـ!
Hـﺎن 1ـJاء ا=ـ8Fnرون ;ـﺎر
.ــ -أــﺎم ا1ــ n9ا1ــ"0Kﺎ[ــ< ،و 1ــL *nــﺎ+ــ]
Eـ[/ـ>ﺎ >:Wـ1 c0,-ـH/:ﯿﺎ `ـﺎم ) ١٩٣٧ـ'ل Eـ/:ة
 n.أ;ﺎ;Jرك.
1ـ ﯾ\ت ا1ـ`8ـ 1ـJ5i0م =ـJرـﺎ +ـ* دا)ـ= fـJرـﺎ
و>.ـE :،ـ. 8aـﺎول ا91ـmب ا1ـ>Jري ا1ـ+Jaـ<
اVNـ0:ﺎ`ـ< .ـ= l:ـF,:ﺎت ا1ـ/aن ا"1ـ/ـ* أن
ــ 1ــF$ﺎن 1ــ>Jرــﺎ. ،ــ p,ــ+ــ* ا91ــmب
ّ
>Wـ/دـ! أن ا>01ـh /0":ـ Jا1ـvي Eـ fyا1ـ8-$ان
`* 05"Wﺎ.
;>ـ 8F:ا1ـ+Jaﯿ! ا1ـ>Jرﯾ! `ـE l-ـ/nة hـvه ا1ـJ5ﯾ!
ا-Lﯿ0ﯿ! H .ــﺎن ` ــ l-ا 1ــ +Jaــ !,ا 1ــ>Jر ــ! أن
;ـــJnن LـــJة +ـــ.Jـــ8ة} ،ن ا1ـــ" ا1ـــ>Jري
ً
ًّ
`ــL/ــ,ﺎ و %ــﺎdــ,iﺎ ،و;ــ" 80:ا1ــ+Jaــ!,
+ــJF:ع
ّ
ا1ـ>Jرـ! `ـ` l-ـﺎ+ـ *,-ـ /,دﯾFﯿﯿ* :ا1ـ"ﺎ+ـf
ا-Lﯿ ،<0وا1ـ"ﺎ+ـ fا1ـaKﺎEـ< .و x:ـ l-ا1ـ"ﺎ+ـf
ا Lــ E <0,-ــ< أ= ــ  Wــ'د ا 1ــﺎم .ا =Nــ  hــJ
ا1ــV/0ــ" !,ا1ــ/xاEــ !,ا>01ــ80:ة +ــ* )ا}رض
ا>,1ـ/ى( أي ا}رض ا>,1ـ/ى 1ـ !n0و ا1ـ80ـ!F
و hـ0ﺎ WـJ0اVـ !5ا1ـ/ق .و ;ـ. n"Fـ !a,aأن

Wــ'د ا1ــﺎم ; Nــmال [ــ+ !DaــV/ــ"= !,ــ,ﺎ=ﯿ!
+ــ. ،!05ــW l:ــ"+ 8ــ< Lــ/ون %ــJــ` !-ــl-
ا1ــ" -ا1ــ>Jري ا1ــ9ﺎ1ــ<. ،ــ p,ــ+/ــ mا1ــJ-ن
ا})ــ1 /ــ /y"-ا1ــ/اMــ8ي ،وا}Wــ5"-1 ,ــ8
ا}+ــJي وا}=ــJد 5"-1ــ 8ا1ــ"$ﺎ=ــ<E ،ــ< .ــ>*
ــ+/ــ mا1ــJ-ن ا}.ــ1 /0ــ8م +ــ* ا51ــ8اء ا1ــvــ*
=ـJDaا .وhـ Jا1ـ"[ -ـ c>iا1ـvي Hـﺎن أـﺎم ا1ـ.Jـ8ة
ً
ا1ــــ/y0ــــ!H .ــــﺎ[ــــ] ا1ــــ+Jaﯿ! ا1ــــ"W/ﯿ! أﯾﺎ
أﯾ8ﯾ1JــVJﯿ! ﱢ
.J+ــ8ة VــvاWــ! 1ــ+ X0:x0ــ8":د
ا}`ــ/اق +ــ= fKــJرﯾﺎ )1ــ ﯾ *nا}+ــH /ــ1vــu
Wــﺎ>F1ــ1 !$ــ-L¥ﯿ! ا1ــ/nدﯾ!( ،و 1ﯿ +ــ* $Lﯿf
ا1ـــy0ﺎدEـــ! أن ;ـــJnن =ـــJرﯾﺎ ا1ـــ fa"0ا}ول
91ـH/ـ! ا1ـ.Jـ8ة ا1ـ"W/ﯿ! .و ّ
Lـ+8ـ] =ـJرﯾﺎ أول
+ــ9ﺎو1ــ! 1ــ.J-ــ8ة ا1ــ+Jaﯿ! ا1ــ"W/ﯿ! Eــ< ــf
ا1ـ`mﯿ ا1ـ5ﺎMـ <0ا1ـE u-0ﯿ ،fyا1ـvي أ ﱠ=ـ
ا1ــ !n-00ا1ــ"W/ﯿ! ا1ــ>Jرﯾ! Eــ< د+ــ ا1ــ"ﺎم
.،١٩٢٠ـ; p,ـ =ـh 9ـvه ا1ـW !n-00ـ"= 8ـ!:
َ
أ5Mـ+ /ـ* ِLـE f$ـ[/ـ>ﺎ .و ; Nـmال اMـﺎرة ا1ـ"W/ﯿ!
+ـVJـJدة .ـ l:ا1ﯿJم1 ،ﯿ Eـ< اF1ﯿ 8ا1ـ%Jـ<F
>9EـــW ،ـــE fـــ< ا=Nـــ ا1ـــ=/ـــ1 <0ـــ'$-د:
اx1ـJ50رﯾ! ا1ـ"W/ﯿ! ا1ـ>Jرﯾ!5M .ـ8ت =ـJرﯾﺎ-
ر Wــ0ﺎ  >Wــ h $ــvا ا 1ــ /niا 1ــvي ﯾ .Jــ h8ــ ،و
ا1ـJyF0ص `-ﯿE cـ< ا1ـ8و1ـ! -ا-a1ﯿ+ fـ* أ`ـ0ﺎل
ا1ـ" jFا1ـ"L/ـ< و ا1ـ8ﯾ) <Fـ'ل أHـ+ /Kـ* =ـ:ﯿ*
ً
`ـﺎ+ـﺎ Wـ" 8ا=Nـ'a:ل .و;ـJ:اVـ 8ا1ـJ5ﯾ! ا1ـ+Jaﯿ!
َ
ا1ــ/0:0دﯾ*+ .ــ* Wﯿ* أHــ/K
ا1ﯿJم Wﯿ* tــJiف
+ـ* yE ١٥٠ﯿ` fـ>/nي +ـ/0:د9; ،ـ f0ا1ـ"8ﯾ8
+ــ5Fﺎ إMــﺎرة Eــ< أ=ــ0ﺎءhــﺎ 1ــ'$د ا1ــﺎم )أ[ــyﺎر
ا1ـﺎمt ،ـJaر ا1ـﺎم ،أ.ـ/ار ا1ـﺎمV ،ـ ¤,ا1ـﺎم(
و hــــــFـﺎك ;ـ>ـ0ﯿـﺎت ;ـﯿـ1 /ــــــ>ـJرﯾـﺎ )ا1ـxﯿـ¤
ا1ـ>Jري ا91ـ /و أ.ـ/ار =ـJرﯾﺎ( .و `ـ l-ا1ـ"n
+ـــ0ﺎ ُﯾ> l0ا1ـــ8و1ـــ! ا=ـــ'+ﯿ! »دا`ـــ «¤أو
Vـــ !5$ﱡاyF1ـــ/ة N ،ـــ+ f$aـــ" sا1ـــ/0:0دﯾ*
ً
ا1ـ>Jرﯾﯿ* ا1ـ`JD:0ﯿ* ا}Vـﺎ[ـ ،وذ1ـ) uـEJـﺎ
`ــّ l-ا1ـ ّ
ـ`/ﯿ! ا1ــ>Jرﯾ! ا1ــ{ﺎtــ! Wــ. .5ــl:
`ـ -اx1ﯿ ¤ا1ـ>Jري ا91ـ /ﯾ[ f09ـ iأ1ـJان
ا1ـ" -ا1ـ=/ـ <0و1ـW *nـ;/:ﯿ +ـ{h .j-:ـFﺎك
Eــ< ا}=ــﺎس Vــ0ﺎ`ــ:ﺎن ;ــ"ﺎرwــﺎن ا-Lﯿ0ﯿ!
ا1ـ>Jرﯾ! أو ا1ـ+Jaﯿ! ا1ـaKﺎEﯿ! :ا1ـ8و1ـ! ا=ـ'+ﯿ!
”دا`ـ ،"¤ا1ـvـ* ﯾ/ﯾ8ون ا1ـ"Jدة Wـ>Jرﯾﺎ 1ـ/a-ون
ا1ـ=Jـ lDو ا1ـ{'Eـ! ،و ا}Hـ/اد ا1ـ>Jرﯾﯿ* ا1ـvﯾ*

ﯾJ-nن +ــــــﺎ Wﯿ* + %١٥-١٠ــــــ* x+ــــــJ0ع
اn>1ﺎن.
Lـ>" ]0دا`ـ "¤ا1ـF0ﺎ%ـ ا1ـ>; <:ﯿ-` /Dﯿ5ﺎ
إ1ـّ ` lـ8ة +ـFﺎ%ـ إدارـ! );ـ0:ﺎrـ fو إ1ـ. lـH 8ـ/,$
+ـ Xا1ـsFﺎم ا1ـ>Jري( ،و أ`ـ *-ا}Hـ/اد Eـ< 5Mـ/
آذار)+ـﺎرس(  ٢٠١٦ا1ـ n9ا1ـvا;ـ< Eـ< إ%ـﺎر [ـsﺎم
Eــ8,را1ــ< ،و Lــ 8رEــ hــvا ا`ــ'ن ا1ــsFﺎم و
ا1ــ"0ﺎرwــ! `ــ. l-ـ ﱟـ= 8ــJاء1 .ــ ــ>a; *nــ,
=ــJرــﺎ =ــJاء `ــ l-أ=ــﺎس Eــ8را1ــ< +ــ* Wﯿ*
+ـDﺎ1ـ ا1ـ/0:0دﯾ* `ـ l-ا%ـ'ق` .ـ l-ا1ـ"n
+ـ* ذ1ـE ،uـﺎ1ـi9ﺎظ `ـ= l-ـJرـﺎ Eـ< .ـ8ودhـﺎ
ا1ـ9ﺎ1ﯿ! hـ Jا}+ـ /ا01ـ/:ك Wـ *,ا1ـd/ـW ,ـﺎر
ا}=ـ 8و رdﯿ اdNـ':ف ا1ـ%Jـ <Fو .ـ. l:ـ>*
[ /yا c-1ز`m. ,ب ا.c-1

ســــــــــوء فــــــــــهم دینامیات
الصراع :
`ـ l-ا1ـ/ـ +ـ* Mـ"Jر =ـJرﯾﺎ ا1ـJaي WـJ5ﯾ5:ﺎ
ا>1ﯿﺎ=ﯿ! ا1ـ+Jaﯿ!N ،زال ا1ـxﺎ[ـ ا}+ـ/ﯾ <nو
ا1ـ/و=ـ< ﯾ/sFون 1ـ"/وض ا>a:1ـ ,ا-Lﯿ0ﯿ! أو
ا>1ﯿﺎ=ﯿ! `ـ l-أ[ـ5ﺎ ا91ـ1 fـ/y-اع ا1ـ>Jري .و
ﯾV/ـh Xـvا 1ـ 5i-ا1ـ{ﺎ%ـlء 1ـ=¥ـ$ﺎب ا1ـ"ﺎ+ـ! و
ا1ـ{ﺎtـ! وـ/وف ا1ـ/yاع ا1ـ>JريE .ـ <iا1ـJاLـ،X
و`ــ l-ا1ــ/ــ +ــ* أن hــvا ا`Nــa:ﺎد :F+ــ /و
`ـ[ l-ـDﺎق وا=ـ; ،Xﯿ /ا1ـ8را=ـﺎت أن ا91ـ/وب
ا}hـ-ﯿ! ;:Fـ` /ـ l-ا1ـﺎ1ـ Eـ< ا1ـ"0:x0ﺎت
ذات ا1ــ)8ــ fا1ــ i{F0و +ــ=ــ>ﺎت ا1ــ8و1ــ!
ا"1ﯿ .!iوأ5ـ /ا1ـ$ﺎ.ـE pـ< +ـ>\1ـ! ا1ـ/yاع
Wــﺎول Hــ1Jﯿ «Collier Paul» /أن ا1ــ"Jا+ــf
ا1ــ"L/ﯿ! ;ــJaد إ1ــ lزﯾﺎدة i%ﯿE !iــ< ا.ــ0:ﺎل
زﯾﺎدة ا1ـــ/yاع EـــE aـــ< ا1ـــ"0:x0ﺎت ا1ـــ<:
;ــ1\:ــ+ jــ* rــ'ث x+ــ`J0ــﺎت `ــL/ﯿ! ذات
اx91ــ ا1ــ0:0ﺎrــ. ،١fﯿ; pــ;/ــ $ا)NــE':ــﺎت
ا51ﺎ <E !+ا X+ f)81ا !J51ا.!,L/"1
)ا1ــ` 8F5ــ= l-ــ f,$ا1ــK0ﺎل(  ،ــJnن ا1ــ/yاع
ً
Eـ5,ﺎ أLـ` fـiFﺎ ،رWـ0ﺎ >Wـ $أ[ـ>; N cـ X,D:أي
Vــ0ﺎ`ــ! +ـ ّ
ـ" !F,ا>1ــ/D,ة `ــ l-ا1ــ$ﺎLــ< .و+ــ*
ً
[ـﺎ.ـ !,أ)ـ/ى ،و+ـ* ا1ـ ,9yأﯾﺎ أن ا1ـ/yا`ـﺎت
ً
;ـJaي ا1ـJ5ـ! ا1ـ"L/ـ !,وا1ـ8ـ .!,Fو ـﺎ1ـ$ﺎ +ـﺎ
ـ "-ا1ـaﺎدة ا>1ـ,ﺎ=ـ` *,,ـ l-ا1ـJرLـ! ا1ـDﺎdـ!,i
Eــ< )ــDﺎWــ ،5و Eــ< أوLــﺎت ا1ــ/yاع ;ــD:ﺎWــ

 ١ﻛﻮﻟﯿﺮ ،ﺑﺎول )) 2003ﻛﴪ ﴍك اﻟﻨﺰاع :اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﯿﺔ و ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﺷﻨﻄﻦ :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻺﻧﺸﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﺻﻔﺤﺔ 1 59

٩

اﻟﻌﺪد ٤

ا1ـــFﺎس و`ـــ[ l-ـــ J9وا=ـــ+ XـــV Xـــ0ﺎ`ـــ5:
ا}=ــﺎ=ﯿ!E .ــﺎ1ـ ّ
ـJ5ﯾ! {; Nــ -ا1ــ/yاع ،ا1ــ/yاع
 Jhاv1ي { -ا.!J51
و+ـ Xذ1ـ ،uو +ـ vFوtـJل ا1ـd/ﯿ ا}=ـ 8و hـJ
+ـــ* ا}-Lﯿ! ا1ـــ"J-ﯾ!h ،ـــFﺎك ا`ـــa:ﺎد وا=ـــ Xأن
ا1ـــ/yاع ا1ـــ>Jري hـــ Jا[ـــi:ﺎwـــ! ﱢ
=Fﯿ! wـــ8
ا1ـ8ﯾ:nﺎ;ـJرﯾ! ا1ـ"J-ﯾ!` -ـ l-ا1ـ/ـ +ـ* .ـ!a,a
ً
أن ا1ـsFﺎم  Nﯾmال ﯾJ:9ي )ـ-ﯿDﺎ +ـ* اx1ـ0ﺎ`ـﺎت
ً
ا1ـ"L/ﯿ! ا1ـ>Jرﯾ! Hـ5-ﺎ ;ـ/aـ$ﺎE -ـ< .ﯿ* رWـ0ﺎ
ّ
اa1ﯿﺎدﯾ! ا-"1ﯿﺎ1 .ـ8a
ﯾ fا1ـ"J-ﯾﯿ* ا1ـF0ﺎtـ
ً
;ـsﺎhـ /ا1ـsFﺎم Wـ1vـ` ، uـ l-ا}Lـ1 fﯿJnن +ـ'K0
1ـــ` X0:x0-ـــ[ l-ـــDﺎق وا=ـــ) Xـــ'ل اF>1ﯿ*
ً
ا1ـJDﯾ1 !-ـW cـﺎ1ـ ،n9و+ـ* أVـ fأن ـJnن +ـNJ$a
+ـ* Lـ f$ﱡاx:1ـﺎر اّ 1
ـ>+ !Fـ* ا1ـ"ﺎdـ'ت ا1ـّ +8
ـ!,a
ً
`ـ= l-ـ f,$ا1ـK0ﺎل .و ﯾ *n0ا1ـJaل أﯾﺎ أ[ـ1 cـ
ـ1 *nـ/y-اع ا1ـ>Jري Eـ< Wـ8اـ c:أي ُُWـ" 8دﯾ<F
أو `ـL/ـ< ،و1ـ *nاx1ـ0ﺎ`ـﺎت ا=ـ'+ﯿ! Wـ8أت
`ـ l-وVـ cا1ـ{Jyص ;>ـ f0":أ=ـJ-ب %ـﺎdـ<i
Eـ< )ـDﺎWـ5ﺎ و tـ/ا`ـ5ﺎ +ـ Xا1ـsFﺎمE .ـh 8aـ8د
ا1ـ8ا`ﯿ! `ـ[8ـﺎن ا1ـ"`/ـJر `ـ= l-ـ$ﯿ fا1ـK0ﺎل أن
ً
ً
 f"xWا091” *,J-"1ﺎ /i+و+ﺎ“.
و Eــ< `ــﺎم  ٢٠١٣أLــ+8ــ] Vــ !5$ا1ــ/yFة Eــ<
ً
+ـــ8ﯾ` !Fـــ8را `ـــ l-إ`ـــ8ام M ٤٠ـــ{yﺎ +ـــ*
ا1ـ"J-ـ *,وا1ـ8روز وا>01ـ .*,,9,وHـ0-ﺎ %ـﺎ1ـ]
أ+ــــ 8ا91ــــ/ب Hــــ0-ﺎ زاد ﱠا:1ــــ/ﯾ 8و ﱠا5D:1ﯿ/
ا1ـ"L/ـ< 1ـF0ﺎ%ـ Wـ\Hـ5-0ﺎ ،و ُـvي وVـJد .ـmب
اا1ــ c-و ا1ــ.Jــ8ات اﯾ/ا[ﯿ! ا[Nــ$Dﺎع Wــ\ن hــvا
ا1ــ:aﺎل hــW Jﯿ* Mــّ !",
و=ــ1 .!Fــ *nا1ــ/yاع
ًّ
ً
`,L/ﺎ.
اJ>1ري 1ﯿ /tا`ﺎ
ً
Eـ\و+ ،NـDﺎ1ـ ا1ـ"0ﺎرwـ! hـ< +ـDﺎ1ـ =ـ,ﺎ=ـ!,
ً
Wـ ،!:9وrـﺎ[ـ,ﺎ ،ا1ـ"E jFـ< =ـJرـﺎ  Nﯾ0ﯿW mﯿ*
Eـﺎت +ـ"E .!F,ـ 8aأ`ـ+8ـ] "دا`ـE "¤ـ< ا1ـL/ـ!
ا1ـ0ﺎت +ـ* ا1ـJFxد ا1ـ>Jرﯾﯿ* `ـ l-ا1ـ/ـ +ـ*
أ[ـ 5ﯾJ0:Fن 1ـD-ﺎdـ !iال ُ= ّFﯿ!ّ .
Eـﺎ1ـ>1 !Fـ>,
Eـ+ aـJ:اVـ8ون دا)ـ[ fـsﺎم ا}=ـ 8و>.ـW ،ـf
و  Nــmا1ــJن ــJ-nن ا1ــﺎ1ــ !,$ا1ــ"+ l0sــ*
ا1ـــJaات ا>01ـــ !9-ا1ـــ>Jرـــ! ،و .ـــ l:أ[ـــ5
ـaﺎ;ـJ-ن wـ,-+ 8ـ,ﺎت = ّـ ،!,Fو`ـ l-ا1ـ/ـ +ـ*
ً
ً ًّ
دﯾFﯿﺎ و`ــL/ـ ّـ,ﺎ  ،إ1ــّ lأن
أن ا1ــ/yاع أ)ــ+ vــ9Fﺎ
ا{1ـــDﺎWـــﺎت ; Nـــmال ;ـــH/ـــ` mـــ l-ا1ـــwJـــX
اLNــy:ﺎدي ،و hــ Jا1ــxﺎ[ــ ا)ــ1 /ــD-ﺎة أو
ً ً
ارhــﺎWﯿﯿ* .و Hــ18ﯿ' آ)ــ/ا `ــ l-أن ا1ــ/yاع

١٠

ً
hــ JأWــ"+ 8ــ* أن ﯾJnن tــ/ا`ــﺎ `ــ l-ا1ــJ5ــ!
ا1ــ8ــ !,Fوrــ !a,أ`ـ ّـh8ــﺎ +ــJ-K0ن `ــ* ا1ــDﺎdــ!i
ا1ــ"J-ــ! ;ــ\Fى Wــ5>iFﺎ `ــ* ا1ـ ّـsFﺎمE .ــﺎ91ــ/ب
ً
ا1ــ>Jرــ! Wـ ً
ـFﺎء `-ﯿ>,1 ،cــ] .ــW/ــﺎ +ــ* أVــf
ً
ً
ا[Nـyiﺎل ،و>,1ـ] .ـW/ـﺎ دـ !,Fأو `ـL/ـW ،!,ـf
ً
ا[i:ﺎ 8w !wا81و.!1

حـــــــل إقـــــــليمي eـــــــشكلة
سياسية:
ً
و%ـa$ﺎ 1ـ=¥ـ$ﺎب ا1ـHv0ـJرة أ`ـ'ه N ،ـ *n0أن
ـJnن ا>a:1ـ ,ا1ـF0ﺎ%ـh <aـ. Jـ% fـJـ fا}+ـ8
1ـ0-ﺎHـ fا}=ـﺎ=ـ` .!,ـ l-ا1ـ"+ nـ* ذ1ـ ،uإن
+ــh fKــvا ا91ــ+ fــ* Mــ\[ــ cأن ﯾ"mز ا1ــ`mFــﺎت
ا1ـDﺎidﯿ! ا>1ﯿﺎ=ﯿ!H ،ـ0ﺎ .ـ8ث Eـ< ا1ـ=J$ـ !Fو
ا.u=/51
ﱠ
.ﯿّ pأدى ا>a:1ـh ,ـFﺎك إ1ـ lا5D:1ﯿ /ا1ـ"L/ـ<
ا 1ــvي أو Lــ Xا 1ــ"8ﯾ + 8ــ* ا 1ــ9ﺎﯾﺎ ،و ا 1ـ ّـmFوح
ا1ـ8ا)ـH} <-ـ+ /Kـ* -+ﯿJن Mـ{¦ .و ;ـFﺎrـ/ت
اx01ـ`J0ـﺎت ا1ـ"L/ﯿ! Eـ< ا1ـ=J$ـE !Fـ< VﯿJب
ا=Nـ:ﯿDﺎن Eـ< Vـ0ﯿ Xأ[ـ9ﺎء ا-Lﯿ1 ،ـ1vـH uـﺎن
+ـــــ* ا>01ـــــ9:ﯿ>a; fﯿ ا1ـــــ>nﺎن Wـــــfn
ً
+ـx:ﺎ[ـ .وWـ"` 8ـ/ـ* `ـﺎ+ـﺎ `ـ; l-ـ,$D
ا;ــiﺎق داــJ:ن >-1ــ'م1 ،ــ ﯾ"= 8ــJى [ــjy
-+ﯿJن [ـﺎزح Wـ=Jـ ،<Fو1ـ ـ1 *nـJ",د Wـ"5
1ـNJدوVـJد ا1ـJaات ا1ـ8و1ـ .،!,وﯾ"ﯿ ¤أHـ+ /Kـ*
ًّ
ـL/ﯿﺎ
-+ﯿJن Mـ{¦ ان Eـ< أVـmاء +ـx:ﺎ[ـ>! `
ّ
+ــ* ا1ــ=J$ــ+ ،!Fــ Xا1ــ'Vــ *,ا1ــ/yب ا1ــvــ*
ﯾ"ﯿJن Eـ< ا1ـﺎ1ـ Eـ< اx1ـJ50رﯾ! ا1ـW/yﯿ!
دا) fا;9ﺎد ا !F=J$1وا.u=/51
و>9Wـ ذ1ـ9:H uـ-ﯿ[ fـ5ﺎdـ< ،و Wـ n9ا}+ـ/
ً
ا1ـJاLـ>a; ،Xﯿ ا1ـ=J$ـّ !Fر=ـ¨ ا1ـW !-n0ـ+ N8ـ*
5-.ﺎ.
ً
ا1ــ !DaFا1ــ9ﺎ=ــh !0ــFﺎ أن =ــJرــﺎ; -ــ0ﺎ+ــﺎ +ــfK
1ـF$ﺎن و ا1ـ=J$ـ+ -!Fـ{ !D-:إ1ـ lﱟ
.ـ$H 8ﯿ+ /ـ*
.ﯿ pا1ـــJ:زع ا1ـــ"L/ـــ< )Wـــ/yف ا1ـــ` /sFـــ*
ا1ـH/:ـ m,ا1ـ"L/ـ< Eـ< +ـFﺎ%ـ "+ﯿ+ !Fـ fKا1ـ8روز
Eــ< VــJFب ا1ــ'$د و ا1ــ"J-ﯾﯿ* Eــ< ا1ــ>ﺎ.ــf
ا1ـW/ـ<(:F;.ـ /ا1ـJDاdـ jا>01ﯿ9ﯿ! و ا1ـ"J-ﯾ!
و ا=0ـــﺎ`ﯿ-ﯿ! <Eـــ 0Vـــﯿ Xأ[9ـــﺎء ا'$1د .وN
ﯾ>%J:ــ* ا}Hــ/اد Eــ< Mــ0ﺎل ا1ــ'$د 1ــ.Jــh8ــ
WـH fnـﺎ+ـ .fو 1ـ1vـ= uﯿJnن +ـ* ا>01ـ9:ﯿf
;>aﯿ =ـJرﯾﺎ Wـ8ون إ`ـﺎدة ;ـ%Jﯿ* Mـ"5$ﺎ +ـ*

Vــــ8ﯾ .8و hــــvا Wــــﺎ1ــــ+ $ــــﺎ ﯾ/ﯾ8ه ا1ــــaﺎدة
ا1ـــDﺎidﯿﯿ* ،و 1ﯿ +ـــﺎ ﯾ/ﯾ8ه ا1ـــFﺎس .و +ـــ*
ا1ـi0ﺎرLـﺎت ،أن hـvا ﱠاx:1ـﺎ[ـ hـ[ Jـ+ c>iـ* أ[ـva
1ــF$ﺎن +ــ* ﱠاi:1ــW unــ"` ١٥ 8ــﺎم +ــ* ا91ــ/ب
ا}hــ-ﯿ! .وEــ< [ــ5ﺎﯾ! ا1ــD0ﺎف ،رEــ +ــ"s
ّ
ا1ـــF$-ﺎ[ﯿﯿ* Eـــ/nة ا01ﯿ-ﯿﯿﺎت >a:1ﯿ ا1ـــ'$د
ً
ّ
إ1ـH lـﺎ[ـ[J:ـﺎت دﯾFﯿ! ،و EـJ-ا Wـ+ N8ـ* ذ1ـu
;nﯿ8.J+ !+Jn. fة.
و+ــــ* rــــ1 ،ــــ* ﯾJnن ;>aﯿ =ــــJرﯾﺎ 91ــــf
ا1ـ !-n0ا>1ﯿﺎ=ﯿ! ا}-tﯿ!W ،ـ= fـJnن دارة
أ`ـــ/اwـــ5ﺎ .و1ﯿ>] ا1ـــW !-n0ـــﺎر ا}=ـــ8
و>.ـH ،ـ0ﺎ أن ا1ـ8و1ـ! ا1ـ>Jرﯾ! 1ـDﺎ1ـ0ﺎ Hـﺎ[ـ]
ً
ً
;ــ8ﯾ /اLــy:ﺎدا wــ"i,ﺎ  ،و ا1ــsFﺎم 1ــDﺎ1ــ0ﺎ Hــﺎن
ًّ
ـ,"0ﺎ و +ــ= vFــJFات %ــJﯾ .!-ا1ــ !-n0أ`ــ8a
Lـ
+ـ* ذ1ـ uو Wـﺎ`ـ/:اف اx1ـ ،X,0و Nﯾ. *n0ـ5-ﺎ
Lـ f$أن ﯾJnن hـFﺎك وLـ] %ـJﯾ+ fـ* ا=Nـ/a:ار
J= <Eرﯾﺎ.

سابقة اقليمية خطيرة:
ً
أ)ــــ/,ا ، ،ﯾ>a:1 *n0ﯿ =ــــJرﯾﺎ أن ﯾJnن 1ــــc
[ـ:ﺎdـ¡ `ـH l-ـﺎ+ـ fا1ـّ ،!aDF0ا>a:1ﯿ ا1ـF0ﺎ%ـ<a
hــFﺎ ،ﯾ *n0أن ُﯾ /sFإ1ﯿH cــ8واء .ــﺎ=ــ 91ــf
ا1ــ0ﺎHــ fا>1ﯿﺎ=ﯿ! ،و ﯾ Xxا[Nــaﺎق Eــ<
+ـnﺎن آ)ـ ./و ُ=ﯿ/ي hـvا ا}+ـ /ا}Hـ/اد وا1ـ"/اق
و 1ــF$ﺎن و 1ﯿ$ﯿﺎ ،و ا1ﯿ"! Eــ< ا{1ــ-ﯿ¡91 ،ــf
ا1ــ0ﺎHــ fا>1ﯿﺎ=ﯿ! `ــ l-ا>01ــJ:ى ا1ــ-":0
Wـm":ـ mا1ـ.Jـ8ة ا1ـF0ﺎa%ﯿ! WـH fnـﺎ+ـ[ .fـﺎhﯿu
`ـ* ز`ـ0ﺎء ا}-Lﯿﺎت ا1ـvـ* ـH/ـmون `ـh l-ـvnا
[ــJع +ــ* ا91ــ fا>1ﯿﺎ=ــ< +ــ* أVــ fأ[ــ،5>i
أHـ+ /Kـ0ﺎhـ+ Jـ* أVـ; fـ8aﯾ ا{1ـ+8ـﺎت ا1ـ=/ـ.!,0
ً
.ﯿ pﯾJnن ا[Nـــyiﺎل ا-LﯿW <0ـــK0ﺎWـــ! ّردا
ً
`ــــ l-ا1ــــaﺎﯾﺎ ا>1ﯿﺎ=ﯿ!= -ــــJاءا Hــــﺎن Eــــ<
Hـ=JـEJـ Jو ا1ـ=J$ـ !Fو ا51ـ=/ـ uأو Wـ'Fدش-
Hـُ [JـE cـ< أـ -ا}.ﯿﺎن ،ﯾH/0:ـh mـvا ا1ـJFع +ـ*
ا91ــJ-ل .ــJل wــ0ﺎن ا1ــJaة وا1ــJ0ارد Lــ/,yة
ا}+ـ` 8ـ. l-ـ>ﺎب ا=Nـ/a:ار ا1ـJDـ fا}Vـ ،fو
`ـــﺎدة ـــ{E iـــ< ;a9ﯿ5aﺎ51 .ـــvه ا}=ـــ$ﺎب
Wـﺎ1ـ ،$ﱠردت أ5Vـmة ا`ـ'م ا1ـ"W/ﯿ! Wـfn
=ـ` <$-ـ) l-ـH Dـ+ fـ* رو=ﯿﺎ و ا1ـNJﯾﺎت
ا9:01ــ8ة ّ
ا1ــ>ﺎ`ﯿ! >a:1ــ= ,ــJرــﺎ ،و [ــ/sوا
إ1ﯿ5ﺎ `ــ l-أ[ــ5ﺎ %ــ/ﯾ1 !aــJa-ى ا}$FVﯿ! 1ــ8,":
ً
ر=ــ ا91ــ8ود +ــ/ة أ)ــ/ى+ -ــ* أVــ; fــm0ــ و

اﻟﻌﺪد ٤

ً
إwــ"ﺎف ا1ــ8ول ا1ــ"W/ــ; ،!,ــ0ﺎ+ــﺎ Hــ0ﺎ Eــ"]-
ا;iﺎ= !,Lﺎ.Jn,W n
وإذا Hـﺎ[ـ] =ـJرﯾ! =ـJn:ن ـ>+ /,ـ/a:ة Wـ"8
اi1ﯿ8را1ﯿ! أو ّا>a:1ـــُ ،,
=ـــ1 /sF,ـــh fK0ـــvnا
)ـJDات Eـ< ا1ـH !aDF0ـ90ﺎوNت  +ﱠ
ـ0":ـ8ة 1ـmرع
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Wـvور `ـ8م ا=Nـ/a:ار +ـ* ا1ـ{ﺎرجH ،ـ0ﺎ ;ـ ﱠاsF1ـ/
m !,a1و ا/"1اق ا"1ﺎم .٢٠٠٣
إن ا91ـ fا1ـ.Jﯿ1 8ـmF-ا`ـﺎت ا1ـ[80ﯿ! +ـ* أي [ـJع
Hـﺎ[ـ] hـ. Jـt nـﺎ1ـ :دو1ـ! ; ّ
ـ+ـ* 1ـJ0ا%ـ5,Fﺎ
ا} *+و اNزدhﺎر و ﱠاK0:1ﯿ fاa91ﯿ.<a

ً ً
وا1ـ !a,a9أن ذ1ـ> uـ/:ق `ـﺎدة وLـ:ﺎ أ%ـJل و
ﱢ
ﯾ j-nأHــ+ /Kــ* ا1ــ fyiا>1ــ,ﺎ=ــ< ،وذ1ــ+ uــﺎ
ً
ـ/ح 1ـ0ﺎذا ا>a:1ـ ,ا>1ﯿﺎ=ـ< hـ Jـﺎ1ـ$ﺎ ا{1ﯿﺎر
ا}V /KHﺎذW !,Wﺎ{-1 !$>F1ﺎرج.

اﻟﻌﺪد ٤

يوسف الطويل
hــFﺎك ;ــ>ﺎؤNت `ــ8ــ8ة .ــJل [ــ:ﺎdــ¡
ا1ـmو ا1ـ/و=ـ< }وHـ/ا[ـ,ﺎE ،ـ% 8aـﺎ1ـ
ا>01ـ:ﺎر ا}1ـ0ﺎ[ـ< وا1ـd/ـ ,ا1ـ>[/iـ<
Eـ< ا;ـyﺎل +ـW Xـ;Jـ1 *,ـLJـ jا91ـ/ب
ً
EــJرا+ ،ــ"/$:ــ* أن ا91ــ fــ :وEــ
ا1ــi0ﺎوwــﺎت Wــ *,ا1ــxﺎ[ــ ا1ــ/و=ــ<
وا}وHــ/ا[ــ<  ،وEــ< [ــ iا1ــLJــ] Lــ8
Eــ ]-ا1ــ90ﺎدrــﺎت ا1ــFKﺎdــW !,ــ05F,ﺎ
Wـ`/ـﺎـ! ;ـH/ـE !,ـ< أ[ـDﺎ1ـ,ﺎ دون ا1ـtJ:ـf
 ;Nــiﺎق  .ــJل أي  Wــ E ، 8Fــ0,ﺎ أ` ــ]F-
رو=ـ,ﺎ Eـ< وLـ] =ـﺎWـ أن أ.ـ 8أ=ـ$ﺎب
ــmوhــﺎ }وHــ/ا[ــ,ﺎ hــ JوVــJد +ــ"ﺎ+ــf
1ــJD:ــ /أ=ــW !9-ــ1J,ــVJــ+} !,ــ/ــnﺎ
`ـــ l-ا}راwـــ< ا}وHـــ/ا[ـــ ،!,وhـــFﺎك
+ــ{ﺎوف ــW/ــE !,ــ< hــvا ا1ــ8yد +ــ*
ا=0":ﺎل رو=,ﺎ  !9-=¥1ا0,n1ﺎو!
Eــ< أوHــ/ا[ــ,ﺎ ،وLــh 8ــ8د +ــ>و1ــJن
ـW/ـJ,ن أن ا=ـ8{:ام رو=ـ,ﺎ 1ـ=¥ـ!9-
ا1ـ0,nﺎوـ! Eـ< أوHـ/ا[ـ,ﺎ =ـ,دي 1ـ"f0
`>/nي  8w <W/رو=,ﺎ .
Eـ 8aأ`ـ1 ]F-ـ8Fن Eـ/ض `ـWJaـﺎت `ـl-
=ــــ !"$أو1ــــ,ﺎرMــــ *,,روس Wــــ5F,
اWــ/ا+ــEJــ+ ¤:,ــﺎ1ــ[ uــﺎدي ;ــ<>-,
1ـــ/nة ا1ـــ8aم ،وا;ـــ ]05وزارة ا1ـــE8ـــﺎع
ا1ــ/$ــDﺎ[ــ !,رو=ــ,ﺎ Wــﺎ=ــ8{:ام Lــ!-$F
Eــ/اــ. !,ــ/ارــ! Eــ< .ــW/ــ5ﺎ `ــl-
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أوHــ/ا[ــ,ﺎ ،وLــ 8د`ــ1 ]0ــ8Fن ا1ــa0ﺎو+ــ!
ا}وHـ/ا[ـW !,ـ\=ـ+ !9-ـ5Fﺎ +ـﺎد دWـﺎWـﺎت.
ً
=ـﺎWـaﺎ Eـ< أواdـ fا91ـ/ب ا1ـ/و=ـL !,ـ8
و 5Vــ] ا[ ــa:ﺎدات دارة ا 1ــ W ,iــJك
`ـ l-ا1ـ>0ﺎح 1ـ>0و1ـ *,روس FWـ/
أ)ـ$ﺎر .ـJل أ=ـ$ﺎب ا91ـ/ب ا1ـ; <:ـ]$K
ا1ـ`8ـﺎـ! ا1ـ/و=ـ1 !,ـ5ﺎ ،وذ1ـ+ uـ* Lـf$
+ـ=ـ>ﺎت وأEـ/اد Eـ< أ+ـ/ـnﺎ Wـﺎ1ـ8رVـ!
ا}و1ــE ،lــ0,ﺎ .ــ ]$xرو=ــ,ﺎ ا1ــ,i
WــJك Eــ< +ــxﺎ1ــ5ﺎW ،ــﺎNد`ــﺎء ،أن hــFﺎك
Eـ/ض 1ـL/ـﺎWـ! ;ـtJـW jـﺎ:01ـ8دة `ـl-
ا 1ــJ:90ى ا 1ــvي  ــ/وج و Vــ !5ا 1ــ/sF
ا1ــ/و=ــ .!,أMــﺎر Wــﺎــ8ن أن ــmو رو=ــ,ﺎ
ً
}وHـ/ا[ـ,ﺎ 1ـ* ـ[ a9ـ/yا [ـ5ﺎdـ,ﺎ Wـf
=ـ,دي >-1ـ/D,ة `ـ+ l-ـFﺎ%ـ Vـdmـ!,
Eـــ< أوHـــ/ا[ـــ,ﺎ ،وLـــM 8ـــ fnا1ـــaﺎء
ا}+ــ/ــE <nــ/ــ `ــ1 f0ــE ,a9:-ــ<
أ[ـــV !Dـــ+/ـــL !,ـــ 8ار;ـــ5$nﺎ أEـــ/اد
و>=+ﺎت  5F,Wأ/rﺎء روس [ﺎ.*vE
Lــﺎ1ــ] رdــ !>,ا1ــwJi0ــ !,ا}وروWــ!,
أور=ــE NJــJن Nــ* أ[ــ cــ` *,":ــl-
ا;Nـ9ﺎد ا}وروWـ< ا1ـLJ:ـ` jـ* ا=ـ8{:ام
ا1ــLJــJد ا}.ــJiري ا1ــ/و=ــ< 9WــJ-ل
+ ،2027ـ !i,أ[ـ5ﺎ =ـ/:a:ح Eـ< hـvا
ا1ــ8yد )ــE !Dــ< +ــ jy:Fأــﺎر hــvا
ا1ــ"ﺎمE .ــ0,ﺎ أMــﺎر ا>01ــ:ﺎر ا}1ــ0ﺎ[ــ<
أوNف Mــــ1Jــــ :رEــــ[N cــــ0ﺎم
أوHــ/ا[ــ,ﺎ ا>1ــ/ــ1 Xــ';ــ9ﺎد ا}وروWــ<،

وأMـﺎر إ1ـ lا;ـiﺎق ا1ـ/اHـ! ا1ـvي أWـ+/ـc
ا;Nـ9ﺎد ا}وروWـ< +ـ XأوHـ/ا[ـ,ﺎ Eـ< `ـﺎم
1 ٢٠١٧ــ ,0":ا1ــ"'Lــﺎت ا>1ــ,ﺎ=ــ!,
واLNـy:ﺎدـ! Wـ *,ا1ـxﺎ[ـ .*,$إن HـKﺎEـ!
ا1ـ/y:ـ9ﺎت واVNـ0:ﺎ`ـﺎت وا;NـyﺎNت
وا1ـa-ﺎءات ;ـ` *,$ـ 0ا}ز+ـ! ا}وHـ/ا[ـ!,
`ـﺎ1ـ,0ﺎ وأhـ5:,0ﺎ ا=Nـ/:ا;ـ ،!,x,وـ8ل
ا1ــ>0ﺎر ا1ــvي أ)ــvه ا1ــLJ0ــ jا1ــ/و=ــ<
`ـ l-ا.ـ0:ﺎ1ـ` !,ـ8م Lـ8رة رو=ـ,ﺎ `ـl-
إ.ـــ/از [ـــE /yـــ< أوHـــ/ا[ـــ,ﺎ >Wـــ$
ا1ـa0ﺎو+ـ! ا}وHـ/ا[ـ !,ا1ـ=/ـ! وا1ـ`8ـ
ا1ـvي ;ـa-:ﺎه +ـ* Wـ" ا1ـ8ول ا1ـW/ـ، !,
وhــــvا Eــــ< .ــــﺎل ;ــــ>E caa9ــــJa,د
1ـ j,i{:ا1ـ)8:ـ'ت ا1ـ/و=ـE !,ـ< `ـ8د
 +ــ* دول ا 1ــ"ﺎ 1ــ وا 1ــ !aDF0ا 1ــ" W/ــ!,
و)ـﺎtـ! =ـJرـﺎ وا1ـL <:ـ; 8ـ\)ـ% vـﺎWـX
ا[Nـ>9ﺎب ا1ـ/و=ـ< +ـ* =ـJرـﺎ ،و+ـfء
hـvا ا1ـ/iاغ +ـ* Lـ f$اـ/ا[ـ» *,,إذا ;ـ
ا;Nـــiﺎق Wـــ *,ا1ـــ/ب وإـــ/ان .ـــJل
ا1ـ[/$ـﺎ+ـ¡ ا1ـJFوي و.ـ8وده وwـJاWـ«cD
ا1ـvي أ`ـ ]F-إـ/ان رEـ5ﺎ 1ـW/ـ hـvا
ا;Nــiﺎق Wــﺎ}ز+ــ! ا}وHــ/ا[ــ+ !,ــ* أي
/%ف Hﺎن  <EإMﺎرة /-1 !,F0wوس .
بـ ــا+ـ ــقابـ ــل فـ ــأن ا+ـ ــوقـ ــف ا&وروبـ ــي Lــf,-
ا91ــ0ﺎس 1ــ)8:-ــ1 fــyﺎ1ــ ا1ــ+Jn9ــ!
ا}وHـ/ا[ـL !,ـ 8أدى إ1ـ{= lـ ا1ـ,aﺎدة
ا}وHـ/ا[ـ !,ا1ـH <:ـﺎ[ـ] ;ـ/ـ 8د`ـ0ﺎ +ـ*
Lـ f$أ+ـ/ـnﺎ وا}وروWـ ،*,,وا1ـ <:أـﺎ

اﻟﻌﺪد ٤

رWـ= ]DـJaط HـW j,,ـ>Jaط أوروWـﺎ
5-Hﺎ.
hــFﺎك د`ــJات Eــ< ا;Nــ9ﺎد ا}وروWــ<
1ـ f,-a:ا`ـ0:ﺎده `ـ l-ا1ـLJـJد ا}.ـJiري
ا1ــ/و=ــ< 9WــJ-ل `ــﺎم 1 ٢٠٢٧ــ0ﺎن
ا=ــ1'a:ــ !,ا1ــLJ0ــ jا}وروWــ< Eــ0,ﺎ
ً
ـ{¦ ا1ـFﺎ%ـﺎت ا1ـ/و=ـ>+ !,ـ،'$a:
ووEــ +ــﺎ ــ8$و Eــ\ن ا;Nــ9ﺎد ا}وروWــ<
ً
.ـﺎ1ـ,ﺎ >+ـ9:1 8":ـ f0ا1ـ{>ﺎdـ /ا1ـFﺎVـ!0
`ـ* ا1ـ"WJaـﺎت `ـ l-ا1ـ/وس Eـ< =ـf,$
ً
`ـ8م إ.ـ/از رو=ـ,ﺎ [ـ/yا Eـ< أوHـ/ا[ـ,ﺎ،
وhـــــvا ـــــ fnا+ـــــ8:ادا 1ـــــLJ0-ـــــj
ا}.<n/+
+ـ* Vـ !5أ)ـ/ى `ـ l-ا>01ـJ:ى ا1ـ"W/ـ<
E ،ــ\ن ا}ز+ــ! ا}وHــ/ا[ــ !,أ1ــW ]aــ5-aKﺎ
`ــــ l-اLNــــy:ﺎدات ا1ــــ"W/ــــ !,ا1ــــ<:
)Wـﺎ1ـ8رVـ! ا}و1ـ; ( lـ"E 80:ـ< واردا;ـ5ﺎ
` ــ l-ا 1ــ 0aا 1ــ/و= ــ< وا}و Hــ/ا[ ــ<،
Hـ /y0ا1ـ>; <:ـJ:رد + %٥٠ـ* رو=ـ,ﺎ
و  + %٣٠ــ* أو Hــ/ا[ ــ,ﺎ  ،و hــvا ا 1ــ9ﺎل
ــ` $DFــ l-ا1ــ>Jدان و1ــ,$,ﺎ وا1ــ*0,
و=ــJرــﺎ ) ا1ــ 0aا1ــ/و=ــ< ( >FWــ
+ــi:ﺎو;ــ!  ،وــ` $DFــ1 l-ــF$ﺎن ا1ــ<:
;ـ fnأوHـ/ا[ـ,ﺎ
ا1ــــــ8y0ر

صاروخ >جافلن< ا>ضاد للدروع .صاروخ موجه باHشعة eت ا-مراء
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ا1ــ>,d/ــ< 1ــW 0a-ــﺎ>F1ــ1 !$ــ>FW cــ!$
+ %٥٠ـ* ا.ـ,:ﺎVـﺎ;ـ ، cوا1ـvي Lـ; 8ـدي
ا}ز+ـ! ا}وHـ/ا[ـ1 !,ـV\:ـ f,ا[Nـ{:ﺎWـﺎت
ا1ـ/a0رة Eـ< ـJم  ١٥أـﺎر +ـ* hـvا ا1ـ"ﺎم ،
+ـــﺎف إ1ـــ ، c,ا1ـــ{Jف +ـــ* ار;ـــiﺎع
أ=ـ"ﺎر ا1ـ iFوا1ـﺎز و+ـ8ى ا1ـ8aرة `ـl-
;ــ\+ــ *,ا901ــ/وLــﺎتE .ــh 8aــJى =ــ"/
tـ/ف ا1ـ/,-ة ا1ـ>Jرـ! ـJم ا}رWـ"ﺎء ٩
آذار >+ــJ:ى hــ Jا}د[ــ1 lــ+ cــaﺎWــf
ا1ـ8وNر Eـ< ا1ـ"ﺎtـ !0د+ـ +ـ٢٩ vF
آذار `ـﺎم  ، ٢٠٢١وLـ 8أدت ار;ـiﺎع أ=ـ"ﺎر
ً
ا1ـmـJت `ـﺎ1ـ,0ﺎ إ1ـ lار;ـiﺎ`ـ5ﺎ 9+ـ,-ﺎ ،
و NـE *n0ـ fyرEـ Xا1ـ`8ـ +ـ* Lـf$
ً
ا>1ــ !D-ا1ــ>Jرــ! +ــ)ــ/ا Hــ/د Eــ"f
ا=ـــ$:ﺎLـــ< `ـــ l-ا91ـــ/ب ا1ـــ/و=ـــ!,
ا}وHـــ/ا[ـــ` !,ـــ* ا}ز+ـــ! ا}وHـــ/ا[ـــ!,
وا1ــmو ا1ــ/و=ــ<  ،و;ــ"= 8ــJرــﺎ Eــ<
+ـxﺎل أ=ـ"ﺎر ا1ـvاdـ,ﺎت hـ< ا}`ـ+ l-ـ*
+ـ" sا1ـ8ول ا1ـ"W/ـ>FW !,ـ %٤٠ !$وEـ
Wـ" ا1ـ8a:ـ/ات + ،ـﺎف إ1ـ، c,ار;ـiﺎع
أ=ــــ"ﺎر ;ــــnﺎ1ــــ j,ا1ــــ1 *9ــــJ0-اد
ا>01ـJ:ردة `ـﺎ1ـ,0ﺎ >FWـ %٣٠ !$إwـﺎEـ!
1ـn:ﺎ1ـ j,ا1ـ+\:ـ *,وار;ـiﺎع
=ــ"t /ــ/ف ا1ــ/,-ة Eــ<
ا1ــ>Jداء ا1ــ>Jرــ!
>FWـــ+ %٢٠ !$ـــ0ﺎ
ً
أدى إVــــــ0ــــﺎN
وHــ[ !-y90ــ5ﺎdــN !,ر;ــiﺎع
أ=ــــــ"ﺎر +ــــــJاد اHــــــ>ﺎء
ً
وا1ــF$ﺎء  .إVــ0ﺎL Nــx 8ــ8
ا1ـ>Jدا[ـJ,ن وا1ـ>JرـJن
وا1ــJ,F0,ن وا1ــF$-ﺎ[ــJ,ن
و+ـJا%ـJFن +ـ* دول
`ـــــW/ـــــ !,أ)ـــــ/ى

tـ"WJـﺎت Eـ< ;ـEJـ /,ا1ـ{` m$ـ% l-ـﺎو1ـ!
ا1ـ"Dﺎم HـJن رو=ـ,ﺎ وأوHـ/ا[ـ,ﺎ +ـJردي
ا1ـ 0aا1ـ>,d/ـW *,,ـﺎ>F1ـ1 !$ـ ،5وHـJن
ا1ـ 0aا1ـ/و=ـ< .ـ1 l:ـ JوVـW 8ـ8ـ` fـcF
Eـ\ن ا1ـ` -Dـ+ c,-ـ* HـﺎEـ! دول ا1ـ"ﺎ1ـ
=ــــJn,ن Eــــ< >+ــــJ:ــــﺎ;ــــ cا1ــــ",-ﺎ
و=ـــJn,ن Wـــ\=ـــ"ﺎر أ`ـــ ،l-و=ـــ:دي
ا91ــ/ب ا1ــ/و=ــ !,ا}وHــ/ا[ــ} !,ز+ــﺎت
Vــ8ــ8ة +ــ./ــ` !,-ــ l-ا1ــ8ول ا1ــ"W/ــ!,
ا1ــ; <:ــ"` 80:ــ5,-ﺎ Eــ< واردا;ــ5ﺎ +ــ0ﺎ
)+ــــ* ا1ــــ f0:90ا1ــــ/aــــ( =ــــ,دي
wNـ/DاWـﺎت و+ـVJـ! rـJرـ! Vـ8ـ8ةh .ـvه
ا1ــJD:رات ;ــ/Dح ا1ــ"8ــ+ 8ــ* ا}=ــ!-
.ـJل +ـﺎ إذا Hـﺎن ا1ـmو ا1ـ/و=ـ< =ـ,دي
ً
ً
1ــ[ ,a9:ــ/yا [ــ5ﺎdــ,ﺎ Eــ< أوHــ/ا[ــ,ﺎ
>Wــــ;/D,ــــ` cــــH l-ــــ j,,و;ــــ"*,,
.ــ+Jnــ! +ــJا1ــ1 !,ــ+ ، cــ0ﺎ =ــn"F,
WـJ:ازن دو1ـ< Vـ8ـ ،8أم =ـ />nF,و1ـ*
ـــ+ a9ـــ/اده +ـــ0ﺎ =ـــ` n"F,ـــl-
ا1ــi-0ﺎت ا1ــ8و1ــ !,واLــ !,0,-ا})ــ/ى
Hـﺎ.ـ0:ﺎ1ـ !,ا[ـ>9ﺎب

رو=ــ,ﺎ
+ـــ* =ـــJرـــﺎ `ـــl-
ً
=ـ f,$ا1ـK0ﺎل  ،وhـvا ـ/Dح =ـا. NـJل
>+ــW f$a:ــ;Jــ *,ا>1ــ,ﺎ=ــ< وا1ــ"<$
وا1ـــ{E <yـــ< .ـــﺎل `ـــ8م ;ـــ,a9
ا91ـ/ب ا1ـ/و=ـh} !,ـ8اEـ5ﺎ وا[ـ>nﺎرhـﺎ
>WــM $ــ8ة ا1ــa0ﺎو+ــ! ا}وHــ/ا[ــ، !,
ً
وـ/Dح hـvا ا1ـwJ0ـJع =ـا Nآ)ـ. /ـJل
+ـــ8ى Lـــ8رة أوروWـــﺎ 1ـــV ,x9:ـــ0ﺎح
رو=ـ,ﺎ و+ـ8ى Lـ8ر;ـ5ﺎ و+ـ/و[ـ! Wـ5:,Fﺎ

اﻟﻌﺪد ٤

=Nــ8$:ال ا1ــLJــJد ا}.ــJiري ا1ــ/و=ــ<
Wــﺎ1ــLJــJد ا1ــ/Daي `ــ= l-ــ f,$ا1ــK0ﺎل
ً
Hـ0ﺎ اLـ./:ـ] Lـ= /DـﺎWـaﺎ  ،وhـ= fـfs,
ا1ـmFاع Eـ< .ـ8ود أوHـ/ا[ـ,ﺎ أم أن ا1ـwJـX
=ـJD:,ر 1ـW f0,ـ8-ان ا1ـFﺎ;ـ ، Jرـ أن
hــvا ا1ــ{,ﺎر >+ــ>W 8"$:ــ $ا1ــJ:ازن
ا1ــــJFوي وا1ــــ">/nي  ،و}ن )ــــJض
رو=ــ,ﺎ ا1ــH/"0ــ! +ــ XأوروWــﺎ =ــJn,ن
ا=ــF:ﺎدا 1ــ{,ﺎرات آ[ــL !,ــx; 8ــ` /ــﺎ1ــ
91ــ/ب [ــJوــ! ;ــ+8ــ /ا$1ــ /واx91ــ/
وا1ـ lF$ا1ـ ) !,:9:ا1ـE <:ـ< .ـﺎل ;ـ+8ـ/
ا1ـ lF$ا1ـ !,:9:ا1ـ/و=ـE ، !,ـ\ن رو=ـ,ﺎ
1ـ* ;>ـ X,D:ا1ـJ5Fض x+ـ8دا +ـ* ـ/,
د` ــ ا 1ــ8ول ا 1ــ W/ــ + ( !,ــ0ﺎ = ــX,
رو=ـــ,ﺎ Eـــ< +ـــ./ـــ[ !-ـــJ5ض `ـــl-
ا>01ــــJ:ى اLNــــy:ﺎدي Lــــ>; 8ــــ/0:
"1ــ/ات ا1ــ>>:1 *,Fــ% 8,":ــﺎLــ5:ﺎ
ً
x+ـ8دا  ،وhـvه ا1ـDﺎLـ! 1ـ* ;ـ"Jد Hـ>ﺎWـ
`5ـــh8ـــﺎ W ،ـــ= fـــJn:ن +ـــ+Jn9ـــ!
Wـ/وط و;ـJاز[ـﺎت دو1ـ1 !,ـ* ;>ـX,D:
WـﺎLـy:ﺎدhـﺎ ا1ـ" j,أن ;>nـh/ـﺎ +ـ0ﺎ
=ـ5",ﺎ Eـ< داdـ/ة ا5[Nـmام وا1ـ"j
وا. !,"$:1
Wـ` fnـﺎم Eـ\ن ا1ـ/وس 1ـ* ـx:ﺎوزوا
ا{1ـJDط ا91ـ/0اء Eـ< [ـ`Jـ !,ا}=ـ!9-
ا>01ـ+8{:ـ! +ـ* LـE 5-$ـ< أوHـ/ا[ـ,ﺎ،
وا1ــ. <:ــ8دت أوروWــﺎ .ــ8ود ا}=ــ!9-
ا1ـــــ/و=ـــــ !,ا1ـــــ+ <:ـــــ* ا1ـــــJ0>0ح
ا=ـ8{:ا+ـ5ﺎ +ـ* Lـ f$ا1ـ/وس Eـ< أHـ/K
+ـ* +ـFﺎ=ـW !$ـ/Dق ـ+ /,ـ$ﺎMـ/ة وwـ*0
8.ود ا+J-W81ﺎ=.!,
ً
ً
دEـ Xا1ـ"/ب rـF0ﺎ Wـﺎhـsﺎ 5[Nـ,ﺎر ا;Nـ9ﺎد
ا1ــ>EJــ,ﺎ;ــ< وا)ــi:ﺎء [ــsﺎم ا1ــFKﺎdــ!,
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ا1ـ !,$Daو;ـJ9ل ا1ـNJـﺎت ا9:01ـ8ة إ1ـl
ا1ـ Daا1ـJا.ـ1 8ـ"-ﺎ1ـ .ان `ـ /$ا1ـmو
ا1ــ/و=ــ< }وHــ/ا[ــ,ﺎ ;xــ/ي +ــ9ﺎو1ــ!
ا[ـــW'aـــ` !,ـــ l-ا1ـــ !,$Daا1ـــJا.ـــ8ـــ!
ا}+ـH/,ـ1 !,ـ"-ﺎ1ـ N .ـ *n0ا1ـJaل ان
Wـ\[ـ5ﺎ +ـ9ﺎو1ـ! ا[ـW'aـ[ !,ـﺎVـ5E ،!9ـvا
ــ:9ﺎج 1ــ+mــ* +ــ* أVــ fا1ــ+ ]$K:ــ*
[ـxﺎ.ـ5ﺎ ورWـ0ﺎ ;ـJnن +ـ9ﺎو1ـ! ا[ـ'aب
 Eــﺎ Mــ E .!-ــ<  Hــ fا} .ــJال   Nــ*n0
 1ــ +¥ــ ا 1ــ +J-s0ــ! و +ــ5Fﺎ ا 1ــ"/ب أن
ً
;ـــJnن =ـــ"8,ة Wـــa$ﺎء واMـــL *DFـــ$Dﺎ
ً
أو.ـ8ا 1ـ"-ﺎ1ـ Wـ1 fـ/"-ب +ـE !9-yـ<
;ــ"8د ا}LــDﺎب Eــ< ا1ــ"ﺎ1ــ }ن hــvا
ــ>ﺎ`ــ 8ا}+ــ ا1ــ+J-s0ــ! أو ا1ــ"!i,
أ"-D; ,a9; l-` /KHﺎ;5ﺎ.
1ــــ* ;ــــE8ــــ"Fﺎ ا}وhــــﺎم وا9:1ــــ',-ت
ا1ـــ/ـــJ$ـــ! إ1ـــ lا1ـــW ،Dـــ+ fـــ*
ا1ـ/وري ا1ـJاLـ"E ،!,ـ=J0ـ>,1 Jnـ]
Hـ0ﺎ Hـﺎ[ـ] Eـ< `5ـ 8ا1ـ>EJـ,ﺎت `ـ+8Fـﺎ
=ــﺎ`ــ8ت ا1ــ"/ب Eــ< .ــ/وب  ١٩٥٦و
 ١٩٦٧و  ،١٩٧٣وإ[ ــ0ﺎ  hــ< ان أ +ــﺎم
واMـE *DFـ< وwـ"L !,ـ/ـ+ !$ـ0ﺎ Lـﺎ1ـc
1ـE *,F,ـ< `ـﺎم  ١٩١٤أrـFﺎء Wـ8ء ا91ـ/ب
ا1ـ"ﺎ1ـ !,0ا}و1ـ` lـ* أ[ـ5ﺎ “.ـ/ب Wـ*,
إ+ـ/$ـﺎ1ـ,ﺎت” ،وhـvا Wـﺎ1ـF0ﺎ=ـ1 !$ـ ـXF0
ً
ا1ــ`mــ ,ا1ــE <i-$ــ< أن ــ/ى Eــt/ــﺎ
أ;ـﺎ.ـ5:ﺎ hـvه ا91ـ/ب +ـ* أVـ; fـ,a9
أhـ8اEـ .cأhـ [ـ !DaـL *n0ـ1Jـ5ﺎ ان أن
[ـsﺎم ا1ـ !,$Daا1ـJا.ـ8ة 1ـ"-ﺎ1ـ ا}+ـH/,ـ<
Lـ 8اhـE m:ـ< ز+ـ* Lـ1 /,yـ ;ـx:ﺎوز
rــ p-ا1ــ/aن وhــvا +ــﺎ ــ8ل `ــH l-ــ/Kة

rــــ/ا;ــــE ،cــــ0,ﺎ أن =ــــ/D,ة ا1ــــ!,$Da
ا1ـJا.ـ8ـ! 1ـ/و+ـﺎ Lـ 8ا=ـL/:ـ] rـ'rـ!
Lـ/ون Hـ0ﺎ أن =ـ/D,ة دو1ـ! أ`ـ` sـl-
ا1ــ"'Lــﺎت ا1ــ8و1ــ+ !,ــ fKإ[ــ/:-nا Lــ8
ا=ـL/:ـ] +ـ* `ـﺎم + ١٥٨٨ـ Xا[ـy:ﺎرhـﺎ
`ـ l-إ=ـ$ﺎ[ـ,ﺎ Eـ< +ـ"H/ـ! ا}ر+ـﺎدا و.ـl:
`ـﺎم + ١٩٤٥ـ[ Xـ5ﺎـ! ا91ـ/ب ا1ـ"ﺎ1ـ!,0
ا1ـــKﺎ[ـــ` .!,ـــ l-ا}رVـــ وإذا +ـــ>Fnﺎ
اLNـــy:ﺎد ا1ـــvي hـــ Jا1ـــ,a0ﺎس ا1ـــvي
9ــ8د ا1ــ !,$Daا1ــJا.ــ8ــ! أو rــFﺎdــ!,
ا1ـــ Daأو ا1ـــ8و1ـــ! ا}`ـــ sأو ا1ـــ8ول
ا1ـ" l0sأو ا1ـ/$nى و1ـ ,ا>1ـ'ح Eـ¢ن
ً
رو=ـ,ﺎ hـ< دو1ـ! Hـ/$ى `ـﺎ1ـ,0ﺎ و1ـ,
Hـ0ﺎLـﺎل أوWـﺎ+ـﺎ `ـ5Fﺎ Wـ\[ـ5ﺎ “دو1ـ! Hـ/$ى
إLـ ،”!,0,-و1ـ+ *nـ9ﺎو1ـ5:ﺎ 1ـ8y-ام +ـX
ا1ـ Daا}+ـH/,ـ< 1ـ"-ﺎ1ـ ;ـ8ل `ـ l-أ[ـ5ﺎ
Wـ fnأو آ)ـ>; /ـ` 8F:ـ+ l-ـ>ﺎ[ـ8ـ*
أو راwـ` *,ـ* +ـ9ﺎو1ـ5:ﺎ ;ـH ،u-ـ0ﺎ أن
اLـy:ﺎدhـﺎ  Nـhـ5-ﺎ 1ـ5; <nـ mا1ـJا.ـ8ـ!
ا1ـ !,$Daوhـ< Eـ< ا1ـ;/0ـ !$ا1ـKﺎ[ـ` !,ـ/
ً
ا:Lــyﺎدﺎ ـ Wﺎــ:1ــ,;/ــ ا"1ــﺎ01ــ< ،وJ1ــN
ا1ـ`8ـ ا1ـ1 <F,yـ0ﺎ Hـﺎن Wـ;JـL *,ـx; 8ـ/أ
`ــ+ l-ــﺎ Eــ"E c-ــ< أوHــ/ا[ــ ،!,و1ــ Jأن
ا1ــ; *,yــ. jaــvرة ان ;ــL/:ــ إ1ــl
+ــﺎذا =ــ:ول إ1ــ c,ا1ــ90ﺎو1ــ! ا1ــ/و=ــ!,
1ــ; <nــ) ©i9ــ ا1ــV/ــ"! Eــ< .ــﺎل
Eـ+ ]-ـ=Jـ Jnو1ـ; <nـ8a:م Eـ< .ـﺎل
ا1ـxFﺎح ا1ـ/و=ـ< وhـ< ا1ـL/ـ ا1ـKﺎ[ـ< Eـ<
اLNــy:ﺎد ا1ــ"ﺎ1ــ <0وا1ــE *,yــ< hــvا
ا%ــﺎر hــ< دو1ــ! `ــ .l0sا1ــ 8F5ان
ً
ً
ً
;{:ـ+ vـLJـiﺎ ا[ـs:ﺎرـﺎ +ـ0ﺎrـ' 1ـ*,y-
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وHـ1vـ uإـ/ان ،و`ـ l-ا1ـ"/ب أن ـ[JnـJا
.u1vH
hــFﺎك Lــﺎــﺎ أ)ــ/ى ;ــh/,Kــﺎ ا1ــ1\>0ــ!
ا}و/Hا[.!,
+ـ+ fKـ>\1ـ! ا=ـ0":ﺎل ا1ـJaة ا>01ـ!9-
91ـ fا1ـmFا`ـﺎت Wـ *,ا1ـ8ول و)ـﺎtـ! Wـ*,
دول Hــ/$ى وVــ/,ا[ــ5ﺎ ا}wــ"L jــJة.
+ــ>\1ــ! rــﺎ[ــ !,وhــ< ــmو دو1ــ! Hــﺎن
ً
+ــ"E/:ــﺎ ا1ــﺎزي >Wــ,ﺎد;ــ5ﺎ و.ــ8ودhــﺎ
وو.ــــ8ة أراwــــ5,ﺎ `ــــ+ /$ــــ"ﺎhــــ8ات
وا;ـiﺎLـ,ﺎت =ـﺎWـ+ .!aـ>\1ـ! rـﺎ1ـh !Kـ<
ا=ـــــ':ل +ـــــﺎHـــــ fدا)ـــــ !,-وآNم
و;ــ,nﺎت أLــL !,-ــ+Jــ. ،!,ــ l:و1ــJ
Hـﺎ[ـ] +ـH ،!a9ـvرـ"! 1ـm-و ا1ـ">/nي
}راwـ< دو1ـ! وإLـﺎ+ـ! دول Vـ8ـ8ة `ـ/$
اLـD:ﺎع أراwـ< +ـ5Fﺎ أو ا1ـ>0ﺎ`ـ8ة `ـl-
ذ1ـ+ .uـ>\1ـ! راWـ"! hـ< ا1ـJaل Wـﺎ1ـ9
ا1ـــ:ﺎرـــ{< Eـــ< أراwـــ< دول أ)ـــ/ى
وا1ـــــ,aﺎم `ـــــ /$ا1ـــــJaة ا1ـــــ">/nـــــ!
Wـﺎ=Nـ',:ء `ـ5,-ﺎ+ .ـ>\1ـ! )ـﺎ+ـ>! hـ<
ا1ـJaل Wـ\ن دو1ـ! hـ< +ـ>و1ـ! `ـ* أEـ/اد
+ـ* Lـ+Jـ5:,ﺎ .ـ l:و1ـH Jـﺎ[ـJا +ـJا%ـ*,F
 <Eدو !1أ)/ى.
Hـh fـvه ا1ـ>0ﺎdـ fا{1ـ !>0ذات %ـﺎWـX
) /Dوm1m+ل L'"-1ﺎت ا81و.!,1
hـFﺎك [ـﺎ.ـ !,أ)ـ/ى ;ـJaد إ1ـ5,ﺎ ا91ـ/ب
ا1ــــ/و=ــــ – !,ا}وHــــ/ا[ــــ !,وhــــ< أن
ا1ـ"'Lـﺎت ا}+ـH/,ـ-!,ا1ـ/و=ـE !,ـ< ;ـ;Jـ/
ـ>+ /,ـJ$ق Wـ+N fnـ1 f,Kـ+ cـvF
ا[ـ5:ﺎء ا91ـ/ب ا1ـ$ﺎردة Eـ< `ـﺎم .١٩٨٩
hــvا Wــﺎ1ــH\:ــ= 8,ــE 8>x:,ــ< Wــ8-ان
أ)ـ/ى +ـ\زو+ـ! +ـ= fKـJرـ! وhـvا ـ*n0
ً
أن ـــ f"xا}ز+ـــ! ا1ـــ>Jرـــ! +ـــ8,ا[ـــﺎ
1ـx:-ﺎWـW cـ *,واMـ *DFو+ـ=Jـ+ ،Jnـ0ﺎ

١٥

ً
=ـr,ـH /ـ/,Kا `ـ l-إ+ـnﺎ[ـ. !,ـh fـvه
ا}ز+ـ! ا1ـ <:د)ـ` ]-ـﺎ+ـ5ﺎ ا1ـ9ﺎدي `ـ/
وـ5-"xﺎ ;ـJDل و;ـ 8a":و)ـﺎtـ! إن 1ـ
;ـ 8aا1ـJD:رات ا1ـ">/nـ! Eـ< أوHـ/ا[ـ!,
إ1ـ; lـ>Jـ! hـFﺎك WـL fـﺎدت إ1ـ. lـ/ب
Wـﺎردة Vـ8ـ8ة =ـJn,ن +ـ8,ا[ـ5ﺎ ا1ـ"ﺎ1ـ
 c-Hو/. J1وب أو x+ﺎ5Wﺎت WﺎHJ1ﺎ.!1
Eــ< أوHــ/ا[ــ,ﺎ ان ــ :ر=ــ 1ــ.Jــ!
ا1ـ"'Lـﺎت ا1ـ8و1ـ !,ا1ـ= ،!-$a0ـJاء أدت
ا}+ـJر إ1ـ lا[ـy:ﺎر رو=ـ< ،أو hـmـ!0
+ـ=Jـ ،Jnأو إ1ـ; lـ>Jـ! ،أو إ1ـ lا.ـ0:ﺎل
راWـ Xوhـt Jـ/اع %ـJـ>; fـ8{:م Eـc,
أوHـ/ا[ـ,ﺎ >0Hـ XaF:رو=ـ<H ،ـ0ﺎ Vـ/ى
Eـــ< أEـــﺎ[>ـــ:ﺎن  ١٩٨٩-١٩٧٩ا1ـــ<:
ً
Hـﺎ[ـ] +ـ8,ا[ـﺎ ;ـ Eـ c,ا=ـmF:اف ا;Nـ9ﺎد
ا1ــ>EJــ,ﺎ;ــ< +ــ0ﺎ `xــE fــ< ا[5ــ,ﺎره
و;.cnni
=ـJn:ن =ـJرـﺎ +ـ* أول ا1ـr\:0ـ/ـ* Wـ0ﺎ
 xــ/ي  Eــ< أو Hــ/ا[ ــ,ﺎ + ،ــ05ﺎ  Hــﺎ[ ــ]
اFh !x,:F1ﺎك.
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محمد سيد رصاص
هــناك نــصوص تفســر مــرامــي الــفاعــل nفــي
اKـدث السـياسـي ،مـثل كـراس »مـوضـوعـات
نــيسان« لــلين nالــذي كــان أقــرب إلــى نــص
ســيناريــو لــثورة أكــتوبــر  ،۱۹۱۷بــعد ســتة
أشهـر ،وبـحالـة |ـاثـلة zـكن ادراج نـص خـطاب
الـرئـيس الـروسـي فـ•دzـير بـوتـ nفـي  ۲۱شـباط
،۲۰۲۲أي قـبل ثـ•ثـة أيـام مـن حـدوث الـغزو
الروسي Pوكرانيا.
وفـي هـذا اÜطـار zـكن الـقول بـأن هـذا اÑـطاب
) يـــعطي فـــقط مـــرامـــي حـــدث  ۲٤شـــباط
 ،۲۰۲۲أو حــتى أســبابــه ،بــل يــعطي صــورة
عـن أيـديـولـوجـية وذهـنية رجـل يـقوم اâن بهـز
الــع•قــات الــدولــية الــقائــمة فــي فــترة مــابــعد
اKــرب الــباردة ورéــا يســتطيع قــلبها بــاåــاه
عالم متعدد اPقطاب.
هـناê،ـد فـي خـطاب بـوتـ nرؤيـة قـومـية روسـية
لـلمكان حـيث يـعتبر أن “ا)Sـاد الـسوفـياتـي
عــام  ۱۹۲۲قــد أقــيم فــوق مــكان كــان اســمه
»ا)مـبراطـوريـة الـروسـية« ،مـن دون أن يـتطرق
eـا هـي اeـاهـية الـقومـية عـند قـومـيات وإثـنيات
مــتعددة كــانــت تــعيش ضــمن مــكان الــدولــة
الــروســية الــتي تــبلورت وتــشكلت بــ nعــامــي

 ۱٥٤۷و  ۱۸۸۱مــن تــأســيسها مــع إعــ•ن
ايـفان الـرهـيب قـيصراً وSـويـلها )مـبراطـوريـة
مــن قــبل بــطرس اPكــبر فــي ،۱۷۲۱وصــو)ً
لــــعملية ضــــم أراضــــي لــــها كــــان آخــــرهــــا
تـركـمانسـتان فـي عـام . ۱۸۸۱فـي محـل آخـر
مـن اÑـطاب zـكن أن نـلمس عـند بـوتـ nرؤيـته
لـــــلقومـــــيات واÜثـــــنيات اPخـــــرى بـــــأنـــــها
”روسـية”عـندمـا يـقول ،وهـنا يـقصد اPوكـران
الـذيـن أعـيد انـضمامـهم لـلدولـة الـروسـية عـام
 ۱٦٥٤بـعد أن كـانـوا جـزءاً مـن الـدولـة الـروسـية
اPولــى الــتي قــامــت فــي كــييف عــام ،۸٦۲
ومـن ثـم دمـرهـا اeـغول بـفترة ،۱۲٤۰-۱۲۳۷
وب ــأن “ال ــناس ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ــعيشون ف ــي
اùــنوب الــغربــي مــن مــا كــان يــدعــى بــاPرض
الــروســية كــانــوا يــقولــون عــن أنــفسهم بــأنــهم
روس ومسـيحيون أرثـودكـس ،وهـذا قـبل الـقرن
السابع عشر وبعده”.
فـي محـل آخـر مـن اÑـطاب يـتطرق بـوتـ nإلـى
تــأكــيد روس ـيّة الــساحــل nالــشمالــي nللبحــر
اPس ــود وبح ــر آزوف ،م ــن خ ــ•ل ق ــول ــه ب ــأن
“اeـنطقة اeـذكـورة كـان اسـمها »روسـيا اùـديـدة
– نـوفـوروسـيا« “فـي زمـن حـكم ا)مـبراطـورة
كـاتـريـنا الـثانـية  ۱۷۹٦-۱۷٦۲وهـي مـنطقة
 ¢تـــشكيلها إداريـــاً بـــعد أن نـــتجت عـــن
اKـ ــرب الـ ــتي ظـ ــفرت فـ ــيها روسـ ــيا بـ ــتلك
اPراضـي بـعد هـزzـة الـعثمانـيé nـا فـيها شـبه
ج ــزي ــرة ال ــقرم ح ــيث  ¢آن ــذاك إن ــشاء م ــدن
أوديـسا وخـيرسـون ومـاريـوبـول واسـتوطـن الـروس
ف ــيها ،ف ــيما ك ــان ــت ال ــقرم ي ــسكنها ا eــغول
الـتتار .هـنا،يـصل بـوتـ nإلـى الـذروة الـدرامـية
فـي سـرديـته الـتاريـخية عـندمـا يـعتبر بـأن لـينn
عـند إعـ•ن قـيام ا)Sـاد الـسوفـياتـي فـي ۳۰
كــانــون اPول  ۱۹۲۲وعــبر وجــود جــمهوريــة
أوكــرانــيا الــسوفــياتــية فــيه كــان هــو “صــانــع
أوكــرانــية ومــهندســها اeــعماري” فــي تــأكــيد

ضـمني مـن الـرئـيس الـروسـي عـلى أن أوكـرانـيا
هـي دولـة مـصطنعة وأن هـناك ثـ•ثـة صـانـعn
لها هم :
 -۱لــين nعــندمــا أعــطاهــا ســاحــلي البحــر
اPسـود وآزوف وإقـليم الـدونـباس )لـوهـانـسك
ودونــيتسك( وشــرق وغــرب نهــر الــديــنيبر فــي
“اقــتطاع مــا كــان تــاريــخياً أرض روســية مــن
دون ســؤال اeــ•يــ nعــن مــاذا يــريــدون”-۲،
سـتالـ nمـن خـ•ل اقـتطاع أجـزاء مـن أراضـي
بـولـندا واßـر ورومـانـيا وضـمها Pوكـرانـيا بـعد
مــعاهــدة  ۱۹۳۹مــع اePــان -۳ ،خــروتــشوف
مــن خــ•ل نــقله لــتبعية شــبه جــزيــرة الــقرم مــن
جـمهوريـة روسـيا الـسوفـياتـية إلـى جـمهوريـة
أوكرانية السوفياتية في عام .۱۹٥٤
zـكن هـنا فـي اÑـطاب ،تـلمس شـيء آخـر مـن
الـنزعـة الـقومـية عـند بـوتـ nعـندمـا يـنتقد إصـرار
ل ــين nوض ــد رأي ال ــقوم ــيات س ــتال ــ nع ــلى
الـنموذج الـكونـفيدرالـي لـ•Sـاد الـسوفـياتـي
وعـلى تـضم nدسـتوره الـتأسـيسي “حـق تـقريـر
اeـصير éـا فـيه حـق اùـمهوريـات الـسوفـياتـية
فـي ا)نـفصال” ،وأن هـذا كـان “لـغماً “انفجـر
ف ـ ــي ع ـ ــام  ۱۹۹۱وق ـ ــاد ل ـ ــتفكك ا) Sـ ــاد
الـسوفـياتـي بـعد أن قـادت اPزمـة ا)قـتصاديـة
و”أزمـ ــة ا)قـ ــتصاد اeـ ــوجـ ــه فـ ــي مـ ــنتصف
الـ ــثمانـ ــينيات لـ ــتقويـ ــة الـ ــنزعـ ــة الـ ــقومـ ــية
اUـلية”فـي عـموم ا)Sـاد الـسوفـياتـي ،وهـو
يــقول فــي خــطابــه بــأن “مــبادىء  ۱۹۲۲هــي
ذات طـابـع خـيالـي وغـير واقـعي وهـي مـدمـرة
Pي دولـة”،ثـم يـقوم éـدح سـتالـ nعـندمـا جـعل
كــل هــذا حــبراً عــلى ورق مــن خــ•ل انــتهاج
الــنموذج اeــركــزي فــي تــركــيز الســلطات بــيد
اeـركـز فـي مـوسـكو۲هـناz ،ـكن الـقول بـأنـه كـان
هــناك تــصورات عــدة عــن الــرئــيس الــروســي
فــ•دzــير بــوتــ nصــنعها وشــكلها اâخــرون
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عـنه ،مـثل الشـيوعـيون الـذيـن اعـتبر الـكثير
مــنهم أنــه “اســتمرار لــلين ”nمــا دام قــد قــال
قـبل سـنوات بـأن “انهـيار ا)Sـاد الـسوفـياتـي
كــان كــارثــة” ،ومــا دام قــد )حــظ هــؤ)ء بــأن
اKـزب الشـيوعـي الـروسـي يـقوم بـتأيـيد بـوتـn
فـي سـياسـته نـحو إعـادة تـقويـة بـ•ده بـطريـق
كـان واضـحاً بـأنـه سـيقود إلـى مـجابـهة مـع
ال ــغرب اPم ــيرك ــي -اPوروب ــي ،ف ــيما ك ــان
كــــثيرون وخــــاصــــة عــــند الــــعرب يــــعتبروه
“مـــقاومـــاً” أوصـــديـــقاً وحـــليفاً eـــا يـــسمى
“مـعسكر اeـقاومـة واeـمانـعة” الـتي zـده هـؤ)ء
مـن بـك nإلـى طهـران وحـتى كـاراكـاس ،فـيما
ه ــناك ص ــورة ث ــال ــثة  zــكن أن يخ ــمنها ا eــرء
عــندمــا تــكون زعــيمة الــيم nاeــتطرف فــي
فـرنـسا مـاري لـوبـ nمـن أشـد اeـعجب nبـالـرئـيس
الـروسـي،وصـورة رابـعة عـندمـا تـكون الـكنيسة
اPرثـودكسـية فـي مـوسـكو،وهـي حـليفة اKـكم
الـقيصري والـعدو الـفكري لـلب•شـفة،مـن أشـد
اKــلفاء اUــلي nلــلرئــيس بــوتــ nخــ•ل فــترة
حــكمه الــتي بــدأت مــن رأس الــسنة فــي عــام
.۲۰۰۰
فـي هـذا الـصددz،ـكن أن يـجيب نـص خـطاب
 ۲۱شــــباط  ۲۰۲۲عــــن أيــــن هــــو اeــــوقــــع
اPيــديــولــوجــي لــبوتــ،nحــيث êــده فــي مــوقــع
الـيم nالـروسـي السـ•فـي اPرثـودكسـي الـذي
كـان مـاقـبل ثـورة أكـتوبـر  ،۱۹۱۷وهـو يـريـد أن
يـعيد تـوحـيد “اPرض الـروسـية”ولـيس مـا كـان
يـقولـه شـيوعـيون عـن أنـه يـريـد “إحـياء ا)Sـاد
الـسوفـياتـي”z .ـكن لسـير مـعارك اKـرب الـتي
åــري اâن أن åــيب مــن حــيث أن Sــركــات
اùــيش الــروســي تــتركــز فــي اقــليم الــدونــباس
وفـي سـاحـلي البحـر اPسـود وبحـر آزوف وفـي
مجــرى نهــر الــدنــيبر مــن الــشمال عــند كــييف
وحــتى خــيرســون جــنوب ـاً ،ومــن الــواضــح مــن
مــقابــلة وزيــر اÑــارجــية )فــروف اPخــيرة مــع
“اùـزيـرة” بـأن مـوسـكو لـها مـطالـب جـغرافـية
أبـعد مـن الـدونـباس .فـي هـذا الـصدد فـإن نـقد
بـوتـ nلـلين ) nيـجب أخـذه مـن مـوقـع سـياسـي
بـل مـن مـوقـع أيـديـولـوجـي قـومـي روسـي مـوجـه
ضـد شـخص أقـام دولـة أ|ـية ولـيس قـومـية عـبر
أيـديـولـوجـية مـاركسـية كـانـت عـلى تـضاد مـع
الـنزعـة السـ•فـية – ا)رثـودكسـية وهـما عـنصرا

الـقومـية الـروسـية الـتي تـنتمي لـدولـة ۱٥٤۷
الــــتي قــــالــــت عــــن نــــفسها أنــــها “رومــــا
الــثالــثة”بــعد ســقوط “رومــا الــثانــية” ،أي
القســطنطينية بــيد الــعثمانــي nعــام ،۱٤٥۳
وســــقوط “رومــــا اPولــــى” عــــام  ٤۷٦بــــيد
الــبرابــرة ،و) تــنتمي لــنزعــة الــتغريــب الــتي
بـدأت مـع بـطرس اPكـبر  ۱۷۲٥-۱٦۸۲تـلك
الـنزعـة Pوربـة روسـيا الـتي اعـتبرت الـبلشفية
ذروتــها ،وهــنا يــ•حــظ كــثرة اســتعمال كــلمة
)الـغرب( عـند الـكثير مـن اeـسؤولـ nالـروس
وخــاصــة )فــروف فــي طــريــقة تــقول أنــه هــو
)اâخــر اeــضاد(≠ ،ــام ـاً كــما كــان الــقومــيون
الـ ــعروبـ ــيون يـ ــقصدون مـ ــن اسـ ــتعمال تـ ــلك
الكلمة.
بـالنسـبة لـلمحتوى السـياسـي Ñـطاب الـرئـيس
بـوتـ nفـإن قـولـه بـأن “حـلف اPطلسـي -الـناتـو
) يـريـد دولـة كـبيرة ومسـتقلة كـروسـيا بـجواره”
يـعطي صـورة عـن أن خـوف الـروس مـن ≠ـدد
الـناتـو نـحو أوكـرانـية ،اeـوضـوعـة كخـطط مـنذ
عـام  ،۲۰۰۸هـي مـخاوف وجـوديـة تـتعلق بـأن
ذلــك الــتمدد هــدفــه بــرأيــهم ≠ــزيــق وتــفكيك
ا)Sـ ــاد الـ ــروسـ ــي كـ ــما جـ ــرى مـ ــع ا)Sـ ــاد
الـسوفـياتـي،ولـيس فـقط هـي مـخاوف سـياسـية
أو عسكرية.
كــــتكثيف :إذا جــــمعنا مــــاقــــالــــه زعــــيم
الــكرمــل nعــن أخــطار ≠ــدد الــناتــو شــرق ـاً مــع
مــاقــالــه åــاه لــين،nفــإن هــناك عــلى مــايــبدو
احـساس عـند الـرئـيس فـ•دzـير بـوتـ nبـأن
عـملية تـكويـن ا)Sـاد الـسوفـياتـي قـد طمسـت
ال ــقوم ــية ال ــروس ــية وأن ع ــملية ت ــفككه ق ــد
قـلصت مـساحـة روسـيا اùـغرافـية إلـى حـدود
أقــل مــن مــساحــتها الــتي كــانــت قــبل ثــ•ثــة
قـرون عـندمـا أعـلن بـطرس اPكـبر ا)مـبراطـوريـة
فــي عــام  ۱۸۲۱وجــعلتها أضــعف |ــا كــانــت
عــليه عــندمــا أصــبحت دولــة كــبرى بــعد
هــزzــة نــابــليون بــونــابــرت فــي غــزوه لــروســيا
عــام  ۱۸۱۲وأقــل كــثيراً عــما كــانــت عــندمــا
أصــبحت دولــة عــظمى فــي عــام  ۱۹٤٥فــي
ع ــال ــم م ــن ال ــثنائ ــية ال ــقطبية اPم ــيرك ــية-
الــسوفــياتــية .كــل هــذا وذاك يــعني أن هــناك
جـرحـاً فـي الـكبريـاء الـقومـية الـروسـية يـقوم
بـوتـ nبـالـتعبير عـنه  ،وأن روسـيا اùـريـحة هـي
ال ــتي ت ــتصرف م ــا ت ــتصرف ــه اâن م ــن أج ــل

حـمايـة نـفسها مـن الـتفكك ومـن أجـل اسـتعادة
مـكانـتها أو شـيء مـن الـتي كـانـت لـها فـي
الــع•قــات الــدولــية،وأن مــاجــرى فــي يــوم ۲٤
ش ــباط  ۲۰۲۲ه ــو ت ــعبير ع ــن ان ــفجار ه ــذا
اùرح۳.

 ٣ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ “،ﻧﻮرث ﺑﺮس”  ٦آذار ٢٠٢٢
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صورة لطوني بلير و فDدtير بوتي ف دار اHوبرا بسان بطرسبورغ عام  ،٢٠٠٠قبل أسابيع من اlنتخابات الرئاسية الروسية
بعدسة ا>صور كريس هاريس ،أرشيف التاtز

»الـع•قـات الـروسـية-الـبریطانیة مـنذ الـعام  :۱۹۹۱وجـهات نـظر مـتبايـنة« ،تـقريـر
مــترجــم عــن ùــنة الــشؤون اÑــارجــية فــي مجــلس الــعموم الــبريــطانــيHouse of ،
 ، Commons Foreign Affairs Committeeســبق ونشــرنــاهــا فــي جــريــدة اeــسار
الشهرية ،العدد ،۱۹بتاريخ آب )أغسطس( .۲۰۱۸
تــنبع الــتوتــرات اKــالیة بین روسیا واeــملكة
اeتح ــدة ف ــي ج ــزء كبیر م ــنها م ــن تفسیرات
مـ ــختلفة لـ ــØحـ ــداث ،فـ ــبعد انهیار ا)ّSـ ــاد
∞الـسوفییتي .وفـقاً للسـرديـة الـغربـية الـسائـدة،
والـتي ّÑـصها السفیر الـبریطانـي الـسابـق فـي
روسیا ،السیر »رودریك لین« خـــــــــــــــــــــــ•ل
التسعینیات وأوائ ــل ال ــعقد اPول م ــن ال ــقرن
اKـالـي بـادعـائـه أن الـغرب قـد سـعى فـع•ً إلـى
دم ــج روسیا ب ــشكل ت ــدریجي ف ــي ا ßــتمع
اPوروبــــي اPطلســــي واتّــــبع رؤیة لشــــراكــــة
اســــتراتیجیة" ٤شــــملت هــــذه اùــــهود دعــــم
روسیا ،إلـى جـانـب أعـضاء آخـرین فـي ا)Sـاد
الــــسوفییتي الــــسابــــق ،لــــتصبح دیمقراطیة
بـالـكامـل وتـصبح قـادرة عـلى تـطويـر اقـتصاد
ســوق ،والت∞رحیب بــها فــي مجــموعــة الــثمانــي

وإنــشاء آلیات مــثل اßــلس اeشــترك الــدائــم
Kـلف الـناتـو وروسیا  .PJCودمـج روسیا فـي
البنیة اPمنیة اPوروبیة اPطلسیة .إنّ اPدلـ ــة
اeــكتوبــة الــتي قــدمــتها وزارة اÑــارجیة لهــذا
التحقیق ،تـضمنت هـذا الـفهم الـغربـي لـفترة مـا
بــعد اKــرب الــباردة .أخــبرتــنا وزارة اÑــارجیة
أنه ،منذ نهایة اKرب الباردة.
كـان هـدف الـغرب الـواسـع هـو مـحاولـة تـعزیز
انـدمـاج روسیا فـي الـنظام وا)قـتصاد الـعاeـي،
وبــناء شــراكــة اســتراتیجیة مــع روسیا .كــانــت
اeـملكة اeتحـدة فـي مـقدمـة هـذا الـنهج .وبـعد
أن تــــفكك ا)Sــــاد الــــسوفییتيS ،ــــركــــت
ا eــملكة اeتح ــدة بس ــرع ــة Üق ــام ــة ع ــ•ق ــات
دبـلومـاسیة مـع ا)Sـاد الـروسـي اeسـتقل حـدیث
وتـطویر عـ•قـة ثـنائیة قـویة ومـثمرة .لـقد سـعت

بــريــطانــيا إلــى اKــد مــن مــخاوف روسیا مــن
تــطویق حــلف الــناتــو مــن خــ•ل دعــم إقــامــة
عـ•قـة رسمیة مـن خـ•ل "الـقانـون اeـؤسـس عـلى
الـع•قـات اeـتبادلـة والـتعاون واPمـن" )الـناتـو
روسیا( .۱۹۹۷و يــقول الســير السیر »رودریك لین« ”نــحن
دعـمنا بـقوة ضـم روسیا إلـى مجـموعـة واسـعة
مـن اeـنظمات واßـموعـات اeـتعددة اPطـراف،
éــــا فــــي ذلــــك مجــــلس أوروبــــا فــــي عــــام
، ۱۹٦۹ومجــــموعــــة الــــثمانــــي فــــي عــــام
، ۱۹۹۹وان ــضمام ــها إل ــى م ــنظمة ال ــتجارة
الـعاeیة .كـما كـانـت اeـملكة اeتحـدة نشـطة فـي
تـقد≤ الـدعـم الـتقني لـروسـيا فـي Sـولـها مـن
اقتصاد نخطط إلى سوق موحد .٥
يــقدم مــعظم اeــعلق nالــروس روايــة مــختلفة
ت ــصف أح ــداث ال ــتسعينات وأوائ ــل اPل ــفية
الـثانـية.عـندمـا زرنـا روسـيا فـي أيـار )مـايـو(
 ،۲۰۱٦أخـــــبرنـــــا الســـــياســـــيون واÑـــــبراء
اPكـادمـيون مـراراً وتـكراراً أنـه مـن بین الـنخبة
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السیاسیة وا ùــمهور ال ــروس ــي اPوس ــع ،ینظر
إلـ ـ ــى التسعینات عـ ـ ــلى أنـ ـ ــها فـ ـ ــترة مـ ـ ــن
ا)ضــطرابــات الــداخــلیة واÜذ)ل الــدولــي مــن
اeـنظور الـروسـي الـرسـمي ،حـيث اسـتغل الـغرب
الـضعف النسـبي فـي روسیا بـتجاهـل مـصاKـها
اeشـ ــروعـ ــة فـ ــي مـ ــا بـ ــعد تنهـ ــبار ا)Sـ ــاد
الــسوفیتي وفــي غــرب الــبلقان ورفــض إعــادة
ت ــنظيم ال ــبنية اPم ــنية اPوروب ــية اPطلس ــية
لـتشملها ،٦فـعلى سـبيل اeـثال ،اعـتبر ا)Sـاد
مج ــلس ح ــلف ال ــنات ــو -روسیا لیسا ن ــدي ــن
مــتساوین ،بــل مــنتدى حیث  ¢إخــبارهــا  éـاّ
یعتزم الـناتـو القیام بـه .عـ•وة عـلى ذلـك ،مـن
وجـهة نـظر روسیا ،فـإن الـتوسـع شـرقـاً لـلناتـو
في عامي  ۱۹۹۹و .۲۰۰٤
حـ ــطمت الـ ــضمانـ ــات اللفظیة الـ ــتي أعطیت
لـروسیا فـي وقـت إعـادة تـوحید أeـانیا وأحـكام
قــانــون تــأسیس شــراكــة الــناتــو وروسیا لــعام
.۷ ۱۹۹۷
إنّ اPدلـة اeـقدمـة إلـى Sـقيقنا مـن قـبل الـسفير
الـــروســـي فـــي اeـــملكة اeتحـــدة »ألـــكسندر
یاكــوفینكو« ،حــددت أیضاً ًســرداً لــفترة مــا
بـعد اKـرب الـباردة الـتي تـناقـضت بـشكل حـاد
مــــع تــــلك الــــتي قــــدمــــتها وزارة اÑــــارجیة
الـبریطانیة .شـرح السفیر »یاكـوفینكو« كیف
ت ــنظر روسیا إل ــى تسعینات ال ــقرن ا eــاض ــي
وتــبعات مــا یعتبره ســلوك ـاً عــدوانیّاً لــلغرب:
"إن الــقرارات اPحــادیة اùــانــب الــتي اتخــذت
فـــــي أوائـــــل التسعینات )روسیا والـــــغرب(
وضــعت عــلى مــسار تــصادمــي ،وقــد حــددت
ســلفاًّ  ،بــطریقة داروینیة إلــى حــد مــا ،هــذه
الـدینامیات كـانـت سـلبية بـشكلٍ تـام .وبـدون
إعـادة الـنظر فـي تـلك السـلبیة ) ،یمكننا أن
نــواجــه مــشاكــل الیوم .إنــني أؤمــن حــقاً أنــه
بـالـنظر إلـى åـربـة الـسنوات اÑـمس والعشـرین
اeـاضیة ،یمكننا إیجاد حـلول جـماعیة أفـضل
وحقیقیة ،والـتي أوافـق عـليها ،ورéـا كـان مـن
الـصعب التفكیر فیها فـي مـناخ "نـشوة اKـرب
ال ــباردة" .وغ ــني ع ــن ال ــقول إن ــه ف ــي ن ــهایة
٦

اKـرب الـباردة لـم يـكن هـنالـك اسـتعداد لـهكذا
حـلول .و رéـا یتقاسـم اùـمیع الـلوم عـلى ذلـك.
ولـكن ،مـن الطبیعي أن نـتوقـع قـدراً أكـبر مـن
اÜحـ ــساس والـ ــشهامـ ــة مـ ــن أولـ ــئك الـ ــذین
یتمتعون بـ ــالـ ــقوة وا)سـ ــتقرار عـ ــلى عـ ــكس
أولــئك الــذین یعانــون مــن اضــطرابــات خــطیرة
في مجتمعاتهم.
إنّ ثــمة اعــتقاد مــتزاید فــي مــجتمع اÑــبراء
وبین اeـراقبین السیاسیین ،أن الـغرب ارتـكب
خــطأً فــادح ـاً عــندمــا قــرر تــوســيع حــلف شــمال
اPطلسـي إلـى الشـرق .لـقد أدت اسـتراتیجیة
الـــــتوســـــع اeشـــــترك بین اKـــــلف وا)Sـــــاد
اPوروبــي إلــى جــعل اÑــطوط الــفاصــلة فــي
أوروبـــا أقـــرب إلـــى حـــدود روسیا بـــد)ً مـــن
التخــلص مــنها نــهائیاً .كــان قــصر نــظر وذو
ذهــــن صغیر الــــتحوط ضــــد إعــــادة إحــــياء
روسیا .ل ــقد ك ــان ــت  éــثاب ــة ص ــناع ــة ن ــبوءة
مـحققة.لـو كـنا قـد فـكرنـا فـي اPمـور بـشكل
مشــترك ،لــوجــدنــا أنــفسنا قــادرین عــلى أن
نـتفادى اùـزء اPكـبر مـن اeـتاعـب اKـالیة ،أو)ً
وق ــبل ك ــل ش ــيء ف ــي أوروب ــا ،إض ــافـ ـةً إل ــى
الشرق اPوسط وأماكن أخرى.
و س ــيكون ل ــدینا ن ــظام أم ــن ج ــماع ــي ف ــي
أوروب ـ ــا ،یعمل ویتیح ل ـ ــنا ال ـ ــعمل ب ـ ــشكل
مش ــترك وف ــي ال ــوق ــت ا eــناس ــب ف ــي اUیط
اPوروبي“.۸
اعـــترفـــت وزارة اÑـــارجیة بـــأن روسیا تـــنظر
لـفترة مـا بـعد اKـرب الـباردة بـشكل مـختلف
عـ ــن الـ ــغرب ،لـ ــكنها صـ ــورت هـ ــذه الـ ــقصة
كـمحاولـة مـتعمدة ،وحـدیثة إلـى حـد مـا ،مـن
قــبل القیادة الــروسیة اKــالیة ،وذلــك لــتبریر
سیاسـة خـارجیة أكـثر عـدوانیة" :تـرى القیادة
الـروسیة اKـالیة أن الـفترة الـتي أعـقبت اKـرب
الـباردة مـباشـرة كـانـت éـثابـة فـترة مـن اÜذ)ل
اسـتغل خـ•لـها الـغرب ضـعف روسیا النسـبي.
أدى هـــذا الـــتصور مـــنذ الـــعام  ۲۰۰۰إلـــى
سیاســة أكــثر عــدوانیة واســتبدادیة وقــومیة،
هــدفــها إعــادة تــأكید اeــصالــح الــروسیة بــقوة

أكــبر وإمــالــة تــوازن الــقوة ا)ســتراتیجیة فــي
اåــاهــها .فــي هــذه العملیة ،تُــعرّفــت روسیا
نــفسها بــشكل مــتزاید مــن خــ•ل مــعارضــة
الغرب“۹
لـطاeـا شـكلت الـنظرة الـروسیة إلـى هـذه الـفترة
مــوضــع خــ•ف مــن قــبل حــلف الــناتــو نــفسه،
بـاÜضـافـة Kـكومـات الـناتـو الـفردیة والـعدید
مـن الـباحـث nاeسـتقلین .عـلى سـبیل اeـثال،
كـتبت »آن أبـلباوم« ،الـكاتـبة الـفائـزة بـجائـزة
بولیتزر:
”لــم یتم تــوقیع أي مــعاهــدات Sــظر تــوســع
حـلف الـناتـو مـع روسیا ,ولـم یتم الـنكث بـأي
وعـود .ولـم يـأتـي الـدافـع لـتوسیع حـلف الـناتـو
مــن "انــتصار" واشــنطن .فــعلى الــعكس مــن
ذلــك ،فــقد فشــلت جــهود بــولــندا اPولــى فــي
طلبها ل•نضمام للحلف عام .۱۹۹۲
وعــندمــا حــدث الــتوســع الــبطيء واKــذر فــي
نـهايـة اeـطاف ،لـم تـتوقـف اùـهود اeسـتمرة فـي
طــمأنــة روســيا .ولــم یتم إقــامــة أي قــواعــد
عـسكريـة لـلناتـو فـي الـدول اPعـضاء اùـدیدة،
وحــتى عــام  ۲۰۱۳لــم åــر أي تــدريــبات أو
م ــناورات ع ــسكية ف ــي ه ــذة ا eــناط ــق .وق ــد
تـضمنت وضـمنت اتـفاقیة بین روسیا والـناتـو
فـي عـام  ۱۹۹۷عـدم Sـریك اeـنشآت الـنوویة،
) مـن مجـلس حـلف شـمال ا)طلسـي ،و) مـن
روسیا.
ورداً ع ــلى ا)ع ــتراض ــات ال ــروسیة ،ك ــان ــت
أوكــرانیا وجــورجیا قــد حُــرمــتا مــن عــضویة
ح ــلف ال ــنات ــو ف ــي ع ــام  .۲۰۰۸وف ــي ه ــذه
اPثــناء ،لــم تــكن روسیا ”مــنذلــة“ .فــي هــذه
اKـقبة ،بـل أُعـطيت كـل مـا يـلزم لـتصبح "قـوة
عـ ــظمى" .إلـ ــى جـ ــانـ ــب إعـ ــطائـ ــها اeـ ــقعد
الـــسوفیاتـــي فـــي مجـــلس اPمـــن الـــدولـــي،
وال ــسفارات ال ــسوفیتیة .ك ــما ت ــلقت روسیا
أســلحة نــوویة ســوفییتیة ،نــقل بــعضها مــن
أوك ــرانیا ف ــي ع ــام  ۱۹۹٤م ــقاب ــل اع ــتراف
روسیا بح ــدود أوك ــرانیا .ت ــعام ــل ال ــرئیسان
كلینتون وبـوش مـع نـظرائـهما الـروس كشـركـاء
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لــهما كـ“قــوة عــظمى“ ،ودعــاهــا لــ•نــضمام
ßـموعـة الـثمانـي -عـلى الـرغـم مـن أنـه لیس
لـدى روسیا ) ،اقـتصاد كبیر ولـم تـكن لـديـها
اPهلية الدzقراطية بعد“.۱۰
لـقد ذهـب بـاحـثون آخـرون إلـى أبـعد مـن ذلـك
فـي مـعاùـة هـذه الـنقطة .عـلى سـبیل اeـثال،
ذكـــــر اeـــــؤرخـــــان »كـــــریستوفـــــر كـــــ•رك«
و»كریستینا سبور«:
”بــرزت فــي الــسنوات اPخیرة ،الــنزعــة إلــى
تـشویه سـمعة اeـاضـي مـثل ”اÜذ)ل“ كـواحـدة
مـ ــن الـ ــسمات الـ ــبارزة فـ ــي إدارة الـ ــكرملین
ل ــلشؤون ال ــدول ــية .وب ــدأت القیادة ال ــروسیة
وسـ ــط تـ ــبادل ا)تـ ــهامـ ــات حـ ــول تـ ــدخـ ــ•ت
الـو)یات اeتحـدة وأوروبـا الـغربیة فـي كـوسـوفـو
ولیبیا وســـوریا ،فـــي التشكیك فـــي شـــرعیة
ا)تـفاقـيات الـدولیة الـتي یقوم علیها الـنظام
اPوروبـي اKـالـي .ومـن بین هـذه الـنقاط≠ ،ـثل
مـعاهـدة الـتسویة الـنهائیة فیما یتعلق بـأeـانیا
فـ ــي  ۱۲أیلول )سـ ــبتمبر(  ،۱۹۹۰والـ ــتي
تــعرف أیضاً بــاســم مــعاهــدة »P «٤+۲نــها
وقـعت علیها أeـانیا ،بـاÜضـافـة إلـى الـو)یات
اeتحـ ـ ــدة وا)Sـ ـ ــاد الـ ـ ــسوفیتي وبـ ـ ــریطانیا
وفـ ــرنـ ــسا .ومـ ــع ذلـ ــك ،فـ ــإن ا)دعـ ــاء بـ ــأن
اeــفاوضــات مــن أجــل هــذه اeــعاهــدة تــشمل
ضـمانـات Kـظر حـلف الـناتـو مـن الـتوسـع فـي
أوروبـا الشـرقیة ) أسـاس لـه مـن الـصحة .فـي
اeـناقـشات الـتي أدت إلـى اeـعاهـدة ،لـم یثیر
الــروس مــطلقاً مــسألــة تــوســيع حــلف الــناتــو،
بـاسـتثناء مـا یتعلق بـأeـانیا الشـرقیة الـسابـقة.
وفیما یتعلق بهــذا اÜقلیم ¢ ،ا)تــفاق عــلى
أنـه بـعد انـسحاب الـقوات الـسوفییتیة ،یمكن
نشـر الـقوات اePـانیة اºـصصة Kـلف الـناتـو
هــناك ،لــكن قــوات الــناتــو اPجنبیة وأنــظمة
اPســلحة الــنوویة ) تســتطیع ذلــك .لــم یكن

هـناك الـتزام بـا)مـتناع عـن الـتوسـع فـي شـرق
للناتو في اeستقبل۱۱.
هـذه الـرؤى اeـتباینة لیست جـدیدة كـما قـالـت
 ،FCOفــــــفي شــــــباط )فــــــبرایر( ۲۰۰۰
)حــظت ùــنة الــشؤون اÑــارجیة آنــذاك بــعد
شهـر واحـد مـن تـولـي فـ•دیمیر بـوتین مـنصب
رئــاســة روسیا وقــبل شهــر واحــد مــن انــتخابــه
الـرسـمي فـي أن Sـو)ً فـي اeـوقـف اeـؤید لـلغرب
ف ــي ن ــظام یلتسین ق ــد وق ــع ،وأص ــبح ه ــناك
اåــــاه نــــحو مــــوقــــف "روسیا أو)ً" اPكــــثر
اسـتق•لیة .تتجـلى الـصعوبـات النفسیة الـتي
تـــــواجـــــهها الـــــنخبة السیاسیة والـــــعسكریة
الـ ــروسیة فـ ــي التكیف مـ ــع دور جـ ــدید فـ ــي
التسعینیات ف ـ ــي م ـ ــحاو)ت ـ ــها ل ـ ــضمان أن
الــع•قــات الــدولیة تــقوم عــلى عــالــم مــتعدد
اPقـطاب ،فـي مـقابـل إمـا عـالـم ثـنائـي الـقطب
ف ــي ا Kــرب ال ــباردة .أو إل ــى ع ــال ــم أح ــادي
القطب مع التفوق اPمریكي.۱۲
كــما وثّــق تــقريــر الـ  FACلــعام Ω ،۲۰۰۰ــو
الــتوتــر بین روسیا والــناتــو ،مشــيراً إلــى أنــه
كـان هـناك ”نـظرة سـلبیة Kـلف الـناتـو مـن قـبل
الطیف السیاسـ ـ ــي فـ ـ ــي روسیا“.و حـ ـ ــددت
آنـذاك  FACاPضـرار الشـدیدة الـتي تسـببت
بــها Sــركــات الــناتــو فــي كــوســوفــو فــي عــام
 ۱۹۹۹لـلع•قـات بـ nالـناتـو وروسـيا .۱۳كـما
أشـار الـتقريـر إلـى أن تـوسـع حـلف الـناتـو فـي
عـام  ۱۹۹۹لیشمل بـولـندا واßـر وجـمهوریة
التشیك ق ــد نُ ــظر إلیه ف ــي روسیا ع ــلى أن ــه
تهـدید Pمـنها .وحـذر الـتقريـر مـن أن أي تـوسـع
مس ـ ــتقبلي سیحتاج إل ـ ــى ال ـ ــتعام ـ ــل م ـ ــعه
بحساسیة:
” نــحن نــقبل حــجة اKــكومــة بــأنــه ) یمكن
الـسماح Pي بـلد ثـالـث بـاسـتخدام حـق الـنقض

)الفیتو( ض ــد ت ــوس ــع م ــنظمة ح ــلف ش ــمال
اPطلســي )الــناتــو( ،ولــكن مــع ذلــك يُــوصــى
بـأن یُنظر فـي تـوسیع الـعضویة بـحساسیة فـي
سیاق أم ــن أوروب ــا ك ــكل .۱٤أح ــد ال ــعناص ــر
اeـهمة فـي هـذا هـو عـ•قـة روسیا بحـلف الـناتـو،
اPمـر الـذي أدى إلـى إKـاق ضـرر واضـح .وكـان
ا)س ــتنتاج ل ــتقریر ع ــام  ۲۰۰۰ه ــو أن وزارة
اÑــارجیة الــبریطانیة یجب أن تســتمر وتــطور
مــشاركــتها اKیویة مــع روسیا فــي اeــصلحة
اeـــتبادلـــة بین بـــلدینا اPوروبیین.۱٥وأصـــبح
ا)خــــت•ف فــــي وجــــهات الــــنظر بین روسیا
والــــــغرب أكــــــثر تــــــرســــــخاً بحــــــلول عــــــام
، ۲۰۰۷عـندمـا ذكـرت تـقاریر وزارة اÑـارجیة
آنذاك.
افــتتح تــقریر  FACلــعام  ۲۰۰۷مــن خــ•ل
اســتكشاف كیف أن “اKــزم الــروســي اeــتزاید
یتجلى فــــي مجــــموعــــة مــــن الــــطرق وعــــبر
مجـموعـة مـن مـجا)ت السیاسـة" وفسـر الـطرق
ا ºــتلفة ال ــتي فس ــرت ب ــها روسیا وال ــغرب
"الـثورات اeـلونـة" فـي جـورجیا وأوكـرانیا فـي
. ۲۰۰٤-۲۰۰۳ونـوه الـتقريـر إلـى أن الـعدید
مــن الــقادة الــغربیین” ،خــاصــة فــي الــو)یات
اeتحـــدة إعـــتبروا هـــذه اPحـــداث ”اeـــعركـــة
الــعاeیة للحــریة والــدیمقراطیة“ .۱٦وقــد ذكــر
تــقریر  FACلــعام : "۲۰۰۷إن نــظرة روسیا
إلـى الـعدید مـن الـتطورات اPخیرة فـي أوروبـا
والـفضاء الـسوفییتي الـسابـق كـخسائـر تـعتمد
عـلى الـنظرة اeسـتمرة لـلغرب بـاعـتباره مـنافـساً
لــروسیا ،والسیاســة الــدولیة كــحالــة صــفریة،
التفكیر بـحالـة الـصفر واºـاوف مـن اKـصار
هــي عمیقة اùــذور ومــن عــناصــر اPســاســية
لـ ــلنظرة الـ ــروسیة اeهیمنة والـ ــسائـ ــدة الـ ــتي
تســـيطر عـــلى تفكیر مـــوســـكو اùـــدید فـــي
السیاسة اÑارجیة“ .۱۷

 ١٠آن أﺑﻠﺒﺎوم" ،أﺳﻄﻮرة اﻹذﻻل اﻟﺮوﳼ" ،ﺻﺤﯿﻔﺔ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ١٧ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٤
" ١١إن ﴎد ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻨﺎﺗﻮ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻟﺬاﻛﺮة ﺧﺎﻃﺌﺔ" ،اﻟﻐﺎردﯾﺎن ٢٥ ،أﻳﺎر ٢٠١٥
 ١٢ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺪورة ، ٢٠٠٠-١٩٩٩اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﳼ ،101 HC ،اﻟﻔﻘﺮة ٥٨
 ١٣ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺪورة ، ٢٠٠٠- ١٩٩٩اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﳼ ،101 HC ،10 ،اﻟﻔﻘﺮة ٨١
 ١٤ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺪورة ، ٢٠٠٠-١٩٩٩اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﳼ ، 101 HC ،11 ،اﻟﻔﻘﺮة ٨٤-٨٣
 ١٥ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺪورة ، ٢٠٠٠-١٩٩٩اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﳼ ، 101 HC ،11 ،اﻟﻔﻘﺮة ٨٦
١٦
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وورد ف ــي ت ــقري ــر  FACف ــي ذل ــك اKین أن
السیاســة اÑــارجیة الــروسیة ”اPكــثر حــزم ـاً“
ســتستمر فــي اeســتقبل عــلى الــرغــم مــن أن
فـ•دzـير بـوتین كـان مـن اeـقرر أن یتنحى عـن
الرئاسة وفقاً للدستور الروسي.
ب ــال ــنظر إل ــى التغییرات ال ــتي ط ــرأت ع ــلى
ال ــوض ــع ا)ق ــتصادي ل ــروسیا)ج ــزئیاً بس ــبب
اâثـــار الـــتراكـــمية مـــن اKـــرب الـــباردة مـــع
ال ــغرب( ،ف ــإن ن ــتائ ــج إع ــادة ال ــنظر اPخیرة
ل ــروسیا ف ــي دوره ــا ال ــدول ــي م ــن ا eــرج ــح أن
تســتمر إلــى مــا بــعد ا)نــتخابــات الــرئــاسیة
اeقرر إجراؤها في مارس .۱۸۲۰۰۸
وانـتقد تـقریر عـام  ۲۰۰۷فـهم وزارة اÑـارجیة
البریطانیة لوجهة النظر الروسیة:
”یبدو أن نـهج وزارة اÑـارجیة الـبریطانیة åـاه
روسیا ع ـ ــام ج ـ ــداً ،و م ـ ــصحوب ب ـ ــصفقات
تـــتناول كـــل قضیة عـــلى حـــدة ونـــحن غیر
مطمئنین بـأن وزارة اÑـارجیة الـبریطانیة تـفكر
بــشكلٍ كــافــي و بــطریقة مــتماســكة بــاâثــار
اUــتملة مــن الــتحول فــي السیاســة اÑــارجیة
لروسیا“.۱۹
 ¢تــعزیز الــنظرة الــروسیة إلــى الــتطویق مــن
قـبل الـغرب مـن خـ•ل نـتائـج قـمة حـلف الـناتـو
بــوخــارســت فــي نیسان )أبــریل( ¢ .۲۰۰۸
ف ــي ه ــذا ا)ج ــتماع دع ــوة أل ــبانیا وك ــرواتیا
لــ•نــضمام إلــى اKــلف .لــكن لــم تــتم دعــوة
مـقدونیا لـ•نـضمام بسـبب نـزاعـها اeسـتمر مـع
الیونـان بسـبب اسـمها .وقـد شـجعهم الـتأیید
الــــقوي مــــن الــــو)یات اeتحــــدة اPمــــریكیة
وأوكـرانیا وجـورجیا عـلى ا)نـضمام إلـى خـطة
عــمل عــضویة الــناتــو ،الــتي اعــتبرت خــطوة
نــحو الــعضویة الــكامــلة فــي اeســتقبل .لــكن
نتیجة eــعارضــة قــویة مــن عــدة دول أوروبیة،
وخـاصـة فـرنـسا وأeـانیا ،أعـلن بیان اKـلف أن
ال ــنات ــو یرح ــب ب ــتطلعات أوك ــرانیا وج ــورجیا
اPوروبیة -اPطلسیة لـ•نـضمام إلـى عـضویة
حـلف الـناتـو .۲۰ومـع ذلـك ،فـقد تـقرر مـراجـعة
هــذا الــطلب فــي دیسمبر . ۲۰۰۸وقــد اعــتبر

الكثیرون هــــــذا الــــــقرار éــــــثابــــــة انــــــتصار
كبیرلـلرئیس بـوتین ،الـذي ذكـر فـي خـطابـه فـي
قـمة بـوخـارسـت أن "ظـهور كـتلة عـسكریة قـویة
عـلى حـدودنـا سیعتبر تهـدیداً مـباشـراً لـØمـن
الـروسـي ،وسـتعتمد كـفاءة تـعاونـنا عـلى مـا إذا
كــان أعــضاء حــلف الــناتــو یأخــذون مــصالــح
روسیا فـي عـ nا)عـتبار .۲۱وبـعد أربـعة أشهـر
مـن قـمة بـوخـارسـت ،أدت الـع•قـات اeـتدهـورة
إلــى حــرب فــي أغســطس  ۲۰۰۸بین روسیا
وجـ ـ ــورجیا وجـ ـ ــمهوریتي أوسیتیا اùـ ـ ــنوبیة
وأبـخازیا اeـدعـومتین مـن روسیا .ومـنذ ذلـك
اKین واصــلت الــقوات الــروسیة احــت•ل هــذه
اPجـ ــزاء مـ ــن اPراضـ ــي اùـ ــورجیة ،ووقـ ــعت
روسیا اâن م ــعاه ــدات ل ــدم ــج اق ــتصادات ــها
وقــواتــها اeســلحة فــي ا)Sــاد الــروســي .فــي
مـؤ≠ـرات قـمة حـلف شـمال اPطلسـي ،مـنذ عـام
é، ۲۰۰۸ــا فــي ذلــك فــي ویلز عــام ،۲۰۱٤
وعـلى الـرغـم مـن أن الـناتـو قـد أعـاد الـتأكید
ب ــاس ــتمرار ع ــلى اس ــتعداده م ــن حیث ا eــبدأ
لـــ•عـــتراف بـــجورجیا ،إ) أنـــه اســـتمر فـــي
الــتأكید عــلى أن اÑــطوة الــتالیة نــحو القیام
بــذلــك هــي خــطة عــمل تــتضمن إصــ•حــات
ومـعاییر أخـرى قـد یطالـب بـها أي اجـتماع أم
بیان Kلف الن∞اتو.
یجب أن åـــــتمع الـــــدول اPعـــــضاء لـــــتقرر
مـوضـوع انـضمام أي عـضو جـدید .حـتى اâن،
لــم تــعرض جــورجیا و) أوكــرانیا رسمیّاً مــثل
خــطة عــمل البحــر اeــتوســط ،إمــا Pن ذلــك
سیؤدي إلـى تـركیز واضـح عـلى اÜطـار الـزمـني
لـــلقبول ،أو Pن اPعـــضاء اKـــالیین لـــلناتـــو
مــــنقسمون حــــول مــــا إذا كــــانــــت الــــفوائــــد
الـــعسكریة وا)ســـتراتیجیة لـــقبولـــهم تـــفوق
الـضرر لـع•قـات الـناتـو -روسیا الـتي سـتكون
حتمیّة .اس ــتغلت ال ــقوى ال ــغربیة م ــن وج ــهة
نــظر روسیا ،فــترة الــضعف الــروســي النســبي
فـي عهـد بـوریس یلتسین فـي الـعقد الـذي تـ•
انهیار ا) Sــاد ال ــسوفییتي ل ــتوسیع ا) Sــاد
اPوروبــي وحــلف الــناتــو .تُــعد الــعضویة فــي
الـ ــتحالـ ــفات السیاسیة أو ا)قـ ــتصادیة مـ ــن

وجـــهة نـــظر دول أوروبـــا الـــغربیة والـــو)یات
اeتحــدة ،مــسألــة تــتعلق بــالــقرارات السیادیة
مـن قـبل الـدول اeـتقدمـة ،هـذا إذا كـانـت تـفي
éـعاییر الـعضویة ،و) یمكن لـروسیا اسـتخدام
حـق الـنقض فـي مـثل هـذه اPمـور .عـ•وة عـلى
ذلـك ،یعتقد كـلٌ مـن الـناتـو وا)Sـاد اPوروبـي
أنـ ــهما مـ ــدا ید الـ ــصداقـ ــة إلـ ــى روسیا فـ ــي
ا eــساع ــدة ف ــي عملیة اÜص ــ•ح ا)ق ــتصادي
والسیاســي والــدیمقراطی ¢ .صــد هــذه الید
بـعد وصـول الـرئیس بـوتین إلـى السـلطة .لـقد
 ¢تـوثیق اPفـكار السیاسـة اÑـارجیة الـروسیة
والــغربیة بــشكل جیدé ،ــا فــي ذلــك تــقاریر
 ùــان ــنا ال ــساب ــقة .وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ه ــذه
التحـــــــذیرات ) ،نـــــــعتقد أن صن∞اع الـــــــقرار
السیاسـي قـد نـظروا بـشكلٍ كـاف إلـى اâثـار
الـكامـلة لـ•خـت•فـات بین الـتفاهـمات الـغربیة
والــروسیة لهــذه الــفترة مــن الــتاریخ ،أو أنــهم
اسـ ــتخلصوا ا)سـ ــتنتاجـ ــات الصحیحة ،وإن
كــانــت تــلك اÜســتنتلجات غــير مــريــحة.ومــع
ذلـك ونـظراً لـلتوجـهات الـواضـحة الـتي تـبديـها
ال ـ ـ ــقيادة ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــية ل ـ ـ ــترس ـ ـ ــيخ ع ـ ـ ــقلية
اKـصار» ،«siege mentalityوالـتي
غـالـباً مـا تـكون Pسـباب داخـلية .فـليس مـن
اeـؤكـد إلـى أي مـدى كـان مـن اeـمكن أن تـكون
اeــشاركــة الــبنّاءة |ــكنة .هــناك أیضا حــاجــة
لـفهم eـاذا تـشعر الـدول عـلى هـامـش ا)Sـاد
ال ــروس ــي ب ــالته ــدید é ،ــا ف ــي ذل ــك ا eــملكة
اeتحـ ـ ــدة ،ویجب عـ ـ ــلى صـ ـ ــناع الـ ـ ــقرار أن
يتح ــملوا ح ــصة م ــن ا eــسؤولیة ع ــن ال ــوض ــع
اKالي للع•قات.
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دراســة ســاب ـقــة مــن ش ـهــر آب )أغ ـس ـطــس(
.٢٠١٨
 dع ـت ـبــر ان ـه ـيــار مــا كــان ي ـعــرف بــا> ـع ـس ـكــر
اÄشـ ـت ــراك ــي وم ــن ث ــم تـ ـفـ ـك ــك ا eÄــاد
الـ ـس ــوفـ ـيـ ـيـ ـت ــي م ــن أه ــم اHح ــداث الـ ـت ــي
حـ ـصـ ـل ــت ف الـ ـق ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن .و ه ــو
ب ــالـ ـنـ ـت ــائ ــج یع ــادل ا -ــرب الـ ـع ــا>ـ ـي ــة
ال ـ ـثـ ــانیة .كـ ــان مـ ــن أهـ ــم عـ ــوامـ ــل هـ ــذا
اÄنــهیار ع ـجــز ا> ـع ـس ـكــر ال ـشــرقــي عــن
مـ ـج ــاراة الـ ـتـ ـق ــدم ال ــرأسـ ـم ــال ــي ،وفـ ـش ــل
رأس ـمــالیة الــدولــة ا-ــاك ـمــة ف ال ـشــرق
eـت تـنـاقـضـاتـهـا الـداخـلیة ا>ـتـمـثـلـة ف
م ـج ـت ـمــع یح ـتــاج ل ـل ـت ـقــدم ،وبین ش ـكــل
یعـتـبـر سـداً حـاجـزاً أمـام ضـرورة الـتـقـدم.
فـرض سـبـاق الـتـسـلـح ف مـرحـلـة ریغـان
ع ـلــى اeÄــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي الــدخــول ف
مفاوضات أذعن فیها السوفييت وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
خ ـل ـف ـهــم ل ـشــروط أف ـص ـحــت عــن الــواقــع
ا-ـقیقـي لـهـذا ا>ـعـسـكـر وكـانـت êـثـابـة
إع ــDن Äن ــهیار درام ــاتیك ــي .ن ــري ــد ف
ه ــذه ال ــدراس ــة ا> ــوج ــزة أن ن ــؤك ــد عـ ـل ــى
أمـرین ،أولـهـمـا أنـه رغـم مـحـافـظـة روسـيـا
ع ـلــى م ـق ـعــدهــا الــدائــم ف م ـج ـلــس اHمــن
كـخـلیفـة لـeDـاد الـسـوفـيـيـتـي ورغـم الـدور
الـعـا>ـي الـطـاغـي خـاصـة ف مـنـطـقـة الـشـرق
اHوسـط نـقـول رغـم ذلـك فـإن دور روسـيـا ف
واق ــع ا -ــال  Äیعـ ـب ــر ع ــن إمـ ـك ــان ــاتـ ـه ــا
ا-ـ ـقـ ـيـ ـق ــة و Äأنـ ـه ــا دول ــة ذات سیادة.
والـ ـش ــق اòخ ــر ال ــذي ن ــري ــد إثـ ـب ــات ــه أن ــه
یج ــري م ــن الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـن ــات إع ــادة انـ ـت ــاج
ل ـل ـه ـي ـم ـنــة الــدول ـيــة وفــق حــاجــات ال ـن ـظــام
الرأسمالي ا>ستجدة.
حـاول الـروس فـي يـنايـر  ۱۹۹۲الـقيام بـعملية
ا)نـتقال نـحو رأسـمالـية وطـنية ≠ـلكه وتـتحكم
بـه طـبقة مـن اeـنظم nالـروس ،يـتم مـسانـدتـه
كـما فـي الـدول الـرأسـمالـية الـكبرى مـن قـبل
ســياســات الــدولــة ا)جــتماعــية وا)قــتصاديــة
ول ــكن ال ــغرب ك ــان يخ ــطط ل ــلصيغة ا eــثلى
Üخــضاع الــدب الــقطبي .أي كــيف يســتولــي
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عـلى اeـوهـبة الـعلم الـتكنولـوجـيا ،كـيف يشـتري
الـرأسـمال البشـري وكـيف يسـتحوذ عـلى حـقوق
اeلكية الفكرية.
كــان الــغرب يــرى أن الــرأســمالــية هــي الــعدو
وليس ا)شتراكية.
وإذا كــان الــع•ج ا)قــتصادي يــعزز مــصالــح
الــتجار الــروس .و”مــافــيات” اPعــمال فــإنــه
ع ــملياً ي ــؤدي إل ــى ق ــتل ا eــري ــض ،وي ــدم ــر
ا)قـتصاد الـوطـني ،ويـدفـع مـنشآت الـدولـة إلـى
اÜفـ•س ،مـن خـ•ل الـت•عـب اeـقصود بـقوى
الـ ــسوق .حـ ــددت اÜصـ ــ•حـ ــات قـ ــطاعـ ــات
الــــنشاط ا)قــــتصادي الــــتي ســــيسمح لــــها
بـالـبقاء .لـقد أوضـحت اPرقـام الـرسـمية حـدوث
انــخفاض بــلغ  ٪۲۷فــي اÜنــتاج الــصناعــي
خـ•ل الـعام اPول مـن اÜصـ•حـات .وقُـدر حجـم
ا)نهـيار الـفعلي لـ•قـتصاد الـروسـي فـي الـعام
 ۱۹۹۲بنحو .٪٥۰
تـعتبر اÜصـ•حـات الـتي قـام بـها الـبنك الـدولـي
فـي عهـد يلتسـ ،nأداة Üضـفاء طـابـع الـعالـم
ال ــثال ــث .إن ــها ن ــسخة ك ــرب ــون ــية ل ــبرن ــام ــج
الــتكييف الهــيكلي الــذي يــفرض عــلى بــلدان
أمريكا ال•تينية وإفريقيا جنوب الصحراء.
مـع أن الـبرنـامـج كـان مـعداً لـتثبيت اPسـعار،
لــكن اPســعار ا)ســته•كــية زادت فــي الــعام
) (1992ب ــأك ــثر م ــن م ــائ ــة م ــرة ك ــنتيجة
مــباشــرة لــبرنــامــج مــكافــحة التضخــم ،حــيث
وجهـت الـعملية التضخـمية إلـى حـد كـبير مـن
خــ•ل دولــرة اPســعار اUــلية وانهــيار الــعملة
وارتـفع سـعر اÑـبز )بـأكـثر مـن مـائـة مـرة( مـن
) (۱۸-۱۳كـوبـيك فـي ديـسمبر  ۱۹۹۱قـبل
اÜص ــ•ح ــات إل ــى أك ــثر م ــن  ۲۰روب ــل ف ــي
أكــتوبــر  ،۱۹۹۲فــي اeــقابــل زادة اPجــور مــا
يـــقرب مـــن عشـــر مـــرات – أي إن الـــدخـــول
اKقيقية انخفضت بأكثر من .٪۸۰
إن انه ــيار مس ــتوى ا eــعيشة ا eــوج ــه ن ــتيجة
سـياسـة ا)قـتصاد الـكلي لـم يسـبق لـه مـثيل
فـي الـتاريـخ الـروسـي “كـان لـديـنا طـعام أكـثر
أثــناء اKــرب الــعاeــية الــثانــية”  .وéــقتضى
اeـبادئ الـتوجيهـية لـصندوق الـنقد الـدولـي –

الـبنك الـدولـي كـان عـلى الـبرامـج ا)جـتماعـية
أن تــصبح |ــولــة ذاتــياً :وصــدرت تــعليمات
لـــــلمدارس واeســـــتشفيات ودور اKـــــضانـــــة
)بـاÜضـافـة لـلبرامـج اeـدعـومـة مـن الـدولـة فـي
مـجا)ت الـريـاضـة والـثقافـة والـفنون( أن تـولـد
م ــصادر إي ــرادات م ــن خ ــ•ل اق ــتضاء رس ــوم
اســـتخدام .وأصـــبحت أعـــباء إجـــراء عـــملية
جــراحــية فــي اeســتشفى تــعادل مــا بــ nدخــل
شهـريـن وسـتة أشهـر| ،ـا يـعني أنـه ) يجـريـها
سـوى اPغـنياء اùـدد ،ولـم تـدفـع اeسـتشفيات
وح ــده ــا إل ــى اÜف ــ•س ب ــل ك ــذل ــك ا eــسارح
واeــتاحــف ،وSــلل وتــغلق مســرح تــاجــانــكا
الشهـــير فـــي الـــعام  ۱۹۹۲ولـــم يـــعد لـــدى
الــكثير مــن اeــسارح الــصغيرة أمــوا)ً لــتدفــع
أجـور |ـثليها .وأدت اÜصـ•حـات إلـى انهـيار
دولـة الـرعـايـة وقـضي عـلى الـكثير مـن إêـازات
ال ــنظام ال ــسوف ــييتي ف ــي م ــجا)ت ال ــصحة
والــتعليم والــثقافــة والــفنون )والــتي يــعترف
بها اeثقفون الغربيون(.
وم ــع ذل ــك ب ــقيت ا)س ــتمراري ــة م ــع ال ــنظام
الــقد≤ ،فــتحت قــناع الــدzــقراطــية الــليبرالــية
اسـتمرت الـدولـة الـشمولـية دون أن ≠ـس :مـزيـج
دقـيق مـن السـتالـينية والـسوق اKـرة وبـ nلـيلة
وضــحاهــا أصــبح يلتســ nوأصــدقــاؤه أنــصاراً
متح ــمسون ل ــلنيو-ل ــيبرال ــية ،وح ــلت ع ــقيدة
شـمولـية محـل أخـرى وشـوه الـواقـع ا)جـتماعـي،
وزيفت اÜحصاءات.
فـقد زعـم صـندوق الـنقد الـدولـي أواخـر ۱۹۹۲
أن مســتوى اeــعيشة قــد ارتــفع ،مــنذ بــدايــة
ب ــرن ــام ــج اÜص ــ•ح وادع ــت وزارة ا)ق ــتصاد
الــروســية أن اPجــور تــزيــد بســرعــة أكــبر مــن
اPس ــعار ،ل ــكن ال ــناس ل ــيسوا أغ ــنياء ف ــقد
قـالـوا نـحن ) نـصدقـهم فـقد ارتـفعت اPسـعار
مائة مرة.
ك ـ ــان م ـ ــبدأ ت ـ ــراك ـ ــم ال ـ ــثروة ف ـ ــي ا) Sـ ــاد
الـسوفـييتي قـائـماً عـلى “اPمـوال السـريـعة”
الســرقــة مــن الــدولــة والشــراء بــسعر والــبيع
بـسعر آخـر .كـانـت بـدايـة و)دة رجـال اPعـمال
الروس من أيام بريجينيف حيث Ωت وتطورت

اﻟﻌﺪد ٤

رأسـمالـية اPبـارتشـيك! “أكـل آدم الـتفاحـة،
وســــــقطت اÑــــــطيئة اPصــــــلية عــــــلى رأس
ا)شتراكية”.
حـظي بـرنـامـج صـندوق الـنقد الـدولـي éـسانـدة
سـ ـ ــياسـ ـ ــية غـ ـ ــير مشـ ـ ــروطـ ـ ــة مـ ـ ــن قـ ـ ــبل
“ال ــد zــقراط ــي ”nأي أن ــه  ¢دع ــم ا eــصال ــح
الـضيقة لـطبقة الـتجار اùـديـدة حـيث دافـعت
حــكومــة يلتســ nعــن مــصالــح هــذه الــطبقة
اeـدولـرة حـيث أدت إصـ•حـات صـندوق الـنقد
الــدولــي إلــى ســرعــة إثــراء فــئة صــغيرة مــن
الــسكان وأدت الــدولــرة إلــى فــقدان الــروبــل
لـكونـه مخـزنـاً مـأمـونـاً لـلقيم .كـل هـذا أدى إلـى
تـفكيك اقـتصاد أمـة مهـزومـة ،ولـم تـكن غـايـة
اÜصـ•حـات كـما يـدعـي الـغرب بـناء رأسـمالـية
وطـنية وإΩـا يـريـد Sـييد عـدو سـابـق .وهـذا مـا
كـان فـقد ¢ا)سـتي•ء عـلى كـل شـيء مـن قـبل
مـــافـــيات مـــدعـــومـــة مـــن الـــغرب حـــيث ¢
ا)سـتي•ء عـلى اeـمتلكات الـعامـة مـن خـ•ل
اeـزادات .وأدى ذلـك إلـى انـتقال جـزء هـام مـن
|ــتلكات الــدولــة إلــى اùــرzــة اeــنظمة وحســب
الـتقديـرات كـانـت هـذه اeـافـيات تـشكل لـوبـي
يتخـلل جـهاز الـدولـة حـيث كـانـت نـصف بـنوك
روســيا الــتجاريــة بحــلول عــام S ۱۹۹۳ــت
ســيطرة اeــافــيات ،ونــصف الــعقارات الــعامــة
وسط موسكو في أيدي اùرzة اeنظمة.
كـان انهـيار الـروبـل هـو اPداة فـي نهـب مـوارد
روســـيا الـــطبيعية :فـــالـــنفط واeـــعادن غـــير
اKـديـديـة واeـواد اPولـية اÜسـتراتـيجية zـكن
أن يشـتريـها الـتجار الـروس بـالـروبـل مـن مـصنع
ال ــدول ــة وي ــعاد ب ــيعها ل ــتجار م ــن ا ùــماع ــة
اPوربـية بعشـرة أمـثال سـعرهـا كـما أن أعـضاء
بـارزيـن فـي اeـؤسـسة السـياسـية كـان يـقومـون
بنقل مبالغ كبيرة عبر التجار.
≠ـت عـملية اÜصـ•ح فـي روسـيا فـي ظـل أزمـة
عــاeــية وســوق عــاeــي مــنكمش ،حــيث كــان
يجــري إغــ•ق اeــصانــع فــي أوربــا وأمــريــكا
الشمالية.
لـم åـد الـرأسـمالـية الـروسـية مـكانـاً لـها فـي هـذا
الـوضـع الـعاeـي وأدت اÜصـ•حـات إلـى دعـم
الــتصدي اKــر غــير اeــقيد للســلع اPولــيةé ،ــا
ف ــيها ال ــنفط والس ــلع اÜس ــترات ــيجية وا eــواد
الـغذائـية اPسـاسـية ،فـي حـ nيـتم ا)سـتيراد
بحـريـة للسـلع ا)سـته•كـية éـا فـيها السـيارات
الـفاخـرة والسـلع اeـعمرة ،فـي ظـل غـياب أيـة

٢٣

ح ــماي ــة ل ــلصناع ــة ا Uــلية ،أو أي ــة ت ــداب ــير
Üصــ•ح الــقطاع الــصناعــي ،أو Sــويــل اeــواد
اPولــية حــيث جُ ـمّد ا)ئــتمان لشــراء اeــعدات
ومـن ثـم Sـريـر أسـعار الـنفط والـطاقـة ،وأسـعار
الــشحن .كــل ذلــك أدى بــالــصناعــة الــروســية
على اÜف•س.
لــقد وضــعت خــطط مــحكمة مــن قــبل الــغرب
Üضــعاف ا)قــتصاد الــروســي رفــيع الــتقنية،
ح ــيث وض ــعت ش ــرك ــة ل ــوكه ــيد ل ــلصواري ــخ
والــفضاء ،وشــركــة بــويــنغ ،وشــركــة روكــويــل
أنـترنـاشـيونـال وغـيرهـا مـن الشـركـات أبـصارهـا
ع ــلى ص ــناع ــات ال ــفضاء وال ــطيران و≠ ــكنت
شـركـات الـتقنية الـرفـيعة اeسـتوى ،اPمـريـكية
واPوربـية )ومـقاولـو وزارة الـدفـاع( مـن شـراء
خــدمــات كــبار الــعلماء الــروس فــي مــجا)ت
اPلـياف الـبصريـة .وتـصميم اKـاسـبات اâلـية،
وتـكنولـوجـيا الـتوابـع ا)صـطناعـية والـفيزيـاء
الـنوويـة وغـيرهـا بـأجـور أقـل مـن ) (۱۰۰دو)ر
شهــري ـاً كــما أن اßــمع الــصناعــي الــعسكري
الــذي يــقع Sــت و)يــة وزارة الــدفــاع والــتي
نـفذت بـرنـامـج الـتمويـل Sـت إشـرافـها والـتي
تــفاوضــت مــع الــغرب بــشأنــها قــد أدت إلــى
تـفكيك هـذا اßـمع مـع ذراعـه اeـدنـية .ومـنعت
روس ــيا م ــن أن ت ــصبح م ــناف ــساً ف ــي ال ــسوق
العاeية.
وتـعني خـطط الـتمويـل مـاديـاً تـفكيك قـدرات
روســيا اÜنــتاجــية فــي اßــا)ت الــعسكريــة
والـ ــطيران والـ ــتقنية الـ ــرفـ ــيعة مـ ــع تسهـ ــيل
اســتي•ء رأس اeــال الــغربــي وســيطرتــه عــلى
ق ــاع ــدة ا eــعرف ــة ال ــروس ــية )ح ــقوق ا eــلكية
الـفكريـة( ورأس اeـال البشـري éـا فـيه الـعلماء
واeــهندســون ،ومــعاهــد اPبــحاث ،وéــقتضى
صــيغة Sــويــل مــعينة حــول الــعتاد الــعسكري
واPص ــول ال ــصناع ــية إل ــى خ ــردة ب ــيعت ف ــي
ال ــسوق ال ــعا eــية ،ث ــم أودع ــت ح ــصيلة ه ــذه
اeـبيعات فـي صـندوق تـابـع لـوزارة الـدفـاع zـكن
أن يسـتخدم فـي اسـتيراد السـلع الـرأسـمالـية،
أو فـي سـداد خـدمـة الـديـن ،أو ا)سـتثمار فـي
برامج اÑصخصة.
تـــبع ذلـــك ا)نهـــيار فـــي الـــصناعـــة انهـــيار
بـالـبنوك الـدولـية حـيث لـم يـصمد سـوى أقـوى
الــبنوك واeــرتــبط بــالــبنوك الــدولــية وبــتشجيع
هـذا الـوضـع تـغلغلت الـبنوك الـتجاريـة اPجـنبية
والبنوك اeشتركة في النظام اeصرفي الروسي

واستولت على كل شيء.
تـلي تـلك الـعملية وعـن طـريـق صـندوق الـنقد
الـدولـي إلـغاء مـنطقة الـروبـل وتـقويـض الـتجارة
بـــ nاùـــمهوريـــات الـــسابـــقة حـــيث صـــكت
عــم•تــها اÑــاصــة وأقــامــت بــنوكــها اeــركــزيــة
 éــساع ــدة ف ــنية م ــن ص ــندوق ال ــنقد ال ــدول ــي
وعـززت هـذه الـعملية مـن الـبلقنة ا)قـتصاديـة
وتـفتحت الـقوى ا)قـتصاديـة اÜقـليمية الـتي
تخـــــدم اeـــــصالـــــح الـــــضيقة لـــــلطواغـــــيث
والــبيروقــراطــي nاUــلي nوفــي حــ nحــررت
الـتجارة مـع الـعالـم اÑـارجـي أقـيمت اKـواجـز
داخل كومنولت الدول اeستقلة.
انـهار كـل شـيء ووقـعت روسـيا فـريـسة لـلغرب
أغــلب إنــتاجــها يــذهــب Ñــدمــة الــديــن الــذي
دُمـرت بـه وSـولـت إلـى دولـة مـن الـعالـم الـثالـث
تـعيش عـلى ريـع الـنفط واÑشـب وسـواه وأعـيد
إنـتاج الـنظام السـياسـي لـيصبح نـظامـاً وظـيفياً
توكل إليه اeهمات اeطلوبة كما نرى.
لــقد ≠ــت عــملية إعــادة الــتكييف والهــيكلة
eــعظم دول الــعالــم éــا فــيها الــعالــم اeــتقدم.
ولـكن مـا جـرى فـي الـدول الـضعيفة إنـها كـانـت
عــاجــزة عــن اســتيعاب هــذه اeــتغيرات وأدى
ه ــذا ب ــبعض ال ــدول إل ــى ا)نه ــيار وا Kــروب
اPهـلية كـما جـرى فـي الـصومـال ،وروانـدا ودول
أمـــيركـــية الـــ•تـــينية أمـــا الـــدول اeـــتقدمـــة
اســتطاعــت اســتيعاب الــصدمــة .كــل ذلــك ¢
لـصالـح نـظام عـاeـي يـقود الـعالـم ويـعمل عـلى
دوام مــصاKــه واســتمرار هــيمنته عــلى الــكون
ومقدراته.
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حــق تــقریر اeصیر :هــو أحــد اeــبادئ الــرئیسیة
اeـنصوص علیها فـي الـقانـون الـدولـي بـاعـتباره
ح ــق أس ــاس ــي ل ــكل ال ــشعوب ع ــلى أس ــاس
اeـساواة بین الـناس ،ولـذلـك هـو أیضا یرتـبط
ارتــباطــا وثیقا بــحقوق اÜنــسان إلــى جــانــب
الـدیمقراطیة واKـریات فـي Sـدید مصیر شـعب
مـا .وأهمیة هـذا اeـفهوم هـي فـي كـونـه اÜطـار
الـعام الـذي تـتمحور حـولـه كـل اKـقوق اPخـرى،
فــ• یمكن للحــریة كــحق واKــقوق اPخــرى أن
تـتواجـد مـالـم یكن الـشعب ذاتـه حـدد مصیره.
وقـد أكـد میثاق ا √Pاeتحـدة عـلى حـق تـقریر
اeصیر فـي اeـادة  ٥٥رغـبة فـي تهیئة دواعـي
ا)س ـ ــتقرار وال ـ ــرف ـ ــاهیة ال ـ ــضروریتین لقیام
عـ•قـات سـلیمة ودیة بین ا √Pمـؤسـسة عـلى
احـترام اeـبدأ الـذي یقضي بـالـتسویة
فــي اKــقوق بین الــشعوب بــان
یكون لــــــكل مــــــنها تــــــقریر
مصیره ـ ــا" .اق ـ ــترن ت ـ ــقریر
اeصیر ،مـــــــــنذ الـــــــــقرن
الـسابـع عشـر بتعبیر حـریة
اÜرادة ،حیث عـرفـه مـعظم
اeـــفكرین عـــلى انـــه" حـــق
الــشعب فــي أن یختار شــكل
اKــكم الــذي یرغــب العیش فــي
ظــــــــــله أو السیادة الــــــــــتي یرید
ا)نــتماء إلیها" .وإذا كــانــت بــدایات
هــذا اKــق اســتهلت فــي عــام  ۱٥۲٦فــانــه لــم
یجد تطبیقه ال ــفعلي إ) ف ــي بیان ا)س ــتق•ل
اPمـریكي اeـعلن فـي ≠ 4ـوز ، ۱۷۷٦وبـعدهـا
فـــي وثیقة حـــقوق اÜنـــسان واeـــواطـــن عـــام
 ۱۷۸۹ف ـ ــي ف ـ ــرن ـ ــسا .وع ـ ــندم ـ ــا ح ـ ــصلت
اeسـتعمرات ا)سـبانیة والـبرتـغالیة فـي أمـریكا
اùـنوبیة عـلى اسـتق•لـها فـي الـفترة اeـمتدة مـن
عــام  ۱۸۲٥-۱۸۱۰جــاء)مــبدأ مــونــرو( eــنع
الــدول اPوروبیة مــن الــتدخــل فــي شــؤون دول
أمـریكا اùـنوبیة ،عـام  ،۱۸۳۲لیتضمن حـق
ت ــلك ال ــدول ف ــي ت ــقریر اeصیر ،ك ــما تعه ــد
بـتقدیم الـدعـم اPدبـي والـعسكري Kـكومـاتـها
الـتي قـامـت اسـتنادا إلـى هـذا اeـبدأ .وبـذلـك
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نـال مـبدأ تـقریر اeصیر فـي أوروبـا زخـما ضـد
طغیان اeــلوك والــطبقات اKــاكــمة ،فــالــثورة
الـفرنسیة أطـلقت هـذا اeـبدأ فـي أوروبـا مـن
اجـل اPفـراد والـشعوب وا √Pالـتي مـن
حــقها أن تــتمتع بــاKــریة ،وان تــقاوم
ا)ض ـ ــطهاد ،وان  Sـ ــدد أوض ـ ــاع ـ ــها
الــداخــلیة والــدولیة ،فــوجــدت فــكرة
ا)ق ــتراع ال ــعام أو م ــا أص ــبح یعرف
بـدیمقراطیة اKـكم  .وبسـبب اخـت•ف
وجـهات الـنظر فـي تفسیر هـذا اKـق مـن
قـ ــبل الـ ــقوى ا)سـ ــتعماریة واeـ ــناهـ ــضة
لـ•سـتعمار )سیما فـي شـأن مـنح الـشعوب
غیر اeس ــتقلة اس ــتق•ل ــها ،ف ــقد ع ــمل | ــثلو
الـدول ا)سـتعماریة عـلى التقلیل مـن شـأن هـذا
اKـق وإضـعاف أهمیته إلـى حـد إنـكار
وج ــوده ض ــمن م ــبادئ ال ــقان ــون
الـ ــدولـ ــي| ،ـ ــا دفـ ــع اùـ ــمعیة
الــــعامــــة لــــ √Øاeتحــــدة أن
تـطلب مـن ùـنة حـقوق اÜنـسان
فــي قــرارهــا رقــم  ٤۲۱الــصادر
عــام  ۱۹٥۰وضــع تــوصیاتــها
حـــول الـــطرق والـــوســـائـــل الـــتي
تـــــــــضمن حـــــــــق تـــــــــقریر اeصیر
لــلشعوب ،كــما نــصت فــي قــرارهــا
رقـم  ٥٤٥الـصادر عـام  ۱۹٥۲عـلى
ضـرورة تضمین ا)تـفاقیة اÑـاصـة بـاKـقوق
ا)قـ ــتصادیة وا)جـ ــتماعیة والـ ــثقافیة مـ ــادة
خـ ــاصـ ــة تـ ــكفل حـ ــق الـ ــشعوب فـ ــي تـ ــقریر
مصیرهــا .كــما وأصــدرت عــام  ۱۹٥۲الــقرار
رقـم  ٦۳۷الـذي جـعلت éـقتضاه حـق الـشعوب
فــي تــقریر مصیرهــا شــرطــا ضــروریا لــلتمتع
بـاKـقوق اPسـاسیة جـمیعها،وانـه یتوجـب
عـلى كـل عـضو فـي ا √Pاeتحـدة اKـفاظ
عـــلى حـــق تـــقریر اeصیر لـــ √ØاPخـــرى
واحـترامـه .اسـتكمال هـذا التغییر åسـد فـي
اســـتخدام كـــلمة حـــق  droitبـــدل مـــبدأ
 principleبـدءاً مـن قـرار ا √Pاeتحـدة
رقــم  ۱۱۸۱عــام  ۱۹٥۷كــما وأصــدرت عــام
 ۱۹٦۰قـ ــرارهـ ــا رقـ ــم  ۱٥۱٤اÑـ ــاص éـ ــنح

ا)سـ ــتق•ل لـ ــلبلدان والـ ــشعوب اeسـ ــتعمرة،
اPمـر الـذي شـكل مـحورا اسـتندت
علیها جــــــمیع الــــــقرارات
الـــــ•حـــــقة اÑـــــاصـــــة
بـــــــــــــــــــــتقریراeصیر
الـ ــصادرة عـ ــن ا√P
اeتح ـ ـ ــدة .وب ـ ـ ــعد
ســــــــــنوات مــــــــــن
| ــارس ــات ا ßــتمع
الـدولـي اتخـذت ا√P
اeتحـدة قـرارهـا الـتاریخي
بــأغلبیة  ۹۰صــوتــا مــقابــل
) شـ ــيء وامـ ــتناع  ۹دول مـ ــفاده:
”حـق جـمیع الـشعوب مـن دون ≠ییز فـي تـقریر
مصیرهـا السیاسـي وا)قـتصادي وا)جـتماعـي
والـثقافـي عـلى أن تتخـذ خـطوات مـرتـبة eـنح
الـشعوب غیر اeسـتقلة اسـتق•لـها الـتام ،و)
یتخذ أي ســــبب مــــهما كــــان ذریعة لــــتأخیر
ذلـ ـ ــك) ،ن إخـ ـ ــضاع الـ ـ ــشعوب )سـ ـ ــتعباد
اPجـ ــنبي إΩـ ــا هـ ــو إنـ ــكار Kـ ــقوق اÜنـ ــسان
اPسـ ـ ــاسیة ویناقـ ـ ــض میثاق ا √Pاeتحـ ـ ــدة
ویعیق السلم والتعاون الدولیین“.
وقــد جــمعت اùــمعیة الــعامــة لــ √Øاeتحــدة
جــمیع اeــبادئ الــتي اتخــذتــها بــصدد تــقریر
اeصیر فـي قـرار واحـد حـمل الـرقـم  ۲٦۲٥عـام
 .۱۹۷۰وقـد كـان عـام  ۱۹٦۲شـاهـدا ًعـلى
صــدور قــرار مــهم عــن اùــمعیة الــعامــة حــمل
الــرقــم  ۲۹٥٥حــول حــق الــشعوب فــي تــقریر
اeصیر واKـــــــــریة وا)ســـــــــتق•ل
وش ــرعیة ن ــضال ــها ب ــكل
ال ــوس ــائ ــل ا eــتاح ــة
واeنسجـــــمة مـــــع
می ث اق ا√P
اeتحـــــــدة ،كـــــــما
ط ــلبت م ــن ج ــمیع
الــدول اPعــضاء فــي
قـــــرارهـــــا رقـــــم ۳۰۷۰
الــصادر عــام  ۱۹۷۳ا)عــتراف بــحق
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ال ــشعوب ف ــي ت ــقریر مصیره ــا واس ــتق•ل ــها
وتـقدیم الـدعـم اeـادي واeـعنوي وجـمیع أنـواع
اeـساعـدات لـلشعوب الـتي تـناضـل مـن اجـل
هذا الهدف.
وم ــنذ ت ــلك اللح ــظة اع ــتمدت ا ùــمعیة ه ــذه
ا eــبادئ ف ــي ج ــمیع ق ــرارات ــها  Sــت ع ــنوان "
اÜع ــ•ن ال ــعا eــي  Kــق ال ــشعوب ف ــي ت ــقریر
مصیرهــا ومــنح ا)ســتق•ل لــلبلدان والــشعوب
اeسـتعمرة وا)حـترام الـعاeـي Kـقوق اÜنـسان"
ویتجسد حـق تـقریر اeصیر فـي مظهـرین اثنین
داخ ــلي وخ ــارج ــي :ا Ñــارج ــي یقوم بتح ــدید
الــوضــع الــدولــي لــلدولــة أو الــشعب مــن حیث
اكـ ـ ــتساب ا)سـ ـ ــتق•ل أو اUـ ـ ــافـ ـ ــظة علیه
وانــدمــاجــه مــع الــوحــدات السیاسیة اPخــرى،
مـانـحا الـوحـدة السیاسیة الـطریق الـذي تـرید أن
تسـلكه فـي عـ•قـاتـها اÑـارجیة دون أي تـدخـل
خــارجــي مــن خــ•ل قیام أو وقــف عــ•قــاتــها
ال ــدب ــلوم ــاسیة ،وان ت ــنضم أو ت ــنسحب م ــن
ا eــنظمات والهیئات ال ــدولیة .أم ــا ال ــداخ ــلي
فیتمثل فـي حـق أغلبیة الـشعب داخـل الـوحـدة
السیاسیة اeـقبولـة وفـقا eـبادئ الـقانـون الـدولـي
ف ــي | ــارس ــة الس ــلطة Üق ــام ــة ش ــكل ا Kــكم
واeـؤسـسات الـوطنیة بـصورة تـت•ءم ومـصالـح
هــذه اPغلبیة ،و) یتضمن حــق تــقریر اeصیر
الـــداخـــلي حـــق ا)نـــفصال وتغییر اùـــغرافیة
الـقائـمة لـلدولـة  ،إذ لیس لـØقلیات حـق تـقریر
مصیر یمكنها مـــن أن Sـــتج بـــه لـــلمطالـــبة
بــانــفصالــها عــن إقلیم الــدولــة ،لــكن الــقانــون
الــدولــي رتــب حــقوقــها بــان تــصون اPغلبیة
حقوقها عن طریق احترام حقوق اÜنسان.
و یُمارس حـ ـ ــق تـ ـ ــقریر اeصیر عـ ـ ــن طـ ـ ــریق
الــدیمقراطیة والــوســائــل الــودیة الــتي أهــمها
ا)ق ــتراع ،ل ــكن إذا أن ــكرت ال ــقوى اeهیمنة
عــلى الســلطة داخــل الــوحــدة السیاسیة الــتي
یعیش ال ــشعب فیها أو ال ــقوى ا)س ــتعماریة
تطبیق هـــذا الســـبیل الـــودي وأنـــكرت عـــلى
الـشعوب حـقها فـي تـقریر مصیرهـا ،فـان لهـذه
الـشعوب أن ≠ـارسـه بـالـكفاح اeسـلح وهـو مـا
یسمى تـــــــقریر اeصیر الـــــــثوري ،والـــــــكفاح
الــوطــني اeســلح ضــد ا)ســتعمار أقــرتــه ا√P
اeتحـدة بـقراراتـها وإعـ•نـاتـها واeـواثیق الـتي
أقــرتــها ومــارســتها ،وبــذلــك ) یعتبر الــكفاح
مـن اجـل تـقریر اeصیر إرهـابـا .إذن فـان |ـارسـة
حـ ـ ـ ــق تـ ـ ـ ــقریر اeصیر Pي شـ ـ ـ ــعب ) یمكن
|ـارسـتها اعـتباطیا ،فـحق تـقریر اeصیر ثـابـت
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ن ــصا وم ــضمون ــا وینطوي ــأو)  :ع ــلى  Sــریر
الــشعب وأرضــه دون قید أو شــرط أو تــزییف،
ثــانیا :عــلى إزالــة مــختلف القیود والــضغوط
الـتي تـؤثـر سـلبا فـي تعبیر الـشعب عـن إرادتـه،
ویمكن عـندهـا عـن طـریق إجـراء اسـتفتاء حـر
ون ــزیه أن یوص ــل إل ــى نتیجة ،ع ــنده ــا ف ــقط
یمكن ال ــقول أن ــها ت ــعبر ع ــن إرادة ال ــشعب
بــشان تــقریر مصیره .وقــد كــان الهــدف مــن
ا eــواد ال ــواردة ف ــي میثاق ا √Pاeتح ــدة ه ــي
مــعاùــة حــق تــقریر اeصیر فــي اPقــالیم غیر
اeـتمتعة بـاKـكم الـذاتـي وتـلك اeـشمولـة بـنظام
الـــوصـــایة ،أي أن هـــذا اKـــق یشمل هـــاتین
اKـالتین و) یمس بـشكل مـن اPشـكال وحـدة
الــدول وسیادتــها ودلیل ذلــك مشــروع إعــ•ن
بــشان حــقوق الــدول وواجــباتــها الــصادر عــن
ا √Pاeتحــدة حیث نــص عــلى  -عــدم تــدخــل
أي دولــة فــي الــشؤون الــداخــلیة أو اÑــارجیة
لـــــدولـــــة أخـــــرى - .ا)مـــــتناع عـــــن إثـــــارة
ا)ضـطرابـات الـداخـلیة فـي إقلیم دولـة أخـرى.
جـاء هـذا الـنص عـلى الـرغـم مـن أن مـسألـة حـق
تـقریر اeصیر ووحـدة الـدولـة ظـلت بـدون حـلول
أو اتــفاقیات دولیة واضــحة بســبب مــحاولــة
ال ــدول ال ــكبرى اس ــتغ•ل ح ــق ت ــقریر اeصیر
لـلتدخـل فـي شـؤون الـدول الـتي ) تـلتزم مـعها
بــاتــفاقیات أو ) تــتوافــق سیاســاتــها مــعها.
وبــناء عــلى مــا ســبق فــقد أصــبح واضــحا فــي
اeـــمارســـة الـــطویلة لـــلمجتمع الـــدولـــي دو)
ومــنظمات دولیة أن طبیعة حــق تــقریر اeصیر
قـد تـطورت فـأصـبحت تـعني احـد أهـم اKـقوق
الـتي تـقررهـا مـبادئ الـقانـون الـدولـي اeـعاصـر،
فـهو یرتـب لـلشعوب حـقوقـا ویرتـب عـلى الـدول
الــتزامــات ذات طبیعة دولیة ،وهــو حــق دولــي
جـماعـي وعـام فـي آن واحـد فـهو حـق لـلشعوب
دون اPفــراد وهــو حــق دولــي عــام Pنــه مــقرر
لـكل الـشعوب ولیس لـفئة دون اPخـرى ،وهـو
یشمل كــل الــشعوب اeســتقلة وغیر اeســتقلة
وف ــقا ل ــلمعنى السیاس ــي ال ــقان ــون ــي لتعبیر
الــشعب ،كــما Sــدد فــي میثاق ا √Pاeتحــدة
ولیس وفقا للمعنى اeرتبط éبدأ القومیات.
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نادر عازر
يُـعبّر الـعديـد مـن الـناشـط nفـي اßـال السـياسـي
مـن اeسـتقلّ ،nسـواء فـي سـوريـا أو الـدول الـعربـية
اPخ ـ ــرى ،ال ـ ــتي ) ح ـ ــياة س ـ ــياس ـ ــية ف ـ ــيها و)
انــتخابــات حــرة ونــزيــهة ،عــن مــواقــف مُــتحفّظة
ومُـتململة مـن اPحـزاب بـاعـتبارهـا أصـبحَت مـوضـة
قــدzــة ،ويــترفّــعون عــن اPيــديــولــوجــيات وكــأنــها
اخــتفَت فــجأة مــن الــدنــيا وبــاتــت مــن غــياهــب
ال ــتاري ــخ ،وي ــرون أنّ مج ــرد ا Kــدي ــث ع ــنها أم ــر
مخزي وبعيداً عن اKداثة.
كــما يُــبدي الــعديــد مــن اeســتقل ،nو|ــن يــسمّون
أنـفسهم ب “الشـيوعـي nالـسابـق ،”nامـتعاضـهم
عــند كــل خــ•ف بــ nاPحــزاب ضــمن أي Sــالــف
يـتواجـدون فـيه ،ويـرون أن اKـزبـي nأنـانـيّون وzـثّلون
مـصالـح ضـيقة وقـصيرو نـظر ،فـيما هـم كمسـتقلn
يـعبّرون عـن مـصالـح أكـثر وطـنية وzـتازون بـنظرة
اسـتراتـيجية واسـعة ،وأفـكارهـم حـاضـنة للجـميع
ويــبذلــون أنــفسهم فــي ســبيل اâخــريــن ،رغــم أن
م ــعظمهم يتخـ ـلّون ع ــن  Sــال ــفات ــهم ع ــندم ــا )
يحصلون على اeناصب التي يريدونها!
لـكن هـل حـقاً لـØحـزاب السـياسـية مـصالـح ضـيقة
فـقط؟ وهـل اÑـ•فـات والـتناحـرات السـياسـية تـعبّر
عــن التخ ـلّف؟ وهــل فــع•ً مــاتــت اPيــديــولــوجــيا
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وأصـبح الـتمسّك بـها مـن عـ•مـات اùهـل؟ وكـيف
تدار الدول اeتقدمة والدzقراطية؟
بحسـب معجـم أوكـسفورد فـإنّ اÜيـديـولـوجـيا هـي:
“نــظام مــن اPفــكار واeــثل الــعليا ،خــاصــة تــلك
الــــتي تــــشكّل أســــاس الســــياســــات الــــنظريــــة
ا)قــتصاديــة أو الســياســية” .وفــي تــعريــف ثــانٍ
ه ــي“ :مج ــموع ــة ا eــعتقدات ا eــميزة  ßــموع ــة
اجتماعية أو فرد”.
أمـا لـدى اeـوسـوعـة الـبريـطانـية “بـريـتانـيكا” فـإنّ
اÜيديولوجيا معرّفة بث•ثة أشكال:
 -۱طـريـقة أو مـحتوى تـفكير |ـيز لـفرد أو جـماعـة
أو ثقافة.
 -۲تـأكـيدات ونـظريـات وأهـداف مـتكامـلة تـشكّل
برنامجاً اجتماعياً سياسياً.
 -۳مجــموعــة مــنهجية مــن اeــفاهــيم خــاصــة حــول
الثقافة أو حياة اÜنسان.
وتـعرّف اPيـديـولـوجـيا أيـضاً بـأنـها مجـموعـة مـن
اeـعتقدات أو الـفلسفات اeـنسوبـة إلـى شـخص أو
مجموعة من اPشخاص.
وبحسـب اeـفهوم اeـاركسـي لـØيـديـولـوجـيا فـإنـها
كــلمة تــصف مجــموعــة مــن اPفــكار واeــعتقدات
ال ــسائ ــدة ف ــي ا ßــتمع ،وت ــعمل ك ــبنية ف ــوق ــية
لـلحضارة ،وتـشمل اPعـراف والـثقافـة ،وتسـتخدم
لتبرير سلطة وامتيازات الطبقة اKاكمة.
ويـذكـر كـارل مـاركـس وفـريـدريـك إêـلز فـي مـؤلـف
اPيـديـولـوجـيا اePـانـية :إنّ اPيـديـولـوجـيا ≠ـثل إنـتاج
اPف ــكار وا eــفاه ــيم وال ــوع ــي ،وك ــل م ــا ي ــقول ــه
ويـتخيله ويـتصوره اÜنـسان ،وتـشمل أشـياء مـثل
الســـــياســـــة والـــــقوانـــــ nواPخـــــ•ق والـــــديـــــن
واeيتافيزيقيا.
ويـركـز مـاركـس وإêـلز عـلى أن اPفـكار اKـاكـمة
لـعصر مـع nهـي تـلك اÑـاصـة بـالـطبقة اKـاكـمة،
وهـي ليسـت أكـثر مـن تـعبير مـثالـي عـن الـع•قـات
اeادية السائدة التي يتم استيعابها كأفكار.

مـن نـاحـية أخـرى ،تُـعتبر اPيـديـولـوجـيا والـتناحـرات
الس ــياس ــية وص ــراع ا eــصال ــح وال ــتحال ــفات م ــن
الـبديهـيات بـالنسـبة لـلدول الـتي لـديـها دzـقراطـية
وحــياة ســياســية وانــتخابــات ،وهــي متج ـذّرة فــي
تـ ــلك اßـ ــتمعات Pنـ ــها ≠ ـ ـثّل نـ ــظرة ومـ ــوقـ ــف
اeواطن ،nكأفراد وåمّعات ،من عاeهم اUيط.
كـما تُـعتبر اPحـزاب السـياسـية ركـناً أسـاسـياً مـن
أركـان الـدzـقراطـية ،وتـعبيراً مـكثّفاً عـن مـصالـح
اeـواطـن nفـي اßـتمع وفـق اصـطفافـهم السـياسـي
والــطبقي والــفكري وأحــيان ـاً الــقومــي والــطائــفي.
ولـكل حـزب أيـديـولـوجـيا مـعينة يـعتنقها أو يـدمـج
بـ nعـدة أيـديـولـوجـيات .ومـن اeـعروف أن مـا يـرسّـخ
الـدzـقراطـية وzـنع تسـلّط أكـثريـة مـا عـلى اâخـريـن
هــو الــدســتور ،وحــياد الــدولــة ومــؤســساتــها åــاه
اeـ ــواطـ ــن ،nوتـ ــداول السـ ــلطة ،واحـ ــترام حـ ــقوق
اÜنسان.
وبـنظرة سـريـعة عـلى أكـبر اPحـزاب فـي بـعض الـدول
الـدzـقراطـية êـد تـوجـهاً أيـديـولـوجـياً واضـحاً )أو
تـــوجّـــهات( فـــي فـــكرهـــا وخـــطّها وبـــرنـــامـــجها
السياسي.
فـي الـو)يـات اeتحـدة اPمـريـكية ،يـحتضن اKـزب
الـدzـقراطـي مجـموعـة فـصائـل أيـديـولـوجـية أكـبرهـا
تـ ــعتمد الـ ــليبرالـ ــية اùـ ــديـ ــدة ،وتـ ــشمل أيـ ــضاً
مُ ـ ــحاف ـ ــظ nووس ـ ــطي nوم ـ ــن ي ـ ــسار ال ـ ــوس ـ ــط
واشتراكي nدzقراطي nويساري nشعبوي.n
أمـا اKـزب اùـمهوري يـحتضن مجـموعـة فـصائـل
أيـديـولـوجـية أخـرى أكـبرهـا تـعتمد الـفكر اUـافِـظ،
وتـ ــشمل أيـ ــضاً وسـ ــطي ،nومـ ــحافـ ــظ nجـ ــدد،
وSرّري ،nو nzمسيحي ،و nzشعبوي.
وفـي بـريـطانـيا يـتبنى حـزب الـعمال اPيـديـولـوجـيا
ا)شـ ــتراكـ ــية الـ ــدzـ ــقراطـ ــية )أو ا)جـ ــتماعـ ــية(
وال ــد zــقراط ــية ا)ش ــتراك ــية ،وي ــعتبر م ــن ي ــسار
الـوسـط .أمـا حـزب اUـافـظ nيـتبنى أيـديـولـوجـيا
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مــحافــظة ،ولــيبرالــية اقــتصاديــة ويــعتبر مــن zــn
الوسط.
وفـي أeـانـيا يـتبني اKـزب الـدzـقراطـي ا)شـتراكـي
)أو ا)ج ــتماع ــي( اPي ــدي ــول ــوج ــيا ال ــد zــقراط ــية
ا)ش ــتراك ــية .أم ــا ح ــزب ا) Sــاد ال ــد zــقراط ــي
اeسـيحي يـتبنى مـا يـعرف بـالـدzـقراطـية اeسـيحية
والـليبرالـية اUـافـظة ،فـيما يـتبنى حـزب الـيسار
“دي لـينكه” الـدzـقراطـية ا)شـتراكـية والـيساريـة
الشعبوية.
وفــي فــرنــسا يــتبنى حــزب اùــمهوريــة إلــى اPمــام
اPيــديــولــوجــيا الــليبرالــية ،أمــا حــزب اùــمهوريــون
يـتبنى الـليبرالـية اUـافـظة واeسـيحية الـدzـقراطـية
ومـا يـسمونـه بـالـديـغولـية ،ويـعتبر مـن zـ nالـوسـط،
فــيما يــتبنى اKــزب ا)شــتراكــي اPيــديــولــوجــيا
ا)شتراكية الدzقراطية.
وفـ ــي الـ ــهند يـ ــتبنى حـ ــزب بـ ــهارتـ ــيا جـ ــانـ ــاتـ ــا
اPيــديــولــوجــيا الــقومــية الــهندوســية واUــافِــظة
والــليبرالــية اùــديــدة والــشعبويــة الــيمينية ،فــيما
يــتبنى حــزب اeــؤ≠ــر الــوطــني الــهندي الــليبرالــية
ا)جتماعية وما يعرف باÑيمة الكبيرة اùامعة.
وفـي الـيابـان يـتبنى اKـزب الـدzـقراطـي الـليبرالـي
اPي ــدي ــول ــوج ــيا ا Uــافِ ــظة وال ــليبرال ــية ا ùــدي ــدة
وال ــقوم ــية ال ــياب ــان ــية ،أم ــا ا Kــزب ال ــدس ــتوري
الـ ــدzـ ــقراطـ ــي يـ ــتبنى الـ ــليبرالـ ــية والـ ــليبرالـ ــية
ا)جـتماعـية ،فـيما يـتبنى حـزب كـومـيتو اUـافـظة
ا)جـتماعـية ومـا يـعرف بـالـبوذيـة الـدzـقراطـية ،أمـا
ح ــزب اس ــتعادة ال ــياب ــان ي ــتبنى اPي ــدي ــول ــوج ــيا
اUافظة والليبرالية اùديدة واليم nالشعبوي.
وف ــي دول ــة ا)ح ــت•ل اÜس ــرائ ــيلي ي ــتبنى ح ــزب
الــليكود اPيــديــولــوجــيا اUــافِــظة ،والــليبرالــية
الــوطــنية وا)قــتصاديــة ،والصهــيونــية ،والــيمينية
الـشعبويـة ،أمـا حـزب يـش آتـيد )هـناك مسـتقبل(
يـتبنى الـليبرالـية والـعلمانـية ومـا يـسمى بـالـليبرالـية
الصهــيونــية وفــكرة حــل الــدولــت .nفــيما يــتبنى
حــزب شــاس الصهــيونــية والــشعبويــة واUــافــظة
ا)ج ــتماع ــية وال ــدي ــنية .أم ــا ح ــزب أزرق أب ــيض
يتبنى الصهيونية والليبرالية ا)جتماعية.
واPمـر مـشابـه فـي دول عـديـدة أخـرى بـدءاً بـالـسويـد
والــنرويــج والــدΩــارك وإســبانــيا ،ومــروراً بــكوريــا
اùـنوبـية وأسـترالـيا ونـيوزيـلندا ،وانـتهاء بـالـبرازيـل
واPرجنت.n
اeـــثير لـــ•ســـتغراب ،مـــن بـــعض اeســـتقل ،nأو
“الشـيوعـي nالـسابـق ،”nأنـهم يـرون اPيـديـولـوجـيا
واPحـزاب وكـأنـها شـر مـطلق وبـؤرة مـشاكـلنا ،وكـأن
اPح ــزاب التسـ ـلّطية ال ــتي ك ــان ــوا ب ــها ،وال ــدول
ا)سـتبداديـة الـتي يـعيشون )أو عـاشـوا بـها( بـها،
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هـي التجسـيد الـوحـيد واPوضـح eـعنى اPيـديـولـوجـيا
واPحزاب.
وبـالـتالـي تـكوّنـت فـي ذهـنيّتهم ردّة فـعل ،تـرغـب
بـالـتعاكـس مـع مـاضـيهم اeـتأثّـر بـسنوات ا)سـتبداد
سـواء داخـل اKـزب أو خـارجـه عـلى مسـتوى الـبلد،
وجـعلتهم يبشّـرون بـأن تـرك اPحـزاب واPيـديـولـوجـيا
)مــثلما فــعلوا هــم( ســيدخــلنا فــي عــالــم اKــضارة
والـتنويـر ،ويـبتكرون عـاeـاً طـوبـاويـاً غـير مـوجـود،
ويـدعـون إلـى الـلحاق بـركـب اKـداثـة ،الـتي تـعني
لــهم الــتقاط اPفــكار مــن هــنا وهــناك ،وكــأنــها
“بـوفـيه مـفتوح” zـكن انـتقاء مـا هـو مـناسـب مـنها
بحسب الرغبة.
مـا يـثير الـغرابـة أكـثر ،أن الـعديـد مـن الـناشـطn
اeس ــتقل nو “الش ــيوع ــي nال ــساب ــق ”nي ــعيشون
ف ــع•ً ف ــي دول د zــقراط ــية ،وي ــفترض أن ت ــكون
مـفاهـيم اPيـديـولـوجـيا واPحـزاب بـديهـية لـديـهم.
لـكن رéـا فـاتـتهم اKـياة السـياسـية وا)نـتخابـات
الــتي åــري مــن حــولــهم ،أو انــتقلوا مــن فــقاعــة
ستالينية إلى أخرى.
ص ــحيح أن ال ــعال ــم ت ــغيّر ،وك ــذل ــك ا ßــتمعات
والـتكنولـوجـيا والسـياسـة ،وبـات لـØيـديـولـوجـيات
فــروع عــديــدة ،لــكن هــذا ) يــعني أنــها انــدثــرت
ومـاتـت ،و) أن الـتوجـه نـحو التحـرّر والـليبرالـية
يـلغي وجـود اPيـديـولـوجـياP ،ن مـا غـاب عـن ذهـن
اeستقل nأن الليبرالية نفسها هي أيديولوجيا.
إن كــــانــــت مــــشكلة اeســــتقل nمــــع ا)ســــتبداد
والــتعصّب والــتطرف والــطائــفية وإقــصاء اâخــر،
فهــذا مــوضــوع آخــر ≠ــامــاً ) ،يــبرّر خــلع أفــكار
الـناس ومـعتقداتـهم والتخـلي عـن كـل شـيء ،و)
يـضع الـذنـب فـي رقـبة اPحـزاب أو اPيـديـولـوجـيا،
Pن الـدسـاتـير وهـياكـل الـدول وأنـظمتها هـي الـتي
تــضع الــقواعــد الــناظــمة لــلحياة فــيها ،مــن أجــل
تــداول الســلطة وعــدم التس ـلّط عــلى أحــد واحــترام
حقوق اÜنسان.
وخـتامـاً zـكن الـتذكـير بـأنـه ) تـوجـد دولـة دzـقراطـية
بـ ــ• أحـ ــزاب ،و) تـ ــوجـ ــد أحـ ــزاب حـ ــقيقية بـ ــ•
أيديولوجيا.

اﻟﻌﺪد ٤

د.جون نسطة
مـنذ عهـد اÑـلیفة اeـتوكـل،الـذي مـنع ا)جـتهاد
فــي الــفقه والــفكر اÜســ•مــي،وقــضى جســدیا
وفـ ــكریا عـ ــلى جـ ــماعـ ــات اeـ ــعتزلـ ــة ،هـ ــذه
اùــماعــات الــتي حــاولــت دائــما Sــریك اeــاء
الـراكـد فـي الـساحـة الـفكریة والـثقافیة الـعربیة
انـــذاك ،إلـــى حین دخـــول الـــفاSین ا)تـــراك
الـ ــعثمانینS ،ـ ــت رایة الـ ــدین اÜسـ ــ•مـ ــي،
واغ ــتصاب ــهم القس ــري ل ــلقب ا Ñــ•ف ــة -ب ــدأ
الـعرب الـدخـول فیما یسمى عـصر ا)نحـطاط،
وال ــذي اس ــتمر ط ــوی• ،دون اي ت ــطویر یذك ــر
لـلفكر والـثقافـة والـعلوم واÜنـتاج والـع•قـات
ا)جـتماعیة .دامـت هـذه الغیبوبـة فـي الـوعـي
وال ــفكر ،ال ــتي یمكن وص ــفها  éــرح ــلة ال ــنوم
الــتاریخي ،حــتى اســتفاق الــعرب ،عــلى قــرع
اeــدافــع الــفرنسیة-الــبونــابــارتیة ،وهــي تــطرق
بشـدة عـلى ابـوابـهم السمیكة .شـكل ا)حـت•ل
الـفرنسـي eـصر والـتماس اeـباشـر مـع ا)هـالـي،
ودخــــول اeــــطبعة الــــعربیة ،وادخــــال بــــعض
ا)نـظمة اeـتقدمـة فـي الـقضاء ،وادخـال امـور
تسجیل الـو)داة والـوفیات إلـخ بـاÜضـافـة إلـى
بــدء رهــط كبیر مــن الــعلماء ،مــن ا)هــتمام
بتاریخ مصر واثارها اßیدة.
شـكل كـل هـذا مـا یسمى بـالـصدمـة اKـضاریة،
وب ــدأ ا)ع ــتراف ال ــضمني ب ــواق ــع التخ ــلف،
وبــالــتالــى بــدأ التفكیر بســبل اÑــروج مــنه.
فــعلى الصعید السیاســي ،بــدأ نــفوذ وهیمنة
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اeــمالیك بــالــتصدع وا)نهیار≠ ،هیدا لــظهور
مح ــمد ع ــلي الكبیر ،وال ــذي یعتبر ا eــؤس ــس
اKقیقي لــــلدولــــة اeــــصریة اKــــدیثة ،عــــلى
الـــــساحـــــة السیاسیة والـــــعسكریة ،وعـــــلى
الصعید ا)قلیمي والـ ــدولـ ــي شـ ــكل احـ ــت•ل
مــــــــــــصر مــــــــــــن قــــــــــــبل الــــــــــــبریطانیین
عــام، 1882بــرهــانــا ســاطــعا ،عــلى ضــعف
وتخـلخل السـلطة الـعثمانیة مـن الـداخـل وبـدء
ظ ــهور م ــا یسمى ب ــا eــسأل ــة الش ــرقیة او م ــا
یسمى بـالـرجـل اeـریض .كـانـت مـحاولـة محـمد
عـلي بـاشـا )) ،۱۸٤۹-۱۸۰٥فـي بـناء دولـة
حـدیثة ومـتطورة ومـنها ارسـالـه لـلبعثة العلمیة
إلـى فـرنـسا مـن Sـت اشـراف رجـل الـدین رفـاعـة
الطهـــــطاوي ،تـــــصطدم éـــــقاومـــــة مجتمعیة
متخـلفة ،تـرى بـالـتكنولـوجیا واKـداثـة ،نـوعـاً
ال ــبدع واع ــتداء ع ــلى ع ــلى ال ــتراث ،والقیم
السـلفیة الـثابـتة .هـذا عـلى الـنطاق الـداخـلي.
وع ــلى ال ــنطاق ا Ñــارج ــي وال ــدول ــي ،ظه ــرت
|ـانـعة ومـقاومـة واضـحة لـتلك اUـاولـة اÑـطرة
ع ــلى م ــصال ــح ال ــقوى ا)س ــتعماریة ،وال ــتي
تـعني نـشوء دولـة حـدیثة تـشمل جـناحـي اPمـة
الــعربیة ،مــصر والــشام .لســت بــصدد عــرض
تــــاریخي ßــــریات ا)حــــداث فــــي اeــــنطقة
الــــــعربیة ،ولــــــكنني اردت رصــــــد اللحــــــظة
ال ــتاریخیة ال ــتي ایقظت ال ــعرب م ــن ح ــال ــة
السـبات ،ودخـلت بـهم إلـى مـرحـلة الـتساؤل عـن
كیفیة ا Ñــروج م ــن اPوض ــاع ال ــكارثیة ال ــتي
وصــلوا الیها فــي أوائــل الــقرن العشــرین بــدأ
ب ــعض اeثقفین وا eــتنورین ال ــعرب ،ب ــإن ــشاء
وتشكیل جــــمعیات Sــــت اســــماء مــــختلفة
وم ــتعددة ،ت ــدرس اوض ــاع ال ــعرب ف ــي ظ ــل
اKــكم الــعثمانــي ،وخــصوصــا بــعد اÜطــاحــة
بـ ــالسـ ــلطان عـ ــبد اKـ ــمید ،وبـ ــروز الـ ــنزعـ ــة
الــطورانیة اeــتعصبة Kــزب ا)Sــاد والــترقــي،
وتــــبحث عــــن طــــرق التعبیر عــــن الشخصیة
الـعربیة ،عـلى الـنطاق الـثقافـي والسیاسـي فـي
ظل اKكم العثماني .
≠ ــخض ه ــذا ال ــنشاط وا Kــراك ب ــعقد ا eــؤ≠ ــر
الـعربـي اPول،فـي مـدینة بـاریس ،بـتاریخ ۱۸

حـزیران مـن الـعام  ۱۹۱۳بـرئـاسـة عـبد اKـمید
الــزهــراوي .وكــانــت مــن اهــم مــطالــبه اعــتماد
الــلغة الــعربیة كــلغة رسمیة ثــانیة فــي كــافــة
أنـــحاء الســـلطنة ،وكـــلغة رسمیة اولـــى فـــي
ال ـ ــو)یات ال ـ ــعربیة وت ـ ــدریسها ب ـ ــا eـ ــدارس
الـرسمیة ،والـسماح بـإصـدار صـحف ومـج•ت
ب ــال ــلغة ال ــعربیة .ع ــلى ال ــنطاق السیاس ــي،
طـالـب اeـؤ≠ـر ،بتمثیل عـادل لـلعرب فـي اجهـزة
وقیادات الـــــدولـــــة .فـــــي الـــــبدایة اظهـــــرت
اســطنبول تــفهما لهــذه اeــطالــب ،واســتدعــت
عــبد اKــمید الــزهــراوي لــلتباحــث مــعه ،بــل
وتنفیذ بـعض اeـطالـب .ولـكن هـذه لـم تسـتمر
طــوی• ،وخــصوصــا بــعد وصــول جــمال بــاشــا
الــــسفاح إلــــى دمــــشق ،وبــــدءه بــــالتضییق
واeــ•حــقة Pحــرار بــ•د الــشام .إلــى الــوصــول
)عـتقال كـافـة اeـشاركین فـي مـؤ≠ـر بـاریس،
وإعــدام أعــدادا كبیرة مــنهم ،بــعد مــحاكــمات
ص ــوریة ،ف ــي س ــاح ــات دم ــشق وبیروت ف ــي
الـــسادس مـــن أیار عـــام  .۱۹۱٦بـــعد هـــذه
اùــریمة الــبشعة ،ومــع ظــهور عــ•ئــم الــضعف
الـعسكري للسـلطنة فـي مـعارك اKـرب الـعاeیة
اPولـى ،بـدأ الـصوت الـقومـي الـعربـي ،الـذي
یدعــو الــى اÜنــفصال عــن الــدولــة الــعثمانیة،
یرتـفع أكـثر بـاكـثر ،حـتى بـدأت الـثورة الـعربیة
ال ــكبرى ،بقیادة الش ــریف ال ــهاش ــمي حسین
ا)ول واو)ده ع ــلي وفیصل و ع ــبداال ــله،ف ــي
حــزیران مــن نــفس الــعام .وكــان فــي قــوام هــذه
الـــثورة أعـــداد غفیرة مـــن الـــضباط الـــعرب
اeنشقین ع ــن اùیش ال ــترك ــي ،وم ــن إع ــداد
أك ــبر م ــن ال ــقومیین واeثقفین ال ــعرب .ه ــذه
الـثورة شـكلت éـحتواهـا الـفكري اجـابـة أولـى
واولیة عـلى الـسؤال عـلى الـعرب ،عـن كیفیة
اÑـروج مـن مـرحـلة ا)نحـطاط والتخـلف ،عـن
طــریق الــنضال اeســلح ،لــلخ•ص مــن سیطرة
الــدولــة الــعثمانیة،وتــوحید الــو)یات الــعربیة
فـي دولـة واحـدة تـقودهـم إلـى الـنهضة والـتقدم
والــعدالــة ا)جــتماعیة .رغــم خیبة اPمــل مــن
وعـود بـریطانیا ،وابـرام مـعاهـدة سـایس-بیكو،
وتقسیم اeشـرق الـعربـي إلـى دوی•ت ،بـعضها
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غیر قـابـلة للحیاة ،وبـعضها ) یسمح وضـعها
لـلتقدم،ظـل التیار الـقومـي یتصدر بـشعاراتـه
الـداعیة إلـى الـوحـدة الـعربیة ،كمخـرج رئیس
مـن دائـرة الـضعف والتخـلف ،مـتأثـرا بـالتجـربـة
اPوروبیة وSــدیدا بتجــربــة الــوحــدة ا)یطالیة
وال ــوح ــدة ا ePــانیة ،و êــاح ــمها ف ــي ال ــتقدم
والــلحاق بــفرنــسا وبــریطانیا .بــقي شــعار...
)الــوحــدة هــي اKــل( مسیطرا عــلى واجــهات
ال ــعمل ال ــوط ــني ،وب ــدون ب ــرن ــام ــج سیاس ــي
واجـتماعـي وثـقافـي ،رغـم ظـهور حـركـة اÜخـوان
اeســلمین فــي مــصر بــزعــامــة حــسن الــبنا فــي
ال ــعام  ،۱۹۲۸واس ــراع ا Kــاك ــم ال ــبریطان ــي
بـــالـــترخیص لـــهاe ،ـــواجـــهة التیار الیساري
الـتقدمـي ،بـتأسیس اKـزب ا)شـتراكـي اeـصري
بقیادة اeـفكر واeـثقف سـ•مـة مـوسـى فـي الـعام
 .۱۹۲۰وم ــن ث ــم ظ ــهور ا Kــزب الشیوع ــي
اeــصري إلــى الــوجــود .طــرحــت حــركــة اÜخــوان
اeسـلمین شـعار )اÜسـ•م هـو اKـل( .لـقد عجـز
التیار الــــقومــــي مــــن Sقیق الــــوحــــدة بــــعد
ا)ســتق•ل ،بــل إنــه عجــز عــلى اKــفاظ عــلى
دولـة الـوحـدة الفتیة بین مـصر وسـوریا بسـبب
غیاب الــبرنــامــج اeــدروس لتحقیقها ،وغیاب
اKــوامــل اÜجــتماعیة اeــنظمة واeــؤطــرة الــتي
تــعتمد علیها ،وغیاب الــدیموقــراطیة ) ،بــل
بـ ــسحق الـ ــدیموقـ ــراطیة الفتیة فـ ــي سـ ــوریا،
وسیادة أجهـزة اºـابـرات .وعجـز حـزب الـبعث
الـعربـي ا)شـتراكـي عـن إêـاز هـدفـه الـرئیسي،
بـعد اسـت•مـه للسـلطة فـي الـعراق وسـوریا ،عـن
اعـادة الـوحـدة مـع مـصر ،بـل عجـز عـن Sقیق
الـوحـدة بین سـوریا والـعراق .وقـام بـبناء الـدولـة
ال ــقطریة اPمنیة ،وال ــدیكتات ــوریة ،ا eــعتمدة
عــلى ا)رهــاب وا)ســتبداد ،وغیاب الــقانــون،
وانـــتشار الـــفساد ،وغیاب مـــبدأ اUـــاســـبة
والـشفافیة .بـعد هـذه ا)نـتكاسـات ،وخـصوصـا
بـعد نـكسة حـزیران ،بـدأت اeـوجـة الـثانیة مـن
التشــبه وتقلید اوروبــا ،بــعد ≠ظهــر اeــعسكر
ا)شـتراكـيé ،ـظاهـر الـقوة والـنجاح فـي الـتقدم
الــعلمي والــعسكري،بــطرح شــعار ا)شــتراكیة
هــي اKــل وجــرى تــبني هــذا الــشعار مــن قــوى
قــومیة عــدیدة Sــولــت إلــى تنظیمات تــؤمــن
ب ــا eــاركسیة اللنینیة .وق ــام ــت ان ــظمة ح ــكم
مــتعددة بــرفــع هــذا الــشعار غیر اخــذة بعین
اÜعــتبار عــدم وجــود حقیقي لــطبقة عــامــلة،
وعـدم وجـود صـناعـة مـهمة أصـ• ،وعـدم وجـود
ح ــرك ــة ن ــقابیة ذات ت ــقالید ع ــریقة ب ــال ــنضال
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الـــــطبقي .لـــــقد فـــــهمت هـــــذه اPنـــــظمة إن
اÜشـتراكیة تـقوم عـلى تـوزیع الـفقر ،ومـصادرة
اصــغر الــصناعــات حــتى الیدویة مــنها.كــان
یجب اKـــــفاظ عـــــلى اeـــــنشآت الـــــصناعیة
البسیطة الــقائــمة ومــحاولــة تــطویرهــا ،حــتى
éـشاركـة الـرأسـمال الـوطـني ،الـذي كـان مـجبرا
عــلى مــغادرة الــب•د إلــى اÑــارج ،وبــالــتالــي
افقار الب•د أكثر من السابق.
كــان یجب عــلى هــذه ا)نــظمة ،الــتي كــانــت
مـصابـة éـرض الـطفولـة الیساري)حسـب تعبیر
لینین (أن تهـ ــتم بـ ــزیادة اÜنـ ــتاج الـ ــزراعـ ــي
واKیوانـي ،عـن طـریق ادخـال اeـكننة اKـدیثة،
وعـــــدم تقسیم اPرض إلـــــى ملكیات صغیرة
)ت ـ ــسمح ب ـ ــاس ـ ــتخدام ه ـ ــذه اâلیات .ك ـ ــان
بــــــــــاÜمــــــــــكان تــــــــــفادي اeلكیات الكبیرة
اÜقـطاعیة ،أو بـا)صـح شـبه اÜقـطاعیة ،عـن
طــریق تشكیل الــتعاونیات اÜنــتاجیة ،ولیس
بـ ــا)عـ ــتماد عـ ــلى الـ ــتعاونیات اÑـ ــدمیة أو
ا)ســته•كیة كــما جــرى| ،ــا كــان ســببا فــي
تـراجـع اÜنـتاج الـزراعـي واKیوانـي فـي الـبلد.
قـسم كبیر مـن الـقوى الـقومیة ،ذات ا)صـول
الــبورجــوازیة الصغیرة والغیر مــتعلمة ،الــتي
تـــبنت شـــعار ا)شـــتراكیة ،رأت بـــأن إêـــاز
بــناؤهــا ،سیقود إلــى الــوحــدة حتمیاً ،وكــذلــك
ا)مــر بــالنســبة إلــى اKــریة .ولهــذا جــرى قــمع
ا Kــریات ال ــعام ــة ،وم ــنعت ا)ح ــزاب ،وب ــقي
اKــزب الــواحــد،أو اKــزب الــقائــد .و≠ــركــزت
الس ــلطة بید "ال ــزعیم ال ــقائ ــد اPوح ــد" ،ذات
سـ ــلطة مـ ــطلقة.وكـ ــما قیل السـ ــلطة مفسـ ــدة
والسـلطة اeـطلقة مفسـدة مـطلقة .فـعم الـفساد
جـمیع نـواحـي اKیاة ،واصـبح قـطاعـا اقـتصادیا
قــائــما بــذاتــه .بــعد خیبة اPمــل هــذه ،نتیجة
عجـز هـذه ا)نـظمة الـشمولیة ،عـن Sقیق كـل
شــــعاراتــــها بــــالتحــــریر والــــوحــــدة واKــــریة
وا)ش ـ ــتراكیة ،ب ـ ــدأت ،ف ـ ــي اPربعین س ـ ــنة
اPخیرة ،قـــوى سیاسیة عـــدیدة،ومـــنها قـــوى
سیاسیة یساریة ب ـ ــال ـ ــتحول ال ـ ــى اللیبرالیة،
وافـــــرادا مـــــن اeثقفین الـــــعرب ،یطرحـــــون،
وتقلیدا )وربــــا أیضا وبــــتاءثیرهــــا ،شــــعار
الـدیموقـراطیة هـي اKـل .و) طـریق إلـى الـولـوج
إلــى الــنهضة واKــداثــة والــتقدم ســواهــا .ادت
اeــطالــبات اKثیثة بــاKــریة والــدیمقراطیة مــن
قــبل قــوى ضعیفة لــكنها طلیعیة،إلــى زیادة
حــدة الــقمع ،وتــعرضــها )عــتقا)ت تعسفیة
ظـاeـة .ثـم انـطلقت انـتفاضـات الـربیع الـعربـي،

الـتي لـم تنتهـي بـعد،ولـن تنتهـي ،إ) بـغروب
انـظمة ا)سـتبداد ،طـال ذلـك أم قـصر  .ولـكن
الــسؤال الــذي یطرح نــفسه اâن وبشــدة .هــل
یمكن ب ـ ـ ــناء ان ـ ـ ــظمة دیموق ـ ـ ــراطیة ب ـ ـ ــدون
دیموقــــــــــــــراطیین؟ ونضیف هــــــــــــــل یمكن
لـــــلدیموقـــــراطیة أن تـــــنجح بـــــدون تـــــقالید
ومـؤسـسات ومـنظمات دیموقـراطیة؟ هـل |ـكن
لـدیموقـراطیة أن تـنجح بـدون حـوامـل اجـتماعیة
ل ــها وع ــلى رأس ــها ال ــطبقة ال ــوس ــطى ،ال ــتي
تـ ــ•شـ ــت تـ ــقریبا ،نتیجة سیاسـ ــات انـ ــظمة
الـدیكتاتـوریة والـفساد؟ هـل یمكن ßـتمعات
تـعانـي مـن الـفقر والتخـلف وا)میة ،ان تـبني
ان ـ ــظمة دیموق ـ ــراطیة مس ـ ــتقرة؟ ه ـ ــل یمكن
ßـ ــتمعات تـ ــعانـ ــي مـ ــن أمـ ــراض الـ ــطائفیة
والـعشائـریة واùـهویة أن Sـقق اهـدافـها بـاKـریة
والـدیمقراطیة؟ وأخیرا ألـم یكن تقلید اوروبـا
خـاصـة والـغرب عـامـة فـي كـل طـروحـاتـه،السـبب
في اخفاقاتنا وضیاعنا في الطریق؟
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