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هـــزميـــة روســـيـــة مـــثـــلـــمـــا حـــصـــل ملـــوســـكـــو ف 
املــســتــنــقــع األفــغــانــي بــي عــامــي 1979 و 1989 
وهـو مـاكـان عـامـالً رئـيـسـيـاً ف هـزميـة الـكـرمـلـي 
ف احلـرب الـبـاردة أمـام الـبـيـت األبـيـض ومـن ثـم 

تفكك االحتاد السوفياتي. 
ف الـــوقـــت نـــفـــســـه هـــذا الـــتـــقـــارب الـــصـــيـــنـــي- 
الــروســي يــشــكــل أكــبــر حتــدي واجــهــه الــقــطــب 
الـواحـد األمـيـركـي لـلـعـالـم، وهـو يـهـزهـز وضـعـيـتـه 
الـعـاملـيـة الـقـائـمـة مـنـذ ثـالثـة عـقـود،ولـكـنـه لـم 
يـسـقـطـهـا بـعـد،ولـم يـقـد حـتـى اآلن إلـى عـالـم 
مـتـعـدد الـقـطـبـيـة ،بـل ميـكـن الـقـول بـأن مـايـجـري 
هــو مــحــاولــة انــقــالبــيــة ضــد نــظــام الــقــطــبــيــة 
األحــاديــة األمــيــركــي بــدأهــا بــوتــي ف يــوم 24 
شـبـاط 2022 مـع غـزو أوكـرانـيـا وقـد رأت الـصـي 
ف هـــذه احملـــاولـــة الـــروســـيـــة مـــجـــاالً وفـــرصـــة 
لـإلطـاحـة بـالـقـطـبـيـة األحـاديـة األمـيـركـيـة وهـذا 
مـايـدفـعـهـا لـلـتـقـارب أكـثـر مـع روسـيـا، وف الـوقـت 
نـــفـــســـه وف الـــضـــفـــة األخـــرى هـــذا مـــايـــدفـــع 
 . واشـنـطـن لـلـتـصـويـب عـلـى بـكـي ومـوسـكـو مـعـاً
وعـلـى كـل حـال فـإن احلـرب ف أوكـرانـيـا هـي الـتـي 
ســتــقــول مــن خــالل نــتــائــجــهــا إن كــان الــقــطــب 
الـواحـد سـيـبـقـى ويـتـعـزز مـع هـزميـة الـروس أو 
اجـبـارهـم عـلـى تـسـويـة لـيـسـت لـصـاحلـهـم، أم أن 
الـقـطـب الـواحـد األمـيـركـي لـلـعـالـم سـيـحـل مـحـلـه 
عـالـم مـتـعـدد األقـطـاب مـع خـروج مـوسـكـو رابـحـة 
مـن تـلـك احلـرب بـاملـعـنـيـي الـعـسـكـري والـسـيـاسـي 

(والصي معها). 

الميـــكـــن حـــتـــى اآلن الـــقـــول أن هـــذه احملـــاولـــة 
االنـقـالبـيـة قـد جنـحـت أو فـشـلـت، بـل هـذا أو ذاك 
يـحـتـاج لـزمـن يـطـول أو يـقـصـر لـلـتـبـيـان. ولـكـن 
هـذا أتـاح سـيـولـة ف الـعـالقـات الـدولـيـة سـمـحـت 
لـدول بـأخـذ حـريـة حـركـة أكـثـر ضـد واشـنـطـن 
ومـنـهـا ايـران الـتـي الحـظـنـا تـصـلـبـهـا املـتـزايـد 
بـفـتـرة مـابـعـد احلـرب األوكـرانـيـة ف مـفـاوضـات 
املـلـف الـنـووي االيـرانـي مـع واشـنـطـن بـل وهـنـاك 
مـؤشـرات عـلـى أن طـهـران التـريـد االتـفـاق مـن 
جـديـد مـع األمـيـركـان كـمـا جـرى عـام 2015، بـل 
تــغــريــهــا الــوضــعــيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، أي 
امـتـالك الـقـنـبـلـة الـنـوويـة مـن دون مـوافـقـة دولـيـة 
والـتـهـديـد بـهـا، أو وضـعـيـة الـوصـول ملـا أسـمـاه 
كـمـال خـرازي، مـسـتـشـار خـامـنـئـي بـتـمـوز املـاضـي 
الــعــتــبــة  ب“ اجلــزيــرة،  قــنــاة  مــع  مــقــابــلــة  ف 
الـنـوويـة“، وهـي وضـعـيـة عـاشـتـهـا بـاكـسـتـان مـنـذ 
الـثـمـانـيـنـيـات وعـنـدمـا أجـرت الـهـنـد ف أيـار 1998 
جتــربــة نــوويــة، ردت عــلــيــهــا بــاكــســتــان بــتــجــربــة 

نـوويـة بـعـد أسـبـوع ف اعـالن عـن حتـولـهـا لـدولـة 
نووية. 

هـذه الـوضـعـيـة االيـرانـيـة تـوازيـهـا وضـعـيـة تـركـيـة 
تـسـتـغـل مـن خـاللـهـا أنـقـرة االهـتـزاز األمـيـركـي 
أمـام الـتـحـدي الـتـقـاربـي الـصـيـنـي- الـروسـي لـكـي 
تـقـتـرب أكـثـر مـن مـوسـكـو، وخـاصـة بـعـد خـيـبـة 
تـركـيـة نـتـجـت عـن فـشـل مـراهـنـات أردوغـان عـلـى 
أن مـوافـقـتـه ف الـصـيـف املـاضـي عـلـى انـضـمـام 
فــنــلــنــدا والــســويــد حلــلــف األطــلــســي وعــدم 
ممـارسـتـه الـفـيـتـو عـلـى ذلـك سـتـتـيـح لـه غـض 
نـظـر أمـيـركـي عـن مـكـاسـب ف سـوريـا مـن خـالل 
الــتــمــدد الــعــســكــري الــتــركــي ف مــنــطــقــتــي تــل 
رفـعـت ومـنـبـج،وهـو مـادفـعـه بـالـنـتـيـجـة لـتـقـاربـات 
مــع الــروس ف ســوريــا ولــتــخــفــيــف تــصــلــبــه ف 
املـوقـف مـن الـسـلـطـة ف دمـشـق،ودفـعـت الـروس 
لــزيــادة تــعــاونــهــم وتــقــاربــاتــهــم مــع األتــراك ف 
مـجـاالت أبـعـد مـن سـوريـا ،إلـى درجـة قـول بـوتـي 
مـؤخـراً بـأن "تـركـيـة سـتـصـبـح خـط الـغـاز الـروسـي 

الوحيد إلى اوروبا ". 
هـنـاك قـوى دولـيـة واقـلـيـمـيـة فـاعـلـة ف األزمـة 
الـسـوريـة، هـي الـواليـات املـتـحـدة وروسـيـا وتـركـيـا 
وايــران. اآلن وعــبــر مــشــهــد عــالــم مــابــعــد 24 
شــبــاط 2022 ، ثــالثــة مــن هــذه الــقــوى هــي ف 
حـالـة تـصـادم مـع الـقـوة الـرابـعـة وهـي الـواليـات 
املـتـحـدة، والـقـوى الـثـالث املـذكـورة تـتـقـارب بـشـكـل 
مــتــزايــد مــن بــعــضــهــا الــبــعــض، ولــيــس صــدفــة 
الـطـائـرات االيـرانـيـة املـسـيّـرة الـتـي بـدأت روسـيـا 
بـاسـتـعـمـالـهـا ف احلـرب األوكـرانـيـة مـؤخـراً، وهـذا 
الــتــقــارب مــجــاالتــه أبــعــد مــن ســوريــا، ولــكــن 
الـسـاحـة الـسـوريـة سـتـكـون سـاحـة رئـيـسـيـة مـن 
ســاحــات تــرجــمــة مــفــاعــيــلــه، وأيــضــاً ســتــكــون 
الـسـاحـة الـرئـيـسـيـة،مـثـل أوكـرانـيـا، لـلـمـجـابـهـة 
الـروسـيـة مـع أمـريـكـا، وسـتـكـون وضـعـيـة روسـيـا 
قـويـة ف سـوريـا مـادامـت هـنـاك مـصـالـح مـشـتركـة 
ألنـــقـــرة وطـــهـــران جتـــمـــعـــهـــمـــا مـــع مـــوســـكـــو 
وتــدفــعــهــم ثــالثــتــهــم نــحــو حتــويــل اجلــغــرافــيــة 
السورية إلى ساحة تصفية حسابات مــــــــــــــــــــــــــــــــع 
األمـيـركـان،وهـو مـا سـيُـلـهـب الـوضـع الـسـوري عـلـى 
األرجـــح ف املـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــريـــب واملـــتـــوســـط، 
وســيــجــعــل حــل األزمــة الــســوريــة لــيــس قــريــبــاً، 
مـادامـت الـقـوى اخلـارجـيـة هـي املـتـحـكـمـة مبـسـار 
األزمـة الـسـوريـة، ولـيـس الـسـوريـون الـذيـن فـقـدوا 
مـقـود األزمـة الـسـوريـة مـنـذ عـام 2011 نـتـيـجـة 
عـدم قـدرتـهـم عـلـى الـتـسـويـة لـألزمـة ولـعـدم قـدرة 
أحـــد طـــرف الـــنـــزاع الـــســـوري عـــلـــى حـــســـمـــه 

لصاحله. 

افتتاحية العدد 
هـنـاك نـتـائـج أفـرزتـهـا احلـرب ف أوكـرانـيـا مـنـهـا 
الـــتـــقـــارب الـــصـــيـــنـــي- الـــروســـي الـــذي هـــنـــاك 
مـؤشـرات عـلـى أنـه يـقـتـرب مـن مـسـتـوى الـتـحـالـف 
،ولـوأنـه لـم يـصـل إلـى مـسـتـوى املـعـسـكـر الـواحـد 
الــــذي كــــان بــــي مــــوســــكــــو وبــــكــــي بــــفــــتــــرة 
١٩٤٩-١٩٦٠، مــــابــــي وصــــول الــــشــــيــــوعــــيــــي 
الـصـيـنـيـي لـلـسـلـطـة وبـدايـة اخلـالف الـسـوفـيـاتـي 
الــصــيــنــي،وقــد خــاض ذلــك املــعــســكــر املــوحــد 
احلــــرب الــــكــــوريــــة ١٩٥٠-١٩٥٣، ف مــــواجــــهــــة 
الـواليـات املـتـحـدة الـتـي أرسـلـت قـواتـهـا لـوقـف 
زحـف الـكـوريـي الـشـمـالـيـي نـحـو اجلـنـوب.ف 
إدارة بــايــدن احلــالــيــة هــنــاك اجتــاه أمــيــركــي 
ملـعـاداة بـكـي ومـوسـكـو مـعـاً،وعـدم اتـبـاع لـلـسـيـاسـة 
األمـيـركـيـة الـتـقـلـيـديـة الـتـي اتـبـعـهـا كـيـسـنـجـر 
مــنــذ عــام 1971 ف الــتــفــريــق بــيــنــهــمــا،وتــشــعــر 
الـصـي بـأن هـزميـة روسـيـا ف احلـرب األوكـرانـيـة 
سـتـقـود إلـى انـشـاء جـدار شـمـالـي مـعـادي لـلـصـي 
عـلـى احلـدود الـروسـيـة- الـصـيـنـيـة وف مـنـطـقـة 
أوراسـيـا بـعـد أن اسـتـطـاعـت الـواليـات املـتـحـدة 
انــشــاء دول جــوار مــعــاديــة لــلــصــي بــالــشــرق 
واجلـنـوب والـغـرب ولـم يـبـقـى مـنـهـا اآلن عـلـى ود 
مـع بـكـي سـوى مـيـامنـار وكـوريـا الـشـمـالـيـة وكـان 
آخــر مــافــقــدتــه الــصــي مــن جــار حــلــيــف هــو 
بـاكـسـتـان مـع سـقـوط حـكـومـة عـمـران خـان ف 
نيسان 2202، وهناك حسابات صينية بـــــــــــــــــــــــــــل 
وتـصـريـحـات ومـقـاالت ف وسـائـل اعـالم رسـمـيـة 
بــأن الــهــدف الــرئــيــســي األمــيــركــي مــن هــزميــة 
روسـيـا هـو الـصـي ،بـاعـتـبـار أن هـنـاك اتـفـاقـاً ف 
واشــنــطــن بــي اجلــمــهــوريــي والــدميــقــراطــيــي 
مـنـذ الـتـسـعـيـنـيـات بـأن الـتـحـدي الـرئـيـسـي لـلـقـوة 
األمـيـركـيـة ف عـالـم الـقـطـب الـواحـد لـلـعـالـم بـعـد 
هزمية االحتاد السوفياتي وتفككه عام 1991  

ليس روسيا بل الصي. 
هـذا الـتـقـارب الـصـيـنـي- الـروسـي يـدفـع واشـنـطـن 
لـــلـــتـــشـــدد ف احلـــرب األوكـــرانـــيـــة مـــن خـــالل 
إطــالــتــهــا والــدفــع نــحــو تــزويــد األوكــرانــيــي 
بــأســلــحــة نــوعــيــة لــلــدفــع بــالــروس إمــا نــحــو 
انتكاسات عسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية كبيرة، كماحصل ف 
مـنـطـقـة خـاركـيـف مـنـذ أيـلـول املـاضـي وهـنـاك 
مـعـطـيـات عـلـى أن الـوضـع ف مـنـطـقـة خـيـرسـون 
سـيـقـود إلـى وضـع صـعـب لـلـروس ميـكـن أن يـغـيـر 
اللوحة العسكـــــــــــــــــــــــرية مبجملها، أومن من أجل 
وضـع بـوتـي ف مـسـارات لـن تـكـون خـارج اغـراقـه 
ف مــســتــنــقــع أوكــرانــي ســيــقــود إن طــال إلــى 

يوسف الطويل 
إن تـردي الـوضـع املـعـيـشـي واسـتـمـرار األزمـة 
الــعــامــة بــأبــعــادهــا الــوطــنــيــة واالقــلــيــمــيــة 
والــعــربــيــة والــدولــيــة يــطــرح أمــام الــقــوى 
الـوطـنـيـة والـدميـقـراطـيـة مـهـمـة انـقـاذ سـوريـا 
مـــن تـــدهـــور االوضـــاع الـــعـــامـــة، وامـــســـاك 
املـعـارضـة الـدميـقـراطـيـة مبـقـود املـعـارضـة، 
وهـذا مـا يـتـطـلـب وضـع رؤيـة دقـيـقـة مـتـوافـق 
عــلــيــهــا لــطــبــيــعــة وشــكــل احلــل الــســيــاســي 
املـطـلـوب، وانـتـخـاب وفـد تـفـاوضـي مـحـنـك 
مــن قــبــلــهــا الدارة املــفــاوضــات مــع ممــثــلــي 

السلطة. 

ان تـــصـــحـــر الـــوعـــي الـــســـيـــاســـي بـــســـبـــب 
االســـتـــبـــداد الـــشـــمـــولـــي، مـــضـــاف إلـــيـــه 
االرتــدادات نــحــو الــطــائــفــيــة واملــذهــبــيــة 
واالنـتـمـاءات مـا قـبـل املـدنـيـة، يـتـطـلـب حـل 
سـيـاسـي لـألزمـة وفـق الـقـرارات الـدولـيـة ذات 
الــصــلــة، أي بــيــان «جــنــيــف 1 لــعــام 2012» 
والــقــرار «2218  لــعــام 2013 والــقــرار 2254      

لعام 2015».  

اوالً، وبــــقــــراءة جتــــربــــة عــــام 2011 بــــدقــــة 
ومـوضـوعـيـة لـلـوصـول لـتـحـديـد احلـوامـل 
االجـتـمـاعـيـة لـلـتـغـيـيـر املـطـلـوب مـوضـوعـيّـاً 
ومــجــتــمــعــيّــاً، وذلــك بــاســتــخــدام أســالــيــب 
الـنـضـال الـدميـقـراطـي املـدنـي الـسـلـمـي ف 
فــرض شــروط الــتــغــيــيــر عــلــى الــســلــطــة 
والــطــبــقــة الــســيــاســيــة احلــاكــمــة، يــجــب ان 
تــعــي الــســلــطــة ملــهــمــات الــتــغــيــيــر، ومــن 
املـفـتـرض أمـام املـأسـاة الـوطـنـيـة أن تـتـواضـع 
أطــراف الــنــزاع، واالنــتــقــال مــن املــصــالــح 
الـضـيـقـة الـى رحـاب الـشـأن الـعـام املـشـتـرك، 
والــــبــــحــــث عــــن الــــتــــالقــــيــــات بــــدالً مــــن 
اخلـالفـات، وايـجـاد الـصـيـغ املـنـاسـبـة الجنـاز 
حـل سـيـاسـي لـألزمـة الـوطـنـيـة مـرتـكـز عـلـى 
حــوار وفــق الــقــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة 
والـلـجـنـة الـدسـتـوريـة ، ألن الـشـعـب الـسـوري 
قـد تـعـب ف كـل االصـطـفـافـات، مـضـاف إلـيـه 
املــــهــــمــــات املــــطــــروحــــة حملــــاربــــة االرهــــاب 

ومرتكزاته الفكرية واالجتماعية. 
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عـلـى صـعـيـد الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة عـمـل عـلـى 
بــدء عــهــد جــديــد مــع الــواليــات املــتــحــدة 
األمـريـكـيـة يـخـتـلـف عـمـا كـان سـابـقـاً، وإلـى 
حتــســي عــالقــات بــلــده مــع دول املــنــطــقــة 

وعلى رأسها اململكة العربية السعودية. 
فـكـان أول انـقـسـام ف اجلـمـهـوريـة اإلسـالمـيـة 
بــي الــشــارع الــذي انــتــخــب خــامتــي بــنــســبــة 
زادت عـن 70٪ ومـؤسـسـات الـدولـة الـتـي تـديـن 
بـالـوالء لـلـمـرشـد واحلـرس الـثـوري ومـراكـز 

صنع القرار. 
عــنــدمــا تــولــى الــرئــيــس اإليــرانــي احملــافــظ 
املــتــشــدد مــحــمــود أحــمــدي جنــاد الــســلــطــة 
2005، كـانـت طـهـران بـقـيـادة رئـيـسـهـا ومـن 
خـلـفـه املـرشـد حتـكـم بـغـداد، وكـان قـد ظـهـر 
بـوضـوح اإلخـفـاق األمـريـكـي ف أفـغـانـسـتـان. 
شـكّـل هـذان الـعـامـالن قـنـاعـة لـدى الـرئـيـس 
اجلــديــد أن الــدور األمــريــكــي ف املــنــطــقــة 
لـيـس كـسـابـق عـهـده وهـذا الـضـعـف سـيـمـكـنـه 
مــن مــتــابــعــة بــرنــامــجــه الــنــووي، ممــا أدى 
لـفـرض عـقـوبـات اقـتـصـاديـة عـلـى طـهـران ف 

 .2006
لــكــن الــشــعــب اإليــرانــي لــم ميــأل الــســاحــات 
بـثـورتـه اخلـضـراء حـتـى عـام 2009 إثـر فـوز 
أحـمـدي جنـاد ف دورتـه الـثـانـيـة عـلـى املـرشـح 
مـيـر حـسـي مـوسـوي الـذي يـعـتـبـر اسـتـمـراراً 
لـنـهـج الـرئـيـس األسـبـق خـامتـي حـيـث رفـع 
شعار "إيران أوالً" بعد احلصار االقتصادي. 
كـانـت رؤيـة مـوسـوي تـتـلـخـص بـأن الـواجـب 
األول واألهـم حتـسـي الـوضـع املـعـيـشـي وفـتـح 
بـاب احلـريـات االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة وال 
يـتـم ذلـك إال بـاالنـفـتـاح عـلـى دول املـنـطـقـة 

وعدم مجابهة كل من أوروبا وأمريكا. 
ســقــوط األخــيــر جــعــل أنــصــاره (الــطــبــقــة 
الــوســطــى واملــثــقــفــي واملــتــعــلــمــي وفــئــة 
الـشـبـاب والـنـسـاء) يـتـهـمـون املـرشـد األعـلـى 
واحملـافـظـي بـتـزويـر االنـتـخـابـات ونـزلـوا إلـى 
الـسـاحـات بـتـظـاهـرات ضـمـت املـاليـي فـكـانـت 
الــهــزة األكــبــر ف تــاريــخ إيــران مــنــذ ثــورتــهــا 

على الشاه. 

ت قـمـع املـتـظـاهـريـن وقـتـلـهـم واعـتـقـالـهـم 
وتـــخـــويـــنـــهـــم ووصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم عـــمـــالء 
لـــلـــشـــيـــطـــان األكـــبـــر _الـــشـــيـــطـــان الـــذي 
حتـالـفـوا مـعـه ف الـعـراق_ وإسـرائـيـل كـمـا 
جـاء عـلـى لـسـان مـسـاعـد الـشـؤون السـيـاسـيـة 
ف احلـرس الـثـوري اإليـرانـي الـعـمـيـد يـد ال 

جواني. 

لــم يــنــجــح قــمــع نــظــام املــاللــي ف إخــمــاد 
الـنـاس فـالـشـارع مـلـتـهـب وسـاخـن وسـيـاسـات 
الـنـظـام الـشـمـولـي الـثـيـوقـراطـي أمـعـنـت ف 
إفـقـار الـنـاس ورفـعـت مـسـتـوى الـبـطـالـة وزاد 
بـلـل الـطـي اإليـرانـي حـصـار الـبـنـك املـركـزي 
ومــنــعــهــا مــن تــصــديــر الــنــفــط واســتــنــزاف 
ثــرواتــهــا ف حــروب إقــلــيــمــيــة داخــلــيــة كَ 
(لــبــنــان والــعــراق والــيــمــن وســوريــا)، وكــانــت 
نــتــائــج االتــفــاق اإليــرانــي- األمــيــركــي زمــن 
الـــرئـــيـــس بـــاراك أوبـــامـــا مـــخـــيـــبـــة آلمـــال 
اإليـــرانـــيـــي إذ ال تـــغـــيـــيـــر مـــلـــمـــوس عـــلـــى 
الـصـعـيـديـن الـداخـلـي واخلـارجـي وثـبـت أن 
احلـــصـــار لـــيـــســـت إال مـــشـــكـــلـــة مـــن عـــدة 

مشكالت عمرها اآلن عقود من الزمن. 
وعـنـدمـا تـولـى الـرئـيـس اجلـمـهـوري دونـالـد 
تـرامـب احلـكـم ف الـبـيـت األبـيـض وهـو الـذي 
ميـثـل الـيـمـي الـشـعـبـوي األمـريـكـي وميـلـك 
رؤيــة مــخــتــلــفــة عــن ســابــقــه أوبــامــا ألــغــى 
االتـفـاق املـبـرم بـي واشـنـطـن وطـهـران، وأعـاد 
احلـــــصـــــار والـــــعـــــقـــــوبـــــات عـــــلـــــى إيـــــران. 
واالحـتـجـاجـات الـتـي قـامـت (2017_2019) 
كــان مــحــرّكــهــا الــفــســاد الــداخــلــي، والــفــقــر 
وارتـــفـــاع األســـعـــار وانـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى 
املـــعـــيـــشـــة. عـــبّـــرت اإلدارة األمـــريـــكـــيـــة عـــن 
عـزمـهـا ف تـغـيـيـر سـلـوك الـنـظـام اإليـرانـي 
ولــيــس إســقــاطــه أو اســتــبــدالــه ووقــوفــهــا 
جلـانـب الـشـعـب اإليـرانـي املـنـتـفـض بـالـشـوارع 
والـسـاحـات عـلـى نـظـام ثـيـوقـراطـي قـروسـطـي 
يـصـرّ عـلـى حـكـم إسـالمـي وقـومـي (رغـم تـعـدد 
الــقــومــيــات واملــذاهــب والــديــانــات ف إيــران) 
ومـسـاعـدتـه ف نـيـل حـقـوقـه املـسـلـوبـة. هـدف 
واشــنــطــن ت اإلعــالن عــنــه صــراحــة عــنــد 

مصطفى سعد 
ملخص ال بد منه: 

تـيـارات سـيـاسـيـة وفـكـريـة مـتـعـددة (شـيـوعـيـة 
وإســالمــيــة ولــيــبــرالــيــة) وحــراك مــجــتــمــعــي 
يـضـم مـخـتـلـف الـقـومـيـات انـتـفـضـت ف وجـه 
شـاه إيـران مـحـمـد رضـا بـهـلـوي الـذي سـقـط 
عــام 1979، لــيــخــلــفــه اخلــمــيــنــي الــذي ســارع 
ومــنــذ بــدايــة عــهــده ف احلــكــم إلــى إقــصــاء 
شـركـاء األمـس ف الـثـورة حـتـى نـائـبـه حـسـي 
عـلـي املـنـتـظـري (املـعـارض الـديـنـي الـذي حُـكِـم 
عــلــيــه بــاإلعــدام ف زمــن الــشــاه) لــوصــفــه مــا 
يــجــري ف الــبــالد بــأنــه ديــكــتــاتــوريــة بــاســم 

اإلسالم. 
عـمـلـت اجلـمـهـوريـة اإلسـالمـيـة حـديـثـة الـنـشـأة 
إلــى إرســاء نــظــام جــيــوســيــاســي جــديــد ف 
اخلـلـيـج الـعـربـي والـشـرق األوسـط الـكـبـيـر عـلـى 

أساس شعار "ال شرق وال غرب". 
حــيــث كــان لــلــثــورة اإليــرانــيــة مــن الــنــاحــيــة 
اجلـيـوسـيـاسـيـة أثـر أعـمـق عـلـى حتـويـل الـشـرق 
األوسـط أكـثـر مـن أي حـدث آخـر ف الـنـصـف 
الـثـانـي مـن الـقـرن الـعـشـريـن. فـقـد كـانـت نـهـايـةً 
لـ 2500 عــام مــن املــلــكــيــة الــفــارســيــة ومــعــهــا 
انـتـهـت اسـتـراتـيـجـيـة واشـنـطـن الـتـي اعـتـمـدت 
عـلـى الـعـالقـات الـوثـيـقـة مـع املـمـلـكـة الـعـربـيـة 
الــســعــوديــة وإيــران لــتــهــمــيــش نــظــام الــعــراق 
الــبــعــثــي واحلــؤول دون ظــهــور نــظــام مــوالٍ 
ملـــوســـكـــو ف اخلـــلـــيـــج. ورمبـــا لـــهـــذا وصـــف 
الــرئــيــس ريــتــشــارد نــيــكــســون إيــران وتــركــيــا 
وإســـرائـــيـــل بـ "الـــشـــرطـــة األمـــريـــكـــيـــة" وقـــد 
وضـعـتـهـم إدارتـه االسـتـراتـيـجـيـة عـلـى طـول 
أطــراف الــدول الــعــربــيــة الــغــنــيــة بــالــنــفــط. 
ولـــهـــذا تـــدهـــورت الـــعـــالقـــات بـــي الـــواليـــات 
املــتــحــدة وإيــران بــشــكــل كــبــيــر بــعــد إنــشــاء 
اجلـمـهـوريـة اإلسـالمـيـة، وأدت أزمـة الـرهـائـن 
1981-1979 إلـى عـقـود مـن عـدم الـثـقـة والـنـقـد 

الالذع بي واشنطن وطهران. 
بــعــد مــوت اخلــمــيــنــي تــولــى الــســيــد عــلــي 
خـامـنـئـي تـشـكـيـل نـظـام جـديـد يـرتـكـز عـلـى 
ثـنـائـيـة املـرشـد ورئـيـس اجلـمـهـوريـة بـأسـلـوب 
وطـــريـــقـــة اخلـــمـــيـــنـــي؛ لـــكـــن االنـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الــتــي جــرت ف شــهــر أيــار مــن عــام 
1997 أتــت بــالــرئــيــس مــحــمــد خــامتــي الــذي 
تــبــنــى بــرنــامــجــاً إصــالحــيــاً وعــد مــن خــاللــه 
بــــتــــحــــقــــيــــق الــــدميــــقــــراطــــيــــة والــــعــــدالــــة 
االجـتـمـاعـيـة، وأكـد عـلـى الـسـيـادة الـدسـتـوريـة. 
هــذا عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة الــداخــلــيــة، أمــا 

الـتـدخـل األمـريـكـي الـعـسـكـري ف سـوريـا فـكـان 
أحـد أهـدافـه إخـراجـهـا مـن دمـشـق وأيـضـاً مـن 

بغداد وصنعاء وبيروت. 
أمــا أحــداث الــيــوم واملــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مــن 
شـهـر ونـصـف فـهـي مـخـتـلـفـة عـمـا سـبـقـهـا، هـي 
لـيـسـت ضـد الـنـظـام الـسـيـاسـي بـوصـفـه نـظـامـاً 
مـسـتـبـداً تـقـوده سـلـطـة غـيـر مـنـتـخـبـة، بـل هـي 
ضـــد نـــظـــام إســـالمـــي ديـــنـــي، ال تـــســـتـــطـــيـــع 
الــســلــطــة فــيــه الــتــهــاون أو االلــتــفــاف عــلــى 
مـطـالـب احملـتـجـي مبـعـاقـبـة مـسـؤول "فـاسـد" 

أو بعض التجار "الذين يحتكرون" السلع. 
الـسـلـطـة الـديـنـيـة قـائـمـة عـلـى عـمـوديـن أولـهـمـا 
الـرمـوز واإلشـارات وثـانـيـهـمـا خـلـيـفـة ال ف 
األرض، ولـيـس هـنـاك رمـز أقـوى مـن احلـجـاب 
مـن بـي الـرمـوز اإلسـالمـيـة كـمـا أن املـرشـد هـو 
أعـلـى رجـاالت هـذه الـسـلـطـة، واآلن ت نـسـف 
الـعـمـوديـن، بـعـد عـام واحـد فـقـط عـلـى وضـع 
املـرشـد األعـلـى إليـران «آيـة ال عـلـي خـامـنـئـي» 
أســـس جـــديـــدة إلطـــالق مـــوجـــة أخـــرى مـــن 
خـطـة أسـلـمـة الـقـاعـدة الـشـعـبـيـة كـمـا وصـفـهـا، 
والــهــدف مــنــهــا إنــشــاء "اجملــتــمــع اإلســالمــي 
املـثـالـي" وذلـك عـن طـريـق اسـتـئـصـال الـثـقـافـة 
الــغــربــيــة "غــيــر اإلســالمــيــة" الــدخــيــلــة عــلــى 

اجملتمع اإليراني. 

الــرضــوخ إلرادة الــشــعــب اإليــرانــي ف حــريــة 
ارتــداء احلــجــاب يــعــنــي ســقــوط الــســلــطــة 
الـديـنـيـة، يـعـنـي انـتـصـار املـرأة قـبـل الـرجـل عـلـى 
سـلـطـة نـظـام ذكـوري غـارق بـالـتـخـلـف، يـكـفـي 
أن يــرفــض رئــيــس الــنــظــام إبــراهــيــم رئــيــســي 
األمـريـكـيـة   "C N N قـنـاة " مـع  مـقـابـلـة  إجـراء 
ألن املــذيــعــة ال تــضــع احلــجــاب، والــرئــيــس 

الرضوخ إلرادة الشعب اإليراني ف حرية ارتداء 
احلجاب يعني سقوط السلطة الدينية، يعني 

انتصار املرأة قبل الرجل على سلطة نظام ذكوري 
غارق بالتخلف، يكفي أن يرفض رئيس النظام 
 "CNN" إبراهيم رئيسي إجراء مقابلة مع قناة

األمريكية ألن املذيعة ال تضع احلجاب، والرئيس 
األسبق حسن روحاني ف زيارته إليطاليا 2016 طلب 

أن تغطى التماثيل احلجرية التي عمرها آالف 
السني! 

"

"

 ٢٠٢٢ / نــوفــمــبــر  ٧٠  تــشــريــن الــثــانــي  الـــعـــدد 

 ٧٠ الـــعـــدد 



 ٧٠ الـــعـــدد   ٤

لـلـحـكـومـة اإليـرانـيـة واصـفـاً إنـشـاءهـا بـأنـه 
"مـقـدمـة ملـزيـد مـن الـتـقـارب والـتـفـاهـم" بـي 
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وإيــران؛ لــكــن 
ســرعــان مــا تــوتــرت الــعــالقــات بــي الــريــاض 
وطـهـران. حـيـث رأت الـقـيـادة الـسـعـوديـة يـد 
إيـران ف االضـطـرابـات الـتـي حـصـلـت نـتـيـجـة 
اسـتـيـالء األصـولـيـي عـلـى املـسـجـد احلـرام 
ف مـكـة ودعـوتـهـم لـإلطـاحـة بـآل سـعـود عـام 
1979 وانـــتـــفـــاضـــة الـــشـــيـــعـــة ف املـــنـــطـــقـــة 
الــشــرقــيــة وقــمــعــهــم مــن قــبــل قــوات أمــن 
الــــدولــــة، وكــــذلــــك ف مــــؤامــــرة االنــــقــــالب 

الـفـاشـلـة ضـد عـائـلـة آل خـلـيـفـة احلـاكـمـة ف 
البحرين. 

بــعــد أكــثــر مــن أربــع عــقــود أصــاب اإلســالم 
الـسـيـاسـي مـا أصـاب األنـظـمـة الـعـربـيـة، فـشـل 
وإرهــاب وتــخــلــف وقــمــع واســتــبــداد، فــقــدان 
جــمــهــوره وشــارعــه، واألهــم مــن كــل هــذا أنــه 
فـتـح بـابـاً خـجـوالً لـنـقـد الـديـن نـفـسـه، إن كـان 
عـلـى مـسـتـوى األحـاديـث والـسـنـة أو تـفـاسـيـر 
الــقــرآن، لــكــن لــن ميــر وقــت طــويــل لــفــتــح 
الـبـاب عـلـى مـصـراعـيـه، والـقـيـام بـثـورة ضـد 

استخدامه ف السياسة. 

األسـبـق حـسـن روحـانـي ف زيـارتـه إليـطـالـيـا 
2016 طـلـب أن تـغـطـى الـتـمـاثـيـل احلـجـريـة 

التي عمرها آالف السني! 
الـــنـــظـــام اإليـــرانـــي يـــواجـــه اآلن زلـــزاالً هـــو 
األقـوى مـن نـوعـه، لـكـن مـا زال بـيـده أسـلـحـة 
عـدة ال نـعـلـم إن كـانـت سـتـفـيـده أم ال، أهـمـهـا 
آلــة الــبــطــش الــطــاحــنــة وكــتــلــة اقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وازنـــة ف الـــداخـــل اإليـــرانـــي، 
بــاإلضــافــة لــلــدور اإلقــلــيــمــي والــدولــي الــذي 
يـلـعـبـه، فـهـو مـازال ضـرورة ف لـعـبـة الـتـوازنـات 
الـدولـيـة، لـكـن قـد يـضـطـر لـتـغـيـيـر سـيـاسـاتـه أو 
بــدقــة أكــثــر بــعــض مــنــهــا، عــلــى الــصــعــيــديــن 
الـداخـلـي واإلقـلـيـمـي، وبـأي حـال مـن األحـوال 
لــن يــنــدم الــنــظــام اإليــرانــي عــلــى شــيء مــثــل 

ندمه على مقتل الشهيدة "مهسا أميني" 
أهمية احلراك اإليراني وأثره التراكمي: 

قـرأنـا مـئـات الـتـحـلـيـالت والـسـرديـات لـصـعـود 
اإلسـالم الـسـيـاسـي ف الـعـالـم الـعـربـي وكـلـهـا 
تــقــرنــه بــنــجــاح ثــورة اخلــمــيــنــي، أي إســالم 
سـيـاسـي سـنـي كـرد فـعـل عـلـى إسـالم سـيـاسـي 

شيعي، وهو اخلطأ بعينه. 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي أدت إلـــى انـــتـــشـــار اإلســـالم 
الــســيــاســي (إخــوان_ ســلــفــيــة_ وهــابــيــة) 
عـــديـــدة مـــنـــهـــا: أهـــمـــهـــا انـــهـــزام األنـــظـــمـــة 
"الـتـقـدمـيـة" ف حـروبـهـا اخلـارجـيـة كـخـسـارة 
حـرب حـزيـران 1967، فـشـلـهـا الـذريـع بـتـنـمـيـة 
بـلـدانـهـا، تـفـشـي الـبـطـالـة والـفـسـاد والـقـمـع، 
تــخــويــن أي رأي مــعــارض وحــبــســه وإعــدامــه 
أحــيــانــاً، تــفــاوت طــبــقــي، ومــشــكــالت إداريــة 
وخـدمـيـة وف كـل الـقـطـاعـات مـن الـتـعـلـيـم إلـى 

الطبابة. 
حـدث مـهـم أيـضـاً هـو تـوقـيـع الـرئـيـس املـصـري 
الـراحـل أنـور الـسـادات اتـفـاقـيـة كـامـب ديـفـيـد 
عــام 1978، الــذي خــلــق حــالــة مــن الــعــصــبــيــة 
الــديــنــيــة، مــن جــمــلــة مــا نــتــج عــنــهــا كــتــاب 
"الــفــريــضــة الــغــائــبــة" لــلــمــهــنــدس املــصــري 
مـحـمـد عـبـد الـسـالم فـرج والـذي أعـدم الحـقـاً، 
لــيــصــبــح كــتــابــه مــلــهــم لــكــل الــتــنــظــيــمــات 

اجلهادية ف العالم اإلسالمي. 
ولـعـلّ قـرار إنـشـاء مـجـلـس الـتـعـاون اخلـلـيـجـي 
عـام 1981 هـو االنـعـكـاس األوضـح ألثـر نـظـام 
اإلســالم الــســيــاســي ف إيــران عــلــى الــشــرق 
األوسـط عـمـومـاً ودول اخلـلـيـج الـعـربـي عـلـى 
وجـه اخلـصـوص. وف حـي يُـعـزى هـذا الـقـرار 
جـزئـيـاً إلـى الـغـزو الـسـوفـيـتـي ألفـغـانـسـتـان ف 
عــام 1979، إال أن خــطــاب الــنــظــام اإليــرانــي 
اجلـديـد وسـلـوكـه هـو الـذي هـز قـادة اخلـلـيـج 
الـعـربـي وخـاصـةً قـادة الـدول الـتـي تـضـم عـدداً 
كــبــيــراً مــن الــشــيــعــة - الــبــحــريــن والــكــويــت 

والعراق والسعودية. 
ومـع أن الـريـاض كـانـت حـذرة ف ردهـا األولـي 
عـلـى الـقـادة الـثـوريـي اجلـدد ف طـهـران حـيـث 
أرســل املــلــك خــالــد بــن عــبــد الــعــزيــز، األمــي 
الــعــام ملــنــظــمــة املــؤمتــر اإلســالمــي تــهــنــئــة 

: لـنـتـذكـر أن الـتـأمـيـم ف الـعـالـم الـعـربـي  أخـيـراً
بـدأه الـراحـل عـبـد الـنـاصـر ف مـصـر عـام 1956 
أي بــعــد تــأمــيــم حــكــومــة مــحــمــد مــصــدق ف 
إيـران 1951-1953ملـؤسـسـة الـنـفـط، والـتـشـدد 
الـديـنـي وصـل ألوجـه ف املـنـطـقـة بـالـتـرافـق مـع 
وصــول حــكــم ديــنــي لــطــهــران 1979، كــذلــك 
الـربـيـع الـعـربـي انـطـلـقـت شـرارتـه ف تـونـس 
2011 بـــعـــد الـــثـــورة اخلـــضـــراء 2009، فـــهـــل 
نــشــهــد ثــورة جــديــدة عــلــى ممــثــلــي ال ف 

بلداننا على غرار ثورة الشعب اإليراني؟ 

ليفانت نيوز، ٣١ تشرين األول ٢٠٢٢  

 ٢٠٢٢ / نــوفــمــبــر  ٧٠  تــشــريــن الــثــانــي  الـــعـــدد 
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 ٧٠ ٥ الـــعـــدد 

 ٢٠٢٢ / نــوفــمــبــر  ٧٠  تــشــريــن الــثــانــي  الـــعـــدد 

الـوقـت ذاتـه كـان يـخـاطـر ف حـاالت أخـرى، 
مـثـل اجـتـيـاح الـشـيـشـان، و الـتـدخـل املـبـاشـر 
ف سـوريـا و ضـم شـبـه جـزيـرة الـقـرم ، وصـوالً 
إلــى غــزو أوكــرانــيــا األخــيــر. ذلــك احلــدث 
الــذي صــعــق الــعــالــم رغــم تــوقــع حــدوثــه 

والتحذير منه من قبل الكثيرين. 
ورغــم ســيــاســات بــوتــي املــنــاهــضــة لــلــغــرب، 
ظــهــرت روســيــا بــنــفــس الــقــدر كــمــســاعــدة 
لــواشــنــطــن ف احــتــالل أفــغــانــســتــان عــام 

 .2001
يـرى الـبـعـض ف بـوتـي احلـاكـم املـطـلـق، مـثـل 
أن   ،  K l e p t o c r a c y فيلم  ف  دويشا  كارين 
هـدفـه هـو تـكـديـس ثـروة ومـكـاسـب شـخـصـيـة 
ال أكـثـر. أمـا بـالـنـسـبـة آلخـريـن مـثـل تـيـمـوثـي 
سنايدر ف «The road to unfreedom»، فيرى 
فــيــه قــومــي مــتــطــرف مــن مــدرســة إيــفــان 
إيـــلـــيـــي و ألـــكـــســـنـــدر دوغـــي (الـــبـــلـــشـــفـــي 
الـقـومـي كـمـا يـدعـي). وبـحـسـب فـيـونـا هـيـل و 
كـلـيـفـورد غـابـيـز، والـذيـن كـتـبـوا واحـد مـن أهـم 

كــتــب الــســيــرة الــذاتــيــة عــن بــوتــي ("بــوتــي 
"،2011)، فـــقـــد حـــددوا ســـت شـــخـــصـــيـــات 
لـلـرئـيـس فـالدميـيـر بـوتـي، فـهـو; رجـل دولـة، 
رجـل تـاريـخ، مـهـووس بـغـريـزة الـبـقـاء، خـارج 
عـن املـألـوف، نـصـيـر لـسـيـاسـات الـسـوق احلـرة، 

و شخص على قدر كبير من املسؤولية. 
ولـكـن تـبـقـى هـذه الـصـور وتـلـك رغـم تـضـمـنـهـا 
بـعـضـاً مـن احلـقـيـقـة، صـور مـبـتـذلـة و مـبـالـغـة 
وفــيــهــا مــن الــدقــة بــدرجــة مــا جنــده بــســيــر 
املـسـتـشـرقـي الـغـربـيـي، مـلـيـئـة بـالـتـحـيـزات 
والـــرؤى املـــتـــأثـــرة بـــالـــســـرديـــات الـــغـــربـــيـــة 
املـهـيـمـنـة، رؤيـة سـلـبـيـة لـروسـيـا والـشـرق إلـى 
حــد كــبــيــر، بــل وحــتــى قــد تــخــدم ســرديــات 
روسية داخلية لتكريس أو تسويغ واقــــــــــــــــــــــــع 

ما.“1 

لـطـاملـا سـاهـم اإلعـالم األمـريـكـي بـنـشـر نـوع 
مـن اجلـهـل، وصـورة مـسـيـسـة وتـرويـجـيـة مبـا 

يتعلق بالشأن الروسي. 

رامز باكير 
إن أكــثــر الــصــور الــتــي ســاهــمــت بــبــنــاء فــهــم 
وتـصـورات الـغـرب وحـتـى قـد تـكـون سـاهـمـت ف 
بـنـاء خـطـابـه الـسـيـاسـي املـوجـه ضـد روسـيـا 
املـعـاصـرة هـي صـورة شـخـصـيـة الـرئـيـس بـوتـي, 
املـلـيـئـة بـالـكـلـيـشـيـهـات و الـهـوس بـخـلـفـيـتـه 
اخملـابـراتـيـة بـالـكـي جـي بـي، وتـصـويـره عـلـى أنـه 
الـرقـم األصـعـب والـعـنـصـر احملـرك األسـاسـي 
ف الـسـيـاسـة الـروسـيـة. ولـكـن يـبـقـى الـسـؤال: 
مـن هـو فـالدميـيـر بـوتـي الـقـابـع خـلـف ذاك 
الـبـوتـي؟ ومـا هـي الـبـوتـيـنـيـة إذا كـانـت أصـالً 

ترقى ألن تكون نهجاً؟ 
كـان الـنـظـام الـروسـي مـنـذ بـدايـة عـهـد الـرئـيـس 
بــوتــي حــذرًا ودقــيــقــاً ف تــعــامــلــه مــع بــعــض 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــــتــــي أدت إلــــى بــــنــــاء 
االحـتـيـاطـيـات املـالـيـة الـضـخـمـة لـروسـيـا خـالل 
الـطـفـرة الـنـفـطـيـة الـكـبـيـرة ف أوائـل الـعـقـد 
األول مـن الـقـرن احلـادي والـعـشـريـن، ولـكـن ف 

فــوفــقــاً الســتــطــالع ت عــام ٢٠١٤ شــارك فــيــه 
٢٠٠٠ شــخــص، فــإن ١ مــن أصــل امــريــكــيــي 
يــســتــطــيــعــون حتــديــد أيــن تــقــع أوكــرانــيــا 
بـالـنـسـبـة لـروسـيـا عـلـى اخلـريـطـة، دون اإلشـارة 
إلـى الـفـراغ املـعـرف لـدى غـالـبـيـة األمـريـكـي 
عـن تـلـك األقـالـيـم وحـيـثـيـاتـهـا وتـاريـخـهـا، ممـا 
يــســاعــد عــلــى مــلء هــذا الــفــراغ ودفــع الــرأي 
الــعــام بــاجتــاه تــأيــيــد أي تــدخــل قــد يــحــدث 

  1. مستقبالً
ميــكــن اجملــادلــة وتــفــكــيــك هــذه الــصــور عــن 
وذلــك   , تــكــويــنــهــا آلــيــة  ف  والــبــحــث  بــوتــي 
بـالـعـودة إلـى فـتـرة الـتـسـعـيـنـات، فـتـرة بـدايـة 
صـعـود بـوتـي وصـوالً إلـى يـومـنـا هـذا. فـعـلـى 
رغــم الــدور الــتــي لــعــبــتــه خــلــفــيــة بــوتــي ف 
إسـتـخـبـارات الـكـي جـي بـي و سـيـرتـه الـنـاجـحـة 
ف خـدمـتـه ف الـسـلـك، إال أن تـأثـيـره ف دوائـر 
صـنـع الـقـرار بـدأ بـعـد اسـتـقـالـتـه مـن الـكـي جـي 
بـي عـام ١٩٩٠، و تـزكـيـتـه مـن قـبـل سـوبـتـشـيـك و 
يــــلــــتــــســــن وتــــعــــيــــيــــنــــه رئــــيــــســــاً لــــبــــلــــديــــة 
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 ٧٠ ٦ الـــعـــدد 

 ٢٠٢٢ / نــوفــمــبــر  ٧٠  تــشــريــن الــثــانــي  الـــعـــدد 

يــصــور لــنــا. فــالــعــديــد مــن أفــعــالــه لــيــســت 
نـتـيـجـة رؤيـتـه الـثـاقـبـة لـلـعـالـم وعـبـقـريـتـه، بـل 
إمنـا هـي مـجـرد نـتـيـجـة لـلـمـقـايـضـات املـعـقـدة 
الـتـي يـجـب عـلـى الـسـيـاسـيـي ذوي الـنـفـوذ ف 
كـل مـكـان الـقـيـام بـهـا، خـاصـةً ف األنـظـمـة 
االسـتـبـداديـة، والـتـي تـنـطـوي غـالـبـاً عـلـى دفـع 
أمـوال لـلـنـخـب مـع احلـرص عـلـى عـدم تـعـكـيـر 
صــفــو االقــتــصــاد واخملــاطــرة بــاالســتــيــاء 
الـــشـــعـــبـــي. طـــبـــعـــاً مـــع افـــســـاد الـــعـــمـــلـــيـــة 
االنــتــخــابــيــة لــضــمــان الــســلــطــة الــدائــمــة، 
والـسـمـاح بـالـقـلـيـل مـن املـعـارضـة بـحـيـث أن ال 
يــشــكــلــوا أي حتــدي حــقــيــقــي لــلــســلــطــة. و 
بـحـسـب فـراي، فـإن بـوتـي يـتـمـتـع بـالـقـوة، 
ولـكـن حـكـمـه لـيـس مـطـلـقـاً كـمـا هـو احلـال ف 
كـثـيـر مـن الـبـلـدان االسـتـبـداديـة ، وذلـك مـن 
مــنــطــلــق أن احلــكــم بــقــشــرة رقــيــقــة مــن 
الـشـرعـيـة أسـهـل مـن عـدم وجـود أي شـرعـيـة 

على اإلطالق. 2 

إذن، فـالـبـوتـيـنـولـوجـيـا قـد تـتـطـلـب مـؤهـالت 
كــبــيــرة، ولــكــن لــيــســت بــالــفــائــقــة. و يــبــقــى 
لــروســيــا دورهــا الــتــقــلــيــدي كــقــوة عــظــمــى 
قـاريـة، مـدعـومًـا بـحـكـم شـبـه مـطـلـق و مـركـزي 
إداريــة  بــآلــيــة  ولــكــن   , أرثــودكــســيــة نــزعــة  ذو 
بـعـيـدة كـل الـبـعـد عـن الـتـقـلـيـديـة. وكـمـا هـو 

األمـر  يـخـلـو  ال   , روسـيـا ف  تـاريـخـيـاً  احلـال 
مـن دورات الـتـوسـع والـقـمـع كـتـلـك الـتـي كـانـت 

ايام فترة احلكم السوفييتي والقيصري. 
يــدّعــي فــراي بــأن مــوروثــات املــاضــي تــشــكــل 
احلــــاضــــر، وأن وجــــود أســــس عــــمــــيــــقــــة ف 
الـتـاريـخ الـروسـي هـو أمـر ضـروري وال مـفـر 

منه لفهم روسيا اليوم. 

الميـكـن إخـفـاء االسـالـيـب الـدعـائـيـة الـتـي 
بــوتــي,  حــول  االســطــورة  بــبــنــاء  ســاهــمــت 
والــتــي لــم تــقــتــصــر فــقــط عــلــى اجلــانــب 
االمـريـكـي واالوربـي. فـالـكـارديـنـال الـرمـادي 
كـمـا وصـفـتـه الـفـوريـن بـولـيـسـي، فـالديـسـالف 
ف  هــامــة  مــنــاصــب  شــغــل  الــذي  ســاركــوف, 
حــول   , مــؤخــراً عــزلــه  وت  الــكــرميــلــي "3" 
الـسـيـاسـة الـروسـيـة إلـى مـسـرحـيـة مـحـيـرة 
بـــطـــلـــهـــا الـــرئـــيـــس بـــوتـــي، وذلـــك طـــبـــقـــاً 
الخـتـصـاصـه األسـاسـي، الـفـنـون املـسـرحـيـة، 
ذاك اإلخـتـصـاص الـذي جـعـلـه يـبـرع مبـغـازلـة 
املـبـاديء الـدميـقـراطـيـة وإخـفـاء االسـتـبـداد 
. حــيــث قــدمــه آدام كــيــرتــس ف  ف آنٍ مــعــاً
وثـــــــــــائـــــــــــقـــــــــــي الـــــــــــبـــــــــــي بـــــــــــي ســـــــــــي 
Hypernormil» ، ٢٠٠٦، على أنه  isation»
أحـد رواد صـانـعـي سـيـاسـة مـا بـعـد احلـقـيـقـة، 
الـذي   , اجلـديـد الـروسـي  اإلعـالم  ومـهـنـدس 

سـانـتـبـطـرسـبـرغ، حـيـث كـان وسـيـطـاً ف كـبـرى 
صـفـقـات الـتـجـارة اخلـارجـيـة، لـيـنـتـقـل فـيـمـا 
بـعـد إلـى مـوسـكـو بـعـد سـت سـنـوات لـيـشـغـل 

منصباً تنفيذياً ف الكرملي. 
اسـتـطـاع بـوتـي خـالل هـذا الـعـقـد مـن خـلـق 
شـبـكـات مـن الـعـالقـات الـشـخـصـيـة املـعـقـدة بـي 
شـخـصـيـات، وصـفـتـهـا عـاملـة الـسـيـاسـة ألـيـنـا 
لـيـديـنـيـفـا" بـالـسـيـسـتـيـمـا ".شـبـكـة مـن أقـرب 
رفــاقــه كــيــوري كــوفــالــتــشــوك ، وفــالدميــيــر 
يـاكـونـي، ونـيـكـوالي شـامـالـوف، وهـي روابـط 
قـد جـمـعـتـه مـع غـالـبـيـتـهـم مـن خـالل تـعـاونـيـة 
أوزيرو «Ozero cooperative»ف التسعينيات 
ف سـان بـطـرسـبـرج، وهـم غـالـبـيـتـهـم الـعـظـمـى 
مـن أثـرى األثـريـاء ف روسـيـا. و بـحـسـب الـيـنـا 
لـيـديـنـيـفـا، فـإن بـوتـي ال يـحـكـم وحـده، بـل مـن 

خالل أدواته و بالتعاون مع هذه املنظومة. 

و بـــحـــســـب تـــومـــيـــثـــي فـــراي، الـــبـــروفـــيـــســـور 
والـبـاحـث ف جـامـعـة كـولـومـبـيـا األمـريـكـيـة، 
والــذي ســعــى لــإلجــابــة عــلــى الــســؤال األهــم: 
مـاذا لـو لـم يـكـن بـوتـي فـريـداً وممـيـزاً بـالـشـكـل 
الـــذي قـــد يـــتـــصـــوره الـــبـــعـــض؟ ف كـــتـــابـــه 
<الـرجـل الـقـوي الـضـعـيـف> والـذي يـكـشـف 
أن بـوتـي قـد يـكـون لـديـه الـكـثـيـر مـن الـقـواسـم 
املشتــــــــــــــــــــــــــــركة مع أقرانه املستبدين أكثر مما 

جـعـل احلـقـيـقـة أقـل صـلـةً بـاحلـدث، وذلـك مـن 
خـالل حتـيـيـد الـصـحـافـة وجـعـل اإلعـالم أكـثـر 

 . أداتيةً
فــالــكــرمــلــي أصــبــح لــلــبــعــض مــســرح درامــا 
بـــامـــتـــيـــاز، يـــكـــتـــب فـــيـــهـــا ســـاركـــوف وغـــيـــره 
الــنــصــوص ويــلــقــنــون املــمــثــلــي، ويــحــلــلــون 
أدوارهـم وروايـاتـهـم ويـديـر الـعـرض الـتـرويـجـي 
بـبـطـولـة الـرئـيـس فـالدميـيـر بـوتـي، واضـعـي 
الـذخـيـرة قـيـد الـتـنـفـيـذ، لـتـحـقـيـق ردود الـفـعـل 
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لـم تـصـمـد احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة سـوى 44 
يــومــاً، ولــن تــكــون مــهــمــة خــلــيــفــة لــيــز تــراس 
مـرصـعـة بـالـورود، الـيـمـي املـتـطـرف الـشـعـبـوي 
جنـح ف احلـصـول عـلـى أغـلـبـيـة بـرملـانـيـة ف 
إيـطـالـيـا وأصـبـح الـتـعـامـل مـعـه إلـزامـيّـاً حلـفـظ 
مــاء وجــه "الــتــضــامــن األوروبــي"، احلــكــومــة 
الـفـرنـسـيـة متـرر سـيـاسـاتـهـا عـبـر املـادة 49 ـ 3 
الفــتــقــادهــا األغــلــبــيــة الــبــرملــانــيــة، احلــكــومــة 
األملـانـيـة تـواجـه أعـنـف أزمـة هـجـيـنـة الـطـابـع 
تـضـع عـلـى الـطـاولـة الـسـيـاسـات األملـانـيـة مـنـذ 
مــطــلــع هــذا الــقــرن: اعــتــبــرت أملــانــيــا الــصــي 
مـــصـــنـــعـــا لـــهـــا، وروســـيـــا مـــصـــدر الـــطـــاقـــة 
لـــصـــنـــاعـــتـــهـــا والـــواليـــات املـــتـــحـــدة قـــبـــتـــهـــا 
الـعـسـكريـة، مـع االعـتـزاز الـيـومـي بـزواج أملـانـي ـ 

فرنسي يشكل عصب االحتاد األوربي!! 
مــع تــوجــه الــدبــابــات الــروســيــة إلــى األراضــي 
األوكــــرانــــيــــة تــــهــــاوت مــــعــــظــــم أركــــان هــــذه 
الـــســـيـــاســـات، واضـــطـــر االئـــتـــالف األملـــانـــي 
احلـاكـم التـخـاذ قـرارات اقـتـصـاديـة وعـسـكريـة 

قومية على مبدأ (كل مي يده له). 
اإلدارة األمــريــكــيــة حتــاول عــبــر رفــع أســعــار 
الــفــائــدة لــوقــف ارتــفــاع مــعــدالت الــتــضــخــم 
وتـقـدم ألوكـرانـيـا مـسـاعـدات عـسـكريـة وأمـنـيـة 
واقــتــصــاديــة ال ســابــق لــهــا، الــكــرمــلــي يــعــلــن 
تعبئة عسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية جزئية ويوسع نطاق 
املواجهة العسكـــــــــــــــــــــــــرية ويستعد للخروج من 
حــرب األســلــحــة الــتــقــلــيــديــة، مــع الــهــروب 
اجلـمـاعـي لـعـدد كـبـيـر مـن الـشـبـيـبـة الـروسـيـة 

من اخلدمة العسكرية. 
حُـزم الـعـقـوبـات االقـتـصـاديـة تـتـصـاعـد بـشـكـل 
ال ســابــق لــه ف الــتــاريــخ الــبــشــري املــكــتــوب، 
تــعــبــيــر األمــن الــغــذائــي أصــبــح مــوضــوعــاً 
... الــتــغــيــيــرات  مــؤجــال، إن لــم نــقــل مــنــســيــاً

املأساة التي يعيشها العالم اليوم، هي ف الهروب إلى العسكرة 
أمام مشكالت وجودية تتعلق ببقاء اجلنس البشري ف بيئة 

صاحلة حلقه ف احلياة. وكلما أغمض األغنياء واألقوياء 
العي عن الهوة الساحقة بي األفقر واألغنى، واستمروا ف 

النظر إلى املشكالت اجلوهرية من منظار مصاحلهم 
السياسية واالقتصادية اآلنية والضيقة، فلن يكونوا مبنأى 
عن املستقبل القريب األسود الذين اعتقدوا بأنه من حصة 

منسيي املنظومة العاملية التي اكتفت حتى اآلن بتسجيل 
أرقام وفيات األطفال عندهم ونسبة التصحر ف أراضيهم 

الزراعية "سابقا" وزيادة الفقر املدقع ف قراهم ومدنهم، 
وصيرورة الهجرة إلى الشمال املشروع األول لشبيبة ال جتد 

حولها سوى البطالة والنفايات واألوبئة، ووسائل القمع 
"احملدثة" من أشباه ديكتاتوريات ف أشباه بلدان. 

"

"



 ٧٠ ٧ الـــعـــدد 

هــل هــو الــدفــاع عــن "الــدميــقــراطــيــة" كــمــا 
يـؤكـد الـسـيـاسـيـون والـبـاحـثـون الـغـربـيـون؟ 
مـنـذ مـتـى تـبـنـى الـدميـقـراطـيـة عـلـى ظـهـر 

املؤسسات األكثر فسادا ف اوربا؟  

وفــقًــا لــتــقــريــر خــاص نــشــرتــه مــحــكــمــة 
املـراجـعـي األوروبـيـة ف 23 سـبـتـمـبـر 2021 
"ال يـزال الـفـسـاد الـكـبـيـر و"االسـتـيـالء عـلـى 
الـدولـة" مـتـفـشـيًـا ف أوكـرانـيـا، عـلـى الـرغـم 
مـــن اإلجـــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا االحتـــاد 
األوروبـي والـتـي جـعـلـت مـكـافـحـة الـفـسـاد ف 

هذا البلد أولوية شاملة“. 

"كــغــيــرهــا مــن احلــروب، هــذه احلــرب قــذرة 
بــالــضــرورة، لــذا لــيــس املــهــم قــيــاس درجــة 
الـقـذارة والـتـوحـش... املـهـم ف حـرب كـهـذه، 
أنـــه ال يـــوجـــد رابـــح وخـــاســـر، بـــل خـــاســـر 
وخــاســر، األمــر الــذي ال ميــنــع جتــار وأمــراء 

احلرب من االحتفال "بغنائمهم". 
يــذكّــر الــتــقــريــر بــأن "املــفــوضــيــة األوروبــيــة 
خــصــصــت مــا يــقــرب مــن 5.6 مــلــيــار يــورو 
و   ( M F A الـكـلـيـة ( املـالـيـة  املـسـاعـدة  لـبـرامـج 
2.2 مـلـيـار يـورو لـبـرامـج املـسـاعـدة مـنـذ عـام 
2014. كــمــا ضــمــنــت املــفــوضــيــة الــقــروض 
املــمــنــوحــة مــن بــنــك االســتــثــمــار األوروبــي 
والــتــي تــبــلــغ 4.4 مــلــيــار يــورو. وأن االحتــاد 
األوروبـــي هـــو املـــانـــح الـــرئـــيـــســـي لـــألمـــوال 
ألوكـرانـيـا. إال أنـه يـعـتـرف بـعـدم الـقـدرة عـلـى 
الــــتــــأثــــيــــر "ف االحــــتــــكــــارات الــــفــــاســــدة 
واحــتــكــارات األولــيــغــارشــيــة األوكــرانــيــة"... 
فـــهـــل ميـــكـــن القـــتـــصـــاد احلـــرب حتـــريـــر 

االقتصاد األوكراني من سرطان الفساد؟ 
بــــل ومــــنــــذ مــــتــــى، ميــــكــــن ملــــن تــــتــــراجــــع 
الـدميـقـراطـيـة ف عـقـر داره يـومـاً بـعـد يـوم، 
أن يــســاعــد عــلــى بــنــائــهــا وراء األطــلــســي؟ 
تـذكـرنـا الـبـاحـثـة األمـريـكـيـة راشـيـل كـلـيـنـفـلـد 
R باملؤشرات الدولية  a c h e l K l e i n f e l d
لـالنـحـدار الـسـريـع لـلـدميـقـراطـيـة األمـريـكـيـة 
ومـا آلـت إلـيـه ف الـواليـات املـتـحـدة. هـل مـن 
الـضـروري الـتـذكـيـر، أن كـل املـقـايـيـس الـدولـيـة 
الـرئـيـسـيـة لـلـدميـقـراطـيـة ف الـعـالـم الـيـوم، 
صـنـاعـة غـربـيـة مـسـجـلـة، وهـذه املـقـايـيـس 

نـفـسـهـا، تـدل عـلـى تـراجـع خـطـيـر لـلـواليـات 
املـتـحـدة، ولـلـمـثـال ال لـلـحـصـر: يـرسـم مـؤشـر 
أنـواع الـدميـقـراطـيـة تـنـامـي االسـتـبـداد مـنـذ 
عـــام 2010؛ خـــفّـــضـــت وحـــدة املـــعـــلـــومـــات 
االقـتـصـاديـة مـن تـصـنـيـف الـواليـات املـتـحـدة 
 fl a w e d “ ، “ مــعــيــبــة إلــى "دميــقــراطــيــة 
يـصـنـف  عـام 2017؛  ف   ” d e m o c r a c y
"املــعــهــد األوروبــي الــدولــي لــلــدميــقــراطــيــة 
واالنـتـخـابـات" الـواليـات املـتـحـدة اآلن عـلـى 
 backsliding“ "أنـهـا "دميـقـراطـيـة مـتـراجـعـة
فريدوم  تقرير  ويظهر   . ” d e m o c r a c y
هــاوس األخــيــر الــواليــات املــتــحــدة ف أحــد 
أســـرع املـــســـارات االنـــحـــداريـــة ف أي بـــلـــد، 

ويــصــنــف حــالــيــا اجلــودة الــدميــقــراطــيــة 
لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة إلـــى جـــانـــب رومـــانـــيـــا 
وكرواتيا. فعن أية دميقراطية يتحدثون؟ 

هـل ميـكـن وقـف تـفـسـخ الـعـوملـة الـنـيـولـيـبـرالـيـة 
األحادية القطب عبر احلروب؟ 

قـبـل احلـرب احلـالـيـة، لـم تـنـجـح الـواليـات 
املــتــحــدة ف االســتــثــمــار ف احلــروب الــتــي 
شـاركـت بـهـا مـبـاشـرة أو خـاضـتـهـا بـالـوكـالـة، 
ولن تشكل هزمية الروسي العسكـــــــــــــــــــــرية بل 
حـــتـــى تـــفـــتـــيـــت االحتـــاد الـــروســـي، وهـــمـــا 
الـفـرضـيـتـان الـلـتـان يـجـري الـرهـان عـلـيـهـمـا 
مــن حــلــف الــنــاتــو، وفــقــا لــعــمــلــيــة تــراجــع 
Deglobalization التي  العوملة احلتمية 
وصـلـت إلـى حـلـقـتـهـا اخلـلـدونـيـة األخـيـرة. 
وكــمــا لــن يــكــون لــالحتــاد األوروبــي مــكــانــة 
مـتـقـدمـة ف الـنـظـام الـعـاملـي طـور الـتـكـويـن، 
فـسـيـكـون لـالحتـاد الـروسـي املـصـيـر نـفـسـه. 
املـأسـاة الـتـي يـعـيـشـهـا الـعـالـم الـيـوم، هـي ف 
الـــهـــروب إلـــى الـــعـــســـكـــرة أمـــام مـــشـــكـــالت 
وجـوديـة تـتـعـلـق بـبـقـاء اجلـنـس الـبـشـري ف 
بــيــئــة صــاحلــة حلــقــه ف احلــيــاة. وكــلــمــا 
أغـمـض األغـنـيـاء واألقـويـاء الـعـي عـن الـهـوة 
الـسـاحـقـة بـي األفـقـر واألغـنـى، واسـتـمـروا ف 
الـنـظـر إلـى املـشـكـالت اجلـوهـريـة مـن مـنـظـار 
مـصـاحلـهـم الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة اآلنـيـة 
والـضـيـقـة، فـلـن يـكـونـوا مبـنـأى عـن املـسـتـقـبـل 
الــقــريــب األســود الــذيــن اعــتــقــدوا بــأنــه مــن 
حــصــة مــنــســيــي املــنــظــومــة الــعــاملــيــة الــتــي 
اكــتــفــت حــتــى اآلن بــتــســجــيــل أرقــام وفــيــات 

املـنـاخـيـة لـم تـعـد مـوضـع شـك حـتـى عـنـد أكـثـر 
املـــعـــاديـــن ألطـــروحـــات الـــتـــلـــوث الـــبـــيـــئـــي 
واالنــبــعــاثــات احلــراريــة، وتــضــرب بــقــوة ف 
بـاكـسـتـان وآسـيـا واوربـا والـقـائـمـة تـتـسـع يـومـيـاً، 
تـــنـــفـــض اوربـــا الـــغـــبـــار عـــمـــا أغـــلـــقـــت مـــن 
مـفـاعـالت نـوويـة ملـواجـهـة أزمـة الـطـاقـة، غـالء 
املـعـيـشـة ميـس الـدول الـغـنـيـة والـفـقـيـرة، بـلـغـت 

معدالت الفقر حدا لم تتوقعه أكثر 
املــؤســســات الــبــحــثــيــة تــشــاؤمــا، وانــتــشــر وبــاء 
"الـعـسـكـرة" ف الـعـقـول والـسـيـاسـات كـمـا لـم 
يـحـدث حـتـى بـعـد 11 سـبـتـمـبـر 2001، يـتـرحـم 
الــكــثــيــرون عــلــى أيــام "احلــرب الــبــاردة" مــع 

اتساع نطاق احلروب الساخنة... 
هـل دخـلـنـا، كـمـا يـقـول الـفـيـلـسـوف الـسـلـوفـيـنـي 
«سلوفاي جيجيك» حقبة ما فوق اجلنون"؟ 
 ICH HABE DAS NICHT "لم أكن أريد ذلك"
GEWOLLT، بـهـذه اجلـمـلـة، عـبّـر اإلمـبـراطـور 
G ف 9  u i l l a u m e I I األملاني فيلهلم الثاني 
نــوفــمــبــر 1918؛ عــن املــأســاة الــتــي آلــت إلــيــهــا 
األوضـاع، عـنـدمـا تـنـازل عـن الـعـرش وجلـأ إلـى 
هــولــنــدا، فــهــل مــنــع ذلــك فــظــاعــات احلــرب 

العاملية األولى؟ 
الــوضــع الــدولــي الــيــوم أســوأ، فــهــل ثــمــة مــن 
يـخـرج مـن امـتـهـان صـنـاعـة الـكـذب الـتـجـمـيـلـيـة 
واخملـــدرة لـــلـــنـــاس؟ هـــل ميـــكـــن مبـــخـــتـــزالت 
تـافـهـة اعـتـبـار الـتـصـعـيـد الـعـسـكـري واحلـرب 
االقــتــصــاديــة واإلعــالمــيــة انــتــصــاراً لــهــذا 
الــطــرف أو ذاك؟ لــقــد بــدأت الــعــوملــة الــنــيــو 
لـــيـــبـــرالـــيـــة بـــاالنـــحـــســـار مـــنـــذ أزمـــة 2008 
االقـتـصـاديـة، فـمـاذا سـتـقـدم مـوسـكـو لـلـعـالـم، 
وقــد بــدأت لــوحــة عــالــمٍ مــتــعــدد األقــطــاب 
تــرتــســم قــبــل األزمــة األوكــرانــيــة ف 2014؟ 
كـذلـك خـرجـت واشـنـطـن ذلـيـلـة مـن حـربـهـا ف 
أفغانستان قبل "العملية العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 
اخلـاصـة" الـروسـيـة بـأشـهـر فـمـاذا سـتـجـنـي ممـا 
P" أي  e r f e c t W a r يسميه خبراء الناتو "
بــتــعــبــيــر واقــعــي: صــنــاعــة الــوهــم ... جتــمــعُ 
"مـثـقـفـي" احلـرب املـشـهـديـة يـسـتـنـفـر لـلـدفـاع 
عـــن الـــنـــاتـــو، مـــن دانـــيـــيـــل كـــوهـــي بـــنـــديـــت 
األخــضــر إلــى دافــيــد فــيــلــيــبــس "احلــقــوق 
إنـسـانـي" إلـى برنـار كـوشـنـر "اإلنـسـانـي" وبرنـار 
هـنـري لـيـفـي "بـتـاع كـلـه"... مـن كـان يـتـصـور 
كـوهـي بـنـديـت، ابـن 1968 والـزعـيـم األخـضـر 
الـذي وقـف مـعـنـا ضـد احـتـالل الـعـراق وضـد 
تـدخـل الـنـاتـو ف لـيـبـيـا يـصـرخ: "الـبـارانـويـا 
املــــعــــاديــــة ألمــــريــــكــــا ســــالح مــــن أســــلــــحــــة 

بوتي"... . 

كــتــبــت ف شــهــر مــارس/آذار 2022: "كــغــيــرهــا 
مــن احلــروب، هــذه احلــرب قــذرة بــالــضــرورة، 
لــــذا لــــيــــس املــــهــــم قــــيــــاس درجــــة الــــقــــذارة 
والــتــوحــش... املــهــم ف حــرب كــهــذه، أنــه ال 
يـوجـد رابـح وخـاسـر، بـل خـاسـر وخـاسـر، األمـر 
الــــذي ال ميــــنــــع جتــــار وأمــــراء احلــــرب مــــن 

االحتفال "بغنائمهم". 

األطـــفـــال عـــنـــدهـــم ونـــســـبـــة الـــتـــصـــحـــر ف 
أراضــيــهــم الــزراعــيــة "ســابــقــا" وزيــادة الــفــقــر 
املـدقـع ف قـراهـم ومـدنـهـم، وصـيـرورة الـهـجـرة 
إلـى الـشـمـال املـشـروع األول لـشـبـيـبـة ال جتـد 
حـولـهـا سـوى الـبـطـالـة والـنـفـايـات واألوبـئـة، 
ووســــائــــل الــــقــــمــــع "احملــــدثــــة" مــــن أشــــبــــاه 

ديكتاتوريات ف أشباه بلدان. 
لــم يــعــد احلــديــث عــن األزمــات االقــتــصــاديــة 
واالجـتـمـاعـيـة والـبـيـئـيـة الـكـبـرى الـقـادمـة، الـتـي 
اعـتـاد الـعـالـم حـصـرهـا بـالـدول الـفـقـيـرة، مـن 
مــواضــيــع الــنــخــب وذوي االخــتــصــاص. وقــد 
تــعــدى األمــر املــؤســســات اخملــتــصــة واخلــبــراء 
إلـى وسـائـل الـتـواصـل االجـتـمـاعـي واإلعـالم 
الـعـمـومـي. الـصـحـافـة الـبـريـطـانـيـة الـشـعـبـيـة 
تـدلـي بـدلـوهـا، CNN األمـريـكـيـة تـطـرح "سـؤال 
املـلـيـون": مـتـى تـعـلـن أمـريـكـا دخـول اقـتـصـادهـا 
مـرحـلـة الـركـود؟ مـوقـع "فـرنـسـا 24" يـعـنـون: 

ركود ف أوروبا عام 2023؟ 
مــا زال أصــحــاب الــقــرار، مــن مــوســكــو إلــى 
واشـنـطـن، يـعـتـبـرون "احلـل الـعـسـكـري" ممـكـنـا 
ف تــعــامــلــهــم مــع الــقــضــيــة األوكــرانــيــة، فــهــم 
ميــارســون الــتــحــطــيــم الــذاتــي لــكــل املــعــنــيــي 
بـــهـــذا الـــصـــراع الـــذي ارتـــقـــى، أو بـــاألحـــرى 
انــحــدر، إلــى حــرب دولــيــة هــجــيــنــة كــارثــيــة 
الـــنـــتـــائـــج. األمـــر الـــذي يـــعـــنـــي أن الـــشـــتـــاء 
األوروبـي لـن يـكـون قـاسـيـاً وحـسـب، بـل سـيـكـون 

أسودا. 
قـبـل هـؤالء، وف مـقـابـلـة مـع "عـربـي21"، نـبـه 
املــفــكــر االقــتــصــادي الــفــلــســطــيــنــي الــدولــي 
مـحـمـد عـبـد الـعـزيـز ربـيـع مـن يـود أن يـسـمـع: 
"إن اسـتـمـرار الـركـود االقـتـصـادي احلـالـي مـن 
شــأنــه أن يــقــوي احــتــمــاالت حــدوث انــهــيــار 
اقـتـصـادي عـاملـي ف الـعـام املـقـبـل، وذلـك عـلـى 
غــــرار مــــا حــــدث ف عــــام 1929، خــــاصــــة إذا 
فــشــلــت اقــتــصــاديــات الــغــرب والــصــي مــن 
الـتـعـاف مـع نـهـايـة الـعـالـم احلـالـي ومـعـاودة 
النمو ولو بنسبة ضئيلة ف العام املقبل"...  
يـبـدو أن نـتـائـج مـعـركـة خـيـرسـون واالنـتـخـابـات 
األمـريـكـيـة الـقـادمـة، أهـم بـكـثـيـر عـنـد أصـحـاب 
الـــقـــرار ف الـــواليـــات املـــتـــحـــدة مـــن نـــبـــوءة 
الـفـلـسـطـيـنـي املـولـود ف يـافـا، أمـا الـسـيـاسـيـي 
األوروبـيـي، فـال يـجـدون إجـابـة عـلـى األوضـاع 
الــبــائــســة الــتــي تــنــتــظــر مــواطــنــيــهــم ســوى 
الــقــول: "تــتــطــلــب احلــرب ف شــرقــي أوروبــا، 
اخلــروج مــن اقــتــصــاد الــســلــم والــتــأقــلــم مــع 

فكرة "اقتصاد احلرب"... . 
مــا زال أصــحــاب الــقــرار، مــن مــوســكــو إلــى 
واشـنـطـن، يـعـتـبـرون "احلـل الـعـسـكـري" ممـكـنـا 
ف تــعــامــلــهــم مــع الــقــضــيــة األوكــرانــيــة، فــهــم 
ميــارســون الــتــحــطــيــم الــذاتــي لــكــل املــعــنــيــي 
بـــهـــذا الـــصـــراع الـــذي ارتـــقـــى، أو بـــاألحـــرى 
انــحــدر، إلــى حــرب دولــيــة هــجــيــنــة كــارثــيــة 
الـــنـــتـــائـــج. األمـــر الـــذي يـــعـــنـــي أن الـــشـــتـــاء 
األوروبـي لـن يـكـون قـاسـيـا وحـسـب، بـل سـيـكـون 
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مــا زال أصــحــاب الــقــرار، مــن مــوســكــو إلــى واشــنــطــن، 
يـعـتـبـرون "احلـل الـعـسـكـري" ممـكـنـا ف تـعـامـلـهـم مـع 
الـقـضـيـة األوكـرانـيـة، فـهـم ميـارسـون الـتـحـطـيـم الـذاتـي 
لـكـل املـعـنـيـي بـهـذا الـصـراع الـذي ارتـقـى، أو بـاألحـرى 
انـحـدر، إلـى حـرب دولـيـة هـجـيـنـة كـارثـيـة الـنـتـائـج. األمـر 
الــذي يــعــنــي أن الــشــتــاء األوروبــي لــن يــكــون قــاســيــاً 

وحسب، بل سيكون أسودا. 

"
"
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محمد سيد رصاص  
ف الــــبــــرازيــــل تــــتــــحــــدد املــــكــــانــــة بــــالــــلــــون 
والـــطـــبـــقـــة ،ف مـــجـــتـــمـــع يـــنـــقـــســـم بـــي 
مـكـانـة  ف  وهـم   ، الـسـكـان)  %مـن  الـبـيـض(47
عــلــيــا مــنــذ اســتــقــالل1822،و بــي املــلــونــون 
األخــرى،وف  %)بــاجلــهــة  %)والــســود(7 43)
مـجـتـمـع ربـع سـكـانـه فـقـراء،و23%مـن سـكـان 
مـدنـه الـرئـيـسـيـة فـقـراء بـعـام2021،بـل ميـكـن أن 
جنــد تــطــابــقــاً بــي الــلــون والــطــبــقــة عــنــدمــا 
يـــــكـــــون املـــــلـــــونـــــون والـــــســـــود هـــــم أغـــــلـــــب 
الــفــقــراء،ودخــل األســود يــنــخــفــض بــاثــنــي 
وأربـعـي بـاملـئـة عـن األبـيـض ف نـفـس الـوظـيـفـة 
وفـق أرقـام عـام2015. وف الـدقـة،فـإن الـبـرازيـل 
ومـع الـتـاريـخ الـطـويـل لـلـعـبـوديـة ،عـنـدمـا جـلـب 
لـهـا عـبـر أربـعـة قـرون مـايـقـارب أربـعـة مـاليـي 
افــريــقــي ،قــد كــان الــغــاء الــعــبــوديــة فــيــهــا 
عـام1888لـيـس طـريـقـاً إلـى املـسـاواة وإن كـان لـم 
يـقـد لـلـعـرقـيـة ،ف مـجـتـمـع تـزاوج فـيـه كـثـيـراً 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــون املـــســـتـــعـــمـــرون الـــذكـــور مـــع 
االفــريــقــيــات ممــاأنــتــج نــســبــة كــبــيــرة مــن 

املـلـونـي،بـل لـلـتـمـيـيـز عـلـى أسـاس الـلـون بـي 
الـفـئـات الـثـالث،وبـالـذات ف مـجـتـمـع سـيـطـر 
فـيـه الـبـيـض عـبـر قـرنـي مـن عـمـر االسـتـقـالل 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة واجلـــيـــش واالقـــتـــصـــاد 

واإلدارة. 
ف بــلــد مــثــل الــبــرازيــل يــتــحــدد الــيــمــي 
والـيـسـار مـن خـالل اخلـلـيـط املـركـب لـلـطـبـقـة 
والـلـون،فـالـيـمـي جـمـهـوره بـي الـبـيـض ذوي 
الـوضـع االقـتـصـادي الـغـنـي أوضـمـن الـفـئـات 
الــوســطــى،كــمــاأن قــادة أحــزابــه ونــخــبــه مــن 
هـنـاك،وهـذا مـاجنـده بـشـكـل واضـح بـفـتـرة 
حكم الرئيس جير بولسانارو باألربــــــــــــــــــــــــــــــع 
سـنـوات املـاضـيـة ،وعـنـد الـتـحـالـف احلـاكـم 
الـذي سـنـده ،واملـؤلـف مـن حـزب الـرئـيـس،أي 
(حـزب اجلـبـهـة الـلـيـبـرالـيـة)وهـو حـزب يـؤمـن 
بـــالـــلـــيـــبـــرالـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة واحملـــافـــظـــة 
االجـتـمـاعـيـة والـشـعبـويـة الـتـي جنـدهـا ف كـل 
أحـزاب الـيـمـي اجلـديـد،وهـو شـبـيـه بـاحلـزب 
اجلـمـهـوري األمـيـركـي حـيـث بـولـسـانـارو من 
أشـد املـعـجـبـي بـالـرئـيـس األمـيـركـي الـسـابق 
دونـالـد تـرامـب،كـمـاجنـد ف هـذا الـتـحـالـف 
(تـكـتـل الـتـقـدمـيـون)وهـم أسـاسـاً مـن رجـال 

األعـمـال،و(تـكـتـل اجلـمـهـوريـون)وهـو اجتـاه 
مـسـيـحـي كـاثـولـيـكـي مـحـافـظ يـتـركـز بـي 
الـبـيـض ويـعـادي املـلـونـي وميـزج الـلـيـبـرالـيـة 
االقـتـصـاديـة مـع اجتـاه فـيـدرالـي يـكـافـح مـن 
أجــل تــخــفــيــض صــالحــيــات ســلــطــة املــركــز 
لـصـالـح الـواليـات الـتـي يـبـلـغ عـددهـا سـتـة 
وعـشـرون مـع مـقـاطـعـة فـيـدرالـيـة واحـدة ف 
نـظـام رئـاسـي فـيـدرالـي شـبـيـه كـثـيـراً بـالـنـظـام 
ف الـــواليـــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة حـــيـــث 
الـرئـيـس هـو رئـيـس الـوزراء ورئـيـس الـسـلـطـة 
الـتـنـفـيـذيـة بـصـالحـيـات واسـعـة مـع وجـود 

كونغرس مبجلسي للنواب والشيوخ. 
بـاملـقـابـل هـنـاك الـيـسـار الـذي فـاز مـرشـحـه 
لـوال داسـيـلـفـا ف انـتـخـابـات اجلـولـة الـثـانـيـة 
مـن انـتـخـابـات الـرئـاسـة عـلـى بـولـسـانـارو بـيـوم 
30مـــــن الـــــشـــــهـــــر املـــــاضـــــي وبـــــنـــــســـــبـــــة 
50،90%مـقـابـل49،10%،وكـان دعـم لـوال قـد 
أتــى مــن حــزبــه ،أي(حــزب الــعــمــال)وهــو ذو 
اجتـاه اشـتـراكـي يـسـاري مـع قـاعـدة قـويـة بـي 
الـعـمـال والـنـقـابـات،ومـن (احلـزب الـشـيـوعـي 
ف الـــبـــرازيـــل) وهـــو حـــزب ذو اجتـــاه مـــاوي 
انــشــق عــام 1962 عــن اجلــنــاح الــشــيــوعــي 

اآلخـر الـذي كـان مـوالـيـاً لـلـسـوفـيـات وقـد ظل 
املـــاويـــون هـــم االجتـــاه الـــشـــيـــوعـــي األقـــوى 
بــالــبــرازيــل، وهــذا الجنــده ســوى ف الــهــنــد 
ونــيــبــال أيــضــاً، ومــن ثــم حــافــظ هــذا احلــزب 
وعـزز قـوتـه مـع تـبـنـيـه لـلـمـاركـسـيـة الـكـالسـيـكـيـة 
وتـخـلـيـه عـن املـاويـة والـسـتـالـيـنـيـة ف مـؤمتـر        
عـام 1992 وهـو ميـلـك قـاعـدة صـلـبـة اجـتـمـاعـيـاً 
بــي الــعــمــال والــطــالب واملــثــقــفــي والــفــئــات 
الـفـقـيـرة بـاملـدن الـكـبـرى، أمـا احلـزب الـثـالـث ف 
حتــالــف (بــرازيــل األمــل) الــذي أصــعــد لــوال 
لـلـرئـاسـة مـن جـديـد فـهـو (حـزب اخلـضـر)،وقـد 
دعــم(احلــزب االشــتــراكــي) ، ولــكــن مــن خــارج 
هـذا الـتـحـالـف، تـرشـيـح لـوال داسـيـلـفـا ونـائـب 
الـرئـيـس الـذي نـزل مـعـه بـاالنـتـخـابـات هـو مـن 
هـذا احلـزب ،الـذي هـو يـسـاري االجتـاه ولـيـس 
مـــــن اجتـــــاه الـــــوســـــط كـــــمـــــا ف األحـــــزاب 
االشـــتـــراكـــيـــة الـــدميـــقـــراطـــيـــة األوروبـــيـــة ، 
والـظـاهـرة االشـتـراكـيـة الـبـرازيـلـيـة يـوجـد مـثـيـل 
مـسـتـمـر مـنـهـا ف تـشـيـلـي مـنـذ أيـام الـرئـيـس 
سـلـفـادور ألـيـنـدي الـذي صـعـد عـبـر حتـالـف 
اشــتــراكــي- شــيــوعــي لــلــرئــاســة ف عــام 1970.  
املـلـفـت لـلـنـظـر أن (احلـركـة الـدميـقـراطـيـة)، 

الرئيس البرازيلي السابق واملرشح الرئاسي الحالي لويس إيناسيو لوال دا سيلفا يحيي املؤيدين خالل تجمع حاشد عشية االنتخابات في ساو باولو ، البرازيل السبت 1 أكتوبر 2022. فيكتور مورياما / خدمة أخبار نيويورك تايمز, تصميم املسار.
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 ٢٠٢٢ / نــوفــمــبــر  ٧٠  تــشــريــن الــثــانــي  الـــعـــدد 

والـــفـــالحـــي والـــفـــئـــات الـــفـــقـــيـــرة وإلـــى 
الـطـالب،وهـو يـتـركـز جـغـرافـيـاً ف الـشـمـال 
والـشـمـال الـغـربـي،فـيـمـا الـغـنـى والـثـروة عـنـد 
األغـنـيـاء والـفـئـات الـوسـطـى ف مـديـنـتـي سـاو 
بـاولـو وريـودي جـانـيـرو وف مـنـطـقـة املـثـلـث 
اجلــــــنــــــوبــــــي احلــــــدودي مــــــع بــــــاراغــــــواي 
واألوروغــواي حــيــث تــوجــد مــعــاقــل الــيــمــي 
بـأطـيـافـه املـتـعـددة. وهـنـا،كـان أداء بـولـسـانـارو 
سـيـئـاً ف االقـتـصـاد ،فـيـمـايـتـذكـر الـبـرازيـلـيـون 
فـتـرة رئـاسـة لـوال داسـيـلـفـا بـي عـامـي 2003  
و 2011 عــنــدمــا حــرر الــبــرازيــل مــن وضــعــيــة 
الـدولـة املـثـقـلـة بـالـديـون لـلـمـصـارف الـدولـيـة 
ونـقـل تـسـعـة وعـشـرون مـلـيـون بـرازيـلـي مـن 
الـفـقـر لـلـفـئـات الـوسـطـى ووصـلـت الـبـرازيـل 
بـعـام 2010   5٪ , 7٪ بـنـسـبـة  اقـتـصـادي  لـنـمـو 

فـــيـــمـــا كـــانـــت 9 ،1 ٪ بـــعـــام مـــاقـــبـــل تـــولـــيـــه 
لـلـرئـاسـة، وهـو قـد أدخـل الـبـرازيـل إلـى نـادي 

العشرة االقتصاديي الكبار ف العالم. 
أيـضـاً،الميـكـن ملـعـانـي فـوز لـوال دا سـيـلـفـا أن 
تـكـون بـرازيـلـيـة مـحـضـة،ف بـلـد هـو األكـبـر ف 
قـارة أمـيـركـيـة جـنـوبـيـة تـعـتـبـرهـا واشـنـطـن 
حـديـقـتـهـا اخلـلـفـيـة،وحـيـث ف عـام 2009 قـد  
كـانـت بـرازيـل داسـيـلـفـا هـي املـسـتـضـيـفـة لـقـمـة 
والدة مـــجـــمـــوعـــة دول الـــبـــريـــكـــس: روســـيـــا 
والــصــي والــهــنــد والــبــرازيــل ثــم انــضــمــت 
لــلــمــجــمــوعــة جــمــهــوريــة جــنــوب افــريــقــيــا 
بـالـعـام الـتـالـي،وهـي اجملـمـوعـة الـتـي وضـعـت 
هــدفــهــا الــرئــيــســي ف "إقــامــة عــالــم مــتــعــدد 
ســيــعــزز  داســيــلــفــا  لــوال  وعــودة   ، األقــطــاب”
(الـبـريـكـس) ف ظـل حتـالـف صـيـنـي- روسـي 

وهـي متـثـل اجتـاه الـوسـط ف مـجـتـمـع مـنـقـسـم 
بـــحـــدة بـــي الـــيـــمـــي والـــيـــســـار،قـــد جـــيـــرت 
أصـواتـهـا بـاجلـولـة الـثـانـيـة مـن االنـتـخـابـات 
الـرئـاسـيـة ملـرشـح الـيـسـار،هـذه األصـوات الـتـي 

كانت بحدود 5٪ باجلولة األولى. 
طــبــعــاً، االقــتــصــاد قــد لــعــب دوراً أســاســيــاً ف 
إصـــعـــاد الـــيـــســـار ألعـــلـــى قـــمـــة الـــســـلـــطـــة 
الــبــرازيــلــيــة،مــع الــتــدهــور االقــتــصــادي الــذي 
تـعـيـشـه الـبـرازيـل اآلن بـعـد مـوجـة كـورونـا مـنـذ 
عــام 2020 ومــع األزمــة االقــتــصــاديــة الــتــي 
رافـقـت احلـرب ف أوكـرانـيـا مـن ارتـفـاع أسـعـار 
املـواد الـغـذائـيـة وأسـعـار الـطـاقـة، ومـا رافـق هـذه 
األزمـة االقـتـصـاديـة مـن ازديـاد أعـداد الـفـقـراء 
وازديــاد الــفــوارق الــطــبــقــيــة . وف الــبــرازيــل 
يـــســـتـــنـــد الـــيـــســـار إلـــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 

أصــبــح مــتــمــظــهــراً بــقــوة عــبــر عــالــم مــابــعــد 
احلـــرب األوكـــرانـــيـــة،هـــذا الـــتـــحـــالـــف الـــذي 
يـتـحـارب ف أوكـرانـيـا عـبـر الـروس مـع حـلـف 
األطــلــســي بــالــوكــالــة األوكــرانــيــة وتــلــتــهــب 
األجــواء بــي فــرعــه الــصــيــنــي وواشــنــطــن ف 
مـــضـــيـــق تـــايـــوان،وهـــو مـــاأنـــشـــأ ســـيـــولـــة ف 
الـعـالقـات الـدولـيـة أصـبـحـت تـتـيـح لـدول مـثـل 
الــســعــوديــة وتــركــيــا انــزيــاحــات بــعــيــداً عــن 
واشـنـطـن ولـدولـة مـثـل ايـران أن تـتـصـلـب أكـثـر 
ف املــفــاوضــات الــنــوويــة مــع إدارة بــايــدن،وهــو 
أمـر لـن تـكـون الـبـرازيـل ف عـهـد لـوال داسـيـلـفـا 
بـعـيـدة عـن اسـتـغـاللـه،وهـو مـاسـيـثـيـر الـكـثـيـر 

من املتاعب لألميركان. 

وكالة نورث برس،  ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢

الـطـبـيـعـي ان يـؤثـر الـفـكـر الـعـلـمـانـي عـلـى حـركـة 
اجملـــتـــمـــعـــات ف الـــشـــرق بـــفـــعـــل االحـــتـــكـــاك 
احلـضـاري واالقـلـيـمـي بـي الـدول، خـاصـة وان 
الـثـورة الـبـلـشـفـيـة االشـتـراكـيـة بـقـيـادة فـالدميـيـر 
ايــلــيــتــش لــيــنــي قــد نــقــلــت الــفــكــر الــتــقــدمــي 
الــيــســاري مــن االطــار االقــلــيــمــي احملــدود الــى 
عــوالــم االممــيــة الــواســعــة عــبــر الــقــارات، حــتــى 
صـار الـفـكـر الـيـسـاري مـن احلـقـائـق الـكـونـيـة الـتـي 

البد للمجتمعات والدول اإلقرار بها. 
تـتـركـز الـفـوارق احلـضـاريـة ف الـفـكـر الـتـقـدمـي 
بـي الـشـرق والـغـرب ذات الـتـوجـه الـيـسـاري، الـى 
حـالـة الـتـعـصـب لـالنـتـمـاء الـديـنـي والـطـائـفـي 
بـالـشـكـل الـذي لـم يـجـعـل الـشـرق اإلسـالمـي لـآلن 

ان يـتـحـرر كـلـيـاً مـن الـديـن، فـاملـعـتـقـد الـغـيـبـي 
مـــثـــل الـــعـــقـــبـــة الـــكـــأداء ف طـــريـــق الـــتـــحـــرر 
اإلجـتـمـاعـي. مـازالـت املـرأة هـي الـضـحـيـة الـتـي 
وقــعــت عــلــى راســهــا فــأس االنــانــيــة الــديــنــيــة 
وحـرمـتـهـا مـن احلـيـاة الـطـبـيـعـيـة، فـكـان كـلـمـا 
حـــاولـــت االحـــزاب الـــيـــســـاريـــة تـــطـــويـــر تـــلـــك 
اجملتمعات واجهتها االنظمة العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 
الــقــمــعــيــة بــحــمــالت االعــتــقــال واالعــدام وكــان 
يـقـف خـلـف هـذه الـتـيـارات الـرجـعـيـة الـطـبـقـة 
الــديــنــيــة الــتــي وجــد املــبــبــرات لــإلبــقــاء عــلــى 
الـسـلـطـة حـتـى صـار الـديـن الـواجـهـة اخلـلـفـيـة 
الـواقـيـة لـالنـظـمـة الـعـسـكريـة االسـتـبـداديـة. لـقـد 
ظــهــرت الــتــوجــهــات الــيــســاريــة والــقــومــيــة ف 
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البـد مـن الـتـفـريـق بـي الـفـكـر الـديـنـي والـيـسـاري، 
الـفـكـر الـديـنـي عـالقـة مـاهـو ارضـي، مبـعـتـقـد غـيـبـي 
ســمــاوي، اي ربــط الــعــالقــة بــي طــاعــة اخملــلــوق 
وحـقـوق اخلـالـق، وقـد ت عـلـى ذلـك مـيـزان الـعـدل 
اإللــهــي، لــكــنــه مــيــزان لــم يــصــل ملــســتــوى الــعــدل 
اإلجـتـمـاعـي الـذي قـام بـتـنـظـيـره الـفـكـر الـيـسـاري 
ف احلـقـوق املـدنـيـة والـعـدلـيـة لـلـمـجـتـمـعـات. ركّـزت 
األحــزاب الــيــســاريــة عــلــى اتــبــاع ذلــك الــطــيــف 
الـسـيـاسـي الـذي تـبـنـى قـيـم املـسـاواة ف احلـقـوق 
والـــواجـــبـــات وســـيـــادة اجملـــتـــمـــع لـــلـــمـــؤســـســـات 
الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة، فـهـذه الـقـيـم طـابـعـهـا 
األسـاس مـبـدأ االشـتـراكـيـة، هـذا املـبـدأ الـقـائـم ف 
اجملـتـمـع الـذي ميـثـل حـقـوق املـواطـن ف مـيـزان 
الـعـدل اإلجـتـمـاعـي، االمـر الـذي يـخـالـف بـشـكـل 
شـديـد طـريـقـة تـطـبـيـق الـعـدل اإللـهـي ف اسـس 
تــنــظــيــم اجملــتــمــعــات، فــالــفــكــر الــديــنــي تــأمــالت 
ملــفــاهــيــم ســاذجــة ال يــقــود ملــؤســســات اقــتــصــاديــة 
تــطــبــق حــقــوق املــواطــن وال لــنــظــريــة اشــتــراكــيــة 
واعـيـة. لـقـد اسـتـنـد الـفـكـر اإللـهـي عـلـى الـوعـيـد 
والــتــهــديــد، فــبــال عــبــادة ال يــكــون هــنــاك إلــه، بــال 
فــرض عــبــوديــة ال يــشــعــر إلــه الــغــيــب مبــكــانــتــه 
االســتــبــداديــة ف حــكــم الــعــالــم. ف تــســعــيــنــيــات 
الـقـرن الـثـامـن عـشـر جـلـس نـواب اجملـلـس الـوطـنـي 
الـفـرنـسـي عـلـى يـسـار الـرئـيـس فـتـمـت تـسـمـيـتـهـم 
بـاجلـنـاح الـيـسـاري حـيـث رأى انـصـار هـذا اجلـنـاح 
ان مـــهـــام الـــعـــقـــيـــدة الـــديـــنـــيـــة يـــجـــب ان تـــكـــون 
مـحـدودة ف جـمـيـع نـواحـي احلـيـاة واخـرون كـان 
يـرى قـسـم مـنـهـم ان الـديـن يـجـب ان ال يـتـدخـل ف 

احلياة السياسية.  
لـقـد انـتـهـج احلـزب الـيـسـاري املـنـهـج الـعـلـمـانـي 
الـذي يـقـوم عـلـى فـصـل الـديـن عـن الـدولـة. مـنـذ 
تـلـك الـفـتـرة نـشـأ الـصـراع بـي االجتـاه الـيـسـاري ذو 
الــتــوجــه الــعــلــمــانــي والــفــكــر الــديــنــي. وكــان مــن 

الـشـرق اإلسـالمـي ف الـسـعـوديـة، كـمـا اظـهـر احلـال 
ف حـركـات الـتـحـرر الـوطـنـي، شـهـدت مـصـر الـثـورة 
ضـد الـنـظـام املـلـكـي، وظـهـر الـنـفـط ف الـسـعـوديـة 
ممــا ادى الــى جــلــب خــبــراء الــنــفــط والــتــصــنــيــع 
اآللــي ف اســتــخــراجــه، فــتــم اســتــحــداث شــركــات 
نـفـطـيـة كـبـيـرة وكـان بـعـض هـؤالء اخلـبـراء عـرب 
يـحـمـلـون االفـكـار الـيـسـاريـة، وقـد اثـروا بـشـكـل غـيـر 
فــاعــل عــلــى الــعــقــلــيــة اإلســالمــيــة فــقــد وفّــر جــو 
الــتــفــاعــل بــي الــعــقــيــدة اإلســالمــيــة والــفــكــر 
. كــان مــن  الــيــســاري وان لــم يــكــن تــأثــيــره فــعــاالً
الـنـادر تـاريـخـيـاً ف هـذه املـمـلـكـة تـسـجـيـل تـفـاعـل 
احلـركـات الـسـيـاسـيـة ذات الـتـوجـه الـيـسـاري وكـان 
ضـمـن اسـبـابـهـا تـراجـع الـفـكـر الـشـيـوعـي الـيـسـاري 
ف تـسـعـيـنـيـات الـقـرن املـاضـي خـاصـة بـعـد انـهـيـار 

االحتاد السوفيتي. وقد سبق 
انـــهـــيـــار هـــذا االحتـــاد الـــتـــيـــار االســـالمـــي الـــذي 
تـقـاسـم املـمـلـكـة بـي الـطـائـفـة الـشـيـعـيـة والـسـنـيـة، 
فـلـكـل طـائـفـة تـوجـهـاتـهـا الـدولـيـة واإلقـلـيـمـيـة لـهـذا 
كـان مـن الـصـعـب ان يـسـيـر الـفـكـر الـيـسـاري بـطـريـق 
تـفـعـيـل فـكـره ف تـلـك املـنـطـقـة، فـتـحـول مـحـور 
الــعــمــل الــســيــاســي كــلــه مــن الــفــكــر الــيــســاري 
الـشـيـوعـي او الـقـومـي الـى اإلسـالم الـسـيـاسـي, لـم 
متـتـلـك مـحـاضـر اجـتـمـاعـات االحـزاب الـيـسـاريـة 
ف مـرحـلـة الـسـتـيـنـيـات والـسـبـعـيـنـيـات بـالـشـكـل 
الــعــلــنــي الــذي ميــيــز تــاريــخ نــضــالــهــا لــلــفــكــر 
الـتـقـدمـي، بـل جنـد الـعـديـد مـن ضـحـايـا الـفـكـر 
الـــيـــســـاري مـــدوّن لـــدى اجلـــهـــات االمـــنـــيـــة، ف 
مـلـفـاتـهـا الـسـريـة، فـلـقـد كـانـت األقـبـيـة االمـنـيـة 
مــقــرات ســريــة لــقــمــع الــفــكــر الــيــســاري ومــازالــت 
طـريـقـاً مـلـيـئـاً بـالـوجـع والـتـضـحـيـة والـدم عـلـى 
مـــدى تـــاريـــخـــه الـــطـــويـــل الـــذي امـــتـــد عـــشـــرات 
الــســنــي، هــذا الــتــاريــخ الــطــويــل مــن الــعــذاب 
لـلـمـفـكـريـن والـعـوائـل واملـنـاضـلـي لـم يـتـعـرض لـه 

الباحثون واملؤرخون كما ف الدول األخرى. 
لـقـد ت اتـالف تـلـك الـوثـائـق الـتـي تـظـهـر تـاريـخ 
الـــيـــســـاريـــي واالحـــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة مـــن قـــبـــل 

لقد انتهج احلزب اليساري املنهج العلماني الذي 
يقوم على فصل الدين عن الدولة. منذ تلك الفترة 

نشأ الصراع بي االجتاه اليساري ذو التوجه 
العلماني والفكر الديني.  

وكان من الطبيعي ان يؤثر الفكر العلماني على 
حركة اجملتمعات ف الشرق بفعل االحتكاك 

احلضاري واالقليمي بي الدول، خاصة وان الثورة 
البلشفية االشتراكية بقيادة فالدميير ايليتش ليني 

قد نقلت الفكر التقدمي اليساري من االطار 
االقليمي احملدود الى عوالم االممية الواسعة عبر 

القارات، حتى صار الفكر اليساري من احلقائق 
الكونية التي البد للمجتمعات والدول اإلقرار بها. 

"

"
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الـشـيـوعـيـة الـعـاملـيـة بـزعـامـة كـارل مـاركـس بـتـأيـيـد 
نــظــريــات تــشــارلــز دارون بــأن قــانــون االنــتــقــاء 
الــطــبــيــعــي ف عــلــم االحــيــاء والــوراثــة ميــكــن 
تـطـبـيـقـه ف اجملـتـمـعـات، فـالـفـكـر الـديـنـي يـتـركـز 
ثـقـلـه عـلـى الـفـكـرة الـغـيـبـيـة والـفـكـر الـيـسـاري 
عـلـى الـفـكـرة االجـتـمـاعـيـة الـتـي تـضـع الـواقـع 
املـعـاش وتـغـيـيـر اجملـتـمـع مـن خـالل ازالـة الـفـوارق 
االجـتـمـاعـيـة واالميـان ان صـراع الـطـبـقـات لـيـس 
قـدراً إلـهـيـا امنـا واقـع فـاسـد ميـكـن تـغـيـيـره. نـتـج 
عــن الــفــكــرة الــديــنــيــة الــظــلــم االجــتــمــاعــي 
واسـتـغـالل املـال الـعـام ممـا جـعـل الـفـقـر حـالـة 
اســتــبــداديــة بــيــد االغــنــيــاء ولــيــس قــدراً يــجــب 
تــقــبــلــه مــن خــالل الــصــبــر واالميــان بــالــقــوة 
اإللــهــيــة الــتــي يــتــوكــل عــلــيــهــا الــعــابــد. واجــه 
الـصـراع بـي الـيـمـي والـيـسـار الـنـظـرة الـتـقـلـيـديـة 

بـي دور الـديـن والـتـوجـه نـحـو الـعـلـمـانـيـة الـتـي 
كـــانـــت تـــزحـــف بـــبـــطـــأ ف الـــديـــار الـــعـــربـــيـــة 
واإلســالمــيــة، وقــد كــان اول انــتــصــار لــهــا عــنــد 
سـقـوط اخلـالفـة اإلسـالمـيـة ف تـركـيـا بـزعـامـة 
مـصـطـفـى كـمـال اتـاتـورك ف الـعـام 1924 عـنـدمـا 
ت الــغــاء ديــن الــدولــة اإلســالمــي. فــتــم وضــع 
الــقــوانــي والــتــشــريــعــات اجلــديــدة إلنــشــاء اول 
دولــة حــديــثــة دميــقــراطــيــة عــلــمــانــيــة فــصــلــت 
الـديـن عـن الـدولـة ذلـك ان هـدف دسـتـور الـدولـة 
تـأسـيـس كـيـان سـيـاسـي لـتـجـنـب فـكـر ديـنـي غـيـبـي 
تـهـيـمـن عـلـيـه اخلـرافـات وعـقـائـد اجلـهـل. لـقـد 
جنـحـت الـتـجـربـة الـسـيـاسـيـة ف تـركـيـا فـانـتـقـلـت 
بـاجملـمـتـع املـدنـي الـى تـرسـيـخ احلـقـوق الـوطـنـيـة 
ومـازالـت قـوانـي الـدولـة الـى يـومـنـا هـذا حتـتـاج 
لـلـمـزيـد مـن الـتـطـور لـصـالـح الـواقـع االجـتـمـاعـي 

واالقتصادي. 
لـــقـــد بـــرز تـــيـــار الـــيـــســـار اإلســـالمـــي ف اوائـــل 
الـتـسـعـيـنـات قـبـل ان يـتـحـول كـنـمـوذج فـكـري لـكـنـه 
لـم يـحـظ بـاالهـتـمـام، فـقـد كـان الـوعـي اإلسـالمـي 
ف احــتــواء هــذا الــفــكــر قــاصــراً بــســبــب كــونــه 
منـوذجـاً جـديـداً عـارض املـعـتـقـد الـسـائـد لـلـفـكر 
اإلســالمــي خــاصــة عــنــد تــقــاطــع املــعــتــقــد مــع 

الــفــكــرة الــيــســاريــة وتــقــاطــعــت مــع الــتــفــســيــر 
اإلسـالمـي لـإلشـتـراكـيـة ممّـا جـعـل تـيـار الـيـسـار 
اإلسـالمـي يـفـقـد فـاعـلـيـتـه الـفـكـريـة وتـوجـهـاتـه، 
لـكـن انـطـالق الـفـكـر الـشـيـوعـي الـعـاملـي ف الـعـالـم 
الـعـربـي وانـقـسـام اجملـتـمـعـات الـعـربـيـة بـي مـؤيـد 
لـلـعـقـيـدة املـاركـسـيـة ف انـهـا لـيـسـت عـلـم يـقـيـنـي 
وان االحلــاد مــفــهــوم جــدلــي فــارغ ال قــيــمــة لــه 
امـام حـقـيـقـة اخلـالـق وهـنـاك تـيـار آخـر تـوفـيـقـي 
بـي اإلسـالم واإلشـتـراكـيـة الـعـلـمـيـة، لـكـن ذلـك 
بـرّر طـبـيـعـة الـقـوالـب االيـديـولـوجـيـة اجلـاهـزة 
الـتـي لـم تـضـع االعـتـبـار الـى الـواقـع اإلجـتـمـاعـي 
املــغــايــر بــي الــنــظــريــة املــاركــســيــة ف االحتــاد 
السوفيتي وغــــــــــــــــــــــــرضية تطبيقها ف اجملتمعات 
اإلســالمــيــة، كــان ذلــك جتــربــة فــكــريــة وعــمــلــيــة 
واسـتـنـتـاج واقـعـي ادى سـوء تـطـبـيـقـه لـلـكـثـيـر مـن 

الـــضـــحـــايـــا ف دول املـــشـــرق الـــعـــربـــي. لـــقـــد 
اصـــطـــدمـــت االحـــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة كـــاحلـــزب 
الـشـيـوعـي الـعـراقـي بـااليـديـولـوجـيـة الـسـائـدة 
الـتـي كـانـت حتـكـمـهـا تـيـارات الـقـومـيـة الـعـربـيـة 

مما جعل االصطدام امرا ال مفر منه فتم 
اعــدام الــعــديــد مــن الــكــوادر الــشــيــوعــيــة حــتــى 
طــالــت قــوائــم الــدم عــشــرات األالف ممــا جــعــل 
تـيـار الـيـسـار يـخـسـر الـعـديـد مـن قـواعـده وانـصـاره 
ويـتـم الـفـوز بـالـسـلـطـة لـلـقـوى الـرجـعـيـة الـتـي 
امـتـلـكـت اآللـة الـعـسـكريـة فـسـحـقـت بـهـا عـنـاصـر 

الفكر املاركسي واليساري. 
ان الــصــراع والــتــخــبــط الــذي تــعــيــشــه ســوريــا 
واهـتـزاز امـنـهـا الـسـيـاسـي واالقـتـصـادي، وفـرض 
الـهـيـمـنـة االجـنـبـيـة فـوق تـرابـهـا الـوطـنـي وانـهـيـار 
مـسـيـرة الـيـسـار الـوطـنـي، وحتـول بـعـض احـزابـه 
الـى طـريـق الـتـالعـب بـالـقـيـم واملـبـادئ الـيـسـاريـة 
لـصـالـح االنـظـمـة الـرجـعـيـة يـجـعـل امـر احتـاذ 
الـقـرار الـسـيـاسـي احلـازم والـتـصـدي لـكـل تـلـك 
املــؤامــرات امــرا ضــروريــاً يــجــب ان يــكــون قــراراً 
واقـعـيـاً حـازمـاً وواضـحـا ف دالالتـه ومـنـطـلـقـاتـه 
الـنـظـريـة والـعـمـلـيـة مـعـاً، فـال يـهـادن وال يـجـامـل 
بــل يــعــي خــطــورة املــرحــلــة ويــتــصــدى لــهــا. ان 

الـيـسـاريـي انـفـسـهـم حـتـى ان الـعـديـد مـن اقـطـاب 
الـفـكـر الـيـسـاري لـم يـكـتـبـوا مـذكـراتـهـم وجتـاربـهـم 
املـريـرة ومـعـانـاتـهـم الـتـي عـاشـوهـا وهـم ضـحـايـا 
االفـكـار الـديـنـيـة حـتـى طـوى الـتـاريـخ، املـعـلـومـات 
الـهـامـة ولـم يـعـد هـنـاك مـن يـتـحـدث عـنـهـا، لـعـل 
الـعـديـد مـنـهـم قـد اخـتـفـوا مـن الـوجـود ولـم يـعـرف 
مـــصـــيـــرهـــم الـــى يـــومـــنـــا هـــذا مـــثـــل املـــنـــفـــيـــي 
واخملـتـفـي ف املـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة والـعـراق 
فـهـم حتـاشـوا الـكـتـابـة او ان يـكـونـوا شـهـوداً لـعـصـر 
الـظـلـم، االعـتـقـال والـتـشـرد، فـالـكـثـيـر مـنـهـم ف 
بــلــدان عــربــيــة لــهــا عــالقــات جــيــدة بــالــســعــوديــة 
والـعـراق وسـوريـا. لـكـن اهـتـم الـكـثـيـر مـن الـكـتـاب 
االجـانـب مـن اولـئـك املـهـتـمـي بـحـركـات الـتـحـرر ف 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة فــكــانــت كــتــبــهــم ومــقــاالتــهــم 
مــصــدراً مــهــمــاً لــلــبــاحــثــي ف الــشــأن الــيــســاري، 
الـعـلـمـانـي والـشـيـوعـي. لـقـد قـدمـت لـنـا كـتـابـات 
املـؤرخ األكـادميـي االيـرلـنـدي اخلـبـيـر ف الـعـالقـات 
الدولية والشرق االوسط Fred  Halliday اذ 
قــام بــتــأيــيــد الــغــزو الــســوفــيــيــتــي ألفــغــانــســتــان 
واحلــرب الــتــي انــدلــعــت ف اخلــلــيــج عــام 91 وف 
الـبـوسـنـة عـام 1995 وكـوسـوفـو عـام 1999 واحلـرب 
الـتـي قـادتـهـا بـقـيـادة أمـريـكـا عـلـى أفـغـانـسـتـان ف 
2001 وقـد اعـتـبـر أن اإلمـبـريـالـيـة لـهـا دور فـعـال 
وتـقـدمـي ف تـغـيـيـر الـعـالـم. لـعـبـت كـتـابـات فـيـبـي 
مــار املــؤرخــة االمــريــكــيــة الــبــارزة بــتــاريــخ الــعــراق 
احلـديـث، واسـتـاذة الـتـاريـخ ف جـامـعـة تـيـنـيـسـي ف 
واليــة كــالــيــفــورنــيــا، نــشــرت الــعــديــد مــن الــكــتــب، 
وكـان لـدورهـا الـفـعـال انـهـا رصـدت تـلـك الـتـحـوالت 
ومـقـاالتـهـا اإلعـالمـيـة الـتـي الـقـت الـضـوء لـتـفـهـم 
الـعـقـلـيـة الـشـرقـيـة وطـبـيـعـة صـراع تـلـك الـقـوى 
التقدمية وهي تتحدى االنقالبات العسكـــــــــــــــــــــــرية 

والعقليات الثأرية والدينية املتشددة. 
الــعــراق وجــيــرانــه والــواليــات املــتــحــدة: املــنــافــســة 
واألزمــة وإعــادة تــرتــيــب الــســلــطــة، تــاريــخ الــعــراق 
احلـــديـــث، مـــن هـــم قـــادة الـــعـــراق اجلـــدد، مـــاذا 

يريدوا؟ 
فــهــي الــتــي رصــدت فــتــرات الــنــشــاط الــســيــاســي 
الـيـسـاري والـقـومـي كـانـت بـحـكـم طـبـيـعـة عـمـلـهـا ف 
شـركـة ارامـكـو تـزود الـشـركـة مبـعـلـومـات وتـقـاريـر 
تــفــصــيــلــيــة حتــلــيــلــيــة عــن الــوضــع الــســيــاســي 
والــديــنــي وعــن الــتــحــوالت الــثــوريــة الــعــلــمــانــيــة 

والقت الضوء على 
قـــوى الـــصـــراع بـــي الـــشـــرائـــح االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــتــقــلــيــديــة والــتــيــارات الــثــوريــة الــتــي ولــدت مــن 
رحــم تــاريــخ اجملــتــمــع وحتــاول االنــقــالب عــلــيــه 
وتـطـويـر مـعـتـقـداتـه وقـوانـيـنـه االرضـيـة. لـقـد عـانـى 
الـفـكـر الـيـسـاري ف املـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة مـن 
نـقـص املـصـادر وقـمـع الـسـلـطـات مبـا جـعـل الـبـحـث 
ف هـذا األمـر امـراً خـطـيـراً، لـعـل هـذا املـقـال يـفـتـح 
الـطـريـق ألصـحـاب الـفـكـر الـيـسـاري والـتـقـدمـي ان 
يـكـشـفـوا الـوجـه اخلـفـي ملـعـانـات تـلـك الـطـبـقـة الـتـي 
عـاشـت وتـعـيـش ف عـوالـم الـظـلـم والـتـعـتـيـم. ابـتـدأ 
الـفـكـر الـيـسـاري جـهـاده الـتـاريـخـي كـرد فـعـل عـلـى 
هـيـمـنـة الـكـنـيـسـة ف الـقـرون الـوسـطـى ف اوربـا، 
واراد ابـعـاد صـنـع الـقـرار الـسـيـاسـي لـكـل املـؤسـسـات 
الــديــنــيــة مــعــارضــاً تــدخــل الــديــن، مبــا يــجــعــل 
لـلـدولـة حـق الـتـمـيـز ف سـن الـقـوانـي الـسـيـاسـيـة 
واالقــتــصــاديــة والــتــشــريــعــيــة الــتــي تــبــعــد الــفــكــر 

الغيبي االعتقادي عن الواقع االجتماعي. 
ف كـتـاب اصـل األنـواع لـتـشـارلـز دارون، ت تـثـبـيـت 
عــلــم األحــيــاء والــوراثــة، كــدلــيــل عــلــمــي لــواقــع 
الــطــبــيــعــة، االمــر الــذي تــعــارض مــع الــنــظــريــة 
االيــديــولــوجــيــة لــلــديــن. قــام الــيــســار، واحلــركــة 

سـوريـا تـتـعـرض ملـؤامـرات اقـلـيـمـيـة حتـيـطـهـا مـن 
كــل جــانــب وحتــولــت ملــســرح تــصــفــيــة حــســابــات 
الــقــوى الــديــنــيــة واالقــلــيــمــيــة بــســبــب هــشــاشــة 
الــنــظــام الــســيــاســي وتــراجــع ارادتــه وفــكــره مبــا 
يــتــنــاســب وحــقــوق الــشــعــب، هــذا االمــر ســوف 
يــعــرض الــوطــن خلــطــر الــتــقــســيــم، فــالــنــزاعــات 
الـلـيـبـرالـيـة تـزيـد االمـر تـعـقـيـدا ف اتـخـاذ قـرار 
مـوحّـد. ان مـسـؤولـيـة االحـزاب الـيـسـاريـة وخـاصـة 
احلـزب الـشـيـوعـي الـسـوري (املـكـتـب الـسـيـاسـي) 
تــقــع عــلــى عــاتــقــة مــســؤولــيــة تــنــظــيــم املــســيــرة 
الــفــكــريــة ودفــع اجلــمــاهــيــر ووضــعــهــم ف الــواقــع 
وتـنـظـيـم جـهـودهـم ف اجتـاه واحـد ميـثـل مـصـيـر 
الــشــعــب وجــعــلــه فــاعــال بــهــدف تــغــيــيــر الــواقــع 
الـسـيـاسـي املـريـر الـذي تـعـيـشـه الـنـخـبـة. الشـك ان 
اسـتـخـدام االعـالم مـن صـحـف ومـجـالت وقـنـوات 
فـــضـــائـــيـــة ونـــدوات عـــبـــر املـــؤمتـــرات، ســـيـــجـــعـــل 
الـتـرابـط بـي فـئـات الـشـعـب فـاعـالً، واالشـارة الـى 
جنـاح الـثـورات االشـتـراكـيـة الـتـي قـادتـهـا املـاركـسـيـة 
عـبـر صـراعـهـا الـطـويـل ضـد الـقـوى الـرجـعـيـة، ان 
الـفـكـر الـيـسـاري الـسـوري يـتـحـمـل مـسـؤولـيـة اكـبـر 
الن الـواقـع احلـالـي بـات مـن اخلـطـورة يـجـب عـلـى 
الـفـكـر الـيـسـاري اتـخـاذ خـطـوات شـجـاعـة لـلـخـروج 
بــســوريــا مــن مــأزقــهــا الــتــاريــخــي. ان امــر الــيــســار 
املـصـري كـذلـك يـعـانـي مـن هـبـوط حـاد ف نـضـالـه 
وتـاريـخـه الـوطـنـي خـاصـة بـعـد وفـاة قـادة الـتـيـار 
الـيـسـاري، كـوفـاة عـبـدالـغـفـار شـكـر، وخـالـد مـحـي 
الـديـن الـذي اسـس حـزب الـتـجـمـع الـيـسـاري، لـقـد 
تـراجـع تـيـار احلـزب الـيـسـاري وتـعـرض حلـمـالت 
قــمــع قــاســيــة، ان الــهــجــمــة الــشــرســة ضــد تــيــار 
الـيـسـار ف مـصـر بـسـبـب تـراجـع االلـتـزام الـدوري 
لـلـمـبـادئ الـثـوريـة الـتـي نـادت بـهـا احـزاب الـيـسـار 
وهي تتحدى املؤسسة العسكــــــــــــــــــــــــرية، كذلك عند 
الـقـاء نـظـرة سـريـعـة لـتـاريـخ الـنـضـال الـيـسـاري ف 
اجلـزائـر بـزعـامـة احـمـد بـن بـلـه، هـذا الـتـيـار يـواجـه 
ازمـة حـقـيـقـيـة تـتـمـثـل بـأزمـة وجـود. لـقـد غـابـت 
اجملـالـس الـتـشـريـعـيـة واحملـلـيـة وعـمـت الـفـوضـى 
وحـــل مـــحـــل الـــيـــســـار الـــتـــفـــســـيـــرات الـــديـــنـــيـــة 
واالعــتــقــادات اخلــرافــيــة، حــتــى صــارت احــزاب 
الـيـسـار شـكـالً ولـيـس فـعـالً كـل هـذا بـسـبـب عـدم 
جتــديــد اخلــطــاب الــيــســاري وغــيــاب تــوجــهــات 
الـيـسـار الـفـكـريـة وعـدم اسـتـقـطـابـه لـلـجـمـاهـيـر 
وتـفـاعـلـه مـعـهـم. لـقـد الـتـزم الـنـظـام الـعـسـكـري بـعـد 
بــن بــلــه امــر الــبــالد، فــتــراجــع االجتــاه الــيــســاري 
املـتـمـثـل ف احلـركـة الـدميـقـراطـيـة االجـتـمـاعـيـة 
الـتـي كـانـت تـتـلـقـى دعـمـهـا مـن احلـزب الـشـيـوعـي 
اجلـزائـري، حـتـى بـات الـفـكـر الـيـسـاري بـرمـتـه ف 
مـواجـهـة االمـن الـوطـنـي بـوزراة الـداخـلـيـة، ممـا 
ادى ان متــزق تــلــك الــصــراعــات واحملــن نــســيــج 
الـوحـدة الـفـكـريـة لـلـيـسـار وعـدم اتـخـاذه قـرارات 
اكـثـر فـاعـلـيـة ف دفـع اجلـمـاهـيـر الـى اعـتـنـاق الـفـكـر 
الـثـوري كـمـا تـبـنـاه ف مـرحـلـة الـسـتـيـنـات الـرئـيـس 
الـراحـل احـمـد بـن بـلـه. ان احـزاب الـيـسـار بـشـكـل 
عـام تـتـراجـع قـواهـا الـتـقـدمـيـة بـيـمـا تـتـقـوى اقـدام 
الـعـسـكـر ممـا جـعـل االمـر امـا انـهـيـار هـذا الـفـكـر او 
تـبـنـي مـرحـلـة نـضـال مـن شـأنـهـا ان تـعـيـد لـلـشـرق 
الــعــربــي املــســلــم تــاريــخــه الــريــادي ف االفــكــار 
الـعـلـمـانـيـة الـيـسـاريـة والـشـيـوعـيـة الـتـي جتـعـل 
الــدولــة قــادرة عــلــى صــيــاعــة االطــر الــوطــنــيــة 
واحلــقــيــقــيــة لــلــمــواطــن وفــق دولــة مــدنــيــة قــويــة 
جتــعــل مــن املــال الــعــام لــنــصــيــب شــعــوبــهــا فــهــذا 

االمر ال يتحقق اال من خالل الفكر اليساري. 

لقد كانت األقبية االمنية مقرات سرية لقمع الفكر 
اليساري ومازالت طريقاً مليئاً بالوجع والتضحية 

والدم على مدى تاريخه الطويل الذي امتد عشرات 
السني، هذا التاريخ الطويل من العذاب للمفكرين 

والعوائل واملناضلي لم يتعرض له الباحثون 
واملؤرخون كما ف الدول األخرى. 

لقد ت اتالف تلك الوثائق التي تظهر تاريخ 
اليساريي واالحزاب الشيوعية من قبل اليساريي 

انفسهم حتى ان العديد من اقطاب الفكر اليساري لم 
يكتبوا مذكراتهم وجتاربهم املريرة ومعاناتهم التي 

عاشوها وهم ضحايا االفكار الدينية حتى طوى 
التاريخ، املعلومات الهامة ولم يعد هناك من يتحدث 

عنها، لعل العديد منهم قد اختفوا من الوجود ولم 
يعرف مصيرهم الى يومنا هذا.

"

"



 ٧٠ ٩ الـــعـــدد 

 ٢٠٢٢ / نــوفــمــبــر  ٧٠  تــشــريــن الــثــانــي  الـــعـــدد 

كيف أعاد املؤمتر العشرين للحزب الشيوعي الصيني تشكيل سياسات الصي الداخلية واخلارجية؟

هـؤالء األعـضـاء اجلـدد املـطـلـق لـشـي، لـكـن أيـضـاً 
خـبـراتـهـم الـتـكـنـوقـراطـيـة املـتـصـلـة بـطـمـوح شـي 
لـلـفـتـرة املـقـبـلـة، وعـلـى رأسـهـا قـطـاع الـتـكـنـولـوجـيـا، 
واألمـن، والـتـحـديـث الـعـسـكـري، ومـواجـهـة الـتـغـيـر 
املـنـاخـي .فـعـلـى سـبـيـل املـثـال، ثـمـة سـتـة أعـضـاء 
جــدد (مــثــل مــا تــشــيــنــغــروي، ويــوان جــيــاجــون) 
مــخــتــصــون ف عــلــوم الــفــضــاء والــتــكــنــولــوجــيــا، 
وخمسة ينتمون للصناعات العسكــــــــــــــــــــــــــــرية (مثل 
جـانـغ غـووتـشـنـغ)، واثـنـان مـن عـلـمـاء املـنـاخ الـذيـن 
تــولــوا مــنــاصــب ف وزارة الــبــيــئــة ســابــقــاً (تــشــن 
جـــيـــنـــيـــنـــغ وولـــي غـــاجنـــيـــه). وقـــد صُـــعّـــدَ تـــشـــن 
ونـتـشـنـغ، وزيـر أمـن الـدولـة، إلـى عـضـويـة املـكـتـب 
الـسـيـاسـي ألول مـرة، مـا أثـار اجلـدل حـول الـدور 
املــــعــــزز ألجــــهــــزة االســــتــــخــــبــــارات ف االحتــــاد 
الـسـوفـيـيـتـي وسـيـر الـصـي ف هـذا االجتـاه. فـضـالً 
عـن ذلـك، أُبـقـيَ عـلـى جـانـغ يـوتـشـيـا، الـبـالـغ 72 
عـــامـــاً والـــذي تـــخـــطـــى احلـــد األقـــصـــى وفـــقـــاً 
لـلـتـقـالـيـد الـعـمـريـة، ف عـضـويـة املـكـتـب الـسـيـاسـي 
وصُــعّــدَ ملــنــصــب الــنــائــب األول لــرئــيــس الــلــجــنــة 
العسكـرية التي يرأسها شي. وألول مرة خالل 25 

 . عاماً، خال املكتب السياسي من النساء متاماً
وقـد شـهـدت هـذه الـتـعـديـالت أيـضـاً إنـهـاء" مـبـدأ 
الــقــيــادة اجلــمــاعــيــة" املــســتــمــر مــنــذ عــهــد دنــغ 
تـشـيـاوبـنـغ (تـوف ف عـام1997) مـن خـالل إزاحـة 
 ( لـي كـيـتـشـيـانـغ ووانـغ يـانـغ (كـل مـنـهـمـا 67 عـامـاً
مـن عـضـويـة الـلـجـنـة الـدائـمـة لـلـمـكـتـب الـسـيـاسـي 
. كـــمـــا أُزيـــحَ هـــو  قـــبـــل الـــوصـــول لـــســـن 68 عـــامـــاً
تـشـونـخـوا، أحـد أهـم املـرشـحـي لـرئـاسـة الـوزراء، 
مـن عـضـويـة املـكـتـب الـسـيـاسـي رغـم أنـه أكـمـل لـلـتـو 
59 عـــامـــاً فـــقـــط. لـــكـــن اجلـــانـــب املـــشـــتـــرك بـــي 
الـشـخـصـيـات الـثـالث هـو انـتـمـاؤهـم جلـنـاح الـرئـيـس 
الــســابــق هــو جــيــنــتــاو، املــعــروف بــفــصــيــل "رابــطــة 

الشباب الشيوعي". 
يُـسـتـنـتـج مـن مـنـهـجـيـة تـشـكـيـل الـقـيـادة اجلـديـدة 
أن الـوالء بـات يـسـبـق الـكـفـاءة ف الـصـي. فـعـلـى 
سـبـيـل املـثـال، عـلـى الـصـعـيـد الـداخـلـي، سـيـعـزز شـي 
مـن تـوظـيـف حـمـلـتـه لـتـنـظـيـف احلـزب مـن الـفـسـاد 
السـتـبـعـاد مـعـارضـيـه أو هـؤالء الـداعـمـي لـسـنـوات 
االنــفــتــاح. وقــد ظــهــرت نــوايــا الــرئــيــس الــصــيــنــي 
بـالـفـعـل خـالل املـؤمتـر ف فـرض سـيـطـرة كـامـلـة 

على اجليش ومؤسسات األمن، وهو اجتاه 
يُـتـوقـع أن يـسـتـمـر، ويُـتـوقـع كـذلـك االسـتـمـرار ف 
تـعـزيـز سـلـطـة بـيـجـي عـلـى كـل مـن هـونـغ كـونـغ 
وشـيـنـجـيـانـغ والـتـبـت، ورمبـا يُـعـلَـن عـن حـمـالت 
مماثلة إلخضاع أقاليم أخرى تسكنها األقليات. 
إلـى جـانـب ذلـك، تُـشـكـل سـيـاسـة "صـفـر كـوفـيـد" 
مـعـضـلـة بـالـنـسـبـة لـلـبـاحـثـي واملـتـابـعـي لـلـصـي. 
ويـجـادل بـعـضـهـم بـأن احلـكـومـة الـصـيـنـيـة حتـاول 
العثور على مخرج إلنهائها، وأن تعـــــــــــــــــــــــــــــزيز شي 
لـسـلـطـتـه قـد ميُـهّـد الـطـريـق لـذلـك. لـكـن يـبـدو أن 

هذا املسار غير مرجح، لألسباب اآلتية: 

ثــمــة اعــتــقــاد واســع ف الــصــي بــأن هــذه 1.
الـسـيـاسـة مـنـاسـبـة لـظـروفـهـا وقـد مـنـعـت 
ظــهــور أعــداد وفــيــات كــبــيــرة كــمــا حــدث ف 
بـلـدان أخـرى، عـلـى رأسـهـا الـواليـات املـتـحـدة، 
ولذا فإن مِن غير الواقعي التخلي عنها. 

عـلـى رغـم الـكـلـفـة االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة 2.
والـغـضـب الـسـيـاسـي الـنـاجـم عـن االغـالقـات 
املـتـشـددة، يـرى شـي مـكـاسـب سـيـاسـيـة كـبـيـرة 
مـتـمـثـلـة ف تـشـديـد قـبـضـتـه عـلـى احلـزب 
والـدولـة مـن وراء "صـفـر كـوفـيـد". ويـتـجـسـد 
ذلــك ف مــســاعــدة إغــالق احلــدود وقــيــود 
الـسـفـر عـلـى تـقـلـيـل تـوغـل الـتـأثـيـر الـغـربـي 
ف اجملـــتـــمـــع الـــصـــيـــنـــي. إلـــى جـــانـــب أن 
تـطـبـيـقـات املـراقـبـة والـتـتـبـع املـتـصـلـة بـكـوفـيـد، 
والـسـلـطـات الـواسـعـة الـتـي حـصـل عـلـيـهـا 

املـــــســـــؤولـــــون احملـــــلـــــيـــــون ف األقـــــالـــــيـــــم 
واملـقـاطـعـات، متُـثّـل أدوات سـيـاسـيـة لـلـتـحـكـم 
أكثر ف حركة اجملتمع واجتاهاته العامة. 

ويُــثــبــت الــتــمــسّــك بــســيــاســة "صــفــر كــوفــيــد" أن 
األيــديــولــوجــيــا والــســيــطــرة احلــزبــيــة وهــواجــس 
األمـن الـقـومـي صـارت أولـويـة مـتـقـدمـة ف الـصـي 
عـلـى انـفـتـاح الـسـوق والـنـمـو االقـتـصـادي. ومـن ثـم 
تـزيـد االحـتـمـاالت، ف أعـقـاب املـؤمتـر الـعـشـريـن، 
بــبــقــاء هــذه الــســيــاســة لــفــتــرات طــويــلــة مــقــبــلــة. 
وسـتـؤثـر قـرارات املـؤمتـر الـعـشـريـن حـتـمـاً ف خـطـط 
الـصـي االقـتـصـاديـة وسـيـاسـتـهـا اخلـارجـيـة أيـضـاً 
خــالل اخلــمــســة أعــوام املــقــبــلــة، ورمبــا لــفــتــرات 

زمنية أكبر من ذلك. 

تـأثـيـر نـتـائـج املـؤمتـر الـعـشـريـن عـلـى 
االقتصاد الصيني: 

لـت الـسـلـطـات الـصـيـنـيـة نـشـر مـؤشـرات الـنـمـو  أجـَّ
الــتــي حــان مــوعــد اإلعــالن عــنــهــا خــالل انــعــقــاد 
املــؤمتــر حــتــى ال يــكــون لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى 
أجـوائـه. وف 24 أكـتـوبـر، أظـهـرت بـيـانـات رسـمـيـة أن 
االقـتـصـاد الـصـيـنـي حـقـق نـسـبـة منـو خـالل الـربـع 
الـثـالـث مـن الـعـام اجلـاري بـلـغـت ٪3.9، ف ارتـفـاع 
عــــــن مــــــســــــتــــــوى ٪0.4 املــــــتــــــدنــــــي ف الــــــربــــــع 
الـثـانـي .ويـتـوقـَّع صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي أن يـتـبـاطـأ 
مــعــدل الــنــمــو الــســنــوي ف 2022 ويــبــلــغ ٪3.2، 
نــزوالً مــن 8.1 الــعــام املــاضــي، وأن يــحــقــق ٪4.4 

فقط ف 2023، و4.5٪ فقط ف 2024. 

وســـيـــكـــون لـــلـــمـــؤمتـــر الـــعـــشـــريـــن تـــبـــعـــات عـــلـــى 
االقـتـصـاد الـصـيـنـي أيـضـاً مـتـمـثـلـة ف اسـتـمـرار 
مــعــدالت تــبــاطــؤ منــو لــســنــوات، وهــو مــا يــضــع 
الـصـي أمـام خـطـر دخـول االقـتـصـاد" فـخ الـدخـول 
املـتـوسـطـة". وخـالل خـطـابـه اإلفـتـتـاحـي الـذي قـدم 
فـيـه تـقـريـر الـعـمـل، ذكـر شـي خـمـس مـرات ضـرورة 
الـوصـول إلـى "االعـتـمـاد الـذاتـي الـتـكـنـولـوجـي"، 
وركـز ثـالث مـرات عـلـى "تـعـزيـز مـوثـوقـيـة سـالسـل 
الــتــوريــد ومــرونــتــهــا وأمــانــهــا"، لــكــنــه ذكــر "األمــن 
الـقـومـي" الـصـيـنـي 26 مـرة. ويـعـكـس ذلـك أن أهـم 
أولـويـة اقـتـصـاديـة بـالـنـسـبـة لـشـي ف الـفـتـرة املـقـبـلـة 
سـتـكـون حتـصـي الـصـي مـن الـضـغـوط اخلـارجـيـة 
والـتـقـلـبـات ف الـبـيـئـة اجلـيـواقـتـصـاديـة الـنـاجـمـة 
عــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة ضــد روســيــا، ورمبــا ضــد 
الــصــي الحــقــاً، إلــى جــانــب تــبــعــات "االنــفــصــال" 
االنــتــقــائــي عــن الــواليــات املــتــحــدة، عــلــى حــســاب 

النمو. 

وف شـــكـــل عـــام، يـــتـــضـــح مـــن الـــنـــتـــائـــج األولـــيـــة 
لــلــمــؤمتــر الــعــشــريــن بــعــض املــالمــح األســاســيــة 

بالنسبة خلطط شي االقتصادية، أهمها: 
أوالً، أن األيـديـولـوجـيـا وسـيـطـرة احلـزب واألمـن 
الــقــومــي بــاتــوا مــقــدمــي عــلــى أولــويــة االنــفــتــاح 
االقـتـصـادي ومـعـدالت الـنـمـو املـرتـفـعـة الـتـي رسـمـت 
أولـويـات حـكـام الـصـي مـنـذ عـصـر االنـفـتـاح حتـت 
قـيـادة دنـغ. وقـد اتـسـم حـكـم شـي بـالـتـمـسـك بـرؤيـتـه 
املـاركـسـيـة حملـركـات االقـتـصـاد، وتـفـضـيـل منـوذج 
اقــتــصــاد الــدولــة عــلــى اقــتــصــاد الــســوق احلــر 
(خـصـوصـاً مـنـذ أزمـة األسـواق املـالـيـة الـصـيـنـيـة 
عـــام 2015)، والـــذي انـــعـــكـــس ف االبـــتـــعـــاد عـــن 
الــــتــــوافــــق الــــداخــــلــــي حــــول احلــــاجــــة إلجــــراء 
إصالحات اقتصادية باجتاه املزيد من االنفتاح. 
ثـانـيـاً، أن شـي سـيـعـزز مـن سـيـطـرة احلـزب عـلـى 
الــقــطــاع اخلــاص مــن خــالل مــنــح جلــان احلــزب 
الـشـيـوعـي دوراً أكـبـر داخـل الـشـركـات واملـؤسـسـات 
اخلـاصـة، إلـى جـانـب املـزيـد مـن الـسـيـطـرة احلـزبـيـة 
عــــلــــى خــــطــــط مــــؤســــســــات الــــدولــــة والــــوزارات 

االقتصادية. 
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انــتــهــت فــعــالــيــات املــؤمتــر الــعــشــريــن لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، الــذي بــدأ ف 16 أكــتــوبــر 
واسـتـمـر ملـدة أسـبـوع، بـتـعـزيـز سـلـطـة الـرئـيـس شـي 
جـيـنـبـنـغ ورفـع مـوقـعـه إلـى مـسـتـوى مـؤسـس احلـزب 
واألب الـروحـي جلـمـهـوريـة الـصـي الـشـعـبـيـة مـاو 
تسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــتونغ(توف ف عام1976) ف األدبيات 
األيـديـولـوجـيـة والـقـانـونـيـة لـلـحـزب. وإلـى جـانـب 
ذلــك، أجــريــت تــعــديــالت واســعــة عــلــى الــقــيــادة 

العليا للحزب والدولة. 
تـتـنـاول هـذه الـورقـة بـالـتـحـلـيـل مـخـرجـات املـؤمتـر 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــيــكــلــيــة الــقــيــادة اجلــديــدة، 
والـسـيـاسـات املـتـوقـعـة، وفـقـاً لـلـتـشـكـيـل اجلـديـد، 
عـلـى مـسـتـويـات الـداخـل واالقـتـصـاد والـسـيـاسـة 

اخلارجية. 

الـرئـيـس شـي جـيـنـبـنـغ يُـعـزز نـفـوذه 
ف احلزب والدولة: 

متـكّـن الـرئـيـس شـي جـيـنـبـنـغ مـن مـدّ فـتـرة حـكـمـه 
لـفـتـرة ثـالـثـة، وهـو مُـسـتـجَـد يـحـدث ألول مـرة مـنـذ 
عــهــد مــاو. وقــد عــزز شــي ســلــطــتــه عــلــى احلــزب، 
وعــزز نــفــوذ احلــزب عــلــى الــدولــة واجملــتــمــع، مــن 
خـالل تـعـديـل مـيـثـاق احلـزب الـشـيـوعـي لـيـشـمـل 
مـفـهـومـي أيـديـولـوجـيـي جـديديـن: "األسـاسـي" 
و"الـضـامـنـي". وقـد ظـهـر مـفـهـوم "األسـاسـي" ألول 
مـرة ف نـصـوص الـقـرار الـتـاريـخـي الـثـالـث، الـذي 
أقـــر ف نـــوفـــمـــبـــر 2021. ويـــعـــنـــي هـــذا املـــفـــهـــوم 
الـتـأسـيـس ملـوقـع شـي بـوصـفـه "جـوهـر" الـقـيـادة، 
وتــرســيــخ قــواعــد فــكــره األيــديــولــوجــي ف صــيــغــة 
"فـــكـــر شـــي جـــيـــنـــبـــنـــغ عـــن االشـــتـــراكـــيـــة ذات 
اخلـصـائـص الـصـيـنـيـة ف الـعـصـر اجلـديـد". أمـا 
مــفــهــوم "الــضــامــنــي"، الــذي أُقــر خــالل اجلــلــســة 
الـسـادسـة لـلـمـؤمتـر الـتـاسـع عـشـر ف نـوفـمـبـر 2021 
أيــضــاً، فــيــطــالــب أعــضــاء احلــزب الـ 96 مــلــيــونــاً 
بـضـرورة حـمـايـة "جـوهـر" الـقـيـادة املـتـمـثـل ف شـي، 

وحماية قيادة احلزب املركزية ف الصي. 
وأقــر املــؤمتــر تــعــديــالت جــوهــريــة عــلــى فــريــق 
الــقــيــادة الــعــلــيــا لــلــحــزب، املــتــمــثــلــة ف أعــضــاء 
الــلــجــنــة الــدائــمــة لــلــمــكــتــب الــســيــاســي وأعــضــاء 
املـكـتـب الـسـيـاسـي. واُسـتـبـعِـد أربـعـة أعـضـاء مـن 
الـلـجـنـة الـدائـمـة لـلـمـكـتـب الـسـيـاسـي ( وهـي مـؤلـفـة 
مـــن ســـبـــعـــة أعـــضـــاء) هـــم: رئـــيـــس الـــوزراء لـــي 
كـيـتـشـيـانـغ، ورئـيـس مـجـلـس الـشـعـب الـصـيـنـي لـي 
جــانــشــو، ورئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــمــؤمتــر 
االسـتـشـاري الـسـيـاسـي وانـغ يـانـغ، ونـائـب رئـيـس 
الــوزراء هــان جــانــغ. وعُــيّ ف عــضــويــة الــلــجــنــة 
الـدائـمـة بـدالً مـنـهـم: سـكـرتـيـر احلـزب ف شـانـغـهـاي 
واملـــرشـــح لـــتـــولـــي رئـــاســـة مـــجـــلـــس الـــوزراء لـــي 
تـشـيـانـغ، الـذي أصـبـح الـرجـل الـثـانـي ف احلـزب، 
إلــى جــانــب ســكــرتــيــر احلــزب ف بــيــجــي تــســاي 
تــشــي، ومــديــر املــكــتــب الــعــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
والسكـــــــــــــــــــــــــــرتير الشخصي لشي دينغ تشويتشنغ، 
بـاإلضـافـة إلـى سـكـرتـيـر احلـزب ف غـوانـدونـغ لـي 
تــشــي. وتــشــيــر هــذه الــتــعــديــالت إلــى أن شــي لــم 
يـعـي خـلـيـفـة مـحـتـمـالً لـه بـالـنـظـر إلـى أعـمـار مـن 
جــرى تــصــعــيــدهــم. لــكــن، بــعــد هــذه الــتــغــيــيــرات 
الــراديــكــالــيــة، بــات مــن احلــكــمــة الــتــعــاطــي مــع 
الـقـواعـد الـتـقـلـيـديـة بـبـعـض الـشـك إذ لـم يـعـد 
ممـــكـــنـــاً تـــوقـــع مـــا ميـــكـــن لـــشـــي الـــقـــيـــام بـــه ف 

املستقبل. 
وف عـضـويـة املـكـتـب الـسـيـاسـي، اُسـتـبـدِلَ 13 مـن 
. وقــد عــكــســت االخــتــيــارات والء  أصــل 17 عــضــواً

ثـالـثـاً، ثـمـة تـركـيـز عـلـى مـفـهـوم" الـتـداول املـزدوج 
"الــقــائــم عــلــى الــتــحــوّل لــالعــتــمــاد عــلــى دعــم 
االســتــهــالك احملــلــي وتــقــويــة قــدرات االكــتــفــاء 
الـذاتـي ف قـطـاع الـتـكـنـولـوجـيـا وسـالسـل الـتـوريـد. 
ويُـتـوقـع أن تـسـتـمـر الـصـي ف هـذا الـتـوجـه الـذي 
يـبـنـي منـوذج الـنـمـو االقـتـصـادي الـصـيـنـي عـلـى قـوة 
الـسـوق احملـلـي بـدالً مـن االعـتـمـاد الـطـويـل عـلـى 
"الـتـداول اخلـارجـي" أو الـسـوق الـعـاملـي والـديـون 

كمحركي للنمو. 

رابـعـاً، أنـهـى شـي مـفـهـوم دنـغ عـن "املـرحـلـة األولـيـة 
لـالشـتـراكـيـة" الـتـي تـتـطـلـب الـتـعـايـش مـع درجـة 
عـالـيـة مـن عـدم املـسـاواة والـتـنـاقـضـات الـتـنـمـويـة 
قــبــل الــوصــول حلــال رفــاهــيــة اجملــتــمــع. وقــد ركــز 

شي أيضاً على مفهوم" الرخاء املشترك "ال 
إلـى جـذب الـصـي بـعـيـداً عـن منـوذج الـرأسـمـالـيـة 
الــغــربــيــة، والــتــســريــع مــن الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر 
املـدقـع، وإعـادة تـوزيـع الـثـروة بـهـدف الـتـسـريـع مـن 

الوصول إلى هدف الرفاهية. 
خـامـسـاً، واسـتـنـاداً إلـى مـا سـبـق، يُـتـوقـع أن يـسـرّع 
شـي مـن سـيـاسـة الـتـخـفـيـف مـن الـديـون املـتـراكـمـة، 
خــصــوصــاً ف قــطــاع الــعــقــارات، رغــم الــتــبــعــات 
الـسـلـبـيـة لـهـذه الـسـيـاسـة عـلـى املـدى الـقـصـيـر إلـى 
املـتـوسـط، مـن أجـل بـنـاء منـوذج منـو أكـثـر نـضـجـاً 

واستدامة. 
سـادسـاً، يُـتـوقـَّع أن تُـعـمـَّق مـفـاهـيـم جـديـدة، مـثـل" 
الـسـوق الـوطـنـي املـتـحـد"، و"نـظـام األمـة الـكـامـلـة" 
حلـشـد قـوى اجملـتـمـع الـصـيـنـي بـالـكـامـل مـن أجـل 
تـــعـــزيـــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة ف مـــجـــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة وبــنــاء نــظــام عــازل ضــد 
إجـــراءات احلـــظـــر األمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى شـــركـــات 
الـتـكـنـولـوجـيـا الـصـيـنـيـة، والـذي ميـكـن تـشـبـيـهـه بـ 

"حائط النار" التقني العازل. 
سـابـعـاً، لـم يُـذكَـر اقـتـصـاد اإلنـتـرنـت، املـتـمـثـل ف 
شـركـات عـمـالقـة مـثـل عـلـي بـابـا وتـانـسـنـت، الـتـي 
أحـدثـت ثـورة تـكـنـولـوجـيـة واقـتـصـاديـة ف الـصـي 
خـالل الـعـقـد املـاضـي، عـلـى اإلطـالق خـالل تـقـريـر 
عــمــل شــي. بــل حــاول شــي حــشــد الــتــوافــق حــول 
مــجــاالت تــنــافــس الــقــوى الــعــظــمــى، مــن قــبــيــل 
برنامج الصي الفضائي والقوة العسكــــــــــــــــــــــــــــــــرية 
والـرقـائـق وحـمـايـة الـبـيـئـة، وهـو مـا عـكـس شـعـوراً 
بــأن الــصــي قــد دخــلــت بــالــفــعــل مــرحــلــة احلــرب 

الباردة مع الواليات املتحدة. 

مـــســـتـــقـــبـــل ســـيـــاســـة الـــصـــي 
اخلـــــارجـــــيـــــة بـــــعـــــد املـــــؤمتـــــر 

العشرين: 

صـعـد وزيـر اخلـارجـيـة وانـغ يـي إلـى عـضـويـة املـكـتـب 
الـسـيـاسـي لـكـي يـصـبـح أعـلـى دبـلـومـاسـي صـيـنـي، 
ولـيـحـل مـحـل يـانـغ جـيـتـشـه الـذي تـخـطـى سـن 
الـتـقـاعـد. ومُـنِـحَ الـسـفـيـر الـصـيـنـي ف واشـنـطـن، 
املـعـروف بـحـدتـه وقـربـه الـشـخـصـي مـن شـي، تـشـي 
غـانـغ، عـضـويـة الـلـجـنـة املـركـزيـة، وهـو مـا يـؤهـلـه 
لـتـولـي وزارة اخلـارجـيـة أو مـنـصـب دبـلـومـاسـي رفـيـع 

آخر ف املستقبل القريب. 
وف تــقــريــر الــعــمــل الــصــادر عــن املــؤمتــر الــتــاســع 
عــشــر عــام 2017، عــكــســت الــلــهــجــة املــســتــخــدمــة 
إميـان الـزعـيـم الـصـيـنـي أنـه ال يـزال مـن املـمـكـن 
الــتــحــكّــم ف ســيــر عــالقــات الــصــي مــع الــعــالــم 
اخلـارجـي، وخـاصـة الـواليـات املـتـحـدة، وتـعـمـيـق 
اسـتـقـرارهـا والـتـفـرغ لـلـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة مـن 
خـالل الـتـركـيـز عـلـى عـبـارة "الـصـي ال تـزال تـتـمـتـع 
بـفـتـرة مـن الـفـرص االسـتـراتـيـجـيـة"، ويـعـنـي ذلـك 
اعـتـقـاد الـقـيـادة الـصـيـنـيـة آنـذاك بـأن خـطـر احلـرب 
. لـكـن يـبـدو واضـحـاً الـتـغـيّـر  الـبـاردة لـم يـكـن وشـيـكـاً
الـعـمـيـق ف نـظـرة الـصـي لـلـبـيـئـة االسـتـراتـيـجـيـة 

العاملية. 

وقــد غــادرت فــلــســفــة الــصــي لــلــتــعــاطــي مــع هــذه 
الـتـغـيـرات، املـتـمـثـلـة أسـاسـاً ف تـصـاعُـد الـتـنـافـس 
مـع الـواليـات املـتـحـدة وحـلـفـائـهـا، املـنـهـجـيـة الـهـادئـة 
واملـسـتـقـرة والـسـلـمـيـة لـتـقـيـيـم الـتـحـوالت الـدولـيـة 
ف تـقـريـر الـعـمـل هـذا الـعـام. ويـبـدو ذلـك مـفـهـومـاً، 
فــمــنــذ عــام 2017، شــهــد الــعــالــم تــصــاعــد آثــار 
احلــرب الــتــجــاريــة مــع الــواليــات املــتــحــدة، وبــروز 
تـــوافـــق جـــمـــهـــوري ودميـــقـــراطـــي، وبـــدرجـــة أقـــل 
وتــدريــجــيــة، أوروبــي أيــضــاً، بــضــرورة تــصــنــيــف 
. وقـد حتـوَّل ذلـك  بـيـجـي مـنـافـسـاً اسـتـراتـيـجـيـاً
لــتــشــريــع أمــريــكــي عــام 2021 مــتــمــثــل ف قــانــون 
"االبـتـكـار والـتـنـافـس" االسـتـراتـيـجـي. وانـعـكـس هـذا 
الـتـحـوّل الـتـنـافـسـي ف صـورة تـركـيـز أمـريـكـي عـلـى 
حـصـار نـفـوذ الـصـي ف مـنـطـقـة اإلنـدو-بـاسـيـفـيـك، 
وتـصـعـيـد الـضـغـط لـردع بـيـجـي عـن حـصـار تـايـوان، 
إلـى جـانـب ممـارسـة ضـغـوط أيـديـولـوجـيـة مـتـصـلـة 
مبـلـف الـصـي املـتـعـلـق بـحـقـوق اإلنـسـان، وتـشـكـيـل 
حتالفات عسكـــــــــــــــــــــــــــــــرية دولية تستهدف مصالح 
الـصـي (مـثـل كـواد، وأوكـوس)، وحـصـار قـطـاعـات 
تــصــنــيــع الــرقــائــق واالتــصــاالت والــتــكــنــولــوجــيــا 
الـفـائـقـة الـصـيـنـيـة. وجـاء ف اسـتـراتـيـجـيـة األمـن 
الـقـومـي، الـتـي أعـلـنـت عـنـهـا إدارة بـايـدن ف أكـتـوبـر، 
أن الـصـي "هـي املـنـافـس الـوحـيـد الـذي لـديـه نـيـة 
إلعـادة تـشـكـيـل الـنـظـام الـدولـي، وبـشـكـل مـتـزايـد 
القوة االقتصادية والدبلوماسية والعسكـــــــــــــــــــــــــــرية 

والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف". 
وقــد شــكــلــت هــذه الــتــحــوالت االســتــراتــيــجــيــة 
الـعـمـيـقـة الـتـغـيّـر ف الـفـكـر االسـتـراتـيـجـي الـصـيـنـي 
جتـــاه الـــنـــظـــام الـــدولـــي الـــذي بـــرز بـــوضـــوح ف 
اسـتـجـابـة الـصـي لـلـتـنـافـس املـتـصـاعـد ف تـقـريـر 
الـعـمـل لـلـمـؤمتـر الـعـشـريـن. فـعـلـى سـبـيـل املـثـال، 
اُســتُــبــدِلَ االعــتــقــاد املــركــزي بــأن الــصــي ال تــزال 
تـتـمـتـع بـفـتـرة مـن "الـفـرص االسـتـراتـيـجـيـة"، إلـى 
تـأكـيـد شـي أنـهـا دخـلـت "فـتـرة مـن الـتـطـور تـتـزامـن 
فـــيـــهـــا الـــفـــرص االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واخملـــاطـــر 
والــتــحــديــات، وتــتــزايــد الــشــكــوك والــعــوامــل غــيــر 
املـتـوقـعـة"، وأن الـصـي تـواجـه "تـغـيـيـرات جـذريـة ف 
املــشــهــد الــدولــي، وخــاصــة احملــاوالت اخلــارجــيــة 
لــالبــتــزاز واالحــتــواء واحلــصــار وممــارســة أقــصــى 
قــدر مــن الــضــغــط عــلــى الــصــي". وأكــد تــقــريــر 
الــعــمــل أيــضــاً أن "احملــاوالت اخلــارجــيــة لــقــمــع 
واحـــتـــواء الـــصـــي قـــد تـــتـــصـــاعـــد ف أي وقـــت"، 
ولـــذلـــك "يـــجـــب أن تـــكـــون الـــصـــي أكـــثـــر وعـــيـــاً 
بـاخملـاطـر احملـتـمـلـة، وأن تـكـون مـسـتـعـدة لـلـتـعـامـل 

مع أسوأ السيناريوهات". 
ومـن ثـم، يُـتـوقـَّع أن يـسـتـمـر شـي، خـالل اخلـمـسـة 
أعـوام املـقـبـلـة، ف الـتـحـكـم ف وإعـادة تـشـكـيـل الـرأي 
الـعـام الـداخـلـي بـاجتـاه تـعـمـيـق الـنـظـرة الـسـلـبـيـة 
جتـاه الـواليـات املـتـحـدة مـن خـالل تـغـذيـة الـنـزعـة 
الـقـومـيـة. وحتُـقـق هـذه الـنـزعـة مـكـاسـب سـيـاسـيـة 
لـشـي، مـتـجـسـدة ف تـعـزيـز مـوقـعـه بـوصـفـه حـائـط 
الـصـد ضـد الـنـفـوذ الـغـربـي، والـشـخـص الـوحـيـد 
الــقــادر عــلــى مــواجــهــة مــحــاوالت أمــريــكــا عــرقــلــة 

الوصول إلى حتقق" جتديد األمة الصينية". 
ويُـتـوقـَّع أيـضـاً أن يـعـمـق شـي الـشـراكـة مـع روسـيـا. 
ويـهـدف الـتـقـارب بـي اجلـانـبـي، مـن وجـهـة نـظـر 
الــصــي، تــخــفــيــف اعــتــمــادهــا االقــتــصــادي عــلــى 
الـغـرب، واسـتـغـالل الـنـظـرة املـشـتركـة الـقـائـمـة عـلـى 
ضــرورة تــغــيــيــر الــنــظــام الــعــاملــي األحــادي. وقــد 

تعمَّقت 
الـعـالقـات بـي اجلـانـبـي مبـسـتـويـات "غـيـر مـسـبـوقـة 
مـن االنـفـتـاح والـثـقـة املـتـبـادلـة والـكـفـاءة"، بـحـسـب 
مـا قـال الـرئـيـس الـروسـي فـالدميـيـر بـوتـي ف 27 
أكــتــوبــر 2022. فــعــلــى ســبــيــل املــثــال، بــلــغ حــجــم 
الـتـبـادل الـتـجـاري بـي اجلـانـبـي 147 مـلـيـار دوالر 

العام املاضي.  
وف الـــفـــتـــرة بـــي أبـــريـــل ويـــولـــيـــو، أي بـــعـــد بـــدء 
احلـــرب األوكـــرانـــيـــة، زادت صـــادرات روســـيـــا إلـــى 
الـــصـــي مـــن الـــنـــفـــط مبـــعـــدل 17٪، ومـــن الـــغـــاز 
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 ٢٠٢٢ / نــوفــمــبــر  ٧٠  تــشــريــن الــثــانــي  الـــعـــدد 

وتــخــلــي واشــنــطــن الــتــدريــجــي عــن الــضــمــانــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة املـــتـــصـــلـــة بـــســـيـــاســـة "الـــصـــي 
الـواحـدة" (وتـأكـيـد الـرئـيـس األمـريـكـي أكـثـر مـن 
ة بـالده الـدفـاع عـن تـايـوان ف حـال الـغـزو  مـرة نـيـَّ
الـصـيـنـي)، كـمـا تـعـتـقـد الـقـيـادة الـصـيـنـيـة. وقـد 
ظـهـرت هـذه الـتـخـوفـات ف الـلـهـجـة الـتـحـذيـريـة 
الـــتـــي تـــبـــنـــاهـــا تـــقـــريـــر الـــعـــمـــل خـــالل املـــؤمتـــر 
الـعـشـريـن، والـذي أكـد أن الـصـي لـن تـتـنـازل عـن 
خـــيـــار الـــقـــوة لـــتـــوحـــيـــد اجلـــزيـــرة مـــع الـــصـــي، 
ـن عــبــارات مــثــل "يــجــب أن تــتــحــقــق إعــادة  وتــضــمـَّ
الـتـوحـيـد الـكـامـل لـألمـة"، وحـذر الـقـوى اخلـارجـيـة 
(املــقــصــود الــواليــات املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا) مــن 
الـــتـــدخـــل. ولـــم يـــضـــع شـــي حـــداً زمـــنـــيـــاً لـــضـــم 
اجلـزيـرة قـبـل مـؤيـة تـأسـيـس جـمـهـوريـة الـصـي 
الـشـعـبـيـة عـام 2049، لـكـن لُـوحـظ جتـاهـل الـنـسـخـة 
اخملـتـصـرة مـن الـتـقـريـر الـتـي شـمـلـهـا خـطـاب شـي لـ 
"تـوافـق عـام 1992" ومـبـدأ "دولـة واحـدة ونـظـامـي" 
مـع تـضـمـيـنـهـمـا ف الـنـسـخـة الـكـامـلـة. ويُـوحـي ذلـك 
أن شـي أراد إرسـال رسـالـة حتـذيـريـة، ال حتـمـل أي 
نـزعـة تـصـاحلـيـة، إزاء كـلٍّ مـن اإلدارة األمـريـكـيـة 
وحـكـومـة الـرئـيـسـة الـتـايـوانـيـة تـسـاي إنـغ ون. ومـن 
غـيـر املـتـوقـع أن حتـدث تـغـيـيـرات بـاجتـاه الـتـهـدئـة 
بــعــد املــؤمتــر، بــل ســيــكــون الــســؤال: أي نــوع مــن 

الـضـغـوط اجلـديـدة الـتـي سـتـمـارسـهـا بـيـجـي عـلـى 
تــايــوان؟ وهــل تُــقــدم الــصــي عــلــى غــزو أو حــصــار 

اجلزيرة قريباً؟ 

ع أيـضـاً أن يـشـتـد الـتـنـافـس مـع الـواليـات  ويُـتـوقـَّ
املــتــحــدة حــول الــنــفــوذ ف دول اجلــنــوب الــعــاملــي، 
ومــــنــــهــــا دول الــــشــــرق األوســــط، خــــصــــوصــــاً ف 
اجملــاالت األمــنــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة والــثــقــافــيــة 
واأليــديــولــوجــيــة. وســيــزداد هــذا الــتــنــافــس كــلــمــا 
زادت هـــذه الـــدول مـــن الـــتـــحـــوط ف عـــالقـــاتـــهـــا 
بـالـواليـات املـتـحـدة مـن جـهـة والـصـي وروسـيـا مـن 
جـهـة أخـرى، وهـي مـنـاطـق تُـعـوّل عـلـيـهـا الـصـي 
كـثـيـراً ضـمـن نـظـرتـهـا االسـتـراتـيـجـيـة لـلـتـحـول إلـى 
قـوة عـظـمـى. ويـتّـسـق هـذا املـسـار مـع مـا سـمـاه مـاو 
تسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتونغ" املناطق الوسيطة" بي الصي 
والـواليـات املـتـحـدة واالحتـاد الـسـوفـيـيـتـي خـالل 
سـنـوات احلـرب الـبـاردة. ومـع اشـتـداد الـتـنـافـس، 
وتــبــنــي الــصــي لــهــجــة أكــثــر تــصــعــيــديــة وحــزمــاً 
وتـنـافـسـيـة، كـمـا ظـهـر خـالل املـؤمتـر الـعـشـريـن، فـإن 
أهـمـيـة هـذه الـدول "الـوسـيـطـة" سـتـزداد خـصـوصـاً 
بـعـد الـتـحـوالت اجلـيـوسـيـاسـيـة واجلـيـواقـتـصـاديـة 
(خـصـوصـاً ف سـوق الـطـاقـة) الـنـاجـمـة عـن تـبـعـات 
احلــرب ف أوكــرانــيــا والــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى 

مبـقـدار ٪50، ومـن الـكـهـربـاء بـ 6٪، مـقـارنـة بـنـفـس 
الـــفـــتـــرة مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، مـــســـتـــفـــيـــدة مـــن 
الـتـخـفـيـض الـكـبـيـر ف األسـعـار. لـكـن يُـتـوقـع أن 
تــتــســبــب الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة ف تــعــثــر تــعــاف 
االقـتـصـاد الـروسـي لـسـنـوات، وهـو مـا سـيـؤثـر عـلـى 
طــمــوح الــتــكــامــل االقــتــصــادي بــي اجلــانــبــي. 
ويُــتــوقــع أيــضــاً أن يــبــرز ذلــك ف تــردد الــشــركــات 
الـصـيـنـيـة ف الـتـوسـيـع مـن اسـتـثـمـاراتـهـا ف الـسـوق 
الـروسـي لـتـجـنّـب الـعـقـوبـات، وف قـدرة االقـتـصـاد 
الـروسـي عـلـى املـسـاهـمـة مـع الـصـي ف تـفـكـيـك 
الـهـيـمـنـة اجلـيـواقـتـصـاديـة األمـريـكـيـة عـلـى الـنـظـام 

العاملي. 
ومـنـذ صـعـوده إلـى أعـلـى هـرم الـسـلـطـة عـام 2012 
لـيـصـبـح أمـي عـام احلـزب الـشـيـوعـي، ثـم رئـيـس 
الـدولـة بـالـعـام الـتـالـي، أضـفـى شـي حَـزْمـاً يـتـصـف 
بـالـعـنـف عـلـى سـيـاسـة الـصـي إزاء تـايـوان. وشـمـلـت 
هذه السياسة ممارسة ضغوط عسكــــــــــــــــــــــــرية على 
اجلــزيــرة، وصــلــت إلــى ذروتــهــا بــعــد زيــارة رئــيــســة 
مــجــلــس الــنــواب األمــريــكــي نــانــســي بــيــلــوســي ف 
أغــســطــس املــاضــي، فــضــالً عــن تــضــيــيــق حــلــقــة 
االعـتـراف بـتـايـوان عـلـى املـسـرح الـعـاملـي. وتـصـدر 
هـذه الـنـزعـة مـن قـلـق بـيـجـي بـشـأن ابـتـعـاد تـايـوان 
عــن الــصــي واقــتــرابــهــا مــن الــواليــات املــتــحــدة، 

روسـيـا، ومـع حتـوّل تـركـيـز واشـنـطـن عـنـاصـر قـوتـهـا 
الـشـامـلـة بـاجتـاه التـنـافـس مـع الـصـي ف اإلنـدو-
بـاسـيـفـيـك، وحـصـار روسـيـا ف شـرق أوروبـا، وإطـالـة 
أمــد الــتــعــاف االقــتــصــادي الــعــاملــي جــراء تــراجــع 

التعددية ف املدى القريب. 

االستنتاجات 

وضـع شـي جـيـنـبـنـغ نـهـايـة حـقـيـقـيـة لـنـمـوذجـي 
سـيـاسـيـي: األول منـوذج دنـغ تـشـاوبـيـنـغ وجـيـانـغ 
زميــي وهــو جــيــنــتــاو لــلــتــشــاركــيــة الــســيــاســيــة 
والـقـيـادة اجلـمـاعـيـة واملـؤسـسـاتـيـة، والثـانـي لـعـصـر 
االنــفــتــاح االقــتــصــادي واالنــدمــاج الــعــاملــي الــذي 
بـدأه دنـغ ف نـهـايـة الـسـبـعـيـنـيـات. وقـد أظـهـر تـقريـر 
الــعــمــل لــلــمــؤمتــر الــعــشــريــن لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
الـــصـــيـــنـــي أن شـــي اســـتـــبـــدل الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة 
الـتـكـنـوقـراطـيـة بـاأليـديـولـوجـيـا املـمـزوجـة بـالـوالء 
الــتــكــنــوقــراطــي املــتــمــثــل ف فــلــســفــة الــســيــاســات 
املــســتــقــبــلــيــة وتــصــعــيــد مــســاعــديــه وأصــدقــائــه 
السابقي ذوي اخلبرة ف مجاالت الــــــــــــــــــــــــــتنافس 
املــبــاشــر مــع الــغــرب إلــى مــراكــز صــنــع الــقــرار. 
ويــلــخــص كــيــفــي رود، اخلــبــيــر ف شــؤون الــصــي 
ورئـــيـــس وزراء أســـتـــرالـــيـــا الـــســـابـــق، هـــذا املـــســـار 

بـالـقـول" إن شـي حَـرَفَ الـسـيـاسـة الـداخـلـيـة بـاجتـه 
الــيــســار الــلــيــنــيــنــي، واالقــتــصــاد بــاجتــاه الــيــســار 
املـاركـسـي، والـسـيـاسـة اخلـارجـيـة بـاجتـاه الـيـمـي 

القومي“. 

ويُــعــيــد هــذا املــســار الــصــي، وبــشــكــل حــاســم، إلــى 
عـــصـــر احلـــكـــم األوحـــد، املـــتـــزامـــن مـــع حتـــوالت 
اقــتــصــاديــة جــذريــة يــقــودهــا شــي مــن الــقــفــزات 
االقــتــصــاديــة الــســريــعــة بــاجتــاه منــوذج الــنــضــج 
االقــتــصــادي املــتــســم مبــعــدالت منــو مــنــخــفــضــة، 
ومـحـركـات اقـتـصـاديـة مـنـتـجـة ومـركـزة ف مـجـاالت 
ستُمثّل املتغير احلاسم ف النتيجة النهايـــــــــــــــــــــــــــــــة 

لتنافس القوى العظمى خالل هذا القرن. 
ومـن ثـمّ، فـإن املـؤمتـر الـعـشـريـن لـلـحـزب الـشـيـوعـي 
الـصـيـنـي سـيـسـجـل ف تـاريـخ الـبـالد بـاعـتـبـاره نـقـلـة 
نــوعــيــة ف الــطــريــقــة الــتــي يــدرس بــهــا املــراقــبــون 
اخلـارجـيـون الـصـي ويـحـاولـون فـهـمـهـا مـع انـهـيـار 
األمنــاط الــقــدميــة ف الــتــفــكــيــر، وبــدء صــعــود 
أمنـاط جـديـدة سـيـسـتـغـرق تـشـكّـلـهـا سـنـوات قـبـل أن 
تــصــبــح منــوذجــاً تــوافــقــيــاً لــتــحــلــيــل الــشــؤون 

الصينية. 
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