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 اإلهــــداء

  : وجلإىل من قال فيهما عز 
﴿واخفض هلما جناح الذل من الرمحـة       
   ،وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا﴾

  اء،ـحبا ووف ..  وابنيت آيةرفيقة دريبإىل 
روح األمـل   نفـسي    يفإىل كل من بعث     

  ده،ـدت أن أفقـالذي ك
  ،طالب العلـمذة وــــاألساتإىل 

  .أهدي هذا العمل املتواضع
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  . هذا البحثمتامإ
أتوجه بالشكر اجلزيل إىل األستاذ املشرف      : ثانيا

 وتوجيهاتـه   هتشجيعات على   عمار بن سلطان  
 حمند برقوق أاألستاذ  القيمة، دون أن أنسى     

  الطريق،أنار يل  أرشدين والذي
 يف  ،بشكل أو بـآخر    ،أشكر كل من ساهم   :  ثالثا

 . هذا العملإجناز

 انـر وعرفـشك



أ 

  ةــاملقدم
  

 ،املرتبطة بالدولة احلديثة من أعقد الظواهر السياسية املعاصرة" التحول السياسي"تعترب ظاهرة 
 أو من حيث عناصره غري ،ليس فقط من حيث عدم القدرة على التنبؤ مبكان وزمان حدوث التحول

جزئي (رجته القابلة للتعميم الكلي حبكم خصوصيات الوحدات السياسية، وإمنا من حيث شكله ود
) مداه(وميكانيزماته وأهدافه ) تدرجي أو صدمي(وحركيته ) سلمي أو انقاليب(ومنطه ) أو شامل

 .وما قد ينطوي عليه من خماطر، السيما بالنسبة للشعوب املنقسمةوتداعياته، 
 وبصرف النظر عن طبيعة التحول السياسي من حيث كونه انتقال من نظام ،باإلضافة إىل ذلك

، فإنه من املتعذر التحكم أو التحديد الدقيق  أو مناقض له متاماني إىل نظام سياسي خمالفسياسي مع
  .ملساره، بسبب تفاعل عوامل داخلية وخارجية قد تدفع أو تعيق عملية االنتقال

  :وعـة املوضـوأمهية ـطبيع :والأ
نصف الثاين من ، اليت ميزت ال"التحول السياسي املضاد"و" التحول السياسي"استقطبت ظاهرة 

 الصراع التارخيي املرير بني القطبني الرأمسايل -إىل حد بعيد-القرن العشرين واليت عكست 
واالشتراكي، اهتمام الكثري من املختصني يف قضايا التنمية والتحديث السياسي، حماولني دراسة وفهم 

  .هذه الظاهرة من خمتلف جوانبها وزواياها املتباينة
  :وعـة املوضـ طبيع-01

إن التغري أو التحول ظاهرة طبيعية قابلة للمالحظة وتشمل كافة مناحي احلياة، يف عالقة 
غري أن أي نسق اجتماعي أو سياسي يتجاذبه تياران . اإلنسان بالطبيعة ويف عالقته بأخيه اإلنسان

ة ، يعمل على احلفاظ عليه وضمان استمراره وتثبيت دعائمه، من خالل التنشئاألول: متضادان
االجتماعية، احملافظة على العادات والتقاليد ونقل اإلرث الثقايف من السلف إىل اخللف وأساليب 

، يسعى إىل إعادة النظر فيه وتغيريه وتبديله، من خالل حماوالت التعديل، الثاينالضبط االجتماعي، و
ن هذه الزاوية وعليه فإن دراسة أي جمتمع من اجملتمعات م. اإلصالح، التحديث بل وحىت الثورة

  . الثبات يف احلركة واحلركة يف الثبات: يتطلب األخذ بعني االعتبار وجهي الصورة، صورة الواقع
تشري العالقة الوثيقة بني التحول السياسي وبني السلطة السياسية إىل استحالة من جهة أخرى، 

ور على منوذجني للتحول دراسة هذه الظاهرة مبعزل عن النظام السياسي، إذ من الصعوبة مبكان العث
ومن مثة فإن البحث يف االنتقال السياسي يف أي وحدة سياسية دون اإلملام . السياسي متطابقني متاما

بيد أن ذلك ال ينفي الفكرة القائلة بأن فهم حتول سياسي . خبصوصيات نظامها السياسي غري جمدي
  .ة أخرىيف بلد ما قد يساعد على تفسري ظاهرة سياسية مماثلة يف دول

  
 



ب 

  : أمهيـة املوضـوع-02
 أحداثا كربى قلبت -وما يزال–شهد النصف الثاين من عقد مثانينات القرن العشرين 

وتأيت البرييسترويكا أو الثورة . األوضاع السائدة ما بعد احلرب الكونية الثانية رأسا على عقب
اتشوف إىل هرم السلطة ، عقب وصول غورب)سابقا(السياسية املنتهجة يف االحتاد السوفيايت 

  .وتداعياهتا الداخلية واخلارجية، يف مقدمة تلك األحداث
ليس فقط ) 1991- 1985(لقد أفضت التحوالت السياسية العميقة اليت عرفها االحتاد السوفيايت 

األحادية (إىل حترر أوربا الشرقية ووضع معامل نظام عاملي جديد بزعامة الواليات املتحدة األمريكية 
القائم على التوازن بني قوتني عظميني تقودان ) الثنائية القطبية(ليحل حمل النظام القدمي ) بيةالقط

معسكرين متضادين، بل إىل اهنيار وتفكك االحتاد السوفيايت كقوة عظمى شكلت إحدى الدعائم 
  .األساسية للنظام الدويل القدمي

لباحثني واملهتمني بالشأن السوفيايت إن أمهية هذه التطورات اليت جتاوزت ختمينات وحتليالت ا
وبصرف النظر عن طابعها املشهدي، تكمن يف خطورة انعكاساهتا على العديد من بلدان العامل 

 اليت اختارت يف زمن احلرب الباردة املعسكر االشتراكي -مبا يف ذلك عدد من الدول العربية–الثالث 
التارخيي مع املعسكر الرأمسايل بزعامة الواليات بقيادة االحتاد السوفيايت وظلت تسانده يف صراعه 

كيف سيكون مصري بقايا االحتاد : والسؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح هو. املتحدة األمريكية
األمريكي /السوفيايت بعد فقداهنم للمظلة السوفياتية اليت كانوا حيتمون هبا يف ظل نشوة االنتصار الغريب

  وميالد نظام عاملي جديد ؟
يف نظر عدد ال -اللنينية اليت شكلت - األيديولوجية املاركسيةزوال بريق على ذلك، فإن عالوة

 ، بديال عن الرأمسالية-عقود من الزمنيستهان من النخب السياسية والثقافية يف العامل الثالث ملدة 
من  يتطلب مراجعة شاملة ملنظومة كاملة مماسيكون له بدون شك أثره على مواقع فكرية كثرية، 

وهذا ما جتلت معامله األوىل يف ما يسمى بالعوملة باعتبارها أيديولوجية . املفاهيم واألفكار والتطبيقات
وقيم رأمسالية غربية جيب أن تسود عامل ما بعد احلرب الباردة، والنظر إىل احلركات الوطنية 

داد لالحتاد السوفيايت التحررية، اليت ال زالت تناضل من أجل استقالل شعوهبا، على أهنا جمرد امت
 متثل هتديدا للنظام  أو بؤر للتوتر وعدم االستقراراملنهار، أو على أهنا منظمات إرهابية متطرفة

  .   األمريكي الوليد/العاملي
  :ياستنادا إىل ما سبق، ميكن إبراز أمهية املوضوع فيما يل

  .لقائمخلل يف النظام السياسي ا/التحول السياسي هو مؤشر على وجود أزمة - أ
 .التحول السياسي هو مؤشر على رغبة السلطة يف التكيف مع املتغريات اإلقليمية والدولية - ب
  . قد ينطوي التحول السياسي على مضاعفات داخلية وخارجية خطرية يصعب التكهن بنتائجها-ج

  



ج 

  :وعـار املوضـي اختيـدواع -03
  :امثة عوامل ذاتية وموضوعية دفعتنا إىل اختيار املوضوع أمهه

الذي أضحى " التحول السياسي" الرغبة يف اإلطالع على احلقائق العلمية املتعلقة بعملية -أ 
- تتطلع إليه معظم شعوب العامل، مبا يف ذلك الشعوب العربيةاخالل العقود األخرية مطلبا مجاهريي

 هذه الظاهرة  أمال يف حتقيق مستقبل أفضل، والسعي إىل سرب أغواره واملسامهة يف تفسري-اإلسالمية
  .السياسية املعقدة اليت جنحت يف العديد من البلدان وعرفت انتكاسات يف بلدان أخرى

 السعي من خالل اختيارنا لالحتاد السوفيايت كنموذج للدراسة، إىل حتديد طبيعة العالقة -ب
مل يف اإلجابة وبني اهنيار أسس وأركان الدولة، أو بعبارة أخرى نأ" إعادة البناء السياسي"بني عملية 

  ملاذا يتحول التغري السياسي من مبدأ مأمول إىل مبدأ منبوذ ؟: على السؤال التايل
املترتبة عن إعادة ارتباط االحتاد ) سواء كانت سلبية أو إجيابية( الرغبة يف معرفة اآلثار -ج

فة بوالئها لالحتاد ، املعرو"الوطنية"السوفيايت بالغرب على العامل الثالث عموما وعلى الدول العربية 
  .السوفيايت ومعاداهتا للغرب يف زمن احلرب الباردة حتديدا

  :ةـات السابقـالدراس -04
  :حظي موضوع التحول السياسي باهتمام العديد من الدراسات املتخصصة أمهها

، وهي 1980" التحوالت السياسية يف البلدان املتخلفة"يف كتابه : دراسة جون كاوتسكي -أ
سيكية حاول عربها توضيح مسات التحوالت السياسية يف اجملتمعات املتخلفة، من خالل دراسة كال

تطوير بعض العموميات والفرضيات املتعلقة بسياسة التغيري من الطور الزراعي التقليدي إىل الطور 
  .الصناعي املتطور
يف أواخر التحول الدميوقراطي : املوجة الثالثة"يف كتابه : غتونندراسة صامويل هانت -ب

، ركز فيها على اإلطار النظري لالنتقال السياسي من التوتاليتارية 1991" القرن العشرين
إىل الدميوقراطية، عارضا بعض جوانب جتارب التحول اليت شهدهتا العديد من بلدان ) الشمولية(

  .1990 و1974خالل الفترة مابني 
، تناول فيها 1991" يف ظل غورباتشوفاالحتاد السوفيايت"يف كتابه : رنست ماندلأدراسة  -ج

العوامل املساعدة على التحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت، وكذا ميكانيزمات وآليات التغيري 
  .املعتمدة وبعض النتائج اجلزئية احملققة على الصعيدين الداخلي واخلارجي

يف كتاهبم : غايغناس غروزنيي وجون غايت وآن دو تييأثالث دراسات لكل من ماري  -د
، متحورت حول العالقة بني 1993)" 1991- 1985(االحتاد السوفيايت : سنوات غورباتشوف"

 .الغورباتشوفية وبني عملية هيكلة النظام السياسي السوفيايت وتداعياهتا على مصري االحتاد
 



د 

وربا التحوالت السياسية واالقتصادية يف دول أ"يف كتاهبا : ضيبدراسة إنصاف مجيل الر -ه
، تدور حول حمركات انتقال األنظمة السياسية لدول أوربا 1993"دراسة يف الفكر السياسي: الشرقية

  .الشرقية من أنظمة ديكتاتورية شيوعية إىل أنظمة دميقراطية وعالقتها بالبرييسترويكا
، 1997" آليات التغري الدميقراطي يف الوطن العريب"يف كتاهبا : دراسة ثناء فؤاد عبد اهللا -و

تطرقت فيها إىل قضية اإلصالح السياسي الدميقراطي يف الوطن العرب، مركزة على آليات وأدوات 
  .التغيري، مع عرضها لبعض التجارب املعتمدة يف بعض الدول العربية

  :إشكاليـة ومنهجيـة البحـث :ثانيا
  :ةــال الدراســجم -01

، )سابقا( السياسية يف االحتاد السوفيايت تسعى هذه الدراسة إىل حماولة تفسري ظاهرة التحوالت
، أي منذ اإلعالن عن البرييسترويكا كتاريخ افتراضي للشروع يف )1991-1985(خالل الفترة 

مبعىن البحث يف أسباب، ميكانيزمات ونتائج إعادة اهليكلة . عمليات التغيري إىل غاية اهنيار االحتاد
كما تتناول اآلثار املفترضة على ما يعرف بالدول . والدوليةالسياسية ومضاعفاهتا الداخلية، اإلقليمية 

اليمن ، واجلزائر، العراقاملترتبة عن التغريات الدولية، مع التركيز على كل من " التقدمية"العربية 
على اعتبار أن األحداث اهلامة اليت شهدهتا البلدان الثالث قد تزامنت تقريبا مع  ،اجلنويب

  .البريسترويكا
  :شكاليــةاإل -02

 ةعد ، من حيث املبدأ،يف االحتاد السوفيايت كنموذج للدراسة "التحول السياسي" عمليةطرح ت
 ما هي طرق، أساليب وأهداف ،مىت يكون التغيري ضروريا؟، ؟من يغري من ،ملاذا التغيري؟: تساؤالت
  السياسي؟هل هناك عالقة بني التغيري وعدم االستقرار  اتفاق بشأهنا؟ مثة وهل ،التغيري؟

هيكلة تتطلب اهلدم والبناء معا، فهل سيقف احملافظون / التغيري هو عملية إعادة بناءكما أن
 كيف ، منها؟ا أو على األقل جزءمامتيازاهت/موقف املتفرج من عملية التحطيم اليت تستهدف إجنازاهتم

 ا مع مصاحلهسيكون موقف القوى الفاعلة يف الساحة الدولية يف حالة تعارض أهداف التغيري
    التغيري يف تسيري املرحلة االنتقالية؟القائمني على شؤونعلى ضوء فشل ، ما مصري التحول احليوية؟

دولة (فإن إعادة هيكلة السياسية الداخلية لدولة يف حجم االحتاد السوفيايت باإلضافة إىل ذلك، 
 إىل إعادة هيكلة سياستها كوحدة سياسية فاعلة يف نظام دويل سيؤدي على حنو أوتوماتيكي) عظمى

  .اخلارجية ويؤثر بالتايل على نسيج عالقاهتا وحتالفاهتا التقليدية مع اخلارج
 املتمحورة حول التحوالت  ميكن صياغة مشكلة هذه الدراسةؤالت،االتسانطالقا من هذه  

  : يف ما يليالسياسية يف االحتاد السوفيايت
  

  



ه 

  ؟ السوفيايت الفاعلة يف حتول النظام السياسي ما هي املتغريات-أ
  ، عوائق وأبعاد التحوالت السياسية؟نتائج ما هي حمددات، أدوات، أساليب، -ب
يف عالقة الروس بالدول العربية اليت كانت تربطهم هبا عالقات مميزة إبان ما أثر التحوالت  -ج

قف االحتاد السوفيايت ومن بعده روسيا  أو باألحرى ما أثر البرييسترويكا على موا؟احلرب الباردة
  العربية؟من القضايا 

  :اتـفرضيال -03
   :ميكن صياغة فرضيات هذه الدراسة كما يلي

  .السياسييف منوذج نظامها التحول يف الدولة وبني األزمة حدوث  عالقة إرتباطية بني أن هناك -أ
  .اته السياسية اخلارجيةأن التحول يف منوذج النظام السياسي يقتضي حتوال يف توجه -ب
  .شخصيتها القوميةدميومة الدولة تقوم على املوازنة بني تغري سياستها اخلارجية وبني مصاحل أن  -ج
  :ةـنهجيامل -04

، )أنظر االقتراب النظمي(فضال عن اعتمادنا على املنهج القائم على حتليل النظام السياسي 
   :"بالتكامل املنهجي"ل ما يسمى استعنا بثالثة مناهج تضافرت فيما بينها لتشك

باإلضافة إىل الطريقة الكالسيكية املعتمدة يف سرد الوقائع التارخيية املرتبطة : املنهج التارخيي -أ
على سبيل -سعينا ) 1991(إىل غاية اهنياره ) 1922(بالنظام السياسي السوفيايت منذ نشأة االحتاد 

اليت هزت هذا البلد منذ تويل غورباتشوف السلطة ) يسترويكاالبري( إىل تفسري الثورة السياسية -املثال
من زواياها املختلفة، من خالل استعادتنا لوعائها املكاين والزماين والظروف الداخلية ) 1985(

  . واخلارجية احمليطة هبا، حماولني الربط بني األحداث والعوامل السائدة يف تلك احلقبة التارخيية املميزة
تكمن أمهية استخدام هذا املنهج يف املساعدة على التوصل إىل بعض : قارناملنهج امل -ب

احلقائق املتعلقة بالتحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت، كاملقارنة بني مدخالت وخمرجات النظام 
 والكشف عن العناصر واملتغريات القابعة وراء إلغاء ،السياسي السوفيايت قبل وبعد البرييسترويكا

 القيادي للحزب الشيوعي على الصعيد الداخلي، واستبدال مبدأ التصادم مع الغرب مببدأ الدور
  .التعاون على الصعيد اخلارجي

ها إحدى استعملنا هذا املنهج كأداة لدراسة الغورباتشوفية باعتبار: منهج دراسة احلالة -ج
رباتشوف، وإبراز أهم ، من خالل حماولتنا التعمق يف فهم شخصية غوحمددات االنتقال السياسي

احملطات اليت عاشها والصدامات اليت تعرض هلا منذ طفولته إىل غاية وصوله إىل السلطة، وتبيان 
املؤثرة يف اجتاهاته ) االجتماعية، االقتصادية، السياسية والثقافية احمللية والدولية(خمتلف العوامل 

ات اليت شكلت نقطة حتول يف حياته الفكرية وسلوكه السياسي، مع التركيز على األحداث واخلرب
  .وانعكاساهتا على صنع القرار السياسي، وبالتايل على منط وحركية التغيري

  



و 

  :النظريـات -05
هبدف كشف وتفسري اجلوانب املتعددة لظاهرة التحول ) نظريات(ثالث وسائط معرفية وظفنا 

  :السياسي واإلحاطة هبا

والنفسية ) الداخلية واخلارجية( على دور البيئة العملية من خالل التأكيد: نظرية صنع القرار -أ
شكلت : يف عملية صنع القرار السوفيايت املرتبط بإعادة هيكلة السياستني الداخلية واخلارجية

األزمة العامة املتنامية، هشاشة وضعف أداء النظام السياسي، (األوضاع الداخلية وتطوراهتا الالحقة 
والضغوط الغربية عموما واألمريكية ...) س اجملتمع، اهلاجس القوميالصراع على السلطة، تسيي

، ربط املساعدات الغربية مبدى تقدم اإلصالحات السياسية واالقتصادية وتقدمي سباق التسلح(حتديدا 
شخصية غورباتشوف، قيمه، (، والسيكولوجية ...)املزيد من التنازالت االستراتيجية للغرب 

افعه، وضعيته داخل املؤسسة اليت يصدر عنها القرار، الوضع املتأزم، تضافر معتقداته، خلفياته، دو
، شكلت عوامل ومتغريات انعكست ...)عناصر املفاجأة، ضيق الوقت، اإلحساس باخلطر الداهم

  .على طبيعة القرار السياسي السوفيايت على الصعيدين الداخلي واخلارجي
حتاد السوفيايت من حتوالت وتداعياهتا الداخلية ما حدث يف االميكن تفسري : نظرية النظم -ب

  :و اخلارجية، مبوجب هذه النظرية، من زاويتني
كليا يؤثر ويتأثر بالبيئتني الداخلية ) نسقا(اعتبار النظام السياسي السوفيايت نظاما  :األوىل

ت النخبة حاول: (Outputs) واملخرجات (Inputs)واخلارجية اللتني حتيطان به من خالل املدخالت 
 القيام بإصالحات سياسية السياسية السوفياتية يف ظل تنامي املطالب الداخلية وتزايد الضغوط الدولية

، بيد أن )حماولة التكيف( ئ اليت يقوم عليها النظام السياسيواملبادواقتصادية دون املساس باألسس 
رحلة االنتقالية وتلبية الطلبات عامل الزمن، قلة املوارد، عدم قدرة النظام على احتواء مشاكل امل

  .الضاغطة وحتويلها إىل قرارات وأفعال أدى إىل اهنيار النظام
التحول يف / إن التغري:اعتبار االحتاد السوفيايت عنصرا فاعال يف نظامني دويل وفرعي :الثانية

عىن أن إعادة هيكلة مب. املشكلة هلذا النظامما يؤثر يف بقية العناصر ) نسق(أحد العناصر املكونة لنظام 
القطبية (السياستني الداخلية واخلارجية لالحتاد السوفيايت باعتباره عنصرا فاعال يف النظامني الدويل 

دول أوربا (أثر يف الوحدات السياسية ذات العالقة بالنسقني ) حلف وارسو(والفرعي ) الثنائية
السياسية واأليديولوجية ولو بدرجات ويف سلوكاهتا وتوجهاهتا ) الشرقية وبعض دول العامل الثالث

   . وأشكال خمتلفةمتفاوتة
  
  
  
  



ز 

خضوع التابع للمتبوع، / من مبدأ املغلوب مولع بالغالب أو تبعيةانطالقا: نظرية التبعية -ج
وأن العالقة بني املركز واحمليط تسري يف اجتاه واحد من األول إىل الثاين، فإن حدوث حتول سياسي يف 

فالتحوالت السياسية .  األطراف على التكيف والتأقلم مع ما وقع يف القلبمنطقة القلب جيرب
نامجة أساسا عن البرييسترويكا املعلنة يف االحتاد السوفيايت ) احمليط(واالقتصادية يف أوربا الشرقية 

إىل دوما آلية، وهذا يعود ليست غري أن العالقة بني وحدات القلب ووحدات األطراف ). املركز(
 التابعةدول التوافق عملية التحول يف / على دول احمليط، وإىل مدى انسجام)املركز(هيمنة دول درجة 

  .العظمى، وكذا إىل معطيات وخصوصيات دول احمليطدول مصاحل المع 
  :صعوبات وحمـاور الدراسـة :لثاثا
  :ةـات الدراسـصعوب -01

  : البحث يف هذا املوضوعالبد من التسليم منذ البداية بوجود عدة صعوبات تعترض سبيل
 إن موضوع التحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت موضوع شائك وصعب، ليس فقط -أ

بسبب شح املراجع واملعلومات اليت تناولته، وإمنا حبكم عدم اكتمال فصول االنتقال من الشمولية إىل 
 يف هناية املطاف لصاحل حىت وإن حسم األمر(الدميقراطية، حيث ظل الصراع بني احلركة والثبات 

اليت قد -إىل غاية اهنيار االحتاد، أي وأد البرييسترويكا، مما يعين اختصار مدة املرحلة االنتقالية ) التغيري
  . يف بضع سنوات-تطول ملدة عقود من الزمن

 تضارب املعطيات واألرقام بشأن حقيقة الوضع يف االحتاد السوفيايت فعلى سبيل املثال -ب
. ج.آبل ، يف حني يرى )1985-1982( خالل الفترة % 3.5ت ماندل أن معدل النمو بلغ يرى أرنس
وبينما يقول .  أن مثل هذه اإلحصائيات مبالغ فيها وأن حقيقة النمو كانت يف مرتلة الصفراغانيبغيان

 أشارت 1986 عاما سنة 70الباحث عبد اخلالق عبد اهللا أن متوسط عمر املواطن السوفيايت بلغ 
  . عاما60رقام الرمسية أنه مل يتجاوز األ

جمموعة، وفضال /ككتلة"التقدمية" باإلضافة إىل غياب الدراسات اليت تتناول الدول العربية -ج
عن عدم جتانس هذا الصنف من الوحدات السياسية من حيث املصاحل والتوجهات السياسية 

سوفياتية عليها تباينت وتفاوتت من وحدة واأليديولوجية وبالتايل فإن طبيعة ودرجة تأثري التحوالت ال
إىل أخرى، هناك إشكال يكمن يف عدم وجود اتفاق بشأن املعايري اليت يتم على أساسها تقييم اآلثار 

 اليت يظل صداها يتردد على مدى -مبا يف ذلك البرييسترويكا-املترتبة عن األحداث السياسية الكربى 
د تتحول على املديني املتوسط والبعيد إىل إجيابية والعكس صحيح، فاآلثار السلبية ق. فترة زمنية طويلة

  .مثل اآلثار النامجة عن احلرب العاملية الثانية على كل من اليابان وأملانيا الغربية
  

  
  



ح 

  :ةـاور الدراسـحم -02 
املبحث األول حتديد مفهوم :  التحول السياسيلظاهرةيتناول الفصل األول اإلطار النظري 

 من خالل عرض وجهات نظر املختصني املهتمني ،لغة واصطالحا ومن زوايا خمتلفةلسياسي التحول ا
األول : بالظاهرة، والتأكيد منذ البداية من الناحية املنهجية، أن موضوع الدراسة يتضمن شقني

يدور حول االنتقال من ) تطبيقي(عام يتمحور حول التحول السياسي الدميوقراطي، والثاين ) نظري(
مولية إىل الدميقراطية وخيص االحتاد السوفيايت، األمر الذي يتطلب فهم ماهية كل من التوتاليتارية الش

 حول ويف املبحث الثاين مت التطرق إىل أهم العوامل الداخلية واخلارجية املساعدة على الت. والدميقراطية
طرق التحول ومشاكل املرحلة /بأما املبحثان الثالث والرابع فقد تناوال على التوايل أسالي .السياسي

  .االنتقالية وكيفية التعامل معها
املخصص للتحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت موضوع ) التطبيقي(يتكون الفصل الثاين 

يدور األول حول األسباب والدوافع : من ثالثة مباحث 1991 و1985دراستنا خالل الفترة ما بني 
والثاين حول األدوات . يف هذا البلد العمالق ضرورة ملحة وحتميةاليت جعلت من التغري السياسي 

واآلليات املستعملة يف عملية إعادة هيكلة أسس ومبادئ النظام السياسي الشيوعي الشمويل 
والثالث حول . واألهداف املرجوة وأهم النتائج احملققة على الصعيدين الداخلي واخلارجي

دية عية اليت اعترضت سبيل اإلصالحات السياسية واالقتصاالصعوبات الذاتية واملوضو/املعوقات
  .وتداعياهتا على مصري االحتاد

يتناول الفصل الثالث اآلثار احملتملة املترتبة عن التحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت على ما 
 األول يستعرض: ويتشكل من مبحثني" الربح واخلسارة"من زاوية " التقدمية"يعرف بالدول العربية 
السوفياتية خالل الفترة املمتدة من خروتشوف إىل غورباتشوف مع التركيز -مسار العالقات العربية

ويتطرق الثاين إىل اآلثار العامة املباشرة وغري املباشرة املتمخضة ليس ". الوطنية"على الدول العربية 
 عن اهنيار واختفاء االحتاد من فقط عن عملية إعادة هيكلة السياسة اخلارجية السوفياتية وإمنا أيضا

  . اخلريطة السياسية العاملية
السوفيايت -أما الفصل الرابع واألخري املخصص لآلثار اخلاصة النامجة عن فك االرتباط العريب

اليت شهدت أحداثا تزامنت تقريبا مع البرييسترويكا فيتكون من " الوطنية"على بعض الدول العربية 
عقب غزوه للكويت، والثاين إىل ما وقع ) 1991 (للعراق ثول إىل ما حديتطرق األ: ثالثة مباحث

 والشمايل اليمن اجلنويب، والثالث إىل إعادة توحيد شطري 1988 بعد أحداث أكتوبر اجلزائريف 
)1989.(  
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  ظاهرة التحول السياسي: االقتراب النظري:  األولالفصل
  :مفهوم التحول السياسي:  األولاملبحث
  :املفهـومف ـتعري:  األولاملطلب

، التغري (Mutation)، من الناحية اللغوية، التبدل (Conversion)" التحول"يقصد بـ 
(Changement) االنتقال ،(Transition))1(إىل حال،   مكان، أو التغري من حال، أو التنقل من مكان إىل

   .)2(والتحول عن شيء يعين االنصراف عنه إىل سواه
-، جرى التأكيد عليه يف التراث العريب)3(التحول هو سنة من سنن اهللا يف خلقه/إن التغري

. اية جلوده فال أول لوجوده، الدائم الكرمي فال آخر لبقائه وال هن...احلمد هللا((يقول ابن األثري : )4(اإلسالمي
احلمد هللا القدمي األول ((: ويقول اجلربيت. ))...فال ينجو منه سواهالتغيري املقدس فال تقرب احلوادث محاه، املرته عن 

وهذا يعين أن التغيري هو . ))..، مفين األمم وحميي الرمم ومبيد النقم وكاشف الغممليتحوالذي ال يزول ملكه وال 
احلياة جيري توظيفه لضبط وتقومي األخالق واملمارسات يف االجتاه أمر طبيعي وضروري من ضرورات 

  .املتوخى أو الصحيح
التحول /التغريقبل التطرق إىل تعريف التحول السياسي جيدر بنا يف البداية التفرقة بني مفهومي 

 بل ا حتدث أو ال حتدث،هو مسألة غري إرادية من حيث كوهنالتغري أو التحول : )5(التحويل/التغيريو
.  من قوانني الطبيعة واجملتمع املتحرك غري القابل للوقف أو التعطيلهي قانون عام ورئيسي

التحول يتجه عموما وعلى املدى الطويل حنو األفضل ولكنه ال يسري دوما يف خط مستقيم فكثريا /والتغري
التحول يف /تغريوما مييز ال. ما تعترض سبيله منعرجات ويتعرض النتكاسات لعوامل داخلية وخارجية

  .اجملتمعات املعاصرة هو أنه يسري بوتائر متسارعة بسبب النمو املضطرد للتقدم العلمي والتكنولوجي
أي توفر إرادة اإلصرار التغري،  فهو حماولة التدخل الواعي للتأثري يف سري التحويل/التغيريأما 

كتب  .قيق الوعود واألهداف املأمولةوالقدرة على ضبطه والتحكم يف مساره جتنبا للمخاطر وأمال يف حت
حول سعي الواليات املتحدة إىل التأثري يف سري ) الكاجييب(مسؤول سامي يف جهاز املخابرات السوفياتية 

إن احلكومة األمريكية بذلت جهودا كبرية للتأثري على ..((األحداث يف روسيا يف االجتاه املرغوب فيه أمريكيا 
  وىـتلك العملية اليت تقوم هبا ق((وهو أيضا  .)6())جيهها باالجتاه الذي حيقق مصاحلهاجمرى األحداث يف روسيا وتو
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  .39-37ص  ، 2001
مجال األسـعد، دار حـوران      .  اجلهماين و د   إبراهيميوسف  : املخابرات األمريكية والسوفياتية ونابض البرييسترويكا اخلفية، ترمجة      : اتشيسالف شريون، خبايا االهنيار   في –)6(

  .179، ص 1998للطباعة و النشر و التوزيع، سوريا 
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ت أبنائه وطموحاهتم وعن مواجهة حتديات العصر، الذاتية لتنقله من حالة يكون فيها عاجزا عن تلبية حاجااجملتمع 
إىل حالة أخرى خمتلفة تتحقق فيه املطالب والطموحات اجلماعية والقيم الدميقراطية كاحلرية واملساواة والعدالة، فينتقل 

يطرته الفعلية اجملتمع من حالة االستالب املفروضة إىل احلالة املرغوبة اليت يستعيد فيها اجملتمع ذاته وهويته من خالل س
على قراره وقدراته وموارده وتثمريها يف التنمية الشاملة واملتوازنة، وممارسته سيادته يف الداخل واخلارج مبوجب 

  .)1())دستوره وقوانينه ووفق القوانني والقواعد الدولية املعمول هبا
، ومرد ذلك "التحول السياسي"اختلف الباحثون حول إعطاء تعريف دقيق لـ أما اصطالحا فقد 

يعود إىل السياق التارخيي أو الظروف السائدة من جهة، وإىل اختالف اجلوانب اليت يركز عليها، 
، األوىل: وميكن تصنيف التعريفات إىل جمموعتني أساسيتني. والزوايا اليت ينظر منها كل باحث للمفهوم

  ".كأسلوب"، تعرفه الثانيةو" كسلوك"تعرف التحول السياسي 
تنظر هذه اجملموعة إىل التحول السياسي كسلوك سياسي جديد جيري  :ل السياسي كسلوكالتحو -01

من وجهة -فالتحول السياسي . انتهاجه يف دولة ما أو جمتمع ما، ويقضي باالنتقال من وضع إىل آخر
هو انتقال من موقع اجتماعي أو سياسي أو إيديولوجي إىل آخر، كاالنتقال  -نظر حممد عابد اجلابري

" رقة احلضارة"إىل " خشونة البداوة"ن أقصى اليسار إىل أقصى اليمني، ومن الفقر إىل الغىن، ومن م
 وتغيري الوالء للشخص أو للحزب، واستبدال غطاء إيديولوجي بآخر، بل -حسب تعبري ابن خلدون–

 ويعين .)2(كل ذلك جيري وفق حركية غري مضبوطة، مما يفتح اجملال أمام كل االحتماالت...آخرلباس 
" التحول السياسي"فقد ورد تعريف . بالنسبة للبعض انتقال من وضع غري دميقراطي إىل وضع دميقراطي

حسب –، وأنه )3))(رغبة حنو التحول التدرجيي إىل الدميقراطية((يف معجم العبارات السياسية احلديثة على أنه 
  .)4))(نظم أخرى دميقراطيةحتول من النظم السياسية غري الدميقراطية إىل (( -هانتنغتون

يف سياق دراستها للتحوالت اجلارفة اليت اجتاحت دول املعسكر االشتراكي خالل هناية القرن 
انتقال األنظمة السياسية يف شرق ((بأنه " التحول السياسي"املاضي، عرفت الدكتورة إنصاف مجيل الربضي 

أو ) استبدادي(حتول من نظام كلياين ((، وأنه )5))(شتراكيةاال/االشتراكية إىل الدميقراطية/أوربا وانتقال الشيوعية
حتول جمتمع من مثل وأهداف معينة إىل مثل ((، ويف معرض آخر )6))(رأمسايل/اشتراكي إىل نظام دميقراطي/شيوعي

ينظر البعض اآلخر إىل املفهوم على أنه عملية تقضي بإعادة النظر يف املبادئ كما . )7))(وأهداف أخرى
ة القيم السياسية السائدة؛ بسبب عدم صالحيتها، أو مواكبتها لروح ومتطلبات العصر، والتوجه ومراجع

  .يف املقابل حنو االلتزام مببادئ وقيم جديدة بديلة
  ـــــــــ

  .122، ص ، جملة املنابر، مرجع سابق"أي تغيري يريده اللبنانيون"أدونيس العكرا .د –)1(
جمموعة من الباحثني، سلسلة كتب املـستقبل       : ، إعداد "املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب    "يف  " لية الدميقراطية واجملتمع املدين يف الوطن العريب      إشكا " حممد عابد اجلابري   –)2(

  .197ص ، 2000لبنان -، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بريوت)19(العريب 
  .159لعبارات السياسية احلديثة، ص وجدي رزق غايل، معجم ا/د جمدي وهبة –)3(
  .57ص عبد الوهاب علوب، جامعة أوكالهوما للصحافة،  : املوجة الثالثة، التحول الدميقراطي يف أواخر القرن العشرين، ترمجةهانتنغون،  –)4(
 )3(،  )2 (.58 ص،  1995األردن  - التوزيع، الطبعة األوىل عمان    دار الفكر للنشر و   إنصاف مجيل الربضي، التحوالت السياسية واالقتصادية يف دول أوروبا الشرقية،            –)5(
  .43، 127 ص  ص نفس املرجع،إنصاف مجيل الربضي،   -)7(، )6(
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فالتحول السياسي بناء على ما جاء يف معجم العبارات السياسية احلديثة السالف الذكر هو أيضا 
 خالل -على سبيل املثال–تحدة األمريكية قد ختلت الواليات املف. )1))(حتول من مواقف سياسية ماضية((

النصف الثاين من القرن التاسع عشر عن مبدأ احلياد أو العزلة يف سياستها اخلارجية، بعد أن أدركت أن 
مصلحتها تقتضي اخلروج من قوقعتها، والسعي يف املقابل إىل التدخل خارج حدودها، أسوة بنظرائها 

  . )2(ط النفوذاألوروبيني، المتالك املزيد من نقا
تركز هذه اجملموعة يف تعريفها للتحول السياسي على الطريقة أو : التحول السياسي كأسلوب -02

فالبعض يرى أن التحول السياسي هو عبارة عن . الكيفية اليت يتم على أساسها إحداث التغيري السياسي
 لوصف التغيري اجلذري يف والثورة البيضاء كما هو معروف مصطلح يطلق جمازا. ثورة سياسية بيضاء

سدة احلكم ويف قمة اهلرم السياسي واالجتماعي من خالل إحداث انقالب سياسي يف مواقع املسؤولية 
 وتعد الثورة السياسية البيضاء أسلوبا مناقضا للثورة الدموية .بوسائل سلمية، أي دون إراقة الدماء

إىل استسالم السلطة أو النخبة احلاكمة وتنازهلا ويرجع السبب يف حصول التغيري الثوري سلميا . احلمراء
بعد أن تدرك عجزها عن مواجهة التحديات  عن احلكم لفائدة قوى سياسية واجتماعية صاعدة بديلة،
فقد اعترب هورويتز يف كتاب نشر له عام . )3(اليت تواجه اجملتمع، وعدم قدرهتا على احتواء أنصار املقاومة

و عبارة عن ثورة سياسية تأيت كرد فعل عن التململ، االنشقاق والتذمر  أن التحول السياسي ه1973
   .)4(لكنه مل حيدد طبيعة هذه القوى واملطالب اليت تسعى إىل حتقيقها تقوم هبا قوى اجتماعية داخلية،
ة  ثورة، حىت ولو كانت ثور- جبميع املقاييس–إن إجناز هدف الدميقراطية هو ((: أما عبد اإلله بلقزيز فريى
وحسب الدكتور أسامة الغزايل حرب فإن التغري اجلذري هو ثورة . )5))(بيضاء ال جتري يف أهنرها الدماء

سريعة وشاملة يف اجملتمع والنظام السياسي يتم مبقتضاه انتقال السلطة السياسية من طبقة إىل طبقة 
 آخذين يف احلسبان "االنقالب السياسي"ويطلق البعض اآلخر على التحول السياسي صفة  .)6(أخرى

حممد عابد اجلابري الذي يقول عن حجم أو درجة التغيري، من حيث كونه تغيريا ثوريا، مثلما هو شأن 
بالنسبة  ، وكذا)7))( ..إن هذه العملية تعد مبثابة إحداث انقالب تارخيي(( :عملية التحول السياسي الدميقراطي

  .)8))(..البا تارخييا على صعيد الفكر واملعتقد، وانقالبا يف الوعيفالدميقراطية متثل انق((: لثناء فؤاد عبد اهللا
  ـــــــــ

  .159، ص مرجع سابقوجدي رزق غايل، /د جمدي وهبة –)1(
احثني، سلـسلة كتـب املـستقبل       جمموعة من الب  : ، إعداد "السياسة األمريكية و العرب   " يف  " الواليات املتحدة و الوطن العريب يف الفترة ما بني احلربني         "خريية قامسية . د –)2(

  .19 ص ،1982لبنان -، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بريوت)2(العريب
  .882،  ص .1981  املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة األوىل، بريوت،الثاينعبد الوهاب الكيايل، موسوعة السياسة اجلزء .د –)3(
  .32-31، ص ع سابقمرجإنصاف مجيل الربضي،  –)4(
  .136ص  مرجع سابق، ، يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب " العوائق واملمكنات: االنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب "عبد االله بلقزيز –)5(
  .318ص  مرجع سابق، " عريباهنيار االحتاد السوفيايت وتأثراته على الوطن ال"راجع كلمة االختتام للدكتور أسامة الغزايل حرب يف  –)6(
  .44 ص  .1997ثناء فؤاد عبد اهللا، آليات التغيري الدميوقراطي يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل .د –)8(، )7(
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 من هذه التعاريف املتباينة أن التحول أو االنتقال السياسي يعين يف عمقه ومشوليته التبديل يتضح
عملية على إجراء قدر كبري من الوتنطوي . سس البنية االجتماعية والسياسية القائمة يف اجملتمعاجلذري أل

التغريات يف النظام السياسي، كأن حيدث تغري يف القيادة السياسية، يليه تغري يف ممارسة السلطة ومن مث يف 
   .)1(لى خمرجات النظامالتوجهات السياسية العامة اليت تؤدي إىل تغريات هيكلية وبنيوية تؤثر ع

    : إىلالدرجة وميكن تصنيف التحول السياسي، من حيث األسلوب: أمناط التحول السياسي -03
حيدث النمط السلمي لالنتقال من نظام سياسي إىل آخر دون اللجوء إىل العنف أو : النمط السلمي - أ

 بإجراء -ألسباب ما–يف دولة ماالثورة العنيفة كوسيلة للتغيري، كأن يبادر زعماء احلكم الشمويل 
إصالحات سياسية واقتصادية عميقة، أو كأن تقوم حكومة سلطوية ما بإجراء مفاوضات مع املعارضة 
يتم من خالهلا التوصل إىل صيغة سياسية ترضي الطرفني تشكل أرضية تفاهم يتم على أساسها الشروع 

أو االنقالب  "الثورة السياسية"ن التغيري صفة لذلك يطلق البعض على هذا النمط مو. يف عمليات التغيري
ومتثل بولندة منوذجا للتحول السياسي السلمي، حيث كانت حركة التضامن قد اختذت عام . السياسي

بيد .  موقفا راديكاليا من النظام الشيوعي احلاكم، وكان رد فعل األخري اللجوء إىل أساليب القمع1981
االعتدال بة تولد العنف غري اجملدي، مما أدى هبما إىل انتهاج سياسة تتسم أن الطرفني أدركا أن الراديكالي

  . )2( حنو الدميقراطية بطريقة سلمية)1989 و1988(البالد أفضت إىل حتول 
حيدث النمط العنيف للتحول السياسي عندما يتم اللجوء إىل السلوك العنيف كونه : النمط العنيف -ب

وينشأ العنف يف حالة العجز عن تغيري الوضع . بري عن املطالب ومحاية املصاحلالوسيلة الوحيدة املتاحة للتع
إن العنف ليعد عنصرا (( :يف إحداث التغيرييقول ثابو بيكي عن دور العنف . القائم بوسائل سلمية

ام القيم تغيري داخلي عنيف وسريع يف نظ((: ويعرف هانتنغتون التغيري العنيف بأنه. )3))(لتحقيق التغيري...هاما
   .)4))(والنشاط احلكومي والقيادات السائدة واملؤسسات السياسية واألبنية االجتماعية

يتعذر حتقيقه عمليا؛ بسبب عقبات  ويعتقد أنصار التحول العنفي أنه عندما يصبح التغيري أمرا ملحا
اركسية ترى أن فامل .الثورة العنيفة الشاملة/متعددة، فإن إمكانية جتسيده مرهونة باستخدام القوة

الصراعات السياسية هي صراعات طبقية بالدرجة األوىل، وأن املصاحل اليت متثلها احلكومات هي 
 .)5(صراعات طبقية بشكل ثابت ورئيسي أيضا، وبالتايل فإن حمرك كل تغيري سياسي هو الصراع الطبقي

لينني هذه النظرية ليصل إىل وقد طور  ".ثورة عنيفة"أي أن التناقض بني الطبقات هو الذي يؤدي إىل 
ضد البورجوازية، " الربوليتارية"حتمية الثورات الوطنية، واحلروب الثورية، من جهة، وحتمية احلرب ((فكرة مؤداها 
  .، لالنتقال من الرأمسالية إىل االشتراكية))..من جهة أخرى،

  ـــــــــ
  .63ص ، مكتبة كدبويل، الطبعة األوىل، )رسالة دوكتوره) (1985-1950(ول العربية صاحل سامل زرتوقة، أمناط االستيالء على السلطة يف الد –)1(
  .287، 254ص املوجة الثالثة، التحول الدميقراطي يف أواخر القرن العشرين، مرجع سابق، هانتنغون،  –)3(، )2(
  .132 ص مرجع سابق،صاحل سامل زرتوقة،  –)4(
  .13ص  بريوت،-مجيل نعيم عون،دار احلقيقة للطباعة والنشر:البلدان املتخلفة، نقله إىل العربيةجون كاوتسكي، التحوالت السياسية يف  –)5(
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 اللينينية من حيث اعتبار الثورة العنيفة الوسيلة -يشترك اخلطاب اإلسالمي األصويل مع املاركسية
جياهد من أجل ... إسالميا ...جمتمعاإننا نريد ((الوحيدة ألحداث التغيري، لكنه خيتلف معها من حيث اهلدف 

 االجتاهان يعوالن على النمط نفهذا. )1))(إنه التغيري اجلذري الذي حيتاج للعمل الثوري...تبليغ الدعوة اإلسالمية
ومن أمثلة النمط العنيف للتحول السياسي ما حدث يف الربتغال . العنفي للتغيري إلهناء نظام احلكم القائم

من الضباط الشباب التابعني لوحدات عسكرية حبرية بانقالب عسكري  عندما قامت جمموعة 1974 عام
ورغم أن الديكتاتوريات عادة ما تقوم خبلع . مت على إثره خلع ونفي الديكتاتور مارشيلو كاتيانو

الدميقراطيات وال تأيت هبا، إال أن هذا االنقالب وضع حدا للديكتاتورية ومهد الطريق أمام إقامة نظام 
  .  )2( البالددميقراطي يف

يتمثل هذا األسلوب يف الترميم واإلصالح والتحسني ملا هو قائم فعال، أي  ):احملدود(التحول اجلزئي -ج
قد حيدث وأن . )3(إجراء روتوشات سياسية واقتصادية أو اجتماعية دون املساس باجلذور واألصول

توحي ظاهريا بدم جديد يسري ويتم تبين اجتاهات سياسية جديدة ما جيتمع احلكام يف نظام تسلطي 
داخل شريان احلياة السياسية، وجيري إحداث تغيري يف اجتاه الدولة مبشاركة فاعلني جدد، أو هكذا يبدو 
 ،على األقل، ويتم طرح تصور مؤداه أن األمر يتعلق بتحوالت عميقة غري مسبوقة تشمل كافة األصعدة

  ).جزئية(شري فقط إىل تغيريات حمدودة بيد أن الواقع العملي يفند ويدحض هذا التصور لي
يتمثل هذا األسلوب يف إحداث تغيري شامل يف حالة عجز القوى التقليدية  ):الثوري(التحول الشامل  -د

مبختلف أمناطها وأشكاهلا عن مواجهة التحديات ومتطلبات التنمية والتقدم، أي إعادة البناء انطالقا من 
وهذا يعين مراجعة جذرية . قتصادية، اجتماعية وإيديولوجية عميقةاجلذور، وإجراء حتوالت سياسية، ا

، وإرساء تقاليد سياسية وثقافية جديدة )4(لشكل السلطة السياسية وحمتواها، وتبديل اهلرم االجتماعي
بتغيري الفلسفة السياسية للدولة واجملتمع، وعدم االكتفاء  يقضي إذ أن هذا األسلوب .لتحل حمل القدمية

األشخاص أو حىت أساليب األداء ومستويات الكفاءة اإلدارية واملهنية ملؤسسات الدولة، هبدف بتغيري 
  .)5(حتقيق احلرية والرقابة اجملتمعية بشكل كامل

هو انتقال نوعي يف طبيعة النظام السياسي وآليـات         التحول السياسي   /نستنتج مما سبق أن التغري    
اعات هلا مصلحة يف التغيري، سواء بلجوئهـا إىل انقـالب     اشتغاله ناجم عن مبادرة تقوم هبا مج      /عمله

وخيضع ). التحول السلمي (أو باستعمال الطرق والوسائل السلمية      ) التحول العنفي (باستعمال القوة   
  .  التحول السياسي لتأثريات تداخل عوامل داخلية وخارجية

  ـــــــــ
  .58 ص  ، مرجع سابق،ثناء فؤاد عبد اهللا –)1(
  .61 ، ص املوجة الثالثة، التحول الدميقراطي يف أواخر القرن العشرين، مرجع سابقنغون، هانت –)2(
  .157 ص  ، مرجع سابق،ثناء فؤاد عبد اهللا –)4(، )3(
  .192 ص  ، نفس املرجع،ثناء فؤاد عبد اهللا –)5(
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  :اإلطار املنهجي للمفهوم :الثاين املطلب
لسياسي مبفهومه العام والبسيط هو انتقال من نظام تأسيسا على ما سبق ميكن القول أن التحول ا

سياسي يتميز خبصوصيات ومميزات معينة حنو نظام سياسي آخر خمتلف عنه أو مناقض له متاما ينفرد 
  . بأسس وقيم سياسية وآليات اشتغال متيزه عن األول أو عن غريه من األنظمة السياسية األخرى

؟ مبعىن أن  التحول من ماذا ؟ وإىل ماذا:  اإلشكال التايلبيد أن التعريف الدقيق لالصطالح يطرح
التعريف اخلاص للتحول السياسي يف وحدة سياسية بعينها يقتضي حتديد طبيعة النظام السياسي املتحول 
منه، أي املراد تركه والتخلي عنه، وكذا حتديد طبيعة النظام السياسي املرغوب يف التحول إليه، أو 

  اية من التغيري ؟ باألحرى ما هي الغ
التحول السياسي مثال عندما ينتقل نظام ملكي إىل نظام مجهوري أو نظام رأمسايل لربايل حيدث 

والعكس صحيح، على غرار ما حدث ) األحادية احلزبية(إىل نظام اشتراكي ) التعددية احلزبية(دميقراطي 
عظمى يف أعقاب احلرب الكونية الثانية يف عدد معترب من دول العامل بعد بروز االحتاد السوفيايت كقوة 

حتت التغيري من بينها العديد من البلدان العربية اليت رفعت خنبها السياسية املتسلمة لزمام احلكم لواء 
القومية، حيث أقدمت على تصفية مواقع االستعمار الغريب وأقامت على /شعار بناء الدولة الوطنية

 وعلى غرار ما حدث أيضا يف دول .)1(واجتماعية جديدة صاديةأنقاضها أنظمة ومِؤسسات سياسية واقت
أوروبا الشرقية يف هناية الثمانينات عقب انكفاء االحتاد السوفيايت وظهور مالمح اهليمنة األمريكية، إذ 

  .اهنارت األنظمة الشيوعية الشمولية فجأة لتحل حملها أنظمة سياسية دميقراطية على الطريقة الغربية
 أن ظاهرة التحول السياسي قد حتدث يف جمموعة من الدول ذات أنظمة سياسية من رغمعلى ال

إال أن ) مثلما سنرى الحقا(احملاكاة /متماثلة يف فترات زمنية متقاربة عن طريق ما يعرف بظاهرة التأسي
التجربة يف حد ذاهتا غري قابلة للتكرار من حيث خصوصياهتا وتتباين من دولة ألخرى تبعا لتبعا 

وتنطبق هذه احلقيقة العلمية على . صائص ومميزات كل منها ولعوامل داخلية وخارجية معقدةخل
 اليت تندرج ضمن سياق التغريات الكربى )موضوع دراستنا(التحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت 

قال بعضها يف انت) التحوالت(اليت حدثت يف هناية القرن ومشلت العديد من بلدان العامل، واملتمثلة 
لة بعضها اآلخر التحول من أنظمة مشولية وتسلطية ذات احلزب الواحد إىل أنظمة سياسية ووحما

   .دميقراطية ذات التعددية احلزبية
، ونظرا ملقتضيات وضرورات البحث العلمي اليت تفرض علينا التقيد باملوضوع قاستنادا إىل ما سب

  :اللتزام بالضوابط املنهجية التاليةوعدم اخلروج عن إطاره، فإننا جمربين على ا
  

  ـــــــــ
  .106 ص ، مرجع سابق،جملة املنابر، "أفكار حول جتارب التغيري يف الوطن العريب"ساسني عساف  –)1(
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 أي االنتقال من نظام سياسي غري دميقراطي ، إننا أمام ظاهرة التحول السياسي الدميقراطي:أوال
أي .  دراسة عامة سنحاول من خالهلا التفسري النظري هلذه الظاهرةوهذه. إىل نظام سياسي دميقراطي

  . التحول السياسي الدميقراطيجيب التأكيد على أن املقصود من التحول السياسي يف هذه الدراسة هو 
) مشويل(إن التحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت باعتبارها انتقال من نظام توتاليتاري  :ثانيا

ظام سياسي دميقراطي أسوة مبا حدث يف دول أوربا الشرقية وكوهنا جتربة سياسية فريدة من شيوعي إىل ن
  .نوعها على األقل من حيث آليات وأدوات التغيري متثل الشق التطبيقي هلذه الدراسة

إن آثار التحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت املفترضة على الدول العربية الراديكالية،  :ثالثا
ف النظر عن كوهنا سلبية أو إجيابية قد تكون مباشرة وغري مباشرة، وقد تظهر على املدى املنظور أو بصر
 )1991-1985(مبعىن أن هذا الصنف من الدول العربية يكون قد تأثر خالل فترة البرييسترويكا . البعيد

ارة أخرى لسنا ملزمني بعب. حتاد السوفيايت وتفكك املعسكر االشتراكيوما بعدها، أي عقب اهنيار اال
 قاصرة عن تبيان مدى تأثر هذه الدول مبا -رغم أمهيتها–بفترة حكم غورباتشوف اليت تبدو يف نظرنا 

  .  حدث يف االحتاد السوفيايت
لكن وقبل التطرق إىل هذه احملاور بشيء من التفصيل، ومبا أن االحتاد السوفيايت كان مصنفا ضمن 

ملاذ الرغبة يف التحول من : ، جيدر بنا اإلجابة على السؤال التايل)لشموليةا(خانة الدول التوتاليتارية 
النظام الشمويل إىل النظام الدميقراطي؟ ولن يتأتى لنا ذلك إال من خالل معرفة ماهية كل من التوتاليتارية 

  والدميقراطية، وأيهما أفضل؟   
   :ماهية التوتاليتارية:  الثالثاملطلب

أو الشمويل أو الكلياين هو نظام سياسي ذو حزب  (Régime Totalitaire) يليتارتاالنظام التو
جبهاز أمن سري قوي وإيديولوجية حمكمة ترسم صورة جملتمع مثايل تلزم احلركة الشمولية نفسها ((واحد مدعم 

ان وال يسمح هذا النظام بوجود أي كي. )1())بتحقيقها وبوجود تنظيمات حكومية لفرض السيطرة واالختراق
 ويعتمد على السيطرة املطلقة والصارمة على كافة مناحي احلياة ،أو والء أو تيار سياسي منظم معارض

يف الدولة أو األمة وطاقاهتا املنتجة بوسائل شرعية أو غري شرعية، حىت ولو اقتضى األمر اللجوء إىل 
ة من طرف جمموعة من فالتوتاليتارية هي جمموعة الطرق واألساليب املستعمل. اإلرغام واإلكراه

األشخاص املسيطرة على نظام احلكم يف مكان وزمان معينني، قصد احملافظة على االحتكار السياسي 
 والشموليون أظهروا على مر التاريخ مقدرة فائقة يف صنع .)2(وضمان السيطرة على احلكم واستمراره
  .)3(النفوذ وبراعة يف التحكم واغتصاب احلرية

  ـــــــــ
  .71 ص املوجة الثالث، مرجع سابق، انتنغتون،ه –)1(
  .128-127 صمرجع سابق،  جون كاوتسكي، –)2(
  16، ص 1993مسية فلو عبود، الطبعة األوىل، دار الساقي، لبنان : صامويل هانتنغون، النظام السياسي جملتمعات متغرية، ترمجة –)3(
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ألصل إىل الظروف اليت أوجدهتا الثورة إن التوتاليتارية كظاهرة تارخيية جديدة نسبيا تعود يف ا
تعي مصاحلها ) …العمال، النقابات، املثقفني(الصناعية اليت أدت إىل صعود جمموعات خمتلفة منظمة 

ومبا أن . املتباينة وتدرك قوهتا اجلماعية، مما أدى إىل ظهور الرغبة يف املشاركة يف صنع القرار السياسي
غىن عنها على اعتبار أهنا تشكل دعامة أساسية للدولة احلديثة فإن النظام هذه القوى اجلديدة املتنامية ال 

السياسي الشمويل يسعى بكل الوسائل املتاحة إىل احتوائها وتوظيفها بشكل يضمن استمراره يف قيادة 
وبناء على هذا التعريف فإن النظام التوتاليتاري أو الشمويل هو نظام ديكتاتوري،  .اجملتمع والدولة

، …ديكتاتورية صفة نتعت هبا عادة األنظمة السلطوية كاألنظمة العسكرية والديكتاتوريات الفرديةوال
  ؟  فما الذي جيمع والذي يفرق بني التوتاليتارية والسلطوية

 على (Régime Autoritaire) (*)والسلطوي (Régime Totalitaire)ليتاري تايعتمد النظامان التو
 مييز األول عن الثاين هو مشولية التحكم املمارس من طرف السلطة احلاكمة  غري أن ما،القمع والطغيان

فالشمولية تتطلب حد أقصى من التنسيق احملكم واملنظم، وال تقبل بوجود . يف حياة األفراد واجلماعات
 . على مجيع مظاهر حياة اجملتمعةالشاملوالسيطرة  أي أهنا جتنح حنو التحكم ،مؤسسات وسيطة مستقلة

بناء دولة قوية متراصة ومنسجمة كليا، وهذا ما يفسر عدم تردد  هيسياسة التحكم الشامل  غاية منالو
اليت من شأهنا ليس فقط محاية الفرد من " مؤسسة وسطية" يف إجهاض أية حماولة إلنشاء نيالتوتاليتاري

  .أسها املشاركة السياسية، بل توعيته سياسيا متهيدا للمطالبة حبقوقه، وعلى ر)1(التأثري التحكمي للدولة
تأسيسا على ما سبق، ميكن القول أن الفوارق بني النظامني الكلياين والسلطوي ليست دائما 

كالمها يدعي امتالكه للحقيقة املطلقة، وكالمها يعمل على إضعاف وهتميش اجملتمع، فواضحة املعامل، 
فراد واملؤسسات وال تتوقف هي على أية قوة تتوقف عليها حياة األ: جعل الدولة هي العليا يف كل جمال((أي 

يكمن يف مشولية التحكم وليس يف حدته، علما أن هما الفارق األساسي بين و.)2)) (اقتصادية مستقلة عنها
كما أن املؤسسات الوسيطة يف الدولة السلطوية تكتسي أمهية . مسألة الشمولية نسبية وقابلة للتدرج

لجأ من تعسف السلطة احلاكمة، ومن جهة أخرى، متثل اجلنني فهي من جهة، تعترب امل: مزدوجة
ولذلك يقال أن التحول من النظام السلطوي إىل النظام الدميقراطي أقل . الدميقراطي يف النظام السلطوي

   .عسرا وإيالما، مقارنة بالتحول من الشمولية إىل الدميقراطية
  
  

  ـــــــــ
و قد يكون احلاكم املطلق الفرد ملكا، أو أمريا         ،  (Olgarchie)و قد يكون احلكم للقلة      ،  (Autocratie)السلطوي فردا واحدا     قد يكون احلكم املطلق يف النظام        –(*)

ـ                 ،"كاريزمية" ذا شخصية باهتة أو      للمؤمنني، أو رئيسا للجمهورية، قد يكون مدينا أو علمانيا،         ق و قد يكون وصوله إىل السلطة إما عن طريـق الوراثـة، أو عـن طري
  ).االنقالب العسكري(االغتصاب املفاجئ للسلطة 

  .61-59 ص،  الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابقاملسألةيف " الليرباليةإطاللة على الدميقراطية  "سعيد زيداين –)2(، )1(
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ه ليتاري قوته ومناعته من حتكمه الشامل وإضعافه للمجتمع، أي أن استمرارتايستمد النظام التو
  :ه يف احلكم مرتبط بتفكيكه وهتميشه لعناصر اجملتمع الفاعلة، وهذا وفقا لألساليب والطرق التاليةءقابو

 يشكل الرعب والترهيب الذي يعد وسيلة من وسائل القمع األكثر جالء أداة :الرعب والترهيب -01
لذي ينتهجه التوتاليتاريون فالنظام القسري ا. وسالحا حادا يف يد النظام الكلياين لتفتيت اجملتمع وإضعافه

 يهدف إىل حتديد هامش مبادرة القوى االجتماعية وتكبيلها، وهذا هو جوهر -كما قال برهان غليون–
وإذا كانت إجراءات االعتقال، اإلعدام، التعذيب واألشغال الشاقة تستهدف فئات . )1(الديكتاتورية

مشوليا باعتباره يزرع اخلوف والريبة يف نفوس معينة تؤثر جزئيا يف اجملتمع، فإن الرعب يكتسي طابعا 
  . فكل فرد معرض للسجن أو االختفاء يف ظروف أو ألسباب تبقى غامضة. كافة شرائح اجملتمع

يف خضم هذا الرعب القاتل ال أحد بإمكانه ضمان عدم تعرضه للوشاية، األمر الذي يستبعد نسج 
ذا يعمد النظام الشمويل من خالل انتهاجه وهك. )2(خيوط مؤامرة ضد النظام خارج إطار دائرته

، وجيعل من )األسرة(ألسلوب الرعب إىل تفكيك عناصر وحدات اجملتمع مبا يف ذلك خليته األساسية 
  .ليتاري مىت شاءتاالفرد املعزول لقمة صائغة يبتلعها النظام التو

لعمالية، اجلمعيات  يعمد النظام الكلياين عادة إىل خلق مؤسسات كاالحتادات ا:اعـاإلخض -02
 وال يقبل بوجود مؤسسات منافسة بديلة، وجيعل من مسألة عضوية …احلرفية، واملنظمات الشبانية 

والغرض من ذلك هو إخضاع األفراد . )3(الفرد يف املؤسسات الرمسية أمرا إلزاميا وليس طوعا
يتم (( :-زيداين سعيد يقول–ففي ظل الشمولية . واجلماعات لسلطته وتوظيفهم يف االجتاه املرغوب

أو مكتب سياسي، أو جلنة   حزب،زعيم أوإخضاع مجيع نواحي احلياة إلرادة السلطة السياسية احملتكرة يف يد 
وكلما زاد حجم الوقت الذي يقضيه الفرد يف هذه املؤسسات، كلما زادت . )4)) (مركزية، أو جبهة وطنية

شاطات اجلماهريية واالستعراضات العسكرية السنوية ثقته يف النظام، وهذا ما يفسر التأكيد على الن
 أن مصلحته -تدرجييا–ويسود االعتقاد لدى األخري . املنظمة اليت تغطي قسطا كبريا من وقت فراغ الفرد

النخبة  -حسب تصوره–املمثلة يف املنظمة العضو فيها يتوافق كليا مع الصاحل العام الذي حترص عليه 
  . السياسية احلاكمة

، أي أن )5( تتحول هذه املؤسسات إىل أدوات للمراقبة، بل لإلقناع والترويج للنظام القائمهكذا
 كشخص مفكر ومقيم وجيعله جمرد أداة طيعة -ومن ورائه اجملتمع-النظام الكلياين يعمد إىل إلغاء الفرد 

ادها وال ، فهو جمرب على التصرف مبوجب هنج أو خطة ال يشارك يف إعد)6(لتحقيق أهداف اآلخرين
  . ختدم مصلحته وأهدافه
  ـــــــــ

  .245 ص،  الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق املسألة يف،"مقدمة نظرية: منهج دراسة مستقبل الدميقراطية يف البلدان العربية "برهان غليون –)1(
  .134، 133كاوتسكي، ص ص   جون –)3(، )2(
  .60 ص  مرجع سابق، سعيد زيداين،-)4(
  .135 ص  مرجع سابق،كاوتسكي، جون –)5(
  .58 ص مرجع سابق،  سعيد زيداين،–)6(
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ليتاري يف أحيان كثرية إىل تا فضال عن أسلويب الترهيب واإلخضاع يلجأ النظام التو:ةـالفربك -03
وتلعب الدعاية . ، من خالل التشديد وإيهام الرأي العام الداخلي بوجود خطر خارجي"الفربكة"أسلوب 
 السياق دورا حموريا هبدف خلق جبهة داخلية موحدة خلف النظام يف مواجهة التحدي األجنيب، يف هذا

إن التأكيد املستمر على التهديد ((: كتب جون كاوتسكي. بصرف النظر عن كونه حقيقيا أو ومهيا
يق خلق صورة االستعماري وحىت التهويل بذلك التهديد فعال حيث مل يعد موجودا على اإلطالق وذلك إما عن طر

تحقيق اهلدف املرجو ال يتم  ف.)1)) (غري حقيقية عرب دعايتهم، أو عرب إحداث هتديد حقيقي عرب سياستهم اخلارجية
عن طريق دعم الوالء واالنسجام اإلجيايب املطلوب فحسب، بل عن طريق خلق مناخ يسوده اخلوف 

خطرا ليس فقط على النظام -ملرسومةوفقا للصورة ا–والكراهية للعدو اخلارجي املفترض الذي يشكل 
احلاكم بل على أفراد اجملتمع ككل، األمر الذي يستوجب احلشد والتعبئة الشاملة، بل عسكرة اجملتمع يف 

  .)2(اجتاه مصلحة النظام التوتاليتاري
   :ةـة الدميقراطيـماهي: رابعاملطلب ال

م واحملكوم، أي بني الدولة واجملتمع      اجتماعي حيدد العالقة بني احلاك    -الدميقراطية هي نظام سياسي   
ويعـود  . وفقا ملبدأي املساواة بني املواطنني ومشاركتهم احلرة يف صنع التشريعات املنظمة للحياة العامة            

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية، ومن مث فإن احلكومة          : أساس هذه النظرة إىل املبدأ القائل     
) الدميقراطية(أما اشتقاق التعبري فيعود أصال إىل كلمة يونانية         . هتممسؤولة أمام ممثلي الشعب ورهن إراد     

 ويعين السلطة، أي سلطة الشعب الذي يشكل أسـاس          Krats ويعين الشعب و   Demos: مؤلفة من مقطعني  
وتتضمن الدميقراطية مبادئ وقيم تعطي املواطنني احلـق يف مراقبـة تنفيـذ             . احلكم ومصدر كل سلطة   

حكم الشعب لصاحل الـشعب     " حقوقهم وحرياهتم املدنية، وقيام تنظيم وفقا ملبدأ         القوانني بشكل يصون  
 عـن األنظمـة     )Polyarchy(وهذا ما مييز النظام الدميقراطي القائم على حكم األكثرية          " بواسطة الشعب 

  .)Oligarchy()3( أو حكم األقلية )Absolute Rule(األخرى القائمة على أساس احلكم الفردي املطلق 
  :تطور مفهوم الدميقراطية -01

مـن  -تنظر إليها على أهنا " النظرية الكالسيكية " تغري مفهوم الدميقراطية عرب العصور فإذا كانت    
، بإعطاء صـورة    )4("املصلحة العامة   "  على أهنا    -من حيث الغرض  -و" إرادة الشعب  "-حيث املصدر 

 ولن يتحقق يف الواقع     ملوهو أمر   "  الشعب حكم الشعب بالشعب لصاحل   "طوباوية للدميقراطية باعتبارها    
حـسب  -على أهنـا   املستمدة من الواقع تنظر إليها" النظرية احلديثة"بإمجاع الباحثني يف املوضوع، فإن    

التدابري املؤسساتية من أجل التوصل إىل القرارات السياسية اليت يكتسب من خالهلـا             (( هنج يعتمد على     -شومبيتر
  . )5)) (لقرار عن طريق التنافس على األصواتاألفراد سلطة اختاذ ا

  ـــــــــ
  .137، 78 ص مرجع سابق، كاوتسكي، جون –)2(، )1(
  751. ص  مرجع سابق، ،الثاينعبد الوهاب الكيايل، موسوعة السياسة اجلزء .د -)3(
  .65، 64. ص  املوجة الثالثة، مرجع سابق،  هانتنغتون،-)5(، )4(
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هي بنية وآليات وممارسة سياسية تقوم على املشاركة        (( - حسني علوان البيج   كما يقول -إن الدميقراطية   
واملشاركة السياسية اليت تعكس . )1)) (السياسية الواسعة عرب قنوات املؤسسات السياسية على أساس من التنـافس         

ر النظـام   جوهر املمارسة الدميقراطية ومتثل مظهرها الرئيسي ترمى أساسا إىل تعزيز دور املواطن يف إطا             
  .السياسي، من خالل مسامهته يف عملية صنع القرارات املتعلقة بالسياسة العامة للبالد

   :خصائص ومميزات الدميقراطية احلديثة -02
تتسم النظم السياسية الدميقراطية املعاصرة خبصائص ومميزات تنفرد هبا عن غريها من النظم غـري               

اسية على نظرية السيادة الشعبية، اختيار احلكام عـن طريـق            ارتكاز السلطة السي   :الدميقراطية تكمن يف  
انتخابات تنافسية حرة ونزيهة يشارك فيها عدة مرشحني يتنافسون على أصـوات النـاخبني ولـيس                

ستفتائية ديكورية لتزكية مرشح واحد، استناد بنية احلكومة على التعددية السياسية وفـصل             اانتخابات  
 حبريات عامة كحرية الرأي والتعـبري، حريـة         نييات حمدودة واحملكوم  صالحبحلكام  متتع ا السلطات، و 

  .)2(الصحافة، حرية االجتماع، حرية إنشاء اجلمعيات، واحلرية الدينية
يرى روبرت دال أن النظام الدميقراطي القائم على حكم الكثرة يتميز عن غـريه مـن األنظمـة                  

ميع األفراد، مبا يف ذلك البالغني املقيمني بشكل دائم         ، اتساع حق املواطنة ومشوله جل     األوىل :)3(خباصيتني
، يتيح حق املواطنة لكل مواطن فرصة تنحية أي مسؤول حكومي من خـالل              الثانيةيف اجملتمع املعين، و   

ويلخص دال العناصر املؤسسة الواجب توفرها يف نظام حكم الكثرة          . التصويت ضده يف عملية االقتراع    
، تتعلق باالنتخابات وتتكفل بضمان حق الترشح لكل من تنطبق          األوىل: )4(يف جمموعتني من املؤسسات   

ز، وضمان حق كل مواطن بالغ املشاركة يف التصويت، وكذا ضمان وضع قرارات             يعليه العملية دون متي   
 .احلكومة الدميقراطية وسياستها رهن املسؤولني الذين أفرزهتم االنتخابات الدوريـة احلـرة والرتيهـة             

دون خـشية التعـرض لعقوبـات أو        ) …حرية الرأي، النقد    ( تتكفل بضمان احلريات العامة      ،والثانية
مضايقات، حق احلصول على معلومات بديلة عن املعلومات الرمسية مع محاية مصادرها، وحرية التنظيم              

  .اخل…املستقل نسبيا، مبا يف ذلك حق تكوين اجلمعيات ذات الطابع السياسي ومجاعات املصاحل
على ما سبق، فإن أي نظام سياسي حيرم قسم من جمتمعه من املشاركة السياسية سواء أكـان   بناء  

من الذكور أو من اإلناث، ومهما كانت املربرات، أو يقضي بالضغط على املعارضـة وإبعادهـا عـن        
املعترك السياسي، أو مصادرة صحفها، أو يعمد إىل التالعب بأصوات الناخبني، أو اللجـوء إىل حيـل                 

تزوير، وغريها من إجراءات التخويف واإلكراه الرامية إىل هتميش وإقـصاء اآلخـر ال يعـد نظامـا                  ال
  .دميقراطيا

  ـــــــــ
  . 156.  ص  الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق،املسألة يف ،"الدميقراطية وإشكالية التعاقب على السلطة " حسني علوان البيج-)1 (
  .18.  ص  مرجع سابق،، ثناء فؤاد عبد اهللا-)2( 
  .17-16. ، ص يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق" مفهوم الدميقراطية املعاصرة " علي خليفة الكواري-)4(، )3(
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  :حدود الدميقراطية احلديثة -03
 رغم اإلجنازات اليت حققتها الدميقراطية املعاصرة يف جمال حقوق اإلنسان وجناحهـا النـسيب يف              
السيطرة على مصادر العنف وإدارة أوجه االختالف والتناقض، بفضل املشاركة السياسية والتداول على             

  :السلطة، إال أهنا الزالت تشوهبا من حيث املمارسة، الكثري من العيوب
 حكم الكثرة الذي هـو      -كما قال دال  -وإمنا هي   " حكم الشعب " الدميقراطية غايتها املثالية     غ مل تبل  -أ

  . )1()الديكتاتورية(قيقة األمر ليس سوى بديال حلكم الفرد املطلق أو حكم القلة يف ح
ن ضمان احلـد األدىن     ععليها الطابع القانوين اإلجرائي      اليت يغلب    الليربالية عجز الدميقراطية    -ب

 امتالك  من املصادر اليت حتقق املساواة السياسية بني املواطنني على أرض الواقع، وتتمثل هذه املصادر يف              
احلد األدىن من الدخل والثروة واملكانة االجتماعية والثقافية اليت حترر إرادة الفرد وتسمح له باملـشاركة                

مفارقة بـني   ((أي جيب التأكيد على وجود      . السياسية على قدم املساواة مع غريه يف اختاذ القرار السياسي         
  .)2)) (رات اليت يوفرها منط توزيع املوارد من ناحية أخرىاحلريات اليت تدافع عنها الليربالية من ناحية، والقرا

يف املقابل متتلك الفئات القليلة الغنية مصادر القوة والنفوذ األمر الذي يتيح هلا التـأثري يف الـرأي                  
 ال تنبثق فقـط عـن   -هيجريس دوفروكما يقول م  - الليرباليةالعام وتوجيه الناخبني، أي أن الدميقراطية       

 مبعىن أن الغىن    ،))دميقراطية-بلوتو(( -حسب تقديره - مصدرها الثراء أيضا، و بالتايل فهي        االنتخاب، بل 
، ومن مث التأثري يف صنع القـرار        )3(والثراء مينح ألصحابه القوة والنفوذ داخل النظام السياسي الدميقراطي        

  .مهمشةالسياسي بشىت األساليب والوسائل على حساب الشرائح الفقرية اليت تظل 
بوية للدميقراطية تقوم على أساس أن اجلماهري حبكم بساطتها غري مؤهلة إلبداء الرأي خن ظهور نظرية -ج

يف املشاكل املعقدة اليت تواجه اجملتمع التقاين احلديث، وأن العلماء واخلرباء والفنيني واإلداريني هم 
ن علم ومعرفة ومهارات وبعد وحدهم القادرون على تقدمي احللول هلذه املعضالت مبا يتوفرون عليه م

حسب -، أما تعاظم املشاركة السياسية للجماهري )4(النظر، وقدرهتم على التنظيم وحسن تقدير العواقب
ليس من السهل إطالقا أن تسلم أمور دقيقة إىل ((:  قال أحد الباحثني. من شأنه أن يعقد األمور-هذه النظرية

  . )5))(من اجلهل أو يف مستوى أنصاف املتعلمنيعامة الشعب، والسيما غالبيته يف درك ما 
رغم النقائص اليت تعاين منها الدميقراطية احلديثة واالنتقادات املوجهة هلا، إال أهنا تظل يف الوقـت                

  :الراهن أفضل نظام، من حيث أهنا
  ـــــــــ 
  .29.  ص  مرجع سابق، علي خليفة الكواري،-)1(
  .18، 35.  ص جع سابق، مر ثناء فؤاد عبد اهللا،-)3(، )2(
  .90. ، ص يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق" أزمة الدميقراطية الغربية وحتدياهتا يف العامل الثالث " حممد فريد حجاب-)4(
 إىل 25األوريب من -من طرف نركز الدراسات العريب، أعمال املؤمتر الدويل الثاين املنظم "حتديات العامل العريب يف ظل املتغريات الدولية"بطرس ديب يف .د -)5(

  .104، 103 ص ، ص بالقاهرة، الطبعة الثانية27/01/1994
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 طريقة حلسم الصراعات واختاذ القرارات دون اللجوء إىل العنف أو اإلرهاب و اعتمادهـا علـى                 -أ  
 أن   ورغـم  .)1(احلجة واإلقناع وعد األصوات وليس على السيف أو النقـد أو طيـب النـسب              

  . كفة احلل السلميحالدميقراطية ال ختلو من العنف إال أهنا تتوفر على ميكانيزمات ترج
والكفاءة املهنية واملؤهالت العلمية، وليس     " املواطنة  "  تتيح توزيع املنافع واألعباء على أساس مبدأ         -ب

  .)2(واحملسوبية والوالء للحاكم أو للسلطة" الواسطة " على أساس مبدأ 
نظام الوحيد الذي حيكم بدرجة مقبولة من الشرعية القادرة على التغيري السلمي يف اجملتمـع مبـا                 ال -ج  

ي العام وإتاحة له الفرصة للتعبري عن مواقفه وآرائه املتباينة، ومن           أتوفره من مرونة يف التعامل مع الر      
  . )3(هلا املرافقة ةمث املسامهة يف إحداث توازن بني التغريات السياسية واالجتماعي

 مـن  -من وجهة نظر هـوبز - قادرة على ضمان مبدأ التداول املنظم للحكام على السلطة اليت متثل    -د
أخطر املشاكل اليت تعاين منها النظم السياسية، من خالل االنتخابات الدورية باعتبارهـا أحـسن               

  .)4(وسيلة حلل مشكلة السلطة
 ترتفع فيها مستويات اجلور، التعـسف، القهـر         اليت) الديكتاتوريات(مقارنة بنظم احلكم البديلة     

واالستبداد، تتميز األنظمة الدميقراطية، على اختالفها، بسمات عامة مشتركة، من بينها محاية حقـوق              
وهذا ما يفسر تطلع كافة شـعوب       . اإلنسان، صيانة حرياته العامة، وتصاعد مستويات العدل واملساواة       

لقد عرفـت   ((:  الشورى وأثرها يف الدميقراطية قائال      عريب يف موضوع   باحث خلص. العامل إىل الدميقراطية  
  .)5))(… وانتهت إىل أن أفضل صيغة للحكم هي الدميقراطية …البشرية أنظمة حكم خمتلفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــ
  .77، 64. ص مرجع سابق،  سعيد زيداين، -)2(، )1(
  .37.  ص ق، مرجع ساب ثناء فؤاد عبد اهللا،-)4(، )3(
  .23.  ص  مرجع سابق، علي خليفة الكواري،-)5(
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   :يـول السياسـ التحعوامـل :الثايناملبحث 
حظيت التحوالت السياسية اهلائلة واملفاجئة اليت ميزت العقود األخرية من القرن العشرين 

يد شروط ووسائل  باهتمام الكثري من املختصني الذين حاولوا سرب أغوار هذه الظاهرة وحتدوتداعياهتا
 سبيلهم تكمن على تاعترضبيد أن هناك صعوبات . التحول من النظام الشمويل إىل النظام الدميقراطي

على سبيل -فالدول العربية . اخلصوص يف التباين الكبري من حيث املتغريات املرتبطة غالبا بالتحول
تلف فيما بينها من حيث درجة تطور  ورغم انتمائها إىل جمال سياسي وثقايف واحد، إال أهنا خت-املثال

النمو االقتصادي ى الدولة والنظام السياسي والبيئة الطبيعية والبنية الطبقية والثقافية السياسية ومستو
 التحول عواملومع ذلك فثمة شبه إمجاع يف أوساط الفكر السياسي حول أهم . )1(...واالجتماعي

  . اخلية وخارجيةد: السياسي، واليت ميكن تقسيمها إىل قسمني
  : الداخليـةلـالعوام:  األولاملطلب

  : تدين الشرعية وفقدان املصداقية-01
اليت تعين بيعة النفس " البيعة"برز مفهوم مشروعية السلطة يف احلضارة اإلسالمية حتت مفهوم 

ى الطاعة كأن أعلم أن البيعة هي العهد عل… ((يقول ابن خلدون . للسلطان أو األمري ملا يرضي اهللا عز وجل
عه فيما يكلفه ياملبايع يعاهد أمريه على أن يسلم له النظر يف أمر نفسه وأمور املسلمني وال ينازعه يف شيء من ذلك ويط

به من األمر على النشط واملكره، إذا بايعوا األمري وعقدوا عهده جعلوا أيديهم يف يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل 
فبقاء السلطان يف احلكم مرهون بتزكية الرعية اليت حيق هلا خلعه واستخالفه  .)2))( …البائع واملشتري

  .بآخر يف حالة عدم توافق ممارساته مع أحكام الشريعة
أن شرعية ، إذ يرى "البيعة"ال خيتلف كثريا مفهوم ماكس فيرب حول الشرعية السياسية عن معىن 

ويرى . )3(نظام الذي حيظى بتأييدهم وطاعتهمنظام احلكم لن تتأتى إال بشعور املواطنني بصالح ال
روبرت ماكيفر أن الشرعية ال تتحقق إال بالتطابق بني إدراكات النخبة احلاكمة لنفسها وإدراك اجلماهري 

  . )4(هلا، ويف انسجام عام مع القيم واملصاحل األساسية للمجتمع
األول جمرب : ا هي عالقة أخذ وعطاءإن العالقة بني احلاكم واحملكوم يف إطار الشرعية اليت يقران هب

على التعامل مع الثاين وقبول مشاركته ألن شرعيته مستمدة من األخري، واحملكوم يندفع للمشاركة حبكم 
 وحرية اختيار الشعب رضافالشرعية السياسية إذن هي تلك املستمدة من . قبوله واعترافه بسلطة احلاكم

 النظام املدين احلديث، وليست حاصل امتياز ما، سواء من حيث كونه مصدرا للسلطة والتشريع يف
…أكان عرفيا أو فئويا أو ثيولوجيا أو إيديولوجيا

)5(.  
  ـــــــــ

  .09  ص جع سابق، مر،)للمؤلف هانتينغتون املترجملكتاب املوجة الثالثة تقدمي  ("اجملتمع املدين و مستقبل التحول الدميقراطي يف الوطن العريب "سعد الدين إبراهيم.  د-)1(
  .194. ، ص .2000بريوت، الطبعة الثانية -درويش جويدي، املكتبة العصرية.د:  ابن خلدون عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، حتقيق -)2(
  .130.  ص مرجع سابق،لوطن العريب،املسألة الدميقراطية يف ايف " مكونات الواقع العريب الراهن وأزمة ممارسة الدميقراطية " أمحد األصقر اللحام-)4(، )3(
  .138. ، ص، نفس املرجع"العوائق واملمكنات: االنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب " عبد اإلله بلقزيز-)5(
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يشري إىل االنفصام وغياب التكامل بني احلاكم واحملكوم يف كثري ات املعاصرة غري أن واقع اجملتمع
فالشرعية السياسية اليت . نظمة الشمولية التسلطية موضوع دراستنامن مناطق املعمورة، والسيما يف األ

تستمد منها هذه األنظمة قوهتا وضمان استمرارها يف احلكم تشكل يف رأينا املدخل األمثل الذي يسمح 
 ال ميكن أن -كما يقول روسو-فالقوي . لنا بفهم املعضالت اليت يعاين منها هذا الطراز من األنظمة

كل يضمن لنفسه االستمرار يف احتالل عرش السيادة إىل األبد، إال إذا جعل من القوة يبقى قويا بش
  .)1(ة واالنصياععشعوهبم بالطا) واجب(للزعماء املستبدين يف احلكم و) حق(

إذا كان االستبداد املتمثل يف حق احلكام يف احتكار السلطة وواجب شعوهبم باالمتثال وتقبل ف
فأنه الزال حيتفظ بقدرته على ) …العادات، الدين، احلق اإلهلي (راته التقليدية األمر الواقع قد فقد مرب

 تشكل مصادر …يديولوجيا، القومية، والكاريزمية أل مع تطورات أحداث العصر، فأضحت االتكيف
يديولوجي  هي املربر األ-على سبيل املثال-فاملاركسية . بديله لشرعية النظم التسلطية يف العصر احلديث

لنظم الشمولية واألساس املنطقي للدكتاتورية واحلكم االستبدادي ذي احلزب الواحد بقيادة أقلية ل
  .)2(بريوقراطية صغرية خالدة

وجدت األنظمة التيوقراطية خالل هناية القرن العشرين صعوبات مجة يف إقامة وتثبيت لقد 
ة الوعي السياسي والثقايف لدى دزياأمام ذيوع قيم الدميقراطية، احلرية، وحقوق اإلنسان، وشرعيتها 

شعوب العامل؛ بفعل انتشار التعليم وتكنولوجيا االتصال، رغم تأكيد معظمها على تبىن مثل هذه القيم 
يديولوجياهتا، على غرار دول أوروبا الشرقية خالل فترة اهليمنة السوفيتية أو ما كان يسمى أواملثل يف 

  .بالدميقراطيات الشعبية
وعلى مدى وفائه " قوة األداء"شرعية أي نظام سياسي يتوقف على ما يسمى إن استمرار 

الوعود واخلطب الرنانة اليت عادت ما تلجأ إليها األنظمة وبالتزاماته إزاء جمتمعه، وليس على الشعارات 
تغطية  قصد )3(إليهام اجملتمع بوجود منو حقيقي من خالل برامج مرحلية ومشاريع تبججيةالشمولية 
الدولة ونقض وعودها االجتماعية، أي التراجع يف كفاءهتا التوزيعية يؤدي إىل مبعىن أن ضعف . اعجزه

 .)4( بوعودهاعبية عنيفة ضد الدولة اليت مل تفتدهور وتآكل شرعية النظام وإىل اندالع مظاهرات ش
يع نطاق اهلوة  يدفع هبا إىل توس-كما يقول برهان غليون-فاإلخفاق مبفهومه الشامل للنخبة احلاكمة 

واالبتعاد املتزايد عن اجلماهري واندفاعها إىل االعتماد أكثر فأكثر على وسائل القمع وخنق احلريات 
  .)5(العامة مما يفقدها شرعيتها ومربر وجودها

   ـــــــــ
  .108، 18ص ص ، مرجع سابق صموئيل هانتنغتون، النظام السياسي جملتمعات متغرية، -)2(، )1(
  .108ص ، مرجع سابق، يف جتديد الفكر السياسي" إعادة إنتاج التخلف، قدمي يتجدد، جديد مل يولد بعد"مسري التقي أمحد  –)3(
  إىل29/09 من ، الدميقراطي يف الوطن العريبت حول التحوالالفرنسية-يف الندوة املصرية" ثالثة تساؤالت حول التطور الدميقراطي يف الوطن العريب"ميشال كامو .د –)4(

  .16ص  ،1990، جامعة القاهرة ، مصر 01/10/1990
  .22، ص  1990 ،وشان للنشر، الطبعة الرابعةبرهان غليون، بيان من أجل الدميقراطية، دار ب -)5(
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 هو أنه إذا كان التجدد الذايت أمر وارد يف النظم الدميقراطية -على حد قول هانتنغتون-املشكل ف
لسلطة، أي أن املواطنني ميكنهم عن طريق االنتخابات سحب البساط حبكم إقرارها ملبدأ التداول على ا

من حتت أقدام النخب احلاكمة الفاشلة وجتدد ثقتهم وآماهلم يف أخرى خمتلفة وهكذا، فإن األمر ليس 
كذلك بالنسبة لألنظمة التسلطية؛ بسبب غياب آليات تتعلق بالتجدد الذايت، والسيما فيما خيص 

بعبارة أخرى جيرى التأكيد يف . ة اليت يستحيل عليها جتديد نفسها حبكم طبيعة النظامالديكتاتورية الفردي
األنظمة الدميقراطية على الشرعية اإلجرائية للنظام يف حني يصعب التفرقة بني شرعية احلاكم وشرعية 

  .)1(النظام يف األنظمة الشمولية ليت غالبا ما تقوض شرعيتها سواء أحسنت أو أساءت األداء
يف دراسة مشلت جمموعة من األنظمة الشمولية قام هبا املفكر األمريكي صامويل هانتنغتون تبني أن 
مثة عدة عوامل هلا صلة باألداء تساهم كلها أو بعضها يف تقويض أسس شرعية األنظمة التسلطية، 

صة إذا أضفنا إىل وتؤدي إىل االخنفاض التدرجيي للتأييد اجلماهريي هلا، وبالتايل فقدان مصداقيتها، خا
األزمة االقتصادية واالجتماعية : )2(ذلك ما يتحمله اجملتمع من تكاليف إضافية، والسيما سلبه حلريته

فشل احملاوالت ، و)...ضعف النمو االقتصادي، التضخم، الكساد، البطالة، اجملاعة، الفوضى، الفساد(
ارتفاع ، و لألزمات االقتصادية الدوليةاآلثار السلبية، واإلصالحية، وعدم وفاء احلكومات بوعودها

ويف مواجهة تآكل شرعيتها وفقدان مصداقيتها لدى  .اهلزائم العسكرية، وحجم الديون اخلارجية
  : )3( إىل أحد اخليارات اخلمس التالية-وفقا لوجهة نظر هانتنغتون-شعوهبا، تلجأ األنظمة الشمولية 

  . مال يف استعادة قوهتا التعنت ورفض االعتراف بضعفها املتزايد أ-1
  . االستمرار يف احلكم بزيادة االضطهاد وقمع احلريات-2
  . الوطنية/ إثارة نزاع خارجي وتوظيفه يف استعادة الشرعية من خالل اللعب على وتر القومية-3
  ).دميقراطية شكلية( حماولة إضفاء الطابع الدميقراطي على النظام الشمويل -4
ل سياسي بإقامة نظام دميقراطي حمل النظام القائم، بيد أن ذلك يتطلب تغيريا يف  املبادرة بإجراء حتو-5

  .هرم السلطة وهو أمر من الصعب حتقيقه، ومن مثة العودة إىل نقطة الصفر
حكومات عسكرية نظم ذات احلزب الواحد (مهما كان شكل األنظمة غري الدميقراطية لذلك ف

ال ميكن حبكم طابعها التسلطي أن يكون أحدها بديال  ) …ة ديكتاتورية فردية حكومات أقلية عنصري
بعبارة أدق . لآلخر، أي أهنا جمربة يف هناية املطاف على إعادة النظر يف سياستها بل ويف أسس حكمها

هناك عالقة وثيقة بني قدرة األنظمة على التجدد الذايت وضعف األداء من جهة، والتحول السياسي من 
  .جهة أخرى

  ـــــــــ
  119-112. مرجع سابق، ص املوجة الثالثة،  هانتنغتون، -)3(، )2(، )1 (
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   :يـع املدنـاجملتمدور تنامي  -02
يعود ظهور اجملتمع املدين إىل القرنني السابع عشر والثامن عشر عندما برزت يف اجملتمعات الغربية 

اطنني يف اختيار من يتوىل شؤون نظريات العقد االجتماعي للتعبري عن اإلرادة الطوعية جملتمع املو
وظل املصطلح متداوال فكريا مث اختفى قبل أن يعود بقوة يف أواخر القرن العشرين، حيث . حكمهم

شكل موضوع اهتمام األوساط األكادميية والعلمية، وذلك بسبب تعاظم دور اجملتمع املدين يف احلياة 
  .قليمية ووقاية الدولة من االهنيارالسياسية والتسوية السلمية للصراعات الداخلية واإل

 -سعد الدين إبـراهيم   .حسب رائد حبوث اجملتمع املدين يف الوطن العريب د        -يتكون اجملتمع املدين    
من عناصر أو تنظيمات غري حكومية مثل األحزاب السياسية، االحتادات العمالية، النقابـات املهنيـة،               

ويتضمن قيما وقوانني سلوكية مثل التسامح      . )1( الضغط وهيئات التنمية االجتماعية، وغريها من مجاعات     
ق يف تكوين منظمات أو مجعيات، وااللتـزام الـضمين أو           احلو" اآلخر املختلف " وقبول االختالف مع    

، أي  "اجملال العام " الصريح باإلدارة السلمية للرتاعات واخلالفات بني األفراد واجلماعات اليت تشترك يف            
هو فضاء للحرية يلتقي فيه الناس، ويتفاعلون تفاعال        ((:  اجملتمع املدين  ذات الباحث ويعرف   .)2(اجملتمع السياسي 

حرا، ويبادرون مبادرات مجاعية، بإرادهتم احلرة من أجل قضايا مشتركة، أو مصاحل مشتركة، أو للتعبري عن مـشاعر                  
لـف األبنيـة الـسياسية واالقتـصادية        إن اجملتمع املدين هو خمت    ((: أما حسني علوان البيج فيعرفه    . )3))(مشتركة

واالجتماعية والثقافية والقانونية اليت تنتظم يف إطارها شبكة معقدة من العالقات واملمارسات بني القوى والتكوينـات   
االجتماعية يف اجملتمع واليت حتدث بصورة دينامية ومستمرة من خالل جمموعة من املؤسسات التطوعية الـيت تنـشأ                  

  .)4))(ية عن الدولةوتعمل باستقالل
يرى الكثري من املفكرين أن هناك عالقة عضوية بني اجملتمع املدين والتحول السياسي الدميقراطي،              

ري النظام السياسي التسلطي تتضاعف كلما كان هناك جمتمع مدين قـوي ومتماسـك،              يإذ أن فرص تغ   
كتب عبـد   . أى عن كل تغيري    أن غياب أو ضعف اجملتمع املدين جيعل النظام يف من          إذوالعكس صحيح،   

" البنيـة التحتيـة   "يشكل اجملتمع املـدين     (( :احلميد األنصاري حول دور اجملتمع املدين يف ترسيخ الدميقراطية        
للدميقراطية وهو أشبه بالشرايني والقنوات اليت جيري فيها السائل احليوي للدميقراطية، ومها وجهان لعملة واحدة هـي                 

 أو األم احلاضنة اليت تضمن للدميقراطية النمو واالستمرار         ...األبن غري جمتمع مدين يكون       ال دميقراطية م   …"احلرية"
  . )5))(واالزدهار، وجتعلها غري قابلة لالنكفاء أو االرتداد

  ـــــــــ
  .10سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص . د-)2(،)1(
  .101، ص 2001/أكتوبر/272، العدد املستقبل العريبملدين،  عبد احلميد األنصاري، حنو مفهوم عريب إسالمي للمجتمع ا-)3(
  .159ص  ،، مرجع سابق حسن علوان البيج-)4(
  .97ص ، مرجع سابق،  عبد احلميد األنصاري-)5(
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وأمهية اجملتمع املدين بتناقضاته وتعدديته هو بالضبط تكوين ديناميـة          ((قال برهان غليون    يف نفس االجتاه    
تـشكل  (( ويرى حممد عبد اهللا املطوع أن مؤسسات اجملتمع املدين           .)1))(تغيري يف اجملتمعات  اإلبداع واخللق وال  

ويذهب سعد الدين إبراهيم إىل القول أن النظام          .)2))(...سدا منيعا يف وجه كل من حياول إيقاف عملية التغيري         
ضمين أو صريح   " تماعيعقد اج "الشمويل، وقصد ضمان استمراره يف السلطة يلتزم أمام اجملتمع مبوجب           

تنفيذ التنمية، ضمان العدالة االجتماعيـة، تـوفري        (الدولة كل مناحي احلياة     ) حتتكر(يقضي بأن تتكفل    
متبنية شعارات تـصب يف خدمـة   ) …احلاجيات األساسية للمواطنني، ترسيخ دعائم االستقالل الوطين     

دين يف املقابل، أو على األقل، يؤجل مطالبـه  وترقية الطبقات االجتماعية الدنيا، على أن يكف اجملتمع امل   
إال أن فـشل    . املتعلقة باملشاركة ولعب دور فعال يف احلياة السياسية، وبعبارة أدق التنازل عن حريتـه             

الدولة يف جتسيد وعودها واالنتكاسات املتتالية اليت قد تتعرض هلا على الصعيدين الداخلي واخلـارجي               
ن نطاق واسع من املساحات اليت كانت حتتلها، فاحتة اجملال أمام تقـدم             تؤدي إىل تقهقرها وتراجعها ع    

  . الذي يزداد ضغطه على النظام القائم، من أجل القيام بإصالحات سياسية واقتصادية)3(اجملتمع املدين
إن درجة تطور وانسجام اجملتمع املدين ختتلف من وحدة سياسية إىل أخرى، ولكن طاملا أن هناك                

منة، ولو نسبيا، فإن أصوات التذمر واملطالبة بالتغيري تصبح أمـرا حمـسوسا ومـسموعا،               كيانات متضا 
إذ غالبا مـا    . السيما إذا عجزت الدولة عن الوفاء بالتزاماهتا إزاء مواطنيها وفقدت ما تبقى من شرعيتها             
مطالبـة إياهـا    تقوم الشرائح العليا من الطبقة املتوسطة باالشتباك مع النظام احلاكم يف معارك سـليمة               

بضمان احلريات األساسية، حقوق اإلنسان، حرية الصحافة، وحرية إنشاء التنظيمات، األمر الذي يؤدي             
  . يف كثري من األحيان بالنخبة السياسية إىل تقدمي تنازالت وتدفع هبا إىل إجراء تغريات عل نظام احلكم

   : االقتصادي واالجتماعيالعامل -03
مو االقتصادي واألزمة االقتصادية، من جهة، والتحول السياسي، من جهة          هل هناك عالقة بني الن    

ري، أي مدى تأثري    يثانية ؟ وهل ميكن اعتبار العوامل االقتصادية واالجتماعية عناصر حامسة يف عملية التغ            
  ؟  االقتصادي واالجتماعي يف تبدل النظام السياسيالعاملني

ع دراسة العديد من الباحثني، فقد ظل االعتقاد الذي         شكلت العالقة بني الثراء االقتصادي موضو     
مفاده أن الدول الغنية تتحول إىل ملكيات والفقرية إىل مجهوريات أو دميقراطيات سائدا لدى منظـري                

غري أن الثورة الصناعية عكست العالقة بني مستوى الثراء والنظام السياسي، حيـث             . القرن الثامن عشر  
معظم : دميقراطية يف القرن التاسع عشر، واستمرت هذه العالقة بشكل وثيق         ظهرت الصلة بني الغىن وال    

  .)4(الدول الغنية ذات أنظمة سياسية دميقراطية، ومعظم الدول الفقرية ذات أنظمة غري دميقراطية
  ـــــــــ

  .09 ص ،1994 اجلزائر ،07 نقد العدد رقم ، جملة"العوامل الداخلية و اخلارجية: بناء اجملتمع املدين يف الوطن العريب"برهان غليون.د -)1(
  .128، يف جتديد الفكر السياسي من أجل التغيري، مرجع سابق، ص "تأثري العوملة يف التغيري"حممد عبد اهللا املطوع .د -)2(
  . 24-22 سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص -)3(
  .122-121مرجع سابق، ص املوجة الثالثة،  هانتنغتون، -)4(
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 حول العالقة بني النمـو االقتـصادي        1959لدراسة اليت قام هبا سيمور مارتن ليبست سنة         بعد ا 
 إىل نتيجة مفادهـا أن      1985والتغري السياسي وما تلتها من دراسات أخرى، توصل بعض الباحثني عام            

النمو االقتصادي يؤثر بوضوح على النظام السياسي الدميقراطي، بصرف النظـر عـن العوامـل غـري                 
  .)1(تصادية، إذ أن إمجايل الناتج القومي هو املتغري السائد يف هذه العالقةاالق

 وحدة سياسـية وصـنفها إىل ثالثـة         119 قام البنك الدويل بدراسة مماثلة مشلت        1989في عام   ف
 أن  أتـضح  دوالر،   21330 و 6010 دولة غنية، يترواح دخل الفرد فيها بـني          24 يضم   األول، :أصناف

صنف ذات أنظمة سياسية دميقراطية، باستثناء أربع وحدات من بينها ثالث بترولية           معظم وحدات هذه ال   
 130 دولة فقرية يتراوح دخل الفرد فيها بـني          42يتألف من   والثاين،  ). الكويت، السعودية واإلمارات  (
فيتشكل الثالث،  أما  ). اهلند وسرييالنكا ( دوالر، تبني أن أغلبها ذات أنظمة مشولية، ماعدا دولتني           450و

،  دوالر 5810 و 250 دولة ذات الدخل املتوسط، يتراوح الناتج القومي للفرد الواحد فيها ما بني              53من  
 دولة ذات أنظمة سياسية غري دميقراطية، أمـا         25 دولة ذات أنظمة سياسية دميقراطية و      23 هناك   تكان

  . )2( دول فكانت يف طور التحول05البقية املتمثلة يف 
  :يليلدراسة ما يستخلص من هذه ا

لما ساعد ذلك ك كلما كان هناك منوا اقتصاديا: هناك عالقة بني النمو االقتصادي والتحول السياسي -أ
  . السياسيريعلى التغ

تشكل البيئة املواتية  اليت وسط إن التحول السياسي حيدث بالدرجة األوىل يف الدول ذات الدخل املت-ب
بالفعل يف معظم الدول الغنية، وأضحى مستعصيا يف أغلب الدول ري، باعتبار أن التحول قد حدث يللتغ

إذا افترضنا وجود عالقة بني النمو االقتصادي والتحول السياسي، فما هو : واإلشكال املطروح .الفقرية
  ؟  تفسري وجود دول غنية ذات أنظمة سياسية غري دميقراطية وأخرى فقرية ذات أنظمة دميقراطية

 القاعدة العريضة الذي يشمل درجة عاليـة  ومريكيني أن النمو االقتصادي ذيرى أحد الباحثني األ 
 من املوارد   همن التصنيع قد يؤثر يف عملية التحول السياسي، بينما الثراء الناجم عن مبيعات النفط وغري              

مـن   أو تقلـص     يد من بريوقراطية الدولة اليت تعف     الطبيعية القابلة للنضوب ال يدفع إىل التحول، بل يزي        
: كتب باحث عريب قائال   .  الذين يكفون عن املطالبة حبقوقهم السياسية      )3(حجم الضرائب على مواطنيها   

هكذا أدت احلقبة النفطية إىل غض النظر عن املمارسات القمعية للدولة فلم يهـتم اجملتمـع حبقوقـه                  "
وهكذا فكلما اخنفضت   . )4("السياسية واملطالبة بتقييد السلطة واحلد من انفرادها بالشأن السياسي العام         

الضرائب، كلما قلت األسباب اليت تدفع اجلماهري إىل املطالبة باملشاركة السياسية والضغط على النظـام               
   .السياسي الريعي

  ـــــــــ
  .122-121مرجع سابق، ص املوجة الثالثة،  هانتنغتون، -)2(، )1(
  .248 ص نفس املرجع  املوجة الثالثة، هانتنغتون،-)3(
  . 11، ص 273/11/2001 عبد النور بن عنتر، إشكالية االستعصاء الدميقراطي يف الوطن العريب، املستقبل العريب، العدد -)4(
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أما النمو االقتصادي يف الدول غري النفطية والقائم على قاعدة صناعية واسعة فيؤدي إىل خلـق                
ديد لألدوار يف ظل عدم قدرة الدولـة        موارد جديدة للثروة والنفوذ خارج جمال الدولة، ويربز توزيع ج         

  .على التحكم والسيطرة على االقتصاد
 تزداد بازدياد سيطرة القطاعات املنتجة علـى        -كما يقول برهان غليون   -إن احتماالت التحول    

القطاعات الطفيلية، ومن مث وجود شرحية اجتماعية خاصة تستمد قوهتا ووزهنا من قـدراهتا اإلنتاجيـة                
أما عندما يهيمن االقتصاد    . ا بالسلطة السياسية واستئثارها بوسائل القمع والبريوقراطية      وليس من عالقته  

غري املنتج، سواء نفطي أم ال، يصبح من الصعب تصور نشوء استقاللية نسبية ضرورية بـني مـا هـو                    
 هو اقتصادي، ويصبح النظام الديكتاتوري عنصرا أساسيا إلعادة إنتاج الطبقـة احلاكمـة             سياسي وما 

وهكذا فإن النمو االقتصادي حيـدث تغـريات    .)1(وجتديد ثروهتا، وملكيتها، بل واحتكارها لكل شيء 
  :تشمل البىن التحتية والفوقية األمر الذي يشجع على التغري السياسي، ويتضح ذلك فيما يلي

بادلة بني  أحاسيس الثقة املتي يؤدي النمو االقتصادي إىل تلبية احلاجيات األساسية للمجتمع وينم-أ
  .املواطنني، ويشكل لديهم قيم وتوجهات، مما يؤدي هبم إىل رفض كل ما له عالقة بالسلطوية

والسيما الفئات املتحصلة   -يؤدي النمو االقتصادي إىل الرفع من املستوى التعليمي لألفراد الذين،            -ب
  . جينحون إىل تدعيم املؤسسات الدميقراطية- عاليةشهاداتعلى 
  .و االقتصادي موارد ميكن توزيعها بني فئات اجملتمع، ويشجع على التكيف والتعايش يوفر النم-ج
 يتطلب النمو االقتصادي االندماج يف االقتصاد العاملي، مما يؤدي إىل خلق موارد غري حكومية للثروة                -د

ـ  أوالسلطة، وإىل تأثر اجملتمع بالقيم السائدة يف العامل الصناعي، مبعىن          صادي يقتـضي  ن االنفتـاح االقت
  . انفتاحا سياسيا، إذ يصعب بل يستحيل املزج بني احلكم السلطوي والتنمية االقتصادية

 يؤدي النمو االقتصادي إىل اتساع نطاق الطبقة املتوسطة احلضرية اليت تلعب دورا أساسيا يف احلياة                -و
على حساب احتكار الثروة من قبـل       الكبري  ) الطبقة املتوسطة (ولكن توسعها   ((: يقول برهان غليون  . )2(السياسية

ففي تايوان  . )3())خنبة صغرية كما هو احلال يف معظم البلدان النامية هو مثرة الدميقراطية ومرتكزا هلا يف الوقت نفسه                
 الطبقـة املتوسـطة     من مثقفي  يعود الفضل يف التغري السياسي إىل العناصر النشطة          -على سبيل املثال  -

ويرى هانتنغتون أن االرتفاع املفـاجئ       .)4( االقتصادي السريع   النمو ت يف ظل  احلديثة الظهور واليت نشأ   
وخلق احباطات وجوانب سلبية يف     قي  والسريع إلمجايل الناتج القومي للفرد قد يؤدي إىل التفاوت الطب         

النسيج االجتماعي، مما يشجع على التعبئة السياسية والضغط على النظام احلاكم الذي جيد نفسه أمـام                
  .)5(إما إجراء إصالحات أو مضاعفة العنف: ارينخي

  ـــــــــ
  . 11ص بيان من أجل الدميقراطية، مرجع سابق،  برهان غليون، -)1(
  .132-129 مرجع سابق، ص  املوجة الثالثة، هانتنغتون،-)2(
  . 250ص ألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق، يف املس" مقدمة نظرية: منهج دراسة مستقبل الدميقراطية يف البلدان العريب " برهان غليون-)3(
  138-134، 132-129مرجع سابق، ص املوجة الثالثة،  هانتنغتون، -)5(، )4(
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هناك فرضية مفادها أن التحول حنو النظام السياسي الدميقراطي يكون أسهل يف اجملتمعات الـيت               
 واملقصود هنا حتقيق حد أدىن من التوزيـع         .عيةتنجح يف بلوغ حد أدىن من التوازن بني املصاحل االجتما         

 وإجنـاز هـذا     .االجتماعي العادل للثروة الوطنية، باعتماد ميكانيزمات قانونية، قيمية، دينية، وأخالقية         
العنف وعدم االستقرار  إىل   اليت تقود    احلادةالتوازن يسمح بالتواصل االجتماعي ومينع حصول التناقضات        

 اليت يسود فيها الفقر فئات عريضة من الشعب يصعب عليها التفكري يف احلرية              ففي اجملتمعات  .السياسي
  . )1(ويف القضايا املرتبطة بالنظام السياسي ما مل حتل أزمة التوزيع الشديد التفاوت للثروة الوطنية

 سوء التغذية اخنفاض مستوى     ،ارتفاع نسبة األمية  ( يؤدي التخلف    ،على نقيض النمو االقتصادي   
إىل االبتعاد عن التصنيع يف اجملال االقتصادي وعن التنظيم املهين واحلزيب يف احلياة             ) …ت الصحية،   اخلدما

السياسية، ويقلص من حجم الطبقة املتوسطة اليت يفترض أن تلعب دور اإلمسنت املـسلح يف الـتالحم                 
. واطن وتوعيته سياسيا  االجتماعي، وتبىن منظومة من املؤسسات والقنوات املستقلة القادرة على تأطري امل          
  .)2(فاألمية والفقر يعمالن ضد إنشاء الوعي وإضعاف قوة الرغبة يف املشاركة السياسية

إن النظام السياسي الدميقراطي لن تكتمل مقوماته إال بتوفري متطلبات مسبقة اقتصادية واجتماعية،             
 عوامل غري   ...جلوع وزرع القلق     ا ،الفقرف. )3( من التطور االجتماعي   معينةأي وجود بىن معينة ودرجة      

 يشكل اللهث   إذمساعدة على بروز احلد األدىن من احلس الوطين، وحتول دون االهتمام بقضايا الدولة،              
عناية بأموره ومشاكله الشخصية     الذي يويل    )4(وراء لقمة العيش الدرجة األوىل يف سلم أولويات املواطن        

يقول إمساعيل  . شكل وما ينبغي أن يكون عليه النظام السياسي       أكثر من اهتمامه باملشاركة السياسية أو ب      
  .)5())يح هلم االهتمام أكثر بالعمل السياسيتكلما حتسنت أحوال املواطنني أ(( :صربي عبد اهللا

تشري العديد من الدراسات املتعلقة بأزمة النظم السياسية أن اهلوة االجتماعية الواسعة وما تقود إليه               
إقصاء وهتمـيش    األول،   :)6(قلص دور الشعب حتول دون بناء نظام سياسي لسببني        تو من تفشي الفقر  

 تدعم  الثاين،و،  أعداد متزايدة من املواطنني املنشغلني هبموم لقمة العيش ومتطلبات حياهتم اليومية الصعبة           
  .الدولة بوسائل القمع والقهر وتفاقم عدوانيتها، خوفا من االضطرابات والتوترات االجتماعية

حتقيق حد أدىن   (والنمو االجتماعي   ) القطاع االقتصادي املنتج  (موجز القول أن النمو االقتصادي      
، أو حتقيق التوازن بني املصاحل االجتماعية، يشكالن عاملني من عوامل           )من التوزيع العادل للثروة الوطنية    

. تية لقيام نظام سياسي دميقراطي    التحول السياسي، لكوهنما يساعدان على هتيئة البين التحية والفوقية املوا         
 ال يؤدي بالضرورة وبصفة تلقائية إىل التغيري يف مجيع اجملتمعات، إذ أن هناك عوامل أخرى حملية                 غري أنه 

  .قد تعرقل أو تؤجل عملية التحول) التبعية(وخارجية ) ..الدين، التقاليد(
  ـــــــــ

  . 250ص يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق، " مقدمة نظرية: يف البلدان العريبمنهج دراسة مستقبل الدميقراطية  " برهان غليون-)1(
  . 99-93ص ، نفس املرجع حممد فريد حجاب، -)4(، )3(، )2(
  . 297ص العريب، نفس املرجع، يف املسألة الدميقراطية يف الوطن " والوضع العريب الراهن...املسألة الدميقراطية " صربي حول إمساعيلأنظر مداخلة  -)5(
  . 275-274ص ، نفس املرجع، "مستقبل الدميقراطية يف الوطن العريب " وحيد عبد اجمليد-)6(
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   :يـي والثقافـي السياسـ الوع-04
يذهب الكثري من املفكرين إىل التأكيد على أن التحول السياسي الدميقراطي باعتباره إمكانية 

 عميقة ال جمال ةيتيق يف أي جمتمع من اجملتمعات، مرهون بتوفر شروط حتتارخيية مفتوحة وواردة التحق
على -وتتمثل يف وجود ثقافة سياسية جديدة أو اجليولوجيا السياسية لالنتقال . الفتراض حدوثه دوهنا

 الذي يرى أن الثقافة السياسية اليت ينبغي أن تتشبع هبا السلطة واملعارضة -حد تعبري عبد اإلله بلقزيز
واملقصود هنا . لى حد سواء تسمح ببناء وعي جديد باحلقل السياسي وبعالقات السلطة داخل اجملتمعع

  .)1(بالثقافة السياسية اجلديدة ال يكمن يف كوهنا ثقافة االنتقال السياسي الدميقراطي يف حد ذاته
الثقافة اجلديدة عند كل وة الثقافة السياسية التقليدي: مييز الباحثون عادة بني نوعني من الثقافة السياسية

ومعيار التفرقة . من برهان غليون وعبد اإلله بلقزيز، وبني ثقافة التبعية واملشاركة عند حسني علوان البيج
بني الثقافتني يتمثل يف األداء الوظيفي للمؤسسات السياسية، أي حتديد الوسائل واألهداف اليت تتوخاها 

سياسي واإلقناع يت تعزز قدرات الضبط االجتماعي والتوجيه الفاملؤسسات ال. املؤسسات يف جمتمع ما
، أما تلك اليت تشجع )ثقافة اخلضوع(يديولوجي تؤشر على سواد ثقافة سياسية تقليدية ورمبا اإلكراه األ

). ثقافة املسامهة(التطور الدميقراطي وتسمح باملشاركة السياسية فتدل على رواج ثقافة سياسية جديدة 
يديولوجيا اليت تنشرها يف إطار اجملتمع  تشيعها النخبة احلاكمة وكذا األثقافة السياسية اليتفعلى ضوء ال

  . )2(هي اليت حتدد طبيعة النظام السياسي، دميقراطي كان أم مشويل
 ينصب اهتمام األفراد على القرارات الفوقية الضارة أو النافعـة           ثقافة التبعية واخلضوع  ففي ظل   

 فيتمكن املواطنون من    ثقافة املسامهة واملشاركة  بينما يف ظل    .  التسليم باألمر الواقع   الصادرة بشأهنم، أي  
ري، إذ تكون اجلماهري قادرة على التحكم يف مصريها، من خـالل            يلعب دور احملرك واملوجه حلركية التغ     

ـ . )3()…االحتجاجات املظاهرات االنتخابـات     (الضغط على السلطة السياسية بوسائل خمتلفة        ىن أن  مبع
 فتجعله عنـصرا فـاعال،   الثانيةأما ) فقدان إرادة التغيري( جتعل من اجملتمع طرفا متلقيا ومستسلما   األوىل

  .ديناميكيا، ومؤثرا يف احلياة السياسية
 األول،:من خالل منحنـيني    -عبد اإلله بلقزيز  حسب  -تعرب الثقافة السياسية اجلديدة عن نفسها       

ياسية منافسة اجتماعية سلمية وإعالئها مبادئ التوافق والتراضي كقاعدة         جنوحها حنو اعتبار العملية الس    
فالسياسة وفقا للثقافـة    . للصراع السياسي بني وحدات اجملال السياسي، السيما بني السلطة واملعارضة         

 الثـاين، و .السياسية اجلديدة هي منافسة مدنية نظيفة من أجل ضمان احلقوق وإدارة التوازن بني املصاحل      
 السياسية واالعتـراف    يف اللعبة ويقها لغريزة التفرد واالحتكار السياسي، أي مراعاة مصاحل األطراف          تط

  مبعىن إعادة النظر يف العقلية السياسية السائدة، .هبا واالستعداد لقبول التنازالت املوضوعية عند الضرورة
  ـــــــــ

  .137ص ، مرجع سابق، "العوائق واملمكنات: لعريباإلنتقال الدميقراطي يف الوطن ا " عبد اإلله بلقزيز-)1(
  .164، 136  صص، نفس املرجع،  حسني علوان البيج-)3(، )2(
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فاالنتقـال الـسياسي    . )1(مبراجعة التقاليد التسلطية والشمولية، والتحلي بقيم العدالة يف توزيع األدوار         
) التوتاليتارية(ستبدل الرتعة الشمولية    ثقافة سياسية جديدة ت    -عبد اإلله بلقزيز  وفقا لوجهة نظر    -يتطلب  

السائدة يف وعي السياسية واحلقل السياسي بالرتعة النسبية، أي إحالل قيم التفاهم والتعاقد والتنازل حمل               
  .)2( للمجتمع…قواعد التسلط االحتكار واإلقصاء 

على وجـود    يشترط برهان غليون يف الثقافة السياسية توفر عنصر االنسجام واالتساق، ويؤكد            
عالقة بني التحول السياسي يف جمتمع ما وبني درجة اندماجه ثقافيا، مبعىن وجود ثقافة وطنية تتجـاوز                 

ويرى أن هـذه الثقافـة       .العوامل واخلصوصيات اجلزئية وتشجع على التواصل بني خمتلف فئات اجملتمع         
أما التـشتت الثقـايف وتعـدد،       . احدمرتبطة بنظام التربية والتعليم أكثر من ارتباطها باإلرث الثقايف الو         

وتضارب منظومات القيم االجتماعية واحلضارية فتؤدي إىل نشوء جمتمعات عـصبوية مـشكلة مـن               
وعليه من الطبيعي أن    . مجاعات مغلقة ميالة إىل العزلة واالنطواء على الذات، وجتنح إىل التنازع والتنابذ           

فة سياسية تستجيب ملتطلبات التغيري املنـشود، فلـيس         يعرقل مثل هذا املناخ الثقايف املشحون ظهور ثقا       
هناك تطور سياسي ممكن دون توفر ثقافة سياسية كفيلة باستيعاب املفاهيم والقيم األساسـية للنظـام                

  . )3(السياسي الدميقراطي، وجتعل من بلوغه هدفا وغاية اجتماعية
دت فرص التغيري السياسي، يعتقد كلما زاد الوعي السياسي والثقايف، كلما زا: بناء على الفرضية

بعض الباحثني أن اجملتمعات غري الناضجة سياسيا وثقافيا ليست مهيأة ألي حتول سياسي، وهذا ما 
فعلى الصعيد الثقايف يشيع االعتقاد يف أن (( : العربية اليت قال بشأهنا أحد الباحثني العرباألقطارينطبق على 

سبا هلا يتمثل يف عدد من القيم أبرزها العقالنية، أي اإلميان مبحورية دور العقل الدميقراطية تفترض إطارا ثقافيا منا
ويف هذا اإلطار يتم تفسري إخفاق التجارب . اإلنساين يف تنظيم اجملتمع واحلرية الفردية كقيمة أساسية يف اجملتمع

، بغياب هذا اإلطار ]القرن العشرين[يل الدميقراطية اليت عرفتها بعض األقطار العربية يف الربع الثاين من القرن احلا
  .)4))(الثقايف نتيجة سيادة الثقافة التقليدية

املطالبة بالتغيري من طرف األغلبية يف جمتمع ما، بيد أن          يؤدي إىل   قد حيظى امللل من الوضع القائم و      
ن حيـول دون    التغيري من أجل التغيري، أي عدم حتديد الوسائل واألهداف االستراتيجية بدقة من شأنه أ             

فما يـشل إرادة قـوي      ((:  يقول برهان غليون   .حتقيق الرغبة يف التغيري؛ وهذا بسبب عدم الوعي السياسي        
 وإمنا افتقادها لرؤية جديدة     … وال من خوفه أو هتيبه من البطش         … ال ينبع من استسالم مفترض للشعب        ...التغيري  

ليت تستطيع أن حتدد هلا األهداف القريبة والبعيدة، ومناهج العمـل      وهي الرؤية ا  . إجيابية حلركة التاريخ وحركة اجملتمع    
وبدون هذا التحديد ال ميكن أن يكون هناك حركة أو إرادة أو إميان، وبالتـايل لـيس                 . من أجلها، ووسائل املمارسة   

   .)5))(هناك أفق واضح للتغيري
  ــــــــ

  .138، 137 ص ، مرجع سابق،"العوائق واملمكنات: وطن العريباإلنتقال الدميقراطي يف ال " عبد اإلله بلقزيز-)2(، )1(
  .247و 246ص ، نفس املرجع، "مقدمة نظرية:  برهان غليون، منهج دراسة مسألة الدميقراطية يف البلدان العربية-)3(
  .274  ص، نفس املرجع، "مستقبل الدميقراطية يف الوطن العريب " وحيد عبد اجمليد-)4(
  .25ص  مرجع سابق،  بيان من أجل الدميقراطية، برهان غليون،-)5(
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  ] الـسياسي  التحـول [ويتوقف أمر   ((:  العالقة بني الثقافة السياسية والتغيري     حول ذات الباحث كتب  
على نضج القوى السياسية الدميقراطية على مستوى التنظيم وعلى مستوى الوعي معا، بل أن هذا التحول الـسياسي                  

ة لتسريع التطورات على مستوى البىن السياسية ومركز التـدخل يف مـسارها الطبيعـي               املمكن هو الوسيلة الوحيد   
  .)1)) (والتارخيي

إن التغيري السياسي كفكرة أو كمشروع قابل للتجسيد ال ميكن حتقيقه دون سواد ثقافة سياسـية                
 تدفع الفـرد أو     غياب الثقافة الدميقراطية يف واقع جمتمع ما يعد من العوامل اليت          ، إذ أن    أو وعي سياسي  

 -محـد جـازويل   أكما قال   - فعلى سبيل املثال     .السياسيري  ياجلماعات إىل عدم املسامهة الواعية يف التغ      
إال أنه مل يسجل    " خلبزا"الحتجاج من أجل    لوعلى الرغم من خروج اجلماهري العربية مرارا إىل الشوارع          
  .)2(ياسيةولو مرة خروجها إىل الشارع للمطالبة بدمقرطة احلياة الس

على العموم فإن حدوث تطور يف جمال التعليم، وانتشار وسائل االتصال يـؤدي إىل الزيـادة يف                 
الوعي السياسي والثقايف ويضاعف املطالب باملشاركة السياسية ويعمل يف املقابل على تقويض األسـس              

وهكـذا   .)3(اسي القائم التقليدية للسلطة احلاكمة ومؤسساهتا، مما يشجع على إعادة هيكلة النظام السي          
 هذا الوعيميكن القول أن هناك عالقة ببني الوعي السياسي والثقايف وبني التحول السياسي، فكلما ازداد            

  . الساحنة للتغيري السياسي البناءصكلما زادت الفر
  :يـ الدينالعامـل -05

عكس ذلك علـى    ينظر إىل الدين كظاهرة اجتماعية موجهة حنو املقدس أو ما فوق الطبيعي، وين            
وهلذا ميكن تعريف الدين على أنه نسق من االعتقادات واملمارسات،          . نسق من االعتقادات واملمارسات   

والذي يسعى من خالله األفراد واجلماعات إىل التفسري واالستجابة ملا حتس وتشعر به أنه مقدس وفوق                
نظم واملؤسسات املترتبة عن االعتقاد     وما يهمنا يف هذه الدراسة هو السلوك واالجتاهات وال        . )4(طبيعيال

  .واإلميان باملقدس، ومدى دورها يف التحول السياسي
لقد شكلت دراسة الدين بشكل عام والعالقة بينه وبني التغري السياسي واالجتماعي حمور اهتمام              

ين ورغـم تبـا    .العديد من علماء السياسة واالجتماع األوائل أمثال ماركس، فيرب، دوركهامي وغريهم          
فماركس املعروف جبملته   . يديولوجيى دور الدين يف عملية التمويه األ      مدارسهم الفكرية فقد أكدوا عل    

واجلماعات  يرى أن األخري يعمل على تكوين وعي زائف لدى األفراد            ))الدين أفيون الشعوب  ((: املختصرة
 يعتمد على   -همن وجهة نظر  -يين  إذ أن اهلروب الد   .  للتعامل مع الواقع املعاش    "غيبية" تلجأ إىل قوى     اليت

  ع القادر علىـومن مث فهو يعتقد أن اجملتم. إخفاء احلاجة واملصدر األساسي للصراع الطبقي يف اجملتمع
  ـــــــــ

  .253ص  مرجع سابق،  برهان غليون، بيان من أجل الدميقراطية،-)1(
، "يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب" مطافات التحول وحقيقة الرهان..اطية نظريا و املشاركة سياسياالدميقر: دولة احلق والقانون يف الوطن العريب    " أمحد جازويل  -)2(

  .179ص مرجع سابق، 
  .12ص  ،مرجع سابق، صامويل هانتنغتون، النظام السياسي جملتمعات متغرية -)3(
  .113-112 ص ،12/08/1989 ، العدداملستقبل العريب " اإلسالميالدين و التغري االجتماعي يف اجملتمع العريب"  عاطف العقلة عضيبات-)4(
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التخلص من الوعي الزائف هو الذي يستطيع مواجهة الواقع، أما متسكه بالوهم الديين الذي خيفف دون              
شك من األمل واحلرمان االقتصادي واالجتماعي فيؤدي إىل تبديد الرغبة والرتعة اليت من شأهنا إحـداث    

إن ((:  مرادف للسكون والثبات ومناقض للحركية والتغيري      -حسب ماركس -فالدين  . )1(التغيري الثوري 
مبعىن أن األثر التخديري للدين يف األفراد هو الذي حيول دون مواجهتـهم             . )2))(اجلمود هو جوهر كل دين    

ـ      عامل معيق  -هأي أن الدين، وفقا العتقاد    . للواقع املوضوعي والعمل على تغيريه     ى وليس مـساعد عل
  .التحول السياسي واالجتماعي

نفس االجتاه تبناه فيرب الذي يعتقد أن الشرائح االجتماعية الفقرية واحملرومة تتجه أكثر من غريهـا                
إىل الدين هروبا من الواقع املر والظروف املعيشية الصعبة، وتعترب أن الواقع املعاش قدر حمتوم، وال قبل هلا                  

خـالل   ناك يف العديد من الوحدات السياسية     هياسية اليت جرت هنا و    التحوالت الس بيد أن   . )3(بتغيريه
الظاهرة الدينية دفع بعض األكادمييني والباحثني إىل   تصاعد  مع   وتزامنت   النصف الثاين من القرن العشرين    

  .بني الدين وظاهرة التحول السياسي التساؤل من جديد حول ما إذا كانت هناك عالقة
دراسة على مدى دور كل من املسيحية واإلسالم يف التحول السياسي،           الا اجلزء من    نركز يف هذ  

  .باعتبارمها أكثر الديانات اعتناقا وانتشارا يف العامل
  :ةــاملسيحي -أ

يقر الباحث األمريكي صامويل هانتنغتون بوجود صلة وثيقة بني الـدين املـسيحي والتحـول               
ما لوجهة نظـره    وتدعي. ألخرى ويف مقدمتها اإلسالم   السياسي، وبانتفاء هذه العالقة بالنسبة للديانات ا      

 68 دولة ذات أنظمة سياسية دميقراطية من جممـوع          39، كانت   1988اعتبارا من عام    : ساق املثال التايل  
، يف حني مل تتجاوز نسبة الدول ذات األنظمة املماثلـة ولكنـها             % 57دولة تدين املسيحية، أي بنسبة      

كلمـا انتـشرت    : وبذلك توصل الباحث إىل فرضـية مفادهـا        .)4(% 12تدين بديانات أخرى نسبة     
  . املسيحية، كلما ساعد ذلك على التحول السياسي

تؤكد على احلرية الفردية والفصل بني الدين        -يف اعتقاده -ن املسيحية مقارنة بالديانات األخرى      إ
     رن املاضي، حيـث شـكلت      والدولة، مشريا إىل الدور الذي لعبته الكنيسة خالل النصف الثاين من الق           

     . يف العديد من الدول قاعدة رئيسية ملعارضة األنظمة التسلطية، ومنربا هاما ألنشطة حقـوق اإلنـسان               
 إلصـدار   -كما قـال  -إىل جانب إضفاء الصبغة السياسية على القساوسة الذين توفرت لديهم اجلرأة            

، )5(ء املعارضة السياسيني يف نظره مسيحيون     فضال عن أن معظم زعما    .  تشجب األساليب القمعية   فتاوى
  .)6( يف روسيا(Boris Elstine) يف بولندا وبوريس يلتسني (Lech Walesa)ويف مقدمتهم ليش فاليسا 

  ـــــــــ
  .122 ص مرجع سابق، عاطف العقلة عضيبات،-)1(
  .442ص  ،1986مايل، طالس دار للترمجة و النشر، دمشق، الطبعة األوىل حافظ اجل. د: رونيه دوال شاريري، دراسات حول النظرية الدميقراطية، ترمجة -)2(
  .120 ص مرجع سابق، عاطف العقلة عضيبات،-)3(
  .140، 139 ، صمرجع سابقاملوجة الثالثة،  هانتنغتون، -)5(، )4(
  .104ص  ،1999ات،دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، لبنان دراسة املفاهيم والنظري: بوعشة حممد، التكامل و التنازع يف العالقات الدولية الراهنة.د -)6(
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الباحث بني الكنيستني الربوتستانتية والكاثوليكية من حيث درجة تأثريهـا علـى الـتغري              يفرق  
 يؤكد على االرتباط التارخيي بني األوىل والنظام السياسي الدميقراطي، وعدم وجـوده             ، حيث السياسي

 هو أن   -يف اعتقاده -والسبب  . )1( مع السلطة املدنية   بتواطئها ،عب دورا سلبيا  بالنسبة للثانية اليت ظلت تل    
الربوتستانتية تركز على ضمري الفرد وعالقته املباشرة باهللا، وتؤكد على سيادة رعاياها، وتشجع املشاريع              

نظيم مشويل  أما الكاثوليكية فتركز على الكهانة كوسيط، وكانت مبثابة ت        . االقتصادية واملبادرات الفردية  
ناهيك عن أن الدول الكاثوليكية مشولية من حيـث الروحانيـة، وألن اخلـط              . ذو تدرج هرمي ثابت   

الفاصل بني ما هو روحاين وما هو دنيوي، كما يرى الباحث دقيق جدا، قلما جيري البحث عن حلول                  
  . )2(وضعية لألمور الدنيوية

سبعينات من عامل معيق إىل الستينات والن  بداية م-هحسب-غري أن الكنيسة الكاثوليكية حتولت 
األول، : )3(إىل سببني -وفق اعتقاده– عامل مساعد على التحول السياسي الدميقراطي، ويعود ذلك
 .الدول الربوتستانتيةب مقارنةمن اخلمسينات  ارتفاع معدل النمو االقتصادي يف الدول الكاثوليكية ابتداء

يسري التحول السياسي يف العديد من الدول الكاثوليكية، إذ أن أي أن النمو االقتصادي ساعد على ت
 هي دول )1989-1974(ثالثة أرباع من جمموع الدول اليت حدثت فيها حتوالت سياسية خالل الفترة 

 إعادة النظر يف العالقة التقليدية بني الكاثوليكية والنخب السياسية احمللية احلاكمة،الثاين، و. كاثوليكية
املبين على مباركة الكاثوليكية لألنظمة التسلطية، بإعادة صياغة وك االرتباط التارخيي بينهما من خالل ف

مبعىن حتول . عالقة جديدة قائمة على معارضة هذه األنظمة وخلع عنها الشرعية القائمة على الدين
   . التغيريالكنيسة الكاثوليكية من عنصر مؤيد لألمر الواقع والشمولية إىل عنصر وقوة تسعى إىل

سبعينات واضطالع األحزاب الدينية يف الإن تغري موقف الكنيسة الكاثوليكية من الدميقراطية منذ 
 فاملسيحيون .)4( هبذا اخلصوص كان له األثر اإلجيايب على التحول السياسياألوربيةالعديد من الدول 

ات السياسية، االقتصادية يعتقدون أن من واجبهم االستلهام من اإلجنيل كل ما له صلة باإلصالح
كان ((: أسبانيا دور الكنيسة الكاثوليكية يف التحول السياسي يف عنيقول خوان لينتز . )5(واالجتماعية

 وتعاطف رجال الدين مع ... وزيادة االتصال بينهم وبني الطبقة العمالية ...القساوسةظهور أجيال عديدة من 
ين سببا يف إفراز حركة نقد وقالقل بني صفوف شباب املثقفني الكاثوليك  وتأثري جملس الفاتيكان الثا...األقليات

 وعن العالقة بني املسيحية والتحوالت السياسية يف أمريكا .)6))(والعلمانيني ورجال الدين والرتاع مع السلطة
وليكي والفاتيكان لقد لعبت كنائس أمريكا الالتينية وبعض اإلعالم الكاث((: الالتينية، كتب عبد احلميد األنصاري

  . )7))(دورا متزايدا يف اجتاه الدميقراطية
  ـــــــــ

  .447، ص مرجع سابق رونيه دوال شاريري،-)1(
  143-142، 142-141 ص ص مرجع سابق،املوجة الثالثة،  هانتنغتون، -)3(، )2(
  . مرجع سابقوطن العريب،الفرنسية الثالثة حول التحوالت الدميقراطية يف ال- أنظر مقدمة الندوة املصرية-)4(
  .447صمرجع سابق،  رونيه دوال شاريري، -)5(
  .145-144ص مرجع سابق، املوجة الثالثة،  هانتنغتون،-)6(
  .107، ص ، مرجع سابق عبد احلميد األنصاري-)7(



27  

ري السياسي يتوقف على درجة استقالهلا عـن        ييفهم من حتليل هانتنغتون أن دور الكنيسة يف التغ        
. فكلما ابتعدت عنه زاد تأثريها يف احلياة السياسية، وكلما اقتربت منه، تقلص دورهـا             . سياسيالنظام ال 

هناك عالقة طردية بني فصل الدين عن الدولة وبني التحول الـسياسي            : وبناء على ذلك، نستطيع القول    
 ويبدو أن هـذه     .مبعىن أن درجة تأثري الدين يف التحول السياسي مرتبط مبدى فصله عن الدولة            . اإلجيايب

الفرضية اليت صغناها على خلفية حتليل هانتنغتون هي اليت دفعت األخري إىل القول بانتفاء العالقـة بـني                  
  .اإلسالم والتحول السياسي

  : اإلســالم-ب
 الكثري من احملللني السياسيني الغربيني من بينهم صامويل هانتنغتون وجيمس بيـل وكـارل               يعتقد

لح كمصدر من مصادر التحول السياسي الدميقراطي، بل ويذهب بعـضهم إىل            ليدن أن اإلسالم ال يص    
  :)1(مسلمات بسيطة عادة ما تلصق باإلسالم السياسي مستندين إىل تأكيد وجود تعارض تام بينهما

إن املواطنني هم مصدر السلطة يف النظام السياسي الدميقراطي، أي أن ثنائية الفرد واحلرية تشكل قاعدة          
يف اآلهلة والقانون القدسـي، أي      يكمن  أما يف الدولة اإلسالمية فإن مصدر السلطة        . السياسيةاملمارسة  

  .أن احلاكم وعلماء الدين هم الذين يشكلون شرعية النظام
إن النظام السياسي الدميقراطي هو وليد تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت هلا عالقة               

اإلسـالمي  - يف العامل العـريب    ت عرفتها أوروبا وأمريكا الشمالية، وهذا ما مل يتأ        بالثورة الصناعية اليت  
  .الذي يسود فيه االعتقاد أن هذا الكون تتحكم فيه اإلرادة اإلهلية

  .هتا الغربيةااإلسالمية ونظري-هناك تناقض بني القيم العربية 
ي لألحزاب السياسية، هدر    انتخابات شكلية، عدم وجود دور حقيق     (اإلسالمي  -إن الواقع العريب  

 وجهة نظر هؤالء املفكرين الغربيني الذين يؤكدون على عدم          -إىل حد كبري  -يؤيد  ) …حقوق اإلنسان 
   .)2(قدرة اإلسالم على املسامهة يف حتقيق التحول السياسي الدميقراطي

ـ               المي خالفا لوجهة نظر هؤالء املفكرين الغربيني الذين يستبعدون وجود صلة بني الـدين اإلس
والتحول السياسي، يرى الباحثان العربيان سعد الدين إبراهيم وعاطف العقلة عـضيبات أن لإلسـالم،               

  .أحدمها حمافظ واآلخر ثوري: وعلى غرار الديانات الكربى األخرى وجهني
 ظـل   -رغم طابعه الثوري  و-اإلسالم    فإن )ريياإلسالم كعامل معيق للتغ    (لوجه احملافظ ل بالنسبة
 يف اجتاه احملافظة على األوضاع القائمة، وإعاقـة كـل           -بشكل أو بآخر  -من الزمن يوظف    لعدة قرون   
إضفاء الـشرعية علـى النظـام       يف   - عاطف العقلة عضيبات   حسب- ويتضح ذلك    .التغيريحماوالت  

 تشري معطيات املاضي واحلاضر على مدى حرص النخب احلاكمـة يف اجملتمعـات               إذ .السياسي القائم 
  .  اختاذ الدين اإلسالمي قناعا لسياستها ومصدرا لشرعيتهاعلىمية اإلسال-العربية

  ـــــــــ
  .12-11ص مرجع سابق، ، )الفرنسية-الندوة املصرية(الرؤى الغربية للعملية الدميقراطية يف الوطن العريب : جون كلود فاتان، األحزاب الدميقراطية/ د-)2(، )1(
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 أداة ميسورة للسياسة تستعمله الـسلطة لتقـنني         -نكما يقول مجال محدا   -لدين اإلسالمي   إن ا 
وبذلك يصبح الدين قوة يف أيدي      ((: ويقول سعد الدين إبراهيم   . )1(وجودها غري الشرعي أو لتربير جتاوزاهتا     

 فالدين ميكن توظيفه من طرف السلطة       .)2))(أنظمة احلكم التسلطية والقوى الرجعية والعاملية اليت تعادي الشعوب        
  .  والدفاع عن مصاحلها)3(متهايف سبيل خد

 يف استمرار احتكار هذه األنظمة للسلطة وميدد من عمر شرعيتها هو املوقف السليب              دلعل ما يزي  
 لو  -كما يقول حيدر إبراهيم علي    –فهذه اجلماهري   . اإلسالمية غري الواعية بالدميقراطية   -للجماهري العربية 

 وتراثها الديين واألخالقي املوروث الختـارت تقاليـدها         خريت بني احلرية والدميقراطية وبني تقاليدها     
    .)4(بديال عن حقوقها السياسية والدميقراطية) العقيدة واألخالق(وتراثها 

، تلجأ )ص( إقامة بعض الطبقات احلاكمة شرعيتها باالنتساب إىل ساللة النيب حممد عالوة على
ودها، بصرف النظر عن أهليتها ستمرار وجطبقات أخرى إىل توظيف الدين للتأكيد على شرعيتها وا

يا أيها الذين (حيث جرى وال يزال استخدام بعض اآليات القرآنية مثل . تها يف إدارة شؤون احلكمائوكف
من أهان ((، واألحاديث املنسوبة للرسول مثل )5() …آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم

ويرى عاطف العقلة  .)7))(احلاكم ظل اهللا يف األرض(( قوالت التقليدية مثل، وامل)6))(السلطان أهانه اهللا
اإلسالمية توظف الدين لدعم قواعدها وتثبيت -عضيبات أن النخب احلاكمة يف اجملتمعات العربية

تواطؤها مع علماء الدين ، األوىل :)8( إعاقة كل حماوالت التغيري، من خالل آليتنيمثوجودها، ومن 
، لتنفيذ وتربير سياستها االقتصادية واالجتماعية لمؤسسات الدينيةل هاتوظيف وحي مشتركبدافع مصل

يديولوجية رمسية أحتويل الدين إىل  وتشجيعها للفكر الغييب الرجعي املغرق يف متاهات املاضي، الثانيةو
يدعو  كما . تصب يف اجتاه وجوب طاعة احملكوم للحاكمفتاوىيصدر الفقهاء وعلماء الدين من خالهلا 

فاإلمام أيب . "األخروي" وإعطاء األولوية للعامل "الدنيوي"التراث الديين إىل الزهد والتقليل من شأن العامل 
ومن املقوالت اليت . ))كاد الفقر أن يكون كفرا((: حامد الغزايل يعترب الفقر فضيلة، رغم قول اإلمام علي

مثل هذه املقوالت ف. ))ميت اجلنة قبل أغنيائها خبمس مائة عاميدخل فقراء أ((: متجد الفقر وتفضله على الثراء
إىل االقتناع بأن الفقر ظاهرة طبيعية، بل خصلة  تدفع الشرائح الفقرية) ص(واألحاديث املنسوبة للرسول 

من خصال املؤمنني، األمر الذي ينعكس على سلوكاهتم وممارساهتم اليومية، إذ أهنا تسعى إىل التكيف 
يف حقها، وتتحلى بالصرب الذي تدعو إليه الكثري من اآليات القرآنية  حىت ولو كان جمحفامع الواقع 

  .واألحاديث النبوية
  ـــــــــ

  .123، 116  صصمرجع سابق،  عاطف العقلة عضيبات، -)2(، )1(
  .19، ص ، الطبعة األوىل حبث يف اخلصائص النفسية املشتركة للسلطة، مكتبة مدبويل: سامل الغنمودي، سيكولوجية السلطة -)3(
  .163، ص يف جتديد الفكر السياسي من أجل التغيري، مرجع سابق" إمكانيات التغيري و عوائقه يف العامل العريب"حيدر إبراهيم علي .د -)4(
  .59، اآلية ))سورة النساء(( القرآن الكرمي، -)5(
  .179 ص، 2000لصاحلني من كالم سيد املرسلني، املكتبة العصرية، الطبعة الثانية، رياض اأيب زكرياء حيي بن شرف النووي ،   اإلمام حمي الدين-)6(
  .117-116ص مرجع سابق،  عاطف العقلة عضيبات، -)8(، )7(
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 عدة استفادهتا منبيف املقابل تسعى الشرائح الغنية إىل توظيف الدين لتشريع التفاوت الطبقي 
مبعىن أن الفئات احلاكمة واحملظوظة تعمل على . )1(﴾ ..قواهللا فضل بعضكم على بعض يف الرز﴿آيات مثل 

استغالل التراث الديين لتثبيت األمر الواقع، أي احملافظة على األنساق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
ومن مث على امتيازاهتا، من خالل إحيائها أن الفقر والغىن والتمايز الطبقي قدر مكتوب وبالتايل فإن أية 

  . مبشيئة اهللاالة إلعادة النظر يف النظام القائم يعد مساسحماو
يـديولوجي  ملية التمويه األ   يلعب التراث الديين اإلسالمي دورا مهما يف ع        باإلضافة إىل ما سبق،   

اليت تؤدي إىل تكوين حالة من الوعي الزائف لدى األفراد واجلماعات الذين يروا يف الـدين مالذهـم                  
دفع الفئات احملرومة بعيدا عن الواقع املعاش بالتشبث بالعامل         تعمل على   سياسية  أي أن النخب ال   . الوحيد
 وبالتايل التخلص مما قد تشكله هذه الشرحية من خطـر علـى النظـام               )حتييد دورهم السياسي   (اآلخر

   . )2(السياسي القائم
 لعلم االجتماع املالحظ أن الباحث عاطف العقلة عضيبات يتفق هنا مع العديد من الرواد األوائل

من جهة، واملشاركة ) التهرب الديين(الذي يؤكدون على العالقة العكسية بني االنغماس يف الدين 
فكلما ازداد متسك اإلنسان بالدين، من خالل تعاظم حجم ممارسته للعبادات . السياسية من جهة ثانية

  .والطقوس، كلما قل حجم نشاطه السياسي
 إىل فشله يف إجياد احللول ملشاكله -حسب هؤالء املفكرين-ود إن جلوء الفرد إىل الدين يع

، وأن احلل يكمن يف "الغيب"اليومية، واعتقاده أن ما يلحق به من متاعب ومصائب هي من أمور 
 خيفف من معاناته، وهذا يعين العزوف عن األمور "وراء الطبيعة" أو ما "املقدس"التشبث بالدين لعل 
  .    ملشاركة السياسية واالجتماعية الفاعلةالدنيوية، مبا يف ذلك ا
إىل جانب ثقافة اخلضوع و، )ريياإلسالم كعامل مساعد على التغ (لوجه الثوريل أما بالنسبة

والثبات واالستسالم لألمر الواقع، وحبكم العالقة العضوية بني الدين اإلسالمي والواقع املعاش، فمن 
فالدين سالح . )3(شأ ثقافة مغايرة تدفع وتشجع على التغيريالطبيعي يقول عاطف العقلة عضيبات أن تن

 .مثلما جيري توظيفه لتثبيت األمر الواقع، ميكن استخدامه لتحريك اجلماهري من أجل التغيري: ذو حدين
يقول سعد الدين إبراهيم أن اإلسالم الثوري يركز على األصالة والعدالة والتقدم، وينمي روح النضال 

ويرى الدكتور حمسن عبد . )4(الستغالل الداخلي، وضد االستعمار واهليمنة األجنبيةضد االضطهاد وا
بيد أن اإلشكال  .)5))(..حركة دائمة تدعو إىل التغيري املستمر والتجديد الدائم((احلميد بأن اإلسالم هو 

؟ أو  ا الواقعاملطروح هو كيف ميكن أن يتحول الدين من أداة لتثبيت األمر الواقع إىل أداة لتغيري هذ
  ما هو املتغري الذي جيعل من الدين أداة للتحول السياسي ؟: بعبارة أخرى

  ـــــــــ
  .71، اآلية ))سورة النحل(( القرآن الكرمي، -)1(
  .123، 121 ص  مرجع سابق، عاطف العقلة عضيبات،-)4(، )3(، )2(
  .44، ص 1984 تصدر يف دولة قطر، الطبعة األوىل، مطابع الدوحة )06 (، سلسلة فصليةحمسن عبد احلميد، املذهبية اإلسالمية والتغيري احلضاري. د -)5(
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جييب ذات الباحث قائال بأن ظهور أزمة حادة وعامة، مهما كانت طبيعتها، شكلها، 
وخصوصيتها، وبصرف النظر عن مكان وزمان حدوثها، هو العنصر أو الشرط الضروري والالزم لربوز 

يشري الباحث هنا إىل وجود عالقة سببية بني . )1(دينية واجتماعية حنو التغيريواندفاع قوى وحركات 
األزمة والتغيري من جهة، وبني األزمة وتوظيف الدين يف عملية التغيري من جهة ثانية، مستندا يف ذلك إىل 

ثت خالل  اليت حد-على سبيل املثال-فاألزمة اخللقية . اإلسالمي-املعطيات التارخيية للمجتمع العريب
فترة حكم معاوية بن أيب سفيان هي اليت دفعت اخلليفة عمر بن عبد العزيز إىل إعادة تقومي احلكم وفقا 

ويعتقد الباحث أن التيار الفكري الذي . )2(للمبادئ اإلسالمية، مما أكسبه لقب أول جمدد يف اإلسالم
دينية تعمل على تعبئة الطبقة حيدثه املصلحون الدينيون هو الذي يساهم يف ظهور منظمات وحركات 

الوسطى والسفلى من الفقراء واملعوزين، من أجل توجيهها ودفعها حنو املطالبة بالتغيري السياسي 
واالجتماعي، مستغلة بذلك األزمات اليت يعانيها اجملتمع، والسيما تلك املتعلقة بشرعية النخب السياسية 

وظهور خلل يف القيم، وغياب الدميقراطية، وفشل التجارب احلاكمة الفاشلة يف الدفاع عن دار اإلسالم، 
  .)3(التنموية املستوردة

وبغض النظر عن حتقيقها أو عدم حتقيقها ألهدافها، ويف مقدمتها العودة إىل إن احلركات الدينية 
على اعتبار  صرتالنموذج الذي طبق يف صدر اإلسالم، أي إبان فترة الرسول واخللفاء الراشدين، 

م دين ودولة، وأنه صاحل لكل زمان ومكان، بإمكاهنا تكوين قاعدة اجتماعية ذات طابع سياسي اإلسال
  .تستطيع حتريكها ملواجهة األنظمة التسلطية احلاكمة

 يرى أن اإلسالم يف مرجعيه األساسني القرآن والسنة النبوية هللاإذا كان إمساعيل صربي عبد ا
ن الكثري من املفكرين العرب فإ، )4(، تاركا األمر ألمور الدنيا عن نظم احلكميءالشريفة، مل يذكر أي ش

واملسلمني ابتداء من عصر النهضة اإلسالمية إىل يومنا هذا، والذين يبدو أهنم انبهروا بإجنازات احلضارة 
الغربية وتأسفوا إلخفاقات العرب واملسلمني يعتقدون بعدم وجود تناقض بني اإلسالم والنظام السياسي 

إن الدميقراطية الغربية كمنهج يف نظرهم ليست بعيدة عن منهج الشورى . قراطي السائد يف الغربالدمي
  .)5(﴾ وأمرهم شورى بينهم﴿الوارد يف القرآن الكرمي 

لقد أمجع العديد من املفكرين العرب واملسلمني أن مبادئ نظم احلكم يف الغرب املتمثلة يف احلرية،                
ها تتماشى مع جوهر الشريعة اإلسالمية، وأكدوا على أن تغيري الـسلطة            املساواة، وسيادة القانون وغري   

  .)6(احلاكمة ومراقبتها وحماسبتها، وحق الناس يف اختيار من يتوىل شؤوهنم أمور تتوافق مع اإلسالم
  ـــــــــ

  .127-126 ص  مرجع سابق، عاطف العقلة عضيبات،-)3(، )2(، )1(
  .318ص ، يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق، "بل الدميقراطية يف الوطن العريبمستق " إمساعيل صربي عبد اهللا-)4(
  .38، اآلية ))سورة الشورى(( القرآن الكرمي، -)5(
  .20ص ، مرجع سابق،  علي خليفة الكواري-)6(
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وجبـها   أ -يقول عبد احلميد األنصاري   -فاحلرية كمبدأ أساسي يف النظام السياسي الدميقراطي        
وفرضها اإلسالم، حبيث يأمث اجملتمع إذا وقف موقف املتفرج من التجاوزات اليت ميكن أن تقع فيه مـن                  

أما العدل واملساواة ومنع الظلم والطغيان مبادئ أكد عليها القرآن يف أكثر             .)1(طرف السلطات املختلفة  
عـن أي اجلهـاد     ) ص(ا سئل الرسول    وعندم. )2(﴾يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط      ﴿و من مناسبة 

أن الناس إذا رأوا الظـامل فلـم        ((وورد يف التراث اإلسالمي     . )3))(كلمة حق عند سلطان جائر    ((: أفضل؟ قال 
وأما البيعة يف صدر اإلسالم تعين االنتخاب يف مفهومـه          . )4))(يأخذوا على يديه أوشك اهللا أن يعمهم بعقاب       

 إذ أن مبايعة أيب بكر الصديق بعد وفاة الرسول وعمر بـن             -ياعتقاد مصطفى الرافع  حسب  -احلديث  
  .   )5(اخلطاب مل تراع فيهما معايري الوراثة أو القرابة، بل مت بطريقة دميقراطية

إذا ((: يف تأكيده على وجود قواسم مشتركة بني الدميقراطية والـشورى         يقول عدنان سعد الدين     
نه النظام الـديكتاتوري    إ... املعارض واملناقض للدميقراطية؟ جلاءت اإلجابة       ما البديل : جتاوزنا أمر اإلصالح وتساءلنا   

وهذه النتيجة تنتهي بنـا إىل أن مثـة         . ولو سألنا النفس بالنسبة لنظام الشورى يف الشريعة اإلسالمية        . واحلكم الفردي 
. )6))(لديكتاتورية واالسـتبداد  عناصر مشتركة وتقاطعا واسعا بني الدميقراطية والشورى، فكالمها تعارض الفردية، وا          

سألت نفسي ما الذي تعنيه الدميقراطية، فجمعت عنـدي         (( :مداخالتهويقول أمحد صدقي الدجاين يف إحدى       
ألف صفحة من التعريفات اليت تعرف الناس، لكنها تعين يف النهاية جمموعة من الناس يتداولون أمرهم فيمـا بينـهم                    

  . )7))(ا األفضل، وكلمة شورى يف اللغة العربية تعطي هذا املدلولليحكموا أنفسهم بأنفسهم وليستخلصو
 يف عـدم قـدرة      -حسب أنصار الدين اإلسالمي كعامل مساعد على التغـيري        -تكمن املعضلة   

املسلمني على جتسيد هذه املبادئ على أرض الواقع، أي أن اخللل ال يكمن يف النص القرآين أو يف السنة                   
  .  يكمن يف احلكام الذين أوكلت إليهم مهمة إدارة شؤون املسلمنيالنبوية الشريفة بقدر ما

إن حماولة اإلحاطة بالعالقة بني الظاهرة الدينية والتحول السياسي واالجتماعي يف جمتمـع مـا ال                
كمـا أن   . ميكن أن تتم مبعزل عن الظروف االجتماعية، االقتصادية والثقافية السائدة يف ذلك اجملتمـع             

سلفنا، ميكن توظيفه سلبيا، أي احملافظة على الواقع املعاش وتأييد استمرار النظام السياسي             الدين، مثلما أ  
. القائم، حىت ولو كان جائرا، أو إجيابيا، أي إعادة النظر يف األمر الواقع واملطالبة بتغيري النظام السياسي                

نب خيتلف من جمتمع آلخـر،      بيد أن هدف التغيري الذي يأيت يف الغالب كرد فعل عن أزمة متعددة اجلوا             
  . وذلك حسب خصوصية كل جمتمع

  ـــــــــ
  .104ص ، مرجع سابق،  عبد احلميد األنصاري-)1(
  .135، اآلية ))سورة النساء(( القرآن الكرمي، -)2(
  .104ص ، مرجع سابق،  عبد احلميد األنصاري-)4(، )3(
  .32-31 ص بريوت، الطبعة الثانية،-يم، منشورات دار مكتبة احلياةحسن مت:  مراجعة، اإلسالم نظام إنساين،ي مصطفى الرافع-)5(
  .27، 25-24  صص، مرجع سابق،  علي خليفة الكواري-)7(، )6(
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  :اخلارجيـةالعوامـل : املطلب الثاين
ازداد االحتكاك والتقارب بني الوحدات السياسية للمجتمع الدويل رغم تباينها من حيث أنظمتها             

 وخصوصياهتا االجتماعية والثقافية، بفعل الثورة التقنية اهلائلة لوسـائل االتـصال الـيت        السياسية، قوهتا 
جعلت من العامل قرية صغرية، األمر الذي أدى إىل نسج عالقات معقدة فيما بينها، ومـن مث أضـحت                   

وليا أم  هل أن النظام السياسي سواء أكان مش      : والسؤال املطروح . شديدة التأثري والتأثر يف بعضها البعض     
دميقراطيا يعترب حمصلة لعوامل داخلية فقط أم قد تلعب العوامل اخلارجية دورا ما يف حتديد طبيعته فلسفية                 

  ؟   يف دولة ماور املؤثرات اخلارجية يف التحول السياسي؟ أو بعبارة أخري ما مدى د وتوجهاته
جاهل املطالب الدميقراطية إذا كانت النخب السياسية احلاكمة يف الدول التسلطية فيما مضى تت

الداخلية فال تعريها أدىن اهتمام، بانتهاكها للحقوق املدنية والسياسية وإقدامها على انتهاج كافة أساليب 
 الئم، بفعل التواطؤ اخلفي واملعلن ألطراف أجنبية، فإن ةالقمع الحتواء معارضيها، دون أن ختشى لوم

لذلك أضحت الدول الكربى .  مل يعد كذلك- اإلله بلقزيزيقول عبد–األمر يف املرحلة الراهنة كما 
واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات واجلمعيات غري احلكومية والرأي العام العاملي تشكل مصادر ضغط 

 وعليه.  فتح ملف الدميقراطية وحقوق اإلنسانإىلعلى هذا النمط من األنظمة السياسية من أجل دفعها 
  . )1(يف اجتاه التحول السياسي ال يؤتى مثاره إال بتوفري سندان خارجي ملطرقتهفإن الضغط الداخلي 

ونقطة ((: عن دور العوامل اخلارجية يف التحوالت السياسية احلديثةري بيقول حممد عابد اجلا
واعثه وب" االنتقال" مدى واسع جدا، ذلك ألن دوافع سريعة وعلىهي أهنا تتم بوتائر … يف عملية التحول " احلرج"

 من جوف اجملتمع بفعل تطور داخلي، كما حدث يف أوربا احلديثة، بل أنه -فقط، إن مل يكن أبدا-ليست نابعة 
انتقال أو حتول يتم حتت ضغط حضارة عاملية اكتسحت العامل مبنجزاهتا وإغراءاهتا وآلياهتا، ففرضت نفسها كحضارة 

ويؤكد الباحث عبد اهللا املطوع على نفس  .)2))(شريللعصر كله، كتنويع للمراحل السابقة من التاريخ الب
أن عملية التغيري، يف ظل املستجدات الدولية الراهنة، قد فرضت نفسها على اجلميع، لذا فإن ... من الواضح((االجتاه 

ات يديولوجي يف هذا اجملال، التذكري بدور األآلية مقاومة التغيري ستختلف حدهتا من دولة إىل أخرى، وال يفوتنا
  .)3))( يف العامل راهناياملتعددة وأثرها على كل ما جير

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــ
  .140ص ، مرجع سابق، "العوائق واملمكنات: االنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب " عبد اإلله بلقزيز-)1(
  .196ص  ،ملرجع، نفس ا"اشكالية الدميقراطية و اجملتمع املدين يف الوطن العريب " حممد عابد اجلابري-)2(
  .129، ص حممد عبد اهللا املطوع، مرجع سابق.د -)3(
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   :ةيـط الدولـو الضغ-01
تون أن النظام السياسي الدميقراطي يف دولة ما قد يتأثر بسلوك وسياسيات احلكومات غيعتقد هانتن

بتوجهاهتا واملؤسسات األجنبية، إال أن طبيعة الدور ودرجة التأثري ختتلف باختالف الدول املؤثرة و
فقد تلعب العناصر اخلارجية دورا إجيابيا يف . السياسية اخلارجية القابلة للتغيري، والظروف الدولية السائدة

اجتاه التحول السياسي فتشجع حماوالت التغيري وهتيئ البيئة احمللية، والسيما النمو االقتصادي الذي ميثل 
ن خالل تقدمي الدعم املايل والتقين للدول حمل  العنصر رقم واحد يف عملية التحول، م-حسب رأيه-

التحول، على غرار ما فعلته الواليات املتحدة مع كل من اليابان وأملانيا الغربية غداة احلرب الكونية 
 باألنظمة الراغبة يف -بشكل أو بآخر-سواء اإلطاحة ) منع التحول(وقد تلعب دورا سلبيا . الثانية

أو تعطيل ) سابقا( مع كل من بولندة اجملر وتشكوسلوفاكيا) سابقا(د السوفييت  االحتا بهالتحول مثلما قام
وحسب . )1()التزام احلياد(وقد ينتفي دورها . تأثري النمو االقتصادي واالجتماعي على التحول السياسي

 يف التحوالت -إىل حد كبري-ذات الباحث مثة ثالثة عناصر خارجية شكلت أدوات ضغط وسامهت 
  . )2( احلديثةالسياسية

  :ةـة األوربيـاجملموع -أ
 كل من 1973وعة األوربية فانضمت إليها عام مسبعينات برزت فكرة توسيع نطاق اجملالمع بداية 

وكانت دول جنوب أوربا حتدوها نفس الرغبة، نظرا للفوائد . ، وبريطانياأيرلنداالنرويج الدامنارك، 
 التكتل األورويب من جهة، وتقليص حجم اعتمادها على االقتصادية اليت ستجنيها لقاء انضمامها إىل

فخوان كارلوس ما فتئ يؤكد على . الواليات املتحدة كقوة اقتصادية وعسكرية عاملية من جهة ثانية
النداء الوطين لدمج إسبانيا يف اجملموعة، واجلنرال سيمنوال كان يشدد على أن مستقبل الربتغال يكمن يف 

أن بطلب االنضمام إىل اجملموعة، غري ) 1977(إسبانيا  ) 1975(ل من اليونان ولذلك تقدمت ك. أوربا
 وهكذا مل . مل تكن تقبل عضوية دول ذات أنظمة ديكتاتورية، رغم انتمائها اجلغرايف ألوربااألخرية
 أنظمة موعة األوروبية إال بعد حتول أنظمتها السياسية الديكتاتورية إىلاجمل هلذه الدول االنضمام إىل يتأت

قال باسكال بونيفاس . 1986 والربتغال عام وأسبانيا 1981سياسية دميقراطية، حيث انضمت اليونان عام 
وبذلك شكلت  .)3))(فعلى أساس الدميقراطية مت قبول عضوية اليونان وأسبانيا والربتغال يف اجملموعة األوربية((

خرى للتخلي عن الديكتاتورية والتحول إىل اجملموعة األوربية أداة ضغط على بعض الدول األوروبية األ
  .الدميقراطية

  
  ـــــــــ

  163-154، 153-152  ص صاملوجة الثالثة،  هانتنغتون، -)2(، )1(
  .63ص مرجع سابق، ، باسكال بونيفاس يف حتديات العامل العريب يف ظل املتغريات الدولية.د -)3(
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  : مؤمتر األمن والتعاون األوريب-ب
 من 1975 املوقع عليها عام ألمن والتعاون األورويب، أو ما عرف بعملية هلسنكي شكل مؤمتر ا

 أداة ضغط على األنظمة الشمولية ويف مقدمتها تلك السائدة يف اجلزء الشرقي  دولة مشاركة،35طرف 
 تية يف اجتاه تطوير حقوق اإلنسان وتكريس الدميقراطية، ويتضحامن أوربا الواقعة حتت الوصاية السوفي

  : )1( فيما يلي-حسب هانتنغتون-ذلك 
إقراره العديد من الوثائق اليت تضفي الشرعية الدولية على حقوق اإلنسان واحلريات العامة ومراقبتها  - أ

وحتميله للحكومات مسؤولية محاية حقوق األقليات وحرية التنقل ومل مشل العائالت، وتأكيده على دور 
  ...السياسية، وحق تكوين أحزاب سياسية القانون والدميقراطية والتعددية 

يت والدول السائرة يف فلكه     اختويله للواليات املتحدة وأوربا الغربية حق الضغط على االحتاد السوفي          -ب
  . مغبة خمالفة هذه املواثيقإىلمن أجل االلتزام مبواثيق هلسنكي، وجذب انتباههم 

احمللي للتأكد من مدى التزام احلكومات الشمولية ه للجان املراقبة واملتابعة على املستوى ؤ إنشا-ج
بتوصيات هلسنكي، إذ لعبت هذه اللجان رغم تعرضها للمضايقة واالضطهاد دور مجاعات ضغط حملية 

  .من أجل التحول السياسي الدميقراطي
 مبادئ حقوق اإلنسان، وعربت دفعت عملية هلسنكي النخب السياسية الشمولية إىل تبينلقد 
دها لتقبل االنتقادات الداخلية واخلارجية وشجعت احلركات اإلصالحية على املضي قدما يف عن استعدا

لعب املؤمتر، الذي مت أثناءه االعتراف بوجود عالقات وثيقة بني األمن واحترام إذ  .اجتاه حماوالت التغيري
  .)2(وات الالحقةحقوق اإلنسان، دورا بارزا يف التحوالت السياسية اليت حصلت يف أوربا خالل السن

   : الواليات املتحدة األمريكية-ج
 1973ظلت مسألة حقوق اإلنسان حتتل مكانة ثانوية يف السياسة اخلارجية األمريكية إىل غاية 

أعدت ) اللجنة(مببادرة من الكونغرس، واليت " دوليةللتنظيمات واحلركات ال" تاريخ إنشاء جلنة فرعية 
 حقوق اإلنسان يف سياستها ترقيةكية على اختاذ التدابري اليت من شأهنا تقريرا حثت فيه اإلدارة األمري

 قام الكونغرس بتكييف بعض النصوص القانونية متاشيا مع 1976 و1974وخالل الفترة ما بني  .اخلارجية
السياسة اخلارجية األمريكية يف جمال حقوق اإلنسان، من خالل ربط منح املساعدات اخلارجية حبقوق 

، أي ظهور اجتاه سياسي أمريكي مؤيد لفكرة فرض عقوبات اقتصادية على الدول املنتهكة اإلنسان
 احتكار الدفاع عن الدميقراطية واحلرية ونشرها قحلقوق اإلنسان، وأعطت لنفسها منذ ذلك احلني ح

  . )3(يف العامل
  ـــــــــ

  .157-156ص ، هانتينغتون، املوجة الثالثة -)1(
  .151ص مرجع سابق، ، ر يف حتديات العامل العريب يف ظل املنغريات الدوليةسيغرد بولينغ.د -)2(
  .109ص التكامل و التنازع يف العالقات الدولية الراهنة، مرجع سابق، حممد بوعشة، .د -)3(



35  

أضحت متثل جانبا هاما وإذا كانت إدارة كارتر اليت أعطت دفعا جديد ملسألة حقوق اإلنسان 
ارجية قد ركزت على حاالت معينة، فإن إدارة ريغن أنصب اهتمامها على من جوانب سياستها اخل

 وكان حيلو لريغن تكرار أن هناك إرادة إهلية منت على الواليات املتحدة .النظم السياسية يف حد ذاهتا
 قال الباحث النروجيي يوهان .)1(الدفاع عن الدميقراطية، ومحلتها مسؤولية نشرها يف مجيع أرجاء الكون

لتون أن األمريكيني مقتنعون بأن الرب اختارهم لقيادة البشرية، وأن بالدهم هي أرض امليعاد اخلاصة غا
متقمصا طبيعة إدراك األمريكيني ألنفسهم " فيلت فوخه"هبم، وأضاف يف حديثه لألسبوعية السويسرية 

قوانني دولية ؟  .نسانية ال تسري عليناحنن فوق يف علو كبري، قريبون جدا من الرب، مما جيعل القوانني الطبيعية لإل((
  .)2))(نعم، ولكن فقط عندما ختدم أهدافنا

  :)3( انتهجت الواليات املتحدة عدة وسائل لتعزيز التحول السياسي الدميقراطيلقد
o           البيت األبـيض، وزارة اخلارجيـة،      (شن محلة إعالمية يقودها املسؤولون السامون يف هيئات الدولة

هتدف إىل ضمان حقوق اإلنسان يف العامل وإصدار تقارير دورية يف هـذا             ) … وكالة االستخبارات 
  .الشأن، إىل جانب الدور املنوط لبعض وسائل اإلعالم املنشأة هلذا الغرض

o  ممارسة الضغط وفرض العقوبات االقتصادية بفرض قيود على املساعدات األمريكية للخارج وحظر
 بعض الدول املصنفة ضمن خانة الدول املنتهكة حلقوق أو جتميد تصدير بعض املواد احلساسة إىل

فبحجة عدم  .اإلنسان، والتصويت لغري صاحل القروض اليت متنحها املؤسسات املالية املتعددة األطراف
احترامه حلقوق اإلنسان اختذت إدارة كارتر قرارا يقضي حبظر تصدير القمح األمريكي إىل االحتاد 

 احللفاء األوربيني ملنعهم من تزويده بالتجهيزات الضرورية لتركيب يت، وجرى الضغط علىاالسوفي
ينص على رفض إعطائه صفة  "فانيك-جاكسون"أنابيب الغاز وتشغيلها، ومت تبين قانون عرف باسم 

وبصرف النظر عن املغزى احلقيقي من الضغط األمريكي . )4(الدولة األكثر رعاية يف امليدان التجاري
 يف إضعافه وبالتايل إحداث خلل يف -حسب بعض األوساط-يت الذي يكمن ايعلى االحتاد السوف

ميزان القوى لصاحل الواليات املتحدة األمريكية، فإن الكثري من األنظمة ختضع لضغوط أجنبية تدفعها 
  . النهج الدميقراطي للخروج من دائرة التخلفوإتباعيف اجتاه االعتراف باحلقوق املدنية والسياسية، 

o الدعم املادي لألنظمة السياسية واحلركات اإلصالحية الراغبة يف حتقيق التحول، وهذا على تقدمي 
 من مساعدة 1975حساب الصندوق القومي للدميقراطية، إذ استفاد احلزب االشتراكي الربتغايل عام 

  .مالية قدرت بعشرات املاليني من الدوالرات
  
  
  

  ـــــــــ
  .110، ص لتنازع يف العالقات الدولية الراهنة، مرجع سابقالتكامل و احممد بوعشة، .د -)1(
  .07 ص، 07/01/2003، الصادر يف 3671راجع يومية اخلرب، العدد  -)2(
  .161-160ص املوجة الثالثة،  هانتنغتون، -)3(
  .194ص مركز دراسات الوحدة العربية،  تويل،هشام م.د: واالشتراكية والتعايش السليب، ترمجةةستانسالف مينشيكوف، الرأمسالي، جون كنيث غالربيت -)4(
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o  التلويح باستعمال القوة العسكرية ملنع االنقالبات العسكرية الرامية إىل حتويل النظام السياسي
له، أو لردع النخب احلاكمة ودفعها إىل ضمان إجراء انتخابات  الدميقراطي إىل نظام سياسي مناقض

  .كومات املنتخبة دميقراطياحرة ونزيهة، وتقدمي الدعم العسكري للح
o  هتدف إىل التنسيق مع احللفاء، قصد تشكيل تكتل دويل ميارس الضغط على دبلوماسيةالقيام حبمالت 

  .األنظمة التسلطية، ويسعى إىل عزهلا دوليا، وبالتايل إرغامها على تقدمي تنازالت لصاحل الدميقراطية
 العالقات الدولية املعاصرة، وأصبحت لقد أضحت قضية حقوق اإلنسان تكتسي أمهية بالغة يف

ورقة ضغط ومساومة يف يد الدول الكربى، من أجل دفع األنظمة الشمولية إىل انتهاج إصالحات 
وعن دور العامل اخلارجي املتمثل يف الواليات املتحدة األمريكية يف التحوالت . سياسية واقتصادية

: 1984 يف ديسمرب املنتخب دميقراطياساجنوينيت .واي خالسياسية يف أمريكا الالتينية، قال رئيس األورغ
أما الرئيس . )1))(كانت سياسات إدارة كارتر أهم مؤثر خارجي على العملية الدميقراطية يف األورغواي((

التزمت الواليات املتحدة باملؤسسات ((:  عن مشاعر مماثلة1986أورقادو فقد عرب عام .اإلكوادوري أ
 مسبوقة، وبدون السياسات املناصرة للدميقراطية اليت أعلنها الرئيسان كارتر وريغن ملا كانت الدميقراطية لدرجة غري

  .)2))(بعض العمليات الدميقراطية يف أمريكا الالتينية قد بدأت أصال أو لقيت ما لقيته من جناح
  :ةـة الدوليـ املؤسسات املالي-د

ها مؤسسات تتحكم فيها الدول الكربى إىل جتنح أغلب مؤسسات اإلقراض املايل العاملية باعتبار
يف   تعجيزية على النظم التسلطية مقابل استفادهتا من تسهيالت وقروض مالية)3(فرض شروط سياسية

وبذلك مل يعد بإمكان هذه األنظمة، . يات العامة، وضمان حقوق اإلنسانحتسني أوضاع احلرتها مقدم
ومتاعب اقتصادية حادة التفاوض من موقع قوة بشأن والسيما تلك اليت تعاين من أزمات اجتماعية 

إعادة جدولة ديوهنا اخلارجية، أو قصد احلصول على قروض جديدة، فتجد نفسها يف هناية املطاف جمربة 
  .)4(على قبول تلك الشروط، مما قد يساهم يف إتاحة فرصة من فرص حتقيق التحول السياسي الدميقراطي

  :نستنتج مما سبق ما يلي
درة تأثري دولة ما يف دولة أخرى يف اجتاه التحول السياسي مرتبط مبدى قوة الدولة املؤثرة مبفهومها ن قإ 

احلديث، أي مدى توفرها على أدوات التأثري، إذ أن التواضع العسكري واالقتصادي يفرض قيودا على 
 عسكرية وموارد مالية الدولة املؤثرة اليت ال ميكنها أن حتدث تأثريا على نظام تسلطي يتوفر على قوة

كما أن تأثري الدول العظمى يزداد يف الدول اليت تقع يف جمال نفوذها، ويقل يف تلك . تؤمن استمراره
وهذا يعين أن تبين مبادئ وقيم النظام السياسي الدميقراطي من طرف الدولة اليت  .اخلارجة عن نطاقه

 .لقوة العسكرية واالقتصادية الضروريةيفترض أهنا متارس الضغط غري كاف ما مل يتوفر لديها ا
  ـــــــــ

  .163ص املوجة الثالثة، مرجع سابق،  هانتنغتون، -)2( ،)1(
  .16، ص ميشيل كامو، مرجع سابق  .د -)3(
  .141-140ص ، مرجع سابق، "العوائق واملمكنات: االنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب"عبد اإلله بلقزيز  -)4(
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 اليت يفترض نظريا أهنا تؤثر يف اجتاه التحول السياسي يف الدول الصغرى، ال يهمها إن الدول الكربى 
على -فالواليات املتحدة األمريكية . النظام السياسي كونه مشويل أو دميقراطي بقدر ما هتمها مصاحلها

مريكية، بل أن ما  ال تلح على الدميقراطية بطبعتها األ-سبيل املثال وكما تقول الباحثة ثناء فؤاد عبد اهللا
تصر عليه هو أن تكون النخب السياسية املوجودة يف املنطقة اليت ترى بوجود مصاحلها فيها، واليت 

تتماشى معها متفقة مع الغرض األمسى، أي خدمة املصاحل األمريكية، وعدم مناقضتها، أما ) النخب(
  . )1(الشكل السياسي الذي تتخذه األنظمة فهو غري مهم

ظام سياسي غري دميقراطي أن يستفيد من دعم خارجي حبكم ما ينطوي عليه من مصاحل إذ ميكن لن
حيوية للدول األخرى، قصد احتواء املعارضة والضغط الداخلي اهلادف إىل ترسيخ نطاق املشاركة 

مبعىن ميكن للدول الكربى حفاظا على مصاحلها يف هذا البلد أو ذاك أن تعمل يف اجتاه توطيد . السياسية
    . )2( يف خنق اإلرادة الشعبية التواقة للتغيري-بشكل أو بآخر-لطة النظام التسلطي، من خالل مسامهتها س

مث أن القمع البوليسي الذي متارسه احلكومات احمللية بتواطؤ الدول الكربى ال يسبب قلقا لدى هذه 
ويذكر شومسكي أن ". أغراضها"طاملا أن اهلدف األساسي هو خدمة ) على حقوق اإلنسان(األخرية 

بدال من حكومة ) احمللية(منطق الدولة العظمى يرى أنه من األفضل أن يكون هناك نظام قوي يف السلطة 
  .)3(دميقراطية أو ليربالية متساهلة ومتراخية

مثلمـا يؤكـد   -إن التأثري اخلارجي ال يتم دائما يف اجتاه التحول السياسي الدميقراطي، بل خيضع    
لقد أثبتت حرب اخللـيج الثانيـة       . النتقاء واضح يستجيب ملصاحل الدول الكربى املؤثرة       -الطاهر لبيب 

، حيث مارس الغربيون الـضغط علـى االحتـاد          )4(ازدواجية كونية املبادئ والقيم اليت يتغىن هبا الغرب       
نصري يت، حبجة عدم مراعاته حلقوق اإلنسان، ولكنهم غضوا الطرف عما كان يقوم به النظام الع              االسوفي

دول مثل اجلزائر، تونس، واألردن اليت أقرت التعددية السياسية وحرية التعـبري،             ف .)5(يف جنوب إفريقيا  
 أن حتظى بالدعم والتأييد من طرف الغرب وعلى رأسه          -وفقا لوجهة نظر هانتنغتون   -كان من املفترض    

هذه الدول غري ناضـجة     الواليات املتحدة األمريكية، لكن الذي حدث هو أن األخرية اعتربت شعوب            
سياسيا، بسبب مواقفها املعادية والرافضة للعدوان األمريكي على العراق، وهو ما دفع رجييس دوبريه إىل               

  .)6))(إن من ميدح اجملتمع املدين يف بلده ال جيوز له أن يسب جمتمعا مدنيا آخر جملرد أن تعبرياته ال تناسبه((: القول
  

  ـــــــــ
  .252ص ، مرجع سابق، "مقدمة نظرية: منهج دراسة مستقبل الدميقراطية يف البلدان العربية" برهان غليون -)1(
  .71ص مرجع سابق،  فؤاد ثناء عبد اهللا، -)2(
  .221ص يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق، " عالقة املشروع الدميقراطي باجملتمع املدين العريب " الطاهر لبيب-)3(
  .221ص ، نفس املرجع، لطاهر لبيبا -)4(
  .229ص مرجع سابق، ، جون كنيث غالربيت وستانسالف مينشيكوف -)5(
  .222ص ، ، مرجع سابقالطاهر لبيب -)6(
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  :)كرات الثلج(اة ــ احملاك-02
تعرف عملية التأسي بتحول سياسي يف دولة على نطاق واسع عند بعـض أدبيـات التحليـل                 

بل " تأثري العرض العملي  "أو  " االنتشار"أو  " العدوى"أو  " كرات الثلج "أو  " ة  احملاكا" السياسي بظاهرة   
  . يف إشارة إىل تأثري املتغريات اخلارجية على التحوالت الداخلية" الدومينو" وحىت

لنفرض أن هنـاك جمموعـة مـن        : إىل فهم هذه الظاهرة ارتأينا أن نسوق املثال التايل        منا  سعيا  
هـو املـتغري    ) س.م(هو التحول الـسياسي و    ) ت س (، وليكن   )،ج،د،و،يأ،ب(الوحدات السياسية   

، قد يؤدي إىل حدوثـه يف       )م س ( بسبب متغري مستقل ما     ) أ(يف الدولة   ) ت س (املستقل، فإن حدوث    
أي أن عدوى التحول السياسي قد تنتقل إىل باقي الدول األخرى يف نفس             .  اخل …) ج(مث  ) ب(الدولة  

) أ(ون يف تلك األثناء تتناقل األخبار حول احلدث السياسي اهلام الواقع يف الدولة              الوقت تقريبا واليت تك   
غري أن التزامن التام يف حدوث التحول يف         ). 01شكل رقم   ال(وتترقب تطوراته، نظرا لتأثرها الشديد به       

 عشر  ففي بولندة تطلب التحول   . هذه الدول غري ممكن من الناحية العملية، حبكم خصوصيات كل دولة          
 أشهر ويف أملانيا الشرقية عدة أسابيع، ويف تشيكوسلوفاكيا عـشرة أيـام، ويف              ةسنوات، ويف اجملر عشر   

  .)1(رومانيا عشر ساعات فقط
        أ)م س(         
              
        أ           
       )ت س(           
              
    ج            ب         
   )ت س(            )ت س(  
              
              

  ي             و             د      
 )ت س(          )ت س(          )ت س(    

  

  )كرات الثلج(اة ــــــــاحملاك) : 01(الشكل رقم 
  .باعتبارها أحد املؤثرات اخلارجية املساعدة على التحول السياسي

  )بالتصرف (93هانتينغتون، املوجة الثالثة، مرجع سابق، ص : املصدر 
  ـــــــــ

  .173ص  املوجة الثالثة، مرجع سابق، ،) هانتنغتون،)1(
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يشجع على حدوث حتول مماثـل يف الـدول         ) أ( يف الدولة     وترسيخه إن جناح التحول السياسي   
  :)2(، وهذا لسبب من األسباب التالية)1(األخرى

  ).مشاكل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ( مرور الدول الست بظروف مماثلة -1
اء هذه الدول أن احلل الوحيد للخروج من املأزق واحتواء املعضالت يكمن يف التحول               اعتقاد زعم  -2

السياسي أو ما يعرف بالعالج السائد لروح العصر، إذ تلجأ هذه الدول إىل أخذ جرعات مـن نفـس                   
  .املختلفة) مشاكلها(لعالج عللها ) التحول(الدواء 

ل منوذجا سياسيا وثقافيا يتعني على بقيـة الـدول          على درجة من القوة أو متث     ) أ( قد تكون الدولة     -3
يف بعض احلاالت على األقل مثلما تشري إليه الدراسات       " العدوى"ورغم تسجيل وجود منط     . االحتذاء به 

املتعلقة باالنقالبات والظواهر السياسية وبالتايل يصعب حتليل آثارها، إال أن ظاهرة احملاكاة تكتسي أمهية              
  : )3(بالغة من حيث أهنا

 تشجع وتدفع النخب السياسية واجلماهري يف دولة ما على حماكاة نظرائهم يف دولة أخرى ممن توفرت                 -أ
فالذي حدث  . لديهم اجلرأة والقدرة على التخلص من النظام السياسي املستبد واستبداله بآخر دميقراطي           

عيه للتغـيري يف دول أوربـا       برييسترويكا هو الذي فتح الباب على مـصرا       اليت بفعل   ايف االحتاد السوفي  
  .)4(الشرقية
 تدحض فكرة استحالة التغيري اليت عادة ما يتشبث هبا احملافظون والفئات أو الطبقات الـيت مـن                  - ب

مصلحتها استمرار الوضع السياسي القائم، وتؤكد يف املقابل على إمكانية حدوث التحول مىت تـوفرت               
  .أسبابه
ة ما من الوقوف واالطالع على األساليب والتقنيات املـستعملة يف            متكن الزعماء السياسيني يف دول     -ج

دولة أخرى حمل التحول، بالتنسيق والتشاور مع القائمني على شـؤون التغـيري والـسعي إىل نقلـها                  
  .دها، على غرار ما فعله اجملريون مع نظرائهم األسبانيوجتس
 األخرى اليت حتدوها الرغبة يف التغيري، من         جتعل من التحول السياسي يف دولة ما جتربة ودرسا للدول          -و

خالل التمسك باإلجيابيات وتفادي السلبيات، والسيما االنعكاسات اخلطرية لعملية التحول على أمنها            
  .واستقرارها

 تزرع الرعب والقلق يف نفوس النخب السياسية يف الدول الديكتاتورية اليت تشعر خبطـر إمكانيـة                 -ي
 ومن مث احتمال فقداهنا لسلطاهتا، األمر الذي يدفع بعضها إىل اختاذ مواقف أكثر               إليها "العدوى"انتقال  

  .تقدمي تنازالتلمرونة، وتعرب عن استعدادها 
  ـــــــــ

بـريوت،  -سعيد األيويب، دار الساقي   عمر  : يف التعددية و حتديات االختالف، جمموعة باحثني، إعداد دانيال برومربغ، ترمجة          " مناقشة يف القومية و الدميقراطية    "غيا نوديا    -)1(
  .117، ص الطبعة األوىل

  .170، 169  ص صاملوجة الثالثة، مرجع سابق، ،) هانتنغتون-)3(، )2(
  .289ص راجع مداخلة أسامة الغزايل حرب يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق،  -)4(
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   :عاملنيعاصر إىل يعود تزايد دور ظاهرة العرض العملي يف العامل امل
مل يعد باستطاعة النظم الشمولية حجب املعلومات املتعلقة باحلرية الدميقراطية وحقوق اإلنـسان             : األول

األقمـار الـصناعية،    (الواردة من اخلارج على مواطنيها، بفعل التوسع اهلائل لوسائل االتصال العامليـة             
 ممالغزو الثقايف العاملي ومحاية ثقافتها الرمسية،       من جهة، وعجزها تقنيا عن صد ا      ) …اإلنترنت، الفاكس   

  . من األنظمة مبا حيدث يف احمليط اخلارجي والرغبة يف حماكاتهالصنفيؤدي إىل تأثر شعوب هذا 
بـني  ) وجود قواسم مشتركة  ( كلما كان هناك تقارب جغرايف أو جتانس ثقايف أو متاثل سياسي             :الثاين

فقد كـان لـسقوط الـشمولية يف        ". كرات الثلج "تأثرها بظاهرة   وحدات سياسية معينة، كلما ازداد      
الربتغال أثره على كل من اليونان وإسبانيا، وكان التحول السياسي يف هذه األخرية أثره اهلائل على دول                 

  .أمريكا الالتينية
كعامل خارجي مؤثر يف التحول السياسي، يرى البعض أنه مادام          " كرات الثلج "بناء على فرضية    

فشدة اإلعصار املفاجئ الذي هـب علـى املنظومـة          . التحول قد حدث هنا فالبد أن حيدث هناك       أن  
اليت زحفت على دول أوربا الشرقية      " كرات الثلج "االشتراكية دفع الكثري من األوساط إىل االعتقاد أن         

وداست نظمها الشيوعية، سوف تستمر يف زحفها دون أن تتوقـف، إىل أن تقتلـع جـذور الظلـم                   
املـستقبل الـسياسي يف     على   هستبداد يف العامل بأسره، من بينهم أحد املصريني الذي قال يف تعليق           واال

إال أن كرات الثلج اليت     . )1))(ال مفر من الدميقراطية اآلن    (( :الشرقيةالوطن العريب وهو متأثر بأحداث أوربا       
ويف رده علـى    . ياسية أخرى  أهنا ستتوجه إىل وحدات س     يعين حتما قد تشمل وحدات سياسية معينة ال       

وهذه نظرة تبدو مفرطـة     (( :نافعةاألوساط املتفائلة بإمكانية انتقال العدوى إىل الدول املتخلفة يقول حسن           
يف التفاؤل وتنطلق من أحالم رومانسية أكثر مما تستند إىل حتليل واقعي للطبيعة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف                 

  . )2))(العامل الثالث
 ال تزيـد يف     - على حد تعبري هـانتنغتون     -ن كرات الثلج اليت تتدحرج من األعلى إىل األسفل          إ

و هذا يعين أن دور وتأثري      . سرعتها وحجمها فحسب، بل تذوب يف البيئات واملناطق غري املتعاطفة معها          
  . يف دولة ما يتوقف على مدى هتيئة واستجابة بيئتها احمللية" كرات الثلج"ظاهرة 

قد فعلت فعلتها يف دول أوربا الشرقية بسبب توافرها علـى معظـم             " كرات الثلج " كانت   فإذا
تطور هائل يف جمال التعليم، اخلدمات الصحية والثقافية، حتقيق قدر كبري من العدالـة              : متطلبات التغيري 

النظم الـشيوعية   تية واستبداد   امقابل اهليمنة السوفي  … االجتماعية، الرغبة يف االحتذاء بالنموذج الغريب       
 ورغبتهم يف حماكـاة شـعوب دول        1989، فإن تطلعات الصينيني من خالل ربيع بكني         )3(…احلاكمة

  .أوربا الشرقية مل تكن كافية، ألن احمليط االقتصادي واالجتماعي والثقايف يف هذا البلد مل يكن مالئما
  ـــــــــ

  .174ص املوجة الثالثة، مرجع سابق، ، ) هانتنغتون-)1(
  .48، 40  ص ص مرجع سابق،،الفرنسية-، أعمال الندوة املصرية"النظام العاملي اجلديد ومستقبل الدميقراطية يف الطن العريب "حسن نافعة. د-)3(، )2(
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يرى بعض الباحثني أنه ال ميكن حماكاة الغري يف كل شيء مبا يف ذلك التحول الـسياسي حبكـم      
لـه  آليد األعمى دون مراعاة هذه اخلصوصيات سـيكون م      خصوصيات كل جمتمع، وأن السعي إىل التق      

ففي تعليقه على رغبة بعض النخب السياسية يف العامل الثالث تقليد الغرب يقول إمساعيل صربي               . الفشل
وعملية احملاكاة ليست الفضيلة األوىل اليت خص هبا ربنا اإلنسان لقد خص هبا القرود أما اإلنـسان فقـد         ((: عبد اهللا 

بالعقل أي بالتفكري أي اخليال أي اإلبداع واالختراع فأي طبقة ال حتمل مشروعا قوميا كما نقول عنـدنا                  خصه اهللا   
 هـذه الـصورة     إىلبنظرة شاملة ملا جيب أن يتم يف املستقبل وعزمية صادقة لتنفيذ كل ما جيب أن يقام به حىت تصل                    

  .)1))(املرجوة تعترب عاجزة عن أن تؤدي هذا الدور التارخيي
 فشل الغري يف التحول السياسي واملخاطر اليت قد تنجم عنه، والسيما يف اجملتمعات املنقـسمة                إن

يشكل مربرا لـبعض األنظمـة      ) سابقا(يت ويوغوسالفيا   اعلى غرار ما حدث يف كل من االحتاد السوفي        
 عدم مواتيـة    االستبدادية للتمسك بالوضع القائم، وجتميد أو على األقل تأجيل عملية التغيري حتت طائلة            

الظروف واألولوية لألمن واالستقرار، أو أن اجملتمع غري ناضج سياسيا وهذا ما يقلص دور وأمهية ظاهرة                
  ).   كرات الثلج(احملاكاة 

   :ةـ التبعيـ-03
التبعية هي نظام سياسي واقتصادي يتم مبوجبه خضوع إحدى الدول لدول أخرى مما حيول دون               

اجملتمع (واخلارجي  ) اإلقليم اجلغرايف (ة مظاهر سيادهتا على املستويني الداخلي       ممارسة الدولة التابعة لكاف   
سيما يف اجملالني االقتصادي واملايل اليت تربط الكثري من األنظمـة احلاكمـة             فعالقة التبعية ال  . )2()الدويل

 طرف هـذه    بالقوى األجنبية وعلى رأسها الدول العظمى، تؤدي إىل زيادة النفوذ اخلارجي املمارس من            
وجيري عادة التفريق بني عالقة التبعية وعالقـة       . )3(القوى هبدف التأثري على صنع القرار يف الدول التابعة        

االعتماد املتبادل، حيث أن األوىل تعترب حالة شاذة حبكم طابعها االستغاليل، وأما الثانية فهـي عاديـة،     
  .د املتبادل بني وحدات اجملتمع الدويلنظرا للفوائد املترتبة عن التعاون، التكامل، واالعتما

بن خلدون أول من تطرق إىل العالقة بني التابع واملتبـوع أو بـاألحرى بـني الغالـب                  ايعترب  
إن املغلوب مولع أبدا باالقتداء بالغالب يف       ((واملغلوب، إذ أن الثاين يسعى دوما إىل تقليد األول يف كل شيء             

وانظـر  ((وما يسري على األفراد يسري على األمم والشعوب         . )4))(ائدهشعاره وزيه وحنلته وسائر أحواله وعو     
إىل قطر من األقطار كيف يغلب على أهله زي احلامية وجند السلطان يف األكثر ألهنم الغالبون هلم، حىت أنه إذا كانت                     

دهم يشبهون هبـم     فإنك جت  …أمة جتاور أخرى، وهلا الغلب عليها، فيسرى إليهم من هذا التشبه واالقتداء حظ كبري             
  .)5))(…يف مالبسهم وشاراهتم والكثري من عوائدهم وأحواهلم 

  ـــــــــ
  .320ص يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق،  عبد اهللا، ي أنظر مداخلة إمساعيل صرب-)1(
  .684، ص 1979 سات والنشر، الطبعة األوىل، بريوت املؤسسة العربية للدرا،األولعبد الوهاب الكيايل، موسوعة السياسة اجلزء .د -)2(
  .68ص مرجع سابق،  ثناء فؤاد عبد اهللا، -)3(
  .137 ص  مرجع سابق،،ابن خلدون عبد الرمحن بن حممد -)5(، )4(
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يف سائر أحواله، سواء تعلق األمـر       ) املتبوع(مولع بتقليد الغالب    ) التابع(فترضنا أن املغلوب    إإذا  
ة، فهل هذا يعين أن حدوث حتول سياسي يف الدولة الغالبة يؤدي بطريقة آلية إىل حتول                بالفرد أو بالدول  

هل الوحدات السياسية الصغرية جمربة على التكيف مع الدول         : ؟ أو بعبارة أخرى      مماثل يف الدولة التابعة   
  ؟ الكربى يف سلوكياهتا السياسية، مبا يف ذلك التحول السياسي

ر بوجود عالقة آلية بـني التحـول يف دول املركـز والتحـول يف دول                 يق األول: هناك اجتاهان 
األطراف، والثاين يشري إىل أن العالقة بني الطرفني ليست دوما ارتباطيه، بل قد تسعى دول القلـب إىل                  

  .إفشال حماوالت التحول يف دول األطراف يف حالة ما إذا رأت فيه خطرا على مصاحلها احليوية
، من )األطراف(واحمليط ) القلب(لق البعض يف حتديده لطبيعة العالقة بني املركز  ينط:االجتاه األول

ومن هذا املنطلق فهم يتصورون أن العالقة بني الطرفني تسري يف . مفهوم تبعية أو خضوع الثاين لألول
: دهوينطوي هذا التصور على افتراض ضمين مفا). األطراف(إىل احمليط ) القلب(اجتاه واحد من املركز 

يف حالة حدوث حتوالت سياسية عميقة داخل منطقة القلب فإن األطراف جتد نفسها مضطرة على 
ويعتقد هذا االجتاه أن تبعية وخضوع احمليط للمركز يعود إىل كون . التكيف والتأقلم مع هذه التحوالت

 قدرته على التأثري  ميتلك من املوارد واإلمكانيات ما يؤهله إىل احتالل موقع أفضل، من حيثالثاينأن 
  . )1(إن مل يكن التحكم يف األول

إن تأثري الدول العظمى يزداد يف الدول الصغرى الواقعة يف جمال نفوذها ويقل يف تلك الواقعة 
ولذلك فإن التحوالت السياسية واالقتصادية اليت عرفتها دول أوربا الشرقية . خارج نطاق وصايتها

يف دول أوربا الشرقية ) املركز(يت امبعىن أن تأثري االحتاد السوفي. يكاكانت نامجة أساسا عن البرييسترو
وهذا دون استبعاد العناصر . التابعة له يشكل العنصر األساسي يف عملية حتول هذه الدول) األطراف(

  .اخلارجية األخرى، املتمثلة على اخلصوص يف اجملموعة األوروبية والواليات املتحدة
 1985سياسي اهلائل الذي أحدثه غورباتشوف عقب توليه مقاليد احلكم عام  االنقالب الكما أن  

فبموجب . آثاره إىل دول أوربا الشرقية الواقعة حتت وصايتهستمتد بإلغائه املبادئ الربجينيفية كان حتما 
ء مل يعد الغورباتشوفيون يتمسكون باألنظمة الديكتاتورية الشيوعية القائمة يف اجلز" البرييسترويكا"

بانتهاج إصالحات سياسية ) الغالبة( حذو الدولة الوصية والشرقي ألوربا واليت كان عليها أن حتذ
وبصرف النظر عن األهداف اليت كان يرغب يف حتقيقها فاألكيد أن غورباتشوف كان . واقتصادية
) بلغاريا(جيفكوف .وت) أملانيا الشرقية(هونيكو . التخلص من زعماء احلرس القدمي أمثال أيسعى إىل

الذين كانوا يسريون عكس التيار، واستبداهلم بشيوعيني آخرين ذوي ) تشيكوسلوفاكيا(جيكس .وم
  .)2(توجهات إصالحية
  ـــــــــ

  .41 ص  مرجع سابق، الفرنسية الثالثة،-حسن نافعة، الندوة املصرية. د-)1(
  .166  صاملوجة الثالثة، مرجع سابق،  هانتنغتون، -)2(
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جه الغورباتشويف اجلديد لدول أوربا الشرقية بإجراء انتخابات تنافسية مهدت  مسح التولقد
، ومل يبد اعتراضا …مام وصول عناصر غري شيوعية للحكم وشجع التحرك حنو اقتصاد السوق أالطريق 

 سياسية انفتاح هذه الدول اجتاه الغرب، وتأكد بوضوح أن الكرميلني لن يلجأ إىل القوة الحتواء لىع
  . )1(هرات أو التدخل يف الشؤون الداخلية للغرياملظا

 يرى البعض اآلخر أن العالقة بني دول القلب ودول احمليط ليست دوما ارتباطيه :االجتاه الثاين
 هو أن املعطيات -حسب تصور هذا االجتاه-على حنو ميكانيكي يدفع هبا حنو اجتاه واحد، والسبب 

افية للدول التابعة تتسم بالغموض والتعقيد يصعب معها التنبؤ السياسية االقتصادية االجتماعية والثق
لذلك فمن البديهي أن تتباين ردود أفعاهلا إزاء ما حيدث يف القلب بني االستجابة، والتكيف . بسلوكياهتا

  .)2(بأشكال خمتلفة، بل وحىت التحدي واملقاومة
األول هي اليت حتدد طبيعة دور يذهب هذا االجتاه إىل القول أن املصلحة واملصلحة يف املقام 

وتأثري القوى الكربى من حيث كوهنا تعمل على تشجيع التحول السياسي يف الدول التابعة أو تعمل 
مبعىن أن دول املركز تدعم حماوالت التحول يف دول احمليط إذا كان ذلك يدعم مصاحلها . على تقويضه

  :)3(يلهم هذا إىلويستند هؤالء يف حتل. وال يتناقض معها والعكس صحيح
 أن هيمنة الدول الكربى على مصري الدول الصغرى هي نتيجة لعملية تارخيية مت مبوجبـها إحلـاق                  -1

األطراف باملركز من خالل تسخري موارد الدول التابعة خلدمة أغراض دول القلب وما ينجم عن ذلـك                 
  .لبات التجدد وإعادة التكوين الذايت الوطنية للدول املغلوبة على أمرها وفقداهنا متطتاإلرادامن تعطيل 

تواطؤ وحتالف األنظمة احلاكمة يف الدول التابعة اليت يفتقد أغلبها للشرعية الشعبية مع حكومات  -2
يقول برهان غليون حملال االرتباط بني . ودوائر صنع القرار يف الدول املهيمنة، حبكم مصاحلهما املشتركة

هذا التاريخ الذي ليس إال تاريخ تكون الطبقة الرأمسالية احمللية كطبقة (( :نبيةاألجبعض الدوائر العربية والقوى 
وتارخينا القومي احلديث ليس إال تطور . مربوطة جوهريا وتارخييا بالغرب والنظام السائد ولن تكون دون هذا االرتباط

  .)4))(ها حسب تطور هذا النظامأشكال ارتباط هذه الطبقة بالغرب االستعماري وتاريخ إعادة وجتديد جلدها وشكل
يف الدولة ) اهلياكل السياسية واالقتصادية(تنطوي عالقة التبعية على عملية التفاعل بني عناصر داخلية  -3

التابعة واملؤثرات اخلارجية للدولة املهيمنة، أي أن عالقة التبعية تستند إىل ركيزة داخلية مرتبطة مصلحيا 
  . بأطراف أجنبية

ثار السلبية هلذه العالقة االستغاللية إىل فئات عريضة من شعوب الدول التابعة مما يؤدي إىل  متتد اآل-4
  .رييبروز قوى حملية مضادة تسعى إىل وضع حد هلذه العالقة، من خالل الضغط واملطالبة بالتغ

  ـــــــــ
  .167  صاملوجة الثالثة، مرجع سابق،  هانتنغتون، -)1(
  .41 صمرجع سابق، ة املصرية الفرنسية الثالثة، حسن نافعة، الندو.د -)2(
  .70-69ص مرجع سابق،  ثناء فؤاد عبد اهللا، .د-)3(
  .59ص مرجع سابق، برهان غليون، بيان من أجل الدميقراطية، .د -)4(
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غري أن إعادة النظر يف اهلياكل السياسية واالقتصادية للدول التابعة واليت تشكل امتدادا ملصاحل 
 لديها من الوسائل املتاحةتماشى مع مصاحل الدولة املهيمنة اليت ال تتوان يف استخدام كل ت ال دول املركز

تقول ثناء فوائد عبد . أجل تقويض عمليات التحديث السياسي واالقتصادي اليت تتعارض مع طموحاهتا
ون دائما عن رضاهم إزاء فالساسة األمريكيون يعرب((: اهللا عن أولوية املصلحة يف السياسة اخلارجية األمريكية

الرأمسال "إجراء االنتخابات املنظمة يف عديد من املناطق ولكن بشرط أال يؤدي هذا اإلجراء إىل معارضة مصاحل 
 واقع األمر من جوهرها، ويستبعد أية فرصة للمشاركة يفبإفراغها إنه مفهوم معني للدميقراطية ". األمريكي-الغريب

  .)1))( يف إدارة شؤون بالدهممن جانب املواطنني السياسية
إن الدول الكربى لن تتردد يف اللجوء إىل توظيف ثقلها االقتصادي السياسي يف الدول التابعة 

 هرم السلطة، حىت ولو مت انتخاهبا بصفة للحيلولة دون وصول النخب السياسية اليت تعارض مصاحلها إىل
. دية السياسية الوليدة يف الدول التابعةدميقراطية، وحىت ولو كان ذلك على حساب إجهاض التعد

 .  يهمه بالدرجة األوىل وجود أنظمة موالية يف العامل ترعى مصاحله-كما يقول حسن نافعة-فالغرب 
  . )2(أما مزايا النظام السياسي الدميقراطي فيكفي أن ينعم هبا لوحده

تنجم عن تضافر عوامـل      ميكن القول أن التحول السياسي الدميقراطي هو ظاهرة سياسية           لذلك،
  ).02الشكل رقم (داخلية وخارجية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــ
  .74   ص مرجع سابق،ثناء فؤاد عبد اهللا،.د -)1(
  .55ص   مرجع سابق، الفرنسية الثالثة،-حسن نافعة، الندوة املصرية.د -)2(
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  :يـالسياسأو كيفيات االنتقال أساليب :  الثالثاملبحث
اسي الشك أن بعد أن تطرقنا إىل العوامل الداخلية واخلارجية املساعدة على التحول السي

ما هي الطريقة أو األسلوب الذي : السؤال الذي يتبادر إىل الذهن يدور حول كيفية إجراء التحول
؟ وهل هناك  ينتهجه الزعماء السياسيون واجلماهري من أجل إهناء الشمولية واستبداهلا بالدميقراطية

  ؟ طريقة أو أسلوب معني أم أن األمر يتعلق بطرق وأساليب متعددة
 إتباعها أغلب الباحثني املختصني يف الظواهر السياسية على ثالث طرق أو أساليب جيري يتفق

  . لتجسيد عملية التحول السياسي، وهي التحول، اإلحالل واإلحالل التحويل
   :التحــول:  األولاملطلب

يبادر به الزعماء " تغري من فوق"أو " حترير من أعلى"التحول كطريقة أو كأسلوب هو 
يون املسيطرون على هرم السلطة يف النظام الشمويل أو التسلطي من خالل شروعهم يف إجراء السياس

تغيريات عميقة وشاملة غري مسبوقة، ويعود هلم بالتايل الفضل يف وضع حد للنظام السياسي القائم 
تمع  على حماولة االنفتاح على اجملا مؤشر السلوكهذايعد  و.)1(واستبداله بنظام سياسي دميقراطي

واستعدادا منهم إىل تقدمي بعض التنازالت مثلما أكد عليه حممد عابد اجلابري عندما قال بأن احلكام 
حينما يتولون بأنفسهم القيام بعملية االنتقال جيدون أنفسهم جمربين على التنازل عن بعض سلطاهتم 

   .)2( وليس قاعدةستثناءإ -حسبه–وهذا يعد " بطيب خاطر "موجزء من امتيازا هت
مل حيدث يف التاريخ من قبل ((حول مبادرة احلكام بالتغيري السياسي (Robert Dahl) يقول روبري دال 

حىت ولو اقتضى .. أن جلأ قادة الدول إىل األفكار الدميقراطية مبثل هذه الدرجة إلضفاء الشرعية على حكمهم 
ة لالنتقال يف املستقبل إىل ي احلكام مرحلة ضروراألمر استخدام هذه األفكار لتربير احلكم السلطوي، والذي يعتربه

لكونه يفسح اجملال " التدرج" ويطلق البعض على هذا األسلوب اسم .)3))(..الدميقراطية احلقيقة أو النقية 
أمام القوى الدميقراطية يف اجملتمع لتنمو وتترسخ وهتيمن وتقوم بدمقرطة الدولة، باالنتقال إىل دولة 

  . )4(...)فصل للسلطات، إطالق للحريات (يقية مؤسسات متثيلية حق
، إذ وعقب تويل سواريز املعروف برتعته "حترير من فوق" أبرز مثال للتحول أو أسبانياتعترب 

الدميقراطية منصب رئيس الوزراء خلفا لفرانكو الليربايل املتوىف الذي مهد له األرضية اختذ سلسلة من 
بدأ التعددية السياسية، تنظيم استفتاء للمصادقة على دستور جديد القرارات اجلريئة من بينها إقرار م

نتهاج سياسة وإللبالد، إجراء انتخابات تشريعية تنافسية أفضت إىل تشكيل أول برملان تعددي، 
  .)5( مغايرةاقتصادية

  ـــــــــ
  .197 ،185  ص ص املوجة الثالثة، مرجع سابق  هانتنغتون،-)1(
  .82، الدميقراطية وحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص  حممد عابد اجلابري-)2(
  .03 ص  مرجع سابق،الفرنسية،-، الندوة املصرية" الرؤى الغربية للعملية الدميقراطية يف الوطن العريب "جون كلود فاتان. د-)3(
  .83 حممد عابد اجلابري، الدميقراطية و حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -)4(
  .198ص  ، الثالثة، مرجع سابق املوجة  هانتنغتون،-)5(
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رغم املعارضة اليت لقيها أنصار التيار اإلصالحي بقيادة سواريز إال أن اإلستراتيجية اإلصالحية 
املتأنية مكنتهم من حتييد خصومهم واكتساب يف املقابل زخم هائل وتأييد واسع من طرف فئات 

سلوب يف إسبانيا جعل منها منوذجا ولذلك فإن جناح التحول كأ. )1(عريضة من اجملتمع اإلسباين
  .حيتذى به يف أمريكا  الالتينية وأوروبا الشرقية

يرى بعض األكادمييني أن التحول اآليت مببادرة من النخب السياسية احلاكمة يتطلـب ثالثـة               
  :)2(عناصر أساسية متتالية

حول كأسلوب  يذهب هانتنغتون إىل تأكيد وجود عالقة وثيقة بني الت:وجود تيار إصالحي -1
 اهؤاحملتمل تبوو )3(النخب السياسية املثقفة واملؤمنة بالدميقراطية والقادرة على السري يف طريقهاوبني 

 بضرورة وحتمية التغيري، وإقامة نظام سياسي ة مؤمنامقاليد احلكم داخل النظام الشمويل باعتباره
بإجراء دون ن الذين يتعهوة الشموليأما القاد. )4(" بدون دميقراطينيةال دميقراطي"، إذ دميقراطي

إصالحات سياسية أو اقتصادية حتت الضغط الداخلي واخلارجي، أو سعيا منهم إىل استعادة شرعيتهم 
مبعىن أن التحول . )5(ن التحول يف ظلهم ال يتحقق إال نادرافإاملتآكلة والرغبة يف البقاء يف السلطة 

 يعدو أن يكون جمرد تكتيك كما هو الشأن بالنسبة بالنسبة لإلصالحيني هو خيار إستراتيجي، وال
النموذج ال يؤمنون فقط جبدوى النظام السياسي الدميقراطي باعتباره  نوفاإلصالحي. للشموليني

الصحيح واألنسب للحكم بل يدركون متام اإلدراك أن حتقيق التحول يف بالدهم سيزيد من شرعيتها 
ية، والسيما من طرف القوى الكربى، ويفتح أمامها جمال الدولية، وجينبها عبء الضغوطات األجنب

  .)6( املالية والتكنولوجية اخلارجية، ويساعدها على االندماج الدويل،املساعدات االقتصادية
 إن ظهور اإلصالحيني يف إطار الشمولية وإمياهنم بالنظام السياسي الدميقراطي :تغري يف القيادة -2

لتحول مرهون بوصول التيار الطة اختاذ القرار، أي أن حدوث غري كاف ما مل تتوفر لديهم س
بيد أن السؤال الذي يطرح . اإلصالحي إىل سدة احلكم ومشاركته يف رسم السياسة العامة للبالد

نفسه بإحلاح هو كيف يرضى الشموليون املستأثرون بالسلطة التنازل عنها أو عن جزء منها لصاحل 
  ؟ الدميقراطيني

  
  
  
  

  ـــــــــ
  .200، ص  املوجة الثالثة، مرجع سابق هانتنغتون،-)2(، )1(
، جريـدة  )حماضـرة (األحادية الفكرية يف عاملنا العريب باتت عرفا، و التعددية استثناء، النظم السياسية العربية استعصت على التحول الدميقراطي           "مىن مكرم عبيد    .د -)3(

  WWW.Ayna.Com، 24/02/2001البيان، العدد الصادر يف 
  .25 ص دراسات يف السياسة واالقتصاد و اإلدارة و الثقافة، الدار املصرية اللبنانية، الطبعة األوىل، : طارق حجي، التحول املصريي -)4(
  .201-200 ص  املوجة الثالثة، مرجع سابق هانتنغتون،-)6( ،)5(
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  : )1(عن طريقها من بلوغ اهلرم السياسياإلصالحيون هناك ثالث طرق يتمكن 
يف حالة مرور النظام الشمويل بأزمة، ووفاة مؤسس هذا النظام أو زعيمه الروحي، : الطريقة األوىل

 يف أسرع وقت ممكن، فيسعى اخلليفة يف ظل املتغريات احمللية والدولية ةجيري البحث عن قيادة جديد
، إذ مسح موت كل إىل التكيف، من خالل الشروع يف عملية التغيري، مثلما حدث يف االحتاد السوفييت

ظرف وجيز، لغورباتشوف من اعتالء السلطة يف البالد عام من برجينيف، أنذروبوف وتشرنينكو يف 
  .شروع يف إصالحات سياسية واقتصاديةال، و1985

 عندما يبادر القادة بإجراء إصالحات روتينية استجابة لضغوط داخلية أو خارجية، :الطريقة الثانية
صول عناصر من التيار الدميقراطي إىل السلطة أمرا ممكنا، أو قد يفضل زعماء األمر الذي جيعل من و

احلكم الشمويل عناصر تقنوقراطية لتويل مناصب سياسية سامية يف الدولة على حساب املرشحني 
  .التقليديني واحلرس القدمي، أمال يف إخراج البالد من أزمتها

عمون من الداخل واخلارج على خلع احلاكم الشمويل  عندما جيرؤ اإلصالحيون املد:الطريقة الثالثة
ة زاحبإ اإلصالحيون قام ، حينمااملستبد واستبداله بآخر ذي نزعة دميقراطية مثلما حصل يف اجملر

  . )1988ماي (وناس كادار بعد فترة حكم طويلة يف مؤمتر خاص ج
ية باملبادرة والسيطرة على  واملقصود هنا احتفاظ احلكومة اإلصالح:قوة احلكومة على املعارضة -3

عملية التحول، أي أن تسيري أمور البالد تتم من موقع قوة وليس كرد فعل لضغط متارسه مجاعات 
إن املتشددين يف احلكومة، اإلدارة واجليش عادة ما يعترضون سبيل وصول . الضغط واملعارضة

ة التغيري يف مهدها أو اإلصالحيني إىل السلطة وشروعهم يف إجراء التحول هبدف إجهاض عملي
عرقلتها أو على األقل جتميدها، بل يسعون يف أحيان كثرية إىل سحب البساط من حتت أقدام التيار 

  : )2(اإلصالحي، ولذلك فإن قدرة اإلصالحيني على إجناح التحول تتوقف على
يف الغالب وجيري . عن طريق إضعافها أو طمأنتها أو إقناعها بفكرة اإلصالح: حتييد املعارضة-أ

االعتماد على الزعماء السياسيني الدميقراطيني الذين حيظون بتأييد واسع النطاق من الداخل واخلارج 
يف حتدي ومقاومة التيار احملافظ، وانتهاج أسلوب انتقائي يف عملية إزاحة العناصر املتشددة من 

كما -" الالعنف"ى اعتبار أن املناصب العليا واستبداهلا بعناصر إصالحية تفاديا لرد فعل عنيف، عل
 االستقرار السياسي واالجتماعي الذي يتطلبه التحول ة هو ضمان-قال حممد عابد اجلابري

  .)3(السياسي
  
  
  

  ـــــــــ
  214-210، 204-203  ص ، ص املوجة الثالثة، مرجع سابق هانتنغتون،-)2(، )1(
  .111ص يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق، " لسياسي العريبالدميقراطية ومعوقات التكوين ا"جابر األنصاري  حممد -)3(
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من خالل التأكيد على عناصر االستمرارية مع املاضي، أي : احلفاظ على الشرعية العكسية -ب
السعي إىل اإلحياء أن النظام اجلديد اجلاري إنشاؤه ناجم يف األصل عن النظام القدمي الذي يعترف به 

راطيون املعتدلون ويقرون بدوره األساسي يف إفراز النظام اجلديد، ومن مث فهم يدعون العناصر الدميق
بيد أن ذلك لن مير دون . املتشددة إىل االخنراط واملشاركة يف عملية التحديث السياسي واالقتصادي

وا من مترير ة لصاحل احملافظني، حىت يتمكنيأن يقدم اإلصالحيون بعض التنازالت اليت يروهنا ضرور
  .سياستهم اإلصالحية

من خالل إجراء مشاورات مع العناصر الفاعلة للمعارضة واألحزاب : التحالف مع املعارضة -ج
فالقدرة على . السياسية وخمتلف القوى السياسية واالجتماعية اليت هلا وزن يف الساحة السياسة للبالد

 بالقدرة على بناء التحالفات ومد جسور - حد كبريإىل-حتقيق أو تعميق التطور السياسي مرتبط 
ولذلك عادة ما تلجأ احلكومة اإلصالحية إىل املعارضة لكسب ودها . )1(تواصل مع اآلخرينال

والتفاوض معها وما قد ينجم عن ذلك من اتفاقيات معلنة وغري معلنة ليس فقط هبدف حتييد دورها 
  .صالحية املتشددةاملعيق وإمنا من أجل إضعاف شوكة ومحاس العناصر اإل

 هو عدم وجود أي الذي يتطلب وقتا ومراحال) التحول(غري أن ما يعاب على هذا األسلوب 
، أي ليس هناك من "مؤقت دائم"ضمان للسري بالتغيري سريا منتظما إىل غايته وتاليف انقالبه إىل 

 آنفا الرتع -ناا أشركم-يتطلب " التدرج"فالتحول أو  .يضمن عدم الرجوع إىل الوضعية السابقة
 والثروة والنفوذ الذي تتمتع به الطبقة احلاكمة اليت قد تعرقل مسار االنتقال أو متيازاتالتدرجيي لال
  .، السيما إذا تلقت دعما من طرف قوى فاعلة يف الساحة الدولية)2(جتهضه باملرة
  :اإلحـــالل:  الثايناملطلب

لسلطة السياسية احلاكمة يف النظام الشمويل فإن النامجة عن مبادرة من ا" التحول"خالفا لعملية 
يف التغيري، على عكس احلكومة  مصدرها املعارضة اليت تتوفر على اإلرادة والرغبة" اإلحالل"عملية 

قدها أصال ويسيطر عليها املتشددون املناوئون بشدة ملبدأ تاليت تتضمن عناصر إصالحية ضعيفة أو تف
 شوكة املعارضة ومتسك شيئا ىإذن بعد أن تقو" اإلحالل"تأيت عملية و. تغيري النظام السياسي القائم

 مما ،فشيئا بزمام املبادرة على حساب الوهن التدرجيي لشأن احلكومة اليت تنهار أو تتم اإلطاحة هبا
يسمح لقادة املعارضة مبأل الفراغ واعتالء سدة احلكم، مث البدء يف تغيري النظام القائم بالطريقة اليت 

 اإلطاحة باحلكومة، االهنيار أو: متر بثالث مراحل متباينة" اإلحالل"أي أن عملية . )3(ها مالئمةترا
  . حلول املعارضة حملها، والشروع يف عملية التغيري

  
  ـــــــــ

  .، مرجع سابق الفرنسية الثالثة- أنظر مقدمة الندوة املصرية-)1(
   .84-83اإلنسان، مرجع سابق، ص حممد عابد اجلابري، الدميقراطية و حقوق . د-)2(
  .217، ص  الثالثة، مرجع سابقة، املوج هانتنغتون-)3(
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إذن مرتبطة بقوة املعارضة ومدى قدرهتا على إهناك قوى النخبة السياسية " اإلحالل"إن عملية 
ضة احلاكمة يف النظام التسلطي، وتغيري ميزان القوة لفائدهتا، والسؤال املطروح هو كيف ميكن للمعار

إضعاف احلكومة اليت قد حتظى بتأييد شرائح عريضة من الشعب بسبب أدائها االقتصادي اجليد 
؟ يرى أحد الباحثني الغربيني أنه ينبغي  وتوفرها على األدوات والوسائل اليت تضمن هلا االستمرارية

قائم باعتبارها أشد على املعارضة يف هذه احلالة التركيز على الشرعية اليت يفتقدها النظام السياسي ال
هناك ثالثة عناصر قد تشكل خطرا على النظام السياسي الشمويل ميكن ، مشريا إىل أن )1(نقاط ضعفه

  :)2(للمعارضة توظيفها لصاحلها قصد وضع حد للحكومة التسلطية
ميثل اجليش مصدر قوة النخب السياسية الشمولية وسندها احملوري الذي : املؤسسة العسكرية -1

، وتلجأ إليه يف حالة )3(ما تستعني به خلدمة أغراضها مقابل تزويده بالسالح واملال الضرورينيغالبا 
بيد أن قادة املؤسسة العسكرية قد يغريون من موقفهم املؤيد للسلطة . شعورها باخلطر إلنقاذها

و تفادي احلاكمة بسبب تغري الظروف احمللية والدولية واعتقادهم أن من مصلحتهم التزام احلياد أ
لنظام، مثلما حدث يف رومانيا عندما أبت الوحدات لاللجوء إىل استعمال القوة ضد العناصر املناوئة 

ون إىل تنفيذ انقالب عسكري لإلطاحة بالنظام ألنار على املتظاهرين، بل وقد يلجالعسكرية إطالق ا
  .القائم

ملعارضة السياسية الساخطة على ميثل الطلبة بشكل خاص واملثقفون عموما رواد ا: املثقفــون -2
 على الظلم واالستبداد باعتبارهم األكثر وعيا من غريهم مبا ينبغي أن يكون عليه النظام السياسي املبين
غري أن تأثريهم يف صنع األحداث .  إدراكا ألساليب النخبة التسلطية احلاكمةاألكثرالنظام السياسي و

هم الواقع املعقد وجتاوز ضغط املصاحل اآلنية والتنافس  بقدرهتم على ف-حسب برهان غليون-مرهون 
  . )4(على فتات السلطة الذي يتصدق به عليهم العسكريون الوارثون

 وعملهم ضد النظم والقوى واألفكار -كما قال ذات الباحث-إن كفاح املثقفني الفكري 
ولذلك . )5(لدميقراطيةوالقيم السياسية القمعية واالستبدادية تشكل أحد أركان النضال من أجل ا

 ال قبل األنتلجنسياورغم أن  .غالبا ما تكون النخبة املثقفة مستهدفة من طرف رجال الشرطة واجليش
      هلا بإسقاط احلكومة لوحدها، والسيما إذا كانت تفتقد لتأييد فئات من الشعب، إال أهنا تساهم 

  .ي واهنياره يف تقويض أركان النظام السياسي التسلط-بشكل أو بآخر-
  
  
  

  ـــــــــ
  221-219، 224  ص صاملوجة الثالثة، مرجع سابق،  هانتنغتون، -)2(، )1(
  .297ص أنظر مداخلة إمساعيل صربي عبد اهللا يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق،  -)3(
  .41 ص  مرجع سابق، برهان غليون، بيان من أجل الدميقراطية،-)4(
  .257-256ص يف املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق، "مقدمة نظرية: منهج دراسة مستقبل الدميقراطية يف البلدان العربية"رهان غليون ب.د -)5(
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الغاضبة املطالبـة بتغـيري النظـام       " سلطة الشعب "تعترب التعبئة املكثفة للجماهري     : اجلماهــري -3
فاملظـاهرات  . ة حلركـات االنتقـال الـسياسي الـدميقراطي        السياسي السائد من الصور الشعبي    

واالحتجاجات تلعب دورا حموريا يف عملية اإلطاحة بالنخب السياسية احلاكمة يف النظم التـسلطية،              
وأبرز مثال على ذلك املظاهرات العارمة اليت اجتاحت شوارع اليبزج وبرلني بأملانيا الشرقية وعجلت              

  .بسقوط نظام إريك هونيكر
، من خالل التأكيد على "التحول"ا كان التواصل بني النظامني القدمي واجلديد يف حالة إذ

االستمرارية اإلجرائية واالعتماد على الشرعية العكسية قد حيفظ ماء وجه املسؤولني الذين غادروا 
فساد ، من خالل التركيز على "اإلحالل"السلطة، فإن االنفصام التام بني املاضي واحلاضر يف حالة 

كل العناصر املرتبطة بالنظام السابق وإعالن القطعية مع كل ماله عالقة هبذا النظام الذي أضحى حمل 
سخط اجلميع، غالبا ما جيعل القادة السابقني يف وضع ال حيسدون عليه، كما وقع لتشاوشيسكو 

  .وزوجته يف رومانيا
م سياسي دميقراطي، إذ أن إن اإلطاحة باحلكومة الشمولية ال يفضي حتما إىل إقامة نظا

سرعان ما حيدث الشقاق بني صفوفها حول من ) إسقاط احلكومة(املعارضة اليت تتوحد إلجناز األهم 
مث أن . يتوىل قيادة البالد، واقتسام السلطة، وطبيعة النظام اجلديد املزمع إنشاؤه خلفا للنظام املنهار

 أن غياب كما. )1(دائما دميقراطية الرتعة ليست -كما يقول برهان غليون-املعارضة السياسية 
التجارب الدميقراطية واللجوء إىل العنف السياسي والرغبة اجلاحمة يف االنتقام من اآلخر، قد جيهض 

ر كتب حممد جابر األنصاري عن دو. الدميقراطية يف مهدها ويؤدي بالتايل إىل حتول سياسي عكسي
الدول اليت دخلت يف دوامة العنف الثوري أو اضطرهتا الظروف إىل بينما ((: العنف يف إعاقة التحول السياسي

وعليه فإن حتديد مصري النظام السياسي احلديث . )2)) (لت األبعد من اإلمكانية الدميقراطيةاذلك فهي ماز
  . يزان القوى السائدمب -إىل حد كبري- مرتبط

لقيادة السياسية اجلديدة مدى قدرة اعلى  -حسب أحد الباحثني-وقف يت" اإلحالل"إن جناح 
اليت حلت حمل القيادة الشمولية املنهارة على بناء التحالفات ودفع شخصية كاريزمية ذات نزعة 

 الواجهة، والتعجيل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، هبدف دميقراطية حتظى بتأييد شعيب واسع إىل
  . )3(فاعلة يف الساحة الدوليةإضفاء الشرعية على نفسها، وجذب سند ودعم العناصر اخلارجية ال
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   :اإلحـالل التحـويل:  الثالثاملطلب
كأسلوب ناجم عن قوة احلكومة على حساب املعارضة والعكس هو " التحول"إذا كان 

  .ناتج عن توازن القوى بني الطرفني" اإلحالل التحويل"فإن " اإلحالل"الصحيح يف حالة 
ة يف اجملتمع تكون قادرة ليس فقط على يتطلب هذا األسلوب وجود قوى دميقراطية معارض

إجبار احلكام بوسيلة من الوسائل على تقدمي تنازالت وإمنا أيضا على جتسيد الدميقراطية واحلفاظ 
حسب -فاإلحالل التحويل يأيت . )1(عليها وتفادي ظهور أو قيام نوع آخر من احلكم الالدميقراطي

) احلكومة واملعارضة(ة عقالنية يؤمن مبوجبها الطرفان  نتيجة عملية حسابية براغماتي-دانيال برومربغ
 أي أن هذا األسلوب .بالدميقراطية كآلية للتعامل مع خمتلف األزمات املترتبة عن الشمولية والتسلطية

ميثل شكال من أشكال صنع السالم بني السلطة واملعارضة، ويتطلب ترتيبات حتمي مصاحل كل 
ة مقابل دخوهلا اللعبة السياسية عدم استخدامها للدميقراطية كأداة الالعبني، إذ يشترط على املعارض

  .)2(لتصفية احلسابات مع النخبة احلاكمة
ن وجود توازن بني العناصر املتشددة واإلصالحيني داخل احلكومة يدفع هبا إىل قبول مبـدأ               إ

سواء أكانت  -وضات  غري أن احلكومة ال تشرع يف املفا      . التفاوض حول تغيري النظام السياسي القائم     
 إال بعد اجتذاهبا أو تعرضها لضغط املعارضة، اليت ورغم امتالكها من القوة مـا               -رمسية أو غري رمسية   

يؤهلها الحتواء العناصر الراديكالية املعادية للنظام السياسي الدميقراطي، إال أهنا جتد نفسها عاجزة عن              
فـاإلحالل   .ملعارضة أمهية ومزايا التفـاوض    ولذلك يدرك الطرفان احلكومة وا    . اإلطاحة باحلكومة 

حيدث إذن عندما تشترك عناصر داخل احلكومة وخارجها يف لعب دور مـا يـؤدي إىل                " التحويل
  . )3(التحول السياسي

أو الصفقة " اإلحالل التحويل"عن األمهية اليت تكتسبها عملية  :الصفقة السياسية املمكنة -01
يسوغ لنا أن نفترض (( : يف التحول السياسي يقول األخري-له بلقزيزعلى حد تعبري عبد اإل-السياسية 

هو بناء صفقة سياسية تارخيية بني - أن هذا اإلجراء السياسي املطلوب إجنازه على قاعدة تلك اهلدنة السياسية 
 - سيةالسلطة واملعارضة تؤسس لعملية انتقال دميقراطي حتظى بالتوافق واإلمجاع بني القوى املختلفة واألسا

للمجتمع الوطين إن تلك اهلدنة تصبح هبذا املعىن ضرورة انتقالية ال حميد عنها وتشكل إطارا سياسيا مناسبا 
ال ميكن هلذه الصفقة السياسية .. الجتراع هذا التواطؤ اإلجيايب املطلوب الذي دعوناه بالصفقة السياسية التارخيية 

 معىن التغيري السياسي، إال إذا أمكن يف ظلها التواطؤ على - يعلى الصعيد املاد-أن تكون تارخيية وأن ترادف 
دمقرطة اجملال السياسي، تصحيح بىن النظم السياسية القائمة، وإعادة صوغ شرعية : إجناز مهمات ثالث

  .)4))(السلطة
  ـــــــــ

  .82حممد عابد اجلابري، الدميقراطية وحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص . د-)1(
  .309-308، مرجع سابق، ص يف التعدد و حتديات االختالف" حالة اجلزائر: اخلطاب اإلسالمي، تقاسم السلطة و الدميقراطية"رومربغ  دانيال ب-)2(
  .227 و 185، ص املوجة الثالثة، مرجع سابق  هانتنغتون،-)3(
  .148ص ملسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، مرجع سابق، يف ا"العوائق واملمكنات: االنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب " عبد اإلله بلقزيز-)4(
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من البديهي أن تكون خالفات بل وتناقضات حادة بني احلكومة واملعارضة والسـيما فيمـا               
ولذلك عادة ما يسعى كل طرف يف البداية إىل التشبث          . يتعلق بتحديد طبيعة النظام السياسي البديل     

 علـى   أنـه قـادر   آلخر واختبار قوته وثقله السياسي، معتقدا       حماوال فرضها على ا   قفه  بأفكاره وموا 
 يستقران يف النهاية على جدلية سياسية بعد إدراكهمـا حلـدود قوهتمـا              أهنمااإلطاحة خبصمه، إال    

واستحالة إسقاط كل منهما لآلخر، وتترسخ لديهما قناعة مفادها أن احلل يكمـن يف اللجـوء إىل                 
  . )1(املائدة املستديرة

  -حسب عبد اإلله بلقزيز   -ترميصفقة سياسية    التوصل إىل    "اإلحالل التحويل " لية  تتطلب عم 
 سياسي بـني    عقدللنظام السياسي الدميقراطي، من خالل إبرام       ) التحتية(إىل إرساء البىن اإلرتكازية     

الطرفني التـزام   فعلى   .السلطة واملعارضة يضمن انتقال سلمي بدون صدمات إىل النظام الدميقراطي         
شفافية وتفادي كل أشكال املكر والتحايل املعروفة يف لغة القانون بالتدليس اليت قد يضمرها طرف               ال

 متحينا فرصة وأد العقد أو إفراغه من مضمونه كصفقة سياسية تارخيية ضـرورية الختـصار                ،آلخر
  . )2(إىل الدميقراطية وبأقل التكاليف الطريق املؤدي

 أن يسود التشنج بني احلكومة واملعارضة ويتمسك كـل          غري أنه قد حيدث يف أحيان كثرية يف       
طرف بأطروحاته بعد أن ينتاهبما الشك ويفتقد أحدمها أو كالمها لتقدير موضوعي مليـزان القـوى                

، ممـا يـودي إىل   )الراديكاليـة ( منطق املواجهة والعنـف  اللجوء إىلالسائد، ويتم ولو لفترة مؤقتة      
قد تتميـز   " اإلحالل التحويل " لعملية السياسية اليت تفضي إىل      اأن  أي  . مواجهات دامية يف الشارع   

بالتأرجح بني املظاهرات واالحتجاجات بإيعاز من املعارضة من جهة، وبني سياسة العصا والقمـع              
  . )3(البوليسي بأمر من احلكومة من جهة ثانية

رطة تكشف إىل حد    بني املتظاهرين وفرق الش   " اإلحالل التحويل "إن املواجهة احلادة يف عملية      
فإذا كانت املعارضة بإمكاهنا حشد      .ما نقاط القوة والضعف لدى احلكومة واملعارضة على حد سواء         

تأييد واسع من طرف اجلماهري فإن السلطة السياسية باستطاعتها احتواء الغضب والطموح املتزايـد              
  . )4(رفنيللمعارضة مما جيعل اللجوء إىل طاولة التفاوض أمرا ملحا بالنسبة للط

، أوهلمـا  :السياسييرى عبد اإلله بلقزيز أن هناك أمران يدفعان السلطة واملعارضة إىل التوافق             
، تنامي الـشعور العـام      ثانيهمااالعتراف بفشل العنف يف فرض الشرعية أو االستيالء على السلطة و          

  . )5(باحلاجة إىل إمجاع وطين ملواجهة حتديات التنمية واألمن
  
  

  ـــــــــ
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إن توازن القوى بني السلطة واملعارضة الناجم عن عجز كل منهما عن اإلطاحة باآلخر يفرض 
 باحث عريبكتب . على الطرفني انتهاج سياسة الوفاق وتقدمي تنازالت تفضي إىل اتفاق سياسي

لقد ختلت السلطة تدرجييا عن سياسة تسويق ((": اإلحالل التحويل"ها حول أمهية التنازالت اليت يقتضي
 وبالقدر نفسه توقفت املعارضة عن ...قدرهتا وسعت بدال من ذلك إىل ممارسة االعتراف بتواضع ...الوعود
  .)1))(...املزايدات بعيدا عن ...املوضوعوباتت بدورها متيل إىل احلديث يف ...ادعاءاهتاتسويق 

تشكل العناصر املتشددة املوجودة داخل احلكومة واملعارضة واليت ال  :ء الراديكالينياحتوا -02
ختشى فقط من أن يقدم املعتدلون تنازالت غري مرغوب فيها بل مل تفقد األمل يف إسقاط اخلصم 

ولذلك يتعني التقليل من دور وتأثري هذه ". اإلحالل التحويل"حجر عثرة يف طريق التفاوض يف حالة 
. عناصر لضمان إبرام صفقة سياسية متثل األرضية اليت يقوم على أساسها النظام السياسي املستقبليال

 ففي الربازيل وخالل فترة االنتقال السياسي طلب اجلنرال جولبريي من أحد زعماء املعارضة قائال
  . )2))(أتباعناسيطر حنن على الراديكاليني من ن حىت أتباعكعليك أن تسيطر على الراديكاليني من ((

من اجلناحني املعتدلني يف كل من السلطة واملعارضة دعم " اإلحالل التحويل"تقتضي عملية 
. بعضها البعض فيما خيص احتواء املتشددين حىت يتمكن كل طرف من جتاوز عقبة املغالني التابعني له

 التعامل مع العناصر ريك مصلحة يف تأييد نيلسون مانديال ودعمه يفلففي جنوب إفريقيا كان لديك
وألن مصلحة اجلناحني املعتدلني داخل كل من . )3(الراديكالية املعارضة داخل املؤمتر الوطين اإلفريقي

ن إاحلكومة واملعارضة تستدعي إجناح املفاوضات اليت يصر اجلناحان الراديكاليان على إفشاهلا، ف
قال . راع جديد بني املعتدلني واملتشددينالصراع التقليدي بني احلكومة واملعارضة قد يتحول إىل ص

هناك نوع من التحالف اآلن بني املؤمتر الوطين ((:1990يف أوت الزعيم اجلنوب إفريقي نلسيون مانديال 
: علق بدورهأما بيتر بوتا زعيم احلزب الوطين فقد . ))اإلفريقي واحلزب الوطين، فنحن يف زورق واحد

املصلحة واملصري املشترك ف. )4())على اليسار ال متيز بيننا حني نسقط من الزورقواحليتان على اليمني واحليتان ((
 شجعاللحزب الوطين اإلفريقي احلاكم بقيادة بوتا واملؤمتر الوطين اإلفريقي املعارض بقيادة مانديال 

  .الطرفني على ضرورة التوصل إىل تسوية
لة املفاوضات بعد إدراكهما  تضطر كل من السلطة واملعارضة إىل اللجوء إىل طاولذلك

لتفاوض حول الضمانات اليت اللمخاطر اليت قد تنجم عن منطق املواجهة والعنف، وجيري غالبا 
وباختصار شديد فإن املصلحة املشتركة تدفع املعتدلني يف احلكومة . )5(يقدمها كل طرف لآلخر

  .ي يف املعارضة إىل التعاون إلقامة نظام سياسي دميقراطنيواإلصالحي
  ـــــــــ

  .153-152، ص ، مرجع سابق"العوائق واملمكنات: االنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب "عبد اإلله بلقزيز -)1(
  .237-235   ص املوجة اثالثة، مرجع سابق، هانتنغتون،-)2(
  .239-237   صنفس املرجع، ،  املوجة الثالثة هانتنغتون،-)5(، )4(، )3(
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  : املرحلة االنتقاليةتمشكال:  الرابعاملبحث
لنفرض أن كل الشروط الذاتية واملوضوعية قد توفرت يف دولة ما للقيام بالتحول السياسي، 
وأنه تقرر فعال الشروع يف إصالحات سياسية واقتصادية جذرية لتحقيق هذا الغرض، سواء مببادرة 

أو عقب ) اإلحالل(لسلطة أو بعد استيالء املعارضة على ا) التحول(من النخبة السياسية احلاكمة 
مير بسالم و ، فهل هذا يعين أن التحول سينجح )اإلحالل التحويل(اتفاق بني احلكومة واملعارضة 
  ؟  دون أية صعوبات أو عراقيل

لقد أظهرت العديد من جتارب التحول احلديثة أن القائمني على شؤون التغيري قد تعترض 
ة إىل أخرى، قد تعصف باألركان اهلشة للنظام سبيلهم مشكالت شىت، تتفاوت حدهتا من دول

الدميقراطي الوليد اجلاري تثبيته، مما يعين العودة إىل نقطة الصفر، بل وقد تؤدي إىل اهنيار أسس 
  .يت ويوغوسالفيااومكونات الدولة يف حد ذاهتا، مثلما حدث لالحتاد السوفي

  :)1(لدميقراطيات الناشئةهناك ثالثة أصناف من املشكالت احلادة اليت تقوض مضاجع ا
 أي عقب تنجم أصال عن عملية تغيري النظام من الشمولية إىل الدميقراطية، :االنتقاليةاملشكالت  -أ

إنشاء نظم دستورية وانتخابية جديدة، وإعادة النظر يف املنظومات القانونية، وتغيري أو إلغاء اهليئات 
ضية املمتلكات اليت ختص احلكومة واحلزب الواحد يف والرموز املرتبطة بالنظام السابق، والفصل يف ق
  . حالة التحول من األحادية إىل التعددية احلزبية

 يرتبط هذا النوع من املشكالت خبصوصية كل دولة وينبع من طبيعة اجملتمع :البيئية املشكالت -ب
صر هذا الصنف وقد يقت. ، بصرف النظر عن شكل احلكم السياسي السائدهواقتصاده وثقافته وتارخي

من املشكالت على بعض الوحدات السياسية دون غريها كالصراعات اإلثنية والطائفية واألزمات 
  . االقتصادية واالجتماعية

 ترتبط بالنظام السياسي قيد اإلنشاء، وبطريقة النخب السياسية يف إحالل :النظامية املشكالت -ج
  .عاجلتها للمشاكل اليت تعترض سبيلهاالدميقراطية حمل الشمولية، وكيفية تعاطيها أو م

إن ما يهمنا يف هذا اجلزء من الدراسة هو كيفية تعامل النخب السياسية يف النظم الدميقراطية 
الوليدة سواء مع املشكالت املوروثة عن النظام الشمويل السابق أو مع تلك النامجة عن عملية التغيري 

  .يف حد ذاهتا
   : مع املوروث السياسيكيفية التعامل:  األولاملطلب

تواجه عادة احلكومات الدميقراطية اليت ختلف نظرياهتا التسلطية غداة توليها مقاليد احلكم 
  .مشاكل شائكة مرتبطة بالنظام الشمويل ورموزه ومعتقداته وقوانينه وتنظيماته وممارسته

  ـــــــــ
  .295  ص املوجة الثالثة، مرجع سابق،هانتنغتون، -)1(
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  :لنظام الشمويلا ماضي التعامل مع  مشكل-01
 ماذا ينبغي على :وهي من األمهية قدر كبري يأيت يف مقدمة هذه املعضالت قضية حساسة على 

النخب السياسية احلاكمة اجلديدة أن تفعله إزاء املخالفات والتجاوزات الصارخة حلقوق اإلنسان 
؟ فهل  القائمون على شؤون األنظمة التسلطيةاليت اقترفها ..) القتل، التعذيب، االعتقال، االغتصاب(

  ؟ تعاقبهم أم تعفو عنهم
 خالل احلقبة الستالينية وبالضبط يف الثالثينات يف مت -على سبيل املثال-يت ا ففي االحتاد السوفي
 مسؤويل احلزب  من% 80 إىل 60 املتجاورتني ترحيل من  وبتروفسكمنطقيت كراسنوفاردسك
م من كبار املوظفني واملناضلني يف صفوف احتاد الشبيبة الشيوعية وحىت واإلدارة وإعدامهم وجله

 وأدت هذه ،اضطهاد خصوم السياسة الستالينية املزعومنيو سحق الفالحني جرىو الناس العاديني،
ويف أوائل اخلمسينات  .)1(التصفية إىل القضاء على الرجال األكثر نشاطا يف صفوف النخبة يف البالد

 ومنعه من التدريس يف جامعة 1958يزيائي يوغارتام احلائز على جائزة نوبل للفيزياء عام مت إبعاد الف
وعاىن الشاعر الروائي بوريس باسترناك من العزلة والصمت اللذين حاصراه يف األربعينات . موسكو

حر دون أن ننسى املصري الذي آل إليه الشاعر الثوري فالدميري ماياكوفسكي الذي انت. واخلمسينات
  إىل1980أندره ساخروف يف جانفي كما نفي . )2(بعد أن عاىن من ويالت االضطهاد احلكومي

ويف الربازيل نفي . )3( التعسف غوركي احملظورة على األجانب وخضع إلجراءات يف غايةمنطقة
 820 وقتل يف الشيلي حوايل 1975 و1966 آخرون خالل الفترة ما بني 45 شخص واختفى 81حوايل 

  .)4(1973الل انقالب شخص خ
إن ما جيعل املسألة يف غاية الصعوبة والتعقيد هو أن الكثري من األنظمة التسلطية السابقة كانت 
حتظى بتأييد شعيب، فخروج ستالني املعروف بانتهاكه حلقوق اإلنسان، منتصرا من احلرب العاملية 

ف الثاين من األربعينات جلبا له الثانية واإلجنازات الكربى اليت حققها يف ظرف وجيز خالل النص
يت، ولقي كل من النظاميني الفاشي بقيادة موسولوين بإيطاليا اتأييد شرائح عريضة من اجملتمع السوفي

  .)5(والنازي بزعامة هيتلر بأملانيا دعما مجاهرييا واضحا
ت  على التصرفايركزسبعينات وال حبقوق اإلنسان مع مطلع كان لظهور تيار عاملي يعىنلقد

الالشرعية الصادرة عن األنظمة الشمولية وأتباعها أن أدى إىل بروز اجتاهني متضادين فيما خيص 
  . حماكمة أو عدم حماكمة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان إبان احلكم الشمويل املنهار

  ـــــــــ
  .39  ص،1992األوىل، مكتبة بيسان، بريوت يوسف ضومط، الطبعة : صانع القرار وضحيته، تعريب: غريد روغ، غورباتشوف -)1(
  .122 ص 1991  حممد سيد رصاص اهنيار املاركسية السوفياتية، دار حوران للطباعة و النشر و التوزيع، سوريا، الطبعة األوىل-)2(
   .179، ص  مرجع سابقغريد روغ، -)3(
  .297 ص  املوجة الثالثة، مرجع سابق،هانتنغتون، -)4(
  .400-399، ص 1989 الغزال، القانون الدستوري و النظم السياسية، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة الرابعة إمساعيل. د -)5(
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 يقضي بضرورة إنزال العقوبات على املتهمني خبـرق حقـوق اإلنـسان، وذلـك               :األولاالجتاه  
  : )1(لالعتبارات التالية

كومة اجلديدة حتمل مسؤولياهتا األخالقية الكاملة مبعاقبة أولئك  أن احلق والعدل يقتضيان من احل-1
  . الذين يقفون بشكل مباشر أو غري مباشر وراء اجلرائم الوحشية ضد اإلنسانية

  .  إن جزاء العقاب يعترب قبل كل شيء التزاما أخالقيا اجتاه الضحايا وذويهم-2
  .  التأكيد على أن القانون فوق اجلميع إن الدميقراطية تبىن على العدل واملساواة، وجيب-3
 إن عدم تطبيق القانون يعين عدم وجود دميقراطية، وهذا يدل على أن النضال سوف يستمر إىل -4

  . غاية إقامة نظام سياسي دميقراطي مبين على أسس سليمة
  .املستقبل إن العفو على املخالفني من شأنه فتح اجملال أمام انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان يف -5
 إن تطبيق القانون مؤشر على سيادة القيم الدميقراطية وعامل مساعد على تدعيم ركائزها ومنو -6

  . الثقة بني احلاكم واحملكوم
 جيب على األقل يف حالة تطبيق القانون تطبيقا كامال فضح اجلرائم املقترفة وعدم التستر عليها -7

  .لدويلوكشف فضاعتها أمام الرأي العام احمللي وا
 يعارض أنصار هذا االجتاه مبدأ العقاب ويدعون إىل املصاحلة وتفادي تصفية احلسابات             :الثايناالجتاه  

  :)2(اليت من شأهنا أن تشكل خطرا على الدعائم اهلشة للنظام الدميقراطي الناشئ، وحججهم يف ذلك
  . العنف السياسيواقضات  أن الدميقراطية تقوم على التسامح وتفادي العوامل املؤدية إىل التن-1
 تتطلب عملية التحول السياسي الدميقراطي من الفرقاء السياسيني إجياد أرضية للتفاهم فيما بينهم، -2

  .وتركيزهم على أن املصلحة العامة تستدعى عدم النبش يف املاضي
 إن انتهاكات حقوق اإلنسان ليست حكرا على احلكومات فقط بل تشمل مجاعات املعارضة، -3

  .ن العفو الشامل ميثل السند األساسي للدميقراطيةإومن مث ف
 من األجدر استغالل الوقت لتدعيم أسس البناء الدميقراطي بدال من هدره يف اخلالفات وتبادل -4

  .التهم والقيام بإجراءات احملاكمة
نسان كانت  اإلجراءات التعسفية اليت كان يقوم هبا املسؤولون واليت يفترض إخالهلا حبقوق اإل-5

  . مربرة زمن تنفيذها، لعدة أسباب، منها فرض النظام العام واخلوف من هتديد الوحدة الوطنية
يعترف .  تواطؤ الكثري من مجاعات وأفراد اجملتمع يف اجلرائم املرتكبة من طرف النظام السابق-6

طلق وكنا مجيعا نتقبله كنا مجيعا موضع استغالل من النظام امل(( :قائالفاكالف هافيل يف هذا الصدد 
  . )3)) (هكحقيقة ال بديل عنها، وبالتايل كنا نساعده على التمادي يف غي

  ـــــــــ
  .301-298، ص  املوجة الثالثة، مرجع سابقهانتنغتون، -)3(، )2(، )1(
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ولوية تكمن يف توحيد األس أخالقي وقانوين، فإن ا إذا كانت مثة ضرورة للقيام مبحاكمة على أس-7
هود إلرساء أسس ودعائم نظام سياسي دميقراطي مستقر، قبل احلديث عن أي شيء آخر، أو اجل

ثبت دعائم السالم يف البالد، أم نسعى إىل عدالة نأن : أيهما أعدل(( :األرغوايكما قال ساجنوينيت رئيس 
  . )1))(ارجتاعية هتز دعائم ذلك السالم

اب وأنصار العفو، وبناء على التجارب على ضوء اجلدل السياسي الدائر بني أنصار العق
السياسية احلديثة املتعلقة بالظواهر السياسية، ميكن القول أن طبيعة عملية التحول، واقتسام السلطة 
وكذا االعتبارات األخالقية، والقانونية، وحىت الدولية خالل املرحلة االنتقالية، والفترة املوالية هي اليت 

ففي حالة التحول أو اإلحالل  . عن اجلرائم سيتابعون قضائيا أم الحتدد ما إذا كان املسؤولون
التحويل، غالبا ما يتنازل املتشددون عن مواقفهم املناوئة ألي تغيري سياسي مقابل تلقيهم لوعود من 

 ال يسعى إىل -كما يقول هانتنغتون-فالزعيم الشمويل . طرف املعتدلني الدميقراطيني بعدم حماكمتهم
  .)2(ه من الشمولية إىل الدميقراطية إذا كان يعلم مسبقا أنه سيتعرض هو وأعوانه للمقاضاةحتويل نظام

 الرأس ومكسورة اجلناحني، فإن مطأطأةأما يف حالة اإلحالل اليت خترج منها النخب الشمولية 
، السيما إذا كانت هناك ضغوط حملية ودولية على واردااحتمال تعرضها للمحاكمة يبقى أمرا 

ومع ذلك يبقى مصري املسؤولني السابقني املورطني يف قضايا تتعلق حبقوق اإلنسان معلقا . ومةاحلك
على القرار الذي تتخذه املعارضة اليت استولت على احلكم، واليت قد تلجأ إىل إصدار عفو عام، 

 البعض العتبارات سياسية أو أخالقية، أو قد تتم عملية املتابعة القضائية بصفة انتقائية تستهدف
  .وتستثىن البعض اآلخر، وهذا حسب املعايري اليت تتم على أساسها عملية االنتقاء

  :شـ مشكل تسييس اجلي-02
لنظام الشمويل تواجه النخب السياسية الدميقراطية اباإلضافة إىل مشكل التعامل مع ماضي 

خطورة، من الناحية اجلديدة يف العديد من الدول قيد االنتقال السياسي مشكلة أخرى أشد وأكثر 
 تشكل يف كل بلدان العامل اليت السياسية، تتمثل يف كيفية احلد من استمرار نفوذ املؤسسة العسكرية

 أكرب وأفضل مؤسسات الدولة من حيث التمويل -حىت يف حالة تعرضها للتخفيض عددا وعتادا-
لك على العالقات املدنية فما تأثري ذ. والتنظيم، وتستحوذ على أكرب حصة هلا يف ميزانية الدولة

: من ميسك بزمام األمور ؟ العسكرية يف الدول السائرة يف طريق الدميقراطية ولديها نظم سياسية هشة
السلطة املدنية أم السلطة العسكرية ؟ وهل مبقدور احلكومة الدميقراطية السيطرة على اجليش لضمان 

السياسي ؟ أو على األقل، هل هي قادرة على عدم تدخله يف عملها املتمثل أساسا يف إجناز التحول 
    يف شؤون عملها املدين ؟ العسكرينيتقليص تدخل

  ـــــــــ
  .304، 301-300، ص  املوجة الثالثة، مرجع سابقهانتنغتون، - )2(، )1(
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يذهب ديفيد اف تراسك كبري املؤرخني السابق يف مركز اجليش األمريكي للتاريخ العسكري 
 ضرورة ترسيخ مبدأ سيطرة احلكم املدين على القوات املسلحة، لضمان استمرار إىل التأكيد على
ففي احلكم الدميقراطي تقدر األكثرية السياسة العامة للبالد، مذعنة حلكم القانون (( :الدميقراطيالنظام السياسي 
قرارات اخلاصة بالسياسة ويساعد إشراف املدنيني على القوات العسكرية يف ضمان أال تنال ال. ال للقوة الغامشة

السيطرة (( :أيضاوقال . )1())الدفاعية من قيم دميقراطية أساسية، مثل حرية الرأي وحرية الصحافة، وحرية العقيدة
  .)2 ())صفة ضرورية مالزمة للحرية وبالتايل للدميقراطية. ..املدنية على القوات املسلحة

 طبيعة النظام :ثالثةاطيات قيد التحول بعناصر تتحدد العالقة بني املدين والعسكري يف الدميقر  
  .)3(الشمويل، قوة أو ضعف املؤسسة العسكرية، وطريقة أو أسلوب االنتقال السياسي

يرى هانتنغتون أن احلكومات الدميقراطية اليت حتل حمل احلكومات الشمولية ذات احلزب 
ملؤسسة العسكرية مقارنة بنظرياهتا الواحد تواجه بصورة عامة عوائق أقل حدة يف فرض سيطرهتا على ا

ففي الديكتاتوريات ذات احلزب الواحد ينتمي : اليت ختلف النظم العسكرية والديكتاتوريات الفردية
القادة العسكريون عادة إىل احلزب احلاكم الذي يعود له الفضل يف ترقيتهم بناء على نظام عسكري 

صل احلزب عن اجليش وحتويل تبعية املؤسسة تدرجي، وعندما تشرع احلكومات الدميقراطية يف ف
العسكرية لنظام احلزب الواحد إىل تبعية لنظام متعدد األحزاب، تعترضها يف الغالب صعوبات أقل 

  . عسرا، وهذا ما حدث يف دول أوربا الشرقية
أما يف ظل الديكتاتوريات العسكرية والفردية اليت جيرى إحالهلا بنظم سياسية بديلة يفقد 

ريون سلطة اختاذ القرار يف البالد وبالتايل االمتيازات، وقد يشعرون باإلهانة مما يدفعهم إىل العسك
جراء إل ضغوط ةاالخنراط يف مشاريع وخطط ترمي إىل اإلطاحة بالنظام الدميقراطي اجلديد أو ممارس

عية احلادة اليت وقد جيدون يف األزمات االقتصادية واالجتما. تغيريات على الطاقم احلكومي أو سياسته
تعجز احلكومات املدنية عن احتوائها مربرا للقيام بانقالب عسكري يفتح اجملال أمام عودهتم إىل 
احلكم بتواطؤ مجاعات مدنية ذات ثقل سياسي أو بدعم عنصر خارجي مؤثر يرى يف التحول هتديدا 

 االنقالبات العسكرية، غري أن كل املؤشرات تدل على تراجع العامل اخلارجي يف دعم. )4(هملصاحل
وأضحى االجتاه العام السائد يف العالقات الدولية املعاصرة يؤكد على عدم شرعية األنظمة السياسية 
املتمخضة عن االنقالبات العسكرية، ويدعو إىل فرض عقوبات دولية على هذا النمط من األنظمة، 

بيان صادر يف الدول األمريكية يف فقد طلبت منظمة  .والعمل على استعادة الدميقراطية املسلوبة
 قصارى جهوده لتوفري احلوافز إلعادة املتحدة أن يبذل من األمني العام لألمم 1991سنتياغو عام 

  .)5(الدميقراطية يف أي بلد يقوم فيه العسكريون بانقالب عسكري على نظام حكم دميقراطي
  ـــــــــ

 WWW.Raddadi.Com.، جملة إليكترونية"لى املؤسسة العسكرية يف الواليات املتحدة السيطرة املدنية ع "تراسك-دافيد اف –)2(، )1(
  .323-320، ص  املوجة الثالثة، مرجع سابقهانتنغتون، -)4(، )3(
  .WWW.Raddadi.Com ، ، مرجع سابقالعسكرية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة، جملة إلكترونية-لويس غودمان، العالقات املدنية -)5(
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فكلما : جناح أو فشل حماوالت اإلطاحة باحلكومات الدميقراطية خيتلف من بلد إىل آخرإن 
ثقافة اجملتمع املدين، النمو االقتصادي واالجتماعي، (كانت العناصر املؤدية إىل التحول السياسي 

خر بواسطة آقوية ومؤثرة، وكان هناك تداول على السلطة من حزب إىل ..) . سياسية واعية
بات، وكان هناك انفصام بني ما هو مدين وما هو عسكري، أي عدم احتماء املدنيني االنتخا

واعتمادهم على العسكريني، كلما أدى إىل ضعف األساس االجتماعي لالنقالب العسكري والعكس 
ولذلك يقال أن جناح أو فشل حماولة االنقالب يف بلد ما هو مؤشر على فشل أو جناح . صحيح

  . هذا البلدالتحول السياسي يف
أمام استمرار نفوذ العسكر يف احلياة السياسية واحتمال قيامهم بانقالب عسكري وبالتايل 
إجهاض عملية التحول، كيف ميكن للحكومات الدميقراطية أن حتد من نفوذهم السياسي املقنن، 

  ؟ كان يرجع لبعضهم الفضل يف تغيري النظام السياسياوخاصة إذ
ة العسكرية يف الشأن السياسي لبلد ما، بتخفيض سلطات اجليش إن احلد من نفوذ املؤسس

وتقليص امتيازاته املوروثة عن احلكم الشمويل يتباين من حكومة دميقراطية إىل أخرى، أي أن طبيعة 
  . العالقات املدنية العسكرية تتأثر أساسا بنظرة وسياسة كل حكومة اجتاه قواهتا املسلحة

  :)1(ت تقليم نفوذ املؤسسة العسكرية فيما يليوعلى العموم ميكن تصور آليا
 غداة توليها مقاليد احلكم يف ة تشرع األطقم احلكومية الدميقراطي:العسكرينيإحالل املدنيني حمل  -1

إجراء تغيريات تستهدف مسؤويل اهليئات احلساسة للدولة ويف مقدمتهم العسكريني واستبداهلم 
) أول رئيس مدين منتخب يف البالد(الربازيلي فرناندوكولور مبدنيني، على غرار ما قام به الرئيس 

  .عندما استبدل عسكريني مبدنيني يف هيئة موظفي الرئاسة ويف املناصب اليت تتعامل مع الطاقة النووية
 تعمل احلكومات الدميقراطية على إرساء تقاليد وقيم جديدة تتعلق :اجليشالتوجه حنو احتراف  -2

لقوات املسلحة وتتمثل هذه القيم على اخلصوص يف إدراك حدود دور باالحتراف يف صفوف ا
. املؤسسة العسكرية وضرورة انصياعها للسيطرة املدنية، أي احليلولة دون انغماسها يف السياسة

ويتطلب االحتراف من كل ضابط القيام بالعمل العسكري وفقا للمعايري التقنية العالية يف جمال 
 تعين أيضا االلتزام بالسيطرة املدنية -طبقا ملفهومها يف هذا اجملال- حترافيةاختصاصه، ومن مث فإن اال

غري أن حتقيق هذا املبتغى يتطلب جهودا ضخمة ووقتا طويال وقدرا كبريا . )2(على القوات املسلحة
 بصرف النظر عن مقدار رسوخها يف ،إن السيطرة املدنية((: كتب لويس مسيت يقول. من اجلرأة السياسية
 قبوال واحتراما يف فكر الناس إذا كان هلا ىفهي مثل أي مبدأ آخر جيب أن تلق.  ال تطبق تلقائيا،الدستور والقوانني

  . )3())دارة فعالةإأن تسود وهي تتطلب مثل أي سياسة أخرى ترمجة إىل 
  ـــــــــ

  .340-330، ص  املوجة الثالثة، مرجع سابقهانتنغتون، –)1(
   ..، مرجع سابق، السيطرة املدنية على املؤسسة العسكرية يف الواليات املتحدة، جملة إليكترونيةتراسك-دافيد اف -)2(
   .نفس املرجعتراسك، -دافيد اف –)3(
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 حتاول احلكومات اجلديدة إعفاء قواهتا املسلحة من املهام املتعلقة :حبتةاالضطالع مبهام عسكرية  -3
إىل االضطالع مبهام الدفاع عن األمن اخلارجي، على باألمن الداخلي وحتويل اهتمام عسكرييها 

وتلجأ بعض .  التصدي ألي عدوان خارجي حمتمليتمثل يفاعتبار أن دورها األساسي والطبيعي 
احلكومات إىل توجيه أنظار قواهتا املسلحة إىل وجود خطر خارجي يهدد أمن وسالمة البالد، سواء 

  . انتباه العسكر عن الشأن الداخليأكان هذا اخلطر حقيقي أو ومهي، هبدف صرف
 يسعى الزعماء الدميقراطيون عادة إىل عزل القادة العسكريني :اجليشإعادة النظر يف قيادة وتنظيم  -4

فهم مع املتغريات اجلديدة أو باعتبارهم يشكلون عوائق يغري املرغوب فيهم، سواء بسب صعوبة تك
 شيهان حول عدم .كتب اجلنرال جون ج .ق هبمأمام التحول و إحالل حملهم آخرين ميكن الوثو

فإذا كانت هناك مؤسسات عسكرية بقيت ملدة (( :قائالالتكيف قدرة املؤسسات العسكرية الشيوعية على 
 ولكن ال يزال هناك ... عاما تعمل ضمن إطار واحد وتعمل وفق هنج واحد فمن الصعب جدا عليها أن تتغري50

إىل جانب إعادة النظر يف املنظومات الدفاعية . )1())بة يف التكيفبعض كبار السن الذين جيدون صعو
  . للمؤسسات العسكرية

 السيما يف حالة عدم وجود - جيرى يف بعض احلاالت:العسكريةالتقليص من حجم املؤسسة  -5
 جلوء احلكومات اجلديدة إىل تقليص امليزانية اخلاصة باألمن والدفاع، وختفيض عدد -خطر خارجي

من بيد أن هذه الترتيبات ال ميكن بأي حال . يني وأجورهم، وإحالة بعضهم على التقاعدالعسكر
ديفيد . غري أن أ.األحوال أن تتناقض مع عملية حتديث القوات املسلحة اليت تصبو إليها كل دولة

غاكونزي يرى بأن تقليص القوى العددية الزائدة للجيوش قد يؤدي إىل بطالة تطول عدد كبري من 
  .)2(نود الذين قد يقدمون، يف حالة عدم إدماجهم يف احلياة املدنية، على ارتكاب أعمال عنفاجل
 يبذل الدميقراطيون اجلدد جهود مضنية ترمي لتحسني الدعم :للعسكرينيالدعم املادي واملعنوي  -6
ير الذي توليه ادي واملعنوي ألفراد القوات املسلحة، قصد طمأنتهم والتعبري هلم عن االهتمام والتقدامل

فعلى السلطات املدنية يف . احلكومة والشعب هلم، جزاء اخلدمات اجلليلة اليت يقدموهنا لوطنهم
  . )3(الدميقراطيات الوليدة أن يتوفر لديها ما يكفي ملعرفة وفهم متطلبات واحتياجات القوات املسلحة

 قد -ل حسب طريقتها ك-ن جلوء احلكومات الدميقراطية إىل كل هذه اإلجراءات أو بعضهاإ
  . يساهم يف تقليص نفوذ العسكر السياسي ولكنه ليس ضمانا كافيا بعدم عودهتم إىل السلطة

    

  
  

  ـــــــــ
  .، مرجع سابق، جملة إلكترونية" الشراكة من أجل السالم "شيهان.جون ج  –) 1(
  .307فكر السياسي من أجل التغري، مرجع سابق، ص يف جتديد ال" حنو القرن احلادي و العشرين متضامنون"ديفيد غاكونزي . أ-)2(
  .، مرجع سابق، جملة إلكترونية"العسكرية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة-العالقات املدنية "لويس غودمان -)3(
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  : البيئيةاكلكيفية التعامل مع املش:  الثايناملطلب
 واملتمثلة يف كيفية التعامل عالوة على املشكالت املوروثة عن النظام الشمويل السالفة الذكر

 احلكم الشمويل، وكيفية كبح مجاح وتطلعات املؤسسة العسكرية، تصطدم احلكومات ماضيمع 
لكل دولة مشاكلها اخلاصة ختتلف عن (الدميقراطية اجلديدة خالل املرحلة االنتقالية مبشاكل بيئية 
 تكون يف احلسبان تتمخض عن  قد ال)غريها من الدول من حيث الطبيعة، احلجم ودرجة التعقيد

 اخلصوص يف األزمات االقتصادية واالجتماعية والصراعات لىعملية التغيري وإعادة اهليكلة، وتتمثل ع
  . الطائفية بالنسبة للمجتمعات املنقسمة

   : األزمات االقتصادية واالجتماعية-01
 القطاع اخلاص ينعكس التحويل املتزايد لألنشطة االقتصادية يف ظل القطاع العام إىل

(Privatisation) الذي يدخل ضمن إعادة اهليكلة االقتصادية سلبا على احلياة االجتماعية للسكان 
خالل الفترة االنتقالية، ) …تزايد عدد البطالني، تنامي الفقر، التفاوت الطبقي، املديونية اخلارجية (

. عن االخنراط يف عملية التحولاألمر الذي يؤدي إىل تذمر فئات عريضة من اجلماهري وعزوفها 
كتب أحد الباحثني العرب . )1( يقلص دور الشعب-كما قال حيي اجلمل-فغياب العدل االجتماعي 

إن األمية والفقر يعمالن ضد انتشار الوعي وإضعاف قوة الرغبة يف املشاركة، ومها أمران ضروريان ((: قائال
  .)2))(الزدهار الدميقراطية

األدىن من املطالب االجتماعية إبان املرحلة احلساسة لالنتقال السياسي قد إن عدم تلبية احلد 
فمن املمكن قيام دميقراطية غري حساسة أبدا للقضية (( :غليونيقول برهان . يؤدي إىل نتائج عكسية

 احلال ليس  العميق، ويف هذاالليرباليةاالجتماعية، بل قائمة على تشجيع التمايز والتراكم اخلاص للثروة وهو منطق 
من املستحيل أن تتحول الدميقراطية إىل وسيلة لتعميق الفوارق بني الطبقات وزيادة حجم الفئات املهشمة يف 

  . )3))(ميكن ملثل هذا التهميش أن يتحول إىل قنبلة موقوتة تقضي على الدميقراطية. .اجملتمع
وذكاء كبريين إذا أريد هلم  يتعني على الدميقراطيني اجلدد معاجلة هذه املشاكل بكفاءة لذلك

 أما فشلهم أو تباطؤهم يف احتواء ،كسب الشرعية الالزمة لدفع عجلة التحول السياسي إىل األمام
ري إىل إحباط شديد وفقدان يهذا الصنف من املشاكل من شأنه أن حيول احلماس والرغبة يف التغ

، األمر الذي يدعم " بعد الشموليةحالة اإلحباط فيما"لألمل لدى األوساط الشعبية أو ما يعرف بـ
، وهذا معناه وأد )4("احلنني إىل الشمولية "التوجهات الداعية إىل العودة إىل املاضي أو ما يسمى بـ 

  .التحول السياسي
  

  ـــــــــ
  .286 ص  مرجع سابق، املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، يفأنظر تدخل حيي اجلمل –) 1(
  .93ص ، مرجع سابق، بحممد فريد حجا -)2(
  .241 ص، ، نفس املرجع"مقدمة نظرية: منهج دراسة مستقبل الدميقراطية يف البلدان العربية "برهان غليون –)3(
  .344-342، ص   املوجة الثالثة، مرجع سابقهانتنغتون، –)4(
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 من سكان الربتغال نظام ديكتاتورية كايتانو على حساب حكومة % 75 فضل 1978يف عام 
 عقب مرور سبع سنوات على املسار 1987 ويف سنة .% 25ريز الدميقراطية اليت مل تنل سوى سوا

عترب مواطنو العاصمة أن اجلنرال خوان فيالسكو الديكتاتور العسكري الذي أالدميقراطي يف الشيلي 
  .)1(1950 أحسن رئيس للبالد منذ عام 1975 و1968حكم البالد بيد من حديد خالل الفترة ما بني 

اإلشكال املطروح هو كيف ميكن للحكومات الدميقراطية اليت قد جتد نفسها يف وضع ال حتسد 
عليه أن تدفع بالتحول السياسي إىل األمام يف وقت تتعاىل فيه األصوات بضرورة العودة إىل األصل ؟ 

  وهل يعترب النظام السياسي الدميقراطي وسيلة أم غاية ؟ 
النامجة عن " للعواصف"لنظام السياسي الدميقراطي وحتديه يرى البعض أن استمرار بناء ا

املعضالت البيئية امللحة واالجتاهات املتنامية املتمسكة بأوهام املاضي الشمويل يتطلب ترسيخ مبدأين 
، اعتبار النظام األول :ني هامني يشكالن يف حد ذاهتما معيارين للنظام السياسي الدميقراطييأساس

 املنشود وسيلة وليس غاية، أي مدى رسوخ ثقافة سياسية دميقراطية لدى السياسي الدميقراطي
، اإلقرار واإلميان حبتمية اختيار النخب السياسية عن طريق الثاين و،احلاكم واحملكوم على حد سواء

انتخابات تعددية حرة ونزيهة، أي مدى رسوخ مؤسسات املمارسة السياسية الدميقراطية يف 
  . التحولاجملتمعات املعنية ب

حسب -يتمحور اهتمام الثقافة السياسية الدميقراطية : إرساء ثقافة سياسية دميقراطية :أوال
 حول العالقة بني شرعية النخب السياسية اجلديدة، ومدى فعالية أدائها أو إجنازاهتا اليت -هانتنغتون

 )2(ه الفكري للرأي العاموتلعب وسائل االتصال دور املؤثر واملوج. يفترض حتقيقها لفائدة جمتمعاهتا
  .يف اجتاه اعتبار النظام السياسي الدميقراطي يف حد ذاته كقيمة ووسيلة سياسية وليس غاية

 إن مصري األنظمة السياسية الدميقراطية :األداءالقدرة على التمييز بني شرعية اإلجراءات وشرعية  - أ
ن عن معاجلة املشكالت وهؤالء املسؤولفعجز .  مبصري الزعماء الدميقراطيني-إىل حد كبري-مرتبط 

.  شرعيتهمالبيئية العويصة اليت تعترض سبيلهم يعين افتقارهم للكفاءة، وهو ما يؤدي إىل تدين
ويصبحون مبرور الوقت حكاما غري مرغوب فيهم، األمر الذي يهدد باهنيار النظم السياسية اليت 

ؤدي حتما إىل تقويض دعائم النظام السياسي غري أن البعض يرى أن األزمات احلادة ال ت. أقاموها
الدميقراطي الذي تتوفر لدى مجاهريه وخنبه السياسية ثقافة سياسية دميقراطية واعية بأمهية الشرعية 
اإلجرائية باعتبارها العمود الفقري للنظام السياسي الدميقراطي على حساب شرعية األداء، رغم 

  . تقرار السياسيالدور الذي تلعبه األخرية يف دعم االس
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. يؤكد هؤالء على أن شرعية األداء هي احملصلة املنطقية لشرعية اإلجراءات وليس العكس
قيقة أن الدميقراطيات اجلديدة يف موقف ال حتسد عليه فبافتقادها للشرعية ال سبيل إىل واحل((: يقول هانتنغتون

  . )1))(حتقيق كفاءة عالية يف األداء، وبافتقادها إىل الكفاءة ال سبيل إىل اكتساب الشرعية
ذلك أن الدميقراطية ال تزدهر يف أجواء ((مبا أن االستقرار السياسي يعد شرطا ضروريا للتحول، 

        ، يؤكد بعض الباحثني على أنه يتوجب على احلكومات الدميقراطية )2))(واالنقالبات الضطراباتا
 إبراز قدراهتا على حل املشكالت، بالترفع عن -ضال عن استنادها على الشرعية اإلجرائيةف-

، )3(هاالتطلعات اآلنية والطموحات الشخصية، والتعاون فيما بينها الحتواء املشاكل قبل تفاقم
  . لكسب قدر كاف من شرعية األداء، مما يضمن انتقال سياسي دون حدوث صدامات

 -حسب هانتنغتون- الثقافة السياسية الدميقراطية  تعين:واحلكاميز بني النظام يالقدرة على التم -ب
اة مدى قدرة الشعوب على التمييز بني النظام السياسي كقيمة سياسية باقية ومستمرة وكوسيلة أو أد

 أي أن اجلماهري املتشبعة بالثقافة السياسية .حلل املشاكل وبني احلكومات املنتخبة القابلة للتغيري
الدميقراطية تعي جيدا أن فشل النخب السياسية املنتخبة دميقراطيا يف احتواء املشاكل اليت تعاين منها 

 أنفسهم وعجزهم املسؤولني يف نمشعوهبا ال عالقة له بالنظام السياسي الدميقراطي، بل أن اخللل يك
فقد ظل سكان فرتويال متشبثني بالنظام السياسي الدميقراطي رغم  .عن إجياد حلول هلذه املشاكل

عجز احلكومة عن الوفاء بالتزاماهتا إزاء املعضالت االقتصادية اليت كانت تعاين منها البالد؛ بسبب 
ء للنظام السياسي الدميقراطي باعتباره النهج األمثل وتتعاون درجة الثقة والوال. )4(اهنيار أسعار النفط

وقد حيتاج تعلق اجلماهري والنخب السياسية مببادئ وقيم هذا . حلل املشاكل من دولة إىل أخرى
  .ة أكثر متسكا به من غريهاموتعترب الفئات الشابة واملتعل. النظام لسنني، بل وحىت عقود من الزمن
 إىل املاضي ايت يفترض أن جتسدها هلا الدميقراطية وحنينهإن ختلص الشعوب من األحالم ال

فاجلماهري حتتاج إىل . الشمويل يعد مؤشرا على توجه هذه الشعوب إىل التمييز بني النظام واحلكام
مسافة زمنية تتعلم خالهلا أن النظام السياسي الدميقراطي يستند إىل مبدأ أساسي مفاده أن احلكام قد 

أي أن .  جيب توفريه لكي يصبح باإلمكان تغيريهمايتمهم، غري أن النهج املؤسسيفشلون يف أداء مها
النظام السياسي الدميقراطي ليس معناه حال سحريا للمشكالت بل القصد منه أن النخب السياسية 

  .، وهذا هو جوهر اخلالف بني النظامني الشمويل والدميقراطي)5(ميكن تغيريها
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 اإلجراءات ةتمع ما على التمييز بني شرعيإن قدرة جم: مأسسة السلوك السياسي الدميقراطي :ثانيا
وشرعية األداء من جهة، وبني النظام السياسي والنخب احلاكمة من جهة ثانية، وكذا إميانه مببادئ 

 على وجود قدر كاف من الثقافة يالنظام الدميقراطي واستعداده على التضحية من أجله، مؤشر قو
مر الذي يساعد على جتاوز األزمات ومن مث تيسري االنتقال السياسية الدميقراطية لدى هذا اجملتمع، األ

  . السياسي وتدعيم أسس النظام السياسي الدميقراطي الوليد
يعتقد البعض أنه ينبغي تقنني وتأطري السلوك واملمارسات السياسية الدميقراطية، أي خلق 

الدميقراطي يف حد ذاته إذ أن النظام . مؤسسات تعزز التحول السياسي وتسمح باملشاركة السياسية
فالكثري من املؤسسات . )1(قوم على مبدأ التداول على السلطةتبنية وآليات وممارسة سياسية 

ع تأكيد السلوك الدميقراطي يف املمارسات مل تستط(( -على سبيل املثال-الدميقراطية يف الوطن العريب 
  . )2()) بني أعضائهالت بعيدة عن هذه املمارسة حىت يف مااالسياسية املتبعة وماز

 يف انتقاء احلكام عن -كما يقول هانتنغتون-إن جوهر النظام السياسي الدميقراطي يكمن 
طريق االنتخابات احلرة والرتيهة، وال يكتسي هذا النظام الطابع الدميقراطي إال إذا قبل اجلميع مببدأ 

كمبدأ مركزي من مبادئ الدستور  بني االجتاهات السياسية املنظمة )3(التداول السلمي على السلطة
لذلك فإن ردود األفعال الصادرة عن اجلماهري واليت تتأرجح بني املطالبة باملزيد من و. )4(الدميقراطي

التغيري واحلنني إىل املاضي تعترب ظاهرة صحية؛ ألهنا تدفع بإجراء انتخابات تسمح بانسحاب احلكام 
ول آخرين حملهم ممن حيصلون على ثقة الشعب، أمال يف الفاشلني غري املرغوب فيهم من السلطة، وحل

وهكذا يساهم السلوك السياسي الدميقراطي املؤسس يف إرساء . التغيري أو انتهاج سياسة جديدة
  .)5(دعائم النظام السياسي الناشئ

إذا كانت االنتخابات األوىل يف عهد النظام السياسي الدميقراطي تعد رمزية فإن الدورات اليت 
 اها تعد حمكا حقيقيا هلذا النظام، ويبقى األساس هو أنه عندما تسوء األحوال، فإن اجلميع حكامتلي

فاالستقرار السياسي الذي يتطلبه . وحمكومني متفقون على مبدأ إمكانية تغيري احلكام وليس النظام
لسلطة التحول الدميقراطي يقتضي إذن إرساء سلوك سياسي دميقراطي يقضي بتنازل احلكام عن ا

 واستبداهلم بآخرين يرى فيهم الشعب بأهنم األجدر بتحمل املسؤولية ذلك،كلما دعت الضرورة إىل 
  . وهكذا دواليك
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   :يس اهلويــةــي تس-02
من الواضح أن العوملة ودمقرطة احلياة السياسية يشجعان اجملموعات العرقية أو الدينية أو 

وحىت االنفصال يف بعض احلاالت، مما يؤدى إىل احتدام   على املطالبة باملزيد من التحرريةاللغو
يف ) الوشائجية(عدم ختفيف وترية العواطف (( يؤدي إىل -حسب غريتز–فالتحديث بكل أبعاده . اخلالف

ائرية ضد التصرف العقالين تعمل االنقسامات اإلقليمية والطائفية والعش((ولذلك . )1 ())البداية وإمنا إىل تسريعها
يقول دانيال . )2 ())للمواطن، وحترمه من ممارسة حريته الفردية، وتقف عقبة يف وجه منو القيم واملثل الدميقراطية

  .  )3())إن العالقة بني اهلوية والدميقراطية مسألة معقدة تتحدى النظريات احلتمية.. ((: برومربغ
اجملتمعات املنقسمة نفسها أمام حتد صعب للغاية يتمثل يف هكذا جتد احلكومات الدميقراطية يف 

إما : مشكل تسييس اهلوية، وليس أمام هذه احلكومات ملعاجلة هذا املشكل سوى خيارين أحالمها مر
تقدمي التنازل تلوى اآلخر، بتلبية املطالب املتنامية للمجموعات العرقية أو القومية اليت حيدوها األمل 

م الدميقراطية واالنفتاح السياسي، مما يشكل هتديدا للوحدة الوطنية، وإما العودة يف االنفصال، باس
 سياسة العصا واإلكراه واإلمالء، حبجة حتصني الدولة ضد تأثريات التجزئة، وهو ما يعد تراجعا إىل

  .عن النظام السياسي الدميقراطي اجلاري تثبيته
 وجاميس كوملان وبنغهام باول ديال أملونربويف مقدمتهم غ" نظرية التحديث"لقد كان رواد 

االجتماعية واملشاركة السياسية عوامل كفيلة واالقتصادية " املفاضلة "يعتقدون أن التموين، التعليم و
غري أن هذه النظرية املتفائلة فقدت بريقها مبرور . )4(باحتواء اهلويات العرقية أو الدينية أو القومية

  .القبلية واحلروب األهلية يف عدة مناطق من العامل املعاصرالزمن، عقب تنامي الصراعات 
يف خضم اجلدل الدائر حول إمكانية توطني النظام السياسي الدميقراطي يف اجملتمعات املنقسمة 
من عدمها، تشري الظواهر السياسية املعاصرة إىل أن عملية التحول السياسي يف هذا الصنف من 

لى الكثري من املخاطر، وعلى احتماالت الفشل والنجاح معا، اجملتمعات احلساسة جدا تنطوي ع
فقد فشل .  املشكالتهوهذا يتوقف على مدى قدرة الزعماء الدميقراطيني اجلدد يف التعامل مع هذ

يت ويوغسالفيا، فيما جنحت فيه من قبل كل من سويسرا، بلجيكا، اكل من االحتاد السوفي
  . إىل اجملتمعات ذات الثقافات السياسية األكثر جتزؤالوكسمبورغ، والنمسا وهي بلدان تنتمي 
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 إىل أن كل منها سعت إىل نزع فتيل خماطر -حسب دانيال برومربغ–يعود جناح هذه الدول 
األقلية اليت تشجع على /فعوض اعتمادها على سياسات األغلبية": توحيدية" دميقراطية تبينبالطائفية 

ميثل مجيع احلساسيات ومكونات " االئتالف الكبري"، أقرت نظاما يدعى عدم االستقرار السياسي
اجملتمع بدون استثناء، أنيطت له مهمة تشكيل إمجاع وطين يضمن محاية املصاحل الدنيا لكل أعضاء 

االئتالف " على أنه ينبغي على أعضاء . االئتالف، أي إعطاء األولوية للتمثيل قبل كل شيء آخر
السياسة، أي التقليص من تسييس وعلى األقل نظريا على ختفيض الصلة بني اإلثنية االتفاق " الكبري

  . )1( كل ما من شأنه إذكاء نار الفتنةياهلوية، من أجل تفاد
حيتاج موضوع التحول السياسي يف اجملتمعات املنقسمة إىل دراسة مستقلة لإلحاطة باملوضوع 

ا يهمنا يف هذه العجالة هو التأكيد على أن االنتقال من مجيع جوانبه وهو أمر خارج نطاق حبثنا، وم
السياسي يف هذا الصنف من الدول حمفوف باملخاطر النامجة عن التأجج العرقي أو القومي الذي قد 
يؤدي إىل اهنيار أسس ومقومات الدولة يف حد ذاهتا، يف حالة عدم قدرة احلكومات القائمة على 

  .لنوع من املشكالت البيئية املعقدةشؤون التحول على التعاطي مع هذا ا
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  التحوالت السياسيـة يف االحتاد السوفيايت:  الثاينالفصل
 

سواء أكانت سياسية، اقتصادية أو " ةالظاهر"جيمع الباحثون يف العلوم اإلنسانية أن فهم 
اجتماعية تستدعي يف املقام األول اإلحاطة بسياقها التارخيي، ومن مثة فإن ظاهرة التحول السياسي يف 

تتطلب مدخال يتناول أهم املراحل التارخيية اليت مر هبا هذا البلد ) 1991- 1985(االحتاد السوفيايت 
  .1922االحتاد عام وأهم خصائص نظامه السياسي منذ تأسيس 

   :مدخـل تارخيـي
" دوق روسيا العظـيم " دولة مفككة مت توحيدها تدرجييا على يد   1917كانت روسيا قبل سنة     

وقد اضطر  . الذي جعل منها إمرباطورية شاسعة لكنها غري مستقرة اهنارت إبان احلرب العاملية األوىل            
ىل التخلي عن العرش إثر اندالع ثورة النساء        القيصر نيكوالي الثاين الذي حكم البالد حكما مطلقا إ        

والعمال، واليت جاءت كرد فعل على اهلزمية العسكرية وتردي األوضاع الداخلية، لفائدة حكومـة              
دة اليت ميزت فتـرة حكمهـا       ورغم الدميقراطية احملد  –كرينسكي املؤقتة اليت مل تتمكن هي األخرى        

كتوبر الـيت قـام هبـا       أة، إذ مل تلبث أن أطاحت هبا ثورة          احتواء األزمة العامة املتفاقم    -)1(القصرية
لبالشفة اسم النظام السوفيايت نسبة جملـالس       لوقد أطلق على النظام اجلديد       .)2(البالشفة بزعامة لينني  

 يـة السوفيات، ومت اإلعالن عن تأسيس أول دولة اشتراكية يف العامل تدعى مجهوريات روسيا االحتاد             
على ديكتاتورية الربوليتاريا وإقرار تأمني األراضي ووسائل اإلنتـاج والبنـوك           االشتراكية والتأكيد   

)3(وغريها
 وعلى اثر انضمام مجهوريات سوفياتية أخرى مبوجـب معاهـدات       1922وابتداء من عام     .

أو ما يعرف باالحتاد    ) URSS(أضحت الدولة اجلديدة تدعى احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية         
  .)4(1923 الذي أقر أول دستور له يف جويلية السوفيايت

 1936يؤكد دستور : سياسي دميقراطي  كأنه نظام-ظاهريا–يبدو النظام السياسي السوفيايت 
، ويتمتع جملس السوفيات األعلى الذي جيرى انتخابه باالقتراع العام "الطابع الدميقراطي البارز"على 

عاين منها هذا كان ي ة لكن مثة عقد.)5(لرأي والتعبريينص الدستور على حرية اواسعة، وبصالحيات 
 يجيركما كان . ن االقتراع عام إال أن مرشحا واحدا يعينه احلزب خلوض االنتخاباتأالنظام، فرغم 

احتكار احلزب التأكيد عل تكريس نظام دكتاتورية الطبقة الكادحة، و وتعظيم شأن الدميقراطية،
 تنص على أن  اليت من الدستور06لمادة  وفقا لياة السياسية، للح1903الشيوعي الذي تأسس سنة 

  . )6))(القوة القائدة واملوجهة للمجتمع السوفيايت((احلزب الشيوعي هو 
  ـــــــــ

  .48  صمرجع سابق،  ،إنصاف مجيل الربضي.د –)1(
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لقد حتولت الدميقراطية الشعبية، أي سلطة الشعب املمارسة بواسطة دكتاتورية احلزب 
يف والربوليتاريا إىل مونوقراطية استبدادية، أو باألحرى إىل أقلية حكومية تنوب عن دكتاتورية احلزب 

إذ مل يكن جمللس السوفيات األعلى الذي ال ينعقد إال بضعة أيام يف . إدارة شؤون الدولة السوفياتية
والذي يتمتع نظريا بصالحيات واسعة أي دور من الناحية العملية، حيث انتقلت السلطة  السنة

جيمع يف غالب احلقيقية إىل احلكومة، أو باألحرى إىل رئيس الوزراء، مث إىل األمني العام الذي 
  . )1(األحيان بني وظائف رئاسة احلكومة ووظيفة األمانة العامة للحزب

كتبت إنصاف مجيل الربضي حول استئثار األمني العام للحزب بالسلطة السياسية يف االحتاد 
 وحيكم مجيع روسيا …ويرأس احلزب الشيوعي رجل واحد يسيطر على احلكومة السوفياتية (( :السوفيايت قائلة

تستند إىل مواقف ومشاعر رجل واحد قد يقوم …ن قدرة حكومة كهذه على البقاءإ.. كهالوالبلدان الدائرة يف ف
أو ال جيب أن يسمح هلم حبكم / إن الناس ال يقدرون…بدور القائد أو يسيطر على قلوب اجلماهري ووعيها

وتبدو هذه  .)2))(…ر الوسيلة  وإذا تطلب ذلك إبادة مجاعية أو أعماال دموية فإن الغاية ترب…أنفسهم 
 احلقيقة أكثر جالء من خالل مسار النظام السياسي السوفيايت منذ عهد ستالني إىل غاية تويل

  .1985 غورباتشوف مقاليد احلكم عام
 احتدم الصراع حول السلطة خرج منه ستالني ظافرا، وقاد 1924عقب وفاة لينني عام 
فترة حكمه بإنشاء صناعة ضخمة على حساب الفالحني  ومتيزت ،احلزب والدولة بيد من حديد

الذين كان جيري مصادرة حماصيلهم الزراعية ووضعها حتت التصرف واإلشراف املباشر جلهاز احلزب 
  .)3()1938-1936(الشيوعي احلاكم، وبعمليات التطهري واإلبادة 

ية على إبرام معاهدة مع  ستالني غداة اندالع احلرب العاملية الثاناخلارجي أقدم فعلى الصعيد 
من ) 1940 -1939( مسحت لالحتاد السوفيايت ،أملانيا النازية تقضي بعدم اعتداء كل منهما على اآلخر

إستونيا، التفيا، (، رومانيا، ومجهوريات البلطيق ادن، فنلاتوسيع حدوده على حساب بولند
ليه هجوما عسكريا كاسحا خلف وشنت ع) 1941جوان (بيد أن أملانيا نقضت عهدها  .)4()وليتوانيا

 إال أن صمود الشعب الروسي، السيما يف معركة ستالينغراد . مليون قتيل سوفيايت20ما يربو عن 
الشهرية مكن من كسر شوكة النازيني، لكنه أطلق يف املقابل العنان لستالني إلعادة تشكيل احلدود 

أ بعد خروجه منتصرا من احلرب إىل األممية وقد جل. )5(السياسية للدول اجملاورة على طريقته اخلاصة
 على دول أوربا الشرقية ذات األنظمة الشيوعية، باستثناء يوغوسالفيا اليت هتيالشيوعية لفرض وصا

  . رفضت اخلضوع لسلطة الكرملني
  ـــــــــ
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ن حتول إىل صراع تارخيي أمل يلبث التحالف املصلحي املؤقت مع القوى الغربية لقهر النازية 
رة ألخرى، بدأ حبرب باردة جتلت معاملها يف حصار استمر عقود من الزمن تفاوتت حدته من فت

  . )1()1953 -1950 (واحلرب الكورية) 1949-1948 (برلني
وازدادت هيمنته واستئثاره باحلكم بواسطة احلزب وجهاز  1939 رسخ نفوذ ستالني منذت

هدفت البوليس أثناء وبعد احلرب الكونية الثانية، من خالل عمليات اإلقصاء والتطهري اليت است
وقد برر ستالني وخلفاؤه األتوقراطية باحلاجة امللحة لبناء دولة . خصومه السياسيني يف احلزب والدولة

 بعبادة هومتيزت الفترة األخرية من حكم. من كل جانباملتربصني هبا  ملواجهةسوفياتية قوية 
ينية بفعل الشخصية، حيث كانت املدائح والقصائد تصب كلها يف خانة تعظيم وتقديس الستال

  . )2(جتاهل مثل هذا اإلجناز الكبري انتصارها على النازية، ومن مثة ال جيوز
خلفه خروتشوف الذي عمد يف البداية إىل الفصل بني منصيب األمني ) 1953(بعد وفاة ستالني 

العام للحزب ورئيس الوزراء، وشرع يف محلة ضد سلفه وسياسته القمعية، وأطلق سراح العديد من 
حبرية الرأي والتعبري، مما شجع وسائل اإلعالم على نسبيا  الرأي، وجلم البوليس السري، ومسح سجناء

ن حتول النقد من املاضي إىل أإال . نقد الستالينية وعرض جرائمها، وهو ما كان خيدم اخلروتشوفية
لسجن  احلكم با1956 خليفة ستالني، حيث جرى سنة ةاحلاضر مستهدفا احلزب والدولة أثار حفيظ

 سنوات بتهمة طبع منشورات 08 و03طلبة جبامعة موسكو ملدة تتراوح ما بني العلى جمموعة من 
  .)3(هتاجم دكتاتورية احلزب، وتدعو إىل العودة إىل الدميقراطية السوفياتية

 إىل القيام بإصالحات للحد من املركزية وإعادة احلزب 1957سعى خروتشوف ابتداء من سنة 
يد ستالني، من خالل إلغاء عدد من الوزارات وإعطاء دور أكرب يف ما كان جمرد أداة إىل الواجهة بعد

للحزب يف ميدان اإلشراف والرقابة، لكنه سرعان ما عاد ليجمع يف شخصه بني منصيب رئيس 
أما على . ، لالستئثار بالسلطة على غرار ما فعل سلفه ستالني)4(حزبلاحلكومة واألمني األول ل

 بعد تثبيت سلطته يف الداخل إىل الظهور على الساحة العاملية فزار ىجي، فقد سعالصعيد اخلار
 انفتاحية على الدول ةالواليات املتحدة، وألقى خطابا من على منرب األمم املتحدة، وانتهج سياس

بالتعايش "إىل ما يسمى  "حتمية اجملاهبة"الغربية، أي حتول التركيز يف العالقات مع الغرب من 
وبتدهور عالقات بالده بنظريهتا ) 1956(غاريا نكما متيزت سياسته اخلارجية بالتدخل يف ه". يالسلم

اليت ) 1962(الصني، وباملواجهة مع الواليات املتحدة األمريكية، على إثر أزمة الصواريخ الكوبية 
  . )5(كادت أن تتسبب يف حرب عاملية ثالثة
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 بالطوباوية ومحلته التطهريية اليت غري أن سياسته الداخلية وحماولته اإلصالحية اليت وصفت
يف نظر العناصر الفاعلة يف السلطة -استهدفت بعض اإلطارات السامية، وسياسته اخلارجية املتدهورة 

  . 1964 عجلت برحيله عن احلكم يف أكتوبر -ويف مقدمتهم مولوتوف
ائف يف، حيث أعيد من جديد الفصل بني وظننفس السيناريو تقريبا تكرر مع عهدة برجي

رئيس احلكومة ووظيفة األمني العام للحزب، أي التخلي عن القيادة الفردية واستبداهلا بقيادة مجاعية 
، ورئيس جملس السوفيات األعلى )كوسغني(، رئيس الوزراء )برجينيف(تضم األمني العام للحزب 

 احلكومة وعملت القيادة الثالثية على إقصاء مؤيدي اخلروتشوفية، وكلفت رئيس). بودغورين(
غري أن إدراج املزيد من املعايري والضوابط اإلدارية حال دون جناح حماوالت . بإصالح اقتصاد البالد
  .كوسغني اإلصالحية

متيزت سياسة برجينيف اخلارجية باستمرار نفوذ االحتاد السوفيايت يف دول أوروبا الشرقية، من 
، )1(الغربي، وسياسة الوفاق مع خالل منظمة الكوميكون االقتصادية وحلف وارسو العسكر

تقويته يف أفريقيا، وأمريكا الالتينية وآسيا؛ حبكم مقابل يف الشرق األوسط، السوفيايت نفوذ التراجع وب
غري أن القيادة الثالثية بدأت تتصدع تدرجييا؛ بسبب . وقوفه إىل جانب حركات التحرر الوطنية

، )1968براغ (لية اليت بدأت تظهر يف أوربا الشرقية مواقف برجينيف املتصلبة إزاء احلركات االنفصا
حيث عمد إىل إقصاء معاونيه الواحد تلوى اآلخر، لتحقيق سيطرته على مؤسسات الدولة 

  .1982 إىل غاية وفاته يف نوفمرب )2(واحلزب
نوفمرب ( البالد على التوايل قادامل تتضح معامل سياسة كل من أندروبوف وتشرينينكو اللذين 

 شهرا بالنسبة 13 شهرا بالنسبة لألول و15(حكمهما ة فترقصر ؛ حبكم )1984 وفيفري 1982
، والغموض الذي اكتنف حياهتما واحتجاهبما داخل أسوار الكرملني؛ بسبب تقدمهما يف )للثاين

  . )3(السن ومعاناهتما من عوارض صحية
الوظائف األساسية  عمد إىل الفصل بني 1985بعد جميء غورباتشوف إىل السلطة يف مارس 

الثالث، إذ احتفظ لنفسه مبنصب األمني العام للحزب وأسند منصب رئيس جملس السوفيات األعلى 
بيد أن هذا الفصل مل يكن . ، وكلف رجيكوف برئاسة احلكومة)وزير اخلارجية السابق(لغروميكو 

نتمي إىل جيل جديد سعى يعين العودة إىل القيادة اجلماعية، بل أن الزعيم السوفيايت الشاب الذي ي
ريات سياسية واقتصادية جذرية مل يسبق هلا مثيل يهو اآلخر إىل تدعيم ركائز عهده، قصد القيام بتغ

  . يف تاريخ البالد، وهو موضوع الفصل الثاين من هذه الدراسة
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   :احملــددات:  األولاملبحث
فال بد من توفر عناصر أساسـية تـشكل التربـة    " ال يبدأ من فراغ    " إن التحول السياسي      

اخلصبة له، أو بعبارة أخرى أن الواقع أو النظام السياسي لبلد ما ال يتغري من تلقاء نفسه، بـل مثـة                     
عدية قد ختتلف طبيعتها من وحدة سياسية ألخرى متثل العناصر أو احملرك الدافع يف اجتـاه                حمددات قا 

فما هي إذن حمددات التحول الـسياسي        )1(أي مثة عوامل تقف وراء عملية التغيري      التحول السياسي،   
 يف االحتاد السوفيايت ؟

   :أزمة النظام السياسي وإخفاقاته املتتالية:  األولاملطلب
الحتاد السوفيايت خالل العقود الثالثة األخرية من تناقضات حادة نامجة عن أزمة عامة             عاىن ا   

  .وشاملة سنحاول التطرق بإجياز ألهم مظاهرها
يرى املتتبعون للشأن السوفيايت أن هذا البلد الذي شكل منذ انتهاء احلرب الكونية الثانيـة إىل                

في ي هلا ألف حساب، كان مير منذ العهد الربجين        جانب الواليات املتحدة األمريكية قوة عظمى حيسب      
بأزمة نظام فعلية تتمثل يف عدم قابلية الكتلة القيادية للعزل، أي عدم قدرة هذا النظام على التجـدد                  

. الذايت، مما أدى إىل شيخوخته، وبالتايل إىل ضعف أدائه وعجزه عن الوفاء بالتزاماتـه إزاء شـعوبه                
  : السوفيايت وضعف أدائه فيما يليوتتجسد أزمة النظام السياسي 

   : تدين مستوى النمو االقتصادي-01
من الطريف يف األمر معرفة كيف سيكون شعور خروتشوف الذي تنبأ بكل ثقة يف 

الرأمسالية، لو أنه " يدفن"اخلمسينات بأن االحتاد السوفيايت سيبز الواليات املتحدة األمريكية اقتصاديا و
شرعت املصاعب تنخر بقوة يف بنية اقتصادنا منذ السبعينات ((: 1986 اتشوف سنةاستمع إىل ما قاله غورب

وبالنتيجة مل نوفق يف بلوغ أهداف التنمية االقتصادية املنصوص عليها يف . وتراجعت نسب النمو االقتصادي بشدة
فاستبد الضعف . رةوفشلنا حىت يف تنفيذ الربنامج االجتماعي املوضوع هلذه الفت(...) برامج احلزب الشيوعي 

ومل نفلح متاما يف معاجلة الوضع . بالقاعدة املادية للعلم والتعليم، والوقاية الصحية، والثقافة، واخلدمات اليومية
إذ أصاب التخلف قطاع اهلندسة وصناعة الفحم والنفط وصناعة . بالرغم من بذل اجلهود املتأخرة هبذا الصدد

يدية والكيماويات وغابت مساعينا يف بلوغ أي من األهداف الدالة على مواطن اهلندسة الكهربائية، واملعادن احلد
اجلدول رقم (لقد بدأ النمو االقتصادي يف التراجع . )2))(كفاءتنا والرامية لتحسني املستوى املعيشي للشعب

بشكل مستمر منذ أن منيت حماوالت خروتشوف اإلصالحية بالفشل، السيما ) 03 والشكل رقم 01
  .قل الزراعييف احل

 
 

  ـــــــــ
  . 309 صأمحد صدقي الدجاين يف اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب، مرجع سابق، . راجع مداخلة د-)1(
  . 745، 744 ص ص األردن،/األهلية للنشر و التوزيع، عمان. مالك الٌبَديري، ، الطبعة األوىل:  بول كيندي، نشوء و سقوط القوى العظمى، ترمجة-)2(
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  املؤشرات االقتصادية الرئيسية لالحتاد السوفيايت): 01(اجلدول رقم 
  )1984– 1966(خالل الفترة              

  

اخلطة احلادية عشر  املؤشرات اخلطة الثامنة اخلطة التاسعة اخلطة العاشرة
1981-1985 1976-1980 1971-1975 1966-1971  

 الدخل القومي 41 28 21 14
 اإلنتاج الصناعي 50 43  24 15
  اإلنتاج الزراعي 21 13 09 05
 إنتاجية العمل 37 25 17 13
 متوسط الدخل احلقيقي للفرد 33 24 18 09

  
طه عبد العليم، . د: لباحثني، حتريريف اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب، جمموعة من ا" نظرة عامة: سقوط االحتاد السوفيايت"طه عبد العليم . د: املصدر

  .11األهرام، ص -مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية
  

  

  يف االحتاد السوفيايت ) %(منو الدخل القومي ): 03(الشكل رقم 
  )1985-1951(خالل الفترة 
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  ).بالتصرف (27بريوت، الطبعة األوىل، ص –بوال اخلوري، دار الواحة : ف، ترمجةأرنست ماندل، االحتاد السوفيايت يف ظل غورباتشو: املصدر
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اجلدول  (إىل أن هذه األرقام يشري بعض االختصاصيني من بينهم جاك سابريا وفرانسوا سريو
 مبالغ فيها وال تعكس حقيقة النمو الفعلي لالقتصاد السوفيايت، بل وغريها) 03 والشكل رقم 01رقم 

اغانيبغيان املستشار االقتصادي لغورباتشوف إىل أبعد من ذلك، حينما يؤكد على . ج.يذهب آبل 
يف مرتلة ) 1985-1981(أن معدل منو االقتصاد السوفيايت كان طوال املخطط اخلماسي احلادي عشر 

" األرقام باملقلوب" حتت عنوان 1989يف شباط " نويف حري" كما كشف مقال نشر يف جملة .)1(الصفر
ملني السوفياتيني سليونني وخانني، بطريقة طريفة، حقيقة النمو االقتصادي يف االحتاد السوفيايت للعا

، إذ تبني من خالل استعراض معدالت النمو خالل السنوات 1980 و1960خالل الفترة ما بني 
. كيةالسابقة مدى االخنفاض الكبري مقارنة باألرقام الصادرة دوريا عن وكالة االستخبارات األمري

إنه بلد ال يعاين فقط من اجلمود، بل هو صورة بلد (( :وأنتهى العاملان إىل إعطاء صورة قامتة عن هذا البلد
  .)2))(من بلدان العامل الثالث

 لقد أدت بنا (( االخنفاض يف وترية النمو االقتصادي إىل درجة الركود عرب عنه غورباتشوف
إن نوعية (...) إن البالد على شفا وضع تأزمي  (...) م يرحالمقاربة الوضع إىل استخالص استنتاج حازم 

  . )3))(ا تدعو إىل اخلجلتنمنتجا
 اخنفاض معدل النمو االقتصادي، بشكل منتظم، يكون قد أربك صناع القرار من البديهي أن

السياسي يف الكرميلني وأخلط أوراقهم، على اعتبار أنه حيول دون جتسيد األهداف املتوقعة من كل 
خمطط مخاسي، ودون تلبية املطالب املتنامية للمجتمع، ويعرقل استكمال تصنيع البلد وحتديثه، 
واالستمرار يف سباق التسلح، لتحقيق التوازن اإلستراتيجي مع الغرب، ومن مثة يضع النظام السياسي 

  .يف مأزق
يف " خيـل كعـب أ  " مبثابـة    -على حد تعبري وليد عبد احلي     -ميكن اعتبار القطاع الزراعي       

كانت تعترب قبل قرن من الزمان ثاين أكرب        " روسيا"االقتصاد السوفيايت، إذ أن هناك مفارقة مفادها أن         
بلد مصدر للحبوب يف العامل، ليصبح االحتاد السوفيايت منذ مطلع السبعينات من أهم مستوردي هذه               

 قطاع الزراعي يف هذا البلـد      كتب باحث عريب مهتم بالشأن السوفيايت حول تراجع ال         .املادة احليوية 
عن املستوى املناظر له    ) مخس مرات (إن مستوى إنتاجية العمل يف الزراعة السوفياتية يف الوقت الراهن تقل بنحو             ((

فبالدنا أكرب مراكز إنتاج احلبوب، ومع ذلك فثمة        (( غورباتشوف   ويعترف. )4))(يف البلدان الرأمسالية والصناعية   
  . )5))(سنويا" العلف"ان ضرورة لشراء ماليني أطن

  
  ـــــــــ

  . 29، ص 1991بوال اخلوري، دار الواحة لبنان، الطبعة األوىل : أرنست ماندل، االحتاد السوفيايت يف ظل غورباتشوف، ترمجة -)1(
 71-70، العـدد  كـر العـريب املعاصـر   جملـة الف جورج كتورة، .د: ، ترمجة"تقشفليربالية غورباتشوف أو أقصر الطرق بني التشدد و ال" جريارد ديشان    -)2(

  .87-86، مركز اإلمناء القومي، ص 1989ديسمرب /نوفمرب
  .161، ص 1991وليد عبد احلي، الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية، شركةالشهاب، اجلزائر، الطبعة األوىل . د -)3(
  .13 ص  مرجع سابق،،يار التحاد السوفيايت و تأثرياته على الوطن العريبيف اهن" نظرة عامة: سقوط االحتاد السوفياتيب"طه عبد العليم .د -)4(
  . 162ص مرجع سابق،  وليد عبد احلي، -)5(
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لقد كان هذا البلد العمالق عسكريا يعاين من التبعية الغذائية بعد أن تدىن إنتاجه الزراعي 
ا، الواليات املتحدة، داألرجنتني، كن( إىل اخلارج ويتجلى ذلك بوضوح يف جلوئهبصفة مذهلة؛ 
لتلبية حاجات شعوبه من املواد الغذائية األساسية، حيث بلغت املنتوجات الزراعية ) فرنسا، استراليا

الوضع وما زاد . )1(مليون طن من احلنطة 15.7 من بينها، 1986 طن عاممليون  26,8 املستوردة
 احلبوب تساوي ثالث مرات ما  هو أن طرق التخزين والتوزيع تسببت يف إتالف كمية منتعقيدا

  الذي أن هذا الضعف ليس مرده إىل عدم االهتمام هبذا القطاعويبدو .)2(من الغرب كان يستورد
، وميتص ما ال يقل عن )يف أمريكا % 05مقابل (من إمجايل االستثمار  %30 خصص له ما يقارب

سوفيايت كان جمربا على استثمار ما ، مث أن االحتاد ال) يف أمريكا% 03مقابل (من اليد العاملة  20%
، أخرى مليار دوالر 50مليار دوالر يف الزراعة سنويا، ودعم أسعار املواد الغذائية حبوايل  78يناهز 

  .)3(ناهيك عن توفريه ملليارات إضافية موجهة لالسترياد وتغطية العجز
 كل املؤشـرات     غري أن  ، إجنازات كربى  ة القطاع الصناعي حقق يف ظل االشتراكي      صحيح أن 

دلت على أن فترة التوسع األفقي كانت توشك على هنايتها، ويعود ذلك إىل أزمة العمالة والطاقـة                 
عجز عن  ولكنه  ...  و املتفاقمة والتخطيط البريوقراطي املبالغ فيه، والتركيز املفرط على الصناعة الثقيلة         

 الباحثني الغربيني على أن الروس متكنوا        وقد أكد أحد   .)4(تلبية حاجيات املستهلك السوفيايت املتزايدة    
من حتقيق إجنازات البأس هبا، بيد أن الندرة ظلت حقيقة خمزية بالنسبة للمسؤولني العـاجزين عـن                 

 -سيما تلك املتعلقة بالـدفاع    ال-لقد كانت هناك صناعات متطورة      . )5(توفري منتوجات ذات نوعية   
، دون إيالء االهتمام للجانب النـوعي ذي القيمـة          إال أن التركيز عادة ما يتم على اجلانب الكمي        

  .االستهالكية والتنافسية، أو باألحرى ذي القيمة االقتصادية مبفهومها احلديث
دوالر  6,784 بــ    1986، الذي قدر متوسط دخله السنوي عام        قد كان املواطن السوفيايت   ل

ور الوضـع االقتـصادي     يـدرك جيـدا تـده     ،  )6 ()دوالر 14,172(فقط مقارنة بنظريه األمريكي     
 لآلراء أجراه معهد التحقيق الـسوسيولوجي       ربفحسب س  .وانعكاساته السلبية على مستوى معيشته    

 من الذين مشلتهم العملية     %45 ونشرته أسبوعية أنباء موسكو، فإن       1985التابع ألكادميية موسكو عام     
 إىل نقص  أشاروا %52ووات،  سن10الصحية مقارنة مبا كانت عليه قبل  أكدوا على تراجع اخلدمات
  . )7( بالسيئالعمومي من املستجوبني النقل  %54متوين املتاجر، فيما وصف 

  ـــــــــ
  .33ص مرجع سابق،  أرنست ماندل، -)1(
  .166 ص  مرجع سابق، غريد روغ،-)2(
  . 746 ص  مرجع سابق،بول كيندي،) 3(

Irene Commeau-Rufin «Voyage chez les nouveaux Russes» Nouvel Observateur,du 27/9-3/10/1985, p34.-(4) 
    Marc Férro, l’Occident devant la révolution sovietique, l’histoire et ses mythes, Editions complexe, -(5) 
Belgique 1980 , p 109. 

  .60 ص الكويت،-، اجمللس الوطين للثقافة والفنون والآلداب)133(مل املعرفة عبد اخلالق عبد اهللا، العامل املعاصر و الصراعات الدولية، سلسلة عا. د-)6(
    .33ص مرجع سابق،  أرنست ماندل، -)7(
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إذا كانت املواد االستهالكية متوفرة نسبيا يف ظل حكم ستالني وخروتشوف فإن التموين هبذه 
ئية ختتفي تدرجييا من على املواد ظل منذ العهد الربجينيفي يف تراجع مطرد، إذ بدأت السلع الغذا

الرفوف، وبات على املواطن البسيط الوقوف يف طوابري لكي يتسىن له اقتناء كمية من البطاطا 
  . )1(املستوردة، يف حني ال جيد احملظوظون أدىن صعوبة يف احلصول على كل ما حيتاجونه
لوجيا العسكرية يرى أمني هويدي أن غورباتشوف أدرك أن بلده الذي بلغ الذروة يف التكنو

ووصل إىل القمر وعصر الفضاء، وظل عاجزا يف جمال التكنولوجيا املدنية وغري قادر على توفري 
احلاجيات األساسية لشعبه الذي تولدت لديه عقدة نقص اجتاه املنتوجات الغربية، من غري املعقول أن 

الة االقتصادية للبالد إىل التأكيد على أن احل غورباتشوف خلص وقد .)2(يستمر على هذا احلال
  .)3))( يتطلب تغيريات جذرية]االقتصادي[إن الوضع (( :تقتضي التغيري

 األساسـية املؤديـة إىل     أن العنصر االقتصادي يعترب أحد العوامل         من خالل ماسبق،   نالحظ  
لعقائدية الـسياسية   بيد أننا نرى مرة أخرى الدافع القدمي حنو التغيري وا         ((التحول السياسي يف االحتاد السوفيايت      

وكانت أشد املشكالت اليت تواجه القيادة السوفياتية       . تطل برأسها على شكل احلاجة إىل أساسيات العيش والبقاء        
ولذلك قبل احلزب املخاطرة بالتغيري انطالقا من إدراكـه  . )4))(إحلاحا املشكلة االقتصادية وإطعام اجليـاع   

 إذ دلت األحداث التارخيية   -كما يقال -اجة أم االختراع    فاحل .)5(خلطورة االستمرار يف وضع الركود    
دوما أن تسريع التغيريات السياسية اخلطرية ناجم عن احلاجة االقتصادية، أي احلاجـة إىل الغـذاء،                

  . ، وهي ضروريات عجز النظام السياسي السوفيايت عن توفريها لشعوبه)6(الكساء، واملأوى
  :تكنولوجياعدم القدرة على مواكبة الغرب  -02

مقارنة بالتطور التكنولوجي اهلائل احلاصل يف الغرب الرأمسايل ويف مقدمته الواليات املتحـدة             
واليابان، السيما يف جمال صنع ونشر الكمبيوتر واستخدامه، عاىن االحتاد السوفيايت من ختلف واضح              

القيصري يعتمـدون   منذ العهد   ظلوا  الروس   إىل القول بأن      جون كاوتسكي  ويذهب. يف هذا الشأن  
 صناعتها لتستمر لوال    ...خلفة اليوم   ت ككثري من البلدان امل    1917مل تكن روسيا عام     ((على التكنولوجيا الغربية    

فقد بدأت برأس املال األجنيب، واستمرت بدعم من اعتمادات وآالت وفنيني غربيني حىت هنايـة               : املساعدة الغربية 
ها االعتماد الكبري على التجهيزات الصناعية واخلرباء التابعيني للمرافق األوروبية           بعد متاحلرب العاملية الثانية، حيث     

كما سبق ألندروبوف الذي طالب بالتروي يف التغـيري يف إطـار     . )7))(املقهورة حديثا، لفترة من الوقت    
  .)8(ديثةالنظام ذاته أن أكد على خطورة تأخر االحتاد السوفيايت عن الثورة الصناعية التكنولوجية احل

  ـــــــــ
  . 173 ص  مرجع سابق، غريد روغ،-)1(
    .65 صالقاهرة، الطبعة األوىل، -دار الشروق، أمني هويدي، التحوالت االستراتيجية اخلطرية، البرييسترويكا وحرب اخلليج األوىل -)2(
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  .62 ص  مرجع سابق،إنصاف مجيل الربضي،) 4(
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  .33 ص ، مرجع سابق،"نظرة عامة: سقوط االحتاد السوفياتيب"طه عبد العليم . د-)8(
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لتجهيزات السوفياتية، قال غورباتشوف بأن جزءا ضـئيال منـها فقـط            لدى تقييمه للعتاد وا   
يضاهي مستوى املعايري الدولية، أما األغلبية املتبقية فهي قدمية وتتراوح مـستوياهتا بـني املتوسـط                

وهذا . )1(والضعيف، وهي تعتمد على كم هائل من العمالة واإلنتاج، يقابله ضعف ورداءة يف النوعية             
 وأكد عليـه    ،)2( من املعدات السوفياتية قدمية الطراز     % 71أن  ب قالري سوفيايت عندما     خب أشار إليه ما  

أحد الكتاب السوفيات معترفا بأن بالده كانت تعاين من ختلف تقين هائل كانت له انعكاسات سلبية                
 سـنة   20 و 15 على الوضع االقتصادي، مضيفا بأن الغرب كان متفوقا تقنيا علـى بـالده خـالل              

األمر الذي أدى إىل اتساع اهلوة بني تأخر االحتاد السوفيايت وبني تقدم البلدان األخـرى               ،  )3(األخرية
  .املتطورة تكنولوجيا

 كان يتوفر علـى     إذ ،إن التعثر التكنولوجي لالحتاد السوفيايت ال يعود إىل تواضع عدد الباحثني          
 من املهندسني يف العـامل      % 50مليون ونصف باحث وعلى حاملي شهادات الدبلوم العلمية وحوايل          

، بل أن املفارقة تكمن يف اهلوة الشاسعة الفاصلة بني نتائج البحث املتوصل إليها وبني جتسيد                )4(أمجع
املشروع، فوترية االنتقال من النظري إىل التطبيق تسري بصورة بطيئة مقارنة بالبلدان الغربيـة، ممـا                

بية جعلت االحتاد السوفيايت يـركن إىل اخللـف؛          سل ية على آثار تراكم   -على املدى البعيد  -انطوى  
  . )5(والسبب هو بقرطة العلم

 من املؤسسات الـسوفياتية     % 35 كانت   -على سبيل املثال  –ففي ميدان استخدام الكمبيوتر     
 عامل متتلك جهاز كمبيوتر واحد فقط، فيما تصل هذه النسبة مـا             500 من   أكثرالكربى اليت تشغل    

ويعوز البعض عدم نشر واستعمال الكمبيـوتر يف        . )6(ات املتحدة األمريكية   يف الوالي  % 100يقارب  
االحتاد السوفيايت إىل كونه يشكل خطرا على اإلدارة البريوقراطية؛ باعتبار أن شـفافية املعلومـات               

 الكمبيوتر ميثل، من وجهة نظر جهاز املخابرات الكاجييب         عن أن تقلقها وهتدد مصاحلها املادية، فضال      
KGB)(أداة اختراق ألسرار الدولة السوفياتية ،)7( .  

على صعيد التكنولوجيا العسكرية، ورغم التطور احلاصل يف هذا اجملال مقارنة بالصناعة املدنية،             
" حتييـد "إال أن ذلك مل مينع من تعثر االحتاد السوفيايت يف هذا امليدان، حيث أدى التفوق الغريب إىل                  

وقد كشفت حرب اخلليج الثانية، مبا ال يدع جماال         . ملعدات العسكرية السوفيايت يف ا  " الكمي"التفوق
  .عن مواكبة نظرياهتا األمريكية) السوفياتية الصنع(للشك، مدى عجز األسلحة العراقية 

  
  
  

  ـــــــــ
  . 100، ص سسة الوطنية للفنون املطبعيةالعريب سي حلسن، املؤ: نظرات جديدة على بالدنا وعلى العامل، ترمجة: ميخائيل غورباتشوف، برييسترويكا -)1(
  . 162 ص  مرجع سابق، وليد عبد احلي،-)2(
  . 22-11 ص أبوبكر يوسف، مركز األهرام للترمجة والنشر،.رسالن جسبوالتوف، املواجهة الدامية، شهادة للتاريخ عن اهنيار االحتاد السوفيايت، ترمجة د –)3(
  . 95ص مرجع سابق،  أرنست ماندل، -)5(، )4(
  . 39، 37ص نفس املرجع، أرنست ماندل،  -)7(، )6(
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  : االحنالل االجتماعي وتفاقم اليأس-03
حاول كـل   تتجلى أزمة النظام السياسي السوفيايت أيضا يف احنالل العالقات االجتماعية اليت              

عي من ستالني وخرتشوف عبثا تثبيتها، وهذا بسبب غياب احلرية الفردية واجلماعية من جهة، والـس              
قد أدت الـسياسات     ف .)1(إىل فرض حلول فوقية صادرة عن فرد أو أقلية بدل احللول اجلماعية املغيبة            

" فقر جديد "االقتصادية واالجتماعية املنتهجة من طرف النظام خالل الثالثة عقود األخرية إىل بروز             
 ،معاقون، أرامـل  متقاعدون، عجزة،   (عيش عشرات املاليني من األشخاص املعوزين       ييف البالد، إذ    

 التقديرات   بعض  تشري حيث،  )2(حتت عتبة احلد األدىن للمعيشة    ...) مدمنو الكحول، شباب مهمش   
  . )3( من العدد اإلمجايل للسكان % 20 أي ما يعادل ، مليون شخص50إىل أن عدد الفقراء جتاوز 

رية واملهمشة، بل   إن انتشار اجلرمية وآفة اإلدمان على الكحول ال تقتصر فقط على الفئات الفق            
تشمل حىت الفئات امليسورة احلال، وهذا ناجم عن مشاعر الكبت، عدم االكتفاء الذايت، وانـسداد               

) فرع سـبرييا  ( أفاد تقرير سري صدر عن أكادميية العلوم         ، حيث )4(األفق لدى خمتلف شرائح اجملتمع    
شـخص مـدمن علـى       مليون   40 بوجود   ، وجه إىل إطارات سامية يف احلزب والدولة       1980عام  

 مليون كانوا خاضعني للمراقبة الطبية، وأن ما يربو عن مليون شخص يتوفون             17الكحول، من بينهم    
 بشكل ملفت   ،يعود انتشار اجلرمية املنظمة يف االحتاد السوفيايت       و .)5(ذه اآلفة هل تعاطيهمسنويا؛ بسبب   

اطي، إذ تشكل الوسـاطة، الرشـوة،      إىل استشراء ظاهرة الفساد على مستوى اهلرم البريوقر        ،لالنتباه
  . أفضل السبل لتلبية احلاجيات األساسية وحتقيق املصاحل املادية…احملاباة 

  : مستوى اخلدمات الصحية تدين-04
 :املزعجةيف االحتاد السوفيايت هبذه العبارة      " السكان والقوة العاملة  "استهل أحد العلماء مسحه     

 فنقص نسبة املواليد     (...)ادر روسيا البشرية وقوهتا العاملة حىت هناية هذا القرن        الكآبة املطبقة مسة آفاق تنمية مص     ((
ال يلوح أمل مشرق أمام احلكومة السوفياتية يف اعتبارات نقـص تـدفق             (...) وزيادة نسبة الوفيات غري املعقولة      

  .)6))( الشعب نسبياعناصر جديدة للقوة العاملة، وعدم توزيعها اإلقليمي، وكذلك تفشي الشيخوخة يف صفوف
رغم خطورة كل هذه العناصر، فإن املقلق حقا واملزعج يف الوقت نفسه هو أن التزايد املطرد 

 فاالحتاد السوفيايت .منذ مطلع السبعينات يف نسبة وفيات األطفال قابله اخنفاض يف نسبة الوالدات
ع ثالث أضعاف نظريهتا يف كان البلد الصناعي الوحيد الذي بلغت فيه نسبة وفيات األطفال الرض

أمريكا، يضاف إىل ذلك نسبة الوفيات لدى فئة الذكور النشطة بسبب تدين اخلدمات الصحية 
  .)7(وانتشار األوبئة واآلفات االجتماعية

  ـــــــــ
  . 42-40ص مرجع سابق،  أرنست ماندل، - )4(، )3(، )2(، )1(

                     Voir l’Avant- propos de Jean Gueit, dans Les années Gorbatchev, L’URSS de 1985 a 1991, - )5(  
documentation française, paris 1993,p 17.  

  . 754ص مرجع سابق،   بول كيندي، -)6(
  .162ص مرجع سابق، وليد عبد احلي،  -)7(
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 مل يسلم القطاع الصحي من األزمة اليت مشلت خمتلف القطاعات األخـرى، ويتجلـى ذلـك               
 عـدد  يف بالدنا يوجد((وهذا ما اعترف به غورباتشوف . بوضوح يف تدهور مستوى اخلدمات الصحية    

سرة يف املستشفيات لكل ألف نسمة من السكان، ومقابل ذلك          أل وا )1()1986 عام   1,103,00 ( من األطباء  أكرب
رمسية أن معدل عمـر     تفيد اإلحصاءات ال  كما  . )2))( يف مستوى اخلدمات الطبية    فهناك ثغرات جدية وتدين   

 عاما سنة   68، قد اخنفض إىل     )1959-1955(عاما خالل الفترة     70سكان االحتاد السوفيايت الذي بلغ      
، فيما هبط معدل احلياة بالنسبة لفئـة        )4(1986 عاما سنة    60 إىل   1965 عاما سنة    66، ومن   )3(1978

 يف هذا البلد مل يشهد أي ارتفـاع         ويشري اغانيبغيان أن معدل العمر    . )5( عاما 62 إىل   66الرجال من   
  .)6()1986-1966( سنة 20خالل 

، )1985عام % 26 إىل 1971 عام % 22.9من (لقد أثارت مسألة ارتفاع نسبة وفيات األطفال 
. )7(يدا لدى صناع القرار السياسي الـسوفيايت      ا قلقا متز  ،وهي أعلى نسبة مقارنة بدول أوربا الشرقية      

ـ  يف التأك  )1988جـوان   (لحزب الشيوعي    ل 19ـ  ل املؤمتر ال   يتردد وزير الصحة خال    ومل د علـى   ي
إن االحتاد السوفيايت حيتل املرتبة الدنيا بني الدول على صعيد الصحة العامة،            ((الوضعية املزرية للقطاع الصحي     

  .)8))(...حبيث أن الوفيات بني األطفال بلغت مستوى يفوق ما سجلته بعض دول العامل الثالث 
  :)9(هور مستوى الصحة العامة يف االحتاد السوفيايت إىل ما يلييعود تد

 مسؤول سوفيايت كبري أن حصة اإلنفاق على الصحة كانت          أعترف :قلة حصة القطاع من املوازنة     -أ
إذ خصـصت  .  يف دول أخـرى  %12 و8 بـني  توحا من ميزانية الدولة، فيما تر %4أقل من 

 دوالر، بينما بلغت حصة نفس      138,510,000,000ع حوايل    هلذا القطا  1986الواليات املتحدة عام    
  .)10( دوالر61,000,000,000القطاع يف االحتاد السوفيايت خالل نفس الفترة حوايل 

  . جرى تسجيل انتهاكات ال حتصى للمعايري الصحية األولية:نقص اخلدمات يف املستشفيات  - ب
فيات بتوفر بالدهم على عدد كبري من األطباء،         رغم تباهي املسؤولني السو    :البريوقراطية والرشوة  -ج

، ناهيك  )بقرطة الطب (إال أن هؤالء األطباء يقضون جزءا كبريا من وقتهم يف مأل الوصفات الطبية              
 جويليـة   11يف عددها الـصادر يف      " األزفستيا"كتب أحد قراء    . عن الرشوة الراسخة يف القطاع    

لألطباء بواسطة تقدمي مبلغ مهم من النقود هلم قد أصبحت موضـة            إن العادة املتبعة يف تقدمي الشكر       ((: 1986
  . )11( يف املستشفىموصار من الضروري الدفع النقدي أو العيين لضمان احلصول على خدماهت. ))...

  ـــــــــ
  .162، 160ص مرجع سابق، وليد عبد احلي،  -)2(، )1(
  . 43ص مرجع سابق،  أرنست ماندل، –)3(
  . 162ص مرجع سابق، حلي،  وليد عبد ا-)4(
  . 44-43 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،- )7(، )6(، )5(
  . 295ص مرجع سابق،  غريد روغ، -)8(
  . 46-45 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)9(
  . 60 ص  مرجع سابق،،عبد اخلالق عبد اهللا.د  -)10(
  . 173ص مرجع سابق،  غريد روغ، –)11(
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   :ةــة الشرعيــ أزم-05
 أزمة الشرعية، ناجم يف غالب األحيان       معاناته من فقدان نظام سياسي ما ملصداقيته وبالتايل       إن  

 عن عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته إزاء جمتمعه، وفقدانه لطاقة           )ا إليه يف الفصل النظري    نشرأمثلما  (
واضحا للعيان منـذ     وهذا ما ينطبق على النظام السياسي السوفيايت الذي ظهر إخفاقه            .التجدد الذايت 

 األمر الـذي    ،)1( حيث أبان عجزه عن جتديد مردوده الفلسفي والرمزي واحللمي         العهد الربجينيفي، 
ومن بني األمثلة اليت    .  بدأ نطاقه يف االتساع تدرجييا     ،أدى إىل حدوث انفصام بني احلكام واحملكومني      

رب مفاده أن األمني العام للحـزب       تربز تناقضات النظام السياسي وتعزز هذا االجتاه، نشر الصحف خل         
 بسبب فشله وعدم أهليته وكفاءتـه، إال أن هـذه           ؛ءالكيميانزل عقوبة لوم على وزير      أ) يفنبرجي(

ن استأنف الوزير املفترض عقابه عمله حىت رقي بصورة مفاجئـة إىل            إالعقوبة بقيت دون تنفيذ، فما      
 من شأن مثل هذه التناقضات أن تؤدي إىل         وبطبيعة احلال كان  . )2(منصب نائب رئيس جملس الوزراء    

  . تشكيك يف مصداقية النظام وبالتايل فقدانه للثقةال
كما تتجلى عزلة النظام السياسي وأزمة شرعيته من خالل التغـيري يف الـسلوك االنتخـايب                

متحمسا للفعل االنتخايب، حيث كشفت دراسة سرية أجريت بـني          يعد  للمواطن السوفيايت الذي مل     
 % 30 من املسجلني يف اللوائح االنتخابية طلبوا شطب أمسائهم، وأن           %12 إىل   10 أن   1982و 1979

، )3(من الناخبني مل حيضروا شخصيا ملكاتب االقتراع، بل فوضوا غريهم للتصويت عنـهم بالنيابـة              
  .  حسمت نتائجها مسبقااتإلدراكهم أن ال فائدة ترجى من مشاركتهم يف انتخاب

منـذ سـنوات    (( 1988مني العام للحزب الشيوعي ملنطقة كراسنودار عام        نفس الطرح أكده األ   
 1982عديدة مل يعد الناس يثقون بالكوادر القيادية، وقد توصلت دراسة سوسيولوجية أجريت يف كراسنودار عام                

  . )4))(اعية من سكان املدينة ال يثقون بإمكانية حتسني الوضع وإرساء العدالة االجتم% 60حنو : إىل نتائج كارثية
 ميكن القول بأن مثة عالقة وثيقة غري قابلة للدحض بني ضعف أداء النظـام الـسياسي                 لذلك،

  . للشرعية، ومن مثة معاناته من أزمة الشرعيةهوإخفاقاته املتكررة، وبني فقدان
يستخلص مما سبق أن االحتاد السوفيايت كان مير منذ الـسبعينات إىل غايـة اإلعـالن عـن                  

وبصرف النظر عن صالحية أو عدم صالحية النمـوذج         . كا بأزمة عامة متعددة اجلوانب    البرييستروي
–، ميكن تلخيص أهم جذور هذه األزمة وأسباهبا الرئيـسية           )املوضوع قابل للنقاش  (التنموي املنتهج   

وامتيازاهتـا، استـشراء    )*( يف النمونكالتـورا   -دون اخلوض يف تفاصيلها لعدم اتساع نطاق املقـام        
 .راطية، وأولوية الدفاع على االقتصادالبريوق

  ــــــــ
  . 89أنظر تعقيب نبيل عبد الفتاح يف اهنيار االحتاغد السوفيايت وتأثراته على الوطن العريب، مرجع سابق، ص  –)1(
  . 87ص مرجع سابق،  غريد روغ، -)2(
  . 49، 48  ص صمرجع سابق،  أرنست ماندل، – )4(، )3(
 من الدخل الوطين، تسعى وتصر على التمسك       % 80من البريوقراطيني الذين حيتكرون إدارة قطاع الدولة الذي يستحوذ على           ) فئة مغلقة (حية   النموكالتورا هي شر   –)*(

ة علـى مجيـع     الذي يتم مبوجبه التحكم يف عمليات انتقاء مناصب املسؤولي        " سيستام النموكالتورا "بالسلطة حفاظا على امتيازاهتا، من خالل نظام خاص هبا يدعى           
  .املستويات
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  : تطور اجملتمع وتنامي الوعي:الثاين املطلب 
 جـسما   ،ظل اجملتمع السوفيايت يف عيون الكثري من األوساط الغربية لفترة طويلة من الـزمن             

؛ بسبب عدم تسييسه، يف حني كان ينظر إليه البعض اآلخر على            )جامد(اجتماعيا غري قابل للتحرك     
تحول إىل معارضـة سياسـية؛ ألن النظـام         لل، غري أنه غري قابل      كيت دينامي نه وكغريه من اجملتمعا   أ

 بيد أن   .)1( على احتوائه  -مبا يف ذلك احملاوالت اإلصالحية    –السياسي يعمل بشىت الطرق واألساليب      
 الناجم عن هيمنة البريوقراطية     بني اجلمود البرييستريكا أثبتت أن اجملتمع السوفيايت هو عبارة عن مزيج          

 كافة مظاهر احلياة مما حيول دون التطور والنمو وبني الدينامية اليت مصدرها النمو االقتـصادي                على
  .والتطور العلمي والوعي الثقايف مما أدى إىل إدراك اجملتمع بواقعه ومتطلبات حياته

لقد أدت أزمة النظام السياسي وإخفاقاته املتتالية منذ الستينات إىل انبعاث تدرجيي للـوعي                
لوضع املزري املعاش من طرف شرائح خمتلفة من اجملتمع السوفيايت، األمر الذي مهد لربوز رأي عام                با

مستقل عن السلطة السياسية، رغم سياسة التهميش واإلقصاء اليت استمرت ما يربو عن ستة عقـود                
  حه والنـاجم  تطور اجملتمع السوفيايت وتنامي الوعي لدى خمتلف شرائ        ف .من الزمن يف ظل التوتاليتارية    

، والتخلي تدرجييا عن    (*) عن أزمة النظام السياسي واالندثار املستمر للخوف واإلرهاب        -ىل حد ما  إ-
، تشكل أحد املتغريات اهلامة     )2(-باستثناء املنشقني واملعارضني السياسيني   -سياسة القمع واالستبداد،    

  .يف عملية التحول السياسي يف االحتاد السوفيايت
  :)املنشقون(سيا الالامتثالية نتلجن األ-01

متثل النخب املتمدنة واملتعلمة، رغم عدم كفايتها وحاجتها إىل عناصر أخرى تعمـل معهـا،               
أدى اهتمام القيادات السياسية السوفياتية املتعاقبة بالعلم       لقد  . )3(القوة الدافعة لعملية االنتقال السياسي    

ناحية، وأن اشتغال النظام ال جيري يف غياب املختـصني  إلدراكها أن بناء دولة قوية ال يتم بدونه من      
، إىل ارتفاع متزايد للمثقفني واألكادمييني خالل السبعينات والثمانينات، حيث أن           )4(من ناحية أخرى  

مناصب املسؤولية داخل أجهزة احلزب ومنظمات الدولة واملنظمات االجتماعية كانت من نـصيب             
على مستوى الناحية ارتفعت نسبة املتحصلني      ف. الثانوي على األقل  حاملي شهادات التعليم العايل أو      

 عام  % 12,8على شهادات جامعية يف صفوف رؤساء اللجان التنفيذية يف جمالس السوفيات احمللية من              
  .)5(% 96.9  إىل%58 وعلى مستوى املنطقة من 1971 عام  % 91,8 إىل 1952

  ـــــــــ
  . 50 صمرجع سابق،  أرنست ماندل، -)1(

فقد كان يتعرض   .  رغم أن نظام برجينيف مل يكن يسوده اخلوف و اإلرهاب، كما حدث مع نظام ستالني، إال أنه مل يكن يقبل النقد و املعارضة، من أية جهة كانت                           -(*)
  .اليت يقوم عليهالإلعتقال أو النفي على حني غفلة و من دون توضيح األسباب كل من جيرؤ على االنتقاد العلين للنظام و املبادئ 

  . 50ص مرجع سابق،  أرنست ماندل، -)2(
  . 50، ص مرجع سابق، غيا نوديا –)3(

   Moshé Lewin, La grande mutation soviétique, traduit de l’américain par william desmond, -(4)  
 Editions la découverte, paris 1989, p 85. 

  . 44، ص 1983بريوت -عيسى عصفور، منشورات عويدات: اسي واإلداري يف االحتاد السوفيايت، ترمجة ميشال لوساج، النظام السي -)5(
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 تضاعف عدد املثقفني واألكادمييني يف ظل األزمة العامة املتناميـة لالحتـاد الـسوفيايت               أدى
كل خمتلف   إىل انبعاث خنبة من املثقفني الذين يفكرون بش        ،واالحنالل التدرجيي البطيء لسياسة القمع    

 ومن مث إىل ظهور التمايز عن اخلط السياسي للحزب الشيوعي احلاكم يف صـفوف               ،)الالامتثاليون(
وقد بـرزت  .  اخل…ن فالسفة، علماء اجتماع، مؤرخني، اقتصاديني، كتاب وفنانني   مالنخبة املثقفة   

االت واملقاالت  من خالل عدد متزايد من الكتب، اجمل      ) النظام السياسي (مالمح االنشقاق عن اآلخر     
اليت بدأت تتناول مواضيع كانت يف السابق مصنفة يف خانة الطابوهات، على غـرار االنتقـال إىل                 

عدم تزييـف    الشيوعية، تناقضات االشتراكية، أثر التمايز الطبقي على القرار السياسي، تنامي الفقر،          
   .)1 (...احلقائق التارخيية

كالتورا مل يكن يف متنـاول      نألديب املستقل عن النمو    أن هذا الزخم الفكري وا      من رغمعلى ال 
اجلميع ألسباب موضوعية، إذ كان مقتصرا على املختصني ومل جير تداوله إال ضمن نطاق ضيق، إال                

  .)2( يف تغيري املناخ الفكري األحادي يف االحتاد السوفيايت-شيئا فشيئا وإىل حد كبري-أنه ساهم، 
ن القلق بدأ يساورهم فإا باالستقرار الوظيفي يف عهد برجينيف إذا كان البريوقراطيون قد شعرو

جراء املناقشات اليت جترى هنا وهناك حول حترير النظام السوفيايت واليت عرفت ذروهتا عقب 
تصرحيات خروتشوف املثرية ضد الستالينية، حيث مل يترددوا يف إظهار تشددهم إزاء املثقفني، باختاذ 

سيما ضد أولئك الذين عربوا صراحة عن رفضهم أليديولوجية إجراءات قاسية ضدهم، وال
حسب -فالقيادة احلزبية كانت تعترب املثقفني املنشقني خائنني، وأن احلزب والشعب . )3(احلزب

 كان مصدرها، إلضعاف سالحها األيديولوجي وتدنيس امل ولن يقبال احملاوالت، أي -اعتقادها آنذاك
 الواقع السوفيايت يقدم خدمة جليلة للخصوم لىالذي يفتري عالراية السوفياتية، فالكاتب 

  .)4( سوى احتقار اجلميع- يف نظرها- مكافحة االشتراكية، ال يستحقيفاأليديولوجيني 
صدر يف حقهما حكمـا      اللذين   لذلك مت اعتقال وحماكمة الكاتبني سينيافسكي ويويل دانيال       

لى التوايل، بتهمة نشر كتبـهما يف اخلـارج         يقضي بسجنهما يف معسكر ملدة سبع ومخس سنوات ع        
وقد لقي املسجونان دعم وتأييد العديد من املثقفني الذين وقعوا علـى عـرائض              . حتت اسم مستعار  

احتجاجية لصاحلهما، ناهيك عن تنظيمهم ألول مظاهرة غري مرخص هبا مبشاركة أندره ساخروف،             
  .)5(مطالبني فيها باحترام احلقوق الدستورية

  
  ـــــــــ

  . 51، ص مرجع سابق ، أرنست ماندل، -)2(، )1(
  .177 ص  مرجع سابق، غريد روغ،–)3(
  .88ص  مرجع سابق،  ميشال لوساج،–)4(
  . 177ص مرجع سابق،  غريد روغ، -)5(
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إن احتكار احلزب الشيوعي للشؤون العامة، وتصرحيات التزكية والوالء اليت كانت تصدر يف             
، مـن   نتلجنسيا واألكادمييني السوفيات  ألوء شرخ نفسي وروحي بني خنبة ا      املناسبات مل متنع من نش    

 يعربان عن   اكان ومن مثة فإن سوجلنتسني وساخروف    من جهة أخرى،     وبني املؤسسة احلزبية،     جهة،
   . وعن التمايز عن اخلط السياسي الرمسي)1(هذا الشرخ
ياه مـن مغبـة     إلحزب حمذرين   ل 23الـ   إىل املؤمتر    1966 مثقفا سنة    20قد أحتكم أكثر من     ل

اإلقدام على إعادة االعتبار للستالينية، من بينهم الكاتبان اهرينبورج، وتشوكوفسكي، وعلماء الذرة            
 ومن حسن حظ هؤالء أن شهرهتم العاملية حالت دون تعرضهم ملـضايقة             .كابيتسا وتام وساخروف  

كافة املندوبني حيتج فيهـا علـى        وجه سوجلنستني رسالة إىل      1967ويف ماي   . )2(احلزب واضطهاده 
وهي ال تظهر رمسيا كذلك، إذ تنهال على أدبنـا          . الرقابة غري ملحوظة يف الدستور، وبالتايل غري شرعية       ((الرقابة  

، أي اإلدارة املركزية لشؤون اآلداب، فيقترف بامسها جهلـة          "غالفيت"وهي   حتت تسمية تثري الضحك والسخرية    
  . )3))(ة حبق الكتابمتأدبون أفعاال تعسفية جائر

على صعيد آخر جترأ عدد كبري من األطباء النفسيني على إدانة سوء استخدام الطب النفـسي                
كان من بني الذين راحوا ضحيته منـشقون يـساريون،          ) الطب النفسي (ألغراض سياسية، والذي    

طباء املشهورين   أما الربوفيسور مكايلوف أحد األ     .)4(واجلنرال غريغورنيكو وليونيد بليوتش وغريهم    
فقد رفض زيادة إنتاج واحد من اللقاحات املتعددة اجلوانب لصاحل وزارة الدفاع الوطين، على اعتبار               
أن التجارب اليت خضعت هلا احليوانات مل تظهر بعد صالحية اللقاح، غري أن املعنيني قـرروا، دون                 

، وعندما بلغ اخلرب مسامع الطبيـب       مراعاة قرار املنع الصادر عن الطبيب، اختبار اللقاح على البشر         
  .)5(أصيب بسكتة قلبية

هنم حتملوا تبعات أفكارهم املختلفـة      أ، إال   (*) االضطهاد واإلهانة  ،رغم تعرض املنشقني للقمع   
ومتايزهم عن النظام السياسي واستمروا يف النضال، األمر الذي أدى إىل نشر وذيوع أفكارهم الـيت                

مرحلة الغالسنوست كي   انتظار  قاش رمسي، بيد أنه كان عليها       ختطت حدود الوطن، وكانت حمل ن     
  .)6(طرحها من جديد وبشكل علين وصريح دون لومة الئمهلم يتسىن 

  ـــــــــ
  . 123ص مرجع سابق،  حممد سيد رصاص –)1(
  178، 177 ص  مرجع سابق، غريد روغ،–)3(، )2(
  .56-55 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)5(، )4(

منهم من أدخل يف مستشفيات األمراض العقلية، هبذف زرع الرعب و اخلوف يف نفوسهم، و منهم من تعـرض                   :  جرأة و اندفاع املثقفني الالامتثاليني الكثري      كلفت –(*)
 احمليط اخلارجي، و منـهم   إىل غوركي احملظورة على األجانب و عزله عن       1980للنفي على غرار أندره ساخروف الفيزيائي النووي الشهري الذي مت نفيه يف جانفي              

 بنهمة املشاركة يف منشور سري، و منـهم         1975كوغاليف العامل الفيزيائي الذي قضى سبع سنوات يف أحد معسكرات االعتقال عام             .حكم عليه بالسجن مثل س    
اث يف موسكو، ألهنا مسحت لنفـسها مقارنـة    من مت طردهم من احلزب و فصلهم من مناصب عملهم، كما هو شأن الربوفيسورة ميكالوغا مديرة أحد مراكز األحب                  

  ... أجور الباحثني البائسة بالرواتب الضخمة اليت يتلقاها قادة احلزب الشيوعي، و منهم من
  .178مرجع سابق، ص  غريد روغ، –)6(
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اإلصالحية املشكلة مـن مفكـرين،      " براغ"جتدر اإلشارة أيضا إىل الدور الذي لعبته مجاعة         
فيات فضلوا البقاء يف تشيكوسلوفاكيا أثناء احتدام املناقشات حول إصالح النظام           فالسفة وعلماء سو  

الشيوعي، حيث ناضلت هذه اجلماعة يف سبيل حتقيق إصالحات جذريـة يف االحتـاد الـسوفيايت،                
وساعدها يف ذلك املناخ السائد يف براغ الذي أتاح ألعضائها حرية التحرك واالتصال على أكثر من                

 ولذلك فإن اختيار غورباتشوف لثالث مساعدين له من هذه اجلماعة مل            .)1(ة مبوسكو مستوى مقارن 
: ست مانـدل  نرأنتلجنسيا يف متهيد الطريق للبرييسترويكا، كتب       وعن أثر األ  . يكن من قبيل الصدفة   

ر بال جدال يف    ومهما يكن من أمر فإن هذا االستياء لدى فئة من املثقفني، ال بل مبادرهتم اجلسورة أحيانا، قد أث                 ((
  .)2())واللربلة اللتني بدأتا بالظهور يف بداية حقبة غورباتشوف" ة اجلليدباذإ"عملية 

   : جيل جديد من الشباب الرافض-02
ظهر خالل السبعينات والثمانينات جيل جديد من الشباب يتميز عن سابقيه من حيث أنـه                 

أي . ل محاسا واجنذابا إلجنازات بلده املتواضعة     كثر تأثرا باحلضارة الغربية وبنمطها االستهالكي، وأق      أ
مل تكن  . )3(مثة رغبة يف التحول إىل الرأمسالية القائمة على االنبهار الثقايف واالرتباط السياسي بالغرب            

معظم شرائح اجملتمع ويف مقدمتها اجليل الصاعد تؤمن بشعارات قادة احلـزب ووعـودهم الرباقـة                
ة، على غرار ما قام به برجينيف عندما أعلن بصوت مرتفع عن قيـام              وخطاباهتم السياسية الدوغماتي  

أن اإلنسان اجلديـد القـادر      ((، وكان سلفه قد ذهب به األمر إىل القول          )4("الواقعية االشتراكية "عصر  
، طاملا أن الشيء تغـري      )5())وحده على تشييد صرح االشتراكية أصبح على وشك الوالدة يف االحتاد السوفيايت           

كرد فعل هلم عن األزمـة       و .واقع حنو األحسن، بل أن الوضع العام كان يتدهور يوما بعد يوما           يف ال 
بشكل عام وعن سوء االشتغال االقتصادي بشكل خاص وأثره السليب علـى اجملتمـع الـسوفيايت،                

  .حاولت فئة من الشباب التكنوقراطيني البحث عن صيغ بديله
نوفو " زاسالفاسكايا من خالل تقريرها عن       .اع ت يف هذا السياق لعبت كل من عاملة االجتم       

واألكادميي اغانييغيان املستشار الرئيسي لرئيس احلكومة يف عهد برجينيف وإصـالحاته           " سيربيسك
االقتصادية دورا رائدا يف أيديولوجية التكنوقراطيني الشباب الراغبني يف القيام بإصـالحات جذريـة              

اوالت كوسغني اإلصالحية؛ بسبب كبحها من طرف تكتـل         ورغم فشل حم  . )6(لالقتصاد السوفيايت 
  . ، إال أن األمل يف التغيري ظل قائما)7(احملافظني واأليديولوجيني

  
  ـــــــــ

  .245 مرجع سابق،  ص  غريد روغ، –)1(
  .55  ص مرجع سابق،  أرنست ماندل،-)2(
  .75  ص مرجع سابق،،يف أهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب" الحفشل إدارة غورباتشوف لإلص"حممد السيد سعيد حول .أنظر تعقيب د –)3(
  .125، 174  صصمرجع سابق،  غريد روغ، -)5(، )4(
  .57ص مرجع سابق،  أرنست ماندل، -)6(
)7(– Moshé Lewin, op cit, p  90.  
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نطقة سـتافربول،    عندما كان أمني السر األول مل      ا لعب غورباتشوف هو اآلخر دورا مميز      كما
حيث يروي نائب عن املنطقة أن أوىل مالمح البرييسترويكا بدأت تظهر على غورباتشوف مع بداية               
الستينات، وهذا ما تعكسه طرق عمله، وبدأت تتجسد مع بداية السبعينات، غري أنه كـان عليـه                 

   .)1(خوض معارك ضارية إلقرار التغريات اليت كان يؤمن هبا
 أكثر وعيا من غريهم حبقيقة األمور،       ، من بينهم غورباتشوف   ،اطيون الشباب لقد كان التكنوقر  

أما الفئة الشابة يف معاهد األحبـاث العلميـة         ((بيد أنه مل يكن باستطاعتهم القيام بشيء قد يكلفهم غاليا           
  . )2)()...والوزارات وحىت يف احلزب نفسه فكانت تدرك هذا الوضع وتقاسي من عدم قدرهتا على اجملاهرة به

عالوة على التكنوقراطيني الشباب الراغبني يف التغيري، كانت األغلبية الساحقة مـن الـشرحية              
الشبانية البسيطة تعرب عن امتعاضها من الواقع املزري، ويتجلى ذلك يف سعيها الدؤوب إىل التمـايز                

 فقد  .)3(ز، وأغاين البوب  الثقايف، من خالل رغبتها يف حماكاة الثقافة الغربية ويف مقدمتها موسيقى اجلا           
 عامـا   42 عن عمـر ينـاهز       1980شكل الشاعر واملغين املشهور فالدميري فيسوفسكي املتويف سنة         

اليـسارية   النموذج احلي هلذا الرفض الثقايف، وأضحى معبود الشبيبة السوفياتية؛ بفعل أغانيه الشعبوية      
 كانت حمظورة من طرف السلطات، غري أنه        املؤثرة والثائرة العاكسة ملعاناة الشعب السوفيايت، واليت      

  .)4(كان جيري إعادة إنتاجها وتوزيعها سريا
نادي األغنية  "كما جتلى رفض الثقافة الرمسية والتمايز عنها من خالل بروز نوادي متحررة مثل              

الذي كان يقوم من حني آلخر بتنظيم أمسيات فنية وأدبية، والذي ساهم يف تعبئة الشباب               " املستقلة
لنادي، بيد أن ذلك مل حيـول دون اسـتمرار          ا إىل حل هذا     1975بالسلطات عام   الرافض، مما أدى    

  .)5(النشاط السري لبعض أعضائه
يف نفس السياق جترأ نادي الطلبة مبوسكو على عرض مسرحية إميائية تناولت موضوع رفـض               

 تفطن  ما، بعد )6( منع العرض  نه مت أاملواطنني السوفيات االخنراط يف أي نشاط ذي صبغة سياسية، إال           
وإىل جانـب   . رض مع اخلط السياسي الرمسي للحزب     اتتعاليت  توى ورسالة املسرحية    حملممثلو للسلطة   

هؤالء الشباب الثائر الراغب يف االستقاللية والتحرر الفكري، برزت مظـاهر مناوئـة للتـسلح إىل         
 1980لسوفياتية يف جـانفي     االوجود يف صفوف الشباب السوفيايت، حيث أشارت إحدى الصحف          

 سنة عربوا عن رفضهم     21 من الشباب الذين تقل أعمارهم عن        %75من خالل استطالع للرأي أن      
 ماي من نفس السنة جتمع مئات الشباب بإحـدى احلـدائق العموميـة              31ويف  . للخدمة العسكرية 

  .)7(حاب من أفغانستانمبوسكو، وقاموا بتوزيع مناشري يطالبون فيها بإلغاء عقوبة اإلعدام واالنس
  ـــــــــ

  174، 148 ص  ص مرجع سابق، غريد روغ،-)2(، )1(
  .59 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)4(، )3(
  .125ص مرجع سابق،  غريد روغ، -)5(
  .60 ص مرجع سابق،  أرنست ماندل،-)7(، )6(
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   : االختالل الدميغرايف وتنامي القوميات غري الروسية-03
س يضمون أقاليم جماورة الواحد تلوى اآلخر لتشكل مـا عـرف باالحتـاد              عندما كان الرو  

 ، يف كثري من احلاالت عند رسم احلدود الفاصلة بني اجلمهوريات واملقاطعـات            ،السوفيايت مل يراعوا  
على سـبيل   - فإقليم ناقورين كاراباخ     .ثنية للشعوب املنطوية حتت لواء االحتاد     اخلصائص القومية واإل  

  إىل 1923 من األرمن املنتميني ألوربا املسيحية جـرى ضـمه عـام             % 75يتشكل من    كان   -املثال
  .)1(أذربيجان اليت هي أقرب من حيث تشكيالهتا البشرية إىل األتراك واملسلمني

ثنية بني الشعوب السوفياتية اليت تغذيها عوامـل تارخييـة          احتواء الصراعات القومية واإل   قصد  
           ر الـسياسي يف الكـرميلني تنميـة االسـتعمار الـداخلي ملـزج              وسياسية، كان على صناع القرا    

      هذه الشعوب، وتعزيز االضطهاد القومي من جهة، وخلق أجهـزة بريوقراطيـة حمليـة يف املنـاطق       
اليت تقطنها قوميات غري روسية من جهة أخرى، هبدف دجمها ضمن سياق الـدفاع عـن الوضـع                  

 تؤرق النخب السياسية السوفياتية تتمثل يف اختالل التوزانـات          ظلتة  بيد أن هناك معضل   . )2(القائم
إلخصاب يف أسيا الوسطى كأوزبكستان كان يساوي ثالثة أضـعاف          االدميغرافية يف اجملتمع، فمعدل     

، حيث أن عدد املسلمني الذي مل يتجـاوز         )3(املعدل بني الشعوب يف اجلمهوريات السالفية والبلطيق      
مبعىن أن االحتاد السوفيايت    . )4(1989 عام   % 20أرتفع إىل    1959سكاين العام سنة    من التعداد ال   % 13

كان يتطور بفعل آلية دينامية دميغرافية شديدة التفاوت باجتاه فيدرالية يشكل فيها اجلـنس الروسـي           
من سـكان االحتـاد      % 56، إذ أن عدد سكان روسيا قلب النظام الذين كانوا ميثلون            )5(جمرد أقلية 

  .)6(1989عام  % 51.4 مث إىل 1979عام  % 52.4فض إىل إخن
التفاوت يف نسبة النمو الدميغرايف الذي كان يشري إىل تصاعد القوميات غري الروسية امتـدت               

 إذ أن نسبة ارتفاع التعداد البشري للمؤسـسة العـسكرية مـصدرها             ،أثاره إىل القطاع العسكري   
اعتماد األركان العامـة للجـيش    وهذا ما يفسر عدم .)7(ميةاإلسال املتأثر بالتعاليم اآلسيويالشباب  

  .األمحر على نسبة كبرية من القوة البشرية اليت ال تعتربها غري كفئة فحسب، بل لعدم ثقتها فيها
: تشري العديد من احلقائق إىل استمرار ظاهريت االضطهاد والتمييز القوميني يف االحتاد السوفيايت            

 أضعاف نظرياهتا بلغات حمكية يف االحتـاد،        3,5ومية الصادرة باللغة الروسية     قدر حجم املطبوعات الي   
  اـ تداوهليرـ من الكتب اليت كان جي %82مع العلم أن األخرية ختص نفس سكان البالد، كما أن 

  ـــــــــ
                                 Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant » dans Les années Gorbatchev, op cit, p 54-57  - )1(  

  .57ص مرجع سابق،    أرنست ماندل،-)2(
  .163ص مرجع سابق،  وليد عبد احلي، –)3(
  .99  ، ص، مرجع سابقجملة الفكر العريب املعاصر" الفيدرالية السوفياتية على احملك"هيلني كاريري دانكوس  –)4(
  .57ص  ،مرجع سابق أرنست ماندل، -)5(
  .98  ، صهيلني كاريري دانكوس، مرجع سابق –)6(
  .763ص  ،مرجع سابق بول كيندي، –)7(
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 من السكان الروس  %20 مثال اليت كان يتواجد فيها اأوكرانيففي مجهورية . منشورة باللغة الروسية
  .)1( %70بلغت نسبة الكتب واملنشورات باللغة الروسية 

 الكامن يف النمو املطرد للقوميات غـري الروسـية          يتضح التطور الالمتكافئ لالحتاد السوفيايت    
  من سكان االحتاد مقابل سـيطرة القوميـات    %50املضطهدة واملهضومة احلقوق رغم أهنا تشكل 

فقد أشارت الدراسات املتخصصة يف التركيبـة العرقيـة         .  القطاعات احليوية يف البالد    الروسية على 
 -ألسباب وجيهـة  - العليا يف اجليش األمحر كانت خمصصة        لالحتاد السوفيايت إىل أن املناصب النوعية     

لنسبة كبرية من السالفيني، وينطبق هذا على أفراد الصف األول لقوات املشاة، يف حني توجه الفئات                
  .)2(غري السالفية إىل املناصب األدىن

األمـة  انت  ع التفوق لدى القوميات غري الروسية، بينما        ة عقد لقد أدى هذا االختالل إىل منو      
إذا كانت األقليات ال متلك بالفعل موقعا هلا يف السلطة، فإهنا مع ذلك حافظـت               ((الروسية من عقدة الدونية     

أما الشعب  . إزاء األمة الروسية  ) لمسلمنيلمثال بالنسبة   (سياسي  -على شعور بالتفوق التارخيي والثقايف وحىت اجليو      
وهي وراء بروز قومية روسية جديدة كما إهنا تـوفر هلـذه            الروسي وعلى العكس فقد منت لديه عقدة الدونية،         

لقد عاىن الشعب الروسي أكثر من غريه، إنه مل يستفيد اقتصاديا، خبالف األمم             : األخرية موضوعاهتا الرئيسية مثل     
ويف الواقع لقد تطورت األمة السوفياتية وتطور ضغط        ) …(االستعمارية األخرى من توسعه االقتصادي واجلغرايف       
  .)3())االحتاد على األمة التارخيية الروسية وأفرغاها من حمتواها

   :ةـار البيئـ أنص-04
 كبريا حققه النظام االشتراكي     اكانت القيادات السياسية السوفياتية تعترب الطاقة النووية إجناز         

لى  أي خطر ع   -من وجهة نظرها  -ال جيوز التشكيك فيه، ومل تكن األسلحة النووية الروسية تشكل           
البشرية مقارنة بنظريهتا الغربية، ومن مثة فإن البيئة مل تكن مهددة إال يف ظل الرأمساليـة، أي أن أيـة                    

لكونـه  حماولة للبحث عن مقارنة ملشاكل البيئة يف ظل النظام االشتراكي تعرض صاحبها للشبهات              
نقل اجلنون اخلوض يف     بعبارة أدق كان من العسر إن مل         . ومكتسباته )4(يسعى إىل تقويض هذا النظام    

ومع ذلك فإن اجلمود الذي ميز فترة برجينيف والذي كانت           .مسائل تتعلق بالبيئة يف االحتاد السوفيايت     
كان عهد برجينيف يشبه جسما لزجـا، أو        ((له إجيابياته أيضا، من حيث منحه هامشا ولو ضيقا للتحرك           

 إىل تطـور تـدرجيي      ى، أن أد  )5())طورا ال يتخذها   تارة يتخذ القرارات و    :احلمراءعصريا خمثرا من الفاكهة     
حمتشم إلشكالية البيئة يف صفوف فئات حمددة من املثقفني الذين لقوا دعما خجوال من طرف جمموعة                

  .)6(من املواطنني، بل وحىت من قبل إطارات يف احلزب والدولة
  ـــــــــ

  .58ص  ،مرجع سابق أرنست ماندل، -)1(
  .763ص  ،سابقمرجع  بول كيندي، -)2(
  .58ص  ،مرجع سابق أرنست ماندل، –)3(
  .248، 247 ص ، ص مرجع سابق غريد روغ،-)5(، )4(
  .60ص  ،مرجع سابق أرنست ماندل، –)6(
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املشكلة من كوكبـة مـن العلمـاء        " مسائل فلسفية "يف هذا اإلطار حاولت هيئة حترير جملة        
" بـراغ " أحد العناصر الفاعلة يف مجاعـة        ،فوالفالسفة والكتاب البارزين اليت كان يترأسها فرولو      

 التطرق إىل مشاكل البيئة وعالقتها بالعقيدة السياسية، غـري أن           1968عام  العائد من تشيكوسلوفاكيا    
ملف املناقشات مت طيه يف املهد دون أن يكون لذلك عواقب على فرولوف ومجاعته، ومل يسمح هلذا                 

 وباستخدام الطاقـة النوويـة إال بعـد أن أصـبح مـساعدا         األخري بدراسة املشاكل املتعلقة بالبيئة    
التلـوث  يعد الكاتب زالغني أحد أبرز املناضلني البيئيني املعروف حبملته على            كما   .)1(لغورباتشوف
، )أكرب خزان للمياه العذبة يف اجلـزء األوريب األسـيوي         ( الذي كان يهدد حبرية بيكال       الكيميائي،

 الـذي   ،يف اجتاه آسيا الوسـطى    ) األوب وايتريش (ي هنري سبرييا    وبنضاله ضد مشروع حتويل جمار    
للحـزب الـشيوعي     27ـ  جرى التمسك به رغم احتجاجات أنصار البيئة إىل غاية انعقاد املؤمتر ال           

  .)2(السوفيايت، حيث مت التخلي عنه دون تقدمي توضيحات
را ضد سياسة الدولة    يشري الكاتب مارك بوبوفسكي إىل أن نضال البيئيني السوفيات ظل مستم          

اليت مل تراع تدهور البيئة واحمليط، رغم قلة عددهم وترددهم خوفا من أي رد فعل عنيف للسطات،                 
 جلبها من أحد املراكز النووية وتصريفها فيه، مما          مت فقد احتجوا على تلوث حبر قزوين؛ بفعل أمالح       

ألميال، وعلى اتالف طبقة مـن      تسبب يف القضاء على الكائنات احلية على مساحة تقدر بعشرات ا          
 1979كمـاطلبوا عـام   . التربة القطبية يف ماغدان بفعل عمليات االستكشاف املكثفة ملناجم الذهب       

بغلق أحد املصانع الكيماوية الكائن بضواحي العاصمة؛ بسبب املخاطر البيئية النامجة عن نفاياته، ومل              
  .شوف إىل سدة احلكم، أي بعد وصول غوربات)3(1987يتأت ذلك إال يف عام 

على غرار الفئات اليت اختذت مواقف مناوئة لسياسة احلزب والدولـة، مل يـسلم املناضـلون             
وهي جمموعة سلمية   " جمموعة الثقة " ينشطان يف    االبيئيون من القمع واالضطهاد، إذ فقد عضوان كان       

، واملفارقـة هنـا     )4(بيلا من كارثة تشرينو   هم منصيب عملها يف أكادميية العلوم؛ بسبب موقف       ،مستقلة
  .تكمن يف أن هذا اإلقصاء التعسفي حدث يف عز البرييسترويكا

إن التطور التدرجيي للمجتمع السوفيايت وتنامي الوعي لديه ولو بشكل بطيء مل يشمل فقـط               
 بل تعداها إىل بـاقي      -وإن كان دورها أكثر بروزا    -نتلجنسيا  الفئات املذكورة آنفا ويف طليعتها األ     

فعـدد   .تفاوت، بيد أن املقام ال يتـسع إىل ذكرهـا بالتفـصيل           مح االجتماعية ولو بشكل     الشرائ
اإلضرابات اليت قامت هبا الطبقة العاملة يف ظل التعتيم اإلعالمي كرد فعل هلا عن مشكالهتا املتراكمة                

قل  الذي راح ضحيته ماال ي     1962 إضرابا أخطرها إضراب جوان      58بلغ خالل الستينات والسبعينات     
  .)5( شخصا80عن 

  ـــــــــ
  .250-248ص  ،مرجع سابق غريد روغ، -) 1(
  .61، ص  مرجع سابق أرنست ماندل،-)3(، )2(
  .67-66، 62  صصنفس املرجع،  أرنست ماندل، -)5(، )4(
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يز اجلنسي الواضح، فقد ظهر الوعي      يأما النساء اللوايت ظلت تعاين من وضع بائس بسبب التم         
 معانـاة املـرأة     يظهر 1979غراد عام   نعبرياته يف صدور منشور نسائي سري بليني      لديهن جتلت أوىل ت   

  . )1(1980الروسية، وقد تعرضت جمموعة من النساء املتدينات واملناوئات للماركسية لقمع سافر عام 
ميكن القول يف األخري أن الزخم األول لعملية التحول السياسي قد خرج من أعماق اجملتمـع                

 (Système étatique)لذي تغري كثريا خالل الثالث عقود األخرية مقارنة بنظام الدولـة  ، االسوفيايت
غري أن ذلك ال ينفي دور الغورباتشوفية يف هذه العملية،          . )2(الذي ظل وفيا لتقاليده وأساليبه القدمية     

  .دقيق هلذه الشخصيةعميقة وحتليل األمر الذي يتطلب دراسة 
   :ةــيالغورباتشوف:  الثالثاملطلب

يقينا منا بصعوبة دراسة شخصية الفرد ودوره يف التاريخ يف مكان وزمان معينني، سنحاول يف 
هذا املقام الذي نتناول فيه الغورباتشوفية كظاهرة باعتبارها احملدد الشخصي للتحول السياسي يف 

صية؟ وماذا متثل؟ ملاذا غورباتشوف بالضبط؟ من أين أتت هذه الشخ:  اإلجابة على،االحتاد السوفيايت
ولنفرض أن غورباتشوف مل يكن موجودا، هل كان سيحدث التحول بدونه أم أن تطور اجملتمع 

ري، ومن مثة مل يكن غورباتشوف سوى الشخص يالسوفيايت وتناقضاته كان سيؤدي حتما إىل التغ
  املناسب الذي جاء يف الوقت املناسب؟ 

 وهو موضوع ،لتحول وليس كفكر سياسيإن حماولة فهم الغورباتشوفية كمحدد شخصي ل
خيرج عن نطاق البحث، سيساعدنا ليس فقط على تبيان الدور الشخصي يف عملية التغيري، بل 

  .  عن طبيعة هذا التغيريةسيمكننا من أخذ صورة ولو خافت
ال ميكننا اإلحاطة بالظاهرة الغورباتشوفية مبعزل عن ظروف تشكلها وخصائص احمليط واجملتمع            

وعليه مل  .  نشأت فيه، والذي بلغ مستوى معينا أدركت عناصره الفاعلة حاجته املاسة إىل التغيري             الذي
لتقاء بني مستوى هذا التطور وبني شخـصية تتـوفر علـى املـؤهالت              إتكن الظاهرة سوى نقطة     

فالغورباتشوفية هي نتاج تطـور اجملتمـع       . إلحداث التغيري ) الشروط املطلوبة (والصفات الضرورية   
تناقضاته، أو بعبارة أخرى هي نتاج األزمة العامة اليت أوصلت االحتـاد الـسوفيايت أمـام طريـق       و

  .)3(مسدود
يعتمد كل جمتمع من اجملتمعات على قنوات خاصة به تتداخل فيها ظروف التنـشئة األسـرية                

هـا يف   ترض توفر ف اليت تكشف عن االستعدادات واملؤهالت اليت ي       ،واملدرسية واالختبارات الالحقة  
م على أساسها تعجيل مسرية هذا الـشخص دون سـواه حنـو             وشخص ما، وعلى املقاييس اليت يق     

  . عن هذه القاعدةذ، والشك أن غورباتشوف ال يش)4(مناصب املسؤولية
  ـــــــــ

  .63 صمرجع سابق،  أرنست ماندل، -)1(
        Moshé Lewin, op cit,  p 161. -(2) 

  .102ص  ،مرجع سابق أرنست ماندل، -)4(، )3(
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   :؟وفـ من أين أتى غورباتش-01
 بقرية بريفولنوي وهي قرية ريفيـة       1931 مارس   02ولد ميخائيل سريغيفيتش غورباتشوف يف      

ـ           وينحـدر  .  كلم 170: تفصلها عن مدينة ستافربول الواقعة جنوب االحتاد السوفيايت مسافة تقدر ب
ية والقدرة على تدبري أمورهم، وكذا حبـب املغـامرة          من القوقاز الذين يتميزون حبدة الطباع واحليو      

واالستقالل والتعطش للحرية، حىت أن مسقط رأسه يوحي بالرغبة يف االنعتاق، إذ تعين بريفولنـوي               
املساحة الواسعة، وهي مرادفة للحرية، وقد جلأ إليها القوقازيون هروبا من العبودية والرق، ويبدو أن               

  . )1(فكر واحلزم واحلس باملسؤوليةغورباتشوف ورث عنهم حرية ال
رسني لسرية غورباتشوف أن األخري يكون قد تأثر وهو صغري بسياسية           ايرى أحد الغربيني الد   

التأميم القسري اليت انتهجها ستالني واليت كان جده من بني ضحاياها، حيث يروي رئـيس حتريـر                 
هل تعلم  (( سياق حديث معه     إحدى الصحف الكربى الصادرة يف موسكو أن غورباتشوف قال له يف          

كما أن غورباتشوف يكون    . )2))(وأن عائليت قد أعتربت عدوة للشعب      (...) 1937أن جدي قد سجن عام      
قد تأثر أيضا باالجتياح النازي لقسم واسع من غريب االحتاد السوفيايت، مبا يف ذلك منطقة مـسقط                 

 اخلراب والدمار الذي حلـق باملـدن        بآثارورأسه اليت ظلت حتت االحتالل األملاين ملدة ستة أشهر،          
  .)3(الذي كان يقله ألول مرة إىل موسكو) 1950أوت (السوفياتية اليت عاينها عرب القطار 

 سنة يف حمطة خاصة باملاكينـات الزراعيـة،         15عمل غورباتشوف عندما كان يبلغ من العمر        
 ،)1955( احلقوق من موسكو      يف األوىل: ، وحتصل على شهادتني جامعتني    1952التحق باحلزب عام    

تسلق خمتلف درجات املـسؤولية يف احتـاد الـشبيبة          . )4()1987(والثانية يف االقتصاد من ستافربول      
أضحى عضوا يف اللجنة اإلقليمية للحزب مث أمني سـرها األول           . 1955الشيوعية الذي التحق به عام      

ة وجيزة عضوا يف اللجنـة املركزيـة        ، ونائبا يف جملس السوفيات األعلى، ليصبح خالل فتر        )1970(
 -حسب الـبعض  –كلف فيما بعد بتسيري شؤون القطاع الفالحي احلساس؛ والسبب يعود           ). 1971(

ثارا آجنة املركزية والذي ترك     للاحول السياسية الزراعية أمام     ) 1978جويلية  (إىل اخلطاب الذي ألقاه     
ن أمام شخص عمل جبدية ويعرف عن خـربة عمـا           ها حن ((: إجيابية يف نفوس احلاضرين الذين علق أحدهم      

وعلق عضو عريق يف املكتب السياسي       .)5))(يتحدث وال يكتفي بصيغ أيديولوجية رنانة وإحصاءات خمادعة       
 أصبح غورباتشوف عضوا    1980وابتداء من أكتوبر    . )6))(ال داعي لليأس، إذن، من اجليل اجلديد      ((بدوره  

  . ع القرار السياسي يف االحتاد السوفيايت، أي أحد صنا)7(يف املكتب السياسي
  ـــــــــ

  .33-32ص  ،مرجع سابق غريد روغ، -)1(
  .66-49، 47ص نفس املرجع، ص   غريد روغ، -)3(، )2(

    Jean Gueit, « l’arrivée de Mkhail Gorbatchev: réspect du dogme et des méthodes de vérité », dans -(4)   
dans Les années  Gorbatchev, op cit, p 15.                                                                                                       

  .166، 165ص مرجع سابق، ص  غريد روغ، -)6(، )5(
Jean Gueit, « l’arrivée de Mkhail Gorbatchev: réspect du dogme et des méthodes de vérité », op cit, p 15.–(7) 
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   :زـ اللغ..ةـ الغورباتشوفي-02
ن،  خيالط كبار الس   ،تشري خمتلف شهادات من عايشوه عن قرب أن غورباتشوف كان فضوليا          

مياال إىل املصاحلة أكثر منه إىل املشاكسة، كان ميتنع عن التشاجر مع أي أحد، ويف حالـة نـشوب                   
، )1(قناع الطرفني املتخاصمني بوجوب عدم التصرف على هـذا النحـو         إاشتباك ما، كان يسعى إىل      

 مـن   غري أن شخصيته تبقى على العموم لغزا بالنسبة لكـثري         .  جنوحه إىل السلم   يفسرولعل هذا ما    
إن ما يؤكد هذا الغموض هو عودته وزوجته رايسا بعـد            .املختصني، مبا يف ذلك السوفيات أنفسهم     

، بـدل البقـاء يف      )2(خترجهما من اجلامعة إىل مسقط رأسه ستافربول للعمل يف جهاز الكومومسول          
  . املسؤوليات الساميةوالعاصمة، باعتبارها أقصر طريق لبلوغ الرفعة 

ذكاؤه املقرون مبقـدرة علـى   (( هو  مييز غورباتشوف لغورباتشوفية أن أهم ما     يفيد بعض دراسي ا   
 ...يظهـر عدم لفت النظر إليه، وعدم تقدمي أي دليل على اإلفراط يف احلماسة واإلقدام أو العقل املبـدع، إنـه                    

عه ونواياه   معلما يف فن إخفاء مشاري     ...لكنه(...) كمحافظ منوذجي، علما أنه، بال جدال، حمافظ موهوب جدا          
البعيدة، إنه حمافظ متكيف مع الشروط القامتة للنظام الستاليين، مطبوع بوصمة الوسط االجتماعي الذي يتطـور                

مهام أمني عـام سـر      ) 1982(فعلى سبيل املثال أنيط إىل غورباتشوف بعد وفاة سوسلوف          . )3))(فيه
ندروبوف، مما يعين   أبعد األمني العام     )الرجل الثاين يف احلزب والدولة     (اللجنة للشؤون األيديولوجية  

 منافسة تشرينينكو على سدة احلكم، غري أنه مل يفعل ذلك، بل            ، حبكم هذا املنصب   ،أنه كان بإمكانه  
 بعد نظره وإدراكه     إىل -على ما يبدو  -، وهذا يعود    )4( قيادة البالد  كان ضمن صف املؤيدين له لتويل     

  .لعام الذي كان على مرمى حجر منه منصب األمني اأن الوقت مل حين بعد لتويل
يف اللجنة املركزية بأهنم مل يالحظوا لديه ما يـشري         ه  جيمع معظم الذين كانت هلم عالقة ب      كما  

أن غورباتشوف اختذ جانب احليـاد إزاء       (( غافريل بوبوف يرى     يفاالقتصاد. إىل طموحه السياسي البعيد   
ويؤكد أناتويل سوبتاشيك أحـد      .)5))(وصول إىل السلطة  سواه من املسؤولني حيوكوهنا لل    كان  الدسائس اليت   

املقربني من غورباتشوف عن عجزه هو اآلخر عن فك رموز هذه الشخصية، السيما فيمـا خيـص                 
إن غورباتشوف  ((: نتباه أحد إلفت  ي عمق النظام السياسي دون أن       إىل اليت تسلل هبا     ةأو الكيفي الطريقة  

؟ لقد   كيف متكن من التسلل داخل نظام توتاليتاري      : ية العجيبة نتساءل  هو شخص مدهش، وأحد الظواهر التارخي     
  .)6))(...إنه يتمتع بشخصية قوية ومستقلة، وينشد احلرية". أنا: "كان له ذلك ولكنه احتفظ بـ

  
  

  ـــــــــ
  .60-59ص مرجع سابق،  غريد روغ، -)1(
  .104، 103  صصمرجع سابق،  أرنست ماندل، -)3(، )2(
)4(– Anne de Tinguy, op cit , p 13.  
  .181ص مرجع سابق،  غريد روغ، -)5(
)6(- Jean-Bernard Raimond, Le choix de gorbatchev, Edition odile jacob maris, 1992 , p 42.   
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  :ة؟ـل الغورباتشوفيـ ماذا متث-03
تـشوف تـرىب    فغوربا.  كليا عن اجليل السابق    اختالفاجيال جديدا خيتلف     متثل الغورباتشوفية 

املتمخضة عـن   " الشرحية الوسطى اجلديدة  "وترعرع يف أحضان أسرة ريفية ميسورة احلال تنتمي إىل          
الثورة الصناعية االشتراكية، وهذا ما مييزه عن أسالفه الذين تبوءوا السلطة ونشأوا على غرار قـادة                

 بأحـد   التقـى  جديد عندما    وقد أكد بنفسه انتماءه إىل جيل     . )1(الثورة الروسية يف املدن وضواحيها    
وقالت مارغريت تاتشر خالل    . )2))(...بالضبط أنا أجسد جيال جديدا    (( 1986الدبلوماسيني الغربيني عام    

، يف إشارة منها إىل اختالفه عـن        )3))(أنه الرجل الذي ميكن هلم التحاور معه      ((ه  زيارهتا إىل موسكو بشأن   
 وقالـت طالبـة جامعيـة       .وانغالقهم على أنفسهم  أسالفه املعروفني بتحفظهم وتكتمهم الشديدين      

مقارنة بالشيوخ الذين حكمونا مـن قبـل ميثـل          ((": لونوفال أوبسارفتور "الامتثالية من لينينغراد ملبعوث     
  .)4))(غورباتشوف قفزة نوعية ال ميكنكم أنتم وآخرون يف اخلارج تصورها

ت األعلـى،   افد من جملس السوفي    على رأس و   1984عندما قام بزيارة إىل بريطانيا يف ديسمرب        
 اخلليفة احملتمـل    -من وجهة النظر الربيطانية   -أستقبل من طرف سلطات لندن كرجل دولة، باعتباره       

 اهتمـامهم لتشرينينكو املريض، بيد أن احلسابات السياسية مل تكن حمل اهتمام الربيطانيني، بقـدر              
 على أسئلة وسائل اإلعالم احملرجة، كما       فهو مل يكن منغلقا ومتحفظا يف إجاباته      . سلوكه السياسي ب

ورد . كان عليه األمر بالنسبة ألسالفه، بل كان متفتحا وحماورا جميدا وواقعيا يف التعامل مع حماوريـه         
كان لرقة غورباتشوف وبشاشته وكذلك سحر زوجته أثر طيب يف نفوس ضيوفه            (( :اللندنيةيف صحيفة التاميز    

نطباع لدى الرمسيني واإلعالميني الغربيني، الذين كانت هلم فرصة التحاور          لقد ساد اال  . )5))(الربيطانيني
  .معه، أن غورباتشوف خمتلف متاما عن أسالفه

، من حيث أنه أكثر تعلما وتأثرا باحمليط اخلارجي واجنذابا          يهيتميز جيل غورباتشوف عن سابق    
فهو جيل مـن الـشباب      . لألمورللنمط االستهالكي الغريب، أي أكثر تفتحا، وبنظرته التكنوقراطية         

الذين ) وإن كان غورباتشوف أكثرهم ذكاء وطموحا     (الذين حيتلون مناصب هامة يف احلزب والدولة        
 رغم أهنا جعلت من االحتاد السوفيايت دولة عظمى بدأت تتالشى           ،كانوا ينظرون بامتعاض للستالينية   

نافسة الغرب، وكانوا حيملون بداخلهم      وبدت غري قادرة على م     ،تدرجييا بفعل وهن جبهتها الداخلية    
 رغبـة   -تشوف وإصابتهم بإحباط شديد يف عهد برجينيف      ورغم فقداهنم األمل يف إصالحات خر     –

  .)6(خافتة يف التغيري الذي من شأنه إخراج بالدهم من املأزق
  ـــــــــ

  .33-32 غريد روغ، ص -)1(
)2(- Jean-Bernard Raimond, op cit, p 59.  

                                                    Michel La fon, L’énigme Gorbatchev, Edition N’’1, 1990, p 166. )3(-  
                                                                                                     Irene Commeau-Rufin,op cit, p 34. )4(-  

  .337ص مرجع سابق، د روغ،  غري-)5(
  .108ص مرجع سابق،  أرنست ماندل، -)6(
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كان االحتاد السوفيايت يف حاجة إىل رجل سياسي من طينة غورباتشوف لألخذ بيده، وهذا ما               
، حينما قال أن بلدا كبريا مثل االحتاد السوفيايت الذي مير مبرحلة          1988أشار إليه أندره ساخروف عام      

وألن القاعدة واآلليات املعمول هبا يف       .)1( حاجة ماسة إىل قائد مثل غورباتشوف      حامسة يف تارخيه يف   
انتقاء املسؤولني السامني يف احلزب والدولة تقتضي يف املقام األول الوالء للنظام السياسي، فإنه مـن                

حداث تغيريات  إن مل نقل من املستحيل على أي شخص حيمل أفكارا ثورية ولديه رغبة يف               إالصعب  
  .كالتورا، الوصول إىل السلطةنجذرية تستهدف مصاحل النمو

من جهة نظر عدد ال بأس به من البريوقـراطيني يف           ،  ية ميثل ا أن غورباتشوف كان يف البد     يبدو
اجلهاز احلاكم، الشخص القادر على إجراء إصالحات حمدودة من شأهنا تفعيل أداء النظام الـسياسي          

م النظام االشتراكي ورمبا أيضا حتسني املستوى املعيشي للـسكان،          القائم الذي فقد مصداقيته، وتدعي    
  . دون أن يؤدي ذلك إىل املساس بأسس النظام السياسي يف حد ذاته

لقد أدرك البريوقراطيون يف اجلهاز احلاكم خالل هناية السبعينات والثمانينات بفعـل تـدهور              
ع على ما هو عليه سيفقد ال حمالة مكانـة          أن استمرار الوض  ،  النمو االقتصادي واالحنالل االجتماعي   

االحتاد السوفيايت كدولة عظمى يف العامل، وأن التراجع امللحوظ لدور احلزب الشيوعي يف اإلشراف              
 عام مستقل يتزايد وعيه باستمرار من شأنه أن يؤدي إىل           يوالضبط االجتماعي يقابله بروز مالمح رأ     

ولذلك تعـززت   . يصعب التكهن بعواقبه  " األسفل" من   اهنيار سلطة احلزب، بل قد يفضي إىل تغيري       
  . قبل فوات األوان)2("الفوق"ري من يلديهم قناعة تقضي بضرورة التعجيل بالتغ
 حىت قبل جميئه إىل السلطة      عليهسترويكا اليت كانت ظاهرة     يعلى الرغم من املالمح األولية للبري     

ورباتشوف أظهر مـن خـالل سـلوكاته        ، إال أن غ   )3(مثلما أكد على ذلك أحد نواب ستافربول      
 وللحزب الشيوعي   املنسجمة مع البريوقراطية السوفياتية وحاجاهتا املوضوعية، وفاءه للنظام السياسي        

 فقد أيد االنقالب    .)4(الذي أمضى فيه معظم شبابه وحياته العملية والذي تستمد منه شخصيته قوهتا           
ف، األمر الذي أوصله إىل اللجنـة املركزيـة،        يف وسوسلو نعلى خروتشوف الذي قاده الثنائي برجي     

اليت كان قد طبقها بنفـسه يف مقاطعتـه   ) االستخدام املوسع للجرارات(وختلى عن طريقة االيباتوفو    
، )حىت ولو كان يف قرارة نفسه غري راضي       (، معربا بذلك عن خضوعه للتعليمات الفوقية        )ستافربول(

  .)5(لبريوقراطي احلاكم، ما كان له أن يبلغ قمة اهلرم السياسيفلوال انقياده وامتثاله ألوامر اجلهاز ا
  
  

  ـــــــــ
)1(- Jean-Bernard Raimond, op cit, p 106.   
  148-147، 113-112  صصمرجع سابق،  غريد روغ، -)3(، )2(
  .16  ص،1988 جانفي 25-19، الصادر يف 454، العدد اجمللة" مشكالت انتقال السلطة يف االحتاد السوفيايت"هنري كيسنجر  –)4(
  . 106-105 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)5(
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  :؟ةـوف إىل السلطـ كيف وصل غورباتش-04
 عن القاعدة العامة اليت مفادها أن الفرد مهما كانت مزاياه ال يتألق ما              ذإن غورباتشوف ال يش   

، إذ جيد نفسه وقـد      مل تتح له ظروف خاصة، وأنه يتخطى ذاته على حنو خاص يف ظروف استثنائية             
  . )1(ا فجأةهأقحم في

يف اعتقادنا مثة عاملني أساسيني ذايت وموضوعي جعال من سرية غورباتـشوف الـيت بـدأت                
بفـضل  (( الشخصية   ه ومميزات ه فهو مرتبط مبؤهالت   الذايتفأما  : روتينية تتحول لتكتسي طابعا مشهديا    

 يطبـق   (Manager)كثري جلبـة، وكمـدير      مواهبه كمنظم ومدير دمث، وككادر حلل الصراعات من دون          
حظي بدعم كوالكوف أحد رموز نظام برجينيف، رئـيس         ،  )2())ة لتنمية فعالية السستام   يإصالحات جذر 

احلزب الشيوعي يف ستافربول، عضو اللجنة املركزية مكلف بالشؤون الزراعية، عـضو يف املكتـب               
اتشوف اإلصالحية يف امليدان الزراعي     الذي يكون قد أعجب مببادرات غورب     ) 1971أفريل  (السياسي  

ومن مثة كان كوالكوف يعمل      .)3(والنجاحات اليت حققها هذا القطاع احلساس يف املنطقة ولو مؤقتا         
جممـع للميـاه    " فيتمثل يف توفر ستافربول على       املوضوعيوأما  . الحتالل أكرب املواقع  ه  على إعداد 
وكـان  . االسـتجمام ووالسياسيون الكبار للراحة    الذي كان يؤمه أصحاب اجلاه والنفوذ       " املعدنية

غورباتشوف حبكم أن املنطقة السياحية تقع حتت مسؤوليتة خيص قادة احلزب والدولـة باسـتقبال               
رئيس جهـاز   (وعناية خاصني يليق مبقامهم، مما مسح له بتوثيق عالقات مميزة مع كل من أندروبوف               

 ينظران إىل أنفسهما على     انضباطهما، واللذين كان  املعروفني با ) منظر احلزب (وسوسلوف  ) الكاجييب
  .)4(أهنما من أهل الفكر والثقافة، يشذان عن حاشية برجينيف املنغمسة يف الفساد واالحنراف

فهـو ال   ((سهر على راحتهما ينتمي، يف نظرمها، إىل نفس الطينة          املكلف بال كان غورباتشوف   
 أن جهـاز الكـاجييب      و الشك  .طريق حنو الكرميلني  ، األمر الذي مهد له      )5))(...واليشرب الكحول   

 هو الذي حسم يف مسألة وصـول        ا، مبشاكله ة املريض البالدطالع خببايا األمور يف     إالذي كان على    
بانضباطهما إىل سدة احلكم، معتقدا أن التحالف غري املنطقـي           نيأندروبوف مث غورباتشوف املتميز   

علـى  )  سـنة  51(رس القدمي كان يف صاحل غورباتشوف       والكاجييب ضد احل  " اجلناح التحديثي "بني  
)  سـنة  70(ممثل املؤسسة العسكرية، وفيكتور غريشني      )  سنة 62(رومانوف  : حساب منافسني قويني  

 ضحية تسريب معلومات من طرف جهاز املخابرات تدينهما         ارئيس احلزب يف موسكو، اللذين راح     
  . )6(تشوفبتعاطي الرشوة والفساد، مما عزز من موقع غوربا

  
  

  ـــــــــ
  .104،105  صصمرجع سابق،  أرنست ماندل، -)2(، )1(
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 لفائدة غوربانشوف ينطوي على مدلول خاص       )وزير اخلارجية (تدخل أندره غروميكو    لكان  
أن الدبلوماسي السوفيايت كان يعترب أحد أعمدة احلكم، وأحد الـذين حـافظوا علـى               على اعتبار   

فقد دعا أعضاء املكتب السياسي بضرورة تفادي اختيار واحد من صنف الكهول            . استمرارية السلطة 
الذين يعترب نفسه من تعدادهم، موضحا أن االحتاد السوفيايت يف حاجة إىل أمني عام يدفع به الجتياز                 

 القرن الواحد والعشرين، ممتدحا عمل ونشاط غورباتشوف داخل احلزب وذكاءه احلاد وثقافته             عتبة
، مستخدما الصيغة التالية اليت كان وقعها اإلجيايب على احلاضرين، مبا يف ذلـك األكثـر                )1(الواسعة
  . )2())ذا الرجل خيفي وراء ابتسامته اجلذابة أسنانا فوالذيةهن إأيها الرفاق ((تشددا 

مبثابة كان هذا التدخل الصادر عن أعرق رجل يف املكتب السياسي وهو يكاد خيتنق غيضا يعد                
أما غورباتشوف الـذي    .  بالنسبة للمحافظني، من أن التغيري املنشود ال يعدو أن يكون جذريا           ضمانا

يكون قد تأثر بتدخل غروميكو، فقد حاول من جهته طمأنة احلضور، من خالل تأكيده على الدور                
ن اخلط اإلسـتراتيجي    إ((أسالفه  ، وعلى متسكه بتوجهات     )3(القيادي للحزب الشيوعي يف عملية التغيري     

، موضحا أن اإلجـراءات     )4())تشرنينكو كان وسيظل بدون تغـيري     . أندروبوف وك . سطره ي للحزب الذي   
  .)5(املزمع اختاذها هتدف إىل تطهري اجملتمع السوفيايت من الظواهر السلبية الداخلية

 على املسار   بعد إطالعهم -) هذا ال يعين عدم وجود معارضني     ( توصل احملافظون إىل قناعة      لقد
 مفادهـا أن    -املهين لغورباتشوف واستنتاجاهتم أن الغورباتشوفية ليست سوى مثرة للنظام الشيوعي         

ته  هو الوحيد القادر على إصالح نظام يعاين من تناقـضا          ،هذا الشاب الذي يتمتع مبؤهالت خاصة     
  .)6(ومن شيخوخة إطاراته املسؤولة

ميكننا القول أن التحول السياسي يف االحتاد السوفيايت ولد مـن رحـم اجملتمـع الـسوفيايت                 
 باعتبـاره   ،)7( غورباتشوف الذي ميثل ذروهتـا     سابقة لعهد وتناقضاته، أي أن جذور البرييسترويكا      

 املعلنة، واملـزج   واألهداف غري نتهازية  شخص متميز أظهر قدرته على التكيف واجلمع بني احلنكة اال         
رمـز   وبدا للعيان أن الغورباتشوفية هـي        ،)8(اخلاصةبني املناورة وبعد النظر، وفهم الواقع بطريقته        

  . وهي احلل الوحيد املتاح للخروج من األزمة العامة املتنامية اليت كانت تنخر البالد،)9(للتغيري
  

  ـــــــــ
  . 210-209ص ، مرجع سابق غريد روغ، -)1(
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)6(– Jean Berard Raimond, op cit, p 38-39.   
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   :أزمة األيديولوجية املاركسية:  الرابعاملطلب
تتعرض النظريات السياسية االقتصادية واالجتماعية اليت تتم صياغتها ضمن سياق تـارخيي              

؛ بسبب تطـور األحـداث وتغـري        )1(معني خالل مراحل الحقة من ممارستها للضعف واالنكماش       
ملعطيات اجلديدة على التكيف، مما قد يؤدي مبعتقديها إىل التخلي عنها           الظروف وعدم قدرهتا يف ظل ا     

 على النظرية املاركسية اليت ظلت لفترة طويلة        -إىل حد كبري  –ينطبق هذا الطرح    . واستبداهلا بأخرى 
من الزمن حمل مراجعات وتصحيحات ومناقشات من طرف املاركسيني ما بعد ماركس، وتباينـت              

  .، وأثبتت يف األخري عجزها عن مواكبة روح التطور)2(رتطبيقاهتا من بلد آلخ
لقـد اسـتقر االقتـصاد      ((: )3(نترك غورباتشوف يكشف بنفسه عن مواطن هذا العجز وأسبابه        ل

إن توحيـد املـصلحة     ((،  ))السياسي لالشتراكية على مفاهيم عادية وبدا أنه ليس على وفاق مع ديالكتيك احلياة            
مع ظهور أسلحة اإلبادة اجلماعية، برزت حدود       …((،  ))حىت اليوم مشكلة رئيسية   الشخصية مع االشتراكية يبقى     

يستشف من شهادة غورباتـشوف أن األيديولوجيـة    .))… الطبقي على الساحة الدولية    هموضوعية للتجاب 
 من األزمة الشاملة املتنامية اليت كان مير هبا االحتـاد           ا تشكل جزء  بأزمة حقيقية املاركسية كانت متر    

  . )4(وفيايت، بل أن االشتراكية على الصعيد العاملي كله أضحت تعاين من هذه األزمةالس
 الثورية واهلجومية ألدبياهتـا     للرتعةاأليديولوجية يف التراجع املطرد     هذه  يتجلى وهن وانكماش    

تشري بوضوح  اليت   وبني تلك    1970ملقارنة بني نصوص ما قبل سنة       ويبدو ذلك من خالل ا    السياسية،  
، أي االنتقال من موقـف      "الشريك املقبول " إىل   "اخلصم املطلق " حتول صورة الدول الرأمسالية من       إىل
  . )5(مع الدول اليت تشكل دعائم الرأمسالية العاملية" التعاون"إىل موقف" املواجهة"

 من الصعب على أية دولة تنشد التقدم رسم         ، يف ظل سواد ظاهرة االعتماد املتبادل،       أصبح لقد
ما يفسر الرغبة امللحة للدول االشتراكية       وهذا. ضيقة ملصلحتها الذاتية واالنغالق على نفسها     حدود  

مقارنة بنظريهتا  يف ميدان اإلنتاج    الشتراكية  لفضال عن األداء املتواضع     . )6(الندماج يف النظام العاملي   ل
 ةاخلماسيالقومي خالل اخلطط    لقد اخنفضت وتائر النمو يف الدخل       (( يؤكد غورباتشوف    مثلما،  )7(الرأمسالية

الثالث األخرية إىل أكثر من مرتني، وأما يف بداية الثمانينات فقد هبطت تلك الوتائر إىل مستوى جعلنا نالمس يف                   
 بيننا وبني هذه البلدان لغري صاحلنا سواء من حيث فاعلية اإلنتاج أو             اتساعا وازدادت.. .االقتصاديالواقع الركود   

  .)8))(تجات وكذلك يف تطور الثورة العلمية والتقنيةمن حيث نوعية املن
  ـــــــــ
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أزمة (تربز مالمح هذا الضعف يف الصراعات الداخلية للمجتمعات االشتراكية كاألزمات كما 
، )...وغوساليفيال-الصيين، السوفيايت-السوفيايت اخلالف( ، واخلالفات)...ر،أزمة تشيكوسلوفاكيااجمل

موقف خروتشوف من ستالني، وبرجينيف من (ومواقف القادة السوفيات من بعضهم البعض 
 جعل األيديولوجية مما، ) ويلتسني من غورباتشوف،خروتشوف، وغورباتشوف من برجينيف

  .)1( أقل جذبا مما كان عليه احلال من قبل،ا يف عيون العامل الثالث السيم،املاركسية
حسب الكثري من النقاد ـ يف عدم قابلية تطبيقها -تكمن معضلة األيديولوجية املاركسية 

شأنه يف ذلك شأن مسري أمني ـ أن االشتراكية اجملسدة يف الواقع العملي –فغورباتشوف يرى . ميدانيا
. ال يتالءم مع املواصفات احلقيقية لالشتراكية" البناء القائم"مبعىن أن . ملرجوةليست هي االشتراكية ا

إن الدقيق الذي ميكن أن نعد منه احللوى ((وقد سبق لغورباتشوف أن ردد يف إحدى احللقات الضيقة 
عقب ( فيما بعد -ألسباب سياسية تكتيكية- مل ينف كلية ه، غري أن)2))(االشتراكية مل يطحن بعد

  .صفة االشتراكية عن اجملتمع السوفيايت) يه زمام احلكمتول
إن عدم تطبيق أية نظرية هلا عالقة بسلوك اإلنسان ينعكس مباشرة على حمتواها الفكري الذي 

، فإن التطبيق هو سيد املوقف، )نظريا(يرتبط هبا ويربرها، وحىت ولو كان املضمون صحيحا يف ذاته 
. قاهتا اليت تصبح مؤشرا على ضعفها أو عدم صالحيتها يف الواقعحيث أن األفكار تتوارى خلف تطبي

فأفراد اجملتمع يف حياهتم العملية يهتمون مبا هو ميداين، أي مبا هو مرتبط حبياهتم املادية امللموسة أكثر 
، وخيتربون الفكرة من خالل تطبيقها يف امليدان، ال من خالل )جمرد(من اهتماماهتم مبا هو نظري 

 ذاهتا، باعتبارهم يتعاملون مع التطبيق ويتفاعلون معه يف حركاهتم الواقعية اليومية، ومن مثة صحتها يف
  .)3(فهم إما يؤيدون النظرية أو ينكروهنا

 على األيديولوجية املاركسية، األمر الذي دفع بشرائح ال -إىل حد كبري-الطرح ينطبق هذا 
 ممايديولوجية اليت مل حتسن أوضاعها، بل زادهتا سوءا، س هبا من اجملتمع السوفيايت إىل رفض هذه األأب

 والرفض هنا ليس مرده إىل . زلة قدم1917أدى ببعض السوفيات اجلريئني إىل اعتبار ثورة أكتوبر 
 ما أدرجت يف سياقها االسيما إذ-النظرية املاركسية اليت قد تنطوي على جانب من الصدق 

مبعىن أن . نعكس سلبا على احلياة اليومية للمجتمعأ، مما ه قابليت بل إىل سوء التطبيق أو عدم-التارخيي
أزمة األيديولوجية املاركسية نامجة عن طوباويتها من جهة، وقصور تطبيقها من جهة ثانية، أي 

  .)4( اهلوة بني العقيدة والواقع املعاشاتساع
  

  ـــــــــ
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ر إن املسعى التقليدي لأليديولوجية املاركسية اهلادف إىل القضاء على الرأمساليـة أدى مبـرو             
يفترض أن تشكله االشتراكية علـى الرأمساليـة        كان  الوقت إىل نتيجة عكسية، فاخلطر احملدق الذي        

م املاركسية بـدور    ومع الظروف اجلديدة، فعوض أن تق     ) جتاوز ثغراهتا (ساعد األخرية على التكيف     
 ضعف  تناميفيما   فزادت الرأمسالية قوة     ،)1(هلا (Vaccin) "املطعم"للرأمسالية لعبت دور  " حفار القبور "

مينـشيكوف أحـد أبـرز      . عترف س أ وقد   .)2))(تقهقر حلم الثورة االشتراكية العامليـة     ((االشتراكية، و 
 االشتراكية مل تبلغ    االعتراف أن وهنا البد لنا من     ((االقتصاديني السوفيات بتفوق الرأمسالية على االشتراكية       

اإلنتاجية يف النظام االشتراكي مازالت أقل أو أضعف من تلـك            يف العامل، وهذا يقودنا إىل القول أن         يةأعلى إنتاج 
االشتراكية مل تـربهن  بأن  وقال يف موضع آخر .)3))(اليت حققتها البلدان الصناعية الرأمسالية األكثر تطـورا     

والفاعلية االقتصادية باملقارنـة مـع الـدول         يف ميدان اإلنتاجية     على قدرهتا على التفوق   حىت اآلن   
وكتب مارك فـريو حـول       ).02اجلدول رقم   ( وعلى رأسها الواليات املتحدة      )4( املتطورة الرأمسالية

باستثناء امليدان العسكري والتطور التكنولـوجي الـذي مسـح بنجـاح            (( الفشل الذي منيت به االشتراكية    
  .)5))(وسائل اإلنتاج والتأميم مل حيققا سوى خيبة األمل" مشركة"فإن " سبوتنيك"

رباتشوفيون يف األخري أن جوانب هامة من األيديولوجية السوفياتية مبنية علـى            أدرك الغو لقد  
، وانتقلوا من مبدأ    …أسس غري منطقية، فتخلوا عن الرؤية الثورية للعامل وعن حتمية زوال الرأمسالية و            

ا م((بل ويذهب طه عبد العليم أبعد من ذلك عندما يقول            ."إعادة التالحم "إىل مبدأ   " فك االرتباط "
حدث يف االحتاد السوفيايت مل يعن أن تطبيقا خاطئا لأليديولوجية قد فشل ولكنه يعـين باألسـاس أن العناصـر                    

ويرى أحد الكتاب املصريني بأن الفـشل        .)6))(األساسية لتلك األيديولوجية هي اليت ثبت فشلها وخطؤها       
االجتماعية لأليديولوجيـة   االقتصادي الكبري للنظم االشتراكية عجل بسقوط الشعارات السياسية و        

  .)7(املاركسية
ولو بدرجـة   -ميكن القول أن أزمة األيديولوجية املاركسية متثل أحد األسباب الدافعة           لذلك،  

  .يف االحتاد السوفيايتالسياسي  لعملية التحول -أقل
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)5(- Marc Férro,op cit,  p 109.  
  . 08 ص  مرجع سابق،،عريبراجع مقدمة اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن ال –)6(
  . 73، ص طارق حجي، مرجع سابق– )7(



  .1986مقارنة بني قدرات وإمكانات الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت يف سنة ) : 02(اجلدول رقم 
  

 مؤشـــرات خمتـــارة الواليات املتحــدة االحتاد السوفيايت
 عدد األطباء   طبيب481,4000   طبيب1,103,000

 إمجايل الناتج القومي   دوالر3,839,000,000,000   دوالر1,749,000,000,000
 نسبة اإلنفاق العسكري إىل الناتج القومي  % 6,5  % 11,5

 الترتيب العاملي من حيث اإلنفاق العسكري 04 12
 عدد املدرسني   مدرس2,462,000   مدرس2,593,000

 املساعدات اخلارجيةإمجايل    دوالر8,081,000,000   دوالر2,700,000,000
 املساحة  2 كلم 9,373,000  2 كلم 22,402,000

 الترتيب العاملي من حيث اإلنفاق االقتصادي و االجتماعي 03 23
 إمجايل اإلنفاق العسكري   دوالر297,198,000,000   دوالر230,000,000,000

 عدد السكان  مليون نسمة240  مليون نسمة275
  حيث دخل الفرد السنويالترتيب العاملي من 07 28

 عدد القوات املسلحة   جندي2,222,000   جندي3,800,000
 متوسط دخل الفرد السنوي   دوالر14,172   دوالر6,784

 اإلنفاق السنوي على الصحة   دوالر138,510,000,000   دوالر61,000,000,000
 نسبة سكان املدن  % 74  % 64
 متوسط عمر الفرد  سنة75  سنة70

 إمجايل الواردات   دوالر190,000,000,000   دوالر77,000,000,000
 اإلنفاق السنوي على التعليم   دوالر170,000,000,000   دوالر86,930,000,000
 إمجايل الصادرات    دوالر230,000,000,000   دوالر87,000,000,000

 نسبة املتعلمني  % 97  % 99
                       

  .60، ص 1989الكويت -، اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب)133(عبد اخلالق عبد اهللا، العامل املعاصر و الصراعات الدولية، سلسلة عامل املعرفة . د: املصدر                        
99



  100

 الدور احلاسم يف التغيري دون أن يقلل ذلك مـن شـأن       -يف اعتقادنا -الداخلية  وامل  لعبت الع 
املمارسة من طـرف املنظومـة      ) راجع الفصل النظري  (املتمثلة يف الضغوط الدولية     اخلارجية  وامل  الع

الرأمسالية على نظريهتا االشتراكية والوحدات السياسية املنضوية حتت لوائها، سـواء إلضـعافها أو              
ن فقد كان ملؤمتر التعـاو    . احتوائها أو إجبارها على إعادة النظر يف سياساهتا اخلارجية املناوئة للغرب          

 األثر الكبري يف التطورات اليت شهدهتا دول أوربا الشرقية لتمتـد            -على سبيل املثال  –واألمن األوريب   
  . )1(فيما بعد إىل االحتاد السوفيايت

–" إمرباطورية الشر "لقد ظلت الواليات املتحدة متارس احلصار والضغوط بأشكال خمتلفة على           
مثل مبـادرة   (رغامها على الدخول يف سباق التسلح        إل -على حد تعبري الرئيس األسبق رونالد ريغن      

، مما أضطرها إىل إعادة صـياغة  )2(إلهناكها اقتصاديا) الدفاع االستراتيجية أو ما يعرف حبرب النجوم   
  .  سياستها اخلارجية

الذي أضحى  " الفوق" أن العناصر األساسية كانت متوفرة للتغيري من         املبحثيستنتج من هذا    
، على األقل بالنسبة للجهاز البريوقراطي احلاكم، باعتباره إجراء وقائيا لتفادي اهنيـار             أمرا ال مفر منه   

، أو املتعددة الوجـوه من جهة، واخلروج من األزمة " األسفل"النظام السياسي الذي شعر باخلطر من      
، وأن غورباتشوف لكونه ميثل هـذا اجلهـاز هـو            من جهة أخرى   على األقل التخفيف من حدهتا    

  . للعب هذا الدور) شر البد منه( املؤهل الشخص
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــ
  . 46، ص أنظر مداخلة السفري فوزي األبراشي يف اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب، مرجع سابق –) 1(
  . 101، ص اته على الوطن العريب، نفس املرجعحممد السيد سليم يف اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثري.أنظر مداخلة د –) 2(
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  : والنتائـجاتـلياآل ،دواتاأل:  الثايناملبحث
إن طبيعة اهلدف الذي يسعى كل فرد، مجاعة أو دولة ما إىل بلوغه هي اليت حتدد األدوات 

 فكلما كان املسعى دقيق الوضوح، كلما ساعد على انتقاء: واإلمكانيات والفترة الزمنية الضرورية
هذا جيرنا وحنن .  اهلدف املنشود، والعكس صحيحإلجنازوتقدير موضوعي للوسائل الواجب توفرها 

ما هي طبيعة األهداف اليت : بصدد البحث يف التحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت إىل التساؤل
ية كان ينشدها الفريق اإلصالحي بقيادة غورباتشوف؟ هل كان يرمي إىل إحداث تغيريات جذر

جزئية هتدف /تستهدف أسس ومبادئ النظام السياسي السوفيايت، أم أن األمر يتعلق بتغيريات روتينية
  ؟ والنتائج احملققةإىل حتسني وتفعيل دور وأداء النظام السياسي؟ وما هي األدوات واآلليات املتبعة

املركزيـة  بعد مرور ثالثة أشهر عن وصوله إىل احلكم، سعى غورباتشوف خالل دورة للجنة              
، مـن   إصالحات جذريـة   إىل إقناع كبار مسؤويل احلزب والدولة حبتمية إجراء          )1985 جوان   11(

النظرة الرتيهة والعادلة تقودنا إىل استنتاج واحد منطقي وهو أن البلد كان على حافة       ((خالل دقه لناقوس اخلطر     
القتصادي يف حالـة كارثيـة، إذ أن        لقد كان الوضع ا   . )2 ())ليس لدينا متسع من الوقـت     ((،  )1())األزمة

  .)3()1985جوان  ( % 3.1إىل ) 1984جوان  (% 4,5اإلنتاج الصناعي اخنفض من 
يف كل مرة   ((:  حيمل يف جعبته حلوال جاهزة     مل يكن  -رغم إميانه بالتغيري  -أن غورباتشوف   يبدو  

 ولنفرض أننا نرتكب أخطـاء، ومـا        ...وحاولواجربوا دائما   . ال تتراجعوا أبدا  : أقول هلم ... العاملنيأتقابل مع   
سنجرب كـل   (( ،)4))(العيب يف ذلك، نستطيع أن نصلحها، هذا أفضل دائما من البقاء جالسني مكتويف األيدي             

 بالنظـام   هيف ظل متسك  " التغيري اجلذري "لكن ماذا تعين عبارة      و .)5))(األساليب ونضعها يف حمك االختبار    
، )6())...يف إطار اإلصالح هي الغائية اليت يتفق بشأهنا كل الشعب الـسوفيايت           إن تعزيز االشتراكية    ((االشتراكي  

 ليست قائمة يف طبيعة النظام االشـتراكي، بـل يف اسـتخدام نـاقص               (...)إن الصعوبات اليت اصطدمنا هبا      ((
من جديد، أننا   اليت كثر ترديدها يف الغرب أود أن أؤكد         ... أنه من أجل وضع حد لألقاويل     (( ،)7())...إلمكانياته

ضـمن أطـر االشـتراكية ال       ...جنري التغيري يف بالدنا بالتطابق مع اخليار االشتراكي، ونبحث عـن إجابـات            
 يف طبيعـة النظـام      يكمـن ال   -من وجهة نظر غورباتـشوف    – مبعىن أن املشكل      .)8())...خارجها

  .ظيفياالشتراكي يف حد ذاته، من حيث كونه صاحل أو غري صاحل، بل يف وجود خلل و
  
  
  
  

  ـــــــــ
  .19 ص  مرجع سابق، ميخائيل سرغيفيتش غورباتشوف،-)1(
  128-127 ص  مرجع سابق  أرنست ماندل،–)3(، )2(
  .95 ، ص مرجع سابق ميخائيل سرغيفيتش غورباتشوف، -)5(، )4(
  .183 ميخائيل سرغيفيتش غورباتشوف، نفس املرجع، ص -)6(
  .8 ص فس املرجع،نمجال عبد املالك، راجع مقدمة  –)7(
  .77  صأسامة عكنان، إعصار حرب اخلليج، رياح الشرق هتب على مستقبل العامل، دار الشهاب، –)8(
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   :البرييسترويكا وإعادة اهليكلة االقتصادية:  األولاملطلب
يكتسي اإلصالح االقتصادي أولوية إصالحات غورباتشوف اليت شرع فيها مباشرة عقب 

الدبلوماسية، اجملال العسكري، : يتعني علينا أن نتحرك يف اجتاهات خمتلفة يف وقت واحد(( توليه مقاليد السلطة
فالتخفيف من حدة األزمة االقتصادية . )1))(كل شيء السياسة، والدعاية بطبيعة احلال، واالقتصاد أوال وقبل

 للخروج من وتفادي السقوط احلر على املدى القصري، والرفع من مستوى النمو االقتصادي متهيدا
 وسد اهلوة اليت ما فتئت تتسع بني الدول الغربية املتقدمة وبني االحتاد السوفيايت الذي بدا قابعا ،األزمة

(uskoriénie)  من خالل التعجيليف اخللف، على املدى املتوسط،
بتحقيق معدالت النمو وجتسيد  )*(

 اإلصالحي بقيادة غورباتشوف تشكل األهداف الرئيسية للجناح )2(سياسة استثمارية جد طموحة
مدعوما باجلناح البريوقراطي احملافظ بقيادة ليغاتشيف، أما األداة أو الوسيلة لتحقيق هذه املرامي فهي 

  .البرييسترويكا
   :ة البرييسترويكاـ ماهي-01

 الذي أضحى متداوال يف كل أحناء املعمـورة         (Perestroika)" رويكاتالبرييس"شكل مصطلح     
كم يف االحتاد السوفيايت موضوع العديد من تساؤالت املختصني،         احلورباتشوف إىل   عقب وصول غ  

  . أو املغزى الدقيق هلذا املصطلح الذي مت إدراجه يف قواميس كافة بلدان العاملالسيما فيما خيص املعىن
 (Restructuration)" جتديد البنيات "أو  " إعادة اهليكلة "أو )*(*"البرييسترويكا"يكتنف اصطالح   

جتاوز : فهي حتمل من وجهة نظر مبتدعها دالئل خمتلفة       . ، الكثري من اللبس والغموض    )3(أو اإلصالح 
حالة الركود، تعطيل جهاز الكبح، خلق نظام ديناميكي وفعـال للتعجيـل بالتنميـة االقتـصادية                

قـة، املكاشـفة    واالجتماعية، إعادة االعتبار لدور اجملتمع، تشجيع املبادرات الفردية واجلماعية اخلال         
والنقد الذايت، التخلي عن األساليب اإلدارية يف التسيري االقتصادي، املزاوجة بني االقتصاد املخطـط              
والثورة العلمية والتكنولوجية، حتسني املستوى املعيشي للمواطن، القضاء على االحنرافات االجتماعية،           

أو كمـا   . )5 ())جوانب احلياة الـسوفياتية   جتديد كامل لكل    ((وباختصار شديد البرييسترويكا هي     . )4(…
جتديد متعدد اجلوانب واألهداف حلياة اجملتمع ككل على مـستوى الدولـة   ((عرفها أحد الباحثني العرب هي  

  .)6())واحلزب
  ـــــــــ

  . 9ص مرجع سابق، ، فنظرات جديدة على بالدنا وعلى العامل ملؤلفه غورباتشو: برييسترويكاال: للكتاب مجال عبد املالك، مقدمة -)1(
  .كلمة روسية تعين التسريع –)*(
  . 85 ص  مرجع سابق،،جريارد ديشان –)2(
  .نظرات جديدة على بالدنا و على العامل: لكن غورباتشوف أعطاها مدلوال أعمق من ذلك بكثري يف كتابه البرييسنرويكا" إعادة البناء" كلمة روسية تعين -*)*(
  . 7 ص ، مرجع سابق غورباتشوف،-)3(
  . 32،33ص ص   نفس املرجع، غورباتشوف،-)5(، )4(
  . 24ص ، )15/03/1989-20/02( السنة اخلامسة 52العدد ، دنيا العرب، "إشكاليات البرييسترويكا عربيا "عبد احلسني شعبان. د–)6(
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 المتثل شيئا جديـدا، إذ      -حسب بعض املختصيني يف الشأن السوفيايت     -إن مثل هذه التعابري     
 (E.Mandel)وهذا ما دفع أرنست ماندل      . ت اإلشارة إليها قبل البرييسترويكا بعقدين من الزمن       سبق

اليت جاء هبا غورباتشوف يكمن     " إعادة البناء اجلذرية  "إىل القول أن اجلديد الذي تنطوي عليه عملية         
إلنتاج الـسوفيايت   سترويكا يتمثل يف تطوير وحتسني ا     ي، أي أن اهلدف من البري     "العقلنة واملردودية "يف  

  . )1 (كما وكيفا، وبأقل تكلفة ممكنة
أهداف أخرى تكمـن يف التحـديث مبفهومـه الـشامل، ويف            " إعادة البناء "تتضمن عملية   

االستخدام العقالين للوسائل والطاقات واملوارد املتاحة، إدخال املكننة واملعلوماتية يف بعض القطاعات            
، إقرار مبدأ استقاللية املؤسـسات،      (*)احلقيقي للسلع واملنتوجات  االقتصادية احلساسة، مراعاة السعر     

حل مشكلة ندرة املواد االستهالكية األساسية، هتيئة االقتصاد السوفيايت وتوفري الشروط الـضرورية             
  .)2(لالندماج يف االقتصاد العاملي

" ويكاالبرييستر"مدى الغموض الذي يشوب اصطالح      " إعادة البناء "تعكس مضامني وأهداف    
 حينا التركيز على جمال معني وأحيانا على جوانـب          ياليت يتغري حمتواها وال يثبت على حال، فيجر       

  .أخرى، مما يفقدها معىن دقيقا، شأهنا يف ذلك شأن الكثري من املصطلحات املرتبطة بالسلوك اإلنساين
امتدادا طبيعيـا   " الثوري"سترويكا وفقا العتقاد صاحبها الذي أضفى عليها الطابع         يمتثل البري 
فأحداث ثـورة   . )3(هتدف إىل إحداث حتوالت جذرية    " تصحيحية"، فهي ثورة    1917لثورة أكتوبر   

قـال  . )4(ثمانيناتالأكتوبر توازي إىل حد ما اإلصالحات اليت هزت أركان االحتاد السوفيايت خالل             
قـول  عمبعىن أنه بعد إشـباع ال     . وبرإن الثورة الغورباتشوفية هي امتداد واستكمال لثورة أكت       ...(( :مينشيكوف

وحتقيق القوة املتمثلة يف الكرامة الوطنية، جاء دور األذواق وتنوعها وإشباع احلاجة االستهالكية اليت كان البد من                 
وقـال  . )5 ())التضحية هبا من خالل فترة حمددة وضمن إطار األولويات اليت مت اختيارها منذ بداية حركة التصنيع       

بـل أن   .  أهنا إصالحات ثورية   -وبنظرة واقعية -أعتقد  ((ده على الصفة الثورية للبرييسترويكا      أيضا يف تأكي  
 البد من اعتبار أن      (...)بعض املواطنني عندنا أخذ يصف ما حيدث بثورة ثانية بعد ثورة أكتوبر منذ سبعني عاما              

 -حسب أمني هويدي  –يسترويكا  وهتدف البري . )6 ())التغيريات احلاصلة ذات طبيعة ثورية وذات أمهية كبرية       
إىل إزالة جذرية وحازمة للعقبات اليت تعرقل التنمية االجتماعية، وتعين التضحية بالفروع من أجـل               

  .)7(انطالق اجلذور
  ـــــــــ

  .127ص مرجع سابق،  أرنست ماندل، –)1(
ه أكثر مما يستطيع استهالكه، األمر الذي دفع بالفالحني إىل تربية املزيد من الـدجاج                سعى خروتشوف إىل توفري اخلبز ملواطنيه جمانا على أساس أن ال أحد يأخذ من              -(*)

  .حمال للسخرية) خروتشوف(الذي يطعمونه اخلبز املتحصل عليه جمانا، مما جعله 
  . 127 أرنست ماندل، ص –)2(
  . 49 ص  مرجع سابق، غورباتشوف،-)3(
  . 41 ص  مرجع سابق، إنصاف مجيل الربضي،–)4(
   .26، 17  ص ص مرجع سابق، غالربيت،-)6(، )5(
  .63 ص مرجع سابق، ،أمني هويدي –)7(
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أوضح غورباتشوف أن البرييسترويكا تشبه إىل حد ما تلك الثورات اليت شهدهتا العديـد      كما  
من بلدان العامل، من حيث درجة التغيري واالنتقال من حال إىل آخر، ولكنها ختتلف عنها من حيث                  

 وليس مببـادرة مـن      "علىاألثورة آتية من    "عتبارها جاءت مببادرة من السلطة السياسية       األسلوب، با 
حـسب اعتقـاد    -فالبرييـسترويكا   . )1 (، ومن مثة فهي ثورة سياسية هادئة      )ثورة شعبية " (األسفل"

كما يقول أحـد البـاحثني      - يترمهي  و. )2 ( ثورة حقيقية وليست جمرد حتسينا للواجهة      -صاحبها
إىل إجراء تغيريات عميقة تتمثل على اخلصوص يف ختليص االقتصاد من عـبء اهليمنـة                -السوفيات

-، فاألمر يتعلـق     ...والفساد وعلى خمتلف أشكال الرشوة      اقتصاد الظل البريوقراطية، والقضاء على    
بيد أن السؤال الذي يطـرح نفـسه        . بتشييد نظام جديد وإحالله حمل النظام القدمي       -هوفقا العتقاد 

  هل ترقى هذه اإلجراءات املعلنة إىل درجة نعت البرييسترويكا بالثورة؟ : بإحلاح
   :إجراءات إدارية وانضباطية -02

انتهينا فيما سبق إىل استنتاج مفاده أن الظروف االستثنائية اليت كان مير هبا االحتاد الـسوفيايت                
تشوفية إىل الواجهة السياسية،     التعجيل بدفع الغوربا   علىهي اليت أرغمت اجلهاز البريوقراطي احلاكم       

وهذا يعين أن املبادرة بـالتغيري      . أمال يف القيام باإلصالحات الضرورية للخروج من الطريق املسدود        
 النخبـة   ا مـصدره  1985الذي شرع األمني العام اجلديد يف تنفيذه غداة توليه السلطة يف مـارس              

احلزب وجـد القـوة     ((نفسه على ذلك    السياسية احلاكمة ممثلة يف شخص غورباتشوف الذي يؤكد ب        
والشجاعة لتقييم الوضع بكل حكمة وتعقل، كما وجد نفس القوة والشجاعة لالعتراف حبتمية إجـراء عمليـة                 

 مل  النظام الـسياسي  وهذا يعين أيضا أن غورباتشوف كجزء من        . )3))(حتويل وتغيري عميقة ومن األساس    
مهما كانـت   -اعته الذهاب بعيدا يف عملية التغيري       يكن حرا يف سياسته اإلصالحية، ومل يكن باستط       

 على األقل خالل السنوات األوىل للبرييسترويكا، وهذا ما يفسر شـروعه يف إجـراءات               -طموحاته
  .  طابع إداري وانضباطياتذ
 لكي يتسىن له مترير سياسته اإلصالحية كان علـى        :  تطهري إداري وجتديد نسيب للنخبة السياسية      -أ

 السياسي، من خالل تدعيم حميطه القريب بأمساء غورباتـشوفية تقامسـه            هصني موقع غورباتشوف حت 
ا، والعمل يف املقابل وحبذر     ما يفرقه نفس األفكار والتوجهات، أو على األقل أن ما جيمعها به أكثر مم           

 عناصر مناوئة لكـل تغـيري،   -يف تقديره-شديد على إقصاء أو هتميش الوجوه املتشددة اليت تشكل       
فأية . اة منه للثقل السياسي الذي يتمتع به احملافظون الذين يعود هلم الفضل يف بلوغه سدة احلكم               مراع

حماولة منه لالستئثار بسلطة اختاذ القرار أو سوء تقديره مليزان القوى، قد يؤدي إىل تكرار سـيناريو                 
  ).العزل(خروتشوف 

  ـــــــــ
  .77، 56ص   ص مرجع سابق، غورباتشوف،–)1(

Voir l’avant –propos de Jean Gueit, op cit, p 8. )2(-  
  . 19ص  مرجع سابق، غورباتشوف، -)3(
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هلذا الغرض استهل غورباتشوف فترة حكمه بعملية تطهري وجتديد جزئي للنخبة الـسياسية،             
فعمل على تعزيز حميطه بعناصر تكنوقراطية كانت تشكل القاطرة األماميـة للبرييـسترويكا، مـن               

األول كان سفريا يف كندا قبل اسـتقدامه مـن          ،  اكوفليف وإدوارد شيفارنادزه  يلكسندر  ا: )1(بينها
طرف غورباتشوف الذي كلفه بإدارة شؤون قسم الثقافة والدعاية قبل أن يصبح عضوا يف املكتـب                

 وساهم ضمن الفريق اإلصالحي يف االنفتـاح الفكـري          ،السياسي، ويعد من أبرز الوجوه اجلديدة     
والثاين القادم من   . )2("مبهندس البرييسترويكا "تمع السوفيايت، فقد عرف لدى الغرب       والسياسي للمج 

، املعروف بتوجهاته اإلصالحية يف امليدان الزراعي وحبملته ضد الفـساد           )أمني سر احلزب  (جورجيا  
ندره غروميكو الذي أسندت إليه     ألوالرشوة على مستوى اجلمهورية فقد عني وزيرا للخارجية خلفا          

ورغم نقص جتربته إال أنه متكن      . )3(م رئاسة جملس السوفيات األعلى وهو منصب فخري ليس إال         مها
فضال عن خنبة من املساعدين واملستـشارين مـن         . من تغيري جمرى العالقات الدولية يف ظرف وجيز       

 اختصاصيني يف علم االجتماع، االقتصاد، والفلسفة الذين شكلوا كوكبة مـن االنتلجنـسيا              همبين
  .اإلصالحية" براغ" ثالثة من مجاعة بينهمسوفياتية تتمتع بقدر من االستقاللية وحرية التفكري، من ال

مبوازاة ذلك جترأ غورباتشوف يف ظرف سياسي صعب مفتوح على كل االحتمـاالت علـى           
القيام حبملة تطهري واسعة مشلت إطارات احلزب والدولة املوروثة عن العهد الربجينيفي واليت كانـت               

وكان من بني ضحاياها أمساء من الوزن الثقيل على غرار          .  حجر عثرة أمام التغيري    -يف نظره -شكل  ت
 أحد منافسيه على السلطة بإحالته على التقاعـد لـدواعي صـحية،             (G.Romanov)رومانوف  . غ

 سنة، مؤسس البحريـة الـسوفياتية       77 البالغ من العمر     (S.Gorchkov)غورشكوف  . واألمريال س 
ويف . )4( الذي ظل على رأس اإلدارة السياسية للجـيش        (A.Lipichev)ليبيشيف  .، واجلنرال أ  احلديثة

من العامل إىل الوزير، يتعني علينا      (( حتذيرا شديد اللهجة     غورباتشوفخطاب له أمام أعضاء احلزب وجه       
   .)5))(جيب على غري املهيئني لذلك أن يفسحوا لنا اجملال مفتوحا. مجيعا أن نغري السلوكات

كما أقدم الزعيم السوفيايت اجلديد منتهزا حالة التشهري بالفساد واآلفات االجتماعيـة بفعـل              
 عـضوا يف املكتـب      12 أعضاء من جمموع     05، و )6( من الوزراء  % 70الغالسنوست على استبدال    

 يف اللجنـة    24 رؤساء أقسام من مجلـة       10، و ) عضوا 14جرى رفع العدد فيما بعد إىل       (السياسي  
األمنـاء العـامني      مـن  50 يف اجلمهوريات السوفياتية، و    15 للحزب من أصل     ء أمنا 04كزية، و املر

  114و )7( عضوا320يف اللجنة املركزية من أصل   عضوا،138يف احلزب، و 150للمناطق من جمموع 
  ـــــــــ

  . 251-250ص  مرجع سابق، غريد روغ، –)1(
  .27، ص 1998روحي البعلبكي، دار العلم للماليني، الطبعة األوىل . د: وفيايت، تعريب يوم لالحتاد الس100 بوريس بانكني، آخر –)2(
)3(– Michel Lafon, op cit, p 171.  
)4( ،)5(– Michel Lafon, Ibid, p 169.   

Jean Gueit,  «  La critique de l’inerté et de la stagnation  « dans les années Gorbatchev,op cit, p 20. )6(-  
  . 161 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)7(
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، فيما  ا آخر 66 قاضيا وحتويل    14، وإقالة   )1(معهد البحث ألكادميية العلوم    يف   275مسؤوال من جمموع    
وبلغ عدد املوظفني الذين صدرت يف حقهم إجراءات عقابية خمتلفة          . آخر لعقوبات إدارية   837تعرض  
البريوقراطيني على التقاعد، والزج ببعضهم يف السجن،       ، ومتت إحالة آالف     )2( ألف موظف  32حوايل  

  .)3(بتهمة الفساد والرشوة
تطعيم النخبـة   من   - حد ما  إىل-يتضح من خالل هذه األرقام أن الزعيم السوفيايت قد متكن           

إال أن قرارات التطهري اإلداري     . السياسية بدماء جديدة كان يعتقد أهنا تشكل القوى احملركة للتغيري         
 بقيـادة   )4(جهاز الكـاجييب  تها  ذاهتا مل تشمل اهليئات القيادية يف احلزب والدولة ويف مقدم         يف حد   

  ).لعل ذلك يعود إىل دور هذا اجلهاز يف ارتقاء غورباتشوف سلم السلطة(تشيربيكوف 
ينهم سبق هلم أن قضوا جزءا هاما من مساراهتم         يعالوة على ذلك، كان معظم الذين جرى تع       

كما أن غورباتشوف وضع ثقته يف عناصر قيادية حمافظة كانـت تظهـر             . )5( الدولة املهنية يف أجهزة  
 الرجل الثاين يف احلزب     (E.Ligatchev)لبرييسترويكا على نار هادئة، وعلى رأسها ليغاتشيف        لوالءها  

والدولة والذي كان يتمتع بصالحيات واسعة باعتباره املشرف على أمانة سر اللجنة املركزية، وعلى              
 (L.Zaikov)زيكـوف   .ريع القرارات الصادرة عنها، وعلى شؤون العقيدة وموظفي احلزب، ول         مشا

ري شؤون الدولة، يف حالـة غيـاب غورباتـشوف          يعضو يف املكتب السياسي الذي كان يتوىل تس       
وغريها من العناصر القيادية احملافظة اليت كانـت        ) رئيس احلكومة (وليغاتشيف، ونيكوالي رجيكوف    

ني العام بضرورة جتديد احلزب وجهازه املهتري، ووجوب إعطاء نفس جديـد للتنميـة              تشاطر األم 
فيلغاتشيف . االقتصادية والتحديث التكنولوجي، دون أن يكون على حساب النظام السياسي القائم          

 على  اعترب الغالسنوست وحرية الصحافة خطر    أكان يرى بوجوب حصر التغيري يف نطاق أضيق         الذي  
  .)6( وأيديولوجيتهاحلزب الشيوعي

 الطابع اهلجني للقيادة السياسية يف عهد غورباتشوف اليت كانت تتشكل من            ،يستشف مما سبق  
فضال عن أن كل جناح     . حمافظ بقيادة ليغاتشيف وإصالحي بزعامة غورباتشوف     : جناحني سياسيني 

حيني مل يكـن    يضم متشددين ومعتدلني، وهذا ما انعكس على عمليات التغيري مما يعين أن اإلصـال             
البعض ال يرغب يف إعادة اهليكلة الـيت        ((لديهم هامش كاف للتحرك، الشيء الذي يؤكد عليه زعيمهم          

  .)7)) (حنن بصدد القيام هبا إهنم يعملون على زرع بذور الشك يف النفوس حول ضرورة اإلصالح
  ـــــــــ

)1(– Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 46.   
  . 165 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)2(
)3(– Michel Lafon, op cit, p 169.   
  . 165-164 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)4(
)5(– Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 45-46.  
  . 327 ص  مرجع سابق، غريد روغ،–)6(
)7(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 47.  
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يبدو أن التقرير الذي أعدته الباحثة السوسيولوجية تاتيانا زاسـالفال           : مكافحة اآلفات االجتماعية   -ب
(T.Zaslavla)   اليت توصلت فيه إىل وجود خلل يف العالقة بني العمالـة الـسوفياتية وأداة               1983 عام 

 1982اليت اختذها أندروبوف خالل الفترة ما بني نوفمرب         اإلنتاج، وكذا اإلجراءات االنضباطية العابرة      
 دفعـا اجلنـاح     حـامسني  ميثالن عنصرين    )1( هبدف إعادة النظام للمجتمع السوفيايت     1984وفيفري  

   .اإلصالحي  إىل الشروع يف تدابري ذات طابع انضباطي استهدفت حماربة اآلفات االجتماعية
مقاومة آفيت الرشوة والفساد اللتني كان يعـاين        شرع غورباتشوف منذ وصوله إىل احلكم يف        

ومن بني الشخصيات   . منهما االحتاد السوفيايت معتمدا أساسا على التدابري القهرية واملتابعات القضائية         
 وليد عثمانوف وزير سابق لصناعة القطن جبمهورية أوزباكـستان          ،اليت دفعت مثن هذه اإلجراءات    

مة التزوير املتعمد لنتائج حماصيل القطـن، وحـصوله علـى            بته ،الذي صدر ضده حكما باإلعدام    
 الذي كشفت   ، مليون طن من القطن    4.5مكاسب مادية ومعنوية لقاء تقدميه أرقام مزيفة تفيد بوجود          

 من موظفي وإطارات اجلمهورية     2000إقالة أكثر من    ، وكذا    أصال يف الواقع   هوجودعدم  التحريات  
البوليسية ضد البريوقراطيني املتهمني بتعاطي الرشوة والفساد أثبتـت         غري أن التدابري    . )2(هممن مناصب 
من املنشآت األوزباكية عادت إىل عادهتا القدمية بإرسـال          % 40 حيث تبني فيما بعد أن       ا،حمدوديته

 منـها   147تضح أن   إ مزرعة مجاعية كانت حمال للمراقبة       200تقارير مزورة إىل موسكو، فمن أصل       
  . )3(صحيحةبعثت معلومات غري 

 اليت شنها اإلصالحيون ضد اإلدمان على الكحول من أشهر اإلصالحات املرتبطة            )*(تعد احلملة 
 والذي يرجع أسـباب     ))جيب التوقف عن تناول الكحول    ((بالبرييسترويكا اليت كان صاحبها يردد دوما       

سـية للمـواطن    وعجز النظام عن تلبية احلاجـات األسا       انتشارها إىل عدم اكتراث مصاحل الدولة،     
  . )4(السوفيايت

لقد حظيت هذه اآلفة باهتمام كبري من لدن النخبة السياسية، حيث خصصت هلـا اللجنـة                
املركزية للحزب الشيوعي دورتني كرستهما كليا لدراسة املعضلة واختاذ تدابري ضد تعاطي الكحول             

 هبذه اآلفة الرهيبة إىل أبعادها      ويعوز اهتمام القيادة السياسية   . 1985 من جوان    ابتداءشرع يف تنفيذها    
 معدل عمر تدين(والصحة العامة  ) التغيب عن العمل  (الوطين  اخلطرية وعواقبها الوخيمة على االقتصاد      

  . )5()املواطن السوفيايت مقارنة بالدول الصناعية األخرى
  ـــــــــ

                           Marie-Agnés Crosnier » la politique économique de Mikhail Gorbatched : de l’indécision )1(-  
à la banqueroute » dans Les années Gorbatchev L’urss de 1985à 1991, op cit, p 103.  

  . 255، 254 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)3(، )2(
 . لكنها كانت أقل شدة1972 و1958 هذه احلملة ليست األوىل من نوعها بل سبقتها محالت مماثلة خالل أعوام -(*)

                                                                                                               Irene Commeau-Rufin, op cit, p 34 –(4) 
  .256 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)5(
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حمالت البيع، املتابعة القضائية، إعطاء تعليمـات       غلق  (كانت هتدف التدابري اإلدارية والقمعية      
إىل ختفيض استهالك الكحول بنـسبة      ) ...صارمة ملسؤويل املنشآت بتطبيق القانون يف أماكن العمل       

ورغم أن احلملة سامهت يف تقليص عدد حوادث املـرور والعمـل،             .)1(1990 قبل حلول عام     50%
تضاعف النشاط  :  إجيابياهتا فاقت إال أن سلبياهتا     )2()د يف لينينغرا  % 20(ويف تراجع نسيب لالستهالك     

مليار روبـل،    12وفقدت خزينة الدولة    ،  )3(، وحدوث ندرة مادة السكر    غري مسبوق السري بشكل   
    . )4(1984 من إيراداهتا مقارنة بسنة % 03أي 

ا  بفشل تدابريها الزجرية واألخالقية؛ لكوهن     1988لقد اعترفت مجاعة غورباتشوف يف خريف       
فاإلقبال اجلماعي على الكحول ال ميكن النظـر        . مل تأخذ بعني االعتبار الطبيعة االجتماعية هلذه اآلفة       

إليه باعتباره سلوكا منحرفا دخيال على اجملتمع السوفيايت، بل هو سلوك ناجم أصال عـن األزمـة                 
 االجتماعية  ةيه آفاق الرؤي  املعنوية والنفسية اليت كان يعاين منها املواطن الذي فقد األمل وانعدمت لد           

ن التدابري االنضباطية وحىت األخالقية ليست كافية الحتواء اآلفة مامل يـتم            إومن مثة ف  . )5(والسياسية
  . أخذ خلفياهتا السياسية االجتماعية والسيكولوجية بعني االهتمام

 يف مـاي    بعد مرور عام عن احلملة ضد اإلدمان على الكحول اليت أثبتت فيما بعد فشلها، مت              
 إصدار ثالثة نصوص قانونية تتضمن إجراءات مماثلة ضد املداخيل املكتـسبة خـارج نطـاق                1986

ول له نفسه استعمال ممتلكات تابعـة       سالوظيفة الشرعية، تتمثل يف اختاذ تدابري عقابية ضد كل من ت          
  .)6(للدولة ألغراض شخصية

ن بذل جهد كبري وقضاء وقت طويل        إىل منع السوفيات م    ييف الواقع كانت هذه القوانني ترم     
 بيد أن املراقبة املكثفة واملطاردة املـستمرة        ،يف ممارسة نشاطات موازية على حساب وظائفهم الرمسية       

ملمارسي اقتصاد الظل أدت إىل تقليص حجم السلع واخلدمات اليت يوفرها االقتصاد املوازي، وخلق              
  .)7(تماعية امليسورة احلالصعوبات يف التموين، السيما بالنسبة للفئات االج

 أثبتت مرة أخرى التدابري االنضباطية فشلها يف القضاء على النشاطات االقتصادية غـري              لقد  
ا مب ور ،القانونية اليت كانت تغطي يف الواقع أحد أوجه العجز الذي كان يعاين منه االقتصاد السوفيايت              

خفيف الضغط والتعامل مبرونة مع هـذه       هذا الذي دفع بوزارة العدل إىل إصدار تعليمات تقضي بت         
  . هلذا النشاط، وشجع صناع القرار على إعطاء صبغة قانونية )8(قصد عودة األمور إىل نصاهبا الظاهرة

  ـــــــــ
)1(– Marie-Agnés Crosnier, op cit, p 103.  

                                                                                                               Irene Commeau-Rufin, op cit, p 35 –(2) 
)3(– Michel Lafon, op cit, p 168.  
  .58 جريارد ديشان، مرجع سابق، ص  –)4(
  .258 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)5(
)6( ،)7( ،)8(- Marie-Agnés Crosnier, op cit, p 103,105.   
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    :ةـة االقتصاديـ إعادة اهليكل-03
أشار البعض بطريقة غري مباشرة إىل عدم جدوى اإلجراءات اإلدارية والتقنية املتخذة من طرف              
الفريق اإلصالحي بقيادة غورباتشوف بإيعاز وضغط احملافظني بزعامة ليغاتشيف، ويتجلى ذلك مـن             

ادة من جهـة، وبـني      ر الوضع على ما هو عليه واالنتقادات احل       اخالل التفاوت امللحوظ بني استمر    
وأمـام  . )1( من جهة أخـرى    غموض مقترحات األمني العام وعجزه عن التخفيف من حدة األزمة         

 اإلجراءات ذات الطابع اإلداري واالنضباطي كـان جيـري          انسداد الوضع االقتصادي وعدم فعالية    
القاضـي  ) 1985ن  جوا( "األزفستيا"الصادر يف   " وسيربسكفتقرير نو "التفكري يف االقتراح الوارد يف      

ويل املنشآت  ؤاالت الزراعية، احلرف واخلدمات، وتعزيز سلطة مس      اجملبتوسيع نطاق امللكية الفردية يف      
  . )2(االقتصادية

دفعت الغالسنوست والقراءة املوضوعية للتاريخ السوفيايت      :  خطوة حنو االعتراف بالقطاع اخلاص     -أ
قـل  نقفة إىل إدراك العالقة بني اإلجنازات املتواضعة إن مل الكثري من فئات اجملتمع، والسيما النخبة املث 

اهلزيلة للزراعة وسياسية الـتأميم اليت جردت الفالح من حافزه الذايت وشعوره باملسؤولية، وجعلتـه              
  . )3(خاضعا ألوامر بريوقراطية فوقية غري مالئمة

 كان يغطي   - الشرعي رغم طابعه غري  – أن اقتصاد الظل     اإلصالحيونباإلضافة إىل ذلك أدرك     
 إىل إصدار قانون    1986أحد أوجه العجز الذي يعاين منه اقتصاد البالد، األمر الذي دفعهم يف نوفمرب              

 اليت ميكن أن متارس يف إطار تعاوين أو (L’initiative privée)يسمح بفتح اجملال أمام املبادرة اخلاصة 
على يف البداية    أقتصرعتراف بالقطاع اخلاص     غري أن القانون الذي شكل خطوة جريئة حنو اال         .فردي

اليت ...)   املصانع ،األراضي(النشاطات الزراعية احلرفية واخلدماتية، دون أن يشمل اجملاالت األخرى          
لذلك مل تستوعب هذه النشاطات     . )4(تبقى أمالكا عمومية، وحظر على املعنيني توظيف عمال أجراء        

  .)5 ()1988مارس ( مساهم 250.000و) 1987أكتوبر (هم مسا 80.000سوى عدد قليل قدر حبوايل 
 هنا جبالء بصمة اجلناح احملافظ يف السلطة السياسية الـسوفياتية املـستند إىل القـانون                تظهر

، ودوره  )6( املشاريع الفردية اليت تستأجر عماال باعتبارها مشاريع رأمسالية        حيظرالسوفيايت الذي كان    
يؤدي إىل التراكم يف الثروة واستغالل      أن  للقطاع اخلاص الذي من شأنه      يف التصدي   ) اجلناح احملافظ (

لذلك سارعت صحافة احلزب إىل إدانة نظام       . )7(عمل اآلخرين، والعودة بالتايل إىل وضع االغتراب      
  .  )8( جمرد بؤر للمضاربة والثراء غري املشروعأعتربهتاالتعاونيات اليت 

  ـــــــــ
  .129،131 ص رجع سابق، م أرنست ماندل،–)2(، )1(

) 3( ،)4(– Marie-Agnés Crosnier, op cit, p 103-108  
  .89 ص  مرجع سابق،،جريارد ديشان –)5(
 .15، 95 ص  مرجع سابق،،جون كنيث غالربيت وستانسالف مينشيكوف -)7(، )6(
)8(–                   Anatoli Sobtchak, chronique d’une chute annoncée, traduit du russe :Frank Trannoy et autres, 

Edditions PPN 1991., p 36.   
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الذي مت إدراجه مشكال بذلك خطوة حنـو حريـة املبـادرة        " فرق العمل بالتعاقد  "كان نظام   
أو العمال إنشاء تعاونيـات     ) ينتمون يف الغالب إىل عائلة واحدة     (يتيح جملموعة من املزارعني     ،  الفردية

، بنايـات،   ةالتسيري تقوم عن طريق اإلجيار باستغالل قطع أراضي، قطعـان ماشـي           تتمتع باستقاللية   
، وعندما تتحصل على األرباح تسدد مستحقات اإلجيـار وحتـتفظ لنفـسها             ...)حمالت، جتهيزات 

ففي امليدان الزراعي مسح هذا النظام من مضاعفة اإلنتاج، حيث أشارت بعض الدراسات             . )1(بالباقي
 من % 18,5 من احلبوب، و% 47,6 قدر إنتاجها 1985 عام  %30راعية اليت أجنزت  الزتأن التعاونيا
 من اإلنتاج احليواين، فيما متكنت إحدى الفرق املختصة يف تربية األبقار من مضاعفة              % 40املاشية، و 

  .)2(دخلها الشهري أكثر من ثالث مرات
 أستونيا، إذ قامت شركة خمتصة      أما يف جمال اخلدمات فقد جرى اختبار هذا النظام يف مجهورية          

 بتأجري إحدى مشاغلها جملموعة من التقنـيني مقابـل          "تالني"ـ  يف تصليح األجهزة اإللكترومرتلية ب    
االستفادة من   من األرباح وعلى تكاليف التصليح، على أنه ميكن هلؤالء التقنيني            % 30حصوهلا على   

إذ مل   ققت هذه التجربة جناحا مل يكن متوقعـا،       وقد ح . لقاء اخلدمات املقدمة هلم   مقابل من زبائنهم    
يعد الزبون ينتظر طويال حىت يتم تصليح جهازه كما كان عليه احلال يف السابق، وحتـسنت نوعيـة                  

  .)3( واستقرت األسعار يف مستوى معني ومقبولالرشاوىاخلدمات، واختفت 
جديـد أكثـر    دار قانون   كان لنجاح هذه التجربة أن دفع بالسلطات الفيدرالية العليا إىل إص          

، ويـشمل كافـة      أعطى أول حمتوى ملموس للبرييسترويكا     1988حول التعاونيات يف ماي     مالءمة  
أضحت النصوص اجلديدة أكثر جاذبية     و ،، ماحنا القطاع اخلاص أفاقا واعدة     )4(القطاعات االقتصادية 

مينعه القانون صـراحة    كل ما ال    "من ذي قبل، حيث أعطت للتعاونيات جماال أوسع للنشاط، إذ أن            
أصبح بإمكـان أي فـرد أو       : وهذا املبدأ خيتلف متاما عما كان عليه األمر يف السابق         ". مسموح به 

جمموعة ممارسة نشاطات ختص جماالت كانت فيما مضى حكـرا علـى الدولـة، مثـل البنـوك،                  
 400 إىل مليون و   1988، األمر الذي شجع على ارتفاع عدد املسامهني ليصل يف هناية سنة             )5(التأمينات

 إىل أن   )1987ديسمرب  (" بيزنس ويك "رغم تنامي عدد التعاونيات، إذ أشارت جملة        و .)6(ألف مساهم 
 تعاونية جديدة   8000 ألف شخص كانوا يزاولون نشاطاهتم يف مشروعات فردية، فيما كانت            200مثة  

قدر اليد العاملة النشيطة فيه      أمرا متواضعا بالنسبة لبلد عمالق ت      بدا ألف عضو، إال أن ذلك       80تضم  
  .)7( مليون شخص135

  ـــــــــ
)1(– Marie-Agnés Crosnier, op cit, p 108.  
  .135، 133 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)3(، )2(
  .89  ص مرجع سابق،،جريارد ديشان –)4(
)5(– Marie-Agnés Crosnier, op cit, p 108-109.  
  .89  ص مرجع سابق،،جريارد ديشان –)6(
  .136 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)7(
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 النظام مل متنع من انطوائه على وجه سليب يتمثل يف اتـساع نطـاق               اإن املزايا اليت وفرها هذ    
، األمر الذي دفع بأحد البـاحثني إىل        )1(اقتصاد الظل أحد مميزات االقتصاد السوفيايت منذ الستينات       

وعلـق  . )2())شبه إىل حد بعيد تشريع السوق السوداء والعمل غري الشرعي         إن طابع البرييسترويكا هذا ي    ((القول  
إنـه  ((أحد املسؤولني الذين كانوا يشغلون مراكز ريادية يف السلطة االقتصادية السوفياتية العليا قائال              

بالقدر الذي أصبح فيه اقتصاد الظل مقننا بدرجات واسعة، فإن ما كان يعترب يف املاضـي مـن بـاب الفـساد                      
  . )3())والرشاوي، أصبح يعترب مقبوال نظاميا

، إذ تشري بعـض التحقيقـات        (*)"بالوظيفة الثانية "لقد أدى هذا النظام إىل بروز ما يسمى           
 يرغبون يف القيام بعمل خاص       كانوا  مليون عامال مأجورا   50السوسيولوجية إىل وجود ماال يقل عن       

ولون ا مليون عامال كانوا يز    17ىل التأكيد على أن     إضايف، فيما يذهب بعض االقتصاديني السوفيات إ      
  . )4(بالفعل نشاطات موازية

النشاط املوازي لتلبية احلاجات وإشباع     " تطبيع"كان القائمون على البرييسترويكا يعملون على       
االنـضباطية يف  "الرغبات، ويف الوقت نفسه كانوا حيرصون من خالل تدابري إدارية وقمعيـة علـى     

  .وهذا يعترب أحد أوجه تناقضات البرييسترويكا، )5("العمل
يف ظل عجز جهاز التخطيط املركزي السوفيايت عن تأمني السلع : اتـة املؤسسـ استقاللي-ب

االستهالكية األساسية واخلدمات، جلأ الفريق اإلصالحي إىل منح املنشآت االقتصادية درجة معينة من 
لتنافس فيما بينها، آخذا بعني االعتبار ما يسمى باقتصاد االستقاللية يف اختاذ القرار، مقرا مبدأ ا

   ).العرض والطلب(السوق 
  من طرفعليهاملصادق " قانون املؤسسة والتوحيد الصناعي"مشروع يتمثل هذا اإلجراء يف 

ينص على إعطاء ، و1988دخل حيز التنفيذ اعتبارا من جانفي الذي  و)1987جوان (اللجنة املركزية 
إحداث و، )6(قتصادية مزيدا من احلرية يف اختاذ القرار، أي تقليص التدخل املركزي للدولةاملشاريع اال

تغيريات أساسية على مبادئ التخطيط، األسعار، ميكانيزمات التمويل، القروض، ناهيك عن جتديد 
صريف تسري نفسها بنفسها، وتقوم باإلنتاج وت أي ترك املؤسسة .بنية العالقات االقتصادية اخلارجية

ولة عن تسيري ؤالسلع انطالقا من االحتياجات احلقيقية للمنظمات احلكومية وخمتلف املؤسسات املس
ختضع األجور اليت يتقاضاها العامل للنتائج وشؤوهنا وليس مبوجب لوائح صادرة عن هيئات عليا، 

  .)7(احملققة، السيما املردودية واملستوى النوعي لإلنتاج
  ـــــــــ

 .67 ، ص مرجع سابق،يث غالربيت وستانسالف مينشيكوفجون كن –)1(
  .136 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)2(
  .70 ، ص مرجع سابق،جون كنيث غالربيت وستانسالف مينشيكوف -)3(

  .حنو خاص يف اجملر، بولندا ويوغوسالفيا أخرى موازية منتشرة على حياهتم بطريقة كانت هذه الظاهرة اليت تسمح للعمال الذين يتقاضون رواتب متدنية أن يؤمنوا –(*)
  .137 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)5(، )4(
 .78-76  ، ص مرجع سابق،جون كنيث غالربيت وستانسالف مينشيكوف -)6(
  .89، ص مرجع سابق ميخائيل سرغيفيتش غورباتشوف، –)7(
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ا وأن تتحمل التبعات يف على املؤسسات املعنية االعتماد على نفسها يف تسيري شؤوهنأنه مبعىن 
إىل حالة إفالسها، ألن الدولة لن تتدخل مثلما كان عليه احلال يف السابق إلنقاذها، إذ عليها أن تلجأ 

  .)1(لبنوك للحصول على قروض لتغطية أي عجز حمتملا
كان اهلدف من القانون املذكور هو توسيع نطاق هامش حترك املؤسسات على حساب 

 هلذا الغرض جردت .)2(ية، أي جعل االقتصاد يسري وفق ميكانيزمات اقتصاديةاألجهزة البريوقراط
يف ميدان ة اهليئات املركزية من الكثري من صالحياهتا اليت تركزت حول حتديد السياسة االستراتيجي
 جرى  اليتالدعم التقين واالستثمار، وأضحى من غري الضروري اإلبقاء على هيئات إدارية ضخمة

 على  %30ني الفيدرايل واجلمهوري وي على املستو %50تعدداها بنسبة تتراوح ما بني التقليص من 
، "الغوسبالن"ولذلك لقي هذا القانون مقاومة عنيدة من طرف بريوقراطي جلنة . )3(املستوى اجلهوي

شراف اليت كانت تؤمن هلم امتيازات ال حتصى، وكذا من طرف ألنه جردهم من صالحيات اإل
 انتخاب أن النصوص اجلديدة كانت ختول للعمال اعتبارملنشآت األقل كفاءة، على بعض مديري ا

  .)4(ؤهلني إلدارة شؤون مؤسساهتماملاملسريين 
ن استمرار اهليئات املركزية يف حتديد أسعار املواد األساسية املنتجة من طرف املؤسسات غري أ

 -إىل حد كبري-يدة شديدة املركزية، قلص ومضاعفة آليات الرقابة، وإنشاء بىن جد) نظريا(املستقلة 
قانون "ويل املؤسسات الذين كان بعضهم يتساءل عن جدوى ؤملس" التسيري املستقل"من هامش 
 يف تسيري مؤسساهتم، السيما فيما خيص حتديد األسعار، وربط ا مادام أهنم ليسوا أحرار"املؤسسة

 باإلضافة إىل ذلك جرى على مستوى بعض .)5(العالقات مع املتعاملني واليت ظلت بني أيدي الدولة
، ومنع )6(املؤسسات جتريد األجراء من حقهم يف انتخاب املديرين، وحرماهنم من املشاركة يف التسيري

 تصدير واسترياد سلسلة من املواد، ومل تعد حرة يف ممارسة 1989على املؤسسات ابتداء من مارس 
  . )7(ضيها مصلحة الدولةأي نشاط أو تفاوض، العتبارات سياسية تقت

نه يتضمن منح صالحيات أل ،قانون املؤسسة ينطوي على الكثري من التناقضاتلقد ظهر أن 
تسيري املؤسسات اليت يفترض أهنا ب املتعلقةلإلدارة املركزية ختول هلا حق التدخل يف بعض القضايا 

حد املسؤولني إىل التأكيد يف وقد دفعت هذه النقائص بأ. تعمل باستقاللية عن اجلهاز البريوقراطي
  .)8( من املؤسسات العمومية إىل القطاع اخلاص% 80 على أن بالده تعتزم حتويل 15/07/1991

  ـــــــــ
)1(– Marie-Agnés Crosnier, op cit, p 106.  

                             Anne de Tinguy » Gorbatchev va de l’avant  « , op cit, p 41 -(2)  
)3(– Marie-Agnés Crosnier, op cit, p 106.  
  .81 ، ص مرجع سابق،جون كنيث غالربيت وستانسالف مينشيكوف –)4(
)5( ،)6( ،)7(– Marie-Agnés Crosnier, op cit, p 110-113. 
  .05، ص 16/07/1991، الصادر يف 206 يومية اخلرب، العدد -)8(
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إصالح التجارة اخلارجية الذي شرع فيه ابتداء من كان اهلدف من  : حترير التجارة اخلارجية-ج
 هو خلق الشروط الضرورية من أجل تدعيم القدرات التصديرية للدولة مع التقليص يف 1986أوت 

 فاألمهية البالغة اليت أضحت تكتسيها ظاهرة االعتماد ،املقابل من حجم التبعية الغذائية والتكنولوجية
 دفعت اإلصالحيني إىل اختاذ قرار يقضي بإعادة هيكلة ،دول احلديثةاملتبادل بالنسبة القتصاديات ال

  .)1(1987التجارة اخلارجية مبوجب قانون دخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 
 - على سبيل التجربة-لقد مت إلغاء احتكار الدولة للتجارة اخلارجية اليت فتح جماهلا يف البداية 

 اختاذ قرار خيول جلميع املؤسسات االقتصادية 1988تمرب  مؤسسة، ليتم يف سب77أمام عينة تضم 
ومل تعد املؤسسات السوفياتية . واملالية وعلى مجيع املستويات احلق يف الولوج املباشر لألسواق العاملية

يف حاجة لوساطة من طرف الدولة، من أجل ) نظريا على األقل(مبوجب النصوص القانونية اجلديدة 
  . )2(املني األجانب وإبرام عقود جتارية معهمربط اتصاهلا مع املتع

 % 40 و35ا بـني  مب إنعاش التصدير خول القانون للمتعاملني اجلدد إمكانية االحتفاظ        سعيا إىل 
 ورغبة يف  .)3(العملة الصعبة القتناء مشتريات من اخلارج مبا يف ذلك املواد االستهالكية          بمن األرباح   

ري بأقل التكـاليف،    ي جتاربه ومهاراته يف التس    ،وجيا املتطورة للغرب  استفادة اقتصاد البالد من التكنول    
مسح املسؤولون خبلق مؤسسات خمتلطة على مستوى األقاليم السوفياتية مبسامهة رؤوس أموال أجنبية             

 ورغم أمهية هذا اإلجـراء      ،من شأهنا التقليص من حجم االسترياد، وملا ال التصدير حنو العامل الثالث           
يـرق إىل مـستوى     مل   املستثمرين األجانب من اقتحام السوق السوفياتية، إال أنـه           لكونه سيمكن 

 إىل إصدار قرار ينص على إلغـاء القيـود          1988تطلعاهتم، مما أدى بالفريق الغورباتشويف يف ديسمرب        
 .%100 إىل   % 49، حيث مث الرفع من نسبة املسامهة يف التجارة اخلارجية من            1987الواردة يف تشريع    

لى عكس ما كان عليه األمر يف السابق، ميكن ألي فرد سواء أكان سـوفياتيا أو أجنبيـا إدارة                   وع
إقرار حتفيزات مجركية خالل فتـرة انطـالق        وجرى  ري مؤسسة تقع فوق األراضي السوفياتية،       يوتس

  .، أي تكييف املنظومة القانونية السوفياتية وجعلها أكثر مرونة من ذي قبل)4(املشاريع
 على صناع القرار االقتصادي السوفيايت أن فتح اجملال أمام االستثمارات األجنبية            خافيامل يكن   

قد ميهد إىل خلق مناطق عبور على املناطق احلدودية، على غرار ما هو موجود يف الصني مما يؤهلـها                   
  .)5(ألن تصبح أقطابا تنموية جذابة

  
  ـــــــــ

                                 Jean Gueit » La restructuration en marche  «  dans les années Gorbatchev, op cit, p 32.–(1)  
)2( ،)3(– Marie-Agnés Crosnier, ibid, p 107.  
)4( ،)5(– Marie-Agnés Crosnier, ibid, p 107.  
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  : وإعادة هيكلة السياسة الداخليةالغالسنوست:  الثايناملطلب
 بني البرييسترويكا وبني كسر االحتكار االرتباطجود عالقة وثيقة توصلنا فيما سبق إىل و

وقراطي احلاكم الذي لعب دورا حموريا يف إعاقة عملية ريالسياسي املمارس من طرف اجلهاز الب
إعادة "االقتصادي ال ميكن أن تتم مبعزل عن عملية " إعادة البناء" مبعىن أن عملية .التحول االقتصادي

له رواد البريوسترويكا  ما تفطن هذاو.  إلنكارهالال سبيية، فثمة عالقة تكاملية السياس" اهليكلة
الحظوا املقاومة املتنامية اليت أبداها البريوقراطيون لعملية التحول اجلذري خوفا على مصاحلهم عندما 

درك مبرور  غريب، حينما أشار إىل أن الفريق اجلديد أدبلوماسي أكد عليه  الشيء الذي،(*)وامتيازاهتم
وبعد النتائج املخيبة ((: كتب جريارد ديشان قائال. )1(الوقت أمهية وضرورة تغيري طبيعة النظام السياسي

أال جيدر به إذا أن يغري "...حىت ولو إستعان برجال جدد"استحالة تشغيل النظام ] غورباتشوف[لآلمال أدرك 
نت يف حاجة إىل إضفاء الدميقراطية ليس فقط على وبالتايل فإن البريوسترويكا كا. )2))(النظام بالذات ؟

 غورباتشوف أداة أخرى أنتهجألجل ذلك، ، ستوياتاملالنظام السياسي فحسب، وإمنا على مجيع 
  .للتغيري مبوازاة مع البرييسترويكا، أال وهي الغالسنوست لتحقيق الدميقراطية على طريقته اخلاصة

   : ماهية الغالسنوست-01
 اليت تعين (Golos) هي كلمة روسية مشتقة من كلمة (Glasnost) الغالسنوست : مفهومــها-أ
، (Transparence) ويقابلها بالفرنسية ،)4("املكاشفة"، أو "النشر"، أو "العلنية" ويقصد هبا ،)3("صوت"

 وهو أستاذ خمتص يف التاريخ والعالقات الدولية أن (A.Gratchev)غراتشييف  . ويرى أ.أي الشفافية
 (Publicité)" إشهار" ال يعين الشفافية بل يقصد به ،طلح الغالسنوست وعلى عكس ما هو شائعمص
 ومع ذلك .)5(شاتها، كأن يقوم برملان ما بتمكني اجلمهور من اإلطالع على تفاصيل مناق"الذيوع"أو 

  . من كتب يف املوضوع على أن الغالسنوست تعين الشفافيةلفقد أمجع ك
 هي جزء ال يتجزأ من البرييسترويكا وشرط        -وجهة نظر غورباتشوف  من  –لغالسنوست  إن ا 

ـ    . )6))(حنن يف حاجة إىل الشفافية حاجتنا إىل التـنفس        ((أساسي للتغيري اجلذري     دى ويعتقد بعد، إدراكه مل
 أن الغالسنوست هي اخليار الوحيد لتقليص اهلوة        ،اتساع اهلوة بني النظام السياسي واجلماهري الشعبية      

 غورباتشوف على علم    …((: قال خبري غريب يف السياسة الداخلية السوفياتية       . الثقة املفقودة  واسترجاع
  . )7)) (االتصالنه حياول إجياد لغة تؤثر يف الشباب من أجل إعادة إ … بالشباب االتصالأن احلزب فقد 

  ـــــــــ
تيازات حريصة كل احلرص على التمسك بالسلطة و الدفاع عنها؛ ألن ضمان استمرار امتيازاهتـا                دلت الدراسات التارخيية أن الطبقات السياسية احلاكمة صاحبة االم         -(*)

  .مرهون ببقائها يف احلكم، و لذلك فهي ال تتردد يف إعاقة الثورة السياسية اليت من شأهنا إزاحتها عن السلطة
)1(- Jean-Benard Raimond, op cit, p 62.  
  . 87 ص  جريارد ديشان، مرجع سابق،-)2(
)3 (Michel Lafon, op cit, p 184.  
  . 219 ص حممد سيد رصاص، مرجع سابق، -)4(
)5(- Andrei Gratchev, La chute du kremlin, l’empire du non-sens, ADAGP, paris 1994., p 278.   
  .81 صمرجع سابق،  غورباتشوف، -)6(
)7(- Michel Lafon, op cit, p 182.    
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مل تكـن   الـيت   تخابه أمينا عاما للحزب إىل النهضة الروحية واالقتصادية         نلذلك أشار عقب ا   
مألوفة اجتماعيا، معتربا الغالسنوست مبثابة البديل عن نظام التعددية احلزبية، مؤكدا على ذلك مرارا              

 مهـا عنـصران   ]الغالسنوسـت [أيها الرفاق ليس لدينا حزب معارض، وعليه فإن النقد والنقد الذايت            ((وتكرارا  
فالغالسنوست هي بالدرجة األوىل إبراز الوجوه السلبية . )1)) ( أساسيان للنشاط العادي للحزب واجملتمـع    

 اخلاطئة يف البيئة السوفياتية، أي النقد والنقد الذايت بأسلوب جديد، واإلشارة إىل اإلمكانيات              األمورو
بات حديثة، من أجل إعطـاء دفـع   املعطلة أو إىل الظروف غري املواتية، وإىل ما جيب توفره من متطل     

   .)2(لالشتراكيةجديد 
.  يتضح شيئا فشيئا   االشتراكيةبدأ مضمون الشفافية باعتبارها عنصرا أساسيا جديدا للدميقراطية         

فاهلدف املعلن هو بعث ديناميكية اجتماعية، كسر اجلمود والسكون اللذين طبعا خمتلـف منـاحي               
 فالعلنية هي إذن أداة للتعبئة وتغيري العقليات        ،ملبادرة واملسؤولية احلياة، أي تعميم النقد وتنمية روح ا      

  .   )3(وإعادة النظر يف املوازين
 -على األقل خالل املرحلة األوىل للبرييـسترويكا      – االشتراكي متسك غورباتشوف بالنظام     إن

 جزئي  وتسييسالسياسي  تح النظام   فمقابل حرصه على ت   " رييالتغ"وبإشراف اجلهاز احلزيب على عملية      
  . )انتقائية ( إىل إضفاء دميقراطية جزئيةيدل على سعيهللمجتمع، 

أدرك رواد البرييسترويكا أن املبادرات الفوقية  :التحريك والتسييس اجلزئي للمجتمع:  غايتها-ب
 بالغرض املطلوب ما مل يتم حتريك وإشراك اجملتمع بدليل الفشل الذي منيت به يللتغيري ال تف

 مبعىن أن مبادرة النخبة السياسية احلاكمة بالتغيري .دروبوفنخروتشوف وكوسغني وأحماوالت 
الذي يعترب سندا رئيسيا ) اجملتمع" (األسفل"باعتباره أمرا حتميا غري كاف ما مل يواكبه جتاوب من 

 ولذالك كان على الغالسنوست استفزاز اجملتمع وإيقاظ روح الضمري لديه، من خالل ،للتحول
 حقه يف املشاركة السياسية وتقرير مصريه ،د على ضرورة صيانة كرامته، استرجاع حريتهالتأكي
 فالشفافية مل تكن فقط أداة مليالد حياة سياسية جديدة يف البالد، بل كانت تسعى إىل هتيئة ؛بنفسه

 بل وحىت حرصه ومتسكه ،حتضان مؤسسات دميقراطيةال ليس فقط )4(اجملتمع من مجيع النواحي
 وهذا ما يفسر دعوة غورباتشوف خالل ،فاع عن هذه املؤسسات أي خلق تقاليد دميقراطيةبالد

، هذا إذا كان هناك جمتمع مدين مبفهومه )5(انعقاد املؤمتر التاسع عشر للحزب إىل تعبئة اجملتمع املدين
  .احلديث

  
  ـــــــــ

)1(- Michel Lafon, op cit, p 177.  
  .84ص ، 1995بريوت، الطبعة الثالثة -راطية أوال الدميقراطية دائما، املؤسسة العربية للدراسات والنشرالدميق عبدالرمحان منيف، -)2(

   Jean Gueit » La restructuration en marche  « , op cit,  p 32. ) 3(-  
)4(- Andrei Gratchev,op cit,  p 142-143.   
)5(- Anatoli Sobtchak, op cit,  p 13.   
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 اهلدف املتوخى من الغالسنوست اليت أطلق هلا العنان توازيا مـع البرييـسترويكا              باإلضافة إىل 
املترددة، املتمثل يف إخراج اجملتمع السوفيايت من قوقعته، وجعله أكثر ديناميكية وتقرير مصريه بنفسه              

السوفيايت يف اجتـاه    روح الشعور باملسؤولية لدى الشعب      ...أن نعمل على إحياء   ...الرئيسية...إن من أوىل املهام   ((
، ومن مثة التنفيس عن شرائح عريضة تعاين مـن احبـاط شـديد، كـان يرمـي                  )1)) ( بالده ريمص

 كان يأمل : االقتصادية" إعادة اهليكلة " تغطية العجز أو الوجه السليب لعملية         إىل الغورباتشوفيون أيضا 
، "إعادة البناء "بية على عملية    كون للمناخ السياسي اجلديد انعكاسات إجيا     يق اإلصالحي يف أن     يالفر

 وما السعي إىل إضـفاء الدميقراطيـة علـى          .)2( احللول للمشاكل املطروحة   واقتراحبتسهيل البحث   
مستوى املؤسسات، من خالل السماح للعمال بانتخاب مديريهم، إال تطمينا هلم وحماولة إبعاد عنهم              

  .)3(الشعور باحتمال دفعهم مثن اإلصالحات
ح اجملال حلرية الرأي والتعبري والكتابة والنقد للبىن االجتماعية والسياسية هلذا الغرض فت

، من أجل حترير التوتاليتاريةالسوفياتية أمام وسائل اإلعالم واملثقفني بعد أكثر من سبعة عقود من 
رغامه على تقدمي التنازالت إللضغط على اجلهاز البريوقراطي لاجملتمع ولو جزئيا وشحذ مهمه 

رية، على الرغم من أن خيار الشفافية كان ينطوي على خماطر مجة باعتباره عملية دياليكتيكية الضرو
 ،بني ضرورة انفتاح السلطة البريوقراطية على اجملتمع، وإمكانية حترك وزحف القاعدة حنو القمة

  . يصعب التكهن بعواقب االحتكاك بينهما
قل " الثقايف واإلعالمي وحرية اإلبداعحبرية " حق الكالم"و" املكاشفة"لقد مسحت سياسة 

 فتم نفض الغبار عن أعمال ،باقتالعها لألبواب املوصدة وكسرها هليئات الرقابة" وأكتب ماشئت
سينيمائية ومسرحية وأدبية وجدت طريقها إىل العرض والنشر بعد أن ظلت حبيسة األدراج طيلة 

 فقد جرى عرض روسومات ،ة املفروضةن مل نقل عقود من الزمن بسبب الرقابة الفوقيإ ،سنوات
 وإعادة اإلعتبار ألغاين وأشعار فالدميري (Lentoulov) ولونتولوف (M.Chagall)مارك شاغال 

لتقى املثقفون من كتاب وفنانني ا و.)4 ((A.Galitch) وألكسندر غاليتش (V.Vyssotski)فيسوتسكي 
 إىل تئهم، مما أدى يف كثري من املناسبا بكل حرية عن أراايف مؤمترات ومنتديات صاخبة عربوا فيه

" إذابة اجلليد"حدوث مناوشات وصدامات، وطفت على السطح شخصيات ثقافية تنتمي إىل مرحلة 
، وجرى ألول مرة يف تاريخ البالد السماح للصحفيني األجانب بزيارة مواقع )5(ونزع الستالينية

   .)6(عسكرية والتقاء شخصيات قيادية يف اجليش األمحر
  ـــــــــ

  .112-111ص مرجع سابق،  غورباتشوف، -)1(
)2(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit,  p 43.  
  .154 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)3(
)4(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 42-43. 
  .155 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)5(

  Club de la presse La restructuration « Les changements en URSS vus par les journalistes  -(6) 
 étranges en 1987,Agence Novosti, p 07.  
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لجماهري ل الغالسنوست والتجاوب الكبري احدثتهيت أ والطابع املفاجئ للظاهرة الاالنفجارإن 
ل على أن بذور العلنية كانت متجذرة خالل املرحلة ما قبل  يد،اليت بدت وكأهنا كانت مهيئة لذلك

 مبعىن أن حرية الكالم كانت جتري املطالبة هبا واإلعداد هلا قبل وصول غورباتشوف ،الغورباتشوفية
 لذلك فإن الكثري من املثقفني يعتقدون أن الغالسنوست ليست هدية من غورباتشوف .)1(إىل السلطة

(E.Evtouchenko) ايفتوشينكو.إرة نضال طويل، من بينهم الكاتب أو من احلزب، وإمنا هي مث
إن  ((

إهنا معركة طويلة .  قمنا بعمل شاق من أجل احلصول عليها…الغالسنوست ليست شيئا سقط من السماء 
من قبل كانت هناك . حققنا بعض االنتصارات وفشلنا يف الكثري من املناسبات. شرعنا فيها منذ وفاة ستالني

دور الشخصي لغورباتشوف الغري أن هذا ال يعين انتفاء . )2))("صامتة"وست، ولكنها غالسنوست غالسن
الذي يشكل العنصر الدافع هلا والذي أعطاها طابعا رمسيا، بيد أن النقطة األكثر إثارة هي غياب 

  .العنصر املوجه واملنظم هلذه السياسة، وبالتايل يصعب التحكم يف مسارها
رغم اآلفاق املفتوحة والنتائج اإلجيابية احملققة، إال أن تطور وتسارع : قراطية انتقائيةدمي:  حدودها-ج

 دفعت العناصر احملافظة إىل دق ،"الغالسنوست"األحداث واألبعاد اخلطرية اليت قد يأخذها سجال 
ناقوس اخلطر والضغط على اإلصالحيني كي ال تتجاوز الشفافية اخلطوط احلمراء، مما أدى 

 فباعتبارها أداة يف ،باتشوف يف أكثر من مناسبة إىل التأكيد على أن الشفافية ال تعين الفوضىبغور
 بأي حال من األحوال أن ختول حرية ميكن ال )3(خدمة احلزب الشيوعي السوفيايت وحتسني أدائه

ر ألسرااق يف انتقاد احل ألي كان -من وجهة نظر بريوقراطي النظام السياسي–الرأي والتعبري 
 ينبغي أن شيءالنقد قبل كل (( :)4( ، إذ أكد غورباتشوف على أناالشتراكيالعسكرية أو مهامجة النظام 

ولذلك فقد مت توبيخ بعض . ))والعمل على احترام أكرب للقانون وللنظام االشتراكي…((، ))…يكون مسؤوال
صحيح . )5(ت احلزب بسبب موافقتهم على نشر مواضيع سياسية تتعارض مع توجها؛رؤساء التحرير
 للرقابة تقلص إىل حد كبري، وأن حرية الرأي والتعبري حققت جناحات البريوقراطيأن اإلشراف 

ولو بدرجة أقل مما كان عليه احلال من –بفعل استمرار املراقبة " املطلق"معتربة ولكنها مل تبلغ درجة 
ال ميكن أن تؤدي (( )1988جويلية (زب للح 19ـ مت التأكيد عليه خالل انعقاد املؤمتر الما  وهذا -قبل

ولعل هذا ما يفسر بقاء السياسة اخلارجية بعيدة عن التحليل  .)6())...الشفافية إىل اإلضرار مبصاحل الدولة
، واحليلولة )7(النقدي، وعدم ظهور قانون اإلعالم، ومنع الصحافة األجنبية من تغطية أحداث القوقاز

  .  )8(جم النظام االشتراكيدون نشر بعض األدبيات اليت هتا
  

  ـــــــــ
  .155 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل، -)1(
)2( ،)3(- Michel Lafon, op cit, p 184,177.  
  .83-82 ص مرجع سابق،  غورباتشوف،-)4(
)5(- Michel Lafon, op cit, p 181.  
)6( ،)7(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 42.  
  .115-114 ، ص، مرجع سابقجملة الفكر العريب املعاصر، "عودة الكالم"جورج نيفات  -)8(
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 م أشترط عليـه عـد     البالد بالدخول إىل    (Lioubimov)عندما مسح للمسرحي املنشق ليوبيموف      
حلوار معه أثنـاء مغادرتـه      " أخبار موسكو "اإلدالء بأي تصريح للصحافة، وعلى إثر نشر صحيفة         

 فرغم اإلعـالن    ،)1(تدعاء رئيس حترير الصحيفة من طرف قسم الدعاية للتحقيق معه         موسكو، مت اس  
  . إال أن حرية الرأي والتعبري كانت تسري خبطى سلحفاتية" العلنية"الرمسي لسياسة 

املعروف مبواقفه اليت حتتل موقعا     ) رئيس حترير الربافدا  (كان أغاناسيف رئيس احتاد الصحافيني      
الينية، حبجة عدم التعرض    ترض بشدة أي تعميق لسياسة نزع الس      ا، يع والليرباليني وسطا بني احملافظني  

 فيما مل تستهدف األجهزة األمنية اليت ما        ،لإلجنازات احملققة خالل هذه املرحلة واإلساءة إىل رموزها       
سـبات  كالتورا لإلدانة إال يف منا    ننفك غورباتشوف يشيد هبا إال نادرا، ومل تتعرض إمتيازات النومو         أ

 يمل تكن سوى تعبري عن صراع وتناقض متنـام        -كما يقول أرنست ماندل   – فالغالسنوست   ،)2(قليلة
بني قوى اجتماعية وتيارات سياسية متباينة، أكثر مما هي انعكاس لقرار سياسي صادر عن الفريـق                

  .)3(اإلصالحي
 البداية تعـين   كانت يف:مرحلةلقد أخذت الشفافية مفاهيم خمتلفة تبعا خلصائص ومميزات كل         

النامجة أساسا عن   ) …الفساد، الرشوة، اإلدمان  ( االجتماعية السائدة    واآلفاتكشف الظواهر السلبية    
 مبـرور الوقـت طابعـا       واكتست ،)4(واحنرافاهتا وإبالغ اجلمهور بذلك   " اجلامدة"احلقبة الربجينيفية   

يت أخذت شيئا فشيئا تشمل كل املواضيع       مشهديا متثل يف التحرير شبه التام للرأي والتعبري واملناقشة ال         
  . وامليادين
 بل  ،ن املمارسة الفعلية للنقد والنقد الذايت مل تؤد فقط إىل خلق حركة ونظام جديد لالتصال              إ

 ،)5(تسببت يف بروز زخم فكري وفلسفي وردود أفعال جتاوزت حدود اإلطار اإليديولوجي احملـدد             
واملسؤولني عنها، شرعت الصحافة يف مالحقـة النخبـة         فبعد النقد والكشف عن النقائص اليومية       

السياسية وعلى رأسها غورباتشوف الذي حذر وسائل اإلعالم من التعرض بالنقـد إىل مـسؤويل               
((احلزب  

، )6)) (ما مل يكن مؤسسا على حقيقة كاملة " إعادة البناء "ال ميكن أن يكون النقد أداة فعالة يف عملية           …
 ومل يسلم   . االجتماعية اآلفاتكان ينبغي هلا التركيز فقط على حماربة        " ملكاشفةا"يف إشارة منه إىل أن      

 فهذه العقيدة اليت مل     ، النقد إبعاده عن دائرة  نفك غورباتشوف يدعو إىل     أالنظام االشتراكي الذي ما     
حمل جدل واسـع بـني مؤيـد        " العلنية"قبل يسمح ألي أحد املساس هبا، أضحت بفعل          يكن من 
  .  أن القضية اجلد حساسة اليت أثارهتا الغالسنوست تكمن يف إعادة قراءة التاريخ بيد،ومعارض

  ـــــــــ
)1(- Andrei Gratchev, op cit,  p 142.  
  .160 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)03(، )2(
)4(- Anatoli Sobtchak, op cit,  p 34.   

Jean Gueit » La restructuration en marche  « , op cit,  p 35. )5( ،)6(-  
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 إىل ألتفتت مل تكتف الغالسنوست بتشريح الوضع القائم وإمنا : تشكيل احلقيقة التارخييةةإعاد -د
 بفعل تنامي أصوات الباحثني ورجال الفكر والثقافة املطالبة بقراءة موضوعية للتاريخ ،املاضي

 كل شيء واستدعاء األجيال القدمية السيما اجليل اجلديد الداعي إىل تسليط الضوء على، )1(السوفيايت
أي إعادة تشكيل احلقيقة . )2(ومطالبتها بشرح األسباب اليت جعلتها يف مثل هذه احلالة من الضعف

 فقد تساءلت ،التارخيية كما هي وليس كما جيب أن تكون، السيما تلك املتعلقة باحلقبة الستالينية
مشرية إىل ، )3))(بغي إعادة فتح جروح املاضي؟هل ين((: 1987 عام" موسكوفسكي كومسمولت"صحيفة 

 ودعا غورباتشوف إىل ضرورة ،أن اجلماهري مؤيدة للفكرة لكون التاريخ جزء ال يتجزأ من اإلنسان
لئك الذين وال نستطيع أن نغفر أل (...)جتميل املاضي عملية غري مقبولة يف نظرنا (( القراءة املوضوعية للتاريخ

احلقيقة جزء ال يتجزأ وال نستطيع أن (( وقال يف موضع آخر، )4)) (... اجلرائم كبواوارت القانون، اغتصبوا
فيما ذهب يوري بوبوف  .)5)) ( لنا تاريخ وينبغي علينا أن نعرفه ونفهمه كما جيب (...)نقسمها إىل مراحل

 عن تاريخ اهااغترفنإن معلوماتنا اليت (( إىل أبعد من ذلك عندما قال" أنباء موسكو"يف حديث لصحيفة 
جيب على . ومن املنشورات اليت ال تستحق أن نطلق عليها حىت كلمة معلومات" موجز التاريخ"احلزب من 

هذا التاريخ الذي يعترب من، ، )6))(السوفياتيني مجيعا اإلطالع على املصادر األوىل لتاريخ حزهبم و بالدهم 
1917  قبل ثورة أكتوبروجهة نظر أفاناسييف، تارخيا مزورا ميتد رشوحا إىل ما

)7(.  
دور " لتبييض"كشف أحد الباحثني النقاب عن الطرق واألساليب اليت كان يستعملها املؤرخون 

((  علقت إحدى صحف موسكوبينما ،ستالني يف احلرب
 الشر احنن على علم حباالت كثرية حتول فيه …

… بعد مدة معينة إىل خري
 سنة نشر 20 مرة منذ أكثر من جرى ألول"إمكانية الرؤيا"بفضل و .)8))(

 يفاليت تعرضت ، (Les enfants d'Arbat) "أطفال أربات"روايات قدمية تتناول احلقبة الستالينية مثل 
واليت باءت حماوالت ، 1937 و1934 املرحلة األوىل لعمليات التطهري الستاليين خالل الفترة ما بني

1986 سياسة الرقابة ومل تظهر إال يف سنةبفعل  ،)1977و 1966( نشرها بالفشل يف مناسبتني
)9(.  

للتاريخ " بالصفحات الناصعة" األمني العام الذي كان يتحدث من حني آلخر عما أمساه أضطر
1987 نوفمرب 02  إىل اإلعالن عن تشكيل جلنة حتقيق حول ضحايا ستالني يف،السوفيايت

مؤكدا ، )10(
 1938و 1937  خالل سنيتثما حدعلى استحالة نسيان أو تربير 

اليوم الذي إىل حنن يف حاجة ماسة ((
  .)11))( ...إىل األمام إىل تقييم حقيقي هلذه الفترة وجلميع حقب تارخينا" إعادة البناء"تسري فيه عملية 

  ـــــــــ
)1(- Michel Lafon, op cit,  p 180.  
 .112، ص جورج نيفات، مرجع سابق -)2(
  .10-09ص مرجع سابق، مجال عبد املالك،  راجع مقدمة -)6(، )5(، )4(، )3(
 .114، ص جورج نيفات، مرجع سابق -)7(

Jean Gueit » La restructuration en marche  « , op cit,  p 36. )8(-  
)9( ،)10(- Michel Lafon, op cit, p p 182,180.  
)11(- Jean-Bernard Raymond, p 69.  
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مساء اليت دفعت مثن سياسة سـتالني مـن بينـهم            لعدد معترب من األ    االعتبارألجل ذلك أعيد    
 احملسوبني علـى التروتكـسية، واللـذين مت         (A.Rykov)ريكوف  . وأ (N.Boukharine)بوخارين  .ن

همة اخليانة العظمى، التجسس والتخريب، إذ جرى اإلعالن عن براءهتما يف           ت، ب 1938إعدامهما عام   
عتبار أن بوخارين   إء ينطوي على مغزى هام على       وبرأي املالحظني فإن هذا اإلجرا     .1988 فيفري   04

  .)1(عشرينات بسياسة اقتصادية خمتلفة عن تلك املنتهجة من طرف ستالنيالكان يطالب خالل 
 مليـون   18 رمسيا وبصفة علنية حبوايل      أعترفتتشري بعض املصادر إىل أن السلطات الفدرالية        

 4500ني خالل سـنوات الثالثينـات، و      شخص راحوا ضحية سياسة التطهري املتبعة من طرف ستال        
، فضال عن إدانتها لعمليـات التعـسف        1940 عام   (Katyn)ضابط بولوين مت إعدامهم بغابة كاتني       

كما أرغمت هـذه     .)2(القضائي اليت أدت إىل سجن عدد كبري من األشخاص األبرياء دون حماكمة           
 1988 على اختاذ قرار يف ماي       ،"رخييةإعادة تشكيل احلقيقة التا   " يف ظل اجلدل الدائر حول       ،السلطات

يقضي بتعليق اختبارات هناية السنة الدراسية الثانوية املتعلقة بالتاريخ، يف انتظار صدور كتب جديدة              
  .)3(ختص هذه املادة

 أن القراءة املوضوعية للماضي السوفيايت مل تكن واسعة وشاملة، فالتجاوزات واألخطـاء             يبدو
 حمدودة، فهي متتد من الثالثينات إىل السبعينات، ومن مثة ال           -لنخبة السياسية يف نظر ا  –املرتكبة تبقى   

ورغم  .)4(جيوز رمسيا املساس بالفترة السابقة املعنية بتأسيس النظام السياسي السوفيايت من طرف لينني            
هنـا كانـت    ، والنتائج اإلجيابية احملققة، إال أ     "عادة تشكيل احلقيقة التارخيية   إ"الطابع اجلريء لعملية    

تنطوي على خماطر كامنة، ألهنا فتحت اجملال أمام تصفية احلسابات التارخيية يف وقت كانت متر فيـه                 
  .  حساسة، األمر الذي أدى إىل ظهور وتأجج الرتعة القوميةجد البالد مبرحلة انتقالية 

  :"دولة القانون" حنو إحقاق -02
: ايت هو التعسف يف السلطة وسوء اسـتخدامها       إن أهم ما مييز النظام الكلياين الشيوعي السوفي       

 Non)متثـاليني  اكان جيري بناء على تعليمات فوقية تلفيق اهتامات باطلـة ضـد األشـخاص الال   

conformistes)               أو غري املرغوب فيهم، وإصدار يف حقهم أحكام بالسجن بسبب أرائهـم الـسياسية 
تعاطاها مسؤولون سامون يف احلزب والدولة       اليت كان ي   ،املختلفة أو حبكم تصديهم للفساد والرشوة     

 العاجلـة   االستشارة تستخدم لغرض    ،مباشرة" هاتفية محراء "والذين كانت تربطهم بالقضاة خطوط      
  .)5(خبصوص طبيعة األحكام القضائية املرتقب صدورها

  ـــــــــ
)1(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit,  p 43.  

Jean Gueit,  « Vers une modification du système  «  dans les années Gorbatchev, ibid,  p 66. )2(-  
)3( ،)4(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant »,ibid, p 43-44.  
  .166 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)5(
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ضائي الـيت يقـف   بإماطة اللثام عن كثري من حاالت التعسف الق  " العلنية"قد مسحت سياسة    ل
لـثالث  " أونا" قضاء السكرتري الثاين للحزب الشيوعي يف مدينة         ،من بينها ) الكاجييب(وراءها جهاز   

 بسبب تصديه للـسكرتري األول للحـزب يف مجهوريـة           ،سنوات سجن نافذة رغم براءته وكفاءته     
 فيما  ،)1(هلا من الصحة  الذي قام مبالحقته وحماكمته استنادا إىل اهتامات ال أساس          ) األورال(البشكري  

  .)2(االعتبار سنة قبل أن يعاد له 15ظل رئيس سابق ألحد الكوخلوزات يف السجن ملدة 
مل يعد خافيا على    (( يف معرض تناوله لقضية التعسف يف السلطة كتب أحد القانونيني السوفيات            

قد كان يـتم اللجـوء إىل وسـائل         ل.  مل توفر اجلهاز القضائي نفسه     …أحد أن البقرطة العامة يف أجهزة الدولة        
 .)3)) (معيارية لتكوين كوادر معدة لتنفيذ التعليمات اآلتية من فوق، ومل تكن احملاكم مبعزل عن هذه التجـاوزات                

 يتضمن أحكاما تقضي باملراقبة السياسية واالجتماعيـة، إذ ختـول   1977وعلى الرغم من أن دستور     
 القرارات اإلدارية مبا يف ذلك الصادرة عن مصاحل األمـن،            منه للمواطن احلق يف الطعن يف      58املادة  

، إال أن القانون ظل حربا على ورق واستمر التعسف          )4(وحق مقاضاة موظفي الدولة واألجهزة احمللية     
 أشارت بعض املصادر إىل تعرض شـابة        ، إذ يف السلطة حىت يف عهد البرييسترويكا وإن بدرجة أقل        

 على شروط التهوية يف املصنع الذي كانت تعمـل          اعتراضها جملرد   ،1986عاملة للحجز اإلداري عام     
 سوى ألنه   يءفيه، ولقي طالب جامعي نفس املصري وجرى إدخاله مستشفى لألمراض العقلية ال لش            

 عن طريق الربيد بالقنصلية األمريكية، بغرض توثيق العالقات بني الطلبة الـسوفيات             االتصالحاول  
   .)5(ونظرائهم األمريكيني

 يف إحدى اجملالت عن     1988بويانوف قد كشف يف مقال نشر عام        .كان الطبيب النفساين أي   
      مفادهـا خالل السبعينات بصياغة أطروحة     " الكاجييب"قيام بعض األطباء النفسانيني العاملني لصاحل       

ـ    ،)6))(كل من يعارض أي أمر كان يصنف ضمن خانة املصابني باألمراض العقلية           ((  ربر احتجـاز   وهذا ما ي
  .املنشقني يف مستشفيات لألمراض العقلية

 السياسية الغورباتشوفية الرامية إىل احلماية القانونية والعقلية للمواطن         اإلصالحات سياق   ضمن
السوفيايت من تعسف السلطات السياسية واإلدارية، السيما يف حالة املقاضاة أو وجود نقـد مـربر،     

 ينص على املسؤولية اجلزائية لكل شخص       1985ل صادر يف خريف     األو: متت املصادقة على قانونني   
 يتضمن طرق اللجـوء إىل العدالـة ملواجهـة          1987يعمل على خنق حرية الرأي، والثاين يف جوان         

   .)7(املواطننيالقرارات اإلدارية غري املؤسسة اليت متس أو تضر حبقوق 
  ـــــــــ

  .166 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)3(، )2(، )1(
                 Jean Gueit, » La contre révolution institutionnelle  «  dans les années Gorbatchev, op cit,  p 83. –(4) 

  .167 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)6(، )5(
Jean Gueit, » La restructuration en marche  « , op cit,  p 33. )7(-  
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 الفريق اإلصـالحي سلـسلة مـن        أختذء استخدام السلطة،    سف وسو عيف إطار مكافحة الت   
كتست طابعا مشهديا ضد رجال الشرطة بتهمة خرق القانون، حيث أشـارت بعـض              أاإلجراءات  

، فيما سجن الـبعض اآلخـر بـدعوى         1986التقديرات إىل تعرض عدة آالف منهم إىل العزل عام          
نصب عمله ألنه قـام حبـبس أحـد         من م ) الكاجييب( وتقرر فصل أحد مسؤويل      ،استعمال العنف 

   .)1(احملليني الذي كان بصدد إجراء حتقيق حول اختالسات قام هبا بعض املسؤولني ،الصحافيني
 البرييسترويكا يسعون من خالل هذه اإلجراءات إىل التأكيد على أن الدميقراطية            روادلقد كان   

 بصدد تدشني مرحلة جديدة تفترض      اق القانون أو فوقه، مشريين إىل أهنم      طال ميكن أن تتم خارج ن     
  .)2(السلوكاتتغيري عميق يف العقلية و

اإلجراءات املتخذة من طرف اإلصالحيني إال أهنا مل تكـن كافيـة يف نظـر               من  رغم  على ال 
 الذي ينطوي علـى     1983 بفعل استمرار سريان مفعول القانون اجلزائي الصادر يف سبتمرب           ،املتتبعني

ول للسلطات القضائية جتديد احلكم على املتهم بطريقة آلية عشية موعـد            لكونه خي  ،كثري من العيوب  
 بالذنب مقابـل   واعترافهحلول إطالق سراحه، وإلزامه بتقدمي تصريح يعترف مبوجبه باقترافه للجرمية           

  .)3(العفوحصوله على 
ء أجهـزة   ملطالبة بإصالح املنظومة القضائية وإلغا    ادفع هذا الوضع الكثري من األصوات إىل         قدل

صالحات سياسـية   إ قانون اإلعالم، مما أدى باملسؤولني إىل تقدمي اقتراحات تتعلق ب          وإصدارالتصنت  
)4(ومؤسساتية

أقـر غورباتـشوف   "  القـانون ةدول"وسعيا منه إىل إحقاق      .إليها يف حينها   سنتعرض 
قرار مبـدأ   إطالق سراح سجناء الرأي، إ    : سلسلة من اإلجراءات واملبادئ تتمثل على اخلصوص يف       
  .حرية اهلجرة والتنقل، حق اإلضراب وكذا حرية التدين

يف سياق سياسة التهدئة واالنفتاح الـيت كـان ينتـهجها الفريـق              : إطالق سراح سجناء الرأي    -أ
 على خطوة إنسانية ومنطقية تتمثـل يف تدخلـه          1986اإلصالحي، أقدم غورباتشوف يف هناية عام       

وف الفيزيائي النووي السوفيايت املشهور احلائز على جـائزة          إلطالق سراح أندره ساخر    ،الشخصي
الذي قضى سبع سنوات بغابة غوركي احملظورة على        ،  )5( وأب القنبلة النووية السوفياتية    نوبل للسالم 
ومل يتردد بعد خروجه من السجن يف التأكيد        ،  )6(أفغانستان بسبب إدانته لتدخل بالده يف       ،األجانب

إهنا حرب تـصفية    ...رب يف أفغانستان هو مغامرة إجرامية مل نعرف بعد من يقف وراءه             قرار احل (( على موقفه   
 علينا أن خنلص مسؤولينا الذين قاموا هبذا العمل العدواين من العـار الـذي علـق                  ... شعب بأكمله  استهدفت

  .  ولكن دون أن يتعرض هذه املرة إىل مضايقات األجهزة األمنية،)7))(…هبم
  ـــــــــ

Jean Gueit, » La resructuration en marche  « , op cit,  p 33. )1( ،)2(-  
  .168، 167 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)4(، )3(

  Alexéi Sérov, Les enseignements de Sakharov », traduit par :VladimirKlimov,Agence Novosti, p 8.-(5) 
)6(- Michel Lafon, op cit, p 179.  
)7(- Anatoli Sobtchak,op cit, p 56.  
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 بل مشلت مئات احملبوسـني ألسـباب        ،املبادرة الغورباتشوفية مل تقتصر فقط على ساخروف      
 مسحت لبعض مساجني الرأي الذين جتاوزت شـهرهتم حـدود           ،سياسية يف إطار عملية عفو واسعة     

 سـببا يف إيـداعهم      الوطن باهلجرة إىل اخلارج، وللبعض اآلخر باستئناف نشاطات كانت يف يوم ما           
 الذي أدخل السجن بتهمة نشر جريدة منـشقة،         (S.Grigoriants)غريغوريو  .السجن، من بينهم س   

حتمـل  " الغالسنوست" بتأسيس جريدة جديدة حتت اسم       1987وقام بعد إطالق سراحه يف فيفري       
أهنم جنحوا  ورغم املضايقات اليت تعرض هلا هو وفريقه الصحفي من طرف الشرطة إال             . االجتاهنفس  

   .)1(1988يف مترير أعداد معتربة من الصحيفة اليت بدأت يف الظهور بشكل منتظم مع بداية سنة 
مل يعد املسؤولون السياسيون يف عهد البرييسترويكا ينفون وجود معتقلني سياسيني، مثلما كان             

تية بالواليـات   يفعله أسالفهم، إذ صرح غورباتشوف يف ندوة صحفية عقدها مبقر السفارة السوفيا           
  .)2( سجينا22سوى  االعتقال أنه مل يبق من سجناء الرأي قيد 1987 ديسمرب 10املتحدة األمريكية يف 

 كان على كل مواطن سوفيايت خالل الفترة ما قبل البرييسترويكا يرغب : حرية اهلجرة والتنقل-ب
أن حيصل على موافقة ) ياحيةنادرا ما كان يتم السفر ألغراض س(يف اخلروج من بلده ألسباب مهنية 

 ،مسبقة من اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اليت كانت جتتهد ملنع دخول األجانب املشتبه فيهم
أما احملظوظون يف  .وتسعى يف املقابل إىل احليلولة دون سفر مواطنيها إىل اخلارج إال عند الضرورة

 فهم ينتمون يف الغالب إىل ،سكان االحتاد وهم فئة قليلة جدا مقارنة بعدد ،احلصول على جواز سفر
 لاحلزب الذي يفرض عليهم شروطا من بينها القراءة واإلمضاء على وثيقة من عدة صفحات حتم

   .)3("قواعد وسلوكات املواطنني السوفيات يف اخلارج"عنوان 
الذي كانت تقتضيه طبيعة املرحلة مل يعد يواكب " تقييد اهلجرة والتنقل"غري أن مبدأ 
كا وسياسة االنفتاح املنتهجة من طرف الفريق اإلصالحي الذي بدأ يف التخلي يمتطلبات البرييسترو

 املواطنني مبغادرة بالدهم إىل اخلارج، إذ أشارت بعض املصادر آلالف األمر الذي مسح املبدأ،عن هذا 
من ضمنهم  20.000 إىل 1986 يهوديا عام 943 شخص من بينهم 5000أن عدد املهاجرين أرتفع من 

، فيما قدرت مصادر أخرى عدد اليهود السوفيات الذين )4(1987 من أصل يهودي سنة 9000
 أي حوايل سبعة أضعاف العدد املسجل عام ،شخص 27.000 بـ 1990غادروا االحتاد السوفيايت عام 

  .)5(1974 وأربعني مرة عدد سنة 1989
  ـــــــــ

)1(- Michel Lafon, op cit,  p 180.  
)2(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit,  p 44.  
)3(- Andrei Gratchev,op cit,  p 50.  
)4(- Michel Lafon,op cit, p 186.  
)5(- Andrei Gratchev,op cit,  p 136.  
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هكذا فتحت القوانني اجلديدة اجملال للمواطنني السوفيات بشكل عام ولليهود وجنوم الرياضة 
 بينما متكن ، حبرية اهلجرة والتنقل إىل اخلارج ألغراض خمتلفة،لفن والكتاب واملنشقني بشكل خاصوا

 من العودة إىل ،العديد من السوفيات املقيمني يف اخلارج الذين كانوا يعتربون يف املاضي القريب خونة
 1988 عاد سنة  أحد أعمدة املسرح السوفيايت الذي(I.Lioubimov)ليوبيموف .، مثل إ)1(بالدهم

 يف حني مل يتمكن البعض ، جتريده من جنسيتهأدى إىلوالذي كان قد فضل البقاء يف الغرب، مما 
غوبانكو . من حتقيق أمنية العودة إىل أرض الوطن مثل املسرحي ن-يسترويكاريحىت يف عز الب-اآلخر 

(N. Goubenko)2( الذي تقدم بطلب إىل غورباتشوف شخصيا دون جدوى(.  
حتسني صورة االحتاد السوفيايت يف : واضحا" حرية اهلجرة والتنقل"اهلدف من إقرار مبدأ كان 

، رغبة منه يف تفادي الضغوط اخلارجية، اإلنساناخلارج، من خالل حماولة إبراز سعيه والتزامه حبقوق 
س ورفع املربرات واحلجج اليت كانت حتول دون حصوله على املساعدات األجنبية اليت هو يف أم

  . يسترويكارياحلاجة إليها، من أجل إعطاء نفس جديد للب
ميثل اإلضراب باإلضافة إىل االحتجاجات القومية واإلثنية اليت  :يف اجتاه إقرار مبدأ حق اإلضراب -ج

ونظرا للفراغ .  من أهم مظاهر التحول السياسي الدميقراطي يف االحتاد السوفيايت،كانت حتدث هنا وهناك
جويلية (روث عن العهود السابقة وسعيا إىل تقنني حق اجملتمع يف التظاهر واالحتجاج، صدر القانوين املو

 يكون )3(، السيما فيما يتعلق بالترخيصات املسبقةقيودا مرسوم حول حق اإلضراب لكنه تضمن )1988
غريب عن  أن اإلضراب أمر 1988 فزعيمهم ليغاتشيف ذكر يف أوت ،احملافظون قد لعبوا دورا يف صياغتها

  .)4()) ...االشتراكية هو نظام العمال، والقيام بإضراب ضد الذات يعترب وقاحة(( اجملتمع االشتراكي 
 مل حيوال دون تنامي االنضباطإن القانون اجلديد املتسم بالتحفظ ودعوة اجلناح احملافظ إىل 

 وجتلت روح ،الجتماعيقم الوضع االقتصادي وااومن تف" الغالسنوست"املقاومة املستمدة قوهتا من 
  عامال180.000يل ا مبشاركة حو،)1989جويلية ( االنصياع يف إضراب عمال املناجم مالرفض وعد

كان حيدث يف   وعلى عكس ما.جعلوا من حركتهم االحتجاجية أكرب إضراب يف تاريخ االحتاد
أكتوبر ( االجتماعي مل تستعمل السلطات القوة لقمع املتظاهرين، ليتم حتت تزايد الضغط (*)السابق
املصادقة على قانون حق اإلضراب من طرف جملس السوفيات األعلى، دون أن خيلو مضمونه ) 1989

 وفسح "دولة القانون" خطوة هامة حنو إحقاق التشريع ومع ذلك شكل هذا .)5(من إجراءات تقييدية
  .)6(اجملال الحقا أمام إنشاء أول نقابة حرة لعمال املناجم

  ـــــــــ
)1(- Michel Lafon, op cit, p 186-187.  
)2(- Andrei  Gratchev,op cit, p 136.  

Jean Gueit, » Vers une modification du systeme  «  dans les années Gorbatcheb, op cit,  p 65-66 )3( ،)4(،)5(-  
لسلطات لقمع املتظاهرين، واستعملت القوة العسكرية، ممـا أدى إىل          ، تدخلت ا  1962 يف جوان    (Novotcherkask)على إثر إضراب وقع بنوفوتشاركسك       -(*)

  . ضحية24سقوط 
  .05، 01، ص 28/10/1990، الصادر يف 8388يومية الشعب، العدد  -)6(
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نظرا للدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسة الدينية يف تعبئة الرأي العام يف اجتـاه                : حريـة العقيـدة  -د
صالحيون إعادة النظر يف العالقة بني الدولة والكنيسة اليت كان يشوهبا من            إلدعم البرييسترويكا، قرر ا   

قد حظـي عـدد كـبري مـن         ف .قبل فتور واضح، من خالل اإلعالن عن التصاحل والتسامح الديين         
 باستقبال األمني العام للحزب، من      1988 يف جوان     األرثوذوكسيةالشخصيات الدينية املمثلة للكنيسة     

 وجرى تقدمي تنازالت من قبل السلطات       ،(Cazaroli)لة الفاتيكان الكاردينال كازارويل     بينهم أمني دو  
 من بني أهداف سياسـة      يظهر أن  و .)1(اإلجنيلالرمسية من ضمنها السماح ببيع عدد معترب من كتب          

 الذي أخذ أبعادا    ،هو حماولة امتصاص الغضب والتطرف الديين      التقارب بني الدولة واملؤسسة الدينية    
  .خطرية بفعل تنامي عمق األزمة العامة اليت كانت تعاين منها الشعوب السوفياتية

  :إلغاء الدور القيادي للحزب الشيوعي -03
دولة "كافية لتجسيد   إال أهنا بدت غري      رغم النتائج احملققة يف ظل البرييسترويكا والغالسنوست      

ذي بدأت األصـوات تنـادي بتقلـيص    تفادي العودة إىل املمارسات السابقة للحزب ال    و،  "القانون
، وهو ما   )2(وظائفه على حساب تعزيز دور اهليئات القاعدية بإعطاء الصالحيات للمجالس السوفياتية          

 ال  اإلصـالحات  مندوب يف احلزب أن      5000 أمام   1988 جوان   28 يفإىل اإلعالن   غورباتشوف  دفع  
  تقـدير  ، مؤكدا على أن احلزب أساء     )3(يري يف النظام السياس   يميكن أن حتقق أهدافها ما مل حيدث تغ       

إىل حد  -جنح  ) احلزب(عمق وخطورة اجلمود واالحنرافات املترتبة عن العهود السابقة، مشريا إىل أنه            
 ولكنه ولكي يوفق يف مهامه ليس لديه سوى خيار واحد وهو تغيري النظـام               ، يف تفادي السقوط   -ما

تبعاد أي احتمال الغتصاب أو تعسف يف السلطة        ، مطالبا بإصالح املؤسسات بغرض اس     )4(السياسي
  .)5(والتصدي الفعال للبريوقراطية، وكذا ضمان احلقوق واحلريات الدستورية للمواطنني

هلذا الغرض وقصد تعزيز سلطة اهليئات التمثيلية وتفادي وقوعها بني خمالب احلزب والدولـة،              
 للحزب حتت تأثري تطورات     19 املؤمتر الـ     وافق عليها   بسلسلة من االقتراحات   يونغورباتشوفالتقدم  

والضغط املتزايد على الفريق اإلصالحي مـن طـرف         ) أوربا الشرقية (األحداث الداخلية واخلارجية    
 55 على مراجعة    1988 ديسمرب   11صادق جملس السوفيات األعلى يف      كما   .)6(املتشدد التيار اللربايل 

 مصوت من ضمن    1376 صوت من أصل     1344بية   بأغل 1977 مادة من دستور     174مادة من جمموع    
 .)7( عضو، ناهيك عن تبنيه لقانون جديد يتضمن طرق وأساليب انتخاب جملس نواب الشعب             1500

والذي أفضى يف هنايـة     ويتمحور اإلصالح الدستوري اهلادف إىل إعادة النظر يف مؤسسات الدولة           
  :املطاف إىل إلغاء الدور القيادي للحزب الشيوعي حول

  ـــــــــ
)1(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit,  p 44-45.  
)2( ،)3( ،)4( ،)5(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », ibid, p 41,51.  
)6(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », ibid,  p 52-53.  

    Jean Gueit, » Vers une modification du système  « , ibid,  p 59. ) 7(–  
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  يف ظل سوء اشتغال النظام، وقصد بعث حيوية داخل احلزب ومـنح            : إدراج مبدأ تعددية الترشح    -أ
ممثلي الشعب حد أدىن من السلطة واملسؤولية، خطى الفريق اإلصالحي خطوة هامة حنو الدميقراطية              

 التأكيد عليه خـالل      الذي جرى   السري االقتراععددية الترشح ضمن إطار     تالسياسية باعتماد نظام    
اليت توجت بالئحة تقضي بأن إصالح النظام       ) 1987 جانفي   28 و 27(اجللسة املكتملة للجنة املركزية     

 وكان املكتب السياسي قد دعا      .االنتخايب السوفيايت يعد أحد املفاتيح األساسية للدميقراطية يف البالد        
ياسية الدميقراطية داخل احلزب وإعادة النظر يف ميكانيزمات تشكيل         إىل ضرورة توسيع املمارسة الس    

 )*( يعين التخلي عن نظام التعيني     مما،  )1(اهليئات املنتخبة على مجيع املستويات على أمل دمقرطته الحقا        
   .كالتورانالذي كان جيري التحكم فيه على مستوى القمة ويغذيه البناء اهلرمي للنومو

ة السياسية املوروثة عن احلقبة السياسية الستالينية تغريت بإيعاز من الفريق           غري أن هذه املمارس   
 اقتراح مرشحني   ،اإلصالحي، إذ ميكن ملختلف املنظمات اجلماهريية مبوجب القانون االنتخايب اجلديد         

 وقد  .)2( احلزب الشيوعي السوفيايت   حكرا على عنها يف االنتخابات اليت مل تعد كما كان عليه احلال           
ح هذا اإلجراء خبضوع أمناء احلزب على مجيع املستويات لالقتراع السري وأرغمهم على الدخول              مس

  .   إجراء دور ثاينإمكانية ألول مرة أتاح مما، )3( مرشحني آخرينمبشاركةيف سباق 
 علـى األخـري االنفتـاح       )*(* النظام اجلديد الذي جرى تطبيقه يف إطار احلزب الواحد         فرض

نتخابات احمللية اليت جرت يف جـوان        ومت اعتماد مبدأ تعددية الترشح يف اال       ،الواقعواخلضوع لألمر   
 بتزكية من احلزب، إال أن النتائج       % 04 مقاطعة انتخابية فقط، أي بنسبة       76 ومل يشمل سوى     1987

 بسبب دور احلزب يف فرض مرشحني عنه مقابـل شـطبه ألمسـاء              ،مل تكن يف املستوى املرغوب    
ق األعذار اإلدارية وإقصائهم من اللوائح االنتخابية، فـضال عـن غيـاب التقاليـد               املعارضني خبل 
، ورسوخ ثقافة اخلضوع لدى فئات معتربة من الشعب اليت كانت ما تزال تنظـر إىل                )4(الدميقراطية
 مت مبناسبة إجراء انتخابات   هلذا النظام   تطبيق الفعلي   الغري أن   .  شكلي ء على أهنا جمرد إجرا    االنتخابات

اليت كان يسعى خالهلا احلزب جاهدا لفرض مرشح واحد ميثله يف كل            ) 1989مارس  (جملس الدوما   
  .)***(دائرة انتخابية

  ـــــــــ
  262 ص  مرجع سابق، غريد روغ،–)1(

كان خموال له انتقاء النواب،      الذي    هيئات احلزب   وباإلمجاع ما أقرته   كان للجمعيات العمومية يف السابق دور شكلي ال أكثر وال أقل، فلم يكن أمامها سوى التزكية                -(*)
مل يكن باستطاعة النـواب     و ،على أساس سلوك سياسي قومي، بناء على ترتيب حيدد مسبقا نسبة العمال والفالحني واملفكرين والرجال والنساء من خمتلف األعمار                  

بينما اقتصر دور الـشعب علـى تزكيـة       .  أو حىت التشكيك فيما كان يراه احلزب صائبا        اختاذ أية مبادرة ميكن أن تعود بالفائدة على اجملتمع، وليس من حقهم نقد            
 وهبذه الطريقة ميكن للجهاز احلزيب اختاذ أي قرار دون توقع أية معارضة أو احتجـاج مـن                  .املرشحني املعينني من طرف أجهزة احلزب من خالل صندوق االقتراع         

   !هلا من دميقراطية ، يا)عفوا املنتخبة(طرف اهليئات املعينة 
  .170 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)2(
)3(– Michel Lafon,op cit,  p 189.  
 مل تكن تعددية األحزاب موجودة بصفة رمسية، و لكن النظام االنتخايب اجلديد مسح بالتنافس الفردي بني أعضاء احلزب الواحد الذين توجد من بينهم عناصر ذات                          –*)*(

  . عن تلك اليت يتبناها احلزب املنضوية حتت لوائهخمتلفة تتبىن أفكارا توجهات إصالحية، و
  169 ص مرجع سابق، أرنست ماندل،-)4(
 من الئحة املرشحني النتخابات جملس النواب، األمر الـذي          ، شطب اسم صحافية سبق هلا أن تعرضت له بالنقد         ، حاول أمني سر احلزب يف إحدى املدن الداخلية        -*)**(

إىل حماولة مماثلة عندما عمدت إدارة أكادميية العلوم يف موسكو إىل شطب امسه من قائمـة     هو اآلخر    وكان ساخاروف قد تعرض      .الف املواطنني آتجاج  أدى إىل اح  
   .    أن تدخل العلماء والباحثني الشباب مسح بإعادة إدراج امسه ضمن الالئحةداملرشحني، بي
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تضمنت املراجعة " تعددية الترشح"ىل إدراج مبدأ  باإلضافة إ: مؤمتر نواب الشعبإنشاء -ب
 ليحل حمل ،)جملس الدوما(الدستورية إنشاء برملان سوفيايت جديد أو ما يسمى مبؤمتر نواب الشعب 

 ويتألف . عبارة عن برملان زائف فقد مبرور الوقت كل صالحياتهكانجملس السوفيات األعلى الذي 
 العام، من بينهم االقتراعنتخاهبم ملدة مخس سنوات عن طريق  عضوا جيري ا2250الربملان اجلديد من 

 عضوا لكل 50ميثل اجلمهوريات على أساس )  عضوا750( عضوا ميثلون املناطق ونفس العدد 750
 .)1(احلزب الشيوعي السوفيايت واملنظمات اجلماهريية)  عضوا750(مجهورية، فيما ميثل الثلث الباقي 
 يعقد جلساته ، عضوا542يدة انتخاب جملس سوفيايت أعلى يضم وجيري ضمن هذه اهليئة اجلد

   .)2( وميارس نشاطا برملانيا حقيقيا ويتمتع بصالحيات تشريعية واسعة(*)باستمرار
يشكل مؤمتر نواب الشعب مرحلة انتقالية ضمن مسار سياسي دقيق يهدف إىل إعادة التوازن 

 من تعداد % 50حوايل (ة العددية أمهية بالغة  يكتسي من الناحي للحزب خبلق جهاز موازي،لسلطةل
ي ملؤمتر احلزب من جيإلفراغ التدرإىل ا، ولكنه يتمتع بشرعية دميقراطية، وهو مدعو )مؤمتر احلزب

 عالوة على ذلك، فإن .ن الصالحيات اليت ظل يتمتع هبا ملدة عقود من الزمنم ه، أي جتريد)3(حمتواه
اب ممثليها يف اهليئة التشريعية، وهو ما يفتح الطريق أمام تعددية هذا النظام ميكن اجلماهري من انتخ

لضغط لميكن بطبيعة احلال مقارنتها بالتعددية احلزبية، غري أهنا تثبت وجود جمموعات  اآلراء اليت ال
       .)4(على احلزب

ـ               س مل يشهد االحتاد السوفيايت منذ نشوئه تلك احلركة والنشاط اليت طبعت محلة انتخاب جمل
، واليت شهدت معارك ساخنة وتنافسا حادا بني املرشحني         1989خالل مارس   ) الدوما(نواب الشعب   

على مستوى خمتلف الدوائر االنتخابية أثارت ذهول ودهشة موظفي احلزب والدولة الذين مل يـسبق               
  .هلم أن رأوا مثل هذا القدر من النقد العلين الالذع

 تاريخ هذا البلد حق احتكار حتديد قوائم املرشحني،         لقد فقد احلزب الشيوعي وألول مرة يف      
إذ تقرر، يف ظل البرييسترويكا، أن خيتار الناخبون من ميثلهم يف هذه اهليئة التشريعية العليا، رغـم أن                  

 مبختلف مستوياهتا والـيت     ته،حاولت أجهز ، و احلزب كان ما يزال يتوفر على حق تقدمي الترشيحات        
ستعمال كل الوسـائل    إ اإلفالت منها واتقاء ألية مفاجأة غري سارة،         أدركت أن األمور على وشك    

، بيد أن كـل     انتخابهتمرير أكرب عدد من ممثليها لضمان استمرار سيطرهتا على اجمللس املزمع            لاملتاحة  
   .)5(بالفشلمناورات احلزب باءت 
  ـــــــــ

  170 ص  مرجع سابق،  أرنست ماندل،-)1(
)2( ،)3( ،)4(–  Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit,  p 51-58  

  . عضوا جلساته مرتني يف السنة ملدة تقارب ثالثة أشهر542 عضوا إىل 1500 يعقد جملس السوفيايت األعلى الذي جرى تقليص عدد أعضائه من –(*)
  .307 -306ص مرجع سابق،  غريد روغ، -)5(
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 صدمة كبرية للحزب، السيما علـى مـستوى         القتراعلعلى العموم شكلت النتائج النهائية      
حقق بوريس يلتسني الـذي كـان       ": تعددية الترشح "الدوائر اليت جرى فيها التجسيد الفعلي ملبدأ        

جناحا باهرا أثلج صدور    ) جنة املركزية للاجرى فصله من    (شخصا غري مرغوب فيه من طرف احلزب        
. )1(اخبني املقدر عددهم خبمسة ماليني ناخـب       من أصوات الن   % 85البريوقراطيني، إذ حصل على     

 رجـل   وعلى رأسهم  بالفشل الذريع    ،ومين الكثري من أمناء السر الذين كانوا يعتقدون أهنم يف مأمن          
، وفاز املرشـحون املعروفـون      )عضو رديف يف املكتب السياسي    (لينيغراد القوي يوري سولوفيف     

أما يف املدن الـصغرى،     . النتخابية يف املدن الكربى   بانتقاداهتم للحزب واحلكومة يف أغلب الدوائر ا      
حـسب  –فكان الوضع خمتلفا، إذ سيطر احلزب بشكل عام على املقاعد املخصصة له، ويرجع ذلك               

  . )2( إىل تالعبه باالنتخابات-املراقبني
، باعتبار أن نتائجها غالبا     " املذهلة باالنتخابات" ضمن ما يعرف     االنتخاباتميكن تصنيف هذه    

يف مارس (( :الغربينيقال أحد الكتاب والباحثني .  تفاجئ اجلميع، سواء أكانت احلكومة أو املعارضة     ما
 وألول مرة بعد ما يزيد عن سبعني عاما سنحت الفرصة للناخبني السوفيات لإلدالء بأصواهتم حبرية علـى                  1989

بار املرشحني باهلزمية ممثلني يف كبار أعضاء       وكانت النتائج مفاجئة، فقد مين ك     . ممثليهم يف اجمللس التشريعي القومي    
املكتب السياسي، وزعماء احلزب الشيوعي يف موسكو وكييف ورؤساء األحزاب اإلقليمية يف عدة مناطق ومعهم               

 من نوابه اجلدد    % 88واملالحظ على تشكيلة اجمللس أن      . )3))(كبار شخصيات املؤسسة الشيوعية ورموزها    
يوعي، غري أن العديد منهم كانوا شيوعيني من طراز جديـد، ذلـك أن              كانوا أعضاء يف احلزب الش    

تقـاء  ا وسلوكاته الـسياسية، بـل       إميانا مببادئه املثقفني والعلماء من النواب انتسبوا للحزب، ليس        
  .)4(لتحرشاته ومضايقاته

 إىل حد   عكستاكشفت هذه االنتخابات اليت أعقبت اإلصالحات الدستورية نقطتني أساسيتني          
" تعدديـة الترشـح   "، أبان الناخب السوفيايت عن حتمسه ملبدأ        األوىل:  رغبة اجلماهري يف التغيري    كبري

أن ، أظهرت هذه االنتخابات لقيادة احلزب الشيوعي        الثانية و ،واستفادته منه كلما أتيحت له الفرصة     
لبعد اهلام الذي    فقد هيبته وتأييد الشعب له، وشكلت درسا حقيقيا للمحافظني الذين أدركوا ا            األخري

أخذته البرييسترويكا، األمر الذي دفعهم إىل التجند ملواجهة اخلطر احملدق هبم قبـل فـوات األوان،                
  .)5(1990 مث إىل ربيع 1989ولعل هذا ما يفسر تأجيل االنتخابات احمللية إىل خريف 

  ـــــــــ
Jean Gueit, » Vers une modification du systeme  « , op cit, p 61 )1(-  

  .309، ص مرجع سابق غريد روغ، -)2(
  .259ص املوجة الثالثة، مرجع سابق،   هانتنجتون،-)3(
  .309، ص مرجع سابق، غريد روغ، -)4(

Jean Gueit, » Vers une modification du systeme  « , op cit, p 61 )5(-  
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نتخاب األمني العـام     القاضي با  )1988 جوان   28(كان اقتراح غورباتشوف     :إرساء نظام رئاسي   -ج
 يهدف إىل تعزيز    ،من طرف نواب الشعب رئيسا جمللس السوفيات األعلى، ومنحه صالحيات أوسع          

 إىل دعم أغلبية أعضاء اجمللس املشكل من ممثلني عـن اهليئـات             استنادهموقعه السياسي، من خالل     
 تعرضه للطرد مـن      احتمال كي يتمكن من حتصني نفسه من     .. .اجلماهريية، باحثني، كتاب، فنانني   

ـ    .)1(1964طرف اللجنة املركزية للحزب مثلما حدث خلروتشوف يف صيف            كـان   ه وهذا يعين أن
  . يسعى إىل حترير نفسه من قبضة احلزب، وبالتايل حترير سلطته من أجل املضي قدما بالبرييسترويكا

 إرسـاء النظـام      اليت كان مير هبا االحتاد دورا يف       االستثنائيةعالوة على ذلك، لعبت الظروف      
يـاكوفليف عـضو املكتـب      ل توضيحا   )1990 فيفري   23(" زافستياأ"الرئاسي، فقد نشرت صحيفة     

السياسي يشري فيه إىل الدواعي اليت تقضي بأن يكون على رأس االحتاد السوفيايت رجل قوي يف تلك                 
طية واحلياة السياسية وحيتاج بالتـايل إىل       إن االحتاد السوفيايت بلد ال ميلك أية جتربة يف الدميقرا         ((: الفترة املضطربة 

  . )2))(وجه يرمز إىل الوحدة وإىل ضامن للدميقراطية واألمن وإىل حارس لألسس الدستورية يف الدولة
 سلطات الرئيس وقام    الشهر تعزيز  من نفس  27، قرر جملس السوفيات األعلى يف       هلذه األسباب 

 الذي  1988خالفا إلصالح ديسمرب     و .إنشاء نظام رئاسي  عداد وتقدمي القانون املتعلق ب    إخالل يومني ب  
 تكن سوى مرحلة انتقالية، أسس إصالح       اليت مل أقر هيئة رئاسية على رأس جملس السوفيات األعلى         

لك السائد يف الدول    ذحقيقي لالحتاد السوفيايت شبيه ب     (Présidentialisme) نظام رئاسي    1990مارس  
، ويتم مبوجـب اإلصـالحات      )27املادة  ( حمددة دستوريا    بصالحياتمبقتضاه  الغربية، يتمتع الرئيس    

مـدهتا   سنة لعهدة رئاسية 65 و30الدستورية اجلديدة انتخاب رئيس الدولة الذي يتراوح سنه ما بني    
  . )3( سنوات قابلة للتجديد عن طريق االقتراع السري العام05

ولة، لكنه كما يبـدو مل يكـن        أقرت هذه اإلصالحات مبدأ تعددية الترشح ملنصب رئيس الد        
ويـتعني علـى    .  من أصوات الناخبني يصبح رئيسا للبالد      % 50إجباريا، واملرشح الذي حيصل على      

 مهامه، يلتزم من    شروعه يف الرئيس املنتخب أن يؤدي اليمني الدستوري أمام مؤمتر نواب الشعب قبل            
حتاد، واحملافظة على األمن والـسالمة      خالله باحترام حقوق وحريات املواطنني والدستور، وقوانني اال       

اإلقليمية، والعالقات ما بني املقومات املشكلة لالحتاد الذي ميثله يف اخلارج، ويقدم للمؤمتر تقريـرا               
سنويا حول حالة البالد، ويشعر جملس السوفيات األعلى بأهم القضايا السياسية الداخلية واخلارجية،             

الشعبية، احملكمة العليا، النائب العام، واملرشح لتويل منصب الوزير         ويقترح عليه رؤساء جلان املراقبة      
  .)4(األول الذي يتم التشاور معه لتشكيل الطاقم احلكومي، وإشعارهم يف حالة إعفائه من مهامه

  ـــــــــ
)1(– Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant »,, op cit, p 52.  
  .   354-353 ص  مرجع سابق، غريد روغ،–)2(

Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle  « , op cit , p 73, 74.  )3( ،)4(-  
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باعتباره القائد األعلى للقوات املسلحة، يعمل رئيس الدولة على تنسيق عمل ونشاط اهليئـات              
 ومن مهامه أيضا    .واألجهزة املكلفة باألمن، ويعلن عن حالة التعبئة أو احلرب، ويقرر حالة الطوارئ           

رئاسة اجمللس الفيدرايل مبساعدة جملس رئاسي يتوىل تعيني أعضائه بنفسه، يوجد من بينـهم رئـيس                
ويف حالة خرقه للدستور، ميكن أن يتعرض الرئيس للعزل مـن طـرف             . احلكومة الذي يعد سياسته   

، وليس  )1(بة الدستور مؤمتر نواب الشعب بطلب من األخري وبأغلبية ثلثي األعضاء ومبشورة جلنة مراق           
  .من طرف احلزب مثلما كان عليه احلال يف السابق

على عكس ما نصت عليه اإلصالحات الدستورية مل يتم انتخاب أول رئيس للبالد عن طريق               
ويعوز بعض املتتبعني جلوء    . االقتراع السري العام، بل عن طريق نواب الشعب مبوجب قانون خاص          

النواب بدل تزكية الشعب إىل خوفه من إمكانية فشله يف احلـصول             تزكية   التماسغورباتشوف إىل   
  .، السيما وأن كل املؤشرات كانت تدل على أفول جنمه وفقدان بريقه)2(على تأييد أغلبية الشعب

إذا كان غورباتشوف قد برر رفضه ملبدأ االقتراع الشعيب حبجة الظروف االستثنائية، فإنه 
 يكون )3( من جمموع النواب املسجلني% 59,2رف النواب بنسبة  من ط1990 مارس 14بانتخابه يف 

  . نتخبوه وليس الشعبأ أهنم هم الذين اعتبارقد وضع نفسه رهن إشارهتم؛ على 
برزت فكرة التكتالت والنوادي املستقلة غري الرمسية اليت كان تنادي           :التكتالت والنوادي املستقلة   -د

للحزب، إذ بدأ بعضها يف التشكل       19ـ  لوجود قبل انعقاد املؤمتر ال    هبا العديد من الوجوه املثقفة إىل ا      
، من بينها نادي املبادرة     1987 ابتداء من منتصف     )4(يف إطار التعبئة الشعبية املوجهة ضد البريوقراطيني      

ففي ظل تعقد الوضع وتفاقم املشاكل      . )5("املنشقني اليساريني "االجتماعية الذي ميثل استمرارا ملاضي      
فرصة " الغالسنوست"جتماعية، وجدت خمتلف فئات اجملتمع السوفيايت يف حرية التعبري اليت أقرهتا            اال

  . علما أن مثل هذه التكتالت كانت حمظورة من قبل، مصاحلها املشتركةنللتكتل دفاعا ع
   1988، وتضاعف عددها ليصبح مع مطلع سـنة         "رابطات غري رمسية  " إىل الوجود    لقد ظهرت 

 اأسـتوني املشكلة يف   " اجلبهة الشعبية لترقية البرييسترويكا   "من بينها   ،  )6( رابطة 40 و 30بني  يتراوح ما   
 جلان  اإلصالحيني على مستوى عدد من املؤسسات واملدن، بإيعاز من          برزتكما  . )7(1988يف أفريل   

ملناقـشة    دورية لدعم البرييسترويكا، والوقوف يف وجه احلركات املناوئة هلا، من خالل عقد لقاءات           
  . )8(التغريات احلاصلة والبحث عن سبل تدعيمها

  ـــــــــ
Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle  « , op cit, p 74. )1(-  

)2(-Andrei Gratchev, op cit,  p 177.   
Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle  « , op cit, p 74. )3(-  

   .362 ص  مرجع سابق،،سنجرهنري كي –)4(
   .362 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)5(
   .302-301 ص  مرجع سابق، غريد روغ،–)6(
)7(– Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 53.  
   .304-303 ص  مرجع سابق، غريد روغ،–)8(
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اللجان الشعبية يف تغـيري     /بهاتاجل/كان الغورباتشوفيون يأملون يف أن تساهم هذه التكتالت       
 بتقدمي  "إعادة اهليكلة "املناخ السياسي خارج إطار احلزب دون أن تكون منافسة له، وأن تدعم عملية              

اقتراحات للحزب، كما ميكنها اقتراح مرشحني عنها يف االنتخابات، والتعبري عن مواقفها وآرائهـا              
    .)1(بدوره القياديعلى انتقاده مع التزامها تعمل اليت ال تتوافق مع توجهات احلزب السياسية و

، من بينها رابطة املدافعني عن البيئـة الـيت          السلطة املركزية أثار ظهور مجعيات أخرى حفيظة      
 إنقاذ معامل تارخييـة مـن الـضياع،         حبجة تعليق العمل على مستوى بعض الورشات،        على تجترأ
ن من دعم ومساندة بعض العلماء املهتمني بالشأن        ويواستفاد البيئ . االحتجاج على املفاعالت النووية   و

 إىل الوجود مجعيات أخرى هتتم بالعمل التطوعي خالل عطلة هناية األسبوع، من             ظهرتكما  . البيئي
" مايـا "غري أن بعضها كان مرتبطا حبركة جديدة حتمل اسـم           . خالل إعادة ترميم الكنائس املهدمة    

 التراث الثقايف الروسي، ومتكنت من استقطاب الكثري مـن         اهتمامها على إحياء   أنصباليت  ) ذكرى(
املناصرين، السيما املتطرفني الذين عربوا من خالل جتمعاهتم عن أن االنفتاح الـذي دعـت إليـه                 

وأضحت الشعارات اليت رفعتها هـذه احلركـة        . تحرير اجملتمع السوفيايت  ل غري كاف البرييسترويكا،  
لكربى، ووجد بعض احملافظني املتشددين يف هذه الرابطة فرصـة          ختفي روح التزمت الوطين لروسيا ا     

  .  رياح التغيريصد، هبدف )2(مواتية لالنضمام إليها
غـري  إن ظهور وتنامي عدد هذه التكتالت والنوادي املستقلة يف مجيع أحناء االحتاد بـشكل               

، أثـار   )3(..."اخلاصـة األقـسام   "بإلغاء الرقابة و  ة  طالبامل ،توزيع مناشري  ( ودورها السياسي  مسبوق
والسيما وأن هذه الرابطات جلبت إليهـا اآلالف مـن          ،  امتعاض احملافظني واستحسان اإلصالحيني   

  .  )4( متعاطفا40.000يربو عن ما " ميموريال"املنخرطني، حيث استقطبت رابطة 
مل لكنـها   " التجديد االشتراكي "كانت القيادة السياسية تأمل يف أن تساهم هذه اجلبهات يف           

ففي ظل حظر التعددية السياسية كانت معظـم        . تكن تتوقع حتوهلا إىل أطراف فاعلة مناوئة للحزب       
بيد أن ذلـك مل     .  على نفسها  "احلزب"التكتالت تكتسي طابعا سياسيا ولكنها تتفادى إطالق اسم         

ـ    " االحتاد الدميقراطي "مينع بعض املعارضني املتشددين الذين تكتلوا حتت اسم          اهرات من تنظـيم مظ
وبصرف النظر عن   . )5(حق اجلمهوريات يف تقرير مصريها     و بإقرار التعددية احلزبية والنقابية   واملطالبة  

 اليت أخذها تشكيل هذه التكتالت فيما خيص مصري االحتاد، فإهنا كانت مؤشرا على              (*)األبعاد اخلطرية 
   .بداية ظهور اجملتمع املدين، ومهدت الطريق أمام التعددية احلزبية

  ـــــــــ
)1(– Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 53.  
   .303 ص  مرجع سابق، غريد روغ،–)2(
  .363 ص  مرجع سابق،  أرنست ماندل،-)3(
)4(–     Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 53.  
   .304-303 ص  مرجع سابق، غريد روغ،–)5(

وكانت هذه . تقوم بتحريض اجلماهري بصفة مستقلة ضد السلطة االحتادية" جبهات تالشعبية" يف تشكيل 1988شرعت العديد من التكتالت و النوادي املستقلة منذ  -(*)
  .اجلبهات اليت تكتسي طابعا شعبيا تلقى الدعم من طرف البريوقراطية احمللية
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حملوري واالحتكار السياسي للحزب الشيوعي السوفيايت      ظل الدور ا   :حنو إقرار التعددية السياسية    -و
 الذي يعترب مثرة هذا احلزب      ،وحىت غورباتشوف . يشكل جوهر احلياة السياسية يف االحتاد السوفيايت      

كد مرارا على أن البرييسترويكا تتم يف إطـار         أ ،له بلوغ هرم السلطة السياسية     والذي لواله ما كان   
إال أن فكرة وجود عالقـة ارتباطيـة        .  الشيوعي هو حمركها األساسي    النظام االشتراكي وأن احلزب   

النظام السياسي اليت فرضت نفسها تدرجييا،      " إعادة هيكلة "االقتصادي و " إعادة البناء "وتكاملية بني   
اجملتمع وإقناعه حبتمية التغيري، من بني العوامل اليت دفعت اإلصالحيني إىل           /وعدم كفاية تسييس الفرد   

  .ضرورة تقليص دور ونفوذ احلزب يف احلياة العامةالدعوة ب
باإلضافة إىل ذلك، كان على قادة احلزب رفع احلجج اليت مفادها أن تصلب احلزب ومتـسكه       
بالسلطة هو الذي حيول دون جناح البرييسترويكا اليت كان على الغورباتشوفيني إعطاء نفس جديد هلا               

 01-جوان 28(خالل انعقاد املؤمتر التاسع عشر للحزب       " بإعادة النظر يف دور احلز    "بإثارهتم لفكرة   
  .)1( احتلت هذه الفكرة حيزا هاما من مناقشاتهحيث) 1988 جويلية

يف ظل اتساع نطاق الشفافية بدأ احلديث جيري عن إمكانية وضع حد الحتكار احلزب للشأن               
 من املرشحني النتخابات جملس     السياسي وانفراده باحلكم وإقرار التعددية السياسية، إذ طالب العديد        

  .)2(  أثار غضب واستياء أنصار احلزب العتيدمما من الدستور، 06بإلغاء املادة ) 1989مارس(الدوما 
باعتبارها الشغل الشاغل للمجتمع    " دولة القانون "لقد استنتج مناصرو البرييسترويكا أن إحقاق       

لن يتأتى باستمرار وجود نظام احلـزب     ) لقانونمسو ا (السوفيايت تتطلب أولوية القانون، غري أن ذلك        
 التـصرف   1919فإذا كان يفرض على احلزب منـذ        . مباديء أيديولوجية الواحد الذي يستند على     

بواسطة اجملالس السوفياتية دون أن حيل حملها، فإن الواقع أثبت أن احلزب مـارس سـلطة تعـسفية                 
مبقتضى هذه العقيدة، احلق يف إصدار القـوانني        ، إذ خول لنفسه،     "اللينينية-املاركسية"مستمدة من   

  .)3(وتنظيم اجملتمع، والسيطرة على الدولة، السيما اجملالس السوفياتية، واحتكار احلقيقة
من خالل انتخاب   " دولة القانون " أدرك الغورباتشوفون أن الرغبة يف إحقاق        ،من جهة أخرى  

 القائمة على قوانني التاريخ اليت جعلته أمسـى  مؤمتر نواب الشعب ال ميكنها التعايش مع سلطة احلزب     
وعليـه  . ، أي مثة تنافر بني الشرعية الدميقراطية وشرعية احلزب الواحـد          )4(من كل شرعية دميقراطية   

كان البد من التضحية بإحدامها على حساب األخرى، وبطبيعة احلال كانت األمور تقتضي التقـدم               
  ).ضحية باحلزبالت (إىل األمام وليس الرجوع إىل اخللف

  ـــــــــ
)1(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant »,, op cit, p 51.   
)2(– Anatoli Sobtchak, op cit,  p 141.   

Jean Gueit » Ver une modification du systeme  « , op cit, p 62. )3( ،)4(-  
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لالقتراع العام وحتملهم أعبـاء     ن إقرار مبدأ تعددية الترشح، وخضوع أمناء احلزب         إ ف ،لذلك
نفس الشيء ينطبق على منصب الرئيس، فإذا كان األمـني العـام   . الفشل يندرج ضمن هذا السياق   

للحزب يف السابق معرض يف أية حلظة للخلع من طرف اللجنة املركزية للحزب، فإنه وبنـاء علـى                  
  .بعالقته باحلزب، ما عدا ما تعلق )1(النظام اجلديد ليس من حقها اختاذ موقف ضده

 مل تكن   -رغم أمهيتها -التطورات السياسية احلاصلة بعد مرور أربع سنوات على البرييسترويكا          
 الشأن السياسي، األمر الـذي أدى إىل تنـامي          يف احتكار  احلزب الشيوعي    يف ظل استمرار   ،كافية

اخروف، أي فتح اجملـال      من الدستور، من بينها يلتسني وس      06األصوات املنادية بضرورة إلغاء املادة      
أمام التعددية السياسية، مما تسبب يف خلق شعور بالقلق لدى احملافظني الـذين شـعروا أن احلـزب             

  .)2(أضحى على وشك فقدان سلطته
مل يعلن غورباتشوف خالل هذه املدة صراحة عن فكرة إلغاء الدور القيادي للحزب وتـرك               

، لكنه يف املقابل أكد على حـق        1989تخابات مارس   األمر للشعب لتقرير مصريه من خالل إجراء ان       
، وانتظر إىل غاية هناية     )3(االختالف يف الرأي داخل احلزب، وهو أمر كان حمظورا من طرف ستالني           

إعـادة  " حيث أعلن رمسيا وألول مرة يف تاريخ االحتاد السوفيايت رفع احلظر عن موضوع               1989سنة  
  .)4(كان اخلوض يف شأنه يعترب جمازفة خطريةالذي " يالنظر يف الدور القيادي للحزب الشيوع

منعطفا تارخييا على املستوى املؤسسايت، لكوهنا الفترة اليت مت فيها إلغاء مبدأ             1990تشكل سنة   
 ،واحتكاره ملختلف مناحي احلياة السياسية، االقتصادية     " الدور القيادي للحزب الشيوعي السوفيايت    "

د ملدة سبعة عقود من الزمن كان ميثل خالهلا احلزب حجر الزاوية للنظـام              االجتماعية والثقافية للبال  
  .1917السياسي السوفيايت املؤسس من طرف لينني عام 

 ومبوازاة مع استمرار غورباتشوف يف الضغط على اجلهاز احلزيب، لتقـدمي            1990عام  مع مطلع   
مة خالل هناية األسبوع طـالبوا       ألف شخص مبظاهرة عار    200املزيد من التنازالت، قام ما يربو عن        

: ، مما أضطر اللجنة املركزية اخلضوع لألمر الواقع       )5(فيها من السلطات العليا بإقرار التعددية السياسية      
شهد فعـال   ي أن اجملتمع السوفيايت     تدرجييايدركون  ) ونمعظمهم حمافظ (أخذ أعضاء اللجنة املركزية     

رجيكوف رئيس احلكومة   .وهذا ما أكده آنذاك ن    . مهاية جهة الوقوف أما   ألحتوالت عميقة ال ميكن     
 تطورات جديدة فرضت نفسها تتمثل يف وجود تعددية سياسية غري رمسيـة،             ظهورالذي شدد على    

  .)6(ولكنها جمسدة يف الواقع، ولن يستطيع احلزب فعل أي شيء إزاء هذه املعطيات اجلديدة
  ـــــــــ

Jean Gueit » Vers une modification du systeme  « , op cit, p 62-63. )1( ،)2( ،)3(-  
)4(– Andrei Gratchev, op cit,  p 172.  
   331-330ص  مرجع سابق،  غريد روغ،-)6(، )5(
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على إثر مناقشات ساخنة وعسرية دامت ثالثة أيام أقرت اللجنة املركزية للحزب الـشيوعي              
ور القيادي للحزب الشيوعي، متهيدا للتعددية      سلسلة من اللوائح املتضمنة إلغاء الد     ) 1990 فيفري   07(

  :)1(احلزبية، من بينها
احلزب الشيوعي مل يعد يتبوأ نظام احلكم يف البالد، وهدفه يكمن يف أن يكون قائدا سياسيا منتخبا                  

  .بصفة دميقراطية، وهو ليس يف حاجة المتيازات خيوهلا له الدستور
ي مانعا من إقرار مبدأ التعددية السياسية، إذا كان يتخلى احلزب عن االحتكار السياسي، وال يبد 

  .تطور اجملتمع السوفيايت يستدعي ذلك
تكتسي عملية الفصل بني السلطات أمهية بالغة، واحلزب يساند مبدأ تعزيـز اسـتقاللية اهليئـات                 

  .القضائية باعتبارها ضامنة للقانون وحامية للنظام العام
ألي شـكل مـن أشـكال       " دولة القانون " وال مكان يف     ن الشعب هو املصدر الوحيد للسلطة،     إ 

 .الديكتاتورية
 صـوت  133 صوت مقابـل  1817صادق نواب الشعب على املبادئ املذكورة مبجموع      كما  

 نائبا عن التصويت، وأقروا تعديالت دستورية ترمي إىل تغيري النظام السياسي السوفيايت،             61وامتناع  
  .)2()15 و07املادتان (ر وإدراج مبدأ التعددية السياسية  من الدستو06من خالل إلغاء املادة 

على الرغم من املواجهة بني احملافظني املعتدلني بقيـادة غورباتـشوف واملتـشددين بقيـادة               
ليغاتشيف من جهة، وبني اإلصالحيني األكثر تطرفا بقيادة بوريس يلتسني من جهة ثانية، فقد صادق               

هو اآلخر على لـوائح     ) 1990 جويلية   13-02(شيوعي السوفيايت   املؤمتر الثامن والعشرون للحزب ال    
، مما يعين اإللغاء الرمسي للـدور القيـادي للحـزب الـشيوعي             )1990 فيفري   07(اللجنة املركزية   

السوفيايت، أي تنازله التام عن احلكم املطلق، األمر الذي فسح اجملال أمام اختاذ سلسلة من اإلجراءات                
  .)3(1990 خالل سنة  املكملة)*(اإلصالحية

لقد سامهت البرييسترويكا يف هتاوي احلزب الشيوعي وهنايـة الـسلطة التوتاليتاريـة رغـم               
 جبعـل االحتـاد     1991ومسحت إىل غاية مارس     " إعادة اهليكلة "التداعيات اخلطرية املترتبة عن عملية      

 عالوة على ما يربـو      من األحزاب واملنظمات السياسية اجلديدة،     11.000السوفيايت حلبة صراع لـ     
    .)4(والثقايفمن اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي، املهين  30.000عن 

  ـــــــــ
Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle  « , op cit, p 72-73. )1( ،)2(-  

إصـدار  ،  )1990 جويلية   13-02(امن والعشرين للحزب الشيوعي السوفيايت      اقتراح مبدأ عدم تسييس اجليش خالل انعقاد املؤمتر الث        :  تتمثل هذه اإلصالحات يف    -(*)
تعديل قانون اإلعالم، مما يعين حترر الناشرين مـن القيـود           ،  )1990 جويلية   15(البصرية  -مرسوم يقضي بوضع حد الحتكار احلزب الشيوعي للوسائل السمعية        

إصدار مرسوم يتضمن دعوة وزاريت الداخليـة واخلارجيـة وجهـاز           ). 1990 أوت   23(وسكو  ضمان استقاللية أكادميية العلوم مب    ،  )1990 أوت   01(الفوقية  
املصادقة على قانون حرية     و   )1990 سبتمرب   04( من أجل وضع حد الحتكار وحتكم احلزب يف اهليئات التابعة هلا             وجيزالكاجييب بإعداد مشاريع قوانني يف ظرف       

  ).1990 أكتوبر 01(التعبري والتدين 
Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle  « , op cit, p 72-73. - )3(  

   .18 ، صيف اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب، مرجع سابق" سقوط االحتاد السوفيايت"طه عبد العليم .د –)4(
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  :التفكري اجلديد وإعادة هيكلة السياسة اخلارجية:  الثالثاملطلب
  :دـري اجلديـالتفكماهيـة  -01

أدرك الغورباتشوفيون منذ البداية أن خطورة الوضعية اليت كان مير هبـا االحتـاد الـسوفيايت،        
كتب حملل سياسي   . ريات عميقة يف السياسة اخلارجية    يواخلروج من حالة اجلمود تقتضي إحداث تغ      

 إال أنه سوف لن يكون هلا أي شأن ما مل يـتم             يسترويكا على الصعيد الداخلي،   ريرغم الطابع الثوري للب    ((:قائال
  .)1))(تكملتها بتوجهات سياسية جديدة على الصعيد اخلارجي

 اليت أضحت تسود العامل احلديث لـيس        (Interdépendance)يف ظل ظاهرة االعتماد املتبادل      
ا ما مل يـتم     رمهيسترويكا والغالسنوست املنتهجتني على الصعيد الداخلي اإلتيان بثما       ريبوسع أدايت الب  

وعليـه فقـد أكـد       ".التفكري اجلديد "ا بأداة إضافية أخرى على الصعيد اخلارجي تتمثل يف          تعزيزمه
أن تزايد ظـاهرة    ) 1986مارس  -فيفري(للحزب الشيوعي    27ـ  غورباتشوف خالل انعقاد املؤمتر ال    
عايش يف احلياة الدولية بني     ، وخلق قواعد جديدة للت    "تفكريا جديدا "االعتماد املتبادل يف العامل تقتضي      

  .)2(الدول الرأمسالية واالشتراكية، هبدف إخراج االحتاد السوفيايت من قوقعته
ـ كان على رواد البرييسترويكا مبوجب تفكريهم اجلديد إقناع أعداء األمـس             أن االحتـاد   ب

 دوأنه جا السوفيايت مل يعد كما كان، ولن يشكل، من اآلن فصاعدا، أي خطر على أية دولة كانت،                 
يف إعادة صياغة األسس واملبادئ اليت تقوم عليها سياسته اخلارجية، سواء اجتاه خصومه أو حلفائـه                

فالشغل الشاغل للفريق اإلصالحي هو حتديث االقتصاد حبيـث أن ال تـشكل القـوة               . التقليديني
 سباق التسلح،   العسكرية العنصر الوحيد لقوة الدولة، وهذا يتطلب إقناع الغرب بضرورة التخلي عن           

  .  )3(والبحث عن متعاملني جدد، والتخلي عن املغامرات السياسية التقليدية غري اجملدية
اللنينية والترفع عن األيديولوجية    -يرى البعض أن اخللفية احلقيقية للتخلي عن العقيدة املاركسية        

وفيايت للتقرب من املنظومة     تكمن يف الرغبة اجلاحمة لالحتاد الس      -مثلما سنرى فيما بعد   –هبذه الطريقة   
اٍلرأمسالية اليت أثبتت فعال تفوقها يف مباراهتا التارخيية على نظريهتا االشتراكية، متهيدا لنسج عالقـات               

، من أجل توظيفها لتجاوز األزمة      )4(عادية متكنه من احلصول على مغامن اقتصادية وتكنولوجية هامة        
 تنازالت سياسية واستراتيجية أكثر أمهية كان       السوفياتم  قدي على أن    ،العامة اليت كانت تنخر البالد    

فاهلدف األساسي ملبتدع البرييـسترويكا     . ينبغي على شعوب دول العامل الثالث حتمل تبعاهتا السلبية        
مهما " الرتيف"ومعاونيه هو جتاوز حالة اجلمود وسوء اشتغال النظام االقتصادي، أو باألحرى وقف             

  . كلفهم ذلك من مثن
  ـــــــــ

)1(-                  Alain Gandolfi, La perestroïka et le tiers monde (1985-1991), presses universitaires de France 
1992 ., p 06  
                                          Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement » )2( ،)3(- 
      dans les années Gorbatchev, op cit,   p 130-131  

  .198 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)4(
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هلذا الغرض كانت النخبة السياسية يف عهد غورباتشوف من خالل انتـهاجها لـسياسة مـا                
  :)1(تسعى إىل حتقيق هدف مزدوج" التعايش السلمي املتقدم"أصطلح عليه 

 تزامن مـع  تسلح، علما وأن بلوغ غورباتشوف قمة اهلرم السياسي كان قد           تقليص أعباء سباق ال     
حبـرب  "شوط جديد من سباق التسلح املترتب عن مبادرة الدفاع االستراتيجي أو مـا عـرف                

، األمر الذي   ))أن الوضع االقتصادي السوفيايت كان غري مالئم للدخول يف هذا السباق          ((، السيما و  "النجوم
 خاصة إذا علمنا أن اإلنفاق العسكري يف االحتاد         ،راطي احلاكم يف موقف حرج    وضع اجلهاز البريوق  

 يف الواليات املتحدة األمريكية،    % 7,5 من الدخل القومي مقابل      % 15 و 14السوفيايت تراوح ما بني     
ناهيك عن حاجة اجليش األمحر وأسلحته التقليدية إىل التحديث، وهو ما يشكل عبئا ثقيال علـى                

أردين رئيس معهد األحباث العلميـة يف       .أكد الربوفيسور م  . من الصعب عليه حتمل تبعاته    الكرميلني  
حـرب  "أن االحتاد السوفيايت قادر مبا لديه من تقنيات مـن الـدخول يف              (( 1986أملانيا الشرقية يف سبتمرب     

  .))، غري أنه مل يتمكن من ذلك إال على حساب حياة مواطنيه"النجوم
 والتكنولوجي املفروض من طرف الواليات املتحدة جراء التدخل السوفيايت رفع احلصار التجاري  

يف أفغانستان، أو باألحرى السعي إىل االستفادة من قروض مالية من الدول الرأمسالية الغربية 
توجات الزراعية احليوية، إذ قدرت نونه باملمتاملتطورة لتحديث االحتاد السوفيايت وضمان استمرار 

 بأربعني مليون طن، واحلصول على التكنولوجية 1988 املستوردة من الغرب عام كمية احلبوب
  .املتقدمة

، جيدر "التفكري اجلديد"قبل التطرق إىل طبيعة السلوك السياسي السوفيايت اخلارجي الناجم عن 
  :بنا التعرض إىل أهم اخلطوط العريضة هلذه األطروحة

يف إرغـام  ) التكنولوجيا النووية(بعد دور احملدد التكنولوجي  : التخلي عن أفق الرؤية الثورية للعامل     -أ
جاء دور الغورباتشوفية يف كسر ما تبقـى مـن          " التعايش السلمي "االحتاد السوفيايت على تبين خيار      

 ويتجلى ذلك بوضوح يف التباين بني حمتـوى بـرامج           ."اللينينة-املاركسية"املبادئ اليت تقوم عليها     
 ينص على قدرة الثـورة      1919كان برنامج   : مد يف ظل البرييسترويكا وما قبلها     املعتاحلزب الشيوعي   

الربوليتارية الشيوعية لوحدها على إخراج البشرية من املـأزق الذي وجدت نفسها فيـه؛ بفعـل               
الرأمسالية اإلمربيالية، وأن انتصار هذه الثورة يقتضي توثيق العالقات بني خمتلف احلركات الثورية اليت              

خاليـا   1986برنامج  يف حني كان     على الطبقة العاملة يف البلدان املتقدمة ذات النظام الرأمسايل،           تقوم
بـني النظـامني    " الصراع احلتمي "، واستبدل مبدأ    "الثورة الربوليتارية "و" الثورة العاملية "من عباريت   

  . )2(بني املعسكرين" التعايش والتنافس السلمي"ني مببدأ يالعامل
  ـــــــــ

  .200 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)1(
  .270-169 ص  نفس املرجع، أرنست ماندل،–)2(
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 عرب جتاوزها اقتصاديا، األمر الـذي       )1( الرأمسالية (*)"سيقرب"دعى أنه   إإذا كان خروتشوف قد     
 من الرأمسالية إىل االشتراكية يف حـدود عـام          -بشكل أو بآخر  –يعين التحول السلمي واالنتخايب     

مث أن الربنامج اجلديد للحزب الشيوعي مل يتطـرق         . إن ذلك مل حيدث، بل حصل العكس      ، ف 1985
، مبعىن التخلي عـن    )3( اليت ختلى عنها غورباتشوف مجلة وتفصيال      )2(إطالقا إىل مسألة زوال الرأمسالية    

 على  مبدأ حتمية اندثار النظام الرأمسايل كعدو للنظام االشتراكي، واالعتراف به كنظام متكامل باق            
بعبارة أخرى التخلي عن النضال الطبقي      . الساحة الدولية أثبت قدرته على التكيف واحتواء مشكالته       

  . الربوليتاري األممي باعتباره حمركا للتقدم التارخيي
لكن اليوم مع بروز أسلحة الدمار الشامل ظهرت حـدود موضـوعية            ((يقول غورباتشوف يف كتابه     

 رأينا أنه من غري املمكن إبقاء تعريف التعايش السلمي بني الدول ذات       (...) الدولية للمواجهة الطبقية على الساحة   
وقـال  . )4 ())شكال موضوعيا من أشكال الصراع الطبقـي "األنظمة املختلفة كما ورد يف الربنامج القدمي بوصفه    

انـت تبـدو ثابتـة يف    يتطلب بالضرورة التخلي عن بعض املسلمات اليت ك(...) جديد للتفكري  منط   إن ((أيضا  
، أي صرف النظر عن كل أفق ثوري يف البلدان الرأمسالية وشبه املصنعة، واختفاء مصطلح               )5 ())املاضي

  . من قاموس البرييسترويكا، كوهنا أداة ثورية جوهرية،"الربوليتاريا"
ايش  أنه ال ميكن اعتبار التع     1988 أعلن إدوارد شيفارنادزه ضمن نفس املضمار يف جويلية          كما

السلمي بني الشرق والغرب شكال من أشكال الصراع الطبقي، مؤكدا على أن الصراع بني النظامني               
  .)6(ال ميكن اعتباره توجها أساسيا يف الفترة الراهنة

كان على غورباتـشوف ابتـداع      " للماركسية اللينينية "مقابل االستعاضة عن األسس النظرية      
لول السياسية للمشاكل واألزمات اليت تعاين منها البـشرية         تدويل احل : بديل يتمثل يف مفهوم جديد    

 وهذا التواصل   ...والشعوب إقامة تواصل بناء وخالق بني الدول        ...يفترضإن جمرى التاريخ والتقدم االجتماعي      ((
وهو ضروري أيضا لتـسوية مـشكالت       . هو أمر ضروري الستباق الكارثة النووية، ومن أجل استمرار البشرية         

فالدمج بني املنافسة واملواجهة بني السستامني وبني امليل املتنامي لتداخل دول         .  خيدم مصلحة اجلميع   ...و...البشرية
 يتشكل  ...وهكذا فحسب، ومن خالل صراع األضداد     . اجلماعة الدولية، هو الديالكتيك احلقيقي للتطور املعاصر      

  . )7()) اعامل متناقض، لكنه متداخل و يؤلف بالنسبة للكثريين كال واحد
بليماك الذي يرى أن عامل اليوم      .حاول أنصار البرييسترويكا تربير التفكري اجلديد من بينهم ج        
  . )8(تلف عن عامل ماركسخياملطبوع بظاهرة االعتماد املتبادل والطابع الشمويل واملعقد ملشكالته 

  ـــــــــ
   .شوف والذي بقي ماثال يف أذهان الغرب، وساهم يف تسميم العالقات بني املعسكرين سخر غورباتشوف من هذا التصريح الغاضب الذي أدىل به خروت-(*)

     Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement »,op cit,  p 132 )1(-  
  .270، 189 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)3(، )2(
  .165-163 ص  مرجع سابق، غورباتشوف،–)5(، )4(

Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement », op cit,  p 132 )6(-  
  .191-190ص مرجع سابق،  أرنست ماندل، –)8(، )7(
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لقد أكد الكثري من احملللني السياسيني على الطابع اإلستراتيجي لعملية إعادة النظر يف األسـس               
ينينية، والتحوالت اجلارية يف االحتاد السوفيايت عقب وصول غورباتشوف إىل          الل-النظرية للماركسية 

فليلى ماركو خلصت إىل القول أن الطريقة اليت متت هبا عملية إهناء احلرب يف أفغانـستان                . السلطة
تشري إىل أن األمر ال يتعلق بتراجع تكتيكي، بل بتغيري إستراتيجي وثيق الصلة مبا كان جيري داخـل                  

 عن أن املسألة    )1989 جانفي   05(وكتب ميشال تاتو يف صحيفة لوموند الفرنسية        . اد السوفيايت االحت
  . )1( السوفياتيةتكمن يف مراجعة جوهرية للمبادئ اليت تقوم عليها السياسة اخلارجية

 يؤكد جبـالء أن     1989يف فيفري   " الكومسمولسكايا برافدا "إن ما جاء يف رد على أحد قراء         
لقد بلغ النظام الرأمسايل مـستوى مل تتوقعـه النظريـة           ((اللينينية أضحت يف خرب كان      -اركسيةالعقيدة امل 

فالرأمسالية املعاصرة تؤمن لغالبية السكان مستوى معيشيا كافيا ويف بعض احلاالت مرتفعـا         . املاركسية الكالسيكية 
 وهكذا فإن الثورة الربوليتاريـة قـد        .إن الدميقراطية البورجوازية الناضجة هي جمتمع احلق      ]. ولكن بأي طريقة  [

  .)2())أصبحت برأيي أمرا مستحيال
ظلت األيديولوجية املاركسية أو الشيوعية تلعـب دورا أساسـيا يف            :الترفع عن األيديولوجية   -ب

 إىل غايـة جمـيء      1922 منذ تأسيس االحتاد الـسوفيايت عـام         اخلارجية السوفياتية صياغة السياسية   
غري أن تأثريها يف صنع القرار الـسياسي اخلـارجي أخـذ يف             . 1985ة سنة   غورباتشوف إىل السلط  

التراجع تدرجييا بعد ظهور أسلحة الدمار الشامل والدعوة إىل حتقيق االنفراج الدويل، األمر الذي دفع               
ه يدعو الكثري من معتنقي هذ((أحد املتطرفني السوفيات املؤدجلني إىل الرد على أنصار التبدد األيديولوجي          

 احتواء الصراعات الدولية    (...)و لتطبيق سياسات التعايش السلمي      (...)النظرية إىل الرتع املتبادل لأليديولوجيات      
 هو دفع املعسكر االشتراكي إىل التفريط يف املبادئ اليت تستند عليهـا             (...)لكن ما ترمي إليه هذه النظرية       (...) 

أليديولوجية املاركسية اللينينية، وذلك بالضبط ما جيب أن حتذره الـدول           أيديولوجيته، وبالتايل التنازل هنائيا عن ا     
إال أن هذا التحذير مل يكن سوى صـرخة يف واد، ألن            . )3())االشتراكية وأن تقاومه بكل عناد وتـصميم      

  .األيديولوجية كمحرك أساسي للسياسة اخلارجية فقدت دورها متاما يف عهد البرييسترويكا
 لعـب دورا رئيـسيا يف التخلـي         )التكنولوجيا النووية  (لعامل التكنولوجي مما الشك فيه أن ا    

عشرينات أساس صنع القرار السياسي     الالتدرجيي لالحتاد السوفيايت عن األيديولوجيا اليت شكلت منذ         
كلما يزداد الوضع   ((: قال الدبلوماسي السوفيايت تروتيسيف   . اخلارجي السوفيايت وحمورا لعالقاته الدولية    

الشرق األوسط حدة وتفجرا يتعاظم استعداد الواليات املتحدة إلجياد مواقف منسقة مع االحتاد السوفيايت مـن                يف  
  . )4))(أجل تسوية الوضع املتأزم امللموس

  ـــــــــ
  . 196-195 ص  مرجع سابق، غورباتشوف،–)2(، )1(
  .92، ص 1985الكويت، الطبعة الرابعة -صول و النظريات، منشورات ذات السالسلدراسة يف األ: إمساعيل صربي مقلد، العالقات السياسية الدولية.د –)3(
محدي عبد احلافظ، .د: موسكو، مراجعة-املركز العريب للصحافة و النشر: أليكسي فاسلييف، روسيا يف الشرقيني األدىن واألوسط من الشمولية إىل الربغماتية، ترمجة –)4(

   .389، ص مكتبة مدبويل
  



  139

األوضاع الداخلية لالحتاد السوفيايت من السيئ إىل        أدى تطور    ى العامل التكنولوجي  عالوة عل 
عظم فئات اجملتمع إىل التساؤل عن جدوى التمسك بالشعارات األيديولوجية اليت ال تسمن             مباألسوأ  

 ندعوي يف طليعة الساخرين منها و     املثقفنيوال تغين من جوع، وأضحت تقلل من شأهنا، وكان بعض           
يديولوجية الدولة السوفياتية   أإن الفكرة التبشريية اليت شكلت قلب       (( :كتب باحث سوفيايت  . التخلي عنها إىل  

  .)1))(بعد ثورة أكتوبر وتركت بصماهتا على الساحة اخلارجية كانت متوت بسرعة ولو بعذاب
ـ            غري أن  الل  القوالب األيديولوجية ظلت تربر السلوك اخلارجي السوفيايت، ولو بدرجة أقل خ

سنوات ما قبل البرييسترويكا، ومل تتجسد فكرة هجرة األيديولوجية بشكل واضح إال بعـد تـويل                
لقد بات جليا بالنسبة لغورباتشوف وأنـصاره أن الـسياسة          . 1985غورباتشوف مقاليد احلكم عام     

ـ                 ا اخلارجية، وعلى غرار السياسة الداخلية، جيب أن تشهد حتوال جذريا خمالفا بـل ومناقـضا متام
ينبغي أن  ((،  )2))(البد من الترفع فوق اخلالفات العقائدية     ((: قال غورباتشوف . الربجينيفي-للنموذج الستاليين 

ال ينبغي نقل االخـتالف األيـديولوجي إىل جمـال          . تكون املواقف السياسية جمردة من كل تعصب أيديولوجي       
 بوريس بانكني أن من     وقال. )3))(...الختالفالعالقات الدولية، وال أن تكون السياسة اخلارجية خاضعة هلذا ا         

بني املهام املستعجلة اليت كان عليه القيام هبا بعد تعيينه وزيرا للخارجية يف عهد غورباتـشوف هـي          
وإذا قيمنـا   ... ((: كتب الباحث األمريكي نايشن    و ).إلغاء األدجلة  ()4(إجناز عملية إزالة األيديولوجية   

  .)5))(تتطلع حنو احلذر والرباغماتية(...) سياسة السوفياتية الوضع تقييما موضوعيا فإن ال
حلت حمل اإليديولوجيا كأساس    " الرباغماتية "املنفعة أو  أن   "التفكري اجلديد "يتضح من خالل    

وهذا ما أكده شيفارنادزه وزير خارجية االحتـاد الـسوفيايت          . للسلوك السياسي اخلارجي السوفيايت   
  .)6))(إن السياسة جيب أن تتخذ بالعقل السليم وليس باأليديولوجية((: السلطةخالل فترة تويل غورباتشوف 

الوثائق واملستندات املوروثـة عـن املؤسـسة        تشري خمتلف   :  تطور العقيدة العسكرية السوفياتية    -ج
 أن الرتعة الدفاعية كانـت       إىل العسكرية ألملانيا الشرقية بشأن العقيدة العسكرية السوفياتية التقليدية       

كان اجلنود يتدربون على العمليات اهلجومية أكثر منها على الدفاع،          : آخر إنشغاالت حلف وارسو   
املعركـة خلـف    "و" اختراق منشآت العدو  "وكانت العبارات العسكرية ذات الطابع اهلجومي مثل        

فاعية إال أن هذه العقيدة اليت شكلت حمور السياسة الد         .)7(تداوالوغريها هي األكثر    " دفاعات العدو 
فبعـد دور العـاملني   . يف ظل البرييسترويكا  السوفياتية ملدة طويلة أضحت هي األخرى حمل مراجعة         

التكنولوجي والداخلي يف تطور العقيدة العسكرية السوفياتية، من خالل اعتراف القادة العـسكريني             
  جاء" املتبادل الردع "السوفيايت ونظريه األمريكي، وتبنيهم ملوقف بني السالح النووي" التكافؤ"مببدأ 

  ـــــــــ
   .391 ص أليكسي فاسلييف، مرجع سابق، –)1(
  .161-160 ص  مرجع سابق، غورباتشوف،–)3(، )2(
  .132 ص  مرجع سابق، بوريس بانكني،–)4(
  . 391، 388 ص مرجع سابق، أليكسي فاسلييف، -)6(، )5(
  . 111 ص  مرجع سابق، بوريس بانكني،-)7(
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 موسكوكتب مراسل إحدى الصحف الغربية يف       ". الدفاع الكايف " أطروحة   إلقرارة  دور الغورباتشوفي 
، "التكافؤ يف القـوى   "قائال بأن الظروف واملعطيات اجلديدة أملت على القادة العسكريني قبول مبدأ            

القـدرة   "باالكتفـاء مببـدأ   فضال عن أن بعض األصوات يف املعاهد العلمية ذهبت إىل حد املطالبة             
  ".التفكري اجلديد"أساسه النظري من الذي يستمد  )1("ةالدفاعي

 لقد كان الغورباتشوفيون يعتقدون أن التوازن العاملي قائم بـني الـدولتني العظمـيني، وأن               
لذلك ذهبت العديد من وجوه املدرسة العسكرية القدمية املؤمنة مببدأ          . املواجهة مع أمريكا غري جمدية    

العقيدة العسكرية السوفياتية من بينها بأوغاركوف، سـوكولوف        ضحية مراجعة   " الصراع احلتمي "
يف تقدير يفجيين برمياكوف أحد منظري املدرسة االصـالحية         –فاألمن السوفيايت   . )2(وآخرومييف
 ميكن محايته بشكل أفضل بالوسائل السياسية، بدال من السعي لزيادة الكفاية القتالية             -الغورباتشوفية

  .  )3(للقوات املسلحة
 لتطور داخلي شأهنا يف ذلك      ا أن العقيدة العسكرية السوفياتية اجلديدة مل تكن سوى نتاج         يبدو

على الرغم من املواقف الرمسية والتوجـه العـسكري العقـيم،           : شأن البرييسترويكا والغالسنوست  
رة اسـتعمال  ومبوازاة مع تنامي الوعي لدى الرأي العام العاملي، السيما يف اليابان وأوربا الغربية خبطو     

ففـي  . األسلحة النووية، كان هناك يف االحتاد السوفيايت رأي عام قيد التشكل ينحو نفس االجتـاه              
 من الـسوفيات    % 83 توصلت من خالله إىل أن       1987سنة  " كومينيست"استفتاء للرأي أجرته جملة     

رة اإلنسانية،  مقتنعون أن أية حرب نووية، وبصرف النظر عن مؤداها، سوف تؤدي إىل تدمري احلضا             
-مبا يف ذلك الدفاع عن الوطن أو االشتراكية       – عربوا عن اقتناعهم بعدم وجود أي مربر         % 93وأن  

. )5( بانتحار بشري مجاعي   -كما قال دانيال كوالر   - الذي يهدد    )4(الستعمال السالح النووي الفتاك   
مجود السياسة اخلارجيـة    ناهيك عن وصول اهلجومية السوفياتية إىل مأزق ودخول قيادهتا يف مرحلة            

  . )6(ودفاعيتها الوقائية مع بداية الثمانينات
قد أخذوا هذا املنحى بعني االعتبار إلعادة صياغة السياسة اخلارجيـة           اإلصالحيني  الظاهر أن   

 إذ طرأت على العقيدة العسكرية منذ التخلي عن الطرح القائل بإمكانيـة االنتـصار يف                ،السوفياتية
عدة تطورات، حيث أخذت يف التحول التدرجيي من التأكيد على أولوية اهلجوم            حرب نووية كونية    

وما إصرار غورباتـشوف    . )7(لدحر أي عدو خارجي حمتمل، إىل أولوية الدفاع       ) أو اهلجوم املضاد  (
  رة خفض ـعلى نزع السالح، رغم وجود معارضني له عربوا عن قلقهم وحتفظهم الشديدين من فك

  
  ـــــــــ

  .286 ص  مرجع سابق،د روغ، غري-)1(
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، سوى انعكاسا هلذا التوجه اجلديد الذي ال يـسمح فقـط بتخفـيض األعبـاء          )1(القوات املسلحة 
ة مطالب شرحية من فئة الشباب الـسوفيايت        ، وإمنا تلبي  "إعادة البناء "العسكرية مما يستجيب ملتطلبات     

  . )2(الداعي إىل تقليص مدة اخلدمة العسكرية
تتسم بالطوباوية، إذ أن الـسياسة      " التفكري اجلديد " من أطروحة    ةن جوانب هام  ميكن القول أ  

العاملية ال ميكن إرساؤها على معايري أخالقية جتمع خمتلف الكائنات البشرية يف هذا الكون الـذي مل                 
كمـا أن االفتـراض     . خيلو منذ األزل من احلروب والرتاعات، حىت وإن اختذت أشـكاال خمتلفـة            

الغورباتشويف القائل حبتمية تعاون االحتاد السوفيايت والواليات املتحدة األمريكية لدرء اخلطر النووي            
سالح النووي مل   واعتباره املخرج الوحيد أمر مبالغ فيه وال يستند إىل الواقع، لسبب بسيط وهو أن ال              

  .يعد حكرا عليهما فقط
   : إعادة هيكلة السياسة اخلارجية-02

اللينينية والترفع عن األيديولوجية كموجه أساسـي  -إن التخلي عن األسس النظرية للماركسية  
انقالب يف األسـس    /للسلوك اخلارجي ومراجعة العقيدة العسكرية لالحتاد السوفيايت يعين أن مثة ثورة          

كتب شـفيق املـصري حـول بـدأ         . التقليديةتقوم عليها السياسة اخلارجية     كانت  يت  واملبادئ ال 
لقد شرع االحتاد السوفيايت، ابتداء من النصف الثاين        ((غورباتشوف يف إعادة صياغة سياسة بالده اخلارجية        

. )3))(ثـني سـنة   من الثمانينات، يسلك منحىن مغايرا لسياسته اخلارجية املاضية اليت درج عليها منذ أكثر من ثال              
 الرئيسي لصنع القرار السياسي اخلارجي ؟ وما هي طبيعة التوجهات           احملددما هو   : السؤال املطروح و

  ؟ السياسية اخلارجية الغورباتشوفية على ضوء التفكري اجلديد
، وألن غاية غورباتشوف كانت "الغاية تربر الوسيلة"انطالقا من مبدأ  :املنطق الرباغمايت -أ

إنقاذ بالده اليت أضحت باعترافه على حافة اهلاوية وإخراجها من النفق املظلم، من تكمن يف 
خالل إعادة بعث التنمية االقتصادية واالجتماعية، فإن إعادة النظر يف العالقات اخلارجية 
السوفياتية التقليدية، بتعزيز التقارب والتعاون مع الغرب، ونزع السالح واالنسحاب من العامل 

  . شكلت أهم حماور سياسة غورباتشوف اخلارجيةالثالث 
إن حلول الرباغماتية حمل األيديولوجية اليت ظلت تتحكم يف نسيج العالقات السياسية اخلارجية             

، كان يعين إعادة النظر يف شبكة عالقاته الدولية التقليدية املبنية علـى أسـاس               طويلة ملدة   السوفياتية
امة عالقات سياسية جديدة قوامها املصلحة مبفهومها املادي امللموس،         معاداة الرأمسالية والتطلع إىل إق    

   .قد جتعل من عدو األمس صديق اليوم
  ـــــــــ
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طبيعة نظام احلكم فيها، معتقداهتا     دولة  مبعىن أن االحتاد السوفيايت مل يعد يهمه يف عالقته مع أية            
بقدر ما كان يهمه املكاسـب الـيت        ،   للغرب ا السياسية، أو مدى معاداهت    ااأليديولوجية، أو توجهاهت  

ايت أن مصلحة بالده قد تقتضي التضحية حـىت          أكد مسؤول سوفي   .من وراء تلك العالقة   بلده  جينيها  
" جبزيرة احلريـة  "بأكثر احللفاء التقليديني وفاء ملوسكو، مبا يف ذلك كوبا اليت كان يلقبها السوفيات              

  . )1))(وهكذا كان البد من التضحية بصديقنا فيديل كاسترو على مذبح املصاحل الشخصية السوفياتية((
بوهات وإباحة احملظورات السياسية من خـالل تطبيـع         أخذ غورباتشوف يف كسر الطا    لقد  

وتعزيز العالقات السياسية واالقتصادية بالدرجة األوىل مع الدول اليت كانت تشكل باألمس القريب             
:  أو ذيوال للغرب والواليات املتحدة العدو رقم واحد لالحتاد السوفيايت ما قبل البرييسترويكا             اامتداد

لى مغازلة دول منطقة آسيا واحمليط اهلادي، اليت عرفت خالل هناية القرن            عمل من منطلق براغمايت، ع    
العشرين، طفرة اقتصادية وتكنولوجية نوعية، واليت تبشر بأن تكون قطبا اقتـصاديا هامـا، قـصد                

 سعى إىل ربط عالقات مع كوريا       ، حيث االستفادة منها يف إعادة بعث النشاط االقتصادي السوفيايت       
 لتصبح جـد عاديـة يف ظـرف         1990 و 1988انت الصلة هبا شبه غائبة خالل سنيت        اجلنوبية اليت ك  

رغم القلق الذي كان يساور القيادة الصينية، املعروفة خبالفها األيديولوجي مع نظريهتـا             و. )2(وجيز
  بزيـارة (Li Peng) قام الوزير األول الصيين يل بينغ إذالسوفياتية؛ إال أهنا استجابت لنداء الكرميلني، 

شـرع   و .)3(1964، وهي الزيارة األوىل من نوعها لرئيس حكومة صيين منذ           1990موسكو يف أفريل    
 يف تصدير الغاز الطبيعي إىل تركيا اليت كانت والزالـت تـأوي القواعـد               1987السوفيات يف سنة    

ر  مليا 1,3العسكرية األمريكية، وتضاعف حجم التبادل التجاري بني البلدين بشكل ملحوظ، إذ بلغ             
  . )4(1986، أي أربع أضعاف الرقم املسجل سنة 1990دوالر عام 

 فقـد   ،، يف نظر برجينيف، بعد توقيعها على معاهدة كامب ديفيد         "خائنة "كانتأما مصر اليت    
بعد استئناف العالقات الديبلوماسية بني البلدين عـام         تبادل السفريين بني الطرفني،      1985جرى عام   

ىل البحث عن صيغ للتفاهم، ومت التوصل إىل اتفـاق يقـضي بتـسديد              وسعى اجلانبان إ  ،  )5(1984
سنة، األمر الذي فـتح      25املستحقات السوفياتية العسكرية اجملمدة من طرف السادات، على امتداد          

آفاقا جديدة للعالقات االقتصادية بني البلدين، دون أن يؤثر ذلك قيد أمنلة على عالقات مصر الوثيقة                
عمان، وفتحت الـسعودية    نة   أوفد الكرميلني سفريه إىل سلط     1986ويف عام   . )6(حدةمع الواليات املت  

  .)7(موسكومرافئها الستقبال الشاحنات السوفياتية وضاعفت من صادراهتا النفطية إىل 
  ـــــــــ

  . 146 ص  مرجع سابق، بوريس بانكني،-)1(
Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement », op cit, p 146-147. )2( ،)3(-  

  .400 صمرجع سابق، ، أليكسي فاسلييف –)4(
  .10، ص 1989، الصادر يف أوت 498، العدد اجمللة –)5(
  .401 صمرجع سابق، ، أليكسي فاسلييف –)6(
  .571، ص 1993بعة األوىل يوسف ضومط، دار اجليل، الط: تعريب) 1991-1945(بيار ميكال، تاريخ العامل املعاصر  -)7(
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 غورباتشوف احلكم يف التغري،     فترة حكم تية خالل   القد بدأت مالمح السياسة اخلارجية السوفي     
إذ بدال من تأمني مواقعها االستراتيجية، سعت موسكو إىل تنظيم مقايضة واسعة من األسلحة احلديثة               

طرفة، واملتتبعة لتطورات األوضـاع يف      وساط الغربية املت  األنفط، مما دفع بعض     المقابل حصوهلا على    
  ؟  )1(إىل تاجر" مستعمر"هل حتول الكرميلني مع غورباتشوف من : يت، إىل التساؤلااالحتاد السوفي

إمكانيـة  القاضـي ب  يعترب مبدأ برجينيف     :"السيادة احملدودة " املعسكر االشتراكي وهتاوي عقيدة      -ب
خارجي من شأنه هتديد    / تعرض إحداها خلطر داخلي    التدخل عسكريا يف دول أوربا الشرقية يف حالة       

سالمة اجلماعة االشتراكية من أهم اإلعالنات الدبلوماسية الصادرة يف عامل ما بعد احلـرب العامليـة                
ولعل من أهم املبادئ اليت تقوم عليها هذه العقيدة هي عدم حرية أيـة دولـة شـيوعية يف                   . الثانية

ر إىل السيادة على أساس طبقي وليس على أساس أهنا فكـرة            االنسالخ عن اجلسم الشيوعي، والنظ    
.  )2(جمردة، أي ال ميكن احلديث عن السيادة خارج نطاق سيطرة الربوليتاريا بقيادة احلزب الشيوعي             

لتربير " عدم املساس باملكاسب االشتراكية   "ولذلك كانت القيادة السياسية السوفياتية تستند إىل مبدأ         
) 1956(مـع اجملـر     عادة فرض االنضباط على الدول االشتراكية مثل ما حصل          جلوئها إىل القوة إل   
  ). 1968(وتيشكوسلوفاكيا 

 -باستثناء يوغوسالفيا –على اعتبار أن جلها     (باإلضافة إىل ذلك فإن الشرعية النظم الشيوعية        
وجود  ن ع ، فضال "السيادة احملدودة "تعزز عقيدة برجيينف حول     ) بلغت سدة احلكم مبباركة الكرميلني    

 سوفياتية على أراضي عدد معترب من هذه البلدان اليت أضحت مبرور الوقـت رهـن إشـارة                  قوات
فإن هذه العقيدة اليت سعت القيادات السوفياتية ما        " بريان ماي "وبرأي السياسي الربيطاين    . موسكو

ية، تقوم على متطلبات    قبل البرييسترويكا من خالهلا إىل احملافظة على النظم الشيوعية يف أوربا الشرق           
  .)3(استراتيجية أكثر مما هي مبنية على مقتضيات أيديولوجية

يف األفول بعد وصول غورباتشوف إىل السلطة والذي دعا إىل " السيادة احملدودة"بدأت عقيدة 
ينبغي أن يكون ((القائمة بني موسكو وباقي العواصم الشيوعية " الوصاية"ضرورة إعادة النظر يف عالقة 

 وظهر .)4))(...طار العالقات السياسية بني البلدان االشتراكية كله مبنيا على قاعدة االستقالل املطلق هلذه البلدانإ
االحتاد السوفيايت إىل استعمال القوة لدرء املخاطر اليت كانت هتدد جلوء  ذلك جليا من خالل عدم

أمام أعني الكرميلني، مبعدا بذلك احتمال األنظمة الشيوعية يف أوربا الشرقية اليت كانت تتهاوى تباعا 
  .التدخل العسكري
  ـــــــــ

  .571، ص بيار ميكال، مرجع سابق -)1(
  .73-72 ص  مرجع سابق، امساعيل صربي مقلد،-)2(
  .216ص  مرجع سابق،  أرنست ماندل،-)3(
  .188 ص  مرجع سابق، غورباتشوف،-)4(
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 من موسكو املرتبط بإدانة عقيـدة برجينيـف         بيد أن تلقي دول أوربا الشرقية للضوء األخضر       
إلعـالن عـن    لوسياسته كان يتم بصفة تدرجيية، إذ كان جيب انتظار مرور أربع سنوات كاملـة               

رمسيـا عـن إدانتـه للتـدخل يف         ) 1989ديـسمرب   (يسترويكا لكي يعلن االحتاد الـسوفيايت       ريالب
إلصـالحي مـن ردود أفعـال       ولعل ذلك يعود إىل خوف الفريـق ا       . )1()1968(تشيكوسلوفاكيا  

البريوقراطيني والعسكريني املتشددين الذين كانوا سيقفون دون شك ضد مـسألة إلغـاء العقيـدة               
  . )2(الربجينيفية وما يترتب عنها من فقدان رقابة موسكو على أجزاء هامة من القارة األوربية

ك السياسي للدول   أن غورباتشوف كان حيدوه األمل يف احلفاظ على التماس         على الرغم من    
إن احلقيقة ليست حكرا على     ((" الوصاية"االشتراكية إال أنه كان يف املقابل حريصا على التخلي عن مبدأ            

ال نبحـث عـن     ((،  )3))(أحد، واالحتاد السوفيايت ال ينوي فرض مفهومه اخلاص للتنمية االجتماعية على اآلخرين           
ضـطر  أ) 1988مـارس   ( اليت قام هبا إىل يوغوسالفيا       على إثر الزيارة   ف .)4))(فرض وجهة نظرنا على أحد    

، "بالـسيادة احملـدودة  "غورباتشوف إىل خطو خطوة إضافية باجتاه التخلي عن مبدأ برجينيف املتعلق    
يويل احلزبان اهتماما خاصا لالحترام الصارم للمبادئ الشاملة اإللزامية         ((:  يلي اخلتامي ما حيث ورد يف البيان     

التدخل يف الـشؤون الداخليـة للبلـدان        و...اغتصاب أراضي الغري  و...اليت متنع العدوان  ...حدةلشرعية األمم املت  
عرب فياتشيسالف داتشيشيف رئيس قسم السياسة اخلارجيـة يف         و. )5))( األخرى حتت أية حجة كانت    

معهد اقتصاد النظام االشتراكي العاملي، الذي يعد أحد املستشارين الرمسيني لغورباتشوف بوضـوح             
يف الظروف الراهنة يبدو    (...)  يف براغ بعد اليوم      1968ال تدخالت عسكرية شبيهة بتدخل      ((عن موقف بالده    
  .)6))(...يل األمر مستحيال

 عليها السياسة قامتء اليت ى املبادأحداليت ظلت تشكل " السيادة احملدودة" اختفت عقيدة لقد
على حد تعبري – (Sinatra)" سيناترا"لها عقيدة اخلارجية السوفياتية ملدة طويلة من الزمن، وحلت حم

عدم " وأضحى مبدأ ،)7((My way)" لكل طريقه" نسبة إىل صاحب األغنية الشهرية -غرياسيموف.ج
عدم تلبية القيادة السياسية  ف.هو املوجه األساسي للعالقات داخل املنظومة االشتراكية" التدخل

ألنظمة الشيوعية يف أوربا الشرقية اليت كانت قاب قوسني أو السوفياتية لنداءات النجدة الصادرة عن ا
أدىن من االهنيار؛ بفعل تنامي املعارضة الشعبية، يؤكد بوضوح على حدوث حتول جذري يف السياسة 

  .    اخلارجية السوفياتية إزاء املعسكر االشتراكي
  

  ـــــــــ
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  .217 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)2(
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والتزام الكرميلني بعدم التـدخل يف شـؤون دول أوربـا           " السيادة احملدودة "إن هتاوي عقيدة    
وإطالق العنان للغالسنوست، أو باألحرى إلعادة تشكيل احلقيقة التارخيية الـيت وضـعت             ،  الشرقية
، وتـشجيع   )1(قة بني البريوقراطية السوفياتية ونظرياهتا يف أوربا الـشرقية يف موقـف صـعب             العال

، دون  (*)بالدهعلى جماراة ما كان حيدث يف       طارات األحزاب الشيوعية يف هذه الدول       إلغورباتشوف  
اجلزء  منها هذا    كان يعاين ، ناهيك عن األزمة املتعددة الوجوه اليت        )2(أن يؤدي ذلك إىل سيول جارفة     

 إىل اهنيار دعائم النظام األوريب املترتب       1989من القارة األوربية، كلها عوامل أدت ابتداء من خريف          
؛ بفعـل هتـاوي األنظمـة       )3 ()1945فيفري  (عن احلرب الكونية الثانية الذي أقرته اتفاقيات يالطا         

  .على أوربا الشرقيةالشيوعية، الواحد تلوى اآلخر، مما أدى إىل وضع حد للهيمنة السوفياتية 
لقد اكتست األحداث اليت هزت أوربا الشرقية وعجلت بتحررها من القبضة السوفياتية طابعا  
جمموع دول أوربا الشرقية، مقارنة (ومشوليا ) باستثناء رومانيا(وسلميا )  أشهر06يف أقل من (سريعا 

ن التغريات اليت حصلت يف مل تك و.)4()1968 وتشيكوسلوفاكيا سنة 1956مبا حدث يف اجملر عام 
 للبرييسترويكا املنتهجة من طرف غورباتشوف الذي كان يسعى، من اأوربا الشرقية سوى انعكاس

منطلق براغمايت، إىل التخلص من األعباء اإلضافية اليت كانت تثقل كاهل االحتاد السوفيايت، جراء 
  .الدفاعان االعتماد شبه الكلي عليه من طرف هذه البلدان، وخصوصا يف ميد

الشك أن غورباتشوف كان يرمي إىل إلغاء تلك الوصاية املفروضة من طرف موسكو علـى               
العواصم الشرقية وجعل هذه البلدان تعتمد على نفسها يف تسيري شؤوهنا، مع االحتفاظ بقدر كـاف                

بـة   أي أن التحول اهلائل يف أوربا الشرقية مل يكـن ضـد رغ             .من التحالف التقليدي بني اجلانبني    
  .غورباتشوف، بل أن وترية وحجم هذا التحول، يكون قد جتاوز أهدافه وتوقعاته

أكد غورباتشوف يف كتابه على أن استمرار التنافس         :التعاون بدل املواجهة   ..  املعسكر الرأمسايل  -ج
تضي بني الرأمسالية واالشتراكية أمر ال مفر منه، غري أنه جيب أن يكتسي هذا التنافس طابعا سلميا يق                

االنفتاحية املنتهجة منذ وصوله إىل احلكم      خالل سياسته   سعى من   ، و )5(ضرورة التعاون بدل التخاصم   
 أن االحتاد السوفيايت قد ختلى عن سياسته التقليدية         حتديدا والواليات املتحدة    عموماإىل إقناع الغرب    

ه وتغيري مـواقفهم إزاءه، ممـا       املبنية على استعمال القوة، وأن الوقت قد حان بالنسبة للغربيني لتفهم          
  . حد للحرب الباردة وإقامة عالقات طبيعية بني املعسكرينإمكانية وضعيفتح اجملال أمام 

  ـــــــــ
  .221 ص مرجع سابق، أرنست ماندل،-)1(

حتاد السوفيايت، ووجه حتذيرا شـديد      لة أسوة باال   حث غورباتشوف النخب السياسية الشيوعية يف أوربا الشرقية على الشروع يف إصالحات سياسية واقتصادية شام               –(*)
  )). من يصل متأخرا، ستتكفل احلياة مبعاقبته: ((اللهجة مبناسبة زيارته إىل أملانيا الشرقية إلريك هونيكر الذي سعى إىل مقاومة امتداد البرييسنرويكا
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  .238ص مرجع سابق،  غورباتشوف، -)5(
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، األوىل: متنياملعلن عنها من طرف الفريق اإلصالحي إىل مسل       " االنفراج املتقدم "تستند سياسة   
، وهي أنه من مصلحة الغـرب مـساعدته يف          الثانيةوهي أن االحتاد السوفيايت مل يعد عدوا للغرب و        

فبخـصوص العالقـات    . )1(، والعمل على إدماجه يف النظام العاملي      "البرييسترويكا"استكمال مسار   
ة الرأمسالية مير حتمـا     الوصول إىل اتفاق شامل مع املنظوم     أن   موسكو   السوفياتية األمريكية أعتقدت  

حتلت حيزا أكرب يف سياسة غورباتشوف اخلارجية باعتبارها البوابة الرئيسية          اعرب تزكية واشنطن اليت     
ومن مثة فإن البيت األبيض هو القبلة اليت كان على          . اليت ال ميكن بدوهنا الولوج إىل املعسكر الرأمسايل       
لوا رؤوسهم اجتاهها؛ ألن جل أولويـاهتم أضـحت         صناع القرار السياسي السوفيايت اخلارجي أن يو      

عترف ديبلوماسي سوفيايت عـن مـدى       أ.  بالواليات املتحدة األمريكية   -بشكل أو بآخر  -مرتبطة  
فالقوة العظمى هي قوة عظمى، وعلى السياسة اخلارجية السوفياتية اآلن أن  ((: اعتماد بالده على واشنطن قائال    

   .)2))(املتحدة األمريكية من أجل املساعدة االقتصاديةتقر مبدى اعتمادنا على الواليات 
األمريكية كان - العالقات السوفياتيةان تسمماهادي حسن أن مثة عقدتني كانتيرى الباحث 

اللتني من شأهنما أن تؤديا يف حالة " األيديولوجيا"و" صورة العدو: "على الطرفني التخلص منهما
 .، الذي بسببه أهدر الطرفان الكثري من الفرص الضائعة)3("ابشر االغتر"إزالتهما إىل القضاء على 

لقد بقي بلدانا متنابذين منذ سنوات واقتصادياتنا السوفياتية واألمريكية خسرت الكثري من الفرص الرائعة؛ بسبب ((
  .يقول غورباتشوف)4))(الريبة وانعدام الثقة اللذين حاال دون إجناز الكثري من األشياء النافعة معا

األوربية فقد كان للزيارتني اللتني قادتاه قبل توليه السلطة، إىل          -أما بشأن العالقات السوفياتية   
أكثر من داللة يف التوجه السياسي اخلارجي     ) 1985أكتوبر  (وفرنسا  ) 1984ديسمرب  (كل من بريطانيا    

 كـان يـسعى إىل      والشك أن األخري، ومن ورائه االحتاد السوفيايت      . اجلديد لغورباتشوف إزاء أوربا   
  األوربية، اليت تكتسي أمهية اقتصادية وإستراتيجية بالنسبة إليـه،         يف القارة البحث عن موقع جديد له      
  .  باالستناد إىل عاملي التاريخ واجلغرافيا)5(وحماولة عزهلا عن أمريكا

االحتاد السوفيايت، حسب غورباتشوف، بلد أوريب قبل أن يكون آسيوي، وتاريخ روسـيا             إن  
زء ال يتجزأ من تاريخ أوربا، فالشعوب السوفياتية واألوربية محلت مهوم قارهتا التارخيية، من خالل               ج

التضحيات اليت قدمتها يف سبيل دحر الفاشية والنازية، ومسامهاهتا يف تطور احلضارة األوربية، وبالتايل              
  .)6(فهي الوارث الشرعي لتلك احلضارة

  ـــــــــ
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بدأت الشكوك اليت كانت تراود زعماء الغرب منذ اإلعالن عن البرييسترويكا حـول مـدى               
 شيئا فشيئا، ال سـيما بعـد        واالقتصادي تتبدد جدية الفريق اإلصالحي يف عملية التحول السياسي        

الـسوفيايت  لتغيري اليت هبت على أوربا الشرقية واملبادرات اجلريئة املتخذة من طرف الزعيم             عواصف ا 
 على أن العامل 1989 ديسمرب 12 يف (James Baker)بايكر  اجتاه نزع السالح، حيث أكد جاميس يف

ل بالفعل أعلن قادة الـدو     و .)1(يشهد مرحلة جديدة تتطلب إعادة النظر يف سياسة احللف األطلسي         
 بشكل رمسي أن االحتاد     )1990 جويلية   06 و 05(األعضاء يف احللف األطلسي خالل اجتماعهم بلندن        

، معتربين حلف الناطو مبثابة قوة استقرار، مقرين اسـتراتيجية          "اللدود"السوفيايت مل يعد ذاك اخلصم      
 على حلف   جديدة تقضي بأن اللجوء إىل استعمال القوة لن يكون سوى يف آخر املطاف، مقترحني             

 كما أكد رؤسـاء     .)2(وارسو إصدار بيان مشترك يتضمن عدم اللجوء إىل التهديد أو استعمال القوة           
) 22/11/1990(دولة أوربية وأمريكية يف ندوة األمن والتعاون األوريب املنعقدة بباريس            34وحكومات  

تكون مبنية على أسـاس     على أن عهد اإلنقسام يف أوربا قد وىل وأن عالقات بلداهنم يف املستقبل س             
وقد أشار غورباتشوف إىل هذا اإلجتاه يف خطابـه أمـام اجمللـس األوريب يف               . )3(االحترام والتعاون 

  .)4))(إن ميدان املعركة اجلديد سيكون األسواق املفتوحة للتجارة والعقول املفتوحة لألفكار((ستراسبورغ 
ذي قبل مبناسبة زيارة املستشار األملاين      على غورباتشوف ال  كان للتجاوب الغريب اإلجيايب أثره      

، )5( من نفس الشهر مبدأ توحيد األملانيتني يف إطار احللف األطلسي          17 إىل موسكو يف     (Khol)كول  
متنازال بذلك عن موقفه السابق املتشدد الذي يشترط إعادة توحيد شطري أملانيـا بتخلـي أملانيـا                 

  . )6(املوحدة اجلديدة عن عضوية احللف األطلسي
القاضية بتخفيض   )1986 جانفي   15 (غورباتشوفلقيت مبادرات    (*)نزع السالح  ميدانففي  

، علـى أن يـتم      )7(رحلة أوىل م من األسلحة العابرة للقارات خالل اخلمس سنوات املوالية ك         % 50
  صدى إجيابيا لـدى    )8(2000اإللغاء الكامل لألسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية قبل حلول سنة          

الرأي العام العاملي؛ حبكم إصراره ومساعيه الواقعية ورفعه للحجج اليت كان يتشبث هبـا أسـالفه،                
 إىل االتفـاق    )1987 ديـسمرب    08 (بالتوصللطرفني  مما مسح ل  واضعا الطرف اآلخر يف موقف حرج،       

  .)9(القاضي بتفكيك شبكة األسلحة النووية املتوسطة والقصرية املدى" خبيار الصفر"املعروف 
  ـــــــــ

 Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement », op cit, p 145 )1( ،)2(-  
  .05، ص 22/11/1990، الصادر يف 1599يومية املساء، العدد  –)3(
  .25أمحد منري، مرجع سابق، ص  –)4(

Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement », op cit, p 145 )5(-  
  .606 ص  مرجع سابق، بيار ميكال،-)6(

و نزع الـسالح، فالبرييـسترويكا     " إعادة البناء "األول، مثة عالقة و طيدة بني       :  هناك عنصران أساسيان يفسران حتمس غورباتشوف واندفاعه يف اجتاه نزع السالح           –(*) 
تأمني جناحها املرتبط إىل حد ما بتوصل الطرفني السوفيايت واألمريكي إىل اتفاقيات حول نزع السالح، مما يسمح بالرفع من ميزانية                    يف حاجة إىل موارد مالية ل     كانت  

 جلوء إحدامها أو    و الثاين، تراجع فكرة إمكانية انتصار االشتراكية يف حرب نووية عاملية على نظريهتا الرأمسالية، إذ أن               . القطاع املدين على حساب القطاع العسكري     
  . كالمها إىل استعمال هذا السالح الفتاك يعين فناء اجلنس البشري كله

Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement », op cit, p 133 )7(-  
  .581ص مرجع سابق،  بيار ميكال، -)8(

 Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement », op cit, p 133 ) 9(-  
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 ،بيد أن جتاوب الغرب مع مقترحات غورباتشوف مل يكن جمانا، بل كان علـى الـسوفيات               
 التنـازل عـن     : تقدمي تنازالت استراتيجية اكتست طابعا مشهديا      ، يف موقف ضعف   أضحواالذين  

 وبني ضرورة ختلي    (FNI)ة املتوسطة املدى    املوقف القاضي بربط العالقة بني مفاوضات نزع األسلح       
، وعـدم إدراج الترسـانتني النـوويتني        )1((MDI)واشنطن عن برنامج مبادرة الدفاع اإلستراتيجية       

 اإلدراك أن   لقد كان الغورباتشوفيون يدركون متـام     . )2(ضمن إطار املفاوضات  الربيطانية والفرنسية   
مع السوفياتيني يقتضي حتما تقـدمي تنـازالت سياسـية          لالقتصاد واجملت " إعادة البناء "جناح عملية   

  .واستراتيجية للغرب
مقابل التنازالت املقدمة إىل الغرب كان غورباتشوف يأمل يف احلصول على الدعم املايل مـن               

يسترويكا ريقبل الدول الكربى املصنعة، قصد احتواء األزمة االقتصادية املتنامية وإعطاء نفس جديد للب            
أقرت :  يف إقناع الغرب أن من مصلحته دعم بالده        -ماإىل حد   -وقد جنح   . وح مكاهنا اليت ظلت ترا  

مبدأ مد يد املساعدة، ومت قبـول االحتـاد         ) 1990 جويلية   10 و 09(الدول السبع املصنعة يف هوسنت      
 املنشأ حديثا والكائن مقره     )BERD)) 3" بريد"السوفيايت كشريك يف بنك إعادة تعمري أوربا الشرقية         

 أما منظمة احللف    ((: كتب بيار ميكال عن تغري السلوك السياسي الغريب اجتاه االحتاد السوفيايت          . لندنب
وقررت كل مـن  . )4))(...األطلسي اليت بقيت أملانيا عضوا فيها، فهي تعرض صداقتها على أعدائها الـسابقني        

قروض مالية هامة، إذ وافقت بـون،       أملانيا، فرنسا، إيطاليا، والواليات املتحدة منح االحتاد السوفيايت         
 جندي سوفيايت من أملانيا الشرقية على منحه قرضا قـدره           38.000اليت تكفلت بتموين عملية ترحيل      

ـ    . )5( مليارات فرنك  05مليار مارك، ووعدت باريس بتقدمي قرض قيمته          ةفضال عن مصادقة اجملموع
اجلة، أما البنك العاملي وصندوق النقد       على منحه مساعدة غذائية هامة وع      1990األوربية يف خريف    

  .)6( فقد قررا دراسة الكيفية اليت يتم هبا مساعدته(FMI)الدويل 
التعاون بدل  "أي جتسيد مبدأ    ،  )7(هكذا حل التعاون حمل اجملاهبة يف التعامل بني الشرق والغرب         

ب العامل الثالث   لن يكون بطبيعة احلال سوى على حسا      وبرز منط جديد للعالقات الذي      ،  "التخاصم
ويف حالة ... ((: 1989كتب باحث عريب سنة .  دون شك ااخلاسر األكرب، والذي ستزداد أوضاعه سوء     

، فإن خريطة اجملتمع الدويل ستعرف اضطرابا ولكن قـد          ]األمريكي-التقارب السوفيايت [حتقق مثل هذا السيناريو     
  . )8))(يكون العامل الثالث أكثر املناطق على اخلريطة تضررا

  ـــــــــ
  .233 ص  مرجع سابق، غورباتشوف،-)1(
  .147 ص  مرجع سابق، بوريس بانكني،–)2(

Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement », op cit, p 146 )3(-  
  .606 ص  مرجع سابق،،بيار ميكال -)5(، )4(

Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement », op cit, p 146 )6(-  
  .73  ص مرجع سابق، مرجع سابق،،أمني هويدي –)7(
  .165 ص  مرجع سابق،وليد عبد احلي،. د–)8(
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عندما بدأت القيادة السوفياتية يف عهد خروتشوف تتفتح علـى           : التملص من قضايا العامل الثالث     -د
ا عن موطئ قدم فيه وقع اختيارها على العامل الثالث الذي أطلقت عليه             العامل اخلارجي وتبحث لنفسه   

وجرى توظيـف   . اليت ستتحالف مع السوفيات يف تطويق الرأمسالية وإضعافها       " اخلمرية الثورية "اسم  
. )1(صراع التارخيي مع الغرب باألسلوب الذي تقتضيه طبيعة هذا الصراع         اليف  " اخلمرية الثورية "هذه  

 قواعد اللعبة اخلاصة باحلرب الباردة تفادي الدولتني العظميني، يف حالة تورطهمـا يف              وكان من بني  
نزاع إقليمي، حد املواجهة املباشرة بينهما، وظل القرار السياسي اخلارجي السوفيايت متمسكا برفض             

  . )2(الثمبدأ الربط بني حتقيق تقدم يف االنفراج ونزع السالح وبني التخلي عن دعم قضايا العامل الث
التفكري "غري أنه وحبكم التغري اجلذري يف أسس وأهداف السياسة اخلارجية السوفياتية يف ظل              

وال حىت حركة حترر وطين، بل جمرد قاسم مـشترك، أي           " مخرية ثورية " مل يعد العامل الثالث      "اجلديد
أثري الرتاعـات   عترف غورباتشوف بفكرة التبعية املشتركة، وت     أميدان تقاطع مصاحل متعددة، حيث      

اإلقليمية على النظام العام للعالقات بني الشرق والغرب بشكل عام وبني االحتاد السوفيايت والواليات              
إن شـعوب   ((لذلك قال خالل لقائه بنظريه الفرنسي فرانسوا ميتران         . املتحدة األمريكية بشكل خاص   

د األخري أن يضمن لنفسه استمرار حصوله على الربح         العامل الثالث هي مبثابة عمال املشروع للرأمسايل، فإذا ما أرا         
  . )3))(اليوم وغدا، فما عليه سوى تأمني ما حيافظ على قابلية إنتاج عماله

كما شكل هذا العامل الدوين املتخلف أحد حماور النقاش الذي دار بني الـرئيس األمريكـي                
 معرفة مصدر الرتاعات اإلقليميـة      رونالد ريغن والزعيم السوفيايت الذي صرح أنه يتعني على الطرفني         

 من طرف االحتاد الـسوفيايت      -على حد قوله  –اليت تشكل األرض اخلصبة لإلرهاب الدويل املرفوض        
  .)4 (الذي عرب عن استعداده للتعاون الفعال مع الدول األخرى الستئصال هذه اآلفة

 على العامل الثالـث     األنكى من ذلك، استعاض غورباتشوف مفهوم اهليمنة اإلمربيالية للغرب        
مبفهوم املصاحل القومية اليت يؤكد حرصه الشديد على عدم املساس هبا، مشريا إىل أن بالده ال تريـد                  

لكن حنن ((: قال بشأن املصاحل األمريكية يف الشرق األوسطو. )5))(اإلخالل مبصاحل الغرب يف العامل الثالث     ((
 ال نطمح إىل إزاحة     (...)ىل اإلجحاف مبصاحل الواليات املتحدة       إ (...)ال نرغب إطالقا أن تؤدي عملية التسوية        

ليست لدينا أية نية يف ختريـب       ((،  )6))(الواليات املتحدة من الشرق األوسط، فذلك بكل بساطة شيء غري واقعي          
عهـد   وهذا يعين أن االحتاد الـسوفيايت يف         .)7))(اليت كرسها التـاريخ   ]التبعية[العالقات االقتصادية املتبادلة    

البرييسترويكا كان بصدد إعادة النظر يف عالقاته التقليدية مع العامل الثالث، بإعادة تكييفها متاشيا مع               
  . "التفكري اجلديد"روح 

  ـــــــــ
  .139ص مرجع سابق، هادي حسن، . د–)1(
  .391 ص  مرجع سابق، أليكسي فاسلييف،–)2(
  . 134ص مرجع سابق، هادي حسن، . د–)3(
  .202 ص  مرجع سابق، ماندل، أرنست–)4(
  . 140 ص  مرجع سابق،هادي حسن،. د–)5(
   .203، 199ص مرجع سابق،  غورباتشوف، –)7(، )6(
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حتل مؤخرة جدول أعمال الفريق اإلصـالحي الـذي أدرك   إكان يبدو جليا أن العامل الثالث  
لنظر يف جممـل نـسيج      ضرورة التخلي عن املواقف السوفياتية الكالسيكية، وإذا تطلب األمر إعادة ا          

كتب أحد   .حتاد السوفيايت يف العامل الثالث    العالقات الدولية، فال بد أيضا من إعادة إدراك سياسة اال         
ـ الباحثني الغربيني املختصني يف الشأن السوفيايت أن القيادة السوفياتية يف عهد غوربا            شوف كانـت   ت

باالبتعاد عن احللفاء الذين كانوا يشكلون      تسعى إىل طي صفحة سياسة السبعينات إزاء العامل الثالث،          
يف نظره عبئا عليه، وعمل يف املقابل على خلق بيئة دولية مستقرة بشكل يـتالءم مـع متطلبـات                   

 صـرح   ، اليت ظلت حليفا وفيا لالحتاد السوفيايت ملدة عقـود مـن الـزمن             فكوبا. )1(البرييسترويكا
 عازمة على بناء عالقات جديدة مع كوبا قوامهـا          غورباتشوف بشأهنا أمام وسائل اإلعالم أن بالده      

املبادئ الدولية املعترف هبا، وحريصة على حترير تلك العالقات من العناصر املشكلة خالل مراحـل               
أن ) 1991ديـسمرب   ( وأعلن متحدث باسم اخلارجية السوفياتية       .)2(سابقة ويف خضم ظروف متباينة    

  . )3( ألف رجل من كوبا11ني السوفيات املشكلة من بالده قررت سحب فرقة املستشارين العسكري
 مثال عن سياسة االنكماش واالنكفاء على الذات والتخلص من األعباء اخلارجية اليت             زلعل أبر 

كانت تثقل كاهله، أو باألحرى التخلي عن التزاماته إزاء العامل الثالث هو القرار السوفيايت اجلـريء                
املؤسـسة  ، رغم إصـرار أطـراف يف        أفغانستاناالنسحاب من   واملنطقي يف ذات الوقت القاضي ب     

أشـار  و. )4( على أن الدم الذي دفعه اجليش يف املغامرة األفغانية جيب أن ال يذهب هـدرا               العسكرية
باحث عريب إىل أن االنسحاب السوفيايت من أفغانستان هو مؤشر على انسحابه من الشرق األوسط               

تـأيت  (...) لقد أصبحت مجيع القضايا اإلقليمية والدولية     ((شكل عام   كله بشكل خاص ومن العامل الثالث ب      
" كوبا"حىت  " أنغوال"ومل يستثن هذا التصنيف أي إطار وال أية مسألة خارجية من            . يف الدرجة الثانية من اهتماماته    

 مرحلـة   أيـضا يف  " الشرق األوسط "وقياسا على ذلك أصبح     . حىت أمريكا الالتنية  " الشرق األقصى "نفسها ومن   
، اإلنسحاب الذي   1989متأخرة من مراحل اهتمام االحتاد السوفيايت والسيما بعد أن إنسحب من أفغانستان سنة              

  . )5))(أعتربه بعض املراقبني آنذاك إنسحابا من الشرق األوسط كله
لقد شرع الغورباتشوفيون يف التخلي التدرجيي عن مبدأ التعاون التفضيلي مـع البلـدان ذات               

اليت بقيت بعض أنظمتها تكن مشاعر عدائية للغرب، وانتقلوا باسـم الواقعيـة             " جه االشتراكي التو"
ذلك أن حتـسني عالقـة بالدهـم        . )6(والرباغماتية، إىل توسيع عالقاهتم مع األنظمة األكثر اعتداال       

عادة النظر   مبدى إ  -إىل حد كبري  -باملنظومة الرأمسالية على رأسها الواليات املتحدة األمريكية مرتبط         
  . يف مواقفهم التقليدية إزاء العامل الثالث

  ـــــــــ
Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement », op cit, p 138 )1(-  

  .144 ص  مرجع سابق، بوريس بانكني،–)2(
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مـارس  -فيفري(للحزب الشيوعي السوفيايت  27ـ  األمني العام اجلديد أثناء املؤمتر ال أشارفقد  
 يف إطار   -كما قال – جيب أن يتم     إىل أن بالده ستستمر يف دعم البلدان االشتراكية، لكن ذلك         ) 1986

 وصدر يف هذا الشأن فيما بعد مرسوم رئاسـي يقـضي بـضرورة توافـق                .)1(اإلمكانات املتاحة 
  . )2(املساعدات اخلارجية مع اإلمكانات الفعلية للبالد

مل تعد القيادة السياسية السوفياتية تعري االهتمام الالزم لبلدان العـامل الثالـث ذات التوجـه                
كي مثلما دأبت عليه القيادات السابقة، بل أن املنطق الرباغمايت كان يدفعها إىل نسج عالقات               االشترا

سياسية واقتصادية مع الدول املستقرة يف آسيا والشرق األوسط، بصرف النظـر عـن توجهاهتـا                
االتكـال علـى    "ولذلك كان على حلفاء موسكو التقليديني أن يدركوا أن زمن           . )3(األيديولوجية

قد وىل وأن عليهم، من اآلن فصاعدا، تدبري أمورهم بأنفسهم، ألن االحتاد السوفيايت كان              " وموسك
" ففاقد الشيء ال يعطيـه    "يف حاجة إىل يد املساعدة للخروج من املأزق، فكيف به أن يساعد غريه؟              

  . لسوفيات يقول أحد الدبلوماسيني ا)4))(احلقيقة كانت ماثلة أمام كل من يهمه األمر(( و-كما يقال–
أو كـأداة  " كخمـرية ثوريـة  "ما يربر دعم العامل الثالث الذي انتهى دوره        إذن  مل يعد هناك    

 أصـبح جليـا اآلن إىل أي        .. ((:كتب ديبلوماسي سوفيايت يف هذا الشأن     . للصراع بني الشرق والغرب   
خرت تلك الصراعات توقف    مدى كان دعمنا للعامل الثالث نتيجة مباشرة لصراعات القوى العظمى، حىت إذا ما تب             

وأعترف ذات املسؤول أنه مل يعد بإمكـان االحتـاد الـسوفيايت             .)5))(معها دعمنا املذكور بشكل آيل    
 :االستمرار يف تقدمي يد املساعدة حللفائه يف العامل الثالث، مبا يف ذلك النظام الكويب الذي قال بشأنه                

ما كان من الصعب علينا أن نثري اهلواجس األمريكية جمـددا            مل نكن نستطيع أن نستمر يف دعمه اقتصاديا، ك         ..((
  .)7))( بأن دعمنا غري املشروط له لن يستمر إىل األبد(...) إن كاسترو هو حباجة إىل التذكري ((، )6))(حول كوبا

 من التزاماته إزاء بلدان العامل الثالث غري الكرميلني من موقفه من احلـرب              هسياق متلص ضمن  
 كانت متزق مشال شرق إفريقيا، من خالل ختليه عن دعـم منغـستو يف صـراعه مـع                   األهلية اليت 
احلل "لرتاعات إفريقيا اجلنوبية وأمريكا الوسطى على حساب        " حلل السلمي ا"، وتشجيعه   )8(اإلريتريني
لعب دورا أساسيا   وسحب قواته من إفريقيا،     ب، إذ سعى غورباتشوف إىل إقناع كاسترو        "الراديكايل
الذي تعهد النظام الكويب مبوجبـه      ) 1988 ديسمرب   22(األطراف املعنية إىل إتفاق نيويورك      يف توصل   
، األمر الذي شكل منعطفا جديدا يف السياسة        )9(1991 رجل من أنغوال قبل جويلية       50.000بسحب  

  .  كور ما كان ميكن التوصل إىل االتفاق املذحلفائه فلوال الضغط السوفيايت على .اخلارجية السوفياتية
  ـــــــــ

  .25 ص  مرجع سابق،،أمحد منري –)1(
  .611 ص  مرجع سابق،،بيار ميكال –)2(

Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement », op cit, p 135 )3(-  
  .146-145ص مرجع سابق،  بوريس بانكني، –)6(، )5(، )4(
  .229ص رجع، نفس امل بوريس بانكني، –)7(
  .203 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)8(

Anne de Tinguy » Gorbatchev : d’un projet depuissance à l’éffondrement », op cit, p 136 )9(-  
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 عرب التخلي عـن     -حسب الغورباتشوفية –أضحت مسألة تسوية الرتاعات اإلقليمية متر حتما        
إذا ما أردمت الوفاق، ختلوا عن كل مشروع ملد الثورة          (( إىل موسكو    الرتعة الثورية استجابة لرسالة واشنطن    

وكـل حلفـائكم     [الكـوبيني والنيكـاراغويني   وادفعوا  ] وغريها من مناطق العامل الثالث    [يف أمريكا الوسطى    
ويبدو أن غورباتشوف قد استوعب مغزى الرسـالة بـشكل          . )1))(ليتصرفوا على هذا النحو   ] التقليديني

م وزير خارجية بالده بوريس بانكني بإطالع نظريه األمريكي جيمس بيكر علـى أن              جيد، حيث قا  
السوفيات قرروا الشروع يف مفاوضات مع كوبا، قصد سحب فرق التدريب العسكرية الـسوفياتية              

  . )2( جندي3000من كوبا والبالغ عددها 
جلديد، وإال سيدفعون   لقد كان على دول العامل الثالث التكيف مع متطلبات التفكري السياسي ا           

 يف جمال الـنفط     نيكاراغوا جرى تقليص املساعدات السوفياتية للحكومة الثورية يف         إذ. مثن عنادهم 
 يف أوج صراعها مع الكونترا الذي يقتضي استهالكا متزايدا من احملروقـات، بـسبب               % 40بنسبة  

دنية، ووضع احلكومة النيكاراغوية اليت     تعنتها، مما أدى إىل ندرة حادة هلذه املادة احليوية على اجلبهة امل           
ومن مثة فإن هـذه     .  يف مأزق  )3(1989مل تعد تتحصل على أية مساعدة عسكرية سوفياتية منذ مطلع           

 كانت هتدف إىل محلهم على تقدمي تنازالت لصاحل الطـرف           الساندنينيالضغوطات السوفياتية على    
  .تلبية لرغبة واشنطن" رياحلل الثو"، أو باألحرى التخلي عن مبدأ )4(الثاين

 اجمللس الوطين اإلفريقي   الثالث ذهب على غرار العديد من أصدقاء االحتاد السوفيايت يف العامل          
لسنوات عديدة، ضـحية    ) أموال، أسلحة، تدريبات  (الذي ظل يتلقى املساعدات السرية السوفياتية       

مير هبا االحتاد السوفيايت فحسب، بل أن       البرييسترويكا، وهذا ليس مرده إىل األزمة املتنامية اليت كان          
السلوك السياسي اخلارجي اجلديد الذي بدأ ينهجه الكرميلني إزاء العامل الثالث هو رسالة إىل الغرب               

  . )5(مؤداها أن االحتاد السوفيايت يرغب فعال يف االنسحاب من املناطق اليت كانت حمل تنافس بينهما
حول التنازالت اليت قدمها     ملختص يف العالقات الدولية   قال جريمي ستون الباحث األمريكي ا     

إن غورباتشوف فعل الشيء    ((االحتاد السوفيايت يف عهد غورباتشوف للغرب على حساب العامل الثالث،           
وأنسحب من أفغانستان، ودعم تسوية سياسـية يف        " االعتدال"فقد حفز منظمة التحرير الفلسطينية على       ...الكثري

:  وتنفس مواطنه غراهام أليسون الصعداء وهو باحث يف جامعة هارفرد قائال           .)6))(...كامبوديا وأنغوال 
 للنفوذ السياسي السوفيايت يف العامل الثالث الذي أضحى         )7))(وهذا متاما هدف سياسة اإلحتواء األمريكية     ((

  .مكشوفا بدون محاية وال دفاع أمام اهليمنة الرأمسالية العاملية
  ـــــــــ

  .205 ص  مرجع سابق،ت ماندل، أرنس–)1(
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   :املعـوقــات:  الثالثاملبحث
من جتارب التحول احلديثة، اصطدم الفريق اإلصالحي بقيادة غورباتـشوف          على غرار العديد    

، منها ما   العوائقخالل مرحلة االنتقال من التوتاليتارية الشيوعية إىل الدميقراطية السياسية بسلسلة من            
إعادة "ري، ومنها ما هو مترتب عن عملية        يهو ناجم عن النظام السياسي يف حد ذاته وأسلوبه يف التغ          

  .، ومنها ما هو مرتبط بطبيعة وخصائص اجملتمع السوفيايت"ناءالب
  :ات البرييسترويكاـتناقض:  األولاملطلب

باإلضافة إىل الغموض الذي كان يكتنف شخصية غورباتشوف البارع يف إخفاء مشاريعه 
 متكامال،  يكن ميتلك مشروعايظهر أنه ملوتردده يف اختاذ القرار، " احلداثة"و" احملافظة"وتأرجحه بني 

 إىل حتقيق أهداف جزئية، لكنه كان مستعدا للتراجع عنها أو عن بعضها أو تدرجييا كان يسعى إذ
  :تكييفها يف حالة ما إذا لقي مقاومة شديدة، األمر الذي أوقع البرييسترويكا يف تناقضات نذكر أمهها

لته، فهو من جهة يؤكد  اليت كان غورباتشوف قد رمسها يف خمياألهدافلسنا ندري ما هي طبيعة   
سوق، وإلغاء العلى متسكه بالنظام االشتراكي، ومن جهة أخرى، يدعو إىل إدخال عناصر اقتصاد 

املركزية، واالعتماد على التمويل الذايت، وفتح اجملال أمام املبادرات الفردية، وهي عناصر مقتبسة 
األخري الذي حقق طفرات معتربة ال ولعله كان يهدف إىل االستفادة من هذا . من النظام الرأمسايل

جدال فيها مقارنة بنظريه االشتراكي، عن طريق االقتباس، أو بعبارة أخرى السعي إىل بلوغ نظام 
هجني ناتج عن تزاوج النظامني الرأمسايل واالشتراكي املتناقضني، أي حقن االشتراكية املريضة 

، هبدف دفع عجلة التنمية )1("لبنية االشتراكيةجبرعات ليربالية أو تعميق التوجهات الليربالية يف ا
يف كتب باحث غريب . بيد أن مسألة التوفيق بني نظامني متضادين، ليس باألمر اهلني. االقتصادية
فمن يريد التوفيق بني سيادة قانون القيمة واحلفاظ على اقتصاد خمطط، هو كمن يريد املزاوجة  ((:هذا الشأن

  .)2))(شروع حمكوم عليه بالفشل احملتمبني املاء والنار، لذا فامل
يؤكد غورباتشوف من جهة على متسكه بالنظام االشتراكي، أي استبعاد فكرة املـساس بأسـس                 

ومبادئ النظام السياسي السوفيايت، وعلى أن البرييسترويكا اليت يقودها احلزب الشيوعي جـاءت             
م منظمـات   وبالطبع تق ((صلحة الشعب    على م  -حسب ادعائه –مببادرة من النخبة السياسية احلريصة      

، )3))(احلزب مبهماهتا وتؤدي أغلبية واسعة من الشيوعيني واجباهتا إزاء الشعب بصدق وبال مصلحة شخـصية              
ويكشف من جهة أخرى عن حقيقة مرة تتمثل يف حالة االنفصام بني النظام الـسياسي واجملتمـع                 

   . على حقوقه اليت يكفلها له الدستورالذي أضحى سلبيا؛ بسبب إقصائه وهتميشه وعدم حصوله
  ـــــــــ

  .164ص مرجع سابق،  وليد عبد احلي، -)1(
  .172، 313  صصمرجع سابق،  أرنست ماندل، –)3(، )2(
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، أي  "الغالسنوست" بإضفاء   -حسب رأيه -ن مشاركة اجلماهري يف إدارة شؤون بلدها مرتبط       إ
 كيف ميكن جلهاز سياسـي  :السؤال املطروح. حلاكمتسييس اجملتمع وتأليبه ضد اجلهاز البريوقراطي ا 

اليت هي يف النهاية موجهة ضده ؟ وإذا كان موطن اخللـل            " الغالسنوست"أن يشرف وينفذ سياسة     
، )1))( ...لـسكان لعجز النظام عن تلبية احلاجيـات اليوميـة         ...((يعود باعتراف غورباتشوف أساسا إىل      
 يف ظـل    ، احلرمـان وتفاقمـت أوضـاعها      عانـت ع اليت   فكيف ميكن لألغلبية الساحقة من اجملتم     

  ؟   أن متد يدها لنظام فاشل يتحمل مسؤولية ظروفه املزرية،البرييسترويكا
يدعو غورباتشوف من جهة إىل ضرورة إعادة االعتبار جملالس الـسوفيات كـأجهزة للـسلطة                 

 احلزبية ببذل جهودها كي     ، مطالبا اللجان  )2(ا حيد من تدخل هيئات احلزب يف نشاطاهتا       ممالسياسية  
، لكنه يصر من جهة ثانية، على أن احلزب هو الوحيـد           )3(ال تستحوذ على صالحيات هذه اجملالس     

اء األشـخاص   قالقادر على صياغة القرارات، وحتديد الوسائل واألهداف وأشكال جتسيدها، وانت         
وقد خلص دانيال غرانني يف تقرير      . )4) ()ال معارضة سياسية يف االحتاد السوفيايت     ((لقيام بذلك   ل املؤهلني

كـل الـسلطة    "للحزب الشيوعي إىل أن قضية       19ـ  قدمه يف بلغراد حول مشاركته يف املؤمتر ال       
كيف نستطيع حتويل السوفياتيات من جمـرد ملحقـات         ((:شكلت حمور نقاش حاد، متسائال    " للسوفيات

  .)5))(؟ متلك السوفياتيات أية سلطة فعليةعندما ال (...) ألجهزة احلزب، إىل األسياد الفعليني للبلد 
إن الدميقراطية احلقيقية واملمارسة الفعلية للسلطة السياسية ال ميكن أن تتم يف إطـار احلـزب                 

الواحد، فاجملالس السوفياتية ال ميكن أن تصبح هيئات حقيقية وذات سيادة ما مل يتم انتخاب أعضائها                
، وتتوفر على مطلق احلرية يف التعبري عن        دستوريا  هلا ت املخولة ، وتتمتع بكافة الصالحيا   )6(بكل حرية 

باختصار ال ميكن احلديث عن الدميقراطية يف كنـف احلـزب           و. مواقفها إزاء السياسة العامة للبالد    
 فمنطق البرييسترويكا السياسية ليس سوى تعبريا سياسيا عن اجلهاز البريوقراطي املسيطر على             ،الواحد

اة واملخول له دون سواه اقتراح احللول للمشكالت املطروحة، أما األطراف األخرى             احلي حيكافة منا 
  .)7( تبقى مهمشة-)قيد التشكل(مبا يف ذلك اجملالس السوفياتية واجملتمع املدين -
انتهينا إىل التأكيد على وجود عالقة تكامل بني البرييسترويكا والغالسنوست اليت أريد هلا أن تسد                 

االقتصادي، غري أن إضفاء الدميقراطية اجلزئية وما ترتب عنه         " إعادة البناء "م عن عملية    الفراغ الناج 
البريوقراطي الذي وجد نفسه يف      من تسييس تدرجيي للمجتمع، شكل هتديدا قاتال المتيازات اجلهاز        

 السياسي حرية بني أن يترك األمور تسري يف االجتاه اجملهول املؤدي عاجال أو آجال إىل سقوط النظام 
  ـــــــــ

)1(– Irene Commeau-Rufin, op cit, p 34.  
  .123 ص  مرجع سابق، غورباتشوف،-)2(
  .174 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)3(
  .271ص مرجع سابق،  غريد روغ، –)4(
  .338 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)5(
  . 175-174ص نفس املرجع،  أرنست ماندل، -)7(، )6(
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ني أن يلجأ إىل أسلوب القمع الحتواء يقظة اجملتمع واندفاعه، وهو ما يعين العودة إىل               الشيوعي، وب 
، ويتجلى ذلك يف الصيغ املبهمة      "الغالسنوست"و" البرييسترويكا" أي مثة تناقض بني      .نقطة الصفر 

علـى أن   ) 1987أكتـوبر (واملرتبكة واألفكار املتعارضة لغورباتشوف الذي أكد يف أحد خطاباته          
 ينبغي أن نرى يف بلورة النقد والنقد الذايت شهادة على الوعي            ..((لة حرية الرأي والتعبري ال رجعة فيها        مسأ

ليعود ويقول يف   . )1))(... لن نضع على عاتقنا حماولة منعها      (...)لكن هذه الظواهر    (...) واملسؤولية السياسية   
ال ينبغـي   (...) ة والزلنا نستوحيها حىت اليوم      هذه أطروحة أساسي  . إن األدب مهمة احلزب كله    ..((مقام آخر   

 إهنا مهمة احلزب والشعب      (...) ننسى أن أي جملة أو دار نشر أو صحيفة ليست شأنا من الشؤون الفردية               ال أن
 :باحث غريب  تساءل   .)2))( لكننا مع الشفافية فيما خيدم مصلحة االشتراكية       (...)إننا مع الشفافية     (...)كله  

. )3))( ؟ ...غورباتشوف عن انتصار احلرية يف الوقت الذي يعمد فيه هو بالذات إىل تربير الرقابة             كيف يتحدث   ((
استمرار احتكـار احلـزب     (والثبات  ) تسييس اجملتمع (وعليه فإن تأرجح الغورباتشوفية بني التغيري       

  . حرجيف تناقضات جعلتها يف موقف" إعادة اهليكلة"أوقع عملية ) للسلطة
ينبغي التفكري بعمـق    (( يف القضاء على النفوذ البريوقراطي كعائق أمام التغيري          يأمل فغورباتشوكان    

، ويف نفس الوقت يعمـل علـى   )4))(حول الطريقة اليت ميكن اعتمادها الختصار اجلهاز املتضخم يف القيادة        
ـ  "غوسـيالن ال"التخلي عن هيئة    ب القاضيففي رده على مطلب الدميقراطيني      . ترسيخه  ا، باعتباره

. )5))(مل ولن نقبل، نريد ترسيخ ودعم االشتراكية وليس استبداهلا بنظام آخر          (( أكد قائال    جهازا بريوقراطيا، 
يرغب من جهة، يف القضاء على النفوذ البريوقراطـي         : لقد كانت تناقضات غورباتشوف واضحة    

 مـن خـالل     حيرص من جهة ثانية، على حتقيـق التغـيري        وحلزب واهليئات اإلدارية،    ااملتجذر يف   
  .)6("مبجموعة الضاغطني على الفرامل"البريوقراطيني، الذين كانوا يشكلون مثلما كان ينعتهم 

كالتورا على حساب األغلبية الساحقة     ن تتمتع هبا النومو    اليت االمتيازاتعن   غورباتشوف    يكشف 
مات اليت توفر للـسكان     إن نوعية اخلد  (...)  نسمع كثريا عن مغامن بعض األفراد واجملموعات      ..((من الشعب   

هذا اعتراف ضمين بوجـود     . )7 ))(...مبجملهم هي أقل جودة من تلك اليت تقدم إىل املنظمات واملؤسسات          
تعمل " حمافظة"إىل إنكاره، أي مثة تعارض بني قوى        ه  ل تفاوت طبقي وتضارب يف املصاحل ال سبيل      

ني قوى اجتماعية مسلوبة احلقـوق      على استمرار الوضع على ما هو عليه، حرصا على امتيازاهتا وب          
غورباتشوف على استمرار اجلهاز البريوقراطـي الـذي        حرص  ومع ذلك   . حيدوها أمل يف التغيري   

أوصله إىل احلكم والذي حيمله مسؤولية األزمة، مكتفيا فقط مبطالبته بتقومي نفسه والتخلـي عـن                
ييس اجلزئي للمجتمع لن يـؤدي إىل       وهذا يعين أن الغالسنوست أو التس      .)8(مجوده وعقليته احملافظة  

 .1990تغريات جوهرية يف ظل استمرار احتكار احلزب الشيوعي للحياة السياسية إىل غاية 
  ـــــــــ

  .242، 335، 350ص مرجع سابق،  أرنست ماندل، -)3(، )2(، )1(
  . 269ص مرجع سابق،  غري روغ، –)6(، )5(، )4(

  .176 صمرجع سابق،  أرنست ماندل، –)8(، )7 (
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  :الليربالينياإلصالحات بني قيود احملافظني وضغط : الثايناملطلب 
رأينا فيما سبق أن البريوقراطيني عندما دفعوا بالغورباتشوفية إىل الواجهـة الـسياسية كـانوا               

اليت أطلقهـا   " املكاشفة"بيد أن شرارة    . يهدفون إىل حتسني أداء النظام السياسي دون املساس جبوهره        
 جتاوزت حدود ختميناهتم، السيما بعد أن أصبح النظام السياسي قاب قوسـني أو أدىن               اإلصالحيون

من االهنيار، مما دفع بعض العناصر احملافظة الفاعلة يف السلطة بقيادة ليغاتشيف احلريصة علـى بقـاء                 
عض واستمرار النظام السوفيايت إىل تنظيم صفوفها، من أجل مقاومة البرييسترويكا وإجهاضها، وبالب           

باتـشوفية  ريف مقابل ذلـك، كـان لتـردد الغو        . )1(اآلخر إىل االختفاء لعدم قدرهتم على التكيف      
وتناقضاهتا وتراجعها إىل اخللف يف عدة مناسبات حتت ضغط اجلهاز البريوقراطي وأثره السليب علـى               

كايل بزعامة  إيقاع التغيري أن أدى إىل انشقاق التيار اإلصالحي الذي متخض عنه جناح دميقراطي رادي             
. يلتسني والذي شرع هو اآلخر يف محلة مضادة استهدفت التيار احملافظ جبناحيه املتـشدد واملعتـدل               

  .فأضحت البرييسترويكا حمل صراع سياسي حمتدم بني التيارين الرئيسيني احملافظ والدميقراطي
   :نيـود احملافظــ قيـ-01

أى أنه من الضروري االعتماد على عناصر       ر" إعادة البناء  "عندما شرع غورباتشوف يف عملية    
حمافظة هلا وزهنا السياسي يف اجلهاز البريوقراطي الذي أوصله إىل السلطة، معتقدا أن إقناعها جبدوى               

ومن بـني   . التغيري وبالتايل اخنراطها و مشاركتها يف عملية التحول أمور كفيلة بتحييد دورها املعيق            
 الثاين يف القيادة السياسية الذي شكل احلليف واخلصم يف الوقت           هذه العناصر إيغور ليغاتشيف الرجل    

تشوف والذي يعترب نفسه السند الرئيسي لألمني العام اجلديد، ويدعي فضله عليه ببلوغـه             اعينه لغورب 
  . )2(لبرييسترويكااسدة احلكم، ومبشاركته يف إعداد وحتضري 

، معتربين أن   اإلصالحيونمما يتصوره   وجوب حصر التغيري يف جمال ضيق       ون ب  ير افظوناحملكان  
تشكل خطرا على احلزب وأيديولوجيته، أو باألحرى على امتيازاهتم ومن مثة سـعوا             " الغالسنوست"

. )3(إىل تقييد البرييسترويكا بشن محلة إعالمية تروج ألفكارهم أمال يف العودة إىل العهـد الـسابق               
دعمه وأخرى يؤنبه إىل غاية إدراكه أن األمني        ظل إىل جانب غورباتشوف تارة ي     هم ليغاتشيف   زعيمف

 بترقية ثالثة من    األخريالعام اجلديد كان يسعى إىل الذهاب بعيدا يف إصالحاته، والسيما بعد أن قام              
، مما أدى إىل إضعاف موقعه السياسي فأخذ يف توحيد          )4(1987يف جوان   مقربيه إىل املكتب السياسي     

ديهم من خربة ومراكز قوة متراكمة على مستوى احلزب والدولة           كل ما ل   قوى احملافظني واستخدام  
  .)5( على مصاحلهم وامتيازاهتم حفاظاواجليش واملؤسسات يف قطع الطريق أمام حركة البرييسترويكا

  ـــــــــ
)1(- Anatoli Sobtchak, op cit, p 83.  
  .327-326ص مرجع سابق،  غريد روغ، –)2(
)3(- Anatoli Sobtchak, op cit, p 168.  
)4(– Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 48.   
  .147-146ص يف اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب، مرجع سابق، " الصراع على السلطة يف روسيا االحتادية " لطفي اخلويل–)5(
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 دور التيـار    حـول " الربافدا"نقال عن   ) 1986 أكتوبر   03(الفرنسية  " لوموند"ورد يف صحيفة    
احملافظ يف إعاقة عملية التغيري، أن اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الحظت رغبة اجملتمع مبجمله يف               
التغيري، بيد أن هذا املسار اتسم بالتعقيد والتناقض؛ بسبب معارضة هؤالء املتمسكني مبنافع أنانية من               

 باحـث ويؤكد  . )1(إىل تغيري األوضاع القائمة اليت جتاوزها الزمن      خالل مقاومتهم للمساعي الرامية     
 أن القوة األوىل املعيقة للتغيري يف االحتاد السوفيايت تتمثل يف هؤالء املوجودين يف الـسلطة                غريب على 

 ،من أمناء عامني للحزب، وبريوقراطيني يف اهليئات الوزارية واإلدارية واملكلفـني بـالقهر واإللـزام              
  .)2(لرقابة والروتني واالمتيازات العناصر األساسية املكونة لقوى الكبحوتشكل ا

 -على سـبيل املثـال    –نتهز ليغاتشيف   إففي سياق اجلهود الرامية إىل تقويض البرييسترويكا،        
 أسابيع كان خالهلا بصدد إعداد كتابـه،        ةفرصة غياب غورباتشوف املوجود يف عطلة جتاوزت سبع       

 املتحمسني للتغيري اجلـذري     1987 أوت   26هتم يف   إ للبرييسترويكا، حيث    لشن محلة إعالمية مضادة   
باإلساءة لسمعة احلزب، مطالبا إياهم بعدم نسيان إجنازات ستالني، الذي لواله ما كـان لالحتـاد                

قد وجه حتـذيرا شـديد      ) 1987 جويلية   07(وكان قبل ذلك    . )3(السوفيايت أن يصبح دولة عظمى    
فيما أعربت كل مـن     . )4))(هم العميق أليديولوجية احلزب     ئعلى الفنانني إظهار وفا   جيب  ((اللهجة للفنانني   

ا ما عمليـة تقلـيص صـالحياهت      ما وعدم حتمله  ماملؤسسة العسكرية وجهاز الكاجييب عن امتعاضه     
 ومل تتردد اللجنة املركزية يف رفض االقتراح املقدم من طرف اإلصالحيني القاضي             .اموقدرات تدخله 

كانت ترمي إىل التخلي    -يقول أحد الباحثني  –وألن إعادة اهليكلة    . )5(ظر يف النظام االنتخايب   بإعادة الن 
كالتورا، فإن األخرية مل تبق مكتوفـة       نالتدرجيي عن الوضع القائم وما يضمنه من منافع لصاحل النومو         

  . ا املعتمدة مبوجب البرييسترويك)6(األيدي، بل كانت ترفض وتعيق أساليب العمل اجلديدة
قد حظيت أطروحات التيار احملافظ بتأييد شرائح ال بأس هبا من اجملتمع الـسوفيايت يتقـدمها       ل
 احلزب والدولة؛ بسبب خوفهم من إمكانية افتقادهم ملراكزهم، ومديري املؤسسات القلقني            اموظفو

كان ينتـاهبم   على مصريهم يف حالة االنتقال من االقتصاد املخطط إىل االقتصاد احلر، والعمال الذين              
هاجس غلق مؤسساهتم جراء اعتماد إعادة اهليكلة االقتصادية، وجمموع الفئـات االجتماعيـة ذات              
الدخل املتدين، على اعتبار أن اإلصالحات االقتصادية من شأهنا الرفع من مستوى األسعار، ومن مثة               

تردية اليت تزداد سوءا يومـا       ومما زاد يف تعقيد الوضعية امل      .)7(الصعبةتعميق تدهور ظروفهم املعيشية     
بعد يوم هو مسامهة املناوئني للتغيري على مجيع املستويات يف تنامي األزمة بلجـوئهم إىل أسـاليب                 

  . )8(الضروريةالتخريب، وخاصة فيما خيص قنوات توزيع املواد االستهالكية 
  ـــــــــ

 Jean Gueit » La restructuration en marche  « , op cit,p 37.  )1(-  
)2 ()3( ،)4( ،)5( ،)6(– Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », ibid, p 37-49.   
  .330ص مرجع سابق،  غريد روغ، –)7(

Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle  « , op cit, p 84. )8(-  
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 على االستقالة بعـد أن      يبدو أن دور احملافظني كان حامسا يف الضغط على شيفارنادزه ومحله          
وزيـر  وقد أدان   . )1 (اخلليج الثانية اهتموه بضياع أوربا الشرقية وباملوقف السوفيايت السليب من حرب          

 .)2(ستهدفه شخصيا، وحذر من خطر عودة الديكتاتورية إىل الـسلطة         إ هذا التهجم الذي     اخلارجية
الـذي  ) األكثر وفـاء لغورباتـشوف    منظر البرييسترويكا واملساعد الرئيسي     (أشار ياكوفليف   كما  

 إىل دور الرتعة احملافظة يف إعاقة عملية التحول، عندما حذر هو            1991 أوت   16ستقال من احلزب يف     ا
أود أن ألفت انتباه اجلميع أنه مت ضمن النواة املشرفة على قيادة            ((اآلخر من مغبة عودة التوتاليتارية إىل احلكم        

يف .  وتعيق تطور اجملتمـع    1985ؤثرة كانت والزالت ترفض السياسة املعلنة منذ        احلزب تشكيل جمموعة ستالينية م    
ر لثأر اجتماعي والنقالب    ضاحلقيقة فإن إدارة احلزب، ورغم تصرحياهتا، تبحث عن إقصاء اجلناح الدميقراطي وحت           

جتلـى  مـا    ني اجلدد إىل الواجهة السياسية وهذا     ي أي السعي إىل عودة الستالين     ،)3))(الدولةيف احلزب و  
  ).1991أوت  ()**(واحملاولة االنقالبية الفاشلة) 1988مارس  ()*(بوضوح يف قضية نينا أندرييغا

 احملافظون دورا كبريا يف إعاقة عملية التغيري، بل سعوا إىل توظيف كـل               لعب على العموم فقد  
 غـري أن  لشمويل،  اإلمكانات املتاحة من أجل إجهاض البرييسترويكا إلعادة إرساء النظام السياسي ا          

 فسح اجملـال أمـام       مما  وراءها عجلت بتحييد دورهم السياسي     وقفوااحملاولة االنقالبية الفاشلة اليت     
  . العودة القوية للدميقراطيني إىل الواجهة السياسية

   :يلتسنية ـرباليني ومعضليط اللـ ضغ-02
الـسياسيني يف االحتـاد     يلتسني الذي يقود اجلناح اإلصالحي املتشدد من أبرز         بوريس  يعترب  

رغم افتقاده لرؤية سياسية واضحة املعامل إال أنه ظهـر          ف. السوفيايت خالل الفترة ما بعد غورباتشوف     
ستغل الوضع املزري الذي كانت متر به البالد وسـعى إىل           إكزعيم شعيب معارض للسلطة املركزية،      

لرجل املناسب القادر على إنقاذ االحتـاد       وإيهامه على أنه ا   واخلارجي  لفت انتباه الرأي العام الداخلي      
 عندما قام الثاين خـالل انعقـاد        1987بدأت القطيعة بني غورباتشوف ويلتسني منذ عام         .السوفيايت

 بانتقاد الـريتم البطـيء لإلصـالحات      ) 1987 أكتوبر   27(جلسة للجنة املركزية للحزب الشيوعي      
  .)4(برييسترويكاوالتنديد بالعراقيل اليت يضعها احملافظون أمام ال

  ـــــــــ
Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle  « , op cit, p 87,89.  )1( ،)2(-  

Jean Gueit » Fin de L’urss : fin de Gorbatchev, op cit, p 94.  )3(-  
      زب الشيوعي يف روسيا االحتادية احملسوبة علـى التيـار احملـافظ           الناطقة باسم احل  " سوفيسكايا"يف إطار احلملة املناوئة للبرييسترويكا نشرت صحيفة         -(*)

 مت فيها التهجم على البرييسترويكا وروادها مقابل (Nina Andréeva)رسالة أستاذة جامعية من لينيغراد تدعى نينا أندرييغا ) 1988 مارس 13(
 أثارت زوبعة إعالمية وسياسية ووضعت البالد اليت كانت متر مبرحلـة             اليت  الرسالة أنويرى متتبعو الشأن السوفيايت     . عن الستالينية وإجنازاهتا  املرافعة  

 مل تكن جمرد رد فعل ساخط أو عمل معزول، بقدر ما هي وثيقة متت صياغتها بعناية فائقة ألغراض سياسـية                     ،انتقالية حساسة أمام كل االحتماالت    
  .لستالينيني اجلدد إىل السلطةتصب يف مصلحة التيار احملافظ الذي كان ميهد لعودة ا

 أوت  19انتهزت جمموعة من القادة الشيوعيني الوضع املزري املتميز بشبه العزلة املفروضة على الرئيس لتستويل على السلطة، وأصـدرت بيانـا يف                       -(**)
اد السوفيايت، وأعطت األوامر للجيش لالنتشار      دستور وقوانني االحت  الملدة ستة أشهر، مؤكدة على أولوية       " جلنة حالة الطوارئ  "أعلنت فيه عن تشكيل     

يف العاصمة موسكو والتموقع يف األماكن اإلستراتيجية احلساسة، وأصدرت مرسوما يقضي بفرض الرقابـة علـى الـصحافة وحيظـر التجمعـات                   
الف من املتظاهرين، يف مقاومة مدنيـة       على إثر ذلك، تدفق على شوارع موسكو اليت غصت شوارعها الرئيسية بالدبابات واجلنود، اآل             .  واملظاهرات

سلمية بقيادة بوريس يلتسني، الذي أصدر يف اليوم املوايل مرسوما يدعو فيه إىل العصيان املدين، مشريا إىل أن مرسوم تسليم ياناييف السلطات الرئاسية              
  .غري شرعي، قبل أن حييل االنقالبيني على العدالة العسكرية

)4(- Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 48.   
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 على إثر جدل )1()1987نوفمرب  11(األمانة العامة للحزب الشيوعي كان يلتسني قد أبعد من 
 مما شكل انطالقة حقيقية جديدة يف الصراع بني اجلناحني ،جمموعة ليغاتشيفوبني  هسياسي حاد بين

اذبان الغورباتشوفية ويتهماهنا على التوايل باملبالغة  يتجااحملافظ واإلصالحي املتشددين اللذين كان
في إطار اجلدل الدائر بني التيارين السياسيني مل يكتف يلتسني بتوجيه ف. والتقصري يف عملية التغيري

، بل تعداه إىل غورباتشوف الذي أهتمه باإلعداد "بانعدامه لإلنسانية"انتقادات لليغاتشيف متهما إياه 
لن " إعادة البناء"يسترويكا، مشريا إىل أن ريه يف جتسيد البؤوبتباط) أسوة بستالني" (لعبادة الشخصية"

  .)2(يكتب هلا النجاح ما مل يتم أخذ املطالب االجتماعية للجماهري السوفياتية بعني االعتبار
 دفعت األخري   )3(يبدو أن الطموح السياسي ليلتسني وتركيز انتقاداته على شخص األمني العام          

وبرأي بعض  . النضال الذي أصبح عدوه اللدود وخصمه السياسي الرئيسي       يف   هالتخلي عن رفيق  إىل  
هـاز  اجلنضم إىل رأي احملافظني على حساب يلتسني اتقاء شر          إاحملللني السياسيني فإن غورباتشوف     

 الداي"كتب كريستان مشيدث يف مقالة نشرت يف        . البريوقراطي الذي كان ال يزال يتمتع بنفوذ قوي       
 لكنـه مل    ،)4))(لقد ضحى غورباتشوف بيلتسني لينقذ نفـسه      ((يلتسني  -واصفا قضية غورباتشوف  " زايت

يدرك العواقب الوخيمة اليت قد تنجر عن حلظة وقوفه إىل جانب احملافظني على حساب اإلصالحيني               
  . اجلذري متزايدة من اجلماهري الشعبية التواقة للتغيريا أضحوا يستقطبون أعدادناملتشددين الذي

تضاعفت متاعب غورباتشوف مع يلتسني، السيما عقب انتخاب األخري على رأس روسـيا             
اليت تعترب أكرب مجهورية سوفياتية وأمهها على اإلطالق، مما أكسبه نفوذا واسعا            ) 1990ربيع  (االحتادية  

  . أخلط به أوراق غورباتشوف الذي أضحى يف موقف دفاعي
شوف اللذين كانا يبدوان مبرور األيام كـأن األحـداث          لقد شكل كل من احلزب وغوربات     

، من  جتاوزهتما، حمل نقده وهتجماته، مما لقي تأييدا واسعا من طرف خمتلف شرائح اجملتمع السوفيايت             
 لكين آخذ على غورباتشوف اعتمـاده       ..((:  يقول يلتسني  .)5(بينهم عدد كبري من عمال مناجم كوزباس      

 ال ختتلف الـسياسة     ... مخس سنوات من البرييسترويكا، مل يضع خطة شاملة        خالل. نصاف احللول أالتسويف و 
  .)6))(...االقتصادية يف الكثري من وجوهها عما حاول خروتشوف وكوسغني القيام به

بقائد البرييسترويكا من   "الرجل األول يف روسيا االحتادية غورباتشوف الذي كان ينعته          يؤنب  
باب تكتيكية، واعتماده علـى إشـراك احلـزب يف املـسرية            بأنه أضعف سياسته ألس   " دون جنود 
يف أوروبا الشرقية حقق الناس يف بضعة       ((ياه بالتباطؤ والتقصري يف اجناز البرييسترويكا       إمتهما  ،  اإلصالحية

  . )7))(أسابيع، أكثر مما أجنزناه يف مخس سنوات
  ـــــــــ

  .358-357 ص مرجع سابق، أرنست ماندل، –)2(، )1(
  .325 ص  مرجع سابق،ريد روغ، غ–)3(
  .358 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل، –)4(
  .05 ، ص3/05/1991-2، الصادر يف 147يومية اخلرب، العدد  –)5(
  .326-322 ص  مرجع سابق، غريد روغ،-)7(، )6(
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إىل فقدان سيطرته علـى     به  األمني العام أن أدت     شخص  كان هلذه احلملة العنيفة املركزة على       
 عندما هنض من مكانه، مزحيـا الكرسـي         1990ل انعقاد اجلمعية العامة للجنة املركزية يف        خال نفسه

  .)1))(!؟ خذه هل ترغب مبنصب األمني العام((: صارخابعنف، 
بطبيعة احلال وجدت اجلماهري الشعبية العريضة اليت خاب أملها هي األخرى يف السياسة 

وهكذا جنح يلتسني يف . احلاقد تارة أخرى، القائد البديل الناقد تارة و،اإلصالحية اجلديدة يف يلتسني
كما . خطته الرامية إىل استقطاب تأييد قاعدة شعبية واسعة، ويف مقدمتها اإلصالحيني الراديكاليني

بتأييد العديد من املفكرين واخلرباء الذين سبق هلم أن سامهوا رفقة غورباتشوف يف إعداد حظي 
يف جتسيد تلك اخلطة، مما أدى هبم ه  جراء ترددخبيبة أملغري أهنم أصيبوا اخلطة اإلصالحية اجلديدة، 

  .)2(فيما بعد إىل االنضمام إىل فريق يلتسني
املناوئة المتيازات البريوقراطية والفساد " الشعبوية"داخالت يلتسني مل عالوة على ذلك، كان

ليت اعلى النوادي والتكتالت املستقلة والداعية إىل حتسني الظروف املعيشية للمواطن السوفيايت وقعها 
يف إشارة إىل إقصائه من اللجنة املركزية للحزب " (أعيدوا يلتسني إىل وضعه السابق"رفعت شعارات 

بصرف  و.)3(وجعلت منه الشخصية األكثر شعبية تفوق شعبية غورباتشوف) ومن املكتب السياسي
 هفقد شكل صعود...) ي، طموح سياسي، حقد شخص(النظر عن الدوافع احلقيقية للرئيس الروسي 

السياسي إحدى املعضالت اليت عكرت صفو الزعيم السوفيايت وحالت دون استكمال مسار 
كتب أحد الباحثني يف امللف السوفيايت قائال بأن صعود . البرييسترويكا على الطريقة الغورباتشوفية

مث الروسية وطموحاته الشخصية شكل يلتسني بقوة وفرضه لنفسه يف الساحة السياسية السوفياتية 
حجر عثرة حقيقية بالنسبة لغورباتشوف، مستطردا أن ما فعله يلتسني بغورباتشوف يفوق ما فعله به 

  . )4(املعارض احملافظ ليغاتشيف
السؤال الذي قد يتبادر إىل الذهن هو ما موقع غورباتشوف ضمن إطار الصراع احملتدم بني 

احلكم ه من الصعب  أحد الدارسني للغورباتشوفية أنأجابفظ واإلصالحي ؟ اجلناحني املتشددين احملا
هو و". اليسار"وال إىل " اليمني"على غورباتشوف من حيث انتمائه السياسي، فهو ال ينتمي ال إىل 

لقد ظل ميثل اخلط الفاصل بني جيلني، أو باألحرى . )5(إنه غورباتشوف. غري مستبد وغري دميقراطي
ئيسني متضادين األول يعتقد أن التغريات اجلذرية قد تؤدي إىل اهنيار أسس النظام بني تيارين ر

  .)6(اإلشتراكي، والثاين يطالب بإصالحات راديكالية سريعة
  ـــــــــ

  .326-322 ص  مرجع سابق، غريد روغ،-)2(، )1(
  .361ص  مرجع سابق،  أرنست ماندل،–)3(

Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle  « , op cit, p 83. )4(-  
)5(– Anatoli Sbtchak, op cit, p 226.  

Jean Gueit,  « Vers une modification du systeme  « , op cit, p 48 )6(-  
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 واليت دفعت وزير الـدفاع اجلنـرال أخروميـف          البالدها  تلتطورات األخرية اليت عرف   ل كان
(Akhromeev)    ة العسكرية حبجة احلفاظ على وحـدة االحتـاد ونظامـه            إىل التهديد باستعمال القو

االجتماعي، وردود األفعال السريعة من طرف التيار الدميقراطي، خاصة املـثقفني الـذين طـالبوا               
دفعت بـالرئيس   أن  غورباتشوف االختيار بني ممارسته للسلطات املخولة له دستوريا وبني االستقالة،           

  . )1))(اختياري املتمثل يف الدميقراطيةلقد حسمت يف (( احلسم يف موقفهإىل 
 شـجعت إن فشل احملاولة االنقالبية اليت كشفت مدى ضعف وهشاشة النظـام الـسياسي              

الدميقراطيني املتشددين بقيادة يلتسني إىل انتهاز الفرصة إلقصاء اجلناح اإلصالحي املعتـدل بزعامـة              
 (Compromis) سياسة التـسوية     غورباتشوف، حيث عرب الرئيس الروسي عن عزمه على عدم قبول         

إن حماولة العودة بقوة إىل التوتاليتارية كانت حمتملة، السيما بعدد تردد           (( املنتهجة من طرف الرئيس السوفيايت    
] احملافظني[وعدم أخذ الدروس من تطبيق اإلصالحات، وبالتايل لن تكون هناك تسوية مع أولئك              ] غورباتشوف[

  .  )2))(عن اتفاق معهمالذين من غري املقبول البحث 
على العموم ساهم احتدام الصراع على السلطة وحول مدى عمق ووترية التغيري بني احلـرس               

يف إضـعاف وعـزل     ) الليرباليـة الراديكاليـة   (والقوى اجلديدة الـصاعدة     ) القوى احملافظة (القدمي  
 حـال دون إمتامـه      ، األمر الذي  )بدون صدمات (غورباتشوف وأنصاره املؤمنني بالتغيري التدرجيي      
  .ملهامه، بل وفقد حىت التحكم يف زمام األمور

  :البريوقراطيـة:  الثالثاملطلب
رغم أن غورباتشوف كان يف طليعة املدركني لعمل البريوقراطيني ودورهم الفعال يف إعاقـة              

، فهو  "يةالبريوقراطو"و" البريوقراطية" بني   -ماندل. حسب أ –، إال أنه مل يفرق      "إعادة اهليكلة "عملية  
أي أن  . ينظر إىل ظاهرة التراتب االجتماعي على أنه مسألة نامجة عن رسوخ عادات وتصرفات سيئة             

 إال روتينا معتادا وتباطؤا يف أداء املهـام         -يف نظره -البريوقراطية اليت تشكل عائقا أمام التغيري ما هي         
: ترتب النتائج على املقدمات   ومن مثة ت  . وليست احتكارا للسلطة من طرف خنبة من ذوي االمتيازات        

، ومعاجلة مشكل البريوقراطية يتطلب تعزيز الرقابة بزيادة عدد         "تراخي الرقابة "تصبح العلة كامنة يف     
كان غورباتشوف قد شدد من خالل التقرير        و .)3(البريوقراطيني، أي مكافحة البريوقراطية بريوقراطيا    
 على البريوقراطيـة ودورهـا      27ـ  يت يف مؤمتره ال   السياسي للجنة املركزية للحزب الشيوعي السوفيا     

إن على احلزب أن يعلن حربا ضروسا علـى         ((احلاسم يف كبح البرييسترويكا، داعيا إىل ضرورة مقاومتها         
إن البريوقراطية تشكل اليوم عائقا كـبريا يف        ] (...) وهل يشن البريوقراطيون احلرب على أنفسهم ؟      [البريوقراطية  

  . )4))(...والقيام مبا يقتضيه ذلك من تعديالت جذرية ...وجه مسريتنا 
  ـــــــــ

Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle  « , op cit, p 85 )1(-  
Jean Gueit » Fin de L’urss : fin de Gorbatchev, Ibid, p 96. )2(-  

  .243-242 ،248  ص ص مرجع سابق، أرنست ماندل،-)4(، )3(
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بونيتش إىل وجود عالقة عضوية بني املوقـف الـسليب          .أخرى، خلص األكادميي ب   من جهة   
للبريوقراطيني إزاء حركية التغيري وسوء اشتغال النظام، مقدما وصفا دقيقا وخطريا للتعنت واإلنتظارية             

تحليـق  إن هؤالء األشخاص يفضلون أمنهم الذايت علـى ال   ((اللتني تتميز هبما الشرائح البريوقراطية الوسيطة       
يف يف الـسابق،     "احملدثون"لقد جنح   . نعون، بكل ثقة، بقناع أمن الدولة     تاخلطر الذي ال تعترضه عقبات، ألهنم يق      

، وذلك بتقويض كل ما هو جديـد يف القـرارات املتخـذة      1965 جديدة عام ختريب عملية اإلعداد البتكارات     
  .  )1))("واقعيته املسؤولة" من واآلن مثة من يأمل يف إبطال مفعول اإلصالح انطالقا. آنذاك

 )2(ظلت الشرائح البريوقراطية املسيطرة األكثر تأثرا بالروتني والبالدة تدافع بقوة عن امتيازاهتـا            
فالبريوقراطيون ال ميكنهم الوقوف مكتويف األيدي      . اليت قد تفقدها جراء اتساع نطاق البريوسترويكا      
ملستقلة على حساب املوظفني يف املستويات الوسيطة       أمام توسع سلطة وصالحيات مدراء املؤسسات ا      

 إذ من البديهي أن يقاوموا هذا التوجه الذي يرون فيه           ،واهليئات الوزارية الذين جيري ختفيض عددهم     
وختشى هذه الفئات من أن يطـيح الفريـق         . هتديدا ليس فقط المتيازاهتم، بل وحىت مناصب عملهم       

واألنكى . )3(ه زعزعة بعض الدعائم يف التركيبة السوفياتية بأسرها       اإلصالحي بالبناء بأكمله يف حماولت    
من ذلك هو أن البريوقراطيني يتميزون بالروتني والسلبية وانعدام املسؤولية، مما جيعل مقاومتهم للتغيري              

 إىل  -السيما النخبة املثقفـة   -أكثر فعالية مقارنة باملعارضة النشيطة، األمر الذي أدى بأنصار التغيري           
على سبيل املثال مل    ف. شن محلة ضد األجهزة البريوقراطية اليت ترى فيها املعيق األساسي للبرييسترويكا          

ـ  1987 جوان   30يف  جيد القانون املتعلق بإدارة املؤسسات الصادر         بـسبب   ؛ إىل التجـسيد   ه طريق
إدارة الشأن االقتـصادي  البريوقراطية اجلامثة يف اهليئات املركزية، اليت رفضت التنازل عن امتيازاهتا يف     

  .)4(للبالد، حيث استمرت يف حتديد األسعار، وظلت املؤسسات غري حرة يف اختيار متعامليها
على غرار ما حدث مع حماوالت كوسغني اإلصالحية، عمد البريوقراطيـون اإلداريـون إىل              

ضغط املمـارس   واتضح ذلك جبالء يف املساومة وال     . مقاومة كل ما من شأنه التقليص من صالحياهتم       
من طرف اهليئات الوزارية على املؤسسات املستقلة اليت مل تعد حرة يف إعداد برامج إنتاجها أو حتديد                 

جاهتا، بل وجدت نفسها مضطرة إىل اخلضوع لألجهزة البريوقراطية إذا ما أرادت ضمان             وأسعار منت 
 حـول إدارة    1987 جـوان    30 ما إن صـدر قـانون     (( :قائالكتب بيار ميكال يف هذا الصدد       . )5(متوهنا

املؤسسات حىت حولته البريوقراطية اجلامثة يف الوزارات املركزية لصاحلها، رافضة التخلي عـن امتيازاهتـا يف إدارة                 
  .)6))(الشأن االقتصادي

  ـــــــــ
  .312، 321 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)2(، )1(
  .320ص نفس املرجع،  أرنست ماندل، –) 3(
  .471ي فاسلييف، مرجع سابق، ص  أليكس-)4(
)5(– Marie-Agnes Crosnier ,op cit, p 109  
  .579ص مرجع سابق،  بيار ميكال، -)6(
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له عالقة بالقطاع اخلاص     أظهرت األجهزة اإلدارية واالقتصادية الكربى عداء واضحا لكل ما        
انون اهلـادف إىل تـشجيع      ، وهو ما شكل خرقا للق     )1( الرأمسالية توجه حنو الذي يعين بالنسبة إليها     

 وضع عراقيل أمام تسجيل التعاونيات اجلديـدة،        -على سبيل املثال  –فقد كان جيري    . املبادرة الفردية 
. والتوقيع على عقود اإلجيار، والتماطل يف اختاذ اإلجراءات اإلدارية الرامية إىل جتسيد املشاريع اخلاصة             

 من وجهة نظر اهليئات احلزبيـة       ، العام كانت تشكل   فالتعاونيات واألنشطة الفردية املنافسة للقطاع    
  . مقاومتهايتعني، )2( عناصر دخيلة على اجملتمع السوفيايت،والنقابية

 على أن البريوقراطية اليت ما فتئت تنمو        -السيما فئة األنتلجنسيا  -أمجع مناصرو البرييسترويكا    
ل هلذه املعـضلة، باإلسـراع إىل       وتتوسع تشكل العدو األساسي للتغيري، مطالبني حبل جذري وعاج        

جتريد اجلهاز اإلداري واالقتصادي من كل الصالحيات إلضفاء الفعالية واملردودية، غري أهنم كـانوا              
يعرفون يف قرارة أنفسهم أن املسؤولني يف هذه األجهزة ليس لديهم أي استعداد للتنازل قيد أمنلة عن                 

 الزائرين الغربيني إىل االحتاد الـسوفيايت لـدى         قال أحد . الصالحيات املخولة هلم من طرف احلزب     
  . )3))(إن االحتاد السوفيايت يريد االحتفاظ بنظام ضعفه ليبقى سوفياتيا((عودته إىل بالده 

  :األزمة االقتصادية واالجتماعية:  الرابعاملطلب
يف  حيدوها األمل ،عالن عن البرييسترويكااإل عقب ،كانت خمتلف شرائح اجملتمع السوفيايت

أدى مما  ،االقتصادية زادت يف تعميق األزمة العامة" إعادة اهليكلة" غري أن ،حتسني ظروفها املعيشية
 1990فقد تدهور الوضع االقتصادي، خاصة خالل سنيت  .للتغيريتدرجييا إىل اتساع دائرة املناوئني 

لوضعية االقتصادية إن ا(( مارتينوف.والذي قال بشأنه املستشار االقتصادي لغورباتشوف ف 1991و
نعكس سلبا على ااألمر الذي  ،)03اجلدول رقم  ()4))(...التسري مطلقا باجتاه التحسن لكن بإجتاه التردي

الذي أضحى مهددا باجملاعة مثلما أكد على ذلك النائب األول احلالة االجتماعية العامة للشعب 
  .)5))(...يايت سيواجه خطر جماعة حقيقيةإن االحتاد السوف(( 1991يف صيف  شريباكوف.لرئيس الوزراء ف

أضحت العديد من املؤسسات مهددة باإلفالس، وفوضى األسواق هي السائدة، وأسعار املواد            
، والنـشاطات   )6() مرات 07 إىل   05تراوحت الزيادة بني     (االستهالكية األساسية يف ارتفاع مستمر    

 -السيما فئة العمـال   -  على الطبقة الوسطى   ملؤاملوازية يف تنامي مطرد، األمر الذي كان له وقعه امل         
اليت أدركت أهنا الطرف الوحيد الذي يتعني عليه دفع مثن اإلصالحات فيما تظل فئات أخرى مـن                 

  . )7(...)امتالك فيالت، حسابات بالعملة الصعبة،(ذوي الشأن تتمتع بامتيازات كبرية 
  ـــــــــ

)1(– Anatoli Sobtchak,op cit, p 254..  
)2(- Marie-Agnes Crosnier ,op cit, p 110. .  
  .758ص مرجع سابق،  بول كيندي، –)3(
  .05  ص، 30/09/1991، الصادر يف 1863يومية املساء، العدد  –)4(
  .01  ص، 06/08/1991، الصادر يف 231يومية السالم، العدد  –)5(
  .05  ص، مرجع سابق، 1863يومية املساء، العدد  –)6(
  .328-324ص  مرجع سابق، ندل، أرنست ما-)7(
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اليت متثل بالنسبة للطبقـة العاملـة فقـدانا ألجورهـا            ،أدت عملية إعادة اهليكلة االقتصادية    
حـسب املعلومـات الـواردة يف       : إىل تنامي عدد البطالني   وللمتقاعدين تدهورا لقدراهتم الشرائية،     

 ماليني أجري يف    03 فقد جرى تسريح     ،1987 سبتمرب   16الربيطانية الصادرة يف    " األندبندنت"أسبوعية  
. )1( ألف مستخدم يف استخراج البترول   70 ألف عامل يف السكك احلديدية، و      280الصناعة املعملية، و  

  .  )2( مليون شخص40بل أشارت تقديرات أخرى إىل أن عدد البطالني بلغ 
.  األساسية كما تسببت اإلصالحات االقتصادية يف مشكل عويص يتمثل يف ندرة حادة للمواد           

فعندما أعلنت حكومة رجيكوف عن أن التخفيف من أعباء ميزانية الدولة مير حتما عرب رفع أسـعار                 
، بالزيادة يف سـعر     1990 جويلية   01املواد األستهالكية املدعمة املقرر دخوله حيز التنفيذ ابتداء من          

لنسبة للمواد الغذائية، جلـأ      با % 100 بالنسبة للمواد الفالحية، وبـ      % 55اخلبز بثالث مرات، وبـ     
املستهلكون إىل حمالت البيع القتناء كل ما جيدونه فيها وليس كل ما حيتاجونه، مما أدى إىل املضاربة                 

، ومن  )3( الغذائية الضرورية من على رفوف املتاجر، وضاعف من حدة االستياء الشعيب           واختفاء املواد 
  .مثة يف تقوية جبهة املعارضني للبرييسترويكا

كالتـورا وامتيازاهتـا والتـشهري      ناليت مل تتردد يف تعرية النومو     " املكاشفة" لعبت سياسة    كما
بالتفاوت االجتماعي دورا هاما يف ازدياد الغضب الشعيب، والسيما الطبقة العاملة اليت قامت بسلسلة              

الم السوفياتية  أشارت وسائل اإلع  : من اإلضرابات احتجاجا على أوضاعها املهنية واالجتماعية املزرية       
إىل حركات إضراب عدة، من بينها إضراب سائقي احلـافالت يف تـشيكوف، وعمـال مـصانع            

، واملصنع االلكتـروين يف  )سيبرييا(شاحنات كاماز يف برجينيف، ومصنع اآلالت الزراعية يف تشومان      
 أواخر مارس    وذكرت وكالة تاس يف    .)4(...ليتوانيا، ومعمل حمركات الدييزل يف ياروسالفل، وغريها      

  .)5( يف أحواض كوزباس متوقفة عن العمل101 منجما من أصل 46 أن 1991
أدرك غورباتشوف خطورة الوضع االقتصادي واالجتماعي وأثره الـسليب علـى االسـتقرار             

ما مل يـضع القـادة االقتـصاديون املـسائل          ((ككل  " إعادة البناء "السياسي للبالد، وبالتايل على عملية      
 وتبقـى بـال     - ال تساوي شيئا    (...) صلب اهتمامهم، فإنين أعلن من دون تردد أن كل خططنا          االجتماعية يف 

 سـتكون، مـن النـاحيتني االقتـصادية         1991ومل خيف فيما بعد ختوفه من أن سـنة          . )6)) (عناية
  . الذي لن يستطيع حتمل أوزارها)7(واالجتماعية، صعبة جدا على الشعب

  ـــــــــ
  .328-324ص مرجع سابق،   أرنست ماندل،-)1(
  .361ص مرجع سابق،  غريد روغ، –)2(
)3(- Marie-Agnes Crosnier ,op cit, p 116..  
  .348 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،-)4(
  .05 ، ص28/03/1991-27، الصادر يف 117يومية اخلرب، العدد  –)5(
  .350ص  مرجع سابق،  أرنست ماندل،-)6(

Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle«, op cit, p 86. )7(-  
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  تطور املؤشرات األساسية لالقتصاد السوفيايت ): 03(دول رقم اجل
  ) (*).% ()1991-  1985( خالل الفترة

  

1991 )1( 1990  1989  1988  1987  1986  1985    

  إمجايل الناتج القومي              
  إحصائيات سوفياتية   2,3  3,3  2,9  5,5  3,0  -2,3  -

  تقديرات غربية   0,8  4,1  1,3  2,2  1,4  -4,0   -17,0
  الناتج املادي الصايف  1,6  2,3  1,6  4,4  2,4  -4,0  -15,0
  اإلنتاج الصناعي  3,4  4,4  3,8  3,9  1,7  -1,2  -7,8

  للسلع املوجهة لإلنتاج " أ" مج   3,5  5,0  3,7  3,4  0,6  -3,2  -
   لالستهالك للسلع املوجهة" أ" مج   3,0  2,6  4,1  5,4  4,9  4,4  -4,5
  اإلنتاج الفالحي  0,2  5,3  -0,6  1,7  1,3  -2,9  -7,0
  مزروعات   -1,0  6,1  -2,7  -1,4  1,0  -4,3  -6,2
  تربية احليوانات   1,0  4,7  1,2  4,1  1,6  0,8  -7,6
  )2(نقل البضائع   0,4  4,4  2,0  1,3  -1,9  -4,9  -7,6

  التجارة اخلارجية  -0,4  2,3  0,6  2,6  4,5  -7,2  -
  )3(صادرات    -2,6  -6,0  -0,2  -1,5  2,4  -11,9  -32,9

  )3(واردات    4,0/3,0  5,0/4,0  5,0/4,0  7,0/5,0 9,0/7,0 21,0/19,0  -
  جمموع االستثمارات  3,0  8,4  5,6  6,2  4,7  0,6  -45,0
  إنتاجيــة العمـل  1,3  2,1  1,5  4,8  2,3  -3,0  -14,0
  األرقام البيانية ألسعار التجزئة              
  إحصائيات سوفياتية   1,0  2,0  1,3  0,6  2,0  5,3  96,0

  تقديرات غربية   4,0/3,0  5,0/4,0  5,0/4,0  7,0/5,0 9,0/7,0 21,0/19,0  -
  املداخيل النقدية للسكان              
  االمسيــة   3,7  3,6  3,9  9,2  13,1  16,9  90,7
  احلقيقــة               

  إحصائيات سوفياتية   2,7  1,6  2,6  8,5  10,8  11,0  -
  تقديرات غربية   1,0/0  -0/1,0  -0/1,0  4,0/2,0 6,0/4,0  -3,0/-2,0  -3,0
  رقم أعمال جتارة التجزئة              
  إحصائيات سوفياتية   2,1  0,4  1,1  6,9  8,4  10,3  -7,1

  تقديرات غربية   -0/1,0 -3,0/-2,0 -2,0/-1,0  1,0/0 3,0/1,0  -4,0/-3,0  -
  )3(مدفوعة  خدمـات  -  10,2  8,1  15,3  7,4  5,2  34,3
  ت السكـان إيداعـا              

  )3(يف صناديـق التوفري   9,2  10,0  9,9  11,2  13,8  12,7  -
  
  

  . مؤشرات القيم بأسعار ثابتة-(*)
 94,8 ((CEI) ال تشمل ابتداء من الثالثي الثالث سوى اجلمهوريات اإلحدى عشر اليت أصبحت أعضاء يف 1991 معطيات سنة -)1(

  ). مجهورية15املكون من  من إمجايل الناتج القومي لالحتاد السوفيايت %
  .كلم/ طن-)2(
  . أسعار عادية-)3(
  

             .Marie Agnés Grosier, Jean Gueit et Anne de Tinguy, op cit, p 124    :املصدر
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إن الوضع املعيشي الصعب والشعور بالظلم إزاء التفاوت االجتماعي الصارخ كان يؤشر على             
يف إشـارة إىل دور     (حظني على ازدياد الفقراء فقرا واألغنياء غـىن         توليد العنف، فقد علق أحد املال     

ودعت النقابة األوىل لقطاع    . )1)) (سيأيت يوم حنرق فيه ذلك كله     (() القطاع اخلاص يف ظهور أثرياء جدد     
  . )2(املناجم إىل العصيان املدين

د الذي لقيته خالل    لقد بدا جليا أن غورباتشوف وسياسته اإلصالحية مل تعد حتظى بنفس التأيي           
السنوات األوىل للبرييسترويكا، ويتضح ذلك يف التدين املستمر لشعبيته اليت أخذت يف االهتزاز منـذ               

 من السوفيات يف شهر ديسمرب من نفس السنة عن ارتيـاحهم للـسياسة              % 55، إذ عرب    1989سنة  
وهذا . )3(% 44 وتصل إىل    1990املتبعة من طرف األمني العام، لتتدىن هذه النسبة خالل شهر مارس            

شح مـستدمي   : أمر بديهي حبكم النتائج العكسية إلصالحاته اإلقتصادية اليت أدت إىل إنزالق خطري           
للمواد اإلستهالكية الضرورية، خلل إقتصادي ومايل مقلق، متلمل شعيب إىل درجة أن الوضـع بـدأ                

  .)4(ينذر باإلنفجار
 أحـد املقـربني مـن    (Andrei Gratchev) أندري غراتـشيف  نتكشف الوثيقة الصادرة ع

غورباتشوف خالل هناية فترة حكمه عن عمق األزمة االقتصادية واالجتماعية اليت كانـت تنخـر               
إهنـا وضـعية    (...) مثة أبعاد خطرية لألزمة االقتصادية واالجتماعية اليت تعاين منها الـبالد            ((االحتاد السوفيايت   
وتتـضح  . )5)) (هناك وضع خطري ينذر بانفجار اجتماعي     (...) لداخل  مشاكل خطرية يف ا   : اجتماعية مأساوية 

  :)6( يف ما يلي-حسب ذات الوثيقة–معامل هذه األزمة 
  .أزمة ثقة بني اجملتمع والدولة •
تنامي اجلرمية، األمر الذي أدى باملواطن      واهنيار عام لالنضباط واملسؤولية، ضعف اهليئات القضائية،         •

  . منبانعدام األإىل اإلحساس 
تنامي احلركات القومية واالنفصالية، والصراعات اإلثنية، مما يهدد وحدة االحتاد، وبروز مـشكل              •

  .الالجئني، وصعوبة ضمان احلقوق واملساواة بني املواطنني على مستوى االحتاد
االقتصادية، مما أدى إىل عـدم تـوازن        " إعادة اهليكلة "الطابع اهلجني وعدم انسجام عناصر عملية        •

  .قتصاد السوفيايتاال
تدهور الظروف املعيشية للسكان الناجم عن ندرة املواد الغذائية واالستهالكية العادية، التـضخم،              •

  .الرشوة، وتدهور اخلدمات الصحية
  )األورال، كوزباس، الدوغا، تشرينوبيل(من وجهة النظر اإليكولوجية " مناطق منكوبة"بروز  •

  ـــــــــ
  .352ص بق، مرجع سا أرنست ماندل، -)1(

   Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle  « , op cit, p 84. ) 2(-  
  .12ص مرجع سابق،  غريد روغ، –)3(
  .85-84  ص مرجع سابق،،جريارد ديشان –)4(
)5( ،)6(– Andrei Gratchev, op cit, p 223-225..  
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تغري العميق للعقيدة العسكرية وإعادة تنظيم      زيادة التوتر يف صفوف القوات املسلحة، املترتب عن ال         •
  .املؤسسة العسكرية، وتنامي املشاكل االجتماعية للعسكريني

تآكل القيم االجتماعية، فقدان األمل يف املستقبل، تدهور الروح الوطنية، وانشغال حـول مـصري                •
  .االحتاد السوفيايت كدولة عظمى

 مساعدات مالية لالحتاد السوفيايت لتمكينـه        قررت بعض الدول الغربية تقدمي     إزاء هذا الوضع  
من جتاوز األزمة اليت قد يستغلها احملافظون املتشددون للعودة إىل احلكم، حيث اسـتأنفت اليابـان                

 1.5 مليار دوالر، فضال عن تلقيها قرضا سعوديا بـ          2.5دعمها ملوسكو ومنحتها مساعدات بقيمة      
   .)1( مليون دوالر30بقيمة ها دعمل اأنشأ املصرف الدويل صندوق، ومليار دوالر

غري أن عمق األزمة املتعددة الوجوه اليت صاحبها هبوط كارثي لصادرات النفط خالل سـنيت               
، وزيادة حجم الديون اخلارجية اليت كانت تتراوح يف         )2() طن سنويا  40 إىل   100من  ( 1991 و 1990
، خلطـت أوراق  )3(1989ر يف هناية عام  مليار دوال48 مليار دوالر مقابل  80 و 70 ما بني    1991سنة  

  .ها أو التخفيف من حدهتا بالتماس املساعدات األجنبيةءاإلصالحيني الذين حاولوا عبثا احتوا
 ميكن القول أن األزمة االقتصادية واالجتماعية اليت كانت تعصف باالحتاد السوفيايت سامهت            

وهذا ما أكد عليه حملل سياسي غريب       .  البلد  يف إعاقة عملية التحول السياسي يف هذا       -إىل حد كبري  -
عندما أشار إىل أن الوضع االقتصادي واالجتماعي كان يشكل العنصر األكثر خطـورة يف املـسار                

صحيح أن البرييسترويكا والغالسنوست حررتا اجملتمع الـسوفيايت مـن العبوديـة            . )4(اإلصالحي
، ولكن  )5))(لقد أعدنا للشعب حرية الضمري    ((ف  والدوغماتية والتعسف الشيء الذي أكد عليه غورباتشو      

ما قيمة احلرية لدى شعب مل يتمكن حىت من تلبية حاجاته املاديـة األساسـية، والسـيما املـواد                   
ال ميكـن  (( -كما يقول أمني هويدي  –وباختصار فإن البناء السياسي       ؟ االستهالكية الضرورية للحياة  

  . )6))( اخلاويةأن يتدعم يف ظل البطون اجلائعة واخلزائن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــ
  .220ص ، 1998العامل يف مطلع القرن الـقرن الواحد والعشرين، دار العلم للماليني، الطبعة األوىل  سامي رحيانا، -)1(
  .471ص مرجع سابق،  أليكسي فاسلييف، –)2(
)3(– Marie-Agnes Crosnier ,op cit, p 123..  

Jean Gueit » La contre-révolution institutionnelle  « , Ibid, p 71,79. )4( ،)5(-  
  .81ص أمني هويدي، مرجع سابق،  –)6(
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  :يـق السيكولوجـالعائ: املطلب اخلامس
تعود املواطن السوفيايت خالل مراحل سابقة من تاريخ بلده على التنفيـذ احلـريف لألوامـر                

كون لديه القدرة على جمـرد الـتفكري يف         ولني التدرجيني، دون أن ت    ؤوالتعليمات الصادرة عن املس   
مناقشتها، وهذا بفعل األسلوب التسلطي املنتهج من طرف القادة السوفيات الذين تعاقبوا على احلكم              
خالل العقود السابقة، مما ساد الكسل واجلمود على مجيع املستويات، نتيجة كبح روح املبـادرة، إذ                

، والتسليم به كما هو، حىت ولو كانـت تـشوبه           "لفوقا"أصبح االعتماد كليا على كل ما يأيت من         
ولكـن الـشعب    ((): الدوما(فيدروف، عضو الربملان الروسي     .قال الربوفيسور س  . عيوب أو نقائص  
لقد اعتاد هـذا الـشعب أن       .  عام من العبودية مل يعرف كيف يستخدم عقله ومل يفهم          800الروسي الذي عاش    

.. شة وذلك لقاء أجر زهيد، إنه خياف احلرية وال يعرف ماذا يفعـل هبـا                يتلقى األوامر وينفذها فقط دون مناق     
كل من كان يستخدم عقله أو      (...)  من الشعب الروسي ولدوا ويف أجسادهم جينات العبودية          % 95لألسف أن   

هناك قوة أكـرب    (...) يفكر أو يناقش أو حىت يظهر مشاعر أو انفعاالت كان يقتل أو يلقى يف غياهب السجون                 
  . )1( ))وهكذا توالت أجيال العبيد(...) البد أن خيضعوا هلا متاما بدون مناقشة أو فهم لألسباب 

مبرور السنني والعقود لـدى اجملتمـع       " األوتوماتيكية"أو  " اآللية" قد رسخت ردود األفعال     ل
لوكات السوفيايت، الذي أضحى مياال إىل العزلة والسكون، أكثر منه إىل احلركة، ولزمت هذه الـس              

الـتفكري   القـدرة علـى      مجيع املستويات، مبا يف ذلك مراكز اختاذ القرار، لدرجة أن السوفيايت فقد           
  .والتصرف بشكل مستقل، حىت يف شؤونه اخلاصة

يسترويكا يدركون جيدا أن مثة وضع يتسم باجلمود موروث عن العهود السابقة            ريكان رواد الب  
قـال  . النفـسي " إعادة البنـاء  "، وبالتايل كان البد من      "ءإعادة البنا "يشكل حجر عثرة أمام عملية      

ينبغي أن ندرك أن مثة مرحلة جديدة قد بدأت، وأن ال مفر مـن         ((: 1985غورباتشوف يف خطاب ألقاه عام      
ومهما يكن من أمر، فإن إعادة البناء تبدأ دائما بإعـادة بنـاء عقليـة               . عملية إعادة البناء على الصعيد النفساين     

  . )2))(الناس
 هتيئة احمليط، السيما من     -حسب غورباتشوف - لذلك فإن عملية اإلصالح وإعادة البناء تتطلب      

وهذا يقتضي إجياد شروط اقتصادية ونفسية ال غىن        . حنن هنيئ اجلماهري لتغريات جذرية    ((: الناحية السيكولوجية 
. )3))( ذاهتا يف ظروف تارخيية حمددة     عنها، ألنه من الصعب التخلي عن عادات قدمية وترك مفاهيم اجتماعية نشأت           

شعبنا حيتاج إىل إعادة تربية وتثقيف وإعادة صياغة لعقليته وسلوكياته، وهذه مهمة            ..  ((:  كما قال فيدروف   أو
  .)4))(...اإلطالقليست سهلة على 

  
  ـــــــــ

   .2000أفريل : ، العددلسياسة الدوليةاراجع نص احلوار مع سفاتوسالف فيدروف، رئيس حزب و عضو يف الربملان الروسي،  –)1(
  .241، ص مرجع سابق أرنست ماندل، –)2(
  . 103سابق، ص مرجع  ميخائيل سرغيفيتش غورباتشوف، -)3(
  . مرجع سابق،السياسة الدولية ،راجع نص احلوار مع سفاتوسالف فيدروف -)4(
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، من  )ثورة سيكولوجية  (بصرف النظر عن تفاؤله بإمكانية تغيري الذهنيات والعقليات املتحجرة        
خالل دعوته جلميع السوفيات، حكاما وحمكومني، بضرورة التخلي عن أمناط التفكري البالية أو الرتعة              
التقليدية احملافظة، فاألكيد أن الواقع العملي أثبت يف أكثر من مناسبة، باعتراف غورباتشوف نفسه،              

األمـر إىل   به  متفق عليه مسبقا غالبا ما ينتهي       ،  )التحول(ن الشروع يف إجناز شيء يف إطار التجديد         أ
كتب أحد الباحثني الغربيني    .االجنذاب حنو اللجوء إىل استعمال األساليب القدمية إلجناز مهام جديدة         

] اجلديـدة [الكثري من اإلطارات خيشون من املهام       ((: حول عدم استعداد اإلطارات السوفياتية للتغيري قائال      
الشيء الذي أكد عليه أحد املراسلني      . )1))(ا، على اعتبار أهنم مل يكونوا مهيئني لذلك       املطلوب منهم القيام هب   

مبـا يف ذلـك     –الصحفيني الغربيني من موسكو عندما أوضح أن الكثري من أفراد الشعب السوفيايت             
ايا وقال أحد املعلقني السوفيات املهـتمني بقـض       . )2( مل يكونوا مهيئني لعملية التغيري     -بعض املثقفني 

املنظومة اإلشتراكية بأن معظم الذين متت ترقيتهم يف عهد غورباتشوف ظلوا أوفياء لطريقة تفكريهم              
 السيما أولئك   املاضي،وهذا دليل على عدم قدرة الكثري من السوفيات على التخلص من            . )3(التقليدية

عتماد على الكثري منـهم     نه المناص من اال   أاملنتمني إىل اجليل القدمي، الذين كان غورباتشوف يعتقد         
  .غيريإلجناح عملية الت

" فوق" على أن ذهنية الترقب والبالدة وانعدام املبادرة وانتظار ما يأيت من             أحد األكادميني أكد  
أضحت منتشرة وتشمل معظم فئات اجملتمع السوفيايت، مبا يف ذلك هيئات صنع القـرار الـسياسي،                

ين كثريا ما أبديا حتفظهما إزاء العديد من املقترحات املقدمة          كاللجنة املركزية، واملكتب السياسي اللذ    
من قبل اجلناح اإلصالحي يف السلطة، سواء مبراجعتها قبـل تزكيتـها أو تأجيلـها، بـل وحـىت                   

  .)4(استبعادها
، وهذا ما يفسر رغبته     )العائق السيكولوجي (الشك أن غورباتشوف كان يعي خطورة املسألة        

 املتحفظ، اجلامد، واملكبل بـروح االتكـال،        ،ى الفرد السوفيايت املتكاسل   يف خلق روح املبادرة لد    
 إىل املسامهة بشكل فعال     ه، دون أدىن متحيص ودفع    )الفوق(واملتعود على التطبيق احلريف ملا يأتيه من        

مواطنا يأخذ زمام أمـوره      يف املسعى اإلصالحي، أو باألحرى السعي إىل جعل اإلنسان السوفيايت،         
ن أولئك الذين   أغري أن األيام أثبتت     . مييز بني ما ينفعه وما يضره، قادرا على اخللق واإلبداع         بنفسه، و 
ري ظلوا أسريي املاضي، وعجزوا عن التكيف مع متطلبات         يإلمياهنم الظاهري جبدوى التغ   ته  حظوا بثق 

ا علـى   ثر سلب أاحلاضر، سواء عن قصد أو عن غري قصد، مشكلني بذلك عوامل كاحبة، األمر الذي               
  .االنتقال السياسيعملية 

  ـــــــــ
–(1) Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 50..    

Club de la Presse La Réstructuration, op cit, p 04  )2( ،)3(-  
  . 321 أرنست ماندل، مرجع سابق، ص -)4(
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ـ    ، منط التفكري، حالة الضمور    إن ب العقائديـة اجلامـدة، والعـادات        التعطل الذهين، القوال
احلـريف   بفعل االلتزام والتقيد     ،والسلوكات السلبية املتأصلة يف اجملتمع السوفيايت عرب عقود من الزمن         

، وبالتايل االستسالم والوقوف موقف املتفرج، شكل حجر عثرة أمـام التحـوالت             "الكراس" يف   مبا
  .يعتزمون جتسيدهاالسياسية اليت كان اإلصالحيون بقيادة غورباشوف 

جتـاوز   عن مدى قدرة غورباتـشوف علـى         1987 أواخر سنة    يفتساءل طه عبد احلليم طه      
 أكرب من   هالعقبات والفكر البريوقراطي اجلامث على قلب احلزب والدولة، موضحا أن احتماالت إخفاق           

 الـسوفيايت    أحدمها يتمثل يف العادة اليت رسخت لدى الشعب        ،احتماالت جناحه، وبرر ذلك بعاملني    
إن سـيكولوجية   ((: قال فيدروف و. )1(...احلريةوجعلته يتعود على تلقي اخلبز والتسليم بعدم جدوى         

  )2))(... و إذا مل جيدوا هذا الشخص فلن يفعلوا شيئا (...)الشعب الروسي تسعى دائما إىل الرجل القوي 
 تؤيـد احملتـوى     فئات عريضة من اجملتمـع    إىل وجود    ضمن نفس السياق أشار غورباتشوف    

التجديدي الذي كان يستهدف أجهزة احلزب والدولة واملؤسسات، وحىت األشخاص شريطة أن ال             
 نفس املواقف، غري أهنم وجـدوا       هيقامسون هناك أناس ، مضيفا أن    يكون على حساب مصلحتها اآلنية    

 .ي الـسوفيايت  صعوبة يف كيفية االندماج واملشاركة، بسبب عوامل سيكولوجية حبتة، مرتبطة باملاض          
ال بد من إنتظار جيل كامل على األقل قبل إعـادة تأهيـل             ..((قال أحد اإلقتصاديني يف مقالة جد متشائمة        
  .)3))(القوى البشرية الضرورية لتحقيق هذه اإلصالحات

  :اهلاجـس القومـي: السادس املطلب
أشـارت  إذ   يعترب االحتاد السوفيايت من بني الدول األكثر تعددية مـن حيـث األجنـاس،             

 25 منـها    قوميـة جمموعة   100اإلحصائيات الرمسية إىل أن الشعوب السوفياتية تتكون من أكثر من           
  . )5()52,4%( الساليف إىل اجلنس هامعظم تنتمي )4(رئيسية والباقي جمموعات صغرية

 كان نشوء دولة سوفياتية متعددة القوميات حمفوفا باملخاطر؛ نظرا للعداء املستشري بني هـذه             
 إىل أن   )6(من طرف الكسندر الثالث    (Russification)" ترويس"الشعوب واألجناس اليت كانت حمل      

جاءت الثورة البلشفية مببادئها اليت نصت على حق الشعوب واألجناس يف تقرير مصريها، مبا يف ذلك                
م سـتالني    غري أن محلة التطهري العرقي والسياسي اليت ميزت حك         .)7(االنفصال وإنشاء دول مستقلة   

واخلط األمحر الذي وضعه وخلفاؤه أمام كل حماولة ترمي إىل املساس بوحدة االحتاد، وغريهـا مـن          
   .املمارسات تشكل تناقضا صارخا لتلك املبادئ والقيم اليت ال ميكن إنكار جاذبيتها

  ـــــــــ
  .100ص ، 110/04/1988، العدد ستقبل العريبامل ،)ندوة(السوفياتية -مركز دراسات الوحدة العربية، العالقات العربية –)1(
  . ، مرجع سابقراجع نص احلوار مع سفاتوسالف فيدروف -)2(
  .89 صجريارد ديشان، مرجع سابق،  –)3(
  .04، ص 22/01/1990يومية الشعب، العدد الصادر يف  –)4(
)5(- 04p ,  1989resse NovostiAgence de p, » voici l’URSS «: Série, Les peuples de l’Union Sovitique   

Voir l’Avant-propos de Jean Gueit, op cit, p 10. )6(-  
  .17ص  مرجع سابق،  أليكسي فاسلييف،–)7(
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يرى بعض الباحثني أن معضلة القوميات اليت ظلت تؤرق صناع القرار السياسي الـسوفيايت،              
مثلمـا   ( لدى الشعوب الـسالفية    هااضالسيما مع ارتفاع نسبة الوالدة يف املناطق غري الروسية واخنف         

 باهتمام القيادات السوفياتية املتعاقبة، بـل وحـىت         -سواء عن قصد أو بدونه    -ظ  حتمل  ) أشرنا سابقا 
  .  ، رغم طابعها احلساس واخلطري)1(اللينينة مل تعرها االهتمام الالزم-املاركسية

يسترويكا يقودنـا إىل طـرح      احلديث عن االنفجار القومي يف االحتاد السوفيايت يف ظل البري         
كيف استطاع السوفيات تكوين دولة وحدوية قوية مع بنية فيدرالية واحلفاظ علـى             : السؤال التايل 

استقرار داخلي يف بلد يضم انقسامات إثنية عميقة طيلة عقود من الزمن؟ وملاذا فشل غورباتـشوف                
  والتأجج القومي؟ " البناءإعادة " عالقة بني هل هناكفيما جنح فيه أسالفه؟ أو باألحرى 

 الرئيسية الـيت   تتطلب أخذ املبادئ     -دون اخلوض يف التفاصيل   –إن اإلجابة على هذه األسئلة      
تقوم عليها السياسة القومية السوفياتية بعني االعتبار، قصد تفسري أدائها اإلجيايب ونتيجتها الكارثية يف              

 القمـع، املؤسـسة اإلثنيـة،       - زاسالفسكي يف تقدير فيكتور  –ومن أهم هذه املبادئ     . آخر املطاف 
  .)2(وسياسات اإلجراءات اإلجيابية

بصرف النظر عن إجيابيات وسلبيات هذه السياسة فاألكيد هو أن مجهوريات االحتاد ظلـت              
 إىل ثبات التـصرفات     1979أشار إحصاء جرى يف سنة      تتوفر على شروط مسبقة لالنفصال، حيث       

ستروغاتسكي .يرى الكاتب الروسي ب   و. )3(عات اإلثنية والثقافية  والسلوكات اخلاصة مبختلف اجملمو   
(B.Strogatsky)   اجلمهوريات تعرض جمموعة من اخلصائص الكاملـة للـدول املـستقلة الـيت فقـدت               (( أن

    .)4))(استقالهلا
عتمد إ: كان على االحتاد السوفيايت يف ظل غورباتشوف أن يدفع مثن أخطاء وجتاوزات املاضي            

 أساليب العنف والقمع الحتواء القوميات غري الروسية، فيما جلأ برجينيـف إىل سياسـة               ستالني على 
، لرتع فتيل القنبلة املوقوتة اليت تنطـوي        احمللية/اجلهويةباستناده على املافيات البريوقراطية     " الكوادر"

ذ يعتـرب الوضـع     السيما يف ظل سواد منطق التمييز والفوارق اإلقليمية، إ        ،  )5(عليها املشكلة القومية  
يقول باحث عريب بـأن اخنفـاض       . االقتصادي يف املناطق اإلسالمية أكثر توترا مقارنة بباقي املناطق        

يف ظل غياب مراكز    ) مثلما كان عليه شأن االحتاد السوفايت     (مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي     
ومع . )6(نتماء والوعي القومي  التوحيد القومي يزيد من صعوبة اإلندماج والصالت الثقافية وينمي اإل         

  .  جمددا اليت ظلت طي الكتمانجميء غورباتشوف وإضفائه للغالسنوست أثريت هذه القضايا
  ـــــــــ

Voir l’Avant-propos de Jean Gueit, op cit, p 10. )1(-  
  .204، ص مرجع سابق فيكتور زاسالفسكي، –)2(
  .98ص  مرجع سابق، ،هلني كاريري دانكوس –)3(
  .211، ص مرجع سابق فيكتور زاسالفسكي، –)4(
  .347 ص مرجع سابق، أرنست ماندل، –)5(
  .110  ص،1990، الصادر يف جوان 08 العدد ،جملة دراسات عربية، "التركيب اإلثين و تعدد الشعوب"وحيد عبد اجمليد .د –)6(
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  : والتأجج القوميالبرييسترويكا العالقة بني -01
 "إعـادة اهليكلـة   "عملية   عن   تترتبالوخيمة اليت قد    العواقب  بداية  أدرك غورباتشوف منذ ال   

بالنسبة ملسألة القوميات، إذ أن الشعوب السوفياتية قد جتد يف البرييسترويكا متنفسا هلا متهد لتحقيق               
 عزمه على إجهاض أية حماولة يف هذا        مما دفعه إىل التأكيد عن    ،  )االنفصال عن االحتاد  (مطالب قومية   

أن مشكل القوميات ميكن احتواؤه أو التقليص من حدته، من خالل منحهـا حـق               معتقدا  ،  الشأن
ممارسة منطها املعيشي اخلاص هبا، واالعتراف بعاداهتا وخصائصها الثقافية واللغوية، والتخلـي عـن              

 حتفت الغالسنوست اليت أطلق هلا العنان بنفسه        ة سياس بيد أن . )1(األساليب البوليسية يف التعامل معها    
، اجملال واسعا هلذه القوميات للمطالبة باحلرية واإلنعتاق، أو باألحرى االنفصال عن االحتاد السوفيايت            

   .العوامل التارخيية املرتبطة بتشكيل االحتاد السوفيايت وسياسته القوميةناهيك عن 
ـ        " إعادة اهليكلة "مثة عالقة سببية مباشرة بني       رف االقتصادية والـسياسية املنتهجـة مـن ط

 حيث أن سياسة اإلنفتاح واإلصالح سـاعدا علـى          الغورباتشوفيني وبروز الرتعة القومية وتفاقمها،    
  : ويتجلى ذلك فيما يلي،)2(التعبري عن املطالب القومية أو عجال الوعي هبا

إن دعوة غورباتشوف الشعوب السوفياتية إىل حتديد مصريها بنفسها، والكره واحلقـد التـارخيي               
روس من طرف خمتلف األجناس األخرى املنضوية حتت لواء االحتاد، ودور الغالسنوست          لل )3(الدفني

يف إماطة اللثام عن احلقائق التارخيية حول عالقة الروس بباقي الكيانات، من بـني العوامـل الـيت                  
   . )4(وضعت القوميات السوفياتية ضمن سياقها التارخيي واجليوسياسي

السياسي لدى شرائح متناميـة يف      ) االستقطاب(التسييس والتمايز   يف الوقت الذي كان يتنامى فيه        
، كانت ظروف احلياة العامة للجماهري تزداد تدهورا، فـضال          "إعادة البناء "اجملتمع السوفيايت؛ بفعل    

تضاعف التيارات واهليئات املستقلة ضمن رأي عام يقظ ومتطور أضحى ينظر للسلطة            وعن ظهور   
بب ضعف أدائها، أخذت اهلوة يف االتساع بني النظام السياسي واجملتمع،           السياسية بعيون نقدية؛ بس   

 أدى إىل بروز ديالكتيك حقيقي جتـسد        مماكالتورا،  نتزامنا مع التشهري املتواصل بامتيازات النومو     
  .  ، اكتست طابعا قوميا)5(جبالء يف ردود األفعال الشعبية العفوية

ق هلا مثيل يف تاريخ البالد وضعف الـسلطة املركزيـة           أدت اإلضرابات واالحتجاجات اليت مل يسب      
 اليت كانـت    ،وعجزها عن تلبية املطالب املتنامية للمجتمع السوفيايت إىل حتول البريوقراطيات احمللية          

 من أطراف مؤيدة وحمافظة على النظام القائم إىل أطراف          ،تشكل يف السابق امتدادا لنظريهتا املركزية     
 . ، مبا يف ذلك املطالب القومية)6(الب اجلماهريمعارضة له ومتبنية ملط
  ـــــــــ

  .133، 305  ص صمرجع سابق، غورباتشوف، –)1(
  .99، 107ص  مرجع سابق، ،هلني كاريري دانكوس –)3(، )2(

Jean Gueit,  « Vers une modification du systeme  « , op cit, p 64. )4(-   
  .346-339، ص مرجع سابق أرنست ماندل، –)6(، )5(
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عندما تبىن غورباتشوف سياسة اجلبهات الشعبية دفاعا عن البرييسترويكا، واليت يفترض أهنا تعـىن               
باملسائل املدنية والدميقراطية وتشكل أدوات للمشاركة الشعبية يف عملية التحول الـشاملة، كـان              

زب، غـري أنـه     يعتقد أهنا ستكون الدرع الواقي للفريق اإلصالحي يف صراعه مع بريوقراطيي احل           
 وحتولت هذه اجلبهات إىل حركات قوميـة وانفـصالية          "أنقلب السحر على الساحر   "سرعان ما   

لقد كان التساع نطـاق نـشوء احلركـة اجلمعويـة           . )1(فاجأت اإلصالحيني وعكرت صفوهم   
) خارج روسيا االحتادية  (الناجم عن حرية التكتل على مستوى اجلمهوريات السوفياتية         ) الرابطات(
  .عاد خطرية، لسنا ندري ما إذا كان صناع القرار يف موسكو يدركون ذلكأب
 اليت مسحت ملختلف شعوب االحتـاد  ،)1988ديسمرب ( اإلصالحات الدستورية واالنتخابية    فسحت 

السوفيايت بانتخاب برملانات ورؤساء للجمهوريات عن طريق االقتراع السري العام املباشر وغـري             
 طبيعة عالقاهتـا بالـسلطة      مثة يف ، ومن   )2(عادة النظر يف دساتري اجلمهوريات     اجملال أمام إ   ،املباشر
واستنادا إىل تقارير صادرة عن فرق مراقبة االنتخابات املرتبطة بلجنة هلسنكي، فقد طغى             . املركزية

جـرى يف   :  الدعوة إىل االنفصال واستعادة سيادة اجلمهوريـات       1989على محلة انتخابات مارس     
افيا التأكيد على حاجة كل حركة هتدف إىل بلوغ هرم السلطة يف اجلمهوريـة إىل               مجهورية مولد 

تطوير برنامج السيادة، وشكل احلصول على حكم ذايت سياسي أكرب والقضايا القومية والثقافيـة              
 مبـا يف ذلـك احلـزب        -أوىل اهتمامات الناخبني يف أوكرانيا، فيما طالبت األحزاب املتنافـسة         

وهكذا مل تعق النتائج املتمخضة عن الـسياق االنتخـايب           .)3(يا باالستقالل  يف جورج  -الشيوعي
أدت أزمة الدولنة وأزمات احلكم الناجتة إىل إعاقـة صـياغة           (( ، بل فحسب" إعادة البناء "اإلقليمي عملية   

سـامهت  ((أفضت إىل نتيجة كارثية يف هنايـة املطـاف          و،  )4)) (سياسة اقتصادية ووضعها موضع التنفيذ    
حـرب  "وجـاءت   " (...) إثـين "إىل  " مدين"تخابات احمللية يف عملية حتول خطاب احلركات القومية من          االن

 أزمة السلطة يف مركز     ...وازدادت(...) بعد االنتخابات اجلمهورية احمللية     ..."استعراضات السيادة "و "القوانني
  .  يف زمام األمور)5))( االحتاد وانعدام القدرة على التحكم

 إىل التعجيل بالتعبئة القوميـة، أي       -يف ظل البرييسترويكا  -زمة االقتصادية واالجتماعية    دفعت األ  
العودة إىل العمل اجلماعي على أساس تنشيط الروابط اإلثنية، فأضحت القومية أقوى قواعد التعبئة              

 .  )6))(فتحول القوميون إىل أحزاب سياسية((االجتماعية 
  ـــــــــ

  .219 ص مرجع سابق،،   فيكتور زاسالفسكي–)1(
Jean Gueit «  La contre-révolution institutionnelle » , op cit, p 83 )2(-  

مرجع سابق،        ، يف التعدد وحتديات االختالف" إسبانيا واالحتاد السوفيايت وبوغسالفيا: اهلويات السياسية والسياقات االنتخابية "لفرد ستيبانأز و ينتج ل. خوان–)3(
  . 259-236ص 

  . 240 ص  نفس املرجع،لفرد ستيبان،أز و ينتج ل. خوان–)5( ،)4(
  . 213 ص  نفس املرجع، فيكتور زاسالفسكي،–)6(
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قترح بأن ختصص اللجنة ا بأمهية مشكل القوميات و1988 فيفري 18عترف غورباتشوف يف أ
 من خالل ،اسي السوفيايتويبدو أن النظام السي. )1(املركزية إحدى جلساهتا املقبلة هلذا املوضوع

 كان حريصا على وحدة االحتاد، لكنه ،القرارات املتخذة وردود أفعاله إزاء تنامي املطالب القومية
  . كان يدرك حدود هامش حركته

تحديث مبعضلة التأجج القومي اإلصالح والاصطدمت إرادة الفريق اإلصالحي الساعي إىل لقد 
كتب . ت املعيقة للبرييسترويكا، وهو ما زاد الوضع أكثر تعقيداالذي ال تقل أمهيته عن باقي املشكال

رغبة منها يف ...((: اتية يف إعاقة التحول السياسييباحث غريب حول دور احلركات القومية السوف
" إعادة البناء"الذهاب بعيدا وبأكثر سرعة، شكلت احلركات القومية السبب اجلوهري للفشل احملتمل لكل عملية 

  .  )2))( خنقها يف هناية املطافوأدت إىل
  :يـر التأجج القومـ مظاه-02

وأذربيجان وطموحات البلطيق والروس وغريهم     ) 1986ديسمرب  (كشفت أحداث كازاخستان    
ومل تشكل فقط عائقا أمـام      . عن مدى تعلق العديد من الشعوب السوفياتية هبوياهتا وثقافاهتا الوطنية         

 يف تفكـك االحتـاد      -إىل حد كـبري   -اطية اهلشة، بل سامهت     تثبيت واستقرار املؤسسات الدميقر   
  .السوفيايت وزواله

في إطار صراعهم التارخيي مع أذربيجان واصل األرمن لعدة عقود محلتهم الرامية إىل استعادة              ف
وبقـي  . 1923التابع إداريا ألذربيجان منذ ) % 75(إقليم ناغورين كراباخ الذي تسكنه أغلبية أرمينية    

تدما إىل غاية اإلعالن عن البرييسترويكا اليت شجعت على انتفاضة قومية متثلت يف حـدوث       الرتاع حم 
املعضلة بالنسبة للنخبة السياسية اإلصالحية احلاكمـة       و. )3( بني أرمينيا وأذربيجان   )*(صدامات عنيفة 

أمـر  وهـو    تكمن يف أن تلبية مطالب األرمن يؤدي باألجناس األخرى إىل املطالبة بنفس اإلجـراء             
 يف ظل الوهن التـدرجيي      ، أن انتفاضة القوقاز   من املؤكد ويبقى  . يصعب التكهن باجتاه منحى مساره    

  .   عززت املشاعر القومية املطالبة بإنشاء دولتني مستقلتني،للسلطة املركزية
اليت ) 1988أكتوبر  (يؤكد احملللون السياسيون أن مثة عالقة سببية بني تشكيل اجلبهات الشعبية            

وبني املظاهرات واالحتجاجات املطالبة باهلوية القومية جلمهوريات البلطيق الـثالث          " العلنية"زهتا  أفر
شـكلت مجهوريـات    ((: كتب باحث غريب يف هذا الشأن     . يسترويكارياليت شكلت إحدى معوقات الب    

  فقد عربت . )4))(ويكاالبرييستر(...) ار ـاف إحدى احلجر العثرة األساسية يف مسـالبلطيق الثالث يف هناية املط
  ـــــــــ

)1(– Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p 58. .  
Jean Gueit,  « Vers une modification du systeme  « , ibid, p 63. )2(-  

يم املتنازع عليه، وأدى العداء التارخيي املستشري        شوارع إريفن عاصمة أرمينيا للمطالبة بإعادة ضم اإلقل        إىل 1987 أكتوبر   18نزل مئات األرمن يف      -(*)
 قتيال أرمينيا يف هجوم على قرييت جيشتاشن ومارتوناشن املـشكلتني           17، من بينهم     جرحيا 197 قتيال و  32بني الطرفني إىل مواجهات دموية خلفت       

  .من أغلبية أرمينية
– Jean Gueit, Ibid, p 54-55. )3(-  

– Jean Gueit, Ibid, p 82. )4(-  
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هذه اجلمهوريات عن مشاعر قومية وطالبت باالستقالل التام عن االحتـاد الـسوفيايت يف امليـادين                
إن اهلـدف احلقيقـي     . )1(ستجاب الكرميلني جزئيا هلذه املطالب    إاالقتصادية واالجتماعية والثقافية و   

، بل يتعـداها إىل     سترجاع السيادة املغتصبة من طرف ستالني     إللقومية البلطيقية ال يقتصر فقط على       
  .    )2(العودة إىل احلضارة املادية العاملية اليت أحدثها التطور الغريب

اليت تعترب القلب النابض لالحتاد باعتبارها أكرب مجهورية، سواء من حيـث    أما خبصوص روسيا  
ن جمموع   م % 51,3(ا البشرية   هتأو من حيث قدر   )  من إمجايل الناتج القومي    % 58,7(طاقتها االقتصادية   

مـن ألـد اخلـصوم الـسياسيني        يعد  يوجد على رأسها يلتسني الذي      واليت كان    )3()سكان االحتاد 
، كان األخري يعي الدور احملوري هلذه اجلمهورية ووزهنا يف االحتاد           لغورباتشوف وسياسته اإلصالحية  

 يلتـسني أخلـط كـل       ، غري أن  )4))(ال إحتاد بدون روسيا وال روسيا بدون إحتاد       ((لذلك كان يردد دوما     
 وقيام مظاهرة شعبية مبـشاركة  1988كتشاف حفرة جثث يف كورباتني يف أكتوبر إعلى إثر   ف. أوراقه

   .)5( آالف شخص يف مينسك، تشكلت جبهة شعبية سامهت يف إثارة القومية الروسية10حوايل 
حيد أمـام   يلتسني تفوقها وهيمنتها على باقي اجلمهوريات، وكان العائق الو        -مل ختف روسيا  

لذلك عمد يلتسني إىل إضعاف هذه الـسلطة، مـن          . حتقيق طموحاهتا القومية هو السلطة املركزية     
يف تصريح للتلفزيون   ) 1991 جانفي   19(ستهدفت شخص الرئيس، حيث طالب      إخالل محلة مركزة    

ن وكان وراء املظاهرات واإلحتجاجات اليت خطط هلا اإلصالحيو       من منصبه،   ة غورباتشوف   استقالب
ودعم املطالب االنفصالية جلمهوريـات     ،  )6(الراديكاليون املزمع تنظيمها الحقا لتحقيق نفس الغرض      

البلطيق الثالث، وإبرام معاهدة مع اجلمهوريات السالفية، مما أدى إىل خلق حركة متهد لثورة احمليط               
  . )7(على املركز

، إىل عـزل    )1991أوت  ( االنقالبية   ل لصاحل احمليط، السيما بعد احملاولة     ئااملأدى ميزان القوى    
 تبقى من سلطات، من خـالل       مما هالفرصة لتجريد إىل انتهاز   يلتسني  مما دفع   ) غورباتشوف(املركز  

 1991 نـوفمرب    20بتداء من   إأعلنت روسيا أهنا ستتوقف     : مصادرة هياكله املالية واإلدارية والسياسية    
سيا خيول لوزارة االقتـصاد واملاليـة الروسـية         عن متويل الوزارات املركزية، وأصدرت مرسوما رئا      

، وأضحى املركز جمرد من معظم وسائل اإلشتغال،        )8(االستيالء على بعض هيئات وزارة املالية لالحتاد      
  . مما يعين أنه أصبح حمكوما عليه بالزوال، وهذا ما حدث بالفعل

  ـــــــــ
)1(– Anne de Tinguy « Gorbatchev va de l’avant », op cit, p58..  
  . 216ص مرجع سابق،  فيكتور زاسالفسكي، –)2(
)3(– Marie-Agnes Crosnier, op cit, p 123..  
  . 06 ص ،29/11/1990، الصادر يف 20 العدد ،يومية السالم –)4(
  . 348 ص  مرجع سابق، أرنست ماندل،–)5(
  . 05 ص ،28/03/1991 العدد الصادر يف ،يومية السالم –)6(

Jean Gueit » Fin de L’urss : fin de Gorbatchev, op cit, p 92-93 )7(-  
)8(– Marie-Agnes Crosnier, Ibid, p 123..  
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  :ايتـ التفكك السوفي:السابع املطلب
حاول الرئيس عبثا خالل السنتني األخريتني من عمر االحتاد يف ظل استمرار تدهور الوضـع               

الحتاد لتفادي اهنياره، عارضا علـى اجلمهوريـات      على مجيع األصعدة، إعادة رسم خريطة جديدة ل       
معاهـدة االحتـاد    "سلطات وصالحيات أوسع عما كان عليه احلال من قبل، يف إطار ما أطلق عليه               

، ساعيا يف الوقت نفسه إىل البحث عن دعم ومساندة الغرب له، قصد             (*)"للجمهوريات ذات السيادة  
  .)1(إعطاء نفس جديد للبرييسترويكا املتعثرة

سارع غورباتشوف إىل عرض مشروع املعاهدة على جملس الـسوفيات األعلـى            هلذا الغرض   
الذي سار على نفس    ) 1990ديسمرب  (الذي صادق عليه، وعلى مؤمتر نواب الشعب        ) 1990نوفمرب  (

جرى و ، وانسحاب نواب مولدافيا من اجللسة      الثالث املنوال لكن يف غياب ممثلي مجهوريات البلطيق      
 تنظيم استفتاء حول ما إذا كان الشعب يرغب يف بقاء االحتاد السوفيايت كدولة موحدة               اإلعالن عن 

  .)2( أو ال مجهورية15تضم 
مقابل احملاوالت الغورباتشوفية الرامية إىل احلفاظ على وحدة االحتاد، كانت األطراف الفاعلة            

 (Landsbergis)دسـبريغيس   والن) روسـيا (عترب يلتسني   أاملناوئة تنسق فيما بينها الجهاضها، حيث       
 الذي سـجل    ، مارس 17توج استفتاء   و. )3(املشروع مبثابة التحضري لعودة املركزية اإلدارية     ) ليتوانيا(
 مـن   % 80 من جممـوع     )4(% 76,4 مبوافقة   ، مجهوريات مل توقع على مشروع املعاهدة      06متناع  إ

  . )5() مليون مصوت150حوايل (املصوتني 
ن نتيجة االستفتاء اليت دلت على متسك الشعب السوفيايت بوحدة كان غورباتشوف يعتقد أ

 - مبا يف ذلك يلتسني–االحتاد كفيلة بتجنيب األخري خطر التفكك، بوضع الزعماء القوميني املتطرفني
ريات نتوفر اليوم على إمكانية التوقيع على املعاهدة مع اجلمهو(...) حنن يف اجتاه احتاد فيدرايل ((أمام األمر الواقع 

 الروس تأييدهم لالحتاد، وعلى زعماء ىلقد أبد(...) اليت عربت حىت اآلن على موافقتها، وسنفعل ذلك قريبا 
  .)6))(االنصياع هلذه احلقيقة السياسية] بوريس يلتسني[روسيا 

 التركيز على اإلصالحات السياسية واالقتصادية؛ بفعل بروز مشكل الغورباتشوفيونفقد لقد 
 الشاغل هو احلفاظ على ملقومي الذي أضحى يهدد كيان االحتاد، وأصبح شغلهتنامي احلس ا

إن اهنيار االحتاد سيكون ((قال غورباتشوف . الوحدة الوطنية، ألن تفكك االحتاد يعين وأد البرييسترويكا
  .)7))(مأساة حقيقية على اجلمهوريات والشعوب املشكلة له

  ـــــــــ
ة على مفهوم جديد يرمي إىل إنشاء نظام فيدرايل تعاضدي أساسه النظام احلر، والتكامل االقتصادي بني وحداته، وليس بناء على مفاهيم تعتمد املعاهدة اإلحتادي -(*)

ق يف وخيول املشروع للجمهوريات ذات السيادة سلطات وصالحيات أوسع على أقاليمها، واحل. سياسية وإيديولوجية وأمنية تقليدية، واالبتعاد عن الشيوعية
ولكن مينع عليها السماح بوجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، ). مل جير توضيح هذه الكيفيات(االنفصال وفقا لكيفيات حتددها الدول األعضاء 

  .على أن يكون الدفاع، النقل، الطاقة، و القضاء من اختصاص السلطة الفيدرالية
  .391ص مرجع سابق،  غريد روغ، –)1(

)1( – Jean Gueit » Fin de L’urss : fin de Gorbatchev, op cit, p 85-86. )2( ،)3(-  
  .، مرجع سابق28/03/1991 يومية السالم، العدد الصادر يف -)4(

Jean Gueit » Fin de L’urss : fin de Gorbatchev, op cit, p 90-92. )5( ،)6( ،)7(-  
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يعين توجيه ضربة قاسية للجناح احملافظ املتشدد، ) 1991أوت (إذا كان فشل احملاولة االنقالبية 
ي جيفإنه يف املقابل كشف عن مدى هشاشة السلطة املركزية، وشجع اجلمهوريات على االبتعاد التدر

ملزيد من املعلومات عن (عن املركز، واإلعالن عن االنفصال عن االحتاد الواحدة تلوى األخرى 
، أي ميل ميزان القوى لصاحل احمليط على )01أنظر امللحق رقم  اجلمهوريات السوفياتية اخلمسة عشر

حساب املركز، مما قلص من هامش مناورة الفريق اإلصالحي الذي كرس كل جهوده خالل هذه 
عتبار أن تفكك االحتاد ااملرحلة احلساسة من أجل احلفاظ على وحدة االحتاد املهددة باالهنيار، على 

  . لبرييسترويكاوأد ليعين 
إذا ((ل غورباتشوف عن خطر الرتعة االنفصالية على االحتاد وعالقة ذلـك باإلصـالحات              قا

سأعمل كل ما يف وسعي لتجسيد اإلرادة الـشعبية         (...) تفكك االحتاد فال جدوى من احلديث عن اإلصالحات         
 االهنيار مل   الحتاد من انقاذ  إل هإال أن حماوالت  . )1))(املعرب عنها يف االستفتاء، ويف حالة العكس سأغادر السلطة        

 27 مجهوريات عن استقالهلا خالل الفترة ما بـني          05أعلنت  : حتول دون الرغبة اجلاحمة يف االنفصال     
  كما الحظ رؤساء اجلمهوريات السالفية الثالث اجملـتمعني يف مينـسك           ،1991 سبتمرب   09أوت و 

وصلت إىل الطريق املـسدود،    يف بيان أصدروه أن املفاوضات حول املعاهدة اجلديدة          )08/12/1991(
إحتـاد  ((أو باألحرى فـإن     ،  )2(وأن االنفصال وتشكيل الدول املستقلة أضحى أمرا واقعا وموضوعيا        

سياسية مل يعـد    -اجلمهوريات اإلشتراكية السوفياتية كما هو منصوص عليه يف القانون الدويل وكحقيقة جغرافية           
 11تفقـت   إالسوفيايت، فيما    على أنقاض االحتاد     معلنني إنشاء كومنولث دول مستقلة،     )3 ())موجودا

وقد لقي االنقالب   . "املاآتا"تفاق  إ مبوجب    من نفس الشهر، على توسيع الكومنولث،      21مجهورية يف   
  .)4(الثاين دعم الغرب، وفقا لشروط أمريكية

 مل جيد غورباتشوف هذه املرة بدا من االستسالم، بعد أن رأى بأم عينيه بوريس يلتسني وهـو                
فأقر بانتهاء دوره، معلنا بـصفة   يصادر املمتلكات التابعة للرئاسة وخمتلف اهليئات احلكومية املركزية،      

ستقالته من منصبه، مشريا يف كلمة متلفزة إىل اإلجنازات احملققة يف ظل البرييـسترويكا،              إرمسية عن   
 مت اإلعالن رمسيا عن وفاة      ويف منتصف ليلة رأس السنة،    . )5(والعراقيل اليت أعاقت مسريته اإلصالحية    

أحد عمالقي العامل يف القرن العشرين، ومت إنزال العلم األمحر عن الكرملني، ليحـل حملـه العلـم                  
وحتقق ما تنبأ به أندريـه      . بعد فترة حكم دامت ست سنوات     السلطة  الروسي، وغادر غورباتشوف    

نهار حتت العبء املزدوج لألزمـة   عندما قال بأن االحتاد السوفيايت سي(Andrei Amarlik)أمارليك 
  .)6(االقتصادية ومعضلة اهلوية القومية

  ـــــــــ
Jean Gueit » Fin de L’urss: fin de Gorbatchev, op cit, p 96-98. )1( ،)2(-  

  .25، ص ، مرجع سابق"نظرة عامة: سقوط االحتاد السوفيايت"طه عبد العليم .د –)3(
  .394-393 ص مرجع سابق، غريد روغ، –)5(، )4(
  217 ص  مرجع سابق، فيكتور زاسالفسكي،–)6(
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  "الوطنية"آثار البرييسترويكا على الدول العربية :  الثالثالفصل
  

   :)من خروتشوف إىل غورباتشوف(السوفياتية -العربيةمسار العالقات  : األولاملبحث
 الدول العربية اليت السوفياتية على-سنركز يف هذا املبحث املخصص ملسار العالقات العربية

تولت فيها، عشية حصوهلا على استقالهلا خالل اخلمسينات والستينات، زمام السلطة خنب 
سياسية حاولت انتهاج سياسة تنموية مستقلة، وأتبعت سياسة خارجية مناوئة للمعسكر الغريب 

، واليت تباينت اآلراء بقيادة الواليات املتحدة وموالية للمعسكر االشتراكي بزعامة االحتاد السوفيايت
مثل برهان " الثورية"، أي "الراديكالية"فهناك من أطلق عليها اسم . حول التسمية اليت تطلق عليها
مثل األستاذ عمار بن سلطان، وهناك من صنفها ضمن ما " الوطنية"غليون، وهناك من مساها بـ 

ارا موضوعيا ثابتا ميكن على ويظهر أن املسألة نسبية، إذ ليس هناك معي". التقدمية"يعرف بـ 
فمن حق أي نظام اختيار النظام الذي يراه . أساسه احلكم على حقيقة وطبيعة هذا النظام أو ذاك

أو " وطنيا"مواتيا، ومن حقه االدعاء بأنه األفضل، وليس هناك ما مينعه من اعتبار نفسه 
  ".  رجعي"اسم ويف املقابل ليس هناك أي نظام يقبل أن يطلق عليه . )1("تقدميا"

 وتداعياهتا السوفياتيةلتحوالت السياسية لال ميكننا فهم اآلثار املباشرة وغري املباشرة، 
ما مل نلم بطبيعة العالقات وتطورها بني " الوطنية" الدول العربيةعلى ) تفكك االحتاد(الداخلية 
يف سياسة بالده  لث منذ فترة خروتشوف الذي أعطى اهتماما متزايدا لدول العامل الثاالطرفني

  .اجلنوباخلارجية إىل غاية غورباتشوف الذي سعى إىل التملص من قضايا 
  :)0197-1956(مرحلة النمو والتطور  :األول املطلب

  :السياسيـةات ـ العالق-01
" لإلمربيالية" خلفية جمرد خطوطبدأت العديد من البلدان العربية اليت كانت يف نظر ستالني 

 ابعد أن حصل أغلبها على استقالهلمركز اهتمام خروتشوف، السيما  يف تدرجيياتدخل 
 إذ وصف ،يف أحالف عسكرية والظهور ككتلة سياسية مستقلة  حماولة جتنب االخنراط،السياسي

بلدن العامل الثالث بأهنا تناضل ) 1959( للحزب الشيوعي السوفيايت 21الـ البيان املتوج للمؤمتر 
عمار، من أجل احلرية واالستقالل، بصرف النظر عن أنظمتها  واالست"اإلمربيالية"ضد 

فعلى عكس ستالني كان خروتشوف يرى بضرورة التقارب مع احلكومات . )2(االجتماعية
  . )3( طاملا أهنا تنتهج طريقا موجها ضد الغرب-حىت وإن كانت بورجوازية– "الوطنية"

  ـــــــــ
التداعيات، سلسلة عامل املعرفة -الوقائع وردود الفعل-املقدمات: يف الغزو العراقي للكويت" عية واملربرات األيديولوجيةاألسباب املوضو: الغزو"تركي احلمد .د –)1(

  .119، ص الكويت-، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب)195(
  .51 سابق، ص مرجع أليكسي فاسلييف، -)2(
  .45ص مرجع سابق، ، املستقبل العريب" السوفياتية-يةالعالقات السياسية العرب"أمحد يوسف أمحد . د-)3(
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لشرق والغرب، سعى الزعماء السوفيات آنذاك إىل حتويل الدول ايف ظل الصراع احلاد بني 
دات مستقلة، أو على األقل حتييدها سياسيا، للحيلولة دون استمرار استرتاف حالعربية إىل و

ت متثل، وفقا ملنطق خروتشوف، عامال من عوامل مواردها الطبيعية والبشرية الرخيصة اليت كان
كان أحد أهم اجتاهات السياسة اخلارجية ((: كتب أحد املؤرخني السوفيات .قوة الرأمسالية الغربية

(...) ضد (...) الدعم الشامل حلركة التحرر الوطين (...) لالحتاد السوفيايت يف سنوات ما بعد احلرب 
املتحررة ] مبا يف ذلك العديد من البلدان العربية[مع الدول الفتية (...) وثيقة ، وإقامة صداقة "اإلمربياليني"

(...) ، وإبداء مساعدة شاملة هلا يف تعزيز استقالهلا السياسي وإقامة اقتصادها الوطين وتأمني استقالليتها (...)
  .)1())والدفاع عن مصاحل هذه الدول على الصعيد العاملي

األمريكية بصفتها القوة العاملية اجلديدة إىل جانب االحتاد السوفيايت كانت الواليات املتحدة 
 من وجهة نظر ،املعادية للشيوعية واليت مل يكن بإمكاهنا الوقوف ضد حلفائها االستعماريني متثل

 ال يتجزأ من االستعمار اجلديد الساعي إىل وضع عوائق ا، جزء"الوطنية"النخب السياسية العربية 
...) إزالة الوجود العسكري األجنيب، حتقيق االستقالل االقتصادي(الطموحات الوطنية أمام حتقيق 

مل جتد األنظمة العربية "عدو عدوي صديقي" مبدأ  منوانطالقا. للبلدان العربية املستقلة حديثا
 بدا من اللجوء إىل الطرف الذي كانت سياسته املعلنة تستجيب للعملية التارخيية يف "الوطنية"
أطالب احلكومة السورية وحكومات إين ((: )1951ماي (برملاين سوري صرح عضو . نطقة العربيةامل

  . )2))(...بعقد معاهدات مع االحتاد السوفيايت بأسرع ما ميكن ...بلدان عربية
 من دستور 28لمادة ل وفقا ،فمن بني األهداف العامة للسياسة اخلارجية السوفياتية آنذاك

واقع االشتراكية العاملية ودعم نضال الشعوب من أجل التحرر الوطين والتقدم تثبيت م((، هي 1977
 من نظام كوين متنافس مع اأي أن االحتاد السوفيايت كان يعترب نفسه جزء. )3))(االجتماعي

دعم القوى الوطنية يف العامل، من بالرأمسالية العاملية اليت سيتفوق عليها عاجال أم آجال ملزم 
  .ة العربية اليساريةضمنها األنظم

بالنسبة للشعوب العربية "اإلحلاد"خلق احلاجز النفسي املتمثل يف الشيوعية اليت تعين 
التخلص أو (، إال أن مصلحة الطرفني وأهدافهما املشتركة )4(اإلسالمية نوعا من التحفظ واالرتباك
، كانت تقتضي إجياد ، وبغض النظر عن منطلقاهتما العقائدية)على األقل تقليص النفوذ الغريب

لتربير سلوكهما اخلارجي املنسق، واليت ضاعفت الدعاية السوفياتية ) االشتراكية(صيغة مالئمة 
اليت " التقدمية"واالستعراضات العسكرية املؤثرة من جاذبيتها بالنسبة للنخب السياسية العربية 

  ". اإلمربيالية"باتت تنظر للرأمسالية كمرادف لالستعمار و
  ـــــــــ

  .326، ص 1976  مشيدت، تارنوفسكي، بريفني، موجز تاريخ االحتاد السوفيايت، دار التقدم -)1(
  .43 أليكسي فاسلييف، مرجع سابق، ص -)2(
  .40ص ، 1982عفيف الرزاز، مؤسسة األحباث العربية، الطبعة األوىل : السياسة السوفياتية يف قوس األزمة، ترمجة فرد هاليداي، -)3(
  .103  ص مرجع سابق،،بطرس ديب يف حتديات العامل العريب يف ظل املتغريات الدولية.نظر تعقيب دأ  –)4(
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كتب مؤرخ عريب حول دواعي التحام بعض الدول العربية باالحتاد السوفيايت خالل الفترة 
لسوفيايت إمنا  لالحتاد ا-وال أقل يدهم فقط–إن العرب عندما مدوا أيديهم ((: ما بعد احلرب العاملية الثانية

   . )1))(...فعلوا بدافع ردة فعل عنيفة ألهنم جرحوا يف الصميم وجرحوا يف مقدساهتم
أن الواليات املتحدة مل يكن هلا ماضي استعماري إمرباطوري يف املنطقة يف املقابل وحبكم 

 إىل العربية فقد متكنت هي األخرى وبطريقتها اخلاصة من استمالة العديد من األنظمة العربية
جانبها، األمر الذي أدى إىل تقسيم األنظمة العربية إىل قسمني مؤيدين لطرفني متناقضني، أطلق 

  .)2("عرب االحتاد السوفيايت"و" عرب الواليات املتحدة"عليهما خمتار مزراق اسم 
 إىل تطورين السوفياتية-العربيةيعوز أمحد يوسف أمحد مصادر النقلة النوعية يف العالقات 

 إىل تطور النظرة السوفياتية حلركات التحرر الوطين العريب عقب وفاة األولن، يعود حمددي
 إىل شخصية مجال عبد الناصر الذي رفض الوالء للغرب، وأختذ قرارا جريئا الثاينستالني، و

  . )3(1956يقضي بتأميم شركة قناة السويس يف جويلية 
عبد الناصر على صفقة أسلحة مصر ت  قفزة كبرية عندما وقعبني الطرفنيعرفت العالقات 

، ليوافق الروس بعدها على بناء سد أسوان عقب رفض الغرب تقدمي )1955(مع تشيكوسلوفاكيا 
و قد فتحت النقلة النوعية يف عالقات موسكو مع أهم بلد عريب اجملال أمام إبرام . أية مساعدة

مع األنظمة العربية املصنفة ضمن خانة سلسلة من االتفاقيات املماثلة على امتداد عقدين من الزمن 
 اليت ظلت تتلقى ليبيا والسودان، اجلزائر، العراق، سورياعلى غرار " لإلمربيالية"الدول املعادية 

  20ـ وقد برر السوفيات عقب انعقاد املؤمتر ال. )4(مساعدات اقتصادية وعسكرية ضخمة
ثوري "ت بصدد القيام بتحول دعمهم هلذه األنظمة لكوهنا كان) 1956(للحزب الشيوعي 

وشجع الروس . املؤدي يف النهاية إىل االشتراكية" الالرأمسايل"وانتهاج الطريق " دميقراطي
  .   )5( املعادية للغرب"الوطنية"األحزاب الشيوعية احمللية على التعاون مع النخب السياسية العربية 

ات والستينات اليت متيزت بتصاعد إن النفوذ السوفيايت يف املنطقة العربية خالل اخلمسين
حركات التحرر العربية املعادية للغرب أكرب نسبيا من نظريه األمريكي؛ حبكم مواقف موسكو 

 امع إسرائيل اليت ظلت تشكل، من وجهة النظر العربية، امتدادالتارخيي املؤيدة للعرب يف صراعهم 
  .طبيعيا للواليات املتحدة وحلفائها الغربيني
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 قبلة لزعماء األنظمة 1967لذلك، كانت موسكو خالل الفترة ما بني جوان وأكتوبر 
، )سوريا (، نور الدين األتاسي)مصر(العربية املوالية لالحتاد السوفيايت، يتقدمهم مجال عبد الناصر 

بودجورين رئيس جملس السوفيات األعلى يف جويلية .يف املقابل قام نو .)اجلزائر(هواري بومدين 
كتب الباحث . )1(وأوت من نفس السنة جبولة مماثلة قادته إىل كل من القاهرة، دمشق، وبغداد

 يف الشرق األوسط تعترب إن املواقع السوفياتية((: يف أواخر الستينات قائال" الكري"األمريكي -الربيطاين
اليوم أقوى منها قبل عشر سنوات، ومل يتحقق ذلك نتيجة غزو وال نتيجة تغلغل ماكر، لقد أصبح االحتاد 
السوفيايت دولة من دول البحر األبيض املتوسط بدعوة، مل يغتصب قواعد عسكرية ما، إمنا منحته حكومات 

   .)2))(ها، مبحض إرادهتا التسهيالت، اليت سعى إلياليمن واجلزائر سوريا،
، ومهما بلغ حجم تعاطف واهتمام االحتاد "لإلمربيالية"مهما بلغت درجة عداء العراق 

 املستقلة، فقد ظلت مصر الناصرية تشكل السند الرئيسي لسياسة خروتشوف باجلزائرالسوفيايت 
سوفيايت إىل القاهرة يف يف إفريقيا والشرق األوسط، وهذا ما عكسته الزيارة اليت قام هبا الزعيم ال

، وحظي خروتشوف باستقبال كبري، ومنحه مجال عبد الناصر قالدة النيل، وهو 1964 ماي 09
أعلى وسام يف مصر، وقام خروتشوف مبنح الزعيم املصري لقب بطل االحتاد السوفيايت ووسام 

 الرئيس اجلزائري  سوى أمحد بن بال،لينني، وهي مكافأة مل ينلها من بني الزعماء غري الشيوعيني
  . )3(1963األسبق سنة 
 يف عيون الكثري من املصريني زعيما لدولة عظمى جترأت على الزعيم السوفيايتكان 

املخاطرة من أجل وقف العدوان الثالثي على مصر وسامهت بقسط وافر يف حتديث وتقوية 
لمها، املتمثل يف بناء جيشها الذي بات قادرا على رفع التحدي، وأتاح ملصر الشروع يف جتسيد ح

السد العايل، يف حني كان مجال عبد الناصر يف عيون خروتشوف ليس فقط، زعيما يف العامل 
العريب، بل ويف العامل الثالث ككل، ميكن املراهنة عليه كحليف استراتيجي يف خدمة أهداف 

  . السياسة اخلارجية السوفياتية
ضعها ووسكو حبكم موقعها االستراتيجي و حمل اهتمام مدمشقإىل جانب القاهرة، كانت 

 فضال عن أن الصيغة البعثية ،اخلاص الذي جيعلها يف حالة مواجهة مباشرة ودائمة مع إسرائيل
السورية للقومية العربية واالشتراكية، فتحت اجملال أمام إمكانية إجياد أرضية تفاهم وصياغة 

  . بينهما ملواجهة حتديات املرحلةأهداف مشتركة متلي على اجلانبني التعاون والتنسيق 
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، عقب االنقالب البعثي لعام تطورا ملحوظا العراقية-كما عرفت العالقات السوفياتية
 واالتفاقية 1972 أفريل 9 يف معاهدة الصداقة والتعاون املربمة بني الطرفني يف ، وهذا ما جتلى1960

هو الشعارات املعادية ها ولعل ما زاد يف تعميق. 1975اخلاصة مع جملس التعاون االقتصادي يف 
  . )1(، اليت كانت ترددها سلطات بغداد وهو ما لقي استحسانا لدى موسكو"لإلمربيالية والرجعية"

 عقب إبرامه ملعاهدة الصداقة والتعاون مع االحتاد اليمن اجلنويبأضحى ىل ذلك، إضافة إ
واستعداده إىل التعاون مع الروس على أوسع نطاق ممكن، والذي يعد البلد ) 1955(السوفيايت 

 يكتسي ،العريب اإلسالمي الوحيد الذي عرب صراحة عن تأييده للتدخل السوفيايت يف أفغانستان
  . )2(دى الكرميلني، السيما بعد ظهور اخلطر األمريكي من جهة احمليط اهلنديأمهية بالغة ل

  :االقتصاديـةات ـ العالق-02
 العربية املناوئة للغرب يف حاجة ماسة إلمكانيات الدولكانت على الصعيد االقتصادي، 

لفين بني االحتاد السوفيايت املتنامية، وجرى التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون االقتصادي وا
 العراق، و)1958 (مصر ،)1957 (سوريا، )3 ()1961 (السودان، )1956 (اليمن: الطرفيني

 حجم العالقات االقتصادية بني ورغم أن. )4( ساهم يف حتقيق تنمية اقتصادية مستقلةمما، )1959(
تكتسي  كانت الدول العربية ودول العامل الثالث هو أقل مقارنة بالدول الغربية، إال أن الروس

من  )5(سوريا والعراق، اجلزائر، مصركانت  :العاملثالثية-أمهية بالغة يف نسيج العالقات السوفياتية
  .)1976-1954( األكثر تلقيا للمساعدات االقتصادية السوفياتية خالل الفترة اجلنوببني بلدان 

 البلدين، إذ بلغ املصرية املتميزة إىل مضاعفة التبادل التجاري بني-أدت العالقات السوفياتية
 املتعامل التجاري 1957و1956 خالل عامي الروس، وكان 1953 مقارنة بعام 1956 مرات سنة 10

 أبرم الطرفان اتفاقية تنص 1958 جانفي 29ويف . لقطنمن ا ي الرئيسماألول ملصر اليت كانت مموهن
إذ جرى توسيع جممع  مشروعا تنمويا، 120 ملصر إلقامة حوايل االحتاد السوفيايتعلى مساعدة 

 مليون طن سنويا، وإجناز 1.5احلديد والصلب الذي بلغت طاقته اإلنتاجية مع مطلع السبعينات 
بلغ حجم و. )6(ة وغريها من املنشآت االقتصادية اهلامةبيمصنع للمواد العضوية واملستحضرات الط

امل الثالث اليت كانت  أعلى املعدالت مقارنة ببعض دول الع)1970-1956(التعاون خالل الفترة 
 بني الطرفني وصلواستنادا إىل بعض األرقام فإن التبادل التجاري  .)7(تربطه هبا عالقات متميزة

  . )8( من إمجايل جتارته مع مجيع البلدان اإلفريقية% 60,2 و % 63,4 )1970-1961(خالل الفترة 
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 اتفاقية 180 أكثر من 1967 و1962 فقد وقعت مع الروس خالل الفترة ما بني اجلزائرأما 
، حيث مت مبساعدة السوفيات إعداد وتدريب العديد من الكوادر قدرت )1(برتوكول للتعاون

 مدرس 600، وإنشاء معاهد عليا، وكان يعمل قرابة حسب مصدر سوفيايت بعشرات اآلالف
 طالب 1700 معهدا دراسيا، وتلقت املعاهد والدراسات العليا السوفياتية أكثر من 19سوفيايت يف 

 ألف عامل ماهر من مراكز فنية ومهنية جزائرية يعمل هبا سوفيات 40جزائري، وخترج أكثر من 
  . )2(ايت يزاولون نشاطهم يف مراكز استشفائية طبيب سوفي600متخصصون، وكان ما يربو عن 

 مصنع بناءمن بينها أجنزها السوفيات عدة مشاريع من  العراقمن جهته، استفاد 
. للماكينات الفالحية ومصنع لتركيب اجلرارات وآخر للمحركات الكهربائية وحموالت القوة

عة بالرميلة الشمالية وإجناز خط ا بعد على استثمار حقول النفط اليت مت تأميمها والواقموساعد في
 مبساعدة سورياوجرى يف .  كيلومتر570السكة احلديدية الرابط بني البصرة وبغداد والبالغ طوله 

السوفيات تشييد خط السكة احلديدية الفاصل بني الالذقية والقامشلي، مرورا حبلب على مسافة 
أما يف . )3( إجناز ميناء اجلديدة البحري فقد مت بدعم سوفيايتاليمنأما يف .  كيلومتر737تصل إىل 

امليدان الثقايف فكان جيري تبادل الوفود الرياضية والفنية بني الطرفني وتشكلت أول فرقة بالية 
  .)4(مصرية يف أواسط الستينات

، 1965إضافة إىل إلغائه للرسوم اجلمركية على وارداته من البلدان النامية اعتبارا من جانفي 
أشغال :  السوفيايت مساعدة اقتصادية، مالية، وفنية هامة متثلت على وجه اخلصوص يفقدم االحتاد

الترميم، والتنقيب والبحث العلمي، إيفاد اإلطارات املتخصصة، منح قروض طويلة املدى لبناء 
إذ اهلياكل التعليمية والفنية، تقدمي املعدات واملستلزمات الكاملة الضرورية إلجناز املشاريع الكربى، 

جمموع وارداهتا من خمتلف اآلالت والوسائل التقنية من  1980 عام%  85 اجلزائر قدرت واردات
  .)5( يف نفس السنةالعراق فيما خيص % 52ة من االحتاد السوفيايت، وقدرت هذه النسبة داملستور

انتشارا سريعا يف ) عهد عبد الناصر(حقق االحتاد السوفيايت خالل اخلمسينات والستينات 
وقد وجهت القروض اليت حتصلت عليها . مصراألقطار العربية املناوئة للغرب، ويف مقدمتها 

إىل متويل، إقامة ) 1965-1960(األخرية من االحتاد السوفيايت خالل املخطط اخلماسي األول 
 مشروعا مبصر من 25 جتسيد 1980وجرى إىل غاية ). قيادية(وتطوير عدة مشاريع استراتيجية 

 % 34,3، و% 25,4 مشروعا مت االتفاق على إجنازها يف العامل العريب، أي ما ميثل 47جمموع 
  . )6( بالنسبة لدول العامل الثالث% 12,6بالنسبة لبلدان إفريقيا و
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زا للدعم السوفايت تظهر هذه املشاريع ويف مقدمتها جممع احلديد والصلب حبلوان مثاال بار
 الذي ،كما شكل مشروع السد العايل. وأثره اإلجيايب حنو حتقيق نسيج صناعي متكامل ومستقل

 جتسيدا للمساعدة السوفياتية ،وفر قاعدة كهربائية حديثة وأتاح إمكانات معتربة للتنمية الزراعية
 يف التخفيف من وطأة يف بلوغ تنمية اقتصادية شاملة يف مصر، ناهيك عن أن السوفيات سامهوا

  . )1(مشاكل متويل القطاع العام أمام النمو املتسارع للقطاع اخلاص
 واالروس ساعدأن السوفياتية - أحد الباحثني العرب املهتمني بشأن العالقات العربيةيقول

 مشروعا اقتصاديا، وتتمثل املعونات السوفياتية لألنظمة العربية 445أصدقاءهم العرب على إجناز 
ليفة هلا يف أشغال التصميم والتنقيب والبحث العلمي، وإرسال اآلالت واخلرباء واملساعدة الفنية احل

وبلغت القروض امليسرة الطويلة األمد . والتأطري والتكوين، وبناء املعاهد التعليمية والتكنولوجية
ول العامل  من إمجايل معوناته لد% 40املقدمة من طرف موسكو لبعض البلدان العربية حوايل 

وقد مسحت العالقات املتنامية بني الطرفني للبلدان العربية املندجمة ضمن أوسع نطاق مع . )2(الثالث
املنظومة االشتراكية من احلصول على هامش للمناورة يف عالقاهتا مع الدول الغربية اليت اضطرت 

لية التنمية الشاملة على أسس إىل التعامل معها، ومن مثة االستفادة من مساعداهتا يف حماولة دفع عم
أما االحتاد السوفيايت فكسب دعما عربيا يف مقارعته للغرب الرأمسايل، وضمن حتييد . عربية قومية

  . )3(عدد من األنظمة العربية بإبعادها عن دائرة النفوذ الغريب
  :ةـالعسكريات ـ العالق-03

 حصول مصر على صفقة األسلحة أما يف امليدان العسكري فقد أصبح االحتاد السوفيايت منذ
 من األسلحة واملعدات "الوطنية"ة  العربيالدولاملمون الرئيسي الحتياجات ) 1955(التشيكية 
وكان الوجود العسكري يف مصر مع بداية السبعينات هو األكرب على اإلطالق خارج . العسكرية

ح السوفيايت خالل سنيت  من السال% 55كانت أربع دول قد اقتنت و .)4(نطاق العامل الشيوعي
 من اليمن اجلنويب والعراق، فيما ظلت كل من سوريا واجلزائر، ليبيا، من بينها 1978 و1977

كما أشارت بعض املصادر إىل . )5(بني البلدان االثنني والعشرين األكثر شراء لألسلحة السوفياتية
 مليار دوالر 40يمتها على أسلحة سوفياتية جتاوزت قسوريا ، وليبيا، العراقحصول كل من 

  .)6(1985 و1981خالل الفترة ما بني 
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د السوفيايت بفعل توسيع نطاق تسويق منتجاته العسكرية يف املنطقة العربية أضحى االحتا
 املائل تدرجييا حنو الدبلوماسي، والسيما دعمه )1(حيظى كدولة عظمى مبكانة استراتيجية هامة

فعلى إثر العدوان الثالثي الذي استهدف مصر، بإقدام  .)2(مساندة العرب يف صراعهم مع إسرائيل
 على غزو سيناء، وقيام الطائرات الربيطانية والفرنسية بقصف كل 1956 أكتوبر 30إسرائيل يف 

من القاهرة اإلسكندرية وقناة السويس، احتجت موسكو حبدة لدى األمم املتحدة، وخطت 
وعندما الحظ االحتاد السوفيايت استمرار العدوان على . خطوات دبلوماسية لدعم حليفتها مصر

طوة وصفها املالحظون السياسيون باجلنونية، تتمثل يف التهديد مصر، أقدم خروتشوف على خ
 نوفمرب 05(باستعمال القوة اليت قد تفضي إىل حرب نووية، حيث بعث وزير اخلارجية السوفيايت 

 بربقية إىل رئيس جملس األمن، ورد فيها أنه يف حالة عدم وقف العدوان فإن احلكومة )1956
سطها يف درء املعتدين والدفاع عن ضحايا العدوان واستعادة السوفياتية مستعدة للمسامهة بق

السالم بإرسال وحدات من القوات اجلوية والبحرية الضرورية إىل مصر، ليقوم رئيس احلكومة 
تية يف اليوم املوايل ببعث رسائل إىل رؤساء حكومات الدول املعتدية، معلنا فيها عن عزم االسوفي

  .)3( القوة لسحق املعتدين واستعادة السالم يف الشرق األوسطبالده على اللجوء إىل استعمال
إىل اجملاهبة املباشرة صراعهما فضي يمل يكن الطرفان السوفيايت واألمريكي يرغبان يف أن 

بينهما، فاألكيد أن التهديد السوفيايت باستعمال القوة لفائدة مصر، وتضاعف شعبية عبد الناصر 
لنشاطات الدبلوماسية والدعائية اليت رافقت وأعقبت األزمة، قد يف العامل العريب، إىل جانب ا

  .مهدت الطريق أمام النفوذ السوفيايت يف املنطقة العربية
إىل هيئة رئاسة اجمللس السوفيايت " شكري القواتلي"ورد يف برقية بعثها الرئيس السوري 

سوفيايت جتاه العدوان اإلجرامي اهلمجي الذي  االحتاد الهإن املوقف العادل النبيل اجلريء الذي اختذ((: األعلى
شنته البلدان املستعمرة على مصر، لقي استحسانا حارا من جانب األمة العربية املتعطشة للسالم واحلرية 

إن قراراتكم ((:  وجاء يف برقية مماثلة أرسلها رئيس جملس النواب للربملان األردين.)4)) (والسيادة
السياسية والعسكرية لوقف العدوان، طبقا للمبادئ القائمة لألمم املتحدة، ضمنت اخلالدة باختاذ اإلجراءات 

  .)5))(لكم الصداقة اخلالدة وامتنان العامل العريب
على الرغم من عدم استطاعة االحتاد السوفيايت التدخل عسكريا يف احلرب العربية 

يف اليوم اخلامس إال أنه قرر   للجيش اإلسرائيليا واضحا، واليت أظهرت تفوق)1967(اإلسرائيلية 
     من احلرب متبوعا بأغلبية دول أوربا الشرقية قطع عالقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، معلنا أنه،

  باالشتراك مع ((يف حالة عدم الوقف الفوري لألعمال العسكرية اإلسرائيلية، فإن االحتاد السوفيايت 
  ـــــــــ

  .242 ص  نفس املرجع،،"اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب" مراد إبراهيم الدسوقي يف.ح. أ–)1(
  .46، ص مرجع سابق، "السوفياتية-العالقات السياسية العربية"أمحد يوسف أمحد، . د-)2(
  .63 أليكسي فاسلييف، مرجع سابق، ص -)3(
  .72، ص نفس املرجع أليكسي فاسلييف، -)5(، )4(
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، حمذرا ))ة للسالم سيطبق عقوبات يف حق إسرائيل، مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائجالدول األخرى احملب
أنه لن يتردد يف اختاذ إجراءات ذات طابع عسكري، يف حالة عدم وضع حد من واشنطن 

لألعمال القتالية إلسرائيل اليت وافقت على وقف إطالق النار، ولكن بعد أن حققت أهدافها 
  . )1( فيما بعدتجين مثارها السياسيةل

على الصعيد الدعائي، شنت وسائل اإلعالم السوفياتية محلة معادية إلسرائيل والصهيونية 
مهمته الرئيسية -اهلادفة إىل السيطرة على العامل، إال أن العدوان اإلسرائيلي مل حيقق حسبها 

 فقد أشار إىل أن أما احلزب الشيوعي السوفيايت". التقدمية"الكامنة يف إسقاط األنظمة العربية 
العدوان اإلسرائيلي مؤامرة دولية رجعية تقودها الواليات املتحدة وتستهدف إحدى فصائل حركة 

 يف طريق التحوالت -حد تعبريه–التحرر الوطين املتمثلة يف الدول العربية اليت سارت على 
اعيا إىل تعزيز التالحم بني ، د"لإلمربيالية"، وتتبع سياسة معادية "التقدمية"االقتصادية واالجتماعية 

  . )2( املعادية للشعوب"اإلمربيالية"االحتاد السوفيايت والدول العربية، لصد مؤامرات 
لقد حرصت القيادة السوفياتية على عدم اهنيار األنظمة العربية الصديقة هلا، حيث ضاعفت 

يت منيتا هبا يف حرب ، تعويضا هلما عن اخلسائر السورياومصر من مساعداهتا العسكرية لكل من 
صرح مجال عبد .  بالسالح يف ردع إسرائيل اليت تزودها واشنطن-إىل حد ما-، مما ساهم 1967

، فوجدنا أنفسنا ةمتكنا بفضل املساعدة السوفياتية من استعادة القدرة الدفاعية كامل((: )1970أفريل (الناصر 
  .)3))(جمات اإلسرائيليةحاليا قادرين على خوض عمليات واسعة النطاق ردا على اهل

كتب باحث عريب حول دور اإلمدادات العسكرية السوفياتية للعرب يف صراعهم مع 
، فإن السوفيات قد ساعدونا يف جماالت كثرية، بل أن السالح شيءوعلى الرغم من كل ((: إسرائيل يقول

ذه احلرب قد لقنت اإلسرائيليني الدفاعي السوفيايت ساعد كثريا يف حرب االسترتاف مع إسرائيل، وأعتقد أن ه
 ألف جندي إسرائيلي على اجلانب اآلخر من القناة، كما اضطرت 145دروسا هامة للغاية وجعلتهم حيشدون 

  . )4))(إسرائيل إىل استدعاء قوات االحتياط لفترات طويلة أكرب مما يتحمله اقتصادها وطاقتها البشرية

لعسكري األمريكي يف الشرقيني األوسط واألدىن طبقا ملنطق احلرب البادرة كان التواجد ا
 إىل إقناع ى خطرا مباشرا على أمن االحتاد السوفيايت، الذي سع-من وجهة النظر السوفياتية-يعين 

 امتيازات وتسهيالت عسكرية هبدف محايتهم من التوسع اإلسرائيلي ومن هاألنظمة العربية مبنح
ن االقتراح األمريكي املماثل، الرامي إىل محايتهم من ، بعدما كانوا يرفضو"دسائس اإلمربيالية"
  .واملخططات التوسعية السوفياتية" الشيوعية"
  

  ـــــــــ
  .111-108، ص مرجع سابق أليكسي فاسلييف، -)2(، )1(
  .121 أليكسي فاسلييف، نفس املرجع، ص -)3(
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  إىلسورياو مصر حدا للتردد العريب، إذ اضطرت كل من 1967وضعت هزمية حرب 
الرتول عند رغبة السوفيات، باعتبار أن التواجد العسكري السوفيايت يف هذين البلدين كان يعين، 

بل وحىت ) إسرائيل( اخلارج ءن أعدامن وجهة نظر نظاميهما السياسيني، وقاية هلما، ليس فقط م
 أما من وجهة نظر موسكو، فإن إظهار الراية السوفياتية يف املنطقة، .)املعارضة(من أعداد الداخل 

من شأنه التقييد السياسي للتحركات األمريكية، واإلحياء للحلفاء العرب أن االحتاد السوفيايت لن 
مل يساعدنا أحد سوى الروس ((:)1968نوفمرب (صر صرح مجال عبد النا. يتخلى عنهم عند الضرورة

بعد حرب يونيو مساعدات عاجلة بدءا من القمح، وانتهاء بالطائرات املقاتلة، بينما ساعد األمريكيون أعداءنا، 
  .)1))(قابل ماعدا التسهيالت ألسطوهلم البحري يف بور سعيد واإلسكندريةومل يطلبوا شيئا بامل

 رست يف بور سعيد )1967جويلية ( حربية سوفياتية سفينة 14صر استقبلت ميف هذا اإلطار 
، وبلغ "25، و23، 21ميغ " طائرة مقاتلة من طراز 80، و"3سام ـ " بطارية 18اإلسكندرية، وو

 ألف شخص من بينهم اخلرباء واملستشارين العاملني يف 20 يف مصر حوايل الروسعدد العسكريني 
  . )2(دة مطارات وحمطات صاروخية حتت إشراف السوفياتالقوت املسلحة املصرية، وأضحت ع

القاضي بوقف مجيع األعمال القتالية يف ) 338(تمثل إسرائيل لقرار جملس األمن رقم مل مت
، إذ واصلت هجماهتا، مما دفع احلكومة 1967 أكتوبر 23الشرق األوسط والعودة إىل وضع ما قبل 

توبر مبطالبة إسرائيل االلتزام بقرار جملس األمن حمذرة  أك24السوفياتية يف بيان خاص هلا نشر يف 
 كما تلقى. )3())سوريا ومصرر عن مواصلة أعماهلا العدوانية ضد جالعواقب الوخيمة اليت قد تن((إياها من 
إذا وجدمت من غري املمكن العمل معنا بصدد هذه املسألة، ((:  برقية عاجلة من برجينيف ورد فيهانيكسون

  .)4())ضطر لالصطدام للبت العاجل يف قضية اختاذ اإلجراءات من اجلانب الواحدفإننا سوف ن
إن هزمية العرب تعين هزمية ملوسكو، وهزمية إسرائيل تعين هزمية لواشنطن، وهذا ما يفسر 

فاالحتاد السوفيايت . جلوء كل طرف إىل جندة الطرف املوايل له، كلما وجد نفسه يف حالة نكبة
 عقب تطويق اجليش املصري يف منطقة السويس إىل وضع سبع فرق 1967  أكتوبر24جلأ يف 

 دفع الواليات املتحدة إىل اختاذ إجراء مماثل بالنسبة لقواهتا ممالإلنزال اجلوي يف حالة تأهب، 
  .)5( أدىن من اهلاوية قاب قوسني أوكانيعين أن الوضع األمر الذي النووية، 

ية األسلحة اليت كان يتلقاها العرب من أصدقائهم بصرف النظر عما قيل حول طبيعة ونوع
الروس فاألكيد هو أن االحتاد السوفيايت قد وفر لألنظمة العربية احلليفة الكثري من املعدات 

 إىل حتقيق التوازن بني هالعسكرية وساهم يف توازن القوى بني العرب وإسرائيل، من خالل سعي
  . )6(ق التوازن ملصلحة االحتاد السوفيايت ال غريالسالح الروسي ونظريه الغريب، هبدف حتقي

  ـــــــــ
  .127، 126 ص مرجع سابق، أليكسي فاسلييف، -)2(، )1(
  .148ص نفس املرجع،  أليكسي فاسلييف، -)5(، )4(، )3(
  .251 ص مرجع سابق،،"اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"فؤاد غالب يف .  أنظر تعقيب د–)6(
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  :)4198-1971(ع ـة التراجـمرحل:  الثايناملطلب
 منذ "الوطنية"رغم العالقات املميزة اليت كانت تربط االحتاد السوفيايت بالدول العربية 

وصول خروتشوف إىل سدة احلكم، وال سيما يف امليدان السياسي والعسكري، إال أن هذه 
ويعوز احملللون السياسيون . نيف هرم السلطةالروابط بدأت يف االحنالل التدرجيي بعد اعتالء برجي

التقلب السياسي ملصر : إىل ثالثة أسباب رئيسيةالعالقات بني الطرفني السوفيايت والعريب تراجع 
السادات، ازدواجية السياسة السوفياتية إزاء الصراع العريب اإلسرائيلي، واختالل العالقات 

  . الدويلالسوفياتية يف ظل سياسة االستقطاب-العربية
  :تا التقلب السياسي ملصر الساد-01

 كانت مؤشرا على بداية تآكل )1967( أن احلرب العربية اإلسرائيلية أكادميي عريبيعتقد 
 ظلوا مترددين طيلة السوفيات، حيث أن "التقدميني"بني الروس ونظرائهم العرب العالقات 

تكن يف مستوى تطلعات الطرف الساعات األوىل للحرب، وأن حماولة تدخلهم املتأخرة مل 
مبعىن أن مالمح تراجع النفوذ السوفيايت يف املنطقة العربية سبقت تقلب مصر السياسي، . )1(العريب

  .حىت وإن كان األخري ميثل ذروة هذا التراجع
 اليت املضايقاتعلى الرغم من حجم املساعدات السوفياتية، وغض موسكو الطرف عن 

اليت كانت و بني اجلانبني يف بعض البلدان العربية، إال أن العالقات ستهدفت األحزاب الشيوعيةأ
 سبتمرب 28(مصر عبد الناصر حمورها الرئيسي تعرضت هلزة عنيفة عقب وفاة مجال عبد الناصر 

وهذا بسبب عدم ثقة صناع القرار يف الكرملني يف النظام السياسي اجلديد يف مصر ، )2()1970
 بدأ يف تصفية حساباته مع الناصريني املوالني للسوفيات، وانتهاجه بقيادة أنور السادات الذي

مع كل من موسكو وواشنطن، وكذا بفعل سياسة االنفراج اليت دشنها لقاء (*) سياسة مزدوجة
  .)3( مبوسكو1972نيكسون يف ماي -برجينيف

 ، واعتقادا منه أن)4 ( من األسلحةمصر السوفيات تشددهم إزاء حاجيات حبكم إظهار
 جويلية 07( القضية العربية، طلب السادات/بالدهالسوفيايت كان على حساب -التقارب األمريكي

 حجر عثرة أمام ا الذين شكلو،) ألف شخص16حوايل  ( من موسكو سحب عسكرييها)1972
  . )5( أيام وهو ما أعتربه السوفيات إهانة هلم10 من مصر يف ظرف ،إقامة عالقات عادية مع أمريكا

  ـــــــــ
  . 238، مرجع سابق، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"جمدي محاد ة يف .  أنظر تعقيب د–)1(
  .73 فرد هاليداي، مرجع سابق، ص –)2(

على مصر، و يف الوقت نفسه أخذ يغازل ، لضمان استمرار تدفق األسلحة السوفياتية )1971ماي  ( أبرم السادات معاهدة صداقة وتعاون مع االحتاد السوفيايت-(*)
  .واشنطن، أمال يف قيامها بالضغط على إسرائيل اليت كانت حتتل منطقة سيناء املصرية

  .139 أليكسي فاسلييف، مرجع سابق، ص –)3(
  .47ص  مرجع سابق، املستقبل العريب،" السوفياتية-العالقات السياسية العربية"أمحد يوسف أمحد . د–)4(
  .142-138سي فاسلييف، مرجع سابق، ص  أليك–)5(
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السادات يف حتطيم كل ماله عالقة باالحتاد السوفيايت، بشكل مهني هلذا البلد لقد شرع 
 1976 مارس 14العمالق، ويف املقابل بدأ يف بناء اجلسور مع الواليات املتحدة، حيث أعلن يف 

 للصداقة والتعاون اليت كان قد وقعها السوفياتية-أمام الربملان املصري عن قطعه للمعاهدة املصرية
، عاكسا )1( على مصر املقدرة بسبعة ماليري دوالرية، بل وأنكر وجود ديون روس1971يف ماي 

 الحتالل املواقع السياسية  املتحدة، فاحتا اجملال أمام الواليات)2(بذلك التدهور املتزايد يف العالقات
االقتصادية تتهاطل على و املساعدات العسكرية والعسكرية اليت انسحبت منها موسكو، وأخذت

  .)3(مصر من قبل واشنطن والدول اخلليجية النفطية، مكافأة هلا على تغيري هنج سياستها اخلارجية
إن قطع مصر لعالقاهتا مع االحتاد السوفيايت وإقامتها مع الواليات املتحدة، مهد الطريق أمام 

، 1979 مارس 26صر السادات وإسرائيل بواشنطن يف إبرام معاهدة كامب ديفيد للسالم بني م
مقابل انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة ) 1982أفريل (وتطبيع العالقات الدبلوماسية بني البلدين 

عتربه االحتاد السوفيايت خيانة للقضية الفلسطينية، وتدمريا لوحدة الصف العريب أسيناء، وهو ما 
  .)4(ولية العار الذي حلق بالعربؤال السادات شخصيا مس، حمم"عمالة لإلمربيالية والرجعية"و

اخلسارة السياسية اليت مين هبا االحتاد السوفيايت عقب عقد معاهدة كامب ديفيد وحتول 
مصر إىل حليف ألمريكا، خففت من وطأهتا التعبئة العربية ضد خطوة مصر االنفرادية اليت كان 

  التحريرومنظمةالعراق، ليبيا، اليمن اجلنويب، سوريا، اجلزائر، (يقف وراءها حلفاء موسكو 
، واليت جرى قطع )1977ديسمرب (، مشكلني ما مسي جببهة الصمود والتصدي )الفلسطينية

 قبل أن متتد إىل معظم الدول 1977 ديسمرب 05العالقات الدبلوماسية ألعضائها مع مصر يف 
  .)5(عربيا (*)العربية ومتهد الطريق أمام عزل مصر

" المشروعية" فقط عن 1978لن زعماء جبهة الصمود والتصدي اجملتمعني يف دمشق مل يع
معاهدة كامب ديفيد فحسب، بل أكدوا على ضرورة تطوير وتعزيز العالقات الودية مع املنظومة 
االشتراكية، وعلى رأسها االحتاد السوفيايت الذي كان خالل تلك الفترة حمل زيارة كل من حافظ 

سبتمرب (ن احلرب العراقية اإليرانية أ إال .)6(ومدين، صدام حسني، وياسر عرفاتاألسد، هواري ب
ما األردن، السعودية أوقوف كل من ليبيا وسوريا إىل جانب إيران، (قسمت العامل العريب ) 1980

، مما جعل جبهة الصمود والتصدي ضمن طيات املاضي، وعجل )ومن مث مصر قد دعمت العراق
  .)7(رية العربيةظبعودة مصر إىل احل
  ـــــــــ

  .75 فرد هاليداي، مرجع سابق، ص –)1(
  .47ص ، مرجع سابق، "السوفياتية-العالقات السياسية العربية"أمحد يوسف أمحد . د–)2(
  .177-174 أليكسي فاسلييف، مرجع سابق، ص –)4(، )3(

ض مصر للمقاطعة، و توقيف عضويتها يف مجيع اهليئات العربية املشتركة، ونقل مقر جامعة  تعري1978 مت خالل لقاء القمة العريب املنعقد يف بغداد يف نوفمرب -(*)
  .الدول العربية إىل تونس

  .177 أليكسي فاسلييف، مرجع سابق، ص –)5(
  .187، 177 أليكسي فاسلييف، مرجع سابق، ص –)7(، )6(
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ا، بدءا بإقدامه على املصرية خالل فترة السادات أدىن مستوياهت-عرفت العالقات السوفياتية
تصفية الوجود العسكري للسوفيات يف مصر، وإغالقه ملركزهم الثقايف بالقاهرة وقنصلياهتم 

، وانتهاء بإعالنه عن تقدمي مساعدة للمسلحني )1978ديسمرب (باإلسكندرية بور سعيد وأسوان 
سبتمرب ( من مصر األفغان، وإبعاده لدبلوماسيني سوفيات، مبن فيهم السفري ومئات من اخلرباء

 أكتوبر 06 واستمرت مصر بقيادة حسين مبارك الذي خلف أنور السادات املغتال يف .)1981
 يف احلفاظ على منط عالقاهتا مع الواليات املتحدة األمريكية حبكم تبعيتها االقتصادية املالية 1981

  . )1(والغذائية هلا
 العربية فتحت  العديد من البلدانالنفوذ يفمثلما فتحت مصر عبد الناصر للسوفيات باب 

قال باحث عريب عن تقلب مصر السياسي ودوره . هلم يف عهد أنور السادات باب اخلروج منها
 يف 1976عندما وقف الرئيس أنور السادات يف عام ... ((: يف تقليص النفوذ السوفيايت يف املنطقة العربية
، أصبح 1971ن اليت وقعها بنفسه مع االحتاد السوفيايت عام جملس الشعب ليعلن إلغاء معاهدة الصداقة والتعاو

ويعين ذلك . واضحا أن االحتاد السوفيايت فقد دوره يف قلب الشرق األوسط، وكانت تلك فعال بداية النهاية
أن دوره يف الوطن العريب كإحدى القوتني األعظم توقف، ومل يكن من املمكن بالنسبة لالحتاد السوفيايت عام 

  . )2)) (أفغانستان-أثيوبيا- أنغوال(سوى االنسحاب من قلب املنطقة العربية إىل طرفها  1976
 العربية مثل الدولالقاهرة حاولوا املراهنة على بعض -بعد فقدان السوفيات حملور موسكو

مكنت النظام ) 1980أكتوبر ( اليت جرى التوقيع معها على معاهدة للصداقة والتعاون سوريا
ية حاجاته من األسلحة ومسحت له بتوطيد نفسه داخليا ومنحته هامشا للمناورة السوري من تلب

 سنة والذي أضحى 20 الذي تربطه بالروس معاهدة صداقة مدهتا اليمن اجلنويب، و)3(خارجيا
عضوا مراقبا يف منظمة الكوميكون وحيتل مكانة خاصة يف السياسة اخلارجية السوفياتية، إال أن 

مأل الفراغ الذي تركته مصر وفسح اجملال أمام استعادة السوفيات لنفوذهم ذلك مل يكن بوسعه 
  .)4("الوطنية " العربيةالدوليف 
  
  
  

  ـــــــــ
  .188-187 ، صمرجع سابق أليكسي فاسلييف، –)1(
  . 238، مرجع سابق، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"جمدي محاد يف .  أنظر تعقيب د–)2(
  .190 أليكسي فاسلييف، مرجع سابق، ص –)3(
  .78 فرد هاليداي، مرجع سابق، ص –)4(
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  : ازدواجية السياسة السوفياتية إزاء القضية الفلسطينية-02
اإلسرائيلي الذي جعل الروس يف موقف -يبدو أن السياسة السوفياتية إزاء الصراع العريب

، ويتجلى ذلك السوفياتية-العالقات العربيةيف تآكل حرج سامهت هي األخرى وبشكل كبري 
  :فيما يلي
إسرائيل، ورغم قطعه لعالقاته الديبلوماسية معها بباإلضافة إىل إسراعه باالعتراف  -أ

سئل . )1(، إال أن االحتاد السوفيايت وعلى عكس الصني مل ينكر حق إسرائيل يف الوجود)1967(
 مث لغورباتشوف حول ما إذا كان يشك يف حق إسرائيل ندربوفألآرباتوف الذي كان مستشارا 

لقد كررنا البيانات الرمسية بأن ضمان حقوق دول املنطقة يف الوجود واألمن ومنها ((: يف الوجود، فأجاب
  . )2)) ( ألية تسوية ألزمة الشرق األوسط...دولة إسرائيل جيب أن يكون جزءا أساسيا وضروريا 

األمريكي الالحمدود إلسرائيل كحليف إستراتيجي يف الشرق مقارنة بالدعم العسكري  -ب
األوسط،مل تكن إمدادات السوفيات من األسلحة حللفائهم العرب إال بالقدر الذي ميكنهم من 

كتب خبري . لوصول إىل تسويةلصد اهلجمات اإلسرائيلية، أو شن حرب حمدودة كحد أقصى 
فيايت حيرص على أن ال حتصل الدول العربية إال على كان االحتاد السو((: عسكري عريب يف هذا الشأن

مبعىن حرص . )3)) ( هجومية ذات قدرات حمدودةعلى أسلحة ...األحياناألسلحة الدفاعية فقط، ويف بعض 
الشيء ). اإلخالل مبيزان القوى(السوفيات على أن ال يؤدي دعمهم العسكري إىل تفوق العرب 

 السجالت إىل أن اإلمدادات السوفياتية كانت تبقى دوما يف مستوى تشري ((:الذي أكد عليه فرد هاليداي 
وإرسال اخلرباء السوفيات إىل مصر يف أواخر الستينات . ميكن العرب من موازاة إسرائيل دون التفوق عليها

كان يقصد به إيقاف غارات التسلل اإلسرائيلية إىل داخل مصر ومنح الروس سيطرة كاحبة أكرب على القوات 
  .)4))(صرية املهانة واليت قد تتصرف بتهورامل

هذا ما يفسر حتفظ السوفيات على توريد بعض أنواع من األسلحة الفعالة إىل البلدان لعل 
العربية ذات الدور املباشر يف الصراع مع إسرائيل، حتسبا إىل أثر حيازة هذه األسلحة على قدرة 

، واحليلولة دون متكني )5(يلي يف الصميمهذه البلدان على ضرب العمق االستراتيجي اإلسرائ
الطرف العريب من امتالك السالح النووي الذي تتوفر عليه إسرائيل، مما دفع الكثري من اليساريني 

  .)6(العرب إىل اهتام موسكو باالنتهازية
  

  ـــــــــ
  .81، ص مرجع سابق فرد هاليداي، –)1(
  . 178، ص 122/04/1989، العدد املستقبل العريب، "تعليق:  اإلسرائيلي- العريباالحتاد الوفيايت و الصراع" حممد األطرش، –)2(
  .243ص  مرجع سابق، ،"اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"مراد إبراهيم الدسوقي يف .ح. أ–)3(
  .55 فرد هاليداي، مرجع سابق، ص –)4(
  .50ص  مرجع سابق، ،"السوفياتية-العربيةالعالقات السياسية "أمحد يوسف أمحد، . د-)5(
  .84 فرد هاليداي، مرجع سابق، ص –)6(
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يف حني كان الطرف العريب الذي علق أماال كبرية على موسكو غري مستعد لقبول احللول 
، وهو ما كان يتعارض مع أهداف السياسة اخلارجية السوفياتية (*))التسوية السلمية(الوسطى 

  . العربيةفاظ على املصاحل االستراتيجية لالحتاد السوفيايت يف املنطقةاملتمثلة أساسا يف احل
مقارنة بالصينيني، تباطأ الروس كثريا يف االعتراف مبنظمة التحرير الفلسطينية كممثل  -ج

، إذ وعلى الرغم من الزيارات اليت قام هبا 1964شرعي ووحيد للشعب الفلسطيين منذ نشأهتا 
، إال أنه مل حيظ باستقبال رمسي إال يف 1971 و1968ل الفترة ما بني ياسر عرفات إىل موسكو خال

تلكأ االحتاد السوفيايت كثريا يف االعتراف مبنظمة التحرير الفلسطينية ((: قال باحث عريب. )1(1972سبتمرب 
ومع ذلك فقد شجع االحتاد السوفيايت على قيام دولة فلسطينية، وكان املزود . )2)) (كحركة حتررية

  . )3(لرئيسي للحركة الفلسطينية بالسالحا
إننا ننظر إىل ((عالوة على نظرته للشيوعية والصهيونية على أهنما وجهان لعملة واحدة  -د

 ومن الطبيعي … العربية اإلسالمية ...احلقوقالصهيونية والشيوعية واالستعمار بوصفها ثالثيا متحالفا ضد 
، يتهم اليمني )4)) (ت منحازة ومسمومة يقوم هبا ذاك الثالثيبالنسبة لنا أن نكون باستمرار هدف حلمال

اإلسالمي االحتاد السوفيايت حبجب الدعم عن القضية الفلسطينية، مما حال دون انتصار العرب 
واملسلمني على عدوهم اللدود إسرائيل، أي أن السياسة السوفياتية سامهت، من وجهة نظر هذا 

         . يف إطالة عمر إسرائيل،التيار
، إال أنه يف املقابل قدم )1967( مع إسرائيل الدبلوماسيةعلى الرغم من قطعه لعالقاته  -هـ

 من *)*(خدمة جليلة لتألبيب بسماحه ابتداء من هذه السنة هبجرة عدد معترب من اليهود السوفيايت
ف  أل260 -حسب بعض التقديرات–ذوي املستوى العايل إىل فلسطني، والذين بلغ عددهم 

، مما شكل، من وجهة نظر الطرف العريب، دعما )5(1980 و1974شخص خالل الفترة ما بني 
، وجيعل مبيعات األسلحة السوفياتية )فلسطني(وتواطؤا مع إسرائيل على حساب قضيتهم األوىل 

  . السوفياتية-إىل العرب غري ذي قيمة، األمر الذي أثر سلبا على العالقات العربية
  
  
  
  
  

  ـــــــــ
          للسالم،" ال "لالعتراف بإسرائيل، و " ال : ( "الشهرية)) الالءات الثالث(( باخلرطوم 1967 سبتمرب 01 أوت و 30 وضع الزعماء العرب اجملتمعون يف -(*)
  ).للمفاوضات املباشرة مع إسرائيل" ال " و

  .81، ص مرجع سابق فرد هاليداي، –)1(
  . 241، مرجع سابق، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"جمدي محاد يف .  أنظر تعقيب د–)2(
  .84، 81  ص، صمرجع سابق فرد هاليداي، –)4(، )3(

مبوجب تعديل جاكسون فانيك - قرار السماح لليهود السوفيات باهلجرة إىل الشرق األوسط جاء استجابة للضغط املمارس من طرف الكونغرس األمريكي –)*(*
  . السوفيايت- على االحتاد السوفيايت الذي اشترط عليه منح حق هجرة اليهود السوفيات مقابل زيادة التعاون االقتصادي األمريكي-1974لعام 

  .59 فرد هاليداي، مرع سابق، ص -)5(
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  :السوفياتية- العربية اختالل العالقات-03
لسوفيايت عن تلبية حاجيات حلفائه عالوة على العوامل السالفة الذكر، كان لعجز االحتاد ا

العرب، السيما يف اجملالني االقتصادي والتكنولوجي، من جهة؛ بفعل أزمته الداخلية املتنامية، 
وللخالفات السياسية بني موسكو وبعض العواصم العربية، من جهة ثانية، حول بعض القضايا 

بني االحتاد السوفيايت ختالل العالقات يف أفغانستان أن ساهم يف ا تدخلالاإلقليمية، ويف مقدمتها 
  ".الوطنية"والدول العربية 

 ، تكمن يف بنيته العسكرية-كما سبقت اإلشارة إليه-إن نقطة قوة االحتاد السوفيايت 
، ليبيا، العراق، سوريااألمر الذي جعل من هذا القطاع حمور تعاونه مع حلفائه العرب مثل 

وا من الصادرات املفرطة لألسلحة السوفياتية، اليت كانت يف  الذين استفادوشطري اليمن اجلزائر
  . الغالب تأيت كرد فعل على أعمال أمريكية مماثلة

إذا كانت صادرات األسلحة السوفياتية إىل األنظمة العربية اليت تربطها مبوسكو صالت 
للبعض عالمة سياسية مميزة تشكل، من وجهة نظر الكرميلني، وسيلة تأثري سياسي ومتثل بالنسبة 

ضعف أكثر منها عالمة قوة، باعتبارها تؤدي إىل نفوذ سياسي مؤقت، فان هذه األنظمة أصبحت 
 يف ،منذ السبعينات، حيث أضحى االقتصاد يشكل أحد املعايري األساسية لقوة الدولة احلديثة

وهو -ة، حاجة ماسة إىل التعاون االقتصادي الذي يسمح هلا باحلصول على التكنولوجيا املتطور
 وحتقيق أسسها أكثر من حاجتها لألسلحة، رغم أمهيتها يف تثبيت -ما تعذر على السوفيات توفريه

  .أغراضها السياسية
 خالل السبعينات تراجعا "الوطنية"العربية الدول شهدت العالقات االقتصادية السوفياتية مع 

غياب إستراتيجية ( للعالقات الطابع الثنائيدولة ألخرى، بسبب ملموسا، ولو بشكل متفاوت من 
املنتهجة من طرف النخب السياسية العربية بدال من املبادرة، " رد الفعل"، وسياسة )عربية موحدة

وقصر نظرها السياسي العتقادها حبتمية استمرار الصراع بني الشرق والغرب واالستفادة منه، 
 للمعسكر االشتراكي بقيادة االحتاد  االقتصادية والتكنولوجيةتلإلمكانيامقابل التقلص التدرجيي 

  .  وضع حدودا للتعاون االقتصادي بني الطرفنيداخليا، مماالسوفيايت، وانعكاساهتا السلبية 
 من واردات مصر من االحتاد % 65,4سبيل املثال، فإن املعدات واآلالت اليت مثلت فعلى 

ا ، وتقلصت صادراهت1969ام  ع% 44,4السوفيايت خالل النصف األول من الستينيات نزلت إىل 
  .)1(1972عام  % 34 إىل 1960 عام % 95,5من القطن إىل االحتاد السوفيايت من 

  
  ـــــــــ

  .64-63ص   ، مرجع سابق،"السوفياتية-أفاق العالقات االقتصادية العربية"طه عبد العليم طه، . د-) 1(
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الت الليربالية اجلذرية ملصر ، والتحو1973 و1967ال يفوتنا هنا أن نشري إىل أن نكسيت 
السادات، والثورة النفطية اليت عدلت مراكز القوة العربية يف غري صاحل النخب السياسية العربية 
الوثيقة الصلة باالحتاد السوفيايت، والتنامي الالحق لعوامل ومظاهر التبعية االقتصادية العربية بشكل 

ها عوامل سامهت بشكل أو بآخر يف انكماش العالقات إخل، كل.. .املتطورةعام للدوائر الرأمسالية 
  .)1("التقدمية " العربيةالدولاالقتصادية وغري االقتصادية بني االحتاد السوفيايت و

تعكس األرقام التالية مدى التدهور والتغري يف العالقات االقتصادية بني االحتاد السوفيايت 
مقارنة . 1985 و1975يربالية خالل الفترة ما بني ، مبا يف ذلك مصر الل"الوطنية"والدول العربية 

 اليمن اجلنويب، وليبيا، العراق، سوريا، اجلزائر، مصربالدول العربية األخرى، شكلت كل من 
وإذا كانت مصر قد عادت لتشغل املرتبة . أهم املتعاملني االقتصاديني العرب لالحتاد السوفيايت

 من املركز الرابع إىل سوريا، وتقدمت 1980بة الثانية عام  بعد أن نزلت إىل املرت1985األوىل عام 
 هبطت من الصف الثاين إىل الصف اجلزائراملركز الثاين؛ بسبب منو عالقاهتا مع الروس، فإن 

  .  )2(اخلامس، حبكم تنامي عالقاهتا مع الغرب خالل الفترة الشاذلية، واحتل العراق املركز الرابع
 إىل 1975 سنة % 5,3السوفيايت إىل الوطن العريب ككل من لقد تقلصت صادرات االحتاد 

وهبطت وارداته من الدول العربية مقارنة بإمجايل . 1984 سنة % 2,1، مث إىل 1980 سنة % 2,2
 .)04اجلدول رقم () 3( يف السنوات ذاهتا على الترتيب% 1، مث إىل % 1,3 إىل % 4,7وارداته من 

بشكل عام ويف العالقات بني السوفياتية - االقتصادية العربيةيف العالقاتالتراجع غري أن هذا 
كان لفائدة العالقات االقتصادية على وجه التحديد،" الوطنية"االحتاد السوفيايت والدول العربية 

  ).للغربالتكريس التدرجيي للتبعية العربية (غرب الرأمسايل المع هلذه الدول 
حىت وإن – د السوفيايت وهذا النمط من الدول العربيةبني االحتاالعالقات السياسية متيز رغم 

على –فالعراق .  االقتصادية كانت أكثر تنوعا مع الغربا إال أن عالقاهت-استمرت يف التراجع
 الذي كانت تربطه معاهدة صداقة مع االحتاد السوفيايت ظل ميارس معظم جتارته مع -سبيل املثال

اليت كانت تعتمد على السوفيات يف امليدان العسكري، فقد  اجلزائرأما . )4(البلدان الرأمسالية
سعت هي األخرى إىل تنمية عالقاهتا االقتصادية والتجارية مع الدول الغربية، حيث أحتل الروس 

 بعد كل من 1976 و1971املرتبة السادسة يف قائمة شركائها التجاريني خالل الفترة ما بني 
أدلة كافية تشري إىل أن النخب السياسية (( مثة .)5(ةاألمريكيت املتحدة فرنسا، بريطانيا، إيطاليا والواليا

  . )6))(ظلت متفامهة مع الغرب رغم املآسي اليت حلقت بشعوب املنطقة" الوطنية"العربية 
  ـــــــــ

  .71، 67، 65 طه عبد العليم طه، نفس املرجع،ص.د -)3(، )2(، )1(
  . 75 فرد هاليداي، مرجع سابق، ص -)4(
  .118، ص 1978 ع،.و.د.، الطبعة األوىل، م1967بوقنطار احلسان، السياسة اخلارجية الفرنسية إزاء الوطن العريب منذ .د– )5(
   .WWW.Ayna.Com" العنف والدميقراطية يف احلياة السياسية العربية"صادق أمحد  –)6(



  .1984  و1980، 1975اد السوفيايت خالل سنوات مع االحت"الوطنية" العربية الدولهيكل ووزن جتارة  ): 04(دول رقم اجل
) 1975=100(  

  

  إمجايل التجــارة  الـــواردات  الصـــادرات  الدول
  النسبة املئوية  مليون دوالر  النسبة املئوية  مليون دوالر  النسبة املئوية  مليون دوالر  العربية

 1984 1980 1975 1984 1980 1975 1984 1980 1975 1984 1980 1975 1984 1980 1975 1984 1980 1975  "الوطنية"

  4,5  12,8  10,8  52,0 147,0 168,3  5,6  7,9  10,2  39,5  53,0  71,7  2,8  19,7  11,2  13.0  94,0  96,6  رـــاجلزائ

  3,2  0,91  0,97  37,6  10,8   15,1  0,6  0,1  0,7   4,0  1,0   4,6   7,2   9,8   1,2  33,6  9,8   10,5  الســودان

  25,6  14,2  6,9 298,6  162,8  107,4  15,6  6,8  7,5 108,3  45,4  52,4  40,6  117,4  6,3 190,3  117,4  55,0  ســـوريا

 0,003  0,004  1,3  0,03  0,04  17,7 0,004  0,01  1,7  0,03  0,04  11,8  00  00  0,6  00  00  4,9  الصومــال

  8,2  11,8  6,6  96,0  135,0  103,0  13,8  20,2  14,7  96,0  135,0  103,0  00  00  00  00  00  00  العـــراق

  2,0  6,1  1,4  23,0  69,0  22,0 3,3     10,3  3,1  23,0  69,0  22,0  00  00  00  00  00  00  ليبــــيا

  31,1  17,9  53,7 362,4  204,5  839,1 29,4    11,5  33,2 204,7  76,6  232,9  33,6  127,9  70,3 157,7  127,9  606,2 (*)مصـــر

  0,7  00  0,3  8,0  00  5,3  1,2  00  0,8  8,0  00  5,3  00  00  00   00   00   00  يـن اجلنوبــاليم
 

  . ختلت عن الرتعة الراديكالية منذ توقيعها على اتفاقية كامب ديفيد- (*)
 ).رفبالتص (70-68، ص110/04/1988السوفياتية يف عهد غورباتشوف، جملة املستقبل العريب، العدد -آفاق العالقات االقتصادية العربية"طه عبد العليم طه، .د : املرجع
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 للنفوذ السوفيايت يف املنطقة العربية على إثر امللحوظعلى الصعيد السياسي، وبعد التراجع 
 منها أن واشنطن متتلك مفاتيح تسوية اعتقادااستدارة مصر السادات إىل الواليات املتحدة األمريكية، 

ته الغربية، أخذت العالقات الرتاع يف الشرق األوسط، وبروز دول اخلليج النفطية احملافظة وتوجها
رغم حجم العالقات االقتصادية :  تتآكل تدرجييا"الوطنية"السوفياتية مع باقي األنظمة العربية 

 50والعسكرية القائمة بني موسكو وبغداد يف أواخر السبعينات، حيث كان العراق يصدر حوايل 
ن دوالر من السالح، إال أن العالقات  مليو70مليون دوالر من النفط إىل االحتاد السوفيايت ويستورد 

بني البلدين كانت مشحونة؛ بسبب إقدام العراق على إعدام عناصر شيوعية، وإدانته للتدخل 
السوفيايت يف أفغانستان ومساندته للصومال وإيريترييا ضد إثيوبيا املدعومة من طرف السوفيات الذين 

بني الطرفني كتب باحث غريب عن اختالل العالقات . )1(التزموا احلياد بشأن احلرب العراقية اإليرانية
مثاال مدهشا على عدم التناسق يف الروابط العسكرية واالقتصادية القائمة بني ) العراق(يقدم (( "السوفيايت والعريب

  . )2))(االحتاد السوفيايت وبني بلدان العامل الثالث
املغريب حول الصحراء -الرتاع اجلزائريمن حياد االحتاد السوفيايت يف اجلزائريون  استاءفيما 

الغربية،مل يهضم الروس املساندين لطهران دور الوساطة اجلزائرية بشأن قضية الرهائن األمريكيني يف 
فقد استمرتا على العموم يف الوفاء ملوسكو رغم اخلالفات اليت كانت ليبيا  وسورياأما . )3(إيران

 )1980 (صداقة وتعاون مع موسكومعاهدة برمت خر، فاألوىل أتطفو على السطح من حني آل
، أما الثانية فقد )1976( واستطاعت جتاوز خالفها مع الكرميلني خبصوص التدخل السوري يف لبنان

قد زودوا النظام -حسب بعض املصادر–سارت شوطا هاما يف عالقاهتا مع السوفيات الذين يكونوا 
 خرباء يف العسكريني من بينهمناهيك عن وجود مئات مليار دوالر،  12اللييب بأسلحة بلغت قيمتها 

 ضمن خانة الدول ليبياالذي مل يتردد يف تصنيف  ،)4( أثار حفيظة الغربمماالصواريخ املتطورة 
  .املدعمة لإلرهاب

كان اجتياح إسرائيل اليت حتصلت على أحدث األسلحة واملعدات العسكرية للبنان يف جوان   
لكرملني وسياستهم إزاء حلفائهم العرب، حيث استهدف الغزو حتطيم  امتحانا آخر لشيوخ ا1982

ي السورية يف وادي البقاع وة التحرير الفلسطينية يف لبنان وقوات الدفاع اجلظمة ملنيالبىن شبه احلكوم
 طائرة سورية وتدمري منظومات صوارخيها خالل األيام 90إسقاط  -حسب مصادر غربية-ومت 

  . )5(األوىل لالجتياح
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أن التدخل العسكري يف لبنان شكل خسارة سياسية وعسكرية غري مباشرة من رغم على ال
ري الكرميلني الذين لالحتاد السوفيايت الذي تعرضت هيبة معداته العسكرية لضربة خطرية، إال أن معم

أكثر من انشغاهلم مبا يتعرض له أصدقاؤهم ) املريض(كانوا منشغلني حول من خيلف برجينيف 
 مالعرب، اقتصروا كالعادة على البيانات ولغة التنديد بإسرائيل العدوانية وهو ما خيب آمال حلفائه

  .لعامل العريب يف اة االحتاد السوفيايتالعرب، والسيما الفلسطينيني وانقص من مسع
 إىل "الوطنية"بني اإلحتاد السوفيايت والدول العربية حيمل البعض مسؤولية تآكل العالقات 

بعد فوات  (1990 الطرف العريب أيضا، فاجلامعة العربية مل تفتح مكتبا هلا يف موسكو إال يف سنة
حى مضمونا، واألدهى من رغم املطالب السوفياتية املتكررة، معتقدة أن الدور السوفيايت أض) األوان

ذلك أن األمني العام للجامعة العربية رفض تلبية الدعوة املوجهة إليه حلضور احتفال مبناسبة مرور 
 احلرب العاملية الثانية املقام يف أملانيا الشرقية مبشاركة غورباتشوف الذي كان علىأربعة عقود 

  . )1(حديث العهد بالسلطة
 ين املنطقة العربية املعنية بالنفوذ السوفيايت واإلسرائيلي كان يعن عدم االستقرار السياسي يفإ

فالرتاع العريب اإلسرائيلي أوشك يف أكثر من . عات إقليمية يصعب التكهن بعواقبهاااحتمال وقوع نز
مناسبة على توريط االحتاد السوفيايت يف مواجهة الواليات املتحدة والثورة اإليرانية اليت رحب هبا 

قطع صادرات الغاز من ( باعتبارها معادية للغرب أسفرت عن أضرار اقتصادية بالنسبة هلم السوفيات
اإليرانية زعماء الكرميلني يف -رب العراقيةوأثارت مشاعر املسلمني السوفيات ووضعت احل) إيران

 وسامهت يف تعزيز التواجد العسكري األمريكي ،موقف حرج أمام الطرفني املتنازعني على حد سواء
 حنو التغيري الذي ولعل هذا ما يفسر جنوح السلوك السياسي اخلارجي السوفيايت. )2(يف احمليط اهلندي

  ."القطرة اليت أفاضت الكأس"بدت مالحمه قبل البرييسترويكا اليت مل تكن سوى 
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  ):1991-1985(السوفياتية -مأزق العالقات العربية: املطلب الثالث
السوفياتية -العربيةيسود االعتقاد لدى األوساط السياسية العربية أن ذروة تراجع العالقات 

 ويتجلى التوجه اجلديد يف السياسة اخلارجية السوفياتية يف .بدأت مع وصول غورباتشوف إىل السلطة
، ختلي الغورباتشوفيني عن مجيع األوىل: )1(ثالث عالمات أساسية ميزت فترة حكم غورباتشوف

املبادئ واألسس اليت كانت تقوم عليها السياسة اخلارجية السوفياتية التقليدية إزاء العامل الثالث، مبا يف 
، حرص ورغبة القيادة اإلصالحية اجلديدة على إعادة الثانيةو. "الوطنية"بية ذلك األنظمة العر

أن غورباتشوف كان قد سياسي عريب  مع إسرائيل، حيث ورد يف مقال كتبه الدبلوماسيةالعالقات 
، وأن ذلك 1967  مع إسرائيل املقطوعة منذالدبلوماسيةأشعر ياسر عرفات أن بالده ستعيد عالقاهتا 

، فيعكسها اخلطاب السياسي الثالثةأما . كي ميارس دوره يف التسويةلبلده طرق بالنسبة هو أسلم ال
عصمت عبد اجمليد األمني العام للجامعة العربية آنذاك .اخلارجي للمسؤولني السوفيات، إذ وصف د
ب أنه كان أسوء خطا) 1991سبتمرب( األمم املتحدة يفاخلطاب الذي ألقاه وزير اخلارجية السوفيايت 

ومتحور .  كان سيئا من الناحية السياسية واللفظيةهمسعه يف حياته من وزير للخارجية، وأن مضمون
حق إسرائيل يف الوجود، وضرورة إلغاء مبدأ :  السوفياتية حول نقطتنيالدبلوماسيةتدخل رئيس 

 يتفوه بأي شرعي، يف حني مل/ مبدأ غري أخالقي يعترباملساواة بني الصهيونية والعنصرية، الذي كان
  .كلمة عن حقوق الشعب الفلسطيين

، شعرت القيادة السورية برياح التغيري الساخنة اليت "الوطنية"على غرار بقية األنظمة العربية 
، فقام الرئيس السوري حافظ األسد منذ اإلعالن عن البرييسترويكابدأت هتب على االحتاد السوفيايت 

قاء بالزعيم السوفيايت اجلديد، هبدف تنسيق جهود الطرفني  بزيارة إىل موسكو لاللت1985يف جوان 
إزاء قضايا الشرق األوسط، أو باألحرى سرب أغوار واإلطالع على نوايا القيادة السوفياتية 

  .، والتأكد من مدى استمرار النهج السياسي اخلارجي الكالسيكي لالحتاد السوفيايت)2(اجلديدة
 من االحتاد السوفيايت على زوارق حربية، 1985 سنة إذا كانت سوريا قد حتصلت يف أواخر

يف هناية نفس " 23-س س"، وصواريخ 1986مع مطلع سنة " 80-ت"ومئات من الدبابات من طراز 
لقادرة على بلوغ أهداف استراتيجية إسرائيلية، وا )3( كيلومتر500السنة، واليت يبلغ مداها أكثر من 

طموح غورباتشوف بقدر ما يندرج ضمن استمرار السياسة فإن ذلك ال يعود، على ما يبدو، إىل 
الوقوف ضد رغبة شيوخ الكرميلني املتشددين، والسيما وتفاديه اخلارجية مبوجب قوة الدفع الذاتية، 

  . متأثرين مبنطق احلرب الباردةظلوا نمنهم العسكريني الذي
  ـــــــــ
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 تدرك شيئا فشيئا أن السورية ويف مقدمتها النخبة "الوطنية"لقد بدأت النخب السياسية العربية 
لفائه التقليديني، مثلما االحتاد السوفيايت بقيادة غورباتشوف مل يعد يعري نفس القدر من االهتمام حل

 أتضح، 1987عندما قام الرئيس السوري حافظ األسد بزيارة موسكو جمددا يف أفريل و. دأب أسالفه
 حجم التحوالت السياسية اليت يشهدها االحتاد السوفيايت على ، دون ريب ومبا فيه الكفاية،له

وفقا للفكر السياسي - فالسوفيات أضحوا .)1(الصعيدين الداخلي واخلارجي على حد سواء
 غري متحمسني لالستمرار يف أداء األدوار السابقة احلامية ملصاحل النظام -الغورباتشويف اجلديد

السوري وغريه من األنظمة العربية املماثلة، وما ترتب عن ذلك من تكاليف أثقلت كاهلهم، بل 
 أي .ائل خمتلفة أيضاأصبحوا مستعدين للعب أدوار جديدة لتحيق أهداف خمتلفة على أسس وبوس

وهكذا بدأ النظام السوري يستوعب جوهر . مبعىن أدق وضع املصاحل السوفياتية فوق كل اعتبار
األوضاع بشكل مقبول، وأخذ يف التكيف مع الوقائع واملستجدات الدولية اجلديدة، من خالل 

وهذا ما بدا واضحا  حنو الواليات املتحدة والغرب على وجه العموم، يء، ولو بشكل بط،االستدارة
  . يف موقفه من حرب اخلليج الثانية

السوري الذي توج زيارة عبد احلليم خدام نائب -على الرغم من البيان املشترك السوفيايت
، والذي جري فيه احلديث عن الثقة بني قياديت البلدين، 1988الرئيس السوري إىل موسكو يف ماي 

يف التقليص التدرجيي صرون يئا، وهو أن السوفيات مإال أن ذلك مل يغري من الواقع اجلديد ش
إنين لست من أنصار قطع مجيع ((: يقول أحد الدبلوماسيني السوفيات. اللتزاماهتم إزاء حلفائهم العرب

 بضربة واحدة من السيف، جيب أن يكون هذا موضعا لتناول مركب، والسوريون )يقصد األسلحة(صادراتنا 
  . )2))(يدركون هذا أيضا

ا كانت القيادات السوفياتية يف السابق تتفادى يف الغالب اخلوض يف خالفاهتا مع بعض إذ
للثورة "األنظمة العربية املوالية هلا، حتاشيا إلزعاجها وتعكري صفو العالقات بينهما، مما قد يتيح 

تية بإماطة حبشو أنفها، فإن الشفافية اليت أطلقها غورباتشوف مسحت لوسائل اإلعالم السوفيا" املضادة
اللثام عن كثري من القضايا اليت كانت حمل خالف بني اجلانبني، مثل الطموحات الوطنية املبالغ فيها 
لبعض النخب السياسية، الوجود السوري يف لبنان، واحتمال اصطدام دمشق مع تل أبيب يف بريوت، 

السورية القدمية الرامية باإلضافة إىل ذلك، تشكل املطالب  .األمر الذي جيعل موسكو يف موقف حرج
اليت متخضت عن " الكفاية الدفاعية"مع إسرائيل تناقضا مع عقلية " التوازن االستراتيجي"إىل حتقيق 

 إىل وقف محى السباق املرهق حنو التسلح وتقليصه القتناعهم الروسالبرييسترويكا، مع سعي 
  .باستحالة تعرضهم لعدوان خارجي يف ظل أسلحة الدمار الشامل
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لقد أصبحنا نتحدث بصرامة متزايدة عن ماهية الكفاية الدفاعية، ((: تايقول أحد الدبلوماسيني السوفي
 وهذا أفضل من اقتطاع لقمات من أنفسنا يف كل مرة حتت] األنظمة العربية املوالية[إهنا كفاية لنا وكفاية هلم 

ضغوطهم، لقد كانوا يعتربون هذا انتصارا هلم، أما حنن فلم يكن أي انتصار، مل يكن هناك سوى اخلسائر، حىت 
  . )1))(...أنين ال أقصد اخلسائر املادية وإمنا خسائر نفسية صرفه 

 بدأت تتقلص صادرات األسلحة السوفياتية الواردة إىل سوريا بشكل تدرجيي، حسب لقد
ميغ "حيث أعطت موسكو األولوية إىل اهلند يف االستفادة من خدمات طائرات املصادر الغربية، 

وقد يعود . 1987ومل يتحصل السوريون على هذا النوع من املقاتالت املتطورة سوى يف أوت " 29–
ذلك أيضا إىل اخلالفات اليت بدأت تطفو على السطح، ومن بينها تأخر سوريا يف تسديد املستحقات 

 مليار دوالر، واليت 15 حبوايل -حسب مصادر إسرائيلية-ياتية املترتبة عليها، واملقدرة العسكرية السوف
  . )2(1988سعى وزير الدفاع السوفيايت يازوف إىل تسويتها خالل زيارته إىل دمشق يف مارس 

 إن مل نقل ،يبدو أن الكثري من السوفيات أصبحوا يف ظل االنفتاح السياسي غري راضني
العربية املوالية، وإال كيف نفسر ما ذهب الدول وانب كثرية من عالقاهتم السابقة مع  على ج،نادمني

لقد كان السوريون يهتمون بنا باعتبارنا مصدرا لألسلحة، وكان هذا هو ((: إليه أحد دبلوماسييهم حينما قال
مل . رق األوسطواستفادوا من نفوذنا سياسيا لكي يصوروا أنفسهم كشخص رقم واحد يف الش. الشيء األهم

نكن حلفاء مع سوريا باملعىن احلقيقي للكلمة، إمنا كنا شركاء يف لعبة سياسية معينة، أما اليوم فتتغري سواء اللعبة 
عندما دار احلديث يف السابق حول التعاون العسكري مع عبد الناصر والسادات (...) وقواعدها واملشاركني فيها 

عندما (...) ضغط مطالبهم الباهضة، وكنا نقدم بعض التنازالت يف كل مرة واألسد، كنا جند أنفسنا دوما حتت 
 منا جزءا، يولد فيهم انزعاجا تراكم مع مرور األيام وكان يسمم األجواء على صعيد يءيضطرون العتصار ش

نا يف جمال العالقات الشخصية، وكان األصح لو كشفنا عن أوراقنا أمام شركائنا بصدق وقلنا هلم مباهية استراتيجيت
الصادرات العسكرية، لقد أصبحنا نفعل هذا اآلن، أما يف السابق فلعلنا مل نكن أنفسنا على علم مباهية 

  . )3))(إستراتيجيتنا
مصلحة االحتاد السوفيايت يف عهد البرييسترويكا تقتضي طي صفحة املاضي فيما نظرا لكون أن 

ع الذي كاد أن يفضي يف كثري من املناسبات إىل خيص عالقاته مع الغرب، املتميزة بالتنابذ والصرا
صدام مباشر بني الطرفني يصعب التكهن بعواقبه، والذي أهدر الكثري من الوقت والعديد من الفرص 

 توظيفها ملصلحة اجلانبني، والتطلع بالتايل إىل فتح -كما قال غورباتشوف- والطاقات كان ميكن
، أي الرغبة يف جعل االحتاد السوفيايت شريكا للواليات صفحة جديدة يف العالقات قوامها التعاون

املتحدة وليس خصما كما كان عليه احلال يف السابق، فإن السوفيات ليسوا يف حاجة إىل من يكن 
  .  وغريها من األنظمة يف العامل الثالث"التقدمية " سواء من طرف األنظمة العربية،العداء ألمريكا
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 أو ليبيامث أن افتراض استمرار االحتاد السوفيايت يف مباركة املواقف املتطرفة ملعمر القذايف يف 
جو املتطورة، على سبيل -للصواريخ أرض" 05سام " مبنظومات ا، وتزويدمهالعراقصدام حسني يف 

  .ع الواليات املتحدة والغربم تعزيز التعاون املثال، يتناقض مع سياسته اجلديدة اهلادفة إىل
عندما تعرضت بعض املواقع واألهداف االستراتيجية يف مدينيت طرابلس وبنغازي الليبيتني 

 حبجة وقوف النظام اللييب وراء عملية إرهابية استهدفت 1986لقصف الطائرات األمريكية يف أفريل 
ربية، وإطالق ليبيا النار على طائرات أمريكية أثناء عسكريني أمريكيني يف أحد النوادي بربلني الغ
عتربته سلطات طرابلس جزءا ال ينفصم من مياهها أحتليقها يف اإلقليم اجلوي خلليج سرت الذي 

 جيد االحتاد السوفيايت، بعد أن حرص على عدم تورطه يف الرتاع، سوى االحتجاج على ملاإلقليمية، 
  . )1(ن من طرف دولة أخرىتعرض دولة صديقة ذات سيادة لعدوا

 أن نظام معمر القذايف الذي بقي وفيا ملواقفه املبدئية املناوئة للواليات املتحدة، مل يهضم يظهر
 اجلائر الذي تعرضت له بالده، ومل يرقه ما حيدث من االعتداءاملوقف املتخاذل لالحتاد السوفيايت من 

امية إىل ترويض االحتاد السوفيايت الذي ظل ملدة حتوالت سياسية راديكالية على اجلبهة الشرقية الر
 واإلستدمار، ونصريا حلركات "لإلمربيالية"أكثر من نصف قرن من الزمن يف مقدمة الدول املناهضة 

. التحرر الوطين ؛ فإذا به يبيع نفسه بثمن خبس، ويتحول من عدو لدود ألمريكا إىل شريك ويف هلا
السوفيايت مع الواليات املتحدة كان على حساب األنظمة وقد بدا جليا أن التقارب السياسي 

السياسية يف دول العامل الثالث اليت مازالت متحفظة يف عالقاهتا مع الغرب، والسيما تلك املعروفة 
 توجيه يتردد يفمل فهذا األخري  .مبواقفها املتشددة واملتطرفة على غرار النظامني العراقي واللييب

 مبالطا، 1989اء القمة الذي مجع بني غورباتشوف وجورج بوش يف ديسمرب انتقادات حادة إىل لق
  . )2(معتربا إياه مبثابة حتد للدول اجملاورة

 بعد اإلعالن عن البرييسترويكاالليبية اليت أخذت - فإن العالقات احلميمية السوفياتية،هكذا
 يف الوقت موسكوهتا إزاء تتجه حنو الربودة، واليت ضاعف من حدهتا عدم وفاء طرابلس بالتزاما

، ليست )3(احملدد، واملتمثلة يف تأخر دفع املستحقات املترتبة عليها جراء حصوهلا على أسلحة سوفياتية
  . يف حقيقة األمر سوى انعكاسا ملرحلة ما بعد احلرب الباردة

يسترويكا  تدرجييا حنو الفتور ليس مرده إىل البريبني الروس وحلفائهم العربإن اجتاه العالقات 
بل ويعود أيضا إىل عدم قدرة االحتاد السوفيايت مع بداية السبعينات على االستجابة ملتطلبات  وحدها

اليت كانت يف حاجة ماسة ملوارد مالية " ذات التوجه االشتراكي"التنمية االقتصادية يف البلدان العربية 
تقدمة، وهو ما عجز السوفيات عن ووسائل تكنولوجية متطورة لتقليص الفجوة بينها وبني الدول امل

  .توفريه، مما اضطرها إىل البحث عن مصادر غربية، وبالتايل وجدت نفسها عرضة للمساومات
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بنا ذن((:  برييسيبكنيأجابالليبية -يف رده عن سؤال حول العالقات االقتصادية السوفياتية
ومصيبتنا، أن الليبيني يشترون أحدث التكنولوجيات مقابل عملتهم الصعبة، لكننا ال نستطيع عرضها لألسف، 
وبعد أن يطرقوا أبوابنا دون جدوى يذهبون إىل فرنسا وإيطاليا والواليات املتحدة، إن ختلفنا التكنولوجي على 

  . )1))(...خلفية الغرب يعمل ضدنا
بية املوالية لالحتاد السوفيايت تؤدي أدوارها يف لعبة الصراع بني الشرق عندما كانت الدول العر

والغرب لفائدة الكرملني، كان زعماؤها األكثر وفاء يعتربون، يف نظر موسكو، أبطاال كبارا 
لالشتراكية، وقلدت بعضهم أومسة مل يسبق لغري الشيوعيني احلصول عليها، أما وقد قرر السوفيات 

وجد الالعبون العرب أنفسهم خارج " التفكري اجلديد"اصر وأهداف اللعبة، مبوجب تغيري قواعد، عن
وهذا دليل على أن العالقات .  أقزاما-نظر السوفيات التائبني-أضحوا يف ونطاق اللعبة اجلديدة، 

 مل تكن على أسس سليمة، بل "الوطنية"اخلاصة اليت كانت تربط االحتاد السوفيايت باألنظمة العربية 
إىل حد إهانة ذهب أحد الدبلوماسيني رفض الكشف عن هوته وقد . ى مصاحل آنية لكال الطرفنيعل

إن القذايف هو آخر دون كيشوته للعامل العريب، أنه آخر تلك الكتيبة اليت ((: للروس"األوفياء"أحد األصدقاء 
لقد قام العامل بعدة (...) ية، تبعت عبد الناصر بال تأمل مولعة سواء بأفكاره وجباذبية شخصيته غري االعتياد

دورات حول حموره، أما ليبيا فكانت ال تزال ترى األوضاع يف املنطقة ويف العامل انطالقا من مسلمات العصر 
الناصري، لقد استنفدت معاناة الشيوعية يف مرحلة من املراحل، أما بعد بدأ البرييسترويكا فاكتسبت اجتاها آخرا 

 نقدر القذايف وغريه من القادة العرب تقدير 1985يا، ومما يشرفنا أننا مل نعد بعد عام معاديا للسوفيات مث لروس
وقد أصبحت الواقعية والرباغماتية حتددان (...) الثريان املقدسة اليت ال جيوز أمامهم إال أداء حركات حمددة بدقة 

  . )2))(سياستنا
يت، على البحث عن أشكال  فقد حرص غورباتشوف، من منطلق براغماعلى الرغم من ذلك،

 غري آبه باالنتقادات اليت ما فتئت القيادة الليبية توجهها لسياسته ليبياللتعاون االقتصادي مع 
قلص من مستوى العالقات ) 1991أوت (إال أن دعم سلطات طرابلس حملاولة االنقالب . اخلارجية

وعات املترتبة على القروض وكان جتميد سلطات طرابلس للمدف. بني البلدين إىل حدها األدىن
العسكرية السوفياتية املمنوحة إىل ليبيا، وانضمام موسكو إىل مؤيدي العقوبات املفروضة على النظام 

األمريكية أن " بوينغ"اللييب؛ بسبب رفضه تسليم مواطنني ليبيني يشتبه يف تورطهما يف تفجري طائرة 
 شأهنا يف ذلك شأن العديد من البلدان )3(ايت وليبياعجال بانتفاء العالقة اخلاصة بني االحتاد السوفي

  .العربية األخرى
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 واالحتاد السوفيايت املتمحورة حول "الوطنية" العربية الدولعرفت العالقات االقتصادية بني 
نقل التكنولوجيا السوفياتية أدىن مستوى هلا خالل اخلمس التجارة اخلارجية، املساعدات االقتصادية و

 من إمجال % 1سنوات األخرية من عمر االحتاد السوفيايت، إذ تشري بعض املصادر إىل أهنا مل تتجاوز 
  ).05اجلدول رقم  (التجارة اخلارجية للبلدان العربية

ولوجية السوفياتية للبلدان  حلجم املعونات االقتصادية والتكنيأن التضاؤل التدرجيمن املؤكد 
 قبل وصول غورباتشوف إىل السلطة، والسيما -مثلما أشرنا سابقا– كان قد بدأ "التقدمية "العربية

مع بداية الثمانينات، وتزايد هذا االجتاه منذ اإلعالن عن البرييسترويكا كانعكاس للرغبة امللحة 
  .)1(قتصادي الرأمسايل العامليللطرفني السوفيايت والعريب يف االندماج يف النظام اال

  
  

  حجم التجارة اخلارجية لبعض الدول العربية مع االحتاد السوفيايت): 05(دول رقم اجل
  .1990 و 1984خالل سنيت 

  
1990 1984 

  الصادرات  الواردات  الصادرات  الواردات
  الدول العربية 

  سوريا  % 13,6  % 09  % 45  % 6,5
  ليبيا  % 2,4  % 20  % 1,7  % 25
  العراق  % 0,6  % 10,9  % 0,1  % 0,4
  السودان  % 6,5  % 0,1  % 6,6  % 0,5
  اجلزائر  -  -  -  -
  اليمن اجلنويب  -  -  -  -

  غري متوفر) -(
  

وعة من الباحثني، مركز ، جمم"يف اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثراته على الوطن العريب"املخاطر والفرص: العرب فيما بعد العصر السوفيايت"حممد السيد سليم، . د:املصدر
  ).بالتصرف (227، 226، ص 1992دراسات الوحدة العربية، 
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  :"يةالوطن" العربية الدولآثار فك االرتباط بني االحتاد السوفيايت و:  الثايناملبحث
تعرضنا فيما سبق إىل األسباب اليت أدت باالحتاد السوفيايت إىل إعادة صياغة سياسته اخلارجية   

 أي حتول مواقف هذا البلد ، بشكل خاص"الوطنية" العربية الدولإزاء العامل الثالث بشكل عام و
وقبل التطرق إىل  .االحتادالعمالق اجتاه القضايا العربية وتغيري الروابط العربية السوفياتية قبل اهنيار 

 "الوطنية" العربية الدولتداعيات التحوالت السياسية وتفكك االحتاد باعتباره حتصيل حاصل على 
  .)اآلثار غري املباشرة (جيدر بنا أن نقرأ موضوعيا أوضاع ما بعد االحتاد السوفيايت

  :اآلثــار غري املباشــرة: املطلب األول
: بإحلاح بعد زوال االحتاد السوفيايت من اخلريطة السياسية من بينهامثة عدة أسئلة طرحت نفسها 

اجلمهوريات (باهتمام من طرف رابطة الدول املستقلة " الوطنية"الدول العربية تحظى سهل 
 من طرف االحتاد السوفيايت يف ظل القطبية الدول هذه لقيته الذي القدرفس بن) السوفياتية سابقا

 لدى اجلمهوريات املستقلة؟ وما هي العوامل املؤثرة سلبا أو الدولا موقع هذه الثنائية؟ أو باألحرى م
إجيابا على العالقات العربية مع ورثة االحتاد السوفيايت؟ وما هي انعكاسات اختالل التوازن الدويل 

  ؟ هذا الصنف من الدول العربيةعلى 
  : اد السوفيايتـة االحتـ أولويات ورث -01

 اهنيار االحتاد السوفيايت عن قيام دول مستقلة حافظت على خصوصياهتا كما هو معلوم أسفر
 اهتاا بلغت درجة استقاللية قرارمومه. ها وأولوياهتااهتا القومية ومن مثة على متايز غايتاالتارخيية وقدر

كتب .  فإنه ال ميكنها أن تلعب نفس الدور الذي كان يلعبه االحتاد السوفيايت كدولة عظمىةالسياسي
ال أتصور أن مواقف اجلمهوريات املستقلة سوف تكون مساوية ملواقف االحتاد ((: باحث عريب يف هذا الشأن

 )2(، ألن أسبقيات مصاحلها احليوية ختتلف اختالفا جذريا عن مصاحله التقليدية)1))(يت القدمياالسوفي
  ...).االستقطاب السياسي، دعم حركات التحرر (
  :وية العالقات البينيةوتسالبيت  إعادة ترتيب -أ

عالوة على األزمة العامة املعقدة املوروثة عن االحتاد املنهار تواجه رابطة الدول املستقلة   
إىل األزمة االقتصادية  فباإلضافة. مشكالت إقليمية حادة تتمثل أساسا يف بروز تناقضات بني أعضائها

باستثناء -جتماعي الذي ينبغي انتهاجه يستقر الرأي حول النموذج االقتصادي واالمل ،واالجتماعية
 والسيما بعد -)3(الشعارات العامة حول ضرورة االنتقال إىل اقتصاد السوق لتحقيق التنمية الشاملة

  .  للمشاكل املطروحة)4(ربالية ليست حال سحرياي للعيان أن اللأتضحأن 
  ـــــــــ

  .51ص مرجع سابق، ، " السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريباهنيار االحتاد"طه عبد العليم، يف  .أنظر مداخلة د– )1(
  .80 ص أمني هويدي، مرجع سابق،– )2(
  .210ص مرجع سابق، ، "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"حممد السيد سليم، يف  . د-)3(
  .2000أفريل : ، العدد السياسة الدولية، "ديدتصاعد الليربالية الروسية يف مطلع القرن اجل" األصفهاين نبية، -)4(
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رغم استقالل ((: كتب دبلوماسي عريب عمل سفريا ملدة عدة سنوات يف االحتاد السوفيايت يقول
اجلمهوريات يف إطار الكومنلوث اجلديد، فانه يبدو أن أمامها فترة طويلة قبل أن تستقر أوضاعها السياسية 

إليه رئيس األركان التشيكي اجلنرال جرجي شيديف عندما قال بأن  وهذا ما أشار .)1))(واالقتصادية
  . )2(روسيا ودول الكومنولث تعاين من عدم االستقرار

لعل ما يزيد يف ضعف وهشاشة ورثة االحتاد السوفيايت هو استمرار التناقضات بني دول 
مهوريات املستقلة اليت الرابطة النابعة أساسا من احتمال عودة اهليمنة الروسية على باقي شعوب اجل

سارعت إىل اإلعالن عن استقالهلا بعد أن الحظت بوريس يلتسني وهو يصادر ممتلكات االحتاد 
ولذلك طلبت كل من كازاخستان وأوكرانيا بالسيطرة على . )3(يت املنهار دون استشارهتااالسوفي

راين حول شبه جزيرة القرم ويشكل اخلالف الروسي األوك. الصواريخ النووية املوجودة يف إقليميهما
وحول األسطول املتمركز يف البحر األسود املوروث عن االحتاد السوفيايت أهم معامل التناقضات 

باستعادة إقليم شبه ) 1992جانفي (فعلى إثر مطالبة الربملان الروسي . داخل رابطة الدول املستقلة
 20تناقض مع املبادئ واملواثيق الصادرة يف ، وهو ما ي)1959(جزيرة القرم الذي مت ضمه إىل أوكرانيا 

 واليت تقر مببدأ االعتراف باحلدود الراهنة، وجه الرئيس األوكراين حتذيرا شديد اللهجة 1992ديسمرب 
إىل نظريه الروسي، واصفا روسيا باإلمربيالية اجلديدة، مؤكدا على متسك بالده بسيادهتا ووحدة 

يا الزالت تعاين من صراعها التارخيي مع الشيشانيني املصرين  عالوة على ذلك فإن روس.)4(أراضيها
 اليت أضحت متثل مها )5(على استقالهلم واملدعمني من طرف أطراف دولية طالبت بتدويل القضية

  .إضافيا ونقطة ضعف لصناع القرار يف روسيا
كك  أن مؤشرات التباين بني اجلمهوريات املستقلة كانت قد ظهرت مالحمها قبل تفيبدو

فقد أعطى . االحتاد، وجتلت بوضوح عقب اإلعالن الرمسي عن زواله من اخلريطة السياسية للعامل
الضوء األخضر لكل دولة بتشكيل ) 1991 ديسمرب 31(رؤساء الدول املستقلة اجملتمعني يف مينسك 

 لتلك قواهتا العسكرية املنفصلة، غري أهنم مل يتوصلوا إىل اتفاق حول مبدأ وجود قيادة موحدة
وحىت وإن اتفقوا فيما بعد على إنشاء تلك القيادة، إال أنه مل حيصل إمجاع بشأهنا بعد رفض . القوات

وقد أشار خبري عسكري عريب إىل  .)6(إليهاكل من أوكرانيا، أذربيجان ومولدافيا االنضمام 
 1992اين منذ إنشائه يف يناير إن احتاد اجلمهوريات اجلديدة يع ((:السوفيايتالتناقضات بني بعض ورثة االحتاد 

   .)7)) (من اخلالفات احلادة الشديدة وخصوصا فيما يتعلق بشؤون القوات املسلحة
  

  ـــــــــ
  .258ص مرجع سابق، ، "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب" صاحل بسيوين، يف  -)1(
  .119ص ا ؟، مركز األهرام للترمجة و النشر، الطبعة األوىل، إبراهيم نافع وآخرون، ماذا جيري يف شرق أورب -)2(
  .210،211ص مرجع سابق، ، "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"حممد السيد سليم، يف  .  د-)4(، )3(
  .2000عدد جانفي ، وليةالسياسة الد، "احللم الشيشاين و حدود احلق الروسي: الصراع على مشال القوقاز"أمحد ناجي  -)5(
  .206ص مرجع سابق، ، "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"حممد السيد سليم، يف  . د-)6(
  . 246 ص  نفس املرجع،،"اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"مرادابراهيم الدسوقي، يف  .ج. أ-)7(
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اد السوفيايت النامجة عن األزمة العامة واملشاكل اإلقليمية املوروثة ن ضعف وهشاشة ورثة االحتإ
عن االحتاد، وكذا تلك املرتبطة بالفترة االنتقالية تدفع برابطة الدول املستقلة إىل إعطاء األولوية يف 

ظام سياستها الداخلية إىل إعادة ترتيب بيوهتا، واحتواء تناقضاهتا ككيان سياسي، وإىل االندماج يف الن
ية على املصاحل االقتصادية املتبادلة نالعاملي على الصعيد اخلارجي، من خالل نسج عالقات دولية مب

 أشار أمني هويدي إىل وجود أولويتني أساسيتني تشغل .دون إعطاء أي اهتمام للعامل األيديولوجي
، التغلب على انيةالث، تدعيم تالحم اجلبهة الداخلية، واألوىل: بال مجهوريات الكومنولث اجلديد

من الطبيعي واملنطقي أن تلتفت هذه اجلمهوريات إىل ...((:  عريبباحثقال . )1(الوضع االقتصادي الصعب
أوضاعها الداخلية يف حماولة ملواجهة األزمة االقتصادية الطاحنة اليت متر هبا خاصة وأن هذا هو الطريق الوحيد 

قد تدفع بأعضاء الرابطة اليت متتلك أسلحة الدمار الشامل إىل فاألزمة الداخلية . )2))(لالستقرار السياسي
 .)3(التحرر الوطينوبيع هذا النوع من السالح الفتاك ملن يدفع أكثر، وليس ملن يدافع عن االستقالل 

 تواجه حتديات بناء الدولة احلديثة بالتركيز -يقول أحد الباحثني العرب-إن اجلمهوريات املستقلة 
 املساعدات االقتصادية ياخلية، والتفتح على العامل اخلارجي بدون استثناء لتلقعلى شؤوهنا الد

والفنية، ولن تضع عالقاهتا مع العرب ضمن أولوياهتا، وحىت وان كانت ال ترى مانعا يف حتسني 
  .)4(روابطها هبم فإهنا لن تكون الطرف املبادر

يف أولويات اجلمهوريات املستقلة، بل إن اختفاء الثقل السياسي السوفيايت ليس مرده إىل حتول 
وبتفكك االحتاد وحتول أولويات الكيانات . ناجم عن زوال االحتاد السوفيايت من اخلريطة السياسية

السياسية املوروثة عنه وتركيزها على شؤوهنا الداخلية اندثرت القدرة الدولية املدعمة واملساندة 
لويات اجلمهوريات املستقلة يف حد ذاته ليس اختيارا حرا إن التحول يف أو. "الوطنية"للدول العربية 

بقدر ما هو انعكاس لألزمات الداخلية املتنامية، األمر الذي يقلل من شأن الوزن السياسي هلذه 
  . )5(اجلمهوريات على الساحة الدولية

ومن على مستوى آخر، وألن اجلمهوريات املستقلة تتباين فيما بينها من حيث وزهنا السياسي، 
حيث غاياهتا وتوجهاهتا اخلارجية، وألن املقام ال يسمح لنا بالتطرق إىل مجيع اجلمهوريات، فإننا 
سنركز على روسيا االحتادية باعتبارها أكرب وأهم مجهورية ورثت معظم مقدرات االحتاد السوفيايت، 

تان كازاخس(وعضو يف جملس األمن، وعلى اجلمهوريات اإلسالمية الست آلسيا الوسطى 
حبكم الروابط الدينية ) أذربيجان(والقوقاز ) ، قرجيزيا، طاجيكستان، وتركمنستانأوزباكستان

  . والثقافية اليت جتمعها بالعامل العريب اإلسالمي
  ـــــــــ

  .81ص  مرجع سابق، ،أمني هويدي -)1(
  .268ص جع سابق، مرعلي جنم، يف  اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب، . د-)2(
  .266، 212ص نفس املرجع، حسن أبو طالب، يف اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب، .  د-)4(، )3(
  .268، ص نفس املرجع ،يف اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب علي جنم،. د-)5(
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  :الغربب االرتباط إعادة :روسيا االحتادية -ب
ربايل السريع يزاد من حدته فشل التحول اللذي  أن ضعف اجلبهة الداخلية الروسية اليظهر

املفضي إىل تدهور الناتج القومي وتزايد عجز املوازنة، ونقص االستثمارات ) العالج بالصدمات(
ت ، قد لعب)1(واستشراء الفساد واجلرمية املنظمة، وتردي مستوى معيشة أغلب فئات اجملتمع الروسي

دورا بارزا يف حتديد معامل التوجهات العامة لسياسية روسيا اخلارجية اليت أضحت جمردة من 
والسعي إىل التحالف ) عدم التكافؤ(األيديولوجية وقائمة على أساس القبول مببدأ التفوق األمريكي 

  . مع الواليات املتحدة األمريكية
صراحة عن عالقة بالده ) بوريس يلتسني(يت لقد أعلن أول رئيس لروسيا ما بعد االحتاد السوفيا

غري املتكافئة مع واشنطن عندما أكد على أن روسيا سوف تنتهج سلوكا سياسيا خارجيا متحررا من 
 فثمة رغبة حتدو . بالدهبناءاأليديولوجية، وأهنا ستعمل كل ما يف وسعها للتعاون مع الغرب إلعادة 

ساء ودعم عالقات التفاهم مع الواليات املتحدة، صناع القرار السياسي يف روسيا من أجل إر
. )2(وااللتزام مبا مت االتفاق عليه يف جمال نزع السالح، واالنضواء حتت مظلة النظام العاملي اجلديد

على حد -كما أشار إىل أن ترسانة روسيا العسكرية لن تستهدف الواليات املتحدة اليت مل تعد 
  . )3( عدوا حمتمال لبالده-تعبريه

ويل البيت األبيض إمكانية ؤعلى مس) 1992فيفري (عرض خالل زيارته لواشنطن لذلك، 
 - على حد زعمه-ع عاملية ضد الصواريخ هتدف وحتالف موسكو مع واشنطن، من خالل بناء در

وجرى خالل هذه الزيارة توقيع الطرفني . )4(إىل محاية العامل احلر، باالعتماد على تكنولوجيا البلدين
  :)5(تتضمن احملاور التالية" الروسي-ثيقة التعاون األمريكيو"على 

مل تعد العالقة بني واشنطن وموسكو عالقة عداوة، بل عالقة صداقة وتعاون قوامها الثقة املتبادلة  
مل تعد روسيا ذلك املنافس العنيد ألمريكا ...(( قال غضبان مربوك .رباليةيواالحترام، والتزام الطرفني بالقيم الل

  .)6))(إىل مناصر ألمريكا...منا حتولتوإ
 اإلجراءات الكفيلة بتخفيض ترسانتيهما الباردة واختاذتعهد اجلانبني الروسي واألمريكي مبحو آثار احلرب  

  .  النوويتني
  .بالعمل معا على توفري الرخاء والرفاهية للشعبني األمريكي والروسيهما التزام 
  .ر والتعاون االقتصاديستثماتأكيدمها على حرية التجارة، اإل 
  .حرصهما على ترقية القيم الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان واألقليات 
  . نتشار أسلحة الدمار الشامل، وتسوية الرتاعات اإلقليمية بالطرق السلميةإاتفاقهما على حظر  

  ـــــــــ
  .2001، عدد جانفي اسة الدوليةيالس، "تكلفة الفساد يف روسيا" مي قابيل،  -)1(
  .258 صاحل بسيوين، مرجع سابق، ص -)2(
  .208-207، ص نفس املرجعحممد السيد سليم،  .  د-)5(، )4(، )3(
  .122، ص جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "النظام الدويل اجلديد بني الطرح األمريكي لقيادة العامل وحتديث االستعمار احلديث"غضبان مربوك . د -)6(
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الروسي اجلديد هو عدم قيامه على مبدأ التكافؤ -حظ على التحالف األمريكيغري أن ما يال
أي أن دور روسيا كدولة حليفة للواليات . االستراتيجي، بل على أساس التفوق األمريكي الشامل

وتتجلى هذه التبعية يف . املتحدة هو دور دولة تابعة وليس دولة فاعلة ومؤثرة يف العالقات الدولية
 التفاوضي الضعيف والتنازالت االستراتيجية اليت ما فتئت تقدمها للواليات املتحدة موقع روسيا

فيفري (الروسي املوقع عليه يف كامب ديفيد -ففي إطار التحالف األمريكي. مقابل حفنة دوالرات
استجابت اإلدارة األمريكية لطلب يلتسني القاضي مبساعدة بالده على التخلص من جزء من ) 1992
، ويف مقابل )1( مليون دوالر من ميزانيتها400ة النووية املوروثة عن االحتاد، من خالل رصد األسلح

  . )2(ذلك، تعمل واشنطن على تدعيم قدراهتا النووية وترفض مبدأ ختفيضها
، حيث سارع بوضع )يلتسني( أن الرئيس الروسي فالدميري بوتني قد حذا حذو سلفه يظهر

دة األمريكية يف حرهبا ضد اإلرهاب، إذ كان أول من أتصل ببوش روسيا يف صف الواليات املتح
 وأقام عالقات شراكة غري مسبوقة مع .)3( سبتمرب لينقل له عبارات التعاطف والدعم11هاتفيا يوم 

  .)4(الناطو تسمح ملوسكو املشاركة يف بعض القرارات الصادرة عن احللف
 أن حل املشاكل اليت متر الروسي يعتقدون على ما سبق، يتضح أن صناع القرار السياسيبناء 

هبا البالد لن يتأتى إال باالعتماد على الغرب، من خالل احلصول على قروض مالية ومساعدات 
لك من منطلق عالقة تبعية اليت عرب عنها أحد املسؤولني الروس يف جانفي ذاقتصادية، حىت ولو مت 

 نستعملها يف شراء احلبوب سيترك الشعب بدون خبز يف شهري إنه بدون القروض األجنبية الغربية اليت((: 1992
هذا يعين أنه إذا كان االحتاد السوفيايت يف زمن احلرب الباردة قد جعل من  .)5))( القادمنيلوأفريمارس 

فاملؤكد أن ، اجملاهبة العسكرية مع الواليات املتحدة أمرا ممكنا يف حالة تعرض حلفائه العرب للخطر
د لديها أي استعداد خلوض مثل هذه املغامرة رغم استباحة أمريكا لسيادهتا وتدخلها روسيا مل يع

  .)6(لث الروسيوالسافر يف شؤون الكومن
 اليت توفرها العالقات الوثيقة املوروثة عن االحتاد السوفيايت مع العديد من املزاياعلى الرغم من 

 ستبقى -رغم قوهتا العسكرية-، إال أن روسياجية وإستراتيالبلدان العربية اليت تكتسي أمهية اقتصادية
الغرب  وتعمل كل ما يف وسعها لكسب رضااحلرب الباردة ملدة طويلة تتحمل تبعات آثار هزمية 

 االنصياع للواليات املتحدة، روسيافاألمر الواقع يفرض على . "الوطنية"الدول العربية على حساب 
  .   )7(هلذا الصنف من الدول العربيةاللتفاتة ا"قصد التقليل من اخلسائر، وتقييد نزعة 

  ـــــــــ
  .21سامي رحيانا، مرجع سابق، ص . د-)1(
  .208،مرجع سابق، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"حممد السيد سليم، يف  . د-)2(
  B.B.C Arabic.Com مالمح النظام العاملي اجلديد، -)3(
  .11، ص 04/10/2003، الصادر يف 3899رب، العدد يومية اخل -)4(
  .209مرجع سابق، ص  ،"اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"حممد السيد سليم، يف  . د-)5(
  .39-38، مرجع سابق، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"طه عبد العليم، يف  . د-)7(، )6(
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يدت موسكو ما بعد االحتاد السوفيايت الطرح األمريكي بشأن الرتاع الشرق أوسطي، لقد أ
وبدت غري آهبة أو على األقل عاجزة عن القيام ولو مبحاولة لتحسني شروط السالم األمريكي لصاحل 

 حرية إدارة باملنطقة ومنحهاالطرف العريب، مما يعين إعطاء الضوء األخضر لواشنطن لإلنفراد 
ضات على طريقتها اخلاصة، األمر الذي يستجيب لرغبة إسرائيل احلليف اإلستراتيجي للواليات املفاو

  .املتحدة يف الشرق األوسط على حساب حقوق الشعب الفلسطيين
ففي ظل تشرذم العامل العريب وعدم قدرته على صياغة قرارات مصريية مشتركة ووقوفه موقف 

 الذي سارعت فيه إسرائيل إىل لعب دور نشط مسح هلا املتفرج من تطورات األحداث، ويف الوقت
باالختراق املبكر للكيانات السياسية املتمخضة عن احنالل اإلمرباطورية السوفياتية ويف طليعتها روسيا 

العالقات بني االحتاد السوفيايت والدول (االحتادية بدعم أمريكي، وخوفا مما قد ميثله مرياث املاضي 
من متاعب ملوسكو وحتالفها مع الغرب، دأب املسؤولون الروس منذ البداية ) "التقدمية"العربية 

اعتذر يلتسني عن مقابلة الرئيس املصري حسين مبارك : )1(باالبتعاد قدر املستطاع عن القضايا العربية
، ورفض 1991 أوت 19مبناسبة زيارته ملوسكو لتهنئة غورباتشوف على فشل احملاولة االنقالبية يف 

املفاوضات املتعددة األطراف املنظمة يف موسكو، وامتنع عن مقابلة أي من رؤساء الوفود حضور 
وقد أكد أحد الباحثني العرب على أن اجملموعة السالفية وعلى . العربية املشاركة يف املفاوضات

رأسها روسيا تسعى إىل االلتحام بالواليات املتحدة األمريكية فيما خيص بعض القضايا وعدم 
  .)2(كتراث باملواقف العربيةاال

تراجع األهداف (لقد انعكست سياسة إعادة هيكلة املصاحل الروسية يف الوطن العريب 
، سوريامثل " الراديكالية"سلبا على الدول العربية ) األيديولوجية على حساب األهداف االقتصادية

) 1992- 1989( خالل الفترة % 94 اليت تقلصت وارداهتا من األسلحة الروسية بنسبة العراق وليبيا
مليار دوالر خالل احلقبة  7,8 اليت بلغت العراقفقيمة مشتريات ). 1989- 1986(مقارنة بالفترة 

وظلت روسيا ترفض الطلب . 1992 مليون دوالر خالل سنة 500تقلصت إىل ) 1986-1989(
 عهد االحتاد القاضي باستفادهتا من ختفيضات أسعار السالح اليت كانت حتظى هبا يفالسوري 

 من اقتناء ليبياومل تتمكن . السوفيايت، األمر الذي حال دون حصوهلا على األسلحة املتطورة نسبيا
  .)3(حاجياهتا من األسلحة الروسية؛ بسبب تقيد موسكو بالعقوبات الدولية املفروضة على طرابلس
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  :)تركيا وإيران( تنمية العالقات مع دول اجلوار :مية اجلمهوريات اإلسال-ج
هناك عامالن أساسيان يدفعان باجلمهوريات اإلسالمية الست آلسيا الوسطى والقوقاز إىل 

 الدولتفضيل التعامل وتنمية الروابط االقتصادية والثقافية مع كل من تركيا وإيران على حساب 
املوقع اجلغرايف لتركيا ، األول: )1(ريب على وجه العموم بشكل خاص والعامل الع"الوطنية"العربية 

: الثاينوإيران اللتني متثالن أحد املنافذ الرئيسية اهلامة للجمهوريات اإلسالمية املستقلة على البحار، و
وهو أن سكان هذه اجلمهوريات املترتبة عن اهنيار االحتاد السوفيايت يعود أصل غالبيتهم إىل الترك 

إىل الفرس، وبالتايل فهي أكثر ) % 8,4(مثة فهم أقرب إىل تركيا لغة وثقافة، واألقلية ومن ) % 75(
  .ارتباطا بإيران حضاريا وثقافيا ومذهبيا، وينتمي الباقي إىل عرقيات خمتلفة

إن ما مييز اجلمهوريات اإلسالمية الست هو تدين مستوياهتا االقتصادية مقارنة بباقي دول 
 شعور عام هبويتهم القومية والتمسك بالقيم الثقافية اإلسالمية كنمط الرابطة، ويشيع لديهم

للسالح النووي ) كازاخستان(عالوة على ذلك، فإن امتالك إحدى هذه اجلمهوريات . )2(للعيش
  . جيعلها حمل تنافس إقليمي من طرف تركيا، إيران وإسرائيل بدرجة أوىل والدول العربية بدرجة أقل

 إىل استقطاب -اليت حتدوها رغبة يف لعب دور إقليمي-ي إيران هذا ما يفسر سعلعل 
أعلنت عن إنشاء منظمة التعاون االقتصادي إذ اجلمهوريات اإلسالمية آلسيا الوسطى والقوقاز، 

للدول اإلسالمية، ومنظمة تعاون للدول املطلة على حبر قزوين تضم كل من روسيا كازاخستان 
يتم مبوجبها تصدير الغاز ) 1992(ب إبرامها التفاقية مع أرمينيا إىل جان. وتركمنستان وكذا إيران

وفضال عن دورها النشط يف . الطبيعي اإليراين إىل أرمينيا، ومساعدهتا على بناء مصنع لتكرير البترول
يف املنطقة باالستفادة من " ثورية"األذربيجاين، تأمل إيران يف إحداث نقلة -تسوية الرتاع األرميين

  .)3(النووية الكازاخستانية املوروثة عن االحتاد السوفيايتاألسلحة 
أما تركيا اليت ترغب يف استعادة دورها التارخيي يف املنطقة باستنادها إىل العامل العرقي والدعم 

لف الناطو وذات نظام علماين، ميكن أن تلعب دورا مكمال حاألمريكي باعتبارها عضوا يف 
حتجيم النفوذ اإليراين يف اجلمهوريات اإلسالمية :  األمريكية يف املنطقةإلستراتيجية الواليات املتحدة

 - املستقلة، واحليلولة دون قيام نظم إسالمية أصولية متطرفة، وتفادي احتمال وقوع حتالف عريب
  .إسالمي
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إن القوى ..((:  الدور الذي ميكن أن تلعبه تركيا يف املنطقةعنتقول الباحثة العربية نازيل معوض 
الغربية جتد لنفسها مصلحة أكيدة يف أن يكون لتركيا اليد الطويل يف هذه اجلمهوريات اإلسالمية، حبكم التحالف 

 التركي عنصر توازن أو قوة توازنية من جهة نظرها يف مواجهة إيران يف املنطقة، األطلسي، حيث ميثل النظام
وبالتايل، البد من االعتراف بأن هناك معونة غربية قوية لتركيا ملساعدهتا على بسط سيطرهتا على اجلمهوريات 

  .)1))(اإلسالمية املستقلة الست
لتركي يف املنطقة، وتشجع النخب  فإن الواليات املتحدة األمريكية ترحب بالدور الذلك،

قال رئيس . )2( بالنموذج التركي العلمايناإلقتداءالسياسية يف مجهوريات آسيا الوسطى والقوقاز على 
فيما أبدى رئيس . )3))(إننا نريد إقامة اقتصاد السوق احلرة، والنموذج الوحيد أمامنا هو تركيا((: كازاخستان

الطريق احملتمل لتطور أوزباكستان املستقلة هو نفس ((سطى نفس الرغبة اإلدارة الدينية ملسلمي آسيا الو
كية احلديثة من حيث قيام نظام علماين يتوىل إدارة احلكم والتمسك بأحكام الدين رالطريق الذي انتهجته الدولة الت

 ا مل يطرح أي مسؤول من تلك اجلمهوريات أو غريها مسألة إقامة روابط معمبين. )4))(اإلسالمي
  . )5(البلدان العربية بناء على العالقات التارخيية والدينية

هناك خماوف عربية حول احتمال حتالف اجلمهوريات اإلسالمية املوروثة عن االحتاد السوفيايت 
فقيام تكتل جديد يف املنطقة واحتمال . على حساب املصاحل العربية) تركيا وإيران(مع دول اجلوار 

النووي والدور التركي املتزايد املدعوم من طرف اإلدارة األمريكية قد حصول إيران على السالح 
  .، ومن ورائها إسرائيل)6(خيل بالتوازن القائم يف الشرق األوسط لصاحل اهليمنة األمريكية

 على خربة فيما خيص عالقاهتا السابقة مع االحتاد "الوطنية " العربيةالدول ورغم توفر ،هكذا  
 توظيفها يف تنمية روابط شاملة مع اجلمهوريات اإلسالمية آلسيا الوسطى السوفيايت اليت ميكن

  . العربية ليست ضمن أولويات هذه اجلمهورياتالبلدانوالقوقاز، إال أن كل املعطيات تدل على أن 
 فإن أولويات إعادة ،فمهما كان شأن تعاطف شعوب األخرية مع املقاومة العربية الفلسطينية

عليها انتهاج سلوك سياسي خارجي قد ال يكون يف صاحل القضايا العربية، ترتيب البيت تفرض 
بدليل أن أوزباكستان اليت توجد فيها أقوى احلركات األصولية اإلسالمية، كانت أول دولة إسالمية 

  .)7(يف آسيا الوسطى تقيم عالقات دبلوماسية مع الدولة العربية
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ناهيك عن املصاحل االقتصادية، السياسية واالستراتيجية، تلعب العوامل اجلغرافية التارخيية، 
 دورا بارزا يف صياغة القرار السياسي اخلارجي للجمهوريات -مثلما أسلفنا الذكر-والثقافية 

لدان العربية، السيما يف ظل اإلسالمية اليت تتفاعل مع كل من تركيا وإيران أكثر مما تتفاعل مع الب
  .)1(التجزئة والسلبية اليت يعاين منها الوطن العريب

يعوز بعض احملللني السياسيني بقاء العالقات العربية مع اجلمهوريات اإلسالمية يف أدىن مستوى 
فقد ناشد رئيس أذربيجان . هلا إىل عجز الطرف العريب عن بلورة روابط شاملة مع هذه اجلمهوريات

ول العربية من أجل تنمية العالقات بني الطرفني يف مجيع اجملاالت السياسية، االقتصادية والتجارية الد
 إىل عدم اتضاح الرؤية -حسب أحد مسؤويل كازاخستان-ويعود ذلك .  أي جتاوبىدون أن يلق

فه الكثري  تطوير عالقاهتا مع مجهوريات آسيا الوسطى يكتنمنبالنسبة للدول العربية اليت ظل موقفها 
  .)2(من الغموض
حذر ذات املسؤول من أن استمرار وقوف الدول العربية واإلسالمية موقف املتفرج من كما 

 النظر إىل تلك  أنت األحداث واكتفائها بتقدمي املصاحف واهلدايا ملسلمي آسيا الوسطى، أياتطور
  .)3(رف الغرياجلمهوريات من زاوية ثقافية ودينية فقط سيترك فراغا قد يستغل من ط

 اليت تتوفر على خربة يف -"الوطنية"مبا يف ذلك الدول ذات األنظمة -مبعىن أن الدول العربية 
السوفياتية عجزت عن تنمية روابط شاملة مع ورثة االحتاد السوفيايت، والسيما -جمال العالقات العربية

ا تصحيح خلل التوازن الناجم مع اجلمهوريات اإلسالمية يف آسيا الوسطى والقوقاز، واليت من شأهن
عن تفكك االحتاد السوفيايت، فاسحة بذلك اجملال أمام إسرائيل لالستحواذ على املنطقة، األمر الذي 

 . اإلسرائيلي-يعين تعميق اختالل التوازن العريب
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  : يف ظل اهليمنة األمريكية على العامل"الوطنية" العربية الدول -02
الدول العربية إن شروع السوفيات يف بناء حتالفات جديدة مع الغرب كان على حساب 

كتب معلق صحفي . )1()1991-1985(ملرحلة الغورباتشوفية  الكثري خالل ات خسراليت "الوطنية"
واملقلق ((: حول اآلثار السلبية لسياسة الوفاق الدويل اليت انتهجها غورباتشوف على العرب بشكل عام

واألمن القومي لألمة العربية ... يف ذلك أن العرب يشعرون أن هذا الوفاق اجلديد يأيت على حساب املصاحل العربية
  . )2())" االعتدال والسالم" دفع السوفيات للعرب إىل تقدمي تنازالت والدخول يف مساومات حتت شعار من خالل

وما زاد األمر تعقيدا هو أن االحتاد السوفيايت مل يغري فقط وجهته حنو الغرب، بل زال متاما عن 
طب األمريكي نفراد القإ، األمر الذي أدى أوتوماتيكيا إىل )1991ديسمرب (الوجود كقوة عظمى 

أي حتول النظام الدويل من نظام ثنائي . املنتصر يف احلرب الباردة وإمساكه بناصية التوازن الدويل
  .القطبية إىل نظام ذي القطبية الواحدة

هذا يعين أن الوحدات السياسية الصغرى املوالية ملوسكو يف زمن الصراع بني الشرق والغرب 
 يف )3( مل يعد لديها هامشا متسعا للحركة واملناورة السياسية-"ميةالتقد"مبا يف ذلك الدول العربية –

ظل اختالل التوازن الدويل، على اعتبار أن الواليات املتحدة اليت خرجت منتصرة يف مباراهتا التارخيية 
 نفرادها بالعامل متر دون تطويع النسق الدويل بالكيفية اليت تراهاإمع االحتاد السوفيايت لن تترك فرصة 

  .)4(مواتية خدمة ملصاحلها
كانت مالمح النظام العاملي اجلديد قد برزت إىل السطح يف الوقت الذي كان فيه االحتاد 

وكان الرئيس األمريكي آنذاك جورج بوش بعد أيام من انتهاء حرب . السوفيايت يسري حنو اهلاوية
إن ((يد أمام الكونغرس األمريكي  عبارة النظام الدويل اجلد1991اخلليج الثانية قد استعمل يف مارس 

] أمريكي[حرب اخلليج كانت احملك األول لعامل أخذت تربز معامله، عامل فيه األمل احلقيقي يف إجياد نظام دويل 
   .)6( تسعى يف ظله واشنطن إىل لعب دور اآلمر والناهي)5())جديد
  : نفراد الواليات املتحدة باجلنوبإ -أ

تبة عن التحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت وتداعياهتا ويف مقدمتها من النتائج املباشرة املتر
نفراد الواليات املتحدة األمريكية وسيطرهتا على العامل إتفكك االحتاد واندثاره كقوة عظمى هي 

 -رغم قوهتا العسكرية–الثالث، والسيما بعد حتالف روسيا االحتادية مع الغرب وإعالن تبعيتها 
  .لواشنطن
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جدت الواليات املتحدة نفسها يف مرحلة ما بعد االحتاد السوفيايت وحيدة يف الساحة لقد و
بعد اهنيار احلرب الباردة، ظهر أن الواليات املتحدة األمريكية حققت تفوقا ((: كاتب عريبقال . الدولية

د الدويل وهي متسك بزمام قضيتني أساسيتني، األوىل على الصعي...برزت... و...السوفيايتإستراتيجيا على االحتاد 
أن التغيري الذي طرأ على ((أي . )1())...التفوق التكنولوجي العسكري، والثانية التفرد بالقرار السياسي الدويل

 أدى إحدى الدولتني العظميني أحدث تغيريا كبريا يف الوضع االستراتيجي يف العامل، فالتغيري يف هذا التوازن العاملي
  .)3(، واليت أضحى اجملال أرحب بالنسبة هلا للحركة يف اجلنوب)2 ())إىل بروز الدولة العظمى يف العامل

عالوة على ذلك فإن تفوق الرأمسالية على االشتراكية يشجع واشنطن على الترويج للمبادئ 
ذلك الدول العربية مبا يف -واألسس اليت يقوم عليها النظام الرأمسايل الذي يتعني على دول اجلنوب 

.  انتهاجه إذا أرادت أن جتد لنفسها مكانا حتت مشس النظام العاملي اجلديد-ذات التوجه االشتراكي
 وبعد أن أدركت خلو العامل من أي منافس حقيقي يف حجم االحتاد السوفيايت أمريكامبعىن أن 

 يف زمن القطبية الثنائية كانت حتتمي بالسوفيات اليت أخذت تبعث برسائل مشفرة إىل دول اجلنوب
واملعروفة مبواقفها املعادية للغرب، مذكرة إياها أن املظلة السوفياتية قد زالت من على رؤوسها، ومل 

املظلة األمريكية، وأن عليها أن تتكيف مع املعطيات اجلديدة اليت أفرزهتا املتغريات الدولية سوى  تبق
لواليات املتحدة تشعر بعد انتهاء احلرب الباردة أهنا القوة الوحيدة اليت فا((. واإلقليمية، واالنصياع لألمر الواقع

  . )4 ())جيب أن ينصاع إليها كل العامل
 قوى انبعاثكانت نوايا واشنطن يف إحكام سيطرهتا على اجلنوب وتقويض كل حماوالت 

ايت، حيث أصدر جديدة من شأهنا هتديد املصاحل احليوية للغرب قد ظهرت قبل تفكك االحتاد السوفي
تضمنت األهداف " األمن القومي للواليات املتحدة" وثيقة حتت عنوان 1990البيت األبيض يف مارس 

  . االستراتيجية واالقتصادية والسياسية ألمريكا يف الشرق األوسط
تنص الوثيقة اليت أكدت على أمهية وحيوية موارد الطاقة لألمن واالزدهار األمريكي على 

دادات النفط من الشرق األوسط إىل الواليات املتحدة دون معوقات، أي إجهاض وجوب ضمان إم
ويزعم معدو الوثيقة أن الشرق . كل احملاوالت اليت تشكل خطرا على املصاحل األمريكية يف املنطقة

األوسط مثال إلقليم ال تستقر فيه املصاحل اإلستراتيجية األمريكية رغم تضاؤل عوامل الصراع بني 
والغرب، وأن املصاحل األمريكية تفرض ضمان أمن إسرائيل والدول العربية املعتدلة يف صد الشرق 

  . على حساب القوى العربية املتطرفة)5(أخطار التطرف واإلرهاب يف املنطقة
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  : الثأر من بقايا االحتاد السوفيايت/ تصفية احلسابات-ب
خارجي هبدف " عدو"حتتاج األنظمة السياسية يف بعض األحيان خالل مراحل تطورها إىل 

ديد الذي ميثله العدو املفترض سواء أكان حقيقيا أو ومهيا لتحقيق غرض ما أو توظيف اخلطر والته
الباردة حتديا أيديولوجيا رب وقد ظل االحتاد السوفيايت يشكل طيلة احل. تربير سلوك سياسي معني

وهتديدا أمنيا للغرب الذي وجد يف ذلك مربرا لتطوير قدراته العسكرية بتخصيص نسب مرتفعة من 
وألن اخلطر السوفيايت قد زال باهنيار .  العامة لقضايا الدفاع ودعم هيمنة العقلية العسكريةامليزانية

لضمان استمرار منو اآللة العسكرية " عدو جديد"مصدره كان لزاما على الغرب البحث عن البديل 
  .)1(الغربية بنسب مرتفعة

يت تبحث لنفسها عن خصم جديد إن القوى الغربية املهيمنة على العامل ما بعد االحتاد السوفيا
إن ((: قال أحد الباحثني الغربيني. قد يكون ومهيا لتربير سياستها التوسعية وخدمة مصاحلها اآلنية

ولكي يربروا مصروفاهتم املخصصة  يتامى احلرب الباردة يفتشون ألنفسهم عن خصم لكي حيافظوا على مستواهم،
 التأكيد على أن اخلطر الذي يهدد الغرب مصدره ويذهب بعض اخلرباء إىل .)2))(لشؤون عسكرية

 فقد يكون اإلسالم األصويل أو أنظمة راديكالية تشكل السياسي،اجلنوب، بصرف النظر عن لونه 
امتدادا لالحتاد السوفيايت املنهار، من حيث كوهنا متثل حتديا جديدا للمصاحل احليوية للغرب، مادام أنه 

واهنيار جدار " إمرباطورية الشر" السوفيايت الذي زال بزوال سيحل حمل التهديد) خطر اجلنوب(
  . )3(برلني

بدأ هذا التوجه الغريب يتبلور مع بروز مالمح تفكك االحتاد السوفيايت، وجتلى ذلك بوضوح يف 
: 1988حمتوى التقرير الصادر عن جلنة التخطيط االستراتيجي التابعة لوزارة اخلارجية األمريكية عام 

 احلرب الباردة قد انتهت، واالحتاد السوفيايت مل يعد عدوا للغرب بالطريقة اليت كان عليها يف السابق، أما وأن((
 األصولية :فإن مصادر التهديد البديلة ستكون خالل السنوات القادمة هي مصادر عدم االستقرار يف العامل

 على العرب واحللف األطلنطي أن يكون مستعدا اإلسالمية يف العامل الثالث، واألنظمة السياسية غري املستقرة، وأن
اخللفية التارخيية ((: وهذا ما أشار إليه فرنسوا كايتو بقوله. )4 ())جيدا ملواجهة هذه املصادر اجلديدة للتهديد

غزو فرنسا [املرسومة يف أذهان الفرنسيني هي مزيج من الغزو العريب لفرنسا يف القرن الثامن، ومن حرب اجلزائر 
  .)5 ())فاقم النمو السكاين والتعصب اإلسالمويت، أما اخللفية االجتماعية فهي اخلوف من ]ئرللجزا
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حلرب الباردة هتدف إىل إقامة عالقات إستراتيجية ثابتة  هانتنغتون أنه إذا كانت ايرى صامويل
احلرب هذه أي مبنية على التوازن بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت، فإن الصراع ما بعد 

، وهدف الغرب يف ظل الصراع )بني الشمال واجلنوب(سيكون بني العامل الغريب وبقية العامل 
من تنمية قدراهتا " الراديكالية" الغربية وعلى رأسها الدول العربية احلضاري اجلديد هو منع الدول غري

اإلسالمي -يف إدانة ما أمساه بالتحالف الكونفوشيوسي  ولذلك مل يتردد هذا الباحث.)1(العسكرية
 بتصدير معدات عسكرية من كوريا الشمالية والصني إىل الدول -على حد زعمه-الذي مسح 

، معتقدا أن اهلدف من هذا التحالف سوريا وليبيا، العراق، اجلزائرة يف اإلسالمية املتمثل-العربية
   .)2(اجلديد هو خلق توازن مع الغرب، من خالل نقل التكنولوجية العسكرية

إن حسم الصراع التارخيي واأليديولوجي لصاحل الواليات املتحدة ولد لدى صناع القرار 
، الذي لن يكتمل إال بعد تصفية احلسابات مع )3(يالسياسي األمريكي نشوة وروح االنتصار النهائ

،  والسيما تلك "الوطنية"أعداء األمس من بقايا االحتاد السوفيايت، ويف مقدمتهم الكيانات العربية 
املعروفة بثروهتا البشرية أو االقتصادية، سواء واكبت النظام العاملي اجلديد أم مل تواكبه، لكوهنا 

الغرب، حتديا استراتيجيا له، ومن مثة فهو لن يتردد يف إثارة األحقاد أضحت تشكل، من وجهة نظر 
 )العراقحالة (، والوقوف وراء الدسائس واملؤامرات )اجلزائرحالة ()4(الدينية واإلثنية والقومية

  .  )5(اهلادفة إىل تقويض الطموحات الوطنية لبعض النخب السياسية العربية
فض الرتاعات بالطرق السلمية ميثل أحد املبادئ اليت يقوم  اإلدارة األمريكية أن رغم ادعاء

عليها النظام العاملي اجلديد لفترة ما بعد االحتاد السوفيايت، إال أن التعامل مع خمتلف القضايا الدولية 
يف عصر سيطرة القطب الواحد، جيب أن يتم من منظور أمريكي حبت، أي العزف املنفرد للواليات 

وفق ] مبا يف ذلك العامل العريب[إعادة ترتيب العامل(( على املسرح الدويل، لكي يتسىن هلا املتحدة األمريكية
  . )6())حاجاهتا وإستراتيجيتها

 اليت تتهمها مبساندة حزب اهللا  سورياهذا ما يفسر السلوك األمريكي املعادي لكل من لعل 
ضمن نفس . مها لإلرهاب الدويل بدعليبيا بامتالكه ألسلحة الدمار الشامل، والعراقيف لبنان، و

، لكنها سورياالسياق اعترضت أملانيا سبيل سفينة شحن كان على متنها دبابات تشيكية موجهة إىل 
  .)7(كانت تغض الطرف عن األسلحة املتدفقة على إسرائيل
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مل يدرج برناجمها النووي ضمن دائرة  امتالكها لألسلحة النووية إال أن إسرائيلمن رغم على ال
- ففي الوقت الذي أصبحت فيه بعض الدول العربية. ل مع الربامج النووية العربيةاملناقشة مثلما حص

 خطرا على األمن واالستقرار يف العامل، مل جيرأ ، من منظور النظام العاملي اجلديدتشكل،اإلسالمية 
أحد على توجيه أي لوم إلسرائيل اليت أضحت متتلك مفتاح إخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة 

اخللود إىل رهان ...كيف ميكن إقناع دول معينة((: 1994 سنة دبلوماسي عريبتساءل . ار الشاملالدم
  . )1()) ؟...السالم ودولة يف املنطقة تنشر مظلتها النووية فوق الوطن العريب الكبري

إنه منطق النظام العاملي اجلديد الذي أضحى يعتمد على ازدواجية املعايري عندما يتعلق األمر 
إن (( :قال األستاذ كمال شاتيال". األعداء اجلدد"دول العربية، والسيما تلك املصنفة ضمن خانة بال

مالمح النظام الدويل اجلديد أصبحت واضحة من حيث اعتماد املعايري املزدوجة يف التعامل مع مشكالت العامل 
الشامل، ويدافع عن احتفاظ إسرائيل الثالث والعرب واملسلمني، فهذا النظام يطالب العامل برتع أسلحة الدمار 

 الدولومن مثة فهو نظام جائر يف غري صاحل . )2 ())باألسلحة النووية اليت تنتهك السالم واملواثيق الدولية
كتب باحث عريب حول وضع .  اليت بات لزاما عليها دفع مثن اختالل التوازن الدويل"الوطنية"العربية 

أعتقد أن املتغريات الدولية األخرية مل تكن مواتية للنظام العريب أو (( :يد قائالالعرب يف ظل النظام العاملي اجلد
  .)3())...للوضع يف املنطقة العربية

 العربية واليت تنذر باالنفجار يف أية حلظة البلدانإن التناقضات الداخلية احلادة اليت متر هبا معظم 
 )4(ة من طرف املنتصرين يف احلرب الباردة عن املساومات والضغوط املمارس-إىل حد كبري-نامجة 

اليت فضل ) حالة الشعب اجلزائري(الذين جيدون بدون شك لذة يف معاناة بعض الشعوب العربية 
علق عبد . حكامها يف زمن ما تأييدهم للمعسكر االشتراكي على حساب املعسكر الرأمسايل الغريب

 واستعدادها للثأر وتصفية حساباهتا مع القوى املناوئة اإلله بلقزيز حول إنفراد الواليات املتحدة بالعامل
وها حنن نشهد يف ظل هذا التعديل احلاسم يف النظام الدويل عملية (( :لسياستها بعد زوال الرادع السوفيايت

بفعل –انقالب صارخ للشهوانية األمريكية من كل عقال، ومتاهي الرغبة واإلرادة بعد أن عجزت اإلرادة طويال 
 أشبه ما -بعد سقوط الرادع السوفيايت–لقد أصبح مشهد العالقات الدولية .  عن أن حتقق الرغبة-بح الدوليةالكوا

  .)5())يكون بفيلم من أفالم رعاة البقر، حيث ميارس الكوبوي طقوس القتل بتلذذ
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  : ةـاحل األمريكيـ األمم املتحدة يف خدمة املص-ج
تاحة لدول العامل إذا كانت منظمة األمم املتحدة يف ظل التوازن الدويل متثل إحدى اآلليات امل

 للتعبري عن قضاياها وحتقيق بعض طموحاهتا؛ بفعل الدور الذي -مبا يف ذلك الدول العربية–الثالث 
كانت تلعبه املنظومة االشتراكية كقطب سياسي موازي بقيادة االحتاد السوفيايت القادر على استعمال 

مر مل يعد كذلك بعد اختالل التوازن حق الفيتو يف حالة اإلضرار مبصاحله أو هتديد حلفائه، فإن األ
حيث أضحى بإمكان القطب املهيمن على النسق الدويل . الدويل لصاحل الواليات املتحدة األمريكية

توظيف هذه اهليئة األممية خلدمة مصاحله، من خالل القرارات الصادرة عن جملس األمن واجلمعية 
  .يعارضه أحدن ، دون أ)1(العامة للمنظمة
 : قائالس التميمي عن حتول منظمة األمم املتحدة إىل جمرد هيئة تابعة للقطب املسيطركتب ادري

فمجلس األمن الدويل كان أثناء سنوات احلرب الباردة ساحة مواجهة بني موسكو وواشنطن، حتول إىل جمرد .. ((
مم املتحدة قرارات مؤسسة الستصدار القرارات اليت تراها واشنطن، حىت وإن مل حيدث أن صدرت يف تاريخ األ

هبذا العدد الكبري إزاء أي أزمة دولية كما حصل مع أزمة الكويت، وبدون شك، فلوال ضعف االحتاد السوفيايت 
أمام الواليات املتحدة األمريكية مل يكن حيدث كل الذي حدث يف جملس األمن ليس على صعيد عدد القرارات 

  . )2())بل حمتواها أيضا
حدة يف ظل النظام العاملي اجلديد أداة طيعة يف يد واشنطن اليت انتهزت لقد أضحت األمم املت

. فرصة زوال االحتاد السوفيايت لتحقيق ما عجزت عن بلوغه يف عصر الصراع بني الشرق والغرب
قال أحد املتدخلني خالل ندوة حول الصهيونية والعنصرية عقد منذ فترة يف سوريا بشأن تبعية األمم 

استولت الواليات املتحدة، بعد اهنيار املنظومة االشتراكية وحرب اخلليج، على األمم املتحدة (( :ااملتحدة ألمريك
وكتب . )3())وجعلتها الغرفة اخللفية لعملياهتا، فمرة تتستر بقراراهتا املمالة إمالء، ومرة حتيلها إىل االستيداع

كانت (( :يار االحتاد السوفيايت قائالجيف سيمونز حول حتكم الواليات املتحدة يف جملس األمن بعد اهن
الرسالة واضحة بعد اختفاء االحتاد السوفيايت، أصبحت واشنطن تشعر حبرية ممارسة الضغط على جملس األمن كما 

   .)4 ())مل حيدث من قبل
قال باحث عريب خبصوص توظيف هذه اهليئة من طرف معسكر الشمال بقيادة الواليات كما 

 القرار الدويل، -إذا جاز التعبري–إن دول الشمال حتتكر دستوريا (( :سكر اجلنوباملتحدة على حساب مع
من خالل جملس األمن وتفرضه على دول اجلنوب، بدون أن يكون للجنوب احلق يف املشاركة الفاعلة يف جملس 

  .)5 ())...األمن أو املسامهة يف القرارات األممية، مبا فيها القرارات اليت تعين شعوب اجلنوب مباشرة
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 1974 الصادر عن اجلمعية العامة للمنظمة عام 3379 فقد جرى إلغاء القرار رقم ،بالفعل

، وهي سابقة حتدث ألول مرة يف تاريخ املنظمة، إذ كيف املتضمن املساواة بني الصهيونية والعنصرية
 الذي 731ميكن أن تلغي اجلمعية العامة قرارا أصدرته بنفسها ؟ وإصدار جملس األمن للقرار رقم 

 باخلضوع لرغبة واشنطن ولندن القاضية بتسليم الليبيني املتهمني يف حادث سقوط ليبيايطالب 
  . )1(ليبياإلصدار قرارات مماثلة الحقا ضد متهيدا ) 1988(الطائرة األمريكية 

يف مقابل إصرار البيت األبيض على تنفيذ القرارات الصادرة عن األمم املتحدة ضد الدول 
، مل تبذل أي جهد إلرغام إسرائيل على تطبيق عشرات القرارات الصادرة ضدها، "املغامرة"العربية 

دعوة إسرائيل إىل السماح بعودة الفلسطينيني القاضي ب 1992 من بينها القرار الصادر يف جانفي
   .)2(املطرودين إىل أراضيهم

، صرح بطرس غايل األمني العام 799باإلضافة إىل ذلك، وعلى إثر خرق إسرائيل للقرار 
 إن اجمللس بعدم املطالبة بامتثال إسرائيل ال يويل أمهية متكافئة إىل تنفيذ قراراته(( :السابق لألمم املتحدة قائال

وقيل آنذاك أن مثة ضغط متارسه الدول العربية اليت كانت يف انتظار القرار، بيد أن االنتظار  .)3())مجيعا
؛ بسبب تأييدها من طرف الواليات )799(كان بال فائدة، وجتاهلت إسرائيل حمتوى القرار املذكور 

  .   )4(املتحدة األمريكية
ة منذ زوال االحتاد السوفيايت من اخلريطة إن ما مييز القرارات الصادرة عن األمم املتحد

؛ بسبب غياب الفيتو السوفيايت، وجلها موجه ضد القوى )5(اختاذها الفائقة يف سرعةالالسياسية هو 
  .  )6(املعادية لواشنطن، الشيء الذي يفسر خيبة أمل احلركات الوطنية العربية
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  :اآلثــار املباشـرة: املطلب الثاين
، "البرييسترويكا"جيمع احملللون السياسيون على أن التحوالت السياسية العميقة املتمخضة عن 

واليت أفضت يف هناية  1985 املعلنة من طرف غورباتشوف عام" التفكري اجلديد"و" الغالسنوست"
وزواله من اخلريطة السياسية كدولة عظمى بعد ختليها  1991 األمر إىل تفكك االحتاد السوفيايت سنة

عن التزاماهتا إزاء القضايا العربية، وكأحد قطيب التوازن الدويل سبق له أن لعب يف زمن احلرب 
يف صراعها اإلقليمي مع إسرائيل "التقدمية"الباردة دورا رئيسيا يف دعم ومساندة الدول العربية 

هذا الصنف من ألمريكية، قد أثرت وال تزال وبشكل كبري على والدويل مع الواليات املتحدة ا
  . الدول

  :ةـاورة السياسيـش املنـدان هامـ فق-01
كلما كانت هناك تعددية أو ثنائية قطبية، كلما ازدادت قدرة الوحدات : مثة فرضية مفادها

ضاعفت السياسية الصغرية واملتوسطة على التحرك املستقل ضمن النسق الدويل، أي كلما ت
  .)1( الدول الفتية واملتوسطة على املناورة السياسيةتالتناقضات بني القوى العظمى، كلما ساعد

لقد وفر املعسكر الشرقي بقيادة االحتاد السوفيايت من خالل صراعه الطويل مع املعسكر الغريب 
روفة بتوجهاهتا بزعامة الواليات املتحدة األمريكية لألنظمة العربية ذات التوجه االشتراكي املع

اليسارية الراديكالية الوفية ملوسكو واملناوئة لواشنطن وحلفائها هامشا للمناورة اتسع نطاقه خالل 
فترة حكم خروتشوف الذي كان يراهن على حركات التحرر العريب إلحداث التوازن مع الغرب، 

حنو االنفراج الدويل، وأخذ يف التقلص التدرجيي عقب جميء برجينيف إىل احلكم، والذي كان جينح 
  .وأضحت مالمح زواله جلية إبان حكم غورباتشوف

فعندما أبت الدول الغربية تلبية حاجيات مصر القومية بقيادة مجال عبد الناصر من العتاد 
واألسلحة هبدف إنشاء جيش قوي مسلح بشكل جديد يستجيب ملتطلبات املرحلة؛ بسبب رفضها 

لغربية، مل جيد عبد الناصر بدا من اللجوء إىل االحتاد السوفيايت عن االخنراط يف األحالف العسكرية ا
طريق تشيكوسلوفاكيا اليت أبرمت معها اتفاقية تقضي حبصول مصر على أسلحة ثقيلة سوفياتية 

وحينما حاولت الدول الغربية فرض . )2( مليون دوالر250 و 225تراوحت قيمتها املالية ما بني 
، السيما بعد أن الروس إىل األخريةويلها ملشروع السد العايل، اجتهت  مقابل متمصرشروطها على 

أعلن السفري السوفيايت عن استعداد بلده ملنح مصر قرض بدون فوائد لتمويل املشروع، ووقوفه إىل 
  . )3(جانبها يف حرب السويس
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عندما ختلت أملانيا الغربية عن مسامهتها يف متويل سد الفرات الذي كان يكتسي أمهية قصوى 
جاجا ، احت1956بالنسبة للقيادة السورية، على إثر قطع األخرية لعالقاهتا الدبلوماسية مع بون عام 

على اعترافها بإسرائيل، ظهرت احلاجة إىل ممول جديد، ولن يكون بطبيعة احلال غري االحتاد 
السوفيايت املوافق وبدون تردد على مأل الفراغ الذي تركته أملانيا الغربية، السيما وأن املشروع كان 

 )1962(استقالهلا  جلزائر عقباوملا طلبت  .)1( مكافئا لسد أسوان مبصر-من وجهة النظر السياسية-
 نزع األلغام املنتشرة عرب مساحات شاسعة على احلدود مع الدول علىمن البلدان الغربية مساعدهتا 
 تقدمي مبالغ باهضة بالعملة الصعبة نظري  عليهاشترطأ" أحزمة للموت"اجملاورة، واليت كانت تشكل 

إن ((: تب أحد الباحثني العرب يقولك. )2(الروسسوى اللجوء إىل يها هذه املهمة، فما كان عل تنفيذ
نتهجها النظام العريب خالل تلك الفترة  قد أعطت الوطن العريب هامشا أكرب من حرية إسياسة التوازن الدويل اليت 

احلركة واملناورة السياسية على املسرح الدويل وخففت بالتايل من وطأة الضغوط الغربية الرامية إىل إقحامه والزج 
  . )3))(االحتواء املوجهة ضد االحتاد السوفيايت واملعسكر الشرقيبه يف سياسة 
قد مدت موسكو يدها للنخب السياسية العربية املوالية هلا يف عدة مناسبات وجدت نفسها ل

، 1970، 1957، 1956خالل سنوات : فيها يف وضع حمرج، مثلما حصل بالنسبة ملصر يف أربع مرات
قال أحد مسؤويل . )4(1983، 1982، 1973، 1967، 1957وام ، وسوريا يف مخس مرات يف أع1973

أجل  (( : ألحد الكتاب السوفيات1979اليمن اجلنويب عندما شنوا حربا ضد اليمن الشمايل يف عام 
  .)5))(بدأنا هذا العمل وإذا انتصرنا فسيكون هناك اليمن الكبري، وإذا فشلنا فإنكم سوف تساعدوننا وتنقذوننا

ألحداث اليت شهدهتا الساحة العربية اختذها االحتاد السوفيايت إزاء أ السلبية اليت ن املواقفبيد أ
، والسيما موقفه )1986(، والعدوان األمريكي على ليبيا )1982(الحقا، مثل الغزو اإلسرائيلي للبنان 

مبا ال حبجة غزوه للكويت، أظهرت ) 1991(املؤيد للواليات املتحدة يف محلتها العسكرية ضد العراق 
يدع جماال للشك أنه مل يعد مبقدور األنظمة العربية الوثيقة الصلة باالحتاد السوفيايت املراهنة على هذا 

كنا يف نظام القطبية ((: كتب أحد الصحفيني العرب قائال. األخري مثلما كان عليه األمر يف السابق
أما اليوم فيزداد وضعنا سوءا بينما إرادتنا مكبلة الثنائية، يف وضع سيئ، لكن إرادتنا كانت ما تزال ملك أيدينا، 

  . )6))(وقرارنا مقيد وحالة من الذهول وعدم الفعالية تنتشر من شرق وطننا إىل غربه ومن مشاله إىل جنوبه
إن جمال هامش املناورة الذي وفره السوفيات ألصدقائهم العرب حبكم معاداهتم للغرب ملدة 

بشكل طردي مع تقليصه اللتزاماته إزاءهم، وبشكل عكسي مع عقود من الزمن أخذ يف التقلص 
  .حماوالت تقاربه مع الغرب جتسيدا لرفضه مبدأ انقسام العامل إىل معسكرين
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  .52، ص )1995جوان  (118، العدد الشاهد، "القرار العريب يف صراع اإليرادات" ميشال كيلو، -)6(
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 غورباتشوف الغطاء أو املظلة السياسية احلمائية من على قد أزاح االحتاد السوفيايت يف عهدل
به وتراهن عليه، سواء الحتواء أعداء الداخل " تستأنس"رؤوس النخب السياسية العربية اليت كانت 

مبعىن أنه إذا كان االحتاد السوفيايت يف زمن التوازن الدويل . أو للتصدي ألعداء اخلارج) املعارضة(
احلرب الباردة ميثل أحد البدائل بالنسبة للعديد من األنظمة العربية لتقليص اهليمنة و) القطبية الثنائية(

اختالل التوازن الدويل (، فإنه مل يعد أمام هذه األنظمة يف عصر األحادية القطبية )1(والتبعية للغرب
ياب االحتاد فمع غ((. جمال أوسع للتحرك وصناعة القرار املستقل) وانفراد الواليات املتحدة بالعامل

 الروسي إىل التحالف الكامل مع الغرب انتهت تقريبا مساحة املناورة املستقلة أمام هالسوفيايت واجتاه وريث
، والسيما أولئك الذين كانت تربطه هبم عالقات مميزة، والذين انكشف وتعرى خطاهبم )2))(العرب

هذه التغريات بتقليص مساحات حرية حيث ارتبطت ((: قال عز العرب حممد. )3(األيديولوجي التقليدي
  .)4)) (احلركة اخلارجية اليت كانت تتمتع هبا بعض الدول الصغرية ومنها الدول العربية إبان القطبية الثنائية

أثبت النظام العاملي اجلديد أن ارمتاء بعض األنظمة العربية يف أحضان االحتاد السوفيايت أثناء 
اليت ال ختلو من - قضاياها املصريية، مل يكن خيارا أفضل رغم املزايا احلرب الباردة واملراهنة عليه يف

  .  اليت وفرها هلا يف مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية-مساوئ
الغرب انطالقا من مصاحلهم -مل يعرف العرب كيف يندجمون يف صراع الشرق((: قال صحفي عريب

. رب ضد الشرق بداللة مصاحل ومواقف الدولتني الكبريتنياخلاصة، فاحنازوا إىل الشرق ضد الغرب أو إىل الغ
- شكل هزمية مباشرة لقسم منهم، دون أن يترجم انتصار األخرى - االحتاد السوفيايت-لذلك أخذ اهنيار إحدامها 

  . )5))( إىل انتصار للطرف العريب الذي عادى السوفيات وناصرها-أمريكا
البرييسترويكا وتداعياهتا، استمرت األنظمة العربية عالوة على فقداهنا هامش املناورة؛ بسبب 

يف التعامل واحلوار مع " الصيغة املنفردة"وعلى غرار باقي األنظمة يف العامل العريب تفضل " الوطنية "
احمليط اخلارجي الذي أضحى مشكال من تكتالت سياسية، اقتصادية وعسكرية كربى، مما جيعلها يف 

  . التايل لقمة صائغة يسهل ابتالعهاموقع تفاوضي ضعيف، وأضحت ب
لكن ما السبيل للخروج من املأزق االقتصادي واحلضاري اليت تواجهه هذه األنظمة يف ظل 

  املتغريات والتحوالت املتسارعة اليت يشهدها النظام العاملي ؟
  ـــــــــ 

  .264، 263، مرجع سابق، ص "عريباهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن ال"حسن أبوطالب، يف  . د-)1(
  .215، نفس املرجع، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"حممد السيد سليم، يف  . د-)2(
  .50مرجع سابق، ص املصرية الفرنسية، ندوة الحسن نافعة، . د-)3(
  .2000، عدد جويلية السياسة الدولية التسعينات،  حممد عز العرب حممد، ندوة السياسات اخلارجية للدول العربية يف–)4(
  .55 ميشال كيلو، مرجع سابق، ص -)5(

  
  
  



  223

  :ورةـة املتطـ احلرمان من احلصول على األسلح-02
 شبه كلي على السالح اكانت العديد من الدول العربية يف زمن القطبية الثنائية تعتمد اعتماد

 ليبيا وبدرجة أقل اجلزائر وسوريايد لكل من السوفيايت الذي شكل املصدر الرئيسي أو الوح
 الذي شرع يف تنويع مصادر تسليحه لتشمل دول أخرى، وإنتاج بعض أنواع األسلحة العراقو

إىل اعتماد بعض  ، األمر الذي أكد عليه باحث عريب عندما أشار)1(بترخيص من االحتاد السوفيايت
 االشتراكية بشكل عام كمصدر للتسلح،  بشكل خاص وعلى املنظومةالروسالدول العربية على 

فعلى سبيل . )2( يكون جذريا يف دول عربية معينة، مما مسح هلا بالتحرك بفضل هذا املصدرااعتماد
املثال ال احلصر، وردا على تلقي إسرائيل مساعدات عسكرية مكثفة على إثر اندالع احلرب العربية 

 مصر نقل معدات عسكرية، أسلحة وذخائر إىل ، شرع االحتاد السوفيايت يف)1973(اإلسرائيلية 
  .)3( سورياو

التفكري "التحالف املنتهجة من طرف االحتاد السوفيايت مبوجب / سياسة التقاربيف ظل
 واندثار االحتاد وما ترتب عنه من اختالل يف التوازن الدويل لصاحل الواليات املتحدة اليت ،"اجلديد

، )4(اب التنسيق والتكامل العريب يف ميدان صناعة األسلحة غيمقابلأصبحت تسيطر على العامل، 
  . )5(الروسي/بدرجة كبرية بتباطؤ أو تدفق السالح السوفيايتوتأثرت الدول العربية املعنية والزالت 

، ميز أحد "الوطنية"بني االحتاد السوفيايت والدول العربية آلثار املترتبة عن فك االرتباط ل سردهيف 
  :)6(يني العرب بني ثالثة أنواع من اآلثاراخلرباء العسكر

آثار نامجة عن تراجع قدرات االحتاد السوفيايت يف ميدان تصدير األسلحة واملعدات احلربية إىل  -1
  .زبائنه العرب عرب القنوات الرمسية

آثار مترتبة عن استحالة االستمرار يف االعتماد على أنظمة األسلحة السوفياتية الصنع، السيما  -2
  .فيما خيص خدمات ما بعد البيع

ث، أي عدم وجود سيطرة لآثار نامجة عن حالة الضعف واالنقسام اليت متيز مجهوريات الكومنو -3 
  .مركزية على األسلحة املوروثة عن االحتاد السوفيايت، بل مثة عدة أطراف تتحكم فيها

  
  
  
  

  ـــــــــ
  .219، مرجع سابق، ص "وفيايت وتأثرياته على الوطن العريباهنيار االحتاد الس"حممد السيد سليم، يف  . د-)1(
  .178هيثم الكيالين، مرجع سابق، ص . د-)2(
  .145  أليكسي فاسلييف، مرجع سابق، ص -)3(
  .163 مرجع سابق، ص العامل العريب يف ظل املتغريات الدولية، حتديات  يفهيثم الكيالين. د-)4(
  .219، مرجع سابق، ص "ر االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريباهنيا"حممد السيد سليم، يف  . د-)5(
  .244، ص نفس املرجع، "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"مراد إبراهيم الدسوقي، يف  .ج. أ–)6(
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خوفا من املخاطر اليت قد تنجر عن فقدان السيطرة على الترسانة العسكرية السوفياتية، 
، وانتقال بعض علماء الذرة السوفيات إىل العمل يف بلدان (*)واحتمال تسرب املواد أو العناصر النووية

، سارعت الدوائر الغربية إىل دق ناقوس )1(العامل الثالث، وخاصة تلك املعروفة بعدائها الشديد للغرب
ملوروثة عن االحتاد املنهار اخلطر ولفت انتباه الرأي العام العاملي إىل ضرورة التحكم يف األسلحة ا

 هلذا الغرض أقترح جيمس بيكر غداة اهنيار االحتاد مساعدات مالية لتفكيك .ضعها يف يد آمنةوو
 العراقومراقبتها مراقبة صارمة لتفادي تسرهبا إىل كل من  وتدمري األسلحة املوروثة عن االحتاد

سؤولني يف اإلدارة األمريكية أن األخرية نقال عن م) 04/11/1991 (وكشفت نيويورك تاميز .)2(ليبياو
، وهذا تفاديا لتسرهبا إىل الدول )3(ترغب يف شراء أسلحة سوفياتية جد متطورة معروضة للبيع،

  ". املغامرة"العربية 
  : )4( فيما يلي-من وجهة النظر الغربية-تتمثل خماطر القوة العسكرية السوفياتية 

، اجلزائر اليت كانت تربطها عالقات خاصة باالحتاد السوفيايت مثل "املغامرة"ميكن لألنظمة العربية  -أ
 انتهاز فرصة هذه الروابط لالستحواذ على مكونات نووية عالية التخصيب، سوريا والعراق، ليبيا

  .وعلى علماء وتقنيني سوفيات متخصصني
العربية واإلسالمية  يف آسيا الوسطى بتزويد بعض الدول (**) احتمال قيام اجلمهوريات اإلسالمية-ب

  .بصواريخ بالستيكية حمملة برؤوس نووية
  . احلصول على مكونات األسطول البحري السوفيايت"الراديكالية" العربية الدول ميكن لبعض -ج

هلذه األسباب جلأت الواليات املتحدة بالتنسيق مع روسيا االحتادية إىل املسامهة املالية والتقنية 
ترسانة النووية السوفياتية، واحليلولة دون حدوث نزيف لألدمغة وحتفيزها من أجل تدمري جزء من ال

على إجياد وظائف مدنية، ومنعها من اهلجرة إىل مناطق أخرى من العامل، باستثناء طبعا أمريكا 
كتب أكادميي عريب حول رغبة الغرب يف االستئثار بالسالح النووي وحرمان دول العامل . )5(وأوروبا

على حصر عضوية " النظام العاملي اجلديد"حرص الغرب يف إطار املالمح األمنية لـ .. ((: قائالالثالث منه 
من أية قدرة عسكرية ) باستثناء إسرائيل(النادي النووي بالدول الكربى فقط، وجتريد دول العامل الثالث 

   .)6))(...مميزة
  ـــــــــ

 اجلاهز 239 أونصات من البلوتونيوم 10يب مكونات نووية قام هبا رجل أعمال كولوميب، حاول تسريب  مبطار ميونيخ حماولة هتر1994  أوت10 جرى يف –(*)
  .لالستعمال عرب أمتعة

  .222سامي رحيانا، مرجع سابق، ص . د-)1(
  .27ص ، 20/01/1992، الصادر يف 03العدد ، جملة السياسة، "تغرق...السفينة تغرق"أمحد محدي  –)2(
  .05ص ، 05/11/1991، الصادر يف 308، العدد يومية السالم -)3(
  .245، نفس املرجع، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"مراد إبراهيم الدسوقي، يف  .ج. أ–)4(

 قاذفة 40 رأسا حمموال يف 240لقارات و صاروخا عابرا ل98 رأسا نوويا حمموال يف 980، كانت مجهورية كازاخستان اإلسالمية متتلك 1994 إىل غاية عام –(**)
  ). نوويارأسا 1220أي مبجموع (قنابل 

  .245، ص مرجع سابق، "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"مراد إبراهيم الدسوقي، يف  .ج. أ–)5(
  .96ص مرجع سابق، ، شفيق املصري –)6(
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تحدة يف ظل النظام العاملي اجلديد للحيلولة دون        قال هنري كيسنجر بأنه يتفق مع الواليات امل       
 على صواريخ سكود ومنعه من استرياد جتهيزات تكنولوجية عالية وكـذا الغـازات              العراقحصول  

  .)1(اجلد متطورة ومنعه من اقتناء وسائل إنتاج األسلحة النووية والكيمياوية
نامي النفوذ الصهيوين يف الروسي يعترب كارثة، خاصة مع ت- فإن التحالف األمريكيلذلك،

ال ينبغي أن ننخدع بالظواهر النامجة عن زوال االحتاد، مثل  أنه يقول حملل سياسي عريب. روسيا
 األسلحةهذه ن ألوجود سيولة يف السوق الدولية للسالح، وإمكانية استفادة الطرف العريب منها، 

  . )2(ليست متاحة للجميع
ناء عالقات متينة مع كازاخستان مقارنة بباقي بعالوة على ذلك، فإن الروس يفضلون 

، السيما يف ظل )3( الدول العربيةإىلالنووية تها اجلمهوريات اإلسالمية األخرى لتفادي تسرب أسلح
ناهيك عن أن  .)4(استمرار اهليمنة الروسية على باقي اجلمهوريات وخصوصا اجلمهوريات اإلسالمية

يف بيع جزء من الترسانة العسكرية املوروثة عن االحتاد، رغبة العديد من مجهوريات الكومنولث 
للتخفيف من عبء أزماهتا ليست يف صاحل الدول العربية ذات التسليح السوفيايت؛ بسبب عدم توفرها 
على العملة الصعبة الكافية القتناء سالح معروض بأسعار تنافسية، وحرص واشنطن على تفادي 

عن احلصار املفروض على العاملني العريب فضال  ."املغامرة" العربية تسرب السالح السوفيايت إىل الدول
واإلسالمي يف جمال نقل التكنولوجية العسكرية املتطورة مقابل حصول إسرائيل على تسهيالت من 

  . )5(رابطة الدول املستقلة
مية عالقاهتا مل تتمكن من توظيف العاملني الثقايف والديين يف تن"التقدمية" أن الدول العربية يبدو

حداث إل، وجعلها بديال عن االحتاد السوفيايت املنهار ومصدرا للسالح )6(مع اجلمهوريات اإلسالمية
ففي الوقت الذي وقفت فيه خنبها السياسية مصدومة ومذهولة إزاء هول . توازن نووي مع إسرائيل

 إىل بناء عالقات مع األحداث يف االحتاد السوفيايت، انتهزت إسرائيل الظروف لصاحلها وسارعت
، والقيام مبشاريع تنموية يف )7(هذه اجلمهوريات، من خالل إنشاء مراكز إحياء التراث اليهودي

، وعقد اتفاقيات عسكرية وتكنولوجية مع )8( وفتح خط جوي بني باكو وتل أبيب،أوزباكستان
  . )9(أذربيجان

  
  ـــــــــ

  .04، ص 24/02/1991يومية املساء، العدد الصادر يف  –)1(
  .250، ص مرجع سابق، "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"فؤاد غالب، يف  . د–)2(
  .276، نفس املرجع، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب" حممد الدبيكي، يف  –)3(
  .100ص  مرجع سابق، ،نورهان الشيخ –)4(
  .219، مرجع سابق، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب" سليم، يف  حممد السيد. د-)5(
  .265، نفس املرجع، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"حسن أبوطالب، يف  . د–)6(
  .289نازيل معوض، نفس املرجع، ص . د–)7(
  .219،220ص حممد السيد سليم، نفس املرجع، . د-)8(
  .289نازيل معوض، نفس املرجع، ص . د–)9(
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 :يكا وتداعياهتاوعلق باحث عريب حول وقوف الدول العربية موقف املتفرج من البرييستر
بعضهم يشعر ...ألن العرب منذ جميء غورباتشوف يتابعون بدرجات متفاوتة ما حيدث من موقع املتفرجني..((

عر باليأس ويصمت، والبعض الثالث يشعر بالشماتة ويتحدث، ولكن القليل باالهنيار ويصمت، والبعض الثاين يش
منهم فقط يستشعر الواجب، وحياول أن يقدم خطة للعمل واحلركة، يف حني أن اآلخرين يتحركون منذ فترة 

حثات مبكرة، إذ حتركت إسرائيل وجنحت يف انتزاع إعادة العالقات الدبلوماسية مع االحتاد السوفيايت، وأجرت مبا
  .)1)) (بشأن شراء مفاعالت نووية من االحتاد قبل اهنياره

موردها األساسي لألسلحة واملعدات العسكرية، وفقدت "الوطنية"العربية الدول لقد فقدت 
. األخرية، وفشلت فيما جنحت فيه  بني العرب وإسرائيلالطرف الذي ميكنه إحداث نوع من التوازن

سلح بني إحدى الدول العربية وأي طرف آخر أن يكون الطرف ومن املرجح يف حالة نشوب نزاع م
العربية إعادة صياغة الدول ففي ظل اختالل التوازن الدويل، يتعني على . )2(العريب هو األكثر خسارة

  .سياستها اإلقليمية والدولية لرأب اخللل الناجم عن اعتمادها على االحتاد السوفيايت املنهار
  :يف النسق الدويل" الوطنية"العربية  الدولتدهور مكانة  -03

كانت العديد من الدول العربية يف زمن القطبية الثنائية جماال للتنافس بني القوتني العظميني مما 
أما وأن التنافس انتهى باختفاء أحد . رفع من القيمة السياسية هلذه الدول لدى الكتلتني املتنافستني

قدار هذه القيمة سلبا أو إجيابا، وإن كانت السلبيات أكثر من طريف الصراع، فمن البديهي أن يتغري م
اإلجيابيات، ومن الطبيعي أن يتأثر األمن القطري لبعض الدول العربية مبقدار تلك القيمة ومدلوهلا 
السياسي، االقتصادي واالستراتيجي، إذ فقدت الدول العربية هامشا كانت قادرة على التحرك فيه، 

  . )3( النسق الدويل وتراجعت أمهية قضاياهاوتدهورت مكانتها يف
مبعىن أنه يف ظل املتغريات الدولية املترتبة عن زوال الصراع بني الشرق والغرب وهيمنة 
الواليات املتحدة على العامل، مل تعد األقطار العربية ذات النخب السياسية اليت كانت يف عصر احلرب 

حتظى مبكان الئق يف النسق الدويل اجلديد املتمخض عن الباردة موالية ملوسكو ومعادية لواشنطن، 
قال الكولونيل املتقاعد جان لويس ديفور، مستشار دويل للشؤون . اهنيار االحتاد السوفيايت
فمع سقوط االحتاد السوفيايت، خسر العامل العريب أوراقا كانت تعطيه وزنا يف ((: االستراتيجية والعسكرية

  .)4))(العالقات الدولية
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بل يتعداه إىل معظم إن مل نقل " عرب االحتاد السوفيايت"يقتصر على أن سوء األحوال مل يظهر
 وإذا كانت العديد من الوحدات السياسية تتهافت من أجل ،فعلى سبيل املثال. كافة العامل العريب

االنضمام إىل التكتالت واملنظمات اجلهوية واإلقليمية الغربية على غرار اجملموعة األوروبية، فليس 
بعد غزو ليبيا  باشرت فقد . يف االنتماء إىل اجلامعة العربية، بل العكس هو الصحيحهناك من يرغب

 من طرف الواليات املتحدة وبريطانيا بإجراءات االنسحاب من هذه املنظمة اليت حذر أمينها العراق
العام عمرو موسى من وجود سيناريوهات إللغائها وخلق كيانات بديلة يف املنطقة تشارك فيها 

وكما قال -حيث  والسبب يف كل هذا هو تردي الوضع العريب وتدهور مكانته الدولية، .)1(ئيلإسرا
 عريب آخر الوضع العريب ما بعد ، ووصف باحث)2))(ال يوجد قطر عريب جاذب(( -أحد الباحثني العرب

 الثقة بني الوضع العريب الراهن يف أسوء حاله ويشيع فيه قدر من عدم((االحتاد السوفيايت بالسيئ جدا 
  .)3))(الزعاماتواحلكومات 

 والذي عرب فيه عن 2002يعكس اخلطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي جورج بوش عام 
تصوره آللية تطويق معظلة الشرق األوسط باعتبارها من أطول وأعقد األزمات اليت عرفتها البشرية 

ب يف النظام الدويل وعدم قدرهتم على بعد احلرب الكونية الثانية مدى التدهور املستمر ملكانة العر
علق برهان غليون على هذا اخلطاب وبعده  .التأثري يف صنع القرارات اليت ختص قضاياهم املصريية

 أهنا األخرية واعتقدتيشكل اخلطاب هزمية منكرة للدبلوماسية العربية اليت نشطت يف األشهر  ((:السياسي قائال
أعتقد أن هذا اخلطاب يعكس بالدرجة ...يكي عن طريق املبادرة اليت أطلقتهااستطاعت أن تؤثر يف املوقف األمر

األوىل الوزن املتهاوي للعرب يف السياسة الدولية بسبب عدم قدرهتم على االرتقاء بأدائهم إىل املستوى اإلقليمي 
ملي جيوسياسي  االجتياح احلقيقي الذي ميثله صعود القوة األمريكية يف مسرح عاخيفف منالذي يستطيع أن 

  .)4))(مفتوح التزن فيه الدول الصغرية مثقال ذرة
  اخلريطة السياسيةمنحتاد السوفيايت عن حلفائه العرب وحتالفه مع الغرب مث زواله إن ختلي اال

 اليت ستجد نفسها "الوطنية " العربيةالدول كان سيؤدي حتما إىل تدهور وضعية ومكانة العاملية
الذي ستتعامل معه من موقع تفاوضي ضعيف، أي ) إعادة االلتحام( الغرب مضطرة إىل االعتماد على

تكريس التبعية، وستجد نفسها جمربة أوال وقبل كل شيء على التخلي عن فلسفتها الثورية وعن 
 رضاسياستها املعادية لكل ماله عالقة بالغرب، وتقدمي التنازالت املطلوبة إذا أرادت احلصول على 

  ...). املواد الغذائية، التكنولوجيا املتطورة( تلبية جزء من احتياجاهتا احليوية واشنطن، وبالتايل
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 وجد نفسه بعد زوال املظلة السوفياتية أمام خيارين هذا الصنف من البلدان العربيةمبعىن أن 
وهو خيار ) فك االرتباط مع الغرباستمرار (يدية إما التمسك باملبادئ السياسية التقل: أحالمها مر

ينطوي على كثري من اجملازفات، وإما االندماج يف النظام العاملي الرأمسايل، األمر الذي يعين تقدمي 
  .املزيد من التنازالت للغرب

 يف النسق الدويل تزداد تدهورا، "الثورية"البلدان العربية كل املؤشرات تدل على أن مكانة 
تراجع قضاياها إىل اخللف؛ بسبب فقداهنا لكثري من تقدرهتا على التأثري يف املتغريات الدولية ووتقل 

 .)1(ما قبل البرييسترويكااالمتيازات االقتصادية، السياسية والعسكرية اليت وفرها هلا االحتاد السوفيايت 
فقد حتول كثري من ((" جةمرحلة حر"ففي ظل الظروف اإلقليمية والدولية أضحى العامل العريب يواجه 

، وإذا )2))(املتغريات إىل حتديات تستلزم اهتماما أكرب، وحتول كثري من التحديات إىل هتديدات تستلزم تعامال جادا
  .سارت األمور يف هذا االجتاه فإن صورة الوطن العريب ستكون أكثر تعقيدا وأكثر سوداوية

 حيث ،تنبؤ بزوال بعض األنظمة العربيةيذهب جان لويس ديفور إىل حد اليف هذا السياق، 
أكد على أن اختالل التوازن الدويل ترك آثارا كبرية على األنظمة اإلقليمية العربية وحتديدا على تلك 

 ،)3( مهددة بالزوال-حسب تقديره–كانت تتأثر بالعالقات بني الشرق والغرب، واليت أضحت اليت 
نفس الطرح .  العاملي اجلديد مثلما حصل للنظام العراقييف حالة عدم قدرهتا على التكيف مع النظام

احلاكمة قد تزول بشكل أو ] العربية[واألهم من ذلك أن معظم النخب .. ((يؤكده األستاذ حممد بوعشة 
  .)4))(...بآخر وسواء أنتجت ذاهتا أم مل تفعل، وذلك ألن الوضع العريب والوضع الدويل لن يسمحا باالستمرار

  :ةـالفكريوة ـالدميقراطيار ـ اآلث-04
، )تفكك االحتاد(أثارت التحوالت السياسية اجلذرية يف االحتاد السوفيايت والتطورات الالحقة 

وتداعياهتا على دول أوربا الشرقية عدة تساؤالت لدى األوساط السياسية والثقافية العربية، حول ما 
نطقة العربية، والسيما يف الدول العربية إذا كانت هذه األحداث تشكل منوذجا قابال للتكرار يف امل

يسترويكا وزوال أسس ري تأثري الباحتمالاملولعة بالنموذج السوفيايت، كتب باحث عريب عن 
ميكن القول أن تفكك االحتاد السوفيايت واهنيار عقيدته ((: اللينينية يف اجملتمعات العربية قائال-املاركسية
 على التطور االجتماعي للمجتمعات العربية، وعلى بعض املقوالت الفكرية اللينينية، سيكون له أثر-املاركسية

السائدة يف تلك اجملتمعات، إن سقوط النظام الشمويل السوفيايت وقيام نظم أكثر دميوقراطية على أنقاضه رمبا ينتج 
ية يف أوربا الشرقية آثارا على مستوى التطور الدميوقراطي للمجتمعات العربية، وال ننسى أن سقوط النظم الشمول

  .)5))(قد أثر على اهنيار النظام السوفيايت 
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  :ةـار الدميوقراطيـ اآلث-أ
العاتية اليت اجتاحت عدة رغم مرور أكثر من عقد ونصف من الزمن على هبوب رياح التغيري 

إال أهنا مل متتد إىل " التفكري اجلديد"و" الغالسنوست"، "البرييسترويكا"مناطق من العامل، بفعل ثالثي 
املنطقة العربية اليت أثبتت حىت اآلن استعصائها عن التطور الدميوقراطي مقارنة بغريها من العديد من 

إن رياح الدميوقراطية هتب (( : إىل القول1993 يف أواخر عام دول املعمورة، األمر الذي دفع كاتبا عربيا
يف العامل يف السنوات العشر األخرية، من الفليبني إىل أمريكا الالتينية ومن االحتاد السوفيايت إىل جنوب إفريقيا ومن 

ريب أو إيران حبيث آسيا الوسطى إىل أوربا الشرقية دون أن حترك هذه الرياح أي ورقة باملنطقة، سواء بالعامل الع
   .)1))(تظهر منطقة الشرق األوسط كأهنا خارج العامل
إن املنطقة العربية كانت يف العقدين املاضيني من أقل املناطق ...(( هذا ما أكد عليه برهان غليون

وجها من اإلقليمية يف العامل تأثرا برياح التغيري القوية اليت هزت املعسكر السوفيايت واالشتراكي سابقا وأن خر
النظام السياسي الشمويل ال يزال إشكاليا باملعىن العميق للكلمة، وال تزال السلطة فيه، بالرغم من مظاهر 

جون كلود فاتان إىل نفس .ويذهب د .)2))(...السطحية، حكرا على فئات حمددة من السكان والطبقات
عن ديناميات العملية السياسية ومؤسسات فوجئ كثري من الدارسني للمجتمعات العربية أن أحباثهم (( االجتاه

  .)3))(...جتميع املصاحل والتعبري عن االجتاهات، مل تؤد يف تلك اجملتمعات إىل إقامة نظم دميقراطية أو عادلة
 مقارنة بالعديد من دول العامل اليت قطعت -"الوطنية "مبا يف ذلك الدول-إن األقطار العربية 

لسياسي الدميوقراطي ليست مهيأة لذلك، رغم احملاوالت واخلطوات أشواطا هائلة يف جمال التحول ا
احملتشمة اليت قامت هبا بعض النخب السياسية العربية واليت جاءت يف أغلب األحيان كرد فعل على 
ضغوط داخلية أو خارجية أكثر مما هي نابعة عن إرادة سياسية على غرار ما حيصل يف اجلزائر 

  :إىل جانب عوامل أخرى، نذكر أمهها) شكليةال/الدميوقراطية املقيدة(
 متر العديد من األنظمة السياسية العربية مبجموعة ، إذأولوية االستقرار الداخلي واألمن الوطين  

من األزمات السياسية، االقتصادية واالجتماعية، ضاعف من حدهتا الصراع مع القوى اإلسالمية 
ستقرار، األمر الذي يربر اللجوء إىل األدوات التسلطية املتطرفة، مما جعلها تعيش يف حالة من الال

عقب :  أبرز مثال على هذا التوجهاجلزائريةوتعد التجربة . )4(للحكم وتأجيل الدميوقراطية إىل حني
سياسة االنفتاح اليت انتهجها الرئيس األسبق الشاذيل بن جديد الذي يقال أنه كان أول رئيس عريب 

، مث انفجار الوضع ودخول البالد يف دوامة العنف 1988إثر أحداث أكتوبر يردد البرييسترويكا على 
  السياسي بعد إلغاء املسار االنتخايب، حيث جرى فرض حالة الطوارئ وظهر أمام الرأي العام وكأن 
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 ناجم عن الدميوقراطية واحلرية السياسية، وأن األولوية اجلزائر تواجهه املأزق السياسي واألمين الذي
اإلسالمية، - فالشعب اجلزائري وغريه من الشعوب العربية.هو احلفاظ على وحدة البالد واستقرارها

 اليت مل )1(، غري مهيأ وغري قابل لالنسجام مع احلياة الدميوقراطيةالثباتن وجهة نظر أنصار استمرار م
إذا خريت بني اجلزائر ((:ولذلك صرح رئيس حزب سياسي جزائري متواضع قائال.  وقتها بعدحين

يف إشارة منه إىل أولوية االستقرار الداخلي واألمن الوطين اجلزائري ، ))والدميوقراطية، الخترت اجلزائر
  .على الدميوقراطية

 السياسية العربية إىل تذهب العديد من النخب، حيث مواجهة الصهيونية على الدميوقراطية  
التأكيد على وجود هتديدات خارجية ويف مقدمتها إسرائيل لتجعل منها حجة لتأجيل قضية 

 فدول املواجهة مع إسرائيل وعلى .الدميوقراطية اليت أضحت مطلبا مجاهرييا أو عدم طرحها أصال
ئية وحاالت الطوارئ  ترى يف الصراع مع العدو الصهيوين مربرا لإلجراءات االستثناسوريارأسها 

وخنق حريات التعبري، إذ أن احملافظة على السيادة الوطنية وكرامة الوطن، ينبغي أن تسمو فوق كل 
  .)2(شيء، مبا يف ذلك الدميوقراطية

بصرف النظر عن حقيقة وجود التهديدات اخلارجية، فمن املؤكد أن األنظمة العربية صنعت 
 اخلناق على املطالب الدميوقراطية، وترتب عن الوجود منها وسيلة واستخدمتها كمربر لتضييق

اجليش، الشرطة (احلقيقي أو احملتمل هلذه التهديدات تزايد ثقل مؤسسات الضبط االجتماعي 
، ويقطع الطريق أمام التحول )3(، على حنو حيول دون ازدهار مؤسسات اجملتمع املدين)والدرك

  .السياسي الدميوقراطي
يقول الباحث بشري عبد - يف ظل حكم بشار األسدسوريا السياسي يف إن التغيري واإلصالح

 يأيت يف مرتبة الحقة للقضايا املتعلقة بالسياسية اخلارجية، اليت يأيت يف مقدمتها عملية التسوية -الفتاح
إن اختيار الرفيق بشار (( :مع إسرائيل، الشيء الذي أكد عليه عبد احلليم خدام نائب الرئيس السوري

يهدف إىل حتقيق االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من اجلوالن إىل ما وراء خط الرابع من (...) سة اجلمهوريةلرئا
1967 جوان

فبذريعة االستعداد للمواجهة الكاملة مع إسرائيل، جيري تكميم األفواه ومصادرة  .)4))(
  .احلريات
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تزايدت الضغوط اآلتية من البيئة الدولية يف اجتاه التحول ، إذ ازدواجية الرياح اخلارجية 
 وهيمنة الغرب ة السوفياتياإلمرباطوريةبلدان العامل الثالث، وتضاعفت بعد سقوط الدميوقراطي يف 

على النظام العاملي، وتعد الواليات املتحدة وأوربا الغربية، أهم األطراف الدولية الفاعلة املمارسة 
هلذه الضغوط، من خالل سعيها إىل ربط سياستها اخلارجية مبدى جتسيد الدميوقراطية واحترام 

  .)1(وق اإلنسانحق
غري أنه تبني يف الواقع امللموس أن القوى اخلارجية الضاغطة، ال تعمل يف اجتاه تعميم وتنفيذ 
املبادئ والقيم اليت تنادي هبا واليت ال ننكر طابعها العاملي، إال إذا كان ذلك يتماشى مع مصاحلها 

إىل السقوط حبجة عدم احترامه  فقد ضغطت على االحتاد السوفيايت الذي انتهى به األمر .اآلنية
حلقوق اإلنسان؛ ألنه كان يشكل حتديا هلا، وعملت يف املقابل على إجهاض التحول الدميوقراطي يف 

فالدميوقراطية . )2( بعد أن شعرت خبطر صعود قوى سياسية متطرفة على مصاحلها إىل احلكماجلزائر
ب السياسية العربية، بل أيضا بالنسبة قد ال تكون أولوية ليس فقط بالنسبة لبعض أو معظم النخ

للقوى الكربى، أي أنه إذا اقتضى األمر املوازنة بني مصاحل هذه القوى و بني سيادة الدميوقراطية، فإن 
  .  )3(األولوية تعود لسيادة املصاحل

  : إعادة النظر يف املنطلقات الفكرية للحركة الوطنية العربية-ب
وف اإلصالحية كان هلا انعكاسات هائلة على مسرية مما الشك فيه أن سياسة غورباتش

الدميوقراطية يف العامل، السيما من حيث تأثريها على األوساط الفكرية العربية واحلركات الوطنية 
من حيث تأثريها على (( كتب حسن نافعة يف هذا الشأن قائال. اللينينية-األكثر تعلقا باملاركسية

ة املاركسية وعلى األطروحات أو التطبيقات اليت استحدثها كل من لينني وستالني املنطلقات الفكرية واإليديولوجي
وشكلت أسس النظام السياسي لالحتاد السوفيايت كدولة، وال شك أن هذه املراجعة النظرية والعملية سوف 

  .)4))( تأثرت هبااملاركسية أوتنعكس على كافة األوساط الفكرية اليت استلهمت 
 العربية قد أصيبت يف الصميم جراء هتاوي "التقدمية" و"الوطنية"ركات من املؤكد أن احل
. اللينينية، وزوال الغطاء الدويل الذي احتمت به منذ ما يقرب أربعة عقود-اإليديولوجية املاركسية

ولعل ما يزيد يف تعقيد وضعها هي إفرازات النظام العاملي اجلديد الذي هتيمن عليه الواليات املتحدة 
 أضحت تنظر إىل مثل هذه احلركات بارتياب شديد، لكوهنا جمرد بقايا لالحتاد السوفيايت املنهار، اليت

ومن مث جيب التخلص منها ويف أقرب وقت ممكن، باعتبارها تشكل حجر عثرة أمام إقامة النظام 
  .العاملي اجلديد على الطريقة األمريكية

  
  ـــــــــ

  .مرجع سابقمىن مكرم عبيد، . د–)1(
  . 230، 229، مرجع سابق، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"حممد السيد سليم، يف  . د–)2(
  .101، ص نفس املرجع د أمحد يوسف أمحد، –)3(
  .43ص  مرجع سابق، الفرنسية،-حسن نافعة، أعمال الندوة املصرية. د-)4(



  232

ألدىن شروط التماسك إزاء ما جيري على لقد أضحى لزاما يف ظل وضع عريب متعفن فاقد 
اجلبهة اخلارجية، أن تدفع احلركة الوطنية العربية الثمن غاليا، كتب الباحث العريب عبد اإلله بلقزيز 

ما من شك أن احلركة الوطنية ((:حول اآلثار السلبية للتحوالت العاملية على العمل الوطين العريب قائال
رر مما جيري من حتوالت دولية، فقد انتكست يف أيديولوجيات ثورية اعتمدهتا خلفية العربية أصاهبا الكثري من الض

لفعلها السياسي، وانتكست يف معسكر دويل شكل خلفيتها السياسية، وتعرضت مصاحل شعوهبا خلطر التواطؤ 
، هي اليت الدويل اجلديد بني املعسكرين، ووجدت نفسها مدعوة إىل اإلجابة عن هتم قذفتها أطراف يف وجهها

دافعت عن االشتراكية، وعن التحالف مع معسكر الثورة العاملية، وحني يتأمل املرء مبوضوعية يف صورة هذه 
  .)1))(احلركة، ال بد سيكون مضطرا لالعتراف بأهنا سوداوية، وغري مرحية للنظر

يدة للعمل إن الواقع اجلديد يفرض على احلركة الوطنية العربية التكيف وبناء استراتيجيات جد
الوطين، بيد أن ذلك يتطلب، فضال عن استيعاب ما حيدث، مراجعة جذرية لتجربتها املاضية وإعادة 

  :)2(صياغة منطلقاهتا الفكرية من خالل
، أي التخلي عن )3(يف الفكر العريب باعتبارها الوليد الشرعي للتوتاليتارية" املطلقة"التخلي عن الرتعة  •

 احلاكمة توفرها على "الوطنية"من األعلى، وادعاء النخب السياسية " تمعهندسة اجمل"مبدأ إمكانية 
مشروع فكري صحيح ومتكامل وعلى قدرهتا على إجياد احللول للمشاكل اليت يعاين منها اجملتمع، 

قال .  لضمان االستقرار واألمن-مبا يف ذلك القوة-وعلى حقها بل من واجبها اختاذ ما تراه مناسبا
أدت التطورات السياسية، االجتماعية واالقتصادية يف معظم الدول العربية إىل تراجع وزن . .((باحث عريب 

  .)4))(القوى الراديكالية عموما واملاركسية على وجه اخلصوص خالل حقبيت السبعينات والثمانينات
 اليت أثبتت اللينينية-مراجعة اليسار العريب ملنطلقاته الفكرية املستمدة من األيديولوجية املاركسية •

فشلها يف كل من االحتاد السوفيايت وأوربا الشرقية، من خالل بلورة فكر عريب أكثر استجابة للواقع 
  .العريب، على غرار ما فعله اليساريون يف العديد من بلدان أوربا الغربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــ
  .11 ص مرجع سابق،، " يف ضوء التحوالت الدولية اجلاريةمستقبل العمل الوطين يف الوطن العريب"عبد اإلله بلقزيز، . د-)1(
  . 230، مرجع سابق، ص "اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب"حممد السيد سليم، يف  . د-)2(
  .12، ص ابقمرجع س، "مستقبل العمل الوطين يف الوطن العريب يف ضوء التحوالت الدولية اجلارية"عبد اإلله بلقزيز، . د–)3(
  .46ص  مرجع سابق، الفرنسية،-حسن نافعة، أعمال الندوة املصرية. د–)4(

  



  233

  "الوطنية"دراسة حاالت من الدول العربية  : الرابع الفصل
  

عرفت بعض البلدان العربية املصنفة ضمن خانة الدول ) 1991-1985(مبوازاة مع البرييسترويكا 
حرب  (العراقأحداثا اكتست طابعا مشهديا من بينها " ةالتقدمي"أو " الراديكالية"أو " الوطنية"

إعالن  (واليمن اجلنويب) التجربة الدميقراطية والولوج يف دوامة العنف (اجلزائرو) 1991اخلليج الثانية 
فهل هي الصدفة؟ أم مثة عالقة بني التحوالت السياسية يف االحتاد ). 1989الوحدة مع الشطر الشمايل 

  ه األحداث؟السوفيايت وبني هذ
  :لــري وتنكيــتدم..  العــراق:  األولاملبحث

اليت قدر هلا أن تدفع مثن النظام العاملي اجلديد " العنيدة"يعد العراق يف مقدمة الدول العربية 
غاليا، من خالل تعرضها ألبشع صور التنكيل والتدمري من طرف القطب املهيمن على العامل، أي 

ة اليت مل تتوان يف استغالل فرصة انكفاء االحتاد السوفيايت مث اهنياره للثأر من الواليات املتحدة األمريكي
ملاذا العراق بالضبط؟ وما : بيد أن األسئلة اليت طرحت نفسها بإحلاح هي. العراق وبطريقتها اخلاصة

هي السبل واألدوات املستعملة من أجل تركيعه؟ وما هي خلفيات حتول السوفيات من طرف مؤيد 
  ىل طرف معارض له؟ وما هي اآلثار املترتبة عن ذلك كله؟ له إ

  :العراق يف االستراتيجية األمريكية ما بعد احلرب الباردة: املطلب األول
رغم أن األهداف الرئيسية األمريكية إزاء منطقة اخلليج العريب املتمثلة أساسا يف حماربة النفوذ 

ط بأسعار رخيصة، ودعم النظم السياسية السوفيايت، ضمان أمن إسرائيل، ضمان تدفق النف
استمرت يف الثبات ومل يطرأ عليها أي تغيري جوهري خالل الفترة املمتدة ما بني احلرب  )1(الصديقة

حتاد السوفيايت وتقاربه مع الغرب  وزن االي، إال أن هتاو)2(العاملية الثانية إىل غاية انتهاء احلرب الباردة
اطق اليت كانت حمل صراع بني الشرق والغرب، دفع الواليات املتحدة  من املنلالنسحابواستعداده 

  العربيةالدولإىل مراجعة جزئية ألساليب وأدوات سياستها اخلارجية إزاء املنطقة، والسيما اجتاه 
  . اليت أضحت تشكل حتديا هلا ويف طليعتها العراق"الراديكالية"

  :دـ العراق كمصدر للتهدي-01
والواليات  ت من العراق مصنفا ضمن خانة الدول املناوئة للغرب عمومامثة عدة عوامل جعل
طبيعة نظامه السياسي الراديكايل الشمويل ذو توجه قومي عريب، : )3(املتحدة على وجه التحديد

  املورد الرئيسي-كما أشرنا من قبل–حتاد السوفيايت الذي كان يشكل وصداقته القوية والعميقة مع اال
   - على األقل على مستوى اخلطاب السياسي– العسكري، ومعاداته إلسرائيل والعتادله من السالح 
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ودوره الفعال يف قيادة جبهة الصمود والتصدي املناهضة التفاقية كامب ديفيد، ومطالبته بعزل مصر 
كل هذه العوامل تفاعلت فيما بينها لتجعل من . ممارسته لسياسة نفطية مستقلةدوليا، فضال عن 

طن وبغداد ظلت العراق دولة غري مرغوب فيها أمريكيا، بدليل أن العالقات الدبلوماسية بني واشن
  .1984 إىل غاية 1967مقطوعة منذ 

العراقية مؤقتا، أال وهو االهنيار -غري أن هناك متغري حاسم عجل بتغيري منط العالقات األمريكية
 حمله تيار املنطقة ليحلاملفاجئ حلكم الشاه يف إيران الذي كان ميثل أحد دعائم السياسة األمريكية يف 

بزعامة اخلميين الذي أصبح يشكل، من وجهة النظر األمريكية، أكرب خطر إسالمي ذو اجتاه راديكايل 
إىل حد بعيد كما - أن الواليات املتحدة األمريكية قد جنحت يبدوو .على مصاحلها احليوية يف املنطقة

تقزمي الثورة اإليرانية واحليلولة دون تصديرها، :  يف ضرب عصفورين حبجر واحد-قال باحث عريب
، من خالل استدراج العراق لشن حرب ضد تهاحماولة لربوز قوى إقليمية معادية لسياسوإجهاض أية 

- فالنظام العراقي ظل . ولو إىل حني)1(العراقي-إيران، األمر الذي مسح خبلق فضاء للتعاون األمريكي
 مصنفا ضمن خانة الدول الرافضة للسالم مع الكيان الصهيوين -كما يقول أحد الكتاب العرب

    .)2(عمة للمنظمات الفلسطينية املتشددة إىل غاية قيامه حبرب بالنيابة ضد إيرانواملد
 ساعدت الدول الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة وبريطانيا العراق على بناء قدرته لقد

وقروض مالية   بغداد من أسلحة وتقنيةاستفادتالعسكرية عندما كان هلا مصلحة يف ذلك، حيث 
كما متكن العراق بفضل الدعم الغريب من . خباراتية وظفت يف حرهبا ضد طهرانستاومعلومات 

تطوير مقدراته النووية، إذ مسحت بريطانيا والواليات املتحدة لفيزيائيني عراقيني بتلقي تدريبات 
الذي و )3( العراق على احلصول على أسلحة الدمار الشاملساهم يف مساعدةأي أن الغرب . خاصة

  .ية وضحاها يشكل، من منظور غريب، خطرا على السلم واألمن الدولينيأضحى بني عش
العراقية سرعان ما عادت إىل سابق عهدها بعد انتهاء حرب اخلليج -بيد أن العالقات األمريكية

حبوزهتا جيشا ) لكنها منهارة اقتصاديا كما سنرى فيما بعد(األوىل وظهور العراق كقوة إقليمية 
 فرق 10 فرقة عسكرية مقابل 55حوايل مليون جندي و( من الكفاءة القتالية ضخما على درجة عالية

ناهيك عن األسلحة . )4() دبابة500 طائرة مقاتلة و500(وترسانة عسكرية كبرية ) 1980عام 
فضال عن استمرار برناجمها النووي رغم تدمري . الكيمياوية والبيولوجية والصواريخ املتوسطة املدى

، وهذا بفضل الدعم العسكري والتكنولوجي )1981جانفي (ن طرف إسرائيل مفاعل أوزيراك م
  .)5(الذي تلقاه من الغرب إبان حربه مع إيران
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مريكية اليت مما ال ريب فيه أن املعطيات اجلديدة يف املنطقة بدأت تثري خماوف اإلدارة األ
أضحت مشغولة بطبيعة الدور اإلقليمي الذي يسعى العراق إىل لعبه ومنط التحالفات اليت متكنه 

  .، وحول ما إذا كان ذلك يشكل هتديدا ملصاحل واشنطن)1(االحتماء إليها بعد جتاوز آثار احلرب
 ظهرت كرد حماولة النظام العراقي تزعم جبهة الصمود والتصدي اليتعالوة على ذلك، فإن 

حليفة (فعل على اتفاقيات كامب ديفيد املوقعة بني مصر وإسرائيل، وسعيه إىل عزل القاهرة 
عربيا واالقتصاص منها، بسبب تقارهبا املنفرد مع العدو رقم واحد للعرب، وكذا إيوائه ) واشنطن

ية، فضال عن جملموعات أبو نضال الفلسطينية األكثر راديكالية، املصنفة ضمن اجلماعات اإلرهاب
التقارير الصادرة عن وزارة اخلارجية األمريكية إىل افتتان صدام حسني بشخصية مجال عبد إشارة 

ن طموحاته املتزايدة اليت عالناصر ورغبته يف اقتفاء أثره ومن مثة تويل عرش الزعامة العربية، ناهيك 
م العراقي، يف نظر الغرب، أكثر كلها عوامل جعلت من النظا،)2(من شأهنا اإلضرار باملصاحل الغربية

  . واملصدر األكثر هتديدا ملصاحل القطب املسيطر على العامل يف املنطقةحلفاء موسكو ثباتا 
كتب حملل سياسي عريب حول اخلطر املفترض الذي أضحى يشكله النظام العراقي على املصاحل 

شخصية لصدام حسني مل تكن خافية على إن الطموحات ال.. ((: الغربية، من وجهة النظر األمريكية، قائال
وبدأت الواليات املتحدة حتس بالقلق فالقوة . والتطلع حنو دور إن مل يكن زعامة عراقية للعامل العريب…أحد

 اليت )3())...العسكرية العراقية املتنامية أصبحت مصدر هتديد حمتمل لدول اخلليج العريب من ناحية وأيضا إلسرائيل
وقال برجينسكي أن الترسانة . )4(لكيميائي املزدوجايف تصريح له حبرق نصفها بهددها صدام حسني 

   . ويف مقدمتها الدولة العربية)5(العسكرية العراقية متثل منبع قلق على املدى البعيد بالنسبة لدول املنطقة
لقمة باإلضافة إىل ماسبق، كان الرئيس العراقي صدام حسني قد أعلن أيضا أثناء انعقاد مؤمتر ا

يف حالة ) 6))(...ستضرب بقوة وستستخدم ما متلك من أسلحة الدمار الشامل(( أن بالده 1990العريب يف ماي 
  .تعرضها العتداء إسرائيلي بواسطة هذا النوع من السالح الفتاك

لذلك فإن بروز العراق كقوة إقليمية وطموحات نظامها السياسي قد يزيد يف نفوذه يف النظام 
 يعين تعزيز التوجه الراديكايل يف املنطقة، األمر الذي يتناقض مع األهداف اإلستراتيجية العريب، مما

 1988العراقية خالل الفترة ما بني -األمريكية، وهذا ما يفسر التوتر املتصاعد للعالقات األمريكية
  .  )7(1990و
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قليمية لقد بدا واضحا للواليات املتحدة أن سياسة التسليح اليت كان ينتهجها العراق كقوة إ
جديدة، والسيما فيما خيص أسلحة الدمار الشامل قد تؤدي إىل اإلخالل بالتوازن اإلقليمي يف 

) كما سنرى فيما بعد(كما أن إثارة العراق لقضية النفط . سرائيلإل، ومتثل هتديدا مباشرا )1(املنطقة
ن أدى إىل اكتمال واهتامه للكويت واإلمارات العربية مبحاولة خنقه اقتصاديا بتشجيع من واشنط

 )2(احللقة وأضحى النظام العراقي يشكل هتديدا لكل دعائم السياسة األمريكية يف الشرق األوسط
الغاية تربر "ومن مثة كان على الواليات املتحدة من منطلق ). النفط، أمن إسرائيل، وأمن دول اخلليج(

  .   العراقي املفترض العمل على احتواء التحدي ،مستغلة انفرادها باجلنوب" الوسيلة
  : استدراج العـراق لغـزو الكويت-02

يذهب العديد من احملللني السياسيني من بينهم جيف سيمونز إىل التأكيد على أن الواليات 
املتحدة اليت كانت بصدد البحث عن عدو جديد يف اجلنوب ملأل الفراغ املترتب عن انتصارها على 

 ،هي اليت حرضت الكويت على شن حرب اقتصادية على العراق) العدو القدمي(االحتاد السوفيايت 
انتهاك سيادة دولة "ومنحت الضوء األخضر هلذا األخري هبدف غزو الكويت لتجعل من قضية 

  .املرجع واملربر األساسي لسياستها الالحقة يف املنطقة" مستقلة
ول اجلوار مل يكن وضعه على عكس القوة العسكرية اليت كان يتمتع هبا العراق نسبيا مقارنة بد

 صدر تقرير سري أعده مصريف كبري حول احلالة 1990فمع مطلع سنة . االقتصادي على ما يرام
إن صورة السبعينات الرباقة تالشت وحل حملها وضع اقتصادي مظلم، وخراب ((االقتصادية للعراق جاء فيه 

  .)3)) (...ادمةواسع يف مجيع أحناء البالد، وضياع األمل بالنسبة لألجيال الق
يعكس هذا التقرير الوضع االقتصادي الصعب الذي كان مير به العراق يف أعقاب حربه مع 

 38حيث كان يتوفر قبل هذه احلرب على احتياط مايل يقارب , إيران اليت أهنكت قواه االقتصادية
 دوالر، فضال عن  بليون300مبا يناهز ) 1988أوت (، ليصبح مدانا بعد انتهاء احلرب )4(بليون دوالر

 مليون دوالر سنويا، أي مبعدل 16وكان العراق ينفق . )5() بليون دوالر300حوايل (اخلسائر املادية 
 مليون دوالر شهريا توجه معظمها لآللة العسكرية على حساب التزامات املعيشة للسكان 1300
  . نهار اقتصادياأي أن العراق خرج من حربه ضد إيران قويا عسكريا لكنه م. )6(املدنيني
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 شهدت ارتفاع قياسي ألسعار عالوة على ذلك، ومقارنة بالسبعينات وبداية الثمانينات اليت
 من دخل العراق مما مكنه من حتقيق مداخيل كبرية، مل تكن ظروف % 90النفط الذي يشكل 

   .)1( دوالر للربميل18التسعينات مواتية له؛ بسبب تدهور أسعار النفط اليت اخنفضت إىل 
 دوالر 11نا إىل  دوالر وأحيا15يعوز بعض خرباء النفط تدهور أسعار النفط اليت اخنفضت إىل 

للربميل إىل عدم احترام كل من الكويت واإلمارات العربية للحصص املتفق عليها يف منظمة األقطار 
 بكميات تأيت معظمها من حقل )2(، من خالل إغراقهما للسوق النفطية)أوبيك(املصدرة للنفط 

الذي يتعارض مع مصاحل العراق الرميلة الواقع على احلدود املتنازع عليها بني العراق والكويت، األمر 
  .الذي كان يعتقد أن خروجه من أزمته االقتصادية مرتبط بارتفاع أسعار النفط وملدة طويلة

 بل هو حرب )3(لذلك، أعترب العراق أن السلوك الكوييت واإلمارايت هو نوع من االستفزاز
وهذا ما صرح به . )4(مريكيةاقتصادية تشن عليه بوسائل اقتصادية بإيعاز من الواليات املتحدة األ

 األمريكية تعمدت دول ةأنه بأمر من الواليات املتحد(() 1990جويلية (الرئيس العراقي يف خطاب تلفزيوين 
 مليار 14عربية معينة اإلفراط يف إنتاجها للنفط متحدية إرادة أغلبية أعضاء األوبك، مما سبب خسارة للعراق بـ 

  . )5)) (دوالر يف السنة
زعيم العراقي مبناسبة لقائه بالسفرية األمريكية يف بغداد أن بلده على أمت االستعداد قال ال

ولكن حنن أيضا قادرون على ... حنن نعرف أنكم قادرون على إحلاق أذى بنا((ملواجهة خطر ضربة عسكرية 
ن يتصرفوا بأكرب حنن ال نطلب منكم أن حتلوا مشاكلنا ولكن ال تشجعوا بعض الناس على أ... إحلاق أذى بكم 

ومما ال شك أن الدبلوماسية األمريكية تكون قد نقلت إىل البيت . )6))(من أحجامهم وعلى الباطل
  . األبيض إصرار العراق على حتدي الواليات املتحدة األمريكية

كان يبدو ظاهريا من خالل االتصاالت والزيارات املتبادلة بني املسؤولني األمريكيني ونظرائهم 
، والسيما من خالل ردود أفعال واشنطن، أن األخرية اليت عززت مركز النظام العراقي )7(ينيالعراق

ردا على األخبار : )8(وساندته يف حربه ضد إيران ويف دعمه ماليا مل تكترث بنواياه يف ضم الكويت
ارغريت الواردة من املنطقة واليت مفادها حترك مدرعتني عراقيتني حنو احلدود مع الكويت، علقت م

ليست للواليات املتحدة األمريكية معاهدات دفاعية مع ((تتوايلر الناطقة باسم وزارة اخلارجية األمريكية 
وحول سؤال يتعلق مبوقف بالده يف . ))وليست هناك التزامات دفاعية أو أمنية خاصة حنو الكويت, الكويت

  إننا سنشعـر((مريكي جون كيلي حالة تعرض الكويت لغزو العراق، أكد مساعد وزير اخلارجيـة األ
  ـــــــــ

  .102ص تركي احلمد، مرجع سابق، .د -)1(
  .253ص جيف سيمونز ، مرجع سابق،  -)2(
  .103ص تركي احلمد، مرجع سابق، . د-)3(
  .253ص جيف سيمونز ، مرجع سابق،  -)5(، )4(
  .469ص ، ، مرجع سابق"ردود الفعل الدولية إزاء الغزو"حسن نافعة .د -)6(
  .105، 104ص تركي احلمد، نفس املرجع، . د-)7(
  .30-28ص جيف سيمونز ، مرجع سابق،  -)8(



  238

 بيد أنه أعاد التأكيد مرة أخرى على عدم وجود أية معاهدة تلزم بالده باستعمال قواهتا ))بالقلق الشديد
 25(صدام حسني وأعطت السفرية األمريكية يف العراق مبناسبة لقائها بالرئيس العراقي . العسكرية
إن الذي ال يتوافر لدينا رأي حمدد حوله هو ((ضمنيا الضوء األخضر للقيادة العراقية ) 1990جويلية 

اخلالفات العربية العربية، ومنها مثال خالفكم احلدودي مع الكويت، وأنا خدمت يف أواخر الستينات يف سفارة 
هي أننا ينبغي أن ال نبدي رأينا حول هذه القضية، وأنه ال أمريكا بالكويت، وكانت التوجيهات لنا يف تلك الفترة 

وقد وجه جيمس بيكر متحدثنا الرمسي ألن يعيد التأكيد على هذا التوجيه ونتمىن أن . عالقة ألمريكا هبذه القضية
وهذا يعين أن الرئيس العراقي الذي مل ينس بعد الدعم . )1))(...تتمكنوا من حل هذه املشكلة بأية طريقة 

 له يف حربه ضد إيران، قد تلقى رسالة مبهمة من واشنطن تشجعه على غزو الكويت ما يألمريكا
  .دامت أهنا مل تعرب صراحة عن أية معارضة جادة خلطط بغداد لضم الكويت

باإلضافة إىل ذلك، تعكس وسائل اإلعالم العراقية والتصرحيات الصادرة عن بعض املسؤولني 
 للقيادة العراقية لألحداث، واليت مؤداها أن األمريكيني لن جيرؤا على خوض يف العراق القراءة اخلاطئة

عندما يبدأ اجلنود ((فصدام حسني كان دائما يردد . حرب ليسوا على استعداد لتحمل أعبائها البشرية
اإلدارة وحىت . )2))(األمريكان يف الوصول إىل أمريكا يف أكياس نايلون سوف يتغري الوضع يف الواليات املتحدة

  .)3(األمريكية كانت توحي بعدم رغبتها يف احلرب
بيد أن املوقف غري املبايل لإلدارة األمريكية تغري فجأة بعد وقوع الغزو، إذ ضغطت على بعض 
دول اجلوار لقبول تدفق هائل للقوات العسكرية الغربية، وعلى أعضاء جملس األمن إلصدار قرارات 

جاءت الفرصة املواتية ) 4("هتلر جديد"مه بني عشية وضحاها إىل حازمة ضد العراق الذي حتول زعي
 ديسمرب 14قال ويليام ساغري يف مقال نشر يف هريالد تريبون يف . لتلقينه الدرس وغريه من خالله

  .)5))(..إن وجود اجليش العراقي يف الكويت هو مناسبة هلجوم جوي لتدمري قدراته..(( 1990
اختاذ الواليات املتحدة من ( العرب إىل التأكيد على هذا الطرح يذهب العديد من األكادمييني

" سيناريو احلرب"من بينهم شفيق املصري الذي يرى أن ) غزو العراق للكويت ذريعة لالقتصاص منه
 أي قبل تاريخ الغزو العراقي الذي مل يكن سوى السبب الرئيسي أو التربير 1988أعد أصال يف عام 

 جوان 01(حيث مت عقد اجتماع يف البيت األبيض . ري األمريكي يف اخلليجاألمثل للتدخل العسك
قام خالله القائد العسكري األمريكي شوارزكوف بعرض سيناريو الرد األمريكي على الغزو ) 1990

وتشري بعض املصادر أن الصحف اليابانية كانت السباقة إىل نشر معلومات . العراقي احملتمل للكويت
  .)6(تخبارات األمريكية تعمل على استدراج العراق لغزو الكويتمفادها أن االس
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  :راقـع العـسبل وأدوات تطوي: املطلب الثاين
لسياسيني على أن الواليات املتحدة األمريكية تسعى يف ظل النظام العاملي يتفق معظم احملللني ا

 تصفية حساباهتا مع األنظمة اليت كانت وال زالت تشكل يف نظرها مصدر إزعاج هلا أو إىلاجلديد 
ولذلك فهي تعمل بشىت الطرق والوسائل وخلق خمتلف الذرائع . خطرا على مصاحلها االستراتيجية

أي مثة إصرار .  العاملية اجلديدة القائمة على القوة لتحقيق أهدافها املعلنة وغري املعلنةلتربير سياستها
  . أمريكي على تدمري أو على األقل إضعاف أو تطويق القوى املناوئة هلا ويف مقدمتها العراق

يتجلى تصميم واشنطن على االقتصاص من العراق من خالل التصرحيات الصادرة عن 
أعلن اجلنرال شوارتزكوف : )1( األمريكية عقب االقتحام العراقي للكويتاإلدارةيف مسؤولني سامني 

وأشار اجلنرال مكبيك إىل أن بالده اليت . ))متحق العراق(( املتحدة قدبأن الواليات ) 1990 نوفمرب(
حتضر لشن حرب على دولة تنتمي حلظرية العامل الثالث بصدد وضع خطط وكأهنا ستكون حربا 

  .))سنعيدكم إىل العصر ما قبل الصناعي(( العراقنوايا واشنطن إزاءفيما مل خيف جيمس بيكر . الثةكونية ث
سعيا إىل حتقيق ذلك، جلأت اإلدارة األمريكية يف محلتها املعادية للعراق مستغلة اختالل ميزان 

  .القوى الدويل لصاحلها إىل سبل وأدوات نتطرق إليها بشيء من التفصيل
  :ةـت االقتصادياـ العقوب-01

 للحرب بوسائل غري عنيفة تشكل استئنافايسود االعتقاد أن العقوبات االقتصادية باعتبارها 
قل تدمريا مقارنة باحلرب مبفهومها األإجراء شديد الفعالية األكثر قبوال من الناحية األخالقية و

 استخدام احلصار  الذي يعترب من أكرب دعاة)1919(قال الرئيس األمريكي ويلسون . العسكري
إن الدول اليت تتم مقاطعتها هي دول يف طريقها لالستسالم، ((االقتصادي كسالح يف السياسة اخلارجية 

ومن مثة ليس هناك حاجة الستخدام القوة، . فتطبيق هذه العقوبات هو سالح سلمي وهادئ وقاتل يف نفس الوقت
رج إطار الدولة اليت متت مقاطعتها، ولكنها جتلب ضغطا إنه العالج الفظيع، ألنه ال يكلف أية خسارة بشرية خا

  .)2()) ال تستطيع دولة حديثة مقاومته- يف رأيي–على تلك الدولة 
أن العقوبات االقتصادية إذا ما مت تطبيقها حبزم واستمرت طويال قد تكون أكثر هوال من يظهر 

ل سواد ظاهرة االعتماد املتبادل احلرب العسكرية نفسها، ألن حرمان بلد ما من وسائل العيش يف ظ
فاحلصار االقتصادي الشامل والطويل املدى سالح يقتل بصمت . يعين حرمانه من احلق يف احلياة

إحداث التغيري يف ((وهتدف العقوبات االقتصادية إىل . )3(ويستهدف الشرائح االجتماعية األكثر وهنا
ملزيد من املعلومات حول اخللفيات السياسية . ()4())اآلخر وتطويعه ليستجيب ملصاحل الذات وحيقق أهدافها

  ).02الثقافية للعقوبات االقتصادية راجع امللحق رقم املتضمنات و
  ـــــــــ

  .27ص جيف سيمونز ، مرجع سابق،  -)1(
  .2000، عدد جانفي السياسة الدولية، )اجلزء األول(دراسة يف عمليات إعاقة التنمية : العقوبات و املعونات"نصر حممد عارف  -)2(
  .64ص جيف سيمونز، مرجع سابق،  -)3(
  . نصر حممد عارف، مرجع سابق -)4(
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 ذريعة الختاذ 1990 أوت 02 الواليات املتحدة من غزو العراق للكويت يف جعلتلذلك 
 إذ سارعت يف نفس اليوم قبل أن يتبىن جملس األمن أي قرار، بفرض ،إجراءات عقابية فورية مضادة

  . )1(تمثل يف جتميد األرصدة احلكومية العراقية والكويتية يف البنوكعقوبات ت
 صوتا وامتناع كوبا واليمن 13بأغلبية ) 1990 أوت 06 (661عقب إقرار جملس األمن للقرار 

عن التصويت، والقاضي مبنع استرياد وتصدير السلع واملنتجات من وإىل العراق والكويت، وحظر 
  إىل هذين البلدين، -باستثناء تلك املوجهة لألغراض اإلنسانية–هيزات نقل األرصدة والسلع والتج

قيف تصدير معظم النفط ووجرى ت. )2(أصدر الرئيس األمريكي أوامر تنفيذية لتعزيز العقوبات الدولية
 15العراقي املورد الرئيسي للدخل، وبالتايل حرمان العراق من إيراداته من العملة الصعبة املقدرة بـ 

. )4(وأضحى هذا البلد مبوجب العقوبات معزوال عن العامل اخلارجي. )3(1990ر دوالر عام مليا
وأعلن ويليام وينبستر مدير وكالة االستخبارات املركزية أمام الكونغرس أن احلصار االقتصادي 

، وأكد كولن باول أن الواليات % 90 واالسترياد بـ % 97أفضى إىل تقليص صادرات العراق بـ 
  .)5( يف عزل العراق على حنو غري مسبوق يف التاريخ املعاصر-إىل حد كبري–حدة جنحت املت

تشري خمتلف الشهادات والتقارير إىل أن العقوبات االقتصادية كان هلا أثارا كارثية على 
يتناول العراقيون اجلائعون األعشاب واحلشائش الضارة، ومثة خطر حقيقي حبدوث جماعة : )6(العراق
كان العراق قبل . ))إن الشعب العراقي يذبح كضحية((وعلق السفري اليمين يف األمم املتحدة . ديف البال

إقرار العقوبات يتمتع شعبه برفاهية نسبية وبنظام خدمايت مالئم غري أن احلصار االقتصادي أرغم هذا 
ويف صراع من البلد يف طريق التطور على التدهور التدرجيي، ويعيش أغلب سكانه يف أسوأ الظروف 

مثة ما يزيد عن أربعة ماليني شخص ((. )06اجلدول رقم ( يف ظل انتشار األمراض واألوبئة أجل البقاء
واآلالف من النساء اللوايت ال يوجد  … ألف من النساء احلوامل 600 وزهاء ...يواجهون خطرا غذائيا شديدا 

واهليكل  ... و معظم الناس هزيلي األجسام من السكان ال حيصلون على الطعام ويبد% 70 و…من يساعدهن 
 ألف 567توىف أكثر من مليون عراقي بينهم (( .))االجتماعي للبالد يتفكك وقد استنفذ الناس قدرهتم على املواجهة

 من األطفال الذين مشلهم املسح يف بغداد % 12 وأكثر من …طفل كنتيجة مباشرة للعقوبات االقتصادية 
…منهم مصابون بعوق النمو الطبيعي%  28مصابون باهلزال و

 طفل دون اخلامسة ميوتون شهريا 4500 أن (( و،))
أن معدل وفيات األطفال دون اخلامسة بلغ ((و) 07اجلدول رقم ( ))نتيجة اجلوع واألمراض بسبب العقوبات

إن عدد  … االرتفاع، ومازال مستمرا يف 1997 يف ماي 5600رتفع إىل أ طفال شهريا، قبل العقوبات و540
  . ))8000 وفاة شهريا وأن العدد احلايل يزيد عن 1880وفيات البالغني قبل احلصار بلغ 
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 االنعكاسات اخلطرية للعقوبات االقتصادية على العراق وشعبه حولكتب أحد الباحثني العرب 
وي واالقتصادي إذ بلغ لقد أدى احلصار إىل نتائج خميفة على الوضع الصحي والبيئي والعلمي واالجتماعي والترب((

 وتعمقت مظاهر التردي والترهل إىل احلد الذي أفقد … سنويا % 24000 معدل 1994حجم التضخم يف هناية 
 قدرة احلكومة على م فنظرا لعد…]قبل احلصار[اجملتمع العراقي مسات اجملتمع املتحضر املتماسك الذي كان عليه 

 فقد مت تسريح ما يقارب ثلثي . اعية اليت توقفت نتيجة احلصارتأمني الوظائف احلكومية ويف القطاعات الصن
القوى العاملة  مما ساهم يف زيادة نسب البطالة ومزق احلياة العائلية نتيجة كثرة ارتفاع معدالت اجلرمية والعنف 

 اخلطري  وظواهر اجتماعية تؤكد اخللل…واالنتحار والسرقة والتهريب والبغاء  االجتماعي والرشوة واملضاربات
 يواجه العراق …وترافق ذلك مع ظواهر تصدع القيم األخالقية وانتعاش التزمت الديين …يف بنية اجملتمع العراقي 

 ألف باحث وعامل وأستاذ جامعي وطبيب 23ظاهرة هجرة العقول مبستويات عالية، حيث يقدر رمسيا أن أكثر من 
دى البعيد فإن قدرة اجملتمع العراقي على التطور والنمو وعلى امل …ومهندس مرموق باتوا خارج العراق  أخصائي

  . )1 ())مبعدالت مناسبة مل تعد قائمة أصال
  
  

   يف العراقمعدل وجمموع وفيات األطفال: )06 (اجلدول رقم
  1995 إىل 1989 من سنة بسبب احلظر االقتصادي

  
 العمريةالفئة فئة دون اخلامسة فئة فوق اخلامسة وعـاجملم

الشهري وعاجملم  لشهريااملعدل     الفترة املعدل  الشهري اجملموع الشهري 
- - 593 - 1685 1989 

38464 32561 742 5903 1963 1990 
85942 58469 2289 27473 4872 1991 

123463 76530 3911 46933 6377 1992 
128023 78261 4107 49762 6522 1993 
133681 80776 4409 52905 6731 1994 
138784 82961 4651 55823 6913  1995 
وعـــاجملم  238799   648357  

  

  غري متوفر) -(
  ).بالتصرف (268، 266جيف سيمونز، مرجع سابق، ص : املصدر 
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  ر األمراض يف العراق بسبب احلصار االقتصاديازدياد انتشا :)07 (اجلدول رقم
  1991 إىل 1989من سنة 

 
 ةــطبيع عـدد احلـاالت

 رضــامل  1989  1990  1991
  شلل األطفال  10  56  176
  اخلناق  96  168  511

  السعال الديكي  368  489  1537
  احلصبة  5715  7524  11358
  احلصبة األملانية  514  693  2848
  نفاسيالكزاز ال  42  393  936
  الكزاز  32  87  933

  ذات الرئة  6612  11713  230329
  النكاف  9639  15962  22718
  الكولريا  0  0  1217
  التيفوئيد  1812  2240  17524

  جياردياسيس  73412  113222  501391
  الديزانتري األمييب  19615  32957  58311
 التهاب الكبد الفريوسي  1816  3228  11135
  السحاياالتهاب   2559  1810  5792
  املالريا احمللية  3428  3964  7105
  طفح بغداد اجللدي  1829  1894  8233
  محى املاء األسود  491  576  3713
  احلمى اليحمورية  38  42  196

  احلمى املالطية  372  512  2223
  االنكلوستومياسيس  370  406  1787
  اجلرب  0  198  1892
  داء الكلب  52  37  256

  
  ).بالتصرف (193جيف سيمونز، مرجع سابق، ص : صدر امل                    
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 يكن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أقرته األمم املتحدة اهلادف إىل معادلة مصاعب مل
العقوبات املفروضة على العراق كافيا للتخفيف من معاناة الشعب العراقي، بسبب العراقيل 

التحقق والتفتيش، حبجة أن السلع واملواد الغذائية قد البريوقراطية اليت كانت تضعها جلنة املراقبة و
 وصوهلا إىل العراق مل ر طن من حليب األطفال املقر369151 ألغراض مشبوهة، فمن مجلة هتوج

  . )1(2001 سبتمرب 30 طن إىل غاية 190556يتمكن األخري من استالم سوى 
صادية قد أحدثت تأثريا خطريا أصبح هناك إمجاع لدى اجملتمع الدويل على أن العقوبات االقت

إن العراق الذي كان متطورا على حنو جيد نسبيا ((: كتب باحث غريب يف هذا الشأن. يف الشعب العراقي
دوكسي أستاذة العلوم السياسية يف جامعة . مرأتو .)2())أحد أفقر أقطار العامل] بعد تطبيق احلصار[أصبح 

وأكد الكاتب الربيطاين . )3())ان كارثة يف جمال العالقات العامةاألثر اإلنساين ك((نتاريو أن وترينت يف أ
   .)4()) كان جرمية مروعة ضد اإلنسانية]يف العراق [أن ما فعله الغرب طوال العقد املاضي((روبرت فيسك 

رغم التنازالت اليت قدمها العراق وجتاوبه مرغما مع قرارات جملس األمن، وعلى الرغم من أنه 
بنسبة  إن أسلحة العراق أزيلت (( غريب دبلوماسيي خطر على جريانه مثلما أكد عليه مل يعد يشكل أ

 بريطانياإال أن الواليات املتحدة و، )5 ())  إن العراق مل يعد يشكل هتديدا بفضل العقوبات… %  95
ي صدام أصرتا على استمرار العقوبات اليت تعترب األمشل واألطول يف تاريخ املنظمة الدولية طاملا بق

تعديل األوضاع السياسية السائدة يف ((حسني يف احلكم، فاهلدف احلقيقي للواليات املتحدة هو 
  .)6())العراق

  :ةـوة العسكريـ الق-02
رغم التأثري اجللي للعقوبات على العراق إال أن مسؤولني أمريكيني وبريطانيني شككوا يف مدى 

 جانفي 15( دوغالس هريد الربيطايندير وزير اخلارجية  احلصار االقتصادي الذي مل يظهر يف تقفعالية
وحىت بعد مرور أكثر من عقد من . )7(تأثريا حامسا يف قدرة النظام العراقي على شن احلرب) 1991

 وخرباء غربيني على أن العقوبات دبلوماسينيالزمن على تطبيقها فإن ذلك مل حيول دون تأكيد 
  . ، وبالتايل فإن احلل يكمن يف استعمال القوة العسكرية)8(الشاملة على العراق مل تأت بثمارها
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ألمن يقر باستعمال القوة متكنت الواليات املتحدة من احلصول على ختويل من جملس ابالفعل، 
) كوبا واليمن( صوتا مقابل صوتني 12بأغلبية ) 1990 نوفمرب 29 (687ضد العراق مبوجب القرار 
وأضحى بإمكان واشنطن وحلفائها شن هجوم عسكري بعد انتهاء . وامتناع الصني عن التصويت

  .)1(دون أن يلجمها أحد) 1991 جانفي 15(املهلة احملددة 
يات املتحدة قد أعلنت رمسيا أن هدفها األساسي هو حترير الكويت األمر الذي إذا كانت الوال

 )كما سنرى بعد حني(مكنها من احلصول على دعم دويل والسيما من طرف االحتاد السوفيايت 
 تدمري العراق واليت بدأت احلقيقية يف نيتها عنوعلى تأييد العديد من البلدان العربية، فإهنا مل تكشف 

ولنا أن نستشهد بتعليق أطلقه املعلق اإلسرائيلي املشهور زئيف سيف  .ع تطورات األحداثتتضح م
إن قيام الواليات املتحدة بالقضاء على التسهيالت (( حول الغرض من ضرب العراق 1991 جانفي 21يف 

ما باألهداف اليت أعلن فهو يعين أن الرئيس بوش مل يعد ملز. له مغزى كبري يعد حتركا اليت ميتلكها العراق النووية
بل أصبح له هدف إضايف  عنها يف البداية وهي إخراج العراق من الكويت وإعادة النظام الشرعي هلذا البلد،

والغاية . )2 ())اليت تنتج أسلحة مدمرة من كيماوية ونووية وبيولوجية" البنية التحتية"هو تدمري ] اهلدف احلقيقي[
توازن العسكري والسياسي يف املنطقة لصاحل إسرائيل من خالل من وراء ذلك هي تعميق اختالل ال

غري قادر على هتديد ((جتريد العراق من أسلحته ووضعه حتت الوصاية الدولية، وبالتايل تقييده وجعله 
   .)3())أو اخلروج عن قواعد اللعبة األمريكية جريانه

عن الفائدة اليت ) 29/12/1995(كشف مسؤول إسرائيلي يف مقال نشر يف صحيفة معاريف 
أن إسرائيل اليوم ويف ...أقول من موقع قوة وثقة...((جنتها بالده من اهنيار االحتاد السوفيايت وتدمري العراق 

املستقبل تتمتع مبوقع استراتيجي ينطوي على التفوق، فاهنيار االحتاد السوفيايت وهزمية العراق والعالقات اخلاصة 
ومكانة إسرائيل يف وعي القيادة العربية كدولة ذات قدرة نووية، كل هذا جيلب ...ةإلسرائيل مع الواليات املتحد
جزء من خمطط أمريكي لتصفية املواقع العربية واحدة تلوى ((فأزمة اخلليج هي  .)4())التفوق االستراتيجي الشامل

…األخرى اليت ترفض تعميم اتفاقية كامب ديفيد 
(()5(.  

: لى خوض غمار حرب عسكرية وإعالمية ونفسية غري متكافئةلقد وجد العراق نفسه جمربا ع
اليت كان عدد سكاهنا يقدر بـ ) مبا يف ذلك الدول املتواطئة( دولة 31واجه العراق لوحده آنذاك 

 مليون نسمة بالنسبة للعراق، ومبدخول قومي جملموع دول التحالف 18 مليون نسمة مقابل 1200
  .  )6( مليار متثل الدخل القومي للعراق50 مليار دوالر مقابل 9300يصل إىل 
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تؤكد هذه األرقام على اهلوة السحيقة بني طريف احلرب، وهذا ما أشار إليه أحد الباحثني 
 إن هذه احلرب كانت غري متكافئة أساسا بني الواليات املتحدة والعراق فهي بني دولة هي األكثر …((العرب 

 من دول العامل الثالث ال تتميز إال بضخامة تراكمية يف عدد جيشها وضخامة تراكمية أخرىتقدما يف العامل ودولة 
  .  )1()).…يف سالحها التقليدي

ها هو إحلاق أكرب ضرر ممكن ؤلواليات املتحدة وحلفااكان اهلدف من احلرب اليت قادهتا 
لذلك . ةالفيتنامي العقدة  اخلسائر البشرية حفاظا على احلساسيات األمريكية النامجة عنبأقلبالعراق 

 بعض املصادر إىل أنه مت أشارتشكلت الصواريخ والطائرات األدوات الرئيسية للتدمري، حيث 
،  1991 فيفري 28جانفي و 16 طن من القنابل على العراق خالل الفترة ما بني 88000إسقاط زهاء 

) 1991لول هناية فيفري  ألف طلعة جوية حب100أكثر من (وأن الدبابات والطائرات األمريكية 
أطلقت عشرات اآلالف من قذائف اليورانيوم الناضب املصنفة من طرف بعض خرباء السالح ضمن 

حمطات :  القصف املكثف البنية التحتية األساسية العراقيةأستهدفوقد . )2(فئة أسلحة الدمار الشامل
 شبكة 135منها ( ومراكز االتصاالت ، املنشآت البتروكيمياوية)% 80(، املصايف )% 92(توليد الطاقة 

ومئات  ، الطرق الربية والسريعة وخطوط السكك احلديدية) جسر100أكثر من (، اجلسور )هاتفية
القاطرات والعربات احململة بالبضائع وحمطات اإلذاعة والتلفزيون وعدد كبري من املؤسسات 

يب فإن خسائر العراق بلغت حوايل  وحسب تقدير صندوق النقد العر.إخل...االقتصادية واخلدماتية
  .  )3( مليار دوالر190

رغم حرص الواليات املتحدة وحلفائها على إخفاء حجم اجملزرة إال أن بعض املراسلني 
قيني اتضمن شريط فيديو صورا فضيعة جلثث العرإذ  ،الصحفيني متكنوا من نقل بعض جوانبها

علم أن اجليش األمريكي و. )4()) واستمرت ساعات عدةكانت جمزرة رهيبة((اهلاربني وأسراهم الكويتيني 
إن ((قيني وهذا ما أكده مسؤول عسكري يف البنتاغون اقد أعد قبورا مجاعية للتخلص من املوتى العر

   .)5())أكوام اجلثث العراقية تدفن يف قبور مجاعية يف الصحراء
دنيني وأبرز مثال على  أن احلرب األمريكية مل تستهدف العسكريني فحسب، بل مشلت املكما

ذلك ما حدث عندما تعمدت واشنطن قصف وحرق ملجأ العامرية يف بغداد الذي كان يأوي مئات 
هتم خبري عسكري أمريكي قوات احللفاء بضرب أهداف مدنية عراقية بصفة أوقد  .املدنيني العراقيني

ريال أوجني كارول نائب مدير وقال األم. متعمدة، مما أدى إىل وفاة اآلالف من املدنيني العراقيني
أن الغارات اجلوية لقوات احللف املعادي ) هيئة غري حكومية(مركز اإلعالم حول قضايا الدفاع 

  . )6( يف آالف الضحايا يف صفوف املدنينيتللعراق تسبب
  ـــــــــ

  .58، 57شفيق املصري، مرجع سابق، ص ص  -)1(
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  :استغالل الشرعيـة الدوليـة -03
مل يكن بوسع األمم املتحدة خالل احلرب الباردة التدخل يف أية أزمة يكون االحتاد السوفيايت 

باقي األزمات فإن دور وفعالية أما . أو الواليات املتحدة طرفا مباشرا فيها أو داخل جمال نفوذمها
بيد أن هذا األسلوب يف معاجلة األزمات . املنظمة كان يتوقف على مدى اتفاق الدولتني العظميني

فقد مربرات استمراره على إثر التحوالت السياسية اخلارجية العميقة لالحتاد السوفيايت مبوجب 
  . )1("زن القوىتوا"بدل " توازن املصاحل"القائم على " التفكري اجلديد"

فضال عن التنازالت األحادية اجلانب اليت ما فتئ يقدمها وممارسته للضغوط على حلفائه 
التقليديني لتبين مواقف أكثر مرونة من ذي قبل، والتخلي عن الراديكالية والطموحات املبالغ فيها مل 

تخدم حق الفيتو كأداة لسياسته يعد االحتاد السوفيايت، يف عهد النظام العاملي اجلديد قيد التبلور، يس
اخلارجية مثلما أعتاد عليه منذ نشأة األمم املتحدة، بدليل أنه مل يلجأ إىل هذا احلق مطلقا خالل الفترة 

  . )2( مناسبة24 يف الوقت الذي استخدمته الواليات املتحدة أثناء نفس احلقبة يف 1990 و1986ما بني 
أجل إخضاع عمل ونشاط منظمة األمم املتحدة، وهذا هكذا إذن فسح اجملال أمام أمريكا من 

أفلحت واشنطن بدعم من بريطانيا يف إقناع أعضاء جملس األمن : )3(ما جتلى بوضوح يف أزمة اخلليج
 بالتصويت على القرار الذي خيول استعمال القوة ضد العراق -مبا يف ذلك االحتاد السوفيايت–

حدة إلضفاء الطابع الشرعي على عملها العسكري الذي ومتكنت بذلك من توظيف راية األمم املت
  .انفردت فيما بعد بتنفيذه دون الرجوع إىل مصدر صدور القرار

 من -إىل حد كبري-بدا جليا أن جملس األمن الذي هتيمن عليه الواليات املتحدة والذي متكن 
أخرى جراء تطبيق احلصار  وماليني 1991إحلاق الضرر باملاليني من العراقيني يف حرب اخلليج لعام 

االقتصادي ملدة تزيد عن عقد من الزمن غري قادر على التخفيف من مأساة الشعب العراقي الذي 
  .)*(يعاين اجلوع و اإلبادة اجلماعية

كرد فعل عن نوايا بغداد يف تعليق تعاملها مع ) 1994 أكتوبر 15 (949عقب صدور القرار 
بات االقتصادية واستنكاره للموقف العراقي لوحت واشنطن األمم املتحدة؛ بسبب استمرار العقو

باللجوء إىل استعمال القوة مرة أخرى حىت ولو مت ذلك خارج إطار الشرعية الدولية، ومل تأبه 
، )4())أعتقد أن األمر يعود إىل جملس األمن يف اختاذ قرار بشأن ما ينبغي عمله((بتصريح وزير اخلارجية الفرنسي

  .)5(تعدادها للعمل بشكل منفرد يف حالة عدم توافق مصاحلها مع املنظمةبل أكدت على اس
  ـــــــــ
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تلجأ الواليات املتحدة عندما تفشل يف احلصول على تأييد األغلبية يف املنظمة إىل العمل املنفرد 
سنعمل مع ((" مادلني أولربايت" عابئة بقوانني املنظمة أو بأعضائها، الشيء الذي اعترفت به غري

، وأكد عليه املفكر األمريكي )1())اآلخرين على حنو مشترك عندما نستطيع وعلى حنو فردي عندما ينبغي
ئقا مزعجا إال إذا أمكن إن الواليات املتحدة عدت دوما الدبلوماسية والقانون الدويل عا((" نعوم تشومسكي"

  .)2())تسخريها على حنو مفيد ضد العدو
يؤكد العديد من احملللني السياسيني وخرباء القانون الدويل على أن الواليات املتحدة استغلت 
منظمة األمم املتحدة استغالال ماكرا يف تنفيذ سياستها اخلارجية خدمة ملصاحلها وأدت دورها غري 

ملبين على السياسة الواقعية لتحقيق األغراض اآلنية دون اكتراث بالقانون الدويل إال آهبة بغري االهتمام ا
  . إذا أمكن توظيفه لتحقيق أهدافها

كتب باحث عريب حول تسخري واشنطن جمللس األمن خدمة ملصاحلها يف منطقة الشرق 
طي العسكري يف العامل لكنها يف بدور الشر] مؤسسة جملس األمن التابعة لألمم املتحدة[تقوم ((: األوسط قائال

فحق إصدار القرار فيه . الواقع آلة بيد األقوياء تستخدم إلعطاء الشرعية لكل حركاهتم االستعمارية واملهيمنة
وتساءل املفكر املغريب املهدي املنجرة بعد تعرض . )3()) ...يتجاوب والقدرة التدمريية لكل عضويتها

كيف ميكن القبول خبرافة الشرعية الدولية يف وقت كان جيري : 1991العراق للعدوان األمريكي سنة 
من مشروعيتها % 75األمم املتحدة فقدت أكثر من ((فيه التخطيط لتدمري العراق؟ وقال بأن 

  . )4())ومصداقيتها
كتب باحث عريب آخر حول توظيف أمريكا ملنظمة األمم املتحدة بعد انتهاء احلرب الباردة 

مل يكن احلديث عن النظام العاملي اجلديد الذي تلعب ..((: ها يف الشرق األوسط قائالمن أجل خدمة مصاحل
فيه منظمة األمم املتحدة الدور الرئيسي حلفظ السلم واألمن الدوليني، بالنسبة للواليات املتحدة، إال أسلوبا لتعبئة 

غلت الواليات املتحدة الفراغ وهكذا است. )5())أكرب حتالف دويل ممكن ضد العراق واحملافظة على متاسكه
الذي تركه االحتاد السوفيايت لتستأثر هبيئة األمم املتحدة وجتعل منها أداة خلدمة مصاحلها وحتقيق 

  .أهدافها ويف مقدمتها تدمري العراق والتنكيل بشعبه
  ـــــــــ
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  :ومـةالتهديـد واملسا -04
سعيا إىل ضمان التطبيق الصارم والشامل للعقوبات االقتصادية واالستناد للشرعية الدولية 

وعدت : )1(عمدت الواليات املتحدة إىل أساليب هتديد وإرشاء ومساومة الدول ذات العالقة باألزمة
اخلليج يف االحتاد السوفيايت مبنحه مليار دوالر وبتلقيه ثالث مليارات أخرى كمساعدات من دول 

وجدت .  القاضي باستعمال القوة ضد العراق678حالة موافقته على قرار جملس األمن رقم 
 مليار دوالر، نفسها جمربة على 12السعودية، اليت حتصلت على وعود أمريكية مببيعات أسلحة قيمتها 

. نطقةاستقبال عدد ضخم من العسكريني األمريكيني وعلى دعم جهود واشنطن العسكرية يف امل
منعت تركيا الشاحنات من عبور حدودها مع العراق بعد أن حصلت على قروض من البنك الدويل 

أن بالده ستستلزم بالعقوبات اليت أقرهتا ) امللك حسني(صرح العاهل األردين .  مليار دوالر14قدرها 
ر النامجة عن األمم املتحدة بعد أن عرب التحالف الغريب عن استعداده لتعويض األردن عن اخلسائ

قررت أمريكا مسح ديون مصر .  مليون دوالر500تطبيق احلظر االقتصادي على العراق واملقدرة بـ 
أعلن البنك الدويل عن . ، وكافأت سوريا مبليار دوالر يف شكل أسلحة ومساعدات) مليار دوالر7(

، بسبب تصويتها يف مقابل ذلك، تقرر معاقبة اليمن.  مليون دوالر250منح قرض إليران بقيمة 
صدرت " كال"هذه أعلى ((، حيث قال دبلوماسي أمريكي كبري للسفري اليمين 678السليب ضد القرار 

 700 مليون دوالر، وجرى طرد حوايل 70، ليتم إلغاء املساعدات املربجمة لليمن املقدرة بـ ))عنكم
صادية وخيمة يف حالة كما أنذرت واشنطن اإلكوادور بعواقب اقت. ألف عامل ميين من السعودية
أفلحت الواليات املتحدة عن طريق املدامهة والتهديد ((قال سيمونز ). 678(تصويتها ضد مشروع القرار 
مل تتورع واشنطن أبدا عن استعمال اخلداع والرشوة والتهديد لضمان ((، ))والرشوة يف إحكام نظام العقوبات

  .))ةريكياحلصول على دعم دويل لألهداف االستراتيجية األم
ففي ظل اهليمنة األمريكية على النسق الدويل الراهن مل يعد يتوفر ألية دولة يف العامل 

قالت الدكتورة . اجلرأة على وضع حد للعدوان األمريكي على العراق وملعاناة شعبه املتفاقمة/القدرة
ار الظامل والشديد عن الشعب العراقي، مل حتاول أية دولة عاملية وال حىت عربية أن ترفع هذا احلص..((مسرية البيايت 

وكتب أكادميي عريب بشأن التكتيك املستعمل من طرف الواليات . )2())...خشية إغضاب الدولة املهيمنة
كان عليها أن تستخدم تكتيكا مرنا يقوم .. ((:  الدول على املشاركة يف احلرب ضد العراقماملتحدة إلرغا

مر الواقع من خالل سياسة مرحلية تغلق باب التراجع على من شارك منهم على أساس دفع كل األطراف أمام األ
يف مراحلها األوىل وتضييق فرص اخليار أمامهم حبيث يضطرون إىل املشاركة يف املراحل التالية، ووضع األطراف 

  .)3())املترددة يف موقف تصبح فيه تكلفة عدم املشاركة الفاعلة يف التحالف أكرب بكثري من املشاركة فيه
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  :التضحية بصديق قدمي وإطالق يد أمريكا: موقف االحتاد السوفيايت: املطلب الثالث
كانت هتدف السياسة اخلارجية السوفياتية ما بعد احلرب الباردة إزاء منطقة الشرق األوسط 

، التعاون والتنسيق مع تفادي الصراعات املسلحة، التسوية السلمية للرتاعات اإلقليمية: )1(أساسا إىل
سياسة "الواليات املتحدة لوضع معامل جديدة للسياسة الشرق أوسطية، والتركيز على توسيع نطاق 

مبعىن أن االحتاد السوفيايت . أمال يف توظيف املساعدات الغربية يف االحتاد السوفيايت" الوفاق الدويل
مل يكن ...)قة، املشاعر القومية االنفصالية، األزمة االقتصادية اخلان(املنهمك يف مشاكله الداخلية 

 أزمة ت، كلما حدثمثلما كان عليه الشأن يف السابقمستعدا الحتالل أية مساحة أو لعب أي دور 
األمهية اليت كانت تكتسيها منطقة فعلى الرغم من . إقليمية أو دولية، وهذا ما جتسد يف أزمة الكويت

فياتية، حىت وإن كانت أقل شأنا نسبيا مقارنة بنظريهتا األمريكية، اخلليج العريب يف اإلستراتيجية السو
، والدور اجلديد لالحتاد )التعاون بدل التخاصم(إال أن الطابع اجلديد لعالقة موسكو مع واشنطن 

   ."فوق ساحة املعركة"السوفيايت على الساحة الدولية، مل يسمحا له بشغل موقع 
  :وـ ملوسكيـاختبار حقيق.. أزمة اخلليج -01

قد جعلت االحتاد ) ضرب العراق وحماصرته اقتصاديا(يبدو أن أزمة الكويت وتطوراهتا الالحقة 
 وشكلت اختبارا حقيقيا له )2(السوفيايت الذي كان يعاين من وطأة تناقضاته الداخلية يف موقف حرج

  :)3( لعدة اعتبارات،على مجيع األصعدة
ة الغرب بصفة عامة والواليات املتحدة بشكل حرص االحتاد السوفيايت على كسب ثق -أ

وعن رغبته " التفكري اجلديد" على جدية سياسته اخلارجية املتمخضة عن التأكيدخاص من خالل 
امللحة يف التخلي عن ممارسات وتقاليد احلرب الباردة، هبدف احلصول على الدعم املادي والسياسي 

  .عبةالغريب، من أجل احتواء أزمته الداخلية املتش
 واليت مت متديدها 1952كانت معاهدة الصداقة الرابطة بني االحتاد السوفيايت والعراق منذ  -ب

 تفرض على موسكو التزامات عسكرية إزاء بغداد يف حالة دخول العراق يف حرب ضد 1978عام 
 حسب % 53حوايل (كما أن االحتاد السوفيايت يعترب املصدر الرئيسي للسالح العراقي . دولة أخرى

 خبري سوفيايت كانوا يزاولون عملهم يف العراق من بينهم 8000، فضال عن وجود )بعض التقديرات
عالوة على الديون العسكرية واملدنية على العراق اليت خيشى السوفيات عدم .  خبري عسكري1000

  .هتسديدها يف حالة وقوفهم ضد
  

  ـــــــــ
  .52 صشفيق املصري، مرجع سابق، .د -)1(
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:  عند إدارهتم ألزمة اخلليجكان على الغورباتشوفيني مراعاة التوازنات الداخلية احلساسة -ج
مثة ضغوط من طرف التيار الليربايل الراديكايل الذي يطالب بالتحول السريع إىل الليربالية واقتصاد 

ويف املقابل هناك . السوق والذي لن يتأتى إال بالتعاون الوثيق مع الغرب والواليات املتحدة األمريكية
 االحتاد السوفيايت، والذي كان يرفض من حيث املبدأ ضغوط التيار احملافظ القلق على هيبة ومصري

التنكر للعراق يف أزمته وهو الذي يعترب من أقوى حلفاء االحتاد السوفيايت يف املنطقة خالل العشرين 
 هو فخ ، من وجهة نظر هذا التيار،تطابق وجهات النظر األمريكية السوفياتيةأن  إذسنة السابقة، 

ات لتضع حدا آلخر معقل هلم يف الشرق األوسط واقتالع نفوذهم قاتل نصبته واشنطن للسوفي
 يساور شعوب اجلمهوريات اإلسالمية آلسيا الوسطى حول قدناهيك عن القلق الذي . )1(هنائيا

  .تفاعالت األزمة وتداعياهتا
ة الدولية إال أن اإلصالحيني يف الكرميلني كانوا يف ح رغم هتاوي الوزن السوفيايت على السا-د

اجة ماسة ألن يثبتوا للعامل أن بلدهم مل يفقد عظمته وأنه الزال قادرا على الدفاع ومحاية مصاحله ح
. ومصاحل حلفائه، وعلى انتهاج سياسة مستقلة وبالتايل لن خيضع للضغوط مهما كان مصدرها

 أصاهبا وهن  هو استعادة هيبته اليت-كما قال األستاذ وليد عبد احلي–فاملطلوب من االحتاد السوفيايت 
  .)2(كبري يف الداخل واخلارج

كان على املسؤولني السوفيات أخذ كل هذه املعطيات املتناقضة والتوجهات املتضاربة بعني 
االعتبار عند صياغة أي قرار سياسي خارجي بشأن هذه األزمة، أي املوازنة والتوفيق بني املصاحل 

 يف ظل ،ات كانت توحي أن االحتاد السوفيايتوعليه، كل املؤشر .املتعارضة وهو أمر صعب للغاية
، إذ أن متطلبات )الوقوف إىل جانب العراق( مل يكن مستعدا للركون إىل اخللف ،البرييسترويكا

لذلك .  من أجل إنقاذ االحتاد من االهنياريءاحتواء أزمته الداخلية وتداعياهتا تقتضي التضحية بكل ش
  . )3(ةانتهج غورباتشوف سياسة براغماتية حبت

 : ترجيح كفة التعاون والتنسيق مع الواليات املتحدة-02
أدان الكرميلني على الفور االحتالل العراقي للكويت باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدويل، 
مطالبا العراق بسحب قواته من الكويت والعودة بالوضع إىل ما كان عليه قبل الغزو، منطلقا من 

لوب يف احتواء الرتاعات الدولية من بقايا احلرب الباردة اليت انتهت إىل تقديره أن مثل هذا األس
وهبذا املوقف يكون االحتاد السوفيايت قد أبان عن حرصه على تنمية عالقاته مع الواليات . األبد

  . أمال يف احلصول على مساعدات غربية)4(املتحدة
  ـــــــــ

  .177ابراهيم حممد حسن، مرجع سابق، ص .د -)1(
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زمة لتثبيت  إىل استغالل هذه األ-يقول أحد الباحثني العرب-لقد سعى االحتاد السوفيايت 
صورته أمام العامل يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة، إذ أن املصلحة املشتركة بني موسكو وواشنطن 
وتعاوهنما أفضل بكثري من إقامة عالقات غري مستقرة مع أنظمة حكم العامل الثالث، ولكن العراق 

  .)1(يكون قد أساء تقدير املوقف السوفيايت
رك بني اجلانبني السوفيايت واألمريكي جليا منذ بداية األزمة واتسع كان التعاون والتنسيق املشت

نطاقه خالل مراحلها الالحقة، حيث وافق االحتاد السوفيايت وعلى غري العادة على قرار جملس األمن 
  . )2( الصادر يف نفس تاريخ الغزو660رقم 

 شيفارنادزه ونظريه للقاء األول الذي مجع بني وزير خارجية االحتاد السوفيايت إدواردف
 بضواحي موسكو والذي متت خالله "فنوكوفو" يف مطار 1990 أوت 03األمريكي جيمس بيكر يف 

صياغة املبادئ املشتركة اليت كان ينبغي على كل من موسكو وواشنطن التقيد هبا طوال فترة 
من مظاهر التعاون ، ليس سوى جتسيدا للتوجه السياسي اخلارجي السوفيايت اجلديد ومظهرا )3(األزمة

  . والتنسيق بدل التنابذ والتخاصم
إن االحتاد السوفيايت والواليات املتحدة ((: ورد يف البيان السوفيايت األمريكي املشترك ما يلي

 عضوين يف جملس األمن الدويل يريان من الضروري أن يستنكر اجمللس فورا وحبزم الغزو الفظ اباعتبارمهاألمريكية 
وترى الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت أنه من املهم مبدئيا . للقوات املسلحة العراقية للكويتوغري املشروع 

ويؤكد االحتاد السوفيايت والواليات املتحدة دعوهتما العراق . .تأخرياآلن أن ينفذ قرار جملس األمن بالكامل وبال 
ويتية واستقالهلا الوطين وسلطتها الشرعية لسحب قواته من الكويت دون قيد أو شرط، إن سيادة الدولة الك

  .)4())وسالمتها اإلقليمية البد من استعادهتا كليا وتأمينها
اكتست اخلطوة املؤيدة لواشنطن واملناوئة لبغداد اليت أقدم عليها صناع القرار السياسي يف 

ها العملي، بل وخاصة االحتاد السوفيايت، يف نظر املالحظني السياسيني، أمهية بالغة ليس فقط يف جانب
  . يف شقها السياسي

لقد وقف السوفيات إىل جانب الكويت ضد العراق وختلوا عن األخري رغم معاهدة الصداقة 
ولقيت خطوة موسكو . والتعاون اليت كانت تربطهم به منذ عهد الصراع بني الشرق والغرب
ر بأن اختاذها مل يكن باألمر استحسان وتقدير واشنطن اليت قال بشأهنا وزير خارجيتها جيمس بيك

  .)5(اهلني بالنسبة ملوسكو، إذا ما مت األخذ بعني االعتبار الطابع اخلاص للعالقات السوفياتية العراقية
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على الرغم من بعض اخلالفات اليت كانت حتدث من حني آلخر خبصوص إدارة األزمة بني 
 على حساب اجلانبني إال أن ذلك مل يؤثر على مبدأ تعاون وتشاور السوفيات مع نظرائهم األمريكيني

حول حتالف االحتاد السوفيايت مع ) A. Tinguy(كتب آن دو تينغاي . حليفهم التقليدي العراق
تضامن االحتاد السوفيايت مع التحالف املضاد للعراق، أي مع ((:الواليات املتحدة ضد حليفه السابق العراق

  .)1())الواليات املتحدة ضد بلد من العامل الثالث كان هو اآلخر حليفا له منذ تاريخ طويل
أثرون باحلرب الباردة وهم يرون الواليات املتحدة تصول مل يتردد العسكريون السوفيات املت

 "النجم األمحر"وجتول يف منطقة اخلليج العريب دون أن يلجمها أحد، يف التعبري عرب صفحات جريدة 
إن الواليات . .العاملإن واشنطن تدعي دور دركي ((عن رفضهم للسياسة األمريكية املنتهجة يف املنطقة 

ن إ. .والقوةإال أن هذا ال يعين حقها يف إمالء إرادهتا على اآلخرين بإظهار الغطرسة .  شكاملتحدة دولة قوية بال
 ،)2))(وأن أعمال العراق العدوانية توفر هلم الذريعة املناسبة. بعضهم يف أمريكا ال يسعهم صربا الستعمال القوة

هذا ما أعترف به وكذا عن عدم رضاهم عن سياسة غورباتشوف املؤيدة ألمريكا ضد العراق، و
إن القادة العسكريني يعتقدون أننا ((: 1990 أوت 21شيفارنادزه يف مكاملة هاتفية مع نظريه األمريكي يف 

  . )3))(فهم يقولون أن هدفكم هو إقامة وجود أمريكي دائم يف منطقة الشرق األوسط. نرتكب خطأ مبساندتكم
ي املتشدد واليت أضحت جزءا من بيد أن مثل هذه املواقف الصادرة عن اجلناح العسكر

املاضي، مل تكن تؤثر يف جمريات األحداث، وال يف اجتاه املنحى اجلديد الذي أخذته السياسة 
 1990 سبتمرب 09السوفاتية اخلارجية بقيادة غورباتشوف الذي عرب خالل لقائه بنظريه األمريكي يف 

ات املتحدة الحتواء األزمة، ويكون بذلك هبلسنكي عن تأييده جلميع اخلطوات اليت قامت هبا الوالي
، ومنحها حق احتكار حتديد الوسائل واألهداف املتوخاة املعلنة وغري )4(قد أطلق يديها عسكريا

  .املعلنة
 29(لقد قيل أن االحتاد السوفيايت قد حتصل، خالل لقاء وزير خارجيتة بنظريه األمريكي 

 أن الواليات املتحدة لن تتجاوز هدف حترير الكويت، ، على التزام أمريكي علين مفاده)1991جانفي 
ويف الواقع فان السلوك السياسي السوفيايت كان يهدف إىل . ولن تستهدف السالمة اإلقليمية للعراق

. )5(السوفياتية وتفادي تعرضها للخطر-احلفاظ قدر اإلمكان على مستوى تطور العالقات األمريكية
ريب مكتسبات السياسة الغربية اليت انتهجها منذ مخس سنوات مل يكن أمام خوفا من خت((قال آن دو تينغاي 

 .)6())حال آخر] االحتاد السوفيايت[
  ـــــــــ
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كما كان يسعى أيضا إىل التخفيف من حدة األزمة عن طريق حماولة هتدئة االندفاع األمريكي 
وترشيده، لكنه مل يكن باستطاعته تغيري مساره، ومن مث فإن االحتاد السوفيايت كان جمربا على التكيف 

أما على مستوى األمم املتحدة فقد كان التعاون . )1( يف املنطقةةباستمرار مع السياسة األمريكي
والتنسيق بني موسكو وواشنطن واضحا حيث صادق االحتاد السوفيايت على مجيع القرارات الصادرة 

 مل 678فعلى عكس الصني اليت امتنعت عن التصويت على القرار . عن جملس األمن ضد العراق
ار من هذه القرارات، رغم أنه ساهم يف تأجيل بعضها يعترض االحتاد السوفيايت أو ميتنع عن أي قر

وإجراء تعديالت طفيفة على بعضها اآلخر ألسباب تكتيكية، ولكنه كان يف هناية األمر جمربا على 
  .)2(تزكيتها

  : الضغـط علـى العـراق-03
كانت مل تكتف الواليات املتحدة بالدعم السوفيايت لسياستها وطريقة إدارهتا ألزمة اخلليج، بل 

تأمل يف أن ميارس السوفيات املزيد من الضغط على حليفهم العراق من أجل تقدمي التنازالت 
كتب باحث عريب بشأن الضغوط اليت كان ميارسها االحتاد السوفيايت على العراق استجابة : املطلوبة

سلة من التنازالت يستطيع راح االحتاد السوفيايت يضغط بقوة على العراق النتزاع سل((لرغبة الواليات املتحدة 
ويبدو أن األخرية مل تكن مستعدة إلعطائه أية ميزة أو مكافأة متكنه من . )3))(أن ميررها للواليات املتحدة
، أو لعب أي دور من شأنه التأثري يف مسار األحداث يف االجتاه غري )4(حتسني موقفه التفاوضي
اختاذ إجراءات حامسة وناجعة لالنسحاب من (( طلب غورباتشوف من صدام حسني. املرغوب فيه أمريكيا

وإال فإن االحتاد السوفيايت سيقترح لصاحل مشروع القرار األمريكي املعروض على جملس األمن بغرض ... الكويت 
  .)5))(فرض احلصار االقتصادي على العراق

 أشار كانت الضغوط السوفياتية على العراق جلية ومشلت عدة مستويات، فعلى سبيل املثال
إىل أنه يف حالة فشل املبادرات السلمية الحتواء ) غورباتشوف-بوش(البيان الصادر عن لقاء القمة 

األزمة سياسيا وسلميا، فإن الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت سيدرسان البدائل األخرى املتاحة 
رباتشوف أحد أعوانه  كلف غوةوفور عودته من العاصمة الفنلندي. على ضوء ميثاق األمم املتحدة

إلقناع العراق بصفته احلليف الصديق بوجهة نظر موسكو اليت " الفرصة األخرية"املقربني للقيام مبهمة 
بيد أن كل احملاوالت . حذرته من األخطار اهلائلة اليت ميكن أن يتعرض هلا يف حالة تشبثه مبواقفه

ن هذه الفرصة هي آخر ما إ((لصدام حسني السوفياتية باءت بالفشل، مما اضطر برمياكوف إىل القول 
  . )6))(تسمح به األزمة وجيب عليك أن تتحمل تبعية اإلصرار على موقفك
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 678قرار جملس األمن رقم يعكس البيان الصادر عن وزارة اخلارجية السوفياتية عقب صدور 
مدى الضغط املمارس من طرف القادة السوفيات على السلطة السياسية العراقية اليت حيملوهنا 

 نوفمرب تقدم جملس األمن الدويل من خالل اختاذه للقرار رقم 29يف ((: مسؤولية تعنتها وإصرارها على موقفها
 إلرادة اجملتمع الدويل الحقا، ومع ذلك فإن القرار من حيث باإلنذار األخري للعراق حول عدم جواز إمهاله) 678(

روحه ونصه يوفر فرصة واقعية الستبعاد أسوأ صيغ تطور األحداث أي االنفجار العسكري، وحيدد قرار جملس 
األمن الفسحة الزمنية اليت ميكن وينبغي يف إطارها البحث عن حل سلمي سياسي للرتاع، والبد من عدم تفويت 

وتكسري األوضاع باجتاه اخليار غري العسكري، ويقتنع االحتاد السوفيايت أن الكلمة اآلن للعراق،  رصةهذه الف
ويتوقف على القيادة العراقية فقط هل يكون هناك سالم يف اخلليج العريب أو ال يكون، وجيب عليها أن تقدر 

الشرعية الدولية واألمن يف املنطقة، وأن تبدي تقديرا سليما املزاج الثابت واحلازم للمجتمع الدويل لصاحل استعادة 
 جيب أن تدرك بغداد أن املماطلة الالحقة مع تنفيذ قرارات جملس األمن الدويل غري جائزة ألهنا ...عقلهاسالمة 

  .)1))(ءيحتمل خطرا بالغا على العراق نفسه وشعبه قبل كل ش
: القرار ب السوفيات بشأن ذاتقال إدوارد شيفارنادزه يف حديث له مع أحد الكتامن جهته، 

 يعين 1991 جانفي 15غاية إىل  "مهلة اإلرادة الطيبة"باالقتران مع ) 678(لقد كان اهلدف من اختاذ القرار رقم ((
إن اجملتمع الدويل يقف ضدك : بالذات السعي إىل احلل السلمي، لقد كان هذا مبثابة إشارة إىل صدام حسني تقول

إن القرار باستخدام القوة مل يكن خطوة باجتاه احلرب إمنا . ..الكويتنسحب من ت مل واحلرب ال مفر منها إذا
   .)2))(ستبعادهاكان بالعكس آخر فرصة إل

 ومصاحل بالده اجلديدة مع هسعى إىل التوفيق بني متطلبات عالقاتي  كانغورباتشوفيبدو أن 
 كصديقة وحليفة سابقة واليت كانت "نيةالوط"الغرب وبني التزاماته األخالقية إزاء األنظمة العربية 

وحسب حمتوى . ه على استعمال القوة ضد العراقتتتمىن متسكه باحلل السياسي لألزمة رغم موافق
احلديث فإن دافع قبول النظام العراقي استقبال برمياكوف يعود إىل أمله القائم يف احتمال احلصول 

كان منط السلوك السليم الوحيد إزاء أعمال صدام ((: على تنازالت أمريكية وإمكانية إجياد حل وسط
لقد كان عليه أن ينسحب من الكويت بدون مراوغات . حسني هو احلديث معه بصورة صادقة ومكشوفة وخشنة

وبعد صدور القرار .. أو حلول وسط، وهلذا تبدو يل على ضوء ذلك أن بعثات برمياكوف كانت غري الزمة 
وكنت أشرح له أن العراق سيحطم . من تلقيت وزير اخلارجية العراقي طارق عزيزجمللس األ) 678(املعروف رقم 

خالل يومني أو ثالثة يف حالة بدأ احلرب الربية وأن الشعب لن يغفر هلم هذا، والبد من االنسحاب من الكويت، 
. ))وراانسحبوا من الكويت ف((: وحتدثت مع غورباتشوف خالل نصف ساعة، وكان ذاك يتحدث خبشونة أكرب

  .)3())شيءوظل صدام ال يصغي إىل 
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  :تيجيـةا صفقـة استر-04
 كمحدد أساسي "األيديولوجية" اليت حلت حمل "الرباغماتية" املنفعة أو  أمهيةاأستوعبنإذا 
فالسلطة السياسية اليت كان .  أدركنا دوافع تضحية السوفيات بالعراق،رجي السوفيايتللسلوك اخلا

يقودها غورباتشوف، وعندما وجدت نفسها جمربة على اختاذ موقف معني من األزمة الكويتية، 
فضلت الصف األمريكي، العتقادها أن الفائدة االستراتيجية اليت ميكن أن حتصل عليها مقابل تعاوهنا 

   .لواليات املتحدة تتجاوز اخلسائر النامجة عن وقوفها ضد العراقمع ا
)  مليار دوالر250حوايل (جناح البرييسترويكا كان مرهونا بتوفري رؤوس أموال أجنبية إن 

وكانت الدول الغربية وعلى رأسها الواليات . واخلربات العلمية والوسائل التكنولوجية املتطورة
ولعل هذا ما يفسر سعي غورباتشوف إىل . هل لتغطية العجز السوفيايتاملتحدة الطرف الوحيد املؤ

 وصل أحيانا -على حد تعبري أحد اخلرباء العسكريني العرب-بثمن خبس موقفه  "ببيع"إرضاء أمريكا 
      بوش الرئيس األمريكي آنذاك خالل لقائه بغورباتشوف يفجورج إىل درجة اإلهانة، حيث قال 

سنكي، حبضور خمتلف وسائل اإلعالم، أنه سيشري على الكونغرس بضرورة تقدمي  هبل1990سبتمرب  09
مساعدات اقتصادية أمريكية لالحتاد السوفيايت، تسمح بنجاح البرييسترويكا، األمر الذي دفع 

إن التعاون السوفيايت غري قابل للبيع، وال أريد أن ((: غورباتشوف إىل التعليق على ما قاله نظريه األمريكي
فهم من تصريح الرئيس بوش أن االحتاد السوفيايت قام بربط موقفه باملبلغ الذي سيتحصل عليه من الواليات ي

  .)1))(املتحدة
تشري بعض املصادر إىل أن االحتاد السوفيايت قد تلقى بالفعل وعودا أمريكية وخليجية بدعمه 

يف ) م تدخل الغرب يف شؤونه الداخليةضمان عد( الحتواء أزمته االقتصادية املتفاقمة وسياسيا )2(ماليا
حالة استمراره يف دعم الواليات املتحدة وحلفائها على حساب حليفه السابق العراق، والسيما 

وقال حملل سياسي عريب أن . موافقته على كل القرارات الصادرة عن جملس األمن بشأن العراق
يد الواليات املتحدة بأسرار القوات  حد تزوإىلحاجة االحتاد السوفيايت إىل دعم الغرب دفعته 

، بل وصرح غورباتشوف يف )3(املسلحة وبتفاصيل العتاد واألسلحة السوفياتية املوجودة حبوزة العراق
، وأضاف )4 ())بالده قد ال تعارض قيام قوى التحالف هبجوم بري وال حىت أن تندد به(( بأن 1991 فيفري 24

 يف الوقت الذي كان فيه اجملتمع الدويل )5 ()) على وقوع الكارثةأقصى ما قد تفعله هو أن تتأسف((بأن 
  .  يسعى إىل تفاديها
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أن املواقف السوفياتية من أزمة اخلليج الثانية كما أكد أحد اخلرباء العسكريني العرب على 
طن أو  من مساعدات مالية، سواء من واشنالكرميلني مبا حيصل عليه -إىل حد كبري-كانت مرتبطة 

 على قرار جملس األمن الذي جييز 1990 نوفمرب 29من حلفائها، بدليل أن االحتاد السوفيايت صوت يف 
لقوات التحالف استعمال القوة ضد العراق، بعد مرور يوم واحد فقط عن إعالن الرياض على لسان 

 دوالر لالحتاد  مليون4000 نوفمرب عن منح قرض قيمته 28وزير خارجيتها خالل زيارته ملوسكو يف 
 مليون 1000 أن حيصل يف وقت الحق على قرض من الكويت بقيمة لالسوفيايت بشروط ميسرة، قب

، واالحتاد األوريب )1990 ديسمرب 14(دوالر، وعلى مبلغ مماثل من طرف كل من الواليات املتحدة 
 مليون 7000عراق بلغ أي أن إمجال ما تلقاه االحتاد السوفيايت نظري موقفه ضد ال). 1991 مارس 06(

  . )1(دوالر كقروض ميسرة
 موسكو يف وفائها لسياستها التقليدية بتأييدها للعراق، أو اختذت موقفا حمايدا، ملا استمرتلو ف

حتصلت على تلك املساعدات املالية، ولتعرض جسر العالقات اهلش الذي كانت حتاول إقامته مع 
إن الرئيس ((راسات االستراتيجية والدولية يف واشنطن  قال نائب رئيس مركز الد.واشنطن لالهنيار

إن االحتاد . غورباتشوف قد ساعد سياسة الواليات املتحدة يف اخلليج كجزء من صفقة استراتيجية كربى
السوفيايت قد شرع يف أعمق عملية تراجع استراتيجي شهده التاريخ يف مرحلة سالم، وذلك يف مقابل الوصول إىل 

مل يكن النفوذ السوفيايت املتهالك ليعكس ...((وكتب عبد اإلله بلقزيز يف هذا الشأن . )2())االقتصاد الغريب
سوى تآكل نفوذه العسكري واالستراتيجي، وسقوطه حتت رمحة مفاعيل املساعدات االقتصادية واملالية 

 خدمة املصاحل وهذا يعين أن االحتاد السوفيايت ما بعد احلرب الباردة قد وظف نفسه يف. )3())الغربية
  .الغربية يف املنطقة، اعتقادا منه أن ذاك هو احلل األمثل الحتواء تناقضاته الداخلية وتفادي االهنيار

  : فقدان القدرة على التأثري يف مسار األحداث-05
مبوازاة مع دعمه للواليات املتحدة وحرصا منه على إنقاذ ما ميكن إنقاذه مما تبقى من مصاحله 

لضغوط احملافظني من النخبة السياسية " لو جزئيا"لعراق والعامل العريب، واستجابة واخلاصة يف ا
لواشنطن، وأنه الزال قادرا على " ذيال"السوفياتية املؤيدين للعراق، وإحياء منه أن موسكو ليست 

، )4(التأثري يف صنع األحداث، حاول االحتاد السوفيايت التميز عن الواليات املتحدة قدر املستطاع
، السيما وأنه كان الدولة الكربى الوحيدة اليت كان هلا )الدبلوماسية(منتهجا اخليار الوحيد املتاح له 

، مث أن األزمة اخلليجية متثل الفرصة األخرية الستعادة )5(خطوط اتصال مع مجيع األطراف الفاعلة
  .)6(السوفيات جلزء من هيبتهم
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ظلت قنوات االتصال : )1(هلذا الغرض حتركت اآللة الدبلوماسية السوفياتية على عدة جبهات
د من خالل جوالت ماراطونية قام هبا برمياكوف إىل العراق إلقناعه بغدا-مفتوحة على حمور موسكو

باالنسحاب من الكويت من البوابة السوفياتية، وطارق عزيز إىل االحتاد السوفيايت حملاولة إقناعه بتفهم 
حث االحتاد السوفيايت البلدان العربية على إجياد صيغة تسمح بانسحاب العراق من . املوقف العراقي

 من خالل إرسال مبعوثني عنه إىل عدة عواصم عربية، مستغال املوقف الفرنسي املتردد إلجياد الكويت
  . خمرج سلمي لألزمة على الطريقة السوفياتية

بعد أن عربت القيادة العراقية عن استعدادها لالنسحاب من الكويت مقابل حصوهلا على 
من طرف قوات التحالف تقدم ضمانات بعدم تعرض قواهتا املنسحبة هلجوم عسكري مباغت 

السوفيات خبطة تسمح خبروج العراق من الكويت بأقل األضرار اعتقادا منهم أن بإمكاهنم توفري هذه 
الضمانات وخلق االنطباع بأن االحتاد السوفيايت ما زال ميتلك قدرة التأثري يف العالقات الدولية 

  . كدولة عظمى
 خمرج سلمي لألزمة وتفادي ضرب العراق قوبلت غري أن هذه اخلطة اهلادفة إىل البحث عن

 الربيطانية "ي تلغرافاصاند"وصفت جريدة  وأثارت امتعاض احللفاء، إذ )2(برفض الواليات املتحدة
 ، معتربة أن تدخل الروس السيئ النية ولد خطر"بالكاذبة واملزعجة"جهود الوساطة الدبلوماسية 

مم املتحدة، مؤكدة على أن املسعى السلمي السوفيايت أثار انشقاق دعم الواليات املتحدة يف هيئة األ
وعند أعضاء الكونغرس، واليت مل يسبق هلا  سيال من التعليقات العدائية يف وسائل اإلعالم األمريكية

  .)3(إىل احلكم مثيل من حيث أبعادها منذ جميء غورباتشوف
والقاضي  ن العراقي والسوفيايتكان رفض الواليات املتحدة لالتفاق الذي توصل إليه الزعيما

بانسحاب العراق من الكويت أن دفع بغورباتشوف الذي أحس، دون شك، باإلهانة بسبب 
األمريكية -االستخفاف جبهوده السلمية وضرهبا عرض احلائط أن وصف العالقات السوفياتية

 النسق الدويل  كتب األستاذ وليد عبد احلي بشأن هتاوي وزن االحتاد السوفيايت يف.)4(باهلشة
مع املبادرة السوفياتية ... إن الواليات املتحدة تعاملت...((واستخفاف الواليات املتحدة مببادرته السلمية 

كرد فعل هلا، شنت وسائل اإلعالم السوفياتية محلة مضادة لواشنطن، و. )5())بقدر واضح من االستهانة
 حيث ،"العقدة الفيتنامية"اعية إىل التغلب على متهمة إياها باإلمرباطورية ذات الرتعة العسكرية الس

 حىت انتعشت أشباح "احلرب الساخنة"ما إن هبت من منطقة اخلليج العريب رياح ((: ورد يف صحيفة الربافدا
  .)6()) وأخذت شقوق عدم الثقة، االرتياب واالغتراب يف االتساع"احلرب الباردة"
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لقد حسمت الواليات املتحدة يف األزمة بلجوئها إىل اخليار العسكري وبأسلوهبا اخلاص 
مبباركة من االحتاد السوفيايت الذي ذهبت جهوده الدبلوماسية أدراج الرياح، وخرجت منتصرة 

يف حني أضحى االحتاد السوفيايت الذي فقد مواقعه يف .  دولة29بصفتها زعيمة لالئتالف الذي ضم 
املنطقة  أقل شأنا رغم اخلدمة اجلليلة اليت قدمها لواشنطن، وأخذ يودع دوره كدولة عظمى كان 

  .  حيسب هلا ألف حساب
ما ميكن قوله يف آخر هذا اجلزء من الدراسة املخصص للعراق هو أنه لوال سياسة الوفاق اليت 

املتحدة وإعطائها الضوء انتهجها االحتاد السوفيايت يف عهد غورباتشوف وتقاربه مع الواليات 
ملا متكنت ) غطاء دويل(األخضر يف سياستها ضد العراق، والسيما موافقته على قرارات جملس األمن 

وقد أعترف جاميس بيكر وزير . من حتقيق ما حققته، وملا حدث للعراق ما حدث من تدمري وتنكيل
أعتقد أن االحتاد السوفيايت ((: ية قائالالتلفزيون" سي.يب.إن"اخلارجية األمريكي بذلك عندما صرح حملطة 
وال أظن أنه كان .  أوت02ما حدث يف اخلليج العريب بعد  يستمر يف لعب دور سياسي فائق األمهية يف كل

بوسعنا عمل كل ما عملناه وخالل الفترة الزمنية نفسها لو مل يقف االحتاد السوفيايت جنبا إىل جنب طوال هذه 
  .)1())األشهر

    
  

                                                
  ـــــــــ

  .489-488، ص مرجع سابق أليكسي فاسلييف، -)1(
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  :ةـة الدميقراطيـكلف..اجلزائـر : املبحث الثاين
 هل ميكن القول ،قياسا على ما حدث للعراق من تنكيل وتدمري مثلما أشرنا إىل ذلك من قبل

 ما حدث وحيدث يف اجلزائر ليس سوى أن مثة عالقة بني البرييسترويكا واألزمة اجلزائرية؟ وأن
لمنا أن ثورة غورباتشوف قد سانعكاسا للتحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت وتفككه؟ وإذا 

سلبا على اجلزائر هل يكفي ذلك لتفسري الظاهرة اجلزائرية؟ ) بصرف النظر عن درجة التأثري(أثرت 
هرة أو حركة سياسية عن متغرياهتا الداخلية علما أنه أصبح من الصعب يف عامل اليوم عزل أية ظا

  .جلزائرياوتنطبق هذه احلقيقة العلمية على احلدث  )1(واخلارجية
  :املقدمات والدوافع..التجربة الدميقراطية: املطلب األول

إن فهمنا للظاهرة اجلزائرية سيظل قاصراً ما مل نلم باملقدمات واملتغريات الذاتية واملوضوعية 
التعددية السياسية اليت أفضت إىل تداخل وتشابك عوامل داخلية وخارجية سامهت يف الدافعة حنو 

ري أن التطرق إىل املتغريات الذاتية املساعدة غ. دبلورة األزمة اليت أقل ما يقال عنها أهنا شديدة التعقي
اجلزائر رغم املسامهة يف تأزم الوضع يف ) ليةخالدا(على التحول الدميقراطي يف اجلزائر وتداعياهتا 

ولذلك سنكتفي يف هذا اجلزء من . أمهيتها يعترب خروجا عن املوضوع وحيتاج إىل ورقة خاصة
الدراسة اخلاصة باجلزائر باملقدمات التارخيية مع التركيز على املتغريات الدولية املتمثلة أساسا يف 

تعددية احلزبية يف اجلزائر البرييسترويكا وانعكاساهتا العاملية من حيث كوهنا عنصرا مساعدا على ال
وتداعياهتا من حيث كوهنا عامالً مسامهاً يف تعميق األزمة ويف انكشاف اجلزائر الداخلي وجعلها قابلة 

  .لالختراق اخلارجي
ر ئما مدى استعداد اجلزا: ثارت التجربة الدميقراطية يف اجلزائر عدة تساؤالت وإشكالياتأ

النظام السياسي يف حالة صعود قوى مناوئة له إىل احلكم للعبة الدميقراطية؟ كيف سيكون موقف 
مبوجب هذه اللعبة؟ هل سيقبل بالتنازل عن السلطة وبالتايل عن املكتسبات واالمتيازات احملققة      

منذ االستقالل؟ وهل ستبقى األطراف الدولية الكربى اليت هلا مصاحل يف اجلزائر مكتوفة األيدي حيال 
  ارضة ملصاحلها؟ وما هي العالقة بني التجربة الدميقراطية وأزمة اجلزائر الراهنة؟القوى الصاعدة املع

اعتقاداً منا بأمهية التاريخ الستجالء احلاضر ورمبا سرب أغوار املستقبل، ونظراً خلصوصية احلدث 
الوراء ن الضروري مبكان العودة قليال إىل ماجلزائري الذي كشفت تطوراته بعده التارخيي، ارتأينا أنه 
  .لكي يتسىن لنا اإلحاطة، ولو جزئياً، مبا حيدث يف اجلزائر

  
  
  ـــــــــ

اخللفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، : يف األزمة اجلزائرية" اجلزائر والتعددية املكلفة" منعم العمار  -)1(
  .211، ص 1996بريوت
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  : املقدمـات الذاتيــة-01
إذا كانت جبهة التحرير الوطين قد متكنت من تعبئة وجتنيد اجلماهري ضد أيديولوجية االستعمار 

، إال أهنا )احلصول على االستقالل(واحتواء التوجهات واالنتماءات احلزبية وحققت هدفها األساسي 
  .)1(هتا خالل الفترة ما بعد االستقاللأخفقت يف جتاوز تناقضاهتا الداخلية اليت استمرت وزادت حد

 فإن املستعمر الفرنسي خرج من اجلزائر وتركها يف مفترق الطرق وهي ،باإلضافة إىل ذلك
الثقافية وتعاين من أثار عميقة على مجيع األصعدة ومن فراغ كبري ناجم عن غياب النخب السياسية 

  .)2( الثقايف، االجتماعي واالقتصادي للبالدوحتطيم النسيج )% 90حوايل (للمجتمع، وانتشار األمية 
نحاول يف هذه العجالة التطرق إىل أهم احملطات السياسية، االقتصادية واالجتماعية اليت مرت س

اليت كانت منطلقا ودافعاً يف آن واحد  1988ر بهبا اجلزائر منذ استقالهلا إىل غاية أحداث أكتو
 ويف ظل غياب بدائل مقنعة الصعيد السياسيفعلى . ألحداث ومضاعفات سنشري إليها يف حينها

وممكنة أمام النخبة السياسية اجلديدة اليت تولت السلطة غداة االستقالل، وألن اجلزائر مل تكن مهيأة 
فقد مت االعتماد على نظام احلزب  )3(الستيعاب الدميقراطية -يف تقدير الرئيس هواري بومدين-بعد 

باالستناد إىل الشرعية التارخيية، حبكم الدور الطالئعي الذي اضطلعت ) جبهة التحرير الوطين(الواحد 
 وعلى النموذج االشتراكي يف عملية إعادة البناء، األمر ،به اجلبهة يف التحرر من االستعمار الفرنسي

الذي قاده بومدين ضد  1965اجملال أمام تكريس البريوقراطية والسيما بعد انقالب عام  الذي فتح
ولقي هذا االختيار معارضة التيار اإلسالمي الذي مل يشتد عوده بعد، . لقدمي أمحد بن بلةحليفه ا

وعي يش"احنرافا عن مساره على يد نظام  1962ن النضال التحرري عرف يف عام أ((حيث أعترب أحد األئمة 
  .)4))(وما حصل هو مبثابة اغتصاب للتاريخ والثورة واالستقالل" ملحد

وىل لالستقالل مواجهات عرقية عنيفة بني الرببر والعرب عقب قيام جبهة شهدت السنوات األ
أدت إىل اهتزاز أركان  )5(القبائل القوي االشتراكية بقيادة حسني آيت أمحد بعملية مترد يف منطقة

النظام السياسي الوليد الذي يستند يف حكمه إىل الشرعية الثورية وإىل تعميق التناقضات بني القيادات 
 األمر الذي كان يهدد بتقويض الدولة ،)6(رخيية اليت شرعت يف تصفية حساباهتا مع بعضها البعضالتا

  .الوطنية يف مرحلتها اجلنينية
  ـــــــــ
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على الرغم من ذلك، متكنت القيادة السياسية طيلة فترة حكم هواري بومدين وإىل حد كبري 
باالعتماد  )1(من التحكم يف عوامل التفكك؛ بفعل انتهاجها سياسة خارجية طموحة ومستقلة نسبياً

لية فوقية قائمة على على الدعم القوي للمعسكر االشتراكي بقيادة االحتاد السوفيايت وسياسة داخ
ة اجلماهريية يف غياب معارضة قوية، مستندة على قوة دعم إضافية نامجة عن تأميم ئسياسة التعب

احملروقات والدخل املايل املترتب عن أسعار النفط األمر الذي مسح بتحقيق نسيب للعدالة االجتماعية 
  .)2(واالستقرار السياسي

فراغاً كبرياً نامجاً عن طبيعة النظام السياسي  1978 عام رك الرئيس هواري بومدين بعد وفاتهت
وكان ...). االلتفاف حول شخصيته الزعيم، سواد قيم إيديولوجية املرحلة(قالل تالسائد منذ االس

خالل السنوات األخرية حلكمه قد دق ناقوس اخلطر، السيما بعد الصعوبات اليت بدأت تعترض 
  .  حديثةمن أجل بناء دولة وطنية )3(سبيله

بدأت بوادر األزمة بني الدولة واجملتمع تلوح يف األفق عقب تويل الشاذيل بن جديد السلطة، 
هلادفة احيث ظهرت مالمح حالة انفصام عرى التالحم بني الشعب واحلكومة رغم مساعي الرئيس 

عف النخبة ومع تراجع دور احلزب يف احلياة السياسة وض. )4(إىل رأب الصدع واستعادة هيبة الدولة
احلاكمة اليت أضحت غري قادرة على تلبية املطالب اجملتمعية املتزايدة فتح اجملال أمام ظهور قوى 

هو ما شكل خطرا على وسياسة واجتماعية ويف مقدمتها احلركات اإلسالمية، قصد مأل الفراغ 
  .النظام السياسي الذي أضطر إىل مراجعة حساباته الحقاً

 فقد بدأ يتضح تدرجييا أن النموذج التنموي تصادي واالجتماعياالقما على الصعيدين أ
عصرية مل يكن يف مستوى طموحات  املعتمد منذ االستقالل للخروج من دائرة التخلف وبناء دولة

اجلماهري، ومل تعكس اإلجنازات احملققة الطاقات الطبيعية والبشرية اليت تتوفر عليها البالد وحجم 
يظهر فشل النموذج االشتراكي الذي يعتمد على القطاع  .)5(ذا الغرضاالستثمارات املخصصة هل

فقط من  % 50و 20العام يف ضعف أداء ومردودية اهلياكل واملنشآت والتجهيزات اليت تتراوح ما بني 
 مما أضر كثرياً باالقتصاد الوطين، ،واليت كلفت الدولة مبالغ كبرية بالعملة الصعبة )6(طاقاهتا الفعلية

والذي   % 3.2صادي عن حتقيق معدل منو يتجاوز معدل النمو الدميغرايف البالغ تلتخطيط االقوعجز ا
  .)7(يعد من  أعلى  معدالت النمو السكاين يف العامل

  ـــــــــ
ية واالقتصادية والثقافية، مرجع سابق،            اخللفيات السياسية واالجتماع: يف األزمة اجلزائرية"السياسة اخلارجية اجلزائرية من الرواج إىل التفكك "ةحممد بوعش -)1(
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يف السبعينات  % 7.3تشري بعض اإلحصائيات إىل أن معدل النمو االقتصادي الذي بلغ متوسط 
ت أما البطالة اليت تقلص .1986عام  % 2.9 و1985سنة  % 5.2بدأ يف االخنفاض التدرجيي، إذ وصل إىل 

 فقد ،1982عام   %17و 1977نة س  %22وإىل  1967عام   % 37إىل   )1(1964عام    % 70من 
)2(1987عام   % 19.2عرفت هي األخرى مسارا معاكساً لتعود إىل 

واألخطر من ذلك كله هو أن  .
دون الثالثني من العمر والذي ميثل أكثر القوى االجتماعية  البطالة متس نسبة هامة من الشباب

فضالً عن تقهقر الدخل الوطين وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ درجة مقلقة منذ منتصف . يويةح
  .)3(الثمانينات
كمة يف ان جهة أخري عرف القطاع الزراعي الذي ظل يشكل عقدة النخب السياسية احلم

لفترة مليار خالل ا 220من جمموع االستثمارات املقدرة بـ  % 10اجلزائر والذي مل خيصص له سوى 
  . تدهورا كثرياً مقارنة بالقطاع الصناعي )4(1978و 1967ما بني 

لقد أدى االختالل بني القطاعني إىل آثار سلبية متثلت على اخلصوص يف تقلص صادرات 
) قبل االستقالل (1960عام  % 70اجلزائر من املنتجات الزراعية بصورة مذهلة، حيث اخنفضت من 

  . ك أصبحت اجلزائر تعاين من التبعية الغذائية وبذل،)5(1980عام  % 0.7إىل 
ما تسبب هذا االختالل أيضاً يف هجرة واسعة للسكان من القرى واألرياف يف اجتاه املدن ك
ترافقها حركة بناء الستيعاب الرتوح الريفي، مما أدى إىل تشكل األحياء الفقرية على  الكربى مل

 يف )6()1989 مليون عام 1.3حوايل (ر البطالة حواف املدن، وتسبب يف ظل أزمة السكن وانتشا
  .كانت تنذر بانفجار الوضع )7(مشكالت نفسية واجتماعية حادة

دوالر  12إىل ) 1983(دوالر  29فضال عن ذلك، أدى تدهور أسعار النفط اليت اخنفضت من 
ار دوالر عام ملي 30إىل  1987 مليار دوالر عام 52مما أثر سلباً على الدخل الذي تقلص من ) 1982(

هتا ويف مقدمتها توفري املواد ا األمر الذي أدى إىل عجز الدولة وعدم قدرهتا على وفائها بالتزام،1992
دوالر إىل  2500االستهالكية األساسية املستوردة من اخلارج، وتقلص متوسط الدخل الفردي من 

، إىل تعفن الوضع )8(ريدوالر وهو ما أنعكس سلباً على الظروف املعيشية للشعب اجلزائ 1500
  .   1988مهد الطريق ألحداث أكتوبر و
  
  
  
  
  ـــــــــ

  .74علي الكرت، مرجع سابق، ص  -)1(
  .11اخللفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، مرجع سابق ، ص : سليمان الرياشي يف األزمة اجلزائرية.راجع مقدمة د -)2(
  .47ع، ص منعم العمار، نفس املرج -)3(
  .76-75، 74علي الكرت، مرجع سابق، ص  -)5(، )4(
  . 13، ص 28/08/1989، الصادر يف 366، العدد كل العرب" برييسترويكا سياسية وتقشف اقتصادي: األحداث الساخنة يف اجلزائر"ع .م -)6(
  .12سليمان الرياشي، مرجع سابق، ص .راجع مقدمة د -)7(
  .54 ص م العمار، نفس املرجع،عمن -)8(
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 نتيجة منطقية إلخفاقات النظام وانعكاسا حلالة االنقسام بني ان أحداث أكتوبر باعتبارهإ
إال  … تكنمل((فهذه األحداث . اجملتمع والدولة، تشكل عنصرا حامسا إضافيا أجرب السلطة على التغيري

رت منذ فترة ليست قصرية يف شكل تبلو حمصلة وتعبريا عن أزمات عاىن تبعاهتا النظام السياسي، وهي األزمات اليت
عدد من الضغوط املتوالية أوجب على النظام السياسي مراجعتها عرب عمليات التكيف املتعددة، واستيعاهبا من 

جلت ع...خالل تعديل بناه ومؤسساته أو زيادة تأثريه يف حصر املتغريات اجملتمعية واليت تعج هبا بنية النظام ذاته
   .)1))(زمخا غري مسبوقعملية التحول وأعطتها 

لقد مسح النظام السياسي مرغما مبا مل يكن مسموح به منذ ما يقارب ثالثة عقود، فألغى   
 من الدستور اجلديد، باعتبارها احلل 40نظام احلزب الواحد وأقر التعددية السياسية، مبوجب املادة 

اخلطوة من خالل مصادقة اجمللس وقد مت التأكيد على هذه . اع مصداقيتهجاألجنع لتجديد ذاته واستر
  .)2(1989الشعيب الوطين على قانون تنظيم احلياة احلزبية يف اجلزائر يف عام 

  : ريـاح البرييسترويكـا-02
 حيث ،)3( التحول الدميقراطي يف اجلزائرلعبت املتغريات اخلارجية دورا فعاالً يف صياغة فعل

لتطورات السريعة اليت شهدها النظام الدويل احلديث تزامنت اإلرهاصات األولية لعملية التحول مع ا
املتميز هببوب رياح الدميقراطية اليت ألقت بضالهلا على اجملتمع الدويل ككل وتركت آثارا عميقة يف 

اليت شكلت هي األخرى ضغوطاً على النخب السياسية ذات وجممل التفاعالت الدولية املعاصرة 
  .)4(الث من بينها اجلزائرالرتعة الثورية يف دول العامل الث

ذلك من الصعب فصل ما حيدث يف اجلزائر عما جيري على الساحة الدولية من تغريات ل
اعتباره أحد قطيب النظام العاملي بواملتمثلة أساسا يف التحوالت العميقة اليت عرفها االحتاد السوفيايت 

ائه مث اهنياره من اخلريطة السياسة للعامل، السائد منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية، والسيما بعد انزو
األمر الذي فتح اجملال أمام الرأمسالية العاملية ملمارسة املزيد من الضغوط على الدول اليت كانت تسري 

وفقا ملعظم -يف فلكه من أجل إقرار التعددية السياسية والليربالية االقتصادية اليت أضحت تشكل 
 رغبة -كما يقول جون كلود فتان-وهذا ما يفسر . ية عملية حتديثية اإلطار املرجعي أل-التحليالت

 يف انتهاج الدميقراطية الليربالية وما متثله من قيم -من ضمنها اجلزائر-العديد من البلدان العربية 
ومعايري وأساليب للمشاركة السياسية واحلريات العامة وحتقيق توازنات بني املطالب االجتماعية 

  . املتنامية )5(واالقتصادية
  
  ـــــــــ

  .45، 47منعم العمار، مرجع سابق، ص  -)2(، )1(
  .152 ، ص 2001حممد العريب ولد خليفة، اجلزائر و العامل، مالمح قرن وأصداء ألفية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائر . د  -)3(
  .55 -54منعم العمار، مرجع سابق، ص  -)4(
  .07كلود فتان، مرجع سابق، ص جون  -)5(
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تب باحث عريب حول دور العوامل اخلارجية املترتبة عن البرييسترويكا يف إعطاء دفع لعملية ك
كان من الطبيعي أن تتأثر اجلزائر، تبعا لعوامل عديدة بالظروف و((: االنتقال الدميقراطي يف اجلزائر قائال

اليت تزامنت مع  [1988ط لتوايل األحداث اليت شهدهتا منذ تشرين أكتوبر وبتتبع بسي. مية والدولية احمليطة هباياإلقل
  .)1))(...تبني لنا تأثرها الواضح برياح التغيري الدولية] البرييسترويكا
اكية وتنامي رقد أدت إذن املتغريات الدولية املتميزة بانطفاء بريق األيدلوجية املاركسية واالشتل

مبا يف ذلك - )2( على حساب تراجع مكانة األنظمة العربية الراديكاليةدور األنظمة العربية احملافظة
 واليت أضحت عرضة للمزيد من الضغوط الدولية إىل فتح اجملال أمام -النظام السياسي اجلزائري

  .ةتولو بدرجات متفاو )3(التحوالت السياسة واالقتصادية
راكي وما كان ميثله من نقطة دعم عىن أن انكفاء االحتاد السوفيايت وتفكك املعسكر االشتمب

مقابل تقدم املعسكر الرأمسايل بقيادة الواليات املتحدة وهيمنتها " الثورية"وارتكاز لألنظمة العربية 
ن لزاما عليها التكيف مع اعلى العامل جعل هذا النمط من األنظمة السياسية يف موقف حرج، فك

 جديدة بديلة لتحسني عالقاهتا مع القطب بالبحث عن صيغ, مستجدات النظام العاملي اجلديد
وبالتخلي عن , وبطبيعة احلال فإن ذلك مير حتما عرب إعادة اهليكلة االقتصادية والسياسية. املهيمن

  . )4(األحادية احلزبية واالجتاه حنو اقتصاد السوق
ليت عرفها حماكاة للتحوالت الكربى ا/لذلك فإن اخليار الدميقراطي يف اجلزائر ما هو إال تأسيا

كتبت باحثة عربية حول االجتاه . وتكيفا مع املتغريات الدولية االحتاد السوفيايت ودول أوربا الشرقية
شك أننا اآلن أمام أعداد متزايدة من ال((العاملي حنو الدميقراطية وأثره على دول العامل من ضمنها اجلزائر 

ال توجه متزايد يوما بعد يوم للدميقراطية الذي ال وحي …دول العامل دخلت واندرجت حتت تصنيف الدميقراطية
   .)5))(يرتبط بصيغة اجتماعية أو تارخيية أو سياسية دون غريه من الشعوب واجملتمعات

الشاذيل بن جديد وجد نفسه جمربا العتبارات  ميكن القول أن النظام السياسي اجلزائري بقيادة
واقتصاد السوق باعتبارها األمل الوحيد واملالذ األخري داخلية وخارجية على إقرار التعددية السياسية 

للخروج من األزمة اليت بدأت تعصف بالبالد أسوة مبا حدث يف املنظومة االشتراكية اليت تكون 
  .وأرغمته على خوض غمار التعددية )6(قد أثارت خماوفه) هتاوي األنظمة الشيوعية(تداعياهتا 

  
  
  ـــــــــ

  .55، مرجع سابق، ص منعم العمار -)2(، )1(
  .54 ص  مرجع سابق، الفرنسية الثالثة،-حسن نافعة، الندوة املصرية.د -)4(، )3(
  .WWW.Ayna.Comمىن مكرم عبيد، مرجع سابق، .د -)5(
               . 2000إلعالمية، جامعة اجلزائر ، كلية العلوم السياسية وا)رسالة ماجستري(دراسة حالة اجلزائر، : بن ميينة شايب الذراع، التحول إىل التعددية احلزبية -)6(

  .90،91ص 
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  :االنزالق اخلطري.. التجربة الدميقراطية: املطلب الثاين
) 1992جانفي ( والسيما بعد وقف املسار االنتخايب ،1988أنزلقت اجلزائر منذ أحداث أكتوبر 

 االنتخابات احمللية يفاحمللة ) fis(الذي حققته اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ  )1(على أثر النجاح املذهل
حنو ) جبهة التحرير الوطين(على حساب احلزب احلاكم ) 1991ديسمرب (والتشريعية ) 1990جوان (

  .دوامة العنف
البعد الدراماتيكي لألزمة اجلزائرية جتلى منذ البداية يف اغتيال حممد بوضياف الذي جيء به 

وقد عرب األخري وهو بصدد التخلي عن . قيلت بن جديد املسلتويل زمام السلطة خلفاً للرئيس الشاذيل
ن الدميقراطية اليت نقلت إىل أرض الواقع جعلت من اجلزائر تعيش ممارسة دميقراطية إ((: السلطة عن عمق األزمة

وهكذا فإن اإلجراءات املتخدة واملناهج . تعددية تتسم بتجاوزات كثرية وسط حميط تديره قيادات متصارعة
 لتسوية مشاكلنا قد أصبحت اليوم حدا ال ميكن جتاوزه من دون املساس اخلطري والوشيك اب باستعماهلاملطال

  .)2))(باالنسجام الوطين واحلفاظ على النظام العام والوحدة الوطنية
لقد كان لتنامي التيار الديين املمثل أساسا يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ وصعودها إىل الواجهة 

 وعوامل داخلية وخارجية ال يتسع املقام ،)3(عل التجربة الدميقراطية اليت مهدت هلا الطريقة بفيالسياس
اليت فقدت ثقتها يف النظام  -)4(مبا يف ذلك النخب املثقفة-لذكرها، وقدرهتا على تعبئة اجلماهري 

تربه جبهة ي تعذ وإجهاض املسار االنتخايب ال،)5(العاجز عن اكتشاف نقاط ضعفه الداخلية وتقوميها
من قانون اجلمعيات  33اإلنقاذ ظلما وإجحافا يف حقها، ناهيك عن قرار حلها مبوجب املادة 

السياسية اليت ختول للسلطة السياسية احلق يف إصدار حكم بإيقاف نشاط أية مجعية سياسية تشكل 
ة اإلسالمية، كان إنشاء الدولوخطراً على النظام العام، مما يعىن تبخر حلمها يف الوصول إىل احلكم 

  . لكل هذه العوامل عواقب وخيمة
فاجلبهة اإلسالمية اليت فقدت مشروعيتها جلأت لألسباب املذكورة إىل بلورة أساليب جديدة 
ذات طابع ثأري يف التعامل مع السلطة السياسية من خالل اعتمادها على العمل السري وانتهاجها 

 يف ظل متسك النظام السياسي ،)6(ع العنف واملواجهةملعارضة غري مباحة قانوناً طغى عليها طاب
 ،)7(بالسلطة ورفضه تقدمي أي تنازل، والسيما فيما خيص مسألة دمج اإلسالميني يف املعادلة السياسية
ن ممما فتح اجملال أمام استشراء العنف والعنف املضاد بلغ درجة التصفيات اجلسدية الفردية واجلماعية 

  ).08اجلدول رقم (اليت أودت حبياة عشرات اآلالف من الضحايا واملفقودين أبناء الوطن الواحد و
  ـــــــــ

  .261هانتينغون صامويل، املوجة الثالثة، مرجع سابق، ص  -)1(
  .81-80منعم العمار، مرجع سابق، ص  -)2(
  .11، ص 20/01/1992، الصادر يف 03، العدد جملة السياسة، "ملاذا فازت جبهة اإلنقاذ؟"حممد بن احلاج  -)3(
  .263ة، اجلزائر و العامل، مالمح قرن وأصداء ألفية، مرجع سابق، ص فحممد العريب ولد خلي.د -)4(
  .215علي الكرت وعبد الناصر جايب، مرجع سابق، ص -)5(
  .81-80منعم العمار، نفس املرجع، ص  -)6(
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ة اليت تناقلتها وسائل اإلعالم الوطنية واألجنبية جلثث ضحايا بعض اجملازر ن الصور البشعإ
تؤكد على مدى عمق األزمة وتعقيدها، ) …بن طلحة، غليزان، الشلف، بين مسوس(اجلماعية 

مبا يف ذلك -ف املسلح ليست انتقائية ألهنا مشلت مجيع الفئات االجتماعية نوتشري إىل أن أعمال الع
فقد كشف حتقيق أجنز يف إطار . وطالت حىت األطفال الرضع) 03امللحق رقم  (-ةالشرحية املثقف

 ألف طفل ومراهق باألمراض العقلية جراء 25الربنامج الوطين حلماية األمومة والطفولة عن إصابة 
  . )1(أعمال العنف الذي كانت اجلزائر مسرحا له خالل السنوات األخرية

ضاد أصبح من الصعب التمييز بني اجلاين واجملين عليه، مع تصاعد أعمال العنف والعنف امل
 املتداخلة واملتعددة األطراف يف ظل ضعف ةوترتب عن الصراعات السياسية والصدامات الدموي

وتراجع دور الدولة بروز قوى خارجة عن القانون هي أقرب إىل املافيا والعصابات استثمرت األزمة 
  . )2(ارلصاحلها وزادت يف صب الزيت على الن

ين لعملية طكما أدى هذا الوضع إىل انتشار الفوضى يف البالد وإىل تعرض االقتصاد الو
استرتاف واسعة النطاق، من خالل تعرض املنشآت واملرافق العمومية اليت كلفت الدولة الكثري 

وقد عرب الرئيس السابق ). 09 اجلدول رقم -على سبيل املثال-أنظر (ألعمال النهب والتخريب 
... ن اجلزائر إ((اليمني زروال بنفسه وبصدق عن عمق اجلرح الذي أصاب اجلزائر واخلطر احملدق هبا 

اسيني يدفعت احلالة املأساوية اليت مرت هبا اجلزائر بالعديد من املالحظني السو .)3))(...على شفا كارثة
  .أساة هناية القرنواإلعالميني األجانب إىل وصف ما حيدث يف هذا البلد باحلرب األهلية ومب

  
  1997ضحايا العنف املسلح خالل سنة  :)08(جلدول رقم ا

  
  

  العنف عمالأ  دد احلاالتع  دد الضحاياع
  ازر مجاعيةجم  299  4143
  ليات مفخخةآ  176  412
  عتداءات فرديةا  79  88

  جملمــــوعا  554  4643
  

  
  .198اة اجلزائرية، دار الفرايب، الطبعة األوىل، ص املأس: وية السياسيةازهرة بن عروس و آخرون، اإلسالم: ملرجع ا

  
  
  ـــــــــ

  .24، ص 13/10/2003، الصادر يف 3907راجع يومية اخلرب، العدد  -)1(
  .136، 135، ص ص 1997أفريل /128، العدد الساسة الدولية، "اجلزائر بني املشكالت الداخلية والتدخالت األجنبية"أمحد مهابة،  -)3(، )2(
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  1996إىل  1991األعمال التخريبية من  :)09(ل رقم جلدوا
  

  ةـل املستهدفـملنشآت والوسائا  ددــلعا
  نشآت  عمومية وخاصةم  630
  ليات لألشغال العموميةآ  550
  التـافق  700

  احنات حافالت صغريةش  1930
  راتـاطق  22

  التـافح  230
  ية وأبراج أسالك كهربائيةفعمدة هاتأ  2526

  
  .198املأساة اجلزائرية، دار الفرايب، الطبعة األوىل، ص : ة بن عروس وآخرون، اإلسالماوية السياسيةزهر: املصدر

  
  

يف اعتقادنا أن من أهم العوامل الرئيسية املؤدية إىل تعميق األزمة اجلزائرية، والسيما االنزالق 
ليت انتهجت نظام  اجلزائر انحنو العنف الدموي املدمر وما نتج عنه من مضاعفات خطرية هو أ

ما يقارب ثالثة عقود من الزمن مل تكن أرضا خصبة الدميقراطية؛ بسبب ) الشمولية(احلزب الواحد 
غياب التقاليد وعدم التشبع بقيمها ومبادئها املتمثلة أساسا يف قبول اآلخر واالعتراف به وهي مسألة 

  :يما يأيتفويتضح ذلك . )1(ال غىن عنها لتجسيد الدميقراطية
أفضت إىل تغريات سياسية مهمة ويف مقدمتها  1988على الرغم من أن أحداث أكتوبر  -أ

 أي انتفاضة من أجل ،)2(التعددية السياسة، إال أهنا يف األصل كانت احتجاجا على الوضع االقتصادي
  .اخلبز وليس من أجل الدميقراطية

بطيبة خاطر، بل يعود إىل ية مل يكن ذلك بإن النظام السياسي عندما أقر التعددية احلز -ب
ودولية سعيا منه إىل التكيف وامتصاص رد فعل وغضب ) 1988أحداث أكتوبر (ضغوط داخلية 

وهذا ما أشار إليه أحد الباحثني العرب عندما أكد على أن انفتاح النظام . الشارع اجلزائري العنيف
تايل فال غرابة أن يلجأ التيار وبال. )3(بقناعة السياسي األحادي على اجملتمع مت حتت الضغط وليس

          )4(املتشدد يف السلطة إىل القيام بانقالب دستوري وإيقاف املسرية الدميقراطية عن طريق القوة
  .السيما إذا التقت مصاحله مع قوى فاعلة يف الساحة الدولية

  
  ـــــــــ

اخللفيات السياسية واالجتماعية : يف األزمة اجلزائرية) ورقة عمل(رؤية من خالل احلدث اجلزائري : يةالتيارات اإلسالمية وقضية الدميقراط"سيف الدين عبد الفتاح،  -)1(
  .141واالقتصادية والثقافية ، مرجع سابق، ص 

، ص 273/11/2001، العدد ستقبل العريبامل، "دراسة يف الصراعات الداخلية وابعادها اإلقليمية والدولية: حمنة الدولة وحمنة اإلسالم السياسي: اجلزائر"خليل لفتة،  -)2(
144.  

  .214علي الكرت وعبد الناصر جايب، مرجع سابق، ص  -)3(
  .145خليل لفتة، مرجع سابق، ص  -)4(
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 اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ احمللة جناح راديكايل يفيوجد داخل التيار الديين املمثل أساسا  -ج
 ومن مثة فإن قبول مشاركته يف اللعبة ،)1(م ومبادئهيعترب الدميقراطية كفراً وخروجاً عن اإلسال

. الدميقراطية ليس إمياناً منه بقيمها ومبادئها ووسيلة للتداول على السلطة، بل أداة فقط للوصول إليها
لذي صرح قبل االنتخابات احمللية بأن التعددية ضرورية للتطور السياسي ختلى ابدليل أن عباسي مدين 
ففي رده على الشيخ حمفوظ حنناح بإقامة حلف إسالمي أصر على . باحترامهافيما بعد عن وعوده 

إلنشاء دولة إسالمية، وأعترب الربملان جمرد أداة للحوار وال " الفيس"أن من يريد الوحدة أن ينضم إىل 
جدوى من وجوده وأن اجلبهة اإلسالمية لن تلتزم إال بإرادة الشعب املتمثلة حسب رأيه يف قيام دولة 

 أكد علي بلحاج على هذا التوجه يف جتمع بإحدى واليات الغرب يف إطار احلملة دقو. )2(سالميةإ
هذا ما و ! ))(*)وف نصل إىل السلطة سواء عن طريق االنتخابات أو بدوهناس(( 1991االنتخابية لتشريعيات 

  .يفسر جنوح هذا اجلناح إىل املواجهة العنيفة مع السلطة
ة لظاهرة العنف املسلح على الدولة واجملتمع، سامهت العوملة رياألبعاد اخلطاإلضافة إىل اآلثار وب

السياسية والثقافية يف اهلياج الشعيب يف اجلزائر، ويتضح ذلك يف تأهب عدد كبري من الشباب البطال 
املهمش املتأثر بثقل األزمة حنو املشاركة يف املظاهرات واالحتجاجات اليت تتطور أحيانا إىل أعمال 
شغب الزالت تشهدها العديد من املناطق الشمالية للوطن وامتدت مؤخرا إىل املناطق اجلنوبية 

  . ولكنها كافية للهيجان والثوران )3(ألسباب تكون يف معظم األحيان تافهة
لقبائل إىل اما عجل االنفتاح السياسي يف اجلزائر يف ظل استفحال أزمتها املتشعبة بعودة أزمة ك

ل اندالع العديد من املواجهات العنيفة بني شباب املنطقة والسلطة على غرار ما الواجهة من خال
على إثر مقتل أحد شباب الرببر يف مركز للشرطة، األمر الذي أدى إىل  2001حدث يف صيف عام 

   .)4( عشرات القتلى-حسب تقديرات وسائل اإلعالم األجنبية-وقوع 
دسترة اللغة األمازيغية واإلفراج عن املعتقلني (الت املقدمة من طرف السلطة زرغم التنا

، إال أن مطالب الرببر ما فتئت تتزايد، مما يؤشر على استمرار شبح )املتهمني بضلوعهم يف األحداث
قال عبد اهللا جاب . هذه األزمة اليت تعد من أهم املعضالت املؤرقة لصناع القرار السياسي يف اجلزائر

هو حمل جدل كبري بني مثقفي األمة قد يصل ] الصراع الثقايف[ن هذا امللف إ((: اهللا رئيس حركة اإلصالح
ال املوضوع يشكل أحد أهم عوامل زال ي. أحيانا إىل حدود جد متقدمة وقد يفضي إىل صراع ال حتمد عقباه

  .)5))(األزمة يف البالد
  ـــــــــ

  .150خليل لفتة، مرجع سابق، ص  -)1(
يف التعدد وحتديات االختالف، اجملتمعات املنقسمة وكيف تستقر، مرجع سابق، ص " حالة اجلزائر:  اإلسالمي، تقاسم السلطة والدميقراطيةاخلطاب"دانيال برمربغ  -)2(

314-315  
  .من املنطقة) القناة األوىل(الباحث كان ساعتها حاضرا يف التجمع بصفته مراسال صحفيا لإلذاعة الوطنية  -)*(
  .07، ص 16/01/1990، جريدة الشعب، العدد الصادر يف "ا وراء هذه احلمى السياسية اليت هتز بالدنا و العامل أمجع؟ماذ"حيى بوعزيز .د -)3(
  Com .Darlhayat.. WWW. "أزمة اهلوية: قبائل أمساء خمتلفة ملضمون واحد...أمازيغ.. بربر" ديانا مقلد -)5(، )4(
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  : اجلزائـرتزايد حجم التدخالت األجنبية يف: املطلب الثالث
 اإلنسان من حيث تأثره وتأثريه يف حميطه املرتبطني مبدى قوته أو -إىل حد كبري-شبه الدولة ت
 وهزيال ومل جيد من يأخذ بيده، كلما زاد تعرضه للجراثيم، وكلما كلما كان جسمه ضعيفاً: ضعفه

 هو يف رأينا حال وهذا. ضعفت الدولة من الداخل وفقدت احلماية، كلما زاد اختراقها من اخلارج
فبزوال املظلة السوفياتية وتفكك املعسكر االشتراكي الذي كان يشكل نقطة ارتكاز هلا، من . اجلزائر

جهة، ودخوهلا يف أزمة شاملة ومعقدة وانزوائها على ذاهتا، من جهة ثانية، وجدت اجلزائر نفسها 
علة يف الساحة الدولية اليت تنسق عرضة للتدخالت األجنبية يف شؤوهنا الداخلية من طرف القوى الفا

فيما بينها حينا، وتتصارع حينا آخر تبعاً ملا تقتضيه مصاحلها، بعضها يؤيد النظام السياسي واآلخر 
إذكاء التناقضات الداخلية، أو ما يسمى باستراتيجية الزعزعة : يدعم املعارضة والنتيجة واحدة

لى طة بشيء من التفصيل جيدر بنا اإلجابة عوقبل التطرق إىل هذه النق. واإلضعاف من الداخل
  ؟ملاذا اجلزائر: السؤال التايل

  : الدوافـع واخللفيـات-01
ندرج أفعال التدخالت األجنبية يف اجلزائر ضمن إطار استراتيجية الزعزعة اليت تعتمد على ت

مد شليب يف هذا كتب األستاذ حم. )1(تثبيت حالة االختالل والتشتت داخل املنطقة العربية اإلسالمية
، وهذا من خالل )2))(...تعمل الدول الغربية كل ما يف وسعها لزعزعة استقرار الدول االسالمية..((: الشأن

 األزمة اخلانقة اليت نويذهب أنصار نظرية املؤامرة إىل أ). التآمر من الداخل(تعميق التناقضات الذاتية 
  : عليها من اخلارج وحجتهم يف ذلكمتر هبا اجلزائر منذ أكثر من عقد من الزمن فرضت

قادها القوس  )3(كانت اجلزائر منذ القدمي هدفا حلمالت صليبية واستعمارية مستمرة: تارخييا -أ
د قوة دفاعية على الضفة اجلنوبية والذي مل يقبل بوج) فرنسا، إيطاليا وإسبانيا(الالتيين األوريب 

 ديين وحضاري للكيان الروماين - امتداد جغرايفللمتوسط اليت تدعي بعض األدبيات األوربية أهنا
، )4(هو الذي أحدث االنفصام) H .PIRENNE(بريين . املسيحي، وأن اإلسالم على حد تعبري هـ

  ".زائر فرنسيةاجل"ولعل هذا ما يفسر متسك فرنسا التقليدي مبقولة 
دة من األحداث ها باعتبارها واحطالصدى الكبري الذي تركته الثورة اجلزائرية يف حمي -ب

العاملية الكربى اليت شهدها القرن العشرين وانعكاساهتا اّإلجيابية على شعوب العامل الثالث وخاصة يف 
  . )5(يف الكفاح الوطين) منوذج للتحرر(إفريقيا، آسيا وأمريكا الالتينية وما متثله من جتربة رائدة 

  ـــــــــ
  .378ملي، ماذا تغري فيه ؟ وكيف حنن من حتوالته ؟ ديوان املطبوعات اجلامعية، ص حممد العريب ولد خليفة، النظام العا. د -)1(
  .13حممد شليب، مرجع سابق، ص  -)2(
-24يل من ملتقى دو(يف الثورة اجلزائرية وصداها يف العامل "  بني الثورات العاملية ودورها يف حترير اجلزائر وإفريقيا1954مكانة ثورة أول نوفمرب "حيى بوعزيز .د -)3(

  .98، ص 28/11/1984
  .297-296حممد العريب ول خليفة، النظام العاملي، ماذا تغري فيه؟ وكيف حنن من حتوالته ؟ مرجع سابق، ص .د -)4(
  .99حيى بوعزيز، مرجع سابق، ص .د -)5(
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رب، بشكل عام وفرنسا على وجه التحديد، ال ميكن أن ينسى تراجعه وخسائره غلذلك فإن ال
لنامجة عن فقدانه للعديد من مستعمراته؛ بسبب الدور الفعال الذي لعبته اجلزائر وثورهتا يف الكبرية ا
ومن مثة فال غرابة أن تتحالف تلك القوى بدافع الثأر من أجل تطويق هذه الثورة ونسف ما . ذلك

  .كلما سنحت هلا الفرصة )1(أجنزته من مكاسب على الصعيدين الداخلي واخلارجي
زائر بعد استقالهلا على االحتاد السوفيايت وانضمامها إىل املعسكر االشتراكي اعتماد اجل -ج

أن قطعت عالقاهتا  وتوجهاهتا السياسية املعادية للغرب وعلى رأسه الواليات املتحدة اليت سبق للجزائر
قة  ودورها البارز يف إعا،)2( تضامنا مع مصر وسوريا-قبل استئنافها- 1967الدبلوماسية معها عام 

 ودعمها الالمشروط للقضية الفلسطينية، وجرأهتا يف احتضان قرار ،)3(التغلغل اإلسرائيلي يف إفريقيا
   .)4()1988(ن الدولة الفلسطينية عاإلعالن 

 ؛)5( أن هناك قوى كثرية كانت تتربص باجلزائر-كما يقول حمي الدين عميمور-من املؤكد 
 أكد عليه األستاذ حممد بوعشة عندما أشار إىل أن اوهذا م. ألهنا مل تكن مرتاحة ملواقفها السياسية

الدول الغربية وإسرائيل مل يعجبها اخلطاب السياسي اجلزائري املؤيد لقضايا العامل الثالث ومواقفها 
 وانضمامها ،)6(املناوئة ملصاحل تلك الدول، والسيما بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد" التقدمية"

سوف تدفع مثنها .. ذه املواجهة مع الغرب اليت خاضتها اجلزائره((ومن مثة فإن . التصديوود إىل جبهة الصم
  .)7))(غاليا جدا
اخلطر الكبري الذي يهدد املصاحل احليوية للغرب يف حالة صعود قوى إسالمية راديكالية إىل  -د

د يف التدخل يف الشؤون درالسلطة يف اجلزائر جراء اإلقرار بلعبة الدميقراطية، وبالتايل فهو لن يت
  .اجلزائرية من خالل التأثري يف جمري األحداث والسري هبا يف االجتاه املرغوب

  :خلا إستراتيجية الزعزعة واإلضعاف من الد-02
اإلضافة إىل العوامل الذاتية، ساهم اهنيار االحتاد السوفيايت وتفكك املعسكر االشتراكي الذي ب

اليت كانت تصب يف معظمها يف  )8(ايد حجم الضغوط اخلارجية العنيفةكانت حتتمي به اجلزائر يف تز
كاء التناقضات الداخلية وصوالً ذاجتاه تعميق أزمتها، من خالل تبين إستراتيجية الزعزعة اهلادفة إىل إ

  :ويتجلى ذلك بوضوح فيما يلي. )9(إىل إضعافها وتكريس تبعيتها للغرب
  ـــــــــ

  .298يفة، النظام العاملي، ماذا تغري فيه؟ وكيف حنن من حتوالته؟ مرجع سابق، ص د العريب ول خلمحم.د -)1(
  .62الثاين، مرجع سابق، ص عبد الوهاب الكيايل، موسوعة السياسة اجلزء .د -)2(
  .89حمي الدين عميمور، مرجع سابق، ص  -)3(
  .160ية، مرجع سابق، ص حممد العريب ولد خليفة، اجلزائر و العامل، مالمح قرن وأصداء ألف.د -)4(
  .89حمي الدين عميمور، مرجع سابق، ص  -)5(
  .150، مرجع سابق، ص "السياسة اخلارجية اجلزائرية من الرواج إىل التفكك"حممد بوشة . د-)6(
  .104، ص 2002وعات اللبنانية، الطبعة األوىلخليل أمحد خليل،دار الفارايب، شركة املطب.د.أ: أرقيه بورج، ترمجة: لياس بوكراع، اجلزائر الرعب املقدس،تقدمي -)7(
  .215علي الكرت و عبد الناصر جايب، مرجع سابق، ص  -)8(
  .380-379د العريب ول خليفة، النظام العاملي، ماذا تغري فيه؟ وكيف حنن من حتوالته؟ مرجع سابق، ص ص محم.د -)9(
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املصدرة للنفط يف اخنفاض أسعار الدور الذي لعبته الواليات املتحدة وبعض دول اخلليج  -والأ
ألوبيك خسارة امما كلف أعضاء منظمة  ،)1991(دوالرات  10إىل  )1986(دوالر  32النفط من 
من دخلها الذي يقوم  )1(مليار دوالر 20مليار دوالر من بينها اجلزائر اليت فقدت  320تقدر بـ 

  .بهتها الداخليةاألمر الذي أنعكس سلبا على ج ،) % 97(أساسا على احملروقات 
 من ةدور الغرب يف إجهاض املسار االنتخايب كرد فعل على ما أفرزته التجربة الدميقراطي -انياث
، )فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ احمللة يف االنتحابات احمللية والتشريعية واقتراهبا من سدة احلكم(حقائق 

 ملصاحله ورمبا على قيمه، مما دفع به وعلى من حيث أن صعود القوى الدينية إىل السلطة ميثل هتديدا
رأسه الواليات املتحدة إىل تقدمي يد العون للحكومة اجلزائرية وتشجيعها على وقف املسار 

مبعىن أن اإلسالم الذي أضحى يشكل العدو الرئيسي للقيم الغربية يتعني وأده وتقويضه . )2(االنتخايب
ع القرار السياسي األمريكي بأخذ احليطة واحلذر من وقد طلب ريتشارد نيكسون من صنا. يف املهد

  . )3(ر الشيوعيطاإلسالم، والتفرغ له بعد أفول اخل
الغرب الذي يتغىن بالدميقراطية وحقوق اإلنسان غري رأيه من الدميقراطية الوليدة يف اجلزائر ف

ئر بل وعلى جملرد أهنا أفرزت نتائج تشكل، من وجهة نظره، عواقب وخيمة ليس فقط على اجلزا
امل الثالث؛ ألن الذي يهمه هو عأي مثة تعامال مزدوجاً إزاء الدميقراطية يف ال. )4(العامل اإلسالمي ككل

وبطبيعة احلال فإن اجلزائر هي اليت تدفع لوحدها مثن . مصاحله وليس نشر القيم الدميقراطية كما يزعم
  .مثل هذه املواقف

أعترب النائب : )5( السياسي ودعم املعارضة اإلسالميةالغرب يف الضغط على النظام دور -الثاث
األملاين احملافظ اتوفون هابس بورغ أن الوضع يف اجلزائر ناجم عن عدم اعتراف النظام السياسي 

، وطالب االحتاد )احمللة(اليت عرفت فوزا عريضا جلبهة اإلنقاذ اإلسالمية  1991بنتائج انتخابات 
م السياسي اجلزائري بإعادة النظام واحلق والدميقراطية إىل البالد، مؤكدا رئاسة هولندا النظاباألورويب 

وصرحت ألن مادلني مسؤولة سابقة يف احلكومة الفرنسية . على أن هناك حدود ال ينبغي جتاوزها
بأن بالدها تتحمل مسؤولية كبرية يف األزمة اجلزائرية؛ ألهنا سامهت يف تعزيز نظام معادي 

 الواليات املتحدة، رغبة منها كدولة عظمى ملأل الفراغ الذي تركه االحتاد عملت. للدميقراطية
السوفيايت وتدعيم وجودها يف مشال إفريقيا، على الضغط على القيادة السياسية اجلزائرية مقابل 

  :)6(تقدميها تسهيالت للمعارضة اإلسالمية، ويبدو ذلك جليا من خالل
  
  ـــــــــ

  .378يفة، النظام العاملي، ماذا تغري فيه؟ وكيف حنن من حتوالته ؟ مرجع سابق، ص  د العريب ول خلمحم.د -)1(
  85، 65منعم العمار، مرجع سابق،  ص ص .د -)3(، )2(
  .113سيف الدين عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -)4(
  139-138 أمحد مهابة، مرجع سابق،  ص -)6(، )5(
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كري غري جمدي حلل األزمة اجلزائرية وانتقدت بشدة  اعتربت اإلدارة األمريكية أن العمل العس-أ
  .املؤسسة العسكرية حمملة إياها مسؤولية ما جيري يف البالد

  . اكتفاء واشنطن بإدانة ما حيدث يف اجلزائر من جرائم دون اإلشارة إىل الطرف املسؤول عنها-ب
 واإليطاليني لالغتيال دون من األجانب املوجودين يف اجلزائر، السيما الفرنسيني  تعرض العشرات-ج

  .أن يشمل ذلك األمريكيني الذين يتجولون بكل حرية
 اعتربت الواليات املتحدة على لسان الناطق باسم وزارة اخلارجية ديفيد جونسون أن مؤمتر روما -د

  .هو حماولة جادة يف طريق حل األزمة اجلزائرية
 الواليات املتحدة وتنظيم لقاءات مجعتهم  السماح لبعض زعماء اجلبهة اإلسالمية باإلقامة يف-و

مبسؤولني أمريكيني وغض الطرف على تبين اجلماعة اإلسالمية املسلحة علنا لألعمال املسلحة يف 
  .)1(اجلزائر
ام فوللر مسؤول هتصرحيا لغرا) 1992جانفي (من صحيفة الواشنطن بوست  13 ورد يف العدد -ي

ألصولية هي ظاهرة حمتومة جيب أن يتقبلها الغرب وأن من ا((: يليسابق يف وكالة املخابرات املركزية ما 
املهم أن تستطيع احلركات األصولية أن تتشرعن وتشارك يف االنتخابات ألن الرأي العام لن يتمكن من احلكم 

  .)2))(عد االنتخابات الثانية والثالثةبعلى نوعية حكومة أصولية إال 
. )3))(ن حلفاءنا األمريكيني يؤيدون اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذإ((سية الفرن" الفيغارو" جاء يف صحيفة -ـه

اجملموعات  إىل القضاء على 1996نوفمرب  17ولذلك دعا الرئيس اليمني زروال يف تصريح له يف 
  . )4(اإلرهابية اليت يعتقد أهنا مثرة مؤامرة حتاك ضد اجلزائر من طرف قوى أجنبية مل حيددها

تغري التارخيي ال يزال يلعب دورا يف صياغة القرار السياسي اخلارجي يبدو أن امل -رابعا
يف تعميق األزمة الراهنة  ففرنسا اليت مل هتضم بعد هزميتها التارخيية هلا مصلحة.  إزاء اجلزائرالفرنسي

 فهدفها هو أن تظل اجلزائر دولة ،)5(ومن مثة فهي تسعى إىل إحباط كل حماولة جدية ملعاجلتها
قال كاتب جزائري بأن . ري مستقرة يف حاجة ماسة لدعم ومساعدة فرنسا تكريسا للتبعيةضعيفة وغ

رة وقادرة على املنافسة، خاصة قفرنسا ال ترغب يف أن تكون على ضفتها اجلنوبية دولة عربية مست
  . )6(إذا كانت هذه الدولة تتمتع مبقومات استراتيجية وتتوفر على ثروات باطنية وقدرات علمية

  
  
  ـــــــــ

  . 110 لياس بوكراع، مرجع سابق، ص -)2(، )1(
  .135، 138أمحد مهابة، مرجع سابق،  ص  -)4(، )3(
  .185العياشي عنصر ، مرجع سابق،  ص  -)5(
  .09/05/2001، جريدة البيان، العدد الصادر يف "خلفيات وأبعاد...أحداث اجلزائر األخرية"خري الدين العايب  -)6(
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 من 1988نسا بالتنسيق مع أطراف فاعلة يف السلطة دورا يف أحداث أكتوبرلذلك لعبت فر
، وانتهزت )1( اجلزائر اخلارجيةتأجل تغيري خط جبهة التحرير حنو الليربالية وإعادة النظر يف حتالفا
من خالل احتضاهنا ) فرق تسد(سياسة االنفتاح الدميقراطي يف اجلزائر إلعادة بعث لعبتها القدمية 

 ،)2(لتراث الثقايف الرببري أو جتسيد الشخصية األمازيغيةاات الرببرية، تارة حتت غطاء إحياء للتيار
فقد مسحت فرنسا للعديد من . وأخرى باسم حق التدخل حلماية األقليات وصيانة حقوقها

التنظيمات الرببرية اليت طفت على السطح عقب أحداث أكتوبر من النشاط على تراهبا مثل منظمة 
حترير الرببر اليت تطالب بإقامة دولة بربرية مستقلة يف مشال إفريقيا، وأعلنت أهنا ستتبىن خيار ة هجب

  .)3(الكفاح املسلح انطالقا من اجلزائر لتحقيق هدفها املنشود
إن فرنسا كما يقول أحد األكادمييني العرب ال ترى أي مانع من إنشاء دولة بربرية جنبا إىل 

إذكاء الرتعة االنفصالية وزعزعة وحدة : والقصد واضح. )4(مية يف اجلزائرسالإجنب مع دولة عربية 
على الرغم من مسؤولية النخبة السياسية والعسكرية اليت أنتاهبا الكثري من الضعف و. واستقرار اجلزائر

  األحاديةة أن التكتل الغريب بقياد-يقول حممد العريب ولد خليفة-فيما حيدث يف اجلزائر فمن املؤكد 
القطبية يقف وراء كثري من الفنت واحلروب األهلية والصراعات اإلثنية الثقافية املفتعلة، ملا يسمى 

  .)5(باألقليات واألعراق املضطهدة
مثلما -الشروط واآلليات اجملحفة اليت تضعها املؤسسات املالية الدولية واليت جتعل  -خامسا

 اجلزائر فريسة سهلة ملا -ولة العربية القطريةالد يقول أحد الباحثني العرب وهو يتحدث عن أزمة
يسمى باملشروطية السياسية واالقتصادية من صندوق النقد والبنك الدوليني، األمر الذي جيعلها سهلة 

  .)6(االنكشاف أمام ذرائع ومربرات التدخل األجنيب
واإلضعاف من زعزعة لهكذا أصبحت اجلزائر يف ظل النظام العاملي اجلديد هدفاً الستراتيجية ا

الداخل اليت متارسها القوى الفاعلة على املسرح الدويل، واهلادفة إىل تعطيل مؤهالهتا وجتميد ثوابت 
قوهتا الذاتية إلجبارها على التكيف واالندماج السليب يف اآلليات اجلديدة للنظام الدويل احلديث 

 القطبية ويطبقوهنا بشكل ال خيلو من الصيغة اليت يفرضها الالعبون الرئيسيون يف االحتادية/بالكيفية
  . )7(األنانية

ـ      
  ــــــــ

  .25، ص 1999-1988حممد تامملت، اجلزائر من فوق الربكان حقائق وأوهام  -)1(
  .78، 57منعم العمار، مرجع سابق، ص .د -)3(، )2(
  .67منعم العمار، نفس املرجع، ص .د -)4(
  .155 العامل، مالمح قرن وأصداء ألفية، مرجع سابق، ص ة، اجلزائر وفحممد العريب ولد خلي.د -)5(
  .61، ص 277/03/2002، العدد املستقبل العريب، "تراكم االنكشاف االستراتيجي العريب، وأمهية البعد الثقايف املهمل"هبجت قرين  -)6(
        .284 مرجع سابق، ص د العريب ولد خليفة، النظام العاملي، ماذا تغري فيه؟ وكيف حنن من حتوالته ؟محم.د -)7(
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  :انكشاف اجلزائر وتراجع مكانتها الدولية: املطلب الرابع
حديثة االستقالل وذات إمكانيات مادية " دولة فتية"لى الرغم من أن اجلزائر كانت ع

عسكرية حمدودة مقارنة بالدول الكربى، وعلى الرغم من توجهاهتا السياسية الراديكالية املناوئة و
ا حظيت باحترام وتقدير القوى الفاعلة يف العالقات الدولية اليت عجزت عن احتوائها، للغرب، إال أهن

وعشة حول الدور بتب األستاذ حممد ك. )1(وهذا بسبب أفكارها اجلريئة ونشاطها الدويل املكثف
ن ال يتذكر م((: متسائال (*)الريادي املتميز للجزائر واملكانة الالئقة اليت كانت حتتلها يف اجملتمع الدويل

 خصوصا تلك املتعلقة بالدفاع عن ،1954األدوار اليت قامت هبا اجلزائر على الساحة الدولية منذ الفاتح نوفمرب 
ضايا فلسطني، لبنان وتصفية االستعمار يف القارة السمراء والتمييز العنصري يف ققضايا عربية وإفريقية عديدة وأوهلا 
من ال يتذكر األفكار اليت كانت ...  دويل جديد والقضاء على الفقر يف العاملجنوب إفريقيا، وإقامة نظام اقتصادي

تطرحها اجلزائر داخل منظمات العامل الثالث، ويف إطار منظمة األمم املتحدة، بغية تغيري بعض املفاهيم السياسية 
 اجملموعة الدولية اليت تنتمي  مبا يتماشى ومصاحل-ليت الزالت تسيطر على العالقات الدوليةا–واالقتصادية والثقافية 

  . )2))(إليها وهي جمموعة عدم االحنياز؟
يف نفس السياق، قال أحد الدبلوماسيني العرب بأن اجلزائر كانت تتمتع بسمعة طيبة، 

لك القلعة احلصينة واملتطورة اليت ستؤدي ال حمالة إىل ت((بأنه كان يعتقد أن هذا البلد هو مبثابة  مستطردا
ري أن حلم هذا غ. )3))( ...ة يف اجملتمع الدويل، فيساهم بذلك يف دفع العامل العريب حنو غد أفضل مكانة معترب

قبل الواعد للجزائر سرعان ما تبخر منذ تالدبلوماسي العريب وغريه من املراقبني األكثر تفاؤال باملس
املسار االنتخايب يف وقف (وبداية التسعينات ) 1988أحداث أكتوبر (النصف الثاين من الثمانينات 

  . ودخول اجلزائر يف دوامة العنف الدموي) 1992جانفي 
حل أزمة (لى نزع فتيل األزمات اإلقليمية والدولية عإن اجلزائر اليت كانت يف مقدمة العاملني 

اتفاق الطائف (واليت يشهد هلا التاريخ بدورها يف حقن دماء األشقاء ) الرهائن األمريكيني يف طهران
حتولت فجأة إىل دولة مأزومة تبحث عن من حيقن دماء ... وغريها) لفصائل اللبنانية املتناحرةبني ا
يدها، لتتحول بني عشية وضحاها يف نظر العديد من بلدان العامل الثالث من منوذج بويأخذ  )4(أبنائها
اعتباره  جيب تفاديه ب-عد دخوهلا يف أزمة خانقة وشاملةب–تنموي جاذب إىل منوذج سيئ -حترري

نس اختذت كل وففي دول اجلوار مثل املغرب وت. رياحا فاسدة قد تنتقل عدواها إىل هذه الدول
االحتياطات ملنع تكرار سيناريو اجلزائر يف هذين البلدين، من خالل تطويق احلركات اإلسالمية 

  .)5()املغرب" (مجاعة العدل واإلحسان"و) تونس" (كحركة النهضة اإلسالمية"
  ـــــــــ

  .149، مرجع سابق، ص "السياسة اخلارجية اجلزائرية من الرواج إىل التفكك"حممد بوعشة .د -)1(
ارج إمنا كانت على يذهب بعض املهتمني بالشأن اجلزائري من بينهم األستاذ حممد بوعشة إىل التأكيد على أن املكانة الالئقة اليت كانت حتظى هبا اجلزائر يف اخل –(*)

  ).ضرر القطاعات االقتصادية، و السيما الصناعية و الزراعية، مما أنعكس سلبا على العديد من الفئات االجتماعية امليسورة احلالت(حساب الداخل 
  .149، 138، مرجع سابق، ، ص ص "السياسة اخلارجية اجلزائرية من الرواج إىل التفكك"حممد بوعشة . د-)3(، )2(
  .221حمي الدين عميمور، مرجع سابق، ص  –)4(
  .83منعم العمار، رجمع سابق، األزمة، ص  –) 5(
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 أما يف سوريا فهناك توجس من الدميقراطية وختوف من أن تؤدي إىل تفكك الدولة، حيث
 يف) 1))(ن سوريا لن تكون جزائر ثانيةإ ((:أكد عبد احلليم خدام نائب الرئيس السوري يف هذا الشأن قائال

 السماح - حال إقرارهايف–اد التعددية السياسية اليت من شأهنا إشارة من النظام السوري إىل استبع
اطية املنشودة إىل دميقراطية دموية ربتسلل قوى غري مرغوب فيها إىل احلياة السياسية فتتحول الدميق

  . على غرار ما حيدث يف اجلزائر
ىل انكشاف يف اعتقادنا مثة عاملني أساسيني ذايت وموضوعي منفصلني لكنهما متداخلني أديا إ

ن ع فيتمثل يف ضعف اجلبهة الداخلية الناجم الذايتفأما . اجلزائر وتراجع مكانتها اإلقليمية والدولية
استفحال األزمة، واستشراء ظاهرة العنف الدموي، واستمرار حدة التناقضات الداخلية، وتدهور 

 واعتماد اجلزائر ،)2() 2003 عام % 04إىل  1993 امع % 09تراجع نسبة النمو من (اإلنتاج واإلنتاجية 
مليون دوال خالل  600ملخصص القتناء احلبوب بـ اقدر الغالف املايل (على اخلارج يف إطعام شعبها 

 وانتشار ،)3()ن فاتورة استرياد املواد الغذائيةم % 45 أي ما ميثل ،2003السداسي األول من سنة 
زائر أدرجت اجل( وتفشي الرشوة والفساد ،)4()سنة 25أغلبهم من الشباب دون  % 50حوايل (البطالة 

يف " ترانسبارونسي أنترناشيونال"ضمن الدول ذات معدالت مرتفعة للرشوة من طرف منظمة 
  .اف الداخلي اليت ال يتسع املقام لذكرهاش وغريها من مظاهر االنك،)5()2003تقريرها الصادر يف عام 

عن التحكم يف أوجه احلياة املختلفة وعـدم        أدى هذا الوضع يف ظل عجز احلكومات املتعاقبة         
ـ                ي ذقدرهتا على التخفيف من حدة األزمة املتفاقمة إىل تعميق حالة االنفصام بني الدولة واجملتمع ال

يفقد تدرجييا انسجامه ومتاسكه، وإىل فقدان مؤسسات الدولة مصداقيتها لدى الشرائح العريضة من             
  .، والسيما فئة الشباب)6(اجملتمع

اخلطاب السياسي الصادر عن الطبقة السياسية مدى تعفن وخطورة الوضع يف يعكس 
وجاء يف بيان صادر عن حزب . ))ن األوضاع خطريةإ ((صرح رئيس احلكومة أمحد أوحيي: )7(اجلزائر

ورد يف . ))ن املناخ حيمل هتديدات الستقرار البالد وانسجام األمةإ((التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية 
وقال رئيس حركة جمتمع السلم . ))ن اجلزائر تعيش أزمة خطريةإ((صادر عن حزب العمال  ن مماثلبيا
  .)8))(ن مقومات أحداث أكتوبر ما تزال قائمةإ(() محس(
  ـــــــــ

  .ابق، مرجع س19/06/2001ر يف د، الصا9480، جريدة البيان، العدد "األنظمة الثورية أسرية أفكار قدمية"الء املصري،  ع–)1(
  .02، ص 06/10/2003، الصادر يف 3901جريدة اخلرب، العدد  –)2(
  .03، ص 08/09/2003، الصادر يف 3878جريدة اخلرب، العدد  –)3(
  .175، مرجع سابق، ، ص "السياسة اخلارجية اجلزائرية من الرواج إىل التفكك"حممد بوعشة .د –)4(
  .02، ص 09/10/2003، الصادر يف 3904جريدة اخلرب، العدد  –)5(
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ة صلة وثيقة بني مضاعفات التجربة الدميقراطية املتمثلة أساسا يف ضعف اجلبهة الداخلية مث
ة والدولية، حيث أرتبط القرار السياسي اخلارجي اجلزائري ي تراجع مكانتها اإلقليمللجزائر وبني

ارتباطا وثيقا باحلالة الداخلية املتأزمة اليت متر هبا اجلزائر، مما أدى إىل تقلص التحرك والنشاط السياسي 
زمة لصنع القرار على الصعيد اخلارجي، أي أن القيادة السياسية مل تعد تتوفر على مقومات القوة الال

  . )1(اخلارجي بالشكل الذي ميكنها من التأثري يف غريها من الوحدات السياسية مبا يتماشى ومصاحلها
إىل تفكك وحدة ...) الصراع على السلطة، العنف الدموي(لقد أدت التناقضات الداخلية 

دفع العديد من البلدان  االسياسة اخلارجية وإىل تصنيف اجلزائر ضمن الئحة بؤر التوتر يف العامل، مم
حيث وجدت اجلزائر نفسها شبه معزولة دوليا، بسبب . الصراع/إىل اختاذ مواقف سياسية إزاء األزمة

إحجام العديد من األجانب اجمليء إىل اجلزائر ألغراض خمتلفة بعد أن نصحت بعض الدول رعاياها 
لى الرغم من التحسن امللحوظ يف ع– ةبعدم السفر إىل اجلزائر على غرار ما فعلته الواليات املتحد

 عندما دعت رعاياها يف بيان صادر عن كتابة -السيما منذ أحداث سبتمرب )2(عالقاهتا مع اجلزائر
ويأيت القرار األمريكي . إىل عدم التوجه إىل اجلزائر إال عند الضرورة القصوى 2003الدولة يف سبتمرب 

، األمر الذي أدى إىل اخنفاض عدد )3(نوب اجلزائريجلايف أعقاب قضية اختطاف السواح األوربيني ب
كما أعترب  .)4( سواح فقط شهريا10 إىل 500السواح األجانب الوافدين إىل اجلنوب اجلزائري من 

 الذي يضم كربيات 2003يف هناية أكتوبر ) دافوس(تقرير صادر عن منتدى األعمال العاملي 
   . )5( ليست حمطة مفضلة للمستثمرين األجانباجملموعات والشركات العاملية أن اجلزائر

 فيتمثل يف التحوالت السياسية اليت شهدها االحتاد السوفيايت وتداعياهتا  املوضوعيالعاملما أ
بقيادة  ، مما فسح اجملال أمام هيمنة املعسكر الرأمسايل)اهنيار االحتاد وتفكك املعسكر االشتراكي(

من " التقدمية"تج عنها من آثار وخيمة على ما كان يسمى بالدولالواليات املتحدة على العامل وما ن
بينها اجلزائر اليت وجدت صعوبة كبرية يف التأقلم مع متطلبات النظام العاملي اجلديد، مما أدى هبا إىل 

، )6(االنكفاء على الذات والتراجع إىل اخللف وترك املبادرة للغري ملناقشة قضاياها ذات العالقة مبصريها
وهكذا ومع استمرار أزمة اجلزائر الداخلية تزداد إمكانية انفراطها .  مؤمتر سانت إجييديومثل

ما ك–فاجلزائر هي جزء من الوطن العريب الذي يعترب . وانكفائها على نفسها واختراقها من اخلارج
  . )7( من اخلارج يف ظل األحادية القطبيةا أكثر املناطق اختراق-يقول هبجت قرين

  ـــــــــ
  .147-145، 175، مرجع سابق، ص ص "السياسة اخلارجية اجلزائرية من الرواج إىل التفكك"حممد بوعشة .د –)2(، )1(
  .01، ص 07/09/2003، الصادر يف 3877جريدة اخلرب، العدد  –)3(
  .12، ص 06/11/2003، الصادر يف 3928 يومية اخلرب، العدد -)4(
  .02، ص 01/11/2003ر يف ، الصاد3923 يومية اخلرب، العدد -)5(
  .176، 175، مرجع سابق، ص ص "السياسة اخلارجية اجلزائرية من الرواج إىل التفكك"حممد بوعشة .د –) 6(
  .57هبجت قرن، مرجع سابق، ص  –) 7(
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 تقتصر آثار األزمة السياسية اليت متر هبا مل((تب باحث عريب حول تراجع مكانة اجلزائر الدولية ك
لكلفة الباهظة اليت نالتها على الصعيد الداخلي، بل تسربت إىل عالقة اجلزائر اخلارجية لتنال من هيبتها اجلزائر على ا
وأكد . )1))(...لتعمق حقيقة انكشافها األمين أمام التحديات اخلارجية] الذي سبقت اإلشارة إليه [وفعالية دورها

فيما . )2(ختالل وحدانية التعبري عنهاباحث عريب آخر على مدى ارتباك سياسة اجلزائر اخلارجية وا
هدد بنسف ي((يا جأشار العياشي عنصر إىل أن الوضع يف اجلزائر اليت أضحت مكشوفة داخليا وخار

  .يف حالة عدم تدارك الوضع ومعاجلته قبل فوات األوان )3))(أسس اجملتمع وتقويض أركان الدولة
القوى الغربية الفاعلة يف الساحة الدولية إن التحسن النسيب يف عالقات اجلزائر اخلارجية مع 

مقارنة بالتسعينات يعود أساسا إىل التقاء مصاحل النخبة السياسية  والتراجع اجلزئي ألعمال العنف
تقدمها ت وإىل التنازالت اليت ما فتئ) مكافحة اإلرهاب الدويل(احلاكمة يف اجلزائر مع هذه القوى 

املوقف الرمسي من العدوان األمريكي على ( العزيز بوتفليقة اجلزائر للغرب يف ظل حكم الرئيس عبد
له، استعداد اجلزائر يف الذهاب بعيدا يف جمال التعاون العسكري واإلستخبارايت مع العراق واحتال

 ورسو بواخر ،)4(احللف األطلسي، كالتنسيق األمين واملشاركة يف املناورات العسكرية للحلف
2003اء اجلزائر يف أكتوبر عسكرية تابعة للناطو يف مين

وهي تنازالت كان يستحيل على ). إخل ...)5(
  . اجلزائر قبوهلا يف ظل القطبية الثنائية

 -لى األقل على مستوى اخلطاب السياسيع–ل هذا دفع الدول الغربية إىل التعامل إجيابيا ك
 إقناع ليبيا بضرورة زائر يفجورج بوش بالدور الذي لعبته اجلي أشاد الرئيس األمريك: مع اجلزائر

وقدمت واشنطن دعم مايل قيمته . )6(التعامل مع قرارات هيئة األمم املتحدة فيما خيص قضية لوكريب
2003ماي  21مليون دوالر للجزائر ملساعدهتا على جتاوز آثار زلزال  2,4

وقررت كل من فرنسا . )7(
 يف اجلزائر أن بالده غريت انيوصرح سفري بريطا. )8(وبريطانيا رفع حظر بيع السالح للجزائر

  .)9(جتاه اجلزائراإنطباعها 
  
  
  
  ـــــــــ

  .84منعم العمار، مرجع سابق، ص   –)1(
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  :)الوحدة اليمنية (اليمن الشمايلادة االلتحام بإع.. اليمن اجلنويب:  الثالثاملبحث
ما مدى مسامهة البرييسترويكا وتداعياهتا يف تقارب الدول املنقسمة ؟ إذا كانت التحوالت 

 يف أوربا الشرقية قد لعبت دورا حموريا السياسية يف االحتاد السوفيايت وتأثرياهتا يف تطورات األحداث
يف اهنيار جدار برلني وإعادة توحيد األملانيتني الشرقية والغربية، فهل ميكن القول أن إعادة توحيد 

؟ أو بعبارة برييسترويكاشطري اليمن اليت حدثت يف نفس الفترة تقريبا، نامجة هي األخرى عن ال
   االحتاد السوفيايت على الوحدة اليمنية؟ أخرى ما مدى تأثري التحوالت السياسية يف

السياسية واالقتصادية، اليت جاء هبا غورباتشوف " إعادة اهليكلة"لقد أفرزت تطبيقات عملية 
 آثارا مباشرة وغري مباشرة على جتارب سياسية وفكرية للعديد من -يقول أحد الباحثني العرب–

  . )1(من بينها التجربة السياسية والفكرية لليمن اجلنويببلدان العامل الثالث وعدد من البلدان العربية، 
فتقلص حجم الدعم السياسي العسكري واالقتصادي السوفيايت لدول اجلنوب مبوجب 

 - مبا يف ذلك اليمن اجلنويب–دفع العديد من البلدان العربية ذات األنظمة الراديكالية" التفكري اجلديد"
سني عالقاهتا مع الغرب عموما والواليات املتحدة املتزعمة إىل البحث عن صيغ بديلة تقوم على حت

إعادة النظر يف ركائزها السياسية واالجتماعية عن طريق االنفتاح على قوى "للعامل حتديدا، مما يعين 
  .)2("سياسية واجتماعية جديدة

  :ذاتـة الـمراجع :املطلب األول
، مت اإلعالن عن 1967نوفمرب 30يطاين يف بعد استقالل الشطر اجلنويب لليمن عن االستعمار الرب

قيام مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية دولة مستقلة ذات سيادة تفصلها عن اجلمهورية اليمنية العربية 
 غري أن انتهاء االحتالل الربيطاين مل يتبعه مباشرة عودة .الشمالية احلدود اليت رمستها بريطانيا وتركيا

هما البعض، بل تعمق االختالف بني قيادتيهما، السيما بعد تويل اجلناح الشطرين املنفصلني إىل بعض
اللينينية مقاليد احلكم يف الشطر - يف اجلبهة القومية األكثر ولوعا باملاركسية"التقدمي"اليساري 

باحلركة "، أو ما مسي يف األدبيات السياسية لليمن اجلنويب 1968 جوان 22اجلنويب على إثر انقالب 
وظلت سلطتا الشمال واجلنوب حتافظ كل منها على حيزها اجلغرايف وحدودها  .)3("يةالتصحيح

السياسية وشخصيتها القانونية الدولية وطبيعة نظامها السياسي، من حيث خصائصه السياسية 
، فاألوىل كانت موالية للمملكة العربية )4(ومنطلقاته الفكرية وحمتواها األيديولوجي وتطلعاته املستقبلية

  .السعودية والثانية موالية لالحتاد السوفيايت
  

  ـــــــــ
  .174، ص 01 الوحدة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط دراسات يف عمليات التحول من التشطري إىل: أبو طالب حسن، الوحدة اليمنية.د –)1(
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، حتتل مكانة خاصة لدى االحتاد السوفيايت، )اليمن اجلنويب(هورية اليمن الدميوقراطية كانت مج
ه عن تعاوهنم الطوعي وعلى أوسع ؤعتمد املاركسية، وعرب زعماألكوهنا البلد العريب الوحيد الذي 

طر ، وال سيما بعد ظهور اخل)1(نطاق، مع موسكو ووضعوا إمكاناهتم وطاقاهتم رهن إشارة الكرميلني
األمريكي على االحتاد السوفيايت من جهة احمليط اهلندي، حيث أصبحت الغواصات األمريكية 

  . )2(جتوب احمليط بشكل منتظم" ترايدنت"و" بوسيدون"املسلحة بصواريخ 
لدى صناع القرار اجلنويب كتسيها اليمن يكتب أحد الباحثني السوفيات حول األمهية اليت كان 

لدى قسم العالقات " طفال حمببا"وأصبح اليمن اجلنويب ...((:  زمن احلرب الباردة قائالالسياسي السوفيايت يف
 بل أن املسؤولني السوفيات كانوا يعتربون هذا البلد العريب مبثابة اجلمهورية .)3))(اخلارجية للجنة املركزية

عا باألملاس مل يكن  لالحتاد، ولذلك فإن علي ناصر حممد الذي قلد برجينيف وساما ذهبيا مرس16رقم 
  .)4(خيتلف عن زعماء اجلمهوريات السوفياتية من حيث األمهية

األمهية اإلستراتيجية لليمن اجلنويب حبكم موقعه احلاكم ملدخل البحر األمحر من رغم على ال
 ومتامخته جغرافيا لدول اخلليج العريب الغنية بالنفط، إال أنه ظل بلدا على اهلامش، ومعزوال يف النظام

، وكان نظامه السياسي يعاين حتت وطأة تناقضاته الداخلية وصراعات أجنحته )5(اإلقليمي العريب
 الذي أودى حبياة )1986جانفي  13(السياسية، وهو ما جتلى بوضوح يف الصراع الدموي العنيف 

  .)6( آالف شخص يف ظرف ستة أيام10أكثر من 
 أسلحة سوفياتية الصنع إلبادة بعضهم الذين استخدموا ، األعداءاإلخوةلقد أماطت حرب 

 اللثام عن حقيقة تتمثل يف عجز الصيغة املاركسية للهياكل السياسية واأليديولوجية للنظام ،)7(البعض
  .)8(عن النفوذ يف عمق اجملتمع اليمين الذي ظل حيتفظ بتركيبته االجتماعية القبلية دون تغيري

قد دخل يف مرحلة جديدة ألعداء خالل حرب اإلخوة اكان االحتاد السوفيايت 
الذي توىل احلكم كان مشغوال بقضايا بالده ) غورباتشوف(، فاألمني العام اجلديد )البرييسترويكا(

أصبح يف حكم املؤكد أن ينصرف اجلهد األساسي لالحتاد السوفيايت (( :قال أحد الباحثني العرب. الداخلية
 اتصاالته مع العامل اخلارجي ويعيد صياغة عالقاته مبا خيدم كدولة عظمى إىل أوضاع الداخل وأن يقصر خطوط

  .)9))(أهداف إعادة البناء الداخلي من دون النظر إىل االعتبارات األيديولوجية
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االهتمام بالقدر الذي كان عليه أسالفه حللفائهم يف اخلارج، رمبا يعري  د غورباتشوفمل يع
ن على السلطة واللذان كانا يكنان مشاعر ودية ملوسكو، ينتظران من األخرية كان اجلناحان املتصارعا

التدخل أو اختاذ قرار بشأن االقتتال الذي دام عشرة أيام دون أن حترك القيادة السوفياتية اجلديدة 
 لقد أضحى عدم التدخل التقليدي يف التناقضات .، وكأن أمر حلفاء األمس مل يعد يعنيها)1(ساكنا
  .ظل البرييسترويكاية من بني بديهيات السياسة اخلارجية السوفياتية يف العرب

كانت الزيارة اليت قام هبا وفد عسكري سوفيايت إىل املنطقة متأخرة يف نظر الكثري من املراقبني 
وعادت األمور إىل جماريها يف اليمن عقب مشاركة األمني العام اجلديد للحزب . السياسيني

على سامل البيض يف املؤمتر السابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفيايت، والتقائه االشتراكي اليمين 
  . )2(بغورباتشوف الذي كلف إيغور ليغاتشيف باإلمعان يف شؤون اليمن

 وكأهنا -الذي حسم الرتاع لصاحله-لقد بدا واضحا أن أطروحات اجلناح املتشدد أيديولوجيا 
 على العاملاليت أخذت هتب ليس فقط على العامل العريب، وإمنا تسري يف اجتاه معاكس لرياح التغيري 

على صعيد العالقات مع الشمال، كانت الروابط بني شطري اليمن املتأثرة هي األخرى  أما .)3(أمجع
 تغذيها أطراف  أيديولوجية ومواجهات عسكريةتبصراعابالصراع بني الشرق والغرب تتميز 

 زاد من حدهتا اكتشاف حقل للبترول على 1979  ومارس1972  مثلما حدث يف أكتوبر،)4(أجنبية
 1986(احلدود بني البلدين والذي كاد أن يؤدي إىل مواجهات جديدة يف مناسبتني على األقل 

  .)5()1987و
بني الطرفني واهلادفة كلها إىل توحيد ) القاهرة، طرابلس وعدن(رغم االتفاقيات املربمة 
يث تؤكد اتفاقية القاهرة على أن شعب اليمن وأرضه وحدة واحدة الشطرين الشمايل واجلنويب، ح

تشكل خطوة حنو وحدة " ضرورة قومية"غري قابلة للتجزئة واالنقسام، وعلى أن الوحدة اليمنية هي 
  .)6(1986األمة العربية بأسرها، إال أهنا ظلت حربا على ورق إىل غاية 

عريب واإلسالمي، األمر الذي قلص من تدفق باإلضافة إىل عزلة اليمن اجلنويب يف العامل ال
املساعدات العربية، يف الوقت الذي توقفت فيه أشكال الدعم السوفياتية، وهجرة اإلطارات اليمنية، 
وهتريب رؤوس األموال اخلاصة إىل الدول العربية، دفعت البرييسترويكا وتداعياهتا الدولية واإلقليمية 

  .)7(راجعة الذاتبقادة اليمن اجلنويب إىل حتمية م
 

  ـــــــــ
   .277، 276ص ص  أليكسي فاسلييف، مرجع سابق، –)2(، )1(
  .41مرجع سابق، ص الفرنسية، - أعمال الندوة املصريةحسن نافعة،. د-)3(
  .109ص ، 1992بعة األوىل،  صراع الوحدة والتجزئة يف الوطن العريب، دراسات يف الوحدة العربية، الط،منشورات اجمللس القومي للثقافة العربية –)4(
)5(– Alain Gandolfi, op cit , p 64.   
  .110  ص مرجع سابق، ،منشورات اجمللس القومي للثقافة العربية –)6(
)7(– Alain Gandolfi, op cit , p 64.   
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  :العالقة بني البرييسترويكا والوحدة اليمنية: املطلب الثاين
ثمانينات لفائدة الواليات ال خالل النصف الثاين من إن بروز مالمح اختالل التوازن الدويل

 يف تغيريات درامية  غورباتشوف شروع عقباملتحدة، بفعل تقلص الدور العاملي لالحتاد السوفيايت،
االقتراب من الغرب بشكل : غري مسبوقة، أفضت يف النهاية إىل نسج منط جديد للعالقات الدولية

 وإعادة النظر يف صياغة القرار السياسي اخلارجي إزاء ،صعام ومن الواليات املتحدة بشكل خا
  . على الصعيد األيديولوجي والسياسي) فك االرتباط(البلدان اليت كانت مرتبطة به عضويا 

 عن أمناط التحالف السابقة يف ظل احلرب -كما أسلفنا الذكر–االبتعاد عالوة على ذلك، فإن 
ت االقتصادية والسياسية يف العالقات الدولية، وتعامل الغرب ظهور أمهية وقيمة التكتال، و)1(الباردة

مع دول العامل الثالث، السيما تلك الراغبة يف االنتقال من الشمولية إىل الدميوقراطية والتعددية 
السياسية، بناء على معايري احترام حقوق اإلنسان وحرياته، وانتشار األفكار الدميوقراطية يف معظم 

 أضحى مصري العديد من النخب السياسية احلاكمة مرتبط مبدى جتسيدها هلذه دول العامل، حيث
القيم واألفكار اليت اكتست طابعا عامليا، ناهيك عن الدور الذي أصبح يلعبه التقدم التقين 

 عوامل ألقت بضالهلا على تشكلوالتكنولوجي باعتباره أحد العناصر احملددة للنمو االقتصادي، 
 ويف مقدمتها النظام احلاكم يف الشطر اجلنويب لليمن الذي وجد نفسه جمربا "الوطنية"األنظمة العربية 

   .)2(على التكيف، أي البحث عن البديل ملواجهة التحوالت العاملية وتداعياهتا
كتب معلق صحفي عريب قائال بأن . يتمثل هذا البديل يف إمكانية توحيد شطري اليمن

مىت يستمر : كون قد وضعت اليمن أمام سؤال حمرج، واستطرد متسائالالتغريات العاملية واإلقليمية ت
  . )3(اليمن بيمنيني ؟

بالفعل، أضحى االحتاد السوفيايت عقب انتهاء احلرب الباردة أقل اهتماما باليمن اجلنويب الذي 
مل يعد يكتسي أمهية استراتيجية، حيث بدأت العالقات املميزة بني موسكو وعدن يف االحنالل 

رجييا، السيما بعد أن قررت األوىل وبشكل مفاجئ وقف دعمها ومساندهتا االقتصادية واملالية تد
، وهو ما كان يشكل عبئا إضافيا على ميزانية االحتاد )4( مليون دوالر سنويا400املقدرة حبوايل 

 يعد هناك السوفيايت، الذي مل يعد قادرا على حتمله يف ظل استفحال أزمته الداخلية، أو باألحرى مل
ليمن اجلنويب وغريه من البلدان العربية املعتمدة على ا  علىما يربر استمرار تدفق املساعدات السوفياتية

  .موسكو
  
  

  ـــــــــ
  .174-171 ص  ،  الوحدة، مرجع سابقدراسات يف عمليات التحول من التشطري إىل: الوحدة اليمنيةحسن أبو طالب، . د-)2(، )1(
  .35-34ص ، 09/06/1990-03، الصادر يف 362، العدد جملة احلرية ،"طريق الدميقراطية..طريق "ري زهري اجلزائ –)3(
)4(– Alain Gandolfi, op cit, p 64.   
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كان لزاما على القيادة اليمنية اجلديدة وغريها من القيادات السياسية العربية، اليت كانت يف 
 أن االحتاد السوفيايت أضحى يف ظل البرييسترويكا كإدرازمن احلرب الباردة تتباها بوالئها ملوسكو 

منشغال بشأن ترتيب بيته الداخلي، ومل تعد قضايا العامل الثالث ضمن جدول أولويات سياسته 
لقد كان على زعماء اليمن اجلنويب اإلمعان جيدا واستيعاب النصيحة اليت وجهها إليهم . اخلارجية

طلبوا أحنن أيضا لدينا مشاكل اقتصادية، (( اإلذالل واملهانة غورباتشوف واليت تنطوي على الكثري من
  .)1))(املساعدة من العرب واألوروبيني، كونوا أقل دوغماتية وأكثر مرونة

بدأ النظام السياسي يف اليمن وغريه من األنظمة العربية املماثلة، من حيث والئها السياسي، 
ختفيض التزاماته إزاء اليمن اجلنويب بشكل خاص يقدر الظروف اليت دفعت االحتاد السوفيايت إىل 

والعامل الثالث بشكل عام، فكان عليها االعتماد على نفسها باختاذ اإلجراءات السياسية اليت تراها 
مناسبة، بعيدا عن احللول السوفياتية الكالسيكية حلل مشاكلها اليت ال ختتلف يف هناية املطاف كثريا 

  .عن مشاكل االحتاد السوفيايت
ه ؤهكذا مل يعد النظام السياسي يف اليمن اجلنويب املعزول عربيا، بعد أن ختلى عنه أصدقا

، إعالن توحيد مفاجئالسوفيات، أي خيار سوى االلتحاق باليمن الشمايل القوي، إذ مت بشكل 
شطري اليمن مببادرة من القيادة اجلديدة يف الشطر اجلنويب، الذي ختلص بذلك من العبء السياسي 

 ولذلك فإن إعالن القيادة السياسية لليمن اجلنويب عن الوحدة مع جاره .يديولوجي املكبل بهواأل
لدى موسكو، أو بعبارة أخرى فإن هذه " الطفل احملبب"الشمايل، جاء بعد شعورها بأن بلدها مل يعد 

أقلم مع املبادرة هي انعكاس للتحوالت السياسية يف االحتاد السوفيايت، وطريقة للتكيف والت
  .املستجدات األولية للبرييسترويكا

، بل ا ليس وليدا للبرييسترويكا، وإن كانت القوة الدافعة هلالوحدة اليمنية أن احلديث عن يبدو
 وموضوعية تتمثل )10اجلدول رقم (مثة مساعي وحماوالت سابقة ذاتية نابعة من إرادة ورغبة الطرفني 

فقد شرع الطرفان منذ  .)2(سنة 20عائالت املفرقة منذ ما يزيد عن يف دور اجلامعة العربية يف مل مشل ال
 غري أن األحداث الدامية اليت شهدها الشطر اجلنويب . يف حمادثات قصد توحيد البلدين1986أفريل 

 توصل اجلانبان إىل اتفاق يقضي 1988 ويف سنة .حالت دون التوصل إىل اتفاق يف هذا الشأن
 وجرى . وجتريدها من السالحاملشتركةقة البترولية الواقعة على احلدود باالستغالل املشترك للمنط

، حيث مت التوقيع على معاهدة الوحدة يف عدن 1972إعادة بعث اتفاق الوحدة املربم يف القاهرة عام 
 وأصدر برملانا البلدين الئحتني صادقا من خالهلما باألغلبية على املعاهدة، ومت .1989 نوفمرب 20 يف

 . )3(ن رمسيا عن اجلمهورية العربية اليمنية املوحدةاإلعال
  ـــــــــ

)1( ،)2( ،)3(– Alain Gandolfi ,op cit, p 64,65.  



 )1984-1978(تطور اهتمام القيادة اليمنية بقضية الوحدة خالل ): 10(اجلدول رقم 
  
 

 الوحدة اليمنية القضية الفلسطينية التضامن العريب ةاحلرب العراقية اإليراني عدم االحنياز األزمة اللبنانية
 العدد املكانة العدد املكانة العدد املكانة العدد املكانة العدد املكانة العدد املكانة

 القضية
 السنة

 1978 03 األوىل 01 الثالثة 02 الثانية - - 01 الثالثة - -

 1979 17 األوىل 07 الثانية 05 الثالثة - - 02 اخلامسة 04 الرابعة

 1980 11 األوىل 04 الثالثة 06 الثانية - - 02 الرابعة 02 الرابعة

 1981 11 األوىل 11 األوىل 09 الثالثة 03 اخلامسة 06 الرابعة 02 السادسة

 1982 21 الثانية 46 األوىل 41 الثانية 16 الرابعة 10 السادسة 16 الرابعة

 1983 15 الثانية 26 األوىل 20 الثانية 13 اخلامسة 15 الثالثة 05 السادسة

 1984 13 األوىل 12 الثانية 09 الثالثة 09 الثالثة 02 السادسة 04 اخلامسة

 اجملمـوع 91 الثالثة 107 األول 92 الثانية 41 الرابعة 38 اخلامسة 33 السادسة
  
  

 .91 مركز دراسات الوحدة العربية، ص  الوحدة،دراسات يف عمليات التحول من التشطري إىل: أبو طالب حسن، الوحدة اليمنية. د: املرجع 
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يعترب اتفاق عدن املوقع عليه من طرف رئيس اليمن الشمايل علي عبد اهللا صاحل واألمني العام 
 28(للحزب االشتراكي اليمين علي سامل البيض، مبثابة االتفاق التنفيذي التفاقية القاهرة 

  .ت الدولية واإلقليمية، ويعد انعكاسا للتغريا)1()1972أكتوبر
إن اختفاء االحتاد السوفيايت كقوة عظمى منافسة للواليات املتحدة األمريكية، وانتهاء العداوة بني 

 ساهم إىل حد بعيد يف تقليص االنقسامات بني -يقول أحد الباحثني العرب–املعسكرين الشرقي والغريب 
صر االشتراكية واملاركسية وبني تلك املوالية األنظمة العربية، السيما تلك األنظمة اليت كانت تنا

احلواجز بني شطري اليمن / هو زوال احلدود-يستطرد ذات الباحث–لواشنطن، وأبرز مثال على ذلك 
الغرب وانتهاء احلرب ويف اجلنوب والشمال كأحد النتائج املترتبة عن انتفاء الصراع بني الشرق 

، اليت قام "إعادة البناء" أن التأثريات السياسية واملعنوية لعملية وأشار أكادميي عريب آخر، إىل. )2(الباردة
هبا الغورباتشوفيون يف االحتاد السوفيايت احلليف الرئيسي لليمن اجلنويب واملنظومة االشتراكية اليت تزامنت 

  .ليمنية يف اجتاه الوحدة ا)3(مع مراجعة الشطر اجلنويب لذاته، وفرت غطاء فكريا ومعنويا ذا صبغة دولية
 كتب الدكتور أمحد صياد وهو ديبلوماسي ميين حول العالقة بني البرييسترويكا وإعادة توحيد 

لكي حتتل مكان الصدارة ] الوحدة اليمنية[ولعل من املسائل األساسية اليت دفعت هبذه القضية ((: شطري اليمن قائال
تجزئة املفروضة، مسألة االنفراج الدويل الذي ترسم خطاه يف تفكري املواطن اليمين باعتباره املتضرر األول من واقع ال

حبكمة ودراية السياسة السليمة لالحتاد السوفيايت وما أفرزه ذلك من انعكاسات إجيابية يف العالقات الدولية الميكن 
وضع الذي  وأضاف بأن ال،)4))(للوطن العريب أن يتجاهل انعكاسه وتأثريه على طبيعة العالقات القائمة بني أقطاره

شهدته العالقات الدولية طرح، أكثر من أي وقت مضى، أمام اليمنيني مهمة للعمل من أجل حتقيق 
  .)5(وحدهتم ووضع حدا حلالة التجزئة أو السري يف تعميقها

رغم االرتياح العام للوحدة اليمنية اليت ميكن أن تشكل منوذجا حيتذى به، ورغم سياسة االنفتاح 
، ومقارنة )مقر السلطات العمومية(ايل املنتهجة من طرف سلطات صنعاء الدميوقراطي الليرب

، فإن أحوال سكان الشطر )سابقا(باالنعكاسات اإلجيابية للوحدة األملانية على مواطين أملانيا الشرقية 
 بسبب االرتفاع القياسي لألسعار، –باستثناء حل مشكل ندرة املواد األساسية–اجلنويب مل تتحسن 

يف السابق ((: ملد اإلسالمي املتطرف فكرا وممارسة، األمر الذي دفع أحد سكان اجلنوب إىل القولوتنامي ا
، يف إشارة إىل غزو جتار الشمال مبنتجاهتم )6))(كان قادتنا االشتراكيون يستغلوننا، واآلن جاء دور الشماليني

  .ألسواق اجلنوب
  ـــــــــ

  .109مرجع سابق، ص  الوحدة، اسات يف عمليات التحول من التشطري إىلدر: الوحدة اليمنيةحسن أبو طالب، . د-)1(
  .98 -97 مرجع سابق، ص ،" حتديات العامل العريب يف ظل املتغريات الدولية"أمحد يوسف أمحد يف . د-)2(
  .178 ، ص  الوحدة، مرجع سابقدراسات يف عمليات التحول من التشطري إىل: الوحدة اليمنيةحسن أبو طالب، . د-)3(
  .19، ص 19/06/1988، الصادر يف 267، العدد اليوم السابعشروطها وأهدافها، : الوحدة اليمنية"أمحد صياد . د-)5(، )4(
)6(– Alain Gandolfi ,op cit,p 65   
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  : اخلامتــــة
اجم عن تفاعل نالتحول السياسي هو ظاهرة سياسية شديدة التعقيد أن هذه الدراسة يستنتج من 

تدين شرعية النظام السياسي وفقدان تتمثل على املستوى الداخلي يف :  وخارجيةخلية داعوامل
ضعف القدرة االقتصادية وتدهور الوضع االجتماعي للمواطنني، أما اجملتمع املدين، تنامي دور مصداقيته، 

  . على املستوى اخلارجي فتكمن يف ضغوطات البيئة األجنبية بكل مكوناهتا
ثري هذه العوامل جمتمعة يف عملية التحول السياسي من منوذج إىل آخر قد إن طبيعة ودرجة تأ

تتفاوت من وحدة سياسية إىل أخرى تبعا خلصوصيات كل واحدة منها، ويلعب منط التحول سواء 
  .ثوريا دورا يف حتديد كيفية وأسلوب التحول من نظام إىل آخر-أكان سلميا أو انقالبيا

ته الداخلية، وعدم قدرته على التحكم يف اجملتمع، قد يدفع بالنخبة  ضعف النظام يف إدارة أزماإن
األزمة اليت لذلك ف. فيه إىل التفكري يف ضرورة تغيري القواعد السياسية والنظامية اليت يعمل مبوجبها النظام

 عجز النظاميف ظل ات نحدهتا مع مطلع الثمانيتفاقمت  السوفيايت منذ السبعينات واجملتمعبدأت تنخر 
 مقابل تطور وتنامي الوعي لدى فئات من ، يفالسياسي عن احتوائها أو على األقل التخفيف من عبئها

 أيديولوجية ماركسية، من جهة،  ويف ظل مرجعية )املنشقون( الالامتثالية نتلجنسياألتها اماجملتمع ويف مقد
ضرورة البحث عن أساليب ، من جهة ثانية، دفعت إىل  حلول عملية للمشاكل اليوميةعاجزة عن إجياد

وعليه وجدت الغورباتشوفية املناخ االجتماعي والسياسي . وطرق كيفية جتديد النظام السياسي السوفيايت
مهيئا لتقبل أية حماولة للتغيري وإحداث قطيعة مع اإلرث األيديولوجي الذي أضحى عاجزا عن إجياد 

  .حلول ملشكالت اجملتمع
شوف على البحث عن صيغ توفيقية بني االقتصاد املخطط ص اإلصالحيون بقيادة غورباتحر

واقتصاد السوق ضمن إطار مثل االشتراكية الدميقراطية المتصاص الصراع احملتدم بني أنصار اإليقاع 
الداعني إىل إتباع أساليب تكتيكية يف التعامل مع اجلهاز البريوقراطي احملافظ ) الرتعة التدرجية(البطيء 

املطالبني، يف ظل ضعف وتراجع هيبة الدولة، بإحداث ) الرتعة الراديكالية(ع السريع وبني أنصار اإليقا
  . القطيعة مع النظام السابق، ولكنهم عجزوا عن التحكم وضبط مسار االنتقال

إلغاء الدور (لقد سامهت وعجلت البرييسترويكا على الصعيد الداخلي يف هتاوي التوتاليتارية 
، لكنها فشلت يف احلفاظ )التعددية السياسية(وإحالل الدميقراطية ) لسوفيايتالقيادي للحزب الشيوعي ا

على وحدة ومتاسك االحتاد ألسباب شىت، منها ما هو نابع من تناقضاهتا وغموض أهدافها، ومنها ما هو 
 األزمة االقتصادية واالجتماعية اخلانقة، غياب التقاليد(ناجم عن بيئة وخصوصيات اجملتمع السوفيايت 

  ...). الدميقراطية، التأجج القومي 
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 -السيما بالنسبة للمجتمعات املنقسمة-حساسة معقدة  يقتضي التحول السياسي، باعتباره ظاهرة
مراعاة خصوصيات اجملتمع السياسية، االقتصادية، االجتماعية، توخي العقالنية يف تسيري وإدارة التغيري، 

األدوات واآلليات املنتهجة يف وحتديد طبيعة التحول وأهدافه ا ، وكذالثقافية، التارخيية، وحىت النفسية
   .مدة املرحلة االنتقالية، مع أخذ بعني االعتبار عملية إعادة هيكلة النظام السياسي

عدم (تفرز املرحلة االنتقالية يف كل جمتمع مشاكل وصعوبات ذات عالقة إما بالنظام السياسي 
خصوصيات اجملتمع (أو بالبيئة الداخلية ) ايا اجلديدة املطروحةقدرته على التعاطي أو معاجلة القض

التدخالت األجنبية يف حالة تعارض (أواخلارجية ) االقتصادية والثقافية والتارخيية والصراعات اإلثنية
قد تؤدي هذه املشاكل والصعوبات ليس ). أهداف التغيري مع مصاحل القوى الفاعلة يف الساحة الدولية

 أسس وأركان تقويضدرجة اض التحول السياسي أو على األقل تأجيله إىل حني، وإمنا إىل فقط إىل إجه
ومن مثة فإن التحول الناجح هو الذي ). سابقا(الحتاد السوفيايت ويوغوسالفيا  يف امثلما حصل الدولة

يف املمارسة ينبع عن قناعة ووعي القادة السياسيني، وعن الثبات يف القيم والتقاليد، وعن خربة وجتربة 
    .السياسية الدميقراطية

إن كل حتول يف التوجهات السياسية الداخلية ألي نظام سياسي يرافقه حتول يف سياسته اخلارجية، 
. إذ أن انتهاج سياسة ليربالية على الصعيد الداخلي يقتضي سياسة براغماتية على الصعيد اخلارجي

 غري -م أمهيتها وطابعها الثوري على الصعيد الداخليرغ–فالغورباتشوفيون أدركوا أن البرييسترويكا 
–كافية ما مل تتم ترمجتها يف توجهات سياسية جديدة على الصعيد اخلارجي، وأن جناح التحول مرهون 

وهي مساعدات مرتبطة مبدى جدية .  مبا يتلقاه االحتاد السوفيايت من مساعدات غربية-إىل حد كبري
 ومشروطة حبجم التنازالت اجليواستراتيجية على الصعيد اخلارجي، أي اإلصالح وتقدم وترية التغيري،

  .االنسحاب من املناطق اليت كانت حمل تنافس وصراع بني املعسكرين يف زمن احلرب الباردة
جتلت مظاهر هذا التحول يف السلوك السياسي اخلارجي السوفيايت يف هجرة الروس لعقيدة 

 دول أوربا الشرقية، مما مسح هلذه األخرية بالتحرر من الوصاية يف تعاملهم مع" السيادة احملدودة"
مقابل " التعاون والتنافس السلمي"مع الغرب مببدأ " حتمية التصادم"السوفياتية، ويف استبدال مبدأ 

  .التخلي عن التزاماهتم إزاء العامل الثالث وتنصلهم من قضاياه املصريية
ة إىل إعادة مراجعة عالقة االحتاد السوفيايت مع الدول لقد أفضت هذه السياسة اخلارجية اجلديد

األخرى يف العامل وخاصة تلك الدول اليت كانت تربطها معه عالقات سياسية، أمنية وأيديولوجية مميزة، 
 اليت كانت من االهتمامات الرئيسية يف ةومل تعد الدول االشتراكية حتظى بتلك األمهية االستراتيجي

  .فيايتسياسة االحتاد السو
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لقد اعترب الغورباتشوفيون أن استمرار العالقة مع هذا الصنف من الدول بالشكل السابق يشكل 
عبئا ثقيال على إمكاناهتم وقدراهتم االقتصادية والعسكرية، ولذلك كانت عملية فك االرتباط وإعادة بناء 

ت مصاحل الروس يف عالقات جديدة معها على أسس براغماتية هو خيار سياسي يتماشى مع مقتضيا
  .العامل

اليت ارتبطت سياستها " الوطنية"يف سياق هذا التحول البرييسترويكي، وجدت الدول العربية 
والصهيونية العاملية نفسها بدون محاية دولية " لألمربيالية"اخلارجية بسياسة االحتاد السوفيايت املعادية 
ة خمتلة يف توازهنا السياسي والعسكري وهي معادل. ووجه لوجه يف مواجهة أمريكا والصهيونية

واالقتصادي، أي أن الدول العربية فقدت مع البرييسترويكا سندا وحليفا استراتيجيا كانت تلوح به يف 
  .  صراعها التارخيي مع إسرائيل وحليفتها أمريكا

 يبدو أن إسرائيل هي املستفيد األول من البرييسترويكا، ليس فقط بسبب تدفق آالف اليهود
السوفيات على األرض العربية احملتلة ودوره يف تصحيح االختالل الدميغرايف، وإمنا حبكم استباقها 

سارعت فور اإلعالن عن اهنيار االحتاد : لألحداث واقتناصها للفرص واستغالهلا للمتغريات الدولية
ليت هي يف أمس احلاجة ا) ورثة االحتاد السوفيايت(السوفيايت إىل نسج عالقات مع اجلمهوريات املستقلة 

إىل مساعدات أجنبية الحتواء املشاكل املوروثة عن االحتاد يف وقت كان فيه العرب بشكل عام والدول 
بشكل خاص مشدوهني أمام هول األحداث وعاجزين عن توظيف العالقات التارخيية " الوطنية"العربية 

  .لصاحلهم) سابقا(اليت كانت تربطهم باالحتاد السوفيايت 
 ظل غياب االحتاد السوفيايت، واختالل التوازن الدويل لصاحل القطب املهيمن وحتويل املؤسسات يف

الطرف الذي " الوطنية"الدولية إىل جمرد أدوات خلدمة أغراض القطب املهيمن، فقدت الدول العربية 
ة وتراجعت أمهية كان يوفر هلا احلماية، وتقلص لديها هامش املناورة السياسية وتدهورت مكانتها الدولي

وإما ) القبول باألمر الواقع(إما التكيف مع النظام العاملي اجلديد : قضاياها، ومل يعد أمامها سوى خياران
  .دفع مثن موقفها املعارض للهيمنة األمريكية يف العامل

 الذي رفض االنصياع لألمر الواقع نفسه جمربا على خوض حرب غري متكافئة، العراق لقد وجد 
مث انتهت باحتالله من طرف القوى املهيمنة ) العقوبات االقتصادية(إىل تدمريه والتنكيل بشعبه أفضت 

ومن منطلق براغمايت، " التفكري اجلديد"على الساحة الدولية بعدما ختلى عنه حلفاؤه الروس مبوجب 
  .اعتقادا منهم أن مصلحتهم تقتضي ذلك
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أول نوفمرب (ا وقبلة حلركات التحرر وسامهت ثورهتا  اليت كانت باألمس القريب سنداجلزائرأما 
 يف استقالل العديد من شعوب العامل، وسعت باسم العامل الثالث إىل الدفاع عن -إىل حد كبري–) 1954

مصاحل هذا األخري، فقدر هلا هي األخرى أن تدفع مثن زوال القطبية الثنائية ولو بطريقة خمتلفة عما 
) 1988أحداث أكتوبر (سها مضطرة، بسبب تضافر عوامل داخلية قد وجدت نف ف.حدث للعراق

، على إقرار تعددية السياسية مل تكن مهيأة هلا أصال، )رياح البرييسترويكا والضغوط الدولية(وخارجية 
األمر الذي أدى إىل الولوج يف دوامة من العنف السياسي حبكم عدم التزام األطراف الفاعلة يف الساحة 

اعد اللعبة الدميقراطية، ضاعفت من حدته التدخالت األجنبية من خالل استراتيجية الزعزعة السياسية بقو
  . واإلضعاف من الداخل بدافع مصلحي أو ثأري

ثبتت أن التغري يف املعتقدات األيديولوجية أو يف األجهزة السياسية احلاكمة يف الدولة يتبعه لقد 
اخلارجية، وأن املصاحل هي املقياس العام الذي ميكن بواسطته دائما تغري يف مضامني سياساهتا الداخلية و

االستدالل على العوامل احملددة للسلوك السياسي للدولة، وهي اليت تدفع هبا إعادة صياغة سلوكاهتا 
االحتياجات تلعب /مبعىن أن املصاحل. السياسية الداخلية واخلارجية دون اإلخالل بقيمها وثوابتها التارخيية

استمرار ودميومة الثوابت (وبني الثبات ) إعادة اهليكلة السياسية واالقتصادية(وازنة بني التغيري دور امل
  ).والقيم

يف ختام هذه الدراسة ميكن القول أن الدولة مهما كان حجمها هي عرضة للتغري والتبدل، شاهنا 
سياسية هلا خصوصياهتا يف ذلك شأن الفرد العادي، وأن استمرار وجودها واحلفاظ على كياهنا كوحدة 
كما أن الدولة .  والدوليةةمرتبط مبدى قدرة صناع القرار فيها على التكيف مع املتغريات احمللية، اإلقليمي

اليت ترسم سياستها وتبين استراتيجيتها من خالل االعتماد على غريها من القوى اخلارجية، هي دولة 
  .معرضة للتغري مبجرد تغري الدولة اليت حتميها

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  ه تعالى  تمت بعون الل
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هشام .د:  واالشتراكية والتعايش السليب، ترمجةة غالربيت جون كنيث وستانسالف مينشيكوف، الرأمسالي-35

  .1990متويل، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل 
  .1990شر، الطبعة الرابعة غليون برهان، بيان من أجل الدميقراطية، دار بوشان للن. د-36
الغزال إمساعيل، القانون الدستوري والنظم السياسية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيـع،            . د -37

  .1989الطبعة الرابعة 
 الغنمودي سامل، سيكولوجية السلطة، حبث يف اخلصائص النفسية املشتركة للسلطة، مكتبة مدبويل، -38

  .1999الطبعة األوىل 
املركز العريب :  فاسلييف أليكسي، روسيا يف الشرقيني األدىن واألوسط من الشمولية إىل الرباغماتية، ترمجة-39

  .محدي عبد احلافظ، مكتبة مدبويل.د:  موسكو، مراجعة-للصحافة والنشر
  .1990 دراسات حول اجلزائر والعامل العريب، دار بوشان للنشر 5:  الكرت علي، حول األزمة-40
مجيل نعيم عون، دار احلقيقة :  جون كاوتسكي، التحوالت السياسية يف البلدان املتخلفة، نقله إىل العربية-41

  .1980 بريوت، الطبعة األوىل-للطباعة والنشر
  .1980بريوت، الطبعة الثانية، لبنان -خضر خضر، دار الطليقة.  كوالر دانيال، العالقات الدولية، ترمجة د-42
 األهلية للنشر ،، الطبعة األوىلالبديريمالك : نشوء وسقوط القوى العظمى، ترمجةكيندي بول،  -43

  .األردن/والتوزيع، عمان
عيسى عصفور، منشورات :  لوساج ميشال، النظام السياسي واإلداري يف االحتاد السوفيايت، ترمجة-44

  .1983بريوت -عويدات
لعريب، الغزو العراقي للكويت، الطبعة األوىل، مؤسسة إبراهيم حممد حسن، الصراع الدويل يف اخلليج ا. د-45

  .1996الشراع العريب 
  .1992املصري شفيق، النظام العاملي اجلديد، مالمح وخماطر، دار العلم للماليني، الطبعة األوىل . د-46
قطـر،  تصدر يف دولـة     ) 06(حمسن عبد احلميد، املذهبية اإلسالمية والتغيري احلضاري، سلسلة فصلية          . د -47

  .1984الطبعة األوىل، مطابع الدوحة 
اخللفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، مركز :  جمموعة من الباحثني، األزمة اجلزائرية-48

  .1996 دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بريوت
بيب صادق، منشورات اجمللس  جمموعة من الباحثني، جتديد الفكر السياسي من أجل التغيري، إعداد ح-49

  .2001 الثقايف اللبناين يف اجلنوب



  292

طه عبد العليم، مركز . د:  جمموعة من الباحثني، اهنيار االحتاد السوفيايت وتأثرياته على الوطن العريب، حترير-50
  .1992الدراسات السياسية واإلستراتيجية، القاهرة 

، مركز دراسات )02(لعرب، سلسلة كتب املستقبل العريب  جمموعة من الباحثني، السياسة األمريكية وا-51
  .1982لبنان -الوحدة العربية، الطبعة األوىل بريوت

، سلسلة " التداعيات-الوقائع وردود األفعال-املقدمات" : جمموعة من الباحثني، الغزو العراقي للكويت-52
  .1995ويت الك-، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب)195(عامل املعرفة 

، مركز )19( جمموعة من الباحثني، املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب، سلسلة كتب املستقبل العريب -53
 .2000 لبنان، الطبعة األوىل-دراسات الوحدة العربية، بريوت

ر الدويل ، أعمال املؤمت حتديات العامل العريب يف ظل املتغريات الدوليةاألوريب،- مركز الدراسات العريب-54
  .1994القاهرة  ، الطبعة الثانية،)27/01/1994 إىل 25من (الثاين 

 إىل 09ندوة من (والتطلعات املستقبلية ... األوريب باريس، التحديات الراهنة- مركز الدراسات العريب-55
  .1996، الطبعة األوىل )11/01/1996

بريوت، الطبعة -، املؤسسة العربية للدراسات والنشرالدميقراطية أوال الدميقراطية دائماالرمحان،   منيف عبد-56
 .1995الثالثة 

يوسف ضومط، دار اجليل، الطبعة األوىل : تعريب) 1991-1945( ميكال بيار، تاريخ العامل املعاصر -57
1993. 

 بوال اخلوري، دار الواحة لبنان، الطبعة:  ماندل أرنست، االحتاد السوفيايت يف ظل غورباتشوف، ترمجة-58
 .1991األوىل 

دراسة يف األصول والنظريات، منشورات ذات : صربي مقلد إمساعيل، العالقات السياسية الدولية. د-59
 .1985الكويت، الطبعة الرابعة -السالسل

 صراع الوحدة والتجزئة يف الوطن العريب، دراسات يف الوحدة ، منشورات اجمللس القومي للثقافة العربية-60
 .1992األوىل،  الطبعة العربية،

مصر، الطبعة - نافع إبراهيم وآخرون، ماذا جيري يف شرق أوربا ؟ مركز األهرام للترمجة والنشر، القاهرة-61
 .2001األوىل،

عبد :  هانتنغون صامويل، التحول الدميقراطي يف أواخر القرن العشرين، دراسة املوجة الثالثة، ترمجة-62
 .1993الوهاب علوب، دار الصباح،  الكويت 

مسية فلو عبود، الطبعة األوىل، دار الساقي، :  هانتنغون صامويل، النظام السياسي جملتمعات متغرية، ترمجة-63
  .1993لبنان 

مؤسسة األحباث العربية، الطبعة  عفيف الرزاز،:  هاليداي فرد، السياسة السوفياتية يف قوس األزمة، ترمجة-64
  .1982األوىل 
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ت اإلستراتيجية اخلطرية، البرييسترويكا وحرب اخلليج األوىل، دار الشروق، الطبعة  هويدي أمني، التحوال-65
  .1997مصر -األوىل، القاهرة

حممد العريب ولد خليفة، النظام العاملي، ماذا تغري فيه؟ وكيف حنن من حتوالته؟ ديوان املطبوعات . د-66
  .اجلامعية

مالمح قرن وأصداء ألفية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، حممد العريب ولد خليفة، اجلزائر والعامل، . د-67
  .2001 الرغاية، اجلزائر

 فتحي يكن ومىن حداد، برييسترويكا من منظور إسالمي، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، -68
  .1991الطبعة األوىل

  
  : باللغة األجنبية-ب

01- Marc Ferro, L’occident devant la révolution soviétique, l’histoire et ses 
mythes, Editions complexe, Belgique 1980 . 

02- Alain Gandolfi, La perestroïka et le tiers monde (1985-1991), presses 
universitaires de France 1992 . 

03- Mari-Agnes Grosier et autres, Les années Gorbatchev, L’URSS de 1985 
à 1991, documentation française, paris 1993. 

04-Andrei Gratchev, La chute du kremlin, l’empire du non-sens, ADAGP, paris 
1994. 

05-Michel La fon, L’énigme Gorbatchev, Edition N°1, 1990. 
06-Moshé Lewin, La grande mutation soviétique, traduit de l’américain par 

william desmond, Editions la découverte, paris 1989. 
07-Edgar Morin, De la nature de L’URSS, complexe totalitaire et nouvel 

empire, Librairie artheme fayard, 1983. 
08-Jean-Bernard Raimond, Le choix de gorbatchev, Edition odile jacob maris, 

1992. 
09-Anatoli Sobtchak, chronique d’une chute annoncée, traduit du russe :Frank 

Trannoy et autres, Edditions PPN 1991. 
  

  :املعاجم/سالقواميـ/ املوسوعات- 02
  .1998لبنان - ، بريوت19عريب، دار اآلداب، الطبعة -سهيل إدريس، املنهل، قاموس فرنسي.د -01
  . األحباث والترمجة، دار الراتب اجلامعية، الطبعة األولالقاموس العريب، هيئة -02
  .وجدي رزق غايل، معجم العبارات السياسية احلديثة/جمدي وهبة.د -03
 املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة األوىل، ،األولعبد الوهاب الكيايل، موسوعة السياسة اجلزء . د-04

  .1979 بريوت
 املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة األوىل، ،الثاين موسوعة السياسة اجلزء عبد الوهاب الكيايل،. د-05

  .1981 بريوت
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  : الرسائـل اجلامعيـة- 03
سلسلة أطروحات دكتوراه  (1967بوقنطار احلسان، السياسة اخلارجية الفرنسية إزاء الوطن العريب منذ . د-01

  .1987وىل بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األ)9(
، )رسالة دكتوراه) (1985-1950( صاحل سامل زرتوقة، أمناط االستيالء على السلطة يف الدول العربية -02

  .1992مكتبة مدبويل، الطبعة األوىل، القاهرة 
م ، كلية العلو)رسالة ماجستري(دراسة حالة اجلزائر، : بن ميينة شايب الذراع، التحول إىل التعددية احلزبية -03

  .2000 السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر
  

  :احلوارات/التقارير/احملاضرات/ الندوات- 04
الفرنسية الثالثة حول التحوالت الدميقراطية -مركز البحوث والدراسات السياسية، أعمال الندوة املصرية -01

 امعة القاهرة، مصرج- نيفني عبد املنعم سعيد، : حترير، 01/10/1990 إىل 29/09 يف الوطن العريب، من
1990.  

األحادية الفكرية يف عاملنا العريب باتت عرفا، والتعددية استثناء، النظم السياسية العربية "مىن مكرم عبيد .د -02
، 24/02/2001 ، جريدة البيان، العدد الصادر يف)حماضرة(استعصت على التحول الدميقراطي 

www.Ayna.Com  
 أفريل: وعضو يف الربملان الروسي، السياسة الدولية، العدد رئيس حزبحوار مع سفاتوسالف فيدروف،  -03

2000. www.Ayna.Com  
حممد عز العرب حممد، ندوة السياسات اخلارجية للدول العربية يف التسعينات، جملة السياسة الدولية،  -04

  .2000 العدد جويلية
يف " العاملية ودورها يف حترير اجلزائر وإفريقيابني الثورات  1954 مكانة ثورة أول نوفمرب"حيى بوعزيز .د -05

  ).28/11/1984-24 ملتقى دويل من(الثورة اجلزائرية وصداها يف العامل 
  .www.Ayna.Com حوار مع الرئيس األسبق لليمن اجلنويب على ناصر حممد يف قوس برس، -06
  املستقبل العريب، العدد،)ندوة(السوفياتية - ية، العالقات العربيةمركز دراسات الوحدة العرب -07

110/04/1988.  
فشل حصاد عشر سنوات من العقوبات على العراق، جريدة البيان اإلماراتيـة، العـدد              : تقرير إخباري  -08

  www.Ayna.Com .16/01/2001 الصادر يف
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  :اجملـالت/ـاتالدوري -05
  :ةـ باللغة العربي- أ

 أفريل/128 ، السياسة الدولية، العدد"اجلزائر بني املشكالت الداخلية والتدخالت األجنبية"أمحد مهابة،  -01
1997.  

 أكتوبر/272 ، املستقبل العريب، العدد"حنو مفهوم عريب إسالمي للمجتمع املدين"عبد احلميد األنصاري،  -02
2001.   

 ، املستقبل العريب، العدد"إشكالية االستعصاء الدميقراطي يف الوطن العريب"لنور بن عنتر، عبد ا -03
273/11/2001.  

، املستقبل "مستقبل العمل الوطين يف الوطن العريب يف ضوء التحوالت الدولية اجلارية"عبد اإلله بلقزيز .د -04
  .02/03/1991 الصادر يف، 145 العدد، العريب

  .08/1989  املستقبل العريب، العدد"حول أزمة االشتراكية" مسري أمني -05
، املستقبل العريب، "نظرة جديدة لبالدنا والعامل: برييسترويكا: قراءة لكتاب غورباتشوف"هادي حسن، .د -06

  .110/04/1988 العدد

 بل العريب، العدد، املستق"الدين والتغري االجتماعي يف اجملتمع العريب اإلسالمي"عاطف العقلة عضيبات،  -07
12/08/1989.  

، "فك االرتباط وإعادة االلتحام": ما بعد الرأمسالية"حول إشكاليات كتاب مسري أمني  "حممد سيد أمحد -08
  .08/1989 املستقبل العريب، العدد

  .110/04/1988 املستقبل العريب، العدد" السوفياتية- العالقات السياسية العربية"أمحد يوسف أمحد .د -09
 ، املستقبل العريب، العدد"تعليق: اإلسرائيلي- والصراع العريبوفيايتساالحتاد ال"حممد األطرش،  -10

122/04/1989.  
 139 ، املستقبل العريب، العدد"املتغريات العاملية وانعكاساهتا على الوطن العريب"جاسم حممد عبد الغين،  -11

  ).1990 سبتمرب(
املستقبل العريب، " العراق، ليبيا، السودان:  واملنبوذون يف الشرق األوسطالعقوبات"عبد احلليم احملجوب  -12

  .20/03/2002 الصادر يف 277 العدد
دراسة يف الصراعات الداخلية وأبعادها اإلقليمية : حمنة الدولة وحمنة اإلسالم السياسي: اجلزائر"خليل لفتة،  -13

  .273/11/2001 ، املستقبل العريب، العدد"والدولية
 ، املستقبل العريب، العدد"تراكم االنكشاف االستراتيجي العريب، وأمهية البعد الثقايف املهمل"هبجت قرين  -14

277/03/2002.  
 الصادر يف 277 تقرير حول من يعرقل برنامج النفط من أجل الغذاء للعراق، املستقبل العريب، العدد -15

20/03/2002.  
 ، الصادر يف جوان08 العدد ،، جملة دراسات عربية"ثين وتعدد الشعوبالتركيب اإل"وحيد عبد اجمليد .د -16

1990.  



  296

جورج كتورة، .د: ، ترمجة"ليربالية غورباتشوف أو أقصر الطرق بني التشدد والتقشف"جريارد ديشان  -17
  .مركز اإلمناء القومي، 1989 ديسمرب/نوفمرب 71-70 جملة الفكر العريب املعاصر، العدد

 71-70 ، جملة الفكر العريب املعاصر، العدد"الفيدرالية السوفياتية على احملك"ري دانكوس هيلني كاري -18
  .مركز اإلمناء القومي، 1989 ديسمرب/نوفمرب

، مركز 1989ديسمرب / نوفمرب71-70، جملة الفكر العريب املعاصر، العدد "عودة الكالم"جورج نيفات  -19
  .اإلمناء القومي

، "نظام الدويل اجلديد بني الطرح األمريكي لقيادة العامل وحتديث االستعمار احلديثال"غضبان مربوك .د -20
  .جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية

، 07 ، جملة نقد العدد رقم"العوامل الداخلية واخلارجية: بناء اجملتمع املدين يف الوطن العريب"برهان غليون.د -21
1994.  

  .1999 1 ك 99 ، جملة املنابر، العدد"اللبنانيونأي تغيري يريده "متام سالم  -22
 25- 19 الصادر يف، 454 اجمللة، العدد" مشكالت انتقال السلطة يف االحتاد السوفيايت"هنري كيسنجر  -23

  .1988 جانفي
-20/02( السنة اخلامسة 52 العدد، دنيا العرب، "إشكاليات البرييسترويكا عربيا "عبد احلسني شعبان.د -24

15/03/1989(.  
 الصادر يف، 360 العدد، جملة كل العرب" اإلضطرابات يف العامل الشيوعي يهدد األمن العريب"أمحد منري  -25

17/07/1988.  
  .1989 الصادر يف أوت، 498 اجمللة، العدد -26
  .1995 جوان/118 ، الشاهد، العدد"القرار العريب يف صراع اإليرادات"ميشال كيلو،  -27
  .20/01/1992 الصادر يف، 03 العدد، ، جملة السياسة"تغرق...السفينة تغرق"أمحد محدي  -28
  .1990 جوان 03 الصادر يف، )1437 (362 جملة احلرية، العدد -29
، 366 كل العرب، العدد" برييسترويكا سياسية وتقشف اقتصادي: األحداث الساخنة يف اجلزائر"ع .م -30

  . 28/08/1989 الصادر يف
 أفريل/الصادر يف ماي، 04 العدد، ، جملة اإلرشاد"املركزية الغربية واحلرب على العراق"حممد شليب  -31

1990.  
  .20/01/1992 الصادر يف، 03 ، جملة السياسة، العدد"ملاذا فازت جبهة اإلنقاذ ؟"حممد بن احلاج  -32
  .09/06/1990- 03 ، الصادر يف362 احلرية، العدد،"طريق الدميقراطية..طريق"زهري اجلزائري  -33
 .19/06/1988 الصادر يف، 267 ، اليوم السابع، العدد"شروطها وأهدافها: الوحدة اليمنية"أمحد صياد .د -34

 .، جملة إليكترونية" السيطرة املدنية على املؤسسة العسكرية يف الواليات املتحدة "تراسك-دافيد اف -35
www.Ayna .Com 

 .، جملة إلكترونية"العسكرية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة-العالقات املدنية"لويس غودمان،  -36
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- 24 الصادر يف، 91 اخلرب، العدد" االختيارات واختبارات اللحظة األخرية"وليد عبد احلي .د -04

25/02/1991.  



  298

 30-29 الصادر يف، 69 يومية اخلرب، العدد" من مشروعيتها % 75 األمم املتحدة فقدت"املهدي املنجرة،  -05
  .1991 جانفي

  .20/09/2002 ، الصادر يف1352 يومية اخلرب، العدد -06
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  )عشية اهنيار االحتاد(الئحة اجلمهوريات السوفياتية مع قدراهتا القومية  ): 01(ملحق رقم 
 رقمال ةاجلمهوري اجليوستراتيجيا ادـــــــــقتصاال                      خمتلــــف

  متتد من البلطيق إىل الباسفيك حىت حدود-
   الصني مع سبرييا و حوضي الدنيبري

  .و الفولغا
 .دوالر يف السنة5000: املدخول الفردي-

  .أكرب اجلمهوريات و أغناها-
  .إنتاج البترول و الغاز الطبيعي و املعادن و الكهرباء-
 %88 من احلديـد و    %41 من احتياط البيترول العاملي و       % 58.7رييا فقط   يف سيب - 

  . من األخشاب% 25 من البوتاس و%54من املانغنيز و
  .زراعة و تربية ماشية متطورة-
  .صناعات األخشاب و األقمشة و الغذاء و اجلرارات-

  .مليون نسمة من العرق الساليف148.04- 
  .اللغة الروسية- 
 .2 كلم17065000 -

  روسيا
 

01 

  .بالد سهلية غنية التربة-
  .أكرب مساحات زراعة القمح-
  .مناطق صناعية هامة-
  .دوالر سنويا3700:املدخول الفردي-
  .أكرب مساحات زراعة القمح-
  .مناطق صناعية هامة-
 . دوالر يف السنة3700:املدخول الفردي-

  .أهم مناجم احلديد و الفوالذ و الفحم احلجري-
، 4/1، البطاطـا  3/2، الـذرة  3/2السكر  :  إنتاج االحتاد  5/1:من القمح إنتاج ضخم   -

  .3/1اخلرتير
  .من إنتاج الكهربا االحتادي   % 20-
  . من احلديد% 50 من أنتاج الفوالذ الروسي،  % 40-
  . من الفحم احلجري% 35-
  .صناعات معدنية ثقيلة-
 . فروا إلصطناعي، زئبق، مانغنيز، زنك-

، روسي  % 73.6ينأكرا(مليون نسمة52-
، أقليات يهودية، بولونية مولدافية،  % 21.1

  ).بلغارية و هنغارية
  .اللغة األكرانية-
  .2كلم 603200-

 02 اأوكراني

  .إنتاج البترول و الغاز الطبيعي و النحاس- .دوالر يف السنة1600: الفرديلاملدخو-
  .أبرز منتجي القطن-
  . astrakanتربية مواش، فرو أستراكان -
مناجم ذهب ، بوكسيت، صلصال أبيض، جبس، رخام، بوتاس، كربيت، ملـح،            -

 .رمال

مع أقليات   %  70أوزبكي(مليون نسمة22.7-
روسية، تترية، كازاخستانية، طاجكستانية، 

  ).كورية
 .2كلم447400-

 03 أوزبكستان

  يستعمل قسم من أراضيها للتجارب -
  .النووية

 .دوالر سنويا3100:املدخول الفردي-

حديد، حناس، رصاص، زنك، فحـم حجـري، بتـرول،          ( منجما   90أكثر من   -
  ).فوسفات

  .معدات بناء-
 .مساد، جلود، مواش، حبوب، قطن، أرز، مشندر سكري، كروم-

   % 37.5روس(مليون نسمة16.9-
و أقليات أملانية و أكرانية     % 36كازاخستاين

  ).و تترية
  . 2 كلم2717000-

  
كازاخستان

  
04  
  
  

  وعنوان السالف) البياض(يا البيضاء روس-
  . الغربيني

.        دوالر سنويا4800:املدخول الفردي-
معدات ميكانيكية، تصنيع املعادن، صناعة السيارات، فحم حجري، تورب، ملـح           -

 .طبيعي، بوتاس، خشب متفحم، نغيد محري، حبوب، خضار، حلوم، حليب و بيض
 ، % 79روس بيض(نسمةمليون 10.30-

  ).، أقليات بولونية،أوكرانية% 13.1روس
 .2كلم207600-

 05 بيلوروسيا

  أكثر اجلمهوريات إجنابا و أكثرها نسبة -
  ).% 80(وفاة أطفال

  .دوالر سنةيا2900:املدخول الفردي-
  ).ألف برميل يوميا250مليون طن، 30(بترول -
  ).ن االحتاد م% 70(غاز طبيعي، حديد، ملح، مصايف بيترول-
معدات بناء، صناعات ميكانيكية، كيميائية و إلكترونيـة، زجـاج، بورسـلني،            -

  .أخشاب، عنب، حبوب، فاكهة، شاي، قطن

   أذربيجانية،% 70(مليون نسمة7.3-
  ). روس% 5.6 أرمن،% 8  
  .2كلم86800-

 06 أذربيجان

  .نيزصناعات منجمية السيما املانغ-  .دوالر سنويا3700:املدخول الفردي-
  .األمسدة، اجللود، الورق، الطاقة املائية-
  .صناعات البناء و امليكانيك، عنب، فواكه، زراعات إستوائية، شاي-
 .مواشي-

  ،% 68.6جورجيا(مليون نسمة4.456-
 أقليات أذربيجانية ،% 7.4، روسيا % 9أرمنيا 

و يونانية و يهودية و كردية و أوكرانية و 
  ).غريها

  . 2كلم69700-

 07 اجورجي
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  )تابع ()عشية اهنيار االحتاد(الئحة اجلمهوريات السوفياتية مع قدراهتا القومية 
  .فحم، غاز، بترول، رصاص، زنك، أملينيوم، ملح طبيعي- .دوالر سنويا1700: املدخول الفردي-

  .مناجم، صناعات خفيفة-
 .قطن، حرير، فاكهة، حبوب-

ــسمة5.8- ــون ن ــستانية(ملي ، %60طاجك
  ).% 7.5 روسية،% 23أوزبكية

  .2كلم143100-
  08 طاجكستان

 

  .فحم حجري، زئبق، أنتيموان، رصاص، زنك، بترول، غاز طبيعي- .دوالر سنويا2100: املدخول الفردي-
  .يورانيوم-
  ).غنم، أحصنة مؤصلة، مواش قرنية(مواش -
  .فاكهة، زراعة الكرومة-
  .نباتات صناعية-
  .ألف طن سنويا73قطن -
 .سنوياطن 1909000حبوب -

  ،روسي  % 50قرغيزي(مليون نسمة4.4-
   ).% 3.1، أوكراين % 12 ، أوزبكي% 21.5

  .2كلم198500-
  
  قرغيزيا
 

  
09  
  
  
 

  .صناعات غذائية- 
  .صناعات أجهزة دقيقة و آالت-
  .أحذية-
  .تربية املواشي-
  .نباتات عطرية-
 .عنب، دوار الشمس-

ــسمة 4.360- ــون ن ــداف(ملي ، % 64مول
ــون ــراك % 12.9، روس% 13.8أوكراني ، أت
  ). % 2، يهود% 3.5مسيحيون

  .2كلم33700-

 10 مولدافيا

  .1989اللغة الرمسية الليتوانية منذ -
 .الديانة الكاثوليكية-

  .الصناعات الكيميائية و املعدنية و البحرية-
  .، أمسدة، ورق، تراب عضوي كهرماين)بئرا26(بترول-
  .صيد األمساك و الزراعة و تربية املواشي-
 .حلوم، حليب، مشندر سكري و بطاطا-

، روسـي   % 80ليتواين(مليون نسمة   3.723-
مـع   % 1.7، بيلوروسي % 7.7، بولوين % 9.3

  ).أكراد و يهود
  .2كلم65200-

 11 ليتوانيا

  .مقاطعة13-
  .دوالر سنويا2800:املدخول الفردي-
 

  .بترول، غاز طبيعي، صوديوم-
  .تصنيع املعادن و صناعة الغاز-
  . كيميائية و بيترو كيميائيةصناعات-
  .إنشاءات ميكانيكية-
 . طن سنويا1272000: أبرز زراعاهتا( حرير، قطن-

 9.5، روسي % 70تركماين(مليون نسمة   4.5-
  ).% 2.9، كازاخستاين% 8.5، أوزبكي%
  .2كلم448100-

  12 تركمانيا
  
  
 

  .أصغر اجلمهوريات مساحة-
  .جبلية و صعبة و قاحلة-
 .ألرمينيةاللغة الرمسية ا-

  .الصناعات املعدنية و الكهربائية-
  .صناعة النبيذ-
 .احلبوب-

أرمـن أرثـذوكس مـع (مليون نسمة   3.7-
  ). %5.3أقلية أذربيجانيةمسلمة

 .2كلم29800-

 13 أرمينيا

 .تقع على حبر البلطيق-أقل كثافة سكانية، -
  .اللغة الرمسية األستونية-
  من% 10جزيرة مليئة بالغابات،1520-

  . مساحتها

  ). من املساحة% 10(الغابات و األخشاب -
  ). إنتاج االحتاد السوفيايتchiste bitumineux )  5/3النضيد احلمري -
، الورق، األمسدة، )زبدة، حلوم، أمساك(الطاقة الكهربائية ، الصناعات الغذائية -

  .املنسوجات، املعلبات، احلليب و البيض

ــسمة 1.583- ــون ن ــتوين(ملي ، % 65أس
، أوكـراين   % 1.6، بيلوروسي % 30.3روسي

3.1 %.(  
  . 2كلم45100-

 14 أستونيا

  .تقع على حبر البلطيق-
  .اللغة الرمسية الالتفية-
 .الديانة الربوتستانية-

  .صناعات متطورة السيما سكك احلديد و مواد البناء-
  . و بيتروآيميائية و بحریةةصناعات آهر بائي-
  .صناعات الكتب، تصنيع املعادن-فئ عديدةحركة جتارية نشطة عرب مرا-
 .تربية املاشية- حبوب، بطاطا-

ــسمة  2.687- ــون ن ــي(ملي ، % 54التف
، بولـوين % 4.8، بيلوروسـي  % 33.8روسي

  ).% 3.4، أوكراين% 4
  .2كلم63700-

 15 التفيا

  .270-267سامي رحيانا، مرجع سابق، ص . د:املصدر
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  السياسية واملتضمنات الثقافية للعقوباتاخللفيات  :)02(لحق رقم امل
  

عنها سواء يف صورة مربرات هلا، أو أهداف املعرب عكست الفلسفة الكامنة خلف العقوبات،   
يرجتي حتقيقها من ورائها، أو مسوغات لتطبيقها مدى رسوخ هذه الوسيلة وأمهيتها يف حتقيق مصاحل 

 اآلنت دراستها منذ احلرب العاملية األول إىل  ففي احلاالت اليت مت.الدول اليت تفرضها وتنفذها
تعددت األهداف من وراء فرض العقوبات لتغطي خمتلف أبعاد السياسة اخلارجية للدول الغربية و

  :ومصاحلها الدولية، وميكن إجناز تلك األهداف يف اآليت
أيديولوجي /سي تغيري سياسات الدول املستهدفة بالعقوبات تغيريا جذريا وحتويلها من توجه سيا-1

 وقد كان ذلك اهلدف املعلن من وراء فرض ،خر، أو إعادة تشكيل النظام السياسي برمتهآإىل 
  .العقوبات على كوبا من قبل الواليات املتحدة األمريكية

  : بالعقوبات تغيرياَ جزئيا يتعلق مبوضوع حمدد مثلتغيري سياسات الدول املستهدفة - 2
ية وإيقاف براجمها يف الدولة املستهدفة، وإرغامها على ذلك، فقد  األسلحة النووانتشار منع -أ

 على باكستان ملنعها اقتصاديةينات والثمانينيات عقوبات عفرضت الواليات املتحدة وكندا يف السب
من املضي قدما يف برناجمها النووي، كذلك طبقتها نفس الدولتني على كوريا اجلنوبية ملنعها من 

  .امتالك قدرات نووية
 العقوبات وسيلة أساسية ملعاقبة الدول اليت ال اعتبار حيث مت ،محاية حقوق اإلنسان -ب 

  . حارس األخالق العامليةباعتبارهاحتترم حقوق اإلنسان أو تري الواليات املتحدة أهنا ليست كذلك، 
 دوال ويف هذا يالحظ أهنا ال تطبق على مجيع الدول اليت ال حتترم حقوق اإلنسان بل أن هناك،

 كل حد وتعامل على أهنا دول أوىل بالرعاية من قبل الواليات  حلقوق اإلنسانانتهاكهاتتجاوز يف 
مسوغ أو مربر لعقاب دول معينة وليست سوي ذريعة املتحدة، ومن مث فمسألة حقوق اإلنسان 

يعترب عقاب  أخالقيأو إطار : ألسباب ال عالقة هلا حبقوق اإلنسان، ومن ناحية ثانية يتساءل املرء
 ال االقتصادية حقوق اإلنسان يف ذلك الشعب؟ وذلك ألن العقوبات الحترامشعب كامل وسيلة 

 االحترام أو مقدمة ها حلقوقاحترامتنال احلكام بل تنال الشعوب، فكيف يكون عقاب الشعوب هو 
ف من  هناك تناقض بني اهلدف والوسيلة ؟ أليست الوسيلة جمهضة ومناقضة للهدأليس ،حقوقها

  ؟استخدامها
 يف الثمانينيات من قبل االقتصادية، فقد مت استخدام العقوبات حماربة اإلرهاب الدويل -ج

 عليها أهنا دول إرهابية وهي ليبيا وسوريا "عالمة مسجلة"الواليات املتحدة ضد أربع دول مت وضع 
 رغم 1982ران عام والعراق واليمن اجلنوبية، مث رفعت عن العراق بعدما دخل يف احلرب مع إي

  .  أضيفت إىل القائمة كوبا وكوريا الشمالية و إيران1986 ومنذ ،معارضة الكوجنرس
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 االقتصادية من العقوبات، فقد استخدمت العقوبات  يف الدول املستهدفةاالستقرارحتقيق عدم  -3
من قبل  وبصفة خاصة ، مخس عشر مرةاآلنلتحقيق هذا اهلدف منذ احلرب العاملية األوىل إىل 

ونيكاراجوا، والربازيل، وشيلي،  الواليات املتحدة ضد العامل اجلديد مثل كوبا ومجهورية الدومينكان
  .  السوفيايت ضد يوجوسالفيا يف عهد تيتواالحتاد أستخدمها كذلك ،وبنما

، وكوسيلة إلرغام اخلصم على التراجع مثل العقوبات الربيطانية ضد  عسكريةمغامراتإجهاض  -4
  .جنتني عند غزوها جلزر الفوكالنداألر

، مثل العقوبات اليت فرضتها الدول الغربية القضاء على اإلمكانات العسكرية للدولة املستهدفة -5
 االحتادوالواليات املتحدة يف احلربني العامليتني ضد الدول املعادية وكذلك عقوبات الدول الغربية ضد 

  . لثانيةالسوفيايت وحلفائه بعد احلرب العاملية ا
 معينة للدولة اليت تفرض العقوبات أو لبعض اقتصاديةإجبار بعض الدول على تسليم مطالبات  -6

 الواليات املتحدة استخدمت أم ممتلكات أفراد، وقد يرعاياها، سواء كانت تلك املطالبات أراض
إىل حصار شعب  واليت ال ترقي ،قليلة األمهية اإلستراتيجية- هذه العقوبات يف مثل هذه القضايا

 اهلند ما استخدمتها ك.1976 تسع مرات منذ العاملية الثانية إىل اآلن كان آخرها ضد أثيوبيا -كامل
 األساسي والسبب ، أو حجة،ضد نيبال، ويف كل تلك احلاالت مل تكن املمتلكات سوى ذريعة
 أيديولوجيصراع  أو بسبب ،يكمن يف اخلالف حول الفلسفة السياسية للدول املستهدفة بالعقوبات

 الواليات املتحدة بالتعاون مع بريطانيا للعقوبات ضد إيران يف عهد استخدام ومثاهلا ،مع تلك الدول
 والربازيل يف ، ضد كوبا يف عهد كاسترواستخدامهاحكومة مصدق يف أوائل اخلمسينيات وكذلك 

  . ينديلال عهد جوالرث وشيلي يف عهد
يل لوسائل أخري يف تنفيذ السياسة اخلارجية فهي وسيلة  عادة ما تستخدم العقوبات كبد- 7

- ، وذلك ألهنا استخدامها تتبىن يف منظور الدول اليت وسيطة ما بني الدبلوماسية والقوة العسكرية
  .يابا إىل الدبلوماسية الدوليةن تضيف أ-ا يرونمك
  
 

  ـــــــــ
  2000، السياسة الدولية، عدد جانفي )اجلزء األول(يات إعاقة التنمية دراسة يف عمل: العقوبات واملعونات"نصر حممد عارف : املصدر 
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  يف اجلزائر عدد املثقفني الذين ذهبوا ضحية العنف الدموي :)03(رقم امللحق 
  ).2000- 1992(خالل 

  
  اجملموع  خمطوفون  جرحى  قتلى  املثقفةحالشرائ

  05  -  -  05  حمامون

  45  05  15  25  أطباء

  137  -  36  101  معلمون

  34  03  08  23  قضاة

  110  -  69  41  طلبة

  74  03  10  61  صحافيون

  04  01  01  02  رجال آدب

  63  04  07  52  رجال دين

  11  04  02  05  فنانون

  13  04  02  07  أساتذة

  11  -  04  07   سامونموظفون

  996  -  314  682  موظفون

  1503  24  468  1011  اجملموع
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