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ألمى أبو سمرة *
كـشـفــت ال ـبــروف ـي ـســورة الـفـلـسـطـيـنـيــة ن ــادرة
املحاضرة في القانون
شلهوب كيڤوركيان،
ِ
ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـع ـب ـ ّ
ـري ــة ،أث ـن ــاء مـحــاضــرتـهــا
فــي جامعة كولومبيا فــي نـيــويــورك ،الشهر
امل ــاض ــي ،أن سـلـطــات االح ـت ــال االســرائـيـلــي
ت ـق ــوم ب ــإص ــدار ت ـص ــاري ــح ل ـش ــرك ــات دوائ ـي ــة
ك ـبــرى إلجـ ــراء ت ـجــارب واخ ـت ـب ــارات ســريــريــة
ع ـل ــى أسـ ـ ــرى فـلـسـطـيـنـيــن وعـ ـ ــرب .تـمـكـنــت
شلهوب كيڤوركيان ،بحسب ما صرحت به
فــي محاضرتها تلك ،وسابقًا فــي محاضرة
لها في أمستردام في كانون الثاني/يناير،
م ــن جـمــع ب ـيــانــات تــؤكــد ذل ــك أث ـن ــاء قيامها
بأحد املشاريع البحثية في الجامعة العبرية.
فما كان من الجامعة العبرية إال أن أصدرت
البروفيسورة
فيه أن ما أتــت به ّ
بيانًا تعلن ّ
شلهوب ال يمثل الجامعة وال تتبنى أيًا منه.
ال ُي ّ
عد تصريح البروفيسورة نادرة شلهوب
ك ـي ـڤــورك ـيــان ،هـ ــذا ،األول م ــن نــوعــه ف ــي هــذا
الـسـيــاق ،إذ سبق أن كشف وزيــر العلوم في
دولة العدو ،في تسعينيات القرن املاضي ،عن
ْ
َمنح أكثر من ألــف تصريح لشركات دوائية
إلجــراء اختبارات ألدويــة قيد التجريب على
«الـسـجـنــاء» .تلى ذلــك ك ـ ٌ
ـام نشرته صحيفة
«يديعوت أحــرونــوت» في تموز/يوليو عام
 1997لرئيسة الكنيست آنــذاك ،داليا ايتزيك،
ً
الخطوة ،مشيرة إلى أن
تثني فيه على هذه
ُ
ما يعادل  5000اختبار قد أجري حتى تاريخ
تصريحها.
وبحسب مــا جــاء بــه األسـيــر السابق وخبير
ش ــؤون األس ــرى ل ــدى السلطة الفلسطينية،
عـبــد الـنــاصــر ف ــروان ــة ،فــي ال ـعــام نـفـســه ،فقد
ّ
مخصصات وزارة
أق ـ ّـر الكنيست زي ــادة فــي
ّ
الصحة اإلسرائيلية للطب التجريبي ،وأن
ذل ــك ي ـم ــارس ّبـشـكــل أس ــاس ــي ف ــي الـسـجــون
واملعتقالت .وثــق فروانة تصريحه باألرقام،
ّ
إذ إن ثالثة آالف أسير فلسطيني ،أي حوالى
ّ
الكلي لألسرى في معتقالت
 %45من العدد
نفحة وريمون والنقب ،يتعرضون لتجارب
ً
دوائية جماعية ،فضال عن تعرض معتقلي
النقب على وجه الخصوص للسموم نتيجة
وج ــوده ــم ع ـلــى م ـقــربــة م ــن م ـفــاعــل دي ـمــونــا.
كذلك صـ ّـرح فراونة بــأن هــذه املمارسات تتم
بغطاء قانوني من وزارة الصحة اإلسرائيلية
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـ ــاإلشـ ــراف وامل ـت ــاب ـع ــة وإعـ ـ ــداد
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـع ـل ـم ـيــة حـ ــول مـ ــدى اس ـت ـجــابــة
املعتقلني لألدوية والحقن واملواد الكيميائية
الـتــي يـتـعــرضــون لـهــا ،ودع ــا فــروانــة منظمة
ّ
العاملية إلــى الضغط على إسرائيل
الصحة
في هذا الخصوص ومتابعة الوضع الصحي
لألسرى املحررين من خالل إجراء فحوصات

ّ
دوري ـ ــة لـتـقـ ّـصــي اآلثـ ــار املـحـتـمـلــة ّ
ألي
طـبـ ّـيــة
ّ
ّ
ت ـج ــارب دوائ ــي ــة وس ــري ــري ــة ج ــرى تطبيقها
عليهم.
ب ــال ــرج ــوع إل ـ ــى الـ ـق ــان ــون ال ـ ــدول ـ ـ ّـي ل ـح ـقــوق
ّ
ّ
ّ
العامة لألمم
اإلنـســان الـ ّـذي أقــرتــه الجمعية ّ
املتحدة ،تنص املادة  13منه على أنه ال يجوز
تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو
ّ
ّ
العلمية أو غير ذلك.
الطبية أو
التجارب
ُ
مــن جـهــة أخ ــرى ،يـشـتــرط عــاملـيــا ،للمشاركة
في ّ
أي دراســة سريرية أو دوائـيــة ،أن يتمتع
ّ
امل ـت ـط ــوع ب ـ ـ ــاإلرادة الـ ـح ــرة ،وب ـكــامــل الـحــريــة
مل ـ ـغـ ــادرة الـ ــدراسـ ــة ف ــي ّ
أي ل ـح ـظــة واع ـت ـب ــار
مــوافـقـتــه الـخـطـيــة عـلــى االن ـض ـمــام لـلــدراســة
الغ ـيــة .يعطى املـتـطــوع وقـتــا كــافـيــا للتفكير
وأخـ ــذ ال ـق ــرار ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى مـعـلــومــات مفصلة
متعلقة بالدراسة يتم تزويده بها مسبقًا من
واف لكل حيثيات
قبل متخصص ،مع
شرح ٍ
ٍ
الدراسة واألخطار املحتملة .كما يشترط على
أي دراسة أن تحصل ،باإلضافة إلى املصادقة
العلمية والطبية ،على موافقة لجان مختصة
بحماية حـقــوق األف ــراد بعد تحققها مــن أن
كفة املـيــزان ترجح لصالح الفوائد باملقارنة
ب ــاألض ــرار املـفـتــرضــة أو املـحـتـمـلــة ،م ــع مـنـ ٍـع
مطلق ّ
ألي دراس ــة مــن املمكن أن تتسبب في
أذية أو عطب دائم للمتطوعني.
تاريخيًا ،رفــض إيـبــوقــراط ،وهــو أبــو الـطـ ّـب،
منذ عام  400ق.م .إجراء تجارب على البشر،
إذ كـ ــان ش ــائ ـع ــا آن ـ ـ ــذاك إج ـ ـ ــراء ت ـش ــري ــح ح ـ ّـي
على «العبيد» لغايات علمية .عرف التاريخ
الحديث سلسلة مــن االنتهاكات املــوثـقــة ،إذ
ان ـت ـشــرت ف ــي س ـجــن نـيــوغـيــت ف ــي ال ــوالي ــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة ع ــام  1721املـقــايـضــة من
قبل السجناء على تخفيض مــدة عقوباتهم
مقابل دخولهم في تجارب تتضمن تلقيحهم
بـجــراثـيــم مـمــرضــة .تـكــررت هــذه االنـتـهــاكــات
مـ ــرات ع ــدي ــدة ف ــي ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـش ــر ،في
أمـيــركــا بشكل أســاســي ،إضــافــة إلــى حــوادث
ُس ّجلت في بريطانيا عام  ،1875وفي النمسا
عـ ـ ــام  ،1899وك ـ ـ ــان ض ـح ـي ـت ـهــا أطـ ـ ـف ـ ــال .أم ــا
االنتهاكات األكثر شهرة في هذا السياق فقد
ّ
بالنازية ،إذ قامت بإجراء اختبارات
ارتبطت
على األسرى والضحايا ،خصوصًا املصابني
منهم بإعاقات ذهنية العتبارها أنهم أدنى
درجــة من املواطنني األصـحــاء .كما تضمنت
إجـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـ ـج ـ ــارب لـ ـ ــأدويـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـق ــوم ــون
ب ـت ـطــويــرهــا ع ـلــى ال ـي ـه ــود ،وأشـ ـه ــر م ــن قــام
بــذلــك الـطـبـيــب ال ـن ــازي ج ــوزي ــف مـيـنـغــل في
مخيم اعتقال وتجميع اليهود (Auschwitz
 )Concentration Campوغـ ـي ــره ف ــي مخيم
( )Dachauف ــي أرب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي،
وقــد تـ ّـم كشف ممارساتهم ومحاكمتهم في
سلسلة املحاكمات الشهيرة املعروفة باسم

ً
«( »Nuremberg Trialsن ـس ـب ــة إل ــى املــديـنــة
األمل ــانـ ـي ــة) والـ ـت ــي ج ـ ــرت أواخ ـ ـ ــر ع ـ ــام 1946
حتى عــام  .1947أمــا الـتــاريــخ املـعــاصــر ،فقد
زخــر بحوادث انتهاكات مشابهة ،إذ شكلت
امل ـع ـت ـقــات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـع ــراق مـســرحــا
الختبارات لشركات األدويــة األميركية كانت
تجرى على املعتقلني.
ّ
تقل كلفة إجــراء التجارب في الــدول النامية
أض ـع ــاف ــا ع ــن كـلـفـتـهــا ف ــي الـ ـ ــدول امل ـت ـط ــورة؛
ف ـب ـح ـس ــب م ـ ــا ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي م ـ ـقـ ــال ل ـل ـص ـحــافــي
ال ـفــرن ـســي فـيـلـيــب شـيـبــو ب ـع ـنــوان «أفــريـقـيــا

حقل للتجارب» نشرته صحيفة «لوموند»
ال ـفــرن ـس ـيــة ،فـ ــإن ك ـل ـفــة إجـ ـ ــراء ال ـت ـج ــارب في
ّ
أفــري ـق ـيــا ت ـق ــل خ ـمـســة أضـ ـع ـ ًـاف ع ــن كلفتها
ّ
فــي أوروب ــا أو أمـيــركــا ،إضــافــة إلــى أن الــدول
النامية تشكل حواضن ألوبئة وأمراض غير
موجودة في الــدول املتقدمة ،ما يجعل منها
مـخـتـبــرات حـ ّـيــة إلجـ ــراء مــروحــة واس ـعــة من
االختبارات والتجارب.
ب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى األرض امل ـح ـت ـل ــة ،ال تـقـتـصـ ّـر
جــرائــم سلطات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي بحق
الفلسطينيني إذًا عـلــى الـتـعــذيــب الـجـســدي

وال ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــي ،ب ـ ــل تـ ـتـ ـخـ ـط ــاه ــا إل ـ ـ ــى اخـ ـتـ ـب ــار
أس ـ ـل ـ ـحـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وتـ ـج ــري ــب
أدوي ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى األس ـ ـ ـ ــرى مـ ـنـ ـ ًه ــم ،إذ تـ ـ ــرى فــي
تجمعات الفلسطينيني تربة خصبة إلجراء
اخ ـت ـبــارات ـهــا .ف ــي ال ـع ــام  ،2009أصـ ــدر مــركــز
«ســواس ـيــة» لـحـقــوق اإلن ـســان تـقــريـرًا مـفــاده
أن ع ــددًا مــن األسـ ــرى الفلسطينيني قــد فقد
بصره إثر اختبارات ّ
طبية أجريت في سجون
ّ
ّ
األسير املحرر محمد
إسرائيلية.
كذلك صرح ً
ّ
ال ـت ــاج ب ــأن ــه ت ـلــقــى أدويـ ـ ــة مـجـهــولــة امل ـصــدر
بتلف في
والتركيب خالل األسر عقب إصابته
ٍ

الرئتني وعضلة القلب ،بينما ّ
صرح األسير
ً
املحرر زياد شعيبات بتلقيه عالجًا مجهوال
آلالم «الــديـســك» فــي ظهره خــال فترة أســره،
وفــي الـيــوم التالي همس لــه املـمــرض محذرًا
إياه بطريقة غير مباشرة من اآلثار الجانبية
لهذا الدواء .عقب خروج شعيبات من األسر،
ب ــدأت األورام تظهر فــي أنـحــاء جـســده كافة،
طبي عن تقديم العالج له .من جهة
وسط عجز
ّ
أخرىُ ،س ّجل تلقي رئيس املجلس التشريعي
الفلسطيني عــزيــز الــدويــك ،ال ــذي يعاني من
ّ
السكري وارتفاع ضغط الدمً ،
دواء منتهي
داء

يتعرض %45
من ّ العدد
الكلي لألسرى
لتجارب دوائية
جماعية

أجرى النازيون
تجارب ألدوية على
اليهود واألشخاص
ّ
المعوقين (أ ف ب)

ال ـص ــاح ـ ّـي ــة خـ ــال إحـ ـ ــدى فـ ـت ــرات اع ـت ـقــالــه.
الفلسطيني،
وبـحـســب الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي
ّ
في  6تشرين األول/أكتوبر  ،2011فقد تلقى
األسرى ُحقنًا أدت إلى تساقط شعر رؤوسهم
ووجوههم بشكل دائم ،بينما أصيب آخرون
ّ
بالعقم وفقد غيرهم صحته .إن هــذا مــا هو
إال غيض من فيض سياسة سلطات االحتالل
ت ـجــاه األس ـ ــرى الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي الـسـجــون
اإلسرائيلية ،والـتــي تقوم على نظام «املــوت
البطيء» منذ اللحظة األولــى ألســرهــم حتى
ّ
خــروجـهــم ،ولـعــل مــرحـلــة إج ــراء االخـتـبــارات
والدوائية على هؤالء األسرى تعدّ
ّ
ّ
السريرية
األخطر في نظام املوت البطيء هذا.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ــا جـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح رئـ ـي ــس
هـيـئــة ش ــؤون األسـ ــرى فــي منظمة التحرير
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ع ـضــو ال ـب ــرمل ــان الفلسطيني
عيسى كركي في  31آذار/مــارس  ،2015عقب
ّ
إحدى زياراته لألسرى ،فإن املرضى منهم هم
ضـحــايــا لـجــرائــم قــاسـيــة تــرتـكــب بحقهم في
السجون .أتبع كركي هذا التصريح بآخر في
ّ
 12نيسان/أبريل  2015أعلن فيه أن إسرائيل
تقوم بتجارب طبية على األس ــرى ،وأنــه من
الوارد بحسب تقديره أنها تقوم بتسميمهم
أي ـض ــا .ت ـلــى ه ــذا ال ـت ـصــريــح ب ـيــان ص ــدر في
الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي الفلسطيني فــي الـيــوم
التالي يفيد بأن السجون اإلسرائيلية باتت
بؤرة لزرع األوبئة واألمــراض ،ومنها اإليدز،
فــي أجـســام األس ــرى الفلسطينيني ونشرها
بينهم.
ّ
وفــي الـعــام نفسه ،اتـهــم سفير فلسطني لدى
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ريـ ــاض م ـن ـصــور ق ــوى األم ــن
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـس ــرق ــة أعـ ـض ــاء م ــن جـثــامــن
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ق ـ ـضـ ــوا عـ ـل ــى أيـ ـ ـ ــدي ال ـ ـقـ ــوات
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وأن ال ـ ـف ـ ـحـ ــوص ال ـش ــرع ـي ــة
املــوثـقــة بـتـقــاريــر كــانــت تـبــن اخـتـفــاء قــرنـ ّـيــة
الـ ـع ــن وغ ـي ــره ــا م ــن األع ـ ـضـ ــاء .ن ـف ــى سـفـيــر
س ـل ـطــة االح ـ ـتـ ــال لـ ــدى األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ه ــذه
«االتهامات» ،واضعًا إياها في إطــار معاداة
ّ
ّ
بكتاب إلى األمني العام
السامية ،متبعًا ذلك
ٍ
لألمم املتحدة آنذاك ،بان كي مون ،يدعوه فيه
إلى إدانة هذه االتهامات.
ّ
أمــا على املستوى العاملي ،فقد حــذر روبــرت
ڤــانــدربـيـكــن ،املستشار الثقافي فــي االتـحــاد
التجاري البلجيكي ( )ACODوالباحث في
جــامـعــة غـنــت الـبـلـجـيـكـيــة ف ــي آب/أغ ـس ـطــس
عام  2018من أن أهالي قطاع غزة ال يتم فقط
تجويعهم حتى املوت أو تسميمهم ،بل األمر
يتعدى ذلك إلى اختطاف األطفال منهم ومن
ثــم قتلهم واستئصال أعضائهم لبيعها أو
إجــراء تجارب عليها .لم يكن هــذا التصريح
األول لـڤــانــدربـيـكــن ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ،إذ
سبقه تصريح آخــر عــام  2009في الصحيفة

ُ
الـســويــديــة « ،»Aftonbladetوه ــو مــا اعــتـبـ َـر
تـصــريـحــا م ـعــاديــا ل ـل ـســامـ ّـيــة بـشـكــل واس ــع،
لتصفه حكومة االحتالل بأنه أحد األساليب
الجديدة في تلطيخ سمعة الكيان .أما كالس
سميليك ،زمـيــل ڤــانــدربـيـكــن والـبــروفـيـســور
الـ ـس ــاب ــق فـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـع ـب ـ ّ
ـري ــة
وال ـي ـهـ ّ
ـوديــة فــي جــامـعــة «غ ـن ــت» ،فـقــد صـ ّـرح
ملوقع « »Joods Actueelالبلجيكي اليهودي
ب ــأن «ادع ـ ـ ــاءات» ڤــانــدربـيـكــن غـيــر مـثـبـتــة أو
مدعمة بــاألدلــة ،وأنـهــا أع ــادت إلــى الواجهة
ّ
للسامية والتي
البروباغاندا القديمة املعادية
تتهم إسرائيل بتسميم اآلبــار وقتل األطفال
الستخدام دمهم في أداء طقوس دينية .وبعد
قيام موقع « »De Wereld Morgenبنشر مقال
للبروفيسور ڤاندربيكن في هذا الخصوص،
ع ــاد لـ ُـيـتـ ِـبـ َـعــه بـمــا سـ ّـمــاه «تـصــويـبــا» للمقال
ال ـس ــاب ــق ،ي ـط ـلــب ف ـيــه عـ ــدم ال ــرب ــط ب ــن قـيــام
جيش االحتالل اإلسرائيلي باختطاف وقتل
األطـفــال الفلسطينيني من جهة واستئصال
األعضاء لزراعتها الحقًا.
تطول قائمة االنتهاكات ،املوثق منها وغير
امل ــوث ــق ،وتـتـبــايــن اسـتــراتـيـجـيــات املجتمع
ّ
ال ــدول ــي فــي الـتـســتــر عـلــى ه ــذه االنـتـهــاكــات
منذ إعالن قيام الكيان اإلسرائيلي وما قبل
ذلــك ،لكن يبدو أن القاسم املشترك الوحيد
ب ــن ه ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ،مـهـمــا اخـتـلــف
الزمن وتباينت املعطيات وتبدلت الوجوه
واألق ـن ـع ــة ،ال ــذه ــاب بــالــوقــاحــة ف ــي منحنى
تصاعدي يصبح معه كل انتهاك ثانويًا وال
الذكر إذا ما قورن نسبيًا بآخر تاله.
يستحق ِ
ُ
وريما كتب علينا إلى أبد اآلبدين أن نحمل
تبعات ً «املـمــارســات الـنــازيــة» بحق اليهود
م ــرف ـق ــة بـمـســرحـيــة هــزل ـيــة ت ـع ــزو ك ــل سهم
َّ
يصوب إلــى الصهيونية إلــى عــداء تاريخي
للسامية .ولعل أول الغيث الذي بدأت تتلقاه
ه ــذه ال ـس ـيــاســة الـتـلـمـيــح بــاع ـت ـبــار م ـع ــاداة
الصهيونية فــي فرنسا جرمًا يـنــدرج تحت
ُ
بند معاداة السامية .وربما كتب علينا أيضًا
أن نـبـقــى ف ــي مــوقــع املـتـفــرجــن الـصــامـتــن،
ّ
املتسمرين أمام «صندوق الفرجة» ومسرح
ِّ
الدمى املطبعة مع االحتالل ،الذي بات عدد
دم ــاه الـتــي اعـتـلــت الخشبة يـفــوق بــأشــواط
عـ ــدد ال ـت ـق ـن ـيــن وامل ـخ ــرج ــن م ـمــن ي ــدي ــرون
الـعــرض مــن وراء الـكــوالـيــس .وبـعــد كــل هذا
أتـســاءل إن كــان ال ــرأي الـعــام مــا زال مقتنعًا
بــ«مــائـكـيــة» إســرائـيــل و«إنـســانـيـتـهــا» بعد
ان ـت ـشــار خ ـبــر ت ـطــويــرهــا ل ـع ــاج «س ـح ــري»
وفعال للقضاء على كل أنــواع السرطان في
زمن قياسي ،أم أنها أيضًا لعنة أفالم الخيال
ّ
العلمي التي ّ
نصدقها
تجرعناها حتى بتنا
في الوعينا.
* باحثة سورية مقيمة في باريس

ّ
حول الرؤية األوروبية للتحدي الصيني
نبيل إسماعيل *
«ثـمــة شـبــح يـحــوم حــول أوروب ـ ــا» .هــو ليس
شبح الشيوعية كما قال ماركس وأنجلز في
مقدمة البيان الشيوعي عام  ،1848وإن كان
يحمل بطاقة انتساب إلى الحزب الشيوعي،
كذلك إنــه يأتي من خــارج الـقــارة ،ويسمونه
ّ
التمدد الصيني .ليس هنالك مــن هو
خطر
ّ
مهتم بنشر الشيوعية في أوروبــا ،ولم يكن
ل ـه ــذهّ األيــديــولــوج ـيــا األوروب ـ ـيـ ــة امل ـن ـشــأ أن
تـتـحــقــق فــي الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة فــي ٍّ
أي من
دول أوروبــا الغربية ،حيث كان الشيوعيون
في أفضل أيامهم ،باستثناء أملانيا ،بعيدين
ك ــل ال ـب ـع ــد ع ــن ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ول ـكــن
ال ـص ــن الـشـعـبـيــة الـ ـي ــوم ت ـع ــود لـتـظـهــر في
ال ـخ ـط ــاب ال ــرس ـم ــي واألك ــاديـ ـم ــي األوروبـ ـ ــي
لـيــس فـقــط كـخـطــر اق ـت ـص ــادي ،إن ـمــا كخطر
أيــديــولــوجــي أيـضــا .خــال مؤتمر عــن األمــن
في القارة األوروبية ُعقد في شباط /فبراير
 ،2018قال وزيــر الخارجية األملانية السابق
زيغمار غابرييل« :إن مبادرة طريق الحرير
الـصـيـنـيــة ه ــي لـيـســت ك ـمــا يـعـتـقــد الـبـعــض
فــي أملانيا ،ذكــرى عاطفية عــن مــاركــو بولو،
وإنما هي محاولة طبع العالم بنظام شامل
مـ ّ
ـؤس ــس وق ــائ ــم ع ـل ــى امل ـص ــال ــح الـصـيـنـيــة،
ّ
ولــم يعد يتعلق األمــر منذ زمــن باالقتصاد
ف ـقــط ،ول ـك ــن ال ـصــن ت ـ ّ
ـؤس ــس ل ـن ـظــام شــامــل
بــديــل ل ـل ـغــرب ،ال ـن ـم ــوذج الـصـيـنــي ال يشبه
قيمنا القائمة على الحرية والديموقراطية

وحـقــوق اإلن ـســان الـفــرديــة» .الـنـظــام الشامل
ال ـب ــدي ــل ال ـ ــذي ي ـت ـحــدث ع ـنــه زي ـغ ـم ــار ،يـبــدأ
بالتغلغل فــي النظام القديم كخطوة أولــى،
ع ــن ط ــري ــق ال ـس ـعــي إلـ ــى امل ــزي ــد م ــن ال ـن ـفــوذ
ف ــي امل ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة ال ـقــائ ـمــة ،ث ــم ينتقل
إل ــى تــأسـيــس مـنـظـمــات مـعــادلــة للمنظمات
ّ
التقليدية ذات الـنـفــوذ ال ـعــاملــي .إن تطويع
املنظمات الدولية وبناء أخــرى ،بما يتوافق
مــع مـصــالــح ورؤي ــة الـصــن األيــديــولــوجـيــة،
هو استراتيجية ّأسس لها ماو تسي تونغ،
بحسب جــان بيير كابستان أسـتــاذ العلوم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي ال ـج ــام ـع ــة امل ـع ـم ــدان ـي ــة فــي
هــونــغ كــونــغ .أن ـشــأت الـصــن ع ــام  2012في
أوروبــا ما يدعى قمة « ،»1+16وهي مبادرة
ل ـل ـت ـعــاون ف ــي م ـج ــال االس ـت ـث ـم ــارات والـنـقــل
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا والـ ـتـ ـم ــوي ــل ،ق ــام ــت بـعـقــد
مــؤتـمــرات ع ــدة حـتــى اآلن .فــي ه ــذه املنظمة
الصني هــي الــواحــد ،إضــافــة إلــى  11بلدًا من
وسط وشرق أوروبــا هي أعضاء أساسًا في
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،وخـمـســة ب ـل ــدان ليست
أعضاء فيه ،وبالتالي ،حسب مدير البرنامج
الصيني اآلسيوي فرانكوس غودمنت ،تكون
ّ
أقــل مناعة لقوة الـجــذب الصينية ،وتصبح
أوروبــا أكثر عرضة للتقسيم واالختراق من
قبل الصني .هذا مثال عن سياسة الصني في
مجال املنظمات اإلقليمية والدولية ،أكثر ما
يقلق األوروبـيــن فيها أنها في عقر دارهــم.
بــال ـط ـبــع ي ـض ــاف هـ ــذا إلـ ــى ش ـ ــراء ال ـشــركــات
الصينية لشركات أوروبـيــة عريقة ،وملوانئ

استراتيجية ومـهـمــة ،مثل ميناء بيريوس
اليوناني ،وجزء من ميناء تولوز الفرنسي،
باإلضافة إلى أمثلة عديدة أخرى.

وجهة نظر أخرى :الواقعية البراغماتية

قــد ال يـصـ ّـح الـقــول إن أصـحــاب هــذه النظرة
يشكلون تيارًا وازنًا في أوروبا ،لكنه يتألف
م ــن أف ـ ـ ــراد وازن ـ ـ ــن ف ــي ال ــوس ــط األك ــادي ـم ــي
وال ـصً ـح ــاف ــي .األث ـ ــر األمـ ـي ــرك ــي ف ــي أوروب ـ ــا
حقيقة هــو األعـلــى صــوتــا ،وهــو أثــر تعبوي
بالدرجة األولــى ،ويهدف إلى حشد الحلفاء
وتـجـنـيــدهــم للمعركة املـقـبـلــة .مــع ذل ــكّ ،
يقر
أصحاب النظرة الواقعية بأننا بتنا بالفعل
ف ــي عــالــم م ـت ـعـ ّـدد األقـ ـط ــاب ،ب ــل ويـتــوقـعــون
أن الـصــن هــي الـتــي ستكون القطب األب ــرز.
سيتبع ذلك طبعًا نتائج حاسمة على صعيد
ال ـعــاقــات ال ــدول ـي ــة ،أهـمـهــا ض ـمــور مــركــزيــة
الـحـلــف االسـتــراتـيـجــي األوروب ـ ــي األمـيــركــي
القديم .وهنا يجب على أوروب ــا البحث عن
مكان لها ،بعيدًا عن التموضع االستراتيجي
ّ
متعدد األقطاب.
مع أحد األطراف ،في عالم
ً
يعتبر فــرانــك زي ــري ــن ،مـمـثــا لـهــذا االت ـجــاه،
ّ
املتخصصني في الشؤون
أحد أهم الباحثني
الصينية في أملانيا .في آخر كتاب منشور له
هــذا الـعــام ،يجيب زيــريــن على هــذه القضية
من خالل عنوان الكتاب ،الذي هو عبارة عن
ســؤال يتبعه الـجــواب مـبــاشــرة« :املستقبل؟
ّ
الـصــن» .يـقــول« :الـصــن ستحل بكل تأكيد
م ـك ــان الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة .فـفــي

بعض املجاالت ،مثل معدل القوة الشرائية،
االقتصاد الصيني هو األكبر حجمًا ،بالرغم
من أن متوسط دخل الفرد في الصني يقارب
مثيله فــي بـلـغــاريــا .لـلـمــرة األول ــى مـنــذ 500
عـ ــام ت ـت ـجــه ال ـس ـي ــادة ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى ال ـعــالــم
إل ــى نـهــايـتـهــا .م ـنــذ أن اك ـت ـشــف كــريـسـتــوف
كولومبوس قــارة أميركا عن طريق الخطأ،
كنا نحن من نحدد قواعد اللعبة في العالم.
نحن القوة التقنية الرائدة ،بالرغم من كوننا
ّ
أقلية في العالم ،إذ ال يشكل الغرب أكثر من
 15في املئة من مجموع سكان العالم ،بينما
الصني  .%18وهنا تتم إعادة االعتبار لنوع
مــن ال ـتــوازن ،حيث إن األغلبية فــي العالم ال
ّ
بد أن تأخذ مكانها .والسؤال األساسي هنا
ليس إن كان بإمكاننا إيقاف هذا الصعود أم
ال ،أو إن كــان سيحدث أم ال ،فهو آت يقينًا.
السؤال ما هي تصوراتنا وردة فعلنا حول
هذا الصعود» .ال يرى زيرين لدى األميركيني
الـقــدرة على كبح هــذه الــريــادة ،فالصينيون
ال يـمـلـكــون تـقــريـبــا ديــونــا خــارجـيــة مــؤثــرة.
م ـيــزان ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري يميل لصالحهم.
مـعــدل الــدخــل ال ـفــردي فــي الـصــن منخفض
نسبيًا ،هذا يعني أنه عندما يتم االستثمار
ف ـ ــي الـ ـ ـص ـ ــن ،فـ ـ ــإن فـ ــرصـ ــة الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ع ــائ ــدات أربـ ــاح أك ـبــر أع ـلــى مـنـهــا ف ــي بـلــدان
م ـثــل أم ـيــركــا أو ال ـي ــاب ــان ،ح ـيــث الـكـثـيــر من
القطاعات مكتملة وناجزة منذ زمن ،وحيث
ّ
وضعية االقتصاد تحتم املزيد من االعتماد
عـلــى ال ــدي ــون .م ـعــدل ام ـت ــاك ال ـس ـي ــارات في

ً
أم ـي ــرك ــا مـ ـث ــا ه ــو ح ــوال ــى  800م ــال ــك لـكــل
 1000شخص ،بينما في الصني ال يتجاوز
 ،200ل ـهــذا مـبـيـعــات ال ـس ـيــارات الكهربائية
ف ــي ّ ال ـصــن ه ــي األع ـل ــى عــامل ـيــا ،وه ــو قـطــاع
مــرشــح ألن يـكــون قــاطــرة االقـتـصــاد العاملي
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ـق ـب ـلــة .إلـ ــى ج ــان ــب ال ــدي ــون
ّ
الخارجية الصينية املنخفضة نسبيًا ،فإن
م ـع ــدل ّ
االدخـ ـ ـ ــار فـيـهــا ي ـق ــارب  ،%30بينما
ال يـتـجــاوز فــي أمـيــركــا  .%6طـبـعــا ،وحسب
زيرين ،ال تكون املديونية بالضرورة سيئة،
إذا كــان صــاحــب الــديــن ليس طــرفــا خارجيًا
ذا ق ــدرة على مـمــارســة الـضـغــوط ،وبالتالي
ّ
تتعزز درجــة الثقة باالقتصاد عامة ،وقدرة
االحتمال اإلجمالية .بعض املعلقني األملــان
ّ
يفندون هــذه الـصــورة الــورديــة ،ويتحدثون
عــن نهاية املعجزة الصينية ،بعد أن سجل
االق ـت ـصــاد الـصـيـنــي ه ــذه الـسـنــة أرقـ ــام نمو
تقارب  ،%6.6وهــي أقــل من النسب املسجلة
في األع ــوام السابقة .يجيب زيرين بــأن هذا
طبيعي ومحتمل ،إذ إن آخر مرة سجل فيها
االقتصاد األميركي نسبة نمو قاربت %6,5
كانت في عام  ،1965ثم أصبح حجم االقتصاد
أكبر من السابق ،ولم يعد من املمكن تحقيق
ّ
نـســب نـمــو مـمــاثـلــة .لــذلــك ف ــإن ه ـبــوط نسب
ّ
النمو بفارق نقطتني أو أكثر ال يعد مؤشرًا
عـلــى تــراجــع االق ـت ـصــاد .أه ــم ال ـعــوامــل التي
يمكن أن تـكــون م ـقــررة فــي االقـتـصــاد الـيــوم
هي مقدار احتياطات النقد األجنبية ،وهي
بــال ـن ـسـبــة إلـ ــى ال ـص ــن ض ـخ ـمــة جـ ـ ـدًا .وقـبــل

أن تـبــدأ هــذه االحـتـيــاطــات بــالــذوبــان بشكل
درامــي ،ال يمكننا أن نتحدث عن تراجع في
االقـتـصــاد .عـلــى أرضـيــة االرت ـفــاع الجنوني
ألس ـع ــار ال ـع ـق ــارات ف ــي امل ـنــاطــق الـحـضــريــة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،ي ــراه ــن ال ـب ـع ــض ع ـل ــى أن أزم ــة
مماثلة ألزمة عام  2008تطل برأسها هناك،
وأنها قد تنسف االستقرار املالي للدولة .هنا
ّ
يفرق زيرين بني أزمة العقارات ذات التأثير
املستمر (الثابتة) املوجودة في أميركا ،وبني
أزمة العقارات غير الثابتة ،أو غير البنيوية
املوجودة في الصني .بكالم آخر ،تملك الدولة
الصينية جميع الــوســائــل للسيطرة عليها
والـحــد مــن تــأثـيــرهــا .مـثــل :تشريع قــانــون ال
يسمح فـيــه للعائلة ال ــواح ــدة س ــوى امـتــاك
ش ـق ــة واحـ ـ ـ ــدة .ت ـص ـع ـيــب ش ـ ــروط اإلق ـ ـ ــراض.
زيــادة املتطلبات على متعهدي البناء ،مثل
أن يتم ضمان بيع الشقة قبل اكتمال بنائها،
كما أن هذه اإلجراءات تم اعتماد بعضها من
قبل ونجحت.

نقد االتجاه الواقعي البراغماتي
مشكلة هذا االتجاه ،أنه حتى عندما يتحدث
عن الفروق البنيوية بني االقتصاد الصيني
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادات الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،ي ـب ـق ــى تـحـلـيـلــه
م ـق ـت ـص ـرًا ع ـل ــى ال ـج ــان ــب ال ـك ـم ــي ،ك ـم ــا عـلــى
العمليات اإلجرائية ،من دون النظر (عمدًا)
إلى طبيعة االقتصاد العميقة في الحالتني.
ال ش ـك ــل امل ـل ـك ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة وت ـخــري ـجــات ـهــا
القانونية ،وال طبيعة االسـتـثـمــارات ،ســواء

ال يرى
زيرين لدى
األميركيين
القدرة على
كبح الريادة
الصينية

داخل الصني أو خارجها ،تسمح لنا بوصف
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـص ـي ـنــي ك ــاق ـت ـص ــاد رأس ـم ــال ــي
مركزي صرف ،يعيش ويزدهر على التفاوت
العاملي في املوقع التجاري والثروة .كما أن
الـطـبـقــة املـسـيـطــرة وتـعـبـيــراتـهــا السياسية
(ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي) ،تــؤكــدان هــذا
ال ـفــرق .إن تسليع األرض الـشــامــل ،باملعنى
القانوني ،هو األســاس الــذي يجب تفحصه
عندما نصنف بلدًا كرأسمالي أو اشتراكي
أو ك ــانـ ـتـ ـق ــال ــي ذي مـ ــامـ ــح خ ـ ــاص ـ ــة .ه ـنــا
تمنعنا الخصوصية الصينية ،كما يقول
سـمـيــر أمـ ــن ،بـنـتــائـجـهــا ال ـبــال ـغــة األه ـم ـيــة،
م ــن ت ــوص ـي ــف الـ ـص ــن املـ ـع ــاص ــرة بـبـســاطــة
بــأنـهــا رأس ـمــال ـيــة .إن م ــا ج ــرى وي ـجــري في
الـغــرب مــن ان ـخــراط كثيف للبنوك الخاصة
ف ــي املـ ـض ــارب ــات امل ــال ـي ــة ،وت ـح ــوي ــل ال ـق ـطــاع
العقاري إلى مصدر ِلجني أرباح أكبر بكثير
من القيمة الحقيقية لهذا القطاع بمجمله،
ي ـح ـمــل م ـع ــه دومـ ـ ــا خ ـط ــر تـ ـك ــرار أزمـ ـ ــة ع ــام
 .2008هذا الجوهر غير موجود في الصني.
دور الــدولــة هناك هو املـقـ ّـرر ،ويملك تحديد
وتــوجـيــه الـتــدفـقــات املــالـيــة عـلــى الـقـطــاعــات
املختلفة .يرتبط شكل وجــوهــر هــذا ال ــدور ـ
وهذا ما لن يقره زيرين وال غيره في أوروبا
ـ بطبيعة الطبقة الحاكمة في الصني ،وشكل
امل ـل ـك ـيــة الـ ـق ــان ــون ــي ،امل ـس ـت ـنــد إل ـ ــى امل ـف ـهــوم
االشـ ـت ــراك ــي ح ـســب ال ـخ ـصــائــص الـصـيـنـيــة
كما يسمى هناك .إن مفهوم ونتائج قانون
امللكية الصيني لــأرض يختلف عن الشكل

الــرأس ـمــالــي الـكــاسـيـكــي ،كـمــا وع ــن تـطــوره
النيوليبرالي الـحــالــي ،ال ــذي يجعل األرض
بكليتها مــوضــوعــا للمضاربة وخـلــق املــال
الوهمي.
ال يتحدث ممثلو هــذه النظرة خــارج منطق
التراتبية ضمن نطاق التنافس الرأسمالي
لـلـقــوى امل ـس ـي ـطــرة ،أي ضـمــن ق ــواع ــد اللعبة
ذات ـهــا ،تـلــك الـتــي رسـمـهــا ال ـغــرب مـنــذ عصر
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـت ـج ــاري ــة .ن ـ ــادي دول امل ــركــز
ناد مغلق ،يشبه طبقة النبالء
الرأسمالي هو ٍ
ف ــي ع ـصــر اإلقـ ـط ــاع ،وه ـنــالــك ش ــك ف ــي ق ــدرة
هــذا النادي على احتمال وافــد جديد بحجم
الصني ،التي بالرغم من تأقلمها مع النظام
العاملي الجديد منذ الثمانينيات ،حافظت
على استقاللها وعـنــاصــر قــوتـهــا .إن نجاح
الصني في ريــادة االقتصاد العاملي ،وتغيير
شروط التجارة وتدفق البضائع ،بل وحتى
تغيير مركز العالم ،قد ال يكون ممكنًا ضمن
منطق النظام الرأسمالي ذاته .بكالم آخر ،أن
يتسع املثلث (الـثــالــوث) ،كما يسميه سمير
أم ــن ،وهــو ن ــادي ال ــدول اإلمـبــريــالـيــة املؤلفة
من أميركا وأوروبا واليابان ،ليصبح مربعًا
بإضافة الصني ،يخالف منطق سير االقتصاد
العاملي املمركز بالكامل .أحيانًا القشة تكسر
ظهر البعير إذا ما بلغت حمولته أقصى حد
من االستطاعة .هنا أريد أن أدعي أن البعير
أمام مهمة حمل أكياس كبيرة عدة من القش،
وعليه املشي تحت املطر.
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