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إيران إذ تتواصل المفاوضات بين إيران والدول األوروبية بشأن
الحفاظ على االتفاق النووي عبر القناة الفرنسية المحتفظة
بـ«تفاؤلها» ،تتجه األنظار إلى طهران غدًا الخميس ،حيث
تشارف المهلة اإليرانية الثانية على االنتهاء .في غضون
ذلــك ،كانت الواليات المتحدة تبعث برسالة «سلبية» باتجاه
مبادرة ماكرون ،عبر فرضها عقوبات على وكالة الفضاء
اإليرانية بحجة ارتباطها ببرامج الصواريخ البالستية ،عقدة
المفاوضات األصعب

واشنطن تستهدف الصواريخ
عبر وكالة الفضاء

طهران تقترب
من «الخطوة الثالثة»
بـ ـم ــوازاة مــواصـلـتـهــا ال ـت ـفــاوض مع
الفرنسيني ،ومن خلفهم األوروبيني،
ت ـس ـت ـعــد ط ـ ـهـ ــران إلع ـ ـ ــان إجـ ـ ـ ــراءات
ج ــدي ــدة لـلـتـقـلـيــل م ــن ال ـت ــزام ـه ــا في
االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،ضـمــن برنامجها
مل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
امل ـت ــواص ـل ــة .وقـ ــال وزيـ ــر الـخــارجـيــة

وضع لودريان تصريحات
روحاني في إطار «لعبة التصريحات
العلنية» بمواجهة المتشددين
اإليـ ــرانـ ــي ،مـحـمــد جـ ــواد ظ ــري ــف ،إن
ال ــرئـ ـي ــس ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي سـيـعـلــن
قـ ــري ـ ـبـ ــا تـ ـف ــاصـ ـي ــل خ ـ ـفـ ــض الـ ـ ـت ـ ــزام
بـمــوجــب االت ـف ــاق بـحـلــول الخميس
ما لم تتحرك الدول األوروبية إلنقاذ
االتـ ـف ــاق ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى «ال ـخ ـطــوة
الثالثة» التي أمهلت طهران  60يومًا

التخاذ إجــراءات تخفيض التزام من
خاللها.
لـ ـك ــن تـ ـح ــذي ــر ظـ ــريـ ــف حـ ـ ــرص عـلــى
تجنيب املفاوضات تأثير التصعيد
اإلي ـ ــران ـ ــي ،م ــن خـ ــال ت ــأك ـي ــده أم ــس
أن «ت ـن ـف ـيــذ هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ال يعني
نهاية املـحــادثــات» .وفيما لم تعتبر
ب ـ ــاري ـ ــس م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا أن ال ـخ ـط ــوة
اإليرانية ستنسف املحادثات ،نقلت
وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ـ ــرس» ع ــن مـصــدر
دبلوماسي فرنسي تحذيره مــن أن
أي انتهاك جديد مــن إي ــران لالتفاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي «سـ ـيـ ـك ــون ح ـت ـم ــا إش ـ ــارة
خــاط ـئــة» .وتـمـ ّـســك وزي ــر الـخــارجـيــة
الفرنسي ،جان إيف لودريان ،بنجاح
وســاطــة رئـيـســه إيـمــانــويــل مــاكــرون
بني طهران وواشنطن ،لكنه اعترف
في الوقت نفسه بوجود صعوبات،
ً
ق ــائ ــا« :م ــا زال ه ـنــاك الـكـثـيــر ال ــذي
يتعني القيام بــه ،ال يــزال األمــر هشًا
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» ،ل ـك ـن ـن ــا «ن ـ ـت ـ ـحـ ــاور بـثـقــة
نـسـبـيــة» .وأش ــار إل ــى أن ــه خ ــال قمة
«مـجـمــوعــة الـسـبــع» «ش ـعــر الــرئـيــس

روحاني :لم ُيتخذ قط أي قرار بإجراء مفاوضات مع الواليات المتحدة (أ ف ب)

(م ــاك ــرون) ب ــأن الــرئ ـيــس (األم ـيــركــي
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد) ت ـ ــرام ـ ــب عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــداد
للتخفيف من استراتيجية الضغوط
الـ ـقـ ـص ــوى وإيـ ـ ـج ـ ــاد م ـ ـسـ ــار يـسـمــح
بــالـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق» ،وأشـ ــار إلــى
«ح ـ ـ ــرص» طـ ـه ــران ع ـل ــى ال ـت ـف ــاوض،

مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـهـ ـدًا ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ظ ـ ــري ـ ــف إلـ ــى
بياريتس ليخلص إلــى االستنتاج:
«ه ـ ـ ــذه هـ ــي امل ـ ـكـ ــونـ ــات :انـ ـفـ ـت ــاح مــن
جانب ،وانفتاح من الجانب اآلخــر».
ّ
تعمل
وت ـط ــرق إل ــى الـسـنــاريــو ال ــذي ُ َ
عليه الوساطة ،موضحًا أنه سيمنح

خط قروض «يضمنه النفط» مقابل
«ع ـ ـ ــودة إي ـ ـ ــران إل ـ ــى ال ـ ـتـ ــزام االتـ ـف ــاق
النووي ،وضمان األمــن في الخليج،
وف ـ ـ ـتـ ـ ــح م ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ــول األم ـ ـ ــن
اإلقـلـيـمــي ومــرح ـلــة م ــا بـعــد ،»2025
لكن «كل ذلك يفترض بالضرورة أن

ي ـقــوم الــرئـيــس األم ـيــركــي بــإعـفــاءات
(من العقوبات) في نقاط معينة».
وبـ ـش ــأن إم ـك ــان ـي ــة ج ـم ــع الــرئ ـي ـســن
اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي لـ ـق ــاء
بـنـيــويــورك عـلــى هــامــش اجتماعات
األم ــم امل ـت ـحــدة ،ق ــال« :ه ــل سيحصل

ذلك بصيغة لقاء ثالثي أم رباعي أم
خماسي؟ أعتقد بوضوح تام أن هذه
ُ ّ
املسألة يجب أن تحل فقط في النهاية.
إذا طرحنا هــذه املسائل مسبقًا فلن
ننجح» .وحــرص لــودريــان على عدم
ال ـت ـش ــاؤم م ــن ت ـصــري ـحــات روحــانــي
حـ ــول اس ـت ـب ـعــاد ل ـق ــاء ت ــرام ــب ،وب ــدا
الفـتــا وضـعــه ه ــذه الـتـصــريـحــات في
إط ــار «لـعـبــة الـتـصــريـحــات العلنية»
بمواجهة متشددي النظام.
في هذا اإلطار ،كان روحاني قد قال،
ف ــي ج ـل ـســة بــرملــان ـيــة أم ـ ــس ،إنـ ــه «لــم
ُيتخذ قط أي قرار بإجراء مفاوضات
مــع الــواليــات املـتـحــدة ،وكــانــت هناك
ع ـ ــروض ك ـث ـيــرة ب ــإج ــراء م ـح ــادث ــات،
لكن ردنا سيكون دائمًا الرفض» .لكن
الــرئـيــس اإلي ــران ــي ك ــرر ضـمـنــا قبول
ً
ب ــاده بـمـفــاوضــات مـشــروطــة ،قــائــا:
«إذا رف ـع ــت أم ـي ــرك ــا ك ــل ال ـع ـقــوبــات،
يمكننا كما حــدث من قبل أن ننضم
إل ـ ــى مـ ـح ــادث ــات مـ ـتـ ـع ــددة األط ـ ـ ــراف
ب ــن ط ـه ــران وأط ـ ــراف ات ـف ــاق .»2015
وعــن «الخطوة الثالثة» فــي تقليص
االل ـت ــزام ــات ال ـنــوويــة ،ق ــال روحــانــي:
«إذا استطاع األوروبيون شراء نفطنا
أو شراءه مسبقًا ،فسيكون بإمكاننا
ال ـح ـص ــول ع ـلــى أم ــوالـ ـن ــا ،وذل ـ ــك من
شأنه أن يخفف الــوضــع وسيمكننا
ً
حينئذ تنفيذ االت ـفــاق ك ــام ــا ...وإال
فسنتخذ خطوتنا الثالثة».
ف ــي األثـ ـن ــاء ،كــانــت واش ـن ـطــن تبعث
بـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة سـ ـلـ ـبـ ـي ــة إلـ ـ ـ ـ ــى األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء
«اإليجابية» للمبادرة الفرنسية ،عبر
استهدافها مجددًا امللف الصاروخي
اإليــرانــي مــن خــال فرضها عقوبات
على وكالة الفضاء اإليرانية ومركز
أبـ ـ ـح ـ ــاث الـ ـفـ ـض ــاء ومـ ـعـ ـه ــد أبـ ـح ــاث
امل ــاح ــة .عـ ــودة ســريـعــة إل ــى الحظر
تــؤكــد إصـ ــرارًا أمـيــركـيــا وت ـش ــددًا في
ً
سياسة «الضغوط الـقـصــوى» ،أمــا
في انتزاع استعداد إيراني للجلوس
ل ـل ـت ـفــاوض ق ـبــل ات ـخ ــاذ أي خ ـطــوات
أم ـيــرك ـيــة تــراج ـع ـيــة ع ــن ال ـع ـقــوبــات
النفطية ،خصوصًا مــع ربــط برامج
الفضاء اإليرانية بملف الصواريخ،
الـعـقـبــة األك ـب ــر أم ــام أي م ـفــاوضــات.
ّ
وعلق وزير الخارجية ،مايك بومبيو،
أم ــس بــالـقــول« :ل ــن تسمح الــواليــات
املتحدة إلي ــران باستخدام فضائها
إلطـ ـ ــاق ب ــرن ــام ــج ك ـس ـت ــار لـتـحــديــث
برامجها للصواريخ الباليستية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

تحليل إخباري

لماذا المناورات اإليرانية  -الروسية في بحر عمان؟
طهران ـــ محمد خواجوئي
أعـلـنــت ال ـق ــوات اإلي ــران ـي ــة ،قـبــل م ــدة،
التحضير إلقامة مناورات مشتركة
ب ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـبـ ـح ــري ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
والروسية في شمال املحيط الهندي
وب ـح ــر عـ ـم ــان ،وهـ ــو م ــا أك ـ ــده وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،م ـح ـمــد جـ ـ ــواد ظ ــري ــف،
أخيرًا ،أثناء زيارته ملوسكو .العميد
حسني خانزادي ،قائد القوة البحرية
في الجيش اإليراني ،الذي كان يزور
أخ ـ ـي ـ ـرًا م ــدي ـن ــة سـ ـ ــان ب ـط ــرس ـب ــورغ
الروسية للمشاركة في مراسم يوم
القوة البحرية للجيش الروسي ،قال:
«ل ـق ــد ات ـف ـق ـنــا ع ـلــى إق ــام ــة م ـن ــاورات
بحرية بــن الـقــوات البحرية للبلدين
فــي منطقة املـحـيــط ال ـه ـنــدي ،ونــأمــل
ُ
أن تـ ـج ــرى هـ ــذه املـ ـ ـن ـ ــاورات بـنـهــايــة
الـ ـع ــام اإليـ ــرانـ ــي الـ ـح ــال ــي» .وأضـ ــاف
أن االجـتـمــاعــات املتعلقة بالتنسيق
وال ـت ـخ ـط ـيــط إلق ــام ــة هـ ــذه املـ ـن ــاورات
ستبدأ قريبًا.
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ب ـ ــن إي ـ ـ ــران

وروس ـي ــا لـيــس بــالـجــديــد .ج ــزء منه
يـجــري فــي مـجــال صفقات السالح
ـاض طــويــل ،وآخ ــر يعود
الـتــي لـهــا م ـ ٍ
إلـ ــى ال ـت ـع ــاون ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،والـ ــذي
تجسد على شكل تعاون في امللفات
اإلقليمية بما فيها سوريا ،وكذلك في
مجال املـنــاورات املشتركة ،إذ كانت
الـقــوات البحرية اإليرانية والروسية
ق ــد أج ـ ــرت م ـ ـنـ ــاورات م ـش ـتــركــة في
بحر قزوين .وتوجد سفن األسطول
العسكري الروسي بصورة منتظمة
في املحيط ّالهندي ،على رغم أن هذا
ال ــوج ــود تـقــلــص فــي اآلون ــة األخـيــرة
على خلفية تزايد التهديدات الناجمة
عن القرصنة في املياه الدولية قبالة
الشواطئ اإلفريقية .الــدافــع الرئيس
إل ـ ــى وجـ ـ ــود األس ـ ـطـ ــول ال ـع ـس ـكــري
الــروســي فــي املـيــاه الجنوبية بشكل
أوس ـ ــع ي ـع ــود إلـ ــى إجـ ـ ــراء مـ ـن ــاورات
عـسـكــريــة مـشـتــركــة م ــع ال ـه ـنــد ،بما
ف ــي ذل ــك ف ــي امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ .وقــد
أظ ـهــر األس ـط ــول ال ــروس ــي فــي بحر
قزوين قدراته االستراتيجية بجالء

خــال املــواجـهــات العسكرية الــدائــرة
ّ
ف ــي س ــوري ــا ،ون ــف ــذ أك ـث ــر م ــن م ـ ّـرة
صاروخيًا دقيقًا على مواقع
قصفًا
ّ
ال ـج ـمــاعــات امل ـســل ـحــة ف ــي األراضـ ــي
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،وه ـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ج ــرت
بالتنسيق والتعاون مع إيران.
وعلى الرغم من أن الجيش اإليراني
أعلن أن املـنــاورات اإليرانية الروسية
املشتركة ال تجري في الخليج ،لكن
الـبــديـهــي أن املـحـيــط ال ـه ـنــدي وبـحــر
عـمــان يقعان بـجــوار مضيق هرمز
والـخـلـيــج ،وهـمــا مـتــرابـطــان مــع هــذه
املنطقة مــن الناحية الجيوسياسية
والـجـيــوسـتــراتـيـجـيــة .تـكـتـســي هــذه
امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورات أه ـم ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة أك ـثــر
م ـن ـه ــا عـ ـسـ ـك ــري ــة ،وت ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـلــى
إشـ ـ ــارات م ـح ــددة ل ـلــواليــات املـتـحــدة
وحلفائها ،وبصفة عامة للمنافسني
االس ـتــرات ـ ّي ـج ـيــن ل ــروس ـي ــا وإيـ ـ ــران.
هــذا ما تلقاه األوروب ـيــون وظهر في
تصريح مسؤولة السياسة الخارجية
لـ ــات ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـي ــدي ــري ـك ــا
مــوغ ـيــري ـنــي ،ال ـتــي أع ــرب ــت ف ــي وقــت

سابق عن قلقها من إقامة املناورات،
وقــالــت إن «هــذه القضية تبعث على
القلق بــوضــوح ،ألن الـشــيء ال ــذي ال
يحتاجه الشرق األوســط هو إضافة
امل ـش ــاه ــد ال ـت ــي ت ـج ــري ف ـي ـهــا أل ـعــاب
الـشـطــرنــج بــالــوكــالــة ،ونـحــن ال نريد
أن ي ـ ــزداد ع ــدد الــاع ـبــن والـفــاعـلــن
بالتأكيد».
ف ــي ال ـ ـظـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة ،ونـ ـظـ ـرًا إل ــى
ال ـت ـص ـع ـي ــد األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـخ ـل ـي ــج ،وكـ ــذلـ ــك مـ ـش ــاري ــع الـ ـ ــدول
الغربية بزعامة واشنطن ولندن لبناء
ت ـحــال ـفــات أم ـن ـيــة أو ع ـس ـكــريــة ،فــإن
موضوع التعاون العسكري اإليراني
الـ ــروسـ ــي ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان امل ـ ـنـ ــاورات
يـكـتـســي أه ـم ـيــة خ ــاص ــة .ل ـ ــذا ،بــدت
الخطوة للطرفني ،طهران وموسكو،
قــابـلــة للبحث والـنـقــاش بـمــا يحاكي
التعاون املسبوق بينهما ،على وقع
ً
وبناء عليه،
هذا التصعيد املستجد.
إن هــذا التعاون ،وال ّ سيما في املياه
الجنوبية إليــران ،يمثل ّ
رد فعل على
خـطــط الـ ــدول الـغــربـيــة لـبـنــاء تحالف

أمني في املنطقة .أي إن إيران ترسل
ه ــذه ال ــرس ــال ــة إل ــى ال ـج ــان ــب الـغــربــي
بأنها تملك خـيــارات لبناء تحالفات
مقابلة تضغط بها على واشنطن،
م ــا م ــن ش ــأن ــه أن يـعـيــد ال ـح ـســابــات
األمـيــركـيــة ب ـض ــرورة الـتـهــدئــة وعــدم
اس ـتــدراج م ــأزق اسـتــراتـيـجــي .كذلك
ف ــإن الـ ــروس ،مــن جـهـتـهــمُ ،يفهمون
بــذلــك الـ ــدول الـغــربـيــة أن ـهــا إن أرادت
رفع مستوى التوتر فإنهم يتمتعون
بإمكانية االض ـطــاع ب ــدور منافس.

تكتسي هذه
المناورات أهمية
سياسية أكثر منها
عسكرية

ّ
التوجه ،يكون بوسع التعاون
وبهذا
ب ــن طـ ـه ــران وم ــوس ـك ــو أن يـسـعــى
فــي إقــامــة تـ ــوازن ق ــوى فــي الخليج،
مقابل قيام تحالفات جديدة بزعامة
الواليات املتحدة.
ال ـت ـع ــاون اإليـ ــرانـ ــي ال ــروس ــي ُي ـق ـ َّـدم
عـ ـل ــى أن ب ــإمـ ـك ــان ــه أن ي ـس ـت ـحــدث
مناخًا جديدًا بعد فشل التحالفات
واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات واآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـس ــائ ــدة
ل ـحــد اآلن .وق ــد ن ـش ــرت ال ـخــارج ـيــة
الــروسـيــة فــي اآلون ــة األخ ـيــرة وثيقة
تتعلق باملسائل األمنية في الخليج،
ت ـظ ـه ــر أن ال ـ ـ ـ ــروس ،مـ ــع حــرص ـهــم
عـلــى املـصــالــح الـجـمــة لـهــذا الــوجــود،
ال يـفـكــرون فــي الــوجــود العسكري
الـ ـبـ ـح ــت ،بـ ــل ي ـب ـح ـث ــون عـ ــن إي ـج ــاد
«آل ـي ــات إلرسـ ــاء األمـ ــن» أي ـضــا .فما
يـمـ ّـيــز ال ـطــرح ال ــروس ــي ،أن موسكو
تركز على «األمــن مــن الــداخــل» (أي
تحققه على يد بلدان املنطقة ذاتها)،
وه ــذا يـقــف عـلــى ط ــرف نـقـيــض من
املـ ـش ــاري ــع امل ـع ـل ـنــة لـ ـل ــدول ال ـغــرب ـيــة
التي تحاول ربط أمن بلدان املنطقة

ب ـش ـك ــل مـ ــا بـ ــوجـ ــودهـ ــا ونـ ـف ــوذه ــا
ال ـع ـس ـكــريــن ،وي ــوح ــي بــاالس ـت ـفــادة
من تجارب التدخالت الفظة .فإيران،
مــن جـهـتـهــا ،ت ـكــرر ط ــوال الـسـنــوات
األخ ـي ــرة أن ال ـت ـحــدي الــرئ ـيــس الــذي
ت ـمـ ّـر بــه املـنـطـقــة يـكـمــن فــي الــوجــود
وال ـت ــدخ ــل األم ـيــرك ـيــن ،وأن أفـضــل
ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج إلرسـ ـ ـ ـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــن ي ـت ـم ـث ــل
بمساهمة بـلــدان املنطقة ذاتـهــا في
ه ــذا امل ـج ــال (م ــع الـتــذكـيــر هـنــا بــأن
اإلي ــران ـي ــن ي ـت ـش ـ ّـددون ت ـج ــاه فـكــرة
الوجود العسكري األجنبي عمومًا،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا عـ ـل ــى شـ ـك ــل ق ــواع ــد
ع ـس ـكــريــة ،ح ـتــى ل ــو ك ــان م ــن ِقـ َـبــل
األص ــدق ــاء) ،مــا يعني وج ــود ّ
تفهم
روس ــي لــأفـكــار اإليــران ـيــة .الـتـعــاون
ال ـع ـس ـكــري ب ــن طـ ـه ــران ومــوس ـكــو
فــي املـيــاه الجنوبية إلي ــران وبـجــوار
الـخـلـيــج ،يـفـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة في
الـ ـع ــاق ــات بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ال ت ــؤث ــر
بــال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة ف ــي املستقبل
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بـ ـ ــل ك ـ ــذل ـ ــك بـ ــامل ـ ـعـ ــادالت
السائدة إقليميًا أيضًا.
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نظامان وعالم واحد
الديمقراطي الذي تفشى في أنحاء الغرب .لو تناولنا
يوشكا فيشر*
األمــر مــن منظور أوس ــع ،فسنجد أن انقسام العالم
مــع اق ـتــراب الــذكــرى الـثــاثــن لسقوط سور إلى نظامني يعيد على الفور ذكريات الحرب الباردة.
برلني ،عادت قضية الحرية إلى الواجهة في لكن في هذا النزاع ،كانت القضية األساسية تتمثل
ّ
كــل مــن موسكو وهــونــج كــونــج ،مــع تباين كبير في في القوة العسكرية ،ومن ثم مركزية سباق التسلح
الظروف والسياقات التاريخية والسياسية املصاحبة .ال ـن ــووي .أم ــا عـنــدمــا ك ــان األم ــر يتعلق بمستويات
ً
ُ
نـتــذكــر هـنــا أن الـعـصــر الـحــديــث ب ـنــي عـلــى الـحــريــة ،املعيشة ،لم تكن للكتلة السوفياتية فعال أي فرصة
ُ
وعلى االعـتــراف بــأن كل البشر ول ــدوا سواسية ،بل للتميز (كـمــا بــان جليًا فــي مــا ُسـ ّـمــي واقـعــة «جــدال
إن فكرة التنوير الثورية ،عندما ترسخت وســادت ،املـطـبــخ» ع ــام  1959بــن ري ـت ـشــارد نـيـكـســون نائب
شكلت انسالخًا تامًا عن كل حقب التاريخ السابقة الرئيس األميركي آنذاك ،والرئيس السوفياتي نيكيتا
عليها .لكن الزمن تغير ً ،وأصبحنا نواجه في القرن خــروتـشــوف) .غير أن املنافسة مع الصني ستكون
الواحد والعشرين سؤاال جذريًا :هل يمكن أن
يمثل مـتــركــزة بشكل خ ــاص عـلــى مـســألــة تـحــديــد النظام
ً
ُ ّ
أي ش ـكــل مـ ـح ــدث م ــن ال ـح ـكــم االسـ ـتـ ـب ــدادي بــديــا األقـ ــدر عـلــى تحقيق املــزيــد فــي مــا يتعلق بالتقدم
للديمقراطية الحرة وحكم القانون؟ في عــام  ،1989التقني واملـ ــادي .إن صـعــود الـصــن مــن وضــع دولــة
كــانــت اإلج ــاب ــة الــواض ـحــة ع ــن ذل ــك ال ـس ــؤال ه ــي :ال ،نامية منكوبة بالفقر إلى قوة اقتصادية محركة ُي ّ
عد
ليس فــي الـغــرب وح ــده ،بــل أيضًا فــي العالم بأسره .من أكبر اإلنجازات التي تحققت في العصر الحديث.
ُ
لكن منذ ذلــك الـحــن ،شهدنا إحـيــاء النزعة القومية فقد انتشل املاليني من الفقر ليشكلوا طبقة متوسطة
في أوروب ــا ،وفشل الربيع العربي ،وانتخاب دونالد متزايدة التوجه نحو االستهالك ،وقد يليهم ماليني
تــرمــب رئيسًا ألمـيــركــا ،وارتـ ــداد روسـيــا إلــى عهود أكثر قريبًا .في الوقت ذاته ،ورغم مواصلة الصني بناء
القومية االنتقامية ،وبروز الصني كقوة عاملية ،ومن جيشها ودعمه ،لم تمارس قوتها بعيدًا عن جيرانها
ثم توقفت اآلن املراهنات على
األق ــرب ــن ،ع ـلــى ال ـع ـكــس من
الديمقراطية الحرة.
االتحاد السوفياتي .وعندما
ـوة
ـ
ق
ـ
ك
ـن
ـ
ص
جـ ـ ــاء ظـ ـه ــور الـ ـ
تـسـعــى ال ـصــن إل ــى تحقيق
واقتصادية
عسكرية
عظمى
م ـص ــال ــح اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فــي
وتـكـنــولــوجـيــة ثــانـيــة ليؤشر
أف ــريـ ـقـ ـي ــا وشـ ـ ـ ــرق أوروب ـ ـ ـ ــا،
إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود نـ ـ ـم ـ ــوذج ب ــدي ــل
نجدها تفعل ذلــك من خالل
ليس أمام الغرب خيار
لـلـتـطــور اآلن ،إذ ُيـنـظــر إلـ
وســائــل اقـتـصــاديــة ومــالـيــة.
والديمقراطيةـى سوى االحتفاظ بعالقات
حكم القانون
ف ـ ـهـ ــي ال ت ـ ــدي ـ ــن بـ ـنـ ـف ــوذه ــا
القوى
مع
جيدة
فــي الصني الحديثة كتهديد
ال ـع ــامل ــي امل ـت ــزاي ــد لـجـيـشـهــا،
الجديدة
العظمى
لـحـكــم ال ـحــزب ال ــواح ــد ،ومــن
ب ــل الق ـت ـص ــاده ــا وق ــدرت ـه ــا
ثـ ــم ت ـك ـش ــف االح ـت ـج ــاج ــات
املـ ـتـ ـن ــامـ ـي ــة عـ ـل ــى االبـ ـتـ ـك ــار
امل ـت ــواص ـل ــة حــال ـيــا م ــن أجــل
التقني املتسارع.
الحرية واملساءلة الديمقراطية
وعليه ،فإن مفهوم «التحدي
ع ــن ان ـق ـس ــام واض ـ ـ ــح ،لـيــس
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي» ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ــى
نظامني
ـن
ـ
ب
ـل
ـ
ب
ـن،
ـ
ي
ـار
ـ
ي
فـقــط ب ــن إط ـ ـ َـاري عـمــل م ـع ـ
الغرب يتمثل في إظهار أن نموذج الديمقراطية لديه
للنفوذ السياسي ّ .لفترة وجيزة ،بدت الصني وكأنها ال يزال أنسب وأكثر مالءمة ألغلب البشر من الحكم
وجدت صيغة لسد الفجوة الناشئة عن هذا االنقسام .االستبدادي على الطريقة الشرقية .في هذا السياق
فقد كــان مــن املـفـتــرض أن يتيح مـبــدأ «دول ــة واحــدة األوس ـ ــع ،يـشـبــه الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دون ــال ــد تــرامــب،
ونظامان» إعــادة اندماج هونج كونج ،وكذلك تايوان حصان ط ــروادة صينيًا .فعلى رغــم ض ــراوة الحرب
(التي تشكل طموحًا أكبر للصني) ،على نحو منظم الـتـجــاريــة والـتـقـنـيــة ال ـتــي يشنها ضــد ال ـصــن ،نــراه
ومرتب .وفي حال فشل هذه الصيغة اآلن في هونج أيـضــا يفعل كــل مــا فــي وسـعــه لتقويض مصداقية
كونج ،سيقع تصعيد فوري للتوترات العسكرية عبر النموذج الغربي .وسيثبت التاريخ أن هجماته على
مضيق تــايــوان ،الستحالة قبول حكومة الصني أو الديمقراطية ستكون تبعاتها أكبر بكثير من تبعات
ّ
تجاهلها السـتـمــرار الــوضــع الـخـ
ـاص للجزيرة .لكن الرسوم الجمركية التي فرضها .وما يزيد الطني بلة
ً
ال ت ــزال هــذه الصيغة مـجــديــة فـعــا حـتــى اآلن .فقد فشل أوروب ــا فــي ترتيب دف ــاع عــن الـنـمــوذج الغربي،
ّ
بــاتــت هــونــج كــونــج ًذات أهمية استثنائية القتصاد فــي ظ ــل ضعفها االق ـت ـصــادي ال ــواض ــح وســذاجـتـهــا
الصني ،لكونها سبيال للدخول إلى أسواق رأس املال الجيوسياسية .ال يمكن وقف صعود الصني في هذه
العاملية وبوابة مالية لالستثمارات األجنبية
املباشرة املرحلة ،فهي ببساطة دولــة كبيرة وقوية إلــى درجة
ّ
املتدفقة إلى الداخل .أما بالنسبة إلى تايوان ،فقد ظلت تستعصي على املقاطعة أو االحتواء .ومهما يكن من
العالقات معها هادئة نسبيًا في معظم األوقات .وقد أمر ،فإن رغبة الشعب الصيني في املشاركة في الرخاء
نجح هذا الترتيب مع هونج كونج بفضل ما أظهرته العاملي مشروعة تمامًا .وليس أمام الغرب مجال كبير
حكومة بكني مــن اعـتـبــار كبير لــوضــع املــديـنــة شبه لخيار آخر سوى االحتفاظ بعالقات جيدة مع القوى
ّ
املستقل .لكن مع تنامي قوة الصني ،تغير سلوكها العظمى الـجــديــدة ،مــع ض ــرورة الــدفــاع عــن قيمه في
نتيجة ملا استشعرته من وضعها كقوة عظمى عاملية الوقت ذاتــه .وحتمًا سيخلق نهوض الصني  -وكذلك
جديدة ،حيث أضحت السلطات الصينية تمارس اآلن النظام الصيني  -تنافسًا أكبر ،ويجب التعامل مع تلك
نفوذًا أكبر في هونج كونج ،على نحو يوحي برغبتها املنافسات بشكل سلمي وهادئ ،مهما كانت التكلفة.
في التحرك باتجاه «دولة واحدة ونظام واحد» .يرى فـلــن يـكــون فــي وس ــع عــالــم يسكنه ثمانية مـلـيــارات
كثيرون في القانون املقترح (والذي جرى تعليقه منذ شخص ّ
تحمل تبعات نــزاع عاملي .إن إمكانية نجاح
بدء الحديث عنه) تهديدًا للديمقراطية وحكم القانون الـنـمــوذج الصيني للتحديث تـحــت حـكــم اسـتـبــدادي
في املستعمرة البريطانية السابقة ،حيث يتيح هذا عـلــى امل ــدى الـطــويــل مـســألــة تـخـ ّـص أج ـيــال املستقبل
القانون تسليم املعتقلني في هونج كونج إلى الصني .من الصينيني .وقد يعتبر البعض النموذج الصيني
وتـ ــدرك الـسـلـطــات فــي بـكــن ج ـي ـدًا أن ه ــذه املـحــاولــة مسألة مسار ،وأعني هنا هؤالء الذين ّ
تمتد ذاكرتهم
إلض ـع ــاف اس ـت ـقــال هــونــج كــونــج ه ــي ال ـتــي دفـعــت إلى أحــداث املاضي املهولة ،مثل تلك املتعلقة بالثورة
املاليني للخروج إلــى شــوارع املدينة،
وليس عمليات الثقافية .لكن العصر الحديث ُبني على الحرية .وهذا
ّ
ُ
سرية ألجهزة مخابراتية أجنبية (كما تدعي الصني) .درس لن ينسى بسهولة ،والدليل على ذلك ما شهدناه
بالنظر إلى هياكل السلطة الحالية في الصني (وكذلك هذا الصيف في هونج كونج وموسكو.
روسيا) ،نجد أن فرص نجاح االحتجاجات الجماعية
الـتــي تشهدها هــونــج كــونــج (ومــوسـكــو أيـضــا) هذا
* وزير الخارجية األملاني األسبق
الصيف قليلة أو معدومة على املدى القصير ،لكنها
(بروجكت سينديكايت -
رغ ــم ذل ــك مـهـمــة ،ألنـهــا تعكس ال ـضــوء عـلــى الفتور
ترجمة :أيمن السمالوي)

