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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

التحوالت الجيوا�ستراتيجية واالقت�صادية العالمية وانعكا�سها على الم�شرق
ّ

يقظة رو�سية وغفلة عربية وثروات �سورية تغلفها النار

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.
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رياض عيد
التح ّوالت الجيو ـ استراتيجية واالقتصادية العالمية وانعكاسها على المشرق عنوان دراسة وضعها الباحث رياض عيد ،تناول عبرها موقع الهالل
السوري الخصيب في االستراتيجيات الدولية ،وانعكاس صراع هذه االستراتيجيات على الهالل الخصيب.
لقد تط ّرق الباحث في دراسته إلى نظرية «أوراسيا» التي تشكل التحدي األساس لالستراتيجية األميركية الهادفة إلى منع قيام «االتحاد األوراسي»
تسهيالً للعدوان على مناطق ضفاف أوراسيا سواء في الهالل الخصيب أو في أفريقيا أو في شواطئ آسيا على المحيط الهادئ ،وبالنتيجة يصل
الباحث إلى  5خالصات توزّعت مواضيعها بحسب التالي:
اتجاه العالم إلى التكتالت ما فوق القومية وسط صراع دولي على فرض التعددية القطبية في مواجهة األحادية القطبية التي تمثلها الواليات المتحدة
األميركية.
منسق ًة مع أحد المحاور التي
تكون
أن
ملزمة
المتصارعة
المحاور
أصبحت
وبالتالي
واألمن
للسيادة
جديدة
مفاهيم
فرضت
القومية
فوق
ما
التكتالت
ّ
تؤمن مصالحها.
سقوط النظام الرأسمالي وضعف القبضة األميركية على العالم ش ّكل فرصة لدول الهالل السوري الخصيب لتنفض عنها عبء سايكس _ بيكو.
إن معركة القرن الواحد والعشرين ُتحسم لمصلحة أي فريق دولي يملك السيطرة على الهالل الخصيب نظرا ً إلى الجغرافيا السياسية العائدة له
إضافة إلى موارده الطاقوية.
أفرزت حرب الطاقة التي ُتخاض في الهالل الخصيب سقوط النظام العربي وسقوط اإلسالم السياسي بشقيه اإلخواني والتكفيري ،كذلك سقوط
العروبة الوهمية وسقوط النظام القومي العربي الذي فشل في تحقيق نظام الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية.
وبالتالي ،فإن الهالل الخصيب بات وسط  3مشاريع ،أوالً ،المشروع اليهودي «اإلسرائيلي» المتالقي مع مشاريع خليجية وهابية إخوانية .ثانياً،
المشروع اإلخواني العثماني التركي المتحالف مع الرباعي الخليجي (السعودية ـ قطر ـ اإلمارات ـ الكويت) .ثالثاً ،المشروع اإليراني وهو المقاوم
للمشروعين األولين بتحالفاته الممتدة من لبنان المقاومة إلى سورية إلى العراق إلى اليمن وحتى إلى محور شنغهاي للتعاون ،ويخوض هذا المحور
معركته ضد أميركا في الهالل الخصيب وفق تحالف سياسي ـ اقتصادي مع روسيا والصين.
لقد أشار الباحث إلى أن هذا المحور قام بتجربة القوى الشعبية الداعمة للجيوش حيث أثبتت هذه التجربة فعاليتها ،إضاف ًة إلى إشارته بأن أحد أهداف
الصهيو ـ أميركية هو ضرب الدولة المدنية العلمانية في الهالل الخصيب وهذا ما يجري اليوم ضد الدولة السورية .ألجل هذه االستراتيجية الغربية
ولدت «دولة إسرائيل» لتكون الرقم األساس في تحقيق المشاريع الغربية اآليلة إلى تفتيت المنطقة وإزالة انتمائها القومي.
في هذا العدد يعرض الباحث إلى الظروف المصاحبة لوصول فالديمير بوتين إلى رئاسة االتحاد الروسي وخصوصا ً لجهة العجز المالي الواقع في
المالية العام للدولة الموروث من فترة يلتسن الرئاسية .يتط ّرق الكاتب إلى ر ّد روسيا على المخططات األميركية الهادفة إلى تطويقها وإضعافها ،األمر
الذي دفع بروسيا ألن تتحالف مع الصين وتقفان معا ً في مجلس األمن في مواجهة مخططات الواليات المتحدة وخصوصا ً المتعلّقة منها بسورية،
بحيث أصبحت سورية في صميم األمن السياسي واالقتصادي والقومي لروسيا.
في النقطة الخامسة يتط ّرق الباحث إلى تشكيل ّ
منظمة شانغهاي ودول البريكس إضاف ًة إلى انتصار الثورة اإلسالمية في إيران عام  1979وانعكاس
كل ذلك على الترتيبات السياسية المستقبلية في الهالل الخصيب ،كذلك سقوط النظام األحادي االستقطاب وبروز حالة الالقطبية كمقدمة لوالدة
نظام متعدد األقطاب.
لقد سلّط الباحث الضوء على المخزون الهائل من الغاز في الب ّر والبحر السوريين ،وتأثير هذه الثروة على اقتصادات عديدة وخصوصا ً منها
شرح ٍ
واف لألزمة االقتصادية الضاربة في عمق
األوروبية إضاف ًة إلى دور الجغرافيا السورية في عملية نقل الغاز إلى أوروبا .كل ذلك معطوفا ً على
ٍ
النظام الرأسمالي وتقصير الدول العربية في توظيف هذه األزمة وتداعياتها لنصرة القضية المركزية ـ فلسطين في وقت يذهب فيه المال العربي
مهدورا ً على المذابح البينية العربية.
 - 4وصول فالديمير بوتين رجل المخابرات الروسية الى
سدة الحكم في روسيا عام  2000بعد مخاض فكري حول سؤال
الهوية من نحن ،وما هي األسباب التي أدت الى انهيار االتحاد
السوفياتي وبروز األوراسية كعقيدة جيوبولتيكية جديدة تحكم
تطلعات وسياسة روسيا االتحادية المستقبلية ،وبعد االرتفاع
الكبير في أسعار النفط والغاز الذي ساعد روسيا في الخروج
من العجز المالي الكبير ( 300مليار دوالر) الذي سببته سيطرة
المافيا الروسية على االقتصاد الروسي في عهد يلتسين حيث
استطاع بوتين أن يخرج روسيا من عجزها المالي ويحقق فائضا ً
ماليا ً تجاوز نصف تريليون دوالر .قرأ بوتين جيدا ً أسباب انهيار
االتحاد السوفياتي سابقا ً وتفككه ،وقرأ أهمية الغاز المستقبلية،
وألن روسيا هي الدولة األولى المنتجة للغاز في العالم ،وألن
بوتين قرأ خطورة غاز نابكو على االقتصاد الروسي ،وخطورة
المخططات األميركية على روسيا من خالل نشر القواعد األميركية
والدروع الصاروخية المواجهة لروسيا في أوروبا ووسط آسيا
وتركيا وقف مع الصين ،عقبة ك��أداء في مجلس األم��ن بوجه
المخططات األطلسية في سورية ومنع إسقاطها بحمايتها
بثالثة فيتوات حفاظا ً على مصالح روسيا االستراتيجية في
المتوسط وحفاظا ً على قاعدة طرطوس (القاعدة الوحيدة
المتبقية لروسيا خارج أراضيها بعد القرم) ما جعل سورية أيضا ً
تصبح في صميم األمن السياسي واالقتصادي والقومي الروسي.
 5ـ تشكيل منظمة شانغهاي للتعاون ،هدافها ودوره��ا إلزام
أميركا بإخراج قواعدها من آسيا قبل نهاية عام  2015وتشكيل
دول البريكس ودورهما بإنهاء نظام األحادية القطبية وبروز
نظام عالمي جديد متعدد المحاور وموقع الهالل الخصيب
كنقطة ص���دام جيوسياسي إلع����ادة تشكيل ه���ذا ال��ن��ظ��ام.
 6ـ انتصار الثورة اإلسالمية في إيران  ،1979وتغلبها على
الحصار الغربي لها بسبب ملفها النووي وتقدمها التكنولوجي
والصناعي والتسليحي ما حولها إلى دولة إقليمية عظمى ودولة
محورية في أي ترتيبات سياسية مستقبلية في الهالل الخصيب
ووسط آسيا .وتعاظم النفوذ اإليراني في الهالل الخصيب بخاصة
بعد انسحاب االحتالل األميركي من العراق وقرب انسحابه من
أفغانستان هذا العام ما أعاد موقع العراق مع المحور المقاوم
وبروز دور إيران في جيوبوليتيك الطاقة الصينية والروسية
وموقعها الجيواستراتيجي في وسط آسيا ودوره��ا في الهالل
الخصيب واليمن كداعم أساسي للمقاومات بوجه المخططات
األميركية واألطلسية و»اإلسرائيلية» واإلقليمية اإلرهابية
والتكفيرية.
 7ـ سقوط النظام األح��ادي االستقطاب الذي قادته أميركا
بعد فشلها الذريع في حل المشكالت السياسية واالقتصادية
والبيئة ما أورث العالم وأمتنا كوارث وحروبا ً إلنزال نواجهها
حتى اآلن ،وبروز حالة الالقطبية كمقدمة لوالدة نظام متعدد
االقطاب ب��دأ بالظهور ،فاإلنسانية في وقتنا الحاضر تدخل
مرحلة انتقالية م��ن العالم الثنائي القطبين إل��ى الصيغة
العالمية من تعدد األقطاب ،وشاء موقع الهالل الخصيب الجيو
استراتيجي أن يكون هو المكون والحاضن لهذه ال��والدة بعد
استعمال روسيا والصين ثالثة فيتوات متتالية لمنع إقامة
منطقة حظر جوي أو استهداف سورية بقوات أطلسية كما حصل
لليبيا ،إثر الحرب الكونية التي تخاض في سورية وعليها.
8ـ حدوث ثورة اقتصادية عظمى في الصين أدهشت العالم في
نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن ،ما أدى الى انتقال مركز
الثقل االقتصادي وبالتالي السياسي من الغرب الى الشرق
وتحديدا ً ال��ى جنوب آسيا وم��ا تركه من أث��ر كبير في تغيير
موازين القوى وأول��وي��ات ال��دول العظمى واستراتيجياتها...
ودفعت الصين إلى الخروج لتأمين مصادر الطاقة من وسط
آسيا إلى الشرق األوسط وأفريقيا إضافة إلى إحيائها مشروع
طريق الحرير التاريخي الذي يصل سورية بشنغهاي مرورا ً
بوسط آسيا ،والحزام االقتصادي لطريق الحرير ،لخروج الصين
من تطويق أميركا لها بسيطرتها على مضيق ملقا باتفاقاتها
األمنية مع أندونيسيا وماليزيا اللتين تشاطئان هذا المضيق
الذي يمر عبره  75في المئة من النفط الى المصانع الصينية،
ما جعل «إيران والهالل الخصيب كأقصر معبر لطريق الحرير
وخط سكك الحديد السريع ،وسورية كبوابة لطريق الحرير
إلى أوروبا وكخزان الغاز على ساحل المتوسط ،جزءا ً من األمن
القومي االستراتيجي الطاقوي واالقتصادي الصيني والتي
تالقت استراتيجيتها «البحار األربعة» مع استراتيجية «البحار
الخمسة» التي أعلنها الرئيس بشار األسد بعد أن قرر االتجاه
شرقا ً واعتبار أن أوروبا لم تعد موجودة على الخريطة سياسياً.
 9ـ بروز أخطار االحتباس الحراري والتغير المناخي بسبب
التلوث ال��ذي أحدثته ال���دول الصناعية بسبب استعمالها
المفرط للبترول والفحم الحجري لتحريك عجلة مصانعها
وبروز الصراع على الغاز كمادة نظيفة للطاقة (بعد التوصية
باستعماله من قبل منظمة الطاقة العالمية التي اعتبرت أن القرن
الـ 21هوالعصر الذهبي للغاز) ونتيجة ضغوط منظمة الطاقة
العالمية على الدول الصناعية ،لتبني توصيات قمة األرض في
ريودوجنيرو عام  1992ومؤتمر كيوتو في اليابان عام 1997
بضرورة استعمال الغاز كبديل طاقوي لتخفيف انبعاث ثاني

أوكسيد الكربون بنسبة  20في المئة قبل  2020والتحذير من
كارثة ستحل بالكرة األرضية إن لم تلتزم الدول الصناعية بهذا
األمر ،والتزام أوروبا بهذه المقررات ما جعلها أكبر سوق عالمية
ناشئة للغاز ،ولما كان استهالك الغاز العالمي يتضاعف كل
عشر سنوات ،وألن أوروبا تعتمد على الغاز الروسي لتلبية ثلث
حاجتها من الغاز باتت هي رهن إرادة روسيا الطاقوية التي
تضغط بها سياسيا ً على أوروبا.
وبعد اكتشاف هيئة المسح الجيولوجي األميركية المخزونات
الكبيرة من النفط والغاز في األراضي السورية ومياهها اإلقليمية
في المتوسط والتي قدرت باكثر من  700تريليون م م من الغاز،
ما جعل سورية خ��زان غاز المتوسط وتشبه السعودية يوم
اكتشاف النفط ...وبعد انكشاف موقع سورية كأقصر عقدة مرور
أنابيب الغاز لتحرير أوروبا من احتكار غاز بروم الروسي ،وألن
سورية خزان الغاز للمتوسط وعقدة طرقه إلى أوروبا ،ولما كان
الرئيس األسد غير موثوق من قبل أميركا وأزالمها وتركيا ودول
الخليج العربي ،وبعدما رفض مرور أنبوب غاز (نابوكو) في
سورية وال��ذي يحمل غاز قطر و»إسرائيل» وينافس حليفته
روسيا في سوق أوروبا ،واستعاض عنه بأنبوب الغاز اإليراني
الذي سيعبر إي��ران والعراق وسورية ويكون راف��دا ً لغاز بروم
ال منافسا ً له ،وناقل غاز المتوسط مستقبالً إلى الصين ،بدأت
الحرب على سورية إلسقاطها ألنها بموقعها الجيو استراتيجي
باتت قطب الرحى وعقدة مواصالت أنابيب الغاز العالمية إضافة
الى أنها عقدة طرق برية وجوية وبحرية ونقطة التقاء ثالث
قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
 10ع��ل��ى رغ���م أن ع��ص��ر ال��ع��ول��م��ة وث����ورة االت��ص��االتوالمعلوماتية التي اختصرت الزمن والمسافات وجعلت العالم
قرية كونية مشرعة األبواب والنوافذ أمام التدخل الخارجي ،هي
نتاج النيوليبرالية الستباحة الكون .إال أن النيوليبرالية سقطت
في بداية ه��ذه القرن بسبب األزم��ة االقتصادية التي ضربت
العالم عام  2008وأفقرت أوروبا وأميركا والعالم الرأسمالي،
وبددت مدخرات الخليج العربي وال تزال تداعياتها وتردداتها
من دون حل وترخي بظاللها على االقتصاد العالمي .حيث
يشهد الغرب حاليا ً (أميركا والعديد من الدول األوروبية) أزمة
اقتصادية كبيرة ،أصبحت ككرة النار تحرق الجميع ،أو ككرة
الثلج أيضا ً كلما تدحرجت كبرت ،وال ينفك قادة هذه الدول عن

الرئيس بشار األسد

فيتوات روسية وصينية لمصلحة سورية

فالديمير بوتين

توجيه النصائح المكررة والمملة لدول العالم األخرى في كيفية
ترشيد إدارتها وزي��ادة الرفاهية االجتماعية وحماية حقوق
اإلنسان وتعميم الديمقراطية ...وينسون أو يتناسون التظاهرات
الشعبية في بلدانهم الناجمة عن تراجع معدل النمو االقتصادية
وزيادة حاالت التهميش االجتماعي والفقر .ويبحثون في الكتب
والمراجع االقتصادية علّهم يجدون حلوال ً لمشاكلهم ،ونسوا أو
تناسوا أن هذه المشاكل مرتبطة بطبيعة نظامهم االقتصادي
القائم على االستغالل والظلم واالبتعاد من االقتصاد اإلنتاجي
وكأن (الرأسمالية تقتل الرأسمالية والرأسماليين).
فقبل أشهر عدة شهدت أميركا تحركات شعبية واسعة ،تعكس
الشعور بخيبة األمل من الطبيعة الظالمة للنظام الرأسمالي ،وما
يسببه من كوارث اقتصادية واجتماعية ،انعكس انتشارا ً للبطالة
بين صفوف العمال ،وازدي��ادا ً لنسبة الفقر بين فئات المجتمع
الدنيا ،ما يظهر مدى تجذر األزمة المالية التي يعيشها النظام
الرأسمالي العالمي بوجه عام ،واألميركي بوجه خاص.
وبالنظر إلى أحدث اإلحصاءات عن التفاوت االجتماعي في
الواليات المتحدة ،يظهر أن عدد ‘’العمال الفقراء في الواليات
المتحدة ازداد بشكل مخيف .ففي عام  ،2011كان  47,5مليون
شخص يعيشون في عائالت متوسط دخلها أقل من  200في
المئة من معدالت الفقر الرسمية ،وهذا تقريبا ً خمس العائالت،
وهو معدل مرتفع مقارنة بـ  31في المئة عام  2010و 28في
المئة عام .2007
أما في القارة العجوز ،فالمفارقة ال تكاد تصدق للوهلة األولى.
أوروبا الغنية مهددة بالفقر والتهميش االجتماعي .فمع العام
الرابع على التوالي ،وبعد انطالق األزمة المالية العالمية ،تظل
منطقة اليورو الحلقة األضعف في االقتصاد العالمي .وفي ظل
هذه األزمة المستمرة يتعرض االتحاد النقدي األوروبي (منطقة
اليورو) لصدمة ثالثية :صدمة مالية ،أزمة ديون سيادية ،وأزمة
للمشروع األوروبي مهددا ً بعواقب سياسية متعددة...
منظمة العمل الدولية حذرت من وجود أكثر من  26مليون
أوروبي اآلن من دون عمل ،وهذه األعداد تتطلب خططا ً تنموية
واسعة وأمواال ً كبيرة لدمجها في سوق العمل واإلنتاج .منبهة
إلى المخاطر التي ترتفع مع ارتفاع البطالة طويلة األمد وبطالة
الشباب على وجه الخصوص ،والتي وصلت إلى مستويات
حرجة .كما ورد في تقرير أصدرته المنظمة من جنيف لمناسبة

أبراهام لينكولن

افتتاح المؤتمر اإلقليمي األوروبي حول العمالة في أوسلو (08
نيسان  ،)2013إن حالة األيدي العاملة والتشغيل في أوروبا
تدهورت منذ تبني الحكومات األوروب��ي��ة سياسات التقشف
المالية ،وإن مليون شخص فقد عمله في دول االتحاد األوروبي
خالل األشهر الستة الماضية .وأضافت أن عشرة ماليين شخص
إضافي هم اآلن من دون عمل مقارنة ببداية األزمة المالية عام
 ،2008وأن معدل البطالة في أوروبا بلغ في شباط الماضي 12.7
في المئة ،وفي منطقة اليورو ،بلغ مستوى تاريخيا ً بتسجيله
 13في المئة .حيث تعاني في منطقة اليورو التي تضم  17عضوا ً
من الركود الكبير في كل من إسبانيا وبلجيكا واليونان وإيرلندا
وإيطاليا وهولندا والبرتغال وسلوفينيا .بينما تعاني منه خارج
منطقة اليورو بريطانيا والدنمارك وجمهورية التشيك.
المشهد االقتصادي العام الحالي في منطقة اليورو يبدو
سوداوياً ،حيث وصلت معدالت البطالة في االتحاد األوروب��ي
خالل الربع األخير من عام  2013إلى رقم قياسي ( 11.9في
المائة) ،أي أن هناك ( )26مليون عاطل عن العمل في ( )27دولة
أوروبية .معدل البطالة في ألمانيا ( 5.3في المئة) ،في إسبانيا
( 26,2في المئة) ،في فرنسا ( 11في المئة) في اليونان ( 27في
المئة).
والبيانات تشير إل��ى تراجع في استثمار الشركات ،مع
هبوط في االستهالك الخاص ،ما أدى إلى تراجع اقتصاد منطقة
اليورو بنسبة ( 0.6في المئة) وتراجع للصادرات وال��واردات
بنسبة ( 0.9في المئة) وانخفاض الناتج المحلي اإلجمالي في
دول منطقة اليورو بنفس المعدل .في المقابل فإن التوقعات
المستقبلية الصادرة عن المفوضية األوروبية ترسم صور ًة
ُمحبَطة أيضاً :في عام  2015يتوقع أن يكون معدل البطالة أعلى
من ( 25في المئة) في اليونان وإسبانيا ...ومن المتوقع أن يستمر
االنقسام االقتصادي واالجتماعي العميق في منطقة اليورو.
ألمانيا اليوم القوة االقتصادية األول��ى في منطقة اليورو،
تعاني من تخفيض تصنيفها االئتماني ،و( 75في المئة) من
الفرنسيين يرفضون التدابير التقشفية ...ويقول مارتن وولف
في ‘’فايننشال تايمز’’ (حشرجة الموت الصادرة عن النموذج
االقتصادي الفرنسي ال تزال مسموعة ،وعلينا أن ننتظر لنرى
كيف ستكون النهاية ،)...والوضع في بريطانيا ليس أفضل...
الواقع أن الفجوة االقتصادية داخل االتحاد النقدي األوروبي من

بوريس يلتسن

غير الممكن أن تستمر لفترة طويلة كما قال أبراهام لنكولن« :إن
البيت المنقسم على نفسه ال يظل قائماً» ،وبالتالي من الصعب
جدا ً أن يستمر الواقع الحالي لمنطقة اليورو.
مقابل هذا الضعف والوهن االقتصادي األوروب���ي ،تحاول
بعض اإلمبراطوريات األوروبية القديمة الهرمة استعادة بعض
من نفوذها الضائع وتحشر نفسها سياسيا ً في أوضاع الشرق
األوسط مباشرة أو بالوكالة ،كفرنسا وبريطانيا ...وليس سرا ً
أن جهودها هذه ستكلل بالفشل كسابقاتها ...فاألزمات والقضايا
الكبرى تحسمها الشعوب ...وليس ق��وى االستعمار القديم
الضعيفة اقتصاديا ً في أوروب��ا العجوز ...والتي تعيش حالة
من التخبط والعجز السياسي ...لكن الخطر يكمن في لجوء
المسؤولين الدهاة في الغرب ،على حل مشاكلهم االقتصادية على
حساب بلدان العالم الثالث ،التي اعتاد الغرب أن يمتص ثرواتها،
ويدمر وجودها البشري .وبذلك يتسع الشرخ القائم بين البلدان
المقتدرة والبلدان الضعيفة والمستضعفة ،فيزداد الخلل العالمي
تفاقماً .وهنا ،هنا تحديداً ،كان يمكن لبعض البلدان العربية ،وال
سيما تلك البالغة الثراء ،أن يكون لها دور إيجابي في هذه األزمة،
يفتح للعالم العربي آفاقا ً جديدة من الحضور الفعال واالحترام
الحق ،فيرغم الغرب على تحمل مسؤولياته الجسام إزاء العالم
العربي بأسره ،ب��دءا ً من فلسطين ،وعلى التخلي عن إصراره
التاريخي والمزمن على االستئثار بخيرات األرض ،واالستهتار
بشعوبها ،إال أن مواقف معظم المسؤولين العرب ،من األحداث
الجارية اآلن في العالم العربي ،تكشفت مرة أخرى ،عن حقائق
مخزية ،وهي تفاقم انجرار أغلبيتهم كالنعاج ،في غباء مفجع،
إلى االنخراط في السياسة الغربية الظالمة على كل صعيد،
تلك السياسات التي يراد لها أن تفضي بالبلدان العربية كلها،
إلى أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية كارثية ومتفجرة،
لن تلبث أن تقود سياسييها إلى حفر قبورهم ،وقبور شعوبهم
بأيديهم...
وعلى الضفة األخرى من العالم في الشرق ،تلوح فرص ضخمة
في أح��داث التغيير البعيد المدى ،فقد نجح آالف الماليين من
البشر في آسيا في اإلفالت من براثن الفقر .واآلن تظهر باستمرار
أسواق جديدة ومجاالت جديدة يستطيع فيها المرء أن يستغل
فكره وتعليمه ومواهبه ،كما ب��دأت مراكز القوى العالمية في
موازنة بعضها بعضاً ،على نحو يعمل على تقويض طموحات
ّ
ويبشر بنوع مبدع من عدم االستقرار القائم على التعددية
الهيمنة
القطبية ،حيث يكتسب الناس قدرا ً أعظم من الحرية في تحديد
مصائرهم على الساحة العالمية.
إن النظام الرأسمالي العالمي يدخل مرحلة جديدة ،حيث
يصبح تحقيق التعاون العالمي أمرا ً بالغ الصعوبة ،فلم يعد
بوسع ال��والي��ات المتحدة واالت��ح��اد األوروب���ي في ظل ارتفاع
مستويات الديون وانخفاض معدالت النمو وارتفاع البطالة
وبالتالي انشغالهما بهمومها المحلية ،وضع القواعد العالمية
الناظمة للكون وتوقع امتثال اآلخرين لها .وما أدى إلى تفاقم هذا
االتجاه ،أن القوى الصاعدة مثل الصين والهند تقيم وزنا ً عظيما ً
للسيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ،وهذا
من شأنه أن يجعل هذه البلدان غير راغبة في االمتثال للقواعد
الدولية (أو المطالبة بالتزام اآلخرين بهذه القواعد) ،وبالتالي
فهي من غير المرجح أن تستثمر في المؤسسات التعددية ،كما
فعلت الواليات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وي��رى كثير من الباحثين أن صعود القوة الناشئة ،دول
البريكس وغيرها ،عامل مساهم في إنهاء القطبية الواحدة وبزوغ
عالم متعدد األقطاب ما يؤدي إلى سقوط الهيمنة األميركية التي
بدأت انحدارها منذ انفالشها ما وراء البحار ونشر قواتها في
معظم مناطق العالم بذرائع محاربة اإلرهاب ،والدفاع عن حقوق
اإلنسان .فالصين والهند وبعض دول أمريكا الالتينية وأفريقيا
اتجهت نحو سياسة االقتصاد الصناعي والتمدن كما فعل الغرب
في القرن التاسع عشر ،لكن مع إضافة وهي الثورة التكنولوجية
واالقتصاد المعولم.
لقد ا َّتسعت مساحات الفقر ،وازداد عدد العاطلين عن العمل
في العالم ،ويعيش قرابة المليار إنسان -بمن فيهم أكثر من
 80في المئة من سكان جمهورية الكونغو ومدغشقر وليبيريا
وبوروندي -تحت خط الفقر .في حين تبلغ ثروات أكبر خمسين
ثريا ً في العالم حوالى  1.5تريليون دوالر ،ويقول كوشيك باسو
كبير نواب رئيس البنك الدولي وكبير خبرائه االقتصاديين :إذاافترضنا أن هذه الثروة تدر عائدا ً يبلغ  8في المئة سنوياً ،فإن
الدخل السنوي لهؤالء الخمسين يقرب من إجمالي دخل أكثر من
مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر.
إن األزمة االقتصادية والمالية التي تعصف بالنظام الرأسمالي
في أوروبا وأميركا ،جعلت الكثير من المفكرين في الغرب يرون
أن النظام الرأسمالي انتهى دوره التاريخي ،وصار عبئا ً ثقيالً
يجثم على اإلنسانية .واالستنجاد بالدول الغنية ذات االقتصاد
القوي ـ كالصين ـ يهدف إلى ترميم النظام الرأسمالي المتهاوي،
وهذا قد يؤجل انهياره ،ولكنه لن يمنع نهايته المحتومة ،وما
شعار ‘’احتلوا وول ستريت ’’...الذي يرفعه الفقراء في الدول
الرأسمالية ،إال تعبير واض��ح يجسد المدى ال��ذي بلغته أزمة
النيوليبرالية.

