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سلعة العداء لإلمربيالية يف سوق العامل الثالث

راتب شعبو

انتهت التجارب السياسية »املعادية لإلمربيالية«، سواء التي تبنت هنًجا إسالمًيا )إيران وأفغانستان 
الواقعي  وتدرجها  بتنوعها  »اشرتاكيًة«،  سميت  التي  الطريق  يف  سارت  التي  أو  طالبان(  عهد  يف 
والنظري املتعدد، يف اجتاه دول قمعية مأزومة اقتصادًيا، ويملؤها الفساد، ويف حاالت كثرية حتولت 
إىل كارثة عىل البالد واملحكومني )كمبوديا وكوريا الشملية وسورية والعراق وأفغانستان..(، بينم ما 
تزال اإلمربيالية »عىل رسوج خيلها« وهي تقود العامل. إذًا، يبدو أن العامل يعرض حتى اآلن واقًعا يقول 
إن اخلروج عىل اإلمربيالية يقود إىل الرببرية أيًضا، عىل الضد من مقولة روزا لوكسمبورغ الشهرية: 
»االشرتاكية أو الرببرية«. لقد اختلفت البدايات )انقالبات عسكرية وحروب حترير وطنية وثورات 
اشرتاكية وثورات إسالمية..(، ولكن التجارب »املعادية لإلمربيالية« سارت مًعا يف اجتاه النهاية ذاهتا: 

دول قمعية متخلفة اقتصادًيا. 

نقصد  وال  حااًل،  أفضل  كانت  لإلمربيالية  املعادية  غري  الطرفية  الدول  سرية  إن  القول  نقصد  ال 
الكف عن نقد اإلمربيالية )بوصفها آليات اقتصادية وسياسية وعسكرية، للسيطرة والنهب العامليني(، 
ولكن املفارقة تظهر أواًل حني تتحول التجربة التي تعلن العداء لإلمربيالية )ألهنا آلية للنهب واستعباد 
آلية هنب  اإلنسان وقهر الشعوب..( إىل »إمربيالية« حملية، عندما يستتب هلا األمر، أي عندما تصري 
بحركات  تبطش  حني  وثانًيا  ملحاربته،  جاءت  ما  عىل(  تزيد  )ربم  عن  تقل  ال  حملية  وقهر  واستعباد 
االحتجاج الداخلية مهم كان لوهنا، ثم تعطي بطشها قيمة سياسية، بوصفه مواجهة لإلمربيالية وصون 

للوطن وصد للمؤامرات.. إلخ.

السلطات املعادية لإلمربيالية تفرتق عن نموذجها 

الالفت للنظر هو أن سلطات الطريق االشرتاكي »املعادية لإلمربيالية« مل تراجع جتربتها، بعد تفكك 
االحتاد السوفيايت الذي ظل يمثل دائًم املرجعية العامة هلذه التجارب. لقد افرتقت هذه السلطات عن 
1985، حني بدأ يراجع جتربته مراجعًة جذرية مل تشأ هذه السلطات تقليدها،  »نموذجها« بدًءا من 
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لإلمربيالية«  »املعادية  السلطات  تلك  عرضت  هكذا،  ذاهتا.  السابقة  احلكم  آليات  يف  استمرت  بل 
تر  مل  ألهنا  1985؛  بعد  األم  السوفياتية  التجربة  عن  »املنهجي«  باالفرتاق  أواًل  تتمثل  جديدة  لوحة 
ثانًيا  وتتمثل  والشفافية( سبياًل مضموًنا لالستمرار،  البناء  )إعادة  والغالسنوست  البرييسرتويكا  يف 
بمواصلة لغة »العداء لإلمربيالية«، وكأن شيًئا مل يكن، حيث استمرت تلك السلطات يف تقديم لغتها 

السياسية بالقوالب القديمة نفسها. 

االقتصادي  فشلها  يف  ومتشاهبة  وطرفية  جغرافًيا،  مبعثرة  سلطات  أمام  بتنا  أننا  هي  النتيجة 
واستبدادها السيايس، وقد خرست نموذجها أو مركز ثقلها العاملي، إذ مل يعد هناك مركز عاملي للعداء 
لإلمربيالية لتستند إليه هذه السلطات يف إخفاقها العام الذي حترسه يقظة أمنية راعبة، حيث يصبح 
الذات،  عىل  والرقابة  الوظائف  يف  وتبدل  وتأقلم  خضوع  آليات  من  يستجر  بم  احلاكم،  هو  العنف 
وفق ما توضح سلوى اسمعيل وتتوسع فيه، عرب دراسات ميدانية وحتليالت مهمة يف كتاهبا )حكم 
السوفيايت  االحتاد  تفكك  مع  نموذًجا.  البعث  ظل  يف  سورية  يف  احلكم  من  يتخذ  الذي  العنف()1) 
العداء لإلمربيالية نفسها،  أيديولوجيا  تبني  أيتامه يف  بالعامل اإلمربيايل، واستمرار  اقتصادًيا  والتحاقه 
بدت للعني املجردة احلقيقة التي جرى التشويش عليها من قبل بستارة »اشرتاكية تقدمية«، وهي أن 
املرشوع السيايس االقتصادي للسلطات »املعادية لإلمربيالية« ال عالقة فعلية له بالعداء لإلمربيالية، 
السياسات  املمكنة كلها، وأن  بالسبل  الالهنائي يف احلكم«،  يتعدى مرشوعها كونه »االستمرار  وال 

املتبعة كلها، ومن ضمنها راية »العداء لإلمربيالية«، تنبع من هذه الغاية.

األهم من ذلك أن هذه السلطات مل تكن تندرج ضمن مرشوع يقرتح نموذًجا عاداًل قاباًل للحياة 
يف العالقات الدولية ويف ما بني الشعوب، بوصفه مرشوًعا مضاًدا لإلمربيالية بصفتها نموذًجا ظامًلا 
السلطة  الكتلة االشرتاكية هي أن  السوفياتية وبلدان  التجربة  املهمة يف  السمة  الدولية.  العالقات  يف 
الطغمة  بم جيعل مصلحة هذه  اقتصادية مرتابطة،  ذات مصالح  يد طغمة  ترتكز يف  مل  فيها  السياسية 
السلطة السوفياتية  العليا، مثلم هو احلال يف السلطات »املعادية لإلمربيالية«، فقد ظلت رشعية  هي 
إخفاق  بسبب  كان  االشرتاكية  التجربة  اهنيار  إن  االشرتاكي.  املرشوع  بنجاح  كبري  حد  إىل  مرتبطة 
اخليار االقتصادي االجتمعي االشرتاكي، غري أن ذلك مل يفض إىل اهنيارات موازية يف بلدان »العداء 
خارجية،  صلة  هي  االشرتاكي  باملرشوع  هنا  السلطات  صلة  ألن  للسوفيات؛  احلليفة  لإلمربيالية« 
بمعنى أهنا عالقة استفادة واستثمر، أي إن بقاء السلطة السياسية )حكم الطغمة( كان دائًم يعلو عىل 
املرشوع كم يعلو عىل غريه. هلذا، كان التحول السيايس يف بلدان الكتلة الرشقية أيرس وكان العامل يشهد 

((( Salwa Ismail, The Rule of Violence: Subjectivity, Memory and Government in Syria (Cambridge University Press, (0(8(.
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التغيري السيايس يف بلدان العداء لإلمربيالية تكافئ  ما عرف بالثورات امللونة، يف حني كانت حماولة 
تدمري الدولة واملجتمع، وفق ما تشهد عليه األحداث يف فنزويال وسورية وليبيا ونيكاراغوا.. إلخ.

 ،)1982-  1964( برجيينيف  عهد  بداية  عند  االقتصادي  رهانه  لإلمربيالية  العداء  خرس 
إن  أي  فقط،  العسكري  املستوى  يف  فأكثر  أكثر  تنحرص  الباردة(  )احلرب  العاملية  القطبية  وأصبحت 
النمو  خط  كان  لقد  احلرة.  الرأسملية  للسوق  اقتصادًيا  منافًسا  يمثل  أن  يف  أخفق  االشرتاكي  اخليار 
االقتصادي السوفيايت يف تراجع مستمر، من 5.2 يف املئة بني عامي 1966 و1970 إىل 3.7 يف املئة 
بني عامي 1971 و1975، ثم إىل 2.7 يف املئة بني عامي 1976 و1980، وصواًل إىل 2 يف املئة بني 

عامي 1980 و1982، وفق ما جاء يف تقرير سوفيايت نرش بعد وفاة برجيينيف)2). 

إن عامل اليوم يبحث عن توازنه ضمن املجال اإلمربيايل نفسه، بعد أن تفكك القطب االشرتاكي 
والسيايس  االقتصادي  النقيض  هي  االشرتاكية«  »هذه  إن  يقول  ومًها  طويلة،  لعقود  عزز،  الذي 
للرأسملية، وإن االنتقال إىل االشرتاكية هو سمة العرص، بينم تبني أن ذاك القطب »االشرتاكي« مل يكن 
أكثر من ُخّراج كبري يف اجلسد اإلمربيايل وعىل »تعايش سلمي« معه، قبل أن يتفجر هذا اخلراج تلقائًيا 
أو  املنكفئة  الثورة االشرتاكية  إخفاق  بشأن حتمية  تروتسكي  ليون  لفكرة  انتصار عميل  بعد، يف  فيم 
»االشرتاكية يف بلد واحد«. لقد تفككت صورة القطبني النقيضني، وحتول حتدي خروتشوف )َمن يقرب 
َمن( إىل ذكرى تارخيية طريفة، بعد االنتهاء من مراسم دفن االحتاد السوفيايت. بات أقطاب العامل كلهم 
اليوم »إمربياليني« يتنافسون عىل طريق واحدة، ومع ذلك احتفظت فكرة »العداء لإلمربيالية«بقدرهتا 
»زومبي  يشبه  بم  الفكرية،  ودعاماهتا  السابقة  عيشها  رشوط  عن  باستقالل  احلشد،  عىل  القديمة 

أيديولوجي«.

يف الثورات واالحتجاجات الشعبية الواسعة التي عرفتها بلدان عربية منذ مطلع 2011، مل يكن 
األنظمة  بطش  بمستوى  واألردن(  ومرص  )تونس  لإلمربيالية  معادية  غري  املصنفة  األنظمة  بطش 
املعادية )ليبيا وسورية واليمن(. مع ذلك، وجد يف الداخل ويف اخلارج من يعد هذا البطش »املعادي 
لإلمربيالية« عماًل بطولًيا أو »بطًشا تقدمًيا«، أو يف أحسن األحوال نتيجة مؤملة ولكنها لغاية تستحق 
األمل؛ ألهنا رضيبة رضورية للوقوف يف وجه اإلمربيالية. أين يكمن رس التحول القمعي الرهيب يف 
هذه التجارب؟ وما الذي جيعل الناس متمسكني بأسطورة ال تدّر عليهم إال البؤس؟ )نقصد أسطورة 
»العداء لإلمربيالية«، ونقول أسطورة ألن هذا العداء ال يستطيع أن يتجاوز حدود اللغة، عىل أساس 

((( http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=59(9(9&r=0&cid=0&u=&i=0&q=.
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آليات  بـ »أسالك فوالذية« إىل املركز اإلمربيايل، وأن  البلدان  الرأسملية تشد مجيع  آليات السوق  أن 
النجاح االقتصادي يف عامل  الواضح أن  العالقة باخلروج عليها مل تفلح. من  االنفكاك من أرس هذه 
السوق اإلمربيالية ووفق قوانينها وآلياهتا االقتصادية، وفق ما يعرض  اليوم ال يكون إال من داخل 
النموذجان الصيني واهلندي مثاًل، ال يف اخلروج التمردي املحكوم عليه باإلخفاق(. ما تفسري ظاهرة 
أجهزة القمع املوازية، أي اجلمعات التي تقمع االحتجاجات من خارج أجهزة القمع الرسمية؟ وما 
الذي جيعل الناس جاهزين للتحول إىل أداة قمع غري رسمية يف يد السلطة »املعادية لإلمربيالية« التي 

تقمع الناس وتفقرهم وتذهلم؟

مفارقة التجربة النيكاراغوية

نيكاراغوا،  تشهده  ما  مع  أكرب  بصورة  اليوم  تربز  ولكنها  يربرها،  ما  السابقة  لألسئلة  كان  دائًم، 
البلد الذي احتضن جتربة »اشرتاكية« خمتلفة ُيظن أنه يمكنها أن حتقق اخرتاًقا »ديمقراطًيا« يف  وهي 
سلسلة التجارب األخرى املحبطة. يف متوز 1979، استطاع الشعب النيكاراغوي أن يطيح الدكتاتور 
)أناستاسيو سوموزا(، بعد نضال طويل قادته اجلبهة الساندينية ذات التوجه املاركيس، وقد كانت ترى 
يف نظام سوموزا بحق استعمًرا أمريكًيا بالوكالة. بعد انتصارهم، مل يقلد الساندينيون التجارب الشقيقة 
املعادية لإلمربيالية ومل تتحول »الرشعية الثورية« إىل سالح انتقام من حرس النظام القديم ومؤيديه، 
عىل سبيل املثال. عىل العكس من ذلك، ُقّدم رجال النظام القديم إىل حماكم ألغيت فيها عقوبة اإلعدام، 
وكان الشعار الذي رفعه وزير الداخلية حينها )توماس بورج، وهو أحد مؤسيس اجلبهة الساندينية 
ومن ضحايا السجن والتعذيب يف مرحلة حكم سوموزا(، هو »السخاء الثوري« بداًل من »العنف 
الثوري«. لقد دافع بورج عن هذا الشعار يف وجه احلشد الذي جتمهر بعد االنتصار مبارشة لالنتقام 

من عنارص النظام القديم.

عام  ويف  انتصارهم،  منذ  ديمقراطية  مؤسسات  بناء  يف  الساندينيون  اهنمك  االنتقام،  من  بداًل 
أن  ويمكنها  املسلح  بالكفاح  احلكم  عىل  استولت  قد  كانت  التي  الساندينية  اجلبهة  خاضت   1984
تدعي »رشعية ثورية« مؤبدة عىل غرار غريها، انتخابات رئاسية ونيابية مراَقبة، ففازت فيها وأصبح 
دانييل أورتيغا، وهو منسق اجلبهة، رئيًسا منتخًبا يستمد رشعيته من انتخابات نزهية ومراقبة، ال من 
خيوضوهنا  الساندينيون  ظل  التي  الداخلية  احلرب  من  الرغم  عىل  ذلك  كان  لقد  الواقع.  األمر  قوة 
ضد قوات الكونرتا املدعومة أمريكًيا، فكان دعمها جزًءا من فضيحة »إيران غيت« الشهرية )1985 
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التي  التالية  الرئيس األمريكي رونالد ريغان )1981 -1989(. يف االنتخابات  -1987(، يف عهد 
جرت يف عام 1990، خرست اجلبهة الساندينية االنتخابات، ولكنها مع ذلك مل تعرقل عملية تسليم 
السلطة إىل احللف السيايس املدعوم من أمريكا، وهو احتاد املعارضة الوطنية UNO الذي فاز بزعامة 

فيوليتا تشامورو. 

أرست اجلبهة الساندينية بذلك تقليد التداول السلمي للسلطة، وكانت متتلك القدرة العسكرية 
مثاًل  اجلزائر  »املعادية لإلمربيالية« يف  السلطة  فعلت  مثلم  الديمقراطي،  املسار  تعطيل  والشعبية عىل 
يف عقب فوز جبهة اإلنقاذ اإلسالمية FIS يف االنتخابات الترشيعية يف بداية عام 1991. بعد إقصائها 
ويف  األسفل  من  »العمل  مبدأ  وفق  العمل  الساندينية  اجلبهة  وعدت  االنتخابات،  عرب  احلكم  عن 
الربملان«، بحسب ما قال أورتيغا يف خطاب تسليم السلطة؛ مؤكًدا أن »أهم مسامهة قدمها الساندينيون 
للشعب النيكاراغوي هي ضمن عملية انتخابية نظيفة تعطي ضمئرنا السالم وتنري الطريق إىل تعزيز 
الديمقراطية، وإىل اقتصاد خمتلط ونيكاراغوا حرة من أي تدخل خارجي. نفتخر، نحن الساندينيني، 

بأننا فتحنا طريًقا جديدة من أجل نيكاراغوا، وهي تضاهي الطريق التي فتحناها يف عام 1979«.

عاد أورتيغا إىل احلكم يف عام 2007 عرب االنتخابات أيًضا، ولكنه بدأ هذه املرة إجراءات جتميع 
السلطة يف يديه، يف ما يشبه »انقالب القرص«، عىل العكس من امليل الديمقراطي الذي أبداه يف عقب 
االنتصار عىل قوات سوموزا. يف عودة إىل مسار التجارب الشقيقة، حظر أورتيغا األحزاب املعارضة 
تعديل  وفرض  الدولة،  ومؤسسات  العليا  واملحكمة  والرشطة  اجليش  عىل  الكاملة  السيطرة  وتوىل 
الغريب  بمزاجها  املعروفة  زوجته  عني  ثم  للرئاسة،  حمدودة  غري  ترشيح  بإعادة  يسمح  بم  الدستور 
غري  التحول  هذا  أن  هي  املفارقة  للرئيس.  نائبة  الساحرة(«  )أي  »البروجا  بـ  نيكاراغوا  يف  وامللقبة 
2006، بعد خسارته ثالث جوالت من  انتخابات عام  الفائز يف  الذي مارسه أورتيغا  الديمقراطي 
االنتخابات السابقة )يف األعوام 1990 و1996 و2001(، ترافق مع حتول فكري وسيايس ليربايل 

يبتعد به من النموذج املاركيس املستقر الذي يتسم بعدم حسبان املعايري الديمقراطية. 

هكذا، نرى يف التجربة الساندينية حالة معكوسة مما هو مألوف؛ ألن امليل التسلطي غري الديمقراطي 
واالقتصادي،  االجتمعي  املجال  يف  أكثر  ليربالية  ليربايل.  اجتاه  يف  املاركسية  عن  التحول  مع  ترافق 
وجياورها ميل متزايد إىل االستبداد السيايس وانفتاح عىل السوق الرأسملية وعنارصها الداخلية، إىل 
جانب احتكار السلطات الذي يرافقه احتكار »الوطنية«. هكذا، يكون أورتيغا من صنف املاركسيني 
الذين »تلربلوا ]من الليربالية[«، مع تكشف فشل التجربة االشرتاكية، وهو يعرض اليوم صورة هذا 
أورتيغا  أن  إًذا  يبدو  السلطة.  صاحب  موقع  من  انطالًقا  حولنا،  وافًرا  بات  الذي  الليربايل  الصنف 
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حكمه  من  املاركسية  املرحلة  أن  من  الرغم  عىل  املاركيس،  أورتيغا  من  وقمعيًة  تسلًطا  أشد  الليربايل 
الرصاع  بالفعل، وهو  »إمربيالًيا«  مدعومة  كانت  التي  الكونرتا  مع مجاعات  مسلًحا  رصاًعا  شهدت 

الذي كان مربًرا سهاًل للقمع ومجع السلطات وإدارة الظهر ألي معيار ديمقراطي. 

يف انتخابات 2006، سار أورتيغا عىل خطى الفنزوييل هوغو تشافيز والبريويف ألبريتو فوجيموري، 
بشعار  االنتخابية  محلته  أورتيغا  قاد  األصوات.  لكسب  )الكنيسة(  التقليدي  املجتمع  ود  خطب  يف 
»الرجل اجلديد«، للتخلص من صورته العسكرية واملاركسية السابقة. هلذا الغرض، ركز عىل مقولة 
السالم )أعطوا السالم فرصة(، واجتهد يف التقرب من الكنيسة، فاعتذر عن القمع الذي أحلقه هبا يف 
أثناء حكمه يف الثمنينيات، وعقد زواجه فيها ووافق عىل حظر اإلجهاض الطبي، مهم كانت األحوال 
وحتى لو كان يف استمرار احلمل خطورة عىل حياة األم. لقد ردت الكنيسة له اجلميل بإقامة قداس 
ملباركة عودة »االبن الضال« قبل موعد االنتخابات، مما ساهم يف فوزه. فضاًل عن انفتاحه عىل رأس 
املال ورجال األعمل املحليني وموافقته عىل التجارة احلرة مع الواليات املتحدة، عرب املوافقة عىل اتفاق 
التجارة احلرة مع أمريكا الوسطى )CAFTA( عموًما. لكن أورتيغا مع ذلك مل يتخل عن سالح »العداء 
لإلمربيالية« الفعال، يف االنتخابات التالية لفوزه يف عام 2006، فمنع املراقبني الدوليني »اإلمربياليني« 

من حضور االنتخابات؛ قائاًل: »إن األجدر هبم أن يراقبوا االنتخابات يف بالدهم«. 

طالب  قادها  شعبية  احتجاجات  موجة  بدأت   ،)2018( احلايل  العام  من  أبريل  نيسان/  يف 
اجلامعات، وكان أشدها ما جرى يف املناطق نفسها التي احتضنت الثورة الساندينية، قبل حواىل نصف 
قرن، وقد كان رفع الرضائب السبب املبارش هلذه االحتجاجات التي طالبت بانتخابات مبكرة. واجه 
أورتيغا املحتجني بالرصاص احلي، مما أدى إىل مقتل مئات وجرح آالف من املحتجني ونزوح عرشات 
اآلالف إىل كوستاريكا، فضاًل عن املئات من حاالت االختفاء القرسي، فهذا التقليد الشائع يف ظل 
يمينية،  بأن هذه حركات  قمعه  أورتيغا  برر  لإلمربيالية(.  املعادية  الالتينية )غري  أمريكا  دكتاتوريات 
وأما زوجة الرئيس ونائبته فوصفت املحتجني بأهنم »قلة من االنقالبيني املتآمرين، األرشار، األبالسة 
واألورويب  األمريكي  التنديد  وجه  يف  قتلهم.  ترشيع  عىل  احلال  بطبيعة  ينطوي  مما  واإلرهابيني«، 
النقد  ويغدو  لإلمربيالية«،  »العداء  وهو  يصدأ،  ال  الذي  القديم  السالح  يرفع  أورتيغا،  بإجراءات 
إثباًتا يقول: إن املحتجني  »اإلمربيايل« للقمع الوحيش الذي متارسه السلطات »املعادية لإلمربيالية« 

عمالء وإن قمعهم ممارسة وطنية. 

يكمن هنا ملمح مهم من مالمح هذا النوع من السلطات، وهو ميلها إىل عد ذاهتا معيار الوطنية 
والصواب السيايس، بم يمنحها حق التصنيف. ال حتوز السلطة »املعادية لإلمربيالية« احلق يف إدارة 
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ألجهزة  مرشوعة  لقمة  إىل  وحتويلهم  سياسًيا  وحرقهم  املحتجني  ختوين  يف  احلق  بل  فحسب،  البلد 
القانونية، واألخطر من  تتجاوز حدوده  القمع بصورة  تلقائًيا عىل توظيف جهاز  ينطوي  مما  القمع، 
ذلك هو أنه ينطوي عىل ميل دائم إىل تقسيم حاد للمجتمع وزرع بذور حرب أهلية ال تنتهي. امللمح 
املميز اآلخر هو أن جزًءا من قمع املحتجني، وهو عادة اجلزء األكثر قذارة، يكون عىل يد قوات موازية 
القوات  نيكاراغوا، تسمى هذه  الرسمية. يف  املعلن مع قواهتا  بالتنسيق غري  غري حكومية مؤيدة هلا، 
إن وجود  الدارجة.  السورية  اللغة  »الشبيحة« بحسب  قوات  نفسها  الصدم«، وهي  »قوات  املوازية 
مثل هذه التشكيالت هو التعبري عن احلرب األهلية الدائمة التي حتافظ السلطات املعادية لإلمربيالية 
نيكاراغوا بحسب  الطلب. لقد قىض الضحايا يف االحتجاجات األخرية يف  إبقائها جاهزة عند  عىل 
املتظاهرين  للقتل ال إلخافة  استخدم  الرصاص  أن  يعني  مما  الرأس،  بإصابات يف  األطباء  شهادات 
وتفريقهم، وتشري دقة اإلصابات إىل استخدام سالح القنص، مثلم شهدت سورية يف بدايات الثورة 

2011 متاًما. 

العدو املثايل 

تتحول عدوانية اإلمربيالية وتدخالهتا وميوهلا التمييزية وهنبها ثروات الشعوب، بطرائق اقتصادية 
وغري اقتصادية، إىل مادة مالئمة لتكون مركًزا لأليديولوجيا املعادية لإلمربيالية. ميزة هذا العداء هي 
وأخالقًيا  سياسًيا  مرشوع  عداء  فهو  بالفعل،  العداء  وتستحق  مستغلة  عدوانية  جهة  ضد  موجه  أنه 
ومقبول شعبًيا، وأن هذه اجلهة املعّرفة بكلمة »اإلمربيالية« واسعة النفوذ والتأثري والقدرات، بحيث 
لإلمربيالية.  العداء  سلطات  تعلنه  ادعاء  أي  للتصديق  قاباًل  يبدو  مثلم  يشء،  أي  عىل  قادرة  تبدو 
أن  يمكن  التي  واألكاذيب  االدعاءات  وتستوعب  الشعبية  إًذا  حتوز  لإلمربيالية  العداء  أيديولوجيا 
تغطي السياسات القمعية أو اإلجرامية للسلطات »املعادية لإلمربيالية«. عىل هذا، فإن السلطة التي 
ترفع راية العداء لإلمربيالية تضع سلًفا يف رصيدها كنًزا ال ينضب ويتمثل بأن هذا العداء »املرشوع« 

يتحول إىل سور يصد عدوان املجتمع ضد السلطة، كلم حترك هذا املجتمع ضد هذه السلطة. 

هناك عدو أعىل وأول وال ينبغي ألي عداء آخر أن يغطيه أو حيول دونه، واإلمربيالية عدو أعىل 
ينبغي أن يوحد السلطة والشعب، وأي حماولة لزعزعة هذه الوحدة هي يف غري مصلحة العداء التارخيي 
واألبدي لإلمربيالية، ومن ثم فهي يف خانة اإلمربيالية ولعبة من أالعيبها ومؤامراهتا وحيلها.. إلخ. 
إن التناقضات والرصاعات بني السلطة والشعب توجد دائًم، وهي قد تكون حمقة ومفهومة.. إلخ، 
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يقتيض  العداء األعىل لإلمربيالية. هذا  ولكنها تصبح مرفوضة قطًعا وتعد خيانة، حني تشوش عىل 
التناقضات وإخراس الرصاعات وتأبيد احلال، لكي ال تترسب اإلمربيالية ومترر  بطبيعة احلال جلم 
مؤامراهتا، مما يعني أيًضا أن أي تطور يف أي جمال يف احلياة السياسية أو غريها هو إنجاز حيسب للسلطة 
»املعادية لإلمربيالية«؛ ألهنا استطاعت حتقيق هذا اإلنجاز عىل الرغم من انشغاهلا يف حماربة اإلمربيالية 
كلية القدرة، وألهنا التفتت عىل الرغم من أي يشء إىل الشعب، فبنت مدرسة هنا ومشفى هناك أو 
سجنت ناشطني سياسيني »عمالء« بداًل من أن تعدمهم، أو أفرجت عن معتقلني سياسيني بداًل من 

أن ترتكهم يف السجون إىل األبد. 

هذا ما يفرس وضع مجاعة النظام السوري الفتة عىل إحدى الطرق العامة، يف بداية الثورة السورية، 
فجاجة  واألكثر  األقرب  اإلمربيايل  التجسيد  هي  إرسائيل  إرسائيل«.  هو  »العدو  عليها:  كتب  وقد 
وظلًم، وهي العدو األعىل الذي جيب أن هنمل عداءاتنا املحلية أو األهلية أمامه، لكي ال يفرت عداؤنا 
له أو ربم لكي ال ننساه. إًذا، العدو احلقيقي يف اخلارج والرضر الناجم عنه هو الرضر، وأما األرضار 
النامجة عن السلطة الداخلية، حتى لو عددناها »العدو الداخيل« )ويمكننا أن نتساهل يف القول: أحد 
املعادين لإلمربيالية(، فهي أرضار أهلية جيب أن تبقى معاجلتها يف احلدود األهلية لكي ال نخدم »العدو 
اخلارجي«. يف األيديولوجيا السياسية يصح عىل اإلمربيالية، واحلال هذه، ما يصح عىل الشيطان يف 
كلها، وحني حيتل رجال  املمكنة  الرشور  الدين وممثل  يوم  إىل  دائم  فهو عدو  الدينية،  األيديولوجيا 
الدين مواقع السلطة السياسية يف بلد ما )إيران مثاًل( فمن املفهوم أن تصبح اإلمربيالية ممثلة بأمريكا، 

بوصفها »الشيطان األكرب«. 

عىل هذا، قد تتخذ املؤامرة اإلمربيالية ضد السلطة املعادية هلا صورة قوة سياسية معارضة للسلطة 
ضد  يقًظا  يكون  أن  الشعب  عىل  لذلك،  لبوس.  ألف  يف  يأيت  فالشيطان  أيًضا،  لإلمربيالية  ومعادية 
هذه األالعيب التي تستهدف »السلطة الوطنية«، وأاّل ينخدع بأي قوة تعارض السلطة، وال يأيت ميل 
وأنصاف  االشرتاكيني  إىل  إيران  يف  األبدي  األعىل  املرشد  )من  فراغ  من  األبدية  إىل  السلطات  هذه 
االشرتاكيني األبديني، مثل كاسرتو وتشافيز وحافظ األسد وصدام حسني والقذايف، واحلكم العائيل 
يف كوريا الشملية، ثم أورتيغا الذي عدل الدستور ليستمر يف احلكم حتى أجل غري حمدود، وأخرًيا 
الرئيس الصيني يش جني بينغ الذي عدل الدستور أيًضا لالحتفاظ برئاسة أبدية مل يعرتض عليها إال 
نائبني من أصل 2963 نائًبا(؛ ألن الفكرة السياسية للسلطات املعادية لإلمربيالية تقوم عىل رضورة 
إمهال التناقضات وكبت الرصاعات، حتت راية »حماربة اإلمربيالية«. هذه الراية الفارغة واألبدية يف 

الوقت نفسه، أو قل هذه الراية األبدية ألهنا فارغة.
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ال تصل املمرسات القمعية حتت راية »معاداة اإلمربيالية« إىل حد جيعلها مرفوضة يف نظر أصحاهبا، 
مهم متادت يف دمويتها وإن وصلت إىل حدود التدمري العام واإلبادة. إهنا راية تربير ال هنائي للقمع 
الشعبي  الوسط  قليل من  قبول لدى قطاع غري  العثور عىل  دائًم يف  ينجح  أنه  التربير هي  وميزة هذا 
واملثقف، وغالًبا ما يكون هذا القبول محاسًيا ويشبه احلمسة املتعلقة بالقضايا املتصلة بعصب اهلوية. إنه 
كذلك بسبب إلباسه لبوس الوطنية، وما يدعو إىل التأمل هو أن راية »العداء لإلمربيالية” تغذي قبواًل 
مقنعة.  أدلة  دون  من  حتى  اإلمربيالية«،  »املؤامرة  بتهمة  معارض  مجهور  سحق  بشأن  ومثقًفا  شعبًيا 
املستويات  يف  »اإلمربيالية«  مع  التعامل  بحرية  ذاهتا  الراية  صاحبة  السلطة  حتتفظ  نفسه،  الوقت  يف 
كلها، من دون أن يثري هذا حفيظة اجلمهور »املعادي لإلمربيالية«. ما أن تتبوأ سلطة ما موقع »العداء 
لإلمربيالية«، حتى يصبح ما تقوم به كله »وطنًيا« ويصب يف خانة حماربة اإلمربيالية، سواء أكان ذلك 
سحًقا ألصناف املعارضني أم إيداًعا ألموال املسؤولني املحليني املنهوبة »إمربيالًيا« من الداخل لدى 
البلدان  يف  إلخ.  »اإلمربيالية«..  مع  وغريمها  والسياسة  االقتصاد  يف  تواصاًل  أم  اإلمربيالية،  البنوك 
»املعادية لإلمربيالية« التي شهدت موجات احتجاج واسعة يف السنوات األخرية )إيران وليبيا وسورية 
وفنزويال ونيكاراغوا..( تكاد تكون األحداث وتغطيتها األيديولوجية متطابقة يف األساس مع تباين 
إىل حد  اإلمربيالية مستقلة،  معاداة  أيديوجليا  إن  يقول:  بلد. هذا  أي  والتارخيية يف  الثقافية  التالوين 

بعيد، عن الواقع االقتصادي للبلد ودرجة انفتاحه عىل السوق العاملية.

انفتاح اقتصادي عىل العامل وانغالق سيايس يف الداخل

القمع املعمم هو القاسم املشرتك للنمذج »املعادية لإلمربيالية« كلها، وخيرج النموذج الصيني عىل 
القاسم املشرتك اآلخر املتمثل يف الضعف االقتصادي. تتمتع الصني، عىل الرغم من بنيتها السياسية 
وآب/  يوليو  متوز/  عدد  )يف  كوتكني  ستيفن  األمريكي  الكاتب  عنه  يقول  متني  باقتصاد  املغلقة، 
أغسطس 2018 من جملة فورين أفريز(: »سوف يكون لدى الصني قريًبا اقتصاد أكرب، بطريقة يعتد 
هبا، من اقتصاد الواليات املتحدة. إهنا ملا تتحول إىل الديمقرطية، ولن تفعل ذلك يف أي وقت قريب؛ 
ألن البناء املؤسستي الشيوعي ال يسمح بالدمقرطة الناجحة. لكن االستبدادية ال تعني الركود؛ ألن 
املؤسسات الصينية متكنت من مزج اجلدارة بالفساد والكفاءة بعدم الكفاءة، واستطاعت بطريقة ما 

إبقاء البلد ماضًيا إىل األمام واألعىل«)3). 

((( https://www.foreignaffairs.com/articles/world/(0(8-06-(4/realist-world.
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برييسرتويكا  أصداء  الصيني  النظام  أمخد  أن  بعد  يأيت  اليوم  الصني  تعرضه  ما  أن  املعروف  من 
غورباتشوف التي ترددت يف الصني، يف أواخر العقد التاسع من القرن املايض، حيث ارتكب اجليش 
من  آالف  عرشة  حواىل  سقوط  إىل  حديثة  تقارير  تشري  حيث  مني،  آن  تيان  ميدان  يف  جمزرة  الصيني 
الغورباتشويف.  التحول  السيايس والغالسنوست، عىل غرار  باالنفتاح  املحتجني واملطالبني  الطالب 
االشرتاكي  السوق  )اقتصاد  »الليربايل«  االقتصادي  النمو  هذا  أن  هو  الصني  يف  للنظر  الالفت 
واالستثمرات األجنبية املبارشة FDI وحقوق امللكية اخلاصة.. إلخ( واكبته زيادة النزوع الـ »بولييس« 
من الدولة، ومزيد من االستبداد السيايس )حذف املادة من الدستور التي وضعت يف عام 1982 يف 

عهد الرئيس دينغ سياو بينغ، وتقيد مدة احلكم بواليتني رئاسيتني(. 

»اقتصاد  السوق و  آليات  تعتمد  أن الصني ال تعرض إصالحات اشرتاكية  اقتصاديون يف  جيادل 
سوق اشرتاكي«، بقدر ما تعرض »استعادة رأسملية كاملة« تتضمن تراجع التخطيط املركزي ملصلحة 
آليات السوق ودوافع الربح وسيطرة املشاريع اخلاصة عىل حساب مشاريع الدولة، وسيطرة متزايدة 
للمشاريع واألسواق األجنبية عىل حساب املشاريع املحلية، مما ينعكس رضًرا عىل العمل يف الصني 
بنية  العاملية، إىل جانب  واملنطقة املحيطة. لكن الصني ظلت متتلك اقتصاًدا قوًيا منفتًحا عىل السوق 
أو متعايشتان حتى  الواحد، وأن هاتني احلقيقتني متالئمتان  املركزية وبنظام احلزب  سياسية شديدة 
ما  وهو  سورية،  يف  آخر  مرسح  له  كان  السيايس  واالنغالق  االقتصادي  االنفتاح  بني  التباين  اآلن. 
جتىل مثاًل بصدور مرسوم االستثمر رقم 10 يف النصف األول من عام 1991 الذي يعطي رأس املال 
اخلارجي امتيازات رأس املال املحيل نفسها، والقانون 28 الصادر يف آذار 2001 الذي يسمح بتأسيس 
مصارف خاصة، األمر الذي ال يعد تطوًرا يف عالقة سياسية أكثر انفتاًحا بني السلطة واملجتمع، إذ 
حدود  حتى  املجتمع،  عىل  السيطرة  يف  السلطة  متادي  يلجم  مدنًيا«  »جمتمًعا  السوق  قوى  تؤسس  مل 

االستباحة.

العداء لإلمربيالية من خارج السلطة

فهم العداء لإلمربيالية بوصفه عداًء خارجًيا، أي إلغاء احلضور اإلمربيايل الداخيل، يضع الشعب 
والدولة يف خانة واحدة ضد »اإلمربيالية«، األمر الذي قاد كثرًيا من األحزاب واملثقفني إىل منارصة 
يقول، عىل لسان  الفهم  البارز يف هذا  التعبري  »العداء لإلمربيالية«.  تعتاش عىل  التي  الطغم احلاكمة 
احلزب الشيوعي السوري )بكداش(: إن السياسات الداخلية للسلطات املستبدة »املعادية لإلمربيالية« 
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تدفع احلزب »املعادي لإلمربيالية« إىل املعارضة، ولكن السياسة اخلارجية هلذه السلطات هي ما يربر 
حتالف احلزب معها. كثري من األحزاب »املعادية لإلمربيالية« دخلت يف مدارات الطغم احلاكمة من 
باب العداء لإلمربيالية، وأصبحت جزًءا من تكوين هذه السلطات من خارج السلطة أو باملشاركة 
التابعة فيها. غري أن قوة الرفض التي تولدها السياسات واملمرسات اإلمربيالية ضد الشعوب املغلوبة 
نفسها  السلطات  املعادية لإلمربيالية يضطرب يف سياساته جتاه  النضالية  جعلت كثرًيا من األحزاب 

التي تعلن العداء لإلمربيالية.

هذه  متارسه  الذي  لإلمربيالية  النضايل  العداء  بني  التمييز  العام،  الوعي  يف  السهل،  من  يكن  مل 
عن  النظر  برصف  صادق،  عداء  األول  لإلمربيالية.  السلطوي  العداء  وبني  ثمنه،  وتدفع  األحزاب 
الثاين هو  بينم  السيطرة اإلمربيالية وآلياهتا،  يقاوم ميول  السياسية، وهو  أو حدوده  الفكري  قصوره 
عداء فارغ حتول بمرور الوقت إىل طريقة حكم تتعايش مع اإلمربيالية أو تندمج فيها فعلًيا وتعادهيا 
لغوًيا، مع بعض املمرسات السياسية التي تستلزمها لغة العداء، وهي اللغة التي أنتجت يف منطقتنا 
مفردة »املمنعة« ذات الداللة اخلاصة. إن كانت املقاومة تنفتح يف مرشوعها عىل التحرر، فإن املمنعة 
اآلليات اإلمربيالية،  التي تسهل  أو اإلعاقة  فاقدة للمرشوع وتنحدر إىل مستوى اإلعاقة الرضورية 
أكثر من املجاراة والقبول التلقائيني اللذين يمكنهم أن يستفزا مشاعر العداء الشعبي ويعيقا حينها تلك 
اآلليات فعاًل. العداء النضايل لإلمربيالية يصدر من فئات مناضلة عىل قناعة برضورة معاداة اإلمربيالية 
تتحمل  حترريني  وتطلع  مرشوع  ذات  فئات  فهي  نضاهلا،  تبعات  لتحمل  استعداد  وعىل  وجدواها، 
رضيبتهم النضالية. أما العداء السلطوي لإلمربيالية، فهو يصدر من سلطات مرشوعها الوحيد هو 
االستمرار يف حكم تسلطي وفاسد، ويمثل »العداء لإلمربيالية« آلة من آليات هذا االستمرار. لذلك، 

يتموج هذا العداء مع متوج دوره يف سياق سعي هذه السلطات إىل االستمرار األبدي.

يمكننا النظر إىل عالقة حزب اهلل بإرسائيل عىل أهنا نموذج من العالقة بني السلطات املعادية لإلمربيالية 
واإلمربيالية. العالقة العدائية الصادقة التي حققت نتائج حتررية فعلية )إرغام ارسائيل عىل االنسحاب 
من جنوب لبنان يف عام 2000(، انتهت إىل صورة من التعايش السلطوي بني الطرفني: سلطة االحتالل 
مقابل سلطة حزب اهلل. يف هذا التعايش، يمثل االحتالل االرسائييل يف الواقع مربر وجود احلزب، ويف 
الوقت نفسه يمثل وجود »سلطة احلزب« واقًعا مرحًيا لالحتالل، من حيث إن هذه السلطة استولت عىل 
»املقاومة« بالقوة املعنوية إلنجازها النضايل، ثم بقوة السالح والسلطة. باتت هذه »املقاومة« سلطة تقف 
يف وجه أي مقاومة شعبية ممكنة، واحتكر احلزب العداء إلرسائيل، فلم يعد ممكنًا هلذا العداء أن ينجب 

مقاومة أخرى وأصبح احلزب مصدر اطمئنان إلرسائيل، بقدر ما هو مصدر خطر. 
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الواقع مصدر رشعية للحزب، بقدر ما يمكنها أن تكون مصدر خطر عليه،  إن إرسائيل هي يف 
وعالقة التعايش هذه التي توضعت يف األرض واستقرت جيًدا بعد حرب متوز من عام 2006، متثل 
صورة للعالقة بني اإلمربيالية والسلطات »املعادية لإلمربيالية«، مع فرق مهم هو أن هذه السلطات 
ال متثل خطًرا عىل اإلمربيالية وينتهي دورها يف الواقع إىل محاية اإلمربيالية، باسم العداء لإلمربيالية. 
احتكار العداء لإلمربيالية من سلطات متعايشة مع اإلمربيالية ومتتلك وسائل قمع رهيبة، يمنع هذا 
لإلمربيالية  فعاًل  مضادة  شعبية  حركات  إنتاج  من  لإلمربيالية(  العداء  )أقصد  للتمرد  اهلائل  املولد 
وآثارها املدمرة يف الشعوب. ما يعرضه علينا الواقع من مسارات يقول: إن حتول احلركات السياسية 
الشعبية أو العسكرية املعادية لإلمربيالية إىل سلطة هو، يف الوقت نفسه، حتوهلا إىل حركات يف خدمة 
النضال  أو  لإلمربيالية  العداء  أن  هو  استيعابه  ينبغي  الذي  الدرس  معاداهتا.  راية  حتت  اإلمربيالية 
السلطة  أكانت هذه  السلطة، سواء  العموم هو نضال شعبي غري سلطوي ومن خارج  التحرري يف 

تسيطر عىل دولة أم عىل حزب. 

اخلالصة

يستتبع  االقتصاد  حترير  وأن  سياسًيا،  انفتاًحا  يستتبع  االقتصادي  االنفتاح  أن  عرصنا  يف  يبدو  ال 
حترير السياسة، مما أتاح لظاهرة السلطات املعادية لإلمربيالية أن تستمر بعد زوال نموذجها املركزي. 
هذا ما أتاح أليتام االحتاد السوفيايت أن جيمعوا بني رضورة الدخول يف السوق العاملية »اإلمربيالية« 
املعادية  السلطات  ظاهرة  واحد.  آن  يف  لإلمربيالية،  املعادية  واللغة  السلطة  عىل  األبدية  واملحافظة 
أيًضا، وبعض هذه األحزاب  السلطة  لإلمربيالية تنسخ نفسها يف صورة أحزاب سياسية من خارج 
معاداهتا  بدعوى  احلاكمة،  الطغم  مع  املوضوعي  أو  املبارش  التحالف  إىل  »العداء لإلمربيالية«  يقوده 

لإلمربيالية. بذلك، تصبح تلك األحزاب جزًءا من النظام املتعايش مع اإلمربيالية.

دائًم،  داخلية جاهزة الستقباهلا  رائجة وحتتفظ بسوق  تبقى  أيديولوجية  العداء لإلمربيالية سلعة 
التاريخ  السلعة، مهم كان هذا  بإنتاج هذه  السيايس  تارخيها  التي يسمح هلا  السلطات  منها  وتستفيد 
وطني..  خطاب  ذو  وانقالب  وطنية  حترير  حرب  ووراثة  السوفيايت  باالحتاد  سابقة  )عالقة  هزياًل 
إلخ(. ينشط إنتاج هذه السلعة وتسويقها خاصًة يف األزمات السياسية التي تلم بالسلطة املعنية. لقد 
كشف الواقع عن أن تغيري السلطات »املعادية لإلمربيالية« من أصعب املهمت التي تواجه املجتمعات 
منها  انفكاك  السلطات بصورة ال  األول هو سيطرة هذه  ثالثة عنارص:  اجتمع  إىل  نظًرا  هبا،  املبتالة 
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هبدف  املجتمع،  ضد  اجلهاز  هذا  يف  كلها  والرمزية  املادية  املقدرات  واستخدام  الدولة  جهاز  عىل 
االستمرار األبدي. الثاين هو توافر األيديولوجيا اجلاهزة دائًم لتغطية أبشع أنواع القمع، حني تواجه 
هذه السلطات احتجاجات شعبية تتحدى سلطتها وتطالب بتغيريها. الثالث هو اإلمكان املتاح هلذه 
السلطات لدخول السوق العاملية، مع املحافظة عىل أبدية السلطة، مما جيعل »اإلمربيالية« غري معنية 
لكبت  وسيلة  أفضل  االستبدادي  استمرارها  أن  هلا  يبدو  وقد  السلطات،  هذه  من  باخلالص  فعاًل 
التي متثل سمة  املتكافئة  االقتصادية غري  العالقات  إىل جانب  الفقر،  يغذهيا  التي  املحلية  الرصاعات 

إمربيالية أصيلة.

الباردة، وذهب إىل أن »اإلمربيالية« سوف  التحليل الذي برز بعد هناية احلرب  عىل العكس من 
القوى  الشيوعي«، لكي تصبح  أن تالشى »اخلطر  بعد  الثالث،  العامل  الديمقراطية يف  القوى  تشجع 
حمللون  سمه  ما  لتفادي  للتنبؤ،  قاباًل  فيها  الرصاع  تطور  ويصبح  مرئية  املجتمعات  هذه  يف  املؤثرة 
إيران. لقد خدمت األفكار  املفاجئة يف  الثورة اإلسالمية  الذي كان وراء  أمريكيون »العامل اخلفي« 
الكربى يف أكثر األحيان ستار االضطهاد وسلب الناس حقوقهم، وال سيم حني ترى السلطات يف 
وصون  للناس  املبارشة  احلاجات  تلبية  إن  الكربى.  األفكار  عن  ووكيلة  الشعب  عىل  وصًيا  نفسها 
كرامتهم هي املقياس يف أي مرشوع سيايس، وينبغي الستفتاء الناس احلر والواعي أن يكون خطوة 
التعبري عن  الناس يف  املبدأ، مع محاية حق  اقتصادية من خارج هذا  أو  رضورية ألي عملية سياسية 

رفض هذه اخلطوة، حني يظهر إخفاقها أو تتحول إىل وسيلة سيطرة عىل الناس، حتت أي راية.




