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لطبعة  مقدمة  ويف   ،1872 ع��ام  يف  ث��م     
�سيعرتف   ) ال�سيوعي   ( البيان  من  جديدة 
الكاتبان باأن اأجزاًء منه قد عفا عليها الزمن. 
غري اأن املبادئ التي ت�سمنها اأثبتت �سحتها 
الأول  "فالق�سم  يحددان  وكما  ع��ام.  ب�سكل 
من البيان ير�سم املبادئ الأ�سا�سية لل�سراع 
) بني الربوليتاريا والربجوازية ( بو�سوح 
ل مثيل له. بينما يعالج الق�سم الثاين الأفكار 
احلديثة".  العلمية  لل�سيوعية  الأ�سا�سية 
الثالث الأدب ال�سرتاكي  الق�سم  فيما ينتقد 
ت�سمن  واأخ�����ريًا  ح��ي��ن��ه.  وال�����س��ي��وع��ي يف 
اأملانيا.  بتطور  تتعلق  نبوءة  الرابع  الق�سم 
ويف الذكرى الت�سعني ل�سدور البيان ي�سفه 
الأدب  بيانات  "اأكرث  باأنه  تروت�سكي  ليون 
الآن.. تبدو  العاملي عبقرية، بطراوته حلد 
اأم�س.. حقًا  ُكتبت  وكاأنها  الرئي�سة  اأق�سامه 
اأح�سن الكاتبان ال�سابان ) كان عمر مارك�س 
29 �سنة وعمر اأجنل�س 27 �سنة ( النظر اإىل 
امل�ستقبل على نحو مل ينظر به اأحد قبلهما، 

ورمبا حتى بعدهما".
   يف حّمى ثورات 1848 الأوروبية حاول 

اأجن��ل�����س احل�����س��ول ع��ل��ى مبلغ م��ن وال���ده 
كتب  ي��اأ���س  حلظة  ويف  �سحيفة.  لإ���س��دار 
ملارك�س: "لن ن�ستطيع احل�سول على �سيء 
من والدي ال�سيخ... ولعله �سري�سل لنا األف 
طلقة لينهينا بدًل من اأن ير�سل لنا األف تالر 
لي�ساعدنا". غري اأنه جنح يف ك�سب ما يكفي 
ن�سبيًا من خالل تعومي اأربعة ع�سر �سهمًا من 
اأ�سهمه ف�سدر يف الأول من حزيران 1848 
العدد الأول من ) نيو راينيخه تزايتونغ ( 
باإعالن اأن مارك�س هو رئي�س التحرير فيما 
اأع�ساء  وولف  والأخ��وان  وويرث  اأجنل�س 
يف هيئة التحرير. وبعد ف�سل النتفا�سات 
دور  لهما  ك��ان  ال��ت��ي  الأوروب���ي���ة  العمالية 
كبري فيها وجدا نف�سيهما منفيني يف لندن، 
ال�سحيفة  م��ن  ع���دد  اأول  ه��ن��اك  واأ����س���درا 
 ،1850 الثاين  كانون  من  الأول  يف  عينها 
للدمار  معّر�سًا  كان  برمته  امل�سروع  اأن  اإّل 
تاأ�سي�س  اإع��ادة  على  وعمال  مالية.  لأ�سباب 
جمعية  وت��اأ���س��ي�����س  ال�سيوعية،  الع�سبة 
يتوقعان  وكانا  الأمل��ان.  الالجئني  مل�ساعدة 
يف هذه املرحلة حربًا عاملية قريبة وثورات 
بروليتارية ل تبقي ول تذر. ومل يقع اأي من 
ياأمالن.  كانا  كما  املحتملني  احلدثني  هذين 
ان�سقاق  اإىل  ال�سيوعية  الع�سبة  وتعر�ست 
بخيبة  ي�سعران  ال�سديقان  وراح  خطري. 
�سباط  ملارك�س يف  اأجنل�س  كتب  وقد  اأم��ل. 
اأن  املرء  "ي�ستطيع  غا�سبة:  ر�سالة   1851
يعي اأكرث فاأكرث اأن املنفى موؤ�س�سة لبد من 
اأن ي�سبح املرء فيها اأحمق وحمارًا ووغدًا 
باأن  كلية وقنع  اأن�سحب منها  اإذا  اإّل  حقريًا 
يكون م�ستقاًل ل يتعب راأ�سه حتى مبا ُيدعى 

احلزب الثوري".
   وهنا، مع احتدام �سراعاته مع خ�سومه، 
ب����داأت م�����س��اع��ب م��ارك�����س امل��ال��ي��ة.. كتب 
"زوجتي   :1852 اأي��ل��ول   8 يف  لجنل�س 
مري�سة  ال�����س��غ��رية  وي��ي��ن��ي  م��ري�����س��ة... 
اأيام  ع�سرة  اأو  ثمانية  ع�سنا  لقد  اأي�سًا... 
الآن  اأم��ا  وحدهما.  والبطاطا  اخلبز  على 

على  ح��ت��ى  ن��ح�����س��ل  اأن  ن�ستطيع  ل  ف��ق��د 
ذلك... اإننا مدينون للخباز ولبائع احلليب 
فكيف  واللحام.  اخل�سار  ولبائع  وللبقال 
بحق الأر�س اأ�ستطيع اأن اأ�سوي هذا املاأزق 

ال�سيطاين؟".
   وحينما اأنهى مارك�س كتابه ) نقد القت�ساد 
كافية  ن���ق���ودًا  مي��ل��ك  ي��ك��ن  مل   ) ال�سيا�سي 
اإىل  فكتب  النا�سر  اإىل  املخطوطة  لإر���س��ال 
اأن كتب  �سبق  اأح��دًا  اأن  اأعتقد  "ل  اأجنل�س: 
عن النقود وعانى اإىل هذا احلد من الفتقار 
اإليها. فمعظم من كتبوا يف املو�سوع كانوا 

يحتفظون معه باأطيب العالقات".
   كان الفقر و�سوء احلظ وتعا�سات املنفى 
عوامل اإعاقة مل�سروع مارك�س الفكري. وقد 
واجه ذلك ب�سالبة �سخ�سية، وبقدرته على 
الوقوع  وجتنب  ال�سدائد،  وحتمل  ال�سرب، 
حقيقة  ه��ن��اك  اأن  ب��ي��د  ال��ي��اأ���س.  وه���دة  يف 
يعود  "ل  م��ه��رن��غ:  ف��ران��ز  ي��ق��ول  م�سافة.. 
البالغة  قدراته  اإىل  مارك�س  حياة  انت�سار 
اأن ينهار يف ن�ساله  فقط. فقد كان لبد من 
وجده  ال��ذي  ال�سديق  لول  اآخ��ر،  اأو  ب�سكل 
بداأنا  ال���ذي  ال�����س��دي��ق  ذل���ك  اأجن��ل�����س.  يف 
ُن�سرت  اأن  بعد  وت�سحيته  اإخال�سه  نفهم 
ل�سداقتهما  يكن  ال�سديقني... مل  مرا�سالت 

مثيل يف التاريخ".

يف  ول�سيما  مت��ام��ًا،  متماثلني  يكونا  مل     
اأه���واوؤه  لأجنل�س  ك��ان  �سلوكهما.  طبيعة 
فتاة  مع  يعي�س  اأع��زب  وبقي  الربجوازية، 
ُت��دع��ى م���اري برييز.  اأي��رل��ن��دي��ة، اأح��ب��ه��ا، 
مع  يختلط  امل�����س��رات،  ع��ن  ي��ب��ح��ث  وك����ان 
ي�سارك  الفكتوري،  للمجتمع  العليا  الطبقة 
والولئم،  احل��ف��الت  واإق��ام��ة  ال��ن��وادي  يف 
وله  الثعالب،  �سيد  ن��زه��ات  يف  وي�سرتك 
مان�س�سرت،  ب��ور���س��ة  يف  حم��رتم��ة  م��ك��ان��ة 
التجارة والإدارة. وظل  اأعمال  وحاذق يف 
يعمل ت�سعة ع�سر عامًا يف وظائف يكرهها 
اإ�سافية  اأم��وال  على  للح�سول  اإّل  ل�سيء  ل 
وعائلته..  مارك�س  م�ساعدة  بها  ي�ستطيع 
عمره  �سديق  لدعم  نف�سه  اأجنل�س  نذر  لقد 
وقد  ال�����س��دي��ق.  ذل��ك  بعبقرية  منه  اإمي��ان��ًا 
حُت�سى  ل  وفر�س  وف��رية،  باأوقات  �سّحى 
اأن  اآخر  ب�سكل  ا�ستثمرها  ما  اإذا  ميكن  كان 
اإمتامها  ل��ه  يتي�سر  مل  فكرية  اأع��م��اًل  يبدع 
ل  ب��ه��ا،  يتحلى  ال��ت��ي  الإي��ث��ار  روح  ب�سبب 
غري. "مل يكدح اأجنل�س من اأجل �سديقه يف 
املكتب والبور�سة خالل النهار فح�سب. بل 
الأك��رب من وقت  باجلزء  كذلك ي�سحي  كان 
اأحيان  ويف  امل�����س��اء،  يف  يعمل  اإذ  ف��راغ��ه، 
كثرية حتى وقت متاأخر من الليل. فكان يف 
البدء يفعل ذلك كي يرتجم ر�سائل مارك�س 

مل  مارك�س  لأن   ) تربيون  نيويورك   ( اإىل 
الإنكليزية  اللغة  من  متمكنًا  حينذاك  يكن 
كفاية، وملّا بطل هذا ال�سبب ا�ستمر اأجنل�س 
وال�سكوك  ال�سامت".  تعاونه  يف  ذلك  مع 
الأخري  اأنقذت  ملارك�س  يبعثها  ا�ستمر  التي 
اأجنل�س  زي�����ارات  وك��ان��ت  ال�����س��ي��اع.  م��ن 
الثالث  لبناته  ف��رح  م�سدر  مارك�س  لبيت 
ذاك،  العائلة،  �سديق  اأ�سلوب  اأحبنب  وق��د 
كلها،  الأح����وال  ويف  اإي��اه��ن.  معاملته  يف 
مواهب  لأجنل�س  كان  اأن��ه  التاأكيد  من  لبد 
منبعًا  �سّكلت  وم�ستقلة  ف��ذة  ثرية،  فكرية 
كانا  مارك�س. واملنبعان  ملنبع  اآخر جماورًا 
الأع��م��اق اجل��وف��ي��ة نف�سها،  م��ن  ي�����س��دران 

وي�سبان يف نهر الفكر املارك�سي العظيم.
اأجن��ل�����س عمله مع  ال��ن��ه��اي��ة ���س��ّف��ى     ويف 
من  كافيًا  مبلغًا  موفرًا  التجارة  يف  �سريكه 
املال ملارك�س ليخرجه من حمنته امل�ستدمية 

بقية ال�سنوات التالية.
   �سغف اأجنل�س بدرا�سة العلوم الع�سكرية 
والتاريخ الع�سكري، ولهذا لُقِّب باجلرنال. 
ك��م��ا اأه���ت���م ب��ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ن غري 
جانب  اإىل  ال�����س��اأن.  بهذا  لفتة  اكت�سافات 
غو�سه يف درا�سة التاريخ العام من وجهة 
نظر املادية الديالكتيكية واملادية التاريخية. 
كتابه  ال�سدد  بهذا  اأبحاثه  ح�سيلة  وكانت 

وامللكية  العائلة  اأ���س��ل   ( ال�سيت  ال��ذائ��ع 
درا�سة  ع��ن  ف�����س��اًل   .) وال���دول���ة  اخل��ا���س��ة 
اللغات وعلم الآثار فكانت ثقافته مو�سوعية 
فكان  اأ�سلوبه  اأم���ا  م��ت��ع��ددة.  م�سادر  ذات 
وا�سحًا، ينفذ مبا�سرة اإىل الأعماق، وحادًا 
الأحيان..  من  كثري  يف  و�ساخرًا  اأحيانًا، 
ي��ق��ول ع��ن��ه ك��ات��ب ���س��ريت��ه ت��ر���س��رتام هنت 
احلياة  مارك�س:  قائد   ( املعنون  كتابه  يف 
املحب  "هذا   :) اأجنل�س  ل��ف��ردري��ك  ال��رثي��ة 
الكبري للحياة اجليدة. املدافع بحما�سة عن 
بدور  املتحم�س  واملوؤمن  الفردية،  احلياة 
كمنتدى  واملو�سيقى  والفن  والثقافة  الأدب 
عام للنقا�س، مل يكن �سيوافق على �سيوعية 
ال�ستالينيني  جميع  اإن  الع�سرين..  القرن 
يّدعون اأبوته، على الرغم اأنه كان، بكلمات 
اأخرى، من ذلك النوع من الرجال الذين كان 

�ستالني �سريميه بالر�سا�س".
   يف مطلع كانون الثاين 1866 بداأ مارك�س 
 .) امل���ال  راأ����س   ( الكبري  ع��م��ره  عمل  كتابة 
ويف اآذار 1867 اأنهى املجلد الأول لي�سدر 
�سعبة  ظ��روف  يف  وذل��ك  ذاتها.  ال�سنة  يف 
والديون.  وال��ف��اق��ة  امل��ر���س  خاللها  ع��ان��ى 
ولذا مل يفرغ كليًا من اإنهاء املجلدين الثاين 
والثالث حتى وفاته يف 1883. وكان على 
ال�سعبة  باملهمة  يتكفل  اأن  اأجنل�س  �سديقه 
امل��ذك��وري��ن م��ن بني  اإع���داد املجلدين  وه��ي 
مارك�س،  ت��رك��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ف��ح��ات  م��ئ��ات 
فن�سر املجلد الثاين يف عام 1885 والثالث 
منته  غ��ري  العمل  ك��ان  اإذ   .1894 ع��ام  يف 
هوام�س  م��ن  وي��ت��ك��ون  ك��ل��ه��ا.  باملقايي�س 
طويلة  ومقاطع  وا�ستطرادات  ومالحظات 

واأخرى ق�سرية مبعرثة.   
م��رة واح���دة ا���س��ت��اء اأجن��ل�����س م��ن الإنفاق 
غري ال�سروري ملارك�س لأنه كان حينها هو 
الآخر يعاين �سحًا يف موارده املالية. ومرة 
الذي   ( مارك�س  من  اأجنل�س  انزعج  واحدة 
الأخري  لأن   ) تكفيه  ما  الهموم  له من  كانت 
حني  وينتظر،  ي��اأم��ل  ك��ان  كما  ي��وا���س��ه،  مل 
هاتان  ولعل  برييز.  م��اري  ع�سيقته  ماتت 
اأ�سرتا  اللتان  الوحيدتان  هما  الواقعتان 
�سيئًا من اجلفاء العابر، واملوؤقت، يف عالقة 
اإن�سانية را�سخة ممتدة طوال ما يقرب من 

الأربعني �سنة.
مع  مبا�سر  متا�س  على  ال�سديقان  ك��ان     
ميكن  ل  اأدوارًا  اأدي��ا  اإذ  ع�سرهما  اأح���داث 
املوؤمترات  خ�سم  يف  واإغ��ف��ال��ه��ا  تنا�سيها 
و�سراعات  والأمم���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ع��م��ال��ي��ة 
الربجوازيني.  العمل  اأرب��اب  مع  النقابات 
واملن�سورة  املكتوبة  اآراوؤهما  لهما  وكانت 
يف م��ع��ظ��م م���ا ك����ان ي��ح�����س��ل م���ن ث����ورات 
ال�سيا�سة  وح��روب وحت��ولت يف جم��الت 

والقت�ساد يف اأوروبا والعامل.
م��ن ح��ي��اة مارك�س  الأخ����ري  ال��ع��ق��د     ويف 

ا�ستدت عليه وطاأة املر�س. اأو ميكن القول 
موته.  نحو  م���وؤمل  ب��ب��طء  مي�سي  ك��ان  اأن���ه 
من  بعيد، عدم متكنه  اإىل حد  يف�سر،  وهذا 
اأعمال كبرية خالل هذه املدة. حيث  اإجناز 
كان ي�سطر اإىل ترك العمل لفرتات طويلة. 
فكانت معنوياته تهبط، ورغبته يف الكتابة 

تفرت.
وظروف  ال�سيا�سي  الن�سال  �سنوات  اإن     
النفي وتعا�ساته، و�سعوبات و�سعه املايل، 
ل�ساعات  والكتابة  بالقراءة  ذهنه  واإره��اق 
�سريبة  يدفع  جعلته  ي��وم،  كل  من  طويلة 
ب��اه��ظ��ة، م��ق��اب��ل ذل���ك، م��ن ر���س��ي��د ج�سده 
 2 �سبابه. ويف  اأي���ام  ق��وي��ًا يف  ك��ان  ال���ذي 
جيني  زوجته  توفيت   1881 الأول  كانون 
"لقد  معلِّقًا:  حزينة  بنربة  اأجنل�س  فقال 
باملغربي  ويق�سد  اأي�سًا".  املغربي  م��ات 
وفاة  واقعة  عليه  نزلت  ثم  وم��ن  مارك�س. 
 1883 ال��ث��اين  ك��ان��ون   11 يف  ييني  ابنته 
كال�ساعقة. وكان يجل�س على كر�سي مريح 
يف 14 اآذار 1883 حني اأغم�س عينيه للمرة 
ُدفن  �ساعة  ق��ربه  ب��ه��دوء. وع��ل��ى  الأخ���رية 
األقى اأجنل�س خطابًا ق�سريًا جاء فيه: "كما 
اكت�سف داروين قانون التطور يف الطبيعة 
قانون  مارك�س  اكت�سف  كذلك  الع�سوية، 
التطور يف التاريخ الإن�ساين. تلك احلقيقة 
اأك��وام  حت��ت  خمفية  كانت  التي  الب�سيطة 
ا�سمه عرب  �سيعي�س  الإيديولوجيات...  من 

القرون، وكذلك �سيعي�س عمله".
   وتويف اأجنل�س يف لندن يف 5 اآب 1895 
تقري�سيًا  م���ق���اًل  ل��ي��ن��ني  ف���الدمي���ري  ف��ك��ت��ب 
ة:  املعربِّ الكلمات  ب��ه��ذه  ب��داأه��ا  رث��ائ��ه  يف 
قلب  اأي  ان��ط��ف��اأ..  ق��د  للفكر  م�سعل  "اأي 
ذلك  يف  ورد  ومم��ا  اخلفقان".  ع��ن  توقف 
اأجنل�س  اأ�سبح  مارك�س  وفاة  "بعد  املقال: 
لال�سرتاكيني  وامل��ر���س��د  امل�ست�سار  وح���ده 
ي���اأت���ي لطلب  الأوروب�����ي�����ني. واإل���ي���ه ك����ان 
ال�سرتاكيون  والإر�����س����ادات.  ال��ن�����س��ائ��ح 
منوا  تنمو  قوتهم  تنفك  مل  ال��ذي��ن  الأمل���ان 
و  احل��ك��وم��ي��ة  ال���س��ط��ه��ادات  رغ���م  �سريعا 
الأ�سبانيون  املتاأخرة:  البلدان  ممثلو  كذلك 
عليهم  ك��ان  الذين  وال��رو���س  والرومانيون 
فقد  الأوىل.  خطاهم  ويزنوا  ينت�سروا  اأن 
الدفاق،  الينبوع  من  ينهلون  جميعا  كانوا 

ينبوع معارف ال�سيخ اأجنل�س وجتربته".
امل�سادر:

ت��األ��ي��ف فرانز   ) م��ارك�����س  ك���ارل   ( ك��ت��اب   �1
مهرنغ.

2� كتاب ) منطق مارك�س ( يندري�س زلني.. 
ترجمة: ثامر ال�سفار.

3� مقال ) فردريك اأجنل�س.. حياته واآثاره ( 
فالدميري لينني. 

 ) للحياة  املحب  ال��رثي  اأجنل�س   ( مقال   �4
ترجمة ابت�سام عبد الله.. املدى 200/9/2

اأك��رث ما لفت الأنظار  ك��ان  امل��ذك��ور،  امل��وؤمت��ر  يف 
حكومتها  رئي�س  ل�سان  على  ال�سني  اإع���الن  ه��و 
"وين جياباو" اأن بالده قد خ�س�ست نحو ع�سرة 
مليارات من الدولرات لتقدميها قرو�سًا مي�سرة 
اىل الدول الأفريقية يف ال�سنوات الثالث القادمة، 
ال�ساحة  على  اأك��رب  دور  لعب  نيتها  تاأكيدها  ثم 
اأجل حتقيق ال�سالم وال�ستقرار  " من  الأفريقية 
م�سرية  والج��ت��م��اع��ي��ة،  القت�سادية  والتنمية 
منتجات  اإعفاء  على  عزمها  اإىل  ال�سدد  ه��ذا  يف 
تقيم  التي  تلك  من  من��وا  الأق��ل  الأفريقية  ال��دول 
معها )ولي�س مع تايوان( عالقات دبلوما�سية من 
الر�سوم اجلمركية بن�سبة 95 باملئة، وعزمها اأي�سا 
على دعم املوؤ�س�سات ال�سينية املالية املنخرطة يف 
تقدمي القرو�س اإىل ال�سركات الأفريقية ال�سغرية 
واملتو�سطة، عالوة على ا�ستمرارها يف تخفي�س 
اأو اإلغاء الديون امل�ستحقة لها على بع�س الأقطار 
الأفريقية )عقدت ال�سني منذ عام 2006 اتفاقيات 
بهذا ال�ساأن مع 31 دولة يف اأفريقيا، وبلغ اإجمايل 
مليارات  ع�سرة  نحو  ديون  من  عنها  اأ�سقطته  ما 

من الدولرات(.
ردود الفعل على اخلطوة ال�سينية كانت متباينة 
اأفريقيا. فعلى حني �سفق لها البع�س معتربا اإياها 
اىل  باإتقان  ال�سيني  التنني  �سددها  معلم  �سربة 
واأن  خ�سو�سا  الغربي"،  الإمربيايل  "الوح�س 
امل�ساعدات والتعهدات ال�سينية غالبا ما ل ترتبط 

بحقوق  تتعلق  مب�سائل  اأو  �سيا�سية  ب�سروط 
الآخر  البع�س  ف��اإن  التعبري،  وح��ري��ة  الإن�����س��ان 
والهيمنة،  ال�ستعمار  اأ�سكال  من  �سكال  فيها  راأى 
يختلف  ل  بكني  اإليه  ت�سعى  ما  اأن  افرتا�س  على 
يف  الغربية  ال�ستعمارية  القوى  اإليه  �سعت  عما 
القارة  خ���ريات  على  ال���س��ت��ح��واذ  جلهة  الأم�����س 
الرخي�سة  ال�سينية  باملنتجات  اأ�سواقها  واإغراق 
على  ال��ق��ادر  غ��ري  الأف��ري��ق��ي  املنتج  ح�ساب  على 
املناف�سة، مقابل اإنفاق بع�س الأموال هنا وهناك 
امل�ساريع  واإق��ام��ة  التحتية  البنية  حتديث  على 

ال�سحية والزراعية والرتبوية.
خطوة  النظراىل  ه��و  الأ���س��وب  ال���راأي  اأن  على 
بكني هذه يف �سياق �سيا�ستها اخلارجية الراهنة 
املتوازية مع ما بلغته من قوة اقت�سادية وعلمية 
التمدد  �سرورة  اإىل  والرامية  هائلة،  وع�سكرية 
العاملية  ال��ق��وى  ومناف�سة  الجت��اه��ات،  ك��ل  يف 
على  �سيما  ول  ال�����س��ع��د،  جميع  ع��ل��ى  الأخ����رى 
واملوارد  الطاقة  مكامن  على  ال�ستحواذ  �سعيد 

الطبيعية.
لقد وجدت بكني يف القارة ال�سمراء اأر�سا جاهزة 
ان�سغالهم  اأو  لها  الآخرين  اإهمال  ظل  يف  للتمدد 
ب��اأم��اك��ن وق�����س��اي��ا اأخ����رى، واأر����س���ا ب��ك��را غنية 
مبوارد الطاقة واملواد الأولية التي هي يف حاجة 
زنك،  نحا�س،  نيكل،  حديد،  )نفط،  اإليها  ما�سة 
األ��وم��ن��ي��وم، اأخ�����س��اب(. ع��الوة على ذل��ك وجدت 

واملر�س  الفقر  ال�سا�سعة  ال��ق��ارة  ه��ذه  يف  بكني 
التحتية  والبنية  امل�ستفحلة  والبطالة  واجلهل 
املهرتئة، وغري ذلك من الأمور التي ميكن عالجها 
اأجل  من  والقرو�س وال�ستثمارات  بامل�سروعات 

ك�سب ود وثقة الأفارقة وحكوماتهم.
التبادل  حجم  ي�سل  اأن  غريبا  يكن  مل  هنا  وم��ن 
التجاري ما بني الطرفني يف عام 2008 اإىل رقم 
بعدما  دولر،  م��ل��ي��ارات   107 ه��و  م�سبوق  غ��ري 
كانت قيمته يف عامي 2000 و 2006 هي 15 و 

55 مليار دولر على التوايل.
ت�ستحوذ  اأن  غريبا  يكن  مل  نف�سه  ال�سياق  ويف 
ال�سني مبفردها على 13 باملئة من اإجمايل ناجت 
افريقيا  يف  ال�سني  تنفذ  واأن  النفط،  من  القارة 
بني  ما  ي��رتاوح  م�سروع   1600 نحو  الآن  حتى 
واإن�ساء  املائية  الطاقة  وحمطات  ال�سدود  بناء 
ومراكز  وامل���دار����س  امل�ست�سفيات  و  امل�����س��ارف 
الغزل  معامل  و  الأم��ي��ة  وحم��و  امل��الري��ا  مكافحة 
مثل  التحتية  والبنية  املناجم  والن�سيج وتطوير 

الطرق و�سبكة الت�سالت واملياه.
اخلطوة  تثري  اأن  غريبا  يكن  مل  اأي�سا  هنا  ومن 
يتلوها  ق��د  وم��ا  �سبقها  وم��ا  امل��ذك��ورة  ال�سينية 
ال�سني  كانت  اأن  املا�سي، يوم  جملة من ذكريات 
القارة  لها يف  اإيجاد موطئ قدم  تتطلع فقط اىل 
م���ن خ���الل ا���س��ت��غ��الل الأخ������رية ك�����س��اح��ة حرب 
اإيديولوجية ملناف�سة الغرب والحتاد ال�سوفيتي، 

القيام  و  ال�سالح  حمل  على  �سعوبها  وحتري�س 
اأجل  من  "احلرب  �سعار  حتت  ع�سابات  بحرب 

ال�ستقالل واحلرية والكرامة".
ومن الذكريات التي ل تزال عالقة باأذهان اجليل 
اأي�سا، اجلولة النادرة التي  ال�سابق من الأفارقة 
قام بها رئي�س الوزراء ال�سيني الأ�سبق "�سو اإن 
لأي" يف عام 1963 والتي �سملت عددا من الأقطار 
واجلزائر  م�سر  مثل  وق��ت��ذاك  املهمة  الأفريقية 
اأن حتقق  لكن دون  وال�سودان واملغرب وغينيا، 
اأهدافها املتمثلة يف اإقناع تلك الدول بال�سطفاف 
خلف بكني وف�س �سراكتها مع مو�سكو اأو الغرب، 
وذلك لأن ال�سني مل تكن وقتذاك يف حالة تتيح لها 
مناف�سة الغربيني والرو�س، ب�سبب و�سعها كدولة 
زراعية من �سمن دول العامل الثالث، وهو الأمر 
اأدى اىل حدوث �سدمة لدى النظام املاوي  الذي 
وبالتايل قراره بالنكما�س على نف�سه والعتماد 

على ذاته وتركيز �سيا�ساته على الداخل.
الرئي�س  قيام  حتى  �سائدا  ظل  لئن  املنحى  ه��ذا 
عام  يف  نيك�سون  ريت�سارد  الأ�سبق  الأم��ري��ك��ي 
والتي  ب��ك��ني،  اىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  برحلته   1971
النفتاح  ب�سرورة  ال�سينية  القيادة  ق��رار  ت��اله 
ال���ت���دري���ج���ي ع���ل���ى اخل�������ارج ع����رب ال��ب��واب��ت��ني 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة، ف��اإن��ه ت��غ��ري تغريا 
واإنتقال  تونغ  ت�سي  م��او  وف��اة  بعد  دراماتيكا 
هي�سياو  "دينغ  الإ�سالحي  الزعيم  اىل  ال�سلطة 

ال�سني  تخلي  يف  الف�سل  اإليه  يعود  بينغ" الذي 
ت�سدير  و�سيا�سات  الراديكالية  ال�سعارات  عن 
ب�سيا�سات  عنها  وال�ستعا�سة  الإي��دي��ول��وج��ي��ا 
ال�سني يف  خارجية برغماتية مرنة عمادها دمج 
القت�ساد العاملي وحتديث البالد عرب ال�ستعانة 
بالتقنيات اخلارجية وروؤو�س الأموال الأجنبية.
وهكذا، بعدما كانت التجارة اخلارجية ال�سينية 
�سيئا ل يذكر، اأرتفع حجمها بعيد زيارة نيك�سون 
 15 اىل  قيمتها  لت�سل    1975 عام  يف  وحتديدا 
مليار دولر. وما بني تويل دينغ ال�سلطة ووفاته 
من  التجارة  تلك  قيمة  ارتفعت   1997 ع��ام  يف 
التجارة  �سارت  بل  دولر،  مليار   325 اىل   21
اخلارجية متثل نحو 44 باملئة من الناجت القومي 
قبلة  ال�سني  و���س��ارت   ،2000 ع��ام  لأرق���ام  طبقا 
لزعماء العامل ورجال الأعمال، و�ساحبة ح�سور 

قوي على امل�سرح الدويل.
�ساهمت  التي  اخلارجية  العوامل  اأهم  من  ولعل 
دائمًا  مقعدًا  ال�سني  اح��ت��الل  ال��ت��ح��ول،  ه��ذا  يف 
خلفا   1971 ع��ام  م��ن  اب��ت��داء  الأم���ن  جمل�س  يف 
ب��دول كثرية،  ال��ذي دف��ع  لتايوان، وه��و احل��دث 
اأفريقية وغري اأفريقية، خلطب ود بكني عرب قطع 
مع  الدبلوما�سية  وغ��ري  الدبلوما�سية  روابطها 
فمثال  الأخري كثرية،  ال�سق  تايبيه. والأدل��ة على 
الروؤ�ساء الأفارقة  يف عام 1997 وحده بلغ عدد 
الذين قاموا بزيارات ر�سمية لل�سني 40 رئي�سا. 

التجاري  التبادل  حجم  و�سل   1999 ع��ام  ويف 
 6.5 اإىل  الأفريقية  القارة  دول  و  ال�سني  بني  ما 
�ست  غ�����س��ون  يف  ال��رق��م  ل��ريت��ف��ع  دولر،  م��ل��ي��ار 
�سنوات فقط اإىل 39.7 مليار دولر. كما واأن عدد 
ال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سينية العامة واخلا�سة 
العاملة يف اأفريقيا اأرتفع اإىل 800 موؤ�س�سة تعمل 
بني  ما  مدتها  ت��رتاوح  واتفاقيات  عقود  مبوجب 
لالنتباه يف  الالفت  الآخر  الأمر  عاما.  15 و 20 
ال�سينيني  الأطباء  اأعداد  تزايد  كان  ال�سياق  هذا 
يف  عددهم  و�سل  حتى  القارة  دول  يف  العاملني 

اإحدى الفرتات اإىل 15 األف طبيب وطبيبة.
�سمن  الع�سكري  التواجد  ت�سمل  الأخ��رى  الأدل��ة 
اأو خارج نطاق امل�ساركة يف قوات حفظ ال�سالم 
اأكرث  هناك  ك��ان  مثال   2006 ع��ام  ففي  ال��دول��ي��ة. 
يعتمرون  �سيني  و���س��اب��ط  ج��ن��دي   1500 م��ن 
حفظ  ق���وات  �سمن  ويعملون  ال���زرق  القبعات 
الكونغو  ليبرييا وجمهورية  الأممية يف  ال�سالم 
الروابط  ت��ن��ام��ي  ع��ل��ى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة. وك��دل��ي��ل 
الع�سكرية ما بني الطرفني، كان هناك 14 ملحقا 
يف  ال�سينية  ال�سفارات  �سمن  يعمل  ع�سكريا 
اأفريقية  دولة  مقابل 18  عام 2007،  اأفريقيا يف 
�سفاراتها يف بكني ملحقون ع�سكريون.  كان يف 
عالوة على الأ�سلحة التي باعتها ال�سني لأفريقيا 
والتي بلغ اإجمايل قيمتها نحو 142 مليون دولر 

حتى عام 1977.
– الأفريقية على  ال�سينية  الروابط  ومل تقت�سر 
والع�سكرية،  والتجارية  القت�سادية  املجالت 
�سعي  بدليل  الثقايف،  املجال  اىل  تعدتها  وامن��ا 
يف  وح�سارتها  ثقافتها  ن�سر  اىل  احلثيث  بكني 
القارة ال�سمراء من خالل تاأ�سي�س املراكز الثقافية 
موري�سو�س  يف  كونفو�سيو�س"  "معهد  امل�سماة 
�ساهمت  وقد  بنني و غريها.  وم�سر وجمهورية 
هذه املراكز يف تدري�س اللغة ال�سينية لالأفارقة، 
التحاقهم  ت�����س��ه��ي��ل  يف  ب�����دوره  ���س��اه��م  وه�����ذا 
للعمل  هجرتهم  ت�سهيل  اأو  ال�سينية  باجلامعات 
يف ال�سني )ت�سري الإح�سائيات الر�سمية ال�سينية 
اإىل اأن اأكرب جالية اأفريقية يف ال�سني هي اجلالية 
�سخ�س  األ���ف   20 نحو  م��ن  املكونة  النيجريية 
مابني طالب ومهاجر، وذلك مقابل نحو 750 األف 
�سيني يقيمون ويعملون يف امل�سروعات املختلفة 

يف اأفريقيا(.
امل�سادر  تذكر  املعا�سرة.  العالقات  ع��ن  بعيدًا 
باأفريقيا تعود اىل  ال�سني  اأن عالقات  التاريخية 
امليالد،  قبل   220 و   202 عامي  ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة 
عهد  م��ن  نقدية  م�سكوكات  على  اع��ت��م��ادًا  وذل��ك 
يف  عليها  العثور  مت  قينغ"  و  "مينغ"  �ساللتي 
التانزانية  وزجن���ب���ار  ال�����س��وم��ال��ي��ة  م��ق��ادي�����س��و 
لأفريقيا.  ال�سرقي  ال�ساحل  م��دن  من  وغريهما 
اىل  و�سل  من  اأول  فان  نف�سها،  للم�سادر  وطبقا 
الأدم����ريال  ك���ان  ال�سينيني  م��ن  الأف��ري��ق��ي  ال���رب 
القرن  موانئ  اىل  �سفنه  و�سلت  الذي  "زينغ" 
الهدايا  حامال  موزانبيق،  و�سواحل  الأفريقي 
من  اأول  اأم��ا  "مينغ".  الإم��رباط��ور  من  حلكامها 
الرحالة  كان  فقد  الأفارقة  من  ال�سني  اىل  و�سل 
يف  و�سلها  بطوطة" التي  "ابن  الأ�سهر  املغربي 
حدود عام 1345 ميالدية قادما من الهند، وكتب 
الغريبة  وع��ادت��ه��م  اأهلها  وحكمة  عجائبها  ع��ن 
والدينية  الجتماعية  وطقو�سهم  اأح��وال��ه��م  و 

�سفحات مطولة.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

عبد اهلل املدين

�سعد حممد رحيم

�لتنني �لأ�سفــر �إذ يتمــدد فـي �لقـــارة �ل�ســـمــر�ء

ــس: �ــســد�قــة يف نـــور �لــفــكــر و�حلــيــاة ــ� ــل ت�����اري�����خ مــاركــ�ــس و�أجن

م�����ن ه���ن���اك

كارل مارك�س فردريك اجنل�س

ما بني الثامن والتا�سع من 
�سهر نوفمر/ ت�سرين الثاين 

املا�سي �سهدت مدينة �سرم 
ال�سيخ امل�سرية انعقاد املوؤمتر 

الوزاري الرابع للمنتدى 
ال�سيني – االأفريقي، الذي 

ينعقد كل ثالث �سنوات. 
وقريبا جدا �ست�ست�سيف 

بكني منتدى ال�سني – اأفريقيا 
للتنمية والتعاون ال�سناعي 

2009 برعاية جمعية التعاون 
ال�سيني ومب�ساركة وزراء 

�سناعة ورجال اأعمال من اأكثـر 
من 40 قطرا اأفريقيا.

املوؤمتر الوزاري الرابع للمنتدى ال�صيني - االفريقي


