
العملية  م��ه��ن��د���س  ي����دور ح���ول  ال��ن��ق��ا���س  وع����اد 
رجل  اعتربه  البع�س  جوربات�شوف.  ميخائيل 
ا�شالح كبري راح �شحية ا�شالحته غري املدرو�شة 
القيادية، واتهمه البع�س بانه  و�شعف موؤهالته 
كان  التي  الكربى  الدولة  انهيار  يف  ال�شبب  كان 
ا�شمها االحتاد ال�شوفياتي، وما جره من تداعيات 
ال�شوفياتية  واجلمهوريات  رو�شيا  على  كارثية 
�شابقا، بل والعامل اجمع وما زالت تبعاتها ماثلة 
حلد اليوم، متمثلة اي�شا بانهيار التوازن الدويل 
القومية واالقليمية وانتعا�س  ون�شوب احلروب 
مظاهر العدوان وحل امل�شاكل الدولية با�شتعمال 
االزم���ات،  وت��ف��اق��م  االره����اب  ب�شحوة  و  ال��ق��وة 
ناهيك عن تردي احلياة برو�شيا واجلمهوريات 
جوربات�شوف  �شخ�شية  ت��ق��ومي  ان  االخ����رى. 
�شتظل لفرتة طويلة قادمة حمل �شجال ونقا�س، 
وا�شالح  �شالم  كرجل  عنه  البع�س  و�شيدافع 
�شينظرون  واخ��رون  �شمويل،  نظام  على  اجهز 
نرج�شيته  �شحية  راح  �شعيف  ���ش��ي��ا���ش��ي  ل��ه 
وفتت  املحيط  والعامل  لالحداث  تقديره  وخطاأ 
املفرت�س  من  كان  ا�شرتاكية  وجتربة  دولة  اول 
للنظام  البديل  لتكون  اليجابية  جوانبها  تطوير 
الر�شمايل الالعادل.ولكن التاريخ �شيقول حكمه 

عليه بعد نهاية العملية التي اطلقها.  
منتخب  ���ش��وف��ي��ات��ي  رئ��ي�����س  اول  م��ن  ف��امل��وق��ف 
كانت  الت�شعينات  يف  جوربات�شوف  ميخائيل 
كاد  او  اختفى  قد  جنمه  وك��ان  االل���وان.  متعدد 
منه  ال��ع��ام  ال���راي  اتخذ  حيث  برو�شيا،  خا�شة 
موقفا قا�شيا. ولكن مع االقرتاب من بداية القرن 
ال�شئ،  بع�س  تتغري  ال�����ش��ورة  ب���داأت  ال��واح��د 
باعتباره  عنه  تكتب  االع���الم  و���ش��ائ��ل  وراح���ت 
ال�شخ�س الذي خل�س البالد من احلكم ال�شمويل 
الدميقراطية  وا���ش��اع  اال���ش��الح  عملية  ود���ش��ن 
ومنذ  االعالم  و�شائل  فان  لذلك  ا�شافة  والتغيري 

عام2000 راحت تنقل ت�شريحاته واقواله.
و�شائل  ان  العام  الراي  لدرا�شة  معطيات  وقالت 
ا�شم  ذك���ر  ع��ل��ى  ج����اءت   2003 اىل   2000 م��ن 
جوربات�شوف 12 األف مرة. وعلى وفق معطيات 
ا�شمه  ذكرت  االعالم  و�شائل  "ميديالوجيا" فان 
التي  امل���واد  ان  علما  م���رة.  األ���ف   68 م��ن  الك��ر 
من  بكثري  اك��ر  كانت  ال�شلبي  بالنقد  تناولته 
مادة  اآالف   8 ففي  ايجابية.  بروح  اليه  اال�شارة 
ال��الذع  للنقد  ج��ورب��ات�����ش��وف  تعر�س  �شحفية 
و300  ال���ف  يف  م��دح��ه  ج���رى  بينما  وامل���ري���ر، 
حمايد  مبوقف  الباقية  امل���واد  م��ادة.وات�����ش��ف��ت 
خطوة  كل  تتابع  ال�شحافة  وراح��ت  واخباري. 

يقوم بها مهند�س البريي�شرتويكا. 
ويف عام 2004 كلف فالدميري بوتني، الذي كان 
حينها رئي�شا لرو�شيا، اول رئي�س �شوفياتي اي 
ميخائيل غوربات�شوف ان ميثل رو�شيا مبرا�شيم 
ت�شييع الرئي�س االمريكي الراحل رونالد ريغان 
مفاو�شات  ق��رب وخ��ا���س معه  ع��ن  ع��رف��ه  ال���ذي 
مريرة. وا�شارت ال�شحافة حينها اىل ان �شعبية 
عام  اك���ر.ويف  ات�شعت  ذل��ك  بعد  غوربات�شوف 
من  االو�شمة  تلقي  غوربات�شوف  وا�شل   2005
 20 م��رور  مبنا�شبة  الدولية  املنظمات  خمتلف 
العام  ويف  "البريي�شرتويكا"  تد�شني  على  عاما 
يف  له  وا�شري  عاما   75 بلوغه  مبنا�شبة  التايل 

و�شائل االعالم حوايل 9 االف مرة. 
ما  وحل��د  ان��ه  جوربات�شوف  �شعر   2007 ويف 
زعيم الراي العام. ووجه انتقادات حادة حلزب 
الرو�شية  للقيادة  امل��وايل  املوحدة"  رو�شيا   "
احلاكم.وح�شل  احل���زب  ب��ان��ه  يو�شف  وال���ذي 
امليدالية  ع��ل��ى   2008 ع���ام  يف  ج��ورب��ات�����ش��وف 
الد�شتوري  امل��رك��ز  ا�شتحدثها  التي  االمريكية 
ال��وط��ن��ي االم��ري��ك��ي.ويف خ��ري��ف ال��ع��ام نف�شه 

ا�شتعاد �شفة الرئي�س. 

ال��ث��اين  ال�����ش��ع��ود  ذروة   2009 ع����ام  وغ�����دا 
ال�شباب  اجلديد  �شعوده  وع��اد  جلوربات�شوف 
عديدة من بينها مرور 20 عاما على انهيار جدار 
برلني.فقد جرت دعوة غوربات�شوف لالحتفاالت 
غوربات�شوف  يلفت   2010 عام  باملنا�شبة.ويف 
 25 م��رور  مبنا�شبة  امل��رة  وه��ذه  لنف�شه  االنظار 

عاما على انطالقة البريي�شرتيكا.

�سيء من ال�سرية الذاتية
 2 يف  غوربات�شوف  �شريغيفت�س  ميخائيل  ولد 
يف  الواقعة  بريفولني  قرية  يف   1931 مار�س 
عائلة  من  رو�شيا(  )جنوبي  �شتافربول  منطقة 
رو���ش��ي��ة- اوك���ران���ي���ة. وان��ه��ى يف ع���ام 1950 
ميدالية  على  بح�شوله  امل��در���ش��ة  يف  ال��درا���ش��ة 
ف�شية ، ومن ثم التحق بكلية احلقوق يف جامعة 
امتحانات  اي  يقدم  ان  دون  احلكومية  مو�شكو 
دخول ، او حتى دون اجراء مقابلة �شخ�شية معه 
قبل االلتحاق باجلامعة كما هي العادة. ويرجع 
عمالية-  ا�شرة  من  كونه  اىل   ، ذل��ك  يف  ال�شبب 
اجلائزة  واىل   ، العمل  خ��ربة  واىل   ، فالحية 
احلكومية الرفيعة التي ح�شل عليها- راية العمل 
احلمراء ، واىل قبول تر�شيحه يف ال�شف العا�شر 
كع�شو للحزب ال�شيوعي ال�شوفياتي ."… ويف 
م�شرية  بداأت  بالذات  احلكومية  مو�شكو  جامعة 
اعادة التفكري الطويلة يف تاريخ البالد للحا�شر 

غوربات�شوف  ميخائيل  واأ�شبح  وامل�شتقبل". 
للجنة  العام  االم��ني   1985 عام  مار�س  �شهر  يف 
وبداأت   . ال�شوفياتي  ال�شيوعي  للحزب  املركزية 
الدميوقراطية  م�شرية  ال�شلطة  اىل  جميئه  مع 
 . ي�شمى"البري�شرتويكا"  م���ا  او  ال���ب���الد  يف 
وا�شبحت القوة الدافعة لها �شعاري "ال�شفافية" 
و"االنفتاح" ، ومت اعداد برنامج انتقلت ال�شلطة 
يف  االول  ال��ربمل��ان  اىل   1990 ع��ام  يف  مبوجبه 
التاريخ ال�شوفياتي . ويف 15 مار�س عام 1990 
لالحتاد  رئ�شيا  غوربات�شوف  ميخائيل  انتخب 

ال�شوفياتي . 
وخالل اعوام 1985- 1991 حدث تغيري جذري 
ال�شوفياتي  واالحت��اد  الغرب  بني  العالقات  يف 
حالة  اىل  ال��ع��داء  حالة  م��ن  العالقات  حتولت   ،
يف  احل��ا���ش��م  ال���دور  اع��م��ال��ه  ولعبت   . ال�شراكة 
الت�شلح  " و�شباق  الباردة  "احلرب  الق�شاء على 
 15 يف  وح�شل  املانيا.  توحيد  ويف   ، النووي 
لل�شالم  نوبل  جائزة  على   1990 ع��ام  اوكتوبر 

لقاء خدماته الكبرية كا�شالحي بارز . 
ا�شتقالته  ق���دم   1991 ع���ام  دي�شمرب   25 ويف 
ن�شاطه  يف  ا���ش��ت��م��ر  ان���ه  اال  ل��ل��دول��ة.  ك��رئ��ي�����س 
ال�شندوق   1992 ع��ام  يف  واأ�ش�س   . ال�شيا�شي 
االقت�شادية  االج��ت��م��اع��ي��ة-  ل��الب��ح��اث  ال����دويل 
وال�شيا�شية )�شندوق غوربات�شوف( . وي�شارك 
ال�شيا�شية  احل��ي��اة  يف  بن�شاط  غ��ورب��ات�����ش��وف 

لرو�شيا : وكان احد املر�شحني للرئا�شة الرو�شية 
يف عام 1996 . كما ا�ش�س ميخائيل غوربات�شوف 
الرو�شي  ال��دمي��وق��راط��ي  االج��ت��م��اع��ي-  احل���زب 
خالل  غوربات�شوف  وق���ام    )  2007  -2001(
اعوام 1992 – 2008 ب266 زيارة دولية ، زار 
فيها 50 دولة .وح�شل على اكر من 300 جائزة 
، ودبلوم . ون�شر منذ عام 1992 عدة ع�شرات من 

الكتب يف 10 لغات.
 وي���ق���ول  ج��ورب��ات�����ش��وف يف اخ���ر ح��دي��ث له 
و�شوله  ان  غ��ازي��ت��ا  نيزافي�شيمايا  ل�شحيفة 
يف  جاء   1985 عام  ال�شوفياتي  االحتاد  لرئا�شة 
القدمي  اجليل  رح��ل  حيث  االج��ي��ال،  تغري  اط��ار 
نف�شه يف  وانه وجد  �شبابا،  اكر  قيادة  وجاءت 

�شدة احلكم بحكم هذا التغيري.
اخلطوات  مبرحلة  م��ر  وفريقه  ب��ان��ه  وي�شبف 
الدميقراطي  للتطور  ال��ب��داي��ة  وو���ش��ع  االوىل 
من  االك���رب  ال��ق�����ش��م  تنحية  وال��ع��الن��ي��ة.وج��رى 
ال�شوفياتي  االحت��اد  قيادة  من  القدمي  احلر�س 
اذ  بحيوية   يتحرك  راح  املجتمع  ال�شابق.وان 
جدية  تقييمات  ل��ط��رح  م�شتعدا  ك���ان  ان���ه  الح 
بحياة  االخرية  ال�شنوات  يف  وال�شيما  لتاريخه 
البالد وان هذا جرى ب�شراحة ومبا�شرة بغ�س 
هذا  تزامن  اىل  ال�شخ�شيات.ويلفت  عن  النظر 
التحول مع تطبيع عالقات مو�شكو بدول الغرب 
االمريكية  املتحدة  الواليات  مع  االول  وباملقام 
ل  توقفها  بعد  ال�شني  مع  العالقات  وا�شتوؤنفت 
كان  التي  ال�شالح  نزع  �شيا�شة  وب��داأت  عاما   30
لها اهمية كربى لرو�شيا وللعامل اجمع نظرا الن 
اخلطر النووي خيم على العامل اجمع وكانت تلك 
قرارات خطرية على خلفية انتهاء احلرب الباردة 
وانعك�س كل هذا على االحتاد ال�شوفياتي رو�شيا 

حاليا وعلى اوروبا والعامل اجمع.
باال�شالح  ي�شرع  ومل  جوربات�شوف  تاخر  رمبا 
قد  الوقت  ك��ان  العملية   ب��داأ  وحينما  ال�شيا�شي 
واليمني،  الي�شار  من  خ�شومه  جتمع  ،فقد  فات 
الراحل  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  ف��ري��ق  وان  ال�شيما 
بوري�س يلت�شني اأراد  التخل�س من غوربات�شوف 
ب���االع���الن ع��ن تفكيك االحت���اد  ث��م��ن ح��ت��ى  ب���اي 
ال�شوفياتي ل�شحب ب�شاط احلكم من حتت اقدامه 
.ومل يتعامل جوربات�شوف مع خ�شومه بق�شوة 
ينبذ  ال��ذي  احل�شاري  التعامل  اطر  يف  وحت��رك 
ا�شتخدام العنف و الي�شمح باراقة دماء، رغم ان 

العمليه مل متر من دون ذلك. 
 ومن ال�شعوبة ا�شدار حكم نهائي على �شخ�شية 
لعبت دورا على نطاق دويل مثل جوربات�شوف، 
فرزتها  التي  وااليجابية  ال�شلبية  اجلوانب  فان 
وتداعياتها  اجلوربات�شوفية  اال�شالحات  عملية 
�شخ�شه  على  احل��ك��م  وي��ج��ري  م��اث��ل��ة،  م��ازال��ت 
وا�شالحاته، من منظور ا�شتفادة او ت�شرر هذا 

الطرف او ذاك منها.

ي���زوالن حينما  االإ���ش��ت��غ��راب وال��ده�����ش��ة  اأن  غ��ري 
وذلك  مق�شودة،  االإقت�شاد  �شرب  عملية  اأن  نعلم 
"احلزب  االإئتالف احلاكم بقيادة زعيم  بغية منع 
"اأبهي�شيت  احل��ك��وم��ة  رئي�س   / الدميقراطي" 
فيجاجيفا" من اإ�شتثمار ما حققه من رفع معدالت 
العام  خ��الل  باملئة   5 اإىل  الكلي  املحلي  ال��ن��اجت 
الربملانية  االإنتخابات  يف  حزبه  ل�شالح  احل��ايل 
هذه   .  2011 ع��ام  يف  ر�شميا  اإج��راوؤه��ا  امل��زم��ع 
االإنتخابات التي قد ي�شطر "فيجاجيفا" اإىل تقدمي 
املعار�شة  ق��وى  �شغوط  جنحت  ما  اإذا  موعدها 
التي يحركها "�شيناواترا" من منفاه االإختياري. 
اأن ي�شتنبطه من جلوء  اأما الدليل فيمكن للمتابع 
ذوي القم�شان احلمراء اإىل التظاهر واالإعت�شام 
والدخول يف عمليات كر وفر مع قوات االأمن يف 
وحتديدا  بانكوك،  العا�شمة  من  ح�شا�شة  مواقع 
�شريانها املايل املتج�شد يف حميط �شارع "�شيلوم" 
"بنك بانكوك" الذي يعترب من  )حيث يوجد مقر 
اإحت�شانا  واأكرها  املالية  البالد  موؤ�ش�شات  اأكرب 
التجاري  قلبها  ث��م  االأج��ن��ب��ي��ة(،  ل��الإ���ش��ت��ث��م��ارات 
املتج�شد يف حميط مركز التجارة العاملي الذي مت 
جتديده موؤخرا. اإن ما حدث ويحدث يف تايالند 
واملعار�شة  احلكم  ب��ني  �شيا�شية  مماحكات  م��ن 

على  ج��دي��دا  اأم���را  لي�س  الع�شكرية،  واملوؤ�ش�شة 
هذه البالد، بطبيعة احلال، الأن تاريخها املعا�شر 
مليء باأحداث مت�شابهة. غري اأن اجلديد هذه املرة 
ال�شراع  ي�شبه  ما  اإىل  املماحكات  تلك  حتول  هو 
اإدعائه  عرب  "�شيناواترا"  يغذيه  ال��ذي  الطبقي 
باأنه يعمل من اأجل الفقراء، واأن عودته اإىل احلكم 
كفيل مبحو الفقر نهائيا من البالد خالل عام واحد 
ح�شب   - "فيجاجيفا"  حكومة  تعمل  فيما  فقط، 
قوله – ل�شالح الطبقات االأر�شتقراطية واملدينية 
هذا  فقط.   املتعلمة  والنخب  املدينة(  اإىل  )ن�شبة 
يف الوقت الذي يتهمه فيه خ�شومه باأنه ال يعمل 
ي�شتغل  واأن���ه  اخل��ا���ش��ة،  م�شاحله  اأج���ل  م��ن  اإال 
يف  االإ�شتغال  من  كونها  التي  الطائلة،  ال��روات 
والتعامل  العقارية  وامل�شاربة  االإت�شاالت  جمال 
يف ���ش��وق االأ���ش��ه��م، يف ���ش��راء ال����والء وال���ذمم 
واالأ�شوات االإنتخابية عرب اإقامة بع�س امل�شاريع 
التنموية يف معقله االإنتخابي يف �شمال تايالند، 
واإ�شتعدادهم  املناطق،  تلك  مواطني  فقر  م�شتغال 
ملنا�شرة اأي �شيا�شي يخفف من اأزماتهم املعي�شية 
بل  النهائية.  ومقا�شده  اأهدافه  عن  النظر  بغ�س 
باأن  للقول  ذل��ك  من  اأبعد  الرجل  خ�شوم  يذهب 
وبالتايل  لها،  ح��دود  ال  "�شيناواترا"  طموحات 

امللكي،  النظام  املطاف  نهاية  يف  ي�شتهدف  فهو 
البالد  لعاهل  ال�شحية احلرجة  الظروف  م�شتغال 
العمر  يف  اأدونياديت" وتقدمه  "بهوميبون  امللك 
وعدم متتع ويل عهده االأمري "فاجريالونغكورن" 
البالغ من العمر 53 عاما ب�شعبية جارفة. ولعل ما 
وغريها  االإدع���اءات  هذه  مثل  رواج  على  ي�شاعد 
حولها  واالإخ��ت��الف  بكثافة  لها  ال�شارع  وت���داول 

عدة اأمور: 
اأول����ه����ا امل���ا����ش���ي ال����رادي����ك����ايل ل���ق���ادة احل����راك 
زعماء  معظم  اأن  اإذ  احلكومة.  �شد  اجلماهريي 
الفكرية  جذورهم  تعود  احلمراء  القم�شان  ذوي 
كان  ال���ذي  ال��ت��اي��الن��دي  ال�شيوعي  احل���زب  اإىل 
القرن  من  والثمانينات  ال�شبعينات  يف  نا�شطا 
املن�شرم، وبالتايل فهم من جهة �شد النظام امللكي 
م�شبعون  اأخ���رى  وم��ن جهة  احل���ر،  واالإق��ت�����ش��اد 
وطاعة  ت��األ��ي��ه  اأو  ال�شخ�شية"  "عبادة  ب��ف��ك��رة 
"تاك�شني  يف  هنا  يتج�شد  ال��ذي  ال��ف��رد،  الزعيم 
االأخري  برجوازية  من  الرغم  على  �شيناواترا"، 
وجذوره االإقطاعية وراأ�شماليته، بل واأي�شا على 
الرغم من اإنحدار اأحد اأقرب م�شت�شاريه لل�شوؤون 
"بان�شاك  ال�شابق  ال�شحايف  وه��و  احلكومية 
يف  املنخرطة  الرا�شمالية  النخب  فينياراتن" من 

االأعمال امل�شرفية.
وثانيها ما �شدر عن "�شيناواترا" مرارا وتكرارا 
رئي�س اخلا�شة  للق�شر، وخ�شو�شا  اإتهامات  من 
امللكية/ رئي�س الوزراء االأ�شبق اجلرنال املتقاعد 
"برمي تن�شوالنوندا"، باأنه كان املحرك الرئي�شي 
االإنقالب  خ��الل  م��ن  ال�شلطة  ع��ن  اإب��ع��اده  وراء 
الع�شكري الذي قاده قائد القوات امل�شلحة اجلرنال 
اأي�شا  املعروف  بونياراتغلني"،  "�شونتي  امل�شلم 
عن  ناهيك  ه��ذا   .  2006 ع��ام  يف  عبدالله  باإ�شم 
توجيه "�شيناواترا" الأن�شاره من ذوي القم�شان 
احلمر للقيام باعمال تخريب وتفجري يف املواقع 

التي تعود ملكيتها اإىل "دائرة اأمالك التاج".
املالية  لوزير  طبقا   – "�شيناواترا"  اأن  وثالثها 
بالفعل  كان  لئن  ت�شاتيكافانيج"-  "كورن  احلايل 
اأبناء  الفقراء من  نقلة نوعية يف حياة  اأحدث  قد 
املقاطعات ال�شمالية النائية عرب توفري الكثري من 
وال�شحة  التعليم  وخدمات  الزراعية  القرو�س 
اإيجاد  يف  ف�شل  ف��اإن��ه  ل��ه��م،  وال����ري  وال��ك��ه��رب��اء 
االأعظم  ال�شواد  اأم��ام  مت�شاوية  اإقت�شادية  فر�س 
يف  الطويلة  وجوده  فرتة  اأثناء  التايالنديني  من 
"فيجاجيفا"  حكومة  اإ�شتطاعت  فيما  ال�شلطة، 
من وجودها  فقط  واح��د  عام  ذلك خالل  تفعل  اأن 

�شيناواترا  فاإن  نف�شه  للوزير  وطبقا  احلكم.  يف 
اأن يدركوا  واأن�شاره يروجون لكذبة كبرية دون 
اجلماهري  ت�شدق  لكي  " اأن��ه  هي  ب�شيطة  حقيقة 
تقرنها  واإمن��ا  ع��اري��ة،  تقدمها  اأال  فيجب  كذبتك، 

ب�شيء من احلقائق"!
يف خ�شم اأحداث تايالند ال�شيا�شية التي حتولت 
و تفجري  واإ���ش��ت��ب��اك��ات  م�����ش��ادم��ات  اإىل  ل��الأ���ش��ف 
اإبريل  من  الثاين  االأ�شبوع  يف  اليدوية  للقنابل 
خم�شة  بينهم  قتيال   24 ع��ن  )اأ���ش��ف��رت  املن�شرم 
ع�شكريني، ونحو 800 جريح(، توجهت االأنظار 
كالعادة اإىل الق�شر امللكي عل امللك العليل وعميد 
ملوك العامل )نودي به ملكا يف عام 1938 ، وتوج 
ر�شميا يف عام 1946 ( ي�شدر بيانا يكون مبثابة 
احلل ال�شايف الأوجاع البالد، على غرار ما فعله يف 
الد�شتورية  اإنطالقا من �شالحياته  مرات �شابقة، 
وما يحظى به من منزلة �شامية تقرتب من حدود 
التقدي�س. غري اأن الق�شر اآثر اأن ي�شمت، متجاهال 
النداءات التي وجهها اإليه قادة "اجلبهة املتحدة" 
مب�شاركة  ومكتفيا  االأزم��ة،  يف  التدخل  ب�شرورة 
"رومكالو  العقيد  جنازة  يف  "�شريكيت"  امللكة 
من  العا�شر  م�شادمات  يف  قتل  ال��ذي  توواتام" 
الواقعة  يف  امل�شابني  للجنود  وزيارتها  اأبريل، 

نف�شها. ويف خ�شم هذه التطورات برز مو�شوع 
اآخر �شغل املراقبني هو دور قائد اجلي�س اجلرنال 
على  وذلك  ح�شل،  ما  باوت�شيندا" يف  "اأنوبونغ 
مب�شوؤوليته  املعار�شة  له  وجهتها  اإتهامات  �شوؤ 
الثاين  يف  ال��ي��دوي��ة  للقنابل  اجلي�س  اإل��ق��اء  ع��ن 
مربرا  يوجد  كي  املا�شي  ال�شهر  من  والع�شرين 
املتظاهرين  �شد  املفرط  العنف  الإ�شتخدام  قويا 
العزل )اأ�شفرت حادثة اإلقاء القنابل عن قتيل واحد 
وجود  من  ت��ردد  ما  �شوؤ  على  ثم  جريحا(،  و85 
كل  اأن  بدليل  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  داخ��ل  �شراع 
لرئي�س  املوالني  كانوا من  الع�شكريني  القتلى من 
اأوت�شا" الذي  ت�شان  "برايوت  اجل��رنال  االأرك��ان 
"باوت�شيندا" يف قيادة اجلي�س  ينتظر اأن يخلف 
اأي حينما  ال��ع��ام اجل����اري،  م��ن  يف وق��ت الح��ق 
ي�شدر امللك مر�شومه ال�شنوي اخلا�س بالرتقيات 
العليا،  الع�شكرية  املنا�شب  يف  التنقالت  وحركة 
املعار�شة  اإىل  مهمة  معلومات  ت�شريب  بدليل  ثم 
وال�شرطة  اجلي�س  ق��وات  حتركات  ح��ول  م�شبقا 

ومواقع متركزها داخل العا�شمة وال�شواحي.
وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن م���دى ���ش��ح��ة ه���ذه املزاعم 
"فيجاجيفا"  ح��ك��وم��ة  اإع����الن  ف���اإن  ع��دم��ه��ا،  م��ن 
االأقاليم  وبع�س  العا�شمة  يف  ال��ط��واريء  حالة 
قوات  اأع��ط��ى  املن�شرم،  اإب��ري��ل  م��ن  ال�شابع  يف 
اجلي�س وال�شرطة �شالحية اإ�شتخدام العنف �شد 
ذلك  اإ�شرتط  واإن  حتى  واملحتجني،  املتظاهرين 

بحاالت حمدودة اأهمها حالة الدفاع عن النف�س.
باأن  التايالندية،  ال�شوؤون  متابعي  اأغلب  ويتنباأ 
االأو�شاع يف هذه البالد قد تتطور وتاأخذ منحى 
اأكر خطورة، اإذا ما اأعلن رئي�س احلكومة االأحكام 
باتت  كبرية  �شغوطا  واأن  خ�شو�شا  العرفية، 
متار�س عليه اأوال من قبل اأن�شاره الذين مييزون 
القم�شان  باإرتداء  املعار�شة  اأن�شار  عن  اأنف�شهم 
اأ���ش��ح��اب امل�شالح  ق��ب��ل  ال�����ش��ف��راء، وث��ان��ي��ا م��ن 
واالأعمال املت�شررة من حالة االإحتقان ال�شيا�شي 
الراهن، وجل هوؤالء - وهنا تاأتي املفارقة – من 
"تاك�شني  مثل  متاما  اأي  ال�شينية  االأ�شول  ذوي 
�شاي خو"  "�شينغ  �شيناواترا" الذي هاجر جده 
يف  ال�شيني  "غواندونغ"  اإقليم  من  تايالند  اإىل 
به  ي�شتقر  اأن  قبل  ع�شر،  الثامن  القرن  منت�شف 
ويتزوج  ال�شمايل  "�شانغماي"  اإقليم  يف  املقام 
الذي  خو"  ���ش��اي  البكر"ت�شيانغ  اإب��ن��ه  وينجب 

اإنتقى لنف�شه اإ�شما تايالنديا هو "�شيناواترا".
اأنه  من  ال��ط��واريء  اإع��الن حالة  وت��اأت��ي خطورة 
اإ�شتخدام  خطوة �شوف تطلق يد احلكومة جلهة 
كل ما يف يد اأجهزة اجلي�س وال�شرطة لكبح جماح 
ذوي القم�شان احلمراء، ومقاومتهم، وال�شيطرة 
وامليادين  واالأح��ي��اء  ال�شوارع  وتنظيف  عليهم، 
اإىل  وتقدميهم  قادتهم  اإعتقال  ع��ن  ف�شال  منهم، 
تلك  مثل  ف��اإن  ذل��ك  على  ع��الوة  ع�شكرية.  حماكم 
اخلطوة �شوف تباعد ما بني الطرفني املت�شارعني 
حلول  اإىل  تو�شلهما  فر�شية  من  وجتعل  اأك��ر، 
م�شتبعدا،  اأم����را  وال��ت��ف��او���س  ب��احل��وار  و���ش��ط 
اخلام�س  يف  ظهر  "فيجاجيفا"  واأن  خ�شو�شا 
والع�شرين من اإبريل املن�شرم برفقة قائد اجلي�س 
رف�شا  لريف�س  احلكومية  التلفزة  �شا�شات  على 
ولريف�س  حكومته،  اإ�شتقالة  م��و���ش��وع  قاطعا 
حول  احلمراء  القم�شان  ذوي  من  مقرتحا  اي�شا 
خالل  الربملان  بحل  م�شروط  ح��وار  يف  الدخول 
�شهر واإجراء اإنتخابات نيابية جديدة خالل ثالثة 

اأ�شهر.

اجل��ري��دة ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م���ع  ب��ال�����س��رورة  الت��ت��ف��ق  وق���د   ، ك��ت��اب��ه��ا  ن��ظ��ر  وج���ه���ات  ع���ن  ت��ع��ر  ال�����س��ف��ح��ة  يف  ال������واردة  االآراء 
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د. عبد اهلل املدين

فالح احلمراين

تركي عبد اهلل ال�سديري

تـــايـــانـــد ـــي  ــــ ف ــــر  ــــم �حل ـــان  ـــص ـــ� ـــم ـــق �ل ذوي  ـــة  ـــاي ـــك ح

يت�ساءل الكثريون عما يريده 
التايالنديون من ذوي القم�سان احلمراء 

من اأع�ساء "اجلبهة املتحدة من اأجل 
الدميقراطية �سد الديكتاتورية" 

املنا�سرين لرئي�س الوزراء االأ�سبق  
املعزول  "تاك�سني �سيناواترا"؟

قد تبدو االإجابة االأولية هي اأنهم فئة 
تواقة اإىل اإر�ساء الدميقراطية، وحمو 

مظاهر الديكتاتورية، مثلما يوحي اإ�سمها! 
لكن هل من يتطلع اإىل حتقيق هذا الهدف 
النبيل فعال يلجاأ اإىل تدمري اإقت�ساد بلده 

و�سرب مقومات هذا االإقت�ساد واملتج�سد 
اأ�سا�سا يف ال�سناعة ال�سياحية )ت�ساهم 

بنحو 6.5 باملئة من الناجت املحلي الكلي(، 
و قطاع اخلدمات) وال �سيما اخلدمات 

امل�سرفية التي جتذب كريات امل�سارف 
العاملية(، خ�سو�سا واأن ال�سعب مل يكد 

ي�سدق اأنه جتاوز االأرقام ال�سالبة واإنتقل 
اإىل االأرقام االإيجابية يف ما خ�س معدالت 

الناجت املحلي االإجمايل؟

ــز�ن ـــ ـــ ـــ ــي غــوربــــــــاتــ�ــصــــــــوف فـــــــي �مل
ا�ستعاد الراأي العام برو�سيا االحتادية والعامل يف 

ني�سان املا�سي ذكرى مرور 25 عاما على تد�سني 
الرئي�س ال�سوفياتي ال�سابق ميخائيل غوربات�سوف 

عملية اال�سالحات ال�سيا�سية واالقت�سادية التي 
اطلق عليها البريي�سرتويكا ) اعادة البناء(. وُعقدت 
الندوات واملوؤمترات وكر�ست �سحف اعمدة و�سفحات 

ملناق�سة خلفياتها وانعكا�ساتها التاريخية. 
يف عاملنا العربي اأنت اأمام اأمناط ثقافة متدرجة الت�شجيل 

منذ ما قبل مئة عام ثم خم�شني عامًا ثم ع�شرين عامًا ثم هذيان 
احلا�شر.. ال تقراأ فقط ولكن التفت ميينًا نحو ال�شرق لتطبق 

فوارق ما تقراأه عن نوعيات ما ت�شاهده.. تكرر الت�شرف نف�شه 
عندما تلتفت ي�شارًا، حيث لن يكون هناك اختالف بني معظم 

الت�شّوهات.. 
رمبا ال تف�شل اأن تقراأ عن العراق، حيث جتزم اأن كل �شيء 

يتعلق باأحداثه وم�شريها مك�شوف اأمامك.. لكن ن�شيحتي اأن 
تبداأ بالعراق، فهو رغم �شيئات واقعه ال�شيا�شي واالجتماعي 

وتدافع هجرات الهاربني من ق�شوته اإىل خمتلف اأنحاء العامل، 
كان هو العجيب الغريب يف اأمره، يف نوعية كينونته.. فدول 

عربية مل تخ�شر بحجم ما فقد ودمر، لكنها تخدرت ثقافيًا.. فقْدنا 
تلك القدرات اخلالقة التي كانت �شائعة قبل �شتني عامًا يف دول 

كثرية، اأما العراق فبقيت تتوا�شل فيه.. 
العراق الذي ُمّررت فيه عبارة.. الوجبة اخلام�شة.. وتعني 

الدفعة اخلام�شة من املحكوم عليهم باالإعدام حني يتم حت�شريهم 
لتنفيذ االإعدام.. وجبة!.. متامًا مثلما يعرف اأكل احليوان 
ال�شر�س للحوم غريه.. هذا ر�شميًا.. يف املا�شي.. اأما االآن 

فاجتماعيًا اأ�شبحت تعامل كلمة.. جمزرة.. مبا يعني ارتفاع عدد 
القتلى لي�س اإال.. 

ومع ذلك فالعراق االأ�شواأ يف اأو�شاعه الداخلية ودموية �شراع 
الفئات والطوائف والتدخالت االأجنبية، اإال اأنه يكاد يكون البلد 
العربي الوحيد الذي فاق غريه با�شتمرارية بروزه الثقايف، بل 

اإن مثقفيه الذين هاجروا اإىل دول اأجنبية عديدة وا�شلوا متجيد 
ح�شوره الثقايف ببحوثهم ودرا�شاتهم واأ�شعارهم.. 

اأمل ميثل االأب اأن�شتا�س الكرملي ح�شوريًا وثائقيًا مبكرًا؟.. 
اأمل تتنازعنا قدرات االإبداع يف اأ�شعار الزهاوي واجلواهري 

والر�شايف وجواد علي ونازك املالئكة ومليعة عبا�س عمارة 
وبلند احليدري؟.. َمْن ا�شتطاع اأن يحّقق نزاهة درا�شات 

تاريخية ودرا�شات اجتماعية مبثل ما فعل علي الوردي رحمه 
الله؟.. قراأنا لبدر �شاكر ال�شياب والبياتي.. الكثري.. الكثري.. 
وا�شتفدنا مما كتبه حممد ح�شني االأعرجي وميثم اجلنابي.. 
يف حا�شر العراق َمْن ينكر براعة الدكتور ر�شيد اخليون يف 

متابعاته الدار�شة بدقة لكثري من �شوؤون العامل العربي، وبالذات 
العراق؟.. ال�شيء نف�شه هادي العلوي وفاطمة املح�شن وَمْن 

يجاري زهاء حديد يف متيزها العمراين، ون�شري �شمة يف 
انت�شاره املو�شيقي؟.. 

العراق مل يتاأخر اإطالقًا يف جماالت فكره و�شعره وفنونه.. 
وهذه ظاهرة غريبة يفرزها جمتمع يحرتق، بينما تذبل حيوية 

لت اأن ينام ح�شورها الثقايف  ثقافات دول عربية اأخرى ف�شّ
مثلما هي حال اأو�شاع جمتمعاتها..

فـي خمول جمتمعات عربية 
بقيت للعر�ق ثقافته

ميخائيل 
غوربات�شوف


