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يف كل يـوم اثـنني، يـرتـدي مـعظـم التــايلنــديني
زياً ممـاثالً: بلوزة قـطنية صـفراء، مطبـوع على
صــدرهــا عــرف احـمــر لـطــائــر الـبالد بــاســرهــا
تـرتدي طوعاً زياً وطنياً واحداً، غير رسمي، زي
قـــد ال يـعجـب الغـــرب، فـتــــايالنـــد لـيــسـت بالد

األزياء بل بالد الوالء مللكها.
والبلوزة القـطنية منحت البنـاء الشعب مجاناً
ـــــذكـــــرى الـ 66 ـــــال يف اوائـل العـــــام، احـــتفـــــاالً ب
العـتـالء امللـك ادولـيــــاديـج العــــرش. فقــــد ولــــد
ـــــــوم األثـــنـــني ومـــن حـــب الـــبـالد، لـه املـلــك يف ي
يـــرتـــدي ابـنـــاء الـــشعـب، هـــذه الـبلـــوزة كل يـــوم

اثنني.
واالنـقالب العـــسكـــري الـــذي حـــدث مـــؤخـــراً يف
تـايالنـد، دفع بـامللـك ادوليـاجن، االطـول حـكمـاً
يف العـالم، ثـانيـة إلـى بـؤرة االضـواء بعـد دعمه
لعـدد من اجلنراالت الكـبار الذي استـولوا على

السلطة.
ويف اليــوم التـالـي لالنقالب، جتـمع عـدد كـبيـر
مـن التــايـلنــديني بــالقــرب من الــدبــابــات الـتي
كــانـت حتـيـط مبـبــانـي احلكــومــة. وقــد خــشـي
الـــبعـــض ان الـــتجـــمع احلـــــاشـــــد قـــــد حــــصل
احـتجـاجــاً علـى حــدوث االنقالب، ولـكن مـا ان
بــــدأ مــــوكــب امللـك يف االقـتــــراب، حـتــــى عــــرف
ــــأيــيــــدهـــم له، ــــداء ت الــــســبـــب. لقــــد جــــاؤا الب
ومحــاولــة احلـصـــول علــى حملــة مـنه، ثـم تـبـني
فـيمــا بعــد ان املـــوكب كــان لــولـي العهـــد وليـس
امللك! والــسيــارة القـدميــة من نـوع "رولـز رايـز"
كــانـت تبـــدو غيــر مـتنـــاسبــة مـطلقــاً نــاطحــات
الــسحــاب احلـــديثــة جـــداً، يف املكــان. وتــدفـقت
بعــدئــذ اعـــداد غيــر اعـتيــاديــة، مـن سيــارات الـ
 BMWواملــــارسـيــــدس وكـلهــــا حتــمل الـــشعــــار
امللكي االحمـر بعرف الطـائر االحمـر، يف اشارة
ال تعـنـي غـيــر مــسـيـــرة للقـــوة، بعــدمــا تـــوقفـت
حـركة املرور، ووقف الـناس يف احترام وانـتباه ملا

يحدث.
كــانـت تلك املــسيــرة، حملــة من حملــات االحتــرام
للملك الـذي يحكم دستـورياً، مـن دون سلطات
رسـمـيـــة. ومـــا حـــدث إثــــر االنقالب، كـــان دلـيالً
على ان الـسلطـة احلقيقيـة، ما تـزال يف قبـضة
امللـك، ومــنهــــا ان )ادولـيــــا ديج(، لـم يــظهــــر يف
االحـتفال الـرسمي ملـباركـته السلـطة اجلـديدة،
ــــاً(، بل ان اجلـنــــرال والــــذي نـقل، )تـلفــــزيــــونـي
)سـونـدي بـونيـا راجلن، ادى مـراسـيم االحتـرام

باالنحناء امام صورة للملك.
وملك تــايـلنــد يـحب املــوسـيقــى، ويعــزف علــى
الـســاكنــون واعتـاد ان يقــدم حفالت مـوسـيقيـة
ــــــاس. وقــــــدم يف عــــــرض حـــي حـفـالً امــــــام الـــن
بــاالشتــراك مع عـازف اجلــاز )بيـني غـودمـان(،
الـذي صـرح عـنه، بــانه لـو لـم يكـن ملكــاً، لكـان

اشركه يف فرقته.
و)اودولـيـــادجن بـــومـيـمـبـــول(، سـجل عـــدداً مـن
االختراعات يف )حقول الزراعة( باسمه، ويقال
انه يـطــوف يف ارجــاء بـــانكـــوك يف اللـيل، ســراً،
للـتعـــرف علـــى شـــؤون رعـيـتـه. ولكـنه مـع ذلك،
يطـالب الـشعب بـنوع خـاص من الـوالء، بحيث
انهم ال يجرؤون علـى النظر مباشرة يف عينيه:

انهم يخاطبون التراب الذي حتت قدميه.
وقـد كـتب امللك، بـومـيمبـول، سيـرة حيـاة كـلبته
املـــدللـــة، تـــونغ ديــنج، بعـــد وفـــاتهـــا، وتـضـمـنـت
الــسيـــرة عبــارات مـثل، "كـــانت تــونغ ديـنج كـلبــة
محترمة لـها تصرفات الئـقة، وهي تعرف امور،
البـروتـوكـول، انهـا جتلـس دائمـاً يف مكـان أوطـأ

من امللك، حتى انه هو حاول احتضانها.
وغــالـبيــة افــراد الـشعـب التــايـلنــدي يعــرب عن
محـبـتـه للـمـلك ومـن جـــانـب آخـــر، قـــول شـيء

آخر، يعتبر غير قانوني.
ومع هــــذه املالحــظـــات وغـيـــرهـــا، فـــانـه محــط
تقـــديـــر يف تــــايالنـــد ويف اخلــــارج، النه الــــرجل
الذي قـاد البالد إلى الـدميقراطيـة فهو عنـدما
اعتـلى الـعرش وكـان يف الـ 18 من عمـره، طلبت
منه سلطة اجلنراالت التي كانت حتكم آنذاك،
ـــــدخـل يف بعـــض الـــصــمــت. ولـكــنـه مع ذلـك، ت
ـــــات حتـــــدث مـــن اجل ـــــداً انـقالب ـــــرات، مـــــؤي امل
الــدميقــراطـيــة. إال انه تــدخل مــؤخــراً، لـيقف
إلـــى جـــانـب انـقالب اطـــاح بـحكــم دميقـــراطـي
مـسـتقــر مـنــذ 15 سـنــة، محـــوالً بالده- مفـتــاح

الغرب يف املنطقة - إلى ديكتاتورية شعبية.
وفيمـا حـدث يف تـايالنـد، رأيـان. االول يقـول ان
امللـك اعلـن تـــأيـيـــده لـالنقالب مــســـاهـمـــة مـنه
الستقــرار البـالد، يف حني يقـول الــرأي الثــاني،
انه كـــــان جـــــزءاً مــن االنـقالب، بــــســبــب احلــب
املفقود بينه وبـني رئيس الوزراء السابق، )شينا

وانا(.
و)أدوليـادجن بوميمبـول(، االخ االصغر، لم يكن
مـن املتــوقع مـطلقـاً تـولـيه العـرش، عـام 1946،
غير ان الـوفاة املفـاجئة لـشقيقه، )امللك أنـاندا
مـاهيـدول(، الـذي وجــد ميتـاً إثـر اطالقـة علـى
ــــذاك يــــدرس يف رأسه، جـعلـتـه ملـكــــاً. وكــــان آن
ســــويـــســــرا، ولــــذلـك عـني خــــاله، وصـيــــاً علــيه،

بسبب صغر سنه.
وعنـدمـا تـسـلم )بــوميـمبــول(، العــرش لم يـكن
احلكـم املـلكـي قـــويـــاً كـمـــا هـــو الـيـــوم. اذ كـــانـت
اململكـة ضعيفـة ومنهكـة بعد أعـوام طويلـة من
احلـكم الـديـكتـاتـوري العـسكـري. ويقــول امللك
انه كلـمـــا حـــاول ابـــداء رأيه يف امـــر مـــا، كـــانـــوا
يقـولون لـه، "يا صـاحب اجلاللـة، انت ال تـعرف
شيئـاً".، وكان يغلق فمه ازاء ذلـك. وعلى الرغم
من تلك احلـالة، فانـه انصرف لتـنمية هـواياته
ومـنهـــا اختــراعــاته الـــزراعيــة وايـضــاً يف ارســاء

الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها حالياً.
ــــــــى جــــــــانـــب ارســــــــاء كــــــــان املـلــك يـــتــــــــدخـل إل
الـــدميقـــراطـيـــة، ولكـنه اخـيـــراً، وقف مــســـانـــداً
للــديكتـاتـوريـة العـسكـريـة والـسبـب غيـر واضح
حـتى اآلن، وقد تكـشف االيام القادمـة ما خفي

من االمر.
ـــــوم الـ 98 مــن عــمــــــره، ويحــتـفل انه يــبـلغ الــي
بــالــذكـــرى الـ 60 لتــولـيه العــرش، وبـــوميـمبــول

يعود بقوة إلى احلياة السياسية يف تايالند.
عن جاسنت هاغلر / االندبندنت
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امللكية والثورة
ترجمة / نادية فارس

جوناثان ستيل 
ترجمة / عادل العامل 

 فــاذا كــان مـــوافقـــاً علـــى االنقالب،
وهو ما يبدو من دعوته الى الهدوء
يف اعقــــاب ذلك، فـــاالمــــر علـــى مـــا
يرام عندئـذٍ. اما اذا لم يكن كذلك،
فــــان علـــى الـــزمـــرة الـعكــســـريـــة ان
تتـراجع ومتضـي. واالمر كله يـتسم
بــالــصعــوبــة كـمــا يـبــدو، فــانـت قــد
تـثـنـي غــــريــــزيــــاً علــــى حــــزمــــة مـن
اجلـنـــراالت، ثـم تـنـتـظـــر بعـصـبـيـــة
لـتـــرى ان كـــان مـلك غـيـــر مـنـتخـب
سـيقــول انك علــى صــواب يف ذلك.
فــــــــايـــن ذلــك احلــــــــديـــث عـــن دعـــم
"الـــــــدميـقـــــــراطــيـــــــات اجلـــــــديـــــــدة"
و"الــبلــــدان الـتـي يف انــتقــــال" ؟ كل
ذلـك يــــــذهـــب يف نهــــــر بــــــانـكــــــوك.
وينـبغي لنـا اال ننـدهش، كمـا اظن.
فـقـــبـل ثـــمــــــــانـــيــــــــة اشـهــــــــر اجــــــــرى
الفلـسطـينيـون انتخـابات واخـتاروا
االشخـاص اخلطـأ، وهكـذا انقضت
مـســاعـيهـم للــدميقـــراطيــة ايـضــاً.
وانـدفعـت حكـومــات اجنـبيــة لتـبلغ
احلكـومــة الفلـسـطيـنيـة اجلـديـدة
بـانهم لـن يعتـرفـوا بهـا حتـى متـزق
بـيــــانهــــا االنــتخــــابـي وتـــسـتــــديــــر. 
وقــد كــان هنــاك، قـبل سـت سنــوات،
انقالب آخـــر يف بلـــد آسـيـــوي فقـــام
جـنـــرال يـــدعـــى بـــرويـــز مــشـــرف يف
بــاكــستــان بــاغـالق البــرملــان وحـظــر
االحـزاب السـياسـية. وكـانت افعـاله
اكـثـــر تــطـــرفـــاً مــن افعـــال الـــزمـــرة
التـايـلنـديــة، ورد الفعل االولـي من
اخلـــــــــارج اشـــــــــد صـــــــــرامـــــــــة. وعـلـق
الكـــومنــولـث البــريـطـــاني عـضــويــة
بـــــــاكـــــســتـــــــان يف نـــــــاديـه وفـــــــرضــت
حكــومــات اخــرى بعــض العقــوبــات
اخلفـيفة. وقـد انتهـى ذلك سـريعاً،
واصــبحـت بــــاكـــسـتــــان، حتـت حـكـم
مــشــرف، الــذي يـــوصف بــالــرئـيــس
االن، عــضـــــواً محــتـــــرمـــــا يف حـــــرب
الغرب الدولية على االرهاب. واحد
الـــــــــدروس املـــــــســـتـقـــــــــاة مـــن هـــــــــذه
الـــتـقـلـقـالت الـغــــــــــربـــيــــــــــة هــــــــــو ان
الدميقـراطية، يف الـعالم الـواقعي ،
اكثــر تعقيـداً ممـا يفـهمه مجـاهـدو
واشـنــطـن والـــــدرس االخـــــر هـــــو ان
املؤسـسات الـدميقراطـية ال ميكـنها
ان تعــــــالج بـــــسهـــــولـــــة الــتـــــوتـــــرات
الـنـــاجـمـــة عـن القـــوى اخلـــارجـيـــة
لـلعـــــوملـــــة اضـــــافـــــة الـــــى الــتغــيــيـــــر
الــــداخلـي الــســــريع. وقـــد تــطـــورت
دميقـراطيـات آسيـا اجلـديـدة خالل
جيـل من الــزمـن من كــونهــا ريـفيــة

الــتقلـب الـــرسيع يف الـــديـمقـــراطـيـــات االسـيـــويـــة اجلـــديـــدة 

ااسـتـضــــاف مجلـــس العالقـــات اخلـــارجـيـــة
عشـرات اآلالف من اللقـاءات خالل تـاريخه
الذي ميتـد إلى 85 عـاماً، لـكن القليل مـنها
قــد أثــارت اهـتمــامــا او جــدال مثـلمــا فعلـته
جلـــســــة لــيلـــــة األربعــــاء يف نـيــــويـــــورك مع
الـــرئيـس اإليـــراني مـحمـــود احمــدي جنــاد.
فقـد قــال النقـاد بـان اللقـاء كــان الاخالقيـا
ألنه أضفـى درجــة من الـشــرعيـة علـى رجل
ال يــسـتـحقهـــا، إذا أخـــذنـــا بـنـظـــر االعـتـبـــار
رفـضـه قبــول حقـيقــة الهـولـوكـوس و رفـضه
إلســـــرائــيل. وتــــــوقع  آخـــــرون بـــــان أي وقــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث مــــــع الــــــع ـالـــــــــــــــــتــــــح ـ
لقيـاس ذلك هي يف احلـوار. فـمن جهـة، قـد
تـنجح احملـاولــة. فكـال البلــدين قــد يكـونـان
قـــادريــن علــــى االتفــــاق علـــى صــيغـــة تــضع
سقفـًا مـتفقـًا علـيه من كـال الطــرفني حـول
أنـشطـة ايـران النـوويـة و علـى وسـائل لـنشـر
االسـتقــرار يف أفغــانــستــان و العــراق. ولـكن
احلـوار له معنـى حتـى وان فشل. فـمن املهم
ان نكــون قــادريـن علــى ان نـظهــر لـلمـــواطن
االمــــريكـي و لـلعـــالـم علـــى حـــد ســـواء بـــان
الـواليـات املتحـدة قـد بـذلت جهــدا مخلصـا
حلل اخلالفـات دبلوماسيا قبل التحول إلى
العقـوبـات و الـسيـاسـات األخـرى. لقـد حـان
الوقت الن ننظـر إلى الدبلوماسية و احلوار
كـمــــا هـمــــا: لـيـــس فــضال منــنحـه بل فــضل
ألنفــسـنــا. فــالـــدميقــراطـيــة لـيــسـت حكـمــا
أخـالقيــا ولكـنهـا وسـيلــة متتـلك اإلمكــانيـة
علـــى تعـــزيـــز مـصـــالح امـــريكـــا. وعلـيـنـــا ان
منتلـك الثقـة يف تـوظـيفهـا؛ فـإذا مـا فـعلنـا
ذلك، فـــان هـنــــالك احـتـمـــال اكـبـــر يف إنـنـــا
سنعـزل آخـريـن غيــر أنفــسنــا، وهي احلـالـة

التي غالبا ما حتدث اآلن.
عن لوس اجنلس تاميز

فـالقـرار عـائـد إلــى مجمـوعـة مـسـتقلــة من
األفـــــراد لــيــــســت مـــــرتــبـــطـــــة بـــــاحلـكـــــومـــــة
االمـريكيـة لالجتـماع بـالرئـيس اإليـراني؛ و
هــو أمــر مخـتلف بــالنــسبــة إلــى املـســؤولني
االمــــريـكـــــان يف ان يجـتــمعــــوا مـع مخـتـلف
ممــثلـي احلـكــــومــــة االيــــرانـيــــة. مــن وجهــــة
نـظـــري ينـبغـي علـيهـم ان يفعلـــوا ذلك. فال
يـــــوجـــــد هــنـــــالـك مــن دلــيل كـــــاف علـــــى ان
السيـاسات البديلـة قد جنحت او إنهـا تبشر
خيـرا. فـالـنظـام االيـرانـي متخنـدق بـالـرغم
من الـسـنني الـتي كــانت امــريكـا تـأمـل فيهـا
بحدوث تغييـر. فاستـخدام القوة العـسكرية
قــــد ال يـنـجح يف تــــدمـيــــر مـنـــشــــآت ايــــران
النـوويـة، و لـكنهـا قـد تقـود ايـران إلـى إعـادة
بنـائهــا بطـريقــة يصـعب مهـاجـمتهـا، إثـارة
االرهـــاب و من املـــرجح ان تقــود إلــى ارتفــاع
حـــاد بـــأسعـــار الـنفـط و أزمـــات اقـتـصـــاديـــة
دولـيـــة. كـمـــا ان احلـــوار املـبـــاشـــر يـــسـتـحق
االســتكــشـــاف بــسـبـب احـمـــدي جنــــاد ذاته.
فـالقـادة املـؤثـرون ميـتلكــون كل من اإلرادة و
القــدرة علـى إبــرام صفقـات. و املـسـالــة هنـا
تتعلق يف الرغبة السياسية. وأفضل طريقة

مبـررا مبا، يف احلقيقة، كـان قد حدث. ففي
فتـرة امتدت مـا يقارب الـساعتـني، قام بضع
عـشـــرات من األعـضــاء يف اجمللـس بـتحــدي
احمــدي جنــاد حــول إنكــاره للهــولــوكــوست،
رفضه االعتراف بـإسرائيل، الـتجاوزات على
حقـــوق اإلنـــســــان داخل إيـــران، طـمـــوحـــات
إيـــران الـنـــوويـــة و أنــشــطـتهــــا يف العـــراق. و
احـمـــدي جنـــاد، مـن جـــانـبه، قـــدم خـيـــر مـــا
ميلك، متحـديـا األمـريكــان يف كل شيء من
بـــرامجـنــا الـنــوويــة إلــى سـيــاســة الــواليــات
املـتحــــدة يف العـــراق و إلـــى الــــدميقـــراطـيـــة
االمــــريكـيـــة. فـهل تـعلـمـنـــا أي شــيء؟ لقـــد
سـمعت ثالثـة اشيــاء مثيـرة لـالهتمـام. قـال
احمـدي جنـاد بـان ايـران مـستعــدة للتعـاون
مـن اجل نــشـــر االسـتقــــرار يف العـــراق؛ و ان
ايـــران تعـتقـــد بـــان لهــــا احلق يف تخـصـيـب
اليورانيـوم و لكنها، ألسباب دينـية، كانت قد
امتنعت عن امـتالك االسلحة النووية؛ و ان
االيــرانـيني مـنفـتحــون إلقــامــة عالقــات مع
الــــــواليــــــات املـــتحــــــدة ان كــــــانــت واشــنـــطــن
مــســتعـــدة لـلقـيـــام مبـبـــادرة. ان الـتــصــــريح
االخـيــر بــشـكل خــاص يــسـتحق االهـتـمــام.

يـصرف مع احـمدي جنـاد سيكـون مضـيعة؛
فتـصــريحــاتهـم هنــاك ســوف لـن يكــون لهــا
تـــأثـيـــر وبـــأنـنـــا ســـوف لـن نـتـعلـم أي شـيء
بـاملقــابل. و مع ذلك، قـررنـا املـضي قـدمـا يف
عقـــــد الـلقـــــاء. و هــــــذا يعـكــــس الـــــرســـــالـــــة
والـتقليد غـير املتحـزب للمجلـس. ان تبادل
اآلراء ال يعني الـتوقيع علـى بياض. فلـدينا
تاريخ طـويل من عقد االجتمـاعات مع قادة
مـثيــرين للجــدل، بضـمنهـم فيـدل كـاستـرو،
الــذي ال يـتفق مـعه العــديـــد من أعـضـــائنــا
الـبـــــالغ عــــددهـم 4000 فــــرد- إضــــافــــة إلــــى
الكـثيــر من األمــريكـان. ان الـسـبب بـسـيط:
غــالبـا مــا تكــون لقـاءات الــوجه للــوجه ذات
قــيــمــــــة. فــمـــن خالل خــبــــــرتــي كــمـــــــوظف
حـكومي، تعلمت بـان القادة ايضـا يصبحون
معزولني. فاالجتمـاع معهم يضمن بأنهم و
من حــولهم يـسـتمعـون إلـى مـا تـريـد قـوله،
بدون تـرشيح. و بـنفس القـدر من األهمـية،
يــوفــر االجـتـمـــاع مع الـبعـض فهـمــًا أفـضل
جلوهرهم وطبيعتهم. فقلما تترك لقاء ما
متـامـا مـثلمـا دخلـت إليـه. اعتقـد بـان قـرار
استـضــافــة االجـتمــاع يف هــذا األسبــوع كــان

اجلــديــدة"، وهــو االفـتقــار الـــى خيــار
حـقــيـقــي، وتـلـك ظـــــــاهـــــــرة لــيـــــســت
بـــــــــــاجملـهـــــــــــولـــــــــــة يف مـــــــــــا يـــــــــــدعـــــــــــى
بالـدميقراطيـات الناضجـة وايضاً يف
"بلـدان االنتقال" االوروبـية الشـرقية،
حيث خــرج الهنغـاريـون الــى الشـوارع
مؤخراً احتجـاجاً على اكـاذيب رئيس
وزرائهـم. فمهما كان فـوز احلكومة يف
االنــتخــــابــــات وجــــراة وعــــودهــــا، فــــان
اجملـال املـتيـســر للتغـييـر االقـتصـادي
ــــــــــــــــــــراديـــــكــــــــــــــــــــالــــــــي مـــحــــــــــــــــــــدود. ال
ولكـوريــا اجلنــوبيـة تـاريخ طــويل من
اجلنـراالت املتحـولني الـى سيـاسيني،
وعـندمـا خرق روه مـورهيـون الصيـغة
قــبـل ثالث ســنــــــوات، حــــصل هــنــــــاك
تفـاؤل وسط تقدميي آسيـا. وباعتبار
ان روه مـن احملــــامـني املـتـمـيــــزيـن يف
مجـــال حقـــوق االنــســـان، فقـــد ظهـــر
لـيقــدم بــدايــة جــديـــدة بعــد املـنــاداة
بحـكم مــشتــرك نــزيه واسـتقـالل عن
واشــنـــطــن. وقــــــد ظلــت الــــســيـــــاســـــة
الكـــوريـــة اجلـنـــوبـيـــة خـــاضعـــة لـــدور
الـــــواليـــــات املــتحـــــدة يف آســيـــــا، وهــي
قــضيـــة تتـسـم ببــروز اقل يف تــايـلنــد،
ولــم تـعـــــــد ذات اهــمــيـــــــة كــبــيـــــــرة يف
الفـــيلــيــبــني مــنـــــذ اغـالق القـــــواعـــــد
االمــريـكيـــة هنـــاك، غيــر ان وعــود روه
االقـتصـاديـة قـد تعـرضـت لالحبـاط،
بل وارسل قـوات كـوريــة جنــوبيـة الـى
العـــراق، محـــدثـــاً بــــذلك خـيـبـــة امل
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة.
ان مــن غــيـــــر الــــسهـل علـــــى املـــــرء ان
يـستخلـص استـنتـاجـات واضحـة من
الـتـــاريخ الــراهـن املـتــسـم بـــالفــوضــى
لـكل من تــايلنـد، والفـيليـبني، وكـوريـا
اجلنوبية، وباكـستان فسياسة كل بلد
من هـذه البلدان مـتميزة عن غـيرها.
لكن دليال واحـداً ينبغـي بالتـأكيد ان
يـكـــــــون واضحــــــاً: وهــــــو ان تـخلــيـــص
اجلــــيــــــــش مــــن دوره كـحــكــــم عـلـــــــــــى
الــسـيـــاســـة وحتــــويله الـــى مـــؤســســـة
مــواطـنـيــة اعـتـيــاديـــة تخــدم الــدولــة
بدالً من ان تـديرهـا هو مبـدأ اساسي
حـــاسم اليــة دميقـــراطيــة جــديــدة او
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
وعلــيه، فـــــان مـــــا حـــــدث يف تـــــايلــنـــــد
مؤخـراً هو خطـوة الى الـوراء. واالمر
احملـــزن هنــا ان الـطـبقــة الــوسـطــى -
الـتـي غــالـبــاً مــا ادعـــى اللـيـبــرالـيــون
الغــربيــون انهـا الـضــامنـة االســاسيـة
للـتقــدم يف االنـتقــال من الــشمــوليــة
التسلطية قد ابدت رضاها عن ذلك.
he Guardian /عن
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نــظـيــــره جـــــوزيف اسـتــــرادا، وهــــو
ممثل سينمائي، الذي طرح نفسه
ايـــضـــــاً كــمـــــرشـح للـــنخــبـــــة وفـــــاز
بـالـرئـاسـة يف عــام .1998 وبقي يف
املـنـصـب اكـثــــر بقلـيل مـن سـنـتـني
ونصف، وكـان السـبب يف ذلك الـى
حـــــــد كـــبـــيـــــــر مـــــــزاعـــم الـفـــــســـــــاد
املــتـــــــواصـلـــــــة. غــيـــــــر ان الـعـــــــامـل
احلاسم يف تـنحيته - وكمـا حصل
يف تـايـلنـد بـالـضبـط مـؤخـراً كـان
اجلــيــــــش. فقــــــد احـــتلــت شــــــوارع
العـــاصمــة مــانـيال حـشــود غـفيــرة
مـن النـاس للـمطـالبـة مبحـاكـمته
بـتهـمـــة اخلـيـــانـــة. ولـم يحــصلـــوا
علـى مـا يـريــدون إال عنـدمــا غيـر
اجليش تاييده، طالبا من استرادا
الــرحـيل لـتتــولــى نـــائبـته غلــوريــا
ـــــــــــــطـــــــــــــــــــــــة.  ــــــــــــــــــســـل ارويـــــــــــــــــــــــو ال
وهناك سـبب آخر للتقلب السريع
يف الــسيـاسـة يف "الــدميقــراطيـات

ـ ـ ـ ـ

املـعـــــــــولـــم اجلـــــــــديـــــــــد مـــن الـــــــــذي
ســيــمــتلـك او يــتحـكــم بـــصــنـــــاعـــــة
االتــصــــاالت املــــربحــــة؟ ومحــطــــات
الــتـلفــــــزيــــــون اخلــــــاصــــــة وقـــطــــــاع
الـصيـرفــة؟ وعالقـات الـصـداقـة يف
مـنح االجــازات الدارتهـــا جتعل مـن
العـمل الــسـيـــاسـي مــشـغلـــة قـــذرة.
ويف تـايلنـد، كان ثـاكسـني شينـاوترا
ميـثل الـنـــسل اجلـــديـــد مـن رجـــال
االعمـال الــذين صــاروا سيـاسـيني،
والـذيـن اصبحـوا اغـنيـاء يف مجـال
االتـصــاالت )ولــو ان شـينــاوتــرا بــدأ
يف مصالح االمن كضابط شرطة(،
وقــــــــد شــكـل حــــــــزبـه الــــــســـيــــــــاســـي
واسـتخدم الـتلفزيـون ليقـدم نفسه
كمــرشح "نــصيــر لـلفقـــراء" يكــافح
الــنخـب احلــــاكـمــــة. وكــــان نــصــــره
االول، يف عـــــــــــــــام 2001، نـــــــــصـــــــــــــــراً
للــسـيـــاســـة "املــضــــادة للــسـيـــاســـة"
اجلـــــديــــــدة. ويف الفــيلــيــبــني، كـــــان
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بـني االنــتخـــابـــات الــــدميقـــراطـيـــة
واحلـكــم العـــسـكــــري هـــشــــاً لــــوقـت
طـويل. وبـالـرغـم من ان الفـيليـبني
قـد جتنبـت حدوث انقالب عـسكري
الكثـر من عقـدين من الـزمن، فقـد
حـصل هذا من خالل وجـود جنرال
اعلـى، وهـو فيـدل رامـوس، منـتخب
كــرئـيــس للــدولــة لــسـت سـنــوات يف
التـسعـينيـات امـا اليـوم، فـان هنـاك
شــــائعــــات بقـــرب حـــدوث انـقالبـــات
عــسكــريــة، حتيـط بــرئــاســة كلــوريــا
ارويـو املـتقلقلــة، وهي تـدور تقــريبـاً
منــذ حلـظــة تــولـيهــا الــسلـطــة. ان
الــنـــضــــــاالت االقـــــــدم علــــــى مــــــدى
االنظمـة االقطاعيـة مللكية االرض،
والـتي اثـارت الـتمـرد الـشيـوعي، مـا
زالـت متـواصلـة بـشـيء من الـتلكـؤ،
غـيـــر ان ارض املعـــركـــة الــسـيـــاسـيـــة
الـــرئيـســة يف الفـيلـيبـني اليـــوم هي
الـتـنــافــس علــى غـنــائـم االقـتـصــاد

بـشكل كبيـر الى مـدينـية علـى نحو
سـائـد. وقـد اصـيب الــريف بلـطمـة
مـن اسعــار الــسلع املـنخفـضـــة ومن
مــنـــــافــــســـــة االغـــــذيـــــة املــــســتـــــوردة
بـاالضـافـة الـى جــاذبيــة احليـاة يف
املــدن. وجـــرى امتـصــاص الفـتيــات
الـريفيـات يف محـال بيع احللـويـات
ومـعــــــــــامـل الـــثـــيــــــــــاب وخـــــطــــــــــوط
الـــتـجـــمـــيـع، او يف حـقــــــــارة جتــــــــارة
اجلـنــس. ويف الــوقـت الــذي يــظهــر
فـــيـه ان الــــطـــبـقــــــــات الــــــــوســــطــــــــى
اجلـديـدة الـتي حـققت جنـاحــاً من
االقــتـــصــــــاد املــبــــــدل تــثــنـــي علــــــى
ــــــــــــــر، يــقــــــــــــــال ان االنــقــالب االخـــــي
النـــاخبـني التــايـلنـــديني يف الــريف
والبلـدات الصغيـرة يحافظـون على
تــأييــدهم لــرئيـس الــوزراء املنحـى.
لقد ادت تـوترات ممـاثلة الـى متزق
يف الـنسـيج االجتمـاعي والـسيـاسي
للفـيلـيبـني، حيـث ظل الفــاصل مـا
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ترجمة: فاروق السعد 
بقلم ريجارد هاس/ رئيس مجلس العالقات اخلارجية

هناك أمر ما غريب فيما يتعلق برد الفعل اخلارجي جتاه االنقالب الذي حصل يف تايلند مؤخراً. فقد
اعربت حكومات غربية عن استهجانها بطريقة معتدلة قبل ان تسارع للتعامل مع الزمرة العسكرية
اجلديدة، وقد ذهب الكثير من املعلقني االجانب الى ما هو ابعد، حتى انهم رحبوا باالنقالب وهم

يصورون رئيس الوزراء املنحى، ثاكني شيناوترا، بكونه تسلطياً فظا استحق ان يفقد السلطة، واذا
كان محللون آخرون ما زالوا مترددين بشأن املسلك الذي يتخذونه، فذلك كما يبدو بسبب الشكوك

املتعلقة بوجهة نظر ملك تايلند.

التقلبات السياسية يف تايلند

الرئيس االيراني احمدي جناد 


