
 
 

 

 المسار
   جریدة ناطقة باسم الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي

 

 العدد (4) - أیار/مایو2017-
 

 االفتتاحیة
.2011 آذار 18 في درعا في انفجرت التي السوریة األزمة الندالع الدقیق التاریخ تحدید بمكان الصعوبة                  من
على تأتي ال التي االنفجار لحظة متحینة ببطء، وتتحول وتجري تتحرك اجتماعي - اقتصادي طابع لها التي                   فالتغییرات
- االقتصادیة البنیة انفجار واحدة: النتیجة ولكن تعددت التي األسباب عن البحث وارد في اآلن لسنا أحد.                   مقاس
القوى استجابت كیف هو یهمنا ما .1963 آذار/مارس 8 في البعث حزب بناها التي للعمارة والسیاسیة                  االجتماعیة
الحدیث التاریخ له یشهد لم عسكري لصراع وانتهى سلمیا بدأ الذي الحراك لهذا السوري عب والشَّ والسلطة                  المعارضة

 مثیًال منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة.

سواء رین والمهجَّ المهاجرین عدد حیث من األكبر وهي راع الصِّ طرفي على الضحایا بعدد األكبر هي السوریة                  فاألزمة
األكبر وأخیرًا، اإلنتاج. ووسائل وأدوات االقتصاد وخسائر التَّحتیة البنى في الدمار بحجم واألكثر الخارج أو الداخل                  في
تعبیر في واإلقلیمي الدولي األزمة، من الحقة مفاصل في اشترك فقد فیها. واإلقلیمي الدولي التَّدخل حجم حیث                   من
الصراع في ترجمته االشتباك ذلك ووجد العالمي، المستوى في واإلقلیمیة الكبرى الدول بین الكباش مدى عن                  واضح

 الّسوري.

مفاصل خالل الّصامتة الكتلة في البقاء آثروا الذین أو للسلطة الموالین أو للحراك المؤیدین أو المنضمین أعداد                   تباینت
فاتسعت الزیت، بقعة مثل وتتسع تزداد األولى مراحله في السلمي للحراك المؤیدین أعداد كانت فقد                 الحراك/األزمة.
ودیر والرقة دمشق ریف إلى وإدلب وحمص الالذقیة إلى درعا من السلمي الحراك خط على دخلت التي والبلدات                    المدن
التوزیع وواضحة متماسكة بقیت فقد المؤیدة الكتلة أما وتتسع. تزداد الّسلمي بالحراك المنخرطین أعداد كانت                 الزور.
ودمشق وحمص حلب مدن في ومتبدلة متغیرة مؤیدة كتلة مقابل في والسویداء، والالذقیة طرطوس مدن في                  الجغرافي

  ودیر الزور ضمن الفئات التجاریة- الصناعیة وضمن الفئات الوسطى.

المعادلة، في المنظم السالح دخول مرحلة وهي الحراك/األزمة عمر من الثانیة المرحلة في كلیًَّا ستتبدل اللوحة هذه                   ولكن
في انسحبت عام2012. بدایة منذ معًا والمعارضة والنظام األزمة من الموقف لجهة األوراق خلط سیعید الذي                  األمر
حین في األغلب، على الصامتة الكتلة باتجاه السلمي المدني الحراك في فاعلین كانوا الذین من كبیرة كتلة السالح                    مرحلة
على تأثیره ومدى السالح لخطر استشعارهم بعد النظام، تأیید في التَّشدد نحو األصلیة الصامتة الكتلة من الكثیرون                   انضم
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المعاِرضة الثالث: للكتل جدیدة خریطة رسم في الحاسم العامل هو السالح كان ته. برمَّ الدولة ووجود الوطنیة                  الوحدة
امتة.  والمؤّیدة والصَّ

في والمقاوم الممانع دوره تستهدف كونیة مؤامرة أنه على السوري السلمي الحراك لتفسیر الرسمي الموقف                 لعب
الذي المتشدد السلفي للخطاب باإلضافة هذا النظام، مع األقلیات وقوف في كبیرًا دورًا سلفي، دیني حراك وأنه                   المنطقة،
صالح في كان الذي األمر السوریة، األزمة خط على واألجانب العرب "المجاهدین" دخول مع وهناك هنا یظهر                   بدأ
أكثر النظام موقف بتعزیز المعارضة قوى قبل من تعریته وعدم الجهادي السلفي العامل انضمام ساعد وقد                  النظام،

  وأكثر.

عامًا، ثالثین لمدة ككل السوري المجتمع علیه ُأجِبَر قسري صیام بعد األزمة انفجار لحظة السوریة المعارضة تكن                   لم
السوریة المعارضة وانقسمت الحراك. هذا في االستثمار من اإلقلیم دول منع حتى أو توجیهه أو الحراك قیادة على                    قادرة
السوري الوطني المجلس مثَّلها التي الخارجیة المعارضة : قسمین إلى السوري الشارع شأن شأنها د الشَّ من الكثیر                   بعد
السوریة األزمة في الفاعلة اإلقلیمیة الدول ولدى الخارجیة السلة في بیضها كامل وضعت والتي الوطني، االئتالف                  وتالیًا
تركیا فیه تأخذ عسكري عمل عبر الخارج من النظام إسقاط على المعارضة تلك وراهنت وقطر، والسعودیة تركیا                   مثل
والكردي والعروبي الیسار یشكل والذي الداخل، معارضة طرحت فقد الداخل في أما القذافي. إسقاط في فرنسا                  دور
التدریجي الوطني للتغییر دیمقراطیًا وطنیًا برنامجًا المستقلة الوطنیة الشخصیات بعض مع الرئیسي قوامها               والماركسي
25حزیران في تأسیسها التنسیق)منذ (هیئة في ماتمثل والطائفیة،وهو الخارجي والتدخل العنف ونبذت واآلمن              والسلمي

.2011 

في المحلیین الفاعلین جمیع من وأكبر أسرع والعالمي اإلقلیمي والتدخل والتداخل التعقید وحجم األحداث تسارع                 كان
لتصفیة مناسبًا مكانًا السوریة الساحة صارت بحیث المعارضات، خندق أو النظام خندق في سواء السوریة                 األزمة
السوریة لألزمة واقعیة رؤیة أي باالئتالف ممثلة الخارج معارضة تقدم لم االشتباك. لتصعید أو والخالفات                 الحسابات
إسقاط حول العبارات نفس تكریر على واظب بل الصراع، ساحة على الحقیقة التَّوازنات وعلى الممكن، قاعدة على                   تقوم
القوى بین الداخلیة للصراعات باإلضافة ، وللمعارضة السوري للشعب حصري كممثل نفسه وتقدیم سوریة في                 النظام

  والشخصیات، نظرًا الرتباط كل شخصیة أو جهة بهذه الدولة أو تلك.

قبل ما مرحلة في العراقیة المعادلتین سوریا تجنیب استطاعت فقد الوطنیة التنسیق بهیئة المتمثلة الداخل معارضة                  أما
برامجها بنت التي المعارضة سوى البلدین هذین في یكن لم حیث ،2011 عام في واللیبیة ،2003 في األمریكي                    الغزو

  على إیقاع الخارج، ولم یفرز المجتمع العراقي وال اللیبي سوى تلك المعارضة الخارجیة.

اإلقلیمي والتدخل السالح وصولها وحتى والشعبیة السلمیة مرحلتها من بدءًا السوریة األزمة سیر خط في                 المالحظ
اللبنانیة األزمة في حصل كما المباشر، الطائفي واالقتتال الصراع قاع إلى ككل السوري المجتمع انحدار عدم                  والدولي،
الشعب طوائف كل على یتوزعون السوریة للحكومة الموالون وبقي .2006-2003 العراقیة أو 1989-1976             
األساسي الجسم كان وإن أیضًا، الطوائف مختلف على یتوزعون بدایته في السلمي للحراك المؤیدین كان وقد                  السوري،

  لألقلیات قد اصطف في مراحل مبكرة من عمر األزمة السوریة في صف المواالة.

طالب الدول17)الذي ل(مجموعة ثاني2015) فیینا2(14تشرین مؤتمر خالل للمفاوضات)من العلیا تشكیل(الهیئة            أتى
للمعارضة تفاوضي جسم لتشكیل أول2015) 9-10كانون في الریاض(انعقد في السوریة للمعارضة مؤتمر              بعقد
أول الدولي2254(18كانون القرار على ثاني2016بناء 29كانون في انعقد جنیف3الذي مؤتمر أجل من             السوریة
المعارضة أطراف لكل شامًال الریاض مؤتمر یكن التنفیذي.لم التصور له ووضع جنیف1بكامله بیان تبنى                2015)الذي
أوتوحید جنیف مفاوضات في السوریة المعارضة وفد توسیع إلى الحاجة هنا الرئیسي.من جسمها ضم ولكن                 السوریة
ینتج لكي والقاهرة وموسكو الریاض منصات عن تحدث القرار2254الذي لمنطوق وفقًا السوریة المعارضة               أطیاف
العلیا (الهیئة .لیست السلطة وفد بمقابل جنیف مفاوضات في السوریة للمعارضة موحدًا واحدًا وفدًا                عنها
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الینتج وهو التفاوضیة الوظیفة على مهمته تقتصر وظیفي جسم هي بل سیاسي كیان عن یعبر تحالفیًا                  للمفاوضات)جسمًا
كل یشمل السیاسیة.هذا التحالفات في االنخراط عن تنتج التي والتنظیمیة السیاسیة المترتبات فیه االنخراط                عن
تشكیل(القطب التنسیق)إلى (هیئة سعي یأتي هنا التنسیق).من (هیئة للمفاوضات)بمافیها العلیا (الهیئة في              المنخرطین
إلى الوصول عبر التفاوضیة العملیة في الدیموقراطیة الوطنیة القوى وزن تثقیل أجل خریف2016من               الدیموقراطي)منذ
الدیموقراطیة الوطنیة القوى دور تثقیل أجل من وأیضًا وكفاءة تمثیًال األكثر یكون السوریة للمعارضة واحد موحد-                  وفد
طریق عبر سوى تكون أن الیمكن التي السوریة لألزمة التسویة اتفاقیة توقیع مابعد ستعقب التي االنتقالیة العملیة                   في

 (جنیف).

 

 

 فلسفة األمة الدیمقراطیة

 عبد اهللا أوجالن
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الصیاغات كافة ومن والمقاومات، الحقائق جمیع من مستخلصة مركزة وزبدة جدیدة تركیبة الدیمقراطیة األمة                “إن
بالزردشتیة ومرورًا قدمًا األعرق األنثویة اإللهیة العقائد من بدءًا والمجتمعات، للتاریخ الغائرة األغوار في                الكامنة
المیثولوجیة التعالیم جمیع أن حیث الواقع، أرض على وتطبیقها وتبنیها إدراكها یتوجب كما اإلسالم، إلى                 ووصوًال
تسعى ما كل إلى إضافًة تعلیمها، إلى المعاصر االجتماع علم یسعى التي الحقائق وكافة القدیمة، والفلسفیة                  والدینیة
األمة إنشاء عملیة وبدن ذهن في تمثیلها تجد وجمعًا، فرادًا حقائق من ذكرها إلى والتمردات المقاومة                  الحروب

 الدیمقراطیة.” المفكر عبد اهللا أوجالن.

 ما هي الفلسفة؟

حب أو المعرفة حب أنها أي الحكمة، وتعني و(سوفیا) الحب، ویعني (فیلو) لفظین من تتكون األصل، یونانیة كلمة                    إنها
العصر في وهي معناها. وحدد الفلسفة لفظة استخدم من أول فیثاغورث الیوناني الفیلسوف ویعد امتالكها. ولیس                  الحكمة
والمعاني والواقع والحیاة كالموت اإلنسان حیاة في جوهریة مسائل یخص فیما المعرفة وراء السعي تعني:                 الحدیث

 والحقیقة.

واسعًا نطاقًا یحتمل الفلسفة تعریف فإن لذلك أمة، كل حضارة من جزٌء ألنها الیونانیة بالحضارة مرتبطًة لیست                   والفلسفُة
وأنشطِة لتاریِخ عاٌم ِنتاٌج هي وإنما بعینها، جماعٍة أو أمٍة أو شعٍب على حكرًا لیست والحضارة الصیاغات،                   متعدد
اإلنساني النتاج هذا إلى منها شیئًا متعددة تاریخیة أطوار في األمم وتضیف أضافت حیث جمعاء، البشریة                  وإبداعاِت

 العام.

بالفكر بدءًا واالجتماعیة الطبیعیة الظواهر دراسة حول ركزت مختلفة، أزمات في جاءت متعددة فلسفیة نظریات                 هناك
 المیتافیزیقي (ما وراء الطبیعة) الذي تكرس في آراء فالسفة مثل: أرسطو وسقراط.
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المادة، قبل الروح بأن وقالت:” خفي، عالٍم إلى شيء كل أسندت والتي المیتافیزیقیة، بالفلسفة الفلسفي النهج هذا                   وسمي
من اإلنسان هذا جردنا ولو أحاسیسه”. داخل تتمحور التي لألشیاء إدراكه عن عبارة هو اإلنسان یدركه ما كل                    وأن
المدرسة هذه وكانت فقط، وأحاسیسنا إدراكنا ضمن موجودة األشیاء أن أي له، بالنسبة األشیاء جمیع ستختفي                  أحاسیسه

 بدایة المدارس التي تعاقبت على إثرها المدارس الالحقة.

 الفلسفة الماركسیة

فآمنت بالروح، یتمسك كان الذي المیتافیزیقي أو المثالي النهج غیر آخرًا نهجًا نهجت التي الماركسیة الفلسفة ظهرت                   ثم
راحا الذین وفورباخ، هیجل ید على النهج هذا انطالق بدایة كانت وربما شيء، كل أساُس المادة إن وقالت                    بالمادة،
الفیزیاء على باستنادهم االجتماعیة الطبیعیة الظواهر لتفسیر متكامًال نهجًا فأوجدوا وتكوینها، وأصلها المادة خلف                یبحثان
والموجب السالب بین التجاذب طریق عن یتحرك الكون في شيء كل أن على مبرهنًا نیوتن، أوجدها التي                   المیكانیكیة

 وفقًا للزمان والمكان النسبي.

المؤلفة الذرة بنیة على برهانها خالل من زمني جدول وفق للكون بدایًة العلمیة تفسیراتها وفق الماركسیة وضعت                   وقد
 من بروتونات موجبة والكترونات سالبة تدور حول نواة معتدلة الشحنة وهي النیترونات.

 هذه الحركة المتجاذبة بین البروتونات الموجبة وااللكترونات السالبة تشكل حركة مستدیمة بشكل لولبي باتجاه األمام.

الذري الفراغ في السابح الكوارك لحركة العلماء مراقبة خالل فمن حدیثة، علمیة أسس إلى تستند الدیمقراطیة األمة                   لكن
حركته بأن یجدوا لم إذ الدوام، على متغیر ذاتي معیار وفق یتحرك بل ثابت، بقانوٍن مرتبطًة لیست حركته أن                     الحظوا

 لولبیة دائمة باتجاه األمام، وإنما قد تكون إلى الخلف والیمین والیسار، وهو یقوم بتنظیم حركته ذاتیًا.

خصائصه إلى بعد العلم یتوصل لم بِه خاٌص عقٌل لُه الكون هذا أن إلى الدیمقراطیة األمة فلسفة تنظر                    وبذلك
 ومكوناته وقوانینه، فدعته بالعقل الكوني الذي یتحرك الكون به وفق نظام اختلقه لذاته.

باتجاه حركة بالضرورة لیست الكوارك حركة إلى استنادًا المجتمع تطور بأن الدیمقراطیة:” األمة فلسفة قالت                  ولهذا
 األمام دائمًا، ولیست حالًة من الصراع بین السالب والموجب بشكٍل حتمي”.

  ووفق العقل الكوني الذي ینظم الكون، فإن المجتمع ینظم نفسه بنفسه.

النفي ونفي األضداد صراع عبر الطبیعیة والتطورات الطبیعیة للظواهر تفسیرًا ماركس أوجد الجدلیة المادیة خالل                 ومن
عنها تفرعت حیث عشر التاسع القرن بدایة حتى الفلسفة هذه واستمرت النوعي. التراكم إلى یفضي الذي الكمي                   والتراكم

 مناهج كثیرة.

بالطبقة فتمسكت المجتمع، لقیادة خاصة فكریة إیدیولوجیة توجد أن حاولت بأنها یجد الماركسیة الفلسفة في المتمعن                  إن
مجتمع إلى المجتمع تحویل إلى والسعي والرأسمالیة، البرجوازیة ضد صراعها في للمجتمع ثوریة كطلیعة                العاملة

 اشتراكي ینتهي إلى مجتمع شیوعي تضمحل فیه الدولة والسلطة.

اإلنتاج، لوسائل الدولة ملكیة على یقوم الذي العام االقتصاد وهو وإدارته، باالقتصاد خاصًا نهجًا الماركسیة أوجدت                  كما
 والتي تقودها الطبقة الكادحة تحت مظلة دكتاتوریة البرولیتاریة.

  وأوجدت تفسیرًا للظواهر الطبیعیة، وعرفت التاریخ على أنُه صراٌع بین الطبقات.
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عن عبارة هي التحتي البناء في تحدث التي وجمیع التغییرات تحتي، وآخَر فوقٍي بناٍء إلى المجتمع قسمت                  وبذلك
 تراكمات نوعیة حتمًا ستؤدي إلى تغییٍر في البناء الفوقي.

الدعامة سقوط إلى وأدت تتخلخل، جعلها مما قویة هزات إلى عشر التاسع القرن نهایة في تعرضت النظریة هذه                    لكن
بوجه التماسك من تمكنها لم التي الهشة العضائد بعض سوى لها یتبقى ولم السوفییتي االتحاد في والمتمثلة لها،                    األساسیة

 ریاح الرأسمالیة.

 لذا تداعت الماركسیة المنهجیة بكاملها أمام الرأسمالیة التي استطاعت أن تحقق مكاسب جمة بین المجتمعات اإلنسانیة.

إلى الحاجَة ویظهر السابقة، والفلسفات النظریات في القصور جوانب یكشف المستمرة واكتشافاته العلمي التطور                إن
 قراءٍة جدیدة، والبحث في تفسیٍر فلسفٍي جدیٍد للواقع وأسسه.  

التطور من عالي مستوى إلى الوصول استطاعت الماركسیة االشتراكیة انكسارات مع وبالتوازي اللیبرالیة الرأسمالیة                إن
والعلم الصناعة مفهوم في حتى واحتكارها األخرى، المجتمعات استغالل طریق عن ضخم رأسمال تشكیل خالل                 من
المتحدة الوالیات في المتمثلة العالمیة الرأسمالیة قیادة أخذت حیث الدولي، المجتمع بقیادة تنفرد جعلها مما                 والتكنولوجیا،
والظلم القمع ذلك تطلب وإن مصالحها، تتطلبه ما حسب وتقوده الدولي المجتمع في وتجول تصول                 األمریكیة

 واالضطهاد. ولهذا فإنها فتحت المجال ألعوانها بالسیطرة الكاملة على مجتمعاتها مقابل الوالء التام لها.

الخادمة الطبقة بین مواجهة أزمة في جعلها الدولة، بید المال رأس احتكار بهدف الرأسمالیة بنتها التي القومیة الدول                    لكن
الطبیعة سخرت حیث مصالحها، خدمة في الكون هذا في شيء كل فجعلت المال، رأس تمتلك التي والطبقة المال                    لرأس
المتهالكة، الطبیعة هذه على التماسیح دموع تذرف وباتت الطبیعة فدمرت المنشود، وربحها المادیة غایتها                لتحقیق
غایاتها، لتحقیق الحروب تشن وراحت الدیمقراطیة، برایة بعید من له وتلوح فلكها في یدور عبٍد إلى اإلنسان                   وحولت
الحروب بعض تفتعل باتت بحیث العالم، من مختلفة مناطق إلى تصدیرها عبر المتفاقمة أزماتها من للتخلص                  وتارًة

 واألزمات الداخلیة هنا وهناك.

 الظروف الموضوعیة لظهور األمة الدیمقراطیة:

والقوى الرأسمالیة بین الصراع أوجه إحدى هي والتي تضطهدها التي والشعوب الفئات مع القومیة الدول أزمات                  إن
إلیه وصلت الذي التأزم مقدار عن صارٌخ تعبیٌر المختلفة، العالم أرجاء في والمستمرة القائمة الحروب وكذلك                  المغبونة،
ونهب استغالل في واستمراریتها سیطرتها لتحقق البشریة بحق الفظیعة المجازر ترتكب باتت حیث الرأسمالیة،                الحداثة

 اإلنسانیة والحیاة الراهنة. وهذه جمیعها تعتبر ظروفًا موضوعیًة لألمة الدیمقراطیة.

 الظروف الذاتیة لوالدة األمة الدیمقراطیة:

إدارة أو دولة لها لیست قومیة كأكبر الكردي للشعب الذاتیة الظروف فإن العالمیة، الموضوعیة الظروف جانب                  إلى
القومیة رأسها وعلى عدة قومیات قبل من واضطهاده التاریخ، مراحل على له تعرضت التي والتجزئة بها،                  خاصة
والوضعیة السماویة للحضارات مهدًا ُتعتبر النهرین بین ما بالد أن إلى إضافًة والعربیة. الصفویة والفارسیة                 التركیة
ثوریة دینیة كحركة المنطقة تلك في األنبیاء جد الخلیل إبراهیم ظهر حیث الطغاة، ضد ثورات شكلت التي الدینیة                    والعقائد

 ضد طغیان نمرود الظالم.

هذه لوالدة ذاتیة ظروفًا ذاتها بحد شكلت ثقافیة حركات خلقت وغیرها…. والمانیة والزرادشتیة الصابئة دیانات                 وكذلك
تبه) (كوبك لموقع العظیم التاریخي االكتشاف هنا ننسى وال جذوره. من حلحلته عبر الصراع إنهاء عن الباحثة                   الفلسفة
على الحیة الشواهد كأحد كردستان، بشمال أورفا والیة في المیالد قبل سنة ألف 12 من أكثر إلى یعود الذي                     التاریخي
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 حیویة هذه المنطقة وصراعها الدائم ضد محاوالت السیطرة المختلفة.

متكاملین ونهٍج بفلسفٍة تقدم الذي أوجالن” اهللا عبد “القائد فكر في متمثلة الدیمقراطیة األمة والدة في محوریًا دورًا                    لعبت
نظریة طرَح حیُث السابقة، للفلسفات مغایرة بنظرة اإلنسانیة عاشتها التي والصراعات والفلسفة للتاریخ دراسته                عبر

 األمة الدیمقراطیة التي ُتْعَتَبُر نهجًا متكامًال لدراسة الظواهر الطبیعیة واالجتماعیة للمجتمع.

 ما هي األمة الدیمقراطیة … وبماذا تختلف عن المدنیة؟

وهذا كون، عن عبارة أنه على المجتمع إلى تنظر الدیمقراطیة األمة فنظریة الطوعي، والتعایش التنوع في الوحدة                   هي
عبارة الكون كان إذا مختصٍر فبشكٍل البعض، بعضها تكمل التشكیالت هذه وجمیع مختلفة، تشكیالت من یتألف                  الكون

 عن حدیقة فال یمكن لها أن تكتمل إال بأزهارها ونباتاتها وأشجارها المختلفة.

جمالیة حساب على سیكون ما تشكیلٍة انقراِض أو ما تشكیلٍة في نقٍص وأيُّ البعض، بعضها تكمل التشكیالت هذه                    جمیع
ال انفرادیة بال فالكونیة واالنفرادیة، الكونیة بین ترابٌط الدیمقراطیة األمة نظریة حسب والمجتمع وبهائها. الحدیقة                 هذه

 یمكن أن تكون ولكل انفرادیة خصائصها الذاتیة.

الخاصة معابدهم بتشكیل السومریین الكهنة قام حین عام، 5000 الـ یقارب ما إلى تاریخها یعود التي المدنیة بدأت                    لقد
األراضي، في العاملین من السفلى الطبقة حیث مستویات أو طوابق ثالثة إلى انقسمت والتي (الزقورات)، بـ                  والمسماة
المدنیة مركز كانت فهذه الثالث. الطابق في اآللهة وبین بینهم الوسطاء الدین ورجال الكهنة من الثانیة للطبقة ملٌك                    وهم
المجتمع وقوانین وقیم مكتسباِت حساِب على ذاتها نّظمت أْن بعد الرأسمالیة، الحداثة باسم الیوم تعمل التي األولى                   ونواتها
ذاتها بتنظیم األنظمة هذه قامت األمِّ اآللهة رفِض مرحلِة وبعد اآللهة، أمَّ المرأُة فیه كانت حیث والكومینالي،                   الطبیعي
أّنها حیث الرأسمالیة، الحداثِة شكِل إلى ذلك بعد لتتطّور الرجل، بید السلطُة تمركزت بحیث مختلفٍة، وأشكاٍل                  بطرٍق

 اعتمدت في تجاربها على الحضارة المركزیة لتصَل إلى الحریِة المطلقِة التي تنحاُز إلى طرٍف واحد.

هدُفها كان والتي والعلم، والدین كالمیثولوجیا المجتمعات على مختلفة وأسالیَب أشكاٍل تطبیُق تم التاریخیة المراحل                 في
 تغییُر الذهنیة المجتمعیة وإخراِجها من معناها الحقیقي.

إلى الحاجة ولد قد السلطة خدمة في شيء كل وتسخیر المقدسة، أطره في القومیة الدولة لدى الوطن مفهوم ظهور                     إن
األمة فجاءت القومیة، الدولة فرضتها التي والعبودیة التسلط براثن من والشعب الوطن هذا إلنقاذ مضادة                 ثورة
بالتراب اختصاره یمكن ال بحیث سامیة قیمة تمنحه حیث الوطن إلى تمامًا مغایرًة نظرًة تنظُر التي                  الدیمقراطیة

 واألحجار المتناثرة في ربوعه فقط، وإنما في ذاكرة المجتمع التي یرتبط بها الفرد.

المرتبط الفرد ذاكرة عن عبارة الوطن أن الصارخة الحقیقة ولكن األرض، أصقاع في متشابهة واألحجار                 فالتراب
تدعیه الذي الوطن ولیس الدیمقراطیة األمة مفهوم وفق المقدس هو الفرد اإلنسان أن أي متنه. على یعیش الذي                    بالمجتمع

 الدولة القومیة.

الدول بین صراعاٌت أنها على الدیمقراطیة األمة إلیها تنظر الدولي المجتمع بین تدور التي واألزمات الحروب                   إن
 القومیة من خالل محاولة كل دولة فرض سیطرتها على الدولة القومیة األخرى.

موحدة مشتركٍة وسوٍق واحٍد وعلٍم واحدٍة لغٍة إلى یستنُد نظاٍم عن عبارٌة هي الدیمقراطیة األمة مفهوم وفق                   والدولة
بأن القومیة الدولة تلزم التي ومبادئها (الدولة) اإلله هذا دین هي والقومیة اإلله هي والدولة مصطنعة، حدوٌد ولها                    جغرافیًا

 تسیر وفقها.
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مركزًا والسوق لها ملٌك أنُه على األرض إلى تنظر عام، 200 من أكثر منذ أوروبا في تأسست التي القومیة الدولة                      إن
الكهنة دولة إلى أسسها في تستند وهي الربح. لتحقیق األرض هذه على عمال عن عبارة فهو الشعب أما                    للربح.
أن أي الشمس، بظهور تختفي التي النجوم هو والشعب الشمس بمثابة الدولة اعتبروا الذین السومریین عند                  السومریین

 الشعب ال یشكًال شیئًا بحضرة الدولة الموقرة.

حیث والمال، القوة على القائم العنف مفهوم وفق السلطة على أكثر قبضتها َنْت ومكَّ بعد، فیما قومیة دولة إلى تطورت                     وقد
التاجر یخدمون الكسبة وصغار التجار وجمیع والتجارة، اإلنتاج وسائل احتكار في والمال والسالح الجیش في القوة                  تتمثل
یهتم فالتاریخ بعد، یكتب لم الذي التاریخ هو التاریخ أوجالن:” اهللا عبد الكردي المفكر یقول لذلك بالدولة. المتمثل                    الكبیر

 بحیاة نابلیون بونابرت غیر أنه ال یهتم بحیاة أدیسون”.

إلى تنظر حین في البشریة، لخدمة ُسخر ما كل إلى إیجابیة نظرة التاریخ إلى الدیمقراطیة األمة فلسفة نظرة تكون                     وبذلك
على یقوم الذي الحل فطرحت تامة، بسلبیة أخرى دولة على قومیة دولة هیمنة إلى تهدف كانت التي الصراعات                    جمیع
قومیة على قومیة أو دین أو رأي فرض دون المساواة أساس وعلى التنوع، في االنفرادیة بین التام التعایش                    أساس

 أخرى. وتجد الحل من خالل المساواة التامة بین جمیع االنفرادیات التي تشكل المجتمع.

 المرأة في األمة الدیمقراطیة:

دورها معرفة خالله من یمكننا والتي المرأة تاریخ حقیقة إدراك أوًال ینبغي المصطلح هذا وإدراك الدیمقراطیة األمة                   لفهِم
التي الغابرِة األنظمِة إلى العودُة یجُب وثانیًا العالم، بها یمر التي األزمات كافة حل نستطیع حتى األمة، هذه بناء                     في
الحادي القرن وفي اآلن. وحتى نشأتها منُذ األنظمة تلك أبعاِد واستیعاِب والمجتمعات، الشعوُب ظّلها تحت                 عاشت
یتعلق فیما األنظمة تدعیه ما مع واالنسجاِم بـ االقتناِع عدم مرحلِة إلى وصلْت قد والمجتمعات الشعوَب أّن نجُد                    والعشرین

 بالمساواة والحریة والدیمقراطیة، بسبب عدم قدرتها على استیعاب الفئات المجتمعیة، ومعاداتها للتعددیة.

مجتمٍع خلِق إلى أّدى األنثوي المجتمع فناَء أّن أْي حقوقه، كاّفة من مسلوٍب عبوديٍّ مجتمٍع إلى المجتمع تحویُل                    لیتّم
القیَم تلك فقدت قد المجتمعات هذه إن القوُل یمكُن ال ولكْن ذاته، عن الدفاَع یستطیُع وال اإلرادَة یملُك ال هشٍّ                      عبوديٍّ
من المتبقیِة األخالقیِة بالقیم مرتبطٌة باألساس هي للمرأة بطولیٍة مقاوماٍت من الراهن یومنا في نجده فما نهائّي،                   بشكٍل

 المجتمع الطبیعي.

اجتماعیة، طبقاٍت وخلِق المرأِة إرادِة وتحطیم المساواة, عدِم أساِس على الرجِل وسلطُة المركزیِة الحضارِة نظاُم ُبنَي                  لقد
والسلطِة المركزّیة على البدایِة منُذ اعتمد أّنه كما مستمرٍة، وتناقضاٍت حروٍب في وجعله المجتمع في خلًال خلَق ما                    وهذا
هذا القومیة،  وكان الدولِة في االنخراُط تمَّ اإلنكلیزي االحتالل عهد وفي عام 200 وقبل الذكوریة، على خاصٍّ                  وبشكٍل
شخٍص بتسلِّط هذا ویكون عبیٍد إلى ظّلها في یعیش َمْن كّل ولتحویِل األساسیة، قوائمِه ودعِم الرأسمالیة نظام                   لتمكیِن
وثقافَتها لغَتها بالتالي الطوائُف هذه لتفقَد األخرى؛ الطوائف على طائفٍة سلطٍة أو األفراد، من مجموعٍة على                  معیٍّن
الجوهّریة لتتمكَن األسالیب بعض على الرأسمالیِة الحداثِة نظاِم دعِم أجِل ومن القومیِة الدولِة نظاُم اعتمد وقد                 قسرًا.

 الرأسمالیُة من الوقوِف واالستمرار، ومنها:                      

 – خلخلُة العالقة ِالزوجیِة وجعِل المرأِة أداًة إلنجاِب األطفال فقط.

 – جعل العائلة جزءًا من نظاِم الدولِة القومیة.

 – ابتكاُر الدولِة القومیِة لمساندِة الرأسمالیة.
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 أبعاد التحول إلى أمة دیمقراطیة:

ما بقدر الدیمقراطیة األمة في كومونیًا الفرد یكون أن الدیمقراطیة:  ینبغي الكومونة وحیاة الحر المواطن الفرد/ –1                
أشكال أعتى ضمنیًا یحیا إنما المجتمع، ضد الرأسمالیة األنانیة تستثیره والذي زائفة، بحریٍة یتمتع الذي فالفرد حرًا.                   یكون

 العبودیة.

حیث الدیمقراطي، االستقالل بشبه الدیمقراطیة األمة تسمیة الدیمقراطي:  یمكن االستقالل وشبه السیاسیة الحیاة –2             
هي خصوصًا الدیمقراطیة واألمم إدارتها، لها عمومًا األمم ألن ذاتیة، إدارة دون الدیمقراطیة باألمة التفكیر                 یستحیل

 كیانات مجتمعیة لها إداراتها الذاتیة.

 إن كینونة المجتمع السیاسي في عصرنا الراهن تؤدي إلى التحول الوطني عن طریقین أثنین:

 أ-طریق الرأسمالیة التقلیدیة وهو المؤدي إلى الدولة القومیة.

الشریحة من بدًال قراره الشعب فیه یتخذ الذي الشعب مؤتمر وتشكیل الدیمقراطیة الوطنیات طریق هو الثاني                   ب-الطریق
القیادات إلى الجماهیریة القاعدة من القرارات تكون أي الشعب، مجلس في تمثله التي البرجوازیة العناصر أو                  العلیا

 ولیس من القیادات إلى القواعد.

 3. الحیاة االجتماعیة:

الطبقي التمایز یسوده متفكٌك والمجتمع فقط. شكلیة ظاهریة تغییراٌت هي الرأسمالیة الحداثة ظل في الجاریة                 التغییرات
اجتماعٌي مرٌض وهذا ملیونًا العشرین سكانها عدد یفوق التي العمالقة المدن في كما المتجانس، المجتمع وراء                  الالهث
اآلخرین حریة إطار في حریته یجد الذي الحر الطبیعي الفرد تحقق فإنها الدیمقراطیة األمة أما وكوكبنا. بیئتنا                   یدمر

 والمرأة الحرة غیر السلعیة وغیر الُمْسَتَغّلة، وكذلك الشبیبة المنخرطة والفاعلة بقوة في الحیاة العامة.

 4. الحیاة الندیة:

جمیع على متقدٌم اإلنسان لكن النسل. وصیرورة الوجود وأمن الغذاء تأمین هي أولیة، وظائف ثالثة حیة حیاة لكل                    إن
السكاني التعداد تعاظم استمر ولو األخرى، الحیة الكائنات على سیقضي رادع دون لفطرتیه ترك ولو األخرى،                  األحیاء
صیرورة یستحیل وعندها قصیرة فترة خالل البیولوجیة العتبة سیتخطى فإنه حالیًا، نسمة ملیارات السبعة یبلغ                 الذي
وبلوغ الموت – الحیاة دوامة وتجاوز للوعي األولویة بإیالء المفرط البشري التعاظم هذا وقف ینبغي لذا البشریة.                   الحیاة

 النیرفانا والفناء في اهللا والوعي المطلق.

حقیقته عن بعیدًا یكون جنسویٌة مساواٌة فیه تتوفُر ال الذي المجتمَع ألنَّ الدیمقراطیة، األمِة أساسیاِت من الندیة الحیاة                    تعدُّ
حیُث األسوَأ القسَم األسرُة تعدُّ (الدولة) المركزیة الحضارِة نظاِم وفي االنهیار، نحو توّجهه وسیكون مضمونه في مًا                  ومقسَّ

 یكوُن فیها الجنسان (المرأة والرجل) عبیدًا.

للحروب أساسیًا سببًا تكوَن أن یمكن كما ُمستعَبدة، أّنها أْي لمالكها ومملوكًة فقط، لإلنجاِب وآلًة جنسیًة أداًة تكون                    المرأُة
 والمجازر حین یتمُّ النظُر إلیها كممثلٍة لـ (شرِف الرجولة).

عن مبتعدًة والتعلیمیة، والصحیة والریاضیة والسیاسیة االجتماعیة الحیاة عن المرأُة تنفصُل الرأسمالیِة الحداثِة نظاِم                في
الدولتیة، الرأسمالیة الحداثِة بخدمِة وتقوُم الرجَل ترفُّه عبدة، وتكون اإلنجاِب سوى شيٌء لها لیس الحیاة، مناحي                  جمیع
ألّن األشیاء. هذه كل تغییر یجب لذا الرأسمالیِة، الحداثِة نظاِم في المرأِة حاُل هذا االجتماعیة. الحیاِة عن منفیٌة أنها                     كما
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َفها الدیُن والمیثولوجیا والعلم. فالحقیقُة هي أّن المرأَة تستطیع أْن تعطي أضعاَف ما یعطیه الرجل.  المرأَة لیست كما َعرَّ

من والحریُة الدیمقراطیُة وستبدأ أیضًا، الحریِة بدایَة المرأِة حریُة ستكوُن لهذا العبودیة، بدایة المرأة عبودیُة مّثلْت                  لقد
 المرأة.

التغییِر، إلى تتطلُع طاقٌة المرأُة تمتلكها التي فالطاقُة البیولوجیة، الناحیة من حتى الرجِل طاقاِت تفوُق المرأِة طاقاِت                   ألنَّ
كان التاریخیِة المراحِل وفي والمشاعر. الجماَل معه یخِلُق الدائُم العطاُء وهذا ٌجدیدٌة، حیاة ُتْخلُق فعندها التغییُر تمَّ                   وإذا
المرأُة تمتلكها التي الطاقِة أمام الطریِق فتُح تمَّ وإذا القوَة. هو لیمتلك ویمتّصها المرأِة طاقَة ُیلغي دائٍم بشكٍل                    الرجُل
القوُل یمكُن وعندها واإلمكانیة، واإلرادَة القوَة تملُك ألّنها االجتماعیِة، الحیاِة في فعالیِتها خالل من أجمل، الحیاُة                  فستكون

ة ندیة. أّن الحیاَة أصبحْت حیاًة حر 

 الحیاة الطبیعیة (اإلیكولوجیة) في األمة الدیمقراطیة:

منها، یعاني التي االقتصادیة األزمات من لیتخلَص األولیة الخاِم المواِد على للسیطرِة جاهدًا یسعى الرأسماليَّ النظاَم                  إّن
الطاقة ومصادر والماء كالنفط األوسط الشرق في الطبیعیة الموارد على للسطو الخطُط ُوِضعْت األساس هذا                 وعلى
حروٍب خلِق في حتى أو المنطقِة في المتواجدِة القوى مع تحالفاٍت أو اتفاقیٍّات طریق عن السیطرُة هذه وتكوُن                    األخرى،

 بین قواها، هدُفها األساسيُّ كسُب الموارِد الطبیعیة.

أزماٍت وجوِد إلى باإلضافة المركزیة. نظاَم تتبُع ألّنها تنظیمیًة بل اقتصادیة لیست الرأسماليِّ النظاِم أزماِت أّن                   علمًا
التوازِن عدِم مرحلِة إلى لتصَل التحتّیة البنیة على وتؤّثر م وتتضخُّ تتوسُع فسوف معالجتها، تتّم لم إْن إیكولوجیة،                   طبیعیٍة

.  البیئيِّ

درجات ازدیاُد منها: الفصول بین متوازنٍة غیُر طبیعیٍة تقلباٍت من اآلن نعیشه فما ایكولوجیة، حیاٌة هناك تكون لن                     وبهذا
ستجلب القضایا فهذه األرض، من الشمس واقتراب الشمالي القطب في الجلید ذوبان إلى باإلضافة والفیضانات،                 الحرارة
حّلها یتمَّ لم فإْن للمجتمع، األهمَّ القضیَة ُتعتَبر والتي المرأِة) (قضیُة ذلك إلى باإلضافة والبشریَة، الطبیعیَة الكوارَث                   معها

 ومعالجُتها فستكون هناك أزمٌة من الناحیة األخالقیة، وأزمٌة من جهة التزاید السكاني وهذا سیؤّثر على العالم أجمع.

األعم الربح على المرتكز االقتصاد على حاكمیتها لتحقیِق أداًة تتخذها التي القومیِة الدولِة وعبر الرأسمالیة الحداثة                  إن
 وتكدیس رأس المال.

 شبه االستقالل االقتصادي:

اإلنتاج وتنوع والتجارة السوق رفضِه عدِم جانِب إلى الدنیا، حدوده إلى المال رأس ومراكمة الربح فیه ُیختزل                   حیُث
یشبه ال الكومونالي االقتصاد على والقائم الدیمقراطیة األمة في االقتصادي االستقالل شبه فإن وهنا والعطاء.                 والرقابة
لطبیعة األنسب االقتصادیة الوحدات فهو واقتصادها، الدولة رأسمالیة عن تمامًا وتختلف المشیدة، االشتراكیة في                التأمیم

 اإلنسان والبیئة.

اقتصاد أو الكومونالي االقتصاد فإن وهنا الحریة. یحقق ال الذي العمل أو للكدِح وال الشاقة لألعمال الكومونة في مكان                     ال
والحیوانیة البشریة أركانها بكافة المحیطة بالبیئة اإلضرار عن والبعیدة المشتركة الصغیرة المشاریع أساس على                التشارك
والبركة العطاء فیه یتواجُد مكاٍن كل في موجوٌد المحیط والوسط الحیاة، ومقومات ألركان المؤذیة غیر                 والنباتیة

 والحماس والبهجة.
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 الدفاع الذاتي:

فقد الكائنات. لجمیع طبیعي حقٌّ هو مثلما للمجتمع، طبیعيٌّ وحٌق مشروٌع دفاٌع هو الدیمقراطیة األمة في الذاتيِّ                   الدفاع
ارة جر جیوشًا ل لتشكَّ نفسها، عن الدفاع في المشروع الطبیعي حقِّها من والمجتمعاَت الشعوَب الدولتیة األنظمُة                 جّردت
الشعوِب خیراِت لنهِب كوسیلٍة العسكریة قّوتها القومیة الدولة سّخرت ولقد ُسلطتها. على حفاظًا واالحتالِل الغزِو                 بهدِف
لوزارة سوریا میزانیة من %80 إلى تقدیر%60 كأقلِّ صْت ُخصِّ 1948م العام ومنذ البعث دولِة ففي عیشها،                  ولقمِة
المواجهة، دولُة أّنها بحّجة الشعب خدمة في یدخل لم الناتج هذا لكّن العسكري، والتدریب األسلحة لشراِء                  الدفاع

 والمواجهُة تتطلُب المیزانیة، فهل حّققْت بهذا الشيء االنتصاَر على إسرائیل...؟

ینهبون الذین وأعوانه ثرواته لدیه كان الجیش في ضابٍط وكّل البلد، خیرات لنهب الوزارُة هذه أصبحت فقد العكس                    على
بون باسمه، أْي أّن الجیَش أصبَح وسیلًة لنهِب ممتلكات الشعب. الجیُش أصبح طبقًة متطفلة على كاهل الشعب.  ویخرِّ

وعندما وتحمیه، الوطن عن تدافُع أّنها بحّجة المخابرات بحوزة إال الحدیثة التقنیات نجُد ال أّننا للنظر                   والملفُت
عنها یتحّدثون كانوا التي الدفاعاُت تلك كانت فأین سوریا، ذلك مثالٍعلى وخیُر الشعب، یحمي أحدًا نجْد لم                    ظهر(داعش)
دافعْت التي القوى كانت والجزیرة كوباني ففي واضٌح الفرُق ناتهم. مكوِّ اختالف على المدنیین یهاجم اإلرهاب بدأ                  عندما
لم ما مجدیٍة غیُر ارة الجرَّ الجیوَش فإّن (YPG)لهذا الشعب. حمایة وحدات وهي الشعب صلب من اإلرهاب                  وواجهْت

د أّن الحمایَة الذاتیَة هي الوسیلُة الناجحُة في األّمة الدیمقراطیة.  یكن هناك دفاٌع ذاتي. وهذا یؤكُّ

 7.البنیة القانونیة لألمة الدیمقراطیة:

القومیة الدولة أن حین في بسیطة. ببنیة ویتمیز القانونیة الترتیبات إلى اللجوء دون التنوع على یعتمد الدیمقراطي                   القانون
وواردة شاردٍة كل في تتدخل حیث التاریخ. مر على القانونیة اإلجراءات تصوغ التي الدولة أشكال أكثر هي                   الحاكمة
الظلم أشكال كافة تشرعن التي القوانین على مشروعیتها تسند فالرأسمالیة والسیاسي. األخالقي المجتمع على                للقضاِء

 والتعسف تحت مسمیات حقوق وواجبات الفرد والمجتمع، ولكنها في الواقع تلجأ إلى سیادة القانون لتحصین نفسها.

تعتمد ولهذا قانونیة. منها أكثر أخالقیٌة أمٌة ألنها منه، الدستوري وخاصًة القانون حیال یقظة فإنها الدیمقراطیة األمة                   أما
 األمة الدیمقراطیة على القانون االجتماعي األخالقي بالدرجة األولى.

 ثقافة األمة الدیمقراطیة:

والعلم والمیثولوجیا والفلسفة الدیُن ویشكُل للمجتمعات، العاطفیة والحقیقة التقلیدیة الذهنیة هي الضیق بمعناها               الثقافة
فهي وتحرفه، الثقافي العالم تحطم القومیة الدولة تشكیل وعبر الرأسمالیة الحداثة ما. مجتمٍع ثقافَة الفنیة الحقول                  ومختلف
األمة أما مصالحها. على بناًء التحول علیها وتطرأ یناسبها ما منها تنتقي ولكنها حقائق، من تمتلك مهما بالتقالید تقبل                     ال
األمة في والثقافة فالتاریخ والثقافة، للتاریخ الحقیقي المعنى بإعادة نفسها تكوین إلى تسعى ألنها فـ                 الدیمقراطیة
انبعاِث أو انتعاٍش إلى عادت التي النهضة عصر في أوروبا على ینطبق هذا والمثال وإحیاًء، نهضًة یشهدان                   الدیمقراطیة

 التاریخ والثقافة االغریقیتین والرومانیتین.

األمِة مشروِع تطبیِق من اقتربْت وكلما غیرها، من أكثر باالستقرار وتتمتُّع تعیُش التي ة هي األمُّ الدیمقراطیة األمة                  إن
ة أكثر، فال حدوَد بین إسبانیا وفرنسا مثًال. الدیمقراطیة فإّنها ستعیُش مستقر 

التجربَة ُنعیَد أن الممكن من فهل القومیة، الدولِة مفهوِم عن یبتعُد الجمیُع القومیة، الدولِة مهُد هي التي أوروبا في                     حتى
 بعد االقتتاِل لنصَل إلى المستوى األوروبّي؟
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ة الدیمقراطیِة وال حلٌّ سواه……….   لهذا ولكلِّ األسباِب والعوامِل التي ُذِكرْت فإنَّ الحلَّ األمثَل هو حلُّ األمِّ

 األسس التي تقوم علیها فلسفة األمة الدیمقراطیة:

أسباب أحد هو وجودها وإنكار األخرى القومیات على السیطرة القومیة الدولة طریق عن القومیات بعض محاولة                  1-إن
 الصراعات الدولیة.

أسباب أحد أیضًا هو واالقتصاد السلطة مكامن على السیطرة عبر أرباحها لزیادة والرأسمالیة القومیة الدولة سعي                  2-إن
 الصراع الدولي المستمر.

 3-محاولة الدول الرأسمالیة لتسویق أسلحتها سبٌب آخٌر من أسباِب الصراِع الدولي.

الصراعات خلق إلى تدفعها الرأسمالیة االقتصادیة الحالة وتأزم منها، االقتصادیة السیما الداخلیة األزمات               4-تصدیر
 الدولیة.

الصراِع جوانِب من جانٌب أیضًا الثقافیة العولمة عبر الدولي المجتمع وتعلیب واحد، ثقافي منهج فرض                 5-محاولة
 الدولي.

یؤجج األخرى والثقافات القومیات صهِر ومحاوالُت القومیة، الصراعات ُیخفي كرداٍء الدینیة اإلیدیولوجیات              6-استغالل
 الصراع الدولي ویغیب الحلول المرجوة.

 خالصة القول:

الثورِة بعد القومیِة الدولِة حاضنَة كانت وأوربا الفرنسیة، الثورِة بدایِة مع أوربا في القومیِة الدولِة فكرُة نشأْت                    لقد
من أكثَر داَم اقتتاٍل في دخلْت أّنها كما األوروبیة، البلدان جمیع في الشوفینيَّ القوميَّ الفكَر الثورة هذه نشرْت                    الفرنسیة،

 قرنین ُقِتل خاللهما 300 ملیون شخص من أجِل رسِم خارطِة الدولِة القومیة، ولكنَّ هذه الحدوَد أصبحْت بال معنى.

وجدْت حیث وإسبانیا، وفرنسا بریطانیا مثل باستقرار عاشْت التي هي القومیِة عن ابتعدْت التي الدولَة فإّن نالحظ                   وكما
 هذه الدول أّن حلَّ األمِة الدیمقراطیة هو الحلُّ األمثل.

 كما یقول الروائي العالمي (تولستوي):” أكبر روایة یمكن تلخیصها بجملة”.

  فإن األمة الدیمقراطیة تتلخص في الجملة التالیة:” اعترف بخصوصیة اآلخرین كي یعترفوا بخصوصیتك”.

 

____________________________________________________ 

                         أمریكا وإیران ... جدلیة المصلحة واألیدیولوجیة!
 
 

على سنوات عشر بعد واألمریكیة البریطانیة المخابرات من بدعم 1953 عام إیران في مصدق حكومة إسقاط                  شكل
بطهران، األمریكیة السفارة في األمریكیین الرهائن احتجاز إلى باإلضافة وإیران، أمریكا بین الدبلوماسیة العالقات                بدایة
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المشتركة السیاسیة للذاكرة المكونات أهم إیران، ضد الحرب في العراق تدعم التي الخلیج لدول حمایتها أمریكا                  وإعالن
 للبلدین، والتي تشكلت على أساس من عدم الثقة.

اإلدارات ضمن دائم تناقض هناك كان األمیركیة المركزیة القیادة ومستشار بارز أمریكي مؤرخ كریس دیفید                 بحسب
أراد فیما ، طهران في عسكریا انقالبا یدعم البعض كان ریغان إدارة في إیران، من الموقف بشأن المتعاقبة                    األمریكیة
فقد بوش إدارة ،وكذلك السیاسة في فوضى النتیجة وكانت ، الخسائر من لتقلیل والمعارضة خمیني مع                   آخرون العمل
إدارة وكذلك طهران، في النظام تغییر یرید من وبین وأفغانستان العراق في إیران مع التعاون یرید من بین منقسمة                     كانت
خطط ،وطورت الخلیج دول مع عسكریة عالقات أقامت حیث والتقارب، االحتواء سیاسة إتباع حاولت الذي                 ریغان
خطة من استفاد أوباما وكذلك هناك، المعتدلین مع العالقات لتعزیز لطهران أسلحة فیه باعت وقت في إیران ضد                    حرب

 بوش ( خطة عمل طهران) وواصل جهوده إلنشاء درع صاروخي في مواجهة التهدید الصاروخي اإلیراني. 
كیفیة بأن والبلقان وألمانیا األوسط الشرق شؤون في وخبیر أمریكي دبلوماسي وهو جیفري جیمس السفیر یرى                  كذلك
المسؤولین استمر وقد المسعى، هذا في تاریخیا المتحدة الوالیات تنجح لم جوهریة قضیة تمثل إیران مع الفعال                   التقارب
على سلبا أثر قد النهج في التشویش فإن وبالتالي النظام، تغییر أو االحتواء في الرغبة بین ما االختالف في                     األمریكیین

 الدینامیت األمریكیة اإلیرانیة.
والعراق، أفغانستان من كل في البلدین بین التقارب تمنع لم األمریكیة اإلدارات ضمن والتخبط هذه الثقة عدم                    حالة

 فإیران بالرغم من اعتراضها على الحرب في البلدین وعدم 
خالل من الدعم بتقدیم وقامت حسین، صدام ونظام طالبان حكومة إسقاط على تعترض لم فإنها مباشر بشكل                   اشتراكها

 حلفائها في البلدین.
في السوفیتیة القوات خروج بعد تشكلت التي المجاهدین حكومة قبل من أفغانستان في إیران حلیف اهللا نجیب إسقاط                    بعد

 24 فبرایر 1989، والتي تم استبعاد إیران 
الفصائل مواجهة في وتأییدهم الشیعة بدعم فقامت السوفیتیة، القوات ضد للمجاهدین قدمته الذي الدعم من بالرغم                  منها
األمریكیین جدیدة، أجبرت معطیات فرض 1994 عام في طالبان حركة وظهور القتال استمرار ولكن               األخرى،

 واإلیرانیین على التعاون من أجل التخلص من طالبان.
أفراده، بعض بتدریب إیران قامت التي الشمال، تحالف خالل من طالبان حركة إسقاط في كبیر دور لإلیرانیین كان                    فقد
كابول دخلت التي القوات ضمن من هؤالء وكان الثوري، الحرس معسكرات في تدریبات تلقوا الذین الهزارة خالل                   ومن
جانب إلى العسكریة العملیات لبعض التخطیط في بالفعل شاركوا اإلیرانیین الخبراء إن ویقال منها، طالبان انسحاب                  بعد

 قوات برهان الدین رباني.
وزارة 16 بقبول 2001 دیسمبر في انعقد الذي بون مؤتمر في الشمال تحالف ممثل بإقناع ظریف جواد لجهود                    وكان

 بدل من 18 كان یطالب بها دور كبیر بإنجاح المفاوضات، والتي كانت تهدد العملیة السیاسیة في أفغانستان باالنهیار.
قضایا لبعض باإلضافة واتجاهها، المستقبل أفغانستان بشكل یتعلق التناقض من الكثیر یخفي كان البلدین بین التقارب                  هذا
إیران صنف والذي 2002 ینایر 29 في األب بوش لسان على التناقض هذا انفجر الفلسطینیة، القضیة مثل                   المنطقة
إسرائیل ألقت التي أیة اإلیرانیة كارین السفینة حادثة بعد ، الشمالیة وكوریا العراق إلى باإلضافة الشر، محور                   ضمن
األقصى انتفاضة أثناء الفلسطینیة للسلطة سالح تحمل كانت والتي األحمر، البحر في الدولیة المیاه في علیها                  القبض
في األكبر الشیطان مصطلح استخدام إلى اإلیرانیة اإلعالم وسائل في عادت الطرفین بین كبیر إعالمي تصعید                   ،وتبعة

 وصف أمریكا.
العراقیة بالحكومة إیران اعتراف منذ إیران مع تنافسیة عالقات تربطه كانت والتي العراق، الغربي للجار بالنسبة                  أما
حتى البلدین بین التوتر زیادة إلى 1979 عام إیران في اإلسالمي الحكم وصول ساهم ،2003 ولغایة 1929                   عام

 وصل لدرجة حرب شاملة بین عامي 1988-1980.
نفس فسلكت ، التاریخي منافسها من للتخلص فرصة حسین صدام من للتخلص األمریكیة الرغبة في إیران                  وجدت
شكلته االسالمیة ،والتي للثورة األعلى المجلس خالل من الباطن في وتعاون الظاهر في حیاد أفغانستان في                  سلوكها
والعسكري، والسیاسي المالي الدعم له ،وقدمت الحكیم العزیز عبد الشیعي الزعیم بقیادة 1982 عام اإلیرانیة                 المخابرات
الشیعیة الكتلة في التأثیر على قدرته بسبب الحرب، قرار اتخاذ في حاسم دور األمریكیة الحرب لخطط النضمامه                   وكان
حیث ، المباشرة دوره العسكري إلى باإلضافة ، العراق اجتیاح أثناء تحییدها في كبیر حد إلى ساهم والتي ، العراق                      في
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قوات مع لالنطالق العراق شمال الى بدر فیلق من مقاتل 2500 إرسال عن قم مدینة من الحكیم العزیز عبد                     أعلن
اإلیرانیة، والحدود العراق شمال من األمریكي االحتالل بعد العراق بدخول بدر فیلق قوات قامت كما                 البیشمركة،
أنشأتها التي األخرى الشیعیة المیلیشیات إلى باإلضافة داعش، بمواجهة الشعبي الحشد قوام ضمن بدر فیلق األن                  ویشارك

 إیران،  مثل جیش المهدي بزعامة الزعیم الشیعي مقتدى الصدر ، وعصائب أهل الحق ، وحركة النجباء.
یستطع فلم سیاستها، في والتحكم الحكومات، هذه على بالسیطرة إلیران العراقیة للحكومات الطائفیة التركیبة سمحت                 كما
عدم على تنص االتفاقیة بأن اإلیرانیین، المسؤولین وطمأنة إیران زیارته قبل أمریكا مع األمنیة االتفاقیة توقیع                  المالكي
سلیماني لقاسم سمح بأنه األمریكي السفیر زاد خلیل ویروي العراق، من انطالقا إیران بمهاجمة األمریكیة للقوات                  السماح
بعدها المالكي لیصل الطائفي، التوتر بتخفیف فشلة بعد باالستقالة، الجعفري إلقناع الخضراء المنطقة بدخول 2006                 عام

 لرئاسة الوزراء.
كانت التاریخ ذلك وإلى البلدین، بین أشده على االیراني النووي البرنامج على الخالف كان بینما یجري كان ذلك                    كل
الى باإلضافة الیورانیوم، تخصیب عن بتوقف إیران بتعهد األطراف المتعددة النوویة بالمحادثات مشاركتها تربط                أمریكا

 فرض المزید العقوبات االقتصادیة على إیران، واتهامها بدعم اإلرهاب.
حلیف الدولة إیران ،وإن اإلیدیولوجي المستوى في إیران مع الخالف بأن )NBC قناة مع في لقاء كیسنجر مقولة                    تفسر
االمریكي االیراني ) التعاون إیران في الدینیة والسلطة اهللا أیة بوجود الحذر یجب ولكن ، المتحدة للوالیات                   طبیعي
بالحرس المدعمة الشیعیة للملیشیات الجوي اإلسناد أمریكا قدمت ،حیث وسوریا العراق في االسالمیة الدولة                لمواجهة
، العراقیة الحكومة هو ثالث طرف بوجود الطرفین بین تنسیق عن أوباما وتحدث ، داعش مواجهة في اإلیراني                    الثوري
عنة عبر ما وهذا اوباما نصیحة على بناء سوریا في التركي الجیش باستخدام أردوغان رغبة عدم بسبب سوریة                    وفي
تغاضت سوریة، في العراقیة التجربة بتكرار أمریكا رغبة ،وعدم ( أوباما (عقیدة الصحفیة لقاءاته سلسلة في                  اوباما
فعلها ردة تخرج ولم ، الشرعیة فقدانه على مرارا تأكیدها من بالرغم السوري النظام لدعم اإلیراني التدخل عن                    أمریكا

 تجاه التدخل اإلیراني عن إطار النقد.
عیر حلیفان وإیران (أمریكا الدولي للسالم كارینغي مؤسسة في األمریكي السیاسي المحلل سجادبور كریم                 مقولة
لالحتالل خضعت التي الدول في اإلیراني التمدد كبیر حد الى تفسر حلیفان) غیر صدیقان وأمریكا والسعودیة                  صدیقان،
مباشرا تهدیدا كانتا ان بعد إیران سلة في جعلهم اهللا (ان نجاد أحمدي عنهما قال والتي وأفغانستان) (العراق                    االمریكي
العالقات من بالرغم البلدین، هذین في امریكا حروب في االموال من الكثیر انفقت التي السعودیة حساب على                   لها)

 الممیزة بینهما على كافة المستویات، والتي تعود إلى عام 1933.
بوش سبقه فقد البلدین، بین العالقات في بجدید العالم في لإلرهاب األول بالراعي إلیران ترامب وصف یأتي                   ولم
سالح المتالك والسعي باإلرهاب اتهامها على المتعاقبة األمریكیة اإلدارات وعكفت الشر، محور ضمن إیران                بتصنیف
التي اإلدارة هذه إیران، مع الخالف یعكس مما أكثر األمریكیة اإلدارة ضمن والتخبط الخالف یعكس وهذا                  نووي،
التاریخیة التجربة أثبتت وقد الداخلیة، والقضایا والصین روسیا مع التعامل تجاه الخالفات من الكثیر على أیضا                  تنطوي

 إن للبلدین قدرة كبیرة على تغلیب المصلحة على االیدولوجیا. 
 

_____________________________________________ 

 

 ترامب في ال 100 یوم األولى
 

 كان وصول ترامب الى السلطة في البیت البیض األمریكي مفاجئًا للذین لم یحاولوا فهم الحدث في سیاق التحوالت في

 المجتمع األمریكي والصراع الذي یخوضه على الهویة.

 إن انتخاب ترامب وخروج بریطانیا من االتحاد األوربي ووصول لوبان إلى الدورة الثانیة من االنتخابات الفرنسیة یظهر
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 تحول في الطبقة العاملة في كل من الوالیات المتحدة و أوربا التي أصبحت اكثر شعبویة نتیجة لشعورها بالخطر بسبب

 العمالة القادمة من الخارج والتهدیدات األمنیة وتخلي األحزاب التقلیدیة عنها، ویفسر الدكتور عزمي بشارة سلوك  الطبقة

 العاملة البیضاء في امریكا لیس بتوسع الفجوة بین الفقراء واألغنیاء، بل بنمو المساواة بین المهاجرین والسكان االصلیین،

 حیث ارتفع عدد الملیونیري من أصول إفریقیة في الوالیات المتحدة من 25 ملیونیر في الستینات إلى 35 ألف في هذه األیام

 كان لهم دور كبیر في إیصال أوباما إلى السلطة، هذا التحول في الطبقة العاملة یفسر الى حد كبیر التزاوج بین ملیاردیر

 قومي انعزالي مثل ترامب والطبقة العاملة البیضاء في الوالیات الوسطى االمریكیة المتضررة الى حد كبیر من هجرة

 العمالة إلى الوالیات المتحدة  و من هجرة الشركات األمریكیة إلى الخارج، وكذلك أول زیارة للوبان بعد صدور نتائج

 الدورة األولى من االنتخابات كانت إلى إحدى الشركات المهددة باإلفالس .

 حاول ترامب في خطته للمئة یوم األولى من حكمة طرح نفسه نقیضا لإلدارات السابقة في كل شيء، اتهم ترامب رؤساء

 أمریكا السابقین بتبدید ثروات الوالیات المتحدة في حروب خارجیة ال طائل منها، وانتقد إنفاق أمریكا على أمن حلفائها في

 أوربا والخلیج وشرق أسیا. وعمل على تصعید الموقف مع الصین والمكسیك وهدد بفرض ضرائب على الواردات من

 هذین البلدین، وبتسمیة الصین دولة متالعبة بالعملة، وبترحیل جماعي للمهاجرین والالجئین في الوالیات المتحدة، وإعادة

 التفاوض أو على األرجح االنسحاب من اتفاقیة التجارة الحرة ألمریكا الشمالیة، وكذلك إلغاء نظام التأمین الصحي (أوباما

 كیر)، وإعادة التفاوض بشأن االتفاق النووي مع إیران، وإلغاء دفع ملیارات الدوالرات لبرنامج األمم المتحدة للتغییر

 المناخي واستخدام األموال وإصالح البنیة التحتیة، وإعادة التفاوض بشأن حلف شمال األطلسي الذي أعلن بأنه منظمة عفى

 عنها الزمن.

 بعد وصول ترامب إلى السلطة قال برجنسكي بأنه على األمریكیین التوحد من أجل بناء سیاسة خارجیة، في اعتراف منة

 بحدة االنقسامات في الطبقة السیاسیة االمریكیة والتخبط في السیاسة الخارجیة، وقام بزیارة غیر رسمیة إلى الصین نصحهم

 فیها بضبط النفس تجاه تصریحات ترامب الذي هدد بإلغاء التعامل بسیاسة الصین الواحدة مؤكدا على إنه سیغیر موقفة.

 هذا االنقسام في السیاسة االمریكیة كان دائما موجود بالنسبة لبعض القضایا العالمیة، مثل العالقة مع إیران، والتي كانت

 موضوع خالف دائم ضمن اإلدارات األمریكیة المتعاقبة منذ ثورة 1979 في إیران، بین من یرید االطاحة بالنظام االیراني

 وبین من یرید التعاون معهم، وكانت الواقعیة السیاسیة األمریكیة دائما تجبر اإلدارات األمریكیة على التعامل مع إیران،

 یبدو إن ترامب یتزعم التیار المعادي إلیران في السیاسة االمریكیة والذي اتهمها بدعم اإلرهاب وزعزعة االستقرار في

 الشرق األوسط.

  هذه التصریحات وجدت صداها عند أعداء إیران في الخلیج، والذین أصیبوا بخیبة أمل بعد وصول ترامب إلى السلطة، بعد

 أن كانوا یعولون على عداء كلینتون لروسیا ولنظام السوري.

 جاءت نتیجة زیارة ولى ولى العهد السعودي جیدة إلى الوالیات المتحدة، ونالت رضى الرئیس األمریكي ترامب، الذي لم

 یكن موقفة مماثال أثناء حملته االنتخابیة وصرح بأن على السعودیة أن تدفع أكثر مقابل الحمایة التي تتلقاها من أمریكا،

 ودعى الصحفیین الى اخذ الصور في البیت األبیض خالفا للبرنامج المحدد، على عكس المستشارة األلمانیة میركل التي

 تجاهل طلب الصحفیین مصافحتها أمام عدسات الكامیرات.

 تعهد ترامب بتقدیم ما یلزم للسعودیة من أجل حفظ أمنها ومساهمتها في مكافحة اإلرهاب، وأفرج عن صفقات سالح كانت

 قد جمدتها إدارة أوباما بسبب حرب الیمن.

 كانت موافقة السعودیة على استثمار 200 ملیار دوالر في البنیة التحتیة في الوالیات المتحدة بعد رفض مستشار ترامب

 االقتصادي هارلد هام المتالك السعودیة لشركات البتروكیماویات بعد رغبتها بتوسیع حصتها في شركات مصافي النفط

 االمریكیة خضوعا البتزازات ترامب، لیعود ویؤكد الخمیس 27 -04 -2017 في مقابلة حصریة مع وكالة "رویترز"،
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 "بصراحة السعودیة لم تعاملنا بعدالة، ألننا نخسر كمًا هائًال من المال للدفاع عن السعودیة."

 كما إن استقبال ترامب للرئیس المصري السیسي والملك األردني حیث وصف ترامب زیارة الرئیس المصري " بالعظیمة

 " یدلل على نیة الرئیس األمریكي الحفاظ على حلفاء أمریكا التقلیدیین في المنطقة، والتنسیق معهم في مكافحة تنظیم الدولة

 االسالمیة واحتواء التمدد اإلیراني، وقد شهدت العالقات السعودیة المصریة تحسنا بعد هذه الزیارات إلى البیت األبیض

 وزیارة وزیر الدفاع االمریكي لكل من السعودیة ومصر، وتبعها لقاء بین الملك السعودي والرئیس المصري مما یدلل على

  وجود سبب أمني الجتماعاتهم.

 بینما كان مفاجئ مستوى تدهور العالقات بین روسیا والوالیات المتحدة التي كان من المتوقع أن تكون جیدة بعد رسائل

 الغزل أثناء الحملة االنتخابیة لترامب، حیث وصلت إلى مستویات خطیرة لم تصل إلیها أثناء الحرب الباردة.

 یكاد یخرج ترامب من المئة یوم االولى صفر الیدین على المستوى الداخلي ، وقد عبر مؤخرا عن صعوبة الموقف بقولة "

 أن تكون رئیسا أصعب مما كنت أتصور "،  فخالل الشهر األول من رئاسته استبدل ثالثة جنراالت لشغل منصب مستشار

 األمن القومي، األول كان مایكل فلین الذي أضطر لتخلي عنة بعد ثالثة أسابیع  على خلفیة إجراء اتصاالت مع روسیا،

 والثاني هو كیث كیللوغ الذي بقي ألیام في الوكالة، قبل تعیین الجنرال الثالث وهو هربورت ماكماستر، وقد سبق للجنراالت

 الثالثة أن عملوا في العراق، ویأتي تعیین الجنراالت الثالثة بالرغم من إنه لم یتم تعیین سوى ثالثة جنراالت في هذا المنصب

 منذ عام 1953، وقد اصطدمت قرارته التنفیذیة بالكونغرس والسلطة القضائیة التي ألغت  قرار ترامب بحظر سفر مواطني

 سبع دول إسالمیة إلى الوالیات المتحدة هي العراق وإیران ولیبیا والصومال والسودان وسوریا والیمن، كما فشل في إقناع

 الكونغرس بتوفیر األموال الالزمة لبناء الجدار على حدود المكسیك، التي كان قد تعهد ببنائه من جیوب المكسیكیین في

 حملته االنتخابیة مما أدى  إلى إلغاء زیارة كانت مقررة للرئیس المكسیكي  إلى الوالیات المتحدة، كما إن وعده بإلغاء

  برنامج الرعایة الصحیة  (أوباما كیر) منذ أول یوم من حكمة اصطدم أیضا بالكونغرس الذي  أجل النقاش في الموضوع .

 حاول ترامب من خالل قصف مطار الشعیرات، واستخدام أم القنابل ضد داعش في افغانستان تحسین صورته التي اهتزت

 في الداخل، وأكد مرارا إنه یعاقب على تجاوز الخطوط الحمراء التي حددها سلفة بشأن استخدام االسلحة الكیمیائیة في

  سوریا.

 بحسب صحیفة یدیعوت أحرنوت إن ترامب قام بتغییر انتمائه الحزبي خالل 15 سنة األخیرة ثالث مرات ففي عام 2001

 قرر ترامب تغیر انتمائه من الحزب الدیموقراطي إلى الحزب الجمهوري، وفى عام 2008 قرر العودة إلى الحزب

 الدیموقراطي قبل أن یعود مجددا إلى الحزب الجمهوري في عام 2010. فهو ینطلق من سیاسة ال تؤمن بوضع المصالح

 جانبا للدفاع عن المبادئ، بل تؤمن بأنه ال مكان للمبادئ عند الحدیث عن المصالح، وقد وقع أكثر من خمسین مسؤوال أمنیا

 جمهوریا بینهم مایكل شروتوف (عمل لدى إدارتي بوش األب واالبن) على وثیقة تعلن " إن ترامب سیكون أكثر الرؤساء

 تهورا في تاریخ الوالیات المتحدة ".

 وسوف یكون من غیر المؤكد قدرة ترامب على إدارة العالقات في الشرق االوسط وسط التضارب في مصالح حلفائه،

 والسیما إن سیاسته الخارجیة سوف تؤثر إلى حد كبیر على مشاریع عائلته، التي تتضمن عقود مثیرة للجدل في كل من

 تركیا وكوریا الجنوبیة واذربیجان ودول أخرى، وبرأي الخبراء فإن تخبط ترامب وعدم امتالكه الستراتیجیة واضحة

 ستكون له تداعیات خطیرة على األمن العالمي، وستكون المئة یوم االولى هي األسهل بالنسبة له في فترة حكمة.

_________________________________________ 

 

 حركیة الهویات السوریة  --
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      (قسم الدراسات في الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي)

 

ظالل تحت تغییبها ضد كفعل وبدأت عشر التاسع القرن اواخر منذ الحدیث العصر في مداها تأخذ العربیة الهویة                    بدأت

بعد 1908 منذ السلطة استلم الذي ( والترقي االتحاد ل(حزب التتریك سیاسة ضد فعل وكردة االسالمیة العثمانیة                   الرابطة

كرابط بالعروبة االحساس انتشر 1917 العربیة القوات دخول .ومع الثاني عبدالحمید العثماني السلطان على                االنقالب

او االخرى للقومیات نابذ وغیر قسري غیر انه الفترة تلك في میزه وما بالعربیة التحدث وهویته الولیدة لسوریا                    جمعي

سوریا خسارة الى السابقة وحلب الشام والیتي عن المجتزأ الشكل بهذا سوریا خروج ادى الدولة. هذه هویة حول                    المختلفین

بسلخ توجت اساسیة ومرافئ حیویا مجاال حلب وخسرت الولید البلد أطراف في تتواجدان عاصمتاها وجعلت هائلة                  اراضي

الخلیج عن وفصلت االردن وشرق فلسطین منها وانتزعت الجنوبیة البلد زاویة في حشرت ودمشق االسكندرون                 لواء

دفع االستقالل بعد الجدید الشكل هذا وصیدا. طرابلس في الحقا ثم بیروت في سابقا االساسي مرفأها انتزاع وكان                    العربي

ومصر. والسعودیة العراق بین واالسواق االقتصادیة المصالح بحكم خارجیة تحالفات بناء الى الحقا اللیبرالیین                السیاسیین

من امتد واسعًا طیفًا ماشمل القدیمة،وهذا االحزاب لوراثة وتؤسس شعبیتها تبني االیدولوجیة االحزاب كانت الوقت هذا                  في

كان واألحداث الجمهور في المؤثر السیاق هذا المسلمین. االخوان الى وصوًال السوري والقومي والبعثي الشیوعي                 الحزب

مهد ذلك كل التاریخ. في ومدید كبیر عربي ماضي الى النظر واستعادت العربیة اللغة تتحدث فاعلة شعبیة كتلة على                     یبنى

وسوریا 1963 شباط في والعراق 1952 مصر من العسكر عبر 1954او انتخابات في البعث عبر العربیة القومیة                   لصعود

القومیة باتجاه المنطقة سكان من مهمة نسبة أدلجة استطاعت عسكریا كانت وان الذهبیة الفترة هذه .1963 عام آذار                    في

هذا العربیة. الدول اغلب في وتؤثر واسعة شرائح قبل من تسمع العرب صوت إذاعة كانت المثال سبیل ،على                    العربیة

استغالل نتیجة االنحدار هذا وتعزز وجدانیا العربیة القومیة حركة انحدار مرحلة لتبدأ 1967 بهزیمة اصطدم                 الصعود

النظم هذه في الفساد انتشار ثم ومن المختلفین واضطهاد الشعب على السیطرة في القومیة مفاهیم الحاكمة العسكریة                   النخب

ولكن 2010 منذ شعبیة كتل مع للمواجهة تعرضت المهترئة البنى هذه كل بالفساد. مقرونة البالد هذه في القومیة                    لتكون

القومیات استعادة وساعد ونادرة متفرقة بحاالت إال للتنكر العربیة الهویة تتعرض .لم القومیة عن االبتعاد مع                  للمفارقة

المكونات كل تمسكت سوریا في الحرب وحشیة ورغم العربیة بهویته الشعب اغلب تمسك القومیة مطالبهم كالكرد                  األخرى

لها كان التي المذهبیة نقیض على الحرب ساحة في مقسما عامال یكن ولم الكرد عدا بالعروبة السوریة الحرب في                     الفاعلة

 دور أكبر بكثیر.

الكتل لمعظم وشامل جامع عامل كمفهوم العروبة تكون أن یمكن السوریة األزمة في السابعة السنة بدایة اقتراب                   مع

مع لألفراد بالنسبة العربیة القومیة مفهوم تغیر أیضا یعني هذا ولكن والدینیة الطائفیة الحالة من مهربا وربما                   المتصارعة

 توقع بقاء حزب البعث كقوة أساسیة بسبب بقاء حامله األساسي (النظام) ولو بتغیرات كبیرة.

__________________________________________ 
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 العالم من وجهة نظر داعش

By Fawaz A. Gerges 

 القسم الثاني 2/2

 
 

نین ل "داعش" رین الُممكِّ  المنظِّ

السلفیین ومراجع أفكار نقَّبت لكّنها سمعتهم، لهم بها خاصین رین ومنظِّ علماء "داعش" لدى لیس أنه من الرغم                   على

باالستیالء التنظیم اتهام تم األحیان بعض وفي للعالم. الفریدة نظرتها یناسب ما كل انتقائي بشكل واقترضت                  الجهادیین

محمد أبو البارز الجهادي السلفي الباحث انتقد المثال، سبیل فعلى المتطرفین. السلفیین المنظرین أعمال على                 زورًا،

أنها عوا وادَّ الجهادیة، السلفیة ِقَبل من أساسیة نصوص ُتعتبر التي كتاباته لسرقتهم وجماعته البغدادي وبغضب،                 المقدسي

دمویة أكثر غذائي نظام إتِّباع خالل من تتغذى حیث لها، كبیر إلهام مصدر المقدسي أن "داعش" تعتبر ال ذلك، ومع                      ملكهم.

أجل من الجهادیة، للسلفیة بیانات ثالثة على خاص بشكل الضیقة ودائرته البغدادي یعتمد المقدسي. نصوص من                  وفتكًا

اسم PDFتحت الكترونیة كنسخة توزیعه تم ش" التَّوحُّ "إدارة كتاب یمثل یرتكبونها. التي األفعال ولتبریر بها                 االسترشاد

والتي إسالمیة، خالفة إنشاء لكیفیة استراتیجیة طریق خارطة الكتاب ویقدم .2000 العام أوائل ناجي" بكر "أبو                  مستعار

الجهاد" فقه من "مسائل هو الثاني الكتاب السابقة. العقود في الجهادیین السلفیین ِقَبل من مماثلة جهود عن كبیر بشكل                     تختلف

هو األخیر والكتاب بحتة. موحدة إسالمیة دولة إلقامة یلزم ما بكل للقیام السلفیین یدعو الذي المهاجر، اهللا عبد أبو كتبه                      الذي

فضل. الدكتور أو العزیز عبد بن القادر عبد باسم أیضًا المعروف الشریف إمام سید لمؤلفه للجهاد" العدة إعداد في                     "العمدة

في المركزي النَّص بمثابة الكتاب هذا وأصبح اإلسالم، في للجهاد والعملیة الالهوتیة المعاني على الضخم العمل هذا                   ویرّكز

دلیًال یكون أن أجل من وذلك ،1988-1987 العامین بین الكتاب كتب أنه فضل الدكتور اعترف الجهادیین.                  تدریب

 لمعسكرات التدریب لما أصبح ُیعرف في وقت الحق ب "القاعدة".

الظواهري. من بین ُمقرَّ "فضل" والدكتور "المهاجر" كان دة، مؤكَّ غیر "ناجي" ل الفكریة الهویة كانت حین                 وفي

بعد المهاجر أشرف والظواهري. الدن بن أسامة لجانب أفغانستان في حارب الجنسیة، مصري مواطن هو                 و"المهاجر"

في المقاتلین إرشاد على كابول، في الجهادیین معسكرات في والتَّدریس أباد، إسالم في اإلسالمیة الجامعة من جه                  تخرُّ

المهاجر هرب القاعدة. لتنظیم واألكادیمیة العلمیة للجنة كمرشح الجد محمل على ُیعَتَبر وكان هیرات، في الزرقاوي                  معسكر

مصر إلى وغادر عنه، اإلفراج حین إلى هناك اإلیرانیة السلطات واحتجزته إیران، إلى 2001 في طالبان حكم انهیار                    بعد

في مرة ألول االثنان والتقى للظواهري، زمیًال سابق وقت في فضل الدكتور وكان .2011 ینایر الثاني كانون 25 ثورة                     بعد

أخرى مرة الطریق نفس سلكا 1980 أوائل وفي القاهرة. بجامعة الطب كلیة في طالبًا كانا حیث القاهرة، في 1960                     أواخر

 في باكستان وأفغانستان، حیث كانا یعمالن معًا إلعادة بناء حركة الجهاد اإلسالمي المصریة، وهي جماعة سلفیة جهادیة.

األیدیولوجیة على علني نزاع في ودخال ،2001 أیلول من عشر الحادي أحداث بعد والظواهري فضل الدكتور                  افترق

في بالسجن حكمًا یقضي كان عندما السابقة أفكاره من فضل الدكتور تبّرأ العالمیة. الجهادیة للحركة المستقبلي                  واالتجاه

المتطرفة، أفكاره من الحقًا له وتنصُّ ألفكاره فضل الدكتور مراجعات من الرغم على ولكن السالح. نزع إلى ودعا                   مصر،

السلفیین من للكثیر المقدس الكتاب بمثابة للجهاد" العدة إعداد في "العمدة كتابه ویعتبر ذاتي، بفعل بالحیاة استمر كتابه أن                     إال
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الجهادیین السلفیین من األول للجیل أو الّرواد، لجیل الدائم الفكري التأثیر الثالثة المنّظرین ورحلة قصة ُتظهر                  الجهادیین.

المیول لتناسب مصممة تكون أن یمكن الهجرة-التي األفكار-كإیدیولوجیة على الجهادیة السلفیة تتغذى ككل. الحركة                على

 واألهواء لكل موجة، وتوّفر لهم الدافع والمحفِّز لألنصار الجدد.

على الدم). (فقه في الجهادي السلفي الفكر انحطاط ویمثِّل الحركة، داخل فًا تطرُّ األكثر الفكر الثالثة، المفكرین كتابات                   تمثل

المفكران كتابات اعتبار یمكن ولكن، أساسي، بشكل ش" التَّوحُّ إدارة " كتاب على یركزون المحللین معظم أن من                   الرغم

رین له.  اآلخران، كتابات هامة في توفیر الحافز الفكري واألیدیولوجي ومصدر إلهام للبغدادي وللمنظِّ

هناك أنه إال اإلسالمیة" ولة "الدَّ ألفعال النَّظري التَّوجیه موا یقدِّ الذین الثالثة رین المنظِّ بین االختالفات، من الرغم                  على

عن وتدافع (الجهاد) شاملة حرب إلى الثالثة الكتب تدعوا أوًال، كتبوه. وما الثالثة رین المنظِّ بین مشتركة مفاهیمیة                   مواضیع

حالة خلق وبالتالي اإلسالم، أعداء أو الكفار استنزاف أجل من فقط، الدفاعي للجهاد یدعون الذین بمواجهة الهجومي                   األداء

 من الفوضى والخوف.

من ممكن اإلسالمیة الدولة إنشاء أن وهم من یتخلصوا أن الجهادیین على بأن التوجیهات، تلك خالل من االعتقاد                    یمكن

نهج إلى یدعون الذین اإلسالمیین زمالئهم من الثالثة رین المنظِّ یسخر سیاسیة. عملیة ِعبر بالتدریج أو االنتخاب                  خالل

الرغم على وثانیًا، الّردة. نظام ظل في إسالمیة دولة مؤسسات بناء المستحیل من أنه بحّجة ذلك عن ویدافعون                    إصالحي،

المتحدة (الوالیات البعید" "العدو و المسلمین) (الحّكام القریب" "العدو من كًال تستهدف أن یجب الشاملة الحرب هذه أن                    من

الشریعة ُیطبِّقون ال الذین المستبدین المسلمین الحكام لمحاربة األولویة یعطون أّنهم إال بین)، المقرَّ األوربیین                وحلفائها

من ولمراقبة القتل، حدود لتطبیق ومساعدیهم الحركة مخططي الثالثة رین المنظِّ یدعوا وأخیرًا، القرآن). (قوانین                اإلسالمیة

انتقائیة حاالت خالل من وأشاروا والمنافسین. المنشقین وبقسوة یعاقب رأیهم، في الذي، وصحابته، الرسول بإتباع یقوم                  ال

راسة الشَّ لمنطقهم، وفقًا الّطاعة، المطلوب: التَّأثیر ینتج المفرط العنف بأن ادعائهم إثبات في المبكر، اإلسالمي التاریخ                  من

وهو لهم النهائي الهدف بلوغ أن في ویجادلون والهزیمة. للفشل وصفة هي فقة الشَّ أن حین في والنصر، النجاح سر                     هي

 استعادة العصر الذهبي لإلسالم وإقامة الدولة اإلسالمیة، یبرر تلك الضراوة والوحشیة.

 

  حرب شاملة = نصر شامل

إلى دعا من هو (ناجي) أن إال الّدفاعي، من بدًال الهجومي للجهاد یدعون الثالثة الجهادیة السلفیة ري منظِّ أن من الرغم                      على

قة متفرِّ عنف بأعمال وقاموا استراتیجیة، خطة إلى الماضي في الجهادیین السلفیین افتقد فقد (ناجي) له ووفقًا شاملة.                   حرب

والجهد الثَّمین الوقت إهدار بسبب بقسوة زمالئه ناجي وینتقد رئیسیة. خّطة أو شاملة عسكریة" "استراتیجیة وجود عدم                   مع

العنف تصعید األولى المرحلة في سیتم حیث مراحل، ثالث من توّسعیة خّطة ویقدم به، القیام من بدًال بالجهاد "التَّبشیر"                     في

ضد هجمات شن خالل من العدو إرادة تحطیم یجب والتَّمكین). (الّنكایة وعشوائیًا مرتجًال وسیكون استراتیجیا، ولیس                  نوعیا

الالزمة الموارد لتعبئة األمن قوات ستندفع الحالة هذه ففي للسیاحة. التحتیة والبنیة النفط منشآت مثل حیویة اقتصادیة                   أهداف

الوحشیة " ‘إلى الحالة تلك ُتفضي وبالتالي سلطتها، وستذوي الدولة تضعف سوف وبذلك اسة، الحسَّ المنشآت تلك                  لحمایة

د وبمجرَّ األمن. قوات على شاملة معركة شن ِعبر األمني، الفراغ هذا من سیستفاد السلفیین أن ناجي، ویالحظ                   والفوضى".

سیتم حیث التَّمكین)، (شوكة هي واألخیرة الثالثة والمرحلة ش)، التَّوحُّ (إدارة وهي الثانیة، المرحلة ستبدأ بالحكام                 اإلطاحة

المبعثرة الجماعات توحید على سیعمل والذي واحد، قائد یحكمها أن ناجي-یجب ح الدولة-یوضِّ هذه اإلسالمیة. الدولة                 إعالن
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لكسب واإلكراه اإلقناع من مزیجًا "ناجي" ل وفقًا المرحلة هذه ف وتوظِّ الخالفة. حكم تحت "الوحشیة" ومناطق                  والمنتشرة،

 العقول والقلوب وكسب الّشرعیة واالعتراف بالحكم اإلسالمي.

المسلمین والحكام للعلمانیة باإلضافة الوحشیة، إدارة في "ناجي" ل والوحید الشاغل الشغل هو القریب العدو                 ُیعتبر

والیمن السعودیة العربیة والمملكة األردن سّیما ال محتملة، خصبة كأرض البلدان من قلیل عدد "ناجي" ویعدد                  المنشقین.

لبلدین خطته لتطبیق فعالیة أكثر وستكون مؤّقتة، القائمة تلك أن ناجي یقول ذلك، ومع والباكستان. ونیجیریا إفریقیا                   وشمال

إال والقریب، البعید العدو استهداف ینبغي أن من الرغم وعلى إنه فضل الدكتور ویؤكد أخرى. حاالت استهداف فبل ثالثة                     أو

والدیمقراطیة الكافرة القوانین ُیطبِّقون " الذین الكفرة" "الحّكام هم له بالنسبة القریب والعدو األسبقیة. له القریب العدو                   أن

ألنهم الیهود" ضد "الجهاد على حتى األولویة له ب(المرتدین) وصفهم الذین الحكام هؤالء على الهجوم إن ویقول                   الكافرة".

والیهود الكفار من أخطر أنهم على الحكام هؤالء یصور إنه اإلسالمیة". المعتقدات عن تخّلوا و"ألنهم إلینا،                  األقرب

أن عیا مد القریب، العدو ضد الحرب لتبریر تیمیة ابن نحو وناجي المهاجر مثل مثله فضل الدكتور توّجه                   والمسیحیین.

ابن عن نقًال فضل الدكتور قام عشرة. الخامسة سن بلغ مسلم كل على (واجب) عین فرض هو الكفر" "قادة ضد                      الجهاد

الوضعیة بالقوانین یحكم شخص "أي لتشمل المرتَّدین قائمة بتوسیع یسمیه أن بدن قطب سید من ومستوحیًا                  تیمیة

 (العلمانیة)".

مثل الكافرة مبادئهم "نبذ و الكفار" هؤالء تجاه والكراهیة العداء "إظهار الجهاد من المرحلة هذه خالل المسلمین على                    ینبغي

في العدو ضد الجهاد إن فضل الدكتور ویقول الكفار". بالد من بالهجرة حتى أنفسهم "عزل و والدیمقراطیة"                   الشیوعیة

أنه حول جادلوا الذین العلماء بعض بآراء استشهد أنه من الرغم على األقل" على السنة في واحدة "مرة یتم أن یجب                       وطنه

ویجب الهجومي. للجهاد األولویة تعطي أن اإلسالمیة األمة على ینبغي أنه والحظ الجهاد". لهذا زمنیة حدود یوجد                   "ال

أنه كما سة. المقدَّ المهمة هذه لدعم واإلسكان، والصناعة والتجارة الزراعة ذلك في بما والخارجیة، الداخلیة السیاسة                  توجیه

ر المسلمون من أن أي شخص یتجّنب "الجهاد في سبیل اهللا هو خیانة هللا وللرسول والدین".  یحذِّ

یهزم عندما " یحدث أن شأنه من وهذا األرض. على اهللا) (حكم الحاكمیة خلق هو الهدف أن فضل الدكتور                     ویالحظ

الجهادي المشروع لنجاح ضروري أمر الطلیعة مفهوم إن المحتلة." األراضي في الشریعة وُیَطِبقون أعدائهم،                المسلمین

تتمثَّل التي المسلمة" الجماعة "لتشكیل الجهادیین السلفیین یدعوا شيء، كل وقبل أوًال، وأنه فضل، الدكتور به ینادي                   الذي

الفقهي ر المبرِّ توفیره في فضل، الدكتور دلیل أهمیة وتكمن الدلیل. في حة الموضَّ للمهمة لالنضمام آخرین تجنید في                   مهمتها

 ضد العدو القریب، والذي ُیعطي األولویة "للدولة اإلسالمیة" ضد العدو البعید.

في (مهاجر) یعارض الكفار. على الحرب إلطالق الجهادیین السلفیین (مهاجر) یدعو البعید، العدو لمحاربة األولویة                  إعطاء

كانوا لو حتى ضرورة هو وطنهم في وقتلهم الكفار "قتال أن على ویؤكد العصور، مر على الفقهاء إجماع الجهاد لفقه                      مقدمة

الرئیسي السبب أن صراحة یعترف ألنه المسلمین، غیر بین و"المقاتلین" "المدنیین" بین یمیز وال المسلمین." یضرون                  ال

(فقیه وهو مستعار اسم على حصل الذي الكاتب ع توسَّ وعالوة مسلمین). "لیسوا أنهم حقیقة هو ممتلكاتهم ومصادرة                   لقتلهم

تطّبق ال الدول هذه ولكن المسلمین، من غالبیة تقطنها التي الدول على لتشمل الردة) (أرض الكفر دار تعریف في                     الدم)

 الشریعة أو القانون اإلسالمي، وبالتالي فهي أهداف مشروعة للهجمات من قبل السلفیین الجهادیین.

 

 الوحشیة كوسیلة للوصول للهدف
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كما والبعید، القریب العدو من لكل االنتباه إیالء على اإلصرار أو (ناجي)، یفعل كما القریب العدو لقتال األولویة كانت                     سواء

القائم الكفر بنظام اإلطاحة ضرورة على یتفقون الثالثة رین الُمنظِّ أن إال لدى(مهاجر)، أقل وبدرجة (فضل) للدكتور                  بالنسبة

السلفیین على أن هو الثالثة، رین للمنظِّ الرئیسي الجدال ‘ن الواقع في التَّكلفة. أو التضحیة عن النَّظر بغض وذلك                    وحرقه،

جاهزین یكونوا أن ویجب الفوضى، وتحفیز الدولة لنظام والمؤسساتي االجتماعي النظام تفكیك في یسارعوا أن                 الجهادیین

الّتطهیر عالي: أخالقي لغرض ولكنه القتل، أو اإلرهاب هو والتَّرویع، القتل من األساسي الهدف لیس الكارثة. هذه                   إدارة

 الثقافي وفرض قوانین اهللا على الُكّفار.

نظام في االستقرار من بكثیر أفضل هي فوضى حالة "أسوأ أن ‘إلى ش" التَّوحُّ "إدارة في (ناجي) یشیر المثال، سبیل                     فعلى

تجهیزًا األفضل كالطلیعة الجهادیین السلفیین تصویر یتم عقب. على رأسًا الّسائدة الدینیة المؤسسة انقلبت وهكذا                 الّردة".

كل إشراك یجب (ناجي):" یقول الدین. إحیاء وإعادة نعرفه، كما للعالم حد ووضع الّردة، لنهایة حد وضع أو العالم                     لتغییر

ما وهو (ناجي) ویضیف شهداء" كلهم فهم كلها، األمة انفنت لو " وحتى الجمیع" رؤوس على المعبد وهدم بالمعركة،                     الناس

فّعالة أنها یرون حیث والحرق، الذبح العنف نظریة واضعي ُیفّضل نبیلة. قضیة أجل من المسلمین من المالیین وفاة                    یبرر

اقتصادیة أهداف لمهاجمة تصُلح الوحشیة األسالیب هذه مثل أن ویؤكدون المقاومة. عن اآلخرین وردع الخوف غرس                  في

وتجعله العدو على لتطغى والرعب الّصدمة تكتیكات استخدام وینبغي واأللم، التَّضحیة المواجهة هذه تتطلب النفط.                 وخاصة

وذلك التحتیة، والبنیة السكان لمهاجمة (ناجي) یدعو الدفاعي." التَّوازن خارج وإبقائه یهاجمنا، أن "قبل مرة ألف                  "یفكر

 بغرض ترویع العدو وتحقیق أقصى قدر من الوحشیة.

فصًال ویكّرس عنده. المفّضل التَّكتیك وهو الرؤوس، قطع مثل شنیعة أسالیب استخدام إلى (مهاجر) یدعو مماثل سیاق                   وفي

ع وُتروِّ المسلمین قلوب تعزز الدمویة، "الصور نقل أن معتبرًا الرؤوس، لقطع الجهاد" لفقه "مقدمة كتابه في                  كامًال

رؤوس وعرض نقل مثل الِعقاب، من غریبة لطرق اإللهي التَّبریر یوفِّر (مهاجر) أن حتى یردعهم. األمر وهذا تدین."                   المرَّ

وُیخصص الجهادیین. للسلفیین دع الرَّ قوة تعزیز أجل من وذلك آلخر، بلد من المسلمین غیر من المعارك في ُقِتلوا                    الذین

(مهاجر) تجاوز الّدین. لتعزیز مصممًا ألنه إلهیًا قانونًا البشریة النفس قتل أن عیا مدَّ االنتحاریة، التفجیرات حول آخر                   فصل

هذه في "ضرورة" یراها والتي الشامل، مار الدَّ أسلحة على بالحصول الجهادیین للسلفیین نصیحته خالل (ناجي)من                 زمیله

للسلفیین الكفار غزو ضد الدفاع في فقط ُتستخدم أن یجب الشامل الدمار أسلحة إن یقول أنه من الرغم على املة. الشَّ                      الحرب

 الجهادیین، وقال إنه یقیِّد هذا من خالل اإلصرار على تدابیر أخرى من العقوبة، إذا كان ذلك سیفید المسلمین.

أن عملي موقف (فضل)، ووالدكتور (مهاجر) و (ناجي) یقّدمها التي التُّوجیهیة للمبادئ رصینة وواقعیة باردة دمویة                  هناك

م" "الدَّ على إال تتغذى أن یمكن ال اإلسالمیة الدولة أن الموت في تهم وُحجَّ والخسیسة. والشریرة المظلمة اإلیدیولوجیة                   ُیكذِّب

معركة لخوض استعداد على حرب مجتمع إلى كّله المجتمع تحویل یجب البشر". ورفات العظمیة "الهیاكل على ُأِقَمت                   والتي

جروح یحملون سوف القادة هؤالء أن رون، الُمَنظِّ تحذیر أن من الرغم وعلى التاریخیین. القادة تنتج أن شأنها من                    طویلة

بالنار د تعمَّ الذي القرآني الجیل وهو جهادي، جیل لبناء ضروریة كانت ولكنها كبیرة، شخصیة خسائر من وسیعانون                   عمیقة

القریبین األعداء ضد الشاملة الحرب فقط والّردة. واإلسالم والكفر اإلیمان بین وجودیة معركة هي معركتهم إن                  والدم.

 والبعیدین سوف ُتسفر عن المدینة الفاضلة لإلسالمیین.
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وُمَتخیَّلین. حقیقیین أعداء ضد دائمة حرب حالة في بأنها – قبل من القاعدة تنظیم كان –مثلما اإلسالمیة" الدولة "                     تتمیز

"الدولة ضد مكان كل في والمؤامرات الكامنین األعداء لدرء للحرب الدائم االستعداد قدم على دائمة، تعبئة حالة في                    المجتمع

االعتراف على إجبارهم أو األعداء إخضاع إما یتم عندما إال االستقرار یتحقق أن یمكن ال النَّظرة، لهذه ووفقًا                    اإلسالمیة".

بین تربط التي الروابط تعّزز جهة، من فبینما ین، حدَّ ذو سیف هي الشمولیة األیدیولوجیة هذه سة. المقدَّ الجماعة                   بوالیة

للحكم المعقَّدة العالقات عن ""ISIS والشام العراق في اإلسالمیة "الدولة ُتعمي أنها إال وأتباعهم، اإلسالمیة" "الدولة                  مقاتلي

الخاضعة المناطق في العام ر التَّذمُّ حالة عن موثوقة تقاریر وهناك أخرى. جهة من الخارج في الدولیة والعالقات الداخل                    في

من یعانون السكان أن أیضّا الّتقریر ویفید مقاتلیها. من بعض انشقاق وحتى والعراق، سوریا في اإلسالمیة" "الدولة                   لسیطرة

مئات ُتظهر للتَّجنید. بان الشُّ ووق الموارد استخراج أجل من المحلیین السكان على ضغط وهناك خطیرة، مالیة                  ضائقة

العسكریة، التَّدابیر من عددًا التنظیم اتَّخذ 2015 أكتوبر األول تشرین شهر بدایة منذ أنه الدولة" "تنظیم عن المسربة                    الوثائق

أصدر التنظیم. لدى متزایدة واالرتیاب الشك نسبة أصبحت بینهم، الخونة وجود من خوفًا العسكریة التَّعبئة ذلك في                   بما

 "تنظیم الدولة" عفوًا عن الهاربین العسكریین، بسبب الحاجة للمزید من الجنود.

ضدها. كله العالم وتحویل األعداء صناعة فن بإتقان بالحساب مخیف خطأ إلى بالتنظیم أیضًا األیدیولوجي ب التَّعصُّ                  أّدى

السیاسي التقدیر وسوء عندها النظر قصر أن إال اآلن، حتى المعارك ساحات في الالفت العسكري األداء من الرغم                    على

غیر خطوط الدولة" "تنظیم عند یوجد ال ویل. الطَّ المدى "على الدولة "تنظیم ل بالنسبة بالخیر ُیبشر ال                   واالستراتیجي،

أن ویمكن عدوًا ُتسمَّى أو وأیدیولوجیته، البغدادي تبایع إما فأنت األعداء، أو الموالین فقط: هناك رمادیة، مناطق أو                    واضحة

السوداء-البیضاء الثنائیة النظرة هذه ضت حرَّ ِرّدة. أنها لو كما للسلبیة وُینَظر والشر، الخیر بین محاید موقف یوجد ال                    ُتقَتل.

ُتعتبر التي تركیا، مثل محایدة ودول الجهادي السلفي للفكر الروحیین اآلباء ذلك في بما البشر، معظم ضد الدولة"                    "تنظیم

واألصدقاء المحایدة المنطقة دول وتحویل كله، العالم على الحرب شّن في الدولة" "تنظیم استراتیجیة آثار على ساطع                   مثال

المنظمة تشجع أن ویمكنها الدولة" "تنظیم تجاه عدائیة األقل اإلقلیمیة الدول كل بین من تركیا كانت أعداء. إلى                    المحتملین

ضد قاتلة هجمات تنفیذ عن 2015 العام نهایة في عام الدولة" "تنظیم أعلن الدبلوماسي. والوعي النفس ضبط إظهار                    على

من المئات وإصابة مقتل عن أسفر مما وباریس، بیروت في مدنیة ومراكز روسیة طائرة ذلك في بما أجنبیة،                    أهداف

"تنظیم لهزیمة جهودهم ومضاعفة لتنسیق وفرنسا روسیا وخاصة العظمى القوى الضخمة العملیات هذه دفعت                المدنیین.

العالم بتوحید وحاشیة البغدادي قام فقد بالدولة، مطالبتهم تزید أن یمكن التي الدبلوماسیة الجهود بذل من وبدًال                   الدولة".

 ضدهم.

اإلسالمیة الهویة أساس على بدیل ثوري نموذج تقدیم التنظیم حاول وقد الدولة، أُسس ما، بطریقة الدولة" "تنظیم                   رفَض

الدولة" "تنظیم ُقدرات بین تواُصل یوجد ال انتحاریًا. الدولة" "تنظیم سلوك یبدو سیادة. ذات مستقلة دولة أساس على                    ولیس

النظام في الجیوش أقوى من اثنان بینهم علیها، تحّرض التي والعالمیة اإلقلیمیة القوى من طویلة قائمة وبین                   المحدودة،

من الكبیر العدد هذا مع الدولة" "تنظیم یستطیع أن فیه المشكوك من واألوربیین. المتحدة والوالیات روسیا مثل                   العالمي

عدة مدى على طویلة لفترات المعركة في یتحّكم وأن الكبرى، المدن على السیطرة على یحافظ أن الموارد، وتقلُّص                    األعداء

مع القادة كبار یذوب سوف الدولة" "تنظیم ضد العسكري الضغط اشتداد ومع أنه هو ترجیحًا، األكثر السیناریو                   سنوات.

األعوام بین العراق في القاعدة لتنظیم مماثلة خطوط على إرهابیة حملة ویشّنون الحضریة، المناطق في الثاني النِّسق                   قادة

وكما بالّسر. تعمل عسكریة شبه جهادیة سلفیة منظمة األصلیة: لطبیعتها اإلسالمیة" "الدولة تتحول سوف .2011-2007               

وهشاشة بالمنطقة العمیق الّطائفي االنقسام استغالل في قدرتها على أساسًا اإلسالمیة" "الدولة نجاح اعتمد ابق، بالسَّ                 شرحنا

على المحلیة القوات فعالیة وعدم أمریكا، تقوده الذي االئتالف داخل التَّناقضات وكذلك والعراق، سوریا في الدولة                  هیاكل
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والذخیرة واألسلحة الرجال من مستمر إمداد تتطلب "الدولة" و المسلَّح البغدادي جهاز أن ذلك من األهم الواقع.                   أرض

وإن الدولة"، "تنظیم ل لالنضمام سوریا إلى األجانب المقاتلین مجيء استمرار من الرغم على نادرًا. أصبح والذي                   والمال،

تدفُّق تجفیف تم التنظیم. عن انشقاق حاالت وهناك لدیهم، أمل بها-خیبة موثوق تقاریر –وفق هناك أن إال أقل، بوتیرة                     كان

بطول السوریة التركیة الحدود إغالق تم حیث ،2015 العام نهایة مع –األمریكي التركي التعاون نتیجة لسوریا                  الجهادیین

التحدي یكمن اإلسالمیة". "الدولة ل بالنسبة الحیاة شریان بمثابة جدًا قریب وقت حتى كانت التي الحدود تلك میل، 500                   

على معادیة ودولیة إقلیمیة بیئة ضمن لدیه، ما على بالحفاظ اإلسالمیة" "الدولة ل بالنسبة المنظور، المستقبل في                   األساسي

 نحو متزاید.

إن األصدقاء. من جدًا والقلیل األعداء من العدید مع العاصفة، عین في ووحیدًا عاریًا المسلحة وجماعته البغدادي                   یقف

حماقة وساهم هّشة، أسس على اإلسالمیة" "الدولة ُبِنَت لقد ذلك. نصدق أن ترغب اإلسالمیة" "الدولة ل الدعائیة                   الحملة

"الدولة قوة من نقلل أال الضروري من أنه حین في أعدائهم. ألد هم وحاشیته والبغدادي ورطتها. تفاقم في ُمَخططیها ر                     وتهوُّ

صدق أال أیضًا المهم من ولكن المتشددین، لیها ُمشغِّ عند االجتماعي والتَّكافل األیدیولوجي، وحماسها العسكریة،                اإلسالمیة"

 ما تقوله "الدولة اإلسالمیة" عن نفسها من أنها ال ُتهزم وال ُتقهر وتتمدد.

الثوریة الحركات من أفغانستان، في طالبان بحركة أشَبه المقارنة، التاریخیة المصطلحات في اإلسالمیة" "الدولة                تبدو

أدمى فقد خرافة. هي ُتقهر ال اإلسالمیة" "الدولة أن فكرة إن الصینیة. الشیوعیة والثورة البلشفیة الثورة مثل                   العظیمة

"تنظیم وتلقى وجماعته، البغدادي أنف المتحدة، الوالیات بقیادة التحالف من جویة وبمساعدة والعراق سوریا في                 األكراد

 الدولة" ضربة قاسیة.

الرئیسیة والبلدات المدن األمریكیة، الجویة والقوات والشیعة الُسّنة الحلفاء ِقَیل من المدعومة العراقیة األمن قوات                 استعادت

والجماعات السوریین األكراد حقََّق وسنجار. والرمادي وبیجي تكریت ذلك في بما ،2015 العام في الدولة" "تنظیم                  من

"تنظیم ضد هامة مكاسب التحالف، طائرات من وبدعم الدیمقراطیة"، سوریا "قوات باسم والمعروفین المتمردة،                العربیة

التركیة، الحدود إلى الدولة" "تنظیم ل األخیر المباشر الوصول بقطع وتهدد ،2015 عام من الثاني النصف في                   الدولة"

"للدولة أهادف على الروسیة الجویة الضربات سمحت فقد لذلك، باإلضافة األجانب. المجنَّدین جذب على قدرتها                 وإعاقة

معظم أن من الرغم على هذا األراضي، من مجموعة السوري الجیش استعادة في ،2015 العام سوریا في                   اإلسالمیة"

نوفمبر في باریس هجمات بعد فرنسا وأصبحت األسد. نظام حكم یعارضون آخرین متمردین على ترّكز الروسیة                  الهجمات

اللوجستیة المساعدة تقدیم وفي اإلسالمیة"، "الدولة مكافحة في األوربیین الحلفاء مع نشاطًا أكثر ،2015 الثاني                 تشرین

 والعسكریة إلى القوات المحلیة في سوریا والعراق.

"الدولة بطرد العراقیة األمن قوات قیام من قلیلة أیام قبل صوتي شریط البغدادي أصدر أتباعه، معنویات لدعم محاولة                    وفي

اعترف أشهر، سبعة منذ له علنیة رسالة أول وهي ،2015 األول كانون دیسمبر في الرمادي مدینة وسط من                    اإلسالمیة"

ال والیهود لیبیین "الصَّ إن البغدادي: وقال والّصمود. بالصبر للتَّحلي جنوده فیها ودعا خطیرة، لحظة تواجه جماعته أن                   فیها

وتابع رجاله. إیمان الختبار اهللا" من "اختبار أنها على العسكریة النَّكسات ر وصوَّ میدانه" في القتال على                  یجرؤون

شّدة وإن جیدة. بحالة دولتنا أن الجیدة األخبار ونسمع له، یسجدون الذین ینصر سوف اهللا بأن ثقة على كونوا                     البغدادي:"

والضیق، بالمشقَّة العادي غیر البغدادي اعتراف یعود ال سیربحها." من هو ًال تحمُّ واألكثر األنقى أن ر وبشَّ ضدها،                   الحرب

یمكن أنه هو الدرس الجماعة. صفوف داخل انشقاق إلى یعود ولكن وسوریا، العراق في األخیرة العسكریة النَّكسات                   إلى

باإلمكان كان إذا أما المحلیة، المجتمعات من مة ومنظَّ حازمة مجموعة قاومتها إذا عسكریًا، اإلسالمیة" "الدولة                 هزیمة
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شة في العراق وسوریا فتلك مسألة أخرى.  تحقیق هذا الهدف في المناطق ذات األغلبیة السنیة المهمَّ

سوریا في موجودة صعودها غذَّت التي والظروف العوامل دامت ما طویًال اإلسالمیة "الدولة ستستمر األثناء، هذه                  في

ل والمذهل السریع للنمو الرئیسي السبب هي وسوریا العراق في الدولة هیاكل هشاشة أن حین ففي وخارجهما.                   والعراق

موجودة، واالنقسامات الظروف هذه دامت وما وجودها. وتطیل تدعم والعالمیة اإلقلیمیة المنافسات فإن الدولة"،                "تنظیم

 فسیكون من الصعب هزیمة "الدولة اإلسالمیة" وطردها من العراق وسوریا.

 ترجمة هیئة التحریر

 إن نشرنا للمواد المترجمة ال یقتضي بالضرورة أننا نتفق مع الكاتب في وجهة نظره أو تحلیالته .
 

__________________________________________ 
 
 
 

 شهداء (الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي )

 

سجن1- في التعذیب تحت آذار1980واستشهد في اعتقل حلب- في المنطقیة اللجنة حلب-عضو األقرع:(من اهللا                عبد

 كفرسوسة في نیسان1980).

أیار21980- في دیرالزور في مظاهرة أثناء استشهد حلب- بجامعة الزراعة بكلیة طالب دیرالزور- كضیب:(من               لؤي

.( 

عام3- السجن في عام1980وتوفي اعتقل الالذقیة- بجامعة المدنیة الهندسة كلیة في طالب الالذقیة- نصور:(من               أمین

.(1983 

عام4- السجن في عام1980وتوفي اعتقل دمشق- بجامعة االنكلیزیة اللغة قسم في طالب الجوالن- مهدي:(من               أحمد

.(1984 

أول5-1985- یوم1تشرین بتونس الفلسطینیة التحریر منظمة مقر على اإلسرائیلیة الغارة في الشهابي:(استشهد              تیسیر

إلى غادر أشهر لعدة سجنه بعد سراحه إطالق یوم30آذار1976وبعد دمشق بجامعة األرض یوم مظاهرة في                 اعتقل

 بیروت للعمل في المنظمة ثم تونس).

عام61980- ببیروت-اعتقل الحداثة دار عن "صادرة "القحط بعنوان قصصیة مجموعة له الرقة- (من الخوجة:               هیثم

 وبعد إطالق سراحه من سجن حلب ألسباب طبیة تتعلق بتلف الكبد توفي بعد أشهر من خروجه عام1987).

نیسان7- في التعذیب تحت عام1988واستشهد اعتقل للحزب- المركزیة اللجنة عضو درعا. أبازید:(من الرزاق               عبد

 من ذلك العام).

 منیر فرانسیس:(من یبرود. استشهد تحت التعذیب في آذار1990بعد اعتقاله بأسابیع).8-

أواخر9- بالسرطان أصیب عامي1980و1995- بین اعتقل تشرین- جریدة في صحفي دمشق- حداد:(من              رضا

  أسابیع السجن وتوفي بعد ثمانیة أشهر من إطالق سراحه في حزیران 1996).
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____________________________________ 

 

                                من ذاكرة الّسوریین:
 

 هاشم األتاسي (1875 - 1960)
یولیو/تموز 7 - 1936 األول دیسمبر/كانون 21 : فترات ثالث في السوریة للجمهوریة رئیس ثاني                  هو
6 - 1954 مارس/آذار 1 ثم 1951 األول دیسمبر/كانون 24 - 1949 األول ودیسمبر/كانون 1939               
مناصب شغل أنه كما العثمانیة؛ الدولة عن االستقالل منذ لسوریا حاكم وتاسع ،1955               سبتمبر/أیلول
العام السوري المؤتمر ورأس و1949 1920 عام مرتین الوزارة فشّكل السوریة الجمهوریة في               بارزة
و1928 1920 أعوام الدستور وضع لجان وكذلك ،1928 عام النیابي والمجلس و1920 1919               بین
وقد حمص في ومعروفة غنیة لعائلة األتاسي ینتسب مرات. عدة حمص عن للنیابة وانتخب                و1950،
العثمانیة الدولة ظل في وعمل اسطنبول وفي فیها درس حمص، مفتي منصب األتاسي خالد والده                 شغل
بعد ونشط العربیة السوریة المملكة خالل األول فیصل الملك من المقربین من وكان وحمص، بیروت                 في
تأسیسه إثر خصوًصا باالستقالل مطالب بارز سیاسي كناشط البالد على الفرنسي االنتداب خالل               ذلك

 وزعامته لحزب "الكتلة الوطنیة" التي لعبت دوًرا بارًزا في الحیاة السیاسیة السوریة قبل1963.
 

__________________________ 

 

 من ذاكرة الشیوعیین السوریین

 

 عبد المعین الملوحي

بهذا عرف حتى مزمن) (شیوعي باسم توقیعه وذیل الصحافة في كتب حمص، موالید من سوري شاعر (2006- 1917)                  

في العرب الكتاب اتحاد وعضو 1951 عام السوریین الكتاب التحاد مؤسس عضو هو الهامة. المؤلفات من العدید .له                    االسم

دولة من منها األوسمة من العدید نال الثقافیة. للمراكز مدیر وعمل السوریة الثقافة وزارة في التراث مدیر عمل                    سوریة.

اللغة مجمع عضو كان الملوحي المعین عبد الشاعر أن ذكره الجدیر ومن بكین. جامعة من شرف أستاذ ولقب                    بولونیا

التي الشعب صوت جریدة في وخصوصًا للصحف المقاالت من العدید كتب وقد السوریة العربیة الجمهوریة في                  العربیة

 كان یصدرها الحزب الشیوعي في دمشق.

 

___________________________________________ 
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 تواریخ سوریة:

 

 أیلول1936

 المعاهدة بین سوریا وفرنسا عام 1936 وتسمى أیضا باتفاقیة االستقالل

 

 شكلت اتفاقیة سایكس بیكو عام 1916 والموقعة بین كل من فرنسا والمملكة المتحدة وبمصادقة اإلمبراطوریة الروسیة

 طعنة كبیرة للدول العربیة التي تقع في منطقة "الهالل الخصیب "وخیبة أمل كبرى لهم بعد وعدهم بالحصول على

 االستقالل والتحرر. ونتیجة لهذه االتفاقیة السریة والتي كشفت تفاصیلها الحقا وضعت كل من سوریا ولبنان تحت االنتداب

 الفرنسي.

 ففي 14 من تموز 1920 وجه الجنرال الفرنسي "غورو" إنذارًا إلى الملك فیصل بقبول االنتداب دون قید أو شرط.

 رفض الشعب السوري االنتداب وأعلنت الحرب والمقاومة علیه وكانت نتیجتها معركة میسلون الشهیرة التي أدت إلى

 هزیمة القوات السوریة بقیادة یوسف العظمة ودخول القوات الفرنسیة دمشق في 25 تموز عام 1920.

 واجهت فرنسا منذ ان نزلت قواتها على الساحل السوري مقاومة عنیفة. فقامت عدة ثورات كبرى في سائر المناطق والمدن

 السوریة من شمالها لجنوبها، إلى أن قامت الثورة السوریة الكبرى من تموز عام 1925 إلى عام 1927والتي كان من أهم

 نتائجها موافقة فرنسا على مفاوضة الزعماء الوطنیین السوریین ألجراء انتخابات لتشكیل جمعیة تأسیسیة ووضع دستور

 جدید للبالد وإلغاء األحكام العرفیة وتشكیل لجنة لألشراف على انتخابات 1928.

 اصطدم الدستور الجدید بحكومة االنتداب التي اعترضت على بعض بنوده وفوجئت الجمعیة التأسیسیة في 8 آب/ 1928

 بصدور بالغ رسمي فرنسي، یطالب بحذف المواد التي تنص على االستقالل بحجة أن الحكومة الفرنسیة، ال یسعها الموافقة

 على حرمانها من الوسائل التي تساعدها على القیام بالواجبات الدولیة التي أخذتها على عاتقها.

 أصدر المندوب السامي أمرًا بوقف الجمعیة التأسیسیة لمدة ثالثة أشهر وأتبعها ألحقا بقرار بتأجیلها إلى أجل غیر مسمى،

 وأستصدر المندوب السامي "بونسو" دستورا جدیدا للبالد أضاف فیه المادة 116 التي ألغت كل المواد التي أعترض علیها

 الفرنسیون

 وأعلن عام 1931 انتخابات عامة للمجلس النیابي عام أنتخب على أثره مجمد العابد كأول رئیس للجمهوریة السوریة عام

 1932و أوكل إلى حقي العظم بتألیف الوزارة إال بونسو ماطل وتراجع عن وعوده بعقد معاهدة مع سوریا، األمر الذي أدى

  أقالته وإرسال "دومارتیل" بدیل عنه عام 1933
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 الذي بدوره قدم مشروع معاهدة تم رفضه بأغلبیة المجلس النیابي األمر الذي دعاه الي إقالة حكومة حقي العظم، وتكلیف

 تاج الدین الحسیني بتشكیل وزارة جدیدة تفجرت ضدها الحركة الوطنیة وانتهت إلى إضراب عام شمل كل المدن السوریة

 عام 1936 حیث استمر ستین یومًا. اضطر دومارتیل إلى عزل حكومة تاج الدین الحسیني ودخل مع الوطنیین بمفاوضات

 لعقد معاهدة على أساس االعتراف بوحدة سوریا واستقاللها

 نصت على استقالل البالد وإخراجها من دائرة الدول المنتدب علیها من قبل فرنسا، وعقد صداقة وتحالف بین البلدین.

 استمرت المفاوضات حول المعاهدة ستة أشهر، من آذار/مارس وحتى أیلول/سبتمبر1936.

 صدق البرلمان السوري في دیسمبر 1936 على االتفاقیة، أما البرلمان الفرنسي لم یصّدق علیها، ومن ثم حالت الحرب

 العالمیة الثانیة من أي نشاط سیاسي یفضي إلى إقرارها النهائي من قبل فرنسة.

 

 حرب1948:  15أیار

في النجاحات بعض العرب حقق إسرائیل. دولة إعالن بعد 1948 أیار في اندلعت التي فلسطین حرب في سوریا                    شاركت

على العربیة الجیوش وانهزمت نفسها، لتسلیح إسرائیل استغلتها التي الهدنة بعد انقلب القوى میزان لكن األولى، الحرب                   أیام

إلى فلسطیني ألف 700 وتحول إسرائیل، سیطرة تحت فلسطین أرض من % 78 أصبح الحرب نهایة في الجبهات.                    كل

 الجئین في الدول العربیة المجاورة.

 1949:  30آذار

آخر عسكري بانقالب انتهى دیكتاتوریًا حكمًا وأقام سوریا، تاریخ في عسكري انقالب أول الزعیم حسني قاد 1949                   في

 تبعته سلسلة من االنقالبات جعلت سوریا تغرق في مرحلة من عدم االستقرار استمرت حتى أواسط الخمسینات.

 22شباط1958

سوریا بین الوحدة معاهدة الناصر عبد جمال والمصري القوتلي شكري السوري الرئیس وقع ،1958 (فبرایر) شباط                  في

انقالب دمشق في قام عندما 1961 عام حتى الوحدة واستمرت المتحدة، العربیة الجمهوریة اسم تحت البلدان توحد                   ومصر.

 عسكري أعلن انفصال سوریا عن مصر.

 

 

 زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع و االقتراحات على الرابط التالي

http://www.facebook.com/1509678585952833- /الحزب-الشیوعي-السوري-المكتب -السیاسي 

 

 موقع الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي على اإلنترنت:
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www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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