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 االفتتاحیة

 وظیفة الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي
 كان الحزب الشیوعي السوري(المكتب السیاسي)هو حركة التمرد األساسیة في الحركة الشیوعیة العربیة ضد الوصایة
 السوفیاتیة،وقد جاء هذا من إرادة أغلبیة الحزب الشیوعي السوري نحو جعل الماركسیة لیست نسخة حرفیة ُتحمل من
 موسكو إلى دمشق ومن اتجاه الشیوعیین السوریین بغالبیتهم نحو مزج الماركسیة مع القضایا العربیة والسوریة  ومن

 الرغبة في عدم التكرار الكارثي لإلمالءات السوفیاتیة التي قادت لقبول الحزب بقرار تقسیم فلسطین وفي المصادمة مع
 الرئیس عبد الناصر عام 1958 أثناء الوحدة السوریة- المصریة وفي القبول بصیغة "الجبهة الوطنیة التقدمیة" التي

 أعلنت بیوم 7 آذار 1972. كان اصطدام أغلبیة الحزب مع موسكو هو الذي دفع السوفیات لتشجیع انشقاق األمین العام



 
 

 للحزب خالد بكداش وأقلیة في اللجنة المركزیة والمكتب السیاسي والجسم الحزبي المعلن ببیان علني یوم 3 نیسان 1972
 وبالتالي والدة الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي بوصفه معبرًا عن استمراریة تنظیمیة - سیاسیة ألغلبیة

 الحزب الشیوعي السوري.

 من هنا جَسد الحزب عبر خالفه مع السوفیات وخالد بكداش خط االستقاللیة عن موسكو عبر تأسیس نهج ماركسي
 عربي- سوري  یحاول القول من خالله بأن الماركسیة لیست هي فقط تلك الموجودة في االتحاد السوفیاتي وأن هناك
 طبعات مختلفة للماركسیة تنتهجها األحزاب الشیوعیة حسب الظروف الملموسة في بلدانها.كانت (قضایا الخالف في

 الحزب الشیوعي السوري) أساسًا مع السوفیات وقد جاءت(المالحظات السوفیاتیة على مشروع البرنامج السیاسي
 للحزب) في أیار 1971 انعكاسًا لذلك،ولو لم تأتي تلك المالحظات،التي أشرف المكتب السیاسي للحزب الشیوعي

 السوفیاتي على صیاغتها وشارك فیها مسؤولون كبار أحدهم رئیس الوزراء الروسي بالتسعینیات یفغیني
 بریماكوف،لمااستطاع خالد بكداش أن یجمع ماجمعه من حزبیین وصلوا یوم 3 نیسان 1972 لثلث عدد أعضاء

 الحزب.كانت قضایا الخالف مع السوفیات متركزة في ثالثة قضایا: (الوحدة العربیة- فلسطین- الموقف من السلطة
 السوریة).

 تركزت وظیفة الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي على مسارات متعددة: إعادة االعتبار لمفهوم
 (الدیموقراطیة)بعیدًا عن مفاهیم "الدیمقراطیة الشعبیة" و "الدیمقراطیة الثوریة"، وقد كان الحزب هو الحزب السوري

 الیساري األول، بدءًا من عام 1978، الذي تبنى هذا المفهوم الذي انبنى علیه میثاق (التجمع الوطني الدیمقراطي)\كانون
 أول 1979\ الذي قدم برنامج التغییر الدیمقراطي الجذري لألوضاع السوریة.كانت مساهمة الحزب رئیسیة في انشاء

 (التجمع) كإطار یجمع أحزاب یساریة عروبیة وماركسیة على برنامج موحد وفي إطار تحالفي جدید لتقدیم (خط ثالث)
 في ظل بدء المجابهة منذ صیف 1979 بین السلطة السوریة والمعارضة االسالمیة.لم یكن خط (التجمع) خطًا دیمقراطیًا

 محضًا بل مزج (الوطنیة) و (الدیموقراطیة) في بوتقة واحدة واعتبر أن الثانیة شرطًا الزمًا لتحقیق األهداف الوطنیة
 والقومیة ،وكان في المواضیع (الوطنیة) و (القومیة) على یسار السلطة السوریة.

 كان (التجمع) هو كیان المعارضة السوریة الرئیسي في فترة مابعد هزیمة المعارضة االسالمیة عام 1982، وفي
 النصف الثاني من التسعینیات كان هو الكیان المعارض الوحید المتبقي.ظل الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي

 فاعًال رئیسیًا في الجسم المعارض رغم تعرضه لحمالت اعتقال متعددة قادت المئات من أعضائه للسجون،وظل هو
 الحزب السوري السري الوحید التي ظلت قیادته تقود تنظیماته من الداخل ولم یصل لدرجة الموت التنظیمي في الداخل
 السوري وللتحول لجسم خارجي.كان االستمرار السیاسي- التنظیمي عند (التجمع) جسرًا للعبور، في ظل (الصمت عن

 السیاسة) التي سادت كحالة المجتمع السوري  منذ أواسط الثمانینیات وحتى عام 2000، إلى حیاة سیاسیة جدیدة وانتعاش
 في حالة المعارضة السوریة بدءًا من عام2001وفي بدء عودة المجتمع السوري للسیاسة. كان دور الحزب رئیسیًا،مع

 الكثیر من أحزاب المعارضة و (لجان احیاء المجتمع المدني)،في تلك العودة عند الكثیر من السوریین إلى
 السیاسة،والحقیقة هنا أنه لوالتلك المراهنات الخاطئة، مبدئیًا وعملیًا، عند األمین األول للحزب ریاض الترك، بتأثیر

 تجربة اسقاط األمیركان لصدام حسین عبر غزو العراق عام 2003، لما حصل تكرار لتجربة 1979 - 1982 عندما
 تصدر االسالمیون المعارضة السوریة ولكانت المعارضة الیساریة العروبیة والماركسیة هي التي قادت المعارضة

 السوریة في تجربتي 2005-2008 و 2011-2018، حیث كان انقسام الیساریین السوریین بین مراهن على األجنبي
 الحداث التغییر الداخلي السوري وبین یساري رافض لتلك المراهنة ومحافظ على الجمع بین

 حدي(الوطنیة)و(الدیمقراطیة)هو الذي أتاح لالسالمیین الفرصة من جدید لكي یستطیعوا عبر هذا االنشقاق في صفوف
 الیساریین  أن یتصدروا الحراك المعارض من جدید بدءًا من عام 2005.

 كان ذهاب أعضاء (الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي) في اتجاهات مختلفة أحد مظاهر ذلك:من ذهب في
 نیسان 2005 نحو تأسیس (حزب الشعب الدیمقراطي) كان في خط المراهنة على المشروع األمیركي البادىء بالعراق
 وبالتحالف مع االسالمیین نحو تأسیس "اعالن دمشق" ومن ثم 2011 و 2012 "المجلس الوطني" و "االئتالف". من

 ذهب في أیار 2005 نحو االبقاء على اسم (الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي) أراد الحفاظ على الخط



 
 

 الماركسي وعلى الخط الوطني الدیمقراطي وأراد التصدي لمراهنات معارضین سوریین على (الخارج)على غرار
 التجربة العراقیة الحداث تغییر داخلي سوري.كانت مساهمة الحزب عام2007في تأسیس (تجمع الیسار الماركسي-

 تیم)تحوي اتجاهات عدة:الحفاظ على خط ماركسي سوري معارض،في ظل وجود شیوعیین موالین للسلطة وشیوعیین
 تحولوا نحو أیدیولوجیة لیبرالیة بدأوا بالمراهنة على األجنبي ،واالتجاه الثاني هو الحفاظ على خط(وطني

 دیمقراطي).تعزز اتجاه(تیم)مع انشقاق "اعالن دمشق"عام2007بین یساریین عروبیین وماركسیین رفضوا التعویل على
 المشروع األمیركي ضد تحالف اسالمي- لیبرالي جدید- قومي كردي سیطر على المجلس الوطني العالن دمشق بجلسته

المنعقدة في 1كانون أول2007.كان ماسمي ب(الخط الثالث)الذي تشكلت أوراقه عبر جلسات استغرقت أعوام9-2008-
10وشارك فیها(تیم)و(حزب االتحاد االشتراكي)،وقوى وشخصیات مستقلة،هي النواة لتأسیس (هیئة التنسیق)في25
 حزیران2011والتي أكدت على رفض(التدخل العسكري الخارجي)و(العنف السلطوي والمعارض)مع التأكید على

 ضرورة التسویة لألزمة السوریة من خالل (انتقال سیاسي نحو نظام جدید).كان للحزب دورًا أساسیًا،من
 خالل(تیم)و(الخط الثالث)و(هیئة التنسیق)في الهزیمة الفكریة – السیاسیة  لخطي (االستعانة بالخارج) و(العنف)،وفي

 تقدیم خط التسویة.

 كآفاق مستقبلیة،الحزب یشتغل على خطوط عدة:1- خط وطني یتالقى فیه الحزب مع من یتالقى معه على خط
 (التسویة)لألزمة السوریة،وللحفاظ على وحدة األرض والشعب السوریین،وعلى خط تخلیص سوریا من هیمنة الخارج
 الدولي- االقلیمي الذي تدل الكثیر من المعطیات أنه بدأ بفرض تلك الهیمنة المتعددة األسماء والعناوین على هذه البقعة

 الجغرافیة السوریة أوتلك.

 2- خط یساري عام من أجل تجمع یساري بمرحلة االنتقال ما بعد تسویة األزمة یضم ماركسیین وعروبیین وقومیین
 أكراد یكون عنوانًا للیساریین أمام اللیبرالیین واالسالمیین من أجل تحقیق أهداف الیسار العامة الوطنیة- الدیمقراطیة-

 االقتصادیة- االجتماعیة- الثقافیة- التشریعیة.

 - خط یسعى من خالله الحزب إلى تأسیس تجمع ماركسي للشیوعیین والماركسیین السوریین وصوًال إلى حزب واحد.

 تعریف جرائم الحرب

 (مكتب الدراسات والتوثیق بهیئة التنسیق الوطنیة)
 عندما كانت الدول تشن الحروب، فإن ممارستها ألفعال الحرب تظل مطلقة دون قیود ،ولم تكن هذه الدول تهتم بنتائج

 وویالت هذه الحروب على األفراد ، أو المجتمع ،أو المنشآت، التابعة لدولة العدو، وكانت تمارس كافة األعمال الحربیة،
وترتكب الجرائم والفظائع بحق العدوالمقابل، ولكن في نهایة القرن التاسع عشر 1899

وفي بدایة القرن العشرین عقدت أول المؤتمرات الدولیة من أجل تقنین ووضع قواعد للحرب، ثم جاء بعدها مؤتمرات جن
یف، بمساعدةاللجنة الدولیة للصلیب األحمر الدولي واإلعداد لها منذ عام 1864

، وذلك من أجل وضع قواعد شاملة تقوم على توفیر الحمایة لضحایا الحرب، وكانت أول محاكمات بخصوص جرائم الح
 رب في القرن العشرین هي محاكمات نورمبرج ، التي تمت بموجب إتفاقیة لندن عام 1945،

ومن ثم محاكمات طوكیو بموجب القرار الصادرعن القائد األعلى للقوات المسلحة لدول الحلفاء عام 1946
 ، وبعد هذه المحاكمات ونشوء النزاع المسلح الدولي في البوسنة

والهرسك، واإلنتهاكات الخطیرة التي أدت إلى إرتكاب جرائم حرب، تم إنشاء محكمة دولیة جنائیة خاصة بمحاكمة مجرم
ي الحرب في یوغسالفیا السابقة، وإتخذت مقرا" لها في الهاي، وتم ذلك بموجب قراري مجلس األمن ذوات األرقام 

808 و827 لعام 1993
، ومن ثم تم إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب في راوندا بموجب قرار مجلس األمن رقم 595 لعام 

1994
، وبعد ذلك تم إنشاء محكمة دولیة یكون من إختصاصاتها متابعة جرائمالحرب المرتكبة في كافة أنحاء العالم، وقامت هذه

 المحكمة بتالفي كافة النواقص التي شابت المحاكم الجنائیة الخاصة السابقة وتم ذلك عبر مؤتمر دبلوماسي عام 1998
  الذي أقر نظام هذه المحكمة .



 
 

 وقد كان لفقه القانون الدولي تعریفات مختلفة لجرائم الحرب منها تقول: بأن جرائم الحرب هي " أعمال العداء التي یقوم
 بها الجنود أو غیرهم من أفراد العدو ، متى كان من الممكن عقابه والقبض علیه ". وجاء بتعریف آخر" جرائم الحرب

 هي كل جریمة معا قب علیها تكون خرقا" للقا نون الدولي، وترتكب أثناء أو بمناسبة قتال وسواء كانت ضارة بالمجموعة
 الدولیة، أو ضارة باألفراد ". وعِرفت أیضا" بأنها" تلك الجرائم التي ترتكب ضد قوانین وعادات وأعراف الحرب ، سواء

 صدرت عن المتحاربین أو من غیرهم" وقد جاء تعریف جرائم الحرب عن طریق اإلتفاقیات والتصریحات الدولیة ومن
 ثم عن طریق المحكمة الدولیةالجنائة.  

 أوال"ـا تفاقیات الهاي لعام 1899 و1907 : عَرفت هذه اإلتفاقیات جرائم الحرب على سبیل التعداد، حیث إعتبرت أ نه
 تعد جریمة حرب 1ـ استخدام أسلحة سامة 2ـاإلستخدام الغادر لشارات دولة العدو 3ـ قتل وجرح من ألقى سالحه 4ـ

 تدمیر ممتلكات العدو دون ضرورة عسكریة ......الخ

 ثانیا"ـ اتفاقیات جنیف لعام 1949:عَرفت هذه االتفاقیات جرائم الحرب بأ نها الجرائم الخطرة المحددة في هذه االتفاقیات
 ،و كل جریمة أخرى من جرائم القانون الدولي ، لو لم یرد ذكرها في هذا التعداد، حیث عددت هذه الجرائم ب13

 جریمةوذلك في نص المادتین 50 و53 من االتفاقیة األولى، والمادتین 44 و 54 من االتفاقیة الثانیة والمادة 130 من
 االتفاقیة الثالثة، والمادة 147 من االتفاقیة الرابعة، وهذه الجرائم المنصوص علیها في االتفاقیات األربعة هي على النحو

 التالي :1ـ القتل العمد ـ2ـالتعذیب ـ 3ـ التجارب البیولوجیة ـ4 إحداث أالم كبرى مقصودة ـ5 ـایذاءات خطرة ضد السالمة
 الجسدیة والصحیةـ 6ت المعاملة غیر اإلنسانیة ـ 7ـتخریب األموال وتملكها بصورة ال تبررها الضرورات العسكریة  ،
التي تنفذ على مقیاس واسع غیر مشروع تعسفي ـ 8 ـإكراه شخص على الخدمة في القوات العسكریة لدولة األعداء ـ9

 ـحرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونیة وحیادیة ، حسبما تفرضه ااالتفاقیات الدولیة ـ 10ـ إقصاء األشخاص
 ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غیر مشروعة ـ 11ـ اإلعتقال غیر المشروع ـ 12 ـأخذ الرهائن ـ 13 ـ سوء استعمال

 علم الصلیب الحمر أو شارات أ واألعالم المماثلة .

 ثالثا"ـ تعریف الجمعیة العامة لألمم المتحدة لجرائم الحرب
: جاءفي المادة الثانیة من قانون الجرائم المخلة بسلم وأمن البشریة لعام 1952

 بأنها : األفعال المرتكبة إخالال"بقوانین وعادات الحرب، والتي تشمل على سبیل المثال ال
الحصر: اإلغتیاالت ـ إساءة معاملة السكان المدنیین في األراضي المحتلة، أو نفیهم إلغراض األشغال الشاقة أو ألي أغرا

 ض أخرى ـ قتل او إساءة معاملة أسرى الحرب أو راكبي البحرـ أعمال التخریب الذي ال تبرره المقتضیاتالعسكریة.

 رابعا"ـ تعریف نظام المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة : نصت المادة /5/ من نظامها على أشد الجرائم خطورة، والتي هي
 موضع إهتمام المجتمع الدولي بأسره ومنها جرائم الحرب ، كما نصت المادة /8/ بفقراتها حصرا"على األفعال التي تعد

 جرائم حرب ، فهي لم یرد فیها النص على أن هذه األفعال واردة على سبیل المثال ، فعرفتها بأنها : 1ـ اإلنتهاكات
 الجسیمة إلتفاقیات جنیف لعام 19492 . 2ـ اإلنتهاكات الخطیرة األخرى للقوانین واألعراف التي تطبق فیالمنازعات
 المسلحة الدولیة في إطارالقاتون الدولي القائم حالیا". 3ـ اإلنتهاكات الجسیمة للمادة /3/ المشتركة بین اتفاقیات جنیف

 األربع لعام 1949، في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذات طابع دولي. 4 ـ اإلنتهاكات الخطیرة األخرى للقوانین و
 األعراف التي تطبق في المنازاعات المسلحة غیرذات الطابع الدولي في إطار القانون القائم.

**التمییز بین جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة: المادة /5/ و/6
 / من نظامي محكمتي نورمبرج وطوكیو قد اشترطت قیام حالة الحرب بربطها إلرتكاب جرائم الحرب ضد اإلنسانیة

 بإرتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانیة، وعَرفتها محكمة یوغسالفیا السابقة في المادة /5/ بالنص على أن
 للمحكمة الدولیة اإلختصاص القضائي لمحاكمة األفراد و المسؤولین عن الجرائم التالیة عندما یتم إرتكابها في نزاع

مسلح إذا كان هذا النزاع ذو صفة دولیة أونزاع داخلي، وتم توجیهه ضد السكان المدنیین 1ـ القتل 2ـ اإلبادة 3ـ اإلستعباد
4ـ النفي 5ـ السجن والتعذیب 6ـ اإلغتصاب 7ـ اإلضطهاد السیاسي والعنصري والدیني 8

ـ األعمال الإلنسانیة اإلخرى. في حین أن محكمة راوندا لم تشترطذلك ، وإكتفت بإرتكاب األفعال المشكلة لها كجزء من ه
جوم منهجي أو واسع النطاق ضد السكان المدنیین، ألن اشتراط اإلرتباط بالنزاع المسلح سیؤدي إلى عدم إمكانیة مساءلة 

مرتكبي هذه الجرائم جنائیا"، وقد أید نص المادة /7
/ مننظام المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة الشرط الوارد في نظام محكمة راوندا، حیث نصت على أن: لفرض هذا النظام ا
 ألساسي ، یشِكل أي فعل من ألفعال التالیة جریمة ضد اإلنسانیة، متى إرتكبت في إطار هجوم واسع النطاق ، أو منهجي
 موَجه ضد أِي مجموعة من السكان المدنیین ، وإعتبرت هذه المادة أن الجرائم   ضد اإلنسانیة قد ترتكب في وقت السلم

 وفي زمن الحرب ، إذا
 تم وفق إطار مخطط مدروس وممنهج، فجرا ئم الحرب ال یمكن أن ترتكب إَال فیزمن الحرب ،في حین أن جرائم ضد



 
 

 اإلنسانیة یمكن أن ترتكب أثناء الحرب أو في حالة السلم،فإذا إرتكبت الجرائم ضد اإلنسانیة في وقت السلم فهي جرائم
 ضد اإل نسانیة ، أما إذا إرتكبت وقت الحرب فهي جرائم حرب .

 **التمییز بین جرائم اإلبادة وجرائم الحرب: جاء في إتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري لعام 1948 : بأن جریمة
 إبادة الجنس البشري ضد قانون الشعوب وهي ترتكب في وقت السلم والحرب معا" ،وجاء تعریفها في المادتین /2/ و/4/

 من هذا القانون وإ عتبرها من الجرائم الدولیة، وقد أخذت المادة /5/ من نظام المحكمة الدولیة الجنائیة بهذا التعریف ،
 ویمكن إعتبار جریمة إبادة مرتكبة من قبل طرف ممثلي الدولة أو أطراف أشخاص أخرین   ،زمن الحرب أو السلم

 بمناسبة نزاع مسلح دولي أو داخلي ،بأنها األفعال الخمسة التالیة المرتكبة، بقصد التحطیم الكلي أو الجزئي لجماعة وطنیة
 أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة عبر: القتل ألفراد الجماعة أو إصابة جسیمة للكیان الجسمي والنفسي ألفراد الجماعة،

 وإخضاع الجماعة بصورة مقصودة لشروط
حیاة، من شأنها أن تحدث تدمیرا" كلیا"، او جزئیا". یمكن اإلستنتاج من ذلك إن جریمة اإلبادة یمكن أن تقع في زمن السلم
  ، كما في زمن الحرب ، وجریمة اإلبادة تتمیز عنجریمة الحرب بالقصد ، والمقصود بالقصد أن تتوفر لدى الجاني العلم
 واإلرادة، باإلضافة إلى قصد خاص هو اإلبادة، ولذلك یمكن أن یتصور وقوع جریمة اإلبادة لو لم تتحقق اإلبادة بالفعل،

 طالما أنه صدر عن الجاني األفعال المادیة السابقة، وكان قصده جریمة افبادة ، أما جریمة الحرب فال تتطلب قصدا"
 خاصا"، بل یكتفي بالقصد العام ، والمتمثل في العلم بإرتكاب أفعال مشِكلة لجرائم الحرب و إنصراف اإلرادة إلى مثل تلك

 األفعال أوالنتیجة.

 

 ٣٥٠ ألف قتیل حصیلة سبع سنوات من الحرب السوریة

 موقع "الجزیرة أونالین" ١٢/٣/٢٠١٨
 تسبب النزاع السوري الذي ینهي بعد یومین عامه السابع بمقتل أكثر من 350 ألف شخص، بینهم أكثر من مئة ألف

 مدني، وفق حصیلة أوردها المرصد السوري لحقوق اإلنسان. وقال مدیر المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس
 إن حصیلة القتلى منذ اندالع النزاع في سوریا منتصف آذار/مارس 2011 حتى الیوم بلغت "353,935 شخصًا على

 األقل بینهم 106,390 مدنیًا".
 وأوضح أن من بین القتلى المدنیین 19,811 طفًال وأكثر من 12500 امرأة. وكانت الحصیلة األخیرة للمرصد في 24
 تشرین الثاني/نوفمبر أفادت بمقتل أكثر من 340 ألف شخص. وتشهد سوریا منذ سبع سنوات نزاعًا دامیًا بدأ باحتجاجات
 سلمیة ضد النظام، سرعان ما واجهها بالقمع والقوة قبل أن تتحول حربًا مسلحة تشارك فیها أطراف عدة. وفي ما یتعلق

 بالقتلى غیر المدنیین، أحصى المرصد مقتل نحو 122 ألف عنصر من قوات النظام السوري والمسلحین الموالین لها من
 جنسیات سوریة وغیر سوریة، بینهم 63,820 جندیًا سوریًا و1630 عنصرًا من حزب اهللا اللبناني. في المقابل، قتل

 أكثر من 62 ألفًا من مقاتلي الفصائل المعارضة واإلسالمیة وقوات سوریا الدیمقراطیة التي تشكل الوحدات الكردیة أبرز
 مكوناتها وخاضت معارك عنیفة ضد تنظیم الدولة اإلسالمیة. كما قتل 63,360 من مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة
 سابقًا) وتنظیم الدولة اإلسالمیة، إضافة إلى مقاتلین أجانب من مجموعات متطرفة أخرى. وأحدث النزاع منذ اندالعه

 دمارًا هائًال في الُبنى التحتیة وأدى إلى نزوح وتشرید أكثر أكثر من نصف السكان داخل البالد وخارجها.

 

 في ذكرى اغتیال المفكر حسین مروة
 من كلمة المفكر مهدي عامل الذي اغتیل في 18 مایو 1987 یوم وداع رفیق دربه حسین مروة الذي اغتیل یوم 17

 فبرایر 1987 .

 ها نحن نوّدعك ونشهد بأنك ما استعدْیت إال ظالًما هو بنظامه قامع مستبد. حاورت الجمیع، ناقًدا متسامًحا، مسكشتًفا أفق
 المعارف، صارًما في الحق حتى ضد نفسك، صادًقا، والحق عندك في التغییر في خدمة االنسان. حاورت الرفاق

 واالصدقاء، وحتى خصوًما هم في حوارك اصدقاؤك. فلماذا قتلوك؟ النك الرمز، تنخسف الظالمیة كلما خّطت یداك النهج
 في بحث التراث؛ ترى فیه الصراع المستدیم بین قوى القهر وقوى الحریة، بین العقل والجهل. ألهذا قتلوك؟ النك قلت ان

 الفلسفة العربیة االسالمیة لیست واحدة، بل متناقضة، یتجاذبها تیاران: تیار النور وتیار الظلمات، تیار الثائرین وتیار
 المستبّدین حتى بالدین، وطبًعا باالنسان، النك أثبّت أنهم كذبوا. قتلوك، وأثبّت ان قاعدة الفكر في وثباته الخالقة علمیة



 
 

 وثوریة.
 من الجنوب انطلقَت، فأطلقت الجنوَب وفكَر الجنوِب، وقلت: یا ایها المثقفون اتحدوا ضد الطغیان، ولتكن كلماتكم سالحكم.

 أنتم اقالم الشعب . ألهذا قتلوك؟ النك الشیعي الشیوعي.

 - المصدر: مجلة الطریق اللبنانیة -العدد الثالث- تموز/یولیو 1987.

 

 حول تشكیل حكومة ألمانیا االتحادیة الجدیدة

 الدكتور جون نسطة
 جرى مراسیم اإلعالن عن تشكیل الحكومة األلمانیة الجدیدة، االثنین ١٢ آذار/مارس2018 برئاسة المستشارة األلمانیة

 أنجیال میركل للمرة الرابعة على التوالي، وبذلك تكون قد خطت على خطوات اثنین فقط من سابقیها “كونراد أیدیناور” و
  “فیلهام كول”.

 والمراسیم تجلت بالذهاب إلى قصر رئیس الدولة “شتاینمایر” وتسلم كتاب التكلیف برئاسة الحكومة.

 وكذلك توجه كافة الوزراء لتسلم أوراق تعیینهم في الحكومة الجدیدة. ومن ثم توجه الجمیع إلى بناء البوندستاغ (البرلمان)
 لنیل الثقة. ونتیجة التصویت كانت بحصول الحكومة على تسعة أصوات فقط عن الحد األدنى للحصول على الثقة، مما

 یشكل نقطة ضعف في موقف الحكومة. وبعد نیل الثقة جرى حلف الیمین أمام أعضاء البرلمان.

 من المعلوم إن عملیة التوافق على تشكیل الحكومة األلمانیة الجدیدة، تطلب من الوقت مدة ١٧٨ یوما كامًال، بین ظهور
  النتائج االنتخابیة، والتوصل إلى التحالف الحالي بین األحزاب الثالثة:

 ١- االتحاد المسیحي الدیموقراطي.

 ٢- الحزب االجتماعي الدیموقراطي.

 ٣- الحزب االجتماعي المسیحي في والیة بافاریا.

  وهذه الظاهرة تشكل حدثًا سیاسیًا ملفتًا للنظر في تاریخ ألمانیا االتحادیة، ویشكل داللة على األمور التالیة:

  ١- لقد ولى زمن حصول حزب واحد على أكثریة أصوات الناخبین لیس في ألمانیا فقط، بل في كل بلدان أوروبا.

 ٢- توضح أن خالفات الیمین والیسار لیست إال خالفات شكلیة بین االتحاد المسیحي الدیموقراطي والحزب االجتماعي
  الدیموقراطي، ویجتمعون على خدمة مصالح أسیادهم أصحاب الصناعات والبنوك والتجارة.

 ٣- توضح أن عدم تشكل جبهة یساریة حقیقیة تفرض وجودها القوي على الساحة، ساهم بتقدیم تنازالت كبیرة وهامة من
  قبل الحزب االجتماعي الدیموقراطي، أمام الحزبین المسیحیین خالل عملیة التفاوض على تشكیل الحكومة الحالیة.
 إن التوصل إلى تشكیل الحكومة األلمانیة الجدیدة، یشكل عودة االستقرار للشارع السیاسي األلماني، ویجعل االتحاد

 األوروبي یتنفس الصعداء، وخصوصًا فرنسا الحلیف الرئیس أللمانیا.

 وبالنسبة النعكاس تشكیل الوزارة على ساحة السیاسة الخارجیة األلمانیة، فیظهر أن هذه السیاسة لن تتغیر إزاء األزمة
 السوریة، أو إزاء القضیة الفلسطینیة، والموقف من دولة العدوان “إسرائیل”، ال بل هناك معلومات تشیر إلى تعاطف

 وزیر الخارجیة الجدید مع إسرائیل، أكثر من سابقه بكثیر.

 

 هذا ما فعلته الصین لتصبح عمالقًا اقتصادیًا

 تشهد الصین، منذ عقود تحت قیادة الحزب الشیوعي الصیني، نموًا مذهًال جعلها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الوالیات
 المتحدة، متجاوزة الیابان وألمانیا، كما جعلت اإلصالحات االقتصادیة البالد مركزًا للصناعة في العالم، وأكبر دولة



 
 

 تجاریة على اإلطالق، وانتشلت مئات مالیین الفقراء من حالتهم، لكن رغم التطور المتسارع فإن الصین تواجه تحدیات
 كبیرة مثل نمو التفاوت االجتماعي واالقتصادي والشیخوخة السكانیة والبیئة.

 ماذا فعل الحزب الشیوعي الصیني؟

 بعد وفاة القائد الصیني "ماو تسي تونغ" عام ١٩٧٦، أصبح "دینغ شیاو بینغ" (جوهر الجیل الثاني من القیادة الصینیة)
  الزعیم األول للصین.

 دفع "دینغ" بإصالحات جبارة أعادت هیكلة اقتصاد الصین، وجعلتها منفتحة على الخارج، اعتبارًا من العام ١٩٧٨،
 وتضمنت تحدیثات في أربعة مجاالت: الزراعة، والصناعة، والعلوم والتكنولوجیا، والدفاع.

 كانت الصین وقتها في المرتبة التاسعة عالمیًا وفق تصنیف الناتج المحلي اإلجمالي بـ ٢١٤ ملیار دوالر، لتقفز إلى
 المرتبة الثانیة عام ٢٠١٣ (بعد ٣٥ عامًا) بناتج محلي إجمالي 9,2 تریلیون دوالر.

 أدت اإلصالحات إلى زیادة دور آلیات السوق وخفض سیطرة الحكومة على االقتصاد. وشملت إلغاء المزارع الجماعیة،
 وفتح الصین أمام االستثمارات األجنبیة، وتشجیع ریادة األعمال التجاریة، وإنشاء مناطق اقتصادیة خاصة، وإدخال

 حوافز سوقیة في الشركات المملوكة من قبل الدولة.

 وعالوة على ذلك، بدأت الصین فى المشاركة فى االقتصاد العالمي وانضمت إلى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي عام
.١٩٨٠ 

 دخلت قیادة الجیل الثالث الصینیة، مطلع التسعینیات، مع "جیانغ زیمین" مطبقة إصالحات اقتصادیة كبیرة، منها
 خصخصة وتصفیة معظم الشركات المملوكة للدولة، باستثناء االحتكارات الكبیرة، مما وسع دور القطاع الخاص في

 االقتصاد، كما تم خفض الحواجز التجاریة، وإنهاء تخطیط الدولة، واستحداث المنافسة، وإلغاء القیود التنظیمیة، وفرض
  ضرائب جدیدة، وإصالح النظام المصرفي وإدارته بكفالة، وإزاحة الطبقة العسكریة عن االقتصاد.

 باإلضافة إلى ذلك، قاد "جیانغ زیمین" الصین لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة عام ٢٠٠١، لكنه استقال عام ٢٠٠٢
 من منصبه كأمین عام للحزب الشیوعي، وبدأ بذلك دخول الجیل الرابع من القیادة مع الرئیس "هو جینتاو"، الذي حاول

 مع إدارته خفض الفوارق في الدخل بین المدن الساحلیة والریف، التي سببها النمو الضخم للصین. فتمت زیادة المعونات،
 وإلغاء الضرائب الزراعیة، وإبطاء خصخصة أصول الدولة، وعززت الرفاه االجتماعي.

 شهدت الصین عام ٢٠٠٥ نموًا اقتصادیًا غیر مسبوق یرجع في األساس إلى ازدهار الصادرات، التي زادت بنسبة هائلة
  ٢٧٪ بین عامي ٢٠٠٢ - ٢٠٠٨، وارتفاع االستهالك الخاص، والصناعات التحویلیة، واالستثمارات الضخمة.

 ومع ذلك، أجبرت األزمة المالیة العالمیة عام ٢٠٠٨ السلطات الصینیة على تبني سیاسة نقدیة فضفاضة وإطالق حزمة
 تحفیز قویة بقیمة ٥٨٥ ملیار دوالر، أدت إلى تعزیز النمو عبر المشاریع االستثماریة الضخمة، وسط موقف مالي قوي

 للحكومة الصینیة، وبالتالي نجت البالد من األزمة االقتصادیة بشكل أفضل من الدول األخرى، وخرجت بناتج محلي
 إجمالي مرتفع بأكثر من ٩٪ ونسبة تضخم منخفضة.

 ومع ذلك شكل الخروج من األزمة تخلخالت في االقتصاد الكلي، وخفض من معدل االستهالك، لكن وصول الجیل
 الخامس إلى السلطة عام ٢٠١٢ مع "شي جین بینغ" كشف عن تدابیر اقتصادیة تهدف إلى تعزیز توازن النموذج

 االقتصادي على حساب تسریع عملیة النمو، عبر خطة إصالح طموحة في محاولة لتغییر األسس االقتصادیة للبالد
 وضمان نموذج نمو مستدام، أي َتحمُّل معدالت نمو أقل لدفع اإلصالحات االقتصادیة إلى األمام.



 
 

 صاغ "شي جین بینغ" مصطلح "الحلم الصیني" كمساهمة له في أیدیولوجیة الحزب الشیوعي الصیني، تأكیدًا على سعادة
 الناس وفكرة الصین القویة، كما عمل على اإلبطاء من االستثمار في الصناعة والبنیة التحتیة مع تحول األمة من نموذج

 نمو مدفوع باالستثمار إلى نموذج یركز على طلب المستهلكین.

 أكبر دولة تجاریة في العالم

 یشكل المیزان التجاري في الصین فائضًا منذ العام ١٩٩٤، كما تجاوزت الصین الوالیات المتحدة كأكبر دولة تجاریة في
 العالم عام ٢٠١٣، وهي تمتلك احتیاطي من النقد األجنبي یبلغ ٤ تریلیون دوالر عام ٢٠١٤.

 استفادت الصین من التدفقات القویة لالستثمار األجنبي المباشر، بأرقام قیاسیة بلغت ١١٨ ملیار دوالر عام ٢٠١٣، وبذلك
 أصبحت ثاني أكبر متلق لالستثمار األجنبي في العالم. وتعتبر هونغ كونغ وسنغافورة والیابان وتایوان والوالیات المتحدة

 من أكثر الدول استثمارًا في الصین.

 عالوة على ذلك، شاركت الصین في العدید من االتفاقیات التجاریة الثنائیة والمتعددة األطراف التي فتحت أسواق جدیدة
 لمنتجاتها.

FTA) عام ٢٠٠٣، وقعت الصین اتفاقیة شراكة اقتصادیة وثیقة مع هونغ كونغ وماكاو. كما دخلت اتفاقیة التجارة الحرة
 ) بین الصین ودول اآلسیان حیز التنفیذ مطلع العام ٢٠١٠، والتي خلقت ثالث أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم من
 حیث الناتج المحلي اإلجمالي. كما أنشأت الصین اتفاقیة تجارة حرة مع دول مثل: أسترالیا وتشیلي وكوستاریكا وكوریا

 وباكستان والبیرو ونیوزیلندا وسنغافورة، إلى جانب اتفاقیات تجارة حرة أخرى تخضع للتفاوض مع دول مجلس التعاون
 الخلیجي والیابان والنرویج وسریالنكا.

 وتعتبر األجهزة اإللكترونیة واآللیات والتجهیزات ٥٥٪ من مجموعة الصادرات الصینیة، فیما تشكل المالبس ١٣٪،
 ومواد البناء والمعدات ٧٪.

 المبیعات إلى آسیا تمثل أكثر من ٤٠٪ من إجمالي صادرات الصین، أما أمریكا الشمالیة تمثل ٢٤٪ وأوروبا ٢٣٪، ورغم
 ازدیاد الصادرات إلى أفریقیا وأمریكا الجنوبیة إال أنها ال تمثل سوى ٨٪.

 ومن أجل تزوید المصانع ودعم نمو الصین السریع، تستورد البالد مجموعة ضخمة ومتنوعة من السلع والمواد مثل النفط
 والحدید الخام والنحاس والحبوب. وأدى هذا الطلب على المواد الخام إلى ارتفاع أسعار السلع العالمیة وتعزیز خزائن

 الدول النامیة، حتى العام ٢٠١٥، الذي شهد انخفاضًا في الطلب الصیني انعكس على األسعار.

 وتشكل الدول اآلسیویة ٣٠٪ من واردات الصین، واألوروبیة ١٢٪ واألمریكیة ٨٪، فیما تشكل أفریقیا وأسترالیا والشرق
 األوسط وأمریكا الجنوبیة ٥٠٪.

 الیوان كعملة احتیاطیة عالمیة

 قبل عام ١٩٧٨ كان النظام المالي الصیني مركزي للغایة، انعكاسًا للنظام االقتصادي المخطط، وكانت تجمع الحكومة
 المركزیة كل العائدات لتوزعها على اإلدارة والمؤسسات العامة، وبالتوازي مع اإلصالحات المطبقة منذ عهد "دینغ جیاو
 بینغ" (الجیل الثاني) بدأت الحكومة بتطبیق الالمركزیة على النظام المالي، وفي العام ١٩٩٤ أطلقت الحكومة إصالحات

 مالیة جریئة من أجل مكافحة التراجع السریع في الناتج المحلي اإلجمالي، الذي أضعف من قدرة الحكومة على تنفیذ
 سیاسات االقتصاد الكلي وإعادة التوزیع.

 أطلقت الصین إصالحات على النظام الضریبي واعتمدت خطة لتوزیع الضرائب، إلى جانب تلقي الحكومة لعائدات
 ضریبة القیمة المضافة وضریبة دخل الشركات والمؤسسات، وبالتالي ازداد ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي من ١٠,٨٪

 عام ١٩٩٤ إلى ٢٢,٧٪ عام ٢٠١٣.



 
 

 وتعتبر معظم دیون الحكومة الصینیة بالعملة المحلیة (الیوان) ومملوكة من قبل المؤسسات المحلیة، كما أن الحكومة لدیها
 في البنك الشعبي مدخرات نقدیة تعادل ٦٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، وهذا الوضع یحمي االقتصاد الصیني من أزمات

 الدیون. وكان الدین العام ١٥,٦٪ من الناتج المحلي عام ٢٠١٥.

 تشیر التوقعات االقتصادیة إلى استمرار نمو االقتصاد الصیني، وتواصل الطلب المحلي بشكل مرن عبر نمو الواردات
 القوي في شهر كانون الثاني/ینایر ٢٠١٨، وسط نشاط صناعي وتصدیري یدفعه الطلب العالمي، إلى جانب تعزیز العملة

 "الیوان".

 ورغم أن الیوان الصیني یمكن تحویله بحریة، إال أنه یبقى منظم بصرامة ضمن ضوابط في حساب رأس المال، وقد
 أعربت السلطات الصینیة عن رغبتها بتسهیل تحویل العملة والحسابات وتحریر أسعار الفائدة. وتقوم السلطات الصینیة

 تدریجیًا بتعزیز استخدام عملتها في الخارج لتصبح عملة احتیاطیة عالمیة. ورغم أن العملیة بعیدة عن االنتهاء إال أن
 الصین رسخت مستوطنات تجاریة مع دول مختارة وأطلقت سلسلة من اتفاقیة تبادل العمالت مع أكثر من ٢٠ بنكًا

 مركزیًا.

 أرقام للمقارنة:

 ألمانیا  الیابان الصین الوالیات المتحدة عام ٢٠١٦

 ٨٢,٧ ملیون ١٢٧ ملیون ١٣٨٣ ملیون ٣٢٣ ملیون عدد السكان

 ١٨,٥٦٩ تریلیون الناتج المحلي اإلجمالي
 دوالر

 ١١,٢١٢ تریلیون
 دوالر

 ٤٩٦٠ تریلیون
 دوالر

 ٣١٢٩ تریلیون
 دوالر

 الناتج المحلي اإلجمالي
 للفرد

 ٣٧,٨١٧ دوالر ٣٩,٠٨٩ دوالر ٨,١٠٩ دوالر ٥٧,٤٣٦ دوالر

 ٦,١٪ ٣,١٪ ٤٪ ٤,٩٪ نسبة البطالة

 

 تمكن النموذج االقتصادي الصیني من انتشال مئات المالیین من الفقر ودفع النمو االقتصادي واالجتماعي إلى أرقام
 قیاسیة، لكن یرافق هذا التطور العدید من التحدیات مثل االختالالت االقتصادیة الحادة وتزاید في عدم المساواة االقتصادیة
 والشیخوخة السكانیة وتضرر البیئة، وهذه القضایا تواجه قیادة "شي جین بینغ" لمعالجتها من أجل ضمان استدامة الصین.

 السؤال األهم المتبقي هو: ما هي الدروس التي یمكننا تعلمها من هذه التجربة؟

 

 المسألة الزراعیة في سوریا

 عانى الشعب العربي والقومیات األخرى من ویالت الحكم العثماني ونتائجه في انعدام التنمیة الریفیة والفقر والجوع
 والحرمان حیث السلطان عبد الحمید كان یملك ما ال یقل عن 15 ملیون دنم و 1114 قریة مع صدور قانون العشائر

 حتى تم الغاءه في خمسینیات القرن الماضي ....و مما ال شك فیه ان القطاع الزراعي یحتل مرتبة في االقتصاد الوطني
 من خالل اإلنتاجیة الزراعیة ومن خالل نسبته من اإلنتاج المحلي وهناك العدید من المشاكل التي تواجه هذا القطاع
 وادخلت الدولة الكثیر من التطویرات به على سبیل المثال التعدیالت على المحاصیل الزراعیة إلنتاج أصناف اكثر



 
 

 مقاومة للمرض والظروف الجویة ویعتبر قانون 1958 لإلصالح الزراعي وتحدید الملكیات خطوة تقدمیة عظیمة في
 سبیل الغاء التملك الكبیر والواسع لألرض وحصلت عدة تدابیر اجتماعیة واقتصادیة منذ استالم حزب البعث كتحدید نظام

 الملكیة الزراعیة وأعطى للدولة مفعوال سیطرت على التجارة وضربت في كل زوایا البالد واجبرت على شراء
 المحاصیل من الفالحین وحصل تعاون إیجابي بین الفالح والدولة في سبیل تلبیة احتیاجاته من مستلزمات اإلنتاج .

 واآلن یواجه هذا القطاع تحدي متمثل في التغیر المناخي في سوریا حیث یواجه انخفاض في هطول األمطار حسب تقریر
 هیئة البحوث العلمیة السوریة والتوزع غیر المناسب للهطول المطري األمر الذي یحتاج لمد شبكات ري

 للمناطق التي تخضع لهذه الظروف المناخیة وإرتفاع حرارة الشتاء والموجات الحراریة خالل نضج المحاصیل
 وظهور امراض وآفات وبائیة مثل كتلة البندورة وأمراض الصدأ على القمح ونقص في المیاه الجوفیة

 والسطحیة وارتفاع تكالیف اإلنتاج والتسویق االمر الذي یحتاج لمزید من العنایة والدرایة وتخصیص نسبة من
 میزانیة الخطط الخمسیة ألجل تحسینه وتوفیر مستلزمات اإلنتاج ، وبعض العملیات الزراعیة ومكننة إنتاج

 بعض المحاصیل الزراعیة كالري السطحي وتجهیز األراضي للزراعة وزراعة البذار وتفتت الحیازات
 الزراعیة وغیرها من المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع إضافة لقانون العالقات الزراعیة  رقم 56

 بتاریخ 29/12/2004 واعتبر نافذًا بعد ثالث سنوات على صدوره والذي حصر حق فسخ العقد الذي یوقع بین
 المالك والمزارع بالمالك حصرًا وخلو القانون من هذا الحق یعطي المالك سلطة مطلقة على الفالح ومن

 الصعوبات أیضًا ممارسات المالكین التي تضر بمصلحة الفالح المزارع الشریك ومنها غیاب المالك حین جني
 المواسم ویعتمد المالك بعد ذلك إلقامة الدعاوى وطلب تقدیر اإلنتاج لتقاضي قیمة حصته من اإلنتاج وفق تقدیر

 الخبراء (وما أدراك ما الخبراء) فیتكبد المزارع نفقات الدعاوى وأتعاب المحاماة التي ربما تفوق ما جناه
 المزارع ویعمد المالكون إلى هذا األسلوب للضغط على المزارع لیترك مزرعته ربما من دون مقابل أو بال

 تعویض أو تعویض زهید لذلك من العاجل والهام تعدیل هذا القانون بما یتناسب ومصلحة الفالحین و ( األرض
 لمن یعمل بها ) ومعالجة هذه الصعوبات أو تلك مما ذكرناهم ام لم نذكرها وتحسین الشروط مما ال شك فیه

 سیرفع من إنتاجیة القطاع الزراعي ونسبة هذا القطاع الهام والحیوي بالنسبة لإلقتصاد الوطني.

 ومن الهام ذكر أهمیة برامج الهیئة الزراعیة السوریة التي تم إنشائها عام 2001 حیث أشار التقریر السنوي لعام 2014
 الى األهداف العامة لقطاع الزراعة حسب وزارة الزراعة:

 1- تحقیق األمن الغذائي وتوفیر حاجة المستهلك الوطني من السلع الغذائیة.

  2 – استدامة الموارد الطبیعیة واالستثمار االقتصادي المرشد لها وتسویق المنتجات الزراعیة

  توسیع دور النظام المصرفي في التمویل والتأمین والضمان الزراعي.-

 الحد من الفقر بتنمیة ریفیة شاملة تساهم في تكامل سیاسات التنمیة مع القطاعات األخرى.-

 ویشیر بنفس الوقت تقریر 2013 إلى أن إحداث الهیئة للقانون رقم 42 لعام 2001وحدثت بموجب المرسوم24 لعام
 2012 مما أضفى علیها الشخصیة االعتباریة واالستقالل المالي واإلداري على ان تكون مرتبطة بالوزیر وواجب

 هنا التوضیح على أهمیة استقالل عملها وتطویر عملها بما یخدم اإلنتاج الزراعي حیث أشار التقریر السنوي
 لعامین و 2013 2011  للهیئة من حیث إستنباط اصناف :

  عالیة اإلنتاج-

  مكافحة لألمراض واآلفات-

 متحملة الجفاف .-

  ذات احتیاج مائي قلیل ومقاومة للملوحة-



 
 

 وتطویر الزراعة العضویة  والعملیات الزراعیة كالزراعة الحافظة ومعدالت البذار وعروات زراعیة جدیدة و مكننة
 الزراعة وتطویر طرق الري رذاذ وتنقیط والسطحي وتسویة األرض باللیزر وحصاد ونشر المیاه وتنویع المحاصیل

 وتحسین الثروة الحیوانیة للعروق المحلیة واإلستفادة من المخلفات الزراعیة في التغذیة واإلهتمام بها غنم العواس وبقر
 شامي وجوالني وإبل وجاموس ..الخ وخفض تكالیف اإلنتاج وتعزیز القدرات الفنیة للباحثین وتطویر آلیات نقل المعرفة
 والخبرة واإلرشاد الزراعي للفالحین أما عن الصعوبات التي تواجه الهیئة الصعوبات اإلستثماریة من حیث عدم كفایة

 اإلنفاق المالي على األبحاث الزراعیة حیث تحتل 0,2 من الناتج الزراعي.

 وفقا لتقریر 2014 وصلت األبحاث الشاملة ل 1134 المنفذ منها 825 ونسبة التنفیذ 72,80 وتوزع میزانیة الهیئة
 االستثماریة فاالعتماد 405,000,000 واالنفاق 366,550,961 ونسبة التنفیذ 90,51 ووفق البحث العلمي للهیئة

 فادارة البحوث للموارد الطبیعیة تضع نصب عینیها التالي :

 االدارة المتكاملة والمتسدامة للموارد الطبیعیة لالغراضالزراعیة .-

  زیادة االنتاج الزراعي-

  ایجاد المعاییر القیاسیة الستخدام المیاه غیر التقلیدیة في الري الزراعي-

 مكافحة التصحر والحد من االنجراف المائي والریحیللتربة .-

 ایجاد المعادالت السمادیة المتوازنة لكافة الزراعات .-

  ترشید وتحسین كفاءة استخدام االسمدة المختلفة-

  استخدام النمذجة الریاضیة في ادارة الموارد الطبیعیة-

  رفع الكفاءة العلمیة للباحثین-

 تقدیم الخدمات الفنیة االرشادیة في مجال ادارة وترشید استخدامات الموارد الطبیعیة من خالل تقدیم حزمة-
 تكنولوجیة متكاملة للفالحین.

 وفق ادارة بحوث المحاصیل فانها تعمل على:

  استباط اصناف وتقییم طرز وراثیة مدخلة من اجل اعتمادها كاصناف مالئمة للبیئة المحلیة-

 تقییم مدخالت من الشوندر وعباد الشمس وفول الصویا العتماد المالئم منها في الزراعة-

 ایجاد الحزمة المتكاملة لكل محصول-

 تزوید المؤسسة العامة الكثار البذار بنویات االصناف المعتمدة الكثارها وتوزیعها على المزارعین .-

 وإدارة بحوث القطن تعمل من أجل:

 استنباط اصناف جدیدة مالئمة لمناطق زراعة القطن-

  تزوید المؤسسة العامة الكثار البذار بنویات االصناف المعتمدة-

  المكافحة المتكاملة لمحصول القطن-

  المعامالت الزراعیة المناسبة لمحصول القطن بما فیها المكننة-



 
 

 ادارة بحوث البستنة تعمل :-

  - تطویر زراعة وانتاج االشجار المثمرة والخضار والنباتات البستانیة االخرى-

  تنشیط الزراعة العضویة-

 وضع خریطة زراعیة النتشار انواع واصناف االشجار المثمرة ومناطق التوسع المالئمة-

  دراسة المعامالت الزراعیة والزیادة االنتاجیة وتحسین مواصفات المنتج وجودته وخفض تكالیف انتاجه-

 ادارة بحوث الثروة الحیوانیة تعمل:

  التربیة والرعایة والتحسین الوراثي للحیوانات المحلیة

 التغذیة واالعالف والمراعي-

  فیزیولوجیا الحیوان والتقانات الحیویة-

  الصحة الحیوانیة-

  نثل التقانة وتنفیذ بعض االعمال االرشادیة-

 ادارة بحوث الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة تعمل من أجل:

  اقتصادیات االنتاج الزراعي والنباتي والحیواني واالستخدام االمثل للموارد الزراعیة-

 ادارة المزارع والتسویق الزراعي-

  تقدیم المشاریع ودراسات الجدوى-

 تحلیل السیاسات الزراعیة-

  التنمیة الریفیة وتمكین المراة الریفیة والحد من الفقر-

  استثمار نتائج البحوث العلمیة الزراعیة-

 الفجوة االنتاجیة بین الباحثین والمزارعین-

 قسم االصول الوراثیة تعمل:

  جمع الموارد الوراثیة وتوثیقها واكثارها-

 تقییم وتوصیف ودراسة المدخالت واكثارها-

 قسم بحوث تكنولوجیا االغذیة تعمل:

  تحدید جودة االنتاج-

  حل المشاكل التصنیعیة-

  توصیف المنتجات الزراعیة-



 
 

  سالمة المنتجات الزراعیة-

 قسم بحوث التقانة الحیویة یعمل:

  التوصیف الجزیئي وتحدید البصمة الوراثیة-

  التوصیف البیوكیمیائي لبعض اصناف القمح الطري-

  االكثار الخضري الدقیق للعدید من االنواع النباتیة الهامة اقتصادیًا-

  تطویر تقنیة التحویر الوراثي-

  الكشف عن وجود مواد معدلة وراثیًا-

 نسب التنفیذ وعدد الدراسات والبحوث والتجارب المخططة لعام 2014 تبلغ 915 والمنفذ 812 بنسب تنفیذ 87,75 .

 تم تطبیق مراسیم كثیرة وقوانین للعالقات الزراعیة في الریف تبدو متأخرة لكنها مفیدة حالیًا بالنسبة للفالحین واالستمرار
 في تطبیق هذه السیاسة سیؤدي لكثیر من تطویر حصة القطاع الزراعي من االقتصاد الوطني ویمتنه ویؤمن االكتفاء

 الذاتي الموعودین به.

 

 المسألة الزراعیة

 الجزء الثاني:

 انخفضت معدالت الفقر بین 1996 -1997و 2003 -2004 من 14,4 الى 11,3 إال أن االنخفاض في المناطق
 الحضریة وصل الى ضعفي االنخفاض في المناطق الریفیة 3.9 ـ و1.8 ـ نقطة مئویة في المناطق الحضریة والریفیة

 على التوالي أي ان النسبة مازالت مرتفعة في الریف و تشیر الدراسات الى وجود عالقة وثیقة بین الفقر والجهل ،فاالسر
 التي یكون رب االسرة فیها غیر متعلم ولیس لدیه مورد رزق فإن الحاجة تفرض علیه االستفادة من عمالة األوالد
 وبالتالي حرمانهم من التعلیم، علما ان التعلیم مجاني في سوریة إال أن الحالة االجتماعیة التي تعیشها االسر الفقیرة
 فرضت نفسها وبالتالي تحب تفعیل برامج انعاش الریف سواء البرامج الحكومیة أو األهلیة للحد من الفقر والجهل.  

 وقد بلغ حصة القطاع الزراعي من الصادرات السوریة 2007 ما یقارب 15% من الصادرات واسهام هذا القطاع الهام
 في انتاج الدخل القومي یتراوح ما بین 20% ل 22% واسهامها في الناتج المحلي لعام 2000 هو22% و انخفضت
 في عامي 2005 2006 الى 21% 20% وال بد من التنویه ان األراضي القابلة للزراعة في سوریا تشكل %32,1

 من اجمالي مساحة الجمهوریة العربیة السوریة والمستثمر منها 93,9% فقط أي ان نسبة األراضي المزروعة ال تتجاوز
في احسن األحوال 25,6%  من المساحة االجمالیة للقطر ونسبة األراضي التي تستخدم الري الحدیث ال تتجاوز 16,8

 % من األراضي المسقیة ونسبة األراضي المرویة فیها29,6% من األراضي المزروعة فعًال.

 نسبة القوى العاملة في الزراعة عام 1971 یشكلون 56% من مجموع القوى العاملة في سوریا وتراجع عام 1980 الى
 39% وانخفض 1986حتى 31,8% واستمر االنخفاض عام2005 الى 25,7% وتشكل الزراعة مورد معیشة ألكثر

 من 51% من السكان وبلغت نسبة المشتغلین في الزراعة 95% من نسبة العاملین في القطاع الزراعي.

 ویعاني الریف السوري من انتشار االمیة في معظم مناطق الریف وجهل معظم المزارعین بأصول الزراعة الحدیثة
 وضعف االرشاد الزراعي وانعدامه في مناطق اإلنتاج وقلة عدد الفنیین وسوء توزعهم في مناطق اإلنتاج الزراعي وسوء
 مكننة الزراعة رغم االتجاه نحو تزوید القطاع بمستلزمات اإلنتاج الزراعي وتشتت الحیازات الزراعیة وبلغت الزیادة في

 مجموع القوة البشریة 32,8% من عدد السكان ونسبة الزیادة في القوة البشریة الزراعیة 10,8% فقط مما یؤشر الى
 تناقص قوة العمل الزراعیة في سوریا ویفسر التدني بالهجرة الداخلیة لسكان الریف للمناطق الحضریة وال شك توجد



 
 

 حلول كثیرة ومختلفة من بینها تشجیع التعاون اإلنتاجي لتوسیع الحیازات الزراعیة وزیادة إمكانیة ادخال المكننة الزراعیة
 وتوسیع مزارع الدولة ومكننتها توسیع الكادر الفني والالزم لخدمة أراضي المزارعین الصغار.

 تمثل الملكیة الصغیرة والمتوسطة لألراضي الشكل األكثر شیوعًا في اإلنتاج الزراعي بذلك أصبحت الملكیة الزراعیة اقل
 تمركزًا مما كانت علیه من قبل تطبیق قوانین اإلصالح الزراعي الذي نص على اال تزید األرض الممنوحة للعائلة
 الفالحیة المنتفعة عن 8 هكتار سقي و 30 الى 45 هكتار بعل وتتوزع اشكال االستثمار الزراعي ما بین الحكومي

 والتعاوني واالستثمار الخاص حتى بلغت نسبة االستثمار الخاص في اجمالي المساحة المحصولیة 59% في عام 2006
 ونسبة االستثمار التعاوني 40,7% ونسبة اسهام القطاع الحكومي وصلت الى 0.02 لعام 2006 وهنا نالحظ ان

 االستثمار الخاص مازال مسیطرًا على اإلنتاج الزراعي في سوریا وهو الذي یحدد طرق وآلیات تطور الزراعة في البالد
 اما القطاع العام فمعظم أراضیه حلت ووزعت على الفالحین.

 یرجع الضعف في اإلنتاجیة الحیوانیة وفق دراسة اعدت من جامعة تشرین الى نقص العلیقة العلفیة وضعف اعمال
 المزارعین باعمال الرعایة والصحة وضعف الخدمات الصحیة والرعایة البیطریة لذلك من الضروري حسب الدراسة

 تأمین المزارع الحكومیة النموذجیة الرشاد الفالحین على الطرق الحدیثة لتربیة المواشي والدواجن بالشكل األمثل
 واستخدام احدث الطرق لزیادة عددها وانتاجها ، ووفق للدراسة فان عند دخول المنتجات الزراعیة مرحلة التسویق یمكن

 السیر في ثالث قنوات :

  السوق الراسمالیة بانواعها الحرة والسوداء والمراقبة●

  طریق التسویق الحكومي●

  طریق التسویق التعاوني●

 وتقوم الدولة بتسویق ما ال یقل عن نصف اإلنتاج النباتي والحیواني وتخضع لنظام التسعیر الحكومي وتتدخل الدولة في
 تسعیر المنتجات التي یسوقها القطاع الخاص ، والمستفید الرئیسي من عملیة التسویق هنا هو التاجر الوسیط الذي یتحكم

 بالسعر الذي یرید والحل في دعم جمعیات التسویق التعاونیة والتوسع في تأسیسها وتوفیر مستلزمات اإلنتاج ومحاسبة
 المسیئین لعملها مما یؤمن للدولة فوائض تستطیع بها دعم التنمیة الزراعیة.

 ووفق الدراسة فان السمسار ینال في سوق الهال 5% عمولة والتاجر معدال ربحه 20% الى 30% بصورة شرعیة اما
 المنتج فمتروك لقوانین السوق التي تفعل فعلها كما ان السیاسة السعریة للحكومة ال تقوم بتصحیح العالقة بین الدخول

 الریفیة والدخول المدنیة ولم تمنح السعر المشجع على زیادة اإلنتاج من المحاصیل المرغوب في زیادتها وتجدر اإلشارة
 ألهمیة وضع سیاسة تسعیریة تقوم على أساس موضوعي تحسن من معیشة الفالح ورفع مستوى دخولهم لیس على أساس
 تخفیض أسعار مستلزمات اإلنتاج دون التكلفة وتحقیق خسارة للدولة السوریة ویجب للسعر النهائي ان یزید سعر األساس

 عن التكلفة المحسوبة بنسبة تغطي جزءا من االخطار المحتملة ثم إضافة هامش ربح للفالح یرفع من مستوى معیشته
 ویضمن له دخال مستقرًا نوعا ما .

 في النهایة ال بد من وضع خطط اقتصادیة واجتماعیة للتنمیة المستدامة تقوم على تأمین ما یمكن من حاجة االستهالك من:

  السلع الغذائیة التي تتصف كونها غذاءا رئیسیًا●

  المواد األولیة للصناعات الزراعیة المحلیة●

 المحاصیل الزراعیة التصدیریة●

 تضمین خطط التنمیة والبرامج والوسائل واالستثمارات الالزمة للوصول لالهداف اإلنتاجیة المحددة●
 واهمها:

 تحسین طرق ووسائل االستثمار الزراعي واالدخال المدروس والمخطط لمكننة الزراعة في مختلف●
  مراحل االستثمار الزراعي



 
 

 تطویر إنتاجیة العمل في القطاع الزراعي وتدریب الفالحین على الزراعة الحدیثة وتحسین المستوى●
  المعیشي للفالحین

  التوسع في استصالح األراضي وإقامة مشاریع الري وانهاء مشاكل الملوحة والتصحر●

  التوسع في تقدیم الخدمات الزراعیة●

  تطویر البحوث الزراعیة●

  تطویر ودعم القطاع التعاوني الزراعي●

  تكثیف استخدام األراضي الزراعیة البعلیة منها والمرویة●

 تنمیة وتطویر الثروة الحیوانیة وتامین الرعایة الصحیة لها والتكامل بین االنتاجین النباتي والحیواني●
  وتحسین صفات الثروة الحیوانیة اإلنتاجیة

  اتباع التخطیط الشامل للزراعة●

 المصادر:

 القطاع الزراعي في سوریة ( الخصائص ، الواقع واآلفاق )  دراسة تحلیلیة الدكتور فادي خلیل  مجلة جامعة تشرین
 للبحوث والدراسات العلمیة سلسة العلوم االقتصادیة والقانونیة .

 تقاریر 2011 2012 2013 2014 للهیئة الزراعیة السوریة التابعة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سوریا.

 

 ملخص كتاب:

 أصول الفلسفة الماركسیة لـ جورج بولیتزر

 جورج بولیتزر:ولد صاحب كتب " أصول الفلسفة الماركسیة " و"مبادئ أولیة في الفلسفة " و"الثورة والثورة المضادة
 "و"البرغسونیة تخریف فلسفة " و"الفلسفة واالساطیر "و" أسس علم النفس "و "فلسفة األنوار"،أي جورج بولیتزر، في

 (نافیغارود) بهنغاریا عام 1903 وغادرها عام 1921 اثر استیالء القوى الرجعیة على السلطة التي كانت تالحق والده.
 درس في السوربون بباریس وأسس مع هنري لوفیفر وآخرین مجالت نشر فیها دراسات في علم النفس والتحلیل النفسي

 ونقدًا للبرغسونیة والكتاب "أصول الفلسفة الماركسیة" یمثل لحظة من نضال الفیلسوف الشهید ضد النازیة وساهم في
 تأسیس الجامعة العمالیة 1935 – 1936 في باریس قبل اقفالها من القوى الموالیة لهتلر  ثم قام بالتدریس في لیسیة

 دومولون وانتقل بعد نیله لقب أستاذ الي لیسیه شربورغ واخیرًا إلى لیسیه سان موز كما أسس مركز التوثیق التابع للحزب
 الشیوعي الفرنسي وأشرف علیه، وأصبح محررًا في صحیفة "األومانیته" وهي الصحیفة المركزیة للحزب  ویجمع بعمله
 بین البساطة والدقة ویعرف كیف یكون واضحًا وعمیقًا في آن واحد وفي ذلك تكمن عبقریته، واضطلع بمهام في المقاومة
 الفرنسیة ضد النازیة ابتداءًا من 6 حزیران علم 1940 واعتقلته القوات النازیة عام1942  واستشهد على یدها من عمر 

 39 عامًا في 23 مایو 1942.

 ملخص لكتاب "أصول الفلسفة الماركسیة"

  تاتي كلمة  فلسفة  من فیلوسوفیا والتي اشتقت منها كلمة فلسفة وتعني  معرفة العالم واالنسان  وتمدنا بقواعد عامة للسلوك
 اإلنساني فمثًال في اول ظهور للبرجوازیة تم القول بإمكانیة معرفة العالم واالنسان في القرن الثامن عشر في فرنسا حیث

 كانت قوة تسعى اللغاء العالقات ما قبل الراسمالیة االقطاعیة اما عندما تغیرت مصالحها في القرن التاسع عشر في فرنسا
 فاصبحت تنادي باستحالة معرفة العالم واالنسان وسبر غور الطبیعة اإلنسانیة من الوضعیین الى التلفیقین حیث ان الفلسفة



 
 

 بالحالة تحزبیة طبقیة ، یقول انجلس "  تعني النظرة المادیة الى العالم النظر الى الطبیعة كما هي بدون أي إضافة خارجیة
 " فالمادیة الجدلیة  فلسفة الطبقة العاملة تدرس الطبیعة والمجتمع وتوجد القوانین المشتركة بینهما لتَكون نظرة عامة للكون
 من خالل ترابط النظریة والتطبیق ومن خالل الترابط بین القول والفعل ویغذیهم المنهج والمنهج السبیل للوصول للهدف

 وكذلك المنهج المادي السبیل للوصول لمعرفة العالم والطبیعة اإلنسانیة من دون إضافة خارجیة فالمیتافیزیقیا كلمة مركبة
 حیث تعني میتا "  ماوراء  " وفیزیقیا تعني "  علم الطبیعة  " فتصبح ما وراء علم الطبیعة ، والفرق بین المادیة

 والمیتافیزیقیا في الثانیة تعتبر الكون ثابتًا ال یتغیر وال ترابط بین مكوناته بینما الجدلیة تراه في تغیر مستمر وتحول
 وترابط دائم ال ینفصل عراه وكون الحركة مطلقة والسكون جانبًا نسبیا من الواقع أي خاضع للحركة الدائمة المستمرة
 والفصل بین العلوم نسبي ولیس مطلق ومعلوم قول (هرقلیط) اننا " ال نمر بنفس النهر مرتین " كونه في تغیر متبادل

 ومستمر دائم وهذا ما یقود الى میزة المنهج الجدلي األولى المتمثلة في كون كل شيء مترابط مع بعضه البعض مثال على
 ذلك الفیلسوف الجدلي فلدمان الفرنسي عندما اعدموه الجنود االلمان صرخ بوجههم "  یا لكم من اغبیاء فانا اقاتل من

 اجلكم  " وهذا دلیل على ترابط النضال الشعبي األلماني مع نضال الشعب الفرنسي من اجل الحریة والقضاء على النازیة
 وهذا الواقع هو حركة بالتالي فان میزة الجدلیة الثانیة هي كل شيء ینمو ویتحول فالزهرة مثلما تحمل بذور بقائها تحمل

 بذور فنائها ایضًا وهذا دلیل على ان كل شيء متحول وینمو وفي حركة مثلما الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج فلیست ابدیة
 فهي مثلما تحمل بذور بقائها تحمل بذور فنائها واولها التنظیم االجتماعي لإلنتاج والعمال الذین ال یملكون شیئا سوى قوة
 عملهم وهذا یقودنا للمیزة الثالثة للمادیة الجدلیة المتمثلة بأنه  یرافق كل تحول كمي تحول نوعي فالماء عند غلیانه یتحول
 من حالة السیولة الى بخار ماء الى غاز وهذه معادلة كیمیائیة فالقلیل من العمل السیاسي الملتزم بمصالح تطور المجتمع

 هنا وهناك من شانه توحیده واعطائه دفعة جدیدة كیفیة نوعیة ، لكن  ما هو سبب الحركة  ؟ سببه یكمن في تناقض االضداد
 في الطاقة في صراعها بین الطاقة اإلیجابیة والسلبیة بین وحدتهما ایضًا بین تقدم االیجاب وحصر السلب بین جهلي

 ووعیي لجهلي الذي یلزمني بان اقرأ واتعلم مثًال فلوال التناقض ووحدة طرفي التناقض لما كان باإلمكان التطور
 والتحدیث والتقدم لألمام فالنمو على حد تعبیر  لینین  هو  نضال االضداد أي صراعها فاالشتراكیة اثناء انتقالها للشیوعیة

 تحوي تناقض بین قوى اإلنتاج البشریة وعالقات اإلنتاج االقتصادیة الخاصة بها ویفعل هذا القانون عمله حتى فترة
 المجتمع الشیوعي فالبرولیتاریا عندما تلغي البرجوزایة وتحقق الملكیة االجتماعیة فانها تقضي على نفسها كطبقة مستغلة
 وتبدأ تناقضات جدیدة خاصة بالمجتمع الجدید ،  فماذا فعل ماركس وانجلس ؟ ...لقد طبقوا التطور العلمي في قرنهم على

 المجتمع فاوجدوا ما یسمى الصراع الطبقي بین البرولیتاریا والبرجوازیة بین العبد والسید بین االقطاعي والفالح وكل
 تطور له ظروفه المحیطة به وشروط تجاوزه ونموه وصراعه ، ال ینفي وجود التعارض والتناقض ووحدتها واهمیتها

 عدم قدرة المجتمعات على حل ازماتها بل وجودها یغذیها لحل مشاكلها وهناك فرق بین التعارض وبین التناقض
 فالتناقض مثال بین العمل والراسمال وببلوغ االشتراكیة ینحل التناقض ویبقى التعارض موجودا لیغذي عملیة حل

 لالزمات والنواقص بالمجتمع االشتراكي الجدید دون بلوغه لحد التناقض التاریخي ، والتحلیل والتركیب یفیداننا فهما
 عملیتان فكریتان ضدیتان ومرتبطتین فتحلیل أجزاء الكل واالجزاء جزء من الكل فحصولنا على التركیب والتحلیل فرط

 لالجزاء التي تشكل جزءًا من الكل فأصبح تناقض االضداد ووحدتها قانونًا عامًا مشتركًا بین كافة الظواهر الطبیعیة
 والمجتمعیة فصراع البرجوازیات القومیة لتقاسم األسواق رغم وحدة بنیتها امام خصمها الطبقة العاملة حیث ال تكف عن

 اللهث وراء المال والثروة االجتماعیة منتجة العدید من الصراعات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة ، ثم العام موجود في
 الخاص وال ینقضه فلذلك العام والخاص مترابطین بانسجام فالحدیث عن التنمیة بشكل عام في بلد "ما" من غیر ما

 تخصیص النقاش حول مشكلة التنمیة في الریف فهنا یظهر الخاص في خصوصیته والعام في عمومیته وفي وجوده
 بالمشكلة الخاصة ایضًا لذلك بدایات الدراسة األولى تتجه من التخصص الى العام من دراسة الخاص بعلم معین الى كشف

 قوانینه العامة المتحركة باستمرار وبالحركة هناك تناقض رئیسي وثانوي وتتغیر مكانة المتناقضات فیصبح ماهو ثانوي
 رئیسي والعكس صحیح فبالدنا عشیة االنتداب الفرنسي كان الصراع بین البرجوازیة المحلیة الصناعیة والبرجوازیة

 الفرنسیة رئیسیًا رافعة شعار االستقالل الوطني والحریات الدیمقراطیة ودعم الصناعة وإلغاء االقطاع االقتصادي
 والسیاسي وهكذا حتى تغیرت األحوال واصبح الصراع بین السلطة المتسلطة على رقاب األغلبیة واالغلبیة المهمشة

 اقتصادیا وسیاسیًا صراعًا رئیسیا حتى بلبوس دیني فالتوجه الدیني اصبح یحتل ببعض الحاالت السیاسیة صراعًا رئیسیًا
 مثال " لبنان " والعراق " رغم ان التناقض او الصراع بین الكتل الدینیة والطائفیة صراعًا ثانویًا ویعبر عن حالة الصراع

 الطبقي الموجود بالمجتمع و بالفعل تقوم البرجوازیات الحاكمة بدعم هذا التناقض وتجذیره لیصبح شعارًا في األقطار



 
 

 والبالد الخفاء  كنه الصراع الرئیسي  في المجتمع البشري للراسمالیة بین  العمل والراسمال  بین األغلبیة المسحوقة المهمشة
 وبین السلطات المتخلفة نظریًا وسیاسیًا فكما قال ماركس اذا كانت الظروف ًتنشىء االنسان فیجب تكوین هذه الظروف

 بصورة انسانیة،  فالجدلیة هي دراسة التناقض في جوهر األشیاء نفسها  والتطور حصیلة تناقض  على حد الفیلسوف هیجل
 ، فقد تطورت المادیة الجدلیة في صراع ضاري بین القوى على أساس احدث االكتشافات العلمیة التي یمكن تلخیصها

 بالتالي : 1 –اكتشاف تحول الطاقة  2 – اكتشاف الخلیة الحیة وهو الذي أاتاح تصور االنتقال من الجسم الكیمیائي الى
 الجسم الحیوي ونمو الخالیا الحیة 3 – اكتشاف تطور االصناف الحیة  واكتشاف نظریة التطور .

 فالوعي  هو عملیة انعكاس الواقع الموضوعي الخارج عن ارادتنا وعن وعینا في دماغنا وسالح االنسان منذ1.
 البدایة كان الدماغ العضو المفكر في الجسم الحیوي وهو مادة كأي مادة أخرى تتطور وتنحصر وتخرج منه

 انفعاالت ومواقف وتحالیل وتصیبه االمراض والخلل فدماغ االنسان نتاج الظروف الطبیعیة واالجتماعیة
 الموضوعیة والموقف البسیط بتحویل تلك الظروف لمصلحة اإلنسانیة بدون تمییز وبدون الحد من تطور

 الطبیعة ووجودها ایضًا بإعادة انتاج الحیاة في كل لحظة ،  فالمجتمع مجموع العالقات التي تؤمن للناس نضاال
 ینتصر على الطبیعة الموضوعیة بالمجتمع  وفي هذه العالقات الموضوعیة خرجت الملكیة الخاصة لوسائل

 اإلنتاج من الرق إلى االقطاع الى الراسمالیة فلم تكن العدالة والحریة بعد انقضاء االقطاعیة اال عدالة
 البرجوازیة وحریة اإلنتاج والمتاجرة والربح األقصى والسلطة السیاسیة فال ینتقل المجتمع من الرأسمالیة الى

 االشتراكیة اال اذا رأى ان ما یحصل علیه باالشتراكیة اكثر مما یحصل علیه بظل الرأسمالیة هذه اوًال اما ثانیًا
 التطور التكنولوجي والتقني اوجد ظروفا اجتماعیة جدیدة وترتیب ولوحة طبقیة جدیدة فكان اعدام آلة على ید

 عمال ألمان احدى النضاالت الثوریة من اجل لقمة العیش التي قامت بها الطبقة العاملة فما حصل ویحصل
 فصل بین العمل الفكري والعضلي بین الریف والمدینة بین عمل اآللة وإنتاج العامل وهذه التناقضات ال تحلها

 سوى الثورة  والثورة  هنا لیست  حمل سالح وحجارة وتسكیر الطرقات  كما یقولون عنها بل هي تغییر في
 العالقات االقتصادیة واللوحة الطبقیة للمجتمع اما لصالح األغلبیة المفقرة او لصعود استقطاب طبقي جدید

 واستعصاء جدید فالواقع المادي والواقع موضوعي ( خارج عن إرادة االنسان ووعیه ) انتج كل تلك التحزبات
 والتغیرات الطبقیة واللوحات المادیة والتشكیالت المختلفة من حیث قوانین عملیة اإلنتاج والسوق والبنیة

 الفوقیة (  الفكریة والتشریعیة والقضائیة أي مجموع العالقات االقتصادیة  ) والحركة مالزمة للمادة فالملكیة
 االجتماعیة ستحدث وبها ستتوزع الثروة بعدالة لكنها عدالة الفقراء والمهمشین وعندها ستنفتح أبواب حیاة

 المجتمع الروحیة ( هي محصلة انعكاس عن حیاة المجتمع المادیة وتطوره ) والمادیة لتبني عالمًا جدیدًا خالیًا
 وبعیدًا عن اإلرهاب والقمع والتسلط والدیكتاتوریات والقتل والسرقة والنهب والجهل واالمیة والتجویع والفقر

 والبطالة وتوزیع الثروة على فئة من المجتمع على حساب اغلبیة المجتمع ، فالمادیة الحدیثة انما تقول ان الفكر
 والمادة ال یمكن فصمهما والفكر نتاج تناقضات حركة المادة ، وبالتالي الظروف المادیة للمجتمع محددة للوعي
 االجتماعي أي الوضع المعیشي للفرد محدد لوعیه النظري والسیاسي واي تغیر بظروف المجتمع المادیة هي

 تغییر في كل وعیه وبنیته الفوقیة واللوحة االقتصادیة االجتماعیة ویعمل بعض العاملین على تبسیط المادیة
 على ان القوانین االقتصادیة هي التطور التاریخي فیخلصون لنتیجة خاطئة وهي انهم یعتقدون یكفي ان ندع

 هذه القوانین تفعل فعلها لتحصیل التطور التاریخي وبهذا یدعون الفرد االجتماعي للكسل والتقاعس عن
 الحركة وتبرید عمله المنتج والواقع یقول كلما ازدادت معرفة الناس لقوانین المجتمع الموضوعیة كلما ازداد

 نضالهم ضد القوى االجتماعیة الرجعیة التي تضیق ذرعًا بالقوانین فتحاول وقف عجلة التاریخ وتطوره ، مثًال
 االزمات الدوریة التي تقع بها الراسمالیة بین حین الى آخر تعكس التناقض بین الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج
 وطابع عملیة اإلنتاج االجتماعي فال تظهر األفكار والنظریات الجدیدة اال حین یثیر تطور المجتمعات المادیة (

 الظروف الموجودة مستقلة عن إرادة الناس التي توفرها لنمو المجتمع ) مهامًا جدیدة امام المجتمع فظهورها
 یسهل عملیة حل المهام الجدیدة للمجتمع  فالنظریة تصبح قوة مادیة عندما تؤمن بها الجماهیر  (ماركس) ،

 فیمكن تلخیص الماركسیة بارجاعها لمصادرها الثالث االقتصاد اإلنكلیزي حیث كانت إنكلترا قد انتقلت من
 الصناعة الیدویة للصناعة اآللیة واالشتراكیة الفرنسیة الطوباویة (هولباخ وهلفتیوس وبابوف الذي شنقته

 أجهزة البرجوازیة الفرنسیة) والفلسفة األلمانیة من هیجل وفورباخ المثالیین ، فقوى اإلنتاج تعني في الواقع



 
 

 إضافة لآلالت التي تشكل وسائل االنتاج العنصر البشري والناس في اطار عملیة اإلنتاج یقومون بعالقات
 اقتصادیة فیما بینهم وهذه هي عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج ال تؤثر اال بحدود عالقات اإلنتاج الحدیثة فوسائل

 اإلنتاج هي المحددة لمدى تطور قوى اإلنتاج والمقصود بوسائل اإلنتاج كل ماهو ضروري الستمرار عملیة
 اإلنتاج كاالرض والغابات والنفط والمواد األولیة وابنیة المصانع ومنشآت المناجم ووسائل النقل والمواصالت

 ووسائل التبادل بین الناس كالمستودعات والسوق والمصارف ، وتتضمن عالقات االنتاج : 1- نمط ملكیة
 اإلنتاج خاصة ام اجتماعیة ام شخصیة 2 – وضع الفئات االجتماعیة في اإلنتاج وعالقاتهم المتبادلة 3 –
 صور توزیع المنتوجات حیث یمتاز اإلنتاج الراسمالي في الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج وطریقة توزیع

 المنتوج فیطرحه في السوق لیحصل على فضل القیمة فال توجد عدالة في توزیع الثروة بدون تغییر طریقة
 اإلنتاج أي عالقات اإلنتاج وقوى االنتاج مفتاح التطور االجتماعي للمجتمع فهما ضدین لكنهما مرتبطین

 ببعضهما ارتباط وثیق ویدخلوا في حالة انسجام مهما توافرت الظروف المادیة ألجل ذلك فاالشتراكیة تفتح
 الطریق لنمو عالقات انتاج جدیدة وتفسح المجال امام نمو اآلالت والعنصر البشري مادیًا وروحیًا وبهذه

 العملیة تتوافق عالقات اإلنتاج الجدیدة مع قوى اإلنتاج فیؤدي لنمو اإلنتاج أي نمو االقتصاد والمجتمع عمومًا
 ، فقد ظهرت التشكیلة االقطاعیة من رحم الرق مع حالة من امتالك شبه الشخصي للفالح وظهرت البرجوازیة

 التجاریة طالئع البرجوازیة من رحم االقطاع وهكذا دشنت المصانع الكبرى فخرجت البرجوازیة من رحم
 االقطاع فنمت البرجوازیة اإلنجلیزیة والبلجیكیة شیئًا فشیئًا على ید بائع االقمشة ارتیفلد واتین مارسیل وانحط
 التقدم التقني الحربي لألسیاد اذ بلغ غالء األسلحة الناریة لحد أن الملك وحده یستطیع شراءها باموال التجار
 التي كان یقترضها فحدثت االكتشافات الكبرى في نهایة القرن الخامس عشر لالستیالء على الذهب فقد كان

 لتدفق الذهب الى األسواق نتائج مبهرة حیث تكونت ثروات هائلة وارتفعت األسعار وافلس االسیاد وأصبحت
 البرجوازیة الكبیرة ملوك العصر الحقیقیین الذین یملكون سلطة یحسب حسابها وتم االنتقال من الصناعة

 الیدویة المفلسة الى الصناعة اآللیة ومن الصناعة البخاریة الى الصناعة اآللیة الضخمة وفي القرن الثامن
 عشر وقعت ثورة صناعیة كونت لوحة طبقیة جدیدة وفكریة جدیدة فوقفت ضد تسلط الكنیسة وانتقدت تربیة
 القرون الوسطى على ید دافنشي ومونتیني فبدل أن یكون هدف اإلنتاج االستهالك تم األخذ بمبدأ الفائدة في

 السوق ومحل التناقض بین الفالح واالقطاع حل التناقض بین العمل والراسمال بین الفقیر والغني بین العامل
 والبرجوازي واخذت تدخل الراسمالیة بأزمة دوریة ناجم عن التناقض بین اإلنتاج واالستهالك فنراها تدخل

 في حالة كساد بضاعي وانخفاض القدرة الشرائیة للفرد وارتفاع األسعار واالزمة تحدد السیاسة المالیة
 واالقتصادیة للبرجوازیة في حالة الكساد فتحرق البضائع رغم معاناة المالیین من العوز والجوع والفقر المدقع
 فاالستقطاب الطبقي خالل ازمة ال بد وان ینتج حالة ثوریة من شانها ان تحل التناقض بین العمل والراسمال ،

 ففي النظام االشتراكي محل استبداد اإلنتاج یحل محله قانون النمو االقتصادي االجتماعي وتحول فائض
 البضائع لتنمیة المجتمع مادیًا وروحیًا ویحل محل تنظیم اإلنتاج على أساس الربح والمضاربة والتناقض بین

 اإلنتاج واالستهالك وبین ما تنتجه اآللة وما ینتجه العامل واألزمات االقتصادیة والملكیة الخاصة ..الملكیة
 االجتماعیة لوسائل اإلنتاج والتنافس االشتراكي الهادف لتحسین أحوال المجتمعات مادیًا وعلمیًا "  من ال یعمل

 ال یأكل  " فاالشتراكیة لیست تعمیم البؤس والبطالة التي هي من منتجات النظام الراسمالي بل تعمیم الرخاء
 المادي والعلمي.

 فماهي هي شروط االشتراكیة؟

 وجود صناعة ثقیلة أي تجمعات صناعیة كبرى تحتل البرولیتاریا نسبة عالیة من القوى االجتماعیة ووجود1-
 تكنیك بامكانه النهوض باالشتراكیة وتصنیع الزراعة 2 – وجود قوى فكریة سیاسیة عمالیة تؤمن بان طریق

 االشتراكیة الطریق السوي لتحقیق مصالحها المادیة من شانها قیادة نضال الطبقة العاملة لتحقیق غایاتها المثلى
 في تحریر المجتمع من االستثمار الطبقي 3 – تالزم النضال الطبقي مع التضامن االممي العمالي من شأنه ان
 یخفف الضغط عن بعضهم البعض 4 – انتزاع  الطبقة العاملة السلطة من ایدي البرجوازیة من خالل السیطرة
 على كافة المنشآت المادیة ووسائل اإلنتاج واالنتخاب الحر المباشر والسري والنزیه لمندوبي العمال وخضوعه
 للمراقبة المباشرة للعمال أي خضوع اإلنتاج للمراقبة العمالیة الشعبیة والمساواة بالمراتب دون أي تمییز طبقي



 
 

 والقضاء تدریجیًا على الفصل بین العمل الفكري والعضلي وبین الریف والمدینة 5 – فتح المجال امام تطور
 قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج االشتراكیة من خالل المراقبة الصارمة للعمال والحریات الدیمقراطیة حریة
 االضراب والنشر والعمل السیاسي والتظاهر وتشكیل جمعیات وأحزاب دون رادع واحترام حقوق االنسان

 والفصل بین السلطات وخضوع سلوك وبرنامج األجهزة الحكومیة للمراقبة العمالیة المباشرة ،

  ماهي ممیزات النظام االشتراكي ؟2-

 ممیزاته تتمثل في حق العمل مضمون وترابط األجور مع سلم األسعار ونمو الناتج المحلي وتصنیع الزراعة ونمو قوى
 اإلنتاج المستمر وإزالة إمكانیة نشوء أزمات اقتصادیة والقضاء على البطالة والفقر والجوع والحرمان والتشرد

 والبطالة والفوضى بتنظیم اإلنتاج االجتماعي وخضوعه للمراقبة العمالیة من األدنى الى األعلى وضمان
 الحریات الدیمقراطیة بأوسع أبوابها وإزالة التناقض بین اإلنتاج واالستهالك ورفع الحیاة الثقافیة للشعوب

 وضمان االجر المتساوي لجمیع العمال والتنافس االشتراكي لصالح المجتمعات والمصانع وتطویر اإلنتاج وشیئًا
 فشیئًا تزول الدولة كضرورة اقتصادیة ویحل محلها التنظیم االجتماعي لإلنتاج وإمتالك المجتمع لثرواته المادیة

 بما فیها دعم العلم والتنظیمات الطالبیة ورفع المستوى العلمي والتقني وامتالك احدث نظام تعلیمي تربوي
 فالشیوعیة وهي المرحلة األعلى من التنظیم االجتماعي  "كل فرد یؤدي حسب طاقاته وان ینال حسب حاجاته"
 فقد جاء في الدستور السوفیتي  " العمل فرض ومسألة شرف ومن ال یعمل ال یأكل  " فیصبح االنسان هنا سید
 مصیره وتزول الفروق تدریجیًا بین العمل الصناعي والزراعي وبدل ان یكون التعلیم العالي محصورًا بفئة
  معینة یجري تعمیمه على كافة المجتمع لیصبح تعلیما صناعیًا منتجًا یوفر الرخاء المادي والروحي للمجتمع

 فالدولة البرجوازیة لها حدود طبقیة في مصلحة استغالل االنسان الخیه االنسان فالحریة التي تنادي بها حریة السوق
 وحریة صاحب المصنع في طرد العمال وفي تثبیت األجور تؤدي لمزید من االزمات السیاسیة واالجتماعیة ویزداد

 الفارق الطبقي بین األغنیاء والفقراء ویزداد االستقطاب الطبقي في معالجة المشاكل الناجمة عن طریقة اإلنتاج وتشریعاته
 وهي حسب قول ماركس أداة سیطرة طبقیة طبقة ضد طبقة اما بالمجتمع الشیوعي فالدولة انحلت ویصبح كل فرد مسؤول

 امام المجتمع عن انتاجیته وعمله وتحررت شخصیته من براثن الملكیة الخاصة ویصبح المجتمع مسؤوال امام الفرد عن
 مكافاته وزیادة مستوى معیشته ورخاءه المادي والعلمي وعن أوالده وتعلیمهم وتربیتهم واسرته وتتحقق المساواة بین

 الرجل والمرأة وتزول الفروق النفسیة بینهما ویتحرر المجتمع وتندفع القوى اإلنتاجیة لألمام ویصبح اإلنتاج تحت
 مسؤولیة العمال الیومیة والدیمقراطیة تكون في اوج وجودها االجتماعي السیاسي ف  هذه بعض الفروق بین النظام
 الرأسمالي وأسلوب انتاج االشتراكیة والشیوعیة فالدولة بالشیوعیة انحلت والمجتمع مسؤول عن نفسه وعالقاته

 االقتصادیة وعن كل فرد ینتمي إلیه .

 أما  االمة فلها ثالث مستویات وهناك تجربة یجب ان نتطرق الیها :وحدة األرض واللغة والحیاة االقتصادیة المشتركة
 وبالمجال نفسه كانت االمة الفرنسیة مجزءة بالحمایات والحواجز االقطاعیة رغم امتالكها هذا الثالوث وبفضل الثورة

 البرجوازیة في اإلنتاج انمحت الحواجز وتكونت االمة الفرنسیة فلها لغة وارض واحدة واقتصاد مشترك أي أساس مادي
 لنمو القوى اإلنتاجیة الثوري ، ومثًال األمة العربیة لها الحق في تقریر مصیرها فكان خروج القوات األجنبیة عن ارضنا
 بدایة لمعركة الحفاظ على االستقالل السیاسي واالقتصادي أي استقالل القرار السیاسي عن الضغوطات األجنبیة وحمایة

 االقتصاد الوطني من العوامل الضاغطة من خالل تحقیق االكتفاء الذاتي بالزراعة والصناعة وبناء عامل منتج ومتعلم
 وتنمیة القوى االجتماعیة التي ترى مصلحتها في هذا االتجاه.

 

 عن أبي الشیوعي و عن بیروت الناصریة

 حسام عیتاني



 
 

Daraj.com "اإلثنین، ١٩ فبرایر/ شباط ٢٠١٨ | موقع "درج 

 "قل ألبیك أن اهللا عندما خلَق العالم، أرسل معه كتالوغ لیعرف البشر كیف یسّیرون حیاتهم. هذا الكتالوغ هو القرآن. كیف
 یتصور أبوك وأصحابه أن یمشي العالم من دون دلیل ومرشد؟ بل كیف یتصورون أن العالم قد ُوجد أوال". بهذه الكلمات

 قابلني زوج قریبتي التي كنت أمضي بضعة ایام من عطلتي الصیفیة في منزلها الجبلي. الرجل الخمسیني والعامل
 المیكانیكي الماهر، أي الهدف النموذجي المفترض للدعایة الشیوعیة، كان یستشیط غضبًا في وجهي أنا الفتى البالغ من

 العمر 13 عامًا، بسبب إلحاد والدي المزعوم وتأییده للشیوعیین الكفار.

 لم تكن تلك المّرة األولى التي ُأكلُّف فیها بنقل رسائل إلى والدي، إذ اعتدت أن أبلغه طلبات صاحب الدكان القریب من
 البیت، بضرورة تسدید فاتورة الشهر الماضي، "ألن الحسبة صارت ثقیلة"، أو أن أحضر من المدرسة إنذارات بقرب
 صرفي، إخوتي وأنا، بسبب التأخر في دفع األقساط المتوجبة، قبل أن ینقلنا جمیعًا إلى المدارس الرسمیة حیث تابعنا

 دراستنا. لكنها ربما كانت المّرة األولى التي أحمل فیها استفسارًا ایدیولوجیًا بنكهة اتهامیة. وال أذكر أن والدي كان یسعى
 إلى بّث الفكر الماركسي بین أفراد العائلة األقربین، ربما للحفاظ على نوع من "السلم األهلي"، أو لیأٍس أصابه من تصّلب

 البیارتة السّنة، في موقفهم المعادي للشیوعیة، الذي اختبره على األرجح قبل أن أبدأ، مبكرًا جدًا، بسماع كلمات من نوع
 لینین واإلتحاد السوفیاتي واإلمبریالیة والفاشیة وسائر المصطلحات المشابهة.

 بید أن أبي لم یكن، في المقابل، من النوع المهادن أو ممن یسمعون إهانة لمعتقداتهم ویسكت علیها. فقد قّصت أمي علینا
 ما جرى، أثناء مشاركتها ووالدي في حفل عقد قران واحدة من قریباتها. وكان الصراع الشیوعي الناصري حین ذاك في

 ذروته، وبعد انتهاء مهمته، راح الشیخ الذي أجرى عقد الزواج، یتلو أدعیة لتوفیق وسعادة الزوجین الجدیدین ثّم بدأ
 یقترب في الدعاء من "الشأن العام" فدعا اهللا إلى القضاء على المالحدة وتاركي الدین. لم یرّد أبي معتبرًا أن الكالم لیس

 موجهًا الیه. بعد ذلك انتقل الشیخ إلى الدعاء على الشیوعیین، ما حمل والدي إلى مقاطعة الشیخ وسؤاله عن سبب اطالق
 هذه األدعیة في مناسبة عائلیة. تطور السجال بین أبي والشیخ ووصل إلى أن یقوم أبي من مكانه ویوجه صفعة أو لكمة
 إلى رجل الدین. فتسارع أمي بسحب والدي من یده ودفعه إلى الخروج من الحفل. بعد سنوات طویلة، وعندما سألَته عن

 حقیقة ما جرى مع الشیخ، لم یرد والدي وأشاح بیده في إشارة إلى أن الموضوع ال یستأهل المزید من الكالم عنه.

 أما الجمهور الذي كان والدي یركز جهوده علیه في بث أفكاره، فكان في الدرجة االولى سائقي سیارات األجرة حیث
 أرسى نوعًا من التقلید في التعامل معهم، ذلك أنه كان یبدأ بسؤال السائق عن مسقط رأسه. اإلجابة لم تكن مهمة. فوالدي
 كان یعرف جیدًا مناطق كثیرة من لبنان بفضل تعلیمه في مدارس البقاع الغربي وصور، وصداقات واسعة مع أشخاص

 من كل أنحاء البلد ومن الدول العربیة أیضًا. كان كشف السائق السم منطقته كافیًا لیبدأ والدي بتعداد األشخاص الذین
 یعرفهم هناك. وغالبًا ما یحصل "تقاطع" بین معارف أبي وأولئك الذین یقربون السائق أو یمتون إلیه بصلة نسب أو وّد.

 عند ذاك تبدأ مرحلة التحریض. فیستفهم من السائق عن األحوال وبدل إیجار اللوحة الحمراء، وإذا كانت السیارة ملك
 السائق، أو أنه یعمل علیها فقط، وهل هو منتسب إلى النقابة أم ال، وكم عدد أوالده وأین یدرسون، وهل بیته مستأجر أم

 ملكه. بدیهي أن هذه االسئلة تتیح للسائق االستفهام من الراكب عن أوضاعه ما یجعل أبي یستطرد في الحدیث عن
 أوضاعنا العائلیة والمالیة، ما ُیغضب والدتي أشد الغضب عندما تكون برفقته. فهي ال تود أبدا أن تكون شؤون بیتها

 موضع حدیث في السرفیسات، وعلى ألسنة سائقي السیارات العمومیة. أما الخصم فواضح دائمًا. إذا كان السائق یعمل
 باألجرة على سیارة لیست له، فالعدو هو صاحب السیارة الذي یمتص دم السائق، ویمنع عنه التمتع بثمار جهده. أما إذا

 كان مالكِا للسیارة وللوحتها الحمراء، فسبب مشاكل السائق هم السیاسیون الفاسدون وكبار التجار والمحتكرین.

 سائقو وراكبو السیارات العمومیة وشبان المحلة التي یقع بیتنا فیها، والعشرات ممن كان یقابلهم في العمل والمقهى كانوا
 جمهوره، الذي یشرح له أهمیة الوعي الطبقي ویحرضه على تحصیل الحقوق، منزًال لغة المصطلحات الماركسیة من

 تجریدها إلى أرض الواقع، المؤلف من صاحب عمل یرفض تسجیل العاملین في الضمان االجتماعي، أو یجحف في دفع
 الرواتب، أو مالك شقة یزید إیجارها من دون وجه حق، أو تاجر یحتكر السلع الغذائیة مستفیدًا من حمایة السیاسیین له.
 ورغم أنه ترجم كتاب كارل ماركس "رأس المال" في الخمسینات، لم یكن یستعیر أیًا من التعابیر الماركسیة في أحادیثه

 الیومیة. لیس هناك في قاموسه برجوازیة وطبقة عاملة، وكمبرادور وفائض قیمة وعالقات انتاج وشبكات انتاج وما
 شاكل. بل هناك فقراء وأغنیاء وصراع یدور بین الفئتین.

 الحوارات التي أذكرها أكثر من غیرها كانت مع الحاج بشیر حالق المحلة، وبائع الجرائد والسجائر فیها. ولطالما دفعت
 ودفع أخوتي ثمن عصبیة الحاج بشیر، خرائط عمیقة على رؤوسنا، تعكس اضطراب العالقات المصریة السوفیاتیة، أو
 أدوار التنظیمات الناصریة في بیروت ومرشحها الفذ حینذاك، نجاح واكیم. وترك طرد السادات للخبراء السوفیات من



 
 

 مصر سنة 1972، عالمات فارقة على رأسي حیث احتدم النقاش یومها بین والدي وبین الحاج بشیر، من دون أن یالحظ
 أبي أن خصمه الناصري یلوح بمقص كبیر قرب عنقي.

 كان موقف أبي في الحیاة الیومیة وفي العدید من أعماله القصصیة، أن بیروت قادرة على احتضان الیسار والشیوعیین
 اللبنانیین، لیس كمكان جغرافي فحسب، بل أیضًا ضمن مكوناتها الكبیرة خصوصًا بین السّنة البیارتة الذین یضمون
 الفقراء واألغنیاء والعمال والكادحین، مثلهم مثل باقي فئات اللبنانیین. وكان جمهور الحزب الشیوعي بین مسیحیي

 بیروت، وخصوصًا من الطائفة األرثوذكسیة حاضرًا حضورًا مؤثرًا في مناطق تواجده، خالفًا للشیوعیین السّنة، الذین
 ظلوا طوال عقود ُیعدون على أصابع الیدین. عّلة انخراط البیارتة األرثوذكس في الحزب الشیوعي انخراطًا كثیفًا،

 وعزوف نظرائهم السّنة عن ذلك، ترجع إلى مسألة األقلیة واألكثریة واسقاطاتها على االنتماءات الحزبیة، سیان أكانت
 یمینیة أو یساریة، حیث قدمت األحزاب العقائدیة العلمانیة مخرجًا لألقلیات، من معضلة العدد والحصة الهامشیة، التي
 یمكن أن تحصل علیها من السلطة إذا اعتمدت على األرقام. الهروب إلى الحلول الخالصیة في "سوریا الكبرى" وفي

 األممیة اإلشتراكیة ،أرقى وأكثر انسجامًا مع العصر من بناء السیاسة على العدد. الطبقة ولیس الطائفة هو الشعار.
 (القومیة ولیس المذهب، بالنسبة إلى القومیین والبعثیین). لكن هذا حدیث آخر.

 فّضل الشیوعیون اللبنانیون الموقف الجبلي – الریفي حیال "المدینة"، بعبارات صاغها قبلهم مخائیل نعیمة، الذي لم تكن
 المدن عنده سوى "عاهرات"، وغیره من كّتاب الرومانسیة الریفیة اللبنانیة، على العمل الجاد بین السّنة البیارتة. ولم تخن
 الشیوعیین عبارات جاهزة على الحكم على أكثریة أهل المدینة، بأنهم من البرجوازیة الصغیرة أصحاب الدكاكین وصغار
 المالكین وموظفي اإلدارات الحكومیة، الذین لن یكونوا یومًا من مؤیدي الثورة وقضیة الطبقة العاملة. وقابل البیارتة هذا
 الموقف بموقف یعتبر من یلتحق من بینهم بالشیوعیة، خائنا لطائفته یستحق النبذ واإلقصاء. األسماء البیروتیة المعروفة
 بین الشیوعیین، تعود ألفراد لم یسجلوا نجاحًا كبیرًا، في التقریب بین البیئتین، الیساریة والبیروتیة، فتحولوا إلى موضع

 شك وإهمال من الجانبین.

 وبینما كان الثقل العددي للیسار اللبناني ینتقل في ستینات القرن الماضي من جبل لبنان وشماله إلى جنوبه، من مسیحییه
 إلى شیعته، ظل أهل بیروت في حال اغتراب عن العمل الحزبي الیساري، یمیل أكثرهم إلى جمال عبد الناصر، على
 الرغم من أن مركز نشاط الیسار وبؤرة عمله وسكن قیاداته كان في العاصمة. ولم ینتبه الشیوعیون اللبنانیون، إلى أن

 الیسار كمفهوم سیاسي ارتبط في الغرب، حیث نشأ، بالمدینة وعمالها وكادحیها، واهتم بهؤالء أكثر بكثیر مما اهتم
 بالمزارعین، الذین یعرف الیساریون الئحة اإلهانات الطویلة التي كالها كارل ماركس لهم، استنادًا إلى تشخیصه لدور

 الفالحین كسند للرجعیة وموئل لكل الحركات المعادیة للتقدم، اضافة إلى تشبعهم باإلیمان الدیني والخرافي.

 لكن تلك الفترة من تاریخ لبنان قدمت حًال بدیًال لهذه المعضلة. فمجيء أهالي األریاف وخصوصًا من الجنوب المهمل
 و"المحروم"، بحسب المصطلح الذي اشتقه اإلمام موسى الصدر، مجیئهم للعمل في مصانع ومؤسسات العاصمة وتشكیلهم

 "حزام بؤس" حولها، أعفى الشیوعیین من عبء التحلیل والبحث السوسیولوجي. بل قدم صورة لصراع طبقي ناجز
 األطراف: الریفیون الفقراء یتحولون إلى عمال مدن، شيء یشبه ما شهدته أوروبا في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر،

 عندما امتصت الثورة الصناعیة فائض السكان الریفیین وحولتهم إلى أسنان في ماكنة اإلنتاج الرأسمالي الهائلة المنطلقة
 بكل قوتها. لم یكن ینقص الیسار اللبناني إال "ماركسه" الذي یؤطر صعود الطبقة العاملة اللبنانیة إلى مواقع الهیمنة

 السیاسیة. الثورة على األبواب، قال الیساریون. بل إنها بدأت فعًال، زاید علیهم رفاق لهم سارعوا إلى إنشاء مجموعات
 مسلحة، شنت عددًا من الهجمات، لعل أشهرها اقتحام "بنك اوف أمیركا" في وسط بیروت، وخطف ضابط أمیركي

 ومبادلته بطحین لمناطق البؤس في الضواحي. هل تكرس اإلنتماء الطبقي عند الیساریین اللبنانیین، وغلب الوعي به ذلك
 السابق علیه، الطائفي الجهوي؟ هل تشكلت طبقة عاملة "لذاتها"؟ ما جرى بعد انهیار االتحاد السوفیاتي وعودة الكثیر من
 الشیوعیین الى طوائفهم وقبض سویة ردیئة من الوعي والممارسة، على ما تبقى من تنظیماتهم یجیبان بالنفي. وهذا أیضًا

 شرحه یطول.

 مهما یكن من أمر، غابت الوالءات الطائفیة والجهویة في عقود الیسار الذهبیة، بین الستینات والثمانینات من القرن
 الماضي، عن واجهة الحدث واستطرادًا عن أفكار الیسار. ولم یعد من أهمیة لفكرة إدماج البیارتة بالصراع الطبقي

 وإدخالهم في دائرة اهتمام الشیوعیین. فمن ذا الذي سیضیع جهده ووقته في إقناع البیارتة السّنة، بمحاسن االشتراكیة
 العلمیة، وقد سبقتهم السیدة أم كلثوم مخاطبة النبي محمدًا "االشتراكیون أنت أمامهم" في غنائها قصیدة أحمد شوقي "ولد
 الهدى". بكلمات ثانیة، لم یكن ینقص البیارتة الذرائع الالزمة لدفع "غائلة" الشیوعیة الملحدة باالستناد إلى عدالة دینهم
 الموروث، وإلى عظمة زعامتهم الناصریة. إهمال الدعاة الشیوعیین قابله إهمال الجمهور البیروتي للشیوعیة ونفوره

 منها.     



 
 

 لفظت التجربة الیساریة أنفاسهاا األخیرة في لبنان وسط صراعات الورثة وظهور أجیال جدیدة من دعاة ثورة ال تستثني
 رموز االستبداد من قائمة الحلفاء. ومن جهتها، دخلت بیروت بعد الحرب األهلیة طورًا جدیدًا من أطوار تبدلها التي ال

 تنتهي.
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 زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع واالقتراحات على الرابط التالي

www.facebook.com/scppb.org 

 موقع الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي على اإلنترنت:

www.scppb.org 

 موقع الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي على "الحوار المتمدن":

www.ahewar.org/m.asp?i=9135 

http://www.facebook.com/scppb.org
http://www.scppb.org/
http://www.ahewar.org/m.asp?i=9135

