
 
 

 

  العدد (١٧) - حزیران / یونیو ٢٠١٨

 

 

   السوریون في سبع سنوات من األزمة

 الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي (أیار ٢٠١٨)

 مقدمة

 الزالزل االجتماعیة هي، مثل الزالزل في الطبیعة، كاشفة لباطن التربة. كان یوم ١٨ آذار/مارس ٢٠١١ في درعا، وما
 لحقه في مدن وبلدات وأریاف سوریة، انفجارًا للبنیة االقتصادیة - االجتماعیة - الثقافیة التي أقیمت منذ یوم ٨ آذار/مارس

 ١٩٦٣ عندما وصل حزب البعث للسلطة بالتشارك مع الناصریین، ثم انفرد بها منذ یوم١٨ تموز\یولیو ١٩٦٣.



 
 

 أنتج هذا االنفجار أزمة داخلیة لم یستطع طرفاها الحسم لصالح أحدهما وال استطاعا إنتاج تسویة بینهما، ثم تحولت األزمة
 السوریة (مع ما انضاف لتلك الطوابق الثالث من منظمات عابرة للحدود عند طرفي السلطة والمعارضة) إلى أكبر أزمة
 داخلیة - إقلیمیة - دولیة شهدتها العالقات الدولیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة عام ١٩٤٥، سواء من حیث قوة نیران

 الحطب الداخلي المشتعل في موقد األزمة، أو عوامل التغذیة الخارجیة ألطراف األزمة المتصارعة، أو من حیث تأثیرات
 األزمة السوریة على المحیط اإلقلیمي، وعلى الجو الدولي، أو من حیث تشكیل بعض األرض السوریة حاضنة لإلرهاب

 العابر للحدود كان موازیًا، عبر "داعش" وعملیاتها في أوروبا، لما أنتجته أفغانستان بالتسعینیات عبر "تنظیم القاعدة"
 وعملیاته في نیروبي ودار السالم عام ١٩٩٨، ونیویورك وواشنطن ٢٠٠١، ومدرید ٢٠٠٤، ولندن ٢٠٠٥.

 على السوریین أن یدرسوا إن كانت البذرة األولى لالنفجار السوري قد بدأت عند أي تاریخ: ٢٥ تموز\یولیو ١٩٢٠ مع
 االحتالل الفرنسي، أو ١٧ نیسان ١٩٤٦ مع االستقالل، أو ٢٢ شباط ١٩٥٨ مع الوحدة المصریة - السوریة، أو ٨ آذار

 ١٩٦٣ مع استالم البعث للسلطة، أم ١٦ تشرین الثاني ١٩٧٩؟

 مسار األزمة السوریة

 هنا من الضروري المقارنة: بین یومي ١٧ كانون األول/دیسمبر ٢٠١٠ و ١٨ آذار/مارس ٢٠١١ انفجرت مجتمعات
 عربیة خمسة على التوالي كانت ذوات أنظمة جمهوریة في (تونس - مصر - الیمن - لیبیا - سوریا). كان االنفجار

  السوري أقواها، ولكن السلطة السوریة هي الوحیدة التي لم تسقط، أو یسقط رئیسها.

 لیس هذا ناتجًا أساسًا عن عامل خارجي، حیث كان األخیر عامًال مساعدًا ولیس أساسیًا، بل عن االمتداد االجتماعي
 للسلطة السوریة التي اعتمدت منذ یوم وصول الفریق حافظ األسد للسلطة بیوم ١٦ تشرین الثاني/نوفمبر ١٩٧٠، وما

 زالت، على تحالف ثالثي: جهاز السلطة - التجار والصناعیون - مؤسسة اإلسالم الرسمي بفرعیها الصوفي بزعامة مفتي
 الجمهوریة الشیخ أحمد كفتارو، والشافعي - األشعري والحنفي – الماتریدي (أبرز الرموز: الشیخ محمد سعید رمضان

 البوطي)، واللذین یعتبران أن الخروج على الحاكم فتنة ویعتمدان المناصحة له.

 هذا التحالف الثالثي هو الذي هزم (جماعة اإلخوان المسلمین) في أحداث ١٩٧٩ - ١٩٨٢ وكان جدارًا اجتماعیًا صلبًا
 للسلطة السوریة في أزمة ٢٠١١ - ٢٠١٨. من هنا لیس صحیحًا أن السلطة السوریة ذات قاعدة استناد طائفیة، بل

 قاعدتها االجتماعیة عابرة للطوائف وهي تستند إلى الُسنَّة، الذین یشكلون غالبیة التجار والصناعیین، والذین كانوا قاعدة
  صلبة للسلطة هم والفئات الوسطى المدینیة، مثلما تستند إلى األقلیات (ما عدا األكراد).

 تأتي نظارة رؤیة السلطة السوریة من خالل مساحة قاعدتها االجتماعیة، التي هي بمساحة ١٨٥ ألف كیلومتر مربع، فیما
 یمكن للكثیر من مؤیدي السلطة بین األقلیات الطائفیة - الدینیة أن تكون نظاراتهم طائفیة إلى المساحة الجغرافیة السوریة
 وللخریطة الدیموغرافیة الطائفیة - الدینیة، وإلى "الذات" و "اآلخر"، بینما السّني المؤید للسلطة لیس طائفیًا ما دام ینظر

 لألمور لیس من منظار طائفي بل من منظار اقتصادي - اجتماعي. السّنة لم یتصرفوا كطائفة في أحداث ١٩٧٩ - ١٩٨٢
 وأزمة ٢٠١١ - ٢٠١٨ وهم ال یمكن بحكم فضائهم الجغرافي - الدیموغرافي، وبخالف غیرهم، أن یكونوا طائفة،

 والطائفي السني هو الذي حصرًا من اتجاه إسالمي بفرعیه األصولي اإلخواني والسلفي الجهادي، أو هو الیساري أو
 اللیبرالي الملتحق باإلسالمیین، فیما السّنة اآلخرون یتصرفون من منظار المصالح بما فیهم المتدین والذي لیس هناك

  توحد ماهیة بینه وبین االسالمي.

 كانت القاعدة االجتماعیة للحراك المعارض بأعوام ٢٠١١ - ٢٠١٨ في الریف السني، وفي مدن مهمشة مثل دیر الزور
 اقتصادیًا وخدماتیًا، أو مدن تم تهمیشها اقتصادیًا بعد تحول الطرق بین المدن السوریة عن داخلها لخارجها مثل حمص
 منذ الثمانینیات، والتي أیضًا عانت من إدارات محلیة بالغة الفساد، أو درعا (ومنطقة حوران) التي تم تهمیشها اقتصادیًا

  بعد انسداد طرق التهریب للبضائع من األردن وإلیه إثر إنشاء "المنطقة الحرة السوریة األردنیة" عام ٢٠٠٨.

 استمرت مدن وبلدات وریف محافظة إدلب، التي عانت من تهمیش مدید، في أن تكون حاضنة لإلسالمیین في أعوام
 ٢٠١١ - ٢٠١٨ مثلما كانت بأعوام ١٩٧٩ - ١٩٨٢ فیما لم تعد مدینة حلب كذلك وإلى حد "ما" حماه بخالف ریفهما



 
 

 الذي تحرك بأعوام ٢٠١١ - ٢٠١٨ وكان كال الریفین في موقع التأیید للسلطة في ١٩٧٩ - ١٩٨٢ ولم یؤید المدینتین
 آنذاك. كانت القاعدة االجتماعیة الریفیة للحراك تعبیرًا عن تدهور وخراب الزراعة وخاصة بعد قرارات أیار/مایو ٢٠٠٨

  بزیادة أسعار المازوت واألسمدة الزراعیة.

 وهنا یلفت النظر أن الطابع الریفي أنتج سلفیة جهادیة، ومعظم قادة الفصائل العسكریة المعارضة ریفیون (عبدالقادر
 صالح - هاشم الشیخ - حسان عبود - مهند المصري - أبوصالح الطحان… إلخ) من أریاف حلب وحماة وادلب، فیما

 تزعم العمل العسكري األصولي اإلخواني بأعوام ١٩٧٩ - ١٩٨٢ أبناء مدن (عبد الستار الزعیم - هشام جنباز - عمر
 جواد - حسني عابو - مصطفى قصار) من حماة وحلب ویمكن اعتبار عدنان عقلة حلبیًا ما دام سكن وتعلم وتزوج من

 مدینة حلب بعد نزوح أهله من الجوالن عام ١٩٦٧، وكذلك كان المدینیون هم أغلب قادة التنظیم العام لإلخوان المسلمین،
 وكانت قاعدة اإلخوان المسلمین مدینیة في حماة وحلب أساسًا وفي مدن وبلدات محافظة إدلب، فیما یالحظ اآلن أن خزان
 "جبهة النصرة" البشري یأتي أساسًا من جبل الزاویة بمحافظة ادلب ومن ریفي حلب الجنوبي والغربي و "أحرار الشام"

  من ریفي حماة وادلب فیما "داعش" القت قاعدة اجتماعیة قویة في ریفي دیر الزور والرقة.

 تَزعم االسالمیون المعارضة أو تصدروا واجهتها في ٢٠١١ - ٢٠١٨ أوًال االخوان المسلمون المتحالفون مع (إعالن
 دمشق) من خالل (المجلس الوطني) و (االئتالف) في ظل توافق أمیركي - تركي - قطري وبعد عام ٢٠١٣ وانفكاك

 تحالف واشنطن مع التنظیم العالمي لإلخوان المسلمین جاء ثانیًا السلفیون الجهادیون بدعم تركي - قطري.

 كان تزعم االسالمیین للمعارضة السوریة یحوي اتجاهین: اتجاه نحو استجالب التدخل العسكري الخارجي على طراز
 عراق ٢٠٠٣ ولیبیا ٢٠١١، واتجاه السالح المعارض، والواقع أن استخدام السالح عند االسالمیین منذ خریف ٢٠١١

 كان هدفه أن یكون عود ثقاب إلشعال حریق یأتي الخارج الطفائه على غرار السیناریو اللیبي ولیس كما زعموا من أجل
 "حمایة المدنیین" أو ردًا على عنف السلطة رغم أن األخیرة من خالل عنفها ضد الحراك السلمي أرادت دفع المعارضین
 للسالح الذي ظلت تعتبره "میدانها المجّرب"، ثم جرى تجریب السالح المعارض من اإلسالمیین بفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٦

 لفرض وقائع على األرض بتحریض ودفع تركي - قطري.

 في ١٤ أیلول/سبتمبر ٢٠١٣، ومع اتفاق الكیماوي السوري بین موسكو وواشنطن، انسد أفق خط استجالب التدخل
 العسكري الخارجي لحسم الصراع السوري، وفي فترة ٢٠١٦ - ٢٠١٨ وعبر "حلب" و "الغوطة" تمت هزیمة السالح

 المعارض السوري، كما تمت هزیمة السالح اإلخواني األصولي اإلسالمي في حماة في شباط ١٩٨٢.

 كانت المعارضة السوریة غیر االسالمیة أقوى في ١٩٧٩ - ١٩٨٢ من قوتها في ٢٠١١ - ٢٠١٨، لذلك هي لم تدفع
 فاتورة سیاسیة لهزیمة اإلسالمیین في حماة وظلت حتى ٢٠٠٥ هي واجهة المعارضة لتعود وتلتحق باإلسالمیین مع

 تأسیس "إعالن دمشق" بخریف ذلك العام قبل أن یتفارق الیسار العروبي - الماركسي عن "إعالن دمشق" عام ٢٠٠٧
 وصوًال إلى تأسیسه لـ "هیئة التنسیق" في ٢٥ حزیران ٢٠١١، ویملك هذا الیسار العروبي- الماركسي، بالتحالف مع
 لیبرالیین وأكراد ومنصتي القاهرة وموسكو، فرصة لمسك مقود باص المعارضة السوریة وخاصة بعد غروب شمس

 االسالمیین اآلن، من أجل الوصول لتسویة سیاسیة هي الممر اإلجباري، دولیًا واقلیمیًا، إلنهاء األزمة السوریة.

 اجتماعیًا

 لم تظهر عبر الزلزال السوري تشققات اجتماعیة تقود إلى تشكیل حالة من "حرب أهلیة"، بخالف لبنان ١٩٧٥ - ١٩٩٠،
 بل ظل الوضع السوري ضمن حالة نزاع أو صراع سلطة - معارضة. هذا النزاع أو الصراع أنتج أزمة نتجت عن
 استعصاء توازني لم یستطع بسببه طرفا النزاع أوالصراع الحسم لصالح أحدهما، ولم یستطیعا بالمقابل انتاج تسویة

  بینهما. تراكبت األزمة لتصبح بثالثة طوابق: داخلیة - اقلیمیة - دولیة.



 
 

 أیضًا یوجد بین أطراف هذه األزمة بطوابقها الثالثة استعصاء توازني، یفرض علیها في النهایة البحث عن تسویة، ولكن
 تداخل األطراف الدولیة - االقلیمیة أنتج "صراعًا في سوریة" و "صراعًا على سوریة"، ولیس "حربًا" أو "حروبًا" في

 سوریا أو على سوریا.

 أظهرت سوریة ٢٠١١ - ٢٠١٨ أن الطائفیة هي أقل حدة من لبنان ١٩٧٥ - ١٩٩٠ ومن عراق ٢٠٠٣ - ٢٠١٨. ما
 زالت العروبة، حیث ٩٠٪ من السكان عرب، قویة في سوریة وربما هي الالصق الوطني األساسي الباقي للسوریین

 العابر لألدیان والطوائف ولیس (النزعة السوریة) التي ال یمكن أن تنتج سوى (نموذج الطائف اللبناني) القائم على تقاسم
 الكعكة وفقًا للنسب الطائفیة - الدینیة.

 على األرجح أن بدء انحسار الموجة الكردیة عبر محطتي (كركوك ٢٠١٧) و (عفرین ٢٠١٨) ستجعل األكراد السوریین
 في حالة عودة لالنخراط في مشروع سوري وطني عام ولیس في مشاریع فئویة خاصة كما حاول مسعود البرزاني
 بالعراق عبر استفتاء ٢٥ أیلول/سبتمبر ٢٠١٧ أو حاول مواربة  (حزب االتحاد الدیمقراطي pyd)، الفرع السوري

 لحزب العمال الكردستاني، عبر مشروع الفیدرالیة ومن خالل تحویل نفسه لستارة خاصة للوجود العسكري األمیركي
 على األرض السوریة.

 هناك إعادة تشكل لتركیب الرأسمالیین السوریین في أعوام ٢٠١١ - ٢٠١٨ هي المرحلة الرابعة منذ الوالدة القویة للطبقة
 البورجوازیة السوریة في مرحلة ١٩٤١ - ١٩٦٥ ثم ١٩٧٤ - ١٩٩١ والثالثة ٢٠٠٤ - ٢٠١٠.

 هناك انحسار كبیر للفئات الوسطى البینیة بین األغنیاء والفقراء في الریف والمدینة. هناك تنضد طبقي واضح في المجتمع
 السوري بین الفقراء واألغنیاء لم یكن بهذا الوضوح في مرحلة ما قبل ١٨ آذار/مارس ٢٠١١. سیتیح هذا نموًا كبیرًا

  للیسار السوري.

 بحكم تناقص أعداد الذكور نتیجة الكثیر من ضحایا الصراع وأیضًا الهجرة، ستصبح للمرأة السوریة مكانة أقوى في
 المجتمع بسبب الحاجة االقتصادیة إلى قوة العمل النسائیة، وهذا سینتج ترجمات ثقافیة وتشریعیة وعلى األرجح سیاسیة.

 كما أنتج االسالمیون المصریون بفترة العام التي حكموا فیها بالقاهرة حتى یوم ٣ یولیو ٢٠١٣ حركة نزوح عن االتجاه
 اإلسالمي فإن فترة ٢٠١٦ - ٢٠١٨ تدل سوریًا على حركة بدایة طالق تدریجي بین السّنة السوریین واالتجاه اإلسالمي،
 الذي شهد حركة نمو قویة في مرحلة ما بعد ٨ آذار/مارس ١٩٦٣، فیما كان االسالمیون السوریون قبل هذا أضعف من

 حیث القوة االجتماعیة من حزب البعث والحزب الشیوعي ومن اللیبرالیین في حزبي "الشعب" و "الوطني".

 دروس واستخالصات

 ١- لم یستطع السوریون التحكم بمسار األزمة السوریة بل أصبح مقود األزمة والتحكم بمساراتها القادمة بید الخارج
 الدولي - اإلقلیمي. هذا ینطبق على السلطة والمعارضة السوریین وعلى عموم المجتمع السوري. هذا سیحدد الكثیر من

 مضامین التسویة السوریة التي ستكون على األرجح الصقًا دستوریًا - سیاسیًا بین مناطق النفوذ الجغرافیة السوریة للقوى
 الدولیة واالقلیمیة وهو ما سینعكس على تركیب السلطة بدمشق في مرحلة ما بعد التسویة.

 ٢- ستجعل هیمنة الخارج الدولي - اإلقلیمي المهمة الوطنیة ذات أولویة في مرحلة ما بعد التسویة من أجل تحریر سوریا
 من هیمنة الخارج الدولي - اإلقلیمي بكافة مسمیاته. ستحدد المهمة الوطنیة هذه، بالترابط مع المهمات الدیمقراطیة

 واالقتصادیة – االجتماعیة، الكثیر من التالقیات والتباعدات بین القوى السیاسیة السوریة في مرحلة انتقال ما بعد التسویة
 وفي مرحلة ما بعد االنتقال. على األرجح سیصبح الوضع السوري مثل اللبناني ١٩٨٩ - ٢٠١٨ والعراقي ٢٠٠٣ -

 ٢٠١٨ حیث تتحكم سفارات عدیدة هناك.

 ٣- هناك هزیمة للمعارضة اإلسالمیة هي الثانیة لها في مرحلة ٢٠١١ - ٢٠١٨ تنضاف لهزیمتها في مرحلة١٩٧٩ -
 ١٩٨٢. لم تستطع المعارضة السوریة غیر اإلسالمیة أن تمسك مقود باص المعارضة في المرحلتین. یجب أن تكون



 
 

 مرحلة (ما بعد حلب والغوطة) مختلفة حیث هناك هزیمة للمعارضة اإلسالمیة بفرعیها العسكري والمدني ویجب أن
 یتولى غیر اإلسالمیین قیادة المعارضة السوریة، وهذا أمر مطلوب دولیًا وإقلیمیًا وداخلیًا.

 ٤- على األرجح كان تسلح المعارضة مؤدیًا إلى تسید اإلسالمیین لساحة العمل المعارض ومن ثم تطییف األزمة
 السوریة. كان المسار بشكل عام لصالح النظام ومؤدیًا لبروز الرایات السود للنصرة وداعش في واجهة العمل المعارض
 المسلح. كان هذا من أكبر العوامل لعدم تأیید واشنطن وموسكو للتغییر في سوریا واجتماعهما منذ عام ٢٠١٣ على ذلك.

 كان هناك اتجاه خاطئ عند الكثیر من المعارضین، حتى من الذین لم یكونوا یؤمنون بالسالح، لغض الطرف عن استعمال
 السالح المعارض منذ خریف ٢٠١١ ضد السلطة كوسیلة للضغط أو لتحسین شروط المعارضة، وقد استخدمت الكثیر من

 التسویغات الزائفة لذلك مثل "أن السالح المعارض هو من أجل حمایة المتظاهرین السلمیین"... إلخ.

 ٥- هناك اتجاه عند الكثیر من السوریین لالستعانة بالخارج، عند طرفي السلطة والمعارضة من أجل حسم الصراع
السوري لصالح أحدهما في فترة ٢٠١١ - ٢٠١٨. كما أن القوة الكردیة الرئیسیة ممثلة في حزب االتحاد الدیمقراطي-
 PYD، لم یتملكها أي وسواس وطني عند االستعانة باألمریكان من أجل تحقیق األهداف الكردیة الفئویة الخاصة ولو

 تحت ستار رقیق اسمه "داعش". هنا یلفت النظر طریقة تعامل عند الكثیر من الشیوعیین السوریین مع بوتین تذكر
 بطریقة خالد بكداش في تبعیته المطلقة لبریجنیف، وهذا لیس مختلفًا عن تعامل اإلسالمیین في تبعیتهم ألردوغان.

 ٦- على األرجح كان تسلح المعارضة مؤدیًا إلى تسید اإلسالمیین لساحة العمل المعارض ومن ثم تطییف األزمة
 السوریة. كان المسار بشكل عام لصالح النظام ومؤدیًا لبروز الرایات السود للنصرة وداعش في واجهة العمل المعارض
 المسلح. كان هذا من أكبر العوامل لعدم تأیید واشنطن وموسكو للتغییر في سوریا واجتماعهما منذ عام ٢٠١٣ على ذلك.

 ٧- یظهر العدوان الثالثي في یوم ١٤ نیسان ٢٠١٨ تحول سوریا إلى ساحة للصراع الدولي بین واشنطن وموسكو، حیث
 كان المقصود األساسي من العمل العسكري الغربي تحدید قواعد جدیدة للعب في الساحة السوریة في اتجاه إنهاء االستفراد

 الروسي بالمسألة السوریة أوریادیة موسكو في هذا الملف برضا أمیركي كان موجودًا في عهد أوباما منذ اتفاق ٧ أیار
 ٢٠١٣ بین كیري والفروف. هذا یعني انهاء مسارات انفرادیة روسیة مثل "أستانا" و "سوتشي" وتأكیدًا على أنه ال یمكن

 السیر في مسارات لحل األزمة السوریة سوى تلك المتوافق علیها بین واشنطن وموسكو. ستتعزز الثنائیة الروسیة –
 األمیركیة من خالل تأكید مجلس األمن القومي األمیركي في نیسان ٢٠١٨ على إبقاء القوات األمیركیة في شرق الفرات.

 الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي (أیار ٢٠١٨)

 

 المطالب األمیركیة الـ 12 من إیران

 أبوظبي - سكاي نیوز عربیة \ اإلثنین 21 أیار 2018

أكثر مطالب مع إیران، مع جدید" "اتفاق إلى للتوصل شرطا 12 االثنین، بومبیو، مایك األمیركي الخارجیة وزیر                   حدد
 صرامة حول النووي، ووضح حد لبرنامج الصواریخ البالیستیة والتدخل اإلیراني في النزاعات الشرق األوسطیة.

 وجاءت هذه المطالب ضمن االستراتیجیة الجدیدة لواشنطن تجاه إیران بعد انسحابها من االتفاق النووي، وهي:

 -1 اإلفصاح عن كامل األبعاد العسكریة لنظامها النووي والسماح لوكالة الطاقة الذریة بتفتیشه بشكل مستمر.

 2 - التوقف عن تخصیب الیورانیوم، والتخلي عن محاوالت معالجة البلوتونیوم، وإغالق مفاعل الماء الثقیل.

 -3 أن تسمح إیران للوكالة الدولیة للطاقة الذریة بالوصول الكامل إلى كافة المحطات النوویة العسكریة وغیر العسكریة.

 4- أن تضع إیران حدا النتشار الصواریخ البالیستیة وإطالق الصواریخ التي یمكن أن تحمل رؤوسا نوویة.



 
 

 -5 إطالق سراح المواطنین األمیركیین وكل مواطني الدول الحلیفة.

 - 6 إیقاف دعم إیران لمجموعات إرهابیة في الشرق األوسط مثل حزب اهللا وحركتي حماس والجهاد الفلسطینیتین.

 - 7احترام الحكومة العراقیة والسماح بنزع سالح المیلیشیات الشیعیة.

 - 8إیقاف دعم المیلیشیات الحوثیة في الیمن وأن تعمل على التوصل لحل سیاسي في الیمن.

  -9  سحب كل القوات التي تخضع ألوامر إیران من سوریا.

 10- إیقاف دعم طالبان وجمیع العناصر اإلرهابیة وإیواء عناصر القاعدة.

 - 11إیقاف دعم فیلق القدس في الحرس الثوري اإلیراني شركاءه من اإلرهابیین.

 -12 یجب على إیران أن توقف سلوكها الذي یهدد جیرانها، وكثیر منهم حلفاء للوالیات المتحدة.

 في مقابل ذلك، فإن الوالیات المتحدة أعربت عن استعدادها لرفع العقوبات في نهایة المطاف.

 

 تلخیص لكتاب "البیان الشیوعي" (1848) تألیف كارل ماركس وفریدریك إنجلز:

 

ورئیس والقن االقطاعي والسید والعامي والنبیل والعبد فالحر الطبقات بین نضال تاریخ سوى یكن لم مجتمع كل تاریخ                    ان
او ثوري بانقالب اما تنتهي مستترة وتارة تارة ظاهرة مستمرة حرب والمضطَهدون المضطِهدون بین والصانع                 الحرفة
والعداء الطبقي الفرز ان بحیث االقطاعي المجتمع انقاض على قام البرجوازي فالمجتمع ، المتصارعتین الطبقتین                 بانهیار
شواطئ حول والسیاحاتالبحریة أمریكا الكتشاف كان ( العمال ) والبرولیتاریا جهة من البرجوازیة طبقتین بین                 واضح
وامنت بقوة االمام الى والصناعة والمالحة التجارة دفعت البضائع وتدفق التبادل وسائل وتعدد للعمل جدیدًا میدانا                  افریقیا
افتتاح مع تزداد كانت التي بالحاجات یفي االقطاعي األسلوب یعد فلم االقطاعي المجتمع في الثوري للعنصر سریعًا                   نموًا
محل الكبرى الصناعة وحلت الصناعي اإلنتاج في ثوریًا انقالبًا واآللة البخار كان ثم المانیفاكتورة فحلت الجدیدة                  األسواق
التطور فنتیجة الصناعیة الجیوش وقواد المالیین أصحاب الصناعة لرجال الصغیرة البرجوازیة واخلت              المانیفاكتورة
كانت حیث ، نفسها الورشة قلب في العمل تقسیم امام المختلفة الحرف هیئات بین العمل تقسیم اختفى                   الصناعي
كانت ثم بنفسها نفسها تدیر مسلحة جماعة كانت ثم واستبدادهم االقطاعیین عسف تحت مضطَهدة طبقة                 البرجوازیة
استولت العالمیة السوق وتأسست الكبیرة الصناعة توطدت ومنذ للملك الجزیة تدفع المملكة ضمن حرة بلدیة                 جمهوریة
العامة الشؤون تدیر إداریة لجنة سوى لیست الحدیثة فالحكومة التمثیلیة الدولة في السیاسیة السلطة كل على                  البرجوازیة
اال تبق ولم رأفة دون المزخرفة الصالت وحطمت والعاطفیة والبطریركیة االقطاعیة العالقات فسحقت البرجوازیة                للطبقة
الحساب میاه في الصغیرة البرجوازیة ورقة والفرسان الدینیة الحمیة وعدًاواغرقت نقدًا الجاف والدفع المصلحة                سلطة
ثمنًا تحقیقها كلف التي الحریات على وقضت تبادل قیمة مجرد الشخصیة الكرامة من وجعلت باالنانیة المشبعة                  الجلیدیة
والكاهن القانون ورجل الطبیب وادخلت مكشوف باستثمار المقنع االستثمار وابدلت التجارة حریة محلها واحلت                باهضًا
تعیش ال صرفة، مالیة عالقات واحالتها العائلة بین العاطفي الحجاب ومزقت المأجورین الشغیلة عداد في                 والشاعر
بصبغة األقطار كل البرجوازیة تصبغ العالمیة السوق وباستثمار العمل أدوات على تغییرات أدخلت اذا اال                 البرجوازیة
البرجوازیة واخضعت ، جدیدة لصناعات المكان وتخلي المحلي الوطني أساسها الصناعة عن وتنزع               كوسموبولیتیة
الفالحین بالد واخضعت المتمدنة لألمم الهمجیة ونصف الهمجیة األمم واخضعت الكبرى المدن فأنشأت للمدینة                الریف
بازدیاد اما العمل في المصروف الجهد مجموع ینمو العمل وتقسیم اآللة تقدم ومع للغرب الشرق أي البرجوازیین                   لبالد

 الساعات المخصصة للعمل وإما بتعاظم سرعة حركة اآلالت أي زیادة الجهد في مدة زمنیة معینة.



 
 

مدفعیة بمثابة بیدها منتجاتها ورخص اإلنتاج أدوات لتقدم تبعا وهمجیة تأخرًا األمم اشد المدنیة تیار الى البرجوازیة                   تجر
انتقبل األمم وتجبر لألجانب عداءًا البرابرة اشد رؤوس امامها وتنحني الصینیة االسوار كل وتخترق تقحم                 ضخمة
والملكیة اإلنتاج وسائل تبعثر على فتقضي صورتها على عالمًا لنفسها تخلق فهي اإلنتاج في البرجوازي                 األسلوب
وحلت السیاسي التمركز بالتالي ونشأ قالئل افراد ایدي في الملكیة وجمعت اإلنتاج وسائل ومركزت كدست وقد                  والسكان
معها وقامت یناسبها وسیاسي اجتماعي ودستور حرة مزاحمة من فیه بما البرجوازي اإلنتاج االقطاعي اإلنتاج                 محل
على الحدیثة المنتجة القوى تمرد تاریخ سوى والتجارة الصناعة تاریخ فلیس للبرجوازیة والسیاسیة االقتصادیة                السیطرة
والمناقشة للجدل موضوعا البرجوازیة وجود فتجعل دوریة بصورة تقع التي التجاریة االزمات ذكر ویكفي الملكیة                 نظام
هنالك ان للمرء لیخیل اإلنتاج زیادة هو وباء المجتمع على وینقض المنتجة القوى من كبیر قسم على تقضي ازمة                     فكل
فتتغلب قلبه في الناشئة الثروات یستوعب ان من اضیق البرجوازي المجتمع اصبح فقد طاحنة حربا او                  مجاعة
استثمار وزیادة جدیدة أسواق على واالستیالء المنتجة القوى من لمقدار القسري بالتدمیر االزمات على                البرجوازیة
التي فاالسلحة ، بها االزمات تالفي یمكن التي الوسائل وتقلیل واهول واوسع اعم أزمات لتهیئة فتؤدي القدیمة                   األسواق
سیتعملون الذین الرجال وانما األسلحة البرجوازیة تصنع فلم البرجوازیة صدر الى ترتد لالقطاعیة البرجوازیة                وجهتها
معمل عمال یتكاتف ثم منعزلون فرادى فعمال مختلفة بمراحل تطورها في البرولیتاریا تمر ، البرولیتاریا أي األسلحة                   هذه
المزاحمة تفتتها مبعثرة جماهیر البرولیتاریا تكون اللحظة فبهذه البرجوازیة نیر ضد واحدة محلة في واحدة مهنة ثم                   واحد
مرامیها تبلغ لكي لها ینبغي التي البرجوازیة لوحدة بل الخاصة لوحدتهم نتیجة ال صفوفهم ووحدوا العمال اتفق                   واذا
كل تكون وهكذا اعدائهم أعداء بل الحقیقیون اعداءهم یحاربالبرولیتاریون ال الدور هذا وفي بأسرها البرولیتاریا                 تحریك
إن ، للبرجوازیة انتصار طبیعته كانت كیفما الظروف هذه في انتصار وكل البرجوازیة بایدي متمركزة التاریخیة                  الحركة
ومستوى مصالحهم تتقارب الصناعة تقدم نتیجة فشیئا وشیئا توحدهم بل العمااللبرولیتاریین عدد تضخم ال                الصناعة
وعصیان تمرد بشكل وهنالك هنا الطبقي النضال وینفجر جمعیات وانشاء صفوفهم بتوحید العمال ویبدأ وتتوحد                 معیشتهم
االتصال ویكفي الشغیلة جمیع بین المتعاظم التضامن هي الحقیقیة والنتیجة األمد قصیر انتصارهم لكن العمال ینتصر                  وقد
نضال كل غیر باسره القطر یشمل مركزیة قیادة ذي وطني نضال الى المحلیة النضاالت لتحویل المواصالت                  وتطور
بفضل سنین بضع خالل البرولیتاریا تحققه الوسطى القرون في البرجوازیین بین كان الذي واالتحاد سیاسي نضال                  طبقي
العمال تزاحم مستمرة بصورة یعرقله سیاسي حزب في بالتالي طبقة في البرولیتاریا انتظام ان اال ، المواصالت                   تطور
فتصبح البرجوازیة انقسامات من ویستفید صالبة وأكثر بأسا وأشد اقوى ویكون یظهر ما سرعان االنتظام وهذا بینهم                   فیما
والباعة العمل أصحاب صغار من الوسطى الطبقات إن ، قانونیًا بها معترف حقوقًا العاملة الطبقة مصالح                  بعض
الوراء الى القهقري التاریخ یرجع ان ترید محافظة فهي وجودها تهدد النها البرجوازیة تحارب والفالحین                 والحرفیین
أدنى حثالة المدن رعاع أما ، البرولیتاریا نظرة لتتبنى الخاصة نظرتها عن تتخلى مصالحها عن تدافع ذاك إذ                    وهي
استعداد اكثر تجعلهم حیاتهم وأوضاع معیشتهم ظروف لكن الحركة الى البرولیتاریا تجرهم فقد القدیم المجتمع                 جماعات
الخاص تملكها ألسلوب المجتمع تخضع مضى فیما السلطة على تستولي كانت التي الطبقات كل إن ، للرجعیة أنفسهم                    لبیع
هذا یومنا الى التاریخیة الحركات وكانت الخاص التملك أسلوب بهدم تقوم اإلنتاج وسائل على باستیالئها البرولیتاریا                  اما
الساحقة األكثریة مصلحة في الساحقة األكثریة حركة فهي البرولیتاریا اما أقلیات مصلحة في او أقلیات بها قامت                   حركات
التي البعض بعضها فوق المتراكب الطبقات كل نسفت اذا اال عودها وتقوم ویصلب تهب ان البرولیتاریا أي یمكنها                    وال
على ان إذ محلیا وطنیا نضاال أساسه في لیس البرجوازیة ضد البرولیتاریا نضال ان من وبالرغم الرسمي المجتمع                    تؤلف
معارضًا خاصًا حزبًا یؤلفون ال الشیوعیین ان ، الخاصة بروجوازیتها من تنتهي ان األقطار من قطر كل في                    البرولیتاریا
ال فالشیوعیین خاصة لمبادىء یدعون وال مجموعالبرولیتاریا عن تفصلهم مصالح لهم ولیس األخرى العمال                ألحزاب
في الشیوعیون یضع الوطنیة النضاالت مختلف في -1 : نقطتین في سوى األخرى العمال أحزاب بقیة عن                   یتمیزون
النضال مراحل مختلف في -2 البرولیتاریا لمجموع والشاملة والعامة الجنسیة عن المستقلة المصالح ویبرزون                المقدمة
من فریق أحزم العملیة الناحیة من فالشیوعیون بكاملها للحركة العامة المشتركة المصالح مكان كل وفي الشیوعیین                  یمثل
واضح بإدراك البرولیتاریین بقیة عن یمتازون النظریة الناحیة من وهم عزیمة وأشدها البلدان جمیع في العمال                  أحزاب
وهدم طبقة في البرولیتاریین تنظیم هي المباشر الشیوعیین هدف أما العامة وأهدافها وسیرها البرولیتاریا حركة                 لظروف
مبادئ على مطلقًا ترتكز ال النظریة الشیوعیین ومفهومات السیاسیة السلطة على واستیالءالبرولیتاریا البرجوازیة               سیادة



 
 

تاریخیة ولحركة موجود طبقي لنضال الواقعیة الظروف عن اإلجمالي التعبیر بل العالم مصلحي من مصلح                 اكتشفها
 تتطور من ذاتها اماماعیننا ولیس هدم عالقات الملكیة التي وجدت حتى اآلن سوى الطابع الممیز للشیوعیة.

فالملكیة المأجور بالعمل اال تنمو ان یمكن ال والتي المأجور العمل تستثمر التي الملكیة أي رأسمال یخلق المأجور                    العمل
فلیس جماعي نتاج هي ورأسمال اإلنتاج في اجتماعیًا مركزا یشغل رأسمالیا المرء فكون والعمل الراسمال بین                  تتحرك
الصفة فان المجتمع أعضاء لجمیع مشترك ملك الى الرأسمال تحول فاذا اجتماعیة قوة بل شخصیة قوة                  الرأسمالي
یرید فال لألجرة األدنى الحد هو متوسط ثمن له الماجور فالعمل الطبقیة صفتها الملكیة وتفقد تغیرت قد للملكیة                    االجتماعیة
یجعل الذي المظلم الكئیب التملك أسلوب محو الشیوعیین یریده الذي فأما العمل لمنتجات الشخصي التملك محو                  الشیوعیین
حیاة لتفریج وسیلة اال المتراكم العمل لیس الشیوعي فالمجتمع الحاكمة الطبقة رأسمال انماء ألجل اال یحیا ال                   العامل
الحاضر الشیوعي بالمجتمع الحاضر على یسیطر الماضي البرجوازي المجتمع في وتبهیجها وترفیهها وتحسینها               الشغیلة
للشخصیة هدم هو الصحیح والقول ! والحریة للشخصیة هدم الشیوعیة ان البرجوازیة فتزعم المستقبل على                 یسیطر
محو یریدون بانهم الشیوعیین على هجوما البرجوازیة وتشن البرجوازیة والحریة البرجوازي واالستقالل              البرجوازیة
عند اال موجودة لیست بكاملها والعائلة الفردي والربح الرأسمال على ترتكز البرجوازي بالمجتمع فالعائلة                العائلة
االواصر نحطم اننا ویزعمون العلني البغاء ثم للبرولیتاري بالنسبة عائلة لكل القسري اإللغاء وتتمتها                البرجوازیة
ومصالح شروط تفرضه البرجوازي بالمجتمع التربیة ألیست لكن المجتمع في بالتربیة العائلة في التربیة بإبدالنا                 والصالت
ویقولون الشیوعیة البرولیتاریة بالتربیة البرجوازیة التربیة إبدال الشیوعیین سیفعله ما فكل البرجوازیة الطبقة               وظروف
بالمجتمع دور المرأة إعطاء نرید فنحن إنتاج أداة سوى البرجوازي بالمجتمع المرأة فلیست المرأة إشاعة الشیوعیة                  ترید
للعمال لیس ، منه وتنتج منه تتفرع التي النساء إشاعة لمحو یؤدي الملكیة نظام فإلغاء المجتمع مصلحة ویحقق                    یالئمها
الحاكمة برجوازیتها من االنتهاء قطر كل في البرولیتاریا وعلى یملكون ال ما سلبهم البرجوازیة باستطاعة فلیس                  وطن
تزیلوا االنسان ألخیة االنسان استثمار فأزیلوا والمهمشة المفقرة األكثریة اجل من ووطنیًا طبقیا نضاال تخوض                 وهنا
انحالل وإن وآرائها السائدة الطبقة مصالح عن یعبر معین عهد في ودیني فكري نتاج وكل ، أخرى ألمة أمة                     إستثمار
الدین إنتصر السقوط أعتاب على القدیم العالم كان فحینما القدیمة المعیشة ظروف انحالل مع یسیر القدیمة                  األفكار
معركتها اإلقطاعیة تخوض كانت الجدیدة الرقي ألفكار محلها المسیحیة تركت وحینما األخرى األدیان على                المسیحي
الحریات وأوسع سائدة طبقة في البرولیتاریا تشیَّد العمال ثورة من األولى المرحلة في ، البرجوازیة مع                  األخیرة
كمیة وزیادة یدها في وتضعها البرجوازیة من الرأسمال إنتزاع ألجل السیاسیة سیادتها البرولیتاریا وستسخدم                الدیمقراطیة
غیر والشیوعیة االشتراكیة الى الرأسمالیة من االنتقالیة المرحلة تدابیر وتختلف یمكن ما بأسرع وإنمائها المنتجة                 القوى
جدًا متصاعدة ضرائب فرض -2 الدولة نفقات لتغطیة عقاري ریع وتخصیص الكبرى األراضي ملكیة نزع -1 یجب                   انه
البور األراضي وإصالح االنتاج وأدوات القروض مركزة -5 الدولة بأیدي النقل وسائل مركزة -4 الوراثة الغاء -3                 
الزراعي العمل بین التوفیق – 7 صناعیة جیوش وتنظیم اإلنتاج وأدوات المصانع تكثیر 6 المزروعة األراضي                  وتحسین
في األحداث تشغیل ومنع وعاما مجانیًا مراحله بكافة التعلیم جعل – 8 والمدینة الریف بین الفروق ومحو                   والصناعي

 المصانع والتوفیق بین التعلم والتربیة واإلنتاج.

السلطة فان السیاسیة صبغتها العامة السلطات فتفقد الطبقیة التناقضات تختفي السلطة على البرولیتاریا تسیطر ما                 وإن
هي حیث من ذاتها سیادتها وتهدم الطبقات تلغي البرولیتاریا وبسیطرة أخرى طبقة الستعباد طبقة سلطة اال لیس                   السیاسیة

 طبقة ویبرز مجتمع جدید حریة التطور والتقدم لكل عضو شرطًا لحریة وتطور وتقدم جمیع األعضاء.

 األدب اإلشتراكي والشیوعي:

والفروسیة والشجاعة اإلقطاعي المجد عن وتبحث اإلقطاعي الملكیة ونظام مطالب عن تعبر اإلقطاعیة               اإلشتراكیة
 اإلقطاعیة فإنها كمن یدعو الى إدخال النظام الحرفي في الصناعة الكبرى اآللیة وإدخال النظام البطریركي في الزراعة.

وكانت السیطرة هذه على للتمرد االدبي التعبیر وكانت الحاكمة البرجوازیة ضغط تحت فنشأت األلمانیة االشتراكیة                 أما
عشر السادس القرن خلفها التي البرجوازیین صغار وطبقة األلمانیة الصغیرة البرجوازیة مصلحة رجعیة بصورة                تمثل
الطبیعیة االمة هي األلمانیة االمة ان وادعت المانیا في وتثبیته القائم النظام على حفاظ الطبقة هذه على الحفاظ                    فبرأیها



 
 

فكل طبقي صراع كل فوق تحلق اناها تدعي االشتراكیة من النوع وهذا الفظیع بالهدام ووصفتها الشیوعیة                  وقاومت
  المؤلفات االشتراكیة والشیوعیة في ألمانیا ماعدا القلیل النادر تنتمي لإلشتراكیة األلمانیة.

من تنشأ التي النضال من تخلو ان لكن المعیشي العاملة الطبقة وضع تحسین الى تدعو فكانت البرجوازیة اإلشتراكیة                    اما
بدونبرولیتاریا البرجوازیة یریدوا إنهم وتحله تغیره التي العناصر من را مطهَّ المجتمع یریدون إنهم نفسها الظروف                 هذه
جمركیة تعرفات البرولیتاریا مصلحة ألجل اإلنفرادیة والسجون العاملة الطبقة ألجل الحر التبادل هي لها األخیرة                 فالكلمة

 لمصلحة البرولیتاریا وان البرجوازیة برجوازیین لمصلحة الطبقة العاملة وهذا مخالف للوقائع.

بالبرولیتاریا یرون فال والبرجوازیة العمال بین للنضال األولى المرحلة في فظهرت الطوباویة الشیوعیة او                اإلشتراكیة
طبقي تناحر كل فوق انفسهم ویضعون سیمون وسان واوین فورییه أمثال ومن بها خاصة مصلحة او تاریخي استقالل                    أي

 ویرفضون كل عمل سیاسي او ثوري.

 موقف الشیوعیین من أحزاب المعارضة:

ویمثلون الحركة هذه مستقبل عن نفسه الوقت في یدافعون العاملة للطبقة المباشرة واالهداف المصالح سبیل في                  یناضلون
یؤید بولونیا في متناقضة عناصر فیه الحزب هذا ان ینكروا ان دون الرادیكالیین یؤیدون سویسرا في المستقبل                   هذا
مع باالتفاق الشیوعي الحزب یناضل المانیا في الوطني التحریر شرط الزراعیة الثورة في یرى الذي الحزب                  الشیوعیین
وضد العقاریة االقطاعیة الملكیة وضد الملكي النظام ضد البرجوازیة هذه فیها تناضل مرة كل في                 البرجوازیة
البرجوازیة مع الطبقي وصراعهم والتنظیمي والفكري السیاسي استقاللهم ینسوا ان یجب ال ان اال الصغیرة                 البرجوازیة
التي الظروف یقلبوا كیف الساعة حانت اذا االلمان العمال یعرف لكي البرجوازیة عن لهم الممیزة المصالح عن                   ویعبرون
برولیتاریة لثورة ممهدة برجوازیة ثورة كونها الثورة لمسار الشیوعیین انتباه مع ضده أسلحة الى البرجوازي النظام                  خلقها
یضعون الحركات هذه كل في القائم والسیاسي االجتماعي النظام ضد ثوریة حركة كل یؤیدون الشیوعیین ان                  بالخالصة
الدیمقراطیة األحزاب بین والتفاهم اإلتحاد على الشیوعیین ویعمل تطور من الملكیة بلغت مهما الملكیة مسألة المقدمة                  في
بلوغها یمكن ال أهدافهم ان صراحة یعلنون اخفائهابل الى یتدنى وال آرائهم عن الشیوعیین یتنازل وال األقطار جمیع                    في

 اال بهدم النظام االجتماعي التقلیدي بالعنف والقوة.

 

 الكشف عن اإلمبراطوریة األمریكیة

 شالمیرز جونسون

 

 “إن أمتنا هي القوة األعظم حبًا للخیر ِعبر التاریخ...”

 (الرئیس جورج دبلیو بوش...كراوفورد، تكساس.. 31 آب 2002)

 ترجمة هیئة التحریر:

المتحدة الوالیات أن یدركوا- أن یریدون ال أنهم أو – األمریكیون یدرك ال األرض، على أخرى شعوب مع                    بالخالف
كل في تنتشر العسكریة القواعد من هائلة شبكة ثمة أن یدركون ال أنهم كما العسكریة. قوتها خالل من العالم على                      تسیطر

 القارات، عدا القارة القطبیة الجنوبیة، قد رسمت وبالفعل شكًال جدیدًا لإلمبراطوریة.

إلى باإلضافة المتحدة. الوالیات خارج والتِّقنیون واألتباع والجواسیس الجنود من ملیون نصف عن یزید ما بالدنا                  تنشر
العالم. ومحیطات بحار كافة في الحامالت من دزینة نشر أننا كما األخرى. البلدان من مدنیون مقاولون نستخدم                   أننا



 
 

ذاتها، المتحدة الوالیات مواطني فیهم بما الناس، لمراقبة أراضینا خارج عدیدة سریة قواعد نشغل أننا إلى                  باإلضافة
 ویخضع لنظام المراقبة هذا االتصاالت الهاتفیة والبرید اإللكتروني والفاكس.

یبقینا وهذا الخدمات، عقود د بتعهُّ تقوم بدورها والتي المدنیة للصناعات األرباح واالستخبارات الجیش تجهیزات                تجلب
سبیل فعلى عقود. من الجیش یوفره ما على وبالكامل قائمًا األمریكي االقتصاد أصبح واسع. نحو على أمامیة                   مخافر
SPF15)الشمس واقي من عبوة 273000 الدفاع وزارة 2003،طلبت العام العراق على الثانیة حربنا عشیة                المثال،
.كانت 1991 العام العراق على األولى حربنا في األمریكي الجیش طلبها التي الكمیة أضعاف ثالث الكمیة هذه وتبلغ ،(                   

Tulsa Sun Fun Products of Daytona هذه الطلبیة عبارة عن هدیة لشركة 

التجهیز "لشركة التابعة الشركات إحدى وهي البحر، مستحضرات تنتج والتي فلوریدا في " Beach, Florida               
 والسیطرة" في أوكالهوما .

القرن أوائل إلى النمو هذا جذر ویعود والتَّطور، النمو في كبیرة أشواطًا قطعت قد الجدیدة األمریكیة اإلمبراطوریة                   كانت
على أراضیها عت ووسَّ بها، خاصة نفوذ كدائرة الالتینیة أمریكا أرض كل المتحدة الوالیات أعلنت عندما عشر،                  التاسع
حساب على وأیضًا واإلسبانیة، والفرنسیة البریطانیة المستعمرات باإلضافة الشمالیة، أمریكا في األصلیین السكان               حساب
الكثیر القیصریة، وروسیا وأسترالیا الجزائر في معاصریها مثل مثلها أمریكا، ست كرَّ وقد لها. المجاور البلد                 المكسیك،
المحافظون استخدم وكما الجدد. للمستوطنین األراضي وتسلیم الشمالیة أمریكا في األصلیین السكان إلزاحة الجهود                من
من مجموعة استخدمت كذلك األمریكي، الجیش لنشر اإلرهاب على الحرب ذریعة العشرین القرن نهایة مع                 الجدد
في األمریكي للجیش قواعد لنشر كذریعة اإلسبانیة األمریكیة الحرب آنذاك األمریكیة اإلدارة في الخجولین                اإلمبریالیین

 جزر مختلفة في الكاریبي وهاواي والفلبین.

 ظهرت األمة األمریكیة مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة كأغنى وأقوى وریث على األرض لإلمبراطوریة البریطانیة.

الحماس. ذات األمریكي الشعب لدى یكن لم حین في المهمة، لهذه روزفلت فرانكلین الرئیس وخصوصا قادتنا،                  تحمَّس
حالة تدم المحلي.لم والتَّطویر الكاملة العمالة نحو األمة وانتباه الجیش تسریح حول یتمحور األمریكي الشعب طموح                  كان
تهدد ال صارت التي التَّهدیدات ونمت الباردة الحرب اندلعت فقد طویًال، الثانیة العالمیة الحرب بعد انوجدت التي                   السالم

 فقط المصالح الحیویة، بل حتى وجود األمة بحد ذاته.

على للمحافظة العالم، حول العسكریة القواعد من المئات إنشاء الثانیة العالمیة الحرب بعد السوفییتي االتحاد احتواء                  تطلَّب
من شكل نشاطها بأنَّ السوفییت، مع المواجهة من عامًا الخمسین خالل األمریكیة المتحدة الوالیات السالم.أّنكرت                 حالة
والّدول السوفییتي لالتحاد الشر" "إلمبراطوریة الخِطرة األفعال على ًا ردَّ نشاطها أن على ت وأصرَّ اإلمبریالیة،                أشكال
وأن بالدنا في وینمو یتعاظم الجیش دور أن األمریكیین، نحن ندرك حتى طویل، لوقت احتجنا لقد فلكه. في تدور                     التي
أثناء وحتى لكن، الّدستوریة. جمهوریتنا من الدیمقراطیة عامات الدَّ تقوِّض كانت – المستبدة الرئاسة التنفیذیة-                السلطة
الدفاع وزارة من السلطة لسحب كاف، فعل لرد ُتفِض لم "وترغیت" ب ُعِرَفت التي القوة وانتهاكات الفیتنامیة                   الحرب
في الّسوفییتي االتحاد انهار الشعب. ممثلي إلى المركزیة، االستخبارات وكالة وخصوصا المختلفة االستخبارات               ووكاالت
العالم، نصف على الهیمنة فكرة على اعتادوا قد زعمائنا كان االحتواء، لسیاسة الجوهري السبب معه وانهار 1991                   العام
فهم لذلك وببساطة، الحرب ربحوا قد أنهم األمریكیین من العدید استنتج واردة. غیر الهیمنة تلك عن التَّخلي فكرة                    وبدت
هي المتحدة الوالیات أن فكرة حول المتأدلجینبالمجادلة األمریكیین من العدید وبدأ النَّصر. ذلك ثمار یقطفوا أن                  یستحقون
فكرة وإن العالم. على تسیطر التي الوحیدة القوة تكون وأن لذلك وفقًا تتصرف أن بالتالي وینبغي الخیر"                   "إمبراطوریة
هي الثانیة العالمیة الحرب بعد العالم سادت التي العالمیة السلم حالة مع یتوافق بما مصادرنا إلدارة والعودة الجیش                    تسریح

 عودة لخطیئة  "االنعزالیة" التي یسعى إلیها المحافظون.

الصومال، العربي، الخلیج بنما, في "اإلنسانیة" والتَّدّخالت األعمال من بالعدید الباردة الحرب من األول العقد خالل                  قمنا
حربنا انتشار واستمر وإدامتها. عظمى كقوة وجودنا على المحافظة بهدف وذلك وصربیا، كولومبیا، البوسنة،                هایتي،
نموذج أسوأ الشعوب تلك نظر في األمریكیة المتحدة الوالیات بقیت الهادي. والمحیط أسیا شرق في تغییر بدون                   الباردة



 
 

العالم حول منتشرة الهائلة العسكریة قواتها كانت ولكن مستعمرات، المتحدة الوالیات لدى یكن لم ذلك، مع                  لإلمبراطوریة.
على مستند تحّرري عالمي لنظام التَّرویج أو المتبادل األمن "ضمان" أو "االستقرار" على المحافظة أجل من                  فقط

 االنتخابات الحّرة و"األسواق المفتوحة" وفق النموذج األمریكي.

مبنى على اإلرهابیة 2001 العام أیلول من عشر الحادي هجمات نتیجة تغیَّر قد العالم أن القول األمریكیون ل                   یفضِّ
بعض تفكیر في خطیرًا تغییرًا أحدَث الهجوم أن هو دقة األكثر القول یكون سوف ولكن البنتاغون. وعلى العالمي                    التجارة
أنها وعلى الجدیدة، روما أنها وعلى األصیلة الجمهوریة أنها على المتحدة للوالیات ینظرون أصبحوا والذین                 قادتنا،
استخدام من تمنعها قیود ثمة ولیس الحلفاء، بمخاوف أو الدولي بالقانون مقیَّدة تعد لم وأنها التاریخ، في األضخم                    العمالق

 القوة العسكریة.

األجنبیة الدول قائمة بتوسیع الخارجیة وزارة بدأت لماذا أو هوجم، لماذا مدِرك غیر كبیر ولحٍد األمریكي الشعب                   الزال
برامج على المتكررة الشكوى هي تلك كانت یكرهونا؟، (لماذا األمریكي. للمواطن فیها بالسیاحة المرغوب                غیر
باإلدراك الناس من كبیرة مجموعة بدأت ولكن، منا.). یغارون إنهم : شیوعًا األكثر الجواب وكان التلفزیونیة،                  الحوارات
حاولت عما یختلف شیئًا الماضي قرن النصف خالل كانت المتحدة الوالیات أن األمریكیین، غیر من ومعظمهم                  أخیرًا،
على للسیطرة یهدف عسكري طاغوت سوى هي ما المتحدة الوالیات أن الناس هؤالء واختبر تقدیمه. األمریكیة                  اإلدارة

 العالم.

أیلول من عشر الحادي أحداث ومنذ بالدنا ت مرَّ ولكن، وحیدة"، عظمى "قوة ف الملطَّ التعبیر استخدام األمریكان ل                  یفضِّ
كل أمریكي" "غیر أصبح فجأة للنقض. قابل غیر الموضوع هذا أن وثبت اإلمبراطوریة إلى الجمهوریة من تحویل                   بعمیلة
ر" الشَّ "محور أو الستة الدول ضد أو العراق على الحرب عن ناهیك اإلرهاب" على الحرب في" بوش بإدارة یرتاب                     من
أمریكیة الت لتدخُّ مفتوحة أهداف هناك وكان القاعدة، خالیا تؤوي أنها على الدفاع وزیر و بوش الرئیس أعلنها                   التي
و"مقاتلون نظام" "تغییر و إضافي" "ضرر مثل اقة برَّ تعابیر تستخدم أن لنفسها اإلعالم وسائل سمحت الجانب.                  أحادیة
األمریكیة الدفاع وزارة تنوي التي األفعال ما، وبطریقة ویبررون یوضحون بذلك وهم وقائیة" و"حرب شرعیون"                 غیر
امتالك عدم على الدولیة الجزاء محكمة لمنع حثیثة بجهود تقوم األمریكیة الحكومة كانت الوقت نفس وفي بها.                   القیام

 الخیار أبدًا باعتبار هذا السلوك من جرائم الحرب وتوجیه التهم للمسئولین األمریكیین.

 ترجمة هیئة التحریر

 

 صعود األوتوقراطیة

 إعداد: یا سشا مونك وروبرتو ستیفان فوا – تقدیم وترجمة: عادل رفیق

مونك یاسشا بها قام الدیمقراطیة”، قرن “نهایة بعنوان: دراسة 2018 یونیو مایو/ عدد أفیرز فورین مجلة                  نشرت
فیه هیمنت الذي الطویل “القرن أن إلى وخلصت الغربیة.. الدیمقراطیة نجم بأفول فیه تنبأت فوا، ستیفان                  وروبرتو
(فریدم الحریة بیت مؤسسة نشرته تقریر وكان األبد”. إلى انتهى قد األرضیة الكرة على الغربیة اللیبرالیة                  الدیمقراطیات
النزعة تزاید وسط الحریات تراجع استمرار :2017 العالم في “الحریة بعنوان 2017 عام أوائل في األمریكیة،                  هاوس)
آرت ویقول األخیر. العقد خالل العالم حول الحریات معدل في ملحوظ تراجع عن كشف قد واالستبداد”                  الشعبویة
مصالحهم لتحقیق یسعون واألمم القادة أن كیف بوضوح نرى “إننا التقریر، هذا إعداد في شاركوا الذین أحد                   بودینجتون،
التوجهات هذه وتیرة وتسارعت العالم. مستوى على والحریة السالم تحقیق في المشتركة المصالح حساب على                 الضیقة
االحترام ذلك في بما أنكاثًا، قوة بعد من الماضي القرن ربع خالل ساد الذي الدولي النظام غزل تنقض بالفعل بدأت                      حتى
السنوات خالل العالم شهد “بینما بأنه القول بادینجتون ویواصل والدیمقراطیة”. األساسیة للحریات الراسخة للمعاییر                العام
أنظمة تصدرت 2016 عام ففي والدیكتاتوریات، األوتوقراطیة األنظمة لدى الحریة مستوى في كبیرًا تدهورًا                الماضیة
“الربیع حال إلیه آل ما كذلك العالم شهد كما الحریات”. مجال في انتكاسات من تعاني التي الدول قائمة راسخة                     دیمقراطیة



 
 

الدیكتاتوریة. ممارسة إلى السابق السوفییتي االتحاد في أخرى ودول لروسیا المؤسفة والعودة ذریع، فشل من                 العربي”
غاضبة قومویة نزعة جدید من وتتنامى أوروبا، في اللیبرالیة غیر الشعوبیة األحزاب صعود یتزاید سبق، لما                  وباإلضافة
أن مفادها واحدة حقیقة إدراك إلى ذلك یقودنا أال الصعب فمن االعتبار، في هذا كل أخذنا وإذا المتحدة. الوالیات                     في

 الدیمقراطیة اآلن في مهب الریح، وذلك على أقل تقدیر”.

المعهد قام فقد الفكریة، الحقوق حفظ مع المعارف نقل إطار وفي أفیرز، فورین نشرتها التي الدراسة ألهمیة                   ونظرًا
https://eipss-eg.orgالمصري للدراسات 

 بترجمتها كاملة، وذلك على النحو التالي:

 صعود األوتوقراطیة على مستوى العالم

 (األوتوقراطیة:AUTOCRACY: أصل الكلمة یوناني، وتعني الحاكم الفرد بالتعیین ال باالنتخاب)

“القرن سُیصبح العشرین القرن أن تایم، مجلة مؤسس لوس، هنري قال أشدها، على الثانیة العالمیة الحرب كانت                   عندما
الرغم فعلى نبوءته؛ صدق األیام أثبتت وقد والقوة. الثروة من حینئٍذ المتحدة الوالیات حازته لما منازع، بال                   األمریكي”
خصومها. جمیع على تغلبت فإنها السیادة، المتحدة الوالیات نازعتا قد السوفییتي، االتحاد وبعدها النازیة، ألمانیا أن                  من
الهیمنة هذه على وترتب أحد. فیه ینازعها ال نفوذًا، وأكثرها العالم في دولة كأقوى وضعها، أصبح األلفیة، مطلع                    ومع

 بالضرورة قیام الوالیات المتحدة بنشر نظامها السیاسي على مستوى العالم، وهو “الدیمقراطیة اللیبرالیة”.

للجذب علیها الشعوب إقبال إلى انتشارها ینسب بأن البعض إغراء إلى العالم أنحاء جمیع في الدیمقراطیة ازدهار أدى                    وقد
أن فالبد السیاسي، لنظامهم إخالصًا فنزویال أو إیطالیا أو الهند في المواطنون أبدى فإذا ذاتها. في الدیمقراطیة تمثله                    الذي
البولندیون شرع ما وإذا للشعوب. المصیر تقریر وحق األفراد حقوق بمراعاة لدیهم عمیق التزام تنامي إلى یرجع                   ذلك
یتشاركون كانوا أنهم یعني نظرهم، وجهة من بالتأكید، ذلك فإن الدیمقراطیة، إلى الدیكتاتوریة من التحول في                  والفلبینیون

 في الرغبة اإلنسانیة العامة لتحقیق الدیمقراطیة اللیبرالیة.

تكن فلم للغایة. مختلفة بطریقة الظاهرة هذه نفسر تجعلنا العشرین القرن من الثاني النصف خالل وقعت التي األحداث                    لكن
إلى كذلك ترجع لكنها العالم، أنحاء جمیع في إلیها المواطنین جذب ما هي فحسب اللیبرالیة الدیمقراطیة وقیم                   معاییر
في دورها لعبت قد المدنیة القیم تكون وقد البسیطة. وجه على والجیوسیاسي االقتصادي للنجاح نموذج ألبرز                  تقدیمها
المذهل االقتصادي النمو لكن قناعة، عن دیمقراطیین أصبحوا حتى السابق، في السلطویة األنظمة مواطني قناعات                 تحویل
الحرب في الدیمقراطیة الدول حققتها التي واالنتصارات الماضي، القرن وستینات خمسینیات خالل الغربیة               ألوروبا
القدر بنفس كانت – األوتوقراطیین المنافسین من أعدائها بأعتى الدیمقراطیة ألحقتها التي الهزیمة إلى باإلضافة                 الباردة،

 من األهمیة.

كما مختلفة، زاویة من للدیمقراطیة الكبرى النجاحات قصة یطرح الدیمقراطیة لهیمنة فقط المادیة األسس على التركیز                  إن
الدیموقراطیة فشل تزاید ومع الحالیة. الدیمقراطیة أزمة حیال المرء بها یفكر أن یمكن التي الطریقة ُیغیر بالتأكید                   أنه
إلى بروكسل من وامتدت اللیبرالیة تنبذ شعبویة حركات ظهرت لمواطنیها، المعیشة مستویات تحسین في                اللیبرالیة
دولة في العیش لقیمة كبیرة أهمیة یعطي ال المواطنین من مذهل عدد وأصبح واشنطن. إلى وارسو ومن                   برازیلیا،
ظالل تحت یعیشوا أن لهم بالنسبة جدًا المهم من أنه – سنة 65 سن فوق – األمریكیین ثلثا یقول وبینما                      دیمقراطیة:
بل نفسه. الشيء یقولون من سنة 35 عن أعمارهم تقل ممن فقط الثلث من أقل المثال، سبیل على فهناك،                     الدیمقراطیة،
یفضلون من نسبة زادت ،2017 عام إلى 1995 عام فمنذ االستبدادیة: البدائل على حتى منفتحة متصاعدة أقلیة                   هناك

 الحكم العسكري في فرنسا وألمانیا وإیطالیا بأكثر من ثالثة أضعاف.

من عنیفة موجة تعكس فهي مجردة؛ اختیارات مجرد لیست اآلراء هذه فإن العالم، حول األخیرة االنتخابات تشیر                   وكما
من كثیر حقق لذلك، ونتیجة المتطرفة. السیاسیة واألحزاب المرشحین قبل من بسهولة شحنها یمكن التي المعادیة                  المشاعر



 
 

سریًعا تقدًما الدیمقراطي، للنظام األساسیة المعاییر أو الدیمقراطیة القواعد أبسط یحترمون ال الذین االستبدادیین                الشعوبیین
االستبدادیین الحكام لبعض كان الوقت، نفس وفي الماضیین. العقدین مدى على الشمالیة وأمریكا الغربیة أوروبا                 في
التطورات هذه ُتعزى أن یمكن هل الشرقیة. وأوروبا آسیا دول معظم في الدیمقراطي التقدم تراجع في هام دور                    األقویاء

 غیر المتوقعة إلى التغیر في میزان القوة االقتصادیة والعسكریة في العالم؟

ذات الموحدة للدیمقراطیات األمد طویلة الهیمنة عصر نهایة قرب ظل في الیوم إلحاحا األكثر هو السؤال هذا أن                    یبدو
التي الدیمقراطیات كانت عشر، التاسع القرن من األخیر العقد فمنذ مشترك. تحالف یجمعها التي المتقدمة                 االقتصادیات
وأسترالیا الغربیة وأوروبا الشمالیة أمریكا وتشمل – السوفییتي االتحاد ضد الباردة الحرب في الغرب تحالف                 شكلت
مثل الراسخة الدیمقراطیة النظم شكلت عشر، التاسع القرن أواخر وفي العالم. دخل معظم تدیر – الحرب بعد ما                    والیابان
القرن من الثاني النصف في أما للعالم. اإلجمالي المحلي الناتج من األكبر الجزء المتحدة والوالیات المتحدة                  المملكة
تقوده كانت الذي التحالف ظل في وألمانیا الیابان لیشمل الدیمقراطي للحكم الجغرافي النطاق اتساع ومع                 العشرین،
منذ األولى وللمرة الحالي، الوقت في أما هیمنة. أكثر اللیبرالي الدیمقراطي التحالف هذا قوة أصبحت المتحدة،                  الوالیات
لتوقعات ووفقا النصف. دون ما إلى للعالم اإلجمالي المحلي الناتج من التحالف هذا حصة انخفضت فقد عام، مائة من                     أكثر

 صندوق النقد الدولي، فسوف تنخفض هذه النسبة إلى الثلث خالل السنوات العشر المقبلة.

االقتصادي الناتج في السلطویة الدول حصة ازدادت العالم، مستوى على الدیمقراطیات هیمنة فیه تالشت الذي الوقت                  وفي
والتي األدنى، الفئة (وهي حرة” “غیر أنها على هاوس فریدم مؤسسة صنفتها التي الدول كانت ،1990 عام ففي                    بسرعة.
على تستحوذ فهي اآلن، أما العالمي. الدخل من فقط ٪12 تمثل سنغافورة) مثل جزئًیا” “حرة المصنفة الدول تشمل                    ال
نفس في ومتجاوزة أوروبا، في الفاشیة صعود خالل ،1930 أوائل في حققتها التي النسبة بذلك مطابقة ،% 33                    نسبة

 الوقت ألقصى نسبة وصلت إلیها إبان الحرب الباردة حیث كان االتحاد السوفییتي في أوج قوته.

تعتبر التي – الدول تلك حصة ستتجاوز المقبلة، الخمس السنوات فخالل هامة: محطة أبواب على العالم فإن لذلك،                    ونتیجة
اللیبرالیة الدیمقراطیة النظم علیها تسیطر التي النسبة العالمي الدخل من – والسعودیة وروسیا الصین مثل حرة”،                  “غیر
وضع إلى المسبوقة” غیر االقتصادیة “القوة وضع من اللیبرالیة الدیمقراطیات انتقلت فقط، قرن ربع غضون ففي                  الغربیة.

 “الضعف االقتصادي الذي لم یسبق له مثیل”.

التقلیدي المعقل تشكل كانت التي الغربیة، وأوروبا الشمالیة أمریكا بلدان تتمكن أن في تتضاءل االحتماالت أن                  ویبدو
انكماش واستمرار الداخل في الدیمقراطیة نظمها انحصار ظل في السابقة، سیطرتها استعادة من اللیبرالیة،                للدیمقراطیة
إما حدوثهما: یمكن واقعیین سیناریوهین هناك بأن یشي المستقبل فإن لذا العالمي. االقتصاد من علیها تهیمن التي                   الحصة
كان التي – الدیمقراطیة الهیمنة تبقى أن أو اللیبرالیة، الدیمقراطیة إلى العالم في االستبدادیة الدول أقوى بعض تتحول                    أن
السیاسیة النظم بین التدافع من جدید عهد إلى الدخول قبل فقط انتقالیة لمرحلة – طویًال تستمر أن لها المخطط                     من

 المتصارعة.

 نفوذ الثروة

جو خلق هو والنفوذ القوة الدول إكساب إلى االقتصادي االزدهار طریقها عن یؤدي أن یمكن التي الوسائل أهم بین                     من
األنظمة فإن السیاسة، علماء من لیمونجي، وفیرناندو برزورسكي آدم أوضح وكما البالد. داخل االستقرار                من
من الفرد نصیب فیها یربو التي تلك – فقط الثریة الدیمقراطیات أما االنهیار. مصیرها یكون ما غالبًا الفقیرة                    الدیمقراطیة
تام أمان في تبقى أن یمكنها التي فهي – نتائج من إلیه توصال لما وفقًا دوالر، 14000 على اإلجمالي المحلي                      الناتج
لم الغربیة، أوروبا في وحلفائها المتحدة الوالیات بین جمع الذي الحرب بعد ما تحالف تشكیل فمنذ مخاطر: أي عن                     بمعزل

 تشهد أي دولة عضو في التحالف انهیارًا للحكم الدیمقراطي فیها.

أن یمكن التي األدوات من عددًا – الدیمقراطیة األنظمة استقرار على الحفاظ إلى باإلضافة – االقتصادیة القوة                   وتوفر
الدیمقراطیة كانت فعندما األدوات: هذه أهم من الثقافي النفوذ وُیعد األخرى. الدول على للتأثیر األنظمة هذه                  تستخدمها
الكتاب ألكثر موطنا – أقل بدرجة الغربیة أوروبا وكذلك – المتحدة الوالیات كانت ازدهارها، أوج في الغربیة                   اللیبرالیة



 
 

الجامعات. وأعرق تقدما، الصناعات وأكثر مشاهدة، واألفالم التلفزیونیة البرامج وأكثر العالم، في شهرة               والموسیقیین
واحد: شيء وكأنها آسیا أو أفریقیا في الشباب من كثیر أذهان في األشیاء هذه كل تمثلت الماضي، القرن تسعینات                     وخالل
یؤدي ما وهو الغربیة، الحیاة أسلوب تبني في الرغبة لدیهم توفرت المتضخمة، الغرب ثروات من ینهلوا أن تطلعهم                    فمع

 بالضرورة إلى استنساخ النظام السیاسي الغربي.

داالس مسلسل بث بدأ فعندما كبیرة. درجة إلى السیاسي النفوذ بسط سّهل الثقافیة والمكانة االقتصادیة القوة من المزیج                    هذا
السوفییت المواطنین أن الطبیعي فمن المثال، سبیل على الماضي، القرن ثمانینیات في السوفیتي االتحاد في                 األمریكي
فیه، یعیشون الذي المادي الحرمان وبین المتحدة الوالیات في الراقیة األحیاء لسكان الضخمة الثروة بین یقارنون                  كانوا
ذلك بعد البارزین، المسلسل نجوم أحد هاجمان، الري وكان االقتصادي. لنظامهم الكبیر التراجع سبب عن                 ویتساءلون
إنه وأضاف [السوفیتیة].” اإلمبراطوریة سقوط عن مباشر غیر أو مباشر بشكل مسؤولین كنا “لقد قائًال: یتباهى                  بسنوات
الذي وهو لدیهم، القدیم الطراز من جشعُا كان ولكنه السوفییت، المواطنین جانب من للمثالیة “تطلع إلى األمر یعزي                    ال

 دفعهم إلى الشك في سلطة بالدهم.”

في السیاسیة األحداث على تؤثر كأن خشونة، أكثر مواقف تتخذ أن االقتصادي بتفوقها الغربیة الدیمقراطیات                 وتستطیع
باستبعادها التهدید خالل من أو العالمي االقتصادي النظام في الدول هذه بإدراج الوعود إطالق طریق عن األخرى                   الدول
االتحاد مثل منظمات إلى االنضمام احتمال مثَّل القرن، هذا من األول العقد وخالل العشرین القرن تسعینیات ففي                   منه.
بما آسیا، من وأجزاء وتركیا الشرقیة أوروبا في الدیمقراطیة لإلصالحات قویة حوافز العالمیة التجارة ومنظمة                 األوروبي
االستفادة من الدول بعض حرمت التي – الغربیة العقوبات ساعدت الوقت، نفس وفي الجنوبیة. وكوریا تایالند ذلك                   في
سقوط وفي الخلیج، حرب أعقبت التي السنوات خالل حسین صدام العراقي الرئیس احتواء في – العالمي االقتصاد                   من

 الرئیس الصربي سلوبودان میلوسیفیتش بعد الحرب في كوسوفو، حسب زعم البعض.

الدیمقراطیات موقف تعزیز إلى أیضا هذا أدى وقد عسكریة. قوة إلى بسهولة االقتصادیة القوة تحویل یمكن فإنه                   وأخیرًا،
ورفع بالقوة، الدیمقراطیة األنظمة إسقاط من األخرى الدول تمكن عدم كذلك وضمن العالم، مستوى على كثیرًا                  اللیبرالیة
نفسه، الوقت وفي نادرًا. أمرًا العسكریة القوة الستخدام اللجوء جعل خالل من األنظمة لهذه المحلیة الشرعیة شأن                   من
الدول تأثرت وقد األرض. على دائم تأهب حالة في والبقاء الدبلوماسي، النفوذ خالل من الدیمقراطیة نشر على ذلك                    شجع
بالمزایا كبیر بشكل – وأوكرانیا بولندا مثل رئیسیة، سلطویة وقوة كبرى دیمقراطیة قوة بین جغرافیًا تقع كانت                   التي
السیاسیة األنظمة بتقلید السابقة المستعمرات وقامت الغرب. مع التحالف یوفرها كان التي الكبیرة والعسكریة                المادیة
إلى الكاریبي جزر من البرلمانیة الدیمقراطیات انتشار عنه نتج مما االستقالل، على حصلوا أن بعد السابقین                  لحكامهم
أمام الطریق الغربي العسكري االحتالل مهد – والیابان ألمانیا – األقل على كبیرتین حالتین وفي إفریقیا. شرق                   مرتفعات

 إدخال دستور دیمقراطي نموذجي.

نشر في االقتصادیة القوة لعبته الذي الدور إلى بجدیة ننظر أن دون الدیمقراطي القرن قصة نفهم أن یمكن ال                     باختصار،
مستقبل بشأن مستنیرة قراءات إجراء المستحیل من أنه أیضا یعني وهذا العالم. حول اللیبرالیة الدیمقراطیة                 قیم
الدیمقراطي الحلف لقوة المتوقع النسبي التناقص یحدثها قد التي اآلثار في جدیًا التفكیر دون اللیبرالیة                 الدیمقراطیة

 االقتصادیة خالل السنوات والعقود القادمة.

 مخاطر التدهور

كانت حیث الغربیة، وأوروبا الشمالیة ألمریكا جید بمستقبل تبشر االستقرار” یوّلد “الثراء فرضیة أن األولى للوهلة                  یبدو
غیر فمن نسبیًا، قوتها معدالت هبوط حال في وحتى رسوخًا. األكثر هي اللیبرالیة الدیمقراطیة مؤسسات زالت                  وال
فیها تتجه التي العتبة دون ما إلى المثال سبیل على فرنسا أو كندا في للثروة المطلق المستوى ینخفض أن                     المرجح
العدیدة االقتصادیة السمات من واحدة سمة مجرد یكون قد الثروة مستوى بأن القول یبقى لكن الفشل. إلى                   الدیمقراطیات
اقتصادیة سمات ثالث هناك فإن وبالفعل، الثانیة. العالمیة الحرب بعد مستقرة الغربیة الدیمقراطیة األنظمة أبقت                 التي
وهي: الماضي، في نجاحها تفسیر على یساعد قد ما وهو الحقبة، تلك في المستقرة الدیمقراطیات في تتوفر كانت                    أخرى



 
 

ثراء أقل كانت األوتوقراطیة األنظمة أن وحقیقة المواطنین، لمعظم النمو سریعة والدخول األفراد، بین النسبیة                 المساواة
 عن األنظمة الدیمقراطیة بشكل ملحوظ.

ففي المثال: سبیل على المتحدة الوالیات في حدث ما ولنأخذ األخیرة. السنوات في تتآكل السمات هذه كل بدأت                    وقد
السكان، من المائة في واحد نسبة یتجاوزون ال الذین األعلى، الدخل أصحاب كان الماضي، القرن من                  السبعینیات
وخالل الدخل. من بالمائة 20 من أكثر على یستحوذون فهم اآلن، أما الضریبة؛ قبل الدخل من المائة في ثمانیة                     یحصدون
خالل ثابتة األجور ظلت بینما التضخم؛ نسبة لتعویض جیل إلى جیل من تقریبًا األجور تضاعفت العشرین، القرن                   معظم
بنسبة السوفییتي االتحاد اقتصاد على متفوقًا الباردة الحرب فترة طوال األمریكي االقتصاد وظل الماضیة. سنة                 الثالثین

 الضعفین أو الثالثة أضعاف، بینما هو اآلن  یزید عن اقتصاد الصین بنسبة السدس.

للغایة. ومهمًا جدیدًا تطورًا اللیبرالیة الدیمقراطیة لألنظمة االقتصادي األداء منافسة على األوتوقراطیة األنظمة قدرة                ُتعتبر
الدول من كبیرة أجزاء في أیدولوجیًا اللیبرالیة الدیمقراطیة منافسة من نفوذها ذروة في وهي الشیوعیة تمكنت                  فبینما
االتحاد حصة تتجاوز لم الحقیقة، في الرأسمالیة. مقابل قوي اقتصادي بدیل تقدیم تستطع لم نفسه، الوقت في فهي                    النامیة،
ثم الخمسینات، منتصف في تقدیر أقصى على المائة في 13 الـ حد العالمي الدخل ناتج في له التابعة والدول                     السوفیتي
تستطع لم وكذلك .1989 عام في فقط المائة في عشرة إلى ووصلت التالیة؛ العقود مدى على مطرد بشكل                    انخفضت
1950 من الفترة ففي الرأسمالي. الغرب في الحیاة أسلوب ینافس مریح حیاة أسلوب لمواطنیها توفر أن الشیوعیة                   الدول
من أقل إلى الغربیة أوروبا في الدخل مستوى ثلثي من السوفییتي االتحاد في الدخل من الفرد نصیب انخفض ،1989                     إلى
اشتراكیة “إن لینین، كتبه مقال بعنوان واضح تالعب في إنزنسبیرجر، ماجنوس هانز األلماني الكاتب قال وكما                  النصف.

 االتحاد السوفیتي كانت تمثل [أرقى مراحل التخلف]”.

لكن االقتصادي: الركود من مشابهة أشكال إلى المطاف نهایة في االستبدادیة الرأسمالیة تتبنى جدیدة نظم تتعرض                  قد
الحرة واألسواق القویة الدولة بین تجمع والتي – آسیا وشرق العربي الخلیج دول في برزت التي االستبدادیة                   الرأسمالیة
في دولة 15 بین ومن اآلن. حتى جید (اقتصادي) أداء بتقدیم تتمیز – معقول حد إلى المضمونة الملكیة وحقوق                     نسبیًا
الناجحة غیر االستبدادیة الدول تلك وحتى دیمقراطیة. غیر ألنظمة تقریًبا منهم الثلثین أن نجد للفرد، دخل أعلى ذات                    العالم
ألف 20 من أكثر إلى الدخل من فیها الفرد نصیب بارتفاع تفخر أن فیمكنها وروسیا، وكازاخستان، إیران، مثل                    نسبیا،
اللحاق في بدأت فقد الزمن، من عقدین قبل حتى كبیر حد إلى منخفضًا فیها الفرد دخل كان التي الصین، أما                      دوالر.
على أثبتتقدرتها البالد أن إال منخفًضا، یزال ال الریفیة مناطقها في الدخل متوسط أن من الرغم فعلى بسرعة؛                    بالركب
حوالي اآلن الصین في الساحلیة المنطقة تضم حیث الحضریة؛ المناطق في لمواطنیها الثروة من أعلى مستوى                  توفیر
من المالیین مئات فإن أخرى، وبعبارة مستمر. تزاید في وهو دوالرًا، 23000 یبلغ دخل بمتوسط شخص، ملیون 420                  
جمیع في ثراء األقل الدول وترى االستبدادیة”. “الحداثة علیها نطلق أن یمكن ظروف ظل في اآلن یعیشون                   الصینیین
إلى الطریق أن حقیقة على شهادة بمثابة هو الصیني لالقتصاد الرائع االزدهار هذا أن الصین، تقلد والتي العالم،                    أنحاء

 تحقیق الرخاء لم یعد بحاجة إلى خوض غمار الدیمقراطیة اللیبرالیة.

 القوة الناعمة لالستبداد

على وعالوة – األوتوقراطیة األنظمة أیدیولوجیات في الثقة من أكبر درجة تحقیق هو التحول هذا نتائج أبرز من                    كان
للتأثیر روسیا محاوالت حازت وقد الغربیة. الدیمقراطیات شؤون في للتدخل األنظمة هذه لدى الرغبة تولدت فقد                  ذلك،
روسیا تأثیر لكن الماضیین. العامین خالل االهتمام من قدر أكبر على 2016 لعام األمریكیة الرئاسیة االنتخابات                  على
تمویل في روسیا ساعدت المثال، سبیل على وفرنسا، إیطالیا ففي أكبر. كان الغربیة أوروبا أنحاء جمیع في السیاسة                    على
روسیا حققت أخرى، أوروبیة بلدان وفي عقود. مدى على السیاسیة التوجهات من االتجاهین كال في المتطرفة                  األحزاب
السابق األلماني المستشار ذلك في بما عنها، نیابة الضغط لممارسة متقاعدین سیاسیین قادة تجنید في ملحوظًا                  نجاحًا

 جیرهارد شرودر والمستشار النمساوي السابق ألفرید جوسینباور.



 
 

من اللیبرالیة؟ الدیمقراطیة األنظمة سیاسات على للتأثیر سعیها في وحیدة روسیا ستظل هل هو: اآلن الكبیر                  والسؤال
الدیمقراطیة النظم في السلطویة القوى قبل من الخارجي التدخل أن حمالتها أثبتت فقد ال.. هي: اإلجابة أن تقریبًا                    المؤكد
یحذوا لكي السلطویة األنظمة من روسیا أشباه كثیرًا یجذب مما الفاعلیة، وشدید نسبیًا سهل أمر هو داخلیًا االنقسام                    شدیدة
(نسبة الكونفوشیوسیة معاهد وتأسیس الخارج، في مواطنیها على االیدیولوجي الضغط بتكثیف فعلیًا الصین وتقوم                حذوها.
المیالد) قبل 479 حتى 551 من عاش الذي المؤثر الصیني الفیلسوف تشیو، لكونج الغربي االسم وهو كونفوشیوس،                   إلى
المبالغ حجم كبیر بشكل السعودیة العربیة المملكة رفعت الماضیین، العامین وخالل الرئیسیة. التعلم مراكز في النفوذ                  ذات
یعملون الذین المسجلین األجانب الوكالء عدد زاد مما المتحدة، الوالیات في المسجلة الضغط لجماعات تدفعها                 التي

 لحسابها من 25 إلى 145.

أكثر األولى یجعل االستبدادیة والدول الغربیة الدیمقراطیات بین والتكنولوجیة االقتصادیة القوة في التوازن تغیر كان                 وإذا
للدول الناعمة القوة صعود ویظهر قیمها. بنشر القیام األخیرة على كثیرًا السهل من یجعل فإنه الخارجي، للتدخل                   عرضة
األجنبي، واالستثمار الشعبیة، والثقافة األكادیمیة، األوساط ذلك في بما المجاالت، من كبیر عدد في بالفعل                 االستبدادیة
األنظمة في موجودة العالم في الرائدة الجامعات جمیع كانت المثال، سبیل على سنوات، بضع فقبل اإلنمائیة.                  والمساعدات
للتعلیم “تایمز” لـ استطالع آلخر ووفًقا الفجوة. هذه سد في مؤخرًا بدأت االستبدادیة الدول لكن اللیبرالیة،                  الدیمقراطیة
وروسیا الصین ذلك في بما دیمقراطیة، غیر نظم في موجودة العالم في مؤسسة 250 أفضل من 16 فإن                    العالي،

 والمملكة العربیة السعودیة وسنغافورة.

حجم من التقلیل على الدیكتاتوریة لألنظمة المتصاعدة القدرة هو الناعمة االستبدادیة القوة أشكال من شكل أهم یكون                   ربما
من یكن لم حین وفي استقائها. وطرق األخبار نشر على السابق في الدیمقراطیة األنظمة بها تتمتع كانت التي                    السیطرة
فإن المتحدة، الوالیات في واسعًا جمهورًا تجذب أن السوفیتي االتحاد باسم الناطقة “برافدا” صحیفة تحلم أن أبدًا                   الممكن
في ( CCTV) و قطر، في الجزیرة قناة ذلك في بما الدول، تمولها التي اإلخباریة القنوات الیوم تنتجها التي                     المقاطع
للرسالة الغرب احتكار نهایة هي والنتیجة بانتظام. یشاهدونها األمریكیین من المالیین تجد روسیا، في ( RT) و                   الصین

 اإلعالمیة، فضًال عن إنهاء قدرته على المحافظة على مجتمع مدني ال تؤثر فیه الحكومات األجنبیة.

 هل هي بدایة النهایة؟

بینما واقتصادیًا. ثقافیًا المهیمنة: العظمى القوة هي المتحدة الوالیات كانت الدیمقراطي، االستقرار من طویلة فترة                 خالل
الذي اقتصادي الركود ظل في أیدیولوجیًا، مصداقیتها فقدت قد السوفیتي، االتحاد مثل المنافسة، االستبدادیة الدول                 كانت
المصیر وتقریر الفردیة الحریة من أكبر بدرجة وعودًا فقط ُتعطي ال الدیمقراطیة أصبحت لذلك، ونتیجة فیه. تعیش                   كانت
في آمنة الدیمقراطیة تبقى أن فقط المفترض من یكن ولم ثراء. أكثر معیشة في األمل تبعث أیضًا كانت بل                     الجماعي،
من كبیر عدد تحول إلى للتطلع معقولة أسباب أیضًا هناك كانت بل – قائمة الظروف تلك ظلت طالما – التقلیدیة                      معاقلها

 الدول األوتوقراطیة إلى صف الدول الدیمقراطیة.

تكاد العالم مستوى على واقتصادیًا ثقافیًا األقوى هي الغربیة اللیبرالیة الدیمقراطیات فیها ظلت التي الطویلة الفترة                  لكن
اللیبرالیة، الدیمقراطیة الدول في المؤسسات تآكل على قویة مؤشرات فیه ظهرت الذي الوقت ففي نهایتها. من اآلن                   تقترب
الحكام بعض وأصبح لیبرالیة”، غیر “دیمقراطیة شكل عبر أیدیولوجي بدیل تطویر في االستبدادیون الشعبویون                بدأ

 المستبدین یقدمون لمواطنیهم مستویات معیشیة ُتنافس بشكل كبیر المستویات المعیشیة في أغنى الدول الغربیة.

إلى تقود التي الطرق أهم لكن هیمنتها. الغربیة اللیبرالیة الدیمقراطیات تستعید أن إلى نتطلع أن الطبیعي من یكون                    قد
للدول األخیرة االقتصادیة النجاحات یكون أن الممكن من حیث منازع؛ بال االقتصادي المسار هو الغایة هذه                  تحقیق
أما للدخل. كمصدر النفط على مفرط بشكل تعتمدان السعودیة العربیة والمملكة روسیا تزال فال األجل: قصیرة                  االستبدادیة
ینتهي وقد المواتیة؛ السكانیة والتركیبة المتصاعدة، الدیون على كبیر بشكل اعتمد فقد الصین في األخیر االقتصادي                  النمو
اآلثار إلى باإلضافة دیونها، من للتخلص التحرك إلى الدولة ُتضطر أن بمجرد النمو هذا على الحفاظ صعوبة إلى                    األمر
الدول اقتصادات أداء لتحسن إمكانیة هناك كانت فإذا الوقت، نفس وفي البالد. في الشیخوخة معدالت ارتفاع عن                   الناجمة



 
 

فإن الحیاة، إلى الشمالیة واألمریكیة األوروبیة االقتصادات وعودة الكبیر، للركود المتبقیة اآلثار وتالشي المتقدمة،                الغربیة
 معاقل الدیمقراطیة اللیبرالیة قد تتفوق مرة أخرى على األنظمة االستبدادیة الحدیثة.

الحذر. من كبیر بقدر واالستبدادیة الدیمقراطیة الدول بین القوى میزان تحول سرعة حول التوقعات تؤخذ أن ینبغي                   لذلك
األربعة أو الثالثة العقود خالل الغربي المحلي الناتج إجمالي نمو معدالت على خاطفة نظرة إلقاء مجرد فإن ذلك،                    ومع
الركود من تعاني الغربیة االقتصادات كانت اإلنتاجیة، نمو وانخفاض الدیموجرافي التراجع بسبب أنه سُتظهر                الماضیة
تحظى األخرى الناشئة االقتصادات من والعدید الصین تزال ال نفسه، الوقت وفي طویل. بزمن المالیة األزمة                  قبل
مكاسب تحقیق في االستمرار یمكنها الدول هذه بأن یوحي الذي األمر كبیرًا، تطوًرا تشهد أن ُیتوقع ضخمة نمو                    بمساحات

 كبیرة من خالل اتباع نفس نموذج النمو الحالي.

تحالف دعم في نشاطًا أكثر دورًا وإندونیسیا والهند البرازیل مثل الناشئة الدیمقراطیات تلعب أن في آخر أمل                   وهناك
مارك السیاسي العاِلم قال وكما مسارها. في جذرًیا تغییًرا یتطلب هذا لكن العالم. حول قیمها ونشر اللیبرالیة                   الدیمقراطیات
الخارجیة”. سیاساتها في مهم كمكون اللیبرالیة الدیمقراطیة عن “الدفاع في تاریخها مدار على الدول هذه تفكر لم                   بالتنر،
قرار على التصویت عن إفریقیا وجنوب والهند البرازیل امتنعت المثال، سبیل على القرم، جزیرة لشبه روسیا ضم                   فبعد
هذه ودعمت روسیا. ضد مقترحة كانت التي العقوبات عارضت كما الخطوة. هذه یدین المتحدة لألمم العامة الجمعیة                   في

 الدول كذلك األنظمة االستبدادیة في سعیها نحو تكریس دور أكبر للحكومات في وضع قوانین لتنظیم اإلنترنت.

أمریكا في الراسخة الدیمقراطیات من استقرارًا أقل تاریخیًا كانت الناشئة الدیمقراطیات أن سوءًا، أكثر األمور یجعل                  ومما
وكذلك تركیا، في األخیر الدیمقراطي التراجع یثیر الحقیقة، وفي آسیا. شرق من وأجزاء الغربیة وأوروبا                 الشمالیة
الدول هذه بعض تصبح أن احتمالیة والفلبین، والمكسیك وإندونیسیا األرجنتین في الدیمقراطیة عن االنحراف                مؤشرات
الدیمقراطیة القوى تعزیز من وبدًال القادمة. العقود في – مطلق استبدادي حكم إلى تعود أن أو – معیبة                    دیمقراطیات

 المتآكلة أصًال، فقد تختار بعض هذه الدول الوقوف إلى جانب القوى االستبدادیة.

ربما السابق العالمي موقعها ما بطریقة الدیمقراطیة الدول من الحالیة المجموعة استعادة احتمالیة على اآلمال عقد                  إن
الدول، من لغیرها جذبًا أقل تبدو سوف الدیمقراطیات هذه أن فهو احتماال األكثر السیناریو أما العبث. من ضربًا                    یكون

 حیث أنها لم تعد بنفس المستوى من االرتباط بالثروة والسلطة، وأنها لم تنجح حتى اآلن في التصدي لتحدیاتها.

الدول في للمواطنین أكبر جذب إمكانیة اللیبرالیة للدیمقراطیة المحفزة للمبادئ یكون أن تصور الممكن فمن ذلك،                  ومع
حال وفي الغربیة. الدول في المعیشي للمستوى مساویًا الشعوب لتلك المعیشي المستوى یكون عندما حتى                 االستبدادیة
بشكل سیعزز ذلك فإن دیمقراطیة، بإصالحات السعودیة العربیة والمملكة وروسیا إیران مثل كبیرة استبدادیة دول                 قامت
الضربة بمثابة ستكون الخطوة هذه مثل فإن ذلك، ستفعل من هي الصین كانت إذا أما الدیمقراطیة. للنظم الكلیة القوة                     كبیر

 القاضیة لصعود النظم األوتوقراطیة.

على الغربیة اللیبرالیة الدیمقراطیات فیه هیمنت الذي الطویل القرن بأن للقول أخرى طریقة الحقیقة في هذه فإن                   وأخیرًا،
الغرب حدود تخطى من الدیمقراطیة ستتمكن هل هو: اآلن المتبقي الوحید والسؤال األبد. إلى انتهى قد األرضیة                   الكرة
هل أم حقیقي عالمي دیمقراطي لقرن الظروف یهیئ أن شأنه من تحول وهو الراسخة؟ التقلیدیة ركیزتها ُیعتبر                   الذي
أنه من الرغم على (الغرب) العالم من جزء في للحكم المستدیم الشكل هي تقدیر، أحسن على (الدیمقراطیة)، ستبقى                    یاُترى

 یشهد اآلن حالة من التراجع على المستوى االقتصادٍیوالدیموجرافي. (*).

 (*) اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات
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 عن الدیمقراطیة وراهنیتها

ًأطلقت حیث دیمقراطي وانفراج اقتصادي ازدهار فترة المتتالیة العسكریة واالنقالبات االستقالل بعد سوریا               شهدت
عشرات وصدرت والیساریة والقومیة الوطنیة واالحزاب الكتل كافة عن نواب للبرلمان ووصل الدیمقراطیة               الحریات

 الصحف والمجالت التي تتناول الشأن العام وصعود للنقابات المهنیة واستقاللها .

لمفاهیم إستیرادًا ولیس الظروف على شعبوي فعل كرد لیس وطبقیة وطنیة كضرورة للدیمقراطیة الدعوة یتم عندما                  اآلن
المرحلة استحقاق لمواجهة الدیمقراطیة للحریات توسیعًا یحتم الذي الموضوعي للواقع دراسة خالل من بل                خارجیة
الدیمقراطیة المنافسة من وأجواء وتوجهاته الشعب من الغالبیة رأي وفق المستّقلة الحدیثة الوطنیة الدولة بناء                 وإستكمال

 الصحیة .

من راهنیتها فتأتي السیاسیة القوى برامج في موجودة تاریخیًا فهي لها دولة مناداة من لیس الیوم الدیمقراطیة أهمیة                    تأتي
سیاسة استدعاء وألجل الخارجي والتدخل للعنف ونبذًا وأخالقیًا وثقافیًا وسیاسیًا واقتصادیًا اجتماعیًا البالد تمتین                أجل
خالل من الجماهیر تستطیع حیث السیاسیة والعدمیة األخالقي اإلنحالل ولتفادي الجماهیر طموحات تلبي               اقتصادیة
حّرة ثقافة تخلق وأن مكتسباتها على الهجمات كل تواجه أن مالئم دیمقراطي مناخ وتّوفر الدیمقراطیة الحریات                  توسیع
من والحد الفساد على والقضاء الوطني اإلستقالل على والحفاظ النواحي كل من المجتمع وتطویر إنسانیة                 دیمقراطیة
اجل من الفلسطیني الشعب نضال ودعم المحتلة األراضي لتحریر منه بد ال ظرف وتوفیر السلبیة االجتماعیة                  الظواهر
غیر والتوزیع والعوز والعنف الدولة إرهاب وثقافة واالستبداد الفقر ضد العربیة الشعوب نضال ودعم المشروعة                 حقوقه

 العادل للثروة .

المنطقة في اإلمبریالي النفوذ مساحة تقلص عربیة دیمقراطیة دول هو العالمیة اإلمبریالیة الدوائر یخیف ما أكثر                  إن
الوحدة وتحقیق الذاتي واإلكتفاء بالزراعة واالهتمام اإلقتصاد تصنیع في الجنسیات متعددة الشركات وتنافس               العربیة
الرأسمال سیطرة عن بعیدًا والمادیة الطبیعیة للثروات الدولة -إمتالك الدیمقراطیة أي - شأنها من ألنها المأمولة                  العربیة
اجل من الشعوب نضال ودعم الشعب وسیادة المستقل الوطني والقرار الدیمقراطي الحكم من جدید نموذج وتقدیم                  األجنبي

 الحریة والخبز ضد الدیكتاتوریات واإلفقار.

 

 كیف یمكن تحدید المعارض السوري في زمن األزمة؟

 محمد سید رصاص | جریدة "الحیاة - 6 مایو 2016

لبنان إلى العسكري السوري الدخول هو مفصلي حدث خالل من األسد حافظ الرئیس لسلطة السوریة المعارضة                  تحّددت
بقیادة العربي» االشتراكي االتحاد «حزب هما حزبین، اجتماع حصیلة المعارضة كانت :1976 (یونیو) حزیران 1                 في
الوطنیة «الجبهة من األول خرج أن بعد الترك ریاض بقیادة السیاسي» المكتب الشیوعي- «الحزب و األتاسي                  جمال
البعث حزب «قیادة بـ تقول التي 1973 دستور في الثامنة للمادة معارضته نتیجة 1973 (مایو) أیار في                   التقدمیة»
مفهوم إلى وصوله بسبب 1976 (ینایر) الثاني كانون في أیضًا «الجبهة» من خرج والثاني والمجتمع»،                 للدولة

 «الدیموقراطیة» بدًال من «الدیموقراطیة الشعبیة».

لألوضاع جذري دیموقراطي تغییري طرح تبلور بدء إلى لبنان إلى العسكري السوري الدخول معارضتهما                قادت
مع بالتوازي الدیموقراطي». الوطني «التجمع بتشكیل 1979 (دیسمبر) األول كانون في ترجمته تمت الداخلیة                السوریة
بقیادة اإلسالمیة» الطالئع «تنظیم و الدین سعد عدنان بقیادة العام» «التنظیم بجناحیهما: المسلمون»، «اإلخوان كان                 هذا
1970 (نوفمبر) الثاني تشرین 16 منذ انتهجوها التي المهادنة من بعیدًا السلطة مع الصدام إلى یّتجهون العطار،                   عصام
قام هذا مع بالتوازي .1973 دستور ضد والالذقیة وحمص حماة في جرت التي مثل االحتكاكات بعض مع                   وإن
«رابطة بتأسیس شباط»، 23 «تنظیم و العرب» القومیین «حركة و العرب» االشتراكیین «حركة غادروا                عروبیون،



 
 

المؤتمر «موضوعات صدور عند النظام». «إسقاط شعار رفعت التي 1976 (أغسطس) آب في الشیوعي»                العمل
طرحه بسبب «المكتب» تنتقد العمل» «رابطة كانت «1978 األول كانون السیاسي- المكتب الشیوعي- للحزب                الخامس

 التغییري الذي یغیب عنه شعار «إسقاط النظام».

البعث لحزب القومیة للقیادة التابع السوري التنظیم مع «المكتب» و «االتحاد» اختلف «التجمُّع» تشكیل مفاوضات                 عند
مع التالقي إلى یّتجهون األخیرین جعل ما الممكنة» الوسائل بكل النظام «إسقاط عبارة بإضافة طالب الذي بغداد                   في
حزیران 16 في حلب في المدفعیة مدرسة حادث منذ السوریة السلطة مع مسلحة مجابهة في دخلوا الذین                   «اإلخوان»
العراقیین» «البعثیین عن «التجمع» یفصل معارض كخط الفیصل هو الجذري» الدیموقراطي «التغییر كان :1979              
أشهر ستة وبعد ،1980 آب في النظام. إسقاط أجل من كوسیلة المسلمین» اإلخوان «جماعة لـ المسلح العنف أیدوا                    الذین
أن معتبرة النظام إسقاط شعار أولویة عن الشیوعي» العمل «رابطة تخّلت «الرابطة»، معتقلي عن السلطة إفراج                  من
وریث بضرب 1982 (مارس) آذار في السلطة تقوم أن قبل المسلمین اإلخوان جماعة ضد تكون أن یجب                   األولویة

 الرابطة منذ آب 1981 «حزب العمل الشیوعي» بعد شهر من انتصارها العسكري- األمني على «اإلخوان» في حماة.

وخصوصًا «اإلخوان»، ذلك في وتبعه «اإلصالح» إلى «التغییر» شعار عن «التجمع» تخلى 1989 األول كانون                 في
بعد ما فترة في الجدید)، (العهد تجاه األخیر كان وقد ،1996 عام للجماعة العام المراقب منصب البیانوني علي تولي                     بعد
(أكتوبر) األول تشرین 16 في الترك. ریاض من اعتداًال أكثر ،2000 حزیران 10 في األسد حافظ الرئیس                   وفاة
التغییري، البرنامج إلى العودة على دمشق» «إعالن تأسیس عند االشتراكي» «االتحاد و والترك البیانوني اجتمع 2005                
التجاه " العمل" حزب و" «االتحاد» رفض كان 2007 األول كانون 1 في «اإلعالن» انشقاق إلى قاد ما                    ولكن،
«الخط تشكیل إلى قاد ما ،2005 ولبنان 2003 عراق في جرى كما داخلي» تغییر احداث أجل من بالخارج                    االستعانة
الناصریین ضم للتغییر دیموقراطي وطني خط عبر «اإلعالن» و «السلطة» خطي عن للتمایز 2008 عام                 الثالث»

 والماركسیین وحزبین یساریین كردیین.

السوریة األزمة زمن في السوري المعارض لتحدید ضروریة السوریین للمعارضین التخومیة التحدیدیة المقدمة               هذه
في أو السجن في أكان ماضیه عن النظر وبغض األزمة، زمن في السوري المعارض :2011 آذار 18 منذ                    البادئة
عنها وناتج عمیقة داخلیة أسباب على أساسًا مبني السوري الشارع في الحراك إن یقول من هو بیته، في قاعدًا أو                      السلطة
الالحقة المحاوالت عن النظر وبغض غیره، أو الجامع في یتجّمعون، أین من أو فیه المتحركین عن النظر                   وبغض
النظام بین توازني استعصاء من الناتجة السوریة، األزمة وأن السوریة، األزمة استغالل والدولي اإلقلیمي                للخارَجْین
«الخط لـ استمرار هي التي التنسیق»، «هیئة قالت حلوًال، تتطلب اآلخر، على التغلُّب أحدهما یستطیع ال                  والمعارضة
«التغییر بـ ،2011 حزیران 25 في تأسیسها عند «PYD الدیموقراطي- االتحاد «حزب في تمّثل تطعیم مع                  الثالث»
«المجلس قال فیما والسلطة»، المعارضة بین وتسویة اتفاق من «ینتج انتقال عبر ولكن الدیموقراطي»                الوطني
«إسقاط ،ب 2011 األول تشرین 2 في تأسیسه عند جدیدة تطعیمات مع دمشق» «إعالن وریث وهو                  الوطني»،
مارسه الذي القذافي ضد اللیبي» «السیناریو لـ سوري تكرار عن وبحث المعارض» المسّلح «العنف تأیید مع                  النظام»

 «الناتو» عام 2011.

وإن حتى ماضیه عن النظر وبغض السوریة، المعارضة خارج أصبح «الحراك» لـ ومضادًا سلبیًا موقفه كان من                   كل
 كان في السجون والزنزانات في مرحلة ما قبل 18 آذار 2011.

«العنف و بالخارج» «االستعانة موضوعي على االنقسام وكان وإسقاطیین تغییریین بین السوریة المعارضة               انقسمت
 المسلح المعارض» في مرحلة 2011- 2014.

أصبح 2012 آذار منذ تدویلها ثم ومن 2011 أیلول منذ وأقلمتها تعریبها إلى األزمة «سوریة» تجاوز تم                   عندما
«طرق و المتجابهة» السوریة القوى من «الموقف و األزمة» «أسباب أمام فقط یفترقان ال «الموالي» و                  «المعارض»

 حلول األزمة ومضامینها» بل یختلفان أیضًا في الموقف من القوى اإلقلیمیة والدولیة الداخلة في األزمة السوریة.



 
 

الموالین یقسم كلها یشملها خطي النقسام میدانًا األربعة المواضیع هذه كانت السوریة األزمة من سنوات خمس                  خالل
إلى التنسیق» «هیئة تتجه لم حیث روسیا من الموقف هو الوحید االستثناء كان متوازیین. خندقین إلى                  والمعارضین
مع للحل، مفتاحًا «االئتالف»، ،ووریثه «المجلس» بخالف اعتبرتها، بل مضاد كطرف معها التعامل عدم أو                 معاداتها
في جنیف» «بیان ثم 2012 آذار 21 في عنان» «مبادرة األولى محطته كانت الذي «التدویل» مرحلة في                   واشنطن،
حكم «هیئة في بینهما بالتشارك تترجم والمعارضة السلطة بین تسویة عبر تغییري بانتقال قال الذي 2012 حزیران 30                  

 انتقالیة تملك كامل السلطات التنفیذیة».

وتحت البیان هذا حول الخالف خالل من واإلسقاطیین التغییریین بین السوریة المعارضة انقسام زاد جنیف» «بیان                  مع
جنیف» «بیان باب هناك أصبح ولكن «االئتالف»، و «المجلس» عن بالتمایز قبلته التي «الهیئة» ذاتها:                 المباني
من جمیل قدري الدكتور إقالة من فترة بعد 2014 عام الشعبیة اإلرادة لحزب حصل كما «المعارضة»، بیت إلى                    للدخول
معارضون بها قال طروحات عبر «المعارضة» بیت من للخروج بابًا الباب هذا كان فیما الوزراء، رئیس نائب                   منصب
أو دمشق في سواء جنیف»، «بیان و «التدویل» من بعیدًا موازیة»، «مفاوضات بإجراء تقول 2014 منذ                  سوریون
االنتقال» عبر «التغییر عن بعیدًا «تسویة» انتاج أجل من البریكس مجموعة دول عواصم احدى أو موسكو أو                   طهران
في المعلم ولید السوري الخارجیة وزیر قال كما حكومة» إلى حكومة من «انتقال أو الحالي الدستور خیمة تحت                    لتكون

 مؤتمره الصحافي في 12 آذار 2016 ولیس «انتقال حكم» عبر «هیئة الحكم االنتقالیة» التي یقول بها «بیان جنیف».

خط على السوریة المعارضة في االنتقال» عبر «التغییر خط انتصر 2015 من األخیر الشهر في الریاض مؤتمر                   منذ
«جنیف صعوبات أمام :«3 «جنیف إلى وصوًال نیویورك في 2254 القرار إلى الطریق هو هذا وكان النظام»،                   «إسقاط
و للمفاوضات» العلیا «الهیئة من بعیدًا سوریة» «أوسلو إلى أقرب جدیدًا خطًا السوریین المعارضین بعض یطرح «3                 
عبر «التغییر من بعیدًا مصغرة، إقلیمیة - دولیة رعایة تحت سوریة»، «تسویة عمل إلى باالتجاه یقول ،«3                   «جنیف
الصالحیات كل لها «حكومة صیغة خالل من حكومة» إلى حكومة من «االنتقال وبین بینه وسطًا حًال لیكون                   االنتقال»
«التسویة أن یدركون ال هؤالء انتخابات. ثم ومن جدید دستور إعداد على تشرف واألمن» الجیش عدا ما                   التنفیذیة
«الهیئة و السوریة» «السلطة بین سوى تكون أن یمكن ال الراهنة، السوریة اإلقلیمیة- الدولیة- الموازین وفق                  السوریة»،
للمفاوضات» العلیا «الهیئة من بدیل ال وأن ،«2 فیینا «لقاء في ولد الذي الریاض مؤتمر من المنبثقة للمفاوضات»                    العلیا
سیكون أخرى «تسویة» كل وأن ،«3 «جنیف یوجد ال دونها من وأنه أوغیرها، موسكو بمنصة تطعیمها یمكن                   ولكن
طرفها احتراق سوى مآلها یكون ولن لتحقیقها، تكفي ال المعارضین من حاملیها أكتاف ألن األرض، على الفشل                   مصیرها

 المعارض، فیما تبقى خیارات السلطة السوریة مفتوحة أمام كل تسویة مقبلة.

 

 إنعاش األدوار وتأجیل اآلمال

بریقه السوریة األزمة أفقدته الذي المقاومة" ل"محور الروح السوریة األراضي على اإلسرائیلیة االعتداءات               أعادت
ولي السعودي الشاب ابتسامة كانت .بالمقابل له اإلنعاش أوكسجین وأعاد اإلسرائیلیة الطائرة إسقاط أتى أن إلى                  وامتداده
تكریمًا العالم في فندق أفخم في أرضًا خصومه جمیع رمي من تمكن أن بعد وخصوصًا التردد تعرف وال مزهوة                     العهد
یراه ما یخدم وما المملكة أرض غیر على ملیاراتهم تتساقط ال حتى الحائط بعرض یضربها أن یشأ لم التي القرابة                      لصلة
تكریمًا بالذهب تخشخش وجیوبه تباعًا زارها والتي بها، تؤیده التي العولمة عربة على والمحمولة المرجو لدورها                  مناسبًا
المالك األمیر صورة تناقض عن العقول وتبطل والعیون اآلذان تصّم مراهم الدراهم ففي العصر لغة على وسیرًا                   لمستقبله
وشفط اإلرهاب یحارب مثلها أصبح التي الكبرى، العولمة عواصم على فلوسه یرشرش وهو والعشرین الواحد القرن                  في
على رجلیه یدق وهو الجدیدة العولمة لغة یفهم لمن الصریحة االبتسامة إنها منطقتنا، شعوب لقمة من االستبداد تركه                    ما
فالمهمة األمراء، مقاسات على المرتبة المنظومة داخل الحریرّیة عباءته تطایر من تبدو برشاقة االستقبال ساللم                 درجات
إسرائیل لدور وإنعاش وتناغم وضوح بكل القرن" "صفقة في أساسي والدور مطلوب هو مما ألبعد تصل یبدو                   كما
بضاعتهما كسدت أن بعد أُلقهما للطرفین ویعید هدفًا ذلك لغیر الطمس یجعل ما اآلخر الطرف في لمناوئیه                   وأوكسجین
منطقتنا في الحروب تتوقف ال كي الرأسمالیة العولمة مراكز تحییه األدوار في تكامل إنه تجارتهما. أدوات الصدى                   وعال



 
 

الجیوب تنتعش الحروب ففي آمالنا ویشتت وجودنا ینهك ما وهو المتوسط إلى إیران من شعوبنا تطلعات جمیع                   وتؤّجل
وعدم األدوار هذه إنعاش وإن المؤمنون، البعض أیها الرحمن، طرد ویتم الشیطان وینتعش الشعوب، دماء مصاصي                  عند
المجّرب تجربة معها یفید ال األدوار هذه مواجهة وإن الوراء، إلى یعیدنا إنما لبالدنا والدماء الحروب عن                   التوقف
وتقاوم تواجه الحقوق، وإحقاق والفساد الهدوء وإیقاف اإلنسان بتقویة بل والخارجیة الداخلیة الصراعات في                واالنزالق

  بسیادة القانون وبالدخول في التنمیة وتحدیث التعلیم وبقاء اإلنسان فوق أرضه ال تحت التراب أو رماد في الهواء.

 فمن تقاومون إذًا أیها المَدعون أخبرونا فالجمیع معكم ضدنا یقاومون نمونا وتحررنا واستقاللنا نحن الشعوب.

 

 تواریخ سوریة:

 هؤالء حكموا سوریا منذ االستقالل

بعضهم حكم فترات كانت ،1946 نیسان/أبریل 17 في فرنسا عن استقاللها منذ رئیسًا 21 سوریا حكم على                   توالى
 مؤقتة، وهم على الشكل التالي:

 1- شكري القوتلي (المرة األولى): من 17/8/1943 حتى 30/3/1949.

 2- حسني الزعیم: استلم بموجب انقالب عسكري من 30/3/1949 حتى 14/8/1949.

 3- محمد سامي حلمي الحناوي (رئیس المجلس العسكري األعلى): 14-15/8/1949 ، تولى الرئاسة لیوم واحد.

 4- هاشم األتاسي (المرة األولى): من 1949 إلى 1951، وانتهت رئاسته بانقالب الشیشكلي في 28تشرین ثاني1951.

 5- أدیب الشیشكلي (المرة األولى): 2-3/12/1951، تولى الرئاسة لیوم واحد.

 6- فوزي سلو: من 3/12/1951 حتى 1/7/1953، واستلم بعد انقالب عسكري.

 7- أدیب الشیشكلي (المرة الثانیة): من 11/7/1953 حتى 25/2/1954، ثم اغتیل في البرازیل عام 1964.

 8- مأمون الكزبري (المرة األولى): 25-28/2/1954، ثالثة أیام انتقالیة.

 9- هاشم األتاسي (المرة الثانیة): فترة الحكم: 1954-1955 سنة واحدة .

العصر في العربیة الوحدة دعاة أبرز من وهو .22/2/1958 حتى 6/9/1955 من الثانیة): (المرة القوتلي شكري -10                 
سوریا وحدة أجل من 1958 عام الناصر عبد جمال للرئیس طواعیة الحكم عن یتنازل عربي رئیس وأول                   الحدیث،

 ومصر. توفي عام 1967.

العربیة الجمهوریة اسم تحت وسوریا مصر بین الوحدة اتفاقیة بموجب األمور زمام تولى الناصر: عبد جمال -11                 
 المتحدة، من 22/2/1958 حتى 29/9/1961. انتهت مدة حكمه بانفصال الدولتین عن بعضهما.

 12- مأمون الكزبري (المرة الثانیة): تولى الحكم مؤقتا من 29/9/1961 حتى 20/11/1961.

حتى 20/11/1961 من الرئاسیة االنتخابات على اإلشراف بغرض مؤقتا الحكم تولى النص: عزت -13              
 14/12/1961، وكان حینها رئیسا للوزراء.

 14- ناظم القدسي: من 14/12/1961 حتى 8/3/1963. توفي في األردن عام 1997.



 
 

المسلحة. والقوات للجیش عامًا قائدًا ذلك قبل وكان ،27/7/1963 حتى 23/3/1963 من حكم األتاسي: لؤي -15                
 توفي عام 2003.

عاد ثم بالعراق المنفى في عاش .23/2/1966 حتى 27/7/1963 من الجمهوري المجلس رئیس الحافظ: أمین -16                
 عام 2003.

إنشاء اتفاق توقیع عهده في تم .1970 الثاني\نوفمبر 16تشرین حتى 1966 فبرایر/شباط من األتاسي: الدین نور -17                 
 سد الفرات. توفي عام 1992.

 18- أحمد الخطیب: من نوفمبر/تشرین الثاني 1970 حتى فبرایر/شباط 1971، تولى الرئاسة ألربعة أشهر فقط.

 19- حافظ األسد: من 22/2/1971 حتى 10/6/2000.

الرئیس بوفاة المنصب شغور بعد مؤقتا الرئاسة تولى ،17/7/2000 حتى 10/6/2000 من خدام: الحلیم عبد -20                
 حافظ األسد.

 21- بشار األسد: من 17 یولیو/تموز 2000 حتى اآلن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع واالقتراحات على الرابط التالي:

www.facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org 

 موقعنا على "الحوار المتمدن":

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