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 العدد (٢٣) – كانون األول / دیسمبر ٢٠١٨
 

 

 

 االفتتاحیة:

 قرار ترامب باالنسحاب العسكري األمیركي من األراضي السوریة: محاولة لمقاربة الحدث

 

 مع انتصار البیت األبیض على الكرملین في الحرب الباردة بخریف 1989 أصبحت أهمیة تركیة أقل عند واشنطن ولیست بمثل
 ماكانت في الحرب الباردة.حاول األتراك زیادة قیمتهم من خالل طرح فكرة (عالم تركي یمتد من بحر إیجة حتى تركستان الصینیة)،
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 وهي فكرة قدمها الرئیس التركي توركوت أوزال قبیل وفاته عام 1993، الستیعاب الفراغ السوفیاتي في الجمهوریات االسالمیة
 ذات الثقافة التركیة:أذربیجان- تركمانستان- أوزبكستان- كازاكستان- قرغیزیا. لم تنجح فكرة أوزال ولم تسوق عند األمیركان،وقد

 كان موت هذا المشروع،مع سد أبواب االتحاد األوروبي أمام األتراك ،مترافقًا مع صعود االسالمیین األتراك،أوًال نجم الدین أرباكان
 في التسعینیات،ثم تلمیذه رجب طیب أردوغان.حاول أردوغان ،في ظرف الصدمة األمیركیة إثر 11سبتمبر2001،تسویق اسالمیته
 ك"نموذج أمیركي للعالم االسالمي"في مواجهة تنظیم القاعدة. تعاطى األمیركان بإیجابیة مع هذا الطرح األردوغاني،الذي كان یشمل
 تسویق (التنظیم العالمي لإلخوان المسلمین)عند البیت األبیض،وقد ظهرت ترجمات ذلك عام2005من خالل الضغط األمیركي على

 الرئیس المصري حسني مبارك لمشاركة (االخوان المسلمون)في انتخابات مجلس الشعب،ثم في مشاركة الفرع االخواني العراقي،أي
(الحزب االسالمي)،في وزارة نوري المالكي بأیار\\مایو2006وهو ماكسر مقاطعة سنة العراق للعملیة السیاسیة التي كانت منذ عام

 2003برعایة أمیركیة- ایرانیة في عراق مابعد صدام حسین.في عام2011ومع االنفجارات في خمس جمهوریات عربیة ظهر
 تحالف أوباما- أردوغان كظهیر لتوصیل (االخوان المسلمون)للحكم في تونس ومصر أوللمشاركة به في طرابلس الغرب وصنعاء

 وفي تزعیمهم المعارضة السوریة من  خالل "المجلس الوطني السوري".

 هنا،مع الغطاء األمیركي لعملیة اسقاط حكم (االخوان المسلمون)في مصر في 3یولیو2013،والذي یقال أن ذلك حصل  بضغط (
 وزارة الدفاع- البنتاغون) من دون رضا البیت األبیض،من المالحظ دخول العالقات التركیة- األمیركیة في التوتر واالفتراق،وهو

 ماظهر أساسًا في الملف السوري.إثر فشل محاولة االنقالب  العسكریة التركیة في 15تموز\یولیو2016، والتي هناك مؤشرات
 كثیرة عن رضا أمیركي عنها،اتجه أردوغان نحو موسكو،وقد كانت مساهمة األتراك أساسیة في سقوط حلب والغوطة وشمال

 حمص من أیدي المعارضة السوریة المسلحة،ولوالأنقرة ماكانت موسكو قادرة على انشاء (مسار أستانة )والعلى جعل مفاوضات
 جنیف تقلص إلى (السلة الدستوریة)من دون السالل الثالث األخرى،وهو ماتم تكریسه عبر "مؤتمر سوتشي للحوار"في 30كانون
 ثاني\\ینایر2018.قبض األتراك من الروس ثمنًا مرتفعًا مقابل ذلك،أوًال شریط جرابلس- الباب- إعزاز(2016)ثم عفرین (كانون

 ثاني2018)ثم اتفاق ادلب بین بوتین وأردوغان(17أیلول2018).كان ابتعاد أردوغان عن واشنطن سببه تخلي األخیرة عن تحالفها
 مع (االخوان المسلمون)،وكان اقترابه من موسكو بسبب اتجاه أمیركي لتكریس شبه دولة للفرع السوري لحزب العمال الكردستاني

 في شرق الفرات السوري منذ أیلول\سبتمبر2014.

 في 19كانون أول\دیسمبر2018أعلن الرئیس دونالد ترامب عن قراره بسحب القوات األمیركیة(خمسة آالف جندي أومتعاقد)من
 األراضي السوریة.في نیسان\إبریل الماضي أبدى نیة في ذلك،ثم مالت الموازین لصالح البنتاغون الذي كان یرى البقاء في

 سوریة،وفي آب\أغسطس تم االعالن في واشنطن عن أن البقاء في سوریة مرهون بتحقیق أجندات ثالث:انهاء داعش- انهاء الوجود
 العسكري االیراني والموالي لطهران في سوریا- تنفیذ تسویة سیاسیة سوریة على أساس القرار2254.یبدو ترامب وقد خرج
 منتصرًا في معركته ضد البنتاغون وقد أعلن غداة قراره،في تغریدة تویتر، بأن الوالیات المتحدة  لن تكون "شرطي الشرق

 األوسط".على األرجح هو اختار أردوغان وترك صالح مسلم لمصیر المال مصطفى البرزاني إثر اتفاقیة الجزائر بین شاه ایران
 وصدام حسین عام1975. من الممكن أن تكون حساباته بأن هجوم تركي وشیك على شرق الفرات ،مع بقاء القوات األمیركیة

 هناك،سیوصل التوتر األمیركي - التركي إلى ذروة قد تدفع أردوغان لترك عضویة حلف األطلسي.ترامب یراهن بقراره على صدام
 روسي- تركي في سوریا وهو بالتأكید قد راقب الغیظ الروسي المكتوم من عدم تنفیذ أردوغان لبنود اتفاق إدلب مع بوتین ،وبالتالي

 هناك مراهنة أمیركیة على فرط مسار (أستانة)و(ثالثي سوتشي). بالتزامن مع قرار ترامب  كان هناك ضغط أمیركي كبیر على
 دیمستورا من أجل عدم قبول مقترحات موسكو لمرشحي المجموعة الثالثة الخاصة باللجنة الدستوریة السوریة،مماأدى لفشل تشكیل

 األخیرة.عبر هذا وذاك یقلب األمیركان الطاولة في الملف السوري ویعیدون األزمة السوریة إلى المربع األول. في الموضوع
االیراني لن یتجه ترامب لسیاسة المهادنة وكسر سیاسة الصدام مع طهران التي بدأها مع سحب توقیع واشنطن على اتفاق 2015
 النووي. یمكن لالنسحاب األمیركي من سوریا أن تكسب طهران منه على المدى القصیر ولكن مسار األمور من المحتمل كثیرًا أن
 یؤدي لتناقضات ایرانیة مع موسكو وأنقرة،ومن المرجح أن موسكو لن تقبل بعد خروج واشنطن من سوریا بشریك لها في الملف

  السوري،المن شركائها األمیركان في القرار2254،والمن شریكیها التركي واالیراني في (األستانة)و(سوتشي).

 

 ١٩ كانون األول ٢٠١٨: منعطف سوري؟
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 قرر الرئیس األمیركي ترامب سحب قواته خالل ستون إلى تسعین یومًا من سوریا قائال: «ال نرید دور شرطي الشرق األوسط..
 وعلى اآلخرین قتال داعش».

 مما سبب ردود فعل اختلفت بین معارض ومؤید لقراره هذا.

 بدأ االعتراض والقلق ضمن جنراالت جیشه فكانت استقالة كل من وزیر الدفاع األمیركي جیمس ماتیس ومبعوث الوالیات المتحدة
 للتحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب بریت ماكغورك الذي صرح: (حتى لو أن نهایة سیطرة داعش على األراضي باتت في متناول الید
 اآلن فإن االنتهاء من التنظیم سیستغرق وقتا طویال، ال أحد یقول أن المهمة قد أنجزت بالطبع لقد تعلمنا دروسا كثیرة لذا نحن نعرف
 أنه ال یمكننا فقط حزم األمتعة والرحیل بمجرد أن یتم تحریر األراضي) وأما من الجمهوریین أیضا فاعتبرا عضوي مجلس الشیوخ

 السناتور ماركو أنطونیو روبیو والسناتور لیندسي غراهام أن القرار خاطئ ومفاجئ وسیظل یطارد أمیركا ألعوام.

 لم یختلف الموقف الرسمي لبریطانیا وفرنسا وألمانیا وإسرائیل حول قرار الرئیس األمیركي فجمیعهم اعتبروه قرارا متسرعا.

 التدخل في سوریا:

 باراك أوباما اعتلى سدة الحكم عام 2009 أي عقب اندالع األزمة االقتصادیة األسوأ من نوعها منذ أزمة عام 1929 فكان أهم ما
 جاء في بیانه االنتخابي أن االقتصاد أوال وسحب القوات األمیركیة من خارج الوالیات المتحدة وعدم الزج بالجیش األمیركي بحروب
 خارج أراضیه، واالنكفاء عن التدخل بالقضایا البعیدة عن الوالیات المتحدة األمیركیة وتخفیض میزانیة مكافحة اإلرهاب، فعمل على
 االنسحاب من الشرق األوسط باتجاه الشرق األقصى لیعكر هدوء الهادي بحصاره للصین عدوه األول وما إن بدأ الربیع العربي في

 تونس لیمتد خارجها وأصال إلى سوریا عبر بوابة درعا كان البد وفق منطق المصلحة للغرب عموما وأمیركا خصوصا من
 استغالله.

 تعقید المسألة السوریة وخصوصیتها لیست عوامل كافیة لتدخل أمیركي وغربي فوجب  حدوث تضخم اإلرهاب لیصل إلى مستوى
 أن یوضع على مكتب الرئاسة األمیركیة في البیت األبیض.عرفنا تنظیم داعش في العراق وسوریا یوم9نیسان 2013وأدركنا

 بظهوره قدرة الغرب وأمیركا وفروع المخابرات الدولیة واإلقلیمیة على استغالل أو خلق كیانات في منطقتنا تحول صیغة وكیانات
 المجتمعات إلى حالة ال یمكن فیها االعتماد على قدرة أفراد أي مجتمع على الحفاظ على الكیان االجتماعي أو تفعیل حمائیة هویاتیة

 في وجهها لنجد هذا التنظیم كیان احتمالي أكثر من كونه كیان یملك إیدیولوجیا یمكن مصارعته بالسیاسة أو الفكر أو مقاومته
 اجتماعیا.

 الدول االمبریالیة التي لم تهتم یوما لقضایا التنمیة والعدالة والحریة والمواطنة بل على العكس تماما من ذلك ووضح ذلك في مشاریع
 الدساتیر المقدمة لسوریا مثال لكنها استیقظت لتخیالت هوسیة تعبر عنها تنظیمات مارقة كداعش هذا التنظیم الذي لم یستطع تحصیل

 أي نوع من أنواع الهیمنة االجتماعیة (بحسب المفكر الماركسي انطونیوغرامشي).أي أن داعش ال تشكل أي خطر على األمن
 القومي األمیركي ولم تحقق مكاسب ال اجتماعیة وال سیاسیة وأسلوبها في القتل والترعیب والترهیب سبب تمردا ونفورا ضدها لم
 یكن مدعوما دولیا إال باتجاه األكراد.. أراد األمیركي أن یثبت إبرة فرجاره لرسم الدوائر فكان الشمال الشرقي االختیار األنسب له

 جغرافیا ودیمغرافیا، فاألكراد هم األكثر حاجة للدعم واألكثر قابلیة للتعاون وباألجر األدنى بسبب ضعفهم والعداء المتبادل مع الجوار
 مع ما ترافق بانقالب سیاسة الرئاسة األمیركیة على االخوان المسلمین منذ عام 2013 الذي أدى إلى خالف أمیركي_ تركي، فرأى

 األول بأكراد سوریا كیان متجانس غیر مطیف لم تنجح فئات مدعومة من تركیا وغیرها في شق صفوف األكراد فصاروا الكیان
 الوحید القادر على التنظیم واالستقرار السیاسي واألمني. عملوا على إیجاد تباین موجود في مخیلتهم فقط بین منظمة كانوا قد

 صنفوها عام 1997 إرهابیة (حزب العمال الكردستاني) وقوة حلیفة لهم ومدعومة بشكل مباشر منهم هي (االتحاد الدیمقراطي).

 هل أتت القواعد األمیركیة وقوات التحالف لمحاربة اإلرهاب أم لتقود الدفة وتوزع المهام عن قرب؟!

 رحل باراك أوباما وأتى رئیس شعبوي من یمین الحزب الجمهوري یغرد منفردا خارج السرب نقل السفارة األمیركیة إلى  القدس
 وأبطل اتفاق سابقه مع إیران وقالها _على عادة الجمهوریین_ بشكل واضح وصریح لن نخرج من سوریا إال بثالثة شروط  :انهاء

 داعش- اخراج القوات االیرانیة والموالیة لطهران من سوریا- تحقیق تسویة سیاسیة على أساس القرار 2254.
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 القوات اإلیرانیة لم تخرج من سوریا والسید دیمستورا انتهت مهمته ولم ینجح بتشكیل اللجنة الدستوریة في موعدها المحدد والحل
 بالنسبة للقوى اإلقلیمیة والدولیة الفاعلة یتجاوز عاصمة وبلد اسمه سوریا لیشمل عدة ملفات تصل ألوكرانیا وطهران فهل كان جدیا
 بتصریحه األخیر حول انسحاب قواته التدریجي من سوریا أم هي رسالة للداخل األمیركي بعد انتصار الدیمقراطیون انتصارا كبیرا

 الشهر الفائت حیث انتزعوا السیطرة على مجلس النواب ألول مرة منذ ثماني سنوات والخسارة التي لحقت به وبحزبه في االنتخابات
 النصفیة األمیركیة؟

 شخصانیة ترامب وفائض القوة التي یملكها جعلته یصدر هكذا قرار یستطیع التراجع عنه متى أراد كما جاء في بیان رسمي للبیت
 األبیض على لسان متحدثه سارة ساندرز :(هذه االنتصارات على داعش في سوریا ال تشیر إلى نهایة التحالف أو حملته)؟

 وفي حال بدأ االنسحاب اآلن أم طال فهل وعت القوى الكردیة لكونها أداة وظیفیة أو أقرب لكونها مسمار جحا یدق بید األمیركي
 على جدار یدعى سوریا والعراق وتركیة وایران  وأن علیهم أن یتكتلوا مع قوى سوریة وطنیة دیمقراطیة علمانیة ترفض أي تواجد

 أجنبي على األراضي السوریة؟

أسئلة كثیرة علینا التفكیر بها ملیًا...
 

 عبداهللا هوشه: نعوة مناضل

 توفي الیوم السبت ٨ كانون األول ٢٠١٨ في مدینة الالذقیة الرفیق عبداهللا هوشه (أبو یوسف) العضو السابق في قیادة الحزب
 الشیوعي السوري - المكتب السیاسي عن مرض عضال.

 ولد عبداهللا هوشه في مدینة الالذقیة عام ١٩٤٠. بعد أن نال شهادة البكالوریا، درس في كلیة اآلداب بجامعة القاهرة – قسم المكتبات
 ونال شهادة اللیسانس في هذا االختصاص. تولى منصب مدیر المركز الثقافي في الالذقیة بین عامي ١٩٧٠ و ١٩٧٥ ثم أسس

 المكتبة المركزیة لجامعة الالذقیة وتولى إدارتها حتى عام ١٩٨٠.

 انتسب الرفیق عبداهللا هوشه  للحزب الشیوعي السوري عام ١٩٦٨ وأصبح عضوًا في اللجنة المنطقیة للحزب في محافظة الالذقیة
  عام ١٩٧٤ ثم سكرتیرًا للمنطقیة عام ١٩٧٩.

 تمت إضافة الرفیق عبد اهللا هوشه إلى اللجنة المركزیة للحزب عام ١٩٧٩ بالتوسعة التي تم إقرارها ذلك العام  في عضویة
 (المركزیة). لوحق الرفیق عبداهللا هوشه في حملة االعتقاالت الشاملة التي شنت على الحزب بدءًا من یوم ٧ تشرین األول ١٩٨٠

 وأصبح عضوًا في الهیئة القیادیة للحزب التي تشكلت إثر الحملة وكان سكرتیر تلك الهیئة هو الرفیق محمد منیر مسوتي (أبو ماهر)
 ثم الرفیق عبد اهللا هوشه بعد اعتقال الرفیق أبو ماهر في یوم ٥ أیلول١٩٨٧، وقد ظل الرفیق أبو یوسف سكرتیرًا للهیئة القیادیة

 للحزب حتى خروج الرفیق ریاض الترك األمین األول للحزب من السجن في یوم ٣٠ أیار ١٩٩٨ بعد اعتقال دام سبعة عشر عامًا
 وسبعة أشهر منذ اعتقاله في ٢٨ تشرین األول ١٩٨٠.

 بفضل تلك الهیئة القیادیة للحزب وبجهود أعضاء "الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي" في المرحلة السریة التي دامت
 الثنین وعشرین عامًا حتى شهر كانون الثاني ٢٠٠٢ كان الحزب هو الحزب السوري الوحید، من بین األحزاب السرّیة المعارضة،

 الذي استطاعت هیئته القیادیة وجسمه التنظیمي الصمود في الداخل السوري وأن تستمر في العمل من دمشق رغم المالحقات
 والضربات والحمالت األمنیة التي قاربت السبع حمالت بین عامي ١٩٨٠ و ١٩٩٠.

 في الخالفات التي حصلت في "الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي" وقف الرفیق عبداهللا هوشه في صف المنادین بالتخلي
 عن الماركسیة وتغییر اسم الحزب واالتجاه نحو اللیبرالیة، وقد ذهب مع من ذهب نحو تأسیس "حزب الشعب الدیمقراطي" في

 المؤتمر التأسیسي لذلك الحزب المنعقد في حمص أیام ٢٨-٢٩-٣٠ نیسان ٢٠٠٥ وأصبح األمین األول لذلك الحزب قبل أن یستقیل
 من منصبه  في حزیران ٢٠٠٧ نتیجة هیمنة ریاض الترك على "حزب الشعب الدیمقراطي"، ومن ثم یعتزل العمل السیاسي.
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 نحن الذین اختاروا االستمرار بالبقاء في بیت "الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي"، من خالل الكونفرانس المنعقد بدیر
 الزور یوم ٢٠ أیار٢٠٠٥، كنا في حالة خالف شدید مع الرفیق عبد اهللا هوشه بفترة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥، ولكننا ال ننسى نضاله

 وتضحیاته ضد االستبداد والدیكتاتوریة ومن أجل تحقیق الدیموقراطیة لبلدنا سوریا.

 ٨ كانون أول ٢٠١٨ (الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي)

 

 بیان إشهار "الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة / القطب الدیمقراطي"

 22/12/2018 - دمشق

 

 كان الحراك الشعبي السلمي / الثورة الذي بدأ في آذار 2011 احتجاجًا ثوریًا على واقع القمع واالستبداد والفساد الذي استمر طیلة
 العقود الخمسة الماضیة، ومن المؤكد إن النظام الحاكم لیس له مصلحة في نجاحه ولذلك استخدم القمع واالعتقال وكل أشكال العنف

 والتضلیل في مواجهته، وهو یتحمل المسؤولیة الرئیسیة فیما حدث ویحدث في سوریا من دمار وتشرید وإفقار، وكذلك النظام الدولي
 المتفرد الحالي وأدواته اإلقلیمیة والمحلیة.. لیس لهم مصلحة بنشوء دول حرة قویة ومستقلة في المنطقة، ولذلك استخدموا كل

 الوسائل لكبح الحراك الثوري الشعبي بما فیها دعم تشكیل مجموعات مسلحة تكفیریة متطرفة وصوًال للصراع المسلح، والتدخالت
 العسكریة الخارجیة المباشرة..

 إن الصراع المسلح والعسكرة الطائفیة والمذهبیة، لم تكن من أهداف الحراك الشعبي السلمي المطالب بالحریة والعدالة االجتماعیة
 والكرامة بل عمًال مضادًا لالنتفاضة الشعبیة واعتداء على الحراك السلمي وطموحات شعبنا في الحریة، فهذه الطموحات لم تكن
 الدافع والمحرك ألي من األطراف الداخلیة والخارجیة المشاركة في الصراع المسلح، وال لدى من شجعه ودعمه وموله بما فیها

 النظام الحاكم ، وهكذا تحولت سوریا إلى ساحة للصراعات اإلقلیمیة والدولیة حول حصص كل طرف من المنهوبات واالمتیازات
 والسیطرة، وال تزال هذه الحرب الدمویة المدمرة، والتدخالت العسكریة الخارجیة مستمرة وباتت تهدد وجود سوریا كوطن وشعب

 ودولة، وشعبنا السوري لن یرضخ ولن یتوقف عن العمل من أجل تحریر بلده من كل أشكال االحتالل والتدخالت العسكریة
 الخارجیة، بما فیها تحریر الجوالن السوري المحتل، ولن یستسلم لمقولة إن القوى الخارجیة والمرتبطین بها من سیقرر مصیر

 ومستقبل سوریا.

 إن بالدنا تحولت إلى مرتع لكل أنواع المیلیشیات الطائفیة والتكفیریة واإلرهابیة، والجیوش األجنبیة، تتنافس وتتفاهم فیما بینها
 للسیطرة على الوطن، فصارت مناطق نفوذ وسیطرة واحتالل لمناطق عدیدة.

 والحال، أصبح مصیر شعبنا وبالدنا ومستقبلهما فریسة تتقاسمه وتقرر مآله الدول اإلقلیمیة والدولیة المتدخلة، والتي تتفاهم وتتنافس
 فیما بینها على حصصها، على حساب مصالح ودماء شعبنا. والصورة قاتمة إلى درجة یبدو فیها إن مصیر السوریین قد خرج من

 أیدیهم.

 ومما ال شك فیه أن النظام الحاكم هو المسؤول األول عن هذا الوضع الكارثي. فقد تعامل مع الثورة الشعبیة السلمیة التي هبت عام
 2011 المطالبة بالحریة والكرامة والعدل االجتماعي، بأبشع وأقسى أشكال العنف والوحشیة. ألنه نظاٌم یقوم على االستبداد والفردیة
 والعنف واألفقار والفساد، ثم كشف بفظاعة عن افتقاره القدرة على اإلصالح والتغییر، فاندفعت قطاعات من جماهیر االنتفاضة الي

 الدفاع عن النفس بالسالح، لكن ذلك فتح الباب واسعًا إلى مزید من عنف ووحشیة النظام باستخدامه لكل أنواع األسلحة، كما أنه وفر
 فرصة للدول اإلقلیمیة للتدخل مباشرة دعما له أو ضده، وتدفق آالف اإلرهابیین والتكفیریین. ساهمت هذه العوامل مجتمعة في

 إضعاف االنتفاضة الشعبیة، بسبب العسكرة واألسلمة والتطییف، والمطالبة بالتدخل األجنبي، وكل ذلك یصب في مصلحة القوى
 الدولیة المتدخلة  والعدو الصهیوني.
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 والیوم باتت سوریا مقسمة إلى ثالث مناطق: األولى یسیطر علیها النظام مع حلفائه الروس واإلیرانیین، والمنطقة الثانیة یسیطر
 علیها الجیش التركي مجزأة مع فصائل درع الفرات، تتمركز في جزء منها جماعات مسلحة إرهابیة تكفیریة، والثالثة یدیرها “مجلس

 سوریا الدیمقراطیة” بتحالف وتواجد عسكري للوالیات المتحدة وحلفائها في جزء منها.

 وعالوة على الضعف الذي كانت تعاني منه القوى الوطنیة الدیمقراطیة في سوریا نتیجة قمع النظام الحاكم لها لعقود من الزمن، فإن
 التقسیم الحاصل في مناطق النفوذ والسیطرة المذكورة أعاله فاقم من تشتتها. وما تعرض له نشطائها من قمع واعتقال وقتل وتهجیر

 خالل السنوات السبع الماضیة من كل األطراف المعادیة لالنتفاضة الشعبیة األصیلة.

 إن أساس الحل السیاسي للقضیة السوریة واألزمة الناشئة عنها، یستند لبیان جنیف والقرارات الدولیة ذات الصلة وأهمها القرارین
 2118 /2013 و 2254 / 2015، لضمان تحقیق أهداف الحراك الثوري السلمي في سوریة إلنهاء االستبداد وللقضاء على

 اإلرهاب.

 وانطالقًا من ذلك، هنالك مهمة ملحة وضروریة ُتطرح على كل السوریین على تعدد انتماءاتهم األثنیة والدینیة هي توحید جهودهم
 وطاقاتهم وكفاحهم المشترك من أجل اإلمساك بمصیرهم وتقریر مستقبلهم بكل حریة من أجل التحرر الشامل من أي استبداد وإرهاب

 ووصایة واحتالل واستغالل، والتأكید على حیادیة الدولة تجاه العقائد الروحیة والمذاهب واألعراق كإطار جامع للمجتمع.

 ومن أجل تحقیق هذا الهدف تشكلت لجنة تحضیریة لبناء القطب الدیمقراطي المنشود تعمل بصبر وصمت منذ نحو عام من الزمن،
 تضم عددًا من القوى والشخصیات الوطنیة الدیمقراطیة توافقت على عدد من األهداف والمبادئ في مشروع رؤیة سیاسیة مشتركة،

 حول سوریة المستقبل.

 سیعمل هذا التجمع على النضال من أجل إقامة نظام دیمقراطي جمهوري برلماني یقوم على التعددیة الحزبیة والسیاسیة والعدالة
 االجتماعیة، واالنتخابات الحرة والنزیهة، وحریة التعبیر والرأي والعقیدة، وتحقیق المساواة بین مواطنیها وتمكین المرأة سیاسیًا

 واجتماعیًا وثقافیًا وتعزیز دورها ودور الشباب، وضمان حقوق الطفل.

 إن النظام الدیمقراطي الذي نعمل من أجل إقامته في سوریا یستند على المبادئ المشتركة والشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان، وال یجوز
 إصدار قوانین أو تشریعات تتناقض عما ورد فیها.

 من أجل سوریا كدولة ذات سیادة موحدة أرضًا وشعبًا ومستقلة وخالیة من أي میلیشیات أو جیوش أجنبیة أو وصایة، ال یجوز
 التفریط بأي جزء من أجزائها، باعتبارها جزء ال یتجزأ من الوطن العربي.

 إن سوریا بلد غني بتعددیته العرقیة والثقافیة والدینیة.. وهذا مصدر إغناء وثراء حضاري، وعلى النظام الدیمقراطي التعددي
 التداولي حمایة هذه التعددیة والتنوع وصونها، بما یسمح بإدارة المواطنین لشؤونهم المباشرة في المناطق والمحافظات.

 أننا نعتبر أن القضیة الكردیة هي قضیة وطنیة بامتیاز، ما یوجب إیجاد حل عادل ودیمقراطي ودستوري لها یعترف بالحقوق القومیة
 الثقافیة واالجتماعیة المشروعة للوجود القومي الكردي والمكونات القومیة األخرى في سوریة، ویلغي السیاسات التمییزیة بحقهم

 كجزء أصیل وتاریخي من النسیج الوطني السوري ضمن إطار وحدة سوریا وسیادتها أرضًا وشعبًا.

 اننا نؤمن بان االنتقال الى نظام دیمقراطي حقیقي، یتطلب تغییرًا جذریًا وشامًال للنظام القائم، ویتطلب إعادة هیكلة مؤسسات الجیش
 واألمن. ومدخله هو االنتخابات الحرة والنزیهة بإشراف ورقابة أممیة.

 ولكننا ال نغفل بأن علینا العمل العاجل من أجل وقف الحرب الوحشیة في سوریا، وتسهیل عودة الالجئین والنازحین بتوفیر البیئة
 اآلمنة والكریمة، والعمل على اإلفراج عن المعتقلین والمخطوفین في المعتقالت والسجون.

 أننا ندرك بأن مشروعنا لبناء القطب الدیمقراطي كتحالف وطني واسع، هي فكرة یتداولها العدید من السوریین، لذلك فإننا نرحب بكل
 المعنیین بهذا المشروع إلنقاذ بالدنا وشعبنا للحوار والنقاش والتوافق على العمل المشترك، وصوًال إلى المؤتمر التأسیسي لكي یشمل

 أوسع تمثیل للقوى والشخصیات الوطنیة الدیمقراطیة على تعدد انتماءاتهم األثنیة والقومیة والعقائدیة في القریب العاجل.
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 وعملیًا، فإننا سننظم أوسع اللقاءات والندوات لإلصغاء ألوسع قطاعات من أبناء شعبنا ومطالبهم وأفكارهم ومقترحاتهم وطموحاتهم
 داخل البلد وخارجها، لنبني علیها خطط عملنا وآلیاتها.

 إن مشروع الرؤیة السیاسیة المشتركة  یتعلق بالحل السیاسي في سوریة ومستقبل الدولة السوریة الذي توصلت إلیه اللجنة
 التحضیریة مفتوحًا لإلغناء كمبادئ أساسیة لتوجیه الدعوات للقوى والتیارات والفعالیات والتحالفات والشخصیات التي لم تشارك في

 اللجنة بعد یبقى مفتوحًا للحوار واقتراح التعدیالت واإلضافة واإلغناء حتى انعقاد مؤتمر اإلنقاذ الوطني الذي نسعى إلیه لمناقشته
 وإقراره من قبل ممثلي جمیع القوى والفعالیات والشخصیات الحالیة والمدعوة للمشاركة في اللجنة التحضیریة وفي المؤتمر .بما في

 ذلك بعض التحفظات الخطیة على بعض فقرات مشروع الرؤیة السیاسیة التي ُقدمت أو تقدم الحقًا من القوى المدعوة ویعتبر هذا
 البیان جزءًا متممًا یضاف لمشروع الرؤیة السیاسیة ..وكذلك مشروع خطة العمل.

 22\12\2018 – دمشق.

 الموقعون:

 هیئة التنسیق الوطنیة (تم التوقیع عنها من قبل: حسن عبد العظیم).1.

 التحالف السوري للحریة والعدالة االنسانیة (جاید عزام).2.

 حزب التضامن (محمد أبوالقاسم).3.

 الحزب الجمهوري (بسام العیسمي).4.

 الكوادر الشیوعیة بجبل العرب (جهاد نصر).5.

 المبادرة الوطنیة في السویداء (نبیل ضو).6.

 نمرود سلیمان (مستقل).7.

 سلیمان الكفیري (مستقل).8.

 

 الرؤیة السیاسیة المعتمدة من اللجنة التحضیریة

 لتشكیل الجبهة الوطنیة الدیموقراطیة \القطب الدیمقراطي

 

 مقدمة

 تؤكد جمیع تجارب البلدان التي انتقلت الى الحیاة الدیمقراطیة على امتداد نصف القرن الماضي، وكذلك الدروس المستخلصة من
 تجربة الحركة الوطنیة السوریة طوال السنوات السبع المنصرمة، ان العامل الذاتي االساس في إنجاح صیرورة التحول الدیمقراطي

 في المجتمع، یتمثل في إنهاض التحالف الوطني الدیمقراطي الواسع الذي یتبنى مشروع هذا التحول ویعمل من أجل تحقیق بناء
  المستقبل المنشود

 - اللجنة التحضیریة لجنة انتقالیة مؤقتة ،هدفها األساس العمل لبناء الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة السوریة العریضة باعتبارها تمثل
 اْلَیْوَم ضرورة تاریخیة ملحة من اجل إنجاح مسار الحل السیاسي الوطني لالزمة السوریًة وفق مبادئ و قرارات الشرعیة الدولیة
لة، وبخاصة بیان جنیف 1 لعام 2012والقرار 2254، وذلك بما یكفل إنهاء نظام االستبداد القائم بإنجاز مهام التغییر  ذات  الصِّ

7 



 

٢٠١٨  � ���� ��� / ��
ٔ
��� ��� ���� (٢٣) �����          ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��

���� �� �����                  ������ ��� ��� �� 

 
 

 والتحول الدیمقراطي، وبناء الدولة الدیمقراطیة الحدیثة، دولة الحق والقانون والمؤسسات المنتخبة ، الدولة التي تكرس مبدأ المواطنة
 الحرة المتساویة لكل أبناء الشعب السوري في الحقوق والواجبات دون اي تمییز او إقصاء،  على أساس العرق أو الدین أو الجنس.

 لكي تكون  اللجنة التحضیریة مؤهلة وقادرة على االضطالع بمسؤولیاتها الوطنیة في  حشد وتنظیم جهود وامكانات القوى الوطنیة
 الدیمقراطیة  السوریة  المعنیة  بتحقیق هذا الهدف المركزي البد لها ان ُتمّثل على أفضل صیغة ممكنة هذه القوى ، والبد لها  ان
 تمتلك بجمیع أعضائها ومكوناتها وحدة الرؤیة تجاه هویة سوریة المستقبل من جهة ، ووحدة اإلرادة  والجهد ازاء نوعیة مهمات

 خارطة  الطریق وبرنامج العمل المرحلي الذي تعتمده، وإزاء طبیعة األسالیب المناسبة الكفیلة بإنجاز هذه المهمات من جهة ثانیة.

 - یعتبر مشروع الرؤیة السیاسیة وبرنامج العمل اللذین تقرهما اللجنة التحضیریة المرجعیة األساس الموجهة لعمل هذه اللجنة على
 كافة االصعدة وجهودها المتواصلة للتحضیر النعقاد مؤتمر الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة السوریة (جود ).

 - تركز اللجنة التحضیریة في هیكل تكوینها ومجال تواجدها، وایضا في عالقاتها ونشاطاتها، على إیالء اهتمام خاص للداخل
 باعتباره ساحة الفعل والتأثیر المباشر في أوساط جماهیر شعبنا، المغیبة حتى االن عن ممارسة حقها في تقریر مصیرها بنفسها وبناء

 مستقبلها، بفعل تدویل القضیة السوریة ونتیجة الدور الذي قامت به بعض قیادات وشخصیات المعارضة وخاصة تلك التي تبنت
 العسكرة وانخرطت كأدوات طیعة في اجندات ومشروعات الدول الخارجیة.

 - العضویة في اللجنة التحضیریة، وما یمكن ان ینشأ عنها من لجان فرعیة، هي عضویة تمثیلیه للمكونات أو التجمعات المشاركة في
 عملها، ویمكن ألعضاء اللجنة التوافق على ضم ممثلین عن شخصیات وطنیه مستقله بنسبه یمكن التوافق علیها، كما ان المبدأ

 األساسي ان تتخذ اللجنة التحضیریة قراراتها وتقرر مواقفها بآلیة التوافق، وهي مفتوحة لجمیع القوى والتجمعات الوطنیة
 الدیمقراطیة التي توافق على الرؤیة السیاسیة.

  أوًال- سوریا الجدیدة التي نعمل من أجل بنائها :

 إن سوریة الجدیدة، سوریة المستقبل، هي دولة المواطنین األحرار المتساوین في الحقوق والواجبات دون أي تمییز، الدولة المدنیة
 الحیادیة تجاه جمیع األدیان والمذاهب والعقائد الروحیة في المجتمع، وهي اإلطار الجامع للشعب السوري بكل مكوناته وأطیافه

 السیاسیة والقومیة والدینیة والمذهبیة التي تشكل فسیفساء الوحدة الوطنیة بعیدا عن أي تعصب قومي او عرقي او مذهبي او جهوي
 أو سیاسي.

  في سبیل تحقیق ذلك ال بد من التأكید على:

 1- لقد نسجت وتكاملت مقومات وعرى الهویة الوطنیة السوریة، والتي تشكل الثقافة الوطنیة جوهرها وروحها المتجددة، في مسار
 التطور التاریخي لشعبنا الذي یرجع الى اكثر من ستة آالف عام، ان نظرتنا للحضارة االنسانیة هي انها نتاج وملك البشریة جمعاء،

 وأنها باعتبارها حلقات ومراحل متصلة ومتكاملة، فقد كان ألمتنا إسهامها النوعي الممیز فیها، لذا فان مشروع النهوض السوري، في
 إطار مشروع النهوض العربي العام ، البد ان یكون  ومن منطلق المسؤولیة عنصرًا متفاعًال، آخذا وعطاء ،في كیان الحضارة

 االنسانیة الواحد. ان هویة شعبنا وأمتنا، وبكل ما تمیز به من سمات ومقومات الخصوصیة، ال تتشكل في مواجهة اآلخر، أي الكل
 اإلنساني ، بل أن هذه الهویة انما تستمد وتستكمل مقومات خصوصیتها المتفتحة والمتجددة باستمرار : من حقائق وإنجازات التاریخ
 الحضاریة ، ومن معطیات الحاضر المعاش :الثقافیة والمادیة والروحیة والمصلحیة ،ومن التفاعل الحي مع القیم الكونیة المشتركة

 في إطار الهویة االنسانیة األشمل.

 2- سوریا.. تفاعلت فیها الكثیر من الثقافات والتنوعات العرقیة والدینیة .. و الدولة المدنیة المنشودة. بصفتها تتعامل مع كل
 السوریین ومع كل مكوناتهم الثقافیة والعرقیة والدینیة دون أي تمییز في الحقوق والواجبات.

 3- االنطالق من التكامل بین الحریة والعدالة االجتماعیة.. ال حریه مع الجوع والجهل والحرمان، والعمل على المحافظة على
 الثروات الوطنیة واستثمارها لتلبیة حاجات السوریین وتحسین أحوالهم المعیشیة ,واإلفالت من سیطرة االحتكارات ومؤسساتها

 المالیة الدولیة وكل قوى واشكال النهب والسمسرة المحلیة والدولیة.
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 4- بناء األسس والشروط الضروریة لتمكین الناس من نیل وممارسة حقوقهم وحریاتهم الدیمقراطیة، ومشاركاتهم الفاعلة األكثر
 اتساعًا وتنظیمًا، لضمان ان تكون إرادة الشعب ومصالحه وطموحاته الموضوعیة هي اساس التشریع والقرار باستمرار.

 5- تأكیدا لتجسید مبدأ المساواة التامة في الكرامة االنسانیة والوطنیة، وفي الحقوق والواجبات، بین جمیع المواطنین نساء ورجاال في
 سوریة المستقبل - كدولة دیمقراطیة حدیثة - البد من العمل على توفیر كل الظروف واتخاذ كل اإلجراءات: القانونیة والسیاسیة

 والثقافیة واالجتماعیة، التي تكفل ممارسة المرأة السوریة لدورها في كافة المجاالت.

  ثانیًا - منطلقات أساسیة:

 1ـ تعیش سوریة منذ سنوات مأساة وجودیة، هي في جوهرها انعكاس لطبیعة األزمة المستدیمة الشاملة، التي تعود أساسًا الى
 اإلخفاق في بناء مقومات الدولة المدنیة الدیمقراطیة، دولة المواطنة الحرة المتساویة، التي كانت وما تزال الطموح األساسي لشعبنا
 منذ نیله االستقالل الوطني. لقد تفاقمت ابعاد ومخاطر هذه األزمة في ظل دوام نظام االستبداد والقهر والفساد لعقود مدیدة، ومنذ ان

 تم عرقلة وكبح مسار انتفاضة الشعب السوري السلمیة الحضاریة بفعل التطرف والعسكرة واألسلمة والتطییف والتدویل، تلك
  االنتفاضة التي كان یمكن لها ان تكون مشروع ثورة وطنیة دیموقراطیة من اجل الحریة والتقدم.

 2- أسباب هذه األزمة الكیانیة التي تعصف بمجتمعنا اْلَیْوَم متعددة، داخلیة وخارجیة (إقلیمیة ودولیة) . فإذا كان ال بد من التأكید على
 دور العوامل واالسباب الخارجیة المتمّثلة بمصالح الدول وسیاساتها في هذه المنطقة الحیویة واالستراتیجیة التي توجه مواقفها

 ،اضافة لدور الكیان الصهیوني في سعیه المتواصل لتفتیت وشرذمة بلداننا الى كیانات عصبویة وأثنیة ومذهبیة ، وإذا لم نغفل في
 الوقت نفسه حالة الوضع العربي المتردي على الصعیدین الشعبي والرسمي منذ عقود، فان خطورة ابعاد تلك األزمة الكیانیة التي

 تهدد مصیر ومستقبل سوریة اْلَیْوَم إنما ترجع اساسا الى عاملین  داخلیین یتكامالن ویرتبطان ببعضهما ارتباط النتیجة بالسبب الممهد
 وهما : نظام االستبداد والقهر والفساد من جهة ، وقوى االرهاب والتخلف والتوحش من جهة اخرى الذي بات یشكل تهدیدًا لآلمن

 القومي وألمن العالم وسالمه واستقراره.

 3- یعیش المجتمع  السوري منذ عقود من السنین ، حالة تصحر سیاسي عام  أدى الى تعطیل مسار تطوره الطبیعي بعد ان تمت
 مصادرة جل  الحقوق  االساسیة والحریات العامة ، وانتهاك أبسط حقوق االنسان والمواطن ، وتشویه الوعي والثقافة ووأد مناهج
 التفكیر العقالني ، كما أسهمت من جانب آخر والى حد كبیر  ممارسات النظام المتخلفة  في تدمیر الوحدة الوطنیة ،ذلك ان الهدف

 االول كان بالنسبة له اعادة انتاج نفسه ،واستمراره في السلطة وتوریثها .لقد عاشت بالدنا منذ ان نالت استقاللها الوطني عام 1946
 وحتى قیام نظام االستبداد الفردي والشمولي الحالي ، في ظل أنظمة حكم متباینة في تركیبها وسیاساتها اإلیجابیة والسلبیة، وكانت
 المحصلة هي االخفاق في تجسید إرادة شعبنا في استكمال  توفیر وبناء مقومات الدولة الدیمقراطیة الحدیثة: االقتصادیة والسیاسیة

 واالجتماعیة والثقافیة . هكذا كان واقع مجتمعنا في بدایة السبعینات وبعدها في مقدمة العوامل التي ساعدت في تهیئة الظروف
 المواتیة لقیام واستمرار نظام االستبداد والقهر والفساد الحالي

 4 - بعد أن تم كبح انتفاضة شعبنا العفویة السلمیة بفعل االستبداد والتطرف والتعصب العسكرة واألسلمة والتطییف والتدویل ، وبعد
 أن توقف اإلطار الوطني الدیمقراطي للحراك الشعبي ، لیحل محله طابع الصراع العسكري المدمر ببعدیه الداخلي من جهة

 واإلقلیمي والدولي من جهة ثانیة، بعد كل هذه التطورات اصبح خطر األطراف المسلحة المتقاتلة فوق االرض السوریة ، والجهات
 والدول التي تقف وراءها ،هو التحدي الداهم والمباشر الذي یهدد وجود سوریة تاریخا وحاضرا ومستقبال ، كما أصبح خطر

 االرهاب اْلَیْوَم یحتل االولویة في سیاسات المجتمع الدولي، الذي أدى إلى تفاقم األزمة السوریة واستمرارها بما انعكس سلبا حتى
 على مصالح تلك الدول بالذات، وعلى أمنها واستقرارها داخل بلدانها .

 5ـ ان الحل السیاسي الوطني لألزمة السوریة هو الحل الوحید واألنجع لالزمة السوریة المتفاقمة، الذي یجنب بالدنا كل المخاطر
لة (وفي  ویحقق تطلعات شعبنا في التحول الدیمقراطي الشامل، فیما اذا توفرت معطیاته. وفق قرارات الشرعیة الدولیة ذات الصِّ
 مقدمها بیان جنیف 1 لعام 2012 والقرارین 2118 و 2254) باعتبارها الطریق المأمون لصیانة وحدة وسیادة بالدنا وتحقیق

 تطلعات شعبنا في التغییر الجذري للنظام القائم، وبناء دولة دیمقراطیة عصریة. وانسجاما مع هذا الموقف ینبغي في ایة خطة طریق
 یتم اعتمادها في سیاق الحل السیاسي أن یكون الوقف التام والشامل لألعمال الحربیة فوق كامل االرض السوریة  بین األطراف التي

 تلتزم بذلك هو الخطوة األولى في اي اتفاق یتم التوصل الیه ، وان تشرف قوات مراقبة دولیة على ضمان تنفیذه،  كما ینبغي ان
 یترافق هذا اإلجراء برفع الحصار عن المناطق الخاضعة له، وتأمین وصول جمیع االحتیاجات والمساعدات اإلنسانیة الیها ، وإطالق
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 سراح جمیع المخطوفین والمعتقلین  ، والبدء باتخاذ كل اإلجراءات التي تكفل وتعجل العودة االمنة لكل المهجرین الى مناطق
 سكناهم وال بد ایضا أن تشمل خارطة طریق الحل السیاسي توفیر بقیة شروط استعادة شعبنا لدوره في تقریر وصناعة مصیره بنفسه

 واختیار ممثلیه بحریة، إذ كیف سیعبر الناس عن آرائهم ویشاركون في انتخابات " حرة " دون ضمان حریة التعبیر وكل اشكال
 الفعالیات الشعبیة السلمیة ودون وقف المالحقات والملفات األمنیة...وهل یمكنهم تقریر مصیرهم بحریه دون وجود هیئة انتقالیه

 وطنیه متوافق علیها تكون مسؤوله عن تنفیذ الحل السیاسي  وتضمن تحیید الجیش واألمن وإعادة تنظیمه لیكون مسؤوال عن حمایة
 الوطن والشعب، ولیس أي نظام حاكم أو أي شریحة مسیطرة، وهل یمكن التعبیر بحریه تحت حراب عشرات، المیلیشیات اإلسالمیة
 التكفیریة والسالح المنتشر في كل حدب وصوب.. وعصابات الخطف والتشلیح و.......نعم یرید السوریون ممارسة حقهم في صنع

 مستقبلهم بحریه ولكن یریدون استعادة امتالك شروط ومتطلبات ووسائل ممارسة هذا الحق فعلیا ولیس فقط الكالم عنه.

 6 - في خضم المحنة الوجودیة التي یعانیها شعبنا منذ سنوات، ینبغي ان یكون ُأسلوب التقییم والتعامل مع المجموعات والتشكیالت
 المسلحة المنتشرة فوق الجغرافیة السوریة على أساس موافقتها بصورة جدیة وعملیة على االلتزام بالحل السیاسي وفق قرارات

لة وبناء دولة المواطنة ونظامها الدیمقراطي، واالهم من ذلك على أساس ممارساتها على أرض الواقع،  الشرعیة الدولیة ذات الصِّ
 فذلك هو السبیل الوحید إلنقاذ وطننا وصیانة وحدته واستقالله، وتحقیق أهداف شعبنا في الحریة والكرامة ومواكبة مسار العصر.

 أما المجموعات والتشكیالت والتنظیمات والمیلیشیات والعناصر غیر السوریة المقاتلة فوق االرض السوریة، التي انتهكت حرمة
 وطننا وعاثت فسادًا وتخریبًا وإجرامًا في مجتمعنا، فال بد من العمل على إخراجها في أقرب وقت ممكن، ومن أجل المواجهة الجدیة

 لكل مظاهر التعصب والتطرف واالرهاب بكافة اشكالها ومسمیاتها السیاسیة، ینبغي وضع الخطط التي تتوجه لمعالجة االسباب
 والجذور الحقیقیة لهذه الظواهر: االقتصادیة والسیاسیة والتربویة والدینیة.

 7- ان أغلبیة السوریین اْلَیْوَم سواء في المنافي او داخل الوطن باتوا یدركون ان سالحهم األمضى في مواجهة كل التحدیات التي
 یتعرض لها وطنهم وفي بناء مستقبلهم، هو وحدتهم الوطنیة التي كانت هدفا لكل محاوالت التشرذم واالحتراب ، وأن هذه الوحدة
 الوطنیة یمكن  استعادتها وتجسیدها واقعیا، في الظروف االستثنائیة التي تمر بها بالدنا اْلَیْوَم، من خالل مؤتمر وطني عام برعایة

 االمم المتحدة ، مؤتمر یمثل، بكیفیة صحیحة، كل القوى الفاعلة والحیة لكل شرائح وجماعات وشخصیات المجتمع السوري :
 السیاسیة والفكریة واالقتصادیة والشبابیة والنسویة وممثلي المجتمع المدني.

 8- ترى اللجنة التحضیریة، ان الخطوة االولى التي ینبغي إنجازها في مسار الحل السیاسي وعلى طریق التحول الدیمقراطي، والتي
 وجدت اللجنة أساسًا من اجل تحقیقها، هي العمل الجاد وتكریس كل الجهود الممكنة، بالتعاون والتنسیق مع كل القوى والشخصیات

 الوطنیة المعنیة لعقد مؤتمر خاص لتأسیس القطب الدیمقراطي، أو الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة العریضة.  باعتبار أن هذه الجبهة هي
 الضمانة األكیدة وقاطرة حشد كل إمكانات وتضحیات الكتلة التاریخیة في مجتمعنا في صیرورة تحقیق مهام واهداف المشروع

 الوطني الدیمقراطي الموحد. وهكذا فإن اللجنة التحضیریة تنطلق في عملها من رؤیة استراتیجیة ترتكز على انجاز ثالث مهمات
 متعاقبة ومتكاملة في مسار العمل الوطني السوري، وهي اوال: انهاض وتأسیس الجبهة الدیمقراطیة العریضة، وثانیا: انعقاد مؤتمر

 اإلنقاذ الوطني الذي یضم كل قوى المعارضة الوطنیة السوریة بكل اطیافها، وأخیرًا انعقاد المؤتمر السوري الوطني العام إن سمحت
 الظروف بذلك الذي یمثل جمیع مكونات المجتمع السوري تحت رعایة وإشراف االمم المتحدة، وهذا المؤتمر یقر المیثاق الوطني
 الذي یتضمن المبادئ األساسیة لحل جمیع القضایا الوطنیة بما فیها القضیة الكردیة وغیرها من المكونات القومیة، الذي سیضطلع

 بصورة مباشرة او عن طریق الهیئات المنبثقة عنه بمهمة الرقابة والتشریع في المرحلة االنتقالیة.

 9- إن المشروع الوطني الدیمقراطي هو المشروع المؤهل لتخلیص  بالدنا من األزمة الشاملة التي تعانیها اْلَیْوَم ، وتحقیق تطلعات
 شعبنا في الحریة والكرامة وتأسیس دولة المواطنة ،كما أنه المشروع الوحید الذي یكفل المحافظة على وحدة ومنعة الوطن الجغرافیة

 والسیاسیة والمجتمعیة، وهو المشروع الوحید الذي یجسد على ارض الواقع مبدأ المواطنة الحرة المتساویة في الحقوق والواجبات
 لكل السوریین والسوریات دون اي تمییز وتأمین وصیانة حقوقهم بغض النظر عن انتماءاتهم ومكوناتهم القومیة والثقافیة والدینیة

 والجغرافیة، والتأكید على رفض كل المشاریع والمحاوالت التقسیمیة واالنفصالیة التي تهدد وحدة وطننا.

  10- بعد ان تم تدویل القضیة السوریة ، أصبحت طبیعة الحل السیاسي المتوقع مرحلیا ، رهن توافق القوى الدولیة: (الدول الخمسة
 الكبرى دائمة العضویة ومنها فرنسا ومفوضیة الشؤون الخارجیة لالتحاد األوروبي، والدول األساسیة اإلقلیمیة والعربیة برئاسة
 روسیة أمریكیة مشتركة واألمم المتحدة)، وهذا الوضع یوجب أن تنشط كل القوى الوطنیة الدیمقراطیة ، وهي في طریقها الى
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 تأسیس جبهتها المنتظرة ، سواء في اتصاالتها المباشرة او عن طریق مواقفها المعلنة ، وبمختلف الوسائل المتاحة ، في توضیح
 وجهة نظرها ، وان تسعى للتعبیر عن مصالح وطموحات وصوت شعبها في القضایا والحلول المطروحة  ،وذلك وفق ما یترتب

 علیها من مسؤولیات وطنیة في سیاق عملیة التغییر والتحول نحو النظام الدیمقراطي البدیل .

 11- ایالء اهتمام خاص للتواصل مع تجمعات شعبنا حیثما وجدت، والتركیز قدر اإلمكان على إیجاد الظروف المناسبة لتمكین
 المرأة من ممارسة دورها األساسي في المجتمع والدولة، والتمتع بكل حقوق وواجبات المواطنة المتساویة دون أي تمییز، وكذلك

 فیما یتعلق بدور الشباب وضرورة افساح المجال أمامهم لیضطلعوا بدورهم القیادي في الحاضر والمستقبل، ودعم المجتمع المدني
 والدولة لهم في كافة المجاالت لكي یكونوا مؤهلین ألداء هذا الدور المناط بهم .

 12- أننا نعتبر أن القضیة الكردیة هي قضیة وطنیة بامتیاز، ما یوجب إیجاد حل عادل ودیمقراطي ودستوري لها یعترف بالحقوق
 القومیة الثقافیة واالجتماعیة المشروعة للوجود القومي الكردي والمكونات القومیة األخرى في سوریة، ویلغي السیاسات التمییزیة

 بحقهم كجزء أصیل وتاریخي من النسیج الوطني السوري ضمن إطار وحدة سوریا وسیادتها أرضًا وشعبًا.

 13- إن مهمة تحریر األراضي السوریة المحتلة بكل الوسائل والطرق المشروعة دولیًا ال بد ان تظل على راس المهام الوطنیة
 المطروحة على شعبنا وعلى كل نظام یجسد ارادته في التحرر والتقدم.

 14 - كانت القضیة الفلسطینیة باستمرار وستظل على رأس القضایا المركزیة لألمة العربیة، لذلك فان سوریة ستواصل االضطالع
 بدورها المتمیز والمعهود في الصراع العربي الصهیوني، وفي تحمل مسؤولیاتها إلفشال كل المخططات والسیاسات الهادفة لتصفیة

 هذه القضیة القومیة، ومواصلة تقدیم الدعم للمقاومة بكل أشكاله من اجل نیل الشعب الفلسطیني لحقوقه الوطنیة الثابتة غیر القابلة
 للمساومة او التفریط ، في دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، وفي ضمان عودة الالجئین الى وطنهم ودیارهم.

 15 - سوریة جزء من الوطن العربي، ترتبط مع باقي أقطاره بعالقات المصیر والمستقبل المشترك، أن االتجاه صوب تأسیس
 الكیانات والتجمعات الدولیة الكبرى لیس هو سمة عصرنا فحسب، بل هو الضمان الذي ال بد منه للحفاظ على أمنها وتطور الكیانات

 المستقلة آلتي تشترك في عضویة تلك التجمعات، وتوفیر االمكانات الالزمة من اجل تنمیتها المستدامة ومواكبتها مسار التطور
 العالمي. وانطالقا من هذه الرؤیة فان سوریة ستسعى دائمًا الى إقامة أفضل العالقات في كافة المیادین والمجاالت مع شقیقاتها، الدول

 العربیة، وصوال الى بناء أفضل صیغ التنسیق والتكامل والتوحید عند توفر شروطها الذاتیة والموضوعیة وأهمها أن تكون
 المجتمعات نفسها وعبر ممثلیها الفعلیین هي المقرر ألشكال التعاون والتنسیق والتوحید وأن تكون مصالحها وتطورها وارتقائها هو

 الهدف.

 16- سوریة جزء من المنظومة العالمیة وهي عضو مؤسس في هیئة األمم المتحدة والمنظمات واللجان المتفرعة عنها، ولذا فهي
 توكد التزامها بمیثاقها وبكل قرارات الشرعیة الدولیة، وبخاصة میثاق حقوق االنسان، وحق تقریر المصیر لجمیع الشعوب، و

 ترفض استخدام القوة في العالقات الدولیة، وتسعى مع غیرها من دول العالم إلقامة نظام دولي جدید بعید عن كل نزعات المركزیة
 والهیمنة واالحتالل وسیاسات القطب األوحد. نظام قائم على أسس التعاون والتوازن في العالقات الدولیة، وتبادل المصالح

 والمسؤولیة المشتركة في مواجهة التحدیات واألخطار العامة التي تهدد أمن وسالم واستقرار العالم.

 برنامج عمل مرحلي للجنة التحضیریة:

 اوًال - المهمة االولى والعاجلة امام اللجنة التحضیریة ان تباشر دراسة مشروع الرؤیة السیاسیة واقرارها بصیغتها النهائیة بحیث
 تكون هذه الوثیقة مرجعیتها في حواراتها مع جمیع القوى والشخصیات الوطنیة المرشحة للمساهمة في تأسیس الجبهة الوطنیة

 المنشودة.

 ثانیا - تقوم اللجنة التحضیریة بوضع جدول یشمل القوى والتشكیالت والهیئات التي تعلن عن هویتها الدیمقراطیة وعن التزامها
 بالعمل لتحقیق أهداف المشروع الوطني الدیمقراطي السوري الموحد على أرض الواقع، وتتولى اللجنة، حسب األسلوب المناسب،

 مهمة االتصال والحوار المباشر على قاعدة الرؤیة السیاسیة والبرنامج المرحلي لیتقرر في ضوء ذلك مدى امكانیة انضمام هذه
 القوى والتشكیالت والهیئات الى هذا المجهود الوطني ومشاركة مندوبیها في عضویة اللجنة التحضیریة.
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 ثالثا - تعد اللجنة التحضیریة جدوال أولیا بالشخصیات الوطنیة المقترحة للحوار معها بهدف مساهمتها في الجهود الرامیة لتأسیس
 القطب الدیمقراطي، او الجبهة الدیمقراطیة، على أن یتم اختیار ممثلین عنهم لعضویة اللجنة التحضیریة، بحیث یتم التوافق على

 عددهم ونسبتهم، وتستعین اللجنة بخبرات كل العناصر التي تعّبر عن استعدادها للمشاركة في تحمل هذه المسؤولیة.

 رابعا - من المستحسن ان تقوم اللجنة التحضیریة خالل المرحلة االنتقالیة التي تسبق انعقاد مؤتمر تأسیس الجبهة، وانطالقا من
 رؤیتها السیاسیة، بإعالن مواقفها بشأن مختلف التطورات الهامة المستجدة، على مختلف االصعدة، الداخلیة واإلقلیمیة والدولیة،

 المتعلقة بالشأن السوري.

 خامسا - من المناسب، إذا كان ذلك ممكنا، ان تقوم اللجنة التحضیریة بتخصیص موقع لها على وسائل التواصل االجتماعي، بما
 یوفر لها امكانات التواصل والحوار وتبادل اآلراء والمعلومات والخبرات، بكل ما یساعدها على أداء عملها بصورة أفضل.

 سادسا -    تبدأ اللجنة التحضیریة  منذ اآلن  ،باالعتماد على جهود وامكانات القوى التي تمثلها، بالتفكیر الجاد لتأمین مستلزمات
 واحتیاجات انعقاد مؤتمر الجبهة وعوامل إنجاحه ، سواء من حیث  الظروف المالئمة والمكان المناسب ، أو من حیث االمكانات

 المادیة واللوجستیة المطلوبة ، وللوصول الى تحقیق هذه الغایة تقوم اللجنة بتأسیس هیكلیة اداریة فعالة ، ولجان عمل فرعیة
 متخصصة بتنفیذ مهمات عملیة محددة، یشارك في عضویة هذه اللجان ممثلون لمختلف القوى السیاسیة والفعالیات المدنیة

 والشخصیات  المنضویة في إطار هذا المجهود الوطني المصیري.

 سابعًا-   ینتهي دور اللجنة التحضیریة في أول مؤتمر لتشكیل الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة.

 دمشق- 22\12\2018

                                        الموقعون:

 هیئة التنسیق الوطنیة (تم التوقیع عنها من قبل: حسن عبد العظیم)1-

 التحالف السوري للحریة والعدالة االنسانیة (جاید عزام)2-

 حزب التضامن (محمد أبوالقاسم)3-

 الحزب الجمهوري (بسام العیسمي)4-

 الكوادر الشیوعیة بجبل العرب (جهاد نصر)5-

 المبادرة الوطنیة في السویداء (نبیل ضو)6-

 نمرود سلیمان (مستقل)7-

 سلیمان الكفیري (مستقل)8-

 

 عالم ماركسي: ماذا تتوقع من الرأسمالیة؟

 (July/August 2018 Issue - مجلة “فورین أفیرز” األمیركیة – عدد تموز- آب 2018)

 By: Robin Varghese (روبن فارغیس) ترجمة: هیئة التحریر

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2018-06-14/marxist-world 
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 بعد كل هبوط اقتصادي تقریًبا، تظهر أصوات توحي بأن ماركس كان على حق في التنبؤ بأن النظام سیدمر نفسه في نهایة المطاف.
 لكن المشكلة الیوم لیست أزمة رأسمالیة مفاجئة، بل هي أسالیب عملها المعتادة، والتي أدت في العقود األخیرة إلى إحیاء األمراض

 التي بدا أن العالم المتقدم قد تركها وراءه.

 ومنذ عام 1967، ظل متوسط دخل األسرة في الوالیات المتحدة، بعد تعدیله معدًال بالتضخم، راكدًا عند نسبة 60 في المائة من
 السكان، حتى مع ارتفاع الثروة والدخل ألغنى األمریكیین. التغییرات في أوروبا، على الرغم من أنها أقل صرامة، تشیر في نفس
 االتجاه. وتصل أرباح الشركات إلى أعلى مستویاتها منذ ستینیات القرن العشرین، ومع ذلك، فإن الشركات تختار على نحو متزاید

 إنقاذ تلك األرباح بدًال من استثمارها، مما یضر بالمزید من اإلنتاجیة واألجور. ومؤخًرا، ترافقت هذه التغییرات مع تفریغ
 الدیمقراطیة واستبدالها بحكم تكنوقراطي من قبل النخب المعولمة.

 یمیل المنظرون السائدون إلى رؤیة هذه التطورات بمثابة خروج محیر عن وعود الرأسمالیة، لكنهم لم یكونوا قد فاجأوا ماركس في
 توقع أن یؤدي المنطق الداخلي للرأسمالیة بمرور الوقت إلى زیادة عدم المساواة، والبطالة المزمنة، والعمالة الناقصة، واألجور

 الراكدة، وهیمنة الشركات الكبیرة القویة، وخلق النخبة الراسخة التي ستعمل قوتها كحاجز أمام التقدم االجتماعي. في نهایة المطاف،
 فإن الوزن المشترك لهذه المشاكل من شأنه أن یشعل أزمة عامة تنتهي بثورة.

 اعتقد ماركس أن الثورة ستأتي في االقتصادات الرأسمالیة األكثر تقدما. بدًال من ذلك، جاء األمر في الدول األقل تطورًا، مثل روسیا
 والصین، حیث دخلت الشیوعیة في الحكم االستبدادي والركود االقتصادي. في غضون منتصف القرن العشرین، تعلمت الدول الغنیة

 في أوروبا الغربیة والوالیات المتحدة إدارة فترة من عدم االستقرار وعدم المساواة التي میزت الرأسمالیة في أیام ماركس. لقد
 ساهمت هذه االتجاهات مجتمعة في عدم تحقیق أفكار ماركس في نظر الكثیرین. ومع ذلك، وعلى الرغم من كوارث االتحاد

 السوفییتي والبلدان التي اتبعت نموذجه، فإن نظریة ماركس تظل واحدة من أكثر االنتقادات اإلدراكیة للرأسمالیة على اإلطالق.
 واألفضل من ذلك، فهم ماركس اآللیات التي تنتج سلبیات الرأسمالیة والمشاكل التي تنشأ عندما ال تقاومها الحكومات بشكل فعال،

 كما لم تفعل ذلك على مدى األربعین سنة الماضیة. ونتیجة لذلك، فإن الماركسیة، بعیدة كل البعد عن أن تكون قدیمة، فهي أمر حاسم
 في فهم العالم الیوم.

 عالم المواد

 إن مجموعة عمل ماركس واتساع شواغله شاسعة، والعدید من أفكاره حول مواضیع مثل التنمیة البشریة، واألیدیولوجیة، والدولة
 كانت ذات أهمیة دائمة منذ أن كتبها. إن ما یجعل ماركس ذي صلة وثیقة الیوم هو نظریته االقتصادیة التي كان یعتزمها، كما كتب

 في " رأس المال": "أن یضع القانون االقتصادي لحركة المجتمع الحدیث". وعلى الرغم من أن ماركس، مثل االقتصادي دیفید
 ریكاردو، كان یعتمد على نظریة القیمة لبعض التفكیر االقتصادي عند ریكاردو الذي كان یرى (السلعة)ولیس (النقد)، مقیاسًا رئیسیًا

 للقیمة.

 یعتقد ماركس أنه في ظل الرأسمالیة، فإن الضغط على رجال األعمال لتجمیع رأس المال في ظل ظروف المنافسة في السوق من
 شأنه أن یؤدي إلى نتائج معروفة بشكل ملموس الیوم. أوًال، جادل بأن التحسینات في إنتاجیة العمل التي أوجدها االبتكار التكنولوجي

 سیحصل علیها إلى حد كبیر مالكو رأس المال. وكتب یقول: "حتى عندما ترتفع األجور الحقیقیة، فإنها ال ترتفع بشكل متناسب مع
 القوة اإلنتاجیة للعمالة". وببساطة، فإن العمال یتلقون دائمًا أقل مما أضافوه إلى اإلنتاج، مما یؤدي إلى عدم المساواة والضعف

 النسبي.

 ثانیًا، تنبأ ماركس بأن التنافس بین الرأسمالیین لتقلیل األجور من شأنه أن یدفعهم إلى إدخال تكنولوجیا توفیر العمالة. بمرور الوقت،
 فإن هذه التكنولوجیا من شأنها القضاء على الوظائف، وخلق جزء دائم من العاطلین عن العمل والعاملین بشكل كاٍف من السكان.
 ثالًثا، اعتقد ماركس أن المنافسة ستؤدي إلى تركیز أكبر في الصناعات وفیما بینها، حیث أن الشركات األكبر واألكثر ربًحا تدفع

 الشركات األصغر خارج نطاق العمل. وبما أن هذه الشركات األكبر حجمًا ستكون، بحكم تعریفها، أكثر تنافسیة وتكنولوجیة، فإنها
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 ستتمتع بفوائض متزایدة باستمرار. ومع ذلك، فإن هذه الفوائض ستوزع على نحو غیر متكافئ، مما یضاعف من الدینامیكیتین
 األولیتین.

 ارتكب ماركس الكثیر من األخطاء، خاصة عندما یتعلق األمر بالسیاسة. وألنه كان یعتقد أن الدولة كانت أداة للطبقة الرأسمالیة، فقد
 قلل من قوة الجهود الجماعیة إلصالح الرأسمالیة. في االقتصادات المتقدمة في الغرب، من عام 1945 إلى حوالي عام 1975،

 أظهر الناخبون كیف یمكن للسیاسة ترویض األسواق، ووضع المسؤولین في السلطة الذین تابعوا مجموعة من السیاسات الدیمقراطیة
Les Trente Glorieuses"" االجتماعیة دون اإلضرار باالقتصاد. شهدت هذه الفترة، التي وصفها الفرنسیون بـ 

 TheGlorious Thirty)، أي (بالثالثینیة المجیدة)، مزیًجا فریًدا تاریخًیا من النمو المرتفع، وزیادة اإلنتاجیة، وارتفاع األجور
 الحقیقیة، واالبتكار التكنولوجي، وتوسیع أنظمة التأمین االجتماعي في أوروبا الغربیة، وأمریكا الشمالیة، والیابان. بدا لبعض الوقت

 أن ماركس كان مخطئا في قدرة االقتصادات الرأسمالیة على تلبیة االحتیاجات البشریة، على األقل مادیا.

 ازدهار وكساد

 یبدو أن فترة ما بعد الحرب لم تصمم لتدوم. انتهى األمر في نهایة المطاف مع أزمة الركود التضخمي في السبعینیات، عندما كانت
 السیاسة االقتصادیة المفضلة للدیمقراطیات االجتماعیة الغربیة -إدارة الدولة الكینزیة للطلب -تبدو عاجزة عن استعادة العمالة الكاملة

 والربحیة دون إثارة مستویات عالیة من التضخم. وردًا على ذلك، قام قادة عبر الغرب، بدءًا برئیس الوزراء الفرنسي ریمون بار،
 ورئیس الوزراء البریطاني مارغریت تاتشر، والرئیس األمریكي رونالد ریغان، بسن سیاسات إلعادة الربحیة من خالل الحد من

 التضخم، وإضعاف العمالة المنظمة، واستیعاب البطالة.

 كانت تلك األزمة، والكساد الذي أعقب ذلك، بدایة النهایة لالقتصادیات المختلطة في الغرب. ومع اعتقادها بأن تدخل الحكومة قد بدأ
 یعیق الكفاءة االقتصادیة، سعت النخب في دولة بعد أخرى إلى إطالق العنان لقوى السوق عن طریق تحریر الصناعات وتقلیص
 دولة الرفاه االجتماعي. وباالقتران مع السیاسات النقدیة المحافظة والبنوك المركزیة المستقلة وآثار ثورة المعلومات، كانت هذه
 التدابیر قادرة على تحقیق معدل منخفض من التقلب، وفي بدایة التسعینیات، كانت األرباح أعلى. في الوالیات المتحدة، ارتفعت

 أرباح الشركات بعد الضریبة (المعدلة لتقییم المخزون واستهالك رأس المال) من متوسط 4.5 في المائة خالل 25 سنة قبل تولي
 الرئیس بیل كلینتون منصبه في عام 1993 إلى 5.6 في المائة من 1993 إلى 2017.

 ولكن في الدیمقراطیات المتقدمة، أثبت االنتعاش الطویل منذ السبعینیات أنه غیر قادر على تكرار ازدهار واسع النطاق الذي حصل
 في منتصف القرن العشرین. وقد تم تحدیده بدًال من ذلك من خالل التفاوت والبطء وعدم المساواة. هذا التباعد الحاد في الثروات كان
 مدفوعا، من بین أمور أخرى، بحقیقة أن الزیادات في اإلنتاجیة لم تعد تؤدي إلى زیادات في األجور في معظم االقتصادات المتقدمة.

 في الواقع، كانت االستجابة الرئیسیة ألزمة الربحیة في السبعینیات هي إبطال صفقة ما بعد الحرب بین األعمال التجاریة والعمل
 المنظم، حیث وافقت اإلدارة على رفع األجور بما یتماشى مع زیادة اإلنتاجیة. بین عامي 1948 و1973، ارتفعت األجور بالتوازي
 مع اإلنتاجیة في جمیع أنحاء العالم المتقدم. منذ السبعینیات بنصفها الثاني، انفصال في الكثیر من الغرب. كان هذا الفصل حادًا بشكل

 خاص في الوالیات المتحدة، حیث زادت اإلنتاجیة في العقود األربعة منذ عام 1973 بنسبة تقارب 75 بالمائة، بینما ارتفعت األجور
 الحقیقیة بأقل من عشرة بالمائة. بالنسبة إلى 60 في المائة من األسر، لم تتحرك األجور على اإلطالق.

 إذا كانت الطفرة التي أعقبت الحرب جعلت ماركس یبدو عفا علیه الزمن، فقد أكدت العقود األخیرة صوابه. جادل ماركس بأن
 النزعة طویلة المدى للرأسمالیة هي تشكیل نظام لم تواكب فیه األجور الحقیقیة الزیادة في اإلنتاجیة. تعكس هذه البصیرة المالحظة

 التي أبداها الخبیر االقتصادي توماس بیكیتي بأن معدل العائد على رأس المال أعلى من معدل النمو االقتصادي، مما یضمن أن
 الفجوة بین أولئك الذین ینحدرون من األصول الرأسمالیة وتلك التي ینحدر دخلهم من العمالة سوف تنمو بمرور الوقت.

 لم یكن أساس ماركس إلدانة الرأسمالیة أنه جعل العمال أسوأ حاًال في حد ذاته. بدال من ذلك، كان نقده هو أن تضع الرأسمالیة قیوًدا
 تعسفیة على القدرة اإلنتاجیة التي أطلقتها. كانت الرأسمالیة، دون شك، تقدمًا على ما حدث من قبل. لكن البرنامج الجدید جاء مع

 خلل. على الرغم من أن الرأسمالیة قد أدت إلى مستویات ال یمكن تصورها من الثروة والتقدم التكنولوجي في السابق، إال أنها لم تكن
 قادرة على استخدامها لتلبیة احتیاجات الجمیع. كان هذا، حسب زعم ماركس، ال یرجع إلى القیود المادیة ولكن إلى القیود االجتماعیة
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 والسیاسیة: وهي حقیقة أن اإلنتاج منظم لمصلحة الطبقة الرأسمالیة بدًال من المجتمع ككل. حتى لو كان الرأسمالیون والعمال
 الفردیون عقالنیین، فإن النظام ككل غیر منطقي.

 من المؤكد أن السؤال حول ما إذا كان هناك أي بدیل دیمقراطي للرأسمالیة یمكن أن یكون أفضل من ذلك. من الواضح أن البدائل
 غیر الدیمقراطیة، مثل اشتراكیة الدولة التي مارسها االتحاد السوفیاتي والصین الماویة، لم تفعل ذلك. ال یحتاج المرء إلى شراء

 أطروحة ماركس القائلة بأن الشیوعیة أمر ال مفر منه للقبول بفائدة تحلیله.

 لقد تنبأ ماركس بأن المنافسة بین الرأسمالیین لتقلیل األجور ستشمل إدخال تكنولوجیا توفیر العمالة. بمرور الوقت، فإن هذه
 التكنولوجیا من شأنها القضاء على الوظائف، وخلق جزء دائم من العاطلین عن العمل والعاملین بشكل كاٍف من السكان.

 قوانین الحركة

 لم یتنبأ ماركس فقط بأن الرأسمالیة ستؤدي إلى زیادة عدم المساواة. ولعل األهم من ذلك هو تحدید اآللیات الهیكلیة التي ستنتجها.
 بالنسبة لماركس، فإن المنافسة بین الشركات ستجبرهم على دفع العمال أقل وأقل من الناحیة النسبیة مع ارتفاع اإلنتاجیة من أجل

 خفض تكالیف العمالة. بینما احتضنت الدول الغربیة السوق في العقود األخیرة، بدأ هذا االتجاه یعید تأكید نفسه.

 منذ سبعینیات القرن الماضي، كانت الشركات في جمیع أنحاء العالم المتقدم تقطع فواتیر األجور، لیس فقط من خالل االبتكارات
 التكنولوجیة الموفرة للعمالة، ولكن أیًضا من خالل الدفع باتجاه إجراء تغییرات تنظیمیة وتطویر أشكال جدیدة من العمالة. وتشمل

 هذه العقود في الوقت المناسب، والتي تحول الخطر إلى العمال؛ بنود غیر مخصصة، تقلل من القدرة على المساومة؛ وترتیبات
 لحسابهم الخاص، والتي تستثني الشركات من تزوید الموظفین بفوائد مثل التأمین الصحي. وكانت النتیجة أنه منذ بدایة القرن الحادي

 والعشرین، انخفضت حصة الید العاملة من الناتج المحلي اإلجمالي باطراد في العدید من االقتصادات المتقدمة.

 كما تؤدي المنافسة إلى انخفاض حصة العمل من التعویض عن طریق إنشاء قطاعات من القوى العاملة ذات عالقة ضعیفة بشكل
 متزاید باألجزاء المنتجة لالقتصاد -وهي شرائح وصفها ماركس بـ "جیش احتیاطي للعمالة"، في إشارة إلى العاطلین عن العمل

 والعاملین جزئیا-اتجه فكر ماركس نحو النظر إلى جیش االحتیاط هذا كمنتج ثانوي لالبتكارات التي أدت إلى تشرید العمالة. عندما
 یتوسع اإلنتاج، یزداد الطلب على الید العاملة، مما یؤدي إلى سحب عناصر من جیش االحتیاط إلى مصانع جدیدة. وهذا من شأنه أن

 یؤدي إلى ارتفاع األجور، مما یحفز الشركات على استبدال رأس المال للعمالة عن طریق االستثمار في التكنولوجیات الجدیدة،
 وبالتالي تشرید العمال، وتقلیص األجور، وتضخم صفوف جیش االحتیاط. ونتیجة لذلك، تمیل األجور نحو مستوى معیشي

 "الكفاف"، مما یعني أن نمو األجور على المدى الطویل سیكون منخفًضا. وكما قال ماركس، تدفع المنافسة الشركات إلى خفض
 تكالیف العمالة، نظرًا لخصوصیة السوق التي تفید بأن المعارك فیها أقل من خالل التجنید بدًال من تفریغ جیش العمال.

 لقد عاشت الوالیات المتحدة هذا الواقع منذ ما یقرب من عشرین عاًما. على مدى خمسة عقود، كان معدل المشاركة في القوى العاملة
 للرجال راكدًا، ومنذ عام 2000، أخذ یتراجع بالنسبة للنساء أیضًا. وبالنسبة للمجموعات غیر الماهرة أكثر، مثل تلك التي لدیها أقل

 من شهادة الدراسة الثانویة، فإن نسبة المشاركة تقل عن 50 في المائة. ومرة أخرى، كما توقع ماركس، فإن التكنولوجیا تزید من
 هذه التأثیرات، والیوم، یناقش االقتصادیون مرة أخرى احتمال انتقال العمالة على نطاق واسع من خالل األتمتة. في الحد األدنى،

 تقدر منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة أن 14٪ من الوظائف في الدول األعضاء، أي ما یقرب من 60 ملیوًنا، هي "قابلة للتنفیذ
 التلقائي للغایة". في النهایة، تقدر شركة االستشارات (ماكینتي) أن 30٪ من ساعات العمل على الصعید العالمي یمكن أن تكون

 تلقائیة. ومن المتوقع أن تتركز هذه الخسائر بین القطاعات غیر الماهرة من القوى العاملة.

 وسواء كان من الممكن أو ال یمكن استغناء هؤالء العمال ما زال سؤاًال مفتوحًا، ویجب أن یتجنب الخوف من إمكانات األتمتة في
 تشتیت العمال ما یسمى بالمغالطة في العمل، وهو ما یفترض أنه ال یوجد سوى قدر محدود من العمل الذي یتعین القیام به، وبمجرد

 أن هناك ربوت (اآللي)، فلن یكون هناك شيء للبشر. لكن االنخفاض المطرد في معدل مشاركة القوى العاملة من الرجال في سن
 العمل على مدى السنوات الخمسین الماضیة یوحي بأن العدید من العمال الذین تم خلعهم لن یتم استیعابهم في القوى العاملة إذا ما تم

 ترك مصیرهم إلى السوق.
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 إن نفس العملیة التي تؤدي إلى خلع العمال -التغیر التكنولوجي المدفوع بالمنافسة -تنتج أیًضا تركیًزا في السوق، مع وجود شركات
 أكبر وأكبر قادمة تهیمن على اإلنتاج. لقد تنبأ ماركس بعالم ال یحتكر االحتكارات ولكن المنافسة التنافسیة، حیث یتمتع شاغلو

 المنصب باألرباح االحتكاریة، وتكافح الشركات األصغر للتخلص منها، ویحاول الوافدون الجدد االبتكار من أجل الحصول على
حصة في السوق. هذا، أیضا، یشبه الحاضر. والیوم، أصبحت شركات ما یسمى بالنجوم superstar، التي تشمل شركات مثل

 Amazon، وApple، وFedEx، تهیمن على قطاعات بأكملها، تاركًة الوافدین الجدد یحاولون اختراق االبتكار. تتفوق الشركات
 الكبیرة على خصومها من خالل االبتكار والتأثیرات على الشبكة، ولكن أیًضا عن طریق شرائها أو تفریغ جیوشها االحتیاطیة، أي

 استبعاد العمال.

 تشیر األبحاث التي أجراها الخبیر االقتصادي (دیفید أوتور) وزمالؤه إلى أن صعود هذه الشركات قد یساعد بالفعل في تفسیر
 انخفاض حصة العمالة في الدخل القومي عبر االقتصادات المتقدمة. ونظًرا ألنها هي أكثر إنتاجیة وكفاءة من منافسیها، فإن الید

 العاملة هي أقل بكثیر من تكالیفها. منذ عام 1982، ازداد التركیز في القطاعات االقتصادیة الستة التي تمثل 80٪ من العمالة في
 الوالیات المتحدة: التمویل والتصنیع وتجارة التجزئة والخدمات وتجارة الجملة والمرافق والنقل. وكلما ازداد هذا التركیز ازدادت

 حصة الدخل من العمالة. في التصنیع األمریكي، على سبیل المثال، انخفض تعویض العمال من نصف القیمة المضافة تقریبًا في عام
 1982 إلى حوالي الثلث في عام 2012. حیث أصبحت هذه الشركات النابضة أكثر أهمیة لالقتصادات الغربیة، عانى العمال في

 جمیع المجاالت.

 الفائزون والخاسرون

 في عام 1957، في أوج ازدهار أوروبا الغربیة في فترة ما بعد الحرب، أعلن االقتصادي لودفیج إیرهارد (الذي أصبح فیما بعد
 مستشاًرا أللمانیا الغربیة) أن "الرخاء للجمیع واالزدهار من خالل المنافسة مرتبطان بشكل ال ینفصم؛ ومع ذلك، فإن المسلسل األول
 یحدد الهدف، والثاني هو الطریق الذي یؤدي إلیه. ” ومع ذلك، یبدو أن ماركس كان أقرب إلى العالمة بتوقعه أنه بدًال من االزدهار

 للجمیع، فإن المنافسة ستخلق فائزین وخاسرین، حیث الفائزون هم أولئك الذین یستطیعون االبتكار والكفاءة.

 یمكن أن یؤدي االبتكار إلى تطویر قطاعات اقتصادیة جدیدة، فضًال عن خطوط جدیدة من السلع والخدمات في القطاعات القدیمة.
 هذه یمكن أن تمتص العمل من حیث المبدأ، وتقلل من صفوف جیش االحتیاط وتزید األجور. وبالفعل، فإن قدرة الرأسمالیة على

 التوسع وتلبیة رغبات واحتیاجات الناس أدهشت ماركس، حتى عندما أدان تبذیر النظام والتشوهات التي تسببها لدى األفراد.

 المدافعون عن النظام الحالي، وخاصة في الوالیات المتحدة، غالبا ما یجادلون بأن التركیز على عدم المساواة االستاتیكي (توزیع
 الموارد في وقت معین) یحجب المساواة الدینامیكیة للحراك االجتماعي. على النقیض من ذلك، افترض ماركس أن الطبقات تتكاثر،

 وأن الثروة تنتقل بفعالیة بین األجیال، وأن أطفال الرأسمالیین سیستغلون أطفال العمال عندما یحین وقتهم. لفترة، بدا أن أطفال الطبقة
 الوسطى لدیهم لقطة عادلة في أماكن التبادل مع أطفال الُخمسة بالمئة العلیا الدخل. ولكن مع تزاید عدم المساواة، تنخفض الحركیة

 االجتماعیة. فعلى سبیل المثال، وجد بحثان حدیثان قام بهما االقتصادیان (برانك میالنوفیتش) و (روي فان دیر وایدي) أن عدم
 المساواة یضر بنمو الدخل للفقراء ولیس األغنیاء. وفي الوقت نفسه، توقع بكیتي أنه في حالة استمرار االتجاهات الحالیة، یمكن أن

 تتطور الرأسمالیة لتصبح نموذًجا جدیًدا للتراكم "تراثًیا"، حیث تتفوق الثروة العائلیة على أي قدر من الجدارة.

 التحدي الكینزي

 لم تترك نظرة ماركس الشاملة للعالم مجاًال للسیاسة للتخفیف من سلبیات الرأسمالیة. وكما ذكر هو ومساعده فریدریك إنجلز في
 البیان الشیوعي، "إن السلطة التنفیذیة للدولة الحدیثة لیست سوى لجنة إلدارة الشؤون المشتركة للبرجوازیة بأكملها."

 حتى وقت قریب، بدا أن الحكومات في الغرب تتحدى هذا االدعاء. كان التحدي األكبر الذي واجهته وجهة نظر ماركس یرجع إلى
 إنشاء وتوسیع دول الرفاهیة في الغرب خالل منتصف القرن العشرین، في كثیر من األحیان (ولكن لیس فقط) من قبل األحزاب

 الدیمقراطیة االجتماعیة التي تمثل الطبقة العاملة. المهندس المعماري لهذه التطورات كان الخبیر االقتصادي جون ماینارد كینز، الذي
 جادل بأن النشاط االقتصادي لم یكن مدفوًعا بقرارات االستثمار الرأسمالیة بل بقرارات االستهالك الخاصة بالناس العادیین. إذا

 تمكنت الحكومات من استخدام أدوات السیاسات لزیادة الطلب الكلي، فإن الطبقة الرأسمالیة سوف تستثمر في اإلنتاج. تحت رایة
 الكینزیة، حققت أحزاب كل من یسار الوسط ووسط الیمین شیًئا اعتقد ماركس أنه مستحیل: الكفاءة، والمساواة، والعمالة الكاملة، كلها
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 في نفس الوقت. كان للسیاسة والسیاسة درجة من االستقاللیة عن الهیاكل االقتصادیة، التي أعطتها بدورها القدرة على إصالح تلك
 الهیاكل.

 كان ماركس یؤمن باستقالل السیاسة، لكنه اعتقد أنه یكمن فقط في القدرة على االختیار بین الرأسمالیة ونظام آخر كلًیا. كان یعتقد إلى
 حد كبیر أنه من الحماقة محاولة ترویض األسواق الرأسمالیة بشكل دائم من خالل السیاسة الدیمقراطیة (من هذا المنطلق، یقف في

 اتفاق مع االقتصادي میلتون فریدمان الموالي للرأسمالیة).

 في ظل الرأسمالیة، تنبأ ماركس بأن المطالب التي یفرضها تراكم رأس المال وربحیته ستحد بشكل دائم من الخیارات المتاحة
 للحكومات وتقوض استمراریة أي إصالحات على المدى الطویل. یبدو أن تاریخ العالم المتقدم منذ السبعینات قد أثبت هذا التنبؤ. على
 الرغم من اإلنجازات التي حققتها فترة ما بعد الحرب، وجدت الحكومات نفسها في نهایة المطاف غیر قادرة على التغلب على القیود
 التي تفرضها الرأسمالیة، حیث أن التوظیف الكامل، وقوة العمل التي جاءت معها، قللت من الربحیة. في مواجهة المطالب المتنافسة

 للرأسمالیین، الذین سعوا إلى التراجع عن تسویة ما بعد الحرب بین رأس المال والعمل، وبین الشعب الذي سعى إلى إبقائه، استسلمت
 الدول إلى األول. على المدى الطویل، كانت المصالح االقتصادیة لرأس المال هي التي انتصرت على التنظیم السیاسي للشعب.

 الماركسیة الیوم

 والیوم، تظل مسألة ما إذا كانت السیاسة قادرة على ترویض األسواق مفتوحة. إحدى القراءات للتغیرات التي طرأت على
 االقتصادات المتقدمة منذ السبعینیات هي أنها االتجاه الطبیعي للرأسمالیة للتغلب على السیاسة أو الدیمقراطیة أو غیرها. في هذه

 الروایة، كانت فترة (لیه ترینتي جلوریوس) \1945-1975\ من الحظوظ. في ظل الظروف العادیة، ال یمكن الحصول في وقت
 واحد على الكفاءة، والعمالة الكاملة، والتوزیع المتساوي للدخل. أي ترتیب یقوم به هو عابر، وعلى المدى الطویل، یشكل تهدیًدا

 لكفاءة السوق.

 ومع ذلك، لیس هذا هو السرد الوحید. من شأن بدیل واحد أن یبدأ باالعتراف بأن السیاسة في العصر الذهبي للرأسمالیة، التي جمعت
 بین النقابات القویة، وإدارة الطلب الكینزیة، والسیاسة النقدیة المتساهلة، وضوابط رأس المال، لم تتمكن من تقدیم شكل من أشكال

 المساواة الرأسمالیة إلى األبد. لكنها لن تستنتج أنه ال یمكن ألي شكل آخر من أشكال السیاسة أن یفعل ذلك.

 التحدي الیوم هو تحدید مالمح اقتصاد مختلط یمكن أن یحقق بنجاح ما حققه العصر الذهبي، وهذه المرة بمساواة أكبر بین الجنسین
 والعرقیة. وهذا یتطلب تبني روح ماركس، إن لم یكن كل جانب من جوانب نظریاته، أي االعتراف بأن األسواق الرأسمالیة، بل وفي
 الواقع الرأسمالیة نفسها، قد تكون أكثر الترتیبات االجتماعیة دینامیكیة على اإلطالق التي ینتجها البشر. إن الحالة العادیة للرأسمالیة
 هي تلك التي، كما كتب ماركس وإنجلز في "البیان الشیوعي"، "كل ما هو صلب یذوب في الهواء". هذه الدینامیكیة تعني أن تحقیق

 األهداف المتساویة سیتطلب تكوینات مؤسسیة جدیدة مدعومة بأشكال جدیدة من السیاسة.

 مع تفاقم أزمة العصر الذهبي في السبعینیات، تساءل الخبیر االقتصادي (جیمس مید) ما هي أنواع السیاسات التي یمكن أن تنقذ
 الرأسمالیة الدیمقراطیة االجتماعیة القائمة على المساواة، مع االعتراف بأن أي إجابة واقعیة یجب أن تنطوي على تجاوز حدود

 الكینزیة.وكان الحل الذي قدمه هو دعم إعادة توزیع دخل دولة الرفاه من خالل إعادة توزیع األصول الرأسمالیة، بحیث یعمل رأس
 المال للجمیع. ولم تكن رؤیة (مید) ملكیة للدولة بل هي دیمقراطیة واسعة تملك الملكیة، حیث كانت الثروة موزعة بالتساوي أكثر ألن

 توزیع القدرة اإلنتاجیة كان أكثر مساواة.

 ال تكمن النقطة في أن الملكیة الرأسمالیة األوسع هي حل لمشاكل الرأسمالیة في یومنا هذا، على الرغم من أنها قد تكون جزًءا من
 واحدة. بدال من ذلك، فإنه یعني أنه إذا كان ساسة الیوم من أنصار (نزعة المساواة)، بمن فیهم بیرني ساندرز (من یسار الحزب

 الدیمقراطي) في الوالیات المتحدة وجیریمي كوربین (الزعیم الحالي لحزب العمال البریطاني) في المملكة المتحدة، سینجحون في
 مشاریعهم الخاصة بتهجین األسواق وإنعاش الدیمقراطیة االجتماعیة للقرن الحادي والعشرین، فإن هذا لن ینجح.  من یكون مع

 سیاسات الماضي. كما یعترف ماركس، لن ینجح في ظل الرأسمالیة حیث ال یوجد عودة.
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 ضمانات تطبیق القواعد الدستوریة

 (مكتب الدراسات والتوثیق بهیئة التنسیق الوطنیة)

 في أي دستور جدید یوضع في أوضاع مضطربة ناتجة عن نزاع داخلي حیث یكون الدستور الجدید ناتجًا عن مفاعیل تسویة سیاسیة
 لنزاع وطني طویل، البد من التأكید أثناء وضع النصوص والمبادئ الدستوریة على التزام وخضوع السلطات المختلفة في الدولة

 لهذه النصوص والقواعد، ولن یتم ذلك تلقائیا"، بل عبر اخضاع هذه السلطات لمبادئ عدة من أهمها:

 1ـ مبدأ فصل السلطات: وهذا المبدأ قد یكون من أهم المبادئ التي تقید وتحدد كل سلطة من السلطات المختلفة في الدولة، مما یحقق
 التوازن والتعاون بین كافة هذه السلطات، ویعمل على منع تغول السلطة التنفیذیة على باقي السلطات، وجعل مبدأ المشروعیة هو

 الفصل في إدارة الدولة.

 2ـ مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین: في أي قانون سواء كان في إطار النقاش قبل صدوره، أو في حال كان نافذا البد لقواعد
 ونصوص هذا القانون أن تكون متفقة ومرتبطة مع قواعد الدستور ومبادئه تحقیقا" لمبدأ سمو القواعد الدستوریة على القواعد

 القانونیة، وبالتالي ال یمكن لهذه القواعد القانونیة ان تبدل أو تعدل القواعد الدستوریة، وأي قاعدة قانونیة مخالفة لنص دستوري تكون
 غیر دستوریة، وهذا األمر یستتبع وجود رقابة مستمرة ودائمة على دستوریة القوانین وذلك عبر عدة أسالیب من أهمها:

 آـ الرقابة السیاسیة: عن طریق إیجاد هیئات سیاسیة تقوم برقابة وقائیة سابقة إلصدار القوانین من أجل تبان مدى توافق أو معارضة
 القانون للقواعد الدستوریة.

 ب ـ الرقابة القضائیة: عبر تشكیل هیئة قضائیة {مجلس دستوري، محكمة دستوریة، قضاء إداري. الخ} مستقلة تمارس دور الرقابة
 القضائیة على دستوریة القواعد القانونیة بشكل سابق ال صدار القانون أو بعد نفاده، وذلك بطریق الدعوى المباشرة وتسمى رقابة
 اإللغاء وعبر هیئات أو أفراد، إذا تبین لها أن هذه القوانین تخالف مضمون القواعد الدستوریة، وهناك الرقابة بطریق الدفع بعدم

 الدستوریة عندما تثور أثناء النظر بدعوى مقامة أمام القضاء وإثارة أحد األطراف لمسألة عدم دستوریة القانون الذي یطبق على هذه
 الدعوى.

 3ـ الرقابة المتبادلة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة: وهذه الرقابة یمكن تصور ووجودها في كال النظامین البرلماني والنظام
 الرئاسي عبر وسائل عدة  :(یمكن توجیه األسئلة للحكومة من أعضاء البرلمان، تقدیم االقتراحات بتأجیل مناقشة أمر معین ، تشكیل
 لجان تحقیق وتقصي حقائق  من قبل البرلمان، حجب الثقة عن البرلمان، ویمكن للسلطة التنفیذیة بالمقابل التدخل بإجراءات تشكیل
 البرلمان وحق حضور جلسات البرلمان، والمساهمة في األمور التشریعیة، وتقدیم مشاریع القوانین والتصدیق علیها من قبل رئیس

 الدولة، وإصدار القوانین بتفویض من البرلمان، وفي النظام الرئاسي <األمریكي> یمكن للكونغرس المصادقة على ترشیح نائب
 الرئیس في حال شغور منصب الرئیس تعیین كبار الموظفین من قبل الكونغرس بأغلبیة الثلثین باالشتراك مع الرئیس وینطبق ذلك
 على تعیین السفراء، والمصادقة على المعاهدات الدولیة التي یعقدها الرئیس ، وأیضا عزل الرئیس في حال ارتكابه لجریمة الخیانة
 أو الرشوة أو غیرها من الجرائم والجنح الخطیرة، وبالمقابل للرئیس ممارسة بعض السلطات التشریعیة، وحق الرئیس في إقتراح

 المسائل المالیة ودعوة الكونغرس لالنعقاد).

 4ـ رقابة المجتمع المدني والرأي العام: إن وجود مجموعات من المنظمات والجمعیات والنقابات واألحزاب الفعالة ،یكون لها الدور
 المهم في توجیه الرأي العام في صنع القرارات السیاسیة العامة والعمل على  تعطیلها اذا ما تعارضت مع المصلحة العامة، وأیضا

 العمل على مراقبة القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة والتنفیذیة ومدى دستوریتها، فال یمكن ألي بلد یتبع األسلوب الدیمقراطي
 في إدارة البالد إال األخذ باالعتبار دور الرأي العام والمجتمع المدني، حتى إذا أرادت السلطات الحكومیة تنفیذ برامجها المعروضة

 أثناء االنتخابات،  فإذا لم تقم بما وعدت به فأنها سوف تدفع ثمن فشلها في االنتخابات الالحقة.

 وهناك الكثیر من القواعد والمبادئ والضمانات التي یجب توفرها في الدستور في أي بلد یرید االنتقال من حالة االستبداد الى
 الدیمقراطیة ومن أهمها:
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 ** احترام المعاهدات والمواثیق الدولیة التي تؤكد على حقوق االنسان األساسیة.

 ** إیجاد نصوص دستوریة خاصة تعمل على تفعیل دور األفراد والهیئات والجمعیات والمجتمع المدني في ضمان حقوق االنسان
 وحریاته األساسیة.

 ***العمل على تطبیق االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق االنسان في المحاكم المحلیة.

 *** التزام الدولة بضمان عدم انتهاك حقوق االنسان من قبل أي فرد أو هیئة أو إطار رسمي أو خاص أو جماعة.

 طبعا" إن األمثلة والمبادئ السابقة والقواعد الدستوریة الجیدة والمحققة للمعاییر الدولیة المتعارف علیها  في المجتمع الدولي
 والقانوني الدولي ضروریة وبدیهیة في البلدان المستقرة وغیر المستقرة ، أما في البلدان التي تمر بأزمات او نزاعات وطنیة طویلة

 وتعاني من االستبداد المزمن وترید السیر على طریق االنتقال الى مرحلة جدیدة تنهي االزمة واالنقسامات المجتمعیة والسیاسیة، فال
 یمكن لها أن تستقر وتحقق عملیة االنتقال السیاسي من االستبداد الى دولة مدنیة دیمقراطیة تعددیة باإلضافة لوجود الضمانات التي

 تساعد على نفاذ القواعد الدستوریة، بل یجب في الوضع السوري المعقد  إیجاد ضمانات دولیة لتنفیذ ما یتفق علیه األطراف
 المتنازعة، عبرقرارات ملزمة لألمم المتحدة والمجتمع الدولي كي ال یعمد أي طرف لإلخالل بعملیة التسویة النهائیة، حتى یتم

 الوصول إلى حالة من االستقرار السیاسي تضمن عدم العودة إلى الوراء.

 

 زاویة اقتصادیة:

 وفق (مركز دمشق لألبحاث والدراسات - مداد) فقد ارتفعت معدالت التضخم المسجلة للمكونات الرئیسة لسلة المستهلك خالل الفترة
 2011-2015: سنة األساس (2000):

/www.dcrs.sy// 

 

      البیان                                2011         2012          2013          2014         2015

 االغذیة والمشروبات                 % 7.51    % 39.65    % 108.15     % 20.96     % 29.49
   غیر الكحولیة

 المشروبات الكحولیة والتبغ         4.94%     % 67.76      % 87.00     % 26.80    % 54.86

 المالبس واألحذیة                    % 3.44   % 34.88       % 93.03     % 27.39   % 48.55

 السكن والمیاه والكهرباء
 والغاز وأنواع الوقود األخرى     % 10.72 % 40.90        % 46.32   % 17.23    % 33.07

  التجهیزات والمعدات المنزلیة
 وأعمال الصیانة االعتیادیة        % 3.71   % 37.05        % 84.10    % 32.50     % 37.17

 الصحة                             % 4.85   % 16.94        % 56.92     % 39.78     % 43.49

 النقل                               % 3.38    % 28.59        % 78.14     % 17.21     % 61.26

 االتصاالت                        % 0.45 -% 0.28         % 31.51      % 33.02     % 37.70
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 الترویح والثقافة                  % 1.95-% 28.53       % 75.46       % 31.30     % 49.31

 التعلیم                            % 5.29    % 11.98       % 33.86        % 15.85     % 21.32

 المطاعم والفنادق               % 1.62    % 39.36       % 152.13      % 53.67     % 34.50

 سلع وخدمات متنوعة          % 2.19    % 31.40       % 72.19       % 25.49      % 40.33

  الترویح والثقافة
 - غیر ربحیة                  % 0.00     % 10.51       % 57.63        % 1.77-% 47.20

 الرقم القیاسي العام            % 6.74     % 36.19      % 81.70        % 22.73      % 35.29

 

 لقد ولدت األزمة أعباء أثقلت معیشة المواطنین مقارنة بما هو الحال في العام 2010 فقد ارتفعت رسوم الخدمات الضروریة (ماء –
 كهرباء – اتصاالت) كما تم رفع األسعار اإلداریة للمحروقات (المازوت – الغاز – البنزین – الفیول) وترافق ذلك مع فقدان

 وجودها في السوق وانتشرت السوق السوداء للغاز والمازوت وبأسعار أعلى من أسعارها الرسمیة كما أثر ارتفاع أسعار المحروقات
 في أسعار كل المنتجات والسلع وتكالیف النقل.

 أظهرت نتائج مسح دخل ونفقات األسرة والرقم القیاسي ألسعار المستهلك لعام 2009 الذي قام به المكتب المركزي لإلحصاء – إن
 وسطي اإلنفاق الشهري لألسرة السوریة والذي كان یتراوح بین 30 – 35 ألف یجب أن یرتفع لیتراوح بین (100 – 110 ألف

 لیرة سوریة) لكي یعیش المواطن في مستوى معیشة نفسه قبل األزمة.

 إن اإلنفاق الشهري للمواطن السوري على مجموعة السلع الرئیسة في العام 2009 الذي وصل ل ( 14067 ) كان یتوزع بشكل
 رئیسي على البقول والخضار بمبلغ ( 2353 ) وعلى اللحوم ( 2258 ) وعلى الخبز والحبوب ( 1902 ) أما في عام 2014

 ونتیجة للتضخم وارتفاع األسعار أصبحت المكونات نفسها تكلف المواطن ( 53854 ) موزعة على البقول والخضار ( 8370 )
 اللحوم ( 7690 ) والخبز والحبوب ( 7049 ) أما في القطاع غیر الغذائي فقد كان اإلنفاق الشهري لألسرة السوریة یصل إلى (

 16748 ) موزعة على اهم المكونات : اإلیجار ( 5396 ) والنقل ( 1917 ) ثم المالبس واألحذیة ( 1720 ) أما قطاع الخدمات
 والتدفئة ( كهرباء – ماء – ما وزت ) فوصل إلى ( 2431 ) وعلى فرض عدم تغیر النمط االستهالكي لألسرة وأردنا المحافظة

 على المستوى المعیشي لألسرة في عام 2014 فإنها تحتاج إلى 46549 لإلنفاق على القطاع غیر الغذائي .

 وال بد من التنویه أن هذه األرقام والنسب تم تقدیرها من خالل مجموعة من المؤشرات االقتصادیة البدیلة بین عامي 2011 -2015
 وأقرب ما تكون للدقة ومأخوذة من مركز دمشق لألبحاث والدراسات -تقریر تأثیرات األزمة في االقتصاد السوري 2015-2011.

 

  بیان صحفي صادر عن (الحزب الشیوعي األیرلندي)

 بتاریخ 11 كانون األول 2018

 احتجاج السترات الصفراء - دروس للعمال األیرلندیین

 لقد كشفت احتجاجات ذوي "السترات الصفراء" األخیرة في فرنسا األزمة العمیقة داخل الرأسمالیة والطبیعة الحقیقیة للدولة، فالعمال
 لم یعودوا یرغبون في تحمل عبء هذه األزمة. وما هو واضح هو أن االحتجاجات في فرنسا لم تكن تتعلق بقضیة واحدة. فقد كان

 هناك العدید من التأثیرات من صفوف الیسار، لكن المجموعة المختلطة تعكس أیًضا التأثیرات القومیة والفاشیة المتزایدة في أوروبا،
 إذ یكافح الناس لفهم الظروف االقتصادیة القاسیة، التي تفرضها الحكومة الفرنسیة، ویطالب بها االتحاد األوروبي.
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 نحن نعبر عن تضامننا مع الطبقة العاملة الفرنسیة، التي شاركت في هذا الكفاح الكبیر، ومع نقابتهم العمالیة، التي شاركت في
 صراع طویل ضد الحكومات الفرنسیة الحالیة والماضیة.

 نحن في إیرلندا لدینا تاریخ فخور للغایة بعدم السماح للفاشیة بالوصول إلى موطئ قدم، ویجب أن یظل هذا أولویة بین احتجاجات
 السترات الصفراء هنا. یجب أال یغیب عن العمال أن من یتسبب في عدم المساواة المتزایدة في مجتمعنا، لیس المهاجرین أو

 "المتسكعین"، بل الرأسمالیون، وأنَّ العمال بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقیدة یدفعون الثمن، وكذلك عائالتنا ومجتمعاتنا،
 فنحن جمیعًا نضحي من أجل تلبیة جشع الشركات العالمیة الغنیة وأصحاب السندات العالمیة.

 لیس المهاجرون هم من تسبب في أزمة السكن، بل سیاسة الحكومة من خالل تسلیع سوق اإلسكان.
 لیس المهاجرون هم الذین أوصلوا إلى رواتب منخفضة؛ بل سعي أصحاب العمل لتحقیق أقصى ربح، وهذه هي طبیعتهم.

 لم یكن االحتیال على الرفاه االجتماعي هو الذي أفلس البالد، بل اإلقراض المتهور من البنوك. إقراضها للشركات الكبیرة كي تقوم
 بالمقامرة.

 لقد اضطر العمال إلى دفع ثمن الكفالة البنكیة، في حین انطلق األغنیاء إلى أعمالهم الحرة. وعندما لم ترغب المؤسسة السیاسیة
 والنخب االقتصادیة الحاكمة في سداد دیونها، فقد وضع هذا الدین على ظهر الشعب العامل.

 لیس المهاجرون هم الذین یتسببون في قوائم االنتظار في المستشفیات، وإنما االستراتیجیة الحكومیة لتحدید أولویات الطب الخاص
 والرعایة الصحیة الخاصة مع خفض التمویل لخدمة الصحة العامة.

 لقد قامت الحكومة البرجوازیة بكل هذا من أجل سداد دیون مصرفیة خاصة، سلبتنا خدمة صحیة جیدة إلى جانب اإلسكان العام وكل
 الخدمات األخرى التي تتوقعها في مجتمع متحضر، والتعلیم، والنقل، ورعایة األطفال، وأكثر من ذلك بكثیر.

 سننضم إلى احتجاجات السترات الصفراء في دبلن في نهایة هذا األسبوع ، وسوف نشجع جمیع المواطنین على المشاركة. یجب أن
 نركز على ما نبحث عنه.
 إنه لیس تغییر الحكومة.

 إنه تغییر النظام!
 لجمیع المواطنین الحق في السكن العام والصحة والتعلیم والنقل!

 یجب أن نطالب بوقف جمیع التخفیضات التقشفیة، وتخفیض سن التقاعد إلى 60 سنة.
 یجب أن یحتفظ بنك AIB بالملكیة العامة كبنك تنمیة وطني.

 یجب أن نرفض االتحاد األوروبي، وأن نصل إلى مخرج إیرلندي.
 نحتاج إلى إیرلندا جدیدة متحدة مستقلة اقتصادیًا ومسؤولة عن مصیرنا.

 ینبغي أن ینص الدستور على الملكیة العامة وإدارة جمیع مواردنا الطبیعیة بما في ذلك المیاه والنفط والغاز والمعادن.
 علینا استرجاع بالدنا من أیدي البنوك والمضاربین ومن سیطرة االتحاد األوروبي علیها.

 نحن بحاجة إلى تغییر جذري یضع جمیع القوى االقتصادیة والسیاسیة في أیدي العمال.
 ال تدعوا األغنیاء واألقویاء یقسموننا، فسالحهم الرئیسي هو جعلنا منقسمین.

 الوحدة هي قوتنا.
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  موقعنا على اإلنترنت:
 www.scppb.org 

 
 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 
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