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  العدد (٢٥) – شباط / فبرایر ٢٠١٩

 
-١- 

 الوضع السوري

 نص من البرنامج السیاسي للحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي (تموز 2017)

 كان انفجار األزمة السوریة، بدءًأ من درعا 18 ْاذار 2011، تعبیرًا عن انفجار البنیة السیاسّیة - االقتصادّیة -
 االجتماعّیة - الثقافّیة لسورّیا ما بعد 8 آذار 1963. ساهمت "ریاح الربیع العربي" في إشعال عود الثقاب اّلذي حصل في
 حوران في یوم الجمعة ذاك، وقد كان هناك حطب سوري جاف كثیر جاهزًا لالشتعال. لم یكن هناك من مؤامرة خارجیة
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 بل بنیة داخلّیة انفجرت ذاتیًا، وعملیًا كان مستغّلوا األزمة السوریة كّلهم من المتقاربین مع النظام السوري في فترة
 2004-2010: تركیا 2004، قطر 2006، فرنسا 2007، السعودیة 2009، الوالیات المتحدة 2009.

من الضروري هنا البحث عن البذور األولى لهذه األزمة، هل كانت في 17نیسان 1946، أم في 22 شباط 1958
[الوحدة السوریة المصریة]، أم في 8 آذار 1963 عندما بدأت سیطرة حزب البعث على الّسلطة في سوریا، أم في 16

 تشرین ثاني 1970؟

 نحن نقول: بمصطلح األزمة السوریَّة من خالل واقع سوري حصل منذ یوم 18 آذار 2011 أنتج استعصاءًا توازنیا، لم
 تستطع فیه الّسلطة التغّلب على المعارضة، وال المعارضة التغّلب على الّسلطة، ولم یستطیعا إنتاج تسویة ثنائیة بینهما،

 وهذا ما وّلد أزمة سوریة عامة هي األكبر منذ یوم الجالء الفرنسي عام 1946، وقد استغلَّ الخارج اإلقلیمي هذه األزمة
 السوریة، ثمَّ الخارج الدولي منذ عام 2012، لكي تتحّول األزمة السوریة إلى أزمة دولّیة - إقلیمّیة - محلّیة.

 نحن ال نقول: أنَّه كانت هناك ثورة، بل كان هناك حراكًا اجتماعیًا معارضًا واسعًا، ولكّنه لم یمّثل أغلبیة مجتمعّیة، وإذا
 أردنا الدّقة، فقد كان هناك ثالث أثالث متساویة في المواالة والمعارضة والتردد، وهذا وضع مستمر حتى بعد أكثر من
 ست سنوات من األزمة السوریة، وبالتأكید هذا التوازن اّلذي أنتج ذلك االستعصاء، هو اّلذي منع أن یحصل في دمشق
 عام 2011 ما حصل في القاهرة مع حسني مبارك في یوم 11 فبرایر من ذلك العام، ثمَّ منع التوازن اإلقلیمي والدولي

 ذلك فیما بعد.

 من هذا المنطلق ما كان ممكنًا سقوط الّنظام السوري، ال عبر آلیات داخلّیة وال إقلیمّیة وال دولّیة.

بة في  ومن هذا المنطلق یأتي منطق التسویة اّلذي ننادي به، واّلذي یجب أْن یكون بحكم طبیعة األزمة السوریة المركَّ
 طوابق ثالث: دولّیة وإقلیمّیة ومحلّیة، لكي تكون التسویة ذات طابع دولي - إقلیمي - محلي، وإالَّ لن یكتب لها االستمرار،
 والمؤشرات كّلها تدّل على أنَّ بیان جنیف 1 لعام 2012 والقرار الدولي 2254 لعام 2015 سیكونان عماد هذه التسویة.

 من الواضح عبر مسار األزمة السورّیة ومآالتها، أنَّه قد أصبح هناك هیمنة للخارج الدولي، واإلقلیمي على الداخل
د الكثیر ما بمسارات األزمة ومفاتیح الحل، وأنَّ هناك هیمنة للخارج على الداخل السوري، وأنَّ هذا سیحدِّ السوري، وتحك 
 من مسارات األزمة السوریة مستقبًال، ومسار التسویة السوریة والوضع السوري ما بعد التسویة. هذا یعني أنَّ التوازنات
 المحلّیة لیست هي المقررة في التسویة السوریة، وهناك مؤّشرات من أكثر من  ستة سنوات من األزمة، على أنَّ العامل

 الدولي، أي واشنطن وموسكو، هو األقوى في تقریر مسارات األزمة السورّیة من العامل اإلقلیمي، اّلذي كانت أنقرة
 والریاض وطهران وإلى حد" ما" الدوحة هي عناصر الفعل فیه.

 یبدو في هذا الصدد أنَّ عناصر التوافق األمریكي الروسي لیست متوافرة في جنیف 4 وأیضا لم تكن متوّفرة في جنیف 3
  وأیضا في جنیف2.

 في جنیف3 كان اإلقلیمي قادرًا على العرقلة، ولكّنه ال یملك من دون الدولي القدرة على تنجیح المفاوضات، ولكنه
  یستطیع عرقلتها.

 من المحتمل في ظلِّ هذه اللوحة أن یكون جنیف4 مثل جنیف3 من حیث مآالت الفشل، وخاصة من خالل تداخل
 الموضوع األوكراني مع الموضوع السوري في الصفقة األمریكیة الروسیة التي یبدو أنَّ عناصرها لم تكتمل بعد. على

  األرجح أنَّ األزمة السوریة ستطول ولن یكون هناك حل قریب في المدى المنظور.

 أظهرت األزمة السوریة ظواهر عدیدة :بنیة سوریة متماسكة اجتماعیًا أكثر من دول جوار مرت بانفجارات عدیدة سابقة:
 لبنان1975-1990،عراق2003-2016،تركیة1984-2016،حیث وقعت هذه الدول في تفتُّت اجتماعي

 طائفي(لبنان)وطائفي – اثني (العراق بین السنة والشیعة وبین العرب واألكراد) واثني (تركیة بین الترك واألكراد منذ
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 تمّرد حزب العمال الكردستاني المسلح بیوم15آب1984)، فیما سوریا لم تظهر انقسامًا اجتماعیًا على أكثر من تخوم
 :مواالة –معارضة –تردد، وكانت هذه التخوم الثالثة عابرة للطوائف واألدیان وإْن كان غالبیة كاسحة من الطوائف

 اإلسالمیة غیر السنیَّة مع السلطة وكذلك عند المسیحیین، فیما یالحظ أنَّ هناك انقسامًا واضحًا منذ بدایة األزمة وعلى
 أسس اقتصادیة-اجتماعیة-ثقافیة-سیاسیة، بین السنَّة العرب السوریین یجعلهم یصطفون في مواقع مختلفة في

 (المواالة)و(المعارضة)و(التردد).

 كان األكراد السوریین في موقع وسطي بین المواالة والمعارضة بكل أحزابهم وفي الجسم االجتماعي، وكانوا أقرب إلى
 استغالل ضعف السلطة في الشمال الشرقي وفي الشمال من أجل تنفیذ مشاریع خاصة جغرافیة – سیاسیة أخذت شكل

 (اإلدارة الذاتیة) عام2014و (الفیدرالیة) عام2016. كان انقسام السنَّة العرب السوریین على أسس اقتصادیة- اجتماعیة-
ر أیضًا في  ثقافیة-سیاسیة وانقسامهم في التخوم الثالثة وبینها: مواالة-معارضة-تردد،وعدم تصرفهم كطائفة وهو ما تكرَّ

 أحداث1979-1982،هو الذي منع انجرار سوریا إلى الحرب األهلیَّة وإلى اقتصار الصراع السوري في حدود
 سلطة-معارضة، وإلى عدم انتصار المعارضة، وإلى عدم سقوط الّسلطة، حیث بالتأكید كان (تّجار دمشق وحلب) أقوى

 وأهم للّسلطة كسند ومعین من (الفرقة الرابعة)في أزمة وصراع2017-2011.

 هناك ظاهرة بانت في2011-2017 وهي ضعف المعارضة السوریة لیس فقط في التنظیم، وإنِّما في عدم قدرتها على
 القبض على الوقائع السیاسیة، وتحویلها إلى رؤیة وبرنامج سیاسیین، لتظهر المعارضة بحالة أقرب إلى حالة (الفوات

 السیاسي) تجاه الوقائع، وهو ما یلمس كثیرًا في مسار(المجلس الوطني)و(االئتالف الوطني)،وهما خالل خمس سنوات لم
 تصب كراتهما أبدًا لیس فقط شباك المرمى بل حّتى لم تالمس أخشاب المرمى الثالث، إذا لم نقل بأنَّها كانت تصیب

  المدّرجات أو تتجه إلى خارج نطاق الملعب.

 كانت (هیئة التنسیق الوطنیة) استثناًء ضمن ذلك. كانت المعارضة السوریة مثاًال على عدم قدرة معارضة منظمة في
 أحزاب، ولو خارجة بحالة جرح عمیق بسبب القمع والسجون، على القبض على قیادة حراك عفوي جماهیري قوي

 وتقدیم برنامج له، وهو ما یخالف حالة مماثلة رأیناها في ثورة شباط1917الروسیة التي قادت إلى إسقاط حكم القیصر.
 أظهر األفراد السوریون خالل األزمة مدى استقطاباتهم في مواقع مواالة - معارضة - تردد وعدم وجود جسور بین هذه

 المواقع الثالث، وكان الحوار بینهم أقرب إلى حوار الطرشان، ولكلِّ واحد منهم  "أبطاله" و "شیاطینه" وقناته التلفزیونیة،
  أو قنواته التي ال یشاهد غیرها ویمارس عبرها نزعة تصدیقّیة امتثالّیة لكل ما یقدم له.

 لم یكن عند السوریین في أزمة2011-2017مرونة الشامي وقدرته على تدویر الزوایا والتقریب بین اآلراء المتضادة،
 وهي أمور كانت معتادة عند السوریین بشكل عام اجتماعیًا، بالقیاس للعراقیین وتعود للتجارة في جذورها، وكانت تلمس
 أیضًا في الحیاة السیاسیة السوریة ب فترة1946-1958 فیما كشفت أزمة 2011-2017غیابها عند السوریین ضمن
 المجتمع وعند السیاسیین. أظهرت سوریا مابعد18آذار2011مدى قوة (نزعة االستعانة بالخارج من أجل حسم صراع

 داخلي) لیس فقط عند الكثیر من المعارضین وقاعدتهم االجتماعیة منذ خریف2011، وهو ما یعود إلى الفشل في تكرار
 ما حصل ضد حسني مبارك، عندما تمَّ إسقاطه بقّوة الشارع المصري الداخلیة وحیاد الجیش، وإنِّما وجدت أیضًا هذه

 النزعة عند الموالین الذین لم یتمّلكهم الوسواس من االستعانة بإیران وحزب اهللا والملیشیات الشیعیة العراقیة- األفغانیة، ثم
  القّوات الروسیة من أجل مجابهة المعارضة السوریة المسلحة.

 یظهر ذلك مدى تهزهز الرابطة الوطنیة الداخلیة السوریة حتى یتم االستعانة بالخارج، عند طرفي صراع داخلي، من
 أجل حسم هذا الصراع لصالح أحدهما، كما یظهر ضعف منطق التسویة عندهما، وهو ما ظهر فعًال خالل السنوات

 السابقة عندما أتت قوة دفع التسویة السوریة من قبل الخارج الدولي منذ بیان جنیف في30حزیران2012، وإْن كان هنا
من الضروري تسجیل أنَّ أولَّ من طرح التسویة كان مؤتمر حلبون، الذي عقدته(هیئة التنسیق الوطنیة)یوم17أیلول

 2011،في حالة عانت بسببها الهیئة الكثیر من الهجمات السیاسیة واالستنكارات واالتهامات من معارضین كثیرین، كانوا
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یریدون إسقاط الّنظام بوسیلتي(العنف المعارض)و(االستعانة بالخارج)، وكانا مثل التوأم المولودان بوقت واحد في خریف
.2011 

 أظهر الكثیر من السوریین، في المواالة والمعارضة، میوًال قوّیة نحو العنف  والمجازر، من خالل یدهم ولسانهم وقلبهم
 ،ولتبریر ذلك من خالل أدلجة سیاسیة عقائدیة، ولم یكن هذا مقتصرًا على اإلسالمیین، بل شمل علمانیین في المعارضة
 وفي المواالة، وقد كان هذا النزوع الجدید عند السوریین مفاجئًا، حیث كانت الصورة النمطّیة عن السوري مختلفة عن
 صورتي العراقي والجزائري. أظهرت سوریا2011-2017أّنها أرضًا رخوة ،مثل الیمن والصومال والجزائر، یمكن

 لتنظیمات مثل (النصرة-الفرع الشامي لتنظیم القاعدة) و (داعش) من خاللها أن تالقي بیئة خصبة للنمو والتمّدد
 واالنتشار، ولم یكن هذا بسبب (النص الدیني)، حیث كانت (الموحسن) في محافظة دیر الزور، و(سلقین) في محافظة

 إدلب ،تسمیان في السبعینیات ب(موسكو الصغرى)بسبب انتشار الشیوعیین القوي فیهما، فیما القت (النصرة) و(داعش)
 انتشارًا قویًا فیهما، وهو ما یجب استخدام التحّلیل الماركسي، حیث تعزى وتربط االتجاهات األیدیولوجیة السیاسیة

 وتحّوالتها وتبّدالتها بعوامل اقتصادیة - اجتماعیة ولیس بـ (الثقافة)، وهو ما یمكن تطبیقه على حزب البعث، حیث كان
 أغلب نوابه في عام 1954 قد أتوا للمجلس النیابي من خالل أصوات محافظتي حماة وحلب، التي كانت تضم األخیرة
 بضمنها محافظة إدلب بالخمسینیات، فیما كانت هذه المحافظات الثالث في أحداث 1979-1982 القاعدة االجتماعیة

 األساسیة لـ(اإلخوان المسلمین)في معارضتهم المسّلحة ضد سلطة حزب البعث.

 

- ٢ - 

 غیر بیدرسن والمهّمة المستحیلة في سوریة

 عندما أعلن المبعوث  المشترك لألمم المتحدة والجامعة العربیة في سوریة  كوفي أنان في ٢ آب/أغسطس ٢٠١٢ عن
 فشله في وقف نزیف الدم السوري واستقالته عن مهمته قال عنها "انها مهمة مستحیلة"، وقد حدد أسباب فشله آنذاك بفقدان
 اإلرادة الدولیة في إیجاد حل سیاسي للصراع الدائر وإحالل السالم في سوریة والى رغبة االطراف المتصارعة بإعطاء

 االولویة للصراع المسلح واستمرار عسكرته، اال انه وخالفا لما یقال عن فشله  فقد استطاع ان یحدد لالزمة السوریة
 خارطة طریق عرفت فیما بعد بـ "خطة عنان للسالم" التي أقرت في مجلس االمن الدولي، ورغم ان تلك الوثیقة لم یترتب

 علیها أیة تبعات ملزمة بسبب انها كانت بدون "أنیاب" إال أنها كانت السبیل الوحید  للمضي قدما نحو الحل السیاسي
 للسالم وكانت منطلقا لجمیع القرارات الدولیة ذات الصلة بما فیه بیان جنیف (١) لعام ٢٠١٢.

 لم یستطع ال اإلبراهیمي الذي عین خلفا ألنان مبعوثا مشتركا لألمم المتحدة وجامعة الدول العربیة عام ٢٠١٢ في االزمة
 السوریة وهو القائل "إن العامل الرئیس الذي أشعل الصراع في سوریة هو الربیع العربي ووصفه بـ "حراك شعبي

 حقیقي استغلته وسلحته دول المنطقة" وال المبعوث الخاص ستیفان دي مستورا الذي خلف اإلبراهیمي عام ٢٠١٤ أن
 یحققا أي اختراق في االستعصاء القائم في األزمة السوریة علمًا أن المبعوث األخیر ال یقل خبرة وحنكة من خلفه غیر

 بیدرسن حیث كان یوصف بالمتفائل دائمًا وصاحب السالل األربع والذي كرس جل نشاطه في عامه األخیر بأمل تشكیل
 اللجنة الدستوریة كمدخل للعملیة السیاسیة إال انه لم  ینجح في إحداث اي تقدم یذكر في اي من الملفات المطروحة بسبب

 عدم  الرغبة لدى بعض األطراف في منحه هكذا امتیاز األمر الذي دفعه الى التصریح قبیل انتهاء مهمته أواخر عام
 ٢٠١٨ بإنه "إذا توافرت اإلرادة السیاسیة لدى الدول المتصارعة في سوریة فال یوجد سبب لعدم عقد اللجنة الدستوریة في

 تشرین الثاني من عام ٢٠١٨".

 وصل غیر بیدرسن لموقع  مبعوث أممي رابع لالزمة السوریة بعد مسیرة دبلوماسیة حافلة اكتسب خاللها لقب
 الدبلوماسي "المحنك" او "المخضرم" حیث كان عند تعیینه لتلك المهمة  سفیرا للنرویج في الصین وقبلها شغل منصب

4 



 

٢٠١٩  � ���� ��
�

� / �� ��
�� (٢٥) �����          ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��

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

 
 

 مبعوثًا دائما لبالده لدى األمم المتحدة من عام ٢٠١١- ٢٠١٧، كما عمل ممثال خاصا لألمم المتحدة في لبنان ٢٠٠٧-
 ٢٠٠٨، وممثل النروج لدى السلطة الفلسطینیة من عام ١٩٩٨ – ٢٠٠٣، كما كان مدیرًا عاما للشؤون االنسانیة في

 وزارة الخارجیة النرویجیة، وأیضًا عمل عضوًا بارزًا في الفریق النرویجي بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین عام ١٩٩٣
  في مفاوضات أوسلو أدت إلى االعتراف المتبادل بینهما.

 لذلك فإن الشعب السوري سیسمع خالل السنوات االربع المقبلة باسمه كثیرًا وستكون أمامه ملفات عدیدة معقدة وشائكة
 والعدید من التحدیات في مقدمتها بتشكیل اللجنة الدستوریة، لتكون بوابة للشروع بعملیة سیاسیة تحت مظلة األمم المتحدة

 تستند لبیان جنیف واحد لعام ٢٠١٢ والقرار الدولي ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وعلى وقف إطالق نار شامل ودائم  ومن ثم
 إیجاد آلیة النتقال سیاسي وتشكیل حكومة انتقالیة غیر طائفیة وشاملة للجمیع وبكامل الصالحیات التنفیذیة وصیاغة دستور

 جدید یضمن التمثیل المتساوي ویؤمن االستقرار في البالد وإجراء انتخابات عامة وشاملة یشارك فیها الجمیع بالداخل
 والخارج واخراج جمیع القوات والملیشیات األجنبیة من االراضي السوریة مرورًا بالملفات اإلنسانیة ذات الحساسیة

 الممیزة كملف المعتقلین والمغیبین قسریًا وعودة المهجرین والنازحین الطوعیة واآلمنة الى مناطقهم وبلداتهم ومنازلهم
 التي هجروا منها األمر الذي یسهل لعملیة إعادة إعمار ما دمر خالل الحرب في جمیع أنحاء البالد.

 ان الملف السوري لیس بالملف العادي المحدد بمكان أو بطرفین داخلیین متصارعین فقط، بل لقد تجاوزهما وأصبح من
ل فیها خارج حدود المكان ومنفلتًا عن إرادة أطرافه الداخلیة، لیكون مرتهنا للكیفیة التي تحكم حل  اللحظة التي ُدوِّ

  الصراعات االقلیمیة والدولیة، والتي هي عند الدول المتحكمة بها أكثر أهمیة من الصراع الداخلي السوري.

 ومع هذا التعقید في االزمة السوریة، هل یكفي موافقة الدول الخمسة دائمة العضویة في مجلس األمن على تعین السید
 بیدرسن لهذه المهمة لنجاحه في تنفیذ ما كلفه به السید األمین العام لألمم المتحدة عند تعینه لهذه المهمة؟ حیث حددها له بـ

 "بدعم االطراف السوریة لتسهیل إیجاد حل سیاسي شامل وجدیر بالثقة یحقق التطلعات الدیمقراطیة للشعب السوري".

 وهل یمكن التعویل على انجازاته العدیدة الناجحة لتحقیق تقدم على صعید الحل السیاسي؟ وهل یمكن أن یفتح تاریخه
 الدبلوماسي بارقة أمل عند الشعب السوري من خالل االعتماد على تأثیر رمزیته السیاسیة وخبرته الطویلة في تقریب

 اإلرادات الدولیة واالقلیمیة وتدشین مرحلة جدیدة في المهمة المستحیلة كما قال عنها كوفي أنان؟ أم َسُتنهي األزمة
 السوریة حیاة الدبلوماسي المخضرم بفشل كأسالفه؟

 

- ٣ - 

 هذا هو المبعوث األممي الرابع إلى سوریا "غیر بیدرسن"

 توّلى الدبلوماسي النرویجي "غیر بیدرسن" Geir O. Pedersen، مطلع العام الجاري، مهماته كرابع
 مبعوث أممي خاص مكّلف من األمین العام لألمم المتحدة من أجل التّوصل إلى حل سلمي للنزاع الدائر في

 سوریا منذ آذار/مارس ٢٠١١.

 ویأتي بیدرسن خلفًا للسویدي-اإلیطالي ستیفان دي میستورا، الذي أعلن التنحي عن منصبه "ألسباب عائلیة" في
 نهایة شهر تشرین الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، بعد أن شغله منذ حزیران/یونیو ٢٠١٤، بناًء على قرار األمین العام

 السابق لألمم المتحدة بان كي مون. وقبلهما كان الراحل كوفي عنان، والدبلوماسي الجزائري األخضر
 اإلبراهیمي.
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 وفاز بیدرسن بمنصب الوسیط الدولي، بعد أن كان واحدًا من أربعة مرّشحین لهذا المنصب، وهم نیكوالي
 مالدینوف ممثل األمم المتحدة لعملیة السالم الفلسطینیة اإلسرائیلیة، ووزیر الخارجیة السلوفیكي السابق ومبعوث

 األمم المتحدة في العراق یان كوبیش، ووزیر الدولة وزیر الخارجیة الجزائري رمطان لعمامرة.

 لكن االختیار وقع على بیدرسن، بعد ْأْن القى تقاربًا في وجهات الّنظر بین روسیا والغرب، حیث القى
 المرّشحون الثالثة اآلخرون، خالفًا روسیًا غربیًا حولهم، بسبب مواقف سابقة لهم. وتشیر الوكاالت الصحافیة

 إلى أن "غیر بیدرسن كان حال وسطًا، والرجل األكثر منطقیة لتسّلم هذا المنصب".

 ویوصف غیر بیدرسن في األوساط الدبلوماسیة التي عملت معه بأّنه "من أفضل الدبلوماسیین النرویجیین" وأّنه
 "یمكنه إیجاد حلول وتسویات لمسائل صعبة"، وأّنه "سیاسي مخضرم وبراغماتي وماهر في حل النزاعات"

 یمكنه أن یأتي بـ "مقاربة غیر تقلیدیة" إلنهاء الحرب السوریة، وأّنه یمثل "جیًال جدیدًا من الدبلوماسیین
 المستعدین لتوظیف طرق مبتكرة، ونهجًا أكثر شموًال، ویمكنه العمل مع جمیع المعنیین بما في ذلك الجهات

 الفاعلة غیر الحكومیة".

 من هو غیر بیدرسن؟

 ُولد الدبلوماسي النرویجي "غیر بیدرسن"، في العاصمة النرویجیة أوسلو عام ١٩٥٥. یحمل درجة الماجستیر
 في تخصص الفنون والتاریخ، وهو متزوج ولدیه خمسة أطفال ویتحدث اللغة العربیة.

 وشغل غیر بیدرسن العدید من المناصب الدبلوماسیة، حیث كان، عام ١٩٩٣، ضمن الفریق النرویجي أثناء
 المفاوضات بین منظمة التحریر الفلسطینیة وإسرائیل والتي أثمرت عن توقیع اتفاقات أوسلو.

 كما كان بیدرسن ممثًال للنرویج لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیة بین عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٣. بعدها شغل منصب
 مدیر  قسم آسیا والمحیط الهادئ في إدارة الشؤون السیاسیة باألمم المتحدة، وعمل في عملیة السالم في الشرق

 األوسط والعراق بین عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤.

ا للبنان على مستوى وكیل األمین العام لألمم المتحدة بین عامي ٢٠٠٥ و قا خاص عمل بعدها بیدرسن منس 
.٢٠٠٨ 

 تّم تعیین بیدرسن كمندوب النرویج الّدائم لدى األمم المتحدة بین عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٧، لیصبح بعدها سفیرًا
 لبالده لدى الصین في ٩ حزیران/یونیو ٢٠١٧، قبل أن یصبح المبعوث األممي الرابع إلى سوریا مطلع العام

 الجاري ٢٠١٩.

 

- ٤ - 

 فرص ضائعة وسیاسة إنكار... “حزب الشعب الدیمقراطي” نموذجًا

 د. حسین شاویش

 ١٤ كانون الثاني ٢٠١٩
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 كّلما فّكرت بالیسار السوري قفزت إلى ذهني الجملة التي قالها لي ریاض الترك في برلین، لدى زیارته األولى ألوربا
 (تشرین أول 2003) بعد خروجه من سجنه الثاني، عندما قّدمت له ورقة بعنوان “هل بقي للیسار من دور یلعبه؟”. كانت

 الجملة: “ال یوجد یسار”. یومها اعتقدت أّنه حكم وجود واقعي. اآلن، وبعد أن صار ما صار، أعتقد أّنه كان حكم إعدام.

 لّخص، بالنسبة لي، هذا التصریح من شیخ الیسار السوري آنذاك الجانب الذاتي من أزمة الیسار السوري. إّنه الفقدان
 المطلق للثقة بالنفس. وعندما یفقد المرء الثقة بنفسه یلتحق بأحد أولئك الشجعان الذین مازالوا یحتفظون بتلك الثقة.

 ویفترض المنطق أن یكون ذلك الملَتَحق به قریبًا فكریا من المسكین الفاقد للثقة بنفسه. لكّن حزب الشعب الدیمقراطي ال
 عالقة له على ما یبدو بهذا المنطق، فاختار اإلخوان المسلمین، أو لعّله التحق به لهذا لسبب إّیاه؟

 وعندما یرتكب المرء هذه الحماقة فلماذا نستغرب أن ینزلق إلى ما هو أكبر منها؟ كأن یدافع جورج صبرة عن جبهة
 النصرة مثًال، في كلمته التي أصبحت من الشهرة بحیث ال أحتاج هنا لذكرها. فالّتعاون مع اإلخوان المسلمین یمكن تبریره

 بأنهم سبق أن شاركوا في انتخابات برلمانّیة دیمقراطّیة ذات یوم على األقل، كما هو معروف، رغم كّل ما یمكن أن ُیقال
 عن دیمقراطّیتهم بأّنها “دیمقراطیة أدواتیة”، أي أّنها مجّرد أداة للوصول إلى الحكم، بدلیل غیابها الكامل عن بنیة الحزب
 وعالقاته الداخلّیة المبنّیة على مبدأ الوالء المبني على البیعة الشرعیة..الخ. أّما جبهة النصرة فقد كانت وما زالت تعتبر
 الدیمقراطیة وحكم الشعب شركًا باهللا، وهو منطق السلفّیة الجهادّیة نفسه الذي أعاد صیاغته سّید قطب في كتبه الكثیرة
 وخاّصة “معالم في الطریق” الذي أصبح “إنجیل الثورة اإلسالمیة” وخاّصة في فرعها الجهادي. وهنا أذّكر باختصار

 شدید أّن الكتاب المذكور كان أحد أكثر ما یقرأه اإلخوان أنفسهم، إلى درجة أّنهم كانوا یختصرون العنوان بكلمة “المعالم”
 في أحادیثهم بسبب شهرته بینهم.

 خیبتي تلك مع الرفیق ریاض الترك تكّررت مضاعفًة، عندما قرأت نّص الكلمة التي ألقاها في احتفالیة الذكرى السبعین
 لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في باریس بتاریخ 14/12/2018 حیث یتحّدث عن “صدمات صغرى” سّببها النظام

 بإطالق مئات السلفیین من سجونه ودفعه لهم لمصادرة الثورة وأسلمتها، لكّن صدمته الكبرى كانت عدم التدّخل الدولي.
 إذن فالرجل لم یتعّلم من سبع سنوات فشل إلحدى أكثر الثورات مأساویة في التاریخ الحدیث أي شيء.

 ولكن ماذا كان یمكن للیسار أن یفعله واقعیًا، حتى ولو لم یكن متأثرا ب”ماندیال سوریا” الذي جعله السجن، على ما یبدو،
 یعتقد أّن كّل ما كان هو نفسه یدعو إلیه من برنامج اجتماعي ووطني وقومي هو كالم نافل أو مؤّجل في أفضل الحاالت
 وأّن الّنضال الوحید الذي یستحق التضحیة بكّل شيء هو القضاء على السّجان الحالي، حّتى ولو كان السّجان المقبل هو

 والي اردوغان في سوریا مثًال؟

 كان یمكن له أن یتعّلم من دروس جیرانه في إیران مثًال، فیرى كیف یمّد اإلسالمیون یدهم للجماعات الیساریة قبل الثورة
 فإذا استلموا الّسلطة تخّلصوا منها، واحدًة بعد األخرى. وقد كان من شأن هذا الّدرس أن یجعل الرفاق یتذّكرون قصة

 “التخوم” التي كان لینین یرّكز علیها باعتبار تحدیدها قبل أي تعاون مع اآلخرین شرطًا ُمسبقًا ألي تعاون من هذا النوع.
 حّتى هنا كان الیساریون الثوریون السوریون یفتقدون لعذر كبیر تمّتع به رفاقهم اإلیرانّیون وهو أن الشاه كان صنیعة

 لإلمبریالّیة األمریكّیة بالمعنى الملموس (دور السي آي إي في االنقالب ضد مصدق..الخ). هذا البعد العالمي اّلنضال لم
 یختِف فقط من الخطاب الیساري الثوري السوري، بل ظهر عكسه بالضبط، أي االستنجاد بالتدّخل العسكري اإلمبریالي،

 إلى درجة أّن عدم ذلك التدّخل شّكل “الصدمة الكبرى” للرفیق ریاض الترك، كما قال هو نفسه.

 أّي یساري حقیقي كان ُیفَتَرض أن تكون “صدمته الكبرى” هي هذا التصریح مثًال في العام الثاني للثورة: ففي 13 كانون
 أول 2012 نشرت الحیاة ما یلي على لسان معاذ الخطیب : “..كون الحراك العسكري إسالمي اللون بمعظمه هو شيء

 إیجابي..”. بالنسبة لمعاذ الخطیب كان ذلك إیجابیًا طبعًا فالرجل نفسه “إسالمي”، لكّن التصّور العام عن مفهوم “الیساري”
 یجعل أي مراقب محاید یتوّقع من یساریي الثورة السوریة في ذلك الوقت أن یعیدوا حساباتهم ویواجهوا جماهیرهم

 بالحقیقة المّرة وطرق التعامل معها. فماذا فعل هؤالء فعًال؟ لقد لجأووا إلى التكتیك النفسي المعروف “اإلنكار”. وهو
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 تكتیك یصّنفه المحّللون النفسیون في خانة “آلیات الدفاع النفسي”، كما نعلم. ولكي ینجح هذا اإلنكار كان یجب اللجوء إلى
 “لغة إنكاریة” بالكامل بحیث نستبدل عبارة “المجاهدین” بعبارة “الثوار” في المرحلة األولى ثم بعبارة “المعارضة” في

 المرحلة التالّیة. فكلمة معارضة تنطبق على جبهة تحریر الشام تمامًا كما تنطبق على “تّیار الیسار الثوري” التروتسكي.
 ومن جهة أخرى نقتصر عندما نتحّدث عن أهداف الثورة على هدف إسقاط الدكتاتوریة الحاكمة في دمشق، فهو أیضًا

 هدف الجوالني كما هو هدف ریاض الترك.

 هل كان الیسار یستطیع أن یفعل غیر ذلك؟

 ال شك. وهذا الجواب القطعي سببه ظروف اندالع الثورة السوریة: ممّهداتها (ربیع دمشق ودور المثّقفین األقرب إلى
 الیسار فیه)، المسار الذي بدأت به الثورة السوریة (شكل الحراك السلمي وشعاراته، الغیاب التنظیمي شبه الكامل
 لإلسالمیین في كوادر الثورة في مرحلتها األولى، حسب كافة الباحثین)، طبیعة القیادة التي قّدمت أولى المبادرات

 السیاسیة في مرحلة مشاورات الدوحة المبّكرة، وأخیرًا السمعة النضالّیة الخاّصة التي كان ریاض الترك یتمّتع بها بسبب
 تاریخه وشجاعته في مواجهة الدیكتاتوریة من داخل سوریا ولیس من خارجها، والتي شّكلت له “رأسماًال رمزیا” لدى

 الجماهیر كان یمكنه استغالله للمساهمة في ترجیح الكّفة في صفوف المعارضة لصالح الیسار..

 فلماذا لم یفعل الحزب ذلك؟

 أظّن أنني أجبت على ذلك في بدایة هذا المقال بشكل غیر مباشر. فالیساري الذي یفقد الّثقة ب”الرسالة البنیویة” للیسار،
 سیخدم الیمین في النهایة.

 أّما عن ماهیة تلك “الرسالة البنیویة”. فهي یمكن استنتاجها فقط من مصدرین: األّول نظري یتناول تاریخ الصراع
 االجتماعي ودور الّذات الثوریة فیه، والثاني تطبیقي یحّلل بنیة المجتمع السوري في مستویاتها الثالثة الكبرى االقتصادیة

 والسیاسیة واالیدیولوجیة وكیف تتطّور هذه المستویات الثالثة أو كیف یعرقل تخّلف أحدها تطّور اآلخر، كما حصل
 ویحصل فعًال وما هو “موقع” الذات الثوریة في تلك البنیة وكیف تعّزز موقعها في سبیل تحقیق برنامجها، الذي هو في

 النهایة برنامج “القوى االجتماعیة الساعیة للتطویر” التي تمّثلها. وهذا كّله موضوع دراسة یضیق هذا المجال عنها. لكّن
 حزب الشعب الدیمقراطي السوري فّوت على نفسه فرصة هذه الطریقة في “البرمجة” منذ مؤتمره السادس في أواخر

 نیسان 2005. رغم أّن الدافع الواضح وراء مغادرة األدلجة الماركسیة اللینینیة إلى غیر رجعه كان یكمن خلف كل كلمة
 من كلمات برنامجه السیاسي الّصادر عن ذلك المؤتمر. وقد غادر الحزب تلك األدلجة فعًال وسار في إتجاه آخر. لكّنه كان

 إلى الیمین لألسف ولیس إلى یسار جدید. وقد كان استمرارًا لمسار بدأ في الثمانینات وسار ببطء إلى أْن سّرعته الثورة
 السوریة. الهدف السیاسي اإلجرائي المحّدد والملموس لذلك المسار كان التعاون مع اإلخوان المسلمین (الحاضرین

 الغائبین في كل من مؤتمري حزبي البعث \أواخر1979\والشیوعي-المكتب السیاسي في أواخر 1978 وفق تعبیر یاسین
 الحاج صالح). وهذا اّلتعاون هو المقصود بهذه الفقرة التي ننقلها هنا من البرنامج السیاسي للمؤتمر السادس للحزب: ” لقد

 وضعنا هذا البرنامج، آخذین في االعتبار االنفتاح على المجتمع وعلى الحركة الدیمقراطیة في سوریا بطیفها المتنّوع،
 وضرورة الوصول إلى برنامج مشترك في أّي لقاء أو مؤتمر وطني ألطرافها”.

 أخیرًا سأسمح لنفسي بهذه المالحظة غیر السیاسیة: لقد أثبتت خبرتي مع السیاسیین العلمانیین العرب عمومًا أّن التصّور
 الذي كان كامنًا في الشعورهم حول اإلسالمیین كان دائمًا یعاني من التشّوه. فهم إّما یرونهم كمجموعة من الدراویش أو

 كحزب إسالمي تمامًا كما أّن الحزب الدیمقراطي المسیحي في المانیا حزب مسیحي، أو كمجموعة من األصولیین
 المتخّلفین والخطرین (وهو تصّور حدیث متأّثر بسلوكّیات الجهادیة السلفیة). كّل هذه التصّورات ال تنطبق على

 موضوعها كما أصبح واضحًا بعد سبع سنوات من الثورة السوریة، وإْن كان ثّمة ما هو صحیح في تلك التصّورات
 جمیعها في الوقت نفسه. أّما ما هو التصّور األقرب إلى الواقع فمعرفته تتطّلب دراسة بنیة التنظیمات اإلسالمیة وخاّصة

 الجانبین التثقیفي والتنظیمي. ولكن ذلك بالّذات هو ما لم یكن من الممكن لمعظم المناضلین ذوي الماضي الشیوعي أن
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 یعرفوه، بحكم البیئة السیاسیة المختلفة كّلیا التي ترعرعوا فیها. لكّن الممكن فعًال، حّتى لمناضل لم یعرف في حیاته غیر
 األوساط الشیوعیة هو دراسة تجارب اآلخرین من شیوعیي هذا العالم عندما تعاونوا مع اإلسالمیین، كتجربة اإلیرانیین

 مع الخمیني مثًال.

 لكّننا على ما یبدو ال نتعّلم إّال من كیسنا.

 

- ٥ - 

 سلسلة األمناء العامون لألحزاب الشیوعیة العربیة: فؤاد نصار

 یعتبر فؤاد نصار، المولود عام ١٩١٤ ضمن عائلة مسیحیة، أحد المؤسسین األوائل في الحركة الشیوعیة الفلسطینیة
 واألردنیة. عمل على إنشاء مجموعات "أنصار" المسلحة عام ١٩٣٦، وهي مجموعات ماركسیة لینینیة مسلحة تقاتل

  قوات االستعمار البریطاني لفلسطین.

 انتخب فؤاد أمینًا عامًا لـ "مؤتمر العمال العرب في فلسطین" عام ١٩٤٥. أنشأ مع الخالیا الماركسیة األردنیة وشخصیات
 شیوعیة مثل یعقوب زیادین "الحزب الشیوعي األردني" عام ١٩٥١، وذلك باندماج الماركسیین بشرق األردن مع

 "عصبة التحرر الوطني" في فلسطین (تأسست عام ١٩٤٣).

 من المعروف أن معظم قادة "عصبة التحرر الوطني"، وبخاصة من الصف األول، أمثال إمیل توما وتوفیق طوبي وإمیل
 حبیبي، واصلوا البقاء في مناطق ١٩٤٨ الخاضعة للكیان الصهیوني، وذلك في إطار السعي للبقاء في أرض فلسطین،

 وفي مجال التصدي لمشروع التطهیر العرقي الصهیوني، وكان فؤاد نصار، ابن مدینة الناصرة، أولى من البعض للبقاء
 هناك، لكنه أدرك أهمیة وضرورة الوجود في بقیة األرض الفلسطینیة التي وقعت تحت سیطرة النظامین األردني

 والمصري. كان اختیار فؤاد نصار البقاء في المنطقة التي أصبحت تدعى بالضفة الغربیة عامًال حاسمًا في استمرار
 الوجود والنشاط الشیوعي في الضفة الغربیة وقطاع غزة.

 أنُتخب فؤاد نصار أمینًا عامًا للحزب الشیوعي األردني عام ١٩٥١، إال أنه أعتقل في نهایة العام، وحكم علیه بالسجن
 عشر سنوات قضاها في سجن الجفر. عمل على إنشاء "قوات األنصار" في نیسان ١٩٧٠، بوصفها الجناح العسكري

 للحزب الشیوعي األردني، وقد تطوع ضمنها شیوعیون سوریون ولبنانیون وعراقیون، لمساندة قوات الثورة الفلسطینیة
  المتواجدة في األردن. تم حل قوات األنصار في تموز ١٩٧١.

 توفي فؤاد نصار عام ١٩٧٦.

www.scppb.org من السلسلة المنشورة على موقع الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي 

 

- ٦ - 

 كارل ماركس: عشرة أشیاء للقراءة إذا كنت ترید أن تفهمه
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www.theconversation.com :4 أیار/مایو 2018 من موقع 

 المؤلفون: جیمس مولدون: محاضر في العلوم السیاسیة، جامعة إكستر

 روبرت جاكسون: محاضر في السیاسة، مانشستر متروبولیتان أونیف

 ترجمة هیئة التحریر:

 كما ینعكس العالم على 200 سنة منذ والدة كارل ماركس، ویجري أخذ عینات من كتاباته من قبل المزید والمزید من
 الّناس. إذا كنت جدیًدا في عمل أحد أعظم علماء االجتماع في كل العصور، فإلیك من أین تبدأ.

 "كتابات ماركس الخاّصة"

 جیمس مولدون ، جامعة اكستر

 ترك الّتاریخ الطویل لألنظمة "الماركسیة" الوحشیّة والشمولّیة حول العالم انطباًعا لدى العدید من الّناس بأن ماركس كان
 مفكرًا استبدادًیا. لكن القّراء الذین یغوصون في أعماله للمرة األولى غالبًا ما یفاجأون باكتشاف نزعة إنسانیة  وفیلسوف

 له اتجاه تحرري ، وهو أحد الذین تصّوروا كائنات بشریة مستدیرة تعیش حیاة غنّیة ومتنّوعة ومرضیة في مجتمع ما بعد
 الرأسمالّیة. ال تقتصر كتابات ماركس على اقتراح مشروع سیاسي ثوري فقط. انها تقدم  نقًدا أخالقًیا إلبعاد األفراد الذین

 یعیشون في المجتمعات الرأسمالیة.

 1. مّقدمة لمساهمة في نقد فلسفة الحق لهیغل:

 نشر في األصل في عام 1844 في صحیفة باریسّیة رادیكالّیة ، یجّسد هذا المقال القصیر الّرائع العدید من االنتقادات
 المبّكرة لماركس للمجتمع الحدیث ورؤیته المتطّرفة للتحّرر. كما یقّدم العدید من الموضوعات الرئیسیة التي من شأنها

 تشكیل كتاباته في وقت الحق.

 یّدعي ماركس ّأن الّثورات البرجوازیة في القرن الثامن عشر ربّما تكون قد استفادت من طبقة غنّیة ومثّقفة ، ولكّنها لم
 تتحّدى األشكال الخاّصة للهیمنة في المصنع والبیت والحقل. یشرح ماركس الموضوع الثوري للطبقة العاملة ، ویقترح

 مهّمتها التاریخیة: إلغاء الملكّیةالخّاصة وتحقیق التحّرر الّذاتي.

 2. المخطوطات االقتصادیة والفلسفیة لعام 1844:

 لم تنشر هذه المذّكرات التي كتبها ماركس في حیاته ، ولم تصدر إّال في 1932 من قبل المسؤولین في االّتحاد السوفییتي
 ، وهي مصدر مهم لنظریته عن االغتراب الرأسمالي. إّنها تكشف الخطوط العریضة األساسّیة لماهّیة "الماركسیة" ،

 وتوّفر األساس الفلسفي للقراءات اإلنسانیة لماركس.

 في هذه المخطوطات ، یحّلل ماركس اآلثار الّضارة لتنظیم العمل في المجتمعات الّصناعیة الحدیثة. ویجادل بأّن العّمال
 المعاصرین أصبحوا مبعدین عن الّسلع التي ینتجونها ، من نشاطهم العّمالي الخاص ، ومن زمالئهم العمال. فبدًال من
 تحقیق اإلحساس بالرضاوتحقیق الّذات في عملهم ، ُیترك العّمال مستنزفین واستنفذوا روحیًا. بالنسبة لماركس ، فإّن

 التریاق لإلبعاد الحدیث هو مفهوم إنساني للشیوعیة یقوم على اإلنتاج الحر والتعاوني.

 3. البیان الشیوعي (1848):
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 عند االفتتاح مع الخط الشهیر، "شبح یطارد أوروبا - شبح الشیوعیة" ، أصبح البیان الشیوعي واحدًا من أكثر الوثائق
 السیاسیة تأثیرًا على اإلطالق. شارك في تألیفه مع فریدریك إنجلز ، ُكلف هذا الكتیب من قبل رابطة الشیوعیین في لندن

 ونشر على أعتاب الثورات المختلفة التي هّزت أوروبا في عام 1848.

 یقّدم البیان المفهوم المادي لماركس للّتاریخ ونظریته عن الّصراع الّطبقي. إّنه یوّضح التوترات المتزایدة بین البرجوازیة
 والبرولیتاریا في إطار عالقات اإلنتاج الرأسمالیة، ویتنّبأ بانتصار العّمال.

 4. األیدیولوجیة األلمانیة:

 بالنسبة ألّي شخص یسعى إلى فهم األسس الفلسفیة والتاریخیة األكثر عمقًا للماركسیة، یعّد هذا أحد أهم نصوصه. كتبت
 في حوالي عام 1846، ومّرة أخرى مع إنجلز، تقّدم األیدیولوجیة األلمانیة الّتطویر الكامل لمنهجیة الرجلین، المادّیة

 التاریخّیة، التي تسعى لفهم تاریخ البشریة على أساس تطویر أسالیب اإلنتاج الخّاصة بها.

 یجادل ماركس وإنجلز بأّن الوعي االجتماعي لألفراد یعتمد على الظروف المادیة التي یعیشون فیها. یتتبع تطور أنماط
 اإلنتاج التاریخیة المختلفة ویجادل بأّن الرأسمالّیة الحالّیة ستحل محل الشیوعیة. ینظر بعض المترجمین الفوریین إلى هذا

 الّنص على أّنه النقطة التي بدأ فیها تفكیر ماركس في الّظهور في شكله الّناضج.

 5. رأس المال (المجلد 1):

 نشر في عام 1867 ، رأس المال هو تشخیص ماركس الّنقدي للنمط الرأسمالي لإلنتاج. في ذلك ، یشرح بالتفصیل
 المصدر الّنهائي للثروة في ظل الرأسمالیة: عمالة العّمال المستغلة. إّن العمّال أحرار في بیع عملهم إلى أي رأسمالي ،
 ولكن بما أّنهم یجب علیهم بیععملهم من أجل البقاء ، فإّنهم یسیطرون على طبقة الرأسمالیین ككل. ومن خالل عملهم ،

 یقوم العمال بإعادة إنتاج وتعزیز الظروف االقتصادیة لوجودهم وكذلك الهیكل االجتماعي واألیدیولوجي لمجتمعهم.

 في الرأسمال ، یوجز ماركس عدًدا من التناقضات الداخلیة للرأسمالیة ، مثل انخفاض معّدل الربح وإّتجاه تشكیل
 احتكارات رأسمالیة. على الرغم من أّن بعض جوانب الّنص قد تّم الّتشكیك فیها ، إّالأّن تحلیل ماركس یشیر إلى الجدل

 االقتصادي حتى یومنا هذا. بالنسبةألي شخص یحاول أن یفهم لماذا تستمر الرأسمالیة في الوقوع في أزمة ، فإّنها ال تزال
 ذات أهمیة كبیرة.

 "عن  ماركس والماركسیة":

 روبرت جاكسون ، جامعة مانشستر متروبولیتان

 1. رفیق لعاصمة ماركس - دیفید هارفي

 من الحركات االجتماعیة إلى مجموعات قراءة الطالب ، من توماس بیكیتي كابیتال في القرن الحادي والعشرین إلى
 مقاالت في الفاینانشیال تایمز ، فإّن كتابات ماركس االقتصادیة هي محور الّنقاش مرة أخرى. وأحد األرقام األكثر ارتباطًا

 بهذه المناقشات هو الجغرافي دیفید هارفي.

 استناًدا إلى سلسلة محاضراته الشهیرة عبر اإلنترنت ، ریدینج كابیتال مع دیفید هارفي ، یجعل هذا الكتاب شركة ماركس
 كابیتال في متناول جمهور أوسع. یقود هارفي القّراء من خالل دراسة ماركس الّصعبة (ولكنها مجزیة) "لقوانین الحركة"
 للرأسمالیة ، ویقّدم قراءة مفتوحة ونقدیة. إّنه یستخلص الروابط بین هذا الّنص العالمي المتغّیر ومجتمع الیوم - مجتمع ال

 یزال ، بعد كل شيء ، یتشّكل من األزمة االقتصادیة لعام 2008.
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 2. كارل ماركس: حیاة القرن التاسع عشر - جوناثان سبیربر

 بالنسبة لجوناثان سبیربر ، مؤرخ ألمانیا الحدیثة ، ماركس "أكثر شخصیة من الماضي من نبي الحاضر". وكما یوحي
 عنوانها ، فإن هذه السیرة الذاتّیة تضع حیاة ماركس في سیاق القرن التاسع عشر. إّنها مقّدمة یمكن الوصول إلیها لتاریخ

 فكره السیاسي ، وخاصة كمنتقد لمعاصریه. یناقش سبیربر ماركس في أدواره المتعددة - وهو ابن وطالب وصحفي
 وناشط سیاسي - ویقّدم العدید من الشخصیات المرتبطة به. على الرغم من أّن كارل ماركس المعروف باسم: الحیاة هو

 حساب أكثر حریة ، إّال أّن كتابات سبیربر تتمّتع بقراءتهاالعالیة وجذورها في الدراسات التاریخیة.

BlackLivesMatter to Black Liberation - Keeanga-Yamahtta Taylor# 3. من 

 كتب ماركس عن الوالیات المتحدة منذ أكثر من 150 عاًما ، فالحظ أن: "العمل عند أصحاب البشرة البیضاء ال یمكن أن
 یحّرر نفسه مادام قد  تّم وضع عالمة علیه في الجلد األسود". ویظهر تأثیر أفكاره حول العالقة بین العرق والّطبقة في

 المناقشات حتى یومنا هذا

من خالل األكادیمیة والناشطة Keeanga-Yamahtta Taylor ، الذین جاءوا إلى مكانة بارزة في حركة #
 BlackLivesMatter األخیرة ، هذه قراءة في الوقت المناسب ألولئك المهتمین بالطرق المختلفة التي تّم إعادة تشغیل

 أفكار ماركس من أجلها في القرن الحادي والعشرین. كتاب اختراق ، ویربط أصول العنصریة بهیاكل عدم المساواة
 االقتصادیة. مع الكثیر من األفكار الماركسیة (من بین أشیاء أخرى) في صندوق أدواتها ، یدرس تایلور بشكل نقدي فكرة

 مجتمع "أعمى األلوان" ، وقرار الوالیات المتحدة لما بعد أوباما بتأثیر كبیر.

 4. لماذا كان ماركس على حق - تیري إیغلتون

 دعوة إلعادة النظر في الفكرة المقبولة على نطاق واسع بأن ماركس "كلب میت" من المنظر األدبي الشهیر تیري
 إیغلتون. في هذا الكتاب االستفزازي والقابل للقراءة ، یشّكك إیغلتون في معقولیة عشرة من االعتراضات األكثر شیوعا
 على فكر ماركس - من بینها ، أن أفكار ماركس عفا علیها الزمن في مجتمعات ما بعد الّصناعة ، وأّن الماركسیة دائما

 تقود إلى االستبداد في الممارسة ، وأّن نظریة ماركس حتمّیة وتقّوض حرّیة اإلنسان. دائًما عاطفي وعاطفي ، یقّدس
 إیغلتون دفاعه الحماسي (مع بعض التحّفظات) ألفكار ماركس بأفكاره األدبیة والثقافیة.

:Bhaskar Sunkara تم تحریرها بواسطة - Jacobin 5. مجلة 

 في عصر حركة "Occupy" ، "أخذ الركبة" و #MeToo ، اكتسبت مناقشة أفكار ماركس وجودًا متزایدًا على
Bhaskar التي حّررها ، Jacobin اإلنترنت. ومن أبرز األمثلة على ذلك المجلة االشتراكیة والمنصة اإللكترونیة 

 Sunkara ، والتي تصل حالیا إلى حوالي 1 ملیون مشاهد في الشهر.

 تغّطي موضوعات من السیاسة الدولیة والحركات البیئیة إلى اإلضرابات التعلیمیة األخیرة في حملة أوكالهوما وغرب
 فرجینیا وبیرني ساندرز الرئاسیة ، فهي مصدر حیوي لكل من یرید رؤیة تحلیل للسیاسة المعاصرة التي تأثرت بفكر

 ماركس.

 

- ٧ - 

 أوكسفام: ثروة ٢٦ شخصًا تعادل ما یملكه نصف سكان األرض

12 



 

٢٠١٩  � ���� ��
�

� / �� ��
�� (٢٥) �����          ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��

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

 
 

 

 أظهر تقریر جدید لمنظمة "أوكسفام" الخیریة الدولیة، أّن أغنى ٢٦ شخصًا في العالم یملكون ما یعادل ثروة نصف سّكان
 العالم، وأن ثروات أصحاب الملیارات زادت بمعدل ٢,٥ ملیار دوالر، یومیًا، عام ٢٠١٨، فیما تراجعت ثروة الناس

 األكثر فقرًا بنسبة ١١٪.

 وقالت أوكسفام أن ثروة أغنى رجل في العالم، وهو الرئیس التنفیذي لشركة أمازون "جیف بیزوس"، ارتفعت إلى ١١٢
 ملیار دوالر العام الماضي، مشیرة إلى أّن ١٪ فقط من ثروته یعادل المیزانیة المخّصصة لقّطاع الّصحة في إثیوبیا، التي

 یبلغ عدد سكانها ١٠٥ ملیون نسمة.

 وأشار اّلتقریر إلى أّن عدد أصحاب الملیارات تضاعف منذ حدوث األزمة المالیة العالمیة فقد شهدت هذه الفترة والدة
 ملیاردیر جدید كل یومین، في الوقت الذي یدفع فیه األفراد األثریاء والشركات معّدالت ضرائب أدنى مّما كانت علیه في

  العقود الماضیة.

 وقال تقریر أوكسفام أّنه تّم تخفیض معّدالت الّضریبة على األفراد األثریاء والشركات بشكل كبیر. فعلى سبیل المثال،
 انخفضت نسبة الّضریبة المفروضة على الشریحة األعلى للدخل الفردي في الّدول الغنیة من ٦٢٪ في عام ١٩٧٠، إلى

 ٣٨٪ فقط في عام ٢٠١٣. وال یبلغ المعّدل المتوّسط لهذه الّضریبة في الدول الفقیرة سوى ٢٨٪ فقط.

 وأشارت المنّظمة إلى أّن مطالبة األغنیاء بدفع ٠,٥٪ فقط كضرائب إضافیة على ثرواتهم "یمكن أن یجمع أمواًال تفوق
 األموال المطلوبة لتعلیم ٢٦٢ ملیون طفل خارج المدارس، وتوفیر الرعایة الصحّیة التي یمكن أن تنقذ ٣,٣ ملیون شخص

 من الموت".

 وبحسب التقریر فإن ٤ سنتات فقط من أصل كل دوالر من إیرادات الّضرائب التي ُتحصل حول العالم، قد أتت من
 اّلضرائب على الثروات كالمیراث أو الملكیة في عام ٢٠١٥، لكن هذا النوع من الّضرائب تّم خفضه أو إلغاؤه في كثیر

 من الدول الغنیة، وقّلما طّبق في الدول النامیة.

 الخفض الضریبي على الثروة یفید، غالبًا، الرجال إذ یملكون ثروات تفوق بنسبة ٥٠٪ ثروات النساء في العالم،
را اقتصادیًا من تزاید انعدام المساواة. ویسیطرون على ٨٦٪ من الشركات، مما یؤّكد أّن الّنساء والفتیات هن األكثر تضر 

 وأضاف الّتقریر أّنه في كل یوم یموت نحو ١٠ آالف شخص بسبب عدم حصولهم على رعایة صحیة بتكلفة معقولة.

 ویأتي التقریر قبیل انعقاد المنتدى االقتصادي العالمي بدافوس حیث یلتقي زعماء المال والسیاسیة لتحدید مصیر ملیارات
 الشعوب ،في وقت تزید به الفجوة بین الفقراء واألغنیاء.

 وحثت منظمة أوكسفام الحكومات على زیادة الضرائب على األثریاء لمكافحة عدم المساواة. وأضافت أّن الفجوة المتزایدة
 بین األغنیاء والفقراء تقّوض محاربة الفقر وتضّر باالقتصادیات وتغّذي الشعور العام بالغضب.

 

- ٨ -  

  مقارنة بین مواقع وصفحات بعض األحزاب الشیوعیة العربیة
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 نادر عازر

 مع ازدیاد أهمّیة شبكة اإلنترنت ووسائل الّتواصل االجتماعي في حیاتنا الیومیة، واستمرار تشعبها والحاجة لها في
 الوصول إلى المعلومات، وآخر األخبار والتواصل مع اآلخرین، تبرز أهمیة حضور األحزاب الیساریة في هذا العالم

 الضخم، للوصول إلى أكبر عدد من الناس والتفاعل معهم.

 وبنظرة سریعة إلى بعض األحزاب الشیوعیة العربیة نرى أّن الحزب الشیوعي العراقي یمتلك أفضل تصنیف لموقعه
 اإللكتروني عالمیًا، وأكثر عدد معجبین على موقع التواصل االجتماعي األكبر "فیسبوك"، رغم حداثة عمر الصفحة

 الحالّیة، ویلیه موقع الحزب الشیوعي السوداني.

 وتشمل األرقام المقارنة، أیضًا، مواقع األحزاب على أكبر موقع یساري عربي "الحوار المتمدن".

 أدناه جدول مقارنة بین بعض األحزاب الشیوعیة العربیة، ویأتي ترتیبها بحسب تصنیف مواقعها الرسمیة عالمیًا على
 اإلنترنت (تم تدوین األرقام في 22 كانون الثاني/ینایر 2019):

 

 الحزب 
 الشیوعي
 العراقي

 الحزب
 الشیوعي
 السوداني

 حزب اإلرادة
 الشعبیة

 (قاسیون)

 الحزب
 الشیوعي

 اللبناني

 الحزب
 الشیوعي

 السوري -
 المكتب السیاسي

 الحزب الشیوعي
 السوري (الموّحد)

 الموقع
 اإللكتروني

iraqicp.co
m 

sudancp.c
om 

kassioun.o
rg 

lcparty.org scppb.org syrcomparty.
com 

 تصنیف الموقع
 عالمیًا بحسب

SimilarWeb 

1,103,018 1,362,873 1,483,966 2,055,542 11,666,832 16,464,976 

 تصنیف الموقع
 في البلد األم

 (مسجل في 2,615 5,064
 تركیا)

65,979 

 (مسجل في تركیا) ال یوجد 9,313
658,861 

 رابط الصفحة رابط الصفحة رابط الصفحة رابط الصفحة رابط الصفحة رابط الصفحة صفحة الفیسبوك

 تاریخ إنشاء
 صفحة الفیسبوك

26/3/2017 19/12/201
6 

29/9/2011 17/7/2016 9/9/2014 19/7/2018 

 عدد معجبي
 صفحة الفیسبوك

87,386 19,535 47,942 45,542 2,705 1,029 

 الموقع الفرعي
 على الحوار

 المتمدن

 ال یوجد رابط الموقع رابط الموقع رابط الموقع رابط الموقع رابط الموقع

 عدد متابعي
 الموقع الفرعي

 ال یوجد 74,342 582,740 1,384,944 921,340 1,247,838
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https://www.facebook.com/icpiraq/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/kassioun.sy/
https://www.facebook.com/lcparty.org/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/scppb.org/
https://www.facebook.com/pg/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-234314047183896/about/?ref=page_internal
http://www.ahewar.org/m.asp?i=6
http://www.ahewar.org/m.asp?i=160
http://www.ahewar.org/m.asp?i=240
http://www.ahewar.org/m.asp?i=145
http://www.ahewar.org/m.asp?i=9135
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 على الحوار
 المتمدن

 تاریخ التأسیس
 على الحوار

 المتمدن

30/7/2003 30/7/2003 16/12/200
3 

 ال یوجد 24/2/2017 30/7/2003

 عدد المواد على
 الحوار المتمدن

458 148 521 135 32 2 

 

 

- ٩ - 

 نص اتفاقّیة أضنة

 (الموقع بتاریخ 20 /10 /1998)

 في ضوء الرسائل المنقولة باسم سوریا من خالل رئیس جمهوریة مصر العربیة ، صاحب الفخامة الرئیس حسني مبارك،
 ومن خالل وزیر خارجیة إیران سعادة وزیر الخارجیة كمال خرازي ، مّمثل الرئیس اإلیراني ، صاحب الفخامة محمد

 سید خاتمي، وعبر السید عمرو موسى ، التقى المبعوثان التركي والسوري ، المذكور أسماهما في القائمة المرفقة (
 الملحق رقم 1) ، في أضنة بتاریخ 19 و 20 تشرین األول / أكتوبر من العام 1998 لمناقشة مسألة الّتعاون في مكافحة

 اإلرهاب.

 خالل اللقاء ، كّرر الجانب التركي المطالب التركیة التي كانت عرضت على الرئیس المصري (الملحق رقم 2) ، إلنهاء
 التوتر الحالي في العالقة بین الطرفین. وعالوة على ذلك، نّبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الّرد الذي ورد من

 سوریا عبر جمهوریة مصر العربیة، والذي ینطوي على االلتزامات التالیة:

 1ـاعتبارا من اآلن، [ عبد اهللا ] أوجالن لن یكون في سوریا وبالتأكید لن یسمح له بدخول سوریا.

 2ـ لن یسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني في الخارج بدخول سوریا.

 3ـ اعتبارا من اآلن، معسكرات حزب العمال الكردستاني لن تعمل [على األراضي السوریة] وبالتأكید لن یسمح لها بأن
 تصبح نشطة.

 4ـ العدید من أعضاء حزب العمال الكردستاني جرى اعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة. وقد تّم إعداد اللوائح المتعلقة
 بأسمائهم. وقّدمت سوریا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.

 أكّد الجانب السوري النقاط المذكورة أعاله. وعالوة على ذلك، إتفق الطرفان على النقاط التالیة:

 1ـ إن ،سوریا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأّي نشاط ینطلق من أراضیها بهدف اإلضرار بأمن
 واستقرار تركیا. كما ولن تسمح سوریا بتورید األسلحة والمواد اللوجستیة والدعم المالي والترویجي ألنشطة حزب العمال

 الكردستاني على أراضیها.
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 2ـ لقد صّنفت سوریا حزب العمال الكردستاني على أّنه منظمة إرهابیة. كما وحّظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة
 له على أراضیها، إلى جانب منظمات إرهابیة أخرى.

 3ـ لن تسمح سوریا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخیمات أو مرافق أخرى لغایات التدریب والمأوى أو ممارسة
 أنشطة تجاریة على أراضیها.

 4ـ لن تسمح سوریا ألعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضیها للعبور إلى دول ثالثة.

 5 ـ ستتخذ سوریا اإلجراءات الالزمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني اإلرهابي من دخول األراضي السوریة ،
 وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودیة بتنفیذ هذه اإلجراءات.

 اتفق الجانبان على وضع آلیات معینة لتنفیذ اإلجراءات المشار إلیها أعاله بفاعلیة وشفافیة.

 وفي هذا السیاق:

 أ) ـ سیتم إقامة وتشغیل خط اّتصال هاتفي مباشر فورًا بین اّلسلطات األمنیة العلیا لدى البلدین.

 ب) ـ سیقوم الطرفان بتعیین ممثلین خاصین [أمنیین]في بعثتیهما الدیبلوماسیتین[ في أنقرة ودمشق]، وسیتم تقدیم هذین
 الممثلین إلى سلطات البلد المضیف من قبل رؤوساء البعثة.

 ج) ـ في سیاق مكافحة اإلرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكین المراقبة االمنیة
 من تحسین إجراءاتها وفاعلیتها. وذّكر الجانب السوري بأّنه سیقّدم اإلقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقة ، وسیقوم

 بالرد في اقرب وقت ممكن.

 د) ـ اتفق الجانبان ،التركي والسوري، ویتوّقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولّي قضیة مكافحة حزب
 العمال الكردستاني اإلرهابي في إطار ثالثي[أخذا بعین االعتبار أن ّالجیش السوري كان لم یزل في لبنان ، وكان حزب

 العمال یقیم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجیش السوري].

 هـ)ـ یلزم الجانب السوري نفسه بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفیذ النقاط المذكورة في "محضر اإلجتماع" هذا وتحقیق
 نتائج ملموسة.

 أضنة، 20 أكتوبر، 1998

 الملحق رقم 1:

  عن الوفد التركي السفیر أوعور زیال       عن الوفد السوري:  اللواء عدنان بدر الحسن

 وزارة الشؤون الخارجیة                                 رئیس شعبة األمن السیاسي

 نائب وكیل الوزارة.

 الملحق رقم 2 : مطالب تركیا المحّددة من سوریا

 من أجل تطبیع عالقاتنا، نتوّقع من سوریا اإللتزام بالقواعد والمبادئ األساسیة للعالقات الدولیة. وفي هذا الصدد، ینبغي
 تحقیق المطالب المحّددة التالیة:

16 



 

٢٠١٩  � ���� ��
�

� / �� ��
�� (٢٥) �����          ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��

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

 
 

 1ـ نظرا لحقیقة أّن العالقات التركیة السوریة كانت قد تضّررت بشكل جدي بسبب الّدعم السوري لإلرهاب، نرید من
 سوریا القبول رسمیا بالتزاماتها والتخلي عن موقفها الّسابق بشأن هذه المسألة. ویجب أن تشمل هذه االلتزامات تعهدًا

 رسمیًا بعدم منح اإلرهابیین الدعم، أو المالذ أوالمساعدة المالیة. وینبغي أیضا على سوریا محاكمة مجرمي حزب العمال
 الكردستاني وتسلیمهم إلى تركیا، بما في ذلك زعیم حزب العمال الكردستاني، عبد اهللا أوجالن ومعاونوه [ كانت سوریا
 أبعدت أوجالن قبل توجه عدنان بدر حسن إلى تركیا ، وقد تلقت السلطات التركیة إشعارا من موسكو بوصوله فعال إلى

 أراضیها].

 2ـ في هذا اإلطار، یجب على سوریا:

 ـ أن ال تسمح لمخیمات تدریب اإلرهابیین بالعمل على األراضي الواقعة تحت سیطرتها؛

 ـ أن ال تزود حزب العمال الكردستاني باألسلحة والمواد اللوجستیة؛

 ـ أن ال تزود أعضاء حزب العمال الكردستاني بوثائق هویة مزورة؛

 ـ أن ال تساعد اإلرهابیین على الدخول القانوني والتسّلل إلى تركیا؛

 ـ أن ال ترّخص األنشطة الترویجیة [ الدعائیة] للمنظمة اإلرهابیة [ المذكورة]؛

 ـ أن ال تسمح ألعضاء حزب العمال الكردستاني بإنشاء وتشغیل مقّرات على أراضیها؛

 ـ أن ال تسّهل عبور اإلرهابیین من دول ثالثة (أوروبا، الیونان، قبرص الجنوبیة، إیران، لیبیا، أرمینیا) إلى شمال العراق
 وتركیا.

 3ـ التعاون في جمیع األنشطة الرامیة إلى مكافحة اإلرهاب.

 4ـ االمتناع عن تحریض البلدان األخرى األعضاء في جامعة الدول العربیة ضد تركیا.

 5ـ في ضوء ما سبق، وما لم توقف سوریا هذه األعمال فورًا، مع كل العواقب، تحتفظ تركیا بّحقها في ممارسة حقها
 الطبیعي في الدفاع عن النفس، وتحت كل الظروف للمطالبة بتعویض عادل عن الخسائر في األرواح والممتلكات. في
 الواقع، نقلت هذه اآلراء إلى سوریا من خالل القنوات الدبلوماسیة في 23 كانون الثاني / ینایر 1996. ومع ذلك، فقد

 قوبلت تحذیراتنا بآذان صماء.

 الملحق رقم 3

 اعتبارا من اآلن ، یعتبر الطرفان أّن الخالفات الحدودیة بینهما منتهیة ، وأّن أیا منهما لیس له أّیة مطالب أو حقوق
  مستحقة في أراضي الطرف اآلخر.

 الملحق رقم 4

 یفهم الجانب السوري أّن إخفاقه في اتخاذ التدابیر والواجبات األمنیة ، المنصوص علیها في هذا االتفاق ، یعطي تركیا
 الحق في اتخاذ جمیع اإلجراءات األمنیة الالزمة داخل األراضي السوریة حتى عمق 5 كم.

 (انتهى).
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 المسألة الكردیة: اإلستخدام والخذالن

 محمد سید رصاص

 مجلة اآلداب - بیروت - عدد كانون الثاني 2019

- 1  

 ظهرت المالمح األولى  للمسألة الكردیة مع بدء نشوء الدولة الحدیثة في الدول األربع ( تركیة- ایران- العراق-
سوریا)التي وجد بها األكراد بدءًا من عشرینیات القرن العشرین:كان اندالعها أواشتعالها أوًال في تركیة (

 1925،1930،1937،1984)ثم ایران(1946،1979،2004)،والعراق(1961،1974،1991،2003)وأخیرًا
 سوریا(2004،2012)،تعبیرًا زمنیًا یعكس قّوة المسألة الكردیة في تركیة حیث الوجود الكردي األكبر رغم انقطاع
نصف قرن بین سحق مصطفى كمال أتاتورك لتمرد (دیرسیم)عام1937وبدایة تمّرد حزب العمال الكردستاني عام

 1984،وقد كان التّدرج الزماني لظهور المسألة الكردیة یعكس  نسب قوتها في البقع الجغرافیة األربع،حیث كانت ایران
 الثانیة عام1946بعد تركیة مع تأسیس جمهوریة مهاباد الكردیة بدعم سوفیاتي ثم كان تمّرد الشیخ عزالدین حسیني في

 آذار1979على الخمیني هو أقوى تّمرد داخلي شهدته حتى اآلن ایران مابعد11شباط1979.في العراق  ظهرت المسألة
 الكردیة مع تمّرد المّال مصطفى البرزاني عام1961.في سوریا أعلنت المسألة الكردیة عن نفسها في آذار  2004مع

أحداث مدینة القامشلي. یمكن للدیموغرافیا (التركیب السّكاني)أن تتكّلم هنا:(تركیة:األكراد20%،ایران:7%،العراق:15
 %،سوریا:7%) ،ولوأن المسألة الكردیة االیرانیة ،وعلى األرجح، تأتي قوتها من واقع أّنها  هي مرّكبة حیث یعاني

 األكراد  من اضطهاد على شّقین :قومي(فارسي- كردي)ومذهبي(شیعي- سني)،فیما تعطي الجغرافیة لهم قوة من حیث
 تركّزهم في منطقة واحدة،وهذا مایضعف األكراد السوریین حیث هم في حالة توّزع جغرافي والیشكلون حّتى  أغلبیة

 محافظة واحدة من المحافظات السوریة،بمافیها محافظة الحسكة، حّتى مع حساب المحرومین من الجنسیة السوریة
 وذریتهم في احصاء عام1962.

 المفارقة هنا أّن ظهور المسألة الكردیة  قد كان مع تمّرد الشیخ سعید بیران في تركیة في آذار1925الذي كان تمّرده
 تحت شعار إعادة نظام(الخالفة االسالمیة)الذي كان قد ألغاه مصطفى كمال أتاتورك قبل سنة من تمّرد الشیخ سعید.كانت

 القاعدة االجتماعیة للتمّرد الذي حصل في منطقة دیار بكر كردیة الطابع ضد مؤسس القومیة التركیة الحدیثة التي
 ارتبطت مع أتاتورك بنزعة التغریب . في تمّردات محافظة آغري عام1930وفي منطقة دیرسیم(الحقًا محافظة

 تونجلي)عام1937كانت القومیة الكردیة بمواجهة صریحة مع أتاتورك، بینما في تمّرد15آب1984خلط عبد اهللا أوجالن
 القومیة الكردیة مع الماركسیة ثم عاد مع سجنه عام1999لكي یقّدم كردیته من خالل سیلوفان نظریة(األمة

 الدیمقراطیة).في العراق كان الحزب الشیوعي العراقي أقوى في الوسط الكردي من الحزب الدیمقراطي الكردستاني حتى
 بدایة تمّرد زعیم هذا الحزب ،أي المّال البرزاني، في أیلول1961. في سوریا كان الحزب الشیوعي السوري أقوى تنظیم

 سیاسي في الوسط الكردي السوري حتى ثمانینیات القرن العشرین،ثّم جاءت األحزاب الكردیة القومیة المحلّیة لكي تحّل
 محّله هناك.

- 2  

 ظهور المسألة الكردیة في البلدان األربعة یعّبر عن مشكلة حقیقیة موجودة في هذه البلدان:شعور أبناء قومیة (أوإثنیة)،هي
 في حالة أقلّیة عددیًا،بأّنهم في حالة نقص بالحقوق السیاسیة- الثقافیة بالقیاس للمواطنین اآلخرین من أبناء األكثریة

 القومیة،بحیث یشعرون بالالمساواة. شعر األكراد في البلدان األربعة بأّن الهوّیة القومیة للبلدان األربعة التعّبر عنهم بل
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 تعّبر فقط عن األكثریة القومیة.عندما قّدم الخمیني (االسالم) بعد وصوله للسلطة في 11شباط1979كهویة جامعة
 للشعوب االیرانیة ،بخالق القومیة الشوفینیة الفارسیة عند الشاه، كان التمّرد الكردي هو أوّل جواب ضده ومن قبل شیخ
 كردي سني معّمم، وقد كانت هذه طلقة مزدوجة:كردیة- سنیة ، موّجهة ضد رجل دین شیعي من أصل فارسي، من قبل
 ذلك الشیخ الكردي- السني الذي كان حتى  یوم11شباط1979مشاركًا بفعالّیة مع الخمیني في جهد اإلطاحة بنظام الشاه

 وفي حالة تحالف أوتالقي معه في ذلك. بعض األكراد یطرح أمام حالة (الالمساواة)طرقًا لحل هذه المسألة:(اإلنفصال
 وتشكیل دولة كردیة في البلدان  األربعة أوفي احداها،الحكم الذاتي،اإلدارة الذاتیة،الفیدرالیة،األمة الدیمقراطیة التي تكون

 بها الدیمقراطیة هي الرابط بین قومیات البلد الذي تّؤلف الدیمقراطیة أمته ولیس الهویة القومیة في اّتحاد طوعي عابر
 للقومیات واإلثنیات).

 عند األكثریات القومیة في البلدان األربعة  مازال في وضع  األقلیة  من یقبل بتلك الطروحات الكردیة بتنوعها،على
مستوى القوى السیاسیة وعلى مستوى المجتمع،وقد لوحظ في سوریا أّنه عند طرح مشروع (الفیدرالیة) في آذار2016

 كان هناك اجتماع ضد هذا  المشروع  من قبل السلطة السوریة ومن قبل فصیلي المعارضة السوریة الرئیسیین:
 (االئتالف)و(هیئة التنسیق)،ولم تكن هناك أّي قوة سیاسیة سوریة معتبرة في وضعیة التأیید لهذا المشروع باستثناء القوى

 والشخصیات  التي جمعها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني،أي حزب االتحاد الدیمقراطي،حوله في (مجلس
 سوریا الدیمقراطیة) المؤسس بیوم10كانون أول2015في مدینة المالكیة كرد على استثناء هذا الحزب - بتوافق أمیركي
 تركي- من الدعوة لمؤتمر الریاض لقوى المعارضة السوریة 8-10كانون أول2015(  یجب التسجیل،  هنا ، بأن هیثم

 مناع  قد استقال من  رئاسة المجلس احتجاجًا على اعالن مشروع الفیدرالیة).

 على الصعیدین الدولي واالقلیمي كان التعامل مع (المسألة الكردیة)الیتجاوز حدود استخدام هذه المسألة للضغط على
 احدى العواصم األربعة من أجل قضایا تتجاوزاألكراد:استخدام تمّرد المّال البرزاني في أیلول1961للضغط نحو اسقاط

 حكم عبدالكریم قاسم بعد أن المس المحرمات الموضوعة أمام حاكم العراق،أي الكویت وشركة نفط العراق- استخدام
 المّال البرزاني في تمّرد1974-1975من أجل اجبار العراق على التوقیع على اتفاقیة تقاسم میاه شط العرب مقابل تخّلي

 شاه ایران عن دعم األكراد- استخدام السلطة السوریة لتّمرد عبداهللا أوجالن للضغط على تركیة في مسألة میاه الفرات
 بالفترة الواقعة بین عامي1984و1998- استخدام واشنطن  لحزبي مسعود البرزاني وجالل الطالباني للضغط باتجاه
 تمهید الطریق نحو اسقاط حكم صدام حسین في فترة مابعد حرب1991- استخدام واشنطن لحزب االتحاد الدیمقراطي

 بدءًا من أیلول2014وحتى كانون أول2018أوًال من أجل محاربة داعش، ثّم من أجل أن یكون غطاءًا محلیًا لقواعد
 أمیركیة عسكریة  في سوریا  ومن أجل هدف ثالث هو الضغط األمیركي على تركیة التي دخلت بتوتر مع واشنطن منذ
 تخلي األخیرة عن زواجها القصیر األجل مع (االخوان المسلمون)بدءًا من انقالب عبد الفتاح السیسي على محمد مرسي

 بیوم3یولیو2013.هناك حالتین خاصتین:األولى حالة ستالین عام1946عندما دعم قیام جمهوریة انفصالیة كردیة بایران
 مستغال وجود الجیش األحمر هناك وفقًا التفاق عقد أثناء الحرب بین ستالین وتشرشل،ثم سحب الدعم السوفیاتي عنها

 عندما قایض ستالین  سكوت الغرب عن السیطرة السوفیاتیة على بولندة مقابل انسحاب القوات السوفیاتیة من ایران.الحالة
 الثانیة هي الحالة االسرائیلیة في دعم المال مصطفى البرزاني بفترة تمّرده 1961 -1970 حیث بدأ التواصل بینه وبین

 تل أبیب منذ شهر تشرین ثاني1963عبر السفارة االسرائیلیة بباریس ثم تطّور هذا الدعم عبر رئیس الموساد مائیر
 عمیت (1963-1968) ، وعلى األرجح أن هذا  الدعم االسرائیلي یتجاوز بأهدافه اضعاف بغداد نحو هدف عاصمة

 الدولة العبریة باتجاه تغییر خرائط دول المنطقة.

 هنا،لم یكن هناك أي وسواس عند القیادات الكردیة المختلفة،من المّال البرزاني وصوًال حتى "یساریي" أعضاء حزب
 عبداهللا أوجالن وفروعه في سوریا أوایران(حزب PJAK:حزب الحیاة الحرة لكردستان،وهناك أدّلة كثیرة منذ بدء

 نشاطه العسكري عام2004ضد طهران على تعاون من قبل هذا الحزب مع واشنطن وتل أبیب)،تجاه التعامل مع أي
 طرف مهما كان ،مادام هو في ظنهم یمكن أن یساعد في تحقیق الهدف.في المحصلة األخیرة كان هناك استخدام لألكراد

 ولیس العكس،بدءًا من مهاباد1946وصوًال للمّال البرزاني بتمّردي1961-1970و1974-1975وانتهاءًا ب "طعنة
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 الخنجر"التي وصفت بها (قوات سوریا الدیمقراطیة) قرار دونالد ترامب المتخذ یوم19كانون أول2018 باالنسحاب
 العسكري األمیركي من سوریة .

- 3  

 منذ فشل استفتاء25أیلول2017الذي دعا إلیه مسعود البرزاني من أجل"تقریر مصیر"شمال العراق،وماتبعه بالشهر
 التالي من فقدان األكراد للسیطرة على مدینة كركوك التي أسماها مسعود البرزاني ب"قدس األكراد"على خطى "قدس

 الیهود"عند أصدقاء والده،هناك بدء انحسار للمد الكردي الذي عُم البلدان األربعة . كان بدء المد الكردي في عموم البلدان
 األربعة  قد أتى بقوة دفع غزو خارجي هو الغزو األمیركي للعراق عام2003.أول ماترجم هذا المد في إربیل

 والسلیمانیة،ثم في قامشلي12آذار2004،ثم في بدء العمل العسكري لحزب pjak في ایران عام2004،وأخیرًا في عودة
قوة حزب العمال الكردستاني منذ عام2005في تركیة بعد ست سنوات من اعتقال أوجالن.في سوریا2018-2011

 استطاع أتباع عبداهللا أوجالن السوریون تحصیل قوة في مسار األزمة السوریة،عبر استغالل الدعم األمیركي،فاقت الحجم
 الدیموغرافي لألكراد السوریین،بحیث امتلك هؤالء فائض قوة تفوق حجمهم وبحیث تعّذر استثمارها ألن الحامل أضعف
 من المحمول،وهو أمر ملموس اآلن بعد قرار ترامب باالنسحاب،حیث من الواضح اآلن أنذ هؤالء الذین أدخلوا سوریا

 والسوریین في صراع تركي- تركي قد أصبحوا ضحّیة للعبة قوى دولیة واقلیمیة الیستطیعون فیها جعل رأسهم فوق
 الماء.

- 4  

 ربما تكون عملیة بدء انحسار المد الكردي منّصة مالئمة من أجل حل (المسألة الكردیة) ،إن لم یكن في البلدان
 األربعة،فعلى األقل في العراق وسوریا،حیث من الواضح أّن القوى الكردیة الرئیسیة بالبلدین العربیین قد ارتطمت

 بالحائط. بالتأكید أّن (علي الكیماوي) لیس مطروحًا عند العرب،ولكن بالمقابل أّن مد الید لخارج نوافذ البیت،استعانة
 بالغریب على أهل الدار،لم یعد ممكنًا التسامح تجاهه .من الواضح أّن (الخرائط جدیدة) في الشرق األوسط من اسطنبول

إلى عدن ومن بیروت حتى اسالم آباد،ولوكان هناك خرائط جدیدة عند أصحاب القرار الدولي، كماكان األمر في فترة
 1916-1918،لكان نجح استفتاء 25أیلول2017وكان تحّول إلى أمر واقع بنتائجه،بدًال من ترك الغربیین، األمیركان
 واألوروبیون، مسعود البرزاني یتجّرع كأس الخذالن مثلما حصل لوالده یوم6آذار1975عند توقیع شاه ایران وصدام

 حسین (اتفاقیة الجزائر).

 

- ١١ - 

 من الفیسبوك: مأمون خلیفة

 شهادة ملك تلخص كل الحكایة

 “ بن رودس”، الذي خدم باراك أوباما مستشارا لشؤون األمن القومي األمیركي، وكاتبا للخطابات الرئاسیة من البدایة إلى
 النهایة، أصدر مؤخرا كتابا جدیدا، یظهر الرئیس الذي خدمه ، ذكًیا ، ودوًدا ، جذاًبا، ومبدئًیا.

 الكتاب الذي أتى تحت عنوان : ”العالم كما هو”، یأتي أقرب الى قصة كالسیكیة قادمة عبر الزمن، حّول الّرحلة من
 المثالیة إلى الواقعیة، مع الصراحة والوضوح. إّنه باختصار لیس كتاب سیاسات ثقیل.
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 في ”العالم كما هو”، هناك الكثیر من الحكایات، لكنها تضيء بدال من أن تثیر الفضائح. إنه قّصة عن كیفیة تقّدم الكاتب
 (رودس) من عالم المثالیة، إلى رؤیة أكثر دّقة.

 یلفت الكاتب في مذكراته ، الى أّن العقیدة األساسیة التي اّتبعها (أوباما) للسیاسة الخارجیة األمریكیة وكان یرى باّنها
 المناسبة في العصر الحدیث ، هي قاعدة الفیلسوف (أبقراط ) : أوًال ، ال تضر ، بحیث اعتمدأوباما للوصول الى هذه

 النتیجة الواضحة والعامیة ، إعادة صیاغة مفهوم :”ال تفعل أشیاء غبیة “.

 ووفق “رودس” ، فقد كان سلفه (أوباما) ، جورج دبلیو بوش ، قد ارتكب واحدة من أسوأ األخطاء في تاریخ الوالیات
 المتحدة ، حین ذهب إلى الحرب في العراق ، بینما كانت مهّمة أوباما ، التي قادت إلى منصبه ،هي تصحیح العالقات مع
 الحلفاء الذین لم یوافقوا على الحرب ، وأیضًا مع العالم اإلسالمي ، الذي اعتبر الحرب على العراق آخر عمل لإلمبریالیة

  الغربیة.

 یذكر رودس في كتابه أّن الرئیس باراك أوباما یكره العرب بشكل غریب، وكان دائمًا یرّدد أمام مستشاریه أّن العرب
 لیس عندهم مبدأ أو حضارة، وأّنهم متخلفون وبدو.

  وفي المقابل كان یتحدث عن إیران بود ظاهر وبإعجاب شدید بحضارتها.

 یؤكد "بن رودس" أّن الرئیس أوباما بدأ یتواصل مع إیران منذ 2010 للتوّصل إلى اتفاق بشأن طموحاتها النوویة.
 فعرضت إیران على إدارة أوباما التوّقف عن األنشطة النوویة لمدة عشرة سنوات، مقابل رفع العقوبات عنها وإطالق یدها

  في الشرق العربي كّله... و هذا ما حصل في النهایة.

 ویؤكد "بن رودس"أّن إیران، ومنذ رفع العقوبات عنها، حصلت على مداخیل تزید عن اربعمائة ملیار دوالر، ذهب منها
  ما یزید على مائة ملیار دوالر لدعم تمّددها في سوریا والعراق والیمن و لبنان وأفریقیا ودول المغرب.

 ومن الالفت جدًا الفقرة التي تناول فیها "بن رودس" في هذا الكتاب انتخابات سنة 2010 في العراق. یشیر رودس إلى
 أّن أیاد عالوي فاز في تلك االنتخابات. وهذا ما أزعج اإلیرانیین كثیرًا، لذلك هّدد اإلیرانیون بوقف المفاوضات السریة،
 إذا ما صار صار عالوي رئیسًا للوزراء في العراق، وطلبت من أوباما بكل صراحة ووضوح أن یسهل ویدعم وصول

  المالكي إلى الحكم... وهذا ما كان.

 یقول "بن رودس": إّن المالكي هو من أعطى األمر بفتح السجون لكي یهرب عمالء ایران من تنظیم "القاعدة"، الذین
 أسندت لهم مهمة تأسیس "داعش". وأّن المالكي هو من أمر الجیش بالهروب من الموصل عمدًا وترك العتاد العسكري،

  الذي تزید قیمته على عشرین ملیار دوالر.

 ویضیف في كتابه، أّن المالكي الذي تقّصد إبقاء مبلغ ستمائة ملیون دوالر في فرع البنك المركزي في الموصل، وبهذا
 ساهم في إدخال ستمائة عنصر من داعش الى الموصل في عام 2014، وزّودهم بما یلزمهم من أموال وعتاد، لكي یبدأ

 مسلسل داعش وإیران، وتتحّرك األمور وفق ما یشتهیه حّكام طهران .

 یؤكد "بن رودس" أن أوباما كان على علم بأن إیران هي من یحرك "داعش"، وكان یغض الطرف عن ذلك، ألّنه كان
 یرید أن یختم عهده باتفاق یمنع إیران من الحصول على سالح نووي. وفي سبیل هذا الهدف كان على استعداد لدفع أي

  ثمن... وهذا ما حصل في عام 2015.

 ویتحدث "بن رودس" في كتابه عن الضربة الكیماویة للغوطة في 2013 ، مشیرا إلى ّأّن أوباما استعمل "الخط األحمر"
 لیس لكي یحمي السوریین من بطش النظام وحلفائه بل لكي تكون ورقة ضغط على إیران، یستخدمها عندما تهدد إیران
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 بوقف المفاوضات السریة. وعندما حصل الهجوم الكیماوي على الغوطة في آب 2013، وهدد أوباما بضرب قّوات
  النظام، أرسلت له إیران على الفور رسالة تهدد فیها باالنسحاب من المفاوضات.

 یؤكد "بن رودس" أّنه بعد توقیع االتفاق النووي مع إیران في 14تموز2015، أوعز أوباما لمساعدیه بأّن ال یذكروا
 أمامه أي شيء عن الملف السوري، وقال بالحرف الواحد :

 "تم إنجاز المهمة".

 

- ١٢ - 

 من النظم والمذاهب االقتصادیة اللیبرالیة

 منذ القدم وحتى یومنا الحاضر، عمل اإلنسان على مواجهة المشكلة االقتصادیة بشكل یتماشى مع تطور البیئیة المعیشیة
 ومتطلباتها، التي هي أساسا دفعت باالقتصاد كواقع مادي وعلم مجّرد على الظهور.

 وكّلما انتقل اإلنسان من مرحلة تاریخیة إلى أخرى، تتطّور معه طبیعة حاجیاته وطرق تلبیتها وتبعا لذلك أنتجت لنا كل
 مرحلة تاریخیة نظاما اقتصادیا معینا یختلف عن النظام االقتصادي الذي یلیه.

 والنظام االقتصادي ،هو مجموعة من العالقات االقتصادیة والقانونیة واالجتماعیة التي تحكم سیر الحیاة االقتصادیة في
 مجتمع ما في زمان بعینه، ویرّكز النظام االقتصادي على مجموعة العالقات والقواعد واألسس التي تحكم التفاعل

 البشري.

 ومن تلك النظم...

 الرأسمالیة:

 إّن الرأسمالیة مرحلة تلت النظام الحرفي ابتداًء من القرن السادس عشر، وقد كانت في مرحلتها األولى "رأسمالیة
 تجاریة" نظرًا لسیطرة رأس المال التجاري على مجمل النشاط االقتصادي، ثّم حدث بعد ذلك تطّورات هاّمة أّدت إلى
 سیطرة الصناعة ورأس المال الصناعي على النشاط االقتصادي فتحولت إلى رأس مالیة صناعیة، وفي مرحلة ثالثة

 یّؤرخ لها بالربع األخیر من القرن التاسع عشر تحوذلت الرأسمالیة إلى رأسمالیة "مالیة" حینما أصبح رأس المال المالي
 یتداخل مع رأس المال الصناعي ومع رأس المال المصرفي الذي أصبح رأس المال المسیطر.

 وللنظام الرأسمالي خصائص وطرق تتجّلى بعدة أمور أساسیة مثل "اإلیدیولوجیة (اللیبرالیة والفردیة)" و اإلیدیولوجیة
 تعّبر عن األساس الفكري للنظام االقتصادي، وتفّسر الكثیر من وظائفه وخصائصه وطریقة أدائه و اإلیدیولوجیة هنا

 متعددة ومستمدة من مصادر متنوعة، والمصدر األّول یتمّثل في الطبیعة أو القانون الطبیعي كما عّبر عنه مونتسیكو الذي
 یتفّوق على أّیة قانون وضعي، وهو أیضا ما عّبر عنه آدم سمیث بعد فترة زمنیة باألیدي الخفّیة التي تنّظم الحیاة

 االقتصادیة كما تنّظم الحیاة السیاسیة أو االجتماعیة وبطریقة تلقائیة، فاإلنسان یعتمد على العقل والتفكیر المنطقي والذي
ا وبذلك تكون اللیبرالیة هي المصدر الثالث لإلیدیولوجیة الرأس یقود سلوكه في تصرفاته فال بد أن یكون هذا اإلنسان حر 
 مالیة والنتیجة الطبیعیة للفلسفة اللیبرالیة هي الفرد، والتي تعتبر المصدر الرابع لإلیدیولوجیة الرأسمالیة فیجب أن ُینظر

 إلى المصلحة الشخصیة بوصفها العنصر األساسي في التقّدم وهي الفكرة التي طورها آدم سمیث بقوله "إن من یعمل
 للمصلحة الشخصیة في نفس الوقت یعمل لمصلحة المجتمع" وترتبط بالفردیة النفعیة باعتبارها المصدر الخامس

 لإلیدیولوجیة الرأسمالیة، التي أّثرت كثیرًا في النظرة والقیم الشخصیة التي تقود السلوك اإلنساني في المرحلة المتقّدمة من
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 في النظام الرأسمالي _المدرسة الحدیثة ومدرسة المنفعة_ فكل فرد یعمل لمصلحته الخاصة ویسعى إلى تحقیق أكبر قدر
 ممكن من المنفعة أو المكسب فالمنفعة هنا شخصّیة وتعّبر عن عالقة بین الفرد والنشاط االقتصادي وترتبط بالتقدیر

 الشخصي.

 ویذكر أیضًا من الخصائص األساسیة في الرأسمالیة:

 الهدف (الربح)

 إن علم االقتصاد من وجهة النظر البنائیة ترتبط قوانینه بمعان وضعّیة تتمثل في قوى وعالقات اإلنتاج باإلضافة إلى
 معان غائیة تتمثل في األهداف التي تسعى إلى تحقیقها عناصر اإلنتاج والفئات ذات المصلحة في توزیع الناتج االجتماعي

 وبالنسبة للنظام الرأسمالي فإّن الغاّیة منه تتبع من العقلیة الفردیة وتقرن بالنواحي السیكولوجیة لذاتیة الفرد من حیث
 الرغبة والسعي نحو تحقیق الحّد األقصى من األرباح ففي مرحلة اإلنتاج یعمل المشروع االقتصادي في إطار المعادلة
 البسیطة نقود_بضاعة_نقود حیث تجمع وتستخدم األموال في سبیل إنتاج السلع في الّسوق والفرق بین التكلفة واإلیراد

 یمّثل الّربح النقدي فالربح النقدي هو المعیار الذي نحكم به على كفاءة المشروع الرأس مالي وحسن أدائه وعلى إمكانیاته
 المستقبلیة لزیادة اإلنتاج وتوسیعه.

 وألجل المحافظة على األرباح وزیادتها تّمت تغیرات بنائیة ضخمة في هیاكل المشروعات أّدى إلى تحویل هیكل
 المشروعات من المشروعات المتنافسة إلى المشروعات االحتكاریة ألّن تعظیم الربح یستدعي أن یتمّتع المشروع بمزایا

 احتكاریة تمّكنه من التحّكم في اإلنتاج واألسعار واألسواق وفي مرحلة  االستهالك یختار الفرد السلعة ویحّدد كمیتها
 بطریقة تحّقق من وجهة نظر أكبر قدر ممكن من اإلشباع وهو یقارن هذا الكسب النفسي بالتضحیة التي یقّدمها في مقابلها

 من خالل النقود التي یدفعها ثمنًا للسلعة.

 و من الخصائص أیضًا الوسیلة التي هي (الملكیة الخاّصة لوسائل اإلنتاج):

 إن ملكیة وسائل اإلنتاج تنتمي إلى هؤالء القادرین على حیازتها ،وبمعنى أكثر اتساعا تكون قوى اإلنتاج المادیة مملوكة
 لألفراد، فرأس المال للرأسمالیین والمنظمین، والمواد األولّیة ومواد الطبیعة ألصحابها، واألرض للفالحین وقوى العمل
 للعمال، وكّل منهم یقّدم ما یملكه لآلخر إلتمام عملیة اإلنتاج مقابل ثمن معین، والعنصر األساسي في عملیة اإلنتاج هي
 وسائل اإلنتاج المادیة (األجهزة واآلالت والمصانع)، وهؤالء هم الذین یقومون بتنظیم وتجمیع الجهود إلنجاز اإلنتاج،

 متعاونین مع قوى العمل، مقابل ثمن، ومن ثّم تنشأ بجانب عالقاتي اإلنتاج الفنیة عالقات إنتاج قانونیة واجتماعیة،
 فاألساس القانوني للنظام الرأسمالي یتمّثل في حق الملكیة ویترّتب على ذلك تفرقة اجتماعیة ضخمة، فعالقة العمال

 بالمشروع هي عالقة تعاقدیة هامشیة لیس فیها مفهوم االنتماء، أّما عالقة الرأس مالي أو المنظم  بالمشروع فهي عالقة
 انتماء حقیقي أساسها الملكیة ،ویترّتب على ذلك بروز طبقتین اجتماعیتین على مستوى الجماعة الكلیة _طبقة العمال

 واألجراء ویقدمون قوة عملهم مقابل أجر یحصلون علیه من طبقة الرأسمالیون، والذین یجمعون عناصر اإلنتاج
 ویسیطرون ویحصلون على نتیجة النشاط االقتصادي (األرباح) فرأس المال هو عالقة اجتماعیة ،مؤداها تمكین طبقة في
 المجتمع تختص بالفائض االقتصادي، و استبعاد غیر المالكین وتحویلهم إلى إجراء ، فالعمل یصبح سلعة تبادل لها ثمن،
 والدولة في إطار هذا التعاقد یقتصر دورها على تحقیق التوازن بین الطبقتین، وال تتّدخل في الحیاة االقتصادیة، ولكنها

 ملزمة في تأمین الحمایة لحق الملكیة بالنسبة للرأسمالي،وحمایة التعاقد بالنسبة للعامل ، ولمواجهة  تطور الحیاة
 االقتصادیة، واالجتماعیة وتجنب األزمات والبطالة في النظام الرأسمالي، تدخلت الدولة في مجال الملكیة الخاّصة لوسائل
 اإلنتاج ،فأصبحت تشارك في ملكیة وسائل اإلنتاج (االقتصاد المختلط)، أو تأمیم المشروعات وإقامة المشروعات العامة

 التي تكون ملك للدولة، ولكن هذه المشروعات في النظام الرأس مالي ال تعّبر إّال عن تغییر في شكل الملكیة دون أي
 تغییر یذكر في عالقة اإلنتاج.
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 ومن الخصائص األساسیة في الرأسمالیة أیضًا المیكانیزم أو األداء (اقتصاد السوق أو األداء التلقائي للنظام الرأسمالي):

 عملیة اإلنتاج والتوزیع في النظام الرأسمالي تتم بطریقة طبیعیة وتلقائیة من خالل جهاز الثمن عن طریق قوى السوق،
 والفكرتان مكتملتان فالثمن هو الذي یغّلب الدور الرئیسي في عملیة تخصیص وتوزیع المواد (بشریة ومادیة) بین

 االستخدامات المختلفة، ولكن هذا الثمن إنما یتكون ویقوم بوظائف من خالل السوق فالمشكلة االقتصادیة وكذلك الحلول
 الخاّصة لها سواء بالنسبة للفرد المستهلك أو المشروع المنتج تنحصر في موضوعي الندرة والمنفعة، ویقصد بالندرة

 الموازنة بین الحاجات المتعددة والموارد المحدودة أّما المنفعة تتمّثل في صیاغة القواعد التي تحّقق للمشروع أو الفرد
 للحصول على المستوى األمثل أي قیام حساب بین الفرص المتاحة، فاالقتصاد الحر یؤسس على عناصر فردیة

 وسیكولوجیة ولكن هذا األساس والذي یمثل مجرد رغبة فیجب أن یتحّول إلى فعل لكي تتم عملیة اإلنتاج والتوزیع، أي
 یتحّدد من خالل عنصر موضوعي ،یتمّثل في وصف وتفسیر االختیار الذي یسبق توزیع الوقت والقوى والمواد التي

 یحوزها اإلنسان، لكي یحقق أهدافه من حیث تحقیق أهدافه ومن حیث تحقیق االختیار األمثل. فالنظام االقتصادي الرأس
 مالي یعمل من خالل جهاز هو (میكانزم األثمان) وهو یقوم بعملیة تالقي وتنظیم تصرفات الوحدات الجزئیة ویستخدم قیم
 لتخصیص المبادلة ألجل إنجاز عملیات اإلنتاج والتوزیع في المجتمع فالمنتج یحصل على عناصر اإلنتاج مقابل ثمن وهو

 یبیع أیضًا منتجاته في األسواق مقابل ثمن معین.

 والمستهلك یقّدم قّوة عمله من أجل الحصول على دخل أو ثمن هو األجر، وهو یحصل على احتیاجاته من األسواق من
 السلع االستهالكیة لغرض إشباع احتیاجاته مقابل ثمن، وهذه القیم أو األثمان تتمّثل في األثمان النسبیة ،أو الحقیقیة

 المطلقة، أو النقدیة ،واألخیرة تعّبر عن عالقة السلعة بوحدات النقد أما األولى (األسعار النسبیة) تتعّلق بقیمة مبادلة كل
 سلعة بالسلع األخرى وهي التي ترتبط أساسًا بفكرة االختیار، ویترتب علیها توزیع الموارد االقتصادیة بین مختلف فروع

 النشاط االقتصادي من جهة،وتوزیع الدخول بین العناصر المشتركة في اإلنتاج من جهة أخرى، وإذا كان النظام
 االقتصادي الرأسمالي یعمل من خالل میكانزم األثمان وعلى أساس استخدام قانون القیمة ،فإن الثمن یتكون ویقوم
 بوظائف في السوق، فالسوق هو مركز تالقي وتوافق قوى العرض والطلب، وهو المكان والزمان لوقوع الحدث

 وهو الذي تقّدم أو تشتري في نطاقه عناصر اإلنتاج وتحّدد فیه األثمان كمقیاس لقیم المبادلة فالمشروع یعمل ألجل السوق
 ویشتري عناصر اإلنتاج وفیه یبیع منتجاته ویحصل المستهلك على السلع التي یحتاجها إلشباعه من السوق.

 إّن النظام الرأسمالي نظام طبیعي ،یعمل وفقًا للغریزة، ودون أي تدخل ویتجاوز اإلرادات الفردیة،كما یروه منظرو
 الرأسمالي، أي یعمل بطریقة تلقائیة على تنظیم عالقات اإلنتاج والتوزیع وتداول اإلنتاج عن طریق نظام األثمان، ومن

 خالل األسواق وتعد تلك هي الطریقة ألداء النظام الرأسمالي.

 

- ١٣ - 

  ترتیب الدول بحسب الناتج المحلي اإلجمالي وفقًا لصندوق النقد الدولي

 تصنیف شهر تشرین األول / اكتوبر ٢٠١٨

 الترتیب الدولة الناتج المحلي اإلجمالي (ملیون دوالر)

 ١ الوالیات المتحدة األمریكیة ٢٠,٥١٣,٠٠٠ (أي ٢٠ تریلیون و ٥١٣ ملیار دوالر)

 ٢ الصین ١٣,٤٥٧,٢٦٧
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 ٣ الیابان ٥,٠٧٠,٦٢٦

 ٤ ألمانیا ٤,٠٢٩,١٤٠

 ٥ بریطانیا ٢,٨٠٨,٨٩٩

 ٦ فرنسا ٢,٧٩٤,٦٩٦

 ٧ الهند ٢,٦٨٩,٩٩٢

 ٨ إیطالیا ٢,٠٨٦,٩١١

 ٩ البرازیل ١,٩٠٩,٣٨٦

 ١٠ كندا ١,٧٣٣,٧٠٦

 ١١ كوریا الجنوبیة ١,٦٥٥,٦٠٨

 ١٢ روسیا ١,٥٧٦,٤٨٨

 ١٣ اسبانیا ١,٤٣٧,٠٤٧

 ١٤ استرالیا ١,٤٢٧,٧٦٧

 ١٥ المكسیك ١,١٩٩,٢٦٤

 ١٦ اندونیسیا ١,٠٠٥,٢٦٨

 ١٧ هولندا ٩٠٩,٨٨٧ (أي ٩٠٩ ملیار و ٨٧٧ ملیون دوالر)

 ١٨ السعودیة ٧٦٩,٨٧٨

 ١٩ تركیا ٧١٣,٥١٣

 ٢٠ سویسرا ٧٠٩,١١٨
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  موقعنا على اإلنترنت:
 www.scppb.org 

 
 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 
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