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 العدد (٢٨) – أیار / مایو ٢٠١٩

 

 االفتتاحیة:

 كیف یمكن تحدید الّتناقض الرئیسي في كل مرحلة سیاسیة؟
 

 في عام 1927 جرت بحار من الدماء بین القومیین الصینیین في حزب «الكیومنتانغ» والشیوعیین، في تّموز1937
 غزت الیابان الصین، وضع زعیم الحزب الشیوعي «ماو تسي تونغ» تلك الدماء على الرف، ودعا إلى تشكیل جبهة

ًا  وطنیة متحدة مع «الكیومنتانغ» ضد الیابانیین، من أجل تقدیم التسویغ السیاسي لهذا التحّول الدراماتیكي، كتب ماو نصَّ
 في شهر آب 1937 تحت عنوان «في التناقض»، یمكن أن ُیعد، مع كتاب مكیافللي «األمیر» وكتاب ماركس «الثامن
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 عشر من برومیر لویس بونابرت»، من أفضل النصوص لتعلیم السیاسة، یقول ماو في ذلك النص ما یلي: "عندما تشن
 اإلمبریالیة حربًا عدوانیة على بلد... فإنَّ الطبقات المختلفة في هذا البلد، باستثناء حفنة من الخونة، یمكن أن تّتحد مؤقتًا

 كي تخوض غمار حرب وطنیة ضد اإلمبریالیة، وحینئذ یصبح التَّناقض بین اإلمبریالیة وذلك البلد التناقض الرئیسي، فیما
  تصبح مؤقتًا جمیع التناقضات بین مختلف الطبقات داخل ذلك البلد في مركز ثانوي وتابع".

 تشارك الشیوعیون والقومیون لثمان سنوات في مقاومة الیابانیین، وبعد هزیمة طوكیو عام 1945 ساهمت أجواء الحرب
 الباردة، بما فیها الّدعم األمیركي لزعیم «الكیومنتانغ»: «شیانغ كاي شیك» في عودة المواجهات المسلَّحة بین الشیوعیین

 والقومیین منذ كانون األول من عام 1947 حتّى استطاع الشیوعیون االنتصار بالربع األخیر من عام 1949 ودحر
 «الكیومنتانغ» الذي لجأ زعیمه ومعه مالیین من أتباعه إلى جزیرة تایوان.

 في ذلك النص، یحّدد (ماو) الّتناقض الرئیسي بحسب كل مرحلة: ضدَّ الخارج االمبریالي ثورة وطنیة، ضدَّ المرحلة ما
 قبل رأسمالیة ثورة دیموقراطیة، وضدَّ الّسیطرة الرأسمالیة ثورة اشتراكیة.

 في عامي 1863 و 1864 اعترض ماركس على سیاسات زعیم االشتراكیین األلمان فردیناند السال الذي اّتجه إلى
 الّتحالف مع المستشار البروسي بسمارك والجیش واإلقطاعیین (الیونكرز)، متوقِّعًا أنَّ هذا سیقود إلى استحالة قیام ثورة

 دیموقراطیة ألمانیة تضم العمال والفالحین والبورجوازیین اللیبرالیین، من أجل ضرب العالقات والبنى الما قبل رأسمالیة
 في ألمانیا وإنهاء سیطرة اإلقطاعیین والنبالء على جهاز الدولة، ورأى أنَّ وقوف االشتراكیین وراء «اإلقلیم - القاعدة»،

 أي بروسیا، من أجل تحقیق الوحدة األلمانیة سیقود إلى انسداد أفق الثورة الدیموقراطیة األلمانیة على طراز ثورتي
 1688 و1789 اإلنكلیزیة والفرنسیة، وبالتَّالي انسداد أفق الثورة االشتراكیة األلمانیة التي یعتبرها أنَّها ال یمكن أن تتم

 إالَّ بعد استنفاذ المرحلة الرأسمالیة، وهذا واضح عنده منذ عام 1848 في «البیان الشیوعي»، صحیح أنَّ ماركس رحب
 بالوحدة األلمانیة عام 1871 واعتبر بسمارك "یقوم بجزء من عملنا"، إالَّ أنَّ اعتراضاته على السال كانت تحوي تنبؤات

 عن مستقبل أسود ألماني كان تجسیدها األكبر أدولف هتلر، أو كما عبَّر «جورج لوكاتش» في «تحطیم العقل»: "العلة
 المركزیة هي، بعد عام 1848 كما قبله، ذهنیة الخضوع التي هي ذهنیة األلماني المتوسط، كما هي ذهنیة أكبر مثقفي

 هذا البلد... بما أنَّ الوحدة القومیة لم تفتح بثورة، بل فرضت من فوق، فقد بقي هذا الوجه في سیكولوجیا وأخالق األلمان،
 إن صح القول، بال تغییر". في هذا الكتاب یحاول لوكاتش تفسیر نشوء دیكتاتور وحشي عند األلمان، مثل هتلر، في بلد

 أفرز مفكرین إنسانیین كبار مثل غوته وفنانین عظام كبتهوفن، ویرى أنَّ السیكولوجیا والثقافة كانا عاملین مساعدین على
 مالقاته ألرضیة اجتماعیة قویة لحزبه النازي، على األرجح لو كان إدراك السال مثل ماركس في أنَّ التَّناقض الّرئیس

 لیس «الوحدة القومیة» بل «الثورة الدیموقراطیة»، لكان من الممكن تحقیق األولى بعد الثانیة ولكان باإلمكان تفادي
  شالل دماء البشریة في الحربین العالمیتین.

 هنا لم یكن عند الشیوعیین العرب ذلك اإلدراك الذي كان عند ماو تسي تونغ لـ«التناقض الرئیسي»: في نیسان 1948
ات جیش اإلنقاذ التي كانت تقاتل  كان المراقب العام لجماعة «اإلخوان المسلمین» في سوریا مصطفى السباعي ضمن قوَّ
 في معركة القسطل قرب القدس مع عبد القادر الحسیني ضّد الصهاینة، بینما كان الشیوعیون العرب یصدرون بیانًا بتأیید
 قرار تقسیم فلسطین، وهو ما رماه ظهیر عبد الصمد عضو المكتب السیاسي للحزب الشیوعي السوري عام 1971 بوجه
 خالد بكداش أثناء مداخلته في المجلس الوطني للحزب: «لیس صحیحًا ما قیل في التقریر السیاسي الذي ألقي أمام المؤتمر

 الثالث للحزب عام 1969 من قبل األمین العام أنَّنا لم نؤیِّد التقسیم... هناك بیان موقَّع من أربع أحزاب شیوعیة تؤید
 التقسیم» («قضایا الخالف في الحزب الشیوعي السوري»، دار ابن خلدون، بیروت 1972، ص272)، وذهب

 الشیوعیون العراقیون في یوم 11 حزیران 1948 في نص بعنوان «ضوء على القضیة الفلسطینیة» إلى القول «بأنَّ
 لهذا الشعب االسرائیلي الجدید الحق في تقریر مصیره» وإلى وصف منظمتي «اإلرغون»، بزعامة مناحیم بیغن،

 و«شترن» بزعامة إسحق شامیر، بأنَّهما «منظمتان تقدمیتان» (حنا بطاطو: «العراق: الكتاب الثاني...الحزب
 الشیوعي»، مؤّسسة األبحاث العربیة، بیروت1992، ص 258-259). لم یكن ستالین معجبًا بماو تسي تونغ، وضغط

 علیه كثیرًا، ولكن ماو كان وطنیًا ثم شیوعیًا، واستخدم الماركسیة لتحریر بلده من األجنبي ثم لتحریرها من التخلَّف
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 وإنهاضها وتحدیثها، لذلك لم یكن خاضعًا لتوجیهات ستالین، بینما كان الشیوعیون العرب حتى عام 1947 ضدَّ
 الصهیونیة وضدَّ قرار تقسیم فلسطین، وعندما استدار السوفیات وغیروا موقفهم یوم قرار تقسیم فلسطین في الجمعیة

 العامة لألمم المتحدة في 29 تشرین الثاني 1947 قاموا باالستدارة على اإلیقاع السوفیاتي. لم یدركوا ما أدركه الیاس
 مرقص وقاله عام 1970 في كتابه «نظریة الحزب عند لینین والموقف العربي الراهن» عندما قام بتحدید إسرائیل ككیان

 وظیفي لالمبریالیة العالمیة للهیمنة على العرب، وهو عندما یقول بالوحدة العربیة فإنه ال یربطها ال باللغة وال بالثقافة
 المشتركة، كما یفعل القومیون العرب، أو یشرطها باالقتصاد المشترك، كما فعل بكداش متأثِّرًا بنظریة ستالین حول

 «األمة»، بل یحدِّدها، كوحدة عربیة، مكتسبة لمضمون واحد تؤدِّي إن تحّققت كهدف إلى انجازه وهو «سقوط وضع
 التجزئة االمبریالي...» من أجل كسر (مصالح االمبریالیة الثالث: كیانات التجزئة، الهیمنة على البترول، إسرائیل)،

 (مرقص: «المرجع المذكور»، دارالحقیقة، بیروت 1970، ص301). هنا یقوم الیاس مرقص بتحدید التناقض الرئیسي:
 «االمبریالیة ومظاهرها الثالث». یمكن من خالل «التناقض الرئیسي» تحدید من هو «تقّدمي» ومن هو «رجعي» بعیدًا
 عن اصطفافات «الیمین» و«الیسار» وبعیدًا عن معاییر «الحداثة» و«التخلُّف»: وفق هذا المعیار عند الماركسیَّین، ماو

 تسي تونغ والیاس مرقص، فإنَّ مصطفى السباعي هو أكثر تقدُّمیة في عام 1948 من خالد بكداش.

ا أفشلوا انضمام العراق للوحدة  أیضًا ووفق هذا، فإنَّ الشیوعیین العراقیین في فترة /تموز 1958 - آذار 1959/ لمَّ
 السوریة - المصریة، أو جعل بغداد في حالة اتحادیة مع القاهرة وبغداد، كانوا رجعیین، وبالتأكید كان أیزنهاور في

 واشنطن وماكمیالن في لندن وشاه إیران وعدنان مندریس في أنقرة وبن غوریون في تل أبیب یصفِّقون لهم في قلوبهم،
 وال یكفي هنا وقوف خروتشوف معهم لنفي ذلك وال المنجل والمطرقة.

 لو حصلت عملیة التقاء دجلة والفرات والنیل لما كانت حصلت عملیة انفصال 1961 وال هزیمة 1967 وال حرب
 العراق وإیران في الثمانینیات وال اجتیاح الكویت وال احتالل العراق، ولما كان هناك تنامیًا لقوى الجوار العربي في

 طهران وأنقرة وأدیس ابابا، وعلى األرجح كانت إسرائیل ستنتهي أو على األقل كان ظهرها سیكون للحائط، وكان
 األكراد العراقیون سیستوعبون في اإلطار الجامع. في حرب انفصال الجنوب الیمني عام 1994 كان على عبد اهللا صالح

 أكثر تقدُّمیة من زعیم االنفصال الماركسي علي سالم البیض. هنا أیضًا ال یمكن قیاس «حزب اهللا» في لبنان من خالل
 «عدم وجود كأس البیرة» أو «التنورة القصیرة» في الضاحیة الجنوبیة لبیروت بل من خالل بوصلة واحدة هي التناقض

  الرئیسي الذي اسمه اسرائیل.

 أیضًا ال یمكن فقط قیاس الّسید حسن نصر اهللا من خالل عالقته بإیران أو من خالل مذهبه الشیعي بل أساسًا من خالل
ا أعلن «دیفید بن غوریون» قیام تلك الدولة.  كونه أكثر عربي كان مؤلمًا إلسرائیل منذ یوم الجمعة 14 أیار 1948 لمَّ
 وعملیًا فإنَّ شخصیة مثل سمیر جعجع هي متفاعلة أكثر مع الثقافة الحدیثة من كثیر من المقاومین المتدینین في جنوب

 لبنان في فترة /1982-  2006/، إالَّ أنَّ إدراك التناقض الرئیسي هو الذي یحدِّد أنَّ أولئك المتدینین هم أكثر تقدُّمیة من
كه من تل أبیب منذ عام 1976،  شخص عصري وحداثي كان في تنظیم «القوات اللبنانیة» الذي كانت تربطه خیوط تحرِّ

 كما أنَّ علمانیة لیست ناتجة عن إیمان من قبله بها بل عن وظیفیة یمكن أن یستخدمها فیها لحمایة طائفته أو إلضعاف
 الطوائف األخرى، وهو ما یشاركه في تلك الوظیفیة الكثیر من طارحي العلمانیة العرب الراهنین.

 أیضًا، ال یمكن النظر السیاسي إلى  "قوات سوریا الدیمقراطیة" من خالل  نظارة وضعیة المرأة فیها، وال من خالل
 "علمانیة" أو"یساریة" أومن خالل "محاربة داعش"،  لتحدید "تقدُّمیة" هذا الفصیل العسكري لجسم سیاسي اسمه "مجلس
 سوریا الدیمقراطیة" هو واجهة لحزب االتحاد الدیمقراطي، بل یجب أن یكون ذلك فقط وأساسًا من خالل مسطرة واحدة

 تتمثَّل في أنَّ هؤالء هم مظلة سوریة محلیة للقوات والقواعد العسكریة األمیركیة في سوریا.
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رورة إلى التحقُّق  الجبهة الوطنیة الدیموقراطیة «جود» أو القطب الدیموقراطي: من الضَّ

 د. جون نسطة
 

ت األزمة السوریة، التي طالت سنواتها، بمراحل مختلفة، وتطوُّرات متعدِّدة، وتهدیدات متشابكة، منها ما كان متوقَّعًا،  مرَّ
رة باتجاه  ومنها لم یكن متوقَّعًا أو محسوبًا، بدأت بوصفها أزمة حكم نظام استبدادي لم یفهم حركة التاریخ وقوانینه المتطوِّ

ت علیها وثیقتها الصادرة في العام ١٩٤٨ من االمم المتحدة، ممَّا  الدیموقراطیة وتطبیق مبادئ حقوق اإلنسان التي نصَّ
 أدَّى تباعاً إلى انهیارات جسیمة في النظام السیاسي العالمي، وعلى رأسها انهیار النظام السوفیاتي وحلفاءه من انظمة
 الحكم الشمولي في اوروبا الشرقیة باإلضافة الى انهیارات اخرى في انظمة االستبداد في اسیا، بدءًا من كمبودیا الى
 منغولیا، فإفریقیا وخصوصًا سقوط نظام التمییز العنصري في جنوب افریقیا، أزمة بین نظام استبدادي وبین شعب

طهد ومحروم من كافة حقوقه السیاسیة والثقافیة والنقابیة والفكریة، شعب یتوق-بعد تجربة مریرة-إلى متابعة  بغالبیته مضَّ
 مسیرة تطوُّر طبیعي ودیموقراطي، بدأها منذ عهد النضال ضد االستعمار الفرنسي، مطالبا باالستقالل والدستور جنبا إلى

ت على البالد سلسلة من االنقالبات الفاشلة، وصوال الى السنوات / جنب. وبعد فترة قصیرة من الحكم الدستوري مرَّ
 ١٩٥٤ -١٩٥٨/ التي مثَّلت الزمن الذهبي في تاریخ البالد الدیموقراطي. 

 جاءت الوحدة السوریة المصریة المرتجلة، مع األسف الشدید، لتقطع تطوُّر هذا المنحى، متأثِّرة بال شك بالتجربة
ر الوطني من االستعمار، والنِّضال ضدَّ مشاریع االمبریالیة  السوفیتیة، وبظروف تلك المرحلة عمومًا، مرحلة التحرُّ

 األمیركیة، شعار تلك المرحلة كان ینادي بالحریة االجتماعیة (القضاء على الفقر) أوًال ثم بالحریة السیاسیة، وبالنتیجة لم
یة سیاسیة.  نحصل على الحریة االجتماعیة وخسرنا ما كان عندنا من حرِّ

 بدأت األزمة السوریة باالنفجار، بعد انتصار ثورة الحریة والكرامة والعدالة االجتماعیة في تونس ومصر، بدءًا من درعا
 ثم انتقلت إلى بانیاس وحماه وإدلب وحمص إلى الغوطة الشرقیة وأریاف دمشق، وكانت ذات طبیعة سلمیة، جابهها النظام

 بالعنف الشدید وبحملة اعتقاالت واسعة شملت الجیل االول ثم الجیل الثاني من كوادر األحزاب السیاسیة الوطنیة
 المعارضة التي قادت المظاهرات الحاشدة إلى حین، ثمَّ الشباب الجدد المنضمون حدیثًا للعمل السیاسي، وكانت السلطة من

فة، الذین شكَّلوا سریعًا تنظیمات مسلحة بأسماء  بادر إلى إطالق سراح عددًا كبیرًا من قادة الجماعات اإلسالمیة المتطرِّ
 مختلفة، وبدعم من قطر والسعودیة وتركیا واإلمارات والوالیات المتحدة األمریكیة، حتىَّ یسهل على السلطة اتهام

 المعارضة باإلرهاب ویسهل القضاء علیها أمام سكوت العالم.

 وفشلت كل محاوالت الحل السلمي من قبل الجامعة العربیة إلى االمم المتحدة، ودخلت البالد الى ساحة صراع طاحن
 دخل فیها حوالي ١٤٠ ألف مسلح عربي وأجنبي من دول عدیدة سهَّلت تركیا عبورهم، وبالمقابل دخلت تشكیالت

بة من حزب اهللا في لبنان،  عسكریة مساندة للنظام من إیران ومیلشیات شیعیة من العراق ودول أخرى إضافة لقوات مدرَّ
 ولما ظهر النظام، وحلفاءه، عاجزًا عن الدفاع عن نفسه وأصبحت حتىَّ دمشق مهدَّدة بالسقوط، لجأ إلى طلب النجدة من

لت عسكریًا بتاریخ ٣٠ من شهر ایلول عام ٢٠١٥.  روسیا االتحادیة، التي تدخَّ

 وظهر رغم ذلك لمدة طویلة أنَّ الحل العسكري غیر ممكن أن یتحقق لكال الطرفین وأنَّ عالقة ال غالب وال مغلوب بدت
 سّیدة الموقف، فبدأت عملیة التَّفاوض في جنیف بإشراف االمم المتحدة ومندوبها السید دیموستورا. لقد حاول النظام افشال
 المفاوضات بكل الطرق الممكنة، واحیانًا ساعدته في ذلك "الهیئة العلیا للمفاوضات" برئاسة المنشق عن النظام «ریاض

 حجاب». 
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 لقد ظهر واضحًا للمراقب الحاذق بأنَّ المجتمع الدولي بأسره، من االتحاد األوروبي الى األمم المتَّحدة إلى الجانب
 الروسي، غیر راض عن تشكیلة "الهیئة العلیا للمفاوضات"، والتي بدأت بالسعي الى احتكار زعامة المعارضة في الداخل
 والخارج، وتتحوَّل من لجنة تفاوض وظیفیة محدَّدة إلى قیادة سیاسیة للمعارضة، ممَّا دعى إلى عقد مؤتمر (ریاض ٢) في

 تشرین ثاني2017، الذي استطاع ابعاد عدد كبیر من قادة "الهیئة العلیا للمفاوضات" ومن بعض القادة في "االئتالف
 الوطني" أمثال: "جورج صبرة ومحمد صبرا وسهیر األتاسي وریاض حجاب وغیرهم".

اهر،  إنَّ معارضة الخارج ارتكبت أخطاء جمَّة باللجوء إلى التَّحالف مع أعداء االنتفاضة الحقیقین بالباطن والمؤیدین بالظَّ
 فهل یمكن لدول مثل دول الخلیج أن تناصر هبة شعبیة من أجل الدیموقراطیة والحریة والعدالة االجتماعیة؟ وهل ترضى
ة ووطنیة دیموقراطیة قد تستطیع تفعیل المعركة مع اسرائیل بكل  الوالیات المتحدة األمریكیة عن نشوء دولة سوریة حرَّ

 الوسائل المشروعة؟

 هل یمكن لإلمبریالیة العالمیة أن تساند ثورة شعب عربي تسعى إلى تحقیق أهداف االنعتاق من أسر االنظمة المستبدة
 والمرتبطة معها اقتصادیًا وسیاسیًا، وتدعوا إلى التغییر الدیموقراطي وإقامة دولة الحق والقانون فتصبح سّیدة نفسها؟ 

ت بأخطائها عندما دعمت وساندت الفرق العسكریة اإلرهابیة مثل جبهة النصرة وجیش اإلسالم  معارضة الخارج استمرَّ
 وأحرار الشام وفیلق الرحمن، والعشرات بل المئات من الفصائل المتأّسلمة بالمال والسالح، وسمحت بالتالي بتطییف

 الصراع السوري. 

ل مباشر.  ة بتدخُّ ة باسم إقامة مناطق آمنة ومرَّ ل العسكري، مرَّ  والخطأ الثالث بدعوة الدول االجنبیة للتدخُّ

 والخطأ الرابع الذي ارتكبته هو غیاب أهداف االنتفاضة عن أعینها والبدء بالتنافس بین أجنحتها وقادتها على تقاسم
ا قادها إلى وسط الفساد، وجعل البعض من  المناصب القیادیة والحصول على أكبر الحصص من المال المتدفق علیها، ممَّ

 قادتها سكان الفنادق ونجوم التلفزیونات یستمرئون هذه الحیاة ولم یعودوا یرغبون بانتهاء هذه األزمة. 

 والخطأ الخامس التي ارتكبته معارضات الخارج هو بعدها عن جماهیرها بالداخل وعدم التَّضامن معها وتلبیة مطالبها
 البسیطة.

 والخطأ السادس ابتعاد خطابها عن جمهورها العربي والفلسطیني خاّصة، وإشارات الغزل مع إسرائیل التي وصلت إلى
ا أدَّى إلى وقوف كل القوى الوطنیة والقومیة  قیام البعض من وجوهها إلى زیارتها، دون أّیة إدانة من قیادة االئتالف. ممَّ

 التقدمیة العربیة في الساحة الفلسطینیة واالردنیة واللبنانیة والمصریة والتونسیة إلخ ضّدها والتحّفظ تجاهها. 

 هذا كله جعل أغلبیة الشعب السوري من المعارضة یفقد الثقة بها وجعل القسم األكبر من الذین وقفوا على الحیاد ینضّمون
 إلى صفوف المواالة. 

 هذا أدى الى خلق فجوة كبیرة على الساحة السوریة الواسعة منذ شهور، ان لم نقل سنین، عدیدة، وبدأت األصوات تعلوا،
ل من األخطاء وتحمیل اآلخرین من الشركاء مسؤولیتها، مطالبة بملء  وخصوصًا بعد الفضائح الجدیدة، وحمالت التنصُّ

احة السیاسیة المعارضة، وذلك بتجمیع كل القوى الوطنیة الدیموقراطیة، صاحبة القرار المستقل،  الفراغ الحاصل على السَّ
 والتاریخ النضالي الناصع البیاض الغیر مرتبطة بأجندات اجنبیة واقلیمیة والمؤمنة بالنضال السیاسي السلمي من اجل

 التغییر الدیموقراطي وإقامة دولة الحق والقانون. 

 ومن هنا ومن باب الضرورة، والحاجة الموضوعیة والغیر مفتعلة، جاءت مبادرة هیئة التنسیق الوطنیة للدعوة بتشكیل
 الجبهة الوطنیة الدیموقراطیة أو القطب الدیموقراطي ومهمتها األساسیة كسب ثقة الناس المنهارة بالتجمعات السیاسیة التي
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 عامت على السطح على مدى السنوات العدیدة الماضیة، وكسب ثقة الجماهیر الحیادیة السابقة، بل أبعد منذ ذلك كسب ثقة
فة من البدیل األسوأ واألخطر الذي قدَّمته المعارضة الخارجیة.  أوساط واسعة بالمواالة التي وقفت الى جانب النظام متخوِّ

 إنَّ األزمة السوریة ما تزال قائمة ولم تنفرج أو تحل على اإلطالق، وأزمات النظام تزداد یوما بعد یوم، وال داعي
 لتعدادها.

 واالنتفاضة الشعبیة لم تهزم كما یحلو للبعض أن یروِّج، الذي انهزم هو الثورة المعاكسة من قوى الرجعیة والظالم وحملة
 السالح المأجور، الذي انهزم إلى حد بعید هو اإلسالم السیاسي وحلفاءه من اللیبرالیین الجدد التآمریین واالنتهازیین طالب

  المناصب والمكاسب وباعة الوطن.

 یجب العودة إلى النضال الشعبي السلمي الوطني الدیموقراطي من جدید بمطالبه الشرعیة والمحقة. الحق قوة بذاتها ال
 تهزم. 

 ولقد تداعت قوى وطنیة دیموقراطیة وشكلَّت نواة للجنة تحضیریة، قامت بجهد متقن بوضع رؤیة سیاسیة واسعة
 وعرضتها على المأل، وقامت بتاریخ ٢١ من شهر كانون األول الماضي بعقد مؤتمر صحفي في قلب العاصمة دمشق ُتلي

 فیه بیان اإلشهار عن هذه النواة األولیة للجنة التحضیریة لتشكیل الجبهة الوطنیة الدیموقراطیة أو القطب الدیموقراطي. 

 لقد كان الصدى قویًا لهذه المبادرة الشجاعة وخصوصا لكونها ُأعلنت من الداخل السوري. 

 وتقوم هذه اللجنة التحضیریة حالیا بتشكیل مكاتب متخصصة لها مثل مكتب اعالم، ومكتب تنظیم، ومكتب اتِّصال
 وتواصل مع القوى الوطنیة الدیموقراطیة االخرى، وتبقى األبواب مفتوحة أیضا تجاه األفراد والشخصیات الوطنیة

 وأصحاب االختصاص.

 

 سوریة حزینة لوداع ابنها الطیب تیزیني...
 

 بمزید من األسى تنعي هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي للشعب السوري خاصة، والشعب العربي عامة،
 رحیل المفكر الدكتور طیب التیزیني في ١٧ أیار المصادف لیوم الجمعة، أحد أهم أعمدة الفكر والفلسفة العربیة والعالمیة
 المعاصرة،الذي أثرى بمؤلفاته الفكریة والسیاسیةالمكتبة العربیة والعالمیة ،ومن أهم المشتغلین على مشروع نهضة األمة

 وتمهید الطریق أمام عودتها من جدید. 
 لم یقتصر إسهام الفقید الراحل على العطاء المعرفي وحسب ،بل قرن مشاریعه الفكریة بمواقف سیاسیة ونضالیة ال تقل

 أهمیة، حیث وقف ضد االستبداد والفساد والحكم األمني العسكري القمعي، وأسهم مع أبناء شعبه بالسعي نحو الحریة
 والخالص من االستبداد، فكان من السباقین إلى ساحات التظاهر واإلعتصام مع الشابات والشبان السوریین في حمص

 ودمشق، وساهم في تأسیس مجلس الحكماء وغیرها من المبادرات إلنقاذ سوریا وشعبها من أخطار تنبأ بها قبل وقوعها،
 وناله من التضییق واإلعتقال مانال الكثیر من أبناء شعبنا.

 إننا نعزي أنفسنا وشعبنا وأهل الفقید ومحبیه ورفاقه وزمالءه وطالبه برحیل إبن سوریا الوفي الطیب التیزیني. 
 لقد خسرت سوریا واألمة العربیة علما من أعالمها، ورجال من رجاالتها ، ومناضًال في ساحاتها .

 دمشق ٢٠١٩/٥/١٩  مكتب اإلعالم في هیئة التنسیق الوطنیة
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 الهالل العسكري وصفقة القرن (تحلیل اتِّجاه)
 سمیر سالم

 
 النموذج المصري:

 شهد عام 2013 وتحدیدًا في شهرّي حزیران وتّموز صعودًا سریعًا لوزیر الدفاع المصري الجدید «عبد الفتاح السیسي»
 إلى واجهة الساحة المصریة بعد إعالنه عزل الرئیس السابق «محمد مرسي»، شهد الشارع المصري حینها تصاعد
 خطابین أحدهما كان حامله اإلسالمیین والمتخوفین من حكم العسكر یرفض االنقالبات العسكریة ویدافع عن شرعیة

 الرئیس المنتخب، ویقابله خطاب یطالب بإجراء انتخابات مبّكرة بعد حوالي السنة على انتخاب الرئیس، بسبب شعورهم
  بعدم الرضى عن نتائج االنتخابات، وأنَّ الكثیر من المطالب التي حملتها ثورة 25 ینایر 2011 لم تتحقق.

ل فعلیًا لحمایة الرئیس «حسني مبارك» بعد 28  وفي حین أنَّ الجیش الذي حیَّد سالحه خالل ثورة "25 ینایر" ولم یتدخَّ
ل إلنهاء اعتصام المدافعین عن «محمد مرسي» في میدان «رابعة ة أنَّه تدخَّ  ینایر، الجیش نفسه كان من المفاجئ هذه المرَّ
ا نتج عنه آالف القتلى والجرحى، لیظهر للعالم أنَّ مرحلة جدیدة من  العدویة» بالقوة في آب 2013، ودون أي ترّدد، ممَّ

 تاریخ مصر قد بدأت، مرحلة وصفها العدید من المراقبین حینها بأنَّها "عودة لنظام حسني مبارك بوجوه جدیدة"، ومن
 الواضح أنَّها لن تسمح لظهور أي احتجاجات في الشارع المصري.

ح للرئاسة، وأنَّه لن یسمح ألحد أن یتحدَّث عن استخدام الجیش  وبعد أن أعلن عدة مرات عالنیة وصراحة أنَّه لن یترشَّ
 لتنفیذ أجندات سیاسیة محدَّدة، عاد المشیر «عبد الفتاح السیسي» لیخوض االنتخابات الرئاسیة عام 2014، ویحقِّق نسبة

 96.9% في مواجهة منافسه «حمدین صباحي» الذي حقَّق نسبة %3.06.

ة بدون أي خلفیة أیدیولوجیة أو حزبیة، بل بوصفه  لیشهد عودة العسكر إلى تصدُّر المشهد السیاسي في مصر، وهذه المرَّ
 رجًال قادمًا من الدولة لتخلیص كل المصریین من فترة االضطرابات التي رافقت فترة اإلخوان القصیرة في السلطة،

 فالرجل الذي عّینه "محمد مرسي" وزیرًا للدفاع في آب 2012 بعد أن أحال المشیر «محمد حسین طنطاوي» للتقاعد
 بقرار رئاسي، لم یكن العدید من المصریین یعرفون من یكون أو من هو، لیبرز نفسه خالل فترة حكم «محمد مرسي»

 وما شهدت من اضطرابات بوصفه رجل الدولة والجیش المخّلص، في مواجهة إرهاب غیر محدد المعالم.

 وفي حین أنَّ الواقع المصري قد تراجع كثیرًا على المستوى االقتصادي االجتماعي منذ عام 2014 وحتَّى الیوم، حیث
 ارتفعت معدالت البطالة وتدنَّى المستوى المعیشي وتزایدت نسبة الفقر، وحتىَّ على مستوى الحریات اإلعالمیة والقدرة
 على التعبیر عن الرأي في الداخل المصري حیث تراجعت هذه الفضاءات بحّدة، هذه العوامل كّلها، تجعلنا نطرح العدید
 من التساؤالت عن تحّول الرئیس «عبد الفتاح السیسي» إلى رجل یحظى بدعم دولّي كبیر، ویتصّدر الواجهة اإلعالمیة

 إلى جانب الرؤساء الغربیین والحّكام العرب.

 ویجدر بنا أن نشیر إلى أنَّ رئیس الوالیات المتحدة األمیركیة «دونالد ترامب» أعلن مؤخرًا أنَّ إدارته بصدد التحّرك
 لتصنیف "اإلخوان المسلمین" ضمن قائمة اإلرهاب على الرغم من انتفاء الشروط الدولیة التي قد تستدعي تصنیف

 الجماعة كمنظمة إرهابیة في الوقت الحالي، وتعّد جماعة "اإلخوان" الحزب اإلسالمي األساسي في مصر، ویعّد هذا
 الخبر بمثابة مؤشر أساسي على صعود التحالف "السعودي-اإلماراتي" الذي یحارب هذه الجماعة في الساحة السیاسیة
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 الدولیة، في مقابل التحالف "القطري-التركي" الذي یعّد المحّرك األساسي لإلخوان المسلمین، وأیضًا مؤشر إضافي إلى
 دعم أمیركا للسیسي في مواجهته المفتوحة لإلخوان المسلمین في مصر، والتي ال یتوقع لها أن تنتهي قریبًا.

 آفاق عسكریة:

 وإلى غرب األراضي المصریة، یبدو الوضع اللیبي أكثر اضطرابًا منذ أي وقت مضى خالل السنوات التي بدأت بسقوط
 «معمر القذافي» وصوًال إلى یومنا هذا، فبعد جولة على دولتّي «اإلمارات العربیة المتحدة» و«المملكة العربیة

السعودیة» أعلن اللواء «خلیفة حفتر» عن عملیة عسكریة للسیطرة على العاصمة اللیبیة "طرابلس" في 4 نیسان 2019
. 

 وقد كان اإلعالن عن هذه العملیة بعد بضعة أیام من لقائه بالملك «سلمان بن عبد العزیز» وعدد من القادة األمنیین
 والعسكریین والسیاسیین في "المملكة السعودیة"، وعلى الرغم من إشارة البیان السعودي إلى أنَّ الطرفین قد استعرضا
 آخر التطورات في لیبیا، إالَّ أنَّ العدید من المصادر الغربیة تحدَّثت عن وعود سعودیة بتغطیة الحملة على الصعیدین

 العسكري والمادي، باإلضافة إلى الدعم اإلماراتي العسكري والسیاسي الدائم لحفتر، والتقى الرئیس «عبد الفتاح السیسي»
 باللواء «حفتر» في 14 نیسان 2019، وأكّد على دعمه ل«خلیفة حفتر» في مواجهة "اإلرهاب والجماعات والملیشیات

 المتطرفة"، ولم تحقِّق القوات التابعة لحفتر تقدُّمًا كبیرًا في مواجهتها للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني إالَّ أنَّ أكثر
 العناصر الملفتة هو صعود الدعم اإلماراتي والسعودي لقائد عملیة "الكرامة" في صراع داِم على السلطة، ومنذ عام

الت جویة عدیدة من الطیران اإلماراتي لترجیح  2013 تشهد حقول النفط صراعات بین المیلیشیات المسلحة، شهدت تدخُّ
 كفة قوات حفتر في العدید من المعارك للسیطرة على الحقول والموانئ النفطیة، ویبدو أنَّ االتِّجاه في الشهور األخیرة كان

 لتمكینه من استالم زمام الحكم في لیبیا عوضًا عن رئیس الحكومة «فایز السراج».

رًا سقوط الرئیس «عمر البشیر» بعد مظاهرات مستمرة في الشوارع السودانیة على  أمَّا في السودان التي شهدت مؤخَّ
 مدار األشهر األخیرة ومطالبات باستقالته، وقد اندلعت االحتجاجات بدایة في كانون األول من عام 2018 في مدینة

 "عطبرة" التي تقع شمال شرقي العاصمة الخرطوم نتیجة تردِّي األوضاع االقتصادیة وصوًال إلى قرار الحكومة برفع
 سعر الخبز، بعد أن شهدت السودان منذ عام 2017 وتحدیدًا بعد إصدار أول میزانیة لما سمي "حكومة الوفاق الوطني"

ها نائب الرئیس الفریق أول «بكري حسن صالح»، وكان وزیر مالیتها أیضًا من الجیش، وبالتَّالي ال یملك  والتي ترأسَّ
ا تسبَّب بخلق مشكالت اقتصادیة ومعیشیة ال تطاق، على الرغم من القرار األمیركي  خبرة في المجال االقتصادي، ممَّ

 برفع معظم العقوبات االقتصادیة على السودان في بدایة 2017.

ت لما یقارب األربعة أشهر، أعلن الجیش السوداني في 11 نیسان 2019 االستجابة لمطالب  وبعد احتجاجات استمرَّ
 المحتجین وعزل الرئیس «عمر البشیر»، لكن االنقالب الذي قام به نائب البشیر ووزیر دفاعه «عوض بن عوف» لم

 یلق الترحیب من قبل المحتجین، فوزیر الدفاع هو أحد أبرز أركان نظام البشیر، وتضمَّن بیان وزیر الدفاع اإلعالن عن
 فترة انتقالیة لعامین، وعلى حل المجلس الوطني، وإبعاد حّكام الوالیات وتعیین عسكریین عوضًا عنهم، فبدى األمر وكأنَّه

 إحالل وتبدیل داخل بنیة النظام القائم ذاته، بدون أي انتقال إلى ما بعده، كماَّ أنَّ إعالن تعلیق العمل بالدستور، وفرض
 حظر التجوال، فرض شكوكًا قویة حول نوایا هذا االنقالب نفسه، فاألمر قد تمت تجربته سابقًا في شمال السودان، والیوم
 یعرف السودانیون آالم جیرانهم المصریین جیدًا، وخصوصًا أن حجة اإلرهاب الدیني التي استخدمتها السلطة في مصر

 للسیطرة على الحیاة السیاسیة تنتفي في السودان، حیث أنَّ «عمر البشیر» یمّثل كًال من العسكرة واإلسالم السیاسي.

 وفي 13 نیسان 2019 أعلن المجلس العسكري في تشكیلته الجدیدة عن نیته تشكیل حكومة مدنیة، یترأسها شخصیة
 مستقلة، و قد تولى منصب نائب رئیس المجلس العسكري «محمد حمدان دقلو» "حمیدتي"، وهو قائد ملیشیا "الدعم

 السریع" التي شّكلها البشیر كقوات مسّلحة وكبیرة العدد، تعمل كقوة موازیة للجیش السوداني، وتحوم حول "دقلو" العدید
 من الشكوك بسبب عالقاته الخارجیة والمهام المنخرط بها، فرغم أنَّه ظاهریًا انحاز إلى الثوار في ثورتهم على البشیر،
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اته تشارك إلى جانب التحالف الذي تتزعمه السعودیة واإلمارات في الیمن، وأعلن المجلس العسكري التزامه بهذا  فقوَّ
 الدور في حرب الیمن، رغم وجود معارضة متزایدة لهذا األمر.

 وفي المقابل قدَّمت قوى إعالن الحریة والتغییر رؤیتها لالنتقال إلى الدولة السودانیة مستقبًال عبر فترة انتقالیة تمتدُّ ألربع
نة من ثالثة مجالس (مجلس سیادة، مجلس وزراء، مجلس تشریعي)، یتألَّف مجلس  سنوات، وتقوم على حكومة مدنیة مكوَّ

ات الشعب المسلَّحة عبر وزارة الدفاع، فیما االعتماد في تكوین  السیادة المدني من ممثلین عن قوى إعالن الحریة، وقوَّ
 مجلس الوزراء على الكفاءات التي تتمتَّع بالمواصفات المطلوبة من خبرة ونزاهة، ویتضمَّن المجلس التشریعي 120

 عضوًا، تمثِّل المرأة فیه نسبة ال تقل عن 40%، مع ضمان تمثیل الشباب ومختلف األطیاف الدینیة والثقافیة السودانیة،
 ویعمل هذا المجلس على وضع أسس االستفتاء على الدستور الدائم، وتشكیل لجنة االنتخابات القومیة وقانون االنتخابات.

ا الجزائر التي أعلن رئیسها «عبد العزیز بوتفلیقة» ترّشحه النتخاباتها للمرة الخامسة على التوالي في 10 شباط  أمَّ
 2019، فقد شهدت احتجاجات مستمّرة، وقد أخذت شكًال منظمًا بدایة من 22 شباط 2019، وفي هذا الیوم نقلت وكالة

 األنباء الرسمیة الجزائریة تقریرًا  تنقل فیه مطالب المحتجین الرافضین لترّشح بوتفلیقة لوالیة رئاسیة خامسة، مّما أنعش
 آمالهم في إمكانیة تغیر موقف النظام، قبل أن تعلن قیادة الجیش ممثلة في رئیس هیئة األركان "أحمد قاید صالح" وقیادات

 جبهة التحریر الوطني والتجّمع الوطني الدیموقراطي عن موقفها السلبي من االحتجاجات، وأكدت أحقیة الرئیس في
 الترشح لالنتخابات مرة أخرى، مما أدَّى إلى رفع حدة االحتجاجات لتأخذ المطالب شكًال أكثر جذریة قبل أن تظهر

 صراعات بین قیادة الجیش «أحمد قاید صالح» ورئاسة الجمهوریة ومحیطها، لیتقدَّم بعدها الرئیسَّ «عبد العزیز
بت قیادات المعارضة بالّدور الذي لعبه الجیش وباستقالة  بوتفلیقة» باستقالته من منصبه في 2 نیسان 2019، حیث رحَّ

 الرئیس، و بهذا أصبحت الجزائر أمام مسارین: "األول دستوري یتبناه الجیش، ویسعى للحفاظ على النظام القائم وإجراء
 انتخابات، والثاني سیاسي یضغط الشارع في اتجاهه بهدف الوصول إلى تحوُّل دیمقراطي"1.

 كان التحّول في موقف الجیش الجزائري ملفتًا للغایة، فبعد وصفه المتظاهرین بال "مغرر بهم" في 24 شباط 2019،
 بدأت في مساء 8 آذار 2019 تنسب تصریحات ل«قاید صالح» یتحدَّث بها عن وحدة الرؤیة بین الجیش والشعب، قبل

 أن یوّجه في 26 آذار إنذارًا لاللتزام بالمادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنّص على ما یلي:

 "-إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن، یجتمع المجلس الدستوري وجوبًا،
 وبعد أن یتثبَّت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل المالئمة، یقترح باإلجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع.

 - ُیعِلن البرلمان، المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي (2/3) أعضائه، ویكّلف
 بتولي رئاسة الّدولة بالّنیابة مّدة أقصاها خمسة وأربعون (45) یومًا رئیس مجلس األّمة اّلذي یمارس صالحّیاته مع

 مراعاة أحكام الماّدة 104 من الدستور.

غور باالستقالة وجوبًا حسب اإلجراء  - وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعین (45) یومًا، ُیعَلن الشُّ
 المنصوص علیه في الفقرتین الّسابقتین وطبقًا ألحكام الفقرات اآلتیة من هذه الماّدة.

غور النِّهائي لرئاسة الجمهوریة  - في حالة استقالة رئیس الجمهورّیة أو وفاته، یجتمع المجلس الّدستورّي وجوبًا وُیثِبت الشُّ

غور النِّهائّي إلى البرلمان الَّذي یجتمع وجوبًا.  وُتبلَّغ فورًا شهادة الّتصریح بالشُّ

م خاللها انتخابات رئاسیَّة.  - یتولَّى رئیس مجلس األّمة مهام رئیس الّدولة لمدة أقصاها تسعون (90) یومًا، تنظَّ

ح لرئاسة الجمهوریَّة.  وال َیِحقُّ لرئیس الدَّولة المعیَّن بهذه الطریقة أن یترشَّ
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 -وإذا اقترنت استقالة رئیس الجمهورّیة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس األمَّة أليَّ سبب كان، یجتمع المجلس الّدستوري
غور النِّهائّي لرئاسة الجمهوریَّة وحصول المانع لرئیس مجلس األمَّة.  وجوبًا، ویثبت باإلجماع الشُّ

 وفي هذه الحالة، یتولَّى رئیس المجلس الّدستورّي مهام رئیس الدَّولة. یضطلع رئیس الدولة المعین حسب الشروط المبّینة
ابقة وفي المادة 104من الّدستور. وال یمكنه أن یترشح  أعاله بمهمَّة رئیس الدولة طبقًا لّلشروط المّحددة في الفقرات السَّ

 لرئاسة الجمهورّیة."

 وكان التهدید بتفعیل هذه المادة بمثابة انقالب من داخل الدستور على رمز السلطة الرئیسي، ولكي ال یفقد الجیش القدرة
 على التحكم بمسار األحداث، فقد هدَّد بإعالن شغور الرئاسة، قبل أن یقدم الرئیس استقالته في 2 نیسان، وُعِرَف عن

 «قاید صالح» كونه حلیف «بوتفلیقة»، فبعد وصوله إلى الرئاسة عام 1999 خاض صراع مع قیادة الجیش ورئیس هیئة
 أركانه وقتها «محمد العماري»، والذي أعلن معارضته للوالیة الثانیة لبوتفلیقة عام 2004، قبل أن یعیِّن بدًال منه "قاید

 صالح" الذي كان على وشك التقاعد بعد أن شغل منصب قائد القوات البریة منذ عام 1994 وحتَّى حینها.

ات والنواحي العسكریة واألمین العام لوزارة الدفاع ه «قاید صالح» وحضره قادة القوَّ  وفي 2 نیسان وبعد اجتماع ترأسَّ
ي الرئیس فورًا، لیذاع بعدها بحوالي  صدر بیان عن وكالة األنباء الرسمیة یطالب فیه الجیش بإعالن حالة الشغور، وتنحِّ

 نصف ساعة خبر استقالة بوتفلیقة.

 العسكر في الواجهة مجددًا:

هات اإلدارة  من خالل كل هذه التجارب التي خاضتها البالد العربیة خالل فترة ما بعد "الربیع العربي"، یبدو وكأنَّ توجُّ
 األمیركیة، وباستخدام أدواتها في المنطقة العربیة، هو في اتِّجاه تأكید سطوة العسكر على السیاسة في الوطن العربي، مع

 الخوف من الصعود اإلسالمي الذي قد تسفر عنه التجارب االنتخابیة، خصوصًا في البالد التي تشهد نفوذًا كبیرًا في
 الشارع لجماعات بأیدیولوجیا إسالمیة –مصر نموذجًا-، أي أنَّها اختارت العسكر بوصفهم نقیضًا لإلسالمیین، ونالحظ أنَّ

 هذا النموذج في التعامل مع السلطة جاء في جمهوریات لطالما ُعِرَف عنها في التاریخ الحدیث كونها مناضلة في وجه
 االستعمار بأبعاد وخلفیات أیدیولوجیة قومیة عربیة، مع أدوار بارزة للمملكة العربیة السعودیة واإلمارات المتحدة في
 اللعب بالشؤون الداخلیة لهذه الجمهوریات، وقد ال یكون من الصدفة تزامن كل هذه االنقالبات والتحوُّالت مع تصاعد

 األحادیث مؤخرًا عن "صفقة القرن".

 وبعد انقالب «عبد الفتاح السیسي» في مصر، والسكوت الواضح على انتهاكاته، بل وجعله شریكًا في تنفیذ السیاسات
هًا أمیركیًا لتكریسه كنموذجًا لرؤساء البالد العربیة التي شهدت  الموضوعة للمنطقة، بدا من الواضح أنَّ هناك توجُّ

 تغییرات وصراعات داخلیة على مدى السنوات الماضیة، وقد تشهد األعوام القادمة تشكُّل "هالل عسكري" في شمال
 أفریقیا، یعتبر الرئیس "السیسي" حجر الزاویة في بنیته كنموذج لرؤساء قادمین، وقد یكون هذا الصعود المحتمل الكبیر

 للحكم العسكري في البالد العربیة جزء من سیاسة أمیركا المستقبلیة في المنطقة، حیث من الممكن أنَّها وجدت آفاق
 التواصل مع العسكر أقل تعقیدًا من تواصلها مع التیارات اإلسالمیة التي كانت تدعم وتتحاور مع فصائل منهم حتى

 األمس القریب.

ه الذي  وفي ظل األوضاع الحالیة لقادة السیاسة في الوطن العربي، فأنَّه ال یمكن التعویل على أي نقطة قد تعرقل هذا التوجُّ
 یتبلور أكثر فأكثر كل یوم سوى إرادة قادة التغییر أنفسهم، الذي یبحث عن مستقبل یالئم طموحه وال یرغب بالعودة إلى

 دفاتر الماضي والعسكرة التي أثبتت عدم جدواها على مدى عقود، وخصوصًا في الجزائر والسودان اللتان تشهدان مرحلة
 مصیریة في صناعتهما للمستقبل.

 المصادر:
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  روسیا تاریخیًا في الشرق األوسط

 مصطفى سعد
 
 

 ال یمكن اعتبار روسیا االتحادیة التي تقوم الیوم في شرق القارة األوروبیة وشمال القارة اآلسیویة كیانًا ثابتًا جغرافیًا أو
 سیاسیًا عبر التاریخ، فالكیان الذي نراه الیوم هو حصیلة تغیرات كبیرة مؤثرة في التاریخ، فهي الكیان الذي مّر بروسیا

 القیصریة وصوًال إلى الثورة البلشفیة التي أسست االتحاد السوفیاتي، وانتهاًء بروسیا االتحادیة التي تبحث الیوم عن
 موطئ قدم لها في الشرق األوسط.

 وال تعّد رغبة روسیا في خلق قاعدة سیاسیة متقدمة لها في المنطقة أمرًا مستجدًا على السیاسة الخارجیة الروسیة - وإن
 كانت لم تبحث في السابق عن تواجد دائم -، بل هي إحدى القضایا التي تمتلك عمق تاریخي في السیاسة الخارجیة

 الروسیة، فروسیا القیصریة التي تأسست عام 1721 على ید القیصر بطرس األكبر، الذي كان یملك رؤیة مستقبلیة
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 لروسیا، تتمّثل في تكریسها كدولة عظمى، وإیجاد دور أكبر لروسیا في العالم الذي كان آنذاك ساحة لصراع توسیع النفوذ
 وفق عقلیة اإلمبراطوریات الممتدة، وعلى الرغم من أنه ال یمكن فصل رغبة روسیا القیصریة في الوصول إلى المنطقة
 عن الجانب الدیني، فبسبب كون روسیا مركزًا للمسیحیة بشقها األرثوذكسي، جعل حلم السیطرة على القسطنطینیة التي

 خسرتها اإلمبراطوریة البیزنطیة – التي یعتبرون القیاصرة الروس أنفسهم خلفائها - عام 1453 على ید السلطان
 العثماني محمد الثاني حلمًا قائمًا، وحنین الوصول إلى األراضي المقدسة في فلسطین.

 یمكن تضمین رغبة روسیا القیصریة في االمتداد إلى الشرق األوسط، في سیاق نزاعها المستمر مع اإلمبراطوریة
العثمانیة، وصراع السیطرة على المضائق البحریة والبحث عن الوصول إلى شرق المتوسط، وفي األعوام ما بین ال

 1880 و 1914 تطّور القطاع االقتصادي في العالم بشكل متعاظم وتغّیرت خارطة االقتصاد ومراكز القوة االقتصادیة
 الناشئة في العالم، وال یمكن فصل النزعة اإلمبریالیة والتقاسم الكولونیالي للعالم حینها عن الكساد االقتصادي الكبیر، وفي
 كتابه "عصر اإلمبراطوریة (1875 – 1914)" یقول المؤرخ «إیریك هوبزباوم» : "كان من المرجح تمامًا أن یتحّول

 االقتصاد العالمي الذي تحددت خطواته بفعل تطوره نفسه أو تطور نواته الرأسمالیة إلى عالم یهیمن فیه "المتقدم" على
 "المتخلف"؛ أي، باختصار، إلى عالم إمبراطوریة"1.

 إال أنه بسبب طبیعة التركیبة القومیة والدینیة المعقدة لكل من اإلمبراطوریة العثمانیة وروسیا القیصریة فقد عمل كل
 منهما، على إثارة النزاعات الداخلیة لدى الطرف اآلخر، في سیاق الحرب التي لم تقتصر جغرافیًا على منطقة محددة.

 وخالل فترة روسیا القیصریة لم یبد أن لروسیا مطامع لالستیالء على منطقة الشرق األوسط وفرض نفوذها بقدر رغبتها
 بفرض سیطرتها على المضائق البحریة، حیث كانت أكثر میًال باتجاه إنشاء عالقات ودیة وتشجیع الحركات التي تسعى

 باتجاه استقالل الدول العربیة عن السلطنة العثمانیة، ویرى الكثیر من المؤرخین دعم روسیا لحركات التحرر الوطني
 (عند األرمن مثًال) في سیاق رغبتها في زعزعة االستقرار الداخلي للعثمانیین.

 وبعد تهاوي الدولة العثمانیة كان تقاسم تركة العثماني عبر اتفاقیة سایكس بیكو والتي شكّلت ذروة الطور الكولونیالي
 لفرنسا وبریطانیا التي تقاسمت المنطقة، وقد ازدادت أهمیة هذه التركة بشكل متصاعد مع استعاضة الصناعة عن الفحم

 بالنفط والغاز كمصدرین أساسّیین للطاقة.

 بالتأكید كان عام 1917 عامًا  محوریًا في حركة التاریخ لیس على مستوى تغیر نظام حكم في روسیا بل شمل العالم كّله،
 ففي عام 1917 مع وصول البالشفة إلى سّدة الحكم في روسیا كشف وزیر الخارجیة «لیون تروتسكي» وثائق سرّیة
 تبرز دور روسیا القیصریة في هذه المعاهدات، وقد كانت المعاهدة التي توالها الثنائي سایكس – بیكو تحظى بطرف
 ثالث هو سازانوف، وقد كان سازانوف حینها وزیر الخارجیة لروسیا القیصریة، وكانت روسیا ترغب بأن تؤمن عبر

 االتفاقیة مصالحها على الجزء الشرقي من تركیا ومضیقي الدردنیل والبوسفور، إال أن انكشاف هذه الوثائق وتولّي
 البالشفة الذین یملكون رؤى مختلفة تمامًا مقالید السلطة في روسیا غّیر المخطط، وباإلضافة إلى ذلك فقد كان النكشاف

 هذه الوثائق أثرها المباشر على الوضع العربي، وخاصة مع وعد بریطانیا للشریف حسین حول تقدیمها الدعم إلقامة
 الدولة العربیة المستقلة عن األتراك، مما غّیر الموقف العربي من دعم الحلفاء.

 وبعد تشّكل االتحاد السوفیاتي وبروزه كقطب جدید من العالم، یحمل رؤیة أیدیولوجیة مختلفة في االقتصاد والسیاسة، ومع
 تعقیدات الحرب العالمیة والحرب الباردة وانعكاساتها على الوضع الداخلّي الروسّي، فإنه لم یعمل على خلق امتدادت

 جغرافیة أو عسكریة له داخل المنطقة، بقدر ما عمل على خلق امتداد ثقافي وسیاسي مع بعض األنظمة العربیة وعلى
 رأسها األنظمة (المصریة والسوریة والعراقیة) وبعض األحزاب الشیوعیة المحلّیة،  وفي حدیثه عن النزاع بین قطبي
 العالم آنذاك على المنطقة یتحّدث المؤرخ «جورج قرم» في كتابه "انفجار المشرق العربي" : "من المهم أن نسجل أن

ضا خطیرًا للمطامع السوفیاتیة، وبدت في الدبلوماسیة األمیركیة بعد الحرب العالمیة الثانیة رأت هذه المنطقة معّرضة تعر 
 عیون أصحاب القرار األمیركیین، على صعیدي الدفاع والعالقات الدولیة،  منطقة تتمیز "بفراغ القوة" بعد انسحاب

 القوتین االستعماریتین اإلنكلیزیة والفرنسیة اللتین سیطرتا على العالم العربي منذ انهیار السلطنة العثمانیة. ورأت من
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 الضروري سد هذا الفراغ من أجل مواجهة توسع القوة السوفیاتیة في هذه المنطقة من العالم التي شكلت مادة لألطماع
 الروسیة التاریخیة (الوصول إلى البحار الحارة)، في نظر الغرب"2.

 وقد حاولت القوى الغربیة خلق بروباغندا معادیة للسوفییت في المنطقة من خالل التركیز على كون الكیان السوفیاتي
 كیان ملحد معادي لألدیان، ألنها كانت تمتلك وجهة نظر تتمحور حول أن عدم االنحیاز یشّكل ضمنیًا دعم للمحور

 السوفیاتي، إال أن تغیر الموقف السوفیاتي من إسرائیل بعد أن كان أول دولة اعترفت بدولة إسرائیل، وما حدث خالل
 العدوان الثالثي وما بعدها غّیر الكثیر في تاریخ عالقة االتحاد السوفیاتي بالمنطقة، وإن كان بإمكاننا اعتبار (أزمة
 السویس) العدوان الثالثي على مصر عام 1956 نقطة تحّول في تاریخ «جمال عبد الناصر» رسخته كأحد القادة

 الجماهیریین، إال أنه على الجانب اآلخر من المعركة خلقت الحرب حالة من التعاطف العربي مع االتحاد السوفیاتي ،
 لدعمه مصر في مواجهة العدوان وكقطب مناوئ للقطب الغربي الذي یدعم المشروع اإلسرائیلي، باإلضافة إلى ذلك أعلن
 الرئیس السوفیاتي «نیكیتا خروتشوف» احترامه للتعدد الثقافي واالختالف العقائدي في العالم، وأن دور روسیا السوفیاتیة
 في دعم حركات التحرر یقتصر على إیمانها بحق تقریر المصیر، ویالحظ بوضوح أن االتحاد السوفیاتي لم یقدم لألحزاب

 الشیوعیة العربیة سوى الدعم المعنوي لكنه لم یقدم لهذه األحزاب الحمایة حینما تعرضت لالضطهاد من قبل األنظمة
 العربیة، بل اعتبر األمر ضمن الشؤون الداخلیة لهذه الدول، ومن الملفت أن الرؤساء المتعاقبین على روسیا السوفیاتیة لم

 یتعاملوا مع األحزاب الشیوعیة المحلیة كقوى مسؤولة عن التغییر في المنطقة بل كثیرًا ما اعتبرت أن األنظمة العربیة
 التي تعتبرها روسیا أنظمة "قومیة وطنیة" هي التي ستقود التغیر نحو االشتراكیة مستقبًال ضمن مترتبات النظریة

 السوفیاتیة التي قدمها «میخائیل سوسلوف» عام 1964عن (التطور الالرأسمالي)الذي تقوده قوى "دیمقراطیة ثوریة"
 دعت موسكو األحزاب الشیوعیة العربیة للتحالف معها  في مصر والعراق وسوریا والجزائر والسودان ، وهو ما شَكل

 خالفًا للسوفیات مع عبدالخالق محجوب تجاه نظام النمیري.

 وفي عهد الرئیس بریجینیف لم تتغیر عالقة السوفییت بالمعسكر الغربي، بل إن الرئیس بریجینیف قدم دعمه العسكري
 للعرب – وخاصة لمصر -في وجه إسرائیل خالل حرب 1973، وخالل السنوات التالیة رأى االتحاد السوفیاتي بأن حّل

 الصراع العربي – اإلسرائیلي ال یمكن أن یكون إال عبر تطبیق المواثیق الدولیة.

 إذًا یمكننا القول بأن الحقبة الشیوعیة السوفیاتیة لم تتّسم بأي رغبة بإقامة قواعد عسكریة أو نزعة استعماریة تجاه منطقة
 الشرق األوسط، بل إن األمر كان یقتصر على مد السوفیات لألنظمة التي تعتبرها مقربة من المعسكر االشتراكي

 باألسلحة والخبراء العسكریین.

 روسیا والعودة إلى المنطقة:

 كان التدخل الروسي  العسكري المباشر في سوریا عام 2015 بمثابة نقطة تحّول أساسیة بعالقات روسیا االستراتیجیة
 مع منطقة الشرق األوسط وتمّثل للدور الذي تبحث عنه السیاسة الروسیة الخارجیة كالعب أساسي في المنطقة والعالم،

 فعلى الرغم من التنسیق الروسي – األمیركي الواضح حول التدخل الروسي في سوریا، وهو ما ترجم في القرار 2254،
 وانعقاد (جنیف3) حول األزمة السوریة، إال أنه على الجانب اآلخر بدا للجمیع بأن روسیا تبحث عن إعادة ترسیخ نفسها

 كقوة أكثر تأثیرًا على السیاسات الدولیة في مواجهة واشنطن وحلفائها من خالل ضمان مشاركة ودور لها في سیاسات
 المنطقة حاضرًا ومستقبًال.

 وعلى الرغم من وجود خطاب رسمّي روسّي یتحدث عن رفضها التدخالت الخارجیة في البالد التي تشهد الصراعات
 الداخلیة، ووجوب احترام سیادة هذه الدول، إال أنه من الواضح للجمیع أن السیاسة الروسیة كانت تبحث عن قاعدة أساسیة

 لها في المنطقة، حیث ستحّول سوریا إلى ما یمثل قاعدة متقدمة لها في الشرق األوسط، تضمن من خاللها مصالحها في
 المنطقة، وإن كان بغیر طریقة قطبي الحرب الباردة الشیوعي – الرأسمالي، بل بطریقة أقرب ألن تكون شریكًا للوالیات

 المتحدة، برؤیة مختلفة قلیًال، مع وجود خطوط عریضة متفق علیها بین الطرفین، وخاصة مع تركیز خطابات الرئیس
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 «ترامب» على الرغبة األمیركیة باالنسحاب من المنطقة، والتي هي استكمال لسیاسة الرئیس «أوباما» من قبله بالتوجه
 نحو الشرق األقصى.

 هذه التغیرات لم تكن ولیدة الساعة، بل یمكننا أن نرجع عقارب الزمن إلى الوراء لنكّون رؤیة أوضح حول دور روسیا
 الجدید، فبعد انهیار االتحاد السوفیاتي في حقبة «یلتسن» خلق هذا الوضع الجدید انشغاًال داخلیًا لروسیا على حساب

 همومها الخارجیة وذلك إلعادة ترتیب أوضاعها الداخلیة، فلم یعد االتحاد السوفیاتي موجودًا على خارطة العالم السیاسیة
 والجغرافیة، وتحّولت العدید من الجمهوریات المنفصلة عنه إلى دول ضمن الناتو، وضمن االتحاد األوروبي، المنظومتان

 اللتان تمثالن كل ما هو مناوئ للتوجهات السوفیاتیة وتمثالن اتجاهات لتحجیم موسكو بوتین، ولیس بمقدورنا فصل
 التّوجه الجدید لروسیا عن رؤى وشخصیة الرئیس «بوتین» الذي اجتاح الشیشان عام 1999، لیظهر كرجل روسیا

 االتحادیة الباحث في التاریخ عن أمجاد القیاصرة. تمیزت حقبة بوتین بالعدید من القرارات االستراتیجیة التي كانت تكشف
 عن رؤاه المستقبلیة، فقد قام بزیادة المیزانیة العسكریة لروسیا، واستبدال هویة روسیا األیدیولوجیة والعقائدیة بأخرى
 تحمل روح الدولة الوطنیة القویة الساعیة إلى فرض سیادتها، والبحث عن تأمین مجالها الحیوي، ویحمل حلم أجداده

 القیاصرة بالوصول إلى المیاه الدافئة لشرق المتوسط.

 وال نستطیع أن ننظر إلى الدور الروسي الجدید بدون أن نرى عالقات روسیا مع إسرائیل وكونها مقبولة من األطراف
 المشاركة في الحرب السوریة (تركیا ودول الخلیج العربي وإسرائیل)، أكثر من إیران "الرادیكالیة"، وبعد غزو العراق

 قام الرئیس بوتین بزیارته إلى إسرائیل لیكون أول رئیس روسي یقوم بزیارة األراضي المحتلة، وفي إحدى زیاراته
 األخیرة إلى إسرائیل عنونت صحیفة هآرتس اإلسرائیلیة الزیارة بالقول "مع زیارة موسكو یؤشر نتنیاهو لشرق أوسط ما

 بعد أمیركا"، ویمكننا أن نفسر هذه العالقة المستجدة بالتغیر النهائي للعالم الثنائي القطبیة یمّثل كل منهما رؤیة مختلفة
 للعالم فالعالم الرأسمالي وتمّثل الوالیات المتحدة رأس حربة هذا المعسكر، أما على نقیضه فكان العالم االشتراكي وقد

 كانت في حینها روسیا السوفیاتیة تمّثل وجه هذا المعسكر، أما بعد االنهیار فقد تحول العالم سیاسیًا واقتصادیًا إلى عالم
 بقطب واحد تمثله الوالیات المتحدة وحلقات قویة  على الصعید العالمي تحت قبة هذا القطب مثل الصین التي تصعد بقوة
 ساعیة للحصول على دور منافس ألمیركا على األقل في الشق االقتصادي، وروسیا كقوة إقلیمیة عظمى فتحولت القوى

 الثالثة إلى قوى رأسمالیة الفكر، وإن كانت التجارب الصینیة والروسیة االقتصادیة یمكن وصفها برأسمالیة الدولة، مقابل
 أمیركا النیولیبرالیة، وألن الوضع االقتصادي الروسي ال یسمح لها بمقارعة أمیركا باستخدام ما یمكن أن نسمیه بالقوة

 الناعمة –كما الصین-، فإن سیاسة روسیا الخارجیة تعتمد على عدة عوامل منها مخزونها العسكري الهائل، وإرثها الدولي
 السابق كقطب كبیر، وانكفاء أمیركا عن التواجد في منطقة الشرق األوسط بعد ما تصنفه تجربة فاشلة في العراق، فكان

 تدخل روسیا العسكري المباشر في األزمة السوریة عام 2015 نقطة تحّول في تاریخ المنطقة وعالقات روسیا
 الخارجیة، وكان الروس یرون التدخل كخیار وحید في ظل هذا الفراغ للقوة، وخصوصًا بعد التجربة اللیبیة السابقة

 وخسارتهم امتیازاتهم والعقود الموقعة مع نظام معمر القذافي، بعد محاولتهم لعب دور الوساطة بین نظام معمر القذافي
 و"المجلس الوطني" بقیادة «مصطفى عبدالجلیل»، وتقوم الرؤى الروسیة في الحالتین على إرادة اإلصالح ال التغییر، أي
 بمعنى آخر تبحث عن االستقرار في المنطقة بغض النظر عن نوعیة هذا االستقرار، وارتكزت في كل هذه القرارات على
 توافقیة بنسبة معّینة مع الشرائع الدولیة فلم تصطدم بمصالح األطراف المشاركة في األزمة السوریة، وتعتبر أنها قد نالت

 شرعیة الدخول بمجرد أنها دخلت بناًء على طلب من حكومة دمشق في المشاركة، فهي ترى الحل في سوریا یجب أن
 یرتكز على لجنة دستوریة ومؤتمر سوتشي ال على بیان جنیف والقرارات الدولیة.

 وال تتعامل روسیا مع كل قضیة من القضایا التي تشارك بها على حدة، فهي بتدخلها الصریح والمباشر في القضیة
 السوریة إلى جانب األطراف اإلقلیمیة والدولیة الفاعلة، كانت تسعى إلى درء المخاطر عن مصالحها الحیویة، كما في

 دعمها انفصال أجزاء من جورجیا وأوكرانیا وضمها لجزیرة القرم، فهي الیوم تتعامل مع كل قضایاها دفعة واحدة،
 فقضیة أوكرانیا ال یمكن فصلها عن القضیة السوریة.
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 وال یمكن فصل هذه القضایا أیضًا عن األبعاد االقتصادیة لروسیا التي تمتلك شركات حكومیة متخصصة في مجال الطاقة
 الغازیة والنفطیة، فصراعها على مناطق من جورجیا وأوكرانیا یتضمن فعلیًا تأمینها لخطوط نقل الغاز إلى روسیا من

 مناطق االستخراج، وفي دراسة بعنوان "االستراتیجیة الروسیة في الشرق األوسط" یرى عدد من الباحثین: "تملك روسیا
 مصالح مهمة اقتصادیة وأخرى تتعلق باألعمال في قطاع الطاقة في الشرق األوسط یتراوح من الطاقة النوویة إلى النفط
 والغاز. شركاتها التي تملكها الحكومة، مثل غازبروم (Gazporm) وروزاتوم (Rosatom)، تحتفظ بمصالح مهمة
 في مجال الطاقة ویشمل ذلك أسواق استهالك رئیسیة، وحقول نفط وغاز، وزبائن للبنیة التحتیة من الطاقة النوویة في

 بلدان مثل إیران والعراق وتركیا، باإلضافة إلى إقلیم كوردستان وشرق المتوسط […] إن تقّلب أسواق الطاقة العالمیة،
 مترافقًا مع اعتماد روسیا المتزاید على عائدات النفط نتیجة للتباطؤ االقتصادي لدیها وللعقوبات االقتصادیة الغربیة، ألقى

 بضغط أكبر على موسكو وراء مكاسب في أسواق الطاقة الشرق أوسطیة"3.

 في النهایة نجد أن دومًا ما كان یشكل الدور الروسّي بنظامه االقتصادي وسیاساته الداخلیة والخارجیة، منذ القیاصرة
 مرورًا بالبالشفة والبیروسترویكا وحتى روسیا االتحادیة الیوم، یشكل نقطة أساسیة في خارطة العالم السیاسیة

 واالقتصادیة، فأي عالم سنشهد الیوم مع وجود مستجد لروسیا مباشر في المنطقة ومحاولة صعودها نحو الهدف الذي
 یریده بوتین لكي تكون قطبًا جدیدًا في صناعة القرار الدولي في العالم؟

 المصادر:

 1- هوبزباوم، إیریك: عصر اإلمبراطوریة (1875 – 1914)، المنظمة العربیة للترجمة، 2011، ترجمة: عمر
 الصباغ، ص122

 2- قرم، جورج: انفجار المشرق العربي، دار الفارابي، 2006، ترجمة: د. محمد علي مقلد، ص47

 3- سالدن، جیمس. واسر، بیكا. كونابل، بن. غران-كلیمان، سارة: االستراتیجیة الروسیة في الشرق األوسط، مؤسسة
 رند، ص7

 المراجع:

 - زیدان، ناصر: دور روسیا في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 2013.

 - هوبزباوم، إیریك: عصر اإلمبراطوریة (1875 – 1914)، المنظمة العربیة للترجمة، 2011، ترجمة: عمر
 الصباغ.

 - قرم، جورج: انفجار المشرق العربي، دار الفارابي، 2006، ترجمة: د. محمد علي مقلد.

 - سالدن، جیمس. واسر، بیكا. كونابل، بن. غران-كلیمان، سارة: االستراتیجیة الروسیة في الشرق األوسط، مؤسسة رند.

 - بشارة، عزمي: روسیا الجیوستراتیجیا فوق األیدیولوجیا وفوق كل شيء، سیاسات عربیة، العدد 17، تشرین الثاني،
.2015 

 - الجرباوي، علي: الرؤى االستراتیجیة لثالثي القطبیة الدولیة: تحلیل مضمون مقارن، سیاسات عربیة، العدد 31، آذار،
2018 
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 اإلخوان المسلمون والسعودیة

 محمد سید رصاص

20 / 3 / 2014 
 جریدة "األخبار"

 
 في موسم حج عام 1936 التقى «حسن البنا» مع الملك «عبد العزیز آل سعود»: عرض البنا تأسیس فرع لإلخوان

 المسلمین في المملكة، لیجیب الملك برفض مهذب من خالل العبارة التالیة: "كلنا اخوان، وكلنا مسلمون". بالتأكید كان في
 ذكریات الملك ما حصل في عامي 1928-1929 من قبل حركة تمرد مسلحة انبثقت من داخل الحركة (الوهابیة –
 السعودیة)، التي تأسست مع الحلف الشهیر عام 1744 بین «محمد بن سعود» و«محمد بن عبد الوهاب» في الدولة

 السعودیة األولى لما جرى تقاسم وظیفي یتولى آل الشیخ ابن عبد الوهاب الشأن الدیني وآل سعود األمر السیاسي، تسمت
 باسم (اإلخوان) بقیادة زعیم قبیلة مطیر فیصل الدویش وزعیم قبیلة عتیبة سلطان بن بجاد في مناطق شمال نجد وفي
 المناطق المحاذیة للحدود الكویتیة والعراقیة، كان االثنان من كبار قادة عبد العزیز آل سعود وكان لهما دور كبیر في

  سیطرته العسكریة على نجد والحجاز.

 في أواخر العشرینیات كان هناك توتر كبیر بین هاشمي بغداد وعمان، تدعمهما بریطانیة، وبین آل سعود الذین أسقطوا
 سلطة الشریف حسین على الحجاز في عامي 1924-1925. كان الزعیمان القبلیین مستاءان من تهمیشهما في المناصب

 بالدولة الولیدة وكانت لندن تفكر في خط حدیدي یربط البصرة بمیناء حیفا عبر شمال المناطق التي یسیطر علیها ابن
 سعود. دعمت بریطانیة التمرد المسلح الذي كان أكبر تحد عسكري واجهه الملك عبد العزیز في مسیرة حكمه احتاج منه

 سنتان وكان یقود المعارك بنفسه حتى اخماد التمرد.

 هذه المعادلة، بین التنظیم الجدید المولود في مصر منذ آذار 1928 والمملكة التي أعلن رسمیًا عن قیامها عام 1932 بعد
 ضم عسیر لتنضم لنجد واالحساء والحجاز ظلت قلقة وكان تعامل الریاض االیجابي الحذر مع التنظیم الجدید له عالقة

 بالتوتر مع الملك فؤاد (1936) الذي فكر جدیًا بالخالفة بعد الغاء أتاتورك للخالفة العثمانیة عام 1924 ثم بالعالقة
 المتوترة مع ابنه فاروق القریب من بریطانیة ذات العالقة المتوترة مع المملكة السعودیة الجدیدة التي لم تعترف بها

  القاهرة بضغط من لندن.

 مع تأسیس الجامعة العربیة في آذار 1945 بدأ تبلور حلف بین الریاض والقاهرة ضد هاشمي بغداد وعمان تزامن مع
 لقاء جمع الملك عبد العزیز مع الرئیس األمیركي روزفلت بباخرة عند قناة السویس أثناء عودة الرئیس األمیركي من قمة
 یالطا مع ستالین وتشرشل، كان البنا مسرورًا من هذا التقارب المصري- السعودي وفي حج 1945 استقبل البنا من قبل

 مندوب الملك األمیر عبد اهللا الفیصل ثم بالعام التالي استقبله الملك.

 لم یكن هناك الكثیر من المشتركات العقیدیة بین (االخوان) و(الوهابیة): كان البنا من دون تفكیر مذهبي ال یتقید بتخوم
 المذاهب السنیة وخالفاتها التي امتدت من الفروع لبعض األصول مع تغلغل األشعریة في المذهبین الشافعي والمالكي

 مماكان مصدر نزاعات كبرى مع الحنابلة وإنما كان یؤمن ب"صحیح اسالم جمیع أهل القبلة والشهادتین" وكان تفكیره
 مثل األفغاني في (اسالم عام) یتجاوز التخوم السنیة- الشیعیة. كان الوهابیون في الطرف اآلخر عقیدیا یكفرون األشاعرة

 والشیعة.
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 كان اللقاء سیاسیًا محضًا: تزعزعت عالقة (االخوان) مع الریاض في 17 شباط 1948 مع دعم حسن البنا لالنقالب
 على اإلمام الیمني یحیى في صنعاء ومقتله ثم مع دعم الملك عبد العزیز، والملك فاروق البن اإلمام المقتول أحمد في
 اجتیاحه صنعاء یوم 14 آذار 1948 وافشال االنقالب في محاولة من األسرتین المالكتین لتفشیل أیة محاولة لتجاوز

  أنظمة الحكم الوراثي الملكي بأي من دول الجامعة العربیة.

 كان ضرب تنظیم االخوان في الشهر األخیر من عام 1948 ثم اغتیال البنا في شباط 1949 حصیلة لفاتورة ما جرى في
 صنعاء وتداعیاته في القاهرة والریاض، كان تجاوز حدود الحكم الملكي الوراثي سببًا في تقارب سعودي-اخواني عام

 1954 بعد أن كان سببًا للخالف بینهما عام 1948، لما استقبل المرشد العام لإلخوان المسلمین «حسن الهضیبي»
 استقباًال حافًال أثناء زیارته للسعودیة في یونیو 1954، وهو الخارج من السجن بعد خالف عاصف مع «جمال عبد

 الناصر»، وزوده الملك سعود بطائرة خاصة أقلته في رحلته إلى دمشق. بعد ضرب عبد الناصر لتنظیم االخوان، إثر
 حادثة المنشیة في 26 أكتوبر 1954، القى االخوان المسلمون المصریون ملجئًا رحبًا في السعودیة ثم تبعهم (اخوان)

 سوریا في فترة /1982-1964/.

  تزامن هذا مع خالف الریاض والقاهرة الذي انفجر منذ ربیع عام 1957 في شكل مجابهة وصلت إلى حدود "حرب
 باردة عربیة" كانت انعكاسًا لما جرى بین واشنطن وموسكو وأصبح لها شكل أیدیولوجي لما طرح الملك فیصل "الحلف

  االسالمي" مع إیران وباكستان عام 1965 ضد عروبیة عبد الناصر في ذروة حرب الیمن.

 احتاج الملك فیصل إلى مدرعات أیدیولوجیة في وجه الطرح القومي العروبي لم یجده سوى عند (االخوان)،الذین لم
 یجدوا فقط في الریاض ملجئًا وإنما أیضًا سندًا ضد القاهرة ثم كانت بوابتهم إلى العاصمة المصریة بعد أن كان الملك

 فیصل عراب المصالحة بین الرئیس المصري الجدید السادات وتنظیم االخوان في صیف 1971 إثر ضرب ناصریي
 15 مایو 1971 وتوتر العالقات المصریة- السوفیاتیة.

 كانت حصیلة هذا الزواج بین السلطة السعودیة وتنظیم االخوان، سیطرة األخیرین على النظام التعلیمي بالسعودیة ویكفي
 هنا االشارة إلى االخواني المصري «مناع القطان» الذي وضع منذ الخمسینیات السیاسات التعلیمیة في المملكة وأصبح

 مدیرًا للدراسات العلیا بجامعة اإلمام محمد بن سعود، واالخواني السوري «عبد الفتاح أبوغدة» الذي وضع مناهج
 الدراسات العلیا في كلیة التربیة بجامعة االمام محمد بن سعود ووضع مناهج المعهد العالي للقضاء بالریاض وكلیة

  الشریعة بجامعة االمام ابن سعود. نازعهم السلفیون الوهابیون التقلیدیون في حقل القضاء.

 في الحیاة األكادیمیة السعودیة بفترة /1970-1991/ كانت السیطرة االخوانیة غالبة أمام السلفیین و"اللیبرالیین "،وقد
 امتد االخوان إلى النظام التعلیمي الحكومي ثم قاموا بتأسیس مدارس خاصة مثل (مدارس التیسیر) في جدة التي أسس

 سلسلتها االخواني المصري «أحمد حسن الخولي» عام 1968.
 تعزز هذا الزواج السیاسي السعودي- االخواني في محطة أفغانستان /1979- 1988/ ولم تزعزعه تقاربات االخوان مع

 الخمیني عقب وصول األخیر للسلطة وارسال التنظیم الدولي لالخوان وفدًا لمقابلة القائد االیراني كان أحد أعضائه
 سعودیًا هو «عبداهللا سلیمان العقیل».

 في عام 1986 حصل تصدع اخواني سوري مع الریاض لما انقسم التنظیم السوري بین موالین للریاض بقیادة الشیخ
 أبوغدة وموالین لبغداد بزعامة «عدنان سعد الدین»، خففت آثاره بوقوف القیادة االخوانیة بالقاهرة مع الجناح الموالي

 للریاض، لم یؤد هذا الزواج إلى تقاربات أیدیولوجیة بین النزعتین االخوانیة األصولیة والنزعة السلفیة الوهابیة وعندما
 حاول اإلخواني السوري «محمد سرور زین العابدین» المقیم بالسعودیة ایجاد تولیفة جامعة بین ابن عبد الوهاب وسید
 قطب نبذه االخوان، ولكن القت "السروریة" رواجًا كبیرًا ولتنافس االخوان في حصونهم التعلیمیة واألكادیمیة السعودیة

 بالثمانینیات كما كان لتالمیذه تأثیر ثقافي كبیر في السعودیة مثل(سفر الحوالي).
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 كانت محطة غزو العراق للكویت في 2 آب 1990 سببًا الفتراق اخواني – سعودي كبیر لماوقفت كل تنظیمات االخوان
 (ما عدا الفرع الكویتي وجناح الشیخ أبوغدة) ضد استعانة دول الخلیج بالقوات األمیركیة ضد العراق، شارك االخوان في
 هذا السروریون، ثم سلفیون آخرون مثل أسامة بن الدن كان متأثرًا باخواني دًرس في السعودیة هو «عبد اهللا عزام» هو
  من المتأثرین بسید قطب، قبل أن یمزج ابن الدن سلفیته الوهابیة مع "جهادیة" أیمن الظواهري المتأثر أیضًا بسید قطب.

 خالل التسعینیات لم تقطع الریاض مع (االخوان) ولكن كان واضحًا تفضیلها للرئیس مبارك وزین العابدین بن علي
 وجنراالت الجزائر الداخلون جمیعًا في صدامات مع االسالمیین، وبعد(11 سبتمبر 2001) أصبح واضحًا مع الضغط
 األمیركي لربط الوهابیة باإلرهاب ثم مع دخول (السلفیة الجهادیة) في عملیات داخل السعودیة ضد السلطة، أن الریاض
 ستتجه نحو انفصال "ما" مع ما بدأ مع الحركة االسالمیة العالمیة منذ خریف 1954، وقد أتى تصریح األمیر نایف في

 23 نوفمبر 2002 لجریدة السیاسة الكویتیة عن أن "جماعة االخوان المسلمین أصل البالء، كل مشاكلنا وافرازاتنا جاءت
 من جماعة االخوان المسلمین فهم الذین خلقوا هذه التیارات وأشاعوا هذه األفكار" لتوضیح معالم الطالق لهذا الزواج

 السعودي- اإلخواني، خالل عقد زمني فاصل عن بدء "الربیع العربي "في الشهر األول من عام 2011 كانت السعودیة
 في افتراق جبهي في المواضیع الرئیسیة عن(االخوان): غزو أفغانستان-العراق-الموقف من األنظمة العربیة القائمة-حرب

  تموز2006-إیران.

 شعرت السعودیة بالقلق من الظاهرة االسالمیة التركیة األردوغانیة وبدایة طروحات أمیركیة عن "بدیل اسالمي معتدل"
 لتطرف "القاعدة" ترافق مع تقاربات اخوانیة مصریة مع واشنطن أثمرت ضغطًا أمیركیًا على مبارك قاد ألخذ (االخوان)

 خمس مقاعد البرلمان المصري عام 2005 ثم دخول الحزب االسالمي العراقي في وزارة المالكي بأیار 2006.

 مع سقوط زین العابدین بن علي ومبارك بعام 2011 ثم تولیة أنقرة والدوحة الملف السوري المعارض من قبل واشنطن
 كان هناك صعود اخواني برعایة أمیركیة- تركیة أثمر وصوًال إلى السلطة الخوان تونس ومصر وتصدرًا اخوانیًا للمشهد

 السوري المعارض عبر "مجلس اسطنبول". قوبل هذا بتوجس وقلق سعودي كبیر قاد إلى دعم سعودي صریح لقوى
 مضادة لإلخوان في القاهرة وتونس ولدعم قوى مضادة لإلخوان في المعارضتین المدنیة والعسكریة السوریة حتى احكام

 سیطرة الریاض على "االئتالف "السوري المعارض منذ أواخر أیار2013، ثم ظهر دور الریاض في دعم انقالب3یولیو
 2013 ضد مرسي وفي دعم االضطراب المعارض التونسي ضد سلطة حركة النهضة.

 كخالصة عامة: كان هناك زواج مصلحة متبادلة بین الریاض و (االخوان) في فترة /1954-1990/ تزعزع في محطة
 الكویت، الطالق كان بعد (11 سبتمبر 2001)، المواجهة كانت مع الصعود اإلخواني ب عام 2011.

  یبدو أن انطالق المجابهة وتحولها إلى صدام علني هو بسبب الخوف من تكرار في عهد مرسي لتحالف اسطنبول
 والقاهرة كالذي كان بین السلطان العثماني ومحمد علي باشا لماقام األخیر بتدمیر الدرعیة ب عام 1818وقضى على

 الدولة السعودیة األولى، وخاصة مع وجود الكثیر من الزرع الفكري-الثقافي-المؤسساتي ل (االخوان المسلمین) في
المجتمع السعودي كان یمكن أن یجعلهم "البدیل االسالمي" في حال نشوب أي اضطراب داخلي كالذي جرى في قاهرة

 25 ینایر2011، انضاف لهذا القلق السعودي ما أوحى به مرسي في طهران من طرحه لتالقي
 مصري-تركي-ایراني-سعودي كان من الواضح أن الریاض ستكون هي الطرف األضعف فیه إن قبلت وسیطوقها إن

 رفضت. قبل هذ وذاك توجس الریاض من أي قطب عالمي لإلسالم السني یكون خارجها.
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 مقتطف من كتاب: "رأسمالیة الدولة في روسیا" لـ«توني كلیف»

 البیروقراطیة الستالینیة:

 أقصى وأنقى تجسید لرأس المال
 

 كتب ماركس:

 "لیس للرأسمالي أیة قیمة تاریخیة، وال أي حق في ذلك الوجود التاریخي، إال كتجسید لرأس المال... ولكن طالما أنه رأس
 مال متجسد، فإن ما یدفعه للعمل لیس القیمة االستعمالیة، وال االستمتاع، وإنما القیمة التبادلیة وزیادتها. إن الرأسمالي،

 وهو الخادم المتعصب للتراكم، یجبر الجنس البشرى بال رحمة على اإلنتاج من أجل اإلنتاج، وحیث أنَّ أعماله لیست إالَّ
د وظیفة لرأس المال -وهو رأس مال لدیه، في شخصه، وعي وإرادة - فإن استهالكه الشخصي یصبح سرقة، تتم  مجرَّ

 على حساب التراكم... وبالتالي، ادخروا، ادخروا، ادخروا، أي أعیدوا تحویل أكبر قدر ممكن من فائض القیمة أو فائض
 المنتج إلى رأس مال! التراكم من أجل التراكم، واإلنتاج من أجل اإلنتاج".

 تصبح الوظیفتان -استخراج فائض القیمة وتحویله إلى رأس مال -وهما أساسیتان للرأسمالیة - منفصلتین مع انفصال
 السیطرة واإلدارة. ففي حین أن وظیفة اإلدارة هي استخراج فائض القیمة من العمال، فان السیطرة تشرف على تحویله

 إلى رأس مال. بالنسبة لالقتصاد الرأسمالي، هاتان الوظیفتان فقط ضروریتان، یبدو حاملو السندات أكثر فأكثر كمستهلكین
 لجزء ما من فائض القیمة. إن استهالك جزء من فائض المنتج بواسطة المستغلین لیس قاصرا على الرأسمالیة، وإنما وجد

 في ظل كافة األنظمة الطبقیة. أما ما یمیز الرأسمالیة فهو التراكم من أجل التراكم، بهدف االستمرار في المنافسة.

 في الشركات الرأسمالیة، معظم التراكم یكون مؤسسیًا، تمول الشركة نفسها داخلیًا، في حین یستخدم الجانب األعظم من
 العوائد الموزعة على حاملي األسهم لالستهالك. في ظل رأسمالیة دولة تطورت بالتدریج من الرأسمالیة االحتكاریة،

 یظهر حاملو السندات أساسًا كمستهلكین في حین تظهر الدولة كأنها الجهة المسئولة عن التراكم.

 كلما ازداد ذلك الجزء من فائض القیمة المخصص للتراكم مقارنة بالجزء المستهلك كلما كشفت الرأسمالیة عن نفسها
 بصورة أكثر نقاًء. وكلما ازداد الوزن النسبي لعامل السیطرة مقابل عامل حمل السندات. أي بعبارة أخرى، كلما ازداد
 خضوع العوائد للتراكم الداخلي بواسطة الشركة أو الدولة المالكة، كلما كشفت الرأسمالیة عن نفسها بصورة أكثر نقاًء.

 الكل یعرف أن أولئك الذین یسیطرون على رأس المال، أي الذین یمثلون أقصى تجسید لرأس المال، ال یحرمون أنفسهم
 من متع هذا العالم، ولكن أهمیة إنفاقهم تقل كثیرًا من الناحیة الكمیة وتختلف من الناحیة النوعیة عن أهمیة التراكم،

 والیمثِّل إنفاقهم أهمیة تاریخیة رئیسیة.

 إننا نستطیع بالتالي أن نقول إن البیروقراطیة الروسیة، من خالل "امتالكها" للدولة وسیطرتها على عملیة التراكم، تمثل
 التجسید األكثر نقاء لرأس المال. إال أن روسیا مختلفة عن النموذج -أي مفهوم رأسمالیة الدولة المتطورة بالتدریج من

 الرأسمالیة االحتكاریة. إن هذا االختالف عن مفهوم رأسمالیة الدولة التي تتطور تدریجیًا، وعضویًا، من الرأسمالیة
 االحتكاریة ال یجعل مسألة مفهوم رأسمالیة الدولة غیر ذات أهمیة. بل على العكس من ذلك، فما له أهمیة عظمى أن نجد

 أن االقتصاد الروسي یقترب من هذا المفهوم أكثر كثیرًا مما تستطیعه أیة رأسمالیة دولة تطورت تدریجیا على أساس
 رأسمالي. فكون أن البیروقراطیة تنفذ مهام الطبقة الرأسمالیة، وبذلك تحول نفسها إلى طبقة، یجعلها التجسید األكثر نقاًء
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 لهذه الطبقة. وعلى الرغم من اختالفها عن الطبقة الرأسمالیة، فإنها في الوقت نفسه األقرب لجوهرها التاریخي.
 البیروقراطیة الروسیة كنفي جزئي للطبقة الرأسمالیة التقلیدیة هي في الوقت نفسه التجسید األكثر صدقا للرسالة التاریخیة
 لهذه الطبقة. إن القول بأن طبقة بیروقراطیة تحكم في روسیا والوقوف عند هذا الحد هو تحایل على القضیة األساسیة –

 عالقات اإلنتاج الرأسمالیة القائمة في روسیا. والقول بأن روسیا رأسمالیة دولة سلیم تمامًا، ولكنه غیر كافي، فمن
 الضروري أیضًا اإلشارة إلى االختالفات في العالقات القانونیة بین الطبقة الحاكمة في روسیا والطبقة الحاكمة في

 رأسمالیة الدولة التي تتطور تدریجیا من الرأسمالیة االحتكاریة. االسم األكثر دقة إذن للمجتمع الروسي هو "رأسمالیة
 الدولة البیروقراطیة". شكل ملكیة البیروقراطیة یختلف عن شكل ملكیة البرجوازیة في روسیا، تظهر الدولة كصاحب

 عمل، ویظهر البیروقراطیون كمدیرین فقط. هناك فصل كامل بین وظیفة الملكیة ووظیفة اإلدارة. إال أن األمر كذلك من
 الناحیة الصوریة فقط. فمن الناحیة الجوهریة، تتركز الملكیة في أیدي البیروقراطیین كجماعة، إنها متمثلة في دولة

 البیروقراطیة. ولكن كون أن المدیر الفرد یبدو وكأنه ال یمتلك وسائل اإلنتاج، وكون أن حصوله على الجزء الخاص به
 من الدخل القومي في شكل راتب قد یخدع المرء ویجعله یعتقد أنه یحصل فقط على مكافآت مقابل قوة عمله بنفس الطریقة

 التي یحصل بها العامل على مكافأة مقابل قوة عمله. وفضال عن ذلك، فحیث أن عمل اإلدارة ضروري لكل عملیة إنتاج
 اجتماعي، وبالتالي لیس له صلة بعالقات االستغالل، فان الفارق بین وظیفة العامل ووظیفة المدیر یصبح ضبابیًا ألن

 الوظیفتین متضمنتان في عملیة اإلنتاج االجتماعي. هكذا فان العالقات الطبقیة العدائیة تبدو كأنها متناغمة. ویبدو عمل
 المستغلین وعمل تنظیم االستغالل كالهما متجسد كعمل. كما تبدو الدولة وكأنها تقف فوق الشعب، كأنها ملكیة مجسدة، في

 حین یبدو البیروقراطیون، الذین یشرفون على عملیة اإلنتاج ویعتبرون بالتالي تاریخیا تجسیدًا لرأس المال من الناحیة
 الجوهریة، یبدون كعمال، وبالتالي منتجین للقیمة بعملهم ذاته.

 ولكن، من الواضح أن دخل البیروقراطیة له عالقة مباشرة بعمل العمال ال بعمل البیروقراطیة ذاتها. كما أن حجم هذا
 الدخل في حد ذاته یكفي لكشف الفارق الكیفي بین دخل البیروقراطیة وأجور العمال. لو لم یكن ثمة فارق كیفي بینهما،

 فیتعین علینا إذن أن نقول إن اللورد ماكجوان، الذي یحصل على أعلى مرتب یتقاضاه مدیر في بریطانیا، ال یفعل سوى
 بیع قوة عمله. والى جانب ذلك، فان الدولة، التي هي صاحب العمل وتبدو كأنها تقف فوق الشعب، هي في الحقیقة تنظم

 البیروقراطیة كجماعة.

 ما الذي یحدد تقسیم فائض القیمة بین الدولة والبیروقراطیین كأفراد؟

 في حین أن التقسیم الكمي للقیمة اإلجمالیة المنتجة بین األجور وفائض القیمة یعتمد على عنصرین مختلفین كیفیا –قوة
 العمل ورأس المال -فان تقسیم فائض القیمة بین البیروقراطیة كجماعة (الدولة) والبیروقراطیین األفراد ال یمكن أن یقوم

 على أي فارق كیفي بینهما. ال یستطیع المرء إذن أن یتحدث عن قوانین دقیقة عامة لتقسیم فائض القیمة بین الدولة
 والبیروقراطیة أو توزیع نصیب البیروقراطیة بین مختلف البیروقراطیین. وبالمثل ال یستطیع المرء أن یتحدث عن قوانین
 عامة دقیقة تنظم توزیع. الربح بین ربح المشروع والفائدة، أو بین مالك مختلف أنواع األسهم في البالد الرأسمالیة. (انظر

 كارل ماركس، رأس المال الجزء الثالث، ص ٤٢٨)

 سیكون من الخطأ، مع ذلك، أن نفترض أن هذا التقسیم یحدث بشكل اعتباطي تماما. فالنزعات یمكن أن تعمم. وهي تعتمد
 على ضغط الرأسمالیة العالمیة الذي یتطلب اإلسراع بالتراكم، والمستوى المادي الذي وصل إلیه اإلنتاج بالفعل، ومیل

 معدل الربح لالنخفاض الذي تقلل نسبیا مصادر التراكم، الخ. إذا أخذنا هذه الظروف في الحسبان، نستطیع أن ندرك لماذا
 تتم مراكمة جزء أكبر على الدوام من فائض القیمة. وفي الوقت نفسه، فان البیروقراطیة التي تدیر عملیة التراكم ال تهمل
 إشباع رغباتها الشخصیة، وتزداد كمیة فائض القیمة التي تستهلكها بشكل مطلق. إن هاتین العملیتین ممكنتان فقط إذا كان
 هناك تزاید مستمر في معدل استغالل الجماهیر، وإذا وجدت مصادر جدیدة لرأس المال بشكل مستمر (یفسر هذا عملیة

 التراكم البدائي التي تم بها نهب الفالحین الروس، والنهب الذي تم لبالد أوروبا الشرقیة.)
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 شخصیات ماركسیة:

 سلسلة قادة األحزاب الشیوعیة العربیة: أحمد فائز الفواز
 

 من موالید الرقة عام 1934. انتسب للحزب الشیوعي السوري عام 1950 أثناء دراسته في حلب. نال الشهادة الثانویة
 عام 1952. انتسب بعد ذلك لكلیة الطب في الجامعة السوریة وقضى فیها خمس سنوات.

 أكمل دراسته في كلیة الطب في جامعة هومبولت (برلین)، وتخرج كطبیب عام 1960، وبدأ االختصاص باألمراض
 الباطنیة في مستشفى الشاریتیه الجامعي في برلین وأنجزه عام 1967. عاد لسوریة بعد ذلك وفتح عیادته الطبیة في

 الرقة.

 انتخب في المؤتمر الثالث للحزب في حزیران 1969 كعضو مرشح للجنة المركزیة. برز بمداخلته في المجلس الوطني
 العام للحزب المنعقد في تشرین الثاني 1971 ضد كتلة خالد بكداش-یوسف فیصل (منشورة ضمن كتاب "قضایا الخالف
 في الحزب الشیوعي السوري" ص ص 377-404). بعد انشقاق 3 نیسان 1972 الذي أعلنه خالد بكداش أصبح عضوًا

 في اللجنة المركزیة والمكتب السیاسي.

 بعد المؤتمر الرابع للحزب (كانون األول 1973) انتخب عضوًا في المكتب السیاسي للجنة المركزیة واألمانة المركزیة،
 ورئیسًا لهیئة تحریر جریدة "نضال الشعب" الناطقة باسم الحزب حتى اعتقاله في یوم 5 تشرین األول 1980، وأفرج

 عنه في یوم 5 تشرین األول 1995.
 كان المسؤول الرئیسي عن كتابة "موضوعات المؤتمر الخامس" وكتابة "میثاق التجمع الوطني الدیمقراطي" (كانون

 األول 1979) وكان هو الذي كتب نص "بیان إعالن التجمع الوطني الدیمقراطي" الصادر في 18 آذار 1980.

 حضر المؤتمر التداولي للحزب في شهر آذار 2001، وبعد ذلك انقطعت عالقته التنظیمیة بالحزب.

ساهم في نشاط التجمع الوطني الدیمقراطي وترأس هیئة تحریر نشرة "الموقف الدیمقراطي" بین عامي 2001 و 2005
. 

 انتخب رئیسًا لجمعیة حقوق اإلنسان، التي كانت تنشط في الهامش الضیق المتاح، والتي ألغیت بقرار من المحكمة
 اإلداریة العلیا في 2009.

 بعد مؤتمر حلبون في 17 أیلول 2011 أصبح عضوًا في المكتب التنفیذي لهیئة التنسیق الوطنیة ثم استقال في كانون
 الثاني عام 2012.
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 عید النصر على ألمانیا النازیة

 الدكتور جون نسطة
 

 جرت البارحة التاسع من شهر أیار/مایو احتفاالت كبیرة وحاشدة شارك فیها أكثر من ١٢ ملیون مواطن روسي، بمناسبة
 عید النصر على ألمانیا النازیة في الحرب العالمیة الثانیة. ولقد شارك الرئیس بوتین بهذه المسیرات رافعا صورة ألبیه

 الذي سقط في هذه الحرب الشعواء. وكان قبل ذلك قد شهد استعراضا عسكریا ضخما للجیش الروسي، ظهرت فیه اسلحة
 روسیة متطورة وحدیثة، والقى فیه خطابا بهذه المناسبة الغالیة على قلوب الروس وكافة الشعوب السوفیاتیة سابقًا.

 المسیرات الملیونیة في العاصمة موسكو ظهرت فیها بكثافة غیر عادیة اإلعالم الروسیة وأعالم االتحاد السوفییتي سابقًا،
 وحمل أكثر المشاركین صور كبیرة ألهالیهم وأقاربهم، الذین سقطوا شهداء في الحرب، إلى جانب صور القادة العسكریین

 السوفییت، وشاهدت بأم عیني صورة كبیرة للجنرال ستالین أیضا.

 مسیرات موسكو، الزاهیة األلوان، مع بالونات الهواء المختلفة األلوان، عبرت شوارع المدینة الكبیرة متوجهة إلى الساحة
 الحمراء رافعة األعالم والصور ومنشدة اغاني النصر السوفییتیة، قدمت دلیًال واضحًا على المأل باحتفاظ الشعب الروسي

 بذاكرته الحیة على هذا الحدث التاریخي وعلى التضحیات الهائلة التي قدمها، فقد سقط في هذه الحرب الوطنیة العظمى
 ٢٨ ملیون إنسان سوفیتي. ولم تقتصر هذه المسیرات على العاصمة موسكو بل عمت كافة المدن الروسیة.

 بدأت هذه الحرب بالهجوم المفاجئ والمباغت للجیش األلماني بیوم ٢٢ حزیران عام ١٩٤١ بمشاركة ٤.٥ ملیون جندي
 على جبهة طولها ٢٩٠٠ كم، تحت اسم بربروسا اإلمبراطور األلماني السابق.

 رغم النجاحات األلمانیة الهتلریة االولى، فإن صمود مدن بأكملها مثل ستالین غراد ولینین غراد االسطوري وبطوالت
 الجیش األحمر ودعم المدنیین الروس الكبیر وتشكیالت الحرس األحمر، حولت مجرى الحرب لصالح االتحاد السوفییتي،

 وبدأت الهزائم االلمانیة المتكررة والتراجع خطوة بخطوة، إلى تمكن الجیش االحمر بقیادة الجنرال جوكوف من دخول
 العاصمة برلین ورفع العلم األحمر على مبنى الرایشتاغ البرلمان األلماني إلى انتحار هتلر وغوبلز وهزیمة ألمانیا النهائیة

 عام ١٩٤٥.

 إن هذا النصر العظیم شكل نصرًا عالمیًا لكل االنسانیة جمعاء. فقد قضي على أعتى قوى الظالم والوحشیة والعنصریة
 النازیة في التاریخ اإلنساني. وشكل بدایة حقیقیة لعصر التحرر واالستقالل الوطني لشعوب أفریقیا وآسیا، وفي طلیعتها

الدول العربیة، فقد كانت سوریا أول بلد في آسیا ینال حریته واستقالله التام المنجز في السابع عشر من نیسان عام ١٩٤٦
. 
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  موقعنا على اإلنترنت:
 www.scppb.org 

 
 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

http://www.scppb.org/
http://www.facebook.com/scppb.org

