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 االفتتاحیة:

 الحكم العسكري عند العرب
 

 كان شیخ األزهر أحمد الطیب حاضرًا في الصف األول للمنصة التي أعلن من خاللها الفریق عبد الفتاح
 السیسي، في 3 یولیو 2013، انقالبه العسكري على حكم الرئیس المصري محمد مرسي القادم من

 جماعة اإلخوان المسلمین. في السنة التي حكم فیها اإلخوان المسلمون في القاهرة (منذ 30یونیو2012)
 كانت وسائل االعالم الخاصة، المملوكة لرجال أعمال ولدوا من رحم سلطتي أنور السادات وحسني

 مبارك، هي منبر المعارضة لمرسي. هذا الثالوث، المؤلف من العسكري ورجل األعمال وشیخ مؤسسة
 االسالم الرسمي، یمثل تحالفًا یشكل البنیة القائمة للحكم العسكري في مصر، لیس فقط في زمن السیسي،

 بل كان موجودًا في عهود السادات ومبارك وسلطة المجلس العسكري المصري برئاسة المشیر محمد
 حسین طنطاوي الذي حكم في فترة ما بعد سقوط مبارك حتى تولي مرسي للسلطة (11 فبرایر 2011
 -30 یونیو 2012). لم تكن األمور هكذا في زمن جمال عبد الناصر، الذي هو المدشن األبرز للحكم

 العسكري عند العرب، رغم أن االنقالبات العسكریة قد بدأت في العراق عام 1936 مع بكر صدقي ثم
 حسني الزعیم في سوریا عام 1949 قبل أن تصل إلى مصر في 23 یولیو 1952، حیث استند الحكم
نها االصالح الزراعي وفئات مدینیة وسطى(في المدن الصغیرة  الناصري إلى قاعدة اجتماعیة ریفیة أمَّ

 وخاصة في منطقة الدلتا) وفقیرة تالقت مع إجراءات عبد الناصر في تأمیم البنوك والمصانع واجراءاته
 التحدیثیة، وهي خطوات ثالث جعلت انقالب 23 یولیو العسكري یتحول إلى ثورة قادت إلى بنیة

 اقتصادیة ــ اجتماعیة ــ ثقافیة مصریة جدیدة. أدى ذلك إلى نشوء قاعدة اجتماعیة مصریة عریضة
 للحكم العسكري في زمن عبد الناصر، وإن كان األخیر لم یتردد في التحالف أو استخدام األزهر في

 مجابهته مع جماعة اإلخوان المسلمین البادئة عام 1954.

 هنا، من المفید الرجوع قلیًال إلى الوراء: اشترك الضباط الشیوعیون من «الحركة الدیمقراطیة للتحرر
 الوطني ــ حدتو»، مثل خالد محیي الدین وأحمد حمروش ویوسف صدیق، في عملیة االنقالب العسكري

 المصري بلیلة 22 -23 یولیو 1952، وكان رأي «حدتو» أن الثورة الوطنیة الدیمقراطیة یمكن
 إنجازها بالتحالف بین القوى الیساریة والضباط «الدیمقراطیین الثوریین». كان هناك رأي مختلف عند

 شیوعیین مصریین آخرین في بیان وزع قبل انتهاء شهر یولیو 1952، حیث وصف «الحزب الشیوعي
 المصري ــ الرایة»، بقیادة الدكتور فؤاد مرسي، ما حصل في 23 یولیو 1952 بأنه انقالب عسكري

 مدعوم من واشنطن ضد االنكلیز، وبأنه لن یقود إلى تحول «دیمقراطي ثوري» بل إلى تحول رأسمالي
 بعد أن عجزت البرجوازیة المصریة عن فعل ذلك تجاه البنى االقتصادیة ــ االجتماعیة الما قبل رأسمالیة
 السائدة في مصر في فترة1919 ــ 1952. السیاسة تقاس بنتائجها ولیس بدوافعها أو بحاملیها... فوفقًا

 هنا لما رأیناه في أرض الكنانة في فترة السادات 1970 ــ 1981، الذي لم یكن ثورة مضادة على
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 الناصریة بل استمراریة لمضمراتها، فإن فؤاد مرسي و" حزب الرایة " كان أكثر قبضًا على الوقائع من

 «حدتو»، حیث منذ 1974 وبدء السادات بـ«االنفتاح االقتصادي»، المترافق مع بدء التحالف مع
 واشنطن واالتجاه لعقد اتفاقیات التسویة المصریة مع اسرائیل، كان من الواضح أن نظام «رأسمالیة

 الدولة» في زمن عبد الناصر كان حامًال في رحمه بنظام «اقتصاد السوق» الذي ولد في زمن السادات
 ومن ثم اكتملت أبعاده في زمن مبارك، وأن ما فعله عبد الناصر لم یكن «اشتراكیة» بل ممهدات لتحول

 رأسمالي كامل األبعاد ظهر في عهد خلیفتیه. ما ینطبق على نظام عبدالناصر من حیث أنه لیس طریقًا
 اشتراكیًا والطریقًا ال رأسمالیا بل طریقًا رأسمالیًا نحو رأسمالیة السوق عبر طریق رأسمالیة الدولة

 ینطبق على نظام 8 آذار 1963 لحزب البعث وعلى نظام 19 حزیران 1965 الجزائري بقیادة وزیر
 الدفاع هواري بومدین الذي انقلب على نظام أحمد بن بیال. األنظمة الثالثة المذكورة جاء قادتها

 العسكریون من بنیة ریفیة اجتماعیة وكانت قاعدتهم المدینیة ضعیفة وخاصة في العاصمة والمدن
 الكبرى. شجع السوفیات الشیوعیین العرب على الصدام مع عبدالناصر بعامي1958و1959بعد سیطرة

 الشیوعیین على بغداد بالتحالف مع عبدالكریم قاسم بیوم14تموز1958الذي رفض انضمام العراق
 للوحدة السوریة - المصریة ،وبدون هذا ال یمكن تفسیر حملة عبدالناصر على الشیوعیین السوریین

 والمصریین بدءًا من یوم رأس سنة1959.في عام1964انقلب الرأي السوفیاتي مع بدء صدام
 عبدالناصر مع األمریكان حیث شجعت موسكو حل الشیوعیین المصریین لحزبهم والدخول في (االتحاد

 االشتراكي)تحت شعار التحالف الشیوعي مع "الدیموقراطیین الثوریین "الذین یقودون "طریق التطور
 الالرأسمالي"،وهو ماولَّد أیضًا ضغطًا سوفیاتیًا على الشیوعیین الجزائریین للتعاون مع بومدین،وكان
 هذا أیضًا هو وراء تأیید موسكو لتعاون الشیوعیین السوریین والعراقیین مع نظامي حزب البعث في
 دمشق وبغداد. اصطدم السوفیات مع عبد الخالق محجوب بفترة 25أیار1969-19تموز1971ألنهم

 أرادوا تعاون الحزب الشیوعي السوداني مع النمیري وأیَّدوا جناح معاویة ابراهیم- أحمد سلیمان بالحزب
 الذي وقف ضد محجوب في ذلك.

 صحیح هنا أن رجال األعمال لم یظهروا في منصة انقالب 3 یولیو 2013، ولكنهم كانوا من ممهدي
 االنقالب الكبار، ثم ظهروا بوصفهم ثالث ثالوث العسكر ــ الشیخ ــ رجل األعمال، في السبعة أعوام
 المنقضیة من عمر انقالب السیسي. في سوریا ما بعد 16 تشرین الثاني 1970، نجد هذا الثالوث،

 وكذلك في الجزائر ما بعد وفاة هواري بومدین الذي حكم الجزائر بین عامي1965و 1978، بوصفه
 عماد السلطة القائمة، كما هو في مصر ما بعد عام 1974. هنا تجب اإلشارة إلى أن مؤسسة االسالم

 الرسمي لیست مؤسسة ثقافیة ــ دعویة وحسب، بل من خالل األوقاف تملك ثروة اقتصادیة كبرى. أیضًا
 من الضروري اإلشارة إلى أن النموذج المصري الراهن للحكم العسكري، وهو النموذج الرئیسي عند
 العرب تمامًا كما كانت مصر هي بوصلة العرب منذ عام 1919 حتى یومنا هذا، ال یقتصر على هذا

 «الثالوث»، بل هناك امتدادات أخرى یمكن أن نجدها في منصة 3 یولیو 2013 من خالل وجود
 شخص مثل الدكتور محمد البرادعي في الصف األول لتلك المنصة، وهو وقتها كان یمثل «جبهة اإلنقاذ
 الوطني» التي كانت تضم فصائل معارضة لمرسي تتراوح بین لیبرالیین، مثل البرادعي وحزب الوفد،
 وناصریین مثل حمدین صباحي وسامح عاشور، ویساریین أتوا من «حزب التجمع» الذي أّسسه خالد
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 محیي الدین عام 1976 ثم خلفه الدكتور رفعت السعید، وكالهما من بقایا «حدتو». یمكن أن نسمي
 هؤالء باالسم التالي: «عروبیو ولیبرالیو ویساریو العسكر»، وهذ لیس مقتصرًا على مصر، بل یشمل

 سوریا وتونس (نظام زین العابدین بن علي) والجزائر. من أجل اكتمال الصورة، یمكن للمجابهة
 االنتخابیة عام 2012، بین مرشحي الرئاسة المصریة، محمد مرسي وأحمد شفیق، أن تعطي صورة
 عن معسكرین متعادلي القوة بامتداداتهما االقتصادیة ــ االجتماعیة ــ الثقافیة ــ السیاسیة، بین جماعة

 اإلخوان المسلمین وبقایا نظام حسني مبارك. وقد فاز مرسي بحكم أن المعارضة اللیبرالیة ــ الناصریة ــ
 الیساریة دعمته لیفوز بفارق ضئیل على شفیق، فیما في 3 یولیو صّب هؤالء الماء في طاحونة السیسي،
 وكانوا ضروریین جدًا لكي تمیل الكفة لصالح العسكر، ولم یكن یكفي دعم بقایا نظام مبارك، من اإلدارة

 والقضاء والمؤسسات األمنیة، لكي تتحرك المؤسسة العسكریة المصریة وتنقلب على أول رئیس
 جمهوریة مصري مدني منتخب، في انتخابات تحت اشراف منظمات دولیة، هو أتى من جماعة اإلخوان

 المسلمین التي كانت الغریم األساسي للحكم العسكري المصري بدءًا من عام 1954.

 من یتذكر من كان في منصة 3یولیو2013، ومن أیدها من دون الحضور فیها (من لیبرالیي حزب
 الوفد وماركسیي الحزب الشیوعي المصري وهم من ورثة وامتدادات "حدتو"، وناصریین مثل سامح
 عاشور نقیب المحامین وكذلك محمد حسنین هیكل الذي هناك الكثیر من المعلومات بأنه هو الذي كتب
 خطاب السیسي الذي ألقي في منصة انقالب3یولیو2013)؟ ...اختفى البرادعي وذهب للمنفى ولم یعد

 هناك ذكر لحمدین صباحي وتم سجن أحمد ماهر مؤسس حركة (6إبریل). لم یعد قائد االنقالب
 العسكري بحاجة لهؤالء لذلك اختفوا من المشهد. بقي شیخ األزهر ورجل األعمال بجانب السیسي.

 

 النموذج التسووي في المعارضة السوریة

 محمد سید رصاص
 جریدة "األخبار"- الثالثاء 30 حزیران 2020

 في یوم األربعاء 9 تشرین الثاني / نوفمبر 2011، وأمام مبنى الجامعة العربیة في القاهرة، هاجم حشد
ا لمقابلة األمین العام لجامعة الدول من السوریین ُیقّدر بالعشرات، وفد «هیئة التنسیق» الذي كان مدعو 

 العربیة، للبحث في موضوع تشكیل وفد مشترك للمعارضة السوریة بین «الهیئة» و«المجلس
 الوطني»، لمفاوضة وفد السلطة حول تنفیذ بنود المبادرة العربیة لحّل األزمة السوریة، التي كان قد
 وافق علیها مجلس الجامعة في الثاني من الشهر المذكور. قام أفراد الحشد المذكور بضرب عضَوي
 الوفد، الدكتور عبد العزیز الخیر والمحامي رجاء الناصر، وقام بعضهم برمیهما بالبیض. كان قادة

 الحشد المذكور ثالثة: شخص ینتمي إلى تنظیم «جماعة اإلخوان المسلمین»، وشخص آخر من خلفیة
 شیوعیة سابقًا ینتمي إلى «إعالن دمشق» (تأّسس في عام 2005) الذي كان من مكّونات «المجلس
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 الوطني»، فیما كان الشخص الثالث من عائلة صناعیة في حلب، وهو كان في السبعینیات من تنظیم
 «الطلیعة المقاتلة لجماعة اإلخوان المسلمین»، وخرج من سوریا في الثمانینیات، وعاش في الیمن، كما
با من المهندس ریاض الشقفة، مراقب عام «جماعة اإلخوان المسلمین»، في فترة إقامة األخیر كان مقر 

  في صنعاء، بعد خروجه من العراق عام 2003.

 تعّرف عبد العزیز إلى الشخصین األولین أثناء الحادثة ومّیزهما، بحكم معرفته الشخصیة بهما، فیما
 أعلن الشخص الحلبي بصراحة لوسائل اإلعالم عن مشاركته وتبّنیه للحادثة بخالف زمیلیه المشار

 إلیهما. كان المنتمي إلى «اعالن دمشق»، المشار إلیه، قد كتب مقاًال في إحدى الصحف ضد مقّررات
 مؤتمر حلبون الذي عقدته «هیئة التنسیق» في 17أیلول / سبتمبر 2011، اتهم فیه «الهیئة» بأّنها

 «تحاول إنقاذ النظام» من «السقوط المحتوم»، من خالل دعوتها إلى «مرحلة انتقالیة تتولى السلطة
 التنفیذیة فیها حكومة وحدة وطنیة، تتمّتع بكل الصالحیات الالزمة لقیادة مرحلة االنتقال نحو النظام

 الجدید». عندما عاد عبد العزیز ورجاء إلى دمشق، بعد أیام من الحادثة، لم یكن یبان علیهما غضب أو
 رغبة باالنتقام بل حزن عمیق، وقد أصّر المكتب التنفیذي للهیئة على أن یكونا في وفد الهیئة، الذي

 تفاوض لمدة أربعین یومًا مع وفد المجلس، إلنشاء ورقة مشتركة وّقعها في مبنى الجامعة العربیة، كّل
 من رئیس المجلس الدكتور برهان غلیون، ونائب المنّسق العام للهیئة الدكتور هیثم مّناع في 30كانون

 األول / دیسمبر 2011، قبل أن ترفضها قیادة المجلس في الیوم التالي.

 یمكن هنا االستناد إلى هذا المشهد القاهري من أجل تشكیل صورة المعارضة السوریة: تحالف التیار
 اإلسالمي مع شیوعیین سابقین اّتجهوا نحو «اللیبرالیة الجدیدة»، وقد ظهر هذا التحالف على أنه یشكل
 عماد «المجلس الوطني» الذي اّتجه بعد إعالنه في اسطنبول، یوم 2 تشرین األول / أكتوبر 2011،

 نحو «اعتبار نفسه ممثًال للشعب السوري»، ونحو «طلب الحمایة الدولیة»، و«تسویغ العنف
 المعارض»، ونحو رفض أّي حّل تسووّي لألزمة السوریة، بما فیها مبادرة الجامعة العربیة. في

المقابل، كان عبدالعزیز الخیر، مع إحدى عشرة سنة من المالحقة األمنیة بین عامي1981و1992
 واعتقال بین عامي1992و2005، وهو الماركسي المعارض للسلطة والمحتفظ بماركسّیته، وكذلك

 رجاء الناصر، الیساري العروبي الناصري الذي عاش المالحقة األمنیة، بین عامي 1986و2000،
 یمّثالن نموذجًا تسوویًا من خالل طرحهما، عبر «هیئة التنسیق»، فكرة االنتقال السیاسي نحو نظام

 دیمقراطي عبر عملیة تشاركیة ُیتفق علیها بین السلطة والمعارضة.

هذا النموذج التسووي في المعارضة السوریة كان ینطلق، ومنذ أسابیع بعد درعا18آذار / مارس2011
 ، من فكرة أّن ما جرى في القاهرة من إسقاٍط لحسني مبارك في 11 شباط / فبرایر 2011، لن یتكّرر
 في دمشق بحكم توازنات داخلیة قائمة وأّن هناك استعصاء توازنیًا بین السلطة والحراك المعارض، لن
 یستطیع أحدهما تكرار ما جرى في مصر، وال تكرار انتصار السلطة السوریة األمني على المعارضة

 بشّقیها اإلسالمي والدیمقراطي في أحداث 1979 ــــــ 1982، وأّن األفضل البحث عن حّل انتقالي
 داخلي سوري، لتفادي مؤشرات أقلمة وتدویل األزمة السوریة، التي بانت مالمحهما في خریف 2011،

 ولتفادي الدخول في دّوامة العنف المتبادل بین السلطة والمعارضة، الذي كان عبدالعزیز یقول بأنه
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 «سیقود إلى األسلمة، واألسلمة ستقود إلى تطییف المجابهة»، وهذا كالمه منذ أیلول / سبتمبر 2011،
 عندما بدأت مالمح «العنف المعارض المنّظم».

 هذا النموذج التسووي في المعارضة السوریة لم یالق ترحیبًا في الخارج، سوى عند األمین العام لجامعة
 الدول العربیة الدكتور نبیل العربي، فیما كرهه رجب طیب أردوغان وأمیر قطر، وهما مدعومان من

 واشنطن وباریس، آنذاك، كما أّن طهران نظرت إلى هذا النموذج بعداء ولو حِذر (لم یحضر عبدالعزیز
 ورجاء توقیع ورقة 30 كانون األول / دیسمبر 2011، ألنهما كانا في زیارة إلى العاصمة اإلیرانیة

 بناًء على دعوة رسمیة)، بینما كانت موسكو تنظر إلى هذا النموذج باعتباره محاورًا مقبوًال، ولكن تشعر
 تجاهه بمسافات تبعد وجهات نظرها تجاه األزمة السوریة عن وجهات نظره. لم تحب الریاض هذا

 النموذج التسووي إال بعد عام 2017، في مرحلة ما بعد صدام السعودیة مع االّتجاه اإلسالمي اإلخواني
 وقطر. في الداخل السوري، كانت السلطة تشعر، ومنذ صیف 2011، بخطورة النموذج التسووي في
 المعارضة السوریة، أكثر من خطورة النموذج المتطّرف الذي كان ینادي بـ «إسقاط النظام» و«دعم

  المعارضة المسّلحة» و«استدعاء التدخل العسكري الخارجي».

 كان المعارض السوري التسووي یتلّقى سهام «السلطة» و«المجلس» في اللحظة نفسها، وكان اتفاقهما
 الفتًا للنظر آنذاك. یضاف إلى ذلك، ما یمكن تسمیته بـ «المعارضة الموالیة»، التي صّبت كل جهدها
 ضد «هیئة التنسیق». وقد أتت هذه «المعارضة الموالیة» من معارضین سابقین، وجدوا أنفسهم في
 فترة ما بعد 18 آذار / مارس 2011، في حالة أقرب للسلطة من قربهم للمعارضة، وشّكلوا «یسار

 السلطة السوریة»، مثلما شّكل جورج صبرة ومیشال كیلو «یسار جبهة النصرة». یمكن لمآالت محّددة
 أن تكون كبیرة الداللة: القادة الثالثة لذلك الحشد القاهري، بحثوا الحقًا عن لجوء سیاسي في أوروبا، ولم
 یذهبوا إلى مناطق سیطرة المعارضة المسّلحة، سواء في شرق حلب عند سیطرتها على تلك المنطقة بین

 عامي 2012 و2016، وال إلى إدلب، وقاموا عملیًا باعتزال العمل السیاسي، وخصوصًا في فترة
 مَیالن میزان القوى لغیر صالح المعارضة، في فترة ما بعد عام 2015. عبد العزیز الخیر تم اعتقاله

 من قبل السلطة في دمشق، یوم 20 أیلول / سبتمبر 2012، ورجاء الناصر اعتقلته السلطة في دمشق،
 یوم 20 تشرین الثاني / نوفمبر 2013.

 من جهة أخرى، هناك زاویة صعبة یجد فیها نفسه المعارض السوري التسووي: سأتحدث في نّص
 مقالي هذا عن تجربة شخصیة، وهذه أول مرة أفعل ذلك، منذ بدایتي في الكتابة الصحافیة في جریدة

 «السفیر»، یوم 15 حزیران / یونیو 1998. قبل أشهر، كتبت إحدى الشخصیات الموالیة للسلطة
 السوریة عن أّنها تعتب على جریدة «األخبار»، وتستغرب كیف ینشر فیها معارض سوري مثل محمد

 سید رصاص. في الجانب المعاكس من الصورة، هناك كثیر من المعارضین السوریین، وخصوصًا مّمن
 یعیشون في الخارج، وبعضهم أصبح معارضًا بعد خروجهم من البلد، وهم لم ینبسوا ببنت شفة تقول

 بأنهم في المعارضة عندما كانوا في الداخل، بل كان بعضهم ضمن السلطة ولهم مناصب فیها، یتحّدثون
 عّني ویهاجمونني بسبب نشري مقاالت في جریدة «األخبار»، التي یعتبرونها حلیفة وقریبة من السلطة
 السوریة. أرى أّن هذا یسّجل لجریدة «األخبار»، التي أنشر فیها منذ صدورها عام 2006، ویثبت أّنها
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 أكثر استیعابًا للتعّدد في اآلراء من معارضین سوریین ومن منابر إعالمیة معارضة سوریة، ما دام
 القائمون على الجریدة یعرفون بأنني في موقع قیادي في «هیئة التنسیق» السوریة المعارضة، التي

 تتالقى في موضوع فلسطین، مع السیاسة العامة للجریدة، ولكّنها تختلف معها في مواضیع عدیدة منها
  الرؤیة لألزمة السوریة، بما فیها الوجود العسكري لحزب اهللا في سوریا منذ عام 2013.

 ما یؤلم في الموضوع، أن یزاود في المعارضة أناس، هم من «معارضي ربع الساعة األخیر» لم
 ینبسوا ببنت شفة في دمشق، ولكّنهم یجاهرون بالمعارضة بعدما أصبحوا خارج الحدود السوریة، على
 شخٍص قضى في السجن السیاسي خمسة عشر عامًا، وما زال من سوریا یقوم بنشاطه السیاسي داخل
 جسٍم معارض یطرح منذ عام 2011، سیاسة تغییریة جذریة، ولكن عبر رؤیة تسوویة تقول بمرحلة

 انتقالیة نحو نظام دیمقراطي، تتشارك خاللها السلطة والمعارضة في جسم حكومي انتقالي، للوصول إلى
 النظام الدیمقراطي، وهو ما تبّناه المجتمع الدولي مع «بیان جنیف» عام 2012، والقرار 2254 عام

.2015 

 

 روسیا منذ التدخل العسكري حّتى تنفیذ قانون قیصر

  مصطفى سعد
Thelevantnews 

 جاء التدخل الروسي  العسكري المباشر في سوریا عام 2015، بمثابة نقطة تحّول أساسّیة 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 أّنه

 على الجانب اآلخر بدا للجمیع بأّن روسیا تبحث عن إعادة ترسیخ نفسها كقوة أكثر تأثیرًا على السیاسات
 الدولیة في مواجهة واشنطن وحلفائها، من خالل ضمان دور لها، ومشاركتها في سیاسات المنطقة

 حاضرًا ومستقبًال. 

 وعلى الرغم من وجود خطاب رسمّي روسّي یتحّدث عن رفضها التدخالت الخارجیة في البالد التي
 تشهد الصراعات الداخلیة، ووجوب احترام سیادة هذه الدول، إال أّنه من الواضح للجمیع أّن السیاسة

 الروسیة كانت تبحث عن قاعدة أساسیة لها في المنطقة، حیث ستحّول سوریا إلى ما یمّثل قاعدة متقّدمة
 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 «ترامب»
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 على الرغبة األمیركیة باالنسحاب من المنطقة، والتي هي استكمال لسیاسة الرئیس «أوباما»، من قبله،

 بالتوّجه نحو الشرق األقصى.

 هذه التغّیرات 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
 االّتحاد 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، ویجب عدم فصل التّوجه الجدید
 لروسیا عن رؤى وشخصیة الرئیس «بوتین» الذي اجتاح الشیشان عام 1999، لیظهر كرجل روسیا

 االتحادیة الباحث في التاریخ عن أمجاد القیاصرة. تمّیزت حقبة بوتین بالعدید من القرارات االستراتیجیة
 التي كانت تكشف عن رؤاه المستقبلیة، فقد قام بزیادة المیزانّیة 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. 

 وللنظر بدقة إلى الدور الروسي الجدید، علینا أن نرى عالقات روسیا مع إسرائیل، وكونها مقبولة من
 األطراف المشاركة في الملف السوري (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 بالتغّیر 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، تمّثله 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 الشّق االقتصادي، وروسیا كقوة إقلیمیة عظمى، فتحّولت القوى الثالثة

 إلى قوى رأسمالیة الفكر، وإن كانت التجارب الصینیة والروسیة االقتصادیة یمكن وصفها برأسمالیة
 الدولة، مقابل أمیركا النیولیبرالیة، وألّن الوضع االقتصادي الروسي ال یسمح لها بمقارعة أمیركا

 باستخدام ما یمكن أن نسمیه بالقوة الناعمة، كما الصین، فإّن 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 صّنفته بتجربة 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،
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 وخصوصًا، بعد التجربة اللیبیة السابقة، وخسارتهم امتیازاتهم والعقود الموقعة مع نظام معمر القذافي،
 بعد محاولتهم لعب دور الوساطة بین نظام معمر القذافي والمجلس الوطني” بقیادة «مصطفى

 عبدالجلیل»، وتقوم الرؤى الروسیة في الحالتین على إرادة اإلصالح ال التغییر، أي بمعنى آخر تبحث
 عن االستقرار في المنطقة، بغّض 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 أّنها قد نالت شرعّیة الدخول بمجرد أّنها دخلت بناًء على طلب من حكومة دمشق في المشاركة،

 فهي ترى الحل في سوریا یجب أن یرتكز على لجنة دستورّیة، 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، وكذلك ما یجري في لیبیا (روسیا مقابل

 تحالف تركي_أمریكي)، ال یمكن فصلهما عن القضیة السوریة (أمریكا مقابل تحالفات روسیة_تركیة)

 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 رئیسة، 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، ومع األزمة االقتصادیة العالمیة، بسبب انتشار فایروس كورونا، التي
 امتدت بقوة لتؤثر على موسكو وبعدها البدء في تنفیذ قانون قیصر _وقع الرئیس األمیركي علیه في یوم

 20 كانون أول 2019 لتحویله إلى مرسوم تنفیذي على أن یبدأ تنفیذه في شهر حزیران 2020_ والذي
 ُیعتبر من قبل الكثیر من الدارسین واألخصائیین االقتصادیین، أّنه یؤثر على روسیا في المقام األول،

 لصعوبة تنفیذ العقود المبرمة واالستثمارات المتفق علیها مع الحكومة في دمشق، واستحالة البدء بإعادة
 إعمار سوریا قبل الوصول لحّل سیاسي ینهي األزمة السوریة في جنیف، ولیس في الشمال أو الشمال

 الشرقي السوري.
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 قانون قیصر زیت یصب على النار التي یكتوي بها السوریون، وبحسب جمیع المصادر الرسمیة، في
 الوالیات المتحدة األمریكیة، لیس الغایة منه إسقاط النظام، بل تغییره، وهذا متفق علیه ومرحب به، بین

 كل من واشنطن وموسكو، إن كان عبر قرار جنیف1، والقرار 2254. فهل وصلت األزمة السوریة
 لمرحلة أصبحت بها عبئًا على القوى الدولیة واإلقلیمیة الفاعلة، وأصبحنا على أبواب الدفع لبدء حّل

 سیاسي حقیقي في سوریا عبر مسار اللجنة الدستوریة یمهد لرسم مستقبل، كل من سوریا ولیبیا، وإلى
 حّد كبیر إیران؟

 الحّل السیاسي سیأتي مهما تأخر، لكن علینا أن ندرك أّن هذا الحل، وبأحسن صوره، سیكون لهیمنة
 الخارج على الداخل، وأّن على السوریین جمیعًا العمل لبناء وطن حّر ومستقّل تسوده قیم المواطنة

 والدیمقراطیة.

 

 خرافة المكّونات

 سمیر سالم
 یجري الحدیث مؤخرًا كثیرًا عن االنتقال السیاسي في سوریا، وكثیرًا ما تتضمن الوثائق المسربة

 والمعلنة التي تتضمن رؤى التغییر في سوریا لفظة "المكونات"، من خالل الحدیث عن "ضمان حقوق
 مكونات الشعب السوري"، و"تمثیل المكونات"، وغیرها من العبارات.

 تكتسب المرحلة االنتقالیة المنتظرة أهمیتها من كونها تمثل مرحلة تغییر جوهري في طبیعة النظام
 السیاسي، وفي عالقة الدولة بالمجتمع، وبالتالي ستكون مرحلة تأسیسیة لمستقبل سوریا، ویتضمن

 االنتقال إلى الدیمقراطیة أبعادًا عدیدة، لعّل أبرزها تأسیس مبدأ المواطنة، وجوهره المساواة بین
 المواطنین في الحقوق والواجبات، وتوسیع نطاقها الفعلي، وهناك بعد آخر هو البعد المؤسسي، ونعني

 بهذا ممارسة التعددیة الحزبیة واألیدیولوجیة الحقیقیة في الجسد السیاسي للدولة والمجتمع، وتوسیع دائرة
 المشاركة فیها.

 وتكمن أهمیة الدیمقراطیة األساسیة في كونها عملیة إدارة للتعدد واالختالف في المجتمع بشكٍل سلمّي،
 فمن المؤكد أن أي مجتمع – وخاصة في عالمنا المعاصر – یتضمن التنوع بین األفراد والجماعات في

 المجتمع الواحد، مما یؤدي إلى اختالف المصالح والتوجهات الفكریة، ویضمن النظام الدیمقراطي أن یتم
 إدارة هذا االختالف – الذي قد یأخذ شكل الصراع في لحظات معینة-بشكل سلمّي، من دون أن یشكّل

 خطرًا على المجتمع.

 لكن في ظل اإلصرار في الحدیث عن "المكونات"، وحتمیة االنتقال إلى نظام دیمقراطي في سوریا،
 ستلعب القوى السیاسیة السوریة المعارضة دورًا محوریًا في التأثیر على القرار الدولي، أو عدم التأثیر
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 علیه، إال أن من واجبها أن تتحمل جزءًا من مسؤولیة ما ستؤول إلیه األمور في المرحلة االنتقالیة وما
 بعدها. فعلى الرغم من أهمیة التغییر واالنتقال السیاسي بحد ذاتهما، إال أن المستقبل القریب ال یقّل

 أهمیة، من خالل استقطابات دولیة-اقلیمیة-داخلیة، یمكن أن تحدد الكثیر من مالمح ومضامین المرحلة
 االنتقالیة.

 تعكس نظرة الغرب وروسیا في الوقت الحالي إلى البالد العربیة طابعًا استشراقیًا یرى في فشل "الدولة
 العربیة" فشًال في قدرة الشعب على استیعاب قیم الدولة والنظام، ولیس فشًال في قدرة هذه األنظمة على

 خلق دولة تنتج مفهوم المواطنة الذي یعتبر أساس الدولة الدیمقراطیة الحدیثة. ویرى في الشعوب العربیة
 استثناًء ال تنطبق علیه قواعد الدیمقراطیة األساسیة، التي تقوم في الغرب األوروبي، وهو مكان والدة
 الدیمقراطیة الحدیثة، على مبدأ "دیموقراطیة المواطن" ولیس على مبدأ "دیموقراطیة المكونات" التي

 أنتجتها فرنسا في لبنان 1943، والوالیات المتحدة في عراق 2003، وترید اآلن روسیا، متعاونة مع
 الغرب األمیركي-األوروبي، فرضها على سوریا القادمة عبر دستور یشبه دستور بول بریمر بالعراق.

 وبالتالي فإن أطراف خارجیة ترى في زعم وجود فراغ في مفهوم المواطنة لدى الشعب السوري ما
 یدفع إلى دیمقراطیة تشاركیة تستند على المكونات، وهذا األمر مخالف إلحدى ركائز الدیمقراطیة

 الفلسفیة نفسها في أوروبا التي تستند على "مبدأ المواطنة"، لكن النظرة تختلف حین ینظر الغرب باتجاه
 الشرق، حیث لم یستطع العالم الغربي حتى الیوم التحرر من نظرته إلى شرق كـ "مكونات" تجّمعت

 بفعل خطأ تاریخي، وحیث یرید الغرب أن تتحقق عملیة "ال اندماج تلك المكونات".

 السمة األهم للدیمقراطیة التشاركیة هي تعاون زعماء قطاعات المجتمع المختلف في ائتالف واسع لحكم
 البالد، وفي بعض نماذج الدیمقراطیة التشاركیة األوروبیة تعّد هذه الخطوة بمثابة عملیة دمقرطة

 للدیمقراطیة التقلیدیة القائمة على أساس المواطنة المتساویة وسیادة القانون، فاألنماط المختلفة
 للدیمقراطیة التشاركیة ترتبط بالبنیة االجتماعیة والسیاسیة والثقافة السیاسیة السائدة في أوساط الفاعلین

 السیاسیین في كل دولة. أما في حالة البالد التي تفتقد إلى حیاة سیاسیة فاعلة في ظل تعدد طائفي وقومي،
 فستتحول مراكز القوة تلقائیًا إلى زعماء للطوائف، لكي تنتج توافقیات متعددة، هي بمثابة كارتیالت

 للحكم، وقد تنتج نموذجًا سوریًا أكثر تشویهًا من النموذج القائم إلى یومنا هذا.

 وأهم ما یمیز التجربة التوافقیة حسب "آرنت لیبهارت" هو:

 1 – حكومة ائتالف أو تحالف واسعة (تشمل حزب الغالبیة وسواه).

 2 – مبدأ التمثیل النسبي (في الوزارة، في اإلدارة، والمؤسسات، واالنتخابات أساسًا).

 3 – حق الفیتو المتبادل (لألكثریات واألقلیات لمنع احتكار القرار).

 4 – اإلدارة الذاتیة للشؤون الخاصة لكل جماعة.
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 إذًا ال تعّد الدیمقراطیة التشاركیة في الحالة السوریة سوى خطوة إلى الوراء، على الرغم من أولویة
 االنتقال السیاسي بعد عقٍد مریر من الدم  بالنسبة إلى الغالبیة الساحقة من السوریین، فالدیمقراطیة

 التشاركیة التي ترتكز على مفهوم المكونات ولیس الشعب – والذي یقصد به كمصطلح  عند أصحاب
 "دیموقراطیة المكونات" هو مجموع المكونات الطائفیة واإلثنیة- ستعد انتقاًال من تحاصص طائفي

 مستتر لدى النظام السوري في العدید من مفاصله ومراكزه، إلى حرب أمراء طوائف تبتلع كل مكوناتها
 غیر "األرثوذوكسیة" سیاسیًا، والخارجة عن مّلتها السیاسیة واالجتماعیة التي ستتبلور. وسننتقل من

 الخطاب السلطوي الذي یرفض ذكر أي شيء یتعّلق بالطوائف علنًا إلى انتاج نسخًا سوریة من الهذیان
 الطائفي الذي شاهدنا أمثلة عدیدة عنه في لبنان والعراق، األمر الذي سیحّول المجتمع المأزوم بعد
 سنوات األزمة الطویلة وما یتضمنه من طوائف إلى قطعان سیاسیة ستنتج طبقة أولیغارشیة جدیدة

 تستخدم الطوائف كمطیة لتحقیق مصالحها االقتصادیة، وستغّطي الصراع الطبقي بنزاع مختلق بین
 مصالح الطوائف لن یرى أفرادها إمكانیة تالقي مصالحهم في وجه الطبقة المسیطرة الجدیدة خالل فترة
 قصیرة. وستنتج استبداًال لمفاهیم الدیمقراطیة المواطنیة من حریة وتعددیة، بمجتمعات صغیرة تمارس
 رقابتها الذاتیة على أفرادها، وحاالت استقطاب ُمفتعلة ُتستخدم لغایات انتخابیة، وللمحافظة على مراكز

 القوى القائمة.

 ومن خالل مالحظة النموذجین اللبناني والعراقي، نالحظ تحّول الطبقة الحاكمة إلى طبقة تسّیر صفقات
 تضّر مصلحة المواطنین جمیعًا، فیما یعیدون لعبتهم المكررة في اللعب على وتر الطائفیة عند الحاجة

 إلیه لیظهروا بمظهر المدافع عن مصلحة الطائفة في وجه "اآلخر" المتخّیل، وقد یتدنى الوضع لیالمس
 حدود المهزلة، فعلى سبیل المثال في عام 2017 عرقّل الوزیر جبران باسیل توظیف 106 من حراس

 الغابات لعدم وجود سوى 17 مسیحیًا بینهم فقط. إال أن العهد الرئاسي الذي یقوده الوزیر وتیاره
 السیاسي شهد سقوط لبنان بأكمله في أسوأ انهیار اقتصادي شهده طوال تاریخه بعد الحرب األهلیة.

 في ظل هذه الجزئیة التي تعكس تناقض نظریة الدیمقراطیة التشاركیة القائمة على المكونات في
 المجتمعات التي لم تعش التجربة الدیمقراطیة إلى اآلن، مع مفاهیم الدیمقراطیة أساسًا، علینا إدراك مدى

 خطورة مفاهیم مثل المكونات والحكم الذاتي، والتي قد تؤدي إلى خلق كیانات مفتتة مستترة أو رسمیة
 تزید من فشل "الدولة العربیة"، وتزید من صعوبات النهوض االقتصادي-االجتماعي والسیاسي في

 المنطقة، و علینا أال ننسى أن أحالم الغرب في شرق أوسط جدید یتناحر إلى ما ال نهایة، لتفریغ المنطقة
 فعلیًا من أي إمكانیة للنهوض، ومن قدرتها على تشكیل كیانات مستقلة وقویة، لم ُتكتب نهایتها بعد.

 

12 



 

٢٠٢٠ � ���� �� / ���� �� (٤٢) �����                ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��
���� �� �����                       ������ ��� ��� ��   

 
 

 حروب بال نهایة: لماذا ال یوجد حل سلمي لمثل هذا الصراع العالمي؟

 سیمون تیسدال
 31 أیار 2020 - صحیفة "الغاردیان"

 دخلت الحرب األهلیة اللیبیة عامها السابع هذا الشهر دون نهایة في األفق. في أفغانستان، احتدم الصراع
 وانقطع منذ الغزو السوفیتي عام 1979. الحرب األمریكیة األفغانیة هي اآلن األطول على اإلطالق،

 وهي جزء من "الحرب العالمیة على اإلرهاب" األمریكیة المفتوحة التي تم إطالقها بعد هجمات القاعدة
 عام 2001.

 دخل الصراع الیمني عامه السادس الذي ال یرحم. في إسرائیل-فلسطین، الحرب -أو باألحرى غیاب
 السالم -میزت الحیاة منذ عام 1948. وقد عانى الصومالیون 40 سنة من القتال. هذه لیست سوى أمثلة

 قلیلة في عالم یبدو أن فكرة الحرب بال نهایة أصبحت مقبولة، بل أصبحت طبیعیة.

 لماذا یبدو السیاسیون والجنراالت والحكومات والمنظمات الدولیة في الوقت الحاضر عاجزین أو غیر
 مهتمین بصنع السالم؟ في القرنین التاسع عشر والعشرین، بشكل عام، بدأت الحروب واختتمت مع

 اإلنذارات الرسمیة واإلعالنات والبروتوكوالت المتفق علیها والهدنة والمعاهدات.

 النهایات األنیقة والمرتبة، حتى لو كانت في بعض األحیان وهمیة، نادرة في هذه األیام. وفقا لمسح نشره
 المعهد الدولي للدراسات االستراتیجیة األسبوع الماضي، فإن 60٪ من النزاعات المسلحة كانت نشطة

 منذ عقد على األقل، وآفاق صنع السالم في العالم آخذة في التدهور.

 غالًبا ما تكون حروب الیوم شؤوًنا غیر معلنة وغیر محددة وغیر مألوفة تضم عادًة أطراًفا متعددة
 وحكومات أجنبیة وقوات بالوكالة وأسالیب سریة وأسلحة جدیدة. وتجري دون اعتبار لحیاة المدنیین، أو

 اتفاقیات جنیف التي تنظم النزاع المسلح، أو مصالح السكان المضیفین الذین قاتلوا باسمهم.

 الحروب األخالقیة العظیمة، والقضایا الشهیرة والصراعات األیدیولوجیة الحقیقیة قلیلة ومتباعدة. تدور
 الحروب الحدیثة في الغالب حول السلطة والثروة. ویستمرون ویستمرون ویستمرون.

 لیبیا حالة كالسیكیة لحالة من الفوضى التي تغذیها وتتالعب بها عن عمد قوى خارجیة، في هذه الحالة
 تركیا وقطر وروسیا ومصر واإلمارات العربیة المتحدة. هنا، كما في أي مكان آخر، یدعي الحكام

 المتنافسون أنهم یدعمون النظام أو یحاربون "اإلرهاب" بینما یسعون في الواقع إلى توسیع النفوذ
 الوطني والمزایا االقتصادیة. طالما بقیت هذه األهداف غیر محققة، فإنها تظهر اهتماًما ضئیًال بالسالم.
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 لطالما سعت الدول الطموحة للسیطرة على الجیران بالطریقة التي تفعلها الصین، على سبیل المثال،
 اآلن. أحد أسباب حدوث ذلك بشكل أكثر تكراًرا الیوم، وبشكل أكثر فوضى، هو تراجع المشاركة

 األمریكیة.

 في الشرق األوسط وأفریقیا، تركز الوالیات المتحدة -التي لم تعد شرطًیا عالمًیا -على دعم إسرائیل،
 والضغط على إیران وبیع األسلحة، باستثناء جمیع الدول األخرى تقریًبا.

 عرض دونالد ترامب، المتلهف على جائزة نوبل للسالم، التوسط في صراع كوریا الشمالیة وكوریا
 الجنوبیة هذا الصراع البالغ من العمر 70 عاًما. كما یزعم أن "صفقة القرن" ستحل معضلة

 إسرائیل-فلسطین. قلیلون یأخذون ذلك بجدیة. وبخالف ذلك، أبدت إدارته اهتماًما مطلًقا بحل النزاعات
 العالمیة.

 ومن العوامل ذات الصلة انهیار توافق اآلراء الذي یقوده الغرب لصالح النهج التعاوني المتعدد األطراف
 لحل المشاكل الدولیة. ویقترن ذلك بالصعود الموازي لألنظمة االستبدادیة والشعبیة التي تعطي األولویة

 للمصالح الوطنیة الضیقة على تصورات الصالح العام.

 هذا االتجاه، وهو یرجع إلى حقبة الدول األوروبیة ما قبل عام 1914، یقوض سلطة األمم المتحدة
 والمنصات اإلقلیمیة التعاونیة مثل االتحاد األوروبي واالتحاد األفریقي. یكافح مبعوثو األمم المتحدة

 للسالم من سوریا إلى میانمار وعملیات حفظ السالم في جمیع أنحاء أفریقیا لتحقیق تقدم.

 إن تطبیق القانون الدولي غیر الفعال، الذي یرمز إلیه عدم قدرة المحكمة الجنائیة الدولیة على تحقیق
 العدالة في مناطق الحرب مثل العراق وأوكرانیا، یساعد على تجمید أو إدامة النزاعات بدًال من حلها

 فقط. كما تساهم األسباب الدیموغرافیة والمادیة في عدم االستقرار المزمن.

 الصراع في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وفي دول الساحل االفریقي والسودان یغذیه حقیقة أن
 المالیین من الشباب في أفریقیا، حیث یبلغ متوسط   العمر 19.8، یفتقرون إلى العمل الُمرضي أو حصة

 ذات مغزى في مستقبل بالدهم. إن العنف الطویل األمد بین الدول أو داخلها متجذر أیًضا في أزمة
 المناخ وما ینتج عنها من ندرة الموارد والفقر والتشرید.

 تعمل التقنیات واألسلحة الجدیدة مثل الطائرات بدون طیار والحرب السیبرانیة على خفض التكلفة
 األولیة للصراع مع توسیع مسارح الحرب المحتملة. یعمل االحترار العالمي (زیادة معدالت الحرارة)

 على تحویل القطب الشمالي الذي یمكن الوصول إلیه حدیًثا إلى ساحة معركة كبیرة. یقدم الفضاء
 الخارجي احتماالت ال نهائیة للعنف.

 غالًبا ما تكون الحروب الدینیة هي األكثر قتاًال بمرارة ویصعب وقفها. كما هو الحال في الماضي، تعد
 التصادمات المتعددة للدین والثقافة والقیم بین المسیحیین والیهود والمسلمین والهندوس وأنظمة المعتقدات

 األخرى عناصر رئیسیة في إدمان الحرب الذي ال یشبع في أوائل القرن الحادي والعشرین.
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 ینقسم العالم اإلسالمي أیًضا داخلًیا، بین التقالید الشیعیة والسنیة والتفسیرات األصولیة والعلمانیة
 لإلسالم. تم تصویر هذه االنقسامات بواسطة االسم العربي "فتنة"، والتي یمكن أن تعني "سحر، سحر،

 أسر" و "تمرد، شغب، خالف، صراع مدني". الفتنة هي كلمة مناسبة لوصف لیس فقط المجال
 اإلسالمي ولكن أیًضا حالة العالم المضطربة ككل في عام 2020، كما هو الحال في الحروب بال نهایة.
 بالنسبة للعدید من الناس، إذا كانوا صادقین، فإن الحرب لها جاذبیة ممیتة. كما الحظ WB Yeats بعد

 صعود عید الفصح عام 1916 في أیرلندا، یمكن أن یولد الصراع العنیف "جماًال رهیًبا" -وهو مزیج
 من السحر والرعب الذي یصعب التخلي عنه.

 سوریا

 بدأت الحرب: مارس 2011

 شكلت انتفاضة سلمیة في البدایة ضد الرئاسة االستبدادیة لبشار األسد جزًءا من ثورات الربیع العربي
 عام 2011. وسرعان ما تحولت إلى حرب واسعة النطاق حیث انتهز أعداء األسد اإلقلیمیون، وخاصة

 المملكة العربیة السعودیة، فرصة لإلطاحة بنظام متحالف مع إیران. ومنذ ذلك الحین، مات أكثر من
 نصف ملیون شخص.

 سعت الوالیات المتحدة وأوروبا أیًضا إلى إقامة حكومة صدیقة موالیة للغرب في دمشق. مع ضعف
 قبضة األسد على السلطة، تدخلت روسیا، بدعم من إیران، في عام 2015 لدرء انهیار النظام وإحباط
 الطموحات الغربیة. وجاءت تدخالت أخرى من تركیا ومن جهادیي الدولة اإلسالمیة الذین أعلنوا قیام

 الخالفة في سوریا والعراق.

 استمرت الحرب في محافظة إدلب الشمالیة الغربیة، وهي آخر معقل یسیطر علیه المتمردون، والذي فر
 إلیه المالیین. من غیر المتوقع أن یستمر وقف إطالق النار الحالي. هناك أیًضا مخاوف من أن ما یصل
 إلى 100000 شخص قد یموتون هناك إذا انتشرت Covid-19 في مخیمات الالجئین المزدحمة. قال

 الدكتور منذر الخلیل، مدیر مدیریة صحة إدلب: "إذا لم نحصل على المزید من الدعم والمعدات، فإننا
 نعلم أننا لن نتمكن من التأقلم. لقد مر سكان شمال غرب سوریا بما فیه الكفایة من المعاناة. نحن بحاجة

 إلى منظمة الصحة العالمیة للمساعدة والمساعدة بسرعة ".

 أفغانستان

 بدأت الحرب: سبتمبر 2001

 كان الغزو األمریكي یهدف في البدایة إلى قتل أو إلقاء القبض على إرهابیي القاعدة المسؤولین عن
 هجمات 11 سبتمبر. لكنها توسعت بسرعة إلى عملیة "تغییر النظام" المكلفة بالقضاء على طالبان وخلق

 دولة دیمقراطیة فاعلة.
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 وقد ثبت أن هذه األهداف األخیرة غیر قابلة للتحقیق على الرغم من االنتشار الكبیر للقوات األمریكیة
 والبریطانیة وقوات الناتو واإلنفاق الذي تبلغ حدوده اإلجمالیة ملیارات الدوالرات. ال تزال الحكومة
 األفغانیة المنتخبة ضعیفة ومنقسمة، بینما تنشط حركة طالبان. التدخل الباكستاني والهندي واإلیراني

 والروسي مشكلة مستمرة.

تسعى الوالیات المتحدة اآلن إلى تقلیص خسائرها والرحیل. لكن "اتفاقیة السالم" في 29شباط2020
 المثیرة للجدل فشلت في لجم الصراع. وینظر إلیها على نطاق واسع على أنها مجرد ورقة تین النسحاب

 القوات األمریكیة بهدف تعزیز فرص إعادة انتخاب دونالد ترامب.

 تشیر التقدیرات إلى أن 100.000 أفغاني على األقل لقوا حتفهم منذ عام 2001، على الرغم من أن
 الرقم الحقیقي، بما في ذلك الوفیات ألسباب غیر مباشرة، أعلى من ذلك بكثیر بالتأكید. وفًقا لألمم

 المتحدة، تسببت القوات األفغانیة وحلفاؤها األمریكیون في خسائر في صفوف المدنیین في عام 2019
 أكثر من طالبان. مع شن إرهابیین من داعش اآلن هجمات بشكل منتظم، آمال السالم تتالشى.

 لیبیا

 بدأت الحرب: مایو 2014

 بدأت االضطرابات في لیبیا بالفعل في أكتوبر 2011 عندما أطیح بالدكتاتور معمر القذافي في تمرد
 شعبي مدعوم من المملكة المتحدة وفرنسا والوالیات المتحدة. لكن االحتفاالت الوطنیة لم تدم طویًال.

 أدى الصراع على السلطة بین الفصائل السیاسیة العدیدة والقبائل والمیلیشیات والجهادیین إلى تمزق
 مفتوح في عام 2014 بین الحكومة المدعومة من األمم المتحدة في طرابلس والبرلمانیین المعارضین

 الذین أعادوا إقامة أنفسهم في طبرق إلى الشرق.

 ومنذ ذلك الحین، أظهرت القوى األجنبیة المهتمة بالنفط اللیبي والتوجه االستراتیجي ثقلها، حیث دعمت
 مصر واإلمارات وروسیا القوات المسلحة الشرقیة بقیادة الجنرال خلیفة حفتر، وهو رجل قوي یدعي أنه

 یحارب اإلرهاب اإلسالمي، وتقف بمواجهته حكومة طرابلس بدعم من تركیا وقطر وبعض الدول
 األوروبیة. وبحسب ما یتم تناقله من أخبار أرسلت كل من موسكو وأنقرة مرتزقة لدعم الجانبین

 المتنافسین. وادعت الوالیات المتحدة األسبوع الماضي أن روسیا تزود حفتر بالطائرات الحربیة.

 وقد استغل الناس واألسلحة وتجار المخدرات الفوضى السائدة في الكثیر من األماكن المتنازع علیها
 وغیر الخاضعة للسیطرة في لیبیا. ما یثیر ذعر إیطالیا واالتحاد األوروبي، أنه قد أصبحت لیبیا نقطة

 انطالق البحر األبیض المتوسط   للهجرة إلى الشمال. جهود السالم المدعومة من األمم المتحدة في حالة
 جمود.

 الیمن
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 بدأت الحرب: مارس 2015

 ساعدت الحرب في الیمن، وهي بالفعل دولة محرومة بشدة، على خلق ما تصفه األمم المتحدة بأنه أسوأ
 كارثة إنسانیة في العالم. لقد أدى القتال إلى تفاقم المخاطر التي یشكلها الفقر المدقع وسوء التغذیة

.Covid-19 والكولیرا وتغیر المناخ والتطرف الدیني واآلن 

 وقف إطالق النار الذي تم ترتیبه في اتفاق استوكهولم (دیسمبر2018) نتیجة للوباء انتهى الشهر
 الماضي على الرغم من جهود األمم المتحدة لدفع عملیة السالم. اآلن یبدو أن الحرب تتصاعد مرة

 أخرى، مع اإلبالغ عن هجمات صاروخیة جدیدة األسبوع الماضي. وفر أكثر من 40 ألف شخص من
 منازلهم منذ ینایر، إضافة إلى 3.6 ملیون نازح. وتقول الیونیسیف إن 12 ملیون طفل یحتاجون إلى

 مساعدات إنسانیة.

 ویعود هذا الطریق المسدود إلى حقیقة أن األطراف الرئیسیة -الحكومة الیمنیة بقیادة الرئیس المنفي عبد
 ربه منصور هادي وحركة الحوثي المتمردة، التي تمثل األقلیة الشیعیة الزیدیة في الیمن -یدعمها

 الخصمان اإلقلیمیان المملكة العربیة السعودیة وإیران على التوالي. تدخل الجیش السعودي في عام
 2015 بعد أن أجبر هادي على الفرار، بدعم من الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. لكن بینما

 تصاعدت الخسائر في صفوف المدنیین وجرائم الحرب المزعومة، یبدو أن التمرد الحوثي لم یصب
 بأذى إلى حد كبیر. في غضون ذلك، یستغل إرهابیو القاعدة الفوضى، وقد حقق االنفصالیون الجنوبیون

 المتمركزون في عدن مكاسب.

 جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

 بدأت الحرب: 1997

 من الصعب أن نقول بالضبط متى بدأت المشكلة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة. شهدت هذه الدولة
 الواقعة في وسط إفریقیا حرًبا أهلیة استثنائیة بین عامي 1997 و2003 عندما توفي ما یقدر بنحو

 خمسة مالیین شخص. ینبع استمرار عدم االستقرار في المناطق الخارجة عن القانون في شمال شرق
 جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة المتاخمة ألوغندا من تلك الفترة.

 تخطت المخاوف الدولیة بشأن تفشي فیروس إیبوال في مدینة غوما، المدینة الشرقیة الرئیسیة، المخاوف
 التي أثارها Covid-19. وفي الوقت نفسه، فإن العنف الذي یشمل العدید من الجماعات المسلحة ال

 یرحم. ُقتل ما ال یقل عن 40 قروًیا في الهجمات المنجلیة األخیرة من قبل القوات الدیمقراطیة المتحالفة،
 وهي میلیشیا متمردة تدعي صالتها بتنظیم داعش.

 وقتل نحو 400 شخص في مقاطعة إیتوري على أیدي قوات الدفاع األسترالیة منذ العام الماضي. قوات
 حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة غیر قادرة على وقف العنف. وخالفا لمناطق الصراع األخرى، فإن

 الدول الغربیة لیست حریصة على المشاركة. یقول مجلس الالجئین النرویجي، بشكل عام، أنه نزح أكثر
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 من 480.000 شخص في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة منذ مارس عندما طالبت األمم المتحدة بوقف

 عالمي إلطالق النار.

 

 أزمة رؤیة القرابة وجوهرها األورو-مركزي

 سید البدري (كاتب مصري)
 موقع كنعان - ٢٥ حزیران ٢٠٢٠

 معركتنا مع ذهنیة ورؤیة االورو-مركزیة حسمها سمیر أمین ومدرسة العالمیة، وحسمت في اإلطار
 الماركسي النظري وان لم تشكل بعد تیارا ورافدا أساسیا في مجال الممارسة في العالم العربي، ونفس

 المعركة مع ذهنیة ورؤیة رد الفعل لألورو-مركزیة والتي ذهبت للبحث عن آلیات ما قبل رأسمالیة
 لتحلیل الواقع خاصة العربي (الخلدونیة)، ووقفت عند التناول االورومركزى للماركسیة ولم تجد فیه ما

 یشبعها-وهي محقة – لتفسیر واقعها. والغریب انه حین كانت الماركسیة تتطور وتتخطى التناول
 األورو- مركزى، لم یبذل هؤالء أي جهد حقیقي الكتشاف هذا األفق الجدید وهذه الرؤیة التي بدء

 تطورها من الماویة إلى نظریة المراكز واألطراف ثم إلى االهم وهو نظریة فائض القیمة المعولم والذي
 هو تطور یضیف ویأخذ رؤیة لینین إلى آفاق اوسع، ویفتح امام البشریة فى كل عوالم كانت مستغلقه

 علیها. لذلك فإن محاولة أسر تقدم الوعي وحبسه في إطار نظریة رد الفعل الخلدونیة أو التناول
 الماركسى القاصر الذي یقیدها وفق اورومركزیة كالسیكیة رثة یمثالن عائقا أمام وعى الحاضر

 ومستقبل الوعي.

  وبدون الخوض فى تهویمات احاول هنا أن أشخص أزمة هذا التناول المنهجیة فى النقاط التالیة:

 ١-تعترف مدرسة رد الفعل بصحة القانون العام ونظریة التراكم وفائض القیمة المعولم، وال یتساءل
 أصحاب هذه الرؤیة عن األساس النظري الذي استند علیه سمیر أمین فى صیاغة رؤیة فائض القیمة

 المعولم، على الرغم من أن سمیر أمین أشار إلى أن رؤیته تنتمي إلى النظریة الماركسیة المضادة
 لالورومركزیة، على الرغم انه لم یكن فى حاجة إلى تلك االشارات فهو فى كل موضع وتحلیل كان

 ملتزما بتحلیل المادیة التاریخیة.

 ٢-إذا كان رؤیة القرابة الخلدونیة تعترف بصحة رؤیة فائض القیمة المعولم، فلماذا تتخذ موقفا سلبیا
 منها رغم استخدامها لمقوالتها ومفاهیمها العامة؟

   ٣-یتهرب هؤالء من تبنى رؤیة سمیر أمین بل ویتخذون موقف العداء الغیر مبرر منها ویبررون ذلك
 بما یلي: ” ال نستطیع ان نقول ان التراكم عالمي ثم ننساه ونعود الى الماركسیة التي تعتبر التراكم
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 داخلي. هناك تناقض خاف سمیر امین ان یمضي به ألخره. التراكم اما داخلي وطبقي وفائض قیمة واما

 عالمي. وإذا كان عالمي فالوحدة السیاسیة صارت عالمیة وهذا ما فهمه لینین ولذلك قال ان التناقض
 الرئیسي هو بین االمبریالیة والشعوب المضطهدة. هل انتبهت االن لماذا نحن لسنا یسارا؟ ألننا نعتبر ان

 التناقض كالتراكم عالمي ولیس داخلي”.

 انتهى االقتباس من رسالة األستاذ روبیر بشعالنى. وهنا نجد المفارقة المحزنة والتى فى اعتقادي تحول
 بین هؤالء وبین سبر غور اساس الماركسیة وتجعل هؤالء اورومركزیین بامتیاز، على الرغم من كل

 الصیاح السابق على االورومركزیة، ویتضح هذا جلیا فى اإلجابة على المسألتین التالیتن:

 – االولى، هي كیف نما وتشكل هذا التراكم وهذا النزح اإلمبریالي من األطراف إلى المراكز ولیس
 العكس ؟

 -الثانیة، اذا كانت العمومیة تشترط الخصوصیة وتطبعها بالطابع العام ، فهل معنى هذا انتفاء انتاج
 فائض القیمة المحلى ام اشتراطه وطبعه بطابع القانون العام لإلمبریالیة في مرحلتها االنیة؟

 ومن هنا یتضح تهافت النقد للمدرسة الماركسیة والمادیة التاریخیة في تفسیر العالم والواقع المعاش، فهذا
 الكوالج الذى یأخذ قطعة من هنا وقطعة من هناك ، فنجد أنفسنا امام لوحة عشوائیة دون رؤیة حاكمة ،
 فسواء رؤى لینین أو ماو أو سمیر أمین بخصوص اإلمبریالیة جمیعهم استندوا المادیة التاریخیة ، ومن
 هنا تتجسد أزمة هذه الرؤیة فى انها ال ترى العالقة الجدلیة بین العام والخاص بین فائض القیمة المعولم
 الذى هو محصلة النهب على الصعید العالمى ، وبین فائض القیمة المحلى والذى هو جزء ال یتجزأ من

 فائض القیمة العالمي بعد استقطاع الطبقات الطرفیة لحصتها حسب محددات القانون العام .

 وبعبارة أخرى ال یدرك هؤالء أن هناك مستویین وشكلین من استقطاع القیمة، أحدهما على المستوى
 المحلى – تشترطه درجة التطور االقتصادي واالجتماعي لبلد ما أو منطقة ما – واآلخر عالمي تشترطه
 محصلة تطور اإلمبریالیة المشتركة أو القومیة بحسب اقتسام مناطق النفوذ. ان كال القانونین یعمالن معا

 بحسب درجة التطور الالمتكافئ سواء تطور المراكز-وهذا یفسر تناقضاتها-أو تطور األطراف
 وتراتبیتها على سلم التبعیة، وبدون فهم الرئیسي والثانوي في كل حالة وموضوع تحلیل یصبح التخبط

 سمة مالزمة لكل محاولة تحلیل مبسترة تخاصم هذه الرؤیة الشاملة؛ أو تأخذ منها بحسب الهوى ما
 یتناسب مع موضعها.
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 كارلوس شهاب یساجل سید البدري: في معنى الهیمنة

 صحیفة میسلون ٢٧ حزیران ٢٠٢٠
 (*) كارلوس شهاب: كاتب وباحث عراقي.

 أود أن أضع نقطة أبدأ منها، وهي منظور ماركس للمنظومة الرأسمالیة كان منغلقًا على جغرافیة واحدة
 والتغیرات من داخل هذه الجغرافیة دون النظر إلى تشابك العالقات مع جغرافیات أخرى، أفضى هذا

 المنظور إلى جعل عملیة "التراكم األولي" حدثًا لتغییر العالقات االجتماعیة واالقتصادیة في كل جغرافیة
 على حدة، أي إنها لیست مرتبطة بصیرورة االستعمار األوروبي ونشوء االقتصاد العالمي

 والبرجوازیات األوروبیة التي تبلورت من تجارة العبید واستعمار "العالم الجدید" فیالقرن الخامس عشر،
 وحتى "التراكم األولي" للرأسمال الصناعي الذي تنبه فیه ماركس إنه یحتاج ضروریًا إلى المستعمرات
 والهیمنة علیها، فإن االستعمار یمثل مرة أخرى "حدثًا" ویختفي الحقًا بعد انتهاء هذه المرحلة وتواصل

 الدورة ذاتیًا.

 نقر بأن هذا المنظور الذي یطرح إن النظام الرأسمالي تام بذاته منغلق على جغرافیة واحدة وینبع من
 تغیرات داخلیة هو مقولة ماركس المتمركزة أوروبیًا لمن یفهم معنى التمركز قادت بدورها إلى مسائل

 شائكة في الطبقة والثورة واإلمبریالیة. 

 أنهي هذه النقطة وأضع بموازاتها نظریة سمیر أمین حول "المركز واألطراف" والتي تمثل إعادة
 صیاغة للماركسیة بانطالقها لیس من الصفر إنما من لب ماركسي، هذا اللب الماركسي فرض

 على سمیر أمین أن یفسر نشأة الرأسمالیة بنفس تفسیر ماركس المتمركز أوروبیًا، فأمین یقر إن
 الرأسمالیة نشأت في اإلقطاع األوروبي الذي یعتبره طرفیًا أمام المراكز "الخراجیة" بسبب مرونة هذا

 النظام، أي أن أمین أحال نشأة الرأسمالیة هنا إلى أسباب داخلیة النمو ذاتیة الدفع، ال یظهر فیها أي دور
 لالستعمار مطلقًا. وبدورنا نسأل ماذا تختلف هذه النظرة في تفسیر نشأة الرأسمالیة عن نظرة ماركس،

 إذا لم تكن هذه النظرة متمركزة أوروبیًا فماذا یمكن أن نسمیها؟!.

 وعملیة إعادة الصیاغة هذه -سواء التي نفذها أمین أو غیره -ال تجعل النظریة مكتملة في كل لحظة،
 فیتطلب األمر جهودًا أحدث إلعادة صیاغة النظریة، ومن هنا نتفهم مشاكل نظریة "المركز واألطراف"

 مثل مسألة القطیعة االستعماریة التي یقر بها أمین باستحالة قیام مراكز رأسمالیة أخرى، فبماذا نفسر قیام
 الصین الرأسمالیة؟

 أو تفسیره المتمركز أوروبیًا لعدم ظهور الرأسمالیة خارج أوروبا في القرن الخامس عشر والذي یرجعه
 إلى أسباب ذاتیة متعلقة باألیدیولوجیا والثقافة، ولكن ما هو دور االستعمار التخریبي والتفتیتي والحابس

 للتطور؟

20 



 

٢٠٢٠ � ���� �� / ���� �� (٤٢) �����                ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��
���� �� �����                       ������ ��� ��� ��   

 
 
 ال یوجد أي شيء. للحقیقة فإن القول بأن نظریة المركز واألطراف بحاجة إلى إعادة صیاغة مستمرة هو

 إنقاذ. فلو اعترفنا بأنها ُحسمت فقد حكمنا علیها بالموت نظرًا لهذه اإلشكالیات.

 یبقى إن لسمیر أمین مالحظات مبعثرة هنا وهناك یخالف بها الماركسیة الغربیة (بضمنها ماركس) مثل
 رفضه لمقولة التجمیع األولي كحدث سابق على الرأسمالیة، كذلك رفضه لتمرحل التاریخ بالمراحل
 الخمسة ویعتبرها متمركزة، لكنه في ذات یستخدمها لوصف المضمون الطبقي للمجتمعات الطرفیة،
 كذلك یدین سمیر أمین المفكرین األوروبیین – بما فیهم الماركسیین -الذي یغفلون الجانب التخریبي

 الوحشي لالستعمار األوروبي، لكنه بذات الوقت یقر بأن هنالك جانب "إیجابي". وإذا كانت حدود التنمیة
 الرأسمالیة في األطراف غیر مكتملة عند أمین وهو یخالف ماركس بهذا، إذًا ما الجانب "اإلیجابي"

 لالستعمار؟، ال یجیب هنا بأي شيء. كذلك هو یدین المفكرین الذین یعتقدون بصحة رأي كارل
 ماركس في الهند ویعتبرهم یبتعدون عن روح الرأسمالیة، ولكن رأي ماركسنفسه یتحدث

 عنه أمین بشكل مبهم. 

 فهذه المالحظات ال یمكن اعتبارها نظریة تقطع مع المركزیة األوروبیة والحقیقة إن سمیر أمین نفسه لم
 یتحدث عن إن لدیه نظریة مضادة للمركزیة األوروبیة بل دعا إلى تحریر الماركسیة من

 سیطرة المركزیة األوروبیة، وأظن إن نظریته عن المركز واألطراف تقع ضمن هذه الدعوة، وكل ما
 هو غیر هذا هو تقّول على سمیر أمین. 

 نخلص من كل هذا إلى الرد على النقاط التي وضعها الكاتب:

 أوال: القول باستقطاب الصراع على مستوى العالم بین مركز رأسمالي وشعوب مضطهدة هو لیس أخذ
 ببعض نظریة أمین وترك بعضها، ومن یقول بهذا سوف نعذره على محدودیة معرفته النظریة. لیس من

 ابتداع أمین حیث بل موجودة عند مدارس عدیدة منها القومیة الیابانیة، ففي كتاب المفكر القومي كیتا
 أّكي الصادر عام 1924 "خطوٌط عامة إلعادة بناء الیابان"، یطرح هذا المفكر إن النظام العالمي قد

 أنتج فوارق طبقیة على مستوى األمم فهناك أمم عبارة عن برولیتاریا (األطراف) وهنالك أمم عبارة عن
 برجوازیة ومالك أراضي (المراكز)، وبالتالي یصبح الصراع من هذا المنطلق لتعدیل الفوارق الطبقیة

 على مستوى العالم. كذلك نجده في المدرسة اإلسالمیة في محاضرات محمد باقر الصدر في حوزة
 النجف في الستینیات والسبعینات "نحن بنظرتنا المنفتحة یمكن أن نبصر ذلك التناقض وأن نضع إصبعنا

 علیه ألننا لم نحصر أنفسنا في إطار التناقض الطبقي، بل قلنا إن جدل اإلنسان یفرز أي شكل من
 أشكال التناقض االجتماعي. فذلك التناقض اآلخر وجد فیه الرأسمالي المستغل (األوروبي واألمریكي)
 أن من طبیعة هذا التناقض أن یتحالف مع العامل، ومع من یستغله لكي یشكل هو والعامل قطبًا في هذا

 التناقض، فلم یعد التناقض تناقضًا بین الغني األوروبي والعامل األوروبي بل إن هذین القطبین تحالفا
 معًا وكّونا قطبًا في تناقض أكبر بدأ تاریخیًا منذ بدأ ذلك التناقض الذي تحدث عنه ماركس. أما ما هو

 القطب اآلخر في هذا التناقض؟ فهو أنا وأنت وهو: الشعوب الفقیرة في العالم أو ما یسمى بشعوب العالم
 الثالث؛ شعوب آسیا وإفریقیا وأمریكا الالتینیة. فهذه الشعوب هي التي تمثل القطب الثاني في هذا
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 التناقض". ونحن إذا عذرنا الكاتب على محدودیة معرفته فإننا لن نعذره على إطالقیته التي یرى فیها إن

 مدرسته هي مدرسة الفكر الناجي والناس تأخذ منها أفكارها.

 ثانیا: یورد الكاتب مفهوم "القرابة الخلدونیة"، وهذا مفهوم مبهم بالنسبة إلینا ولم یقل به أحد وهو هنا
 ملزم بإیضاح مقصده، وإذا أردنا أن نجاري عدم دقة بالمفاهیم، فإننا نظن إنه یخلط - سواء بفهم أو من

 دون فهم - بین قضیتین أولها؛ "القرابة"، والقرابة لیست مدرسة في التحلیل إنما هي دعوة لالنطالق من
 الواقع الملموس الذي تشكل فیه القرابة بأشكالها الروحیة والرحمیة (ونقصد هنا؛ الطائفة، القبیلة،

 العشیرة، العائلة)، بأشكالها هي كیانات اجتماعیة/ اقتصادیة لها حاجة موضوعیة ال یمكن القفز علیها،
 وال تنتفي حاجتها هذه إال بتوافر شروط موضوعیة من خالل االنتقال إلى أنماط إنتاجیة یستحیل قیامها

 في واقع التجزئة/الهیمنة/المخفر الصهیوني القائم بما یخدم احتیاجات الرأسمالیة الغربیة. وثانیا؛
 "الخلدونیة" والتي تتمثل بالدعوة لقراءة مفهوم "الدولة" ودورة االجتماع الخلدوني -وهنا لیس إنتاج ابن
 خلدون وحده بالتأكید -واالنطالق منها للمستقبل، وهذه العودة ال تعني سلفیة تاریخیة أي قولبة الحاضر

 بفكر الماضي. وأظن أن الكاتب قد جمع تعسفیًا بین هذین الدعوتین وضربهما بخالط فأنتج مفهوم
 "القرابة الخ لدونیة" الذي یعبر -إن أحسنا الظن -عن عدم فهم الكاتب، وإذا كان ینوي أن یطلق مفاهیم

 مثل هذه من عندیاته وینقدها فهذا شأنه شریطة أال یلصقها باآلخرین.

 ثالثا: في النقطة الثالثة یطرح الكاتب إننا "أورو-مركزیین بالرغم من كل الصیاح السابق على األورو
 -مركزیة"، وأود أن أنبهه إلى إن األورو-مركزیة لیست ُسبة ترمیها على اآلخر دون أي أساس، ال یكفي

 أن تقول فالن أورو -مركزي وتصمت، بل علیك أن تعرض أفكاره على أسس األورو
 -مركزیة األربعة، وهو لم یقل إن لدینا "تمركز أوروبي معكوس" بل قال إننا "أورو-مركزیین" وأجده

 ملزمًا بأن یوضح للجمیع كیف توصل لهذا الشيء.

 ونهایة وكإجابة على أسئلة الكاتب سید البدري التي یطرحها في خاتمته فأود أن أقتبس مبدئیًا من
 مقال أمیلكار كابرال - وهو ماركسي بالمناسبة - "سالح النظریة"، "وهكذا نرى إن لشعوبنا تاریخها
 الخاص بغض النظر عن مرحلة تطورها االقتصادي، وعندما تعرضت للهیمنة اإلمبریالیة، تعرضت

 العملیة التاریخیة لكل من شعوبنا للعمل العنیف. هذا العمل - هیمنة اإلمبریالیة على مجتمعاتنا - ال یمكن
 أن یفشل في التأثیر على تطویر القوى المنتجة في بالدنا والهیاكل االجتماعیة لبلداننا"، وهذا هو جوهر

 ما نقوله: إن الهیمنة اإلمبریالیة قد حبست تطور البنى االجتماعیة للبالد الخاضعة وربطتها برباط
 رأسمالي شكلي دون أن تجعلها على صورتها، وعلیه فإن التناقض قد أصبح على مستوى العالم بین

 شعوب مضطهدة وإمبریالیة/مستكبرین ومستضعفین أو سمه ما شئت، ومثلما وّحد التراكم الطبقات في
 "المركز" بحلف طبقي" فإنه یّوحد الشعوب المضطهدة في تناقضها الرئیس الذي یغلب على كل

 التناقضات الثانویة، والقول بتالزم التناقض الرئیس مع التناقضات الثانویة من أجل بناء "الداخل"
 وتحصینه في مواجهة "الخارج" هو قول مثالي قاصر عن فهم الهیمنة وركائزها بجعله "الخارج"

 و"الداخل" كجسمین موضوعین بجانب بعض.
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 التفكیر االنتقادي

 جمال عامر
 سوف أتحدث عن فكرتین ضروریتین للحركة الدیمقراطیة عمومًا والشیوعیة خصوصًا متمثلة من جهة

  في امتالك سالح النقد والمعرفة الموضوعیة من جهة ثانیة.

  أوًال:

 یفرض التأخر المفروض على المجتمعات العربیة البحث عن الموضوعیة المعرفیة، وامتالك سالح النقد
 لتحقیق االندماج بحركة العصر والحداثة والتنمیة والتطویر، ومحاربة الثقافة الكومبرادوریة، التي تسعى

 لتثبیت التبعیة الداخلیة للخارج اإلقلیمي والدولي.

 بناء على ما سبق، تأتي أهمیة امتالك أدوات المعرفة في تحدیث األیدیولوجیا، وتنویر الفكر الدیني
 السیاسي، وامتالك العقالنیة في الفكر والممارسة السیاسیتین، وتحدیث البنى االجتماعیة الداخلیة، وفك

 التبعیة للخارج باتجاه تعزیز حقوق الفرد داخل المجتمع وتطبیق شرعیة األمم المتحدة بخصوص حقوق
 اإلنسان والمرأة والطفل.

 فألجل تأسیس حركة سیاسیة معارضة دیمقراطیة، یجب امتالك ناصیة النقد السیاسي العقالني وممارسة
 المعرفة الموضوعیة والنزول من علیاء الشعار إلى الواقع إللغاء العادات والتقالید المتخلفة التي تعزز
 العالقات ما قبل القومیة، ذلك لترسیخ المجتمع المدني وانهاء االستبداد داخل االسرة والمجتمع وحصر

 قوى االستبداد المالي والسیاسي واالیدیولوجي، وتنمیة المجتمع وعقلنة التفكیر السیاسي وارتباطه
 بمصالح االمة - الشعب وتحریر التفكیر السیاسي من العقل التبریري لممارسات االستبداد الى فضاء

 المعرفة والتقدم والحق وتكریس دولة القانون.

 ما یحصل في مجتمعاتنا العربیة یتطلب ما قیل أعاله للخروج من حالة الضعف والتبریر والتخوین إلى
 عالم یسوده المساواة بغض النظر عن الثروة والجنس والمذهب، والبحث عن اإلمكانیات الذاتیة

 لمجتمعاتنا إلنهاء االستبداد والتحكم االمبریالي بالمنطقة ومستتبعاته.

 ثانیا:

 تأتي مأثرة الفكر النقدي في نفیه للشروط السابقة والوضع السابق وتقدیمه بذور البدیل المطروح في
 نسیج انتقاده للوضع القائم.
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 من األفضل واألكثر التماسًا للحالة الثوریة التي نعیشها والتي ستأتي في المستقبل من امتالك سالح النقد

 نقد الظروف القائمة واألوضاع التنظیمیة والعقل التبریري واإللغائي واألحادي نقد كل ما یستند إلیه
 النظام االجتماعي الراهن لتفكیكه وتجاوزه لبدیل أجمل یالمس الواقع العیني للطبقات العاملة.

 سالح النقد قد مارسه فولتیر ضد السلطة الدینیة لفصلها عن الدولة ومارسه هیجل بالفلسفة األلمانیة
 ومارسته البرجوازیة األوروبیة في تعبئة المضطهدَین ضد اإلقطاع الدیني واالقتصادي والسیاسي فیتبین
 ضرورته للوصول لسیادة الحریة ولبناء المستقبل الوضاء للبشریة وإتالف ما في الفلسفة من نظریات قد

 تجاوزها الزمان وتطور العلم.

 هذا السالح الذي شنه ماركس وانجلس واالممیة االولى ضد رأسمالیة الفوضى والمنافسة وفورباخ یجب
 النهل منه لبناء وعي اجتماعي ناقد قادر على ایجاد التحلیل المناسب لألوضاع القائمة والحلول الصحیحة

 المطابقة لجذر المشاكل السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وللخروج من األزمات ذاتها
 لتجاوزها نحو بدیل أصلب ومطابق لتطور قوى االنتاج لتغییر عالقات الملكیة باالتجاه المطلوب مرحلیًا

 واستراتیجیًا.

 

 من زوایا الذاكرة

 الدكتور جون نسطة… الشیوعي القدیم المدمن
 

 (الجزء األول: 1939 - 1953)

 في الساعة العاشرة والنصف من صباح یوم األحد الواقع في الثالث من ایلول ١٩٣٩ قدمت في مدینة
 حمص، إلى هذا العالم المعذب. 

 وكانت أصوات بائعي الصحف تلعلع في شوارع المدینة...بدأت الحرب العالمیة الثانیة. 

 في یومها أعلنت بریطانیا وفرنسا الحرب على ألمانیا النازیة، بعد كانت األخیرة قد أدخلت جیشها إلى
 جمهوریة بولونیا المستقلة بقصد احتاللها بعد احتالل الجمهوریة التشیكیة قبل ذلك وسكوت الغرب أو

 التغاضي عنه. 

 احتار والدي ماذا سیطلق على من اسم. وأخیرا استقر الرأي بان اسم حرب هو المناسب. وهذا تقلید
 بدوي قدیم، یسمون أوالدهم، حسب المناسبة. فإذا ولد الطفل في الخمیس یسمونه خمیس أو في یوم

 الجمعة یسمونه جمعة او في النهار فیسموه نهار أو رمضان الخ. 
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 وكان من دواعي رغبة والدي بهذه التسمیة هو نهایة اسم حرب بحرف الباء، حیث كان أطلق على
 إخوتي الكبار وكنت آخرهم األسماء التالیة:

 أدیب، لبیب، فیلیب، منیب، مهیب. وكلها تنتهي بحرف الباء. 

 ومضت أشهر طوال وأنا أعرف بهذا االسم، إلى أن قدم من المكسیك، صدیق عزیز لوالدي اسمه حنا
 عیسى، ولم یرزق بأطفال على اإلطالق. فترجى والدي بأن یسمیني على اسمه وبانه سیعتبرني ابنه،
 وهو رجل ثري جدا. فوافق والدي وذهب الى دائرة النفوس لتغییر االسم وفي الطریق خطر بباله بأن

 اسم حنا قدیم ولم یعد مرغوبا به، فأسماني جون. 

 وهكذا االنسان لیس متاحا له ان یختار اسمه وال دینه وال لغته وال قومیته.

 مع بدایة الحرب بدأت أزمة اقتصادیة تعم العالم ومنه بلدنا سوریا. ولم تسلم عائلتي من هذا المصیر.
 كان والدي بعد عودته من المكسیك الذي عمل فیه مع اعمامه بالصناعة والتجارة، لمدة أربعة عشرة

 سنة، في العام ١٩٢١   قد جلب معه ثروة كبیرة جدا تفوق تصوري، فبنى قصرا جمیال بحي الحمیدیة
 في حمص بعد زواجه من والدتي روز عبود، فتاة جمیلة متعلمة تتقن اللغة االنجلیزیة، وتفهم الروسیة،

 من عائلة عریقة، حادة الذكاء، لبقة االسلوب، حسنة التدبیر بمنطق واع. وبعد عمله بالتجارة لفترة
 قصیرة ابتاع قریتین، الشومریة، والوریدة، وبنى في الوریدة قصرًا ومضافة واسعة وجعلها مركزه في

 الریف إضافة إلى سكنه في المدینة.

 كان والدي صبیًا في الرابعة عشر من عمره عندما سافر إلى المكسیك لعند أعمامه ورجع معهم
 وهوفي سن الثامنة والعشرین. رجل طیب القلب، كریمًا إلى حد التهور، ال یعرف طبائع الشرق، وال
 طبائع الفالح، التي ال تخلوا من الخبث احیانا، ال یعرف الكذب، وال یظن بأن اآلخرون یعرفوه ایضا،

 فلم یستطع أن یكون مزارعًا جیدًا، كما كان تاجرًا وصناعیًا ناجحًا في المكسیك من قبل. 

 بدأت أموره تتدهور إلى ان اندلعت الحرب وتوقف تصدیر القمح السوري إلى اوروبا، بسبب خطر
 الغواصات االلمانیة التي كانت تصطاد السفن في عرض البحر. ولم یعد، لهذا السبب ایضا، بمقدوره

 العودة إلى المكسیك بعد ان كان قد باع أكثر امالكه. وأصبح عملیًا بدون عمل وبدون أیة دخول. 

 كان فرش بیتنا، الذي حافظ علیه ولم یبعه، فرشا أرستقراطیًا بكامل معاني الكلمة، من السجاد العجمي
 النفیس، والموبیلیا الفرنسیة، والمالعق والسكاكین والشوك الفضیة، إلى البورسالن الصیني والفرنسي

 الخ یتناقض مع الواقع الفعلي المعاش. وكانت والدتي تسعى بكل جهدها الحفاظ على المظاهر الخارجیة
 الدالة على الیسر، رغم العسر الشدید. في هذا الجو المتناقض، بدأ وعیي المبكر، یشق طریقه، من دون

 أن أكون قادرًا على التفسیر. والوعي ینمو بتسارع في أجواء التناقضات. كنت أذهب إلى المدرسة
 وتتصدى لي المدیرة وتقول ارجع إلى البیت ودع أهلك یدفعون قسط المدرسة. ارجع إلى البیت وأخبر
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 والدي فیقول عد إلى المدرسة وقل للمدیرة بأن والدي من بنى هذه المدرسة، وهذا صحیحًا ولیس ادعاءًا،

 كنت أزور المدرسة األرثوذكسیة او الغسانیة، نسبة إلى دولة الغساسنة العرب المسیحیین. 

 كنت في الثامنة من العمر وانا أسیر بطرقات المدینة وأرى جموع الشحاذین، وأرى اصحاب العاهات
 والمعاقین، أتساءل لماذا الرب خالق البشر، تخلى عن هؤالء ولم یقم بواجباته تجاههم وهو ال یرى

 آالمهم وال یسمع لتضرعاتهم. كانت عالقتي بالرب مشوشة من ذلك الوقت وال تزال.

 كانت المدارس الخاصة االورذوكسیة االبتدائي واالعدادي والثانوي تقع في حي قدیم من أحیاء المدینة
 یسمى بستان الدیوان، وهو حي مسیحي اورذوكسي على الغالب، إن لم یكن كلیا، مليء بالحیاة

 والحركة، بسبب تواجد أعداد كبیرة من الطالب، ومن المحالت والدكاكین العدیدة، بما فیه محل كبیر
 یملكه خالي رفائیل عبود وأسسه والد جدي ألمي مخائیل في العام ١٨٦٠ وال یزال قائمًا إلى اآلن بإدارة

 ابن خالي مرشد عبود. 

 وفي محل خالي هذا كان بعمل، أجیرا شاب من ریف حمص الغربي، اسمه ابراهیم، وال أعرف كنیته.
 كان هذا الشاب ذو ثقافة عالیة من أدب وشعر ونثر، باإلضافة إلى معرفة وطیدة بالماركسیة ونظرتها

 الفلسفیة المادیة خصیصًا. كان في وقت الظهیرة وحركة البیع معدومة تقریبا، یحدثنا عن الجیش األحمر
 السوفیاتي وانتصاراته وبطوالته.

 بإعجاب كبیر. وعن خلق الكون. كان یقول مقولة بسیطة وغیر معقدة... شيء من شيء یوجد... شيء
 من ال شيء ال یوجد، معبرا عن عدم وجود خالق لهذا الكون.

 الذي ال یوجد له بدایة وال نهایة. 

 كان ابراهیم كل یوم یعطینا درسا جدیدا، نحن الفتیة الصغار المتواجدون حول باب محل خالي هذا. 

 كان في الشارع الرئیسي لهذا الحي یوجد ثالثة محالت للحالقة، لكل محل زبائنه حسب األعمار
 والطبقات االجتماعیة أیضا، محل لكبار السن، ومحل ألغنیاء الحي، ومحل للشباب وأكثرهم من الیسار.
 وهذه المحالت تشكل صالونات اجتماعیة وثقافیة ایضا تجتمع بها الناس، لیس بغرض قص الشعر فقط،
 بل لألحادیث والنقاشات وتناقل األخبار. وكان حالقي اسمه باصیل باخوص، أیضا شیوعیًا وقارئًا نهمًا.

 كنت من جلساء صالونه الدائمین. 

 في هذا الحي أیضا كانت تقع كنیسة األربعین شهیدا، أكبر كنائس حمص على اإلطالق. 

 ثمة عالقة البد من ذكرها، بین األرثوذكسیة وبین روسیا القیصریة، وامتدت عالقة المحبة هذه بدون
 وعي إلى روسیا السوفیاتیة. وكانت هناك أعیاد مسیحیة مثل عید السیدة العذراء وعید الصلیب، في هذا
 العید كان الشباب یشعلون نارًا عالیة تسمى الراموشة یتجمعون حولها وهم بغایة البهجة والسرور. وفي

 هذه األمسیة كان یقدم رجال من حي الحمیدیة یعمل نجارا وبنفس الوقت كان شاعرًا زجلیًا، وناشدًا
 مشهورًا، وهو قیادي في الحزب الشیوعي السوري في نطاق حمص. كان الشباب یتجمعون حول نظیر
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 بطیخ، هذا ولقبه أبو سلیم، ویحملوه على األكتاف في عراضة وهو ینشد.... عید الصلیب اهللا یعیده
 ویعیده (والشباب تردد من وراءه اهللا یعیده) وینصر السوفییت ویعیده...وینصر خالد بكداش ویعیده. إلخ 

 في هذه األجواء والمناخات كانت مدارج وعي واهتمامي، تتسع وتتكون. 

 في المدرسة االعدادیة والثانویة المشتركة، وفیها یسكن بعض الطالب بقسم الداخلیة، من قرى وبلدات
 سوریة متعددة، من تل تمر في الشمال السوري إلى السلمیة والسقیلبیة في ریف حماه، كنا خلیطًا من

 مجتمعات متعددة ومن أدیان عدة، كان یجمعنا بنفس الوقت، نزوعًا قویًا ضد دیكتاتوریة أدیب
 الشیشكلي، وكانت تخرج مظاهرات حاشدة إلى الشوارع تنادي بالحریة. وكنت أشارك فیها إلى جانب

 الطالب الشیوعیین، وكانت مجموعة تسیر إلى جانب البعثیین األقل حضورا. 

 في صیف ١٩٥٣ دعاني أحد الطالب من قریة قطینة الى القدوم لغرفة كان یستأجرها في حي بستان
 الدیوان، بغرض تأسیس خلیة شیوعیة ننتظم بها، لبیت الدعوة فورًا وبسرور عارم. وفي هذه الغرفة

 البسیطة والصغیرة كان یجلس رجًال لم أكن أعرفه من قبل، ولكنه مریح جدًا، هاديء ومتواضع، عیناه
 تنطق بالود والمحبة والحنان. 

 عرفنا عن اسمه الصریح.... ظهیر عبد الصمد. 

 كان من الحضور عدد من طالب مدرستنا أذكر إلى االن، بعد أكثر من ٦٧ عاما، أسماء بعضهم، ال
 أعرف فیما إذا كانوا على قید الحیاة أم ال، وهم:

 فاضل هدیب. 

 فایز سمعان. 

 موسى طعمة. 

 عادل سلوم. 

 عون جبور وهو الیزال من اصدقائي المقربین، طبیب نسائي، مقیم في المانیا. 

 بدأ االجتماع بالقول بأنه شرف كبیر لإلنسان بان یحمل لقب شیوعي ومن ثم قام الرفیق ظهیر بشرح
 معنى الفرقة الشیوعیة ومهامها وتدرجاتها في التنظیم الحزبي من الفرقة الى اللجنة الفرعیة ثم اللجنة

 المنطقیة إلى اللجنة المركزیة وأخیرًا إلى المكتب السیاسي واألمین العام خالد بكداش. 

 وقال بأن على فرقتنا أن یكون لها مسؤولها أي أمین الفرقة ومسؤول مالي ومسؤول ثقافي. ولها
 اجتماعات دوریة سریة جدا. 

 وأذكر بأنني أصبحت مسؤوًال ثقافیًا. 
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 ثم حدثنا الرفیق ظهیر عن أهمیة الثقافة الماركسیة وكونها هي اللحمة التي تجمع كل أعضاء الحزب
 وتصهرهم إلى كیان واحد یناضل من أجل الحریة والدیموقراطیة ومن أجل بناء االشتراكیة. وقام

 بتوزیع كتاب " أسس اللینینیة" للرفیق ستالین وأن علینا البدء بمطالعته والتدارس حوله في كل اجتماع
 أسبوعي للفرقة. وبعد فترة أعطانا كراسًا صغیرًا للرفیق لیو تشاو شي (رئیس الصین بین عامي 1949

 1966) وعنوانه "كیف تكون شیوعیًا جیدًا؟".

 

 

 

  موقعنا على اإلنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

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