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االفتتاحیة:

حدود النضال المطلبي االقتصادي

والھجوم على رئیس الوزراء ووزیري التموینیقوم الموالون للسلطة السوریة اآلن بتصویب سھام النقد
%80إفقارإلىأدىالذيالسوريلالقتصادالمتسارعالتدھورمسؤولیةالثالثةویحملونوالكھرباء

في السلطة السوریة وھؤالء الموالونمن الشعب السوري من دون أن یصوبوا على الطابق األعلى
االدارة" وال یؤمنون بأن ھناك أسباب رئیسیةیعتقدون بأن األزمة االقتصادیة سببھا "الفساد" و "سوء

الطبقي الموجود في السلطة السوریة طوال نصفلألزمة تتعلق بالبنیة السیاسیة للسلطة وال بالتحالف
في السلطة وبین فئة رجال األعمالقرن مضى من الزمن بین أصحاب القرار السیاسي-االقتصادي

رأسمالیة واضحة المعالم.والصناعیین والتجار الذین أصبحوا بالسنوات األخیرة طبقة

یشتركون مع الموالین للسلطة في ذلكبالمقابل ھناك شیوعیون من أحزاب "الجبھة" الموالیة للسلطة
الوزراءرئیسنائبعلى2010-2004فترةفيالنقدسھامیركزونیجعلھمكانالذیناالعتقاد

للسیاسات اللیبرالیة االقتصادیة التيللشؤون االقتصادیة عبدهللا الدردري ویعتبروه األب الشرعي
الشرعياألبھو2005عامالمنعقدالبعثحزبمؤتمربأنعمداًیتناسونوكانواالسلطةانتھجتھا

لتلك السیاسات.

ھو جوھر برنامجھمھؤالء الشیوعیون یرون بأن النضال المطلبي االقتصادي
السیاسیة السوریة القائمة بشكل جذريالسیاسي-االقتصادي-االجتماعي، وال یرون بأن تغییر األوضاع

یشاركھم بھ أیضاً موالو السلطة السوریة الذینھو المدخل إلى التغییر االقتصادي-االجتماعي، وھو ما
الكثیر منھم قد اكتوى بنار األزمة االقتصادیة.

ومنذ المؤتمر الخامس للحزب المنعقدنحن في الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) كان رأینا
الذيالدولة)رأسمالیة(نظامبأنالداخلي"الوضع"موضوعاتوثیقةوعبر1978أولكانونفي

منوأنھالسیاسیةللسلطةالجیشلتوليأدىعسكريانقالبمدخلھكانقد1963آذار8بعدانبنى
السوریة ومحو البنیة القدیمةخالل ھذا الباب تم تحویل وتغییر البنیة االقتصادیة-االجتماعیة-الثقافیة

وأوائل الستینیات ومعھا بنیتھاللسلطة السوریة التي كانت في األربعینیات والخمسینیات
االقتصادیة-االجتماعیة-الثقافیة.

إلى تغییر األوضاعلذلك، طرحت تلك الوثیقة (الدیموقراطیة السیاسیة) كمدخل
معارضسوريحزبأول1978بعامحزبناوكانلبلدناالسیاسیة-االقتصادیة-االجتماعیة-الثقافیة

نظامبأنتنبأ1978عاممنذوحزبنا،1963آذار8بعدمامرحلةفيالسیاسیة)(الدیموقراطیةیطرح
ثم10المرسوممع1991عامبدأتالتياالقتصادیةاللیبرالیةنحوانتقالیةمرحلةھوالدولةرأسمالیة

السوریةاألزمةفترةفيالمعالمواضحبشكلتتبلورأنقبل2005و2004بعاميتعمقت
والتعفیشالنھبوعبراألزمة)(اقتصادخاللمنكثیفاًرأسمالیاًتراكماًأتاحتالتي2011-2021
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وتجارة التھریب وھو ما جعل المجتمع السوري في حالة انقسام طبقي حاد لم یشھد مثیالً لھ منذ استقالل
.1946عامفيفرنساعنالبالد

الوضع االقتصادي-االجتماعي في مرحلةیمكن أن تكون، وھي كذلك بالتأكید الدراسات التي تشرح
ولتبیان التنضد الطبقي في المجتمع ولكنھا(االستبداد السیاسي) مفیدة من أجل تشریح األوضاع القائمة

ببنیة السلطة السیاسیة، وإن لم یشرلن تكون ذات فائدة أو تصیب الھدف إن لم یربط الوضع االقتصادي
السیاسیة وتحالفاتھا الطبقیة.فیھا أویتم ربط معطیاتھا االقتصادیة مع تلك البنیة للسلطة

و (االجتماع) و (الثقافة)، وال نؤمن بأنفنحن نعتقد بأن (السیاسة) ھي المدخل إلى تغییر (االقتصاد)
أوضاع من االستبداد السیاسي بل نؤمن بأنالنضال المطلبي االقتصادي مجدیاً في مرحلة تسود فیھا

السیاسیة) ھو ما یفتح أرضیة خصبةتغییر األوضاع نحو االنتقال من (االستبداد) إلى (الدیموقراطیة
لصالح الطبقات والفئات الفقیرة في المجتمع الذيلبدء النضال المطلبي االقتصادي ویجعلھ منتجاً ومثمراً
موقع سیاسي یكون في حالة اندماج عضوي معستخوض وقتھا نضاالً طبقیاً یكون مربوطاً بتخندقھا في

نضالھا المطلبي االقتصادي.

عولمة االقتصاد الوطني

للعمل االقتصادي وفتحت األسواق العالمیةبدایة ال بد من القول أن العولمة  قد طرحت منافذ جدیدة
في العالم، وبلورت مجرة اقتصادیةوأصبح ھناك نوع من االرتباط االقتصادي الوثیق بین األسواق

اقتصاد منعزل بالمطلق، فأي تغیر مرتبطتربط كل اقتصادیات العالم ببعضھا البعض، فلم یعد ھناك
االقتصادیة للدول تتصدر للدولبسوق مالي أو غیر مالي یؤثر على غیره من األسواق، فاألزمات
في العالم، فالعولمة قد جعلت من العالماألخرى من خالل الحلقات المترابطة بین األسواق واالقتصادات

واالقتصادات مشكلة ما یسمى االقتصادقریة صغیرة وأصبحت األسواق بھا مرتبطة ببعضھا البعض
بھا من إنتاج سلعي صغیر وقومي.العالمي إلى حد ما، متجاوزة الخصوصیات القومیة وما یرتبط

االقتصادي في العدید من الدول والمجتمعات انتھىننتقل إلى الوضع في بالدنا، ویجب القول إن االنفتاح
من خالل سیاسة االنفتاح االقتصادي نوع منإلى الدیمقراطیة والتغییر السیاسي الدیمقراطي، فأصبح

قرار، فھل االنفتاح االقتصادي الذي بدأالدیمقراطیة التي فرضت نفسھا من خالل وجود أكثر من مركز
یسمى مراكز القرار؟ أم أن االنفتاحفي بالدنا سینتھي للدیمقراطیة وتشكیل مجموعات تشكل ما

االقتصادي سیقود لتشكیل ما یسمى الدیمقراطیة اللصوصیة؟

االستجابة للشروط الدولیة لكن من غیر أن تقودالسلطة في بالدنا تحاول منذ بدایة االنفتاح االقتصادي
سوریا بین االنفتاح االقتصادي والتغییرھذه االستجابة إلى التغییر السیاسي، ففصلت السلطة في
قرار من فوق ولم تشارك في صناعتھ القوىالسیاسي، وال شك أن االنفتاح االقتصادي بحكم انھ جاء

النھب المتوحش أو االنفتاح المتوحش، فلم یراعىالسیاسیة الوطنیة والدیمقراطیة والشعبیة ھو ما یسمى
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من خالل ھذا االنفتاح مصالح الفئات الفقیرة والمتوسطة في المجتمع بل جاء استجابة لشروط دولیة لمنع
تغییر السلطة كما حصل في العراق.

تتشارك في صیاغتھ القوى الوطنیةال شك أن االنفتاح االقتصادي المبنى على أساس رؤیة وطنیة
والرفاه وبناء اقتصاد وطني متماسك، فقط إذا ماوالدیمقراطیة الشعبیة سیؤدي إلى تأمین نوع من الرخاء

اقترن في صیاغتھ على أساس إجماع وطني كامل.

األوروبي والبنك الدولي ومنظمة التجارةفالسیاسة االقتصادیة االجتماعیة المتبعة وفق شروط االتحاد
ال تشارك قوى المجتمع المدني من أحزاب وكافةالعالمیة ال تشكل رافعة لالقتصاد الوطني ما دام القرار
المتبعة أثبتت فشلھا وفشل رؤیتھا لتشكیل نوع منالمنظمات المدنیة التي یعنیھا ھذا األمر، فھذه السیاسة
كلھا بل جاءت وفككت الروابط االجتماعیةالواقي لألزمات االقتصادیة العالمیة واألوضاع العامة

ھذه األوضاع بالتطرف الدیني تارة وتارةوعززت عبادة المال واالنحالل القیمي، فأصبح الرد على
العامة بمجموعھا على قوى المجتمع المدنيأخرى بتسید النزعة االستسالمیة التي فرضتھا األوضاع

إضافة للفشل الذریع بتنظیم الحواملمما سبب نوع من أنواع الشلل السیاسي ونخبویة العمل السیاسي
السیاسیة نتیجة عدم وجود تصورات وطنیةاالجتماعیة للبرنامج الدیمقراطي السوري وانتشار العدمیة

لصالح قوى خارجیة، وھناك القلیلجامعة یؤدي للتغییر الدیمقراطي، بل ھناك اصطفافات واستقطابات
مما قد استطاع الحفاظ على ھویتھ الوطنیة الجامعة.

العامة والخاصة وتدمیر واسع للبنیة التحتیةفالحل المقترح اآلن في ظل انھیار المؤسسات االقتصادیة
طاقات إنسانیة مبدعة وخالقة واستمرار المأساةواالفتقار للقوى العاملة وحالة النزوح إضافة لخسران

التحول الدیمقراطي وإنھاء المأساة الوطنیةالسوریة بشكل عام، ھو حشد كل الطاقات الممكنة في سبیل
تحالف وطني عریض مع كافة الفئات التي لھاذات األبعاد الدولیة واإلقلیمیة ومحاولة تشكیل أكبر

لحل ھذه األزمة التي سببت أكبر ضرر منذمصلحة في إنھاء األزمة الوطنیة، وتشكیل الجسور الالزمة
العقل بالوصول لحل تسووي ینھي زمنالجالء إلى اآلن على كافة المستویات، واإلنصات لصوت
الرابطة الوطنیة بین السوریین جمیعا في كلاالستبداد ویؤسس لمصالحة وطنیة عادلة، وإنتاج وتجدید
بناء العدالة والمدنیة والدیمقراطیة.الخنادق، إلعادة تشكیل مفھوم الوحدة الوطنیة من خالل

المسألة الطبقیة على جدول أعمالھاتطرح ھذه المھام على قوى الیسار وخاصة الماركسیة بإرجاع
بالترادف مع المسألة الوطنیة والدیمقراطیة.
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تھریب النفط إلى تھریب الذھب إلى تقویض البشر

الدكتور عارف دلیلة

من صفحتھ على الفیسبوك

ولبنان، وانا اسمیھ "التھریب الرسميفي حدیث مھم للمحامیة بشرى الخلیل حول التھریب بین سوریا
طوال عمرنا "عایشین سوا!"، طبعاجدا المعترف بھ على اعلى المستویات في البلدین" باعتبارنا

بالضراء دون السراء!

وان كانت ال تغني عن سماع كاملسأقتطف كلمات ووقائع قلیلة من حدیث المحامیة بشرى خلیل،
االختالف بالرأي، بالنسبة للمختلفین. تقولحدیثھا الثمین، سواء من موقع التوافق، أو حتى من موقع

(وإضافة بعض الكلمات من عندي ال تغیر شیئاً في المعنى):

لبنان إلى سوریة، وباألخص في ظروفالتھریب من سوریة إلى لبنان أكبر بكثیر من التھریب من
العام الماضي، حسب كلمات صرافالحرب التي تعیشھا سوریة منذ أكثر من عشر سنوات. ففي

"السبائك"الذھبمنطن١٠منأكثربشراءلوحده،قام،انھجیدا،المعروف(فالن)ھوواحدبیروتي
من مھربین سوریین!

علمناواذابقلیل،أونصة٣٢مناكثریساويالذھبمنالكیلوكانإذاالتقریبيوبالحساب(وأضیف:
الذھبمنالكیلوقیمةفتكونأمریكیا،دوالرا١٨٠٠حولتتراوحاألنالذھبأونصةسعرأن

بالدوالر:

سعرحسبالسوریةباللیراتوتعادلدوالر،وستمائةألفوخمسینسبعا١٨٠٠×٣٢=٥٧٦٠٠
للدوالر:لیرة٣٢٠٠حواليوھواألنالسوقفيالجاريالصرف

سوریةلیرةألفوعشرینوثالثمئةملیوناوثمانینوأربعةمئة١٨٤٣٢٠٠٠٠=٣٢٠٠×٥٧٦٠٠
للكیلو غرام الواحد من الذھب.

التيطن)١٠العنالزیادةعنللحساب،تسھیال(وسأتغاضى،الذھبمنطن١٠ألقیمةوتكون
من الثروة السوریة المخزونة بالذھب علىاشتراھا صراف لبناني واحد فقط من المھربین السوریین

١٠،٠٠٠×١٨٤،٣٢٠.٠٠٠فقط:واحدعاموخاللالممتدة،والعصوروالقرونوالعقودالسنینمدى
سوریة،لیرةملیونومئتيملیاراوأربعینوثالثوثمانمائةألف١٨٤٣،٢٠٠،٠٠٠٠٠٠=ذھبكیلو

وخمسةوستمئةملیاراتخمسة٥،٦٣٥،٠٠٠٠٠٠للدوالر=لیرة٣٢٠٠÷األمریكيوبالدوالر
وثالثین ملیون دوالر أمیركي! وھذا في عام واحد فقط!
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اذاً، باألسماء واألرقام المجردة وعلى الھواء مباشرة وبكالم دقیق للصراف المعروف باالسم، ولیس ھو
متھم قانونیا بشيء، وبكلمات موثوقة منقولة عنھ، لیست من شخص أو من موقف معاد الحد، بل

بالحسابات الباردة المجردة:

المھرب (في العام الماضي فقط!) تزید عنإن قیمة ما اشتراه صراف بیروتي واحد من الذھب السوري
خمسة ونصف ملیار دوالر أمریكي!

الرسمیة من قیم الصادرات الرسمیة التيلم نتحدث، بعد، عن الثروات المھربة من سوریة عبر القنوات
رائحتھا أو یكحل عینیھ بمنظرھا على مائدتھیتشھى الشعب السوري المحروم الیوم لیتذوقھا أو لیشم

التي تغتصب، اقتصادیا، من بین یدیھوفي براداتھ التي أصبحت كلھا خارج العمل، ھذه المنتجات
عاش سنین طویلة كانت فیھا حتىوتستنزف وتصدر من أرضھ ومن نتاج كدح عمالھ وشعبھ الذي

ولم نأت، بعد، على ذكر التھریبات إلىموائد فقرائھ عامرة بأطایب بلدھم وثمرات كدحھم، ھذا
دوالرات الشعب اللبناني، والمعترف بھاالمصارف اللبنانیة التي تتبخر ھذه األیام، مع مئات ملیارات

بلدھم،وإخراجالسوریینومجاعةالدولةإفالسعنالمسؤولیةلتحمیلھادوالر)ملیار٤٠_٣٠(رسمیا
ولم اتحدث عن ما اشتراه جمیعدولة وشعبا، من التاریخ والجغرافیا، عن سابق وعي وتصمیم،
الثروات اآلثاري من مكتنزاتالصرافین من مكنوزات الشعب السوري، ولم اتحدث عن قیمة
وأنامل الشعوب السوریة، والتي كانتالحضارات التي قامت على األرض السوریة وصنعتھا عقول
وحوش وجراد األرض البشریین الھمجمحمیة تحت أطباق األرض الحنون وبقیت متخفیة عن أعین

أنحاء العالم وتباع بأثمان باھظة، وغیر ذلكالحالیین، وھي الیوم تنتقل بین األیادي السوداء في مختلف
الذھب منھا فقط، الذي اشتراه صرافالكثیر والھائل من ثروات الشعب السوري، التي تزید قیمة

التصرفي السنوي ألكثر من ثلث الشعببیروتي واحد، فقط، في عام واحد فقط، مجموع الدخل القومي
النھابین والمھربین وسارقي الدولة والشعب منالسوري، في سوریة بأربعة أطرافھا، طبعا بعد استثناء

"طبقة أسیاد العبید"!

واغتصابنھببعدالمدقعالفقرخطتحتالسوريالشعبمن%٩٠منأكثریعیشعندماإذن،
ذوي الدخل المحدود الحقیقیة الرسمیة عنحقوقھم، وعندما ال یزید متوسط الرواتب واألجور ومداخیل

في الشھر فقط ، وعندما یكتشفون طفلتینتكالیف ضرورات البقاء على الحیاة لیومین أو ألربعة أیام
یقول فیھا انھ یعجز عن إبقائھن على قیدمرمیتین على حافة الموت جوعا، مع رسالة مبكیة من أبیھما

احد غیره فعل ذلك وإنقاذھن من الموتالحیاة بسبب عجزه عن إطعامھن، وألنھ یرجو أن یستطیع
المصیر، ولكنھن، وأھالیھن، ینتظرن(وھناك على أرض سوریة اآلن مئات اآلالف یشاركھن نفس

مدینة في التاریخ، كانت تلقب بـ "جنةمالك الموت بصبر أیوب) على مدخل احد المستشفیات في اقدم
خوفا من غرق قدمھ في نعیمھا وعدم العودة إلىهللا على األرض"، ولم یدخلھا النبي بقافلتھ التجاریة

بأربعین عاما، حتى سمیت األرضمھبط الوحي في مكة، وھو ما حصل لمغتصب خالفتھ، بعد وفاتھ
أدراجھ عنھا ب "القدم" وھو حالیا حي ضخمالتي وضع فیھا أخر قدم خطاھا عند طرفھا قبل أن یعود
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من أحیاء دمشق، لكنھ منكوب حتي العظم ھذه األیام، عند ذلك كلھ، كیف یمكن ألنسان یحمل ذرة عقل
الجافة وبدم بارد؟وضمیر أن یتعامل مع "النكبة السوریة العظمى" باألرقام

والشيء بالشيء یذكر!

في الثمانینات في إطار ندوة الثالثاءإن ما ذكرتھ المحامیة بشرى الخلیل یعیدني إلى ندوة عقدناھا،
ما یلي:االقتصادي السنویة في المركز الثقافي بدمشق، قلت فیھا

إلى الدول المجاورة، وعندما كانت الجرائدتكثر األحادیث ھذه األیام عن سرقة النفط السوري وتھریبھ
مفتعلة في األرقام المتداولة عن تھریب النفطالسوریة تنشر لمسؤولین نفطیین لدینا بأن ھناك مبالغات

مالیین لیتر!السوري، إذ ال تزید الكمیات المھربة سنویا عن أربعة

قلت:

لكنھا جمیعھا عمیت عن رؤیة ما رأیتھ،لدى السلطة عدد ھائل من المشتغلین في الجمارك واألمن،
عبر معبر (باب الھوى) إلى تركیا وعندبالصدفة، وانا مسافر، ألول مرة، إلى اسكندرون وأضنة

فلم أر غیر باص واحد طویلعودتي عصرا وقبل المغرب وصلت إلى كراج الحافالت في أنطاكیة،
واصعد إلى الباص. نظرت فلم أر فیھ أيوفارغ، فسألوني: إلى اجن؟ قلت: إلى حلب. قالوا: تفضل

االنطالق فورا؟ قلت: نعم! قالوا اصعد وسنتحركراكب. قلت: ادن متى سیمتلئ وینطلق؟ قالوا: أال ترید
فورا! صعدت وتحرك الباص بي وحدي نحو حلب!

بالوقود" عند محطة الوقود الوحیدة عندوما إن دخلنا األراضي السوریة حتى وقف الباص ل "یتزود
ساعة كاملة، بحیث مأل الباص حوضالمعبر في الجانب السوري. وقد طالت مدة التزود بالمازوت
سیادتي إلى حلب، إلى تركیا، فورا،معلق في اسفلھ یتسع لخمسة آالف لیتر لیعود بھا بعد إیصال

لیتر٥٠٠٠سعربینالفارقعلىالسوریةالدولةخزینةومنالسوريالشعبأموالمنویحصل
في سوریة إلى دون ثلث قیمتھا فيمازوت مدعوم في سوریة، تحت غطاء انخفاض الرواتب واألجور

في السوق العالمیة، والمجاورة التي یباعالدول المجاورة (تركیا، وحتى لبنان واألردن!) وبین سعره
وبالفعل، صدقوا وأوصلوني لوحدي إلىفیھا غیر مدعوم، والذي یبلغ ثالثة أضعاف سعره في سوریة،

حصیلة السرقة من رحلة واحدة مسؤولوحلب، لیعود الباص بسائقھ ومعاونھ إلى الحدود حیث یتقاسم
من أصحاب المناصب المسؤولة. ما الالجمارك وأصحاب باصات التھریب، وصاحب المحطة وشركاه

یقل عن عشرة آالف دوالر!

وانا اجمع واضرب واحسب، حتى خمنت،وطیلة الطریق، وبضغط من الغوایة االقتصادیة األكادیمیة،
ومن باص تھریب واحد لسفرة واحدة، إنومن مشاھدة واحدة وبالصدفة ومن معبر واحد في سوریة،

إلى تركیا، ال یقل عن ملیون إلى ملیوني لیترالتھریب من ھذا المعبر، وحده، للنفط، وحده، من سوریة
مع فارق "بسیط !"، وھو انھ یتحقق فيشھریا، أي نفس الرقم الذي ذكره المسؤول النفطي في جرائدنا،

المعابر ومع جمیع الدول المجاورة ، فالرقمشھر واحد ومن معبر واحد فقط ، أما في سنة، وعبر جمیع
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یرتفع إلى مئات المالیین، وربما ملیارات اللیترات من الوقود السوري المدعوم "حبا بالفقراء
الوصایة التي یتقاسم أربابھا،السوریین؟" وترجمت ھذا "الحنان!" الذي تكنھ السلطة وأجھزتھا

في منطقة الزبداني وحمص وغیرھا،محاصصة، محطات الوقود، واألنابیب الممدودة عبر الحدود
العابرة للحدود السوریة وللدولة والشعب في سوریة!

من قبل المسؤولین "ذوي األیادي األمینة"أما حصیلة النھب، من ھذا المزراب فقط، وھو نھب "رسمي"
فیمكن التوصل إلیھ من خالل ضربعلى ثروة الدولة والشعب في سوریة ، "أیام كنا عایشین!"،

النفطیة والرشاوى من تعاقدات واقتسام عوائدملیارات اللیترات من النفط المنھوب عبر جمیع أنشطتنا
بینما ال یتقاضى مواطنونا، وكذلك موظفوناواستخراج ونقل وخزن وتصفیة والبیع بأسعار مخفضة، ھذا

تتقاضى خزینتنا من ھذه الثروة إال "ما تیسر،وعمالنا الشرفاء إال القوت الضروري للعیش اآلدمي، وال
تماسیح الفساد والتھریب خارجفسنصل إلى رقم مواز لكل ھذه المشفوطات یذھب لتغذیة حسابات

الحدود!

الذین كانوا یشتركون في ھذه الندوات،وبعد أیام من حدیثي ھذا في تلك الندوة، یخبرني أحد الزمالء
آنذاك، وكان واحدا من أساطین الفسادوكان یشغل منصب معاون وزیر الصناعة، إن رئیس الوزراء،

في ھذا المنصب، وال یغیر شیئا من ذلكفي سوریة، وألنھ كذلك، كان أطول رؤساء الوزراء عمرا
كونھ بعد ذلك عزل من منصبھ وبتھمة الفساد!

ألنھ، وفي غمرة التناطحات التي تحصل، فيثم، وقبل أن یمثل أمام القاضي "انتحر" وطوي أمره، ربما
على جمیع المستویات الحكومیة السیاسیةلحظات مفصلیة، بین أركان الفساد، قام بإصدار تعمیم وزع

في المركز الثقافي، وقد أعطاني الزمیل،واإلداریة یسرد فیھ القصة التي قمت بسردھا في إحدى ندواتنا
وصلھ، والذي یبدأ بعبارة " قال الدكتورمعاون الوزیر، نسخة عن تعمیم رئیس مجلس الوزراء الذي
فان ذلك لم یستوقف أو یثر اھتمام احد، بلعارف دلیلة .... حتى نھایة القصة التي رویتھا… وبالطبع

تحیق بالشعب من تدھور إلى أخر حتىاستمر النھب والتھریب في تصاعد وتضخم، واستمرت الضائقة
في قائمة األمم التي تشغلھا، إلى جانب سوریةأصبحنا ، دولة وشعبا، نحتل أحد األمكنة الثالث األخیرة

غذاء العالم، كما یتفاخر إعالمنا العربي،الشماء، سودان النمیري والبشیر (الصدیقین!)، بلد احتیاطي
والجزئرة" نائب الرئیس، (والمتھموالصومال المتصومل، الذي اتھمنا بدفع سوریة إلى "الصوملة

باإلصالح السیاسي واالقتصادي الوطني الدیمقراطيبالخیانة والفساد، الحقا بعد انشقاقھ)، عندما طالبنا
سیفوزون،واتھامناباعتقالناأنھمظنواالذي،٢٠٠١_٢٠٠٠عاميوالمغدورالواعددمشقربیعأبان

باإلصالح، بعد أن تنمروا لمدة عشرولم یتحسبوا أنھم سیواجھون بھبة شعبیة ال حدود لھا تطالب
سوریة إلى وضع یجعل البلدین المتھمین.سنوات ضد أعداء الفساد المطالبین باإلصالح، حتى جروا

غیر المسبوقة في التاریخ!(الصومال والجزائر، وغیرھما) یحذرون شعوبھم من "السورنة"

لإلحصاء، وھذا ما أرد بھ على من یسألني عنأن ھذه الخسائر المادیة واإلنسانیة والمعنویة غیر قابلة
خسائر سوریة وعن تكالیف إعمارھا!
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ما أكبر حظوظ أعداء أمتنا بمن یتنطعون لقیادتھا، دون خجل أو وجل، إلى االنقراض!

ھذه ھي "الثورة" وتعریفاتھا

نادر عازر

كانت متوقعة للبعض ومفاجئة للبعض اآلخر.شھد تاریخ البشریة الطویل، حركات ثوریة كبیرة ومعقدة،
المحفزة، كما شملت نتائجھا تغییراتوتفاوتت بشكل كبیر في أسالیبھا ومدتھا الزمنیة وأیدیولوجیتھا

والثقافیة، وعادة ما كان ذلك استجابًة لحكمواسعة في واالقتصاد والمؤسسات االجتماعیة والسیاسیة
األثریاء).أوتوقراطي ساحق (حكم الفرد) أو حكم بلوتوقراطي (حكم

حد التناقض، عندما وصف بعضھافاختلفت التعریفات والتفسیرات لھذه الظاھرة، ووصلت إلى
أیضاً حول ما یجري اآلن في الدول العربیةبانقالبات عسكریة وأخرى بثورات. وحدیثاً، زاد الجدل

أو حراك شعبي وانتفاضة أو ثورةوسوریا حیث یسمیھا البعض مؤامرة خارجیة ومخططات إمبریالیة
وربیع عربي.

وعند العودة إلى القرون األخیرة، تبرز ثورات عدیدة ومنھا:

).١٧٨٣-١٧٧٥(األمریكیةالثوریةالحربخاللمنالمتحدةالوالیاتإنشاء●
).١٧٩٩-١٧٨٩(الفرنسیةالثورة●
).١٨٢٦-١٨٠٨(األمریكیةاإلسبانیةاالستقاللحروب●
.١٨٤٨عاماألوروبیةالثورات●
.١٩١٧عامالروسیةالثورة●
.١٩٤٦عامالصینیةالثورة●
.١٩٥٩عامالكوبیةالثورة●
.١٩٧٩عاماإلیرانیةالثورة●
.١٩٨٩عامالشیوعیةاألنظمةأسقطتالتياألوروبیةالثورات●

في تفسیر حدوث الثورات وإیجاد التعریفات لھا،وبالنظر إلى المفكرین الماركسیین فإنھم ساھموا كثیراً
وأثروا فكریاً بشكل عمیق، وقّسم معظمھم الثورات إلى:

ما قبل رأسمالیة.●
برجوازیة مبكرة.●
برجوازیة.●
برجوازیة دیمقراطیة.●
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برولیتاریة مبكرة.●
اشتراكیة.●

الحدیث الثورة ومفھومھا؟لكن ماذا قال الفكر الذي سبق الماركسیة؟ وكیف یرى الفكر

ف العلوم السیاسیة الثورة على أنھا تغییر جوھري ومفاجئ نسبیاً في السلطة السیاسیة والتنظیمُتعرِّ
ضد الحكومة، عادًة بسبب قمع ملموسالسیاسي والمؤسسات االجتماعیة، وتحدث عندما یثور السكان

(سیاسي، اجتماعي، اقتصادي) أو عدم الكفاءة السیاسیة.

استدارة.أوانعطافةrevolutioثورةكلمةتعنيالالتینیةوباللغة

REVOLUTION

العامة من مختلف جوانبھا.تعني كلمة ثورة في االنكلیزیة تغییراً شامالً في األوضاع

في كتابھ "السیاسة -الخامس" إلى نوعین:الفیلسوف الیوناني أرسطو، قّسم الثورة، بمفھومھا السیاسي،

آخر.إلىدستورمنكاملتغییر-١

قائم.دستورتعدیل-٢

١٤٥٠عامإلىاالجتماعيالنظامفيالمفاجئالتغییرسیاقفي"ثورة"لكلمةموّثقاستخدامأولویعود
إنجلتراملكاستبدالوصففي١٦٨٨عامبحلولللمصطلحالسیاسياالستخدامترسیخوتماألقل.على

اسم "الثورة المجیدة".جیمس الثاني بولیام الثالث، وقد أطلق على ھذه الحادثة

كبیرة خارج المجال السیاسي، مثل التحوالتتم استخدام مصطلح الثورة أیضاً لإلشارة إلى تغییرات
التي یمكن أن یكون بعضھا عالمیاً، بینمااالجتماعیة والثقافیة واألدبیة والفلسفیة والعلمیة والتكنولوجیة،

تأتي الثورة الصناعیة والثورة العلمیةیقتصر البعض اآلخر على بلدان بمفردھا. وفي ھذا السیاق
والثورة التجاریة والثورة الرقمیة.

ق بین:المؤرخ والمنّظر السیاسي الفرنسي الكیس دو توكفیل فرَّ

ال تسعى فقط إلى إقامة نظام سیاسي جدید بل إلىالثورات السیاسیة، والثورات المفاجئة والعنیفة التي
تغییر المجتمع بأكملھ.

عدة أجیال إلحداثھا (مثل التغییرات فيالتحوالت البطیئة والشاملة للمجتمع بأسره، والتي تستغرق
الدین).

رئیسیتین في القرن الثامن عشر، الفرنسیةأما المنّظرة السیاسیة حنة آرندت قّدمت مقارنة بین ثورتین
بأن الثورة الفرنسیة كانت كارثة، وأنواألمریكیة. وعارضت وجھات نظر ماركسیة ویساریة ُمجادلة
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نقطة التحول كانت عندما رفض القادة أھدافھم في الحریة، من أجل التركیز على التعاطف مع الجماھیر
قادتھا.واالكتفاء بمطالبتھم بالخبز بدل العمل، فنسي الناس أسماء

كانت ناجحة، حیث لم یخن المؤسسون أبداً ھدففیما الثورة األمریكیة، التي تم تجاھلھا إلى حد كبیر،
خلق جماھیراً تساعد على العمل، فیتذكرالتحرر الدستوري، وكانوا فاعلین حقیقیین، وأن دستورھم

الناس أسمائھم دوماً.

الحكومات الدیمقراطیة في جمیع أنحاء العالم،تفاءلت آرندت بالحركات الالعنفیة التي من شأنھا أن تعید
الماركسي إریك ھوبسباوم، انتقدھا قائالً إنواتضح أن تنبؤاتھا صحیحة إلى حد كبیر. إال أن المؤرخ

الثورة الروسیة بشكل خاطئ، وأننھجھا انتقائي، واستبَعدت ثورات لم تحدث في الغرب، ووصَفت
القدیمة.مفھومھا المعیاري للثورة یعتمد على المثالیة الفلسفیة

سكوكبول عّرفت الثورة بأنھا "تحوالت سریعةوفي الفكر المعاصر، فإن عالمة االجتماع األمریكیة ثیدا
بالثورات الطبقیة من أسفل"، وعَزت الثوراتوأساسیة لدولة المجتمع وھیاكلھ الطبقیة مصحوبة جزئیاً

الدنیا.إلى اقتران صراعات متعددة تشمل الدولة والنخب والطبقات

تیلي، بین:ومن جھتھ، یفّرق عالم االجتماع والسیاسة األمریكي تشارلز

والحرب األھلیة، والثورة، والثورة الكبرىاالنقالب (أي االستیالء على السلطة من أعلى إلى أسفل)،
السیاسیة، مثل الثورة الفرنسیة عامالتي تغّیر الھیاكل االقتصادیة واالجتماعیة وكذلك المؤسسات

.١٩٧٩اإلیرانیةاإلسالمیةوالثورة،١٩١٧عامالروسیةوالثورة،١٧٨٩

التالي:فیما صّنف الباحث األمریكي مارك كاتز الثورات على النحو

رائداً في قیام موجة ثوریة، مثل االتحادمركزیة: في دول عادة من القوى العظمى، التي تلعب دوراً
السوفییتي، وألمانیا النازیة، وإیران اإلسالمیة.

ثورات طموحة تعقب الثورات المركزیة.

الثورات التابعة أو "الُدمیة".

.١٩٦٩عامبعدوالصینالشیوعیة،یوغوسالفیامثلالتنافسیة،الثورات

أو الدیكتاتوریة أو الشیوعیة أو الدیمقراطیة أوالبعد اآلخر لتصنیف كاتز ھو أن الثورات إما ضد الملكیة
مؤیدة للفاشیة أو الشیوعیة أو القومیة.

جودوین قّدم تعریفین للثورة:أما البروفیسور في علم االجتماع في جامعة ھارفارد جیف

أو نظام سیاسي، وتحّولت بواسطة حركةاألول، واسع، ویشمل جمیع الحاالت التي أطیَحت فیھا دولة
شعبیة، بطریقة غیر منتظمة أو غیر دستوریة أو عنیفة.
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الثاني، ضّیق، قال إن الثورات ال تتضمن فقط تعبئة جماھیریة وتغییر أنظمة فحسب، بل یتبعھا تغییر
أجل السلطة وما بعدھا.جوھري اجتماعي واقتصادي وثقافي خالل فترة الصراع من

غولدستون الثورة بأنھا:من ناحیتھ، عّرف عالم االجتماع والسیاسة األمریكي جاك

في المجتمع، مصحوبة بتعبئة جماھیریةمحاولة لتغییر المؤسسات السیاسیة ومبررات السلطة السیاسیة
رسمیة أو غیر رسمیة وإجراءات غیر مؤسسیة تقوض السلطات.

تناولت الثورات.وتحّدث عن أربعة "أجیال" حالیة من األبحاث العلمیة التي

الجیل األول:

مرتبطة عادًة بعلم النفس االجتماعي.قال إنھم وصفیون في نھجھم، وكانت تفسیراتھم لظواھر الثورات
ومنھم جوستاف لوبون وبیتریم سوروكین.

الجیل الثاني:

وتوقیت حدوث الثورات، على أساسسعى منظرو الجیل الثاني إلى تطویر نظریات مفصلة عن أسباب
جونسون، وتشارلز تیلي، وصامویلنظریات السلوك االجتماعي األكثر تعقیداً. ومنھم تشالمرز

ھنتنغتون.

واجتماعیة وسیاسیة.ویمكن تقسیم أعمالھم إلى ثالثة مناھج رئیسیة: نفسیة

وفرضیة اإلحباط-العدوان ورأوا سبب الثورةاتبع منظرو المنھج النفسي نظریات علم النفس المعرفي
للثورة ھو اإلحباط المنتشر من الوضعفي الحالة الذھنیة للجماھیر، واتفقوا على أن السبب الرئیسي

الدقیقة لثورة الناس (مثل: التحدیث أو الركود أواالجتماعي والسیاسي، لكنھم اختلفوا في تحدید األسباب
التمییز).

البنیویة الوظیفیة في علم االجتماع. ورأواأما أصحاب المنھج االجتماعي، ساروا على خطى النظریة
واألنظمة الفرعیة (السیاسیة والثقافیة). وكماالمجتمع كنظام في التوازن بین مختلف الموارد والمطالب

عدم التوازن، لكنھم اتفقوا على أن حالة عدمفي المدرسة النفسیة، اختلفوا في تعریفاتھم لما یسبب
التوازن الشدید ھي المسؤولة عن الثورات.

مجموعات المصالح، اللتان تنظران إلىأصحاب المنھج السیاسي بحثوا في نظریتي التعددیة وصراع
المصالح المتنافسة. في مثل ھذا النموذج،األحداث على أنھا نتائج صراع على السلطة بین مجموعات

إلى تفاھم ضمن عملیة صنع القرارتحدث الثورات عندما ال تتمكن مجموعتان أو أكثر من التوصل
یكون لدیھم موارد كافیة لتوظیف القوة في السعيالعادیة التقلیدیة لنظام سیاسي معین، وفي نفس الوقت

لتحقیق أھدافھم.
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رأى منظرو الجیل الثاني في تطور الثورات عملیة من خطوتین. األولى، تنتج عن تغییر الوضع
وفي ھذه الحالة، یكون الحدث الذي لمالسابق. والثانیة، خلق فرصة الثورة من خالل الوضع الجدید.

شغب، كافیاً اآلن. ومع ذلك، إذا كانتیكن كافیاً في الماضي إلحداث ثورة، مثل حرب أو أعمال
من خالل اإلصالح أو القمع.السلطات على درایة بالخطر، فال یزال بإمكانھا منع الثورة

على أنھا ثورات، وأدت االختالفات فيبمرور الوقت، بدأ العلماء في تحلیل مئات األحداث األخرى
وانتقدت نظریات الجیل الثاني بسبب نطاقھاالتعریفات والمناھج إلى ظھور تعریفات وتفسیرات جدیدة.
أنھا لم تشرح سبب عدم حدوث الثورات فيالجغرافي المحدود، وصعوبة التحقق التجریبي، فضالً عن

مجتمعات أخرى في مواقف مشابھة جداً.

الجیل الثالث:

مع توّسع كتاب مثل ثیدا سكوكبول،أدى انتقاد الجیل الثاني إلى ظھور جیل ثالث من النظریات،
انتباھھم إلى صراعات الدولةوبارینجتون مور، على نھج الصراع الطبقي الماركسي، وتحویل

وتأثیر المنافسة االقتصادیة والعسكریة بینالزراعیة الریفیة، وصراعات الدولة مع النخب المستقلة،
الدول على التغییر السیاسي المحلي.

العلمیة في التشكیك في ھیمنة نظریات الجیلومنذ أواخر الثمانینیات، بدأت مجموعة جدیدة من األعمال
من خالل األحداث الثوریة الجدیدة التي لم یكنالثالث. وتعّرضت النظریات القدیمة أیضاً لضربة كبیرة

١٩٨٦عامالشعبسلطةوثورة،١٩٧٩عاموالنیكاراغویةاإلیرانیةالثورتینمثلتفسیرھا،السھلمن
شھدتحیث،١٩٨٩عامالشرقیةأوروبافيالشیوعیةاألنظمةأسقطتالتياألمموخریفالفلبینفي

من خالل مظاھرات شعبیة وإضراباتجمیعھا تحالفات عابرة للطبقات أطاحت بأنظمة اعتبرت قویة،
جماھیریة وثورات العنفیة.

الجیل الرابع:

تجري بسبب صراعات طبقیة أو في دولة أوروبیةلم یعد یرى الباحثون تعریف الثورات على أنھا غالباً
نظریات بنیویة قدیمة وحدیثة على أحداثعنیفة ما في مواجھة مواطنیھا، بل أكدوا على أھمیة تطبیق

الواعیة واألیدیولوجیا والثقافة في تشكیل التعبئةخارج أوروبا، ودعوا إلى مزید من االھتمام بالفاعلیة
مشتركة بین الثورات والحركات االجتماعیة.الثوریة واألھداف. كما أدركوا أنھ یوجد ظواھر كثیرة

الثوریین تغییر المؤسسات السیاسیة الرسمیةأما االقتصادي دوغالس نورث جادل بأنھ من األسھل على
غیر الرسمیة.مثل القوانین والدساتیر بدالً من تغییر األعراف االجتماعیة

فیما المؤسسات غیر الرسمیة بطیئة التغّیروقال إن التناقضات بین المؤسسات الرسمیة سریعة التغّیر،
ھذا، فإن إعادة الھیكلة السیاسیة الثوریةویمكن أن تمنع التغییر االجتماعي والسیاسي الفعال. وبسبب

من التأثیر الظاھري قصیر المدى.یكون تأثیرھا طویل المدى، وغالباً ما تكون أكثر اعتداالً

13



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

������)( ���� ����������)٥٤(���� ��/� ���� ��٢٠٢١

یمكن لألزمات أن تكون ناتجة عن ثورات...

خاللمنالقیصريالحكمأسقطتالتي١٩١٧شباطثورةبعدروسیافيسلطةأزمةحصلتمثالً
المؤقتة برئاسة األمیر لفوف ثم كیرنسكي) وازدواجیة السلطة بین سلطتین متنافستین ھما (الحكومة
ثورة شباط.(مجالس السوفیتات) التي نشأت مباشرة أیضاً بعد نجاح

(ثم الجنود) حاول قائد الجیش "كورنیلوف" حسمأمام تنامي قوة المجالس السوفیاتیة للعمال والفالحین
١٩١٧آبفيكیرنسكيحكومةلقلبعسكریةحركةخاللمنالروسیةبالسلطةاالزدواجیةھذه

وأحبطا معاً محاولتھ العسكریةواإلمساك بالسلطة، حیث وقف لینین مع كیرنسكي ضد كورنیلوف
للبالشفة في تموز.الستالم السلطة السیاسیة، رغم تصادم واعتقاالت كیرنسكي

كان١٩٢٠-١٩١٧أھلیةحربإلىأكتوبرثورةوقادتبكیرنسكي،لینینأطاح١٩١٧أكتوبرفي
انتصار البالشفة فیھا حسماً ألزمة السلطة الروسیة.

ھذهقادت.١٦٤٩و١٦٤٢عاميبینالمطلقةالملكسلطةضدالبرلمانثورةحصلتانكلترافي
وإلى انقسام طبقي متجابھ ومتحاربالثورة إلى حرب أھلیة بین مركزین للسلطة في لندن وأوكسفورد،

بالكنیسةوالكھنةاألرستقراطیینوبینKالبحریةالشركاتوأصحاباألغنیاءوالمزارعینالتجاربین
بین لندن وجنوبھا ومدن الساحل الشرقياألنجلیكانیة، وإلى جیشین متحاربین، وإلى انقسام مناطقي

وبین شمال لندن وغربھا الریفیین، وشكلومدینة مثل برمنغھام مزدھرة فیھا الحرف والمانیفاكتورات
التي یرأسھا الملك.أیدیولوجي: طائفة البیوریتان ضد الكنیسة األنجلیكانیة

برئاسة أولیفر كرومویل. لم تعمرانتصر البرلمان على الملك وقطع رأس األخیر وأقیم (الكومونویلث)
فياالستمرارتستطعلمولكنھا،١٦٦٠عامالملكیةوعادتعاماًعشرأحدسوىالملكیةغیرالسلطة

طریقة السلطة المطلقة.

الملكیةانشاءخاللمنالسلطةأزمةلحل١٦٨٩-١٦٨٨ثورةإلىانكلترافيالسلطةأزمةحلاحتاج
عن البرلمان، الذي كانت ثورتھ ضدالدستوریة: الملك یملك وال یحكم حیث تحكم الحكومة المنبثقة

ثورتینإلىلحلھاانكلترااحتاجتماوھوسلطة،أزمةوجودعنتعبیرا١٦٤٢ًعاممنذالملكسلطة
تخللھما حرب أھلیة.

صاحب السلطة المطلقة وبین البرلمان قادتكان وضع انكلترا مختلفاً عن روسیا: أزمة سلطة بین الملك
الملكبعودةحسمت١٦٥٨عامكرومویلموتبعدسلطةأزمةثمأھلیة،لحرببدورھاقادتلثورة

بالثمانینیات ضعیفة التمثیل االجتماعيبعد سنتین ثم تناقض بین مجتمع وسلطة أصبحت بشكل متدرج
.١٦٤٢سؤالنفسوھو،١٦٨٩بعامالملك؟)أمالبرلمانیحكم:(منسؤالحسمتلثورةقادمما

قادت بدورھا إلى حرب أھلیة قاد انتصارفي روسیا ثورة قادت الزدواجیة سلطة حسمت بثورة ثانیة
الشیوعیینبینمسلحةأھلیةحربحصلت١٩٤٧عامالصینفيبالسلطة.تفردھمإلىفیھاالبالشفة

ثورة.إلى١٩٤٩عامالشیوعیینانتصارمعقادتالكیومنتانغ)(حزبوالقومیین
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تروتسكي، ھنا، یعطي تعریفاً للحرب األھلیة: "ال تعلن تجزئة السلطة عن شيء آخر غیر الحرب
األھلیة".

سوریافيأھلیة.حربتوجد١٩٢٠-١٩١٧روسیاوفيأھلیة،حربھناك١٦٤٩-١٦٤٢انكلترافي
شرقمثلدمشق،لسلطةخاضعةغیرمناطقوجودرغمأھلیة،حربتوجدال٢٠١١آذار١٨بعدما

ھنا ال یوجد تماثل مع الحالتینالفرات وادلب وشمال حلب، حاولت إقامة سلطات موازیة ھناك.
االنكلیزیة والروسیة المشار إلیھما.

تیليتشارلزاألمیركياألكادیميتعریفأخذناإذا٢٠١١آذار١٨بعدماسوریةفيثورةھناكتكنلم
"ھي تحویل عنیف للسلطة عبر عملیةللثورة، وھو الدارس الرئیسي لمیكانیزمات الحركات االجتماعیة:
بمطالب، التي ال یمكن مزجھا معصراع تتضمن على األقل تكتلین واضحي المعالم من المتنافسین

بارزة العدد من السكان تدعم مطالببعض في خلیط واضح، من أجل السیطرة على الدولة عبر شرائح
المتنافسین".

و "الحرب األھلیة" و "التمرد".ضمن آلیات مصطلح "الثورة" عند تیلي یمكن إدراج "االنقالب"

من حیث النتیجة، مثلھو یرى أن ھناك انقالبات أنتجت ثورة في العالقات االقتصادیة-االجتماعیة
الحربمثلثوریةنتیجتھاكانتأھلیةحروبھناكوأنمصر،في١٩٥٢عامالعسكرياالنقالب
.١٦٤٩-١٦٤٢انكلترافياألھلیة

سیاسة النزاعات)، وقد بدأ منذ الستینیات، على ضوءأنتج تیلي في العلوم السیاسیة فرعاً جدیداً ھو (علم
منبل١٧٨٩ثورةمنلیسالفرنسياالجتماعياالضطرابمساربدراسةبفرنسا،الطالبیةالثورة
.١٨٣٠ثورة

ھذاكتابھفيالسیاسة.علمفيجدیداًمجاالًلیفتح،١٩٧٧عامالثورة"،إلىالتعبئة"منكتابھ:تیليأنتج
بریطانیا.في١٧٦٥عاممنیبدأ

عامانتھتالتيفرنسافي١٨٤٨ثورةمثلالفاشلة،الثوراتحتىیتضمن"الثورة"لـتیليمفھومطبعاً،
الثانیةاالمبراطوریةإعالنھقبلالبرلمانیةللمؤسسةوحلھبونابرتلویسودیكتاتوریةبانقالب١٨٥١
القیصري.الحكمضدالفاشلةالروسیة١٩٠٥ثورةأوالتالي،بالعام

اإلنسانیة المعقدة، توجد العشرات غیرھا،إلى جانب ھذه المحاوالت العدیدة في تفسیر ھذه الظواھر
وھي كیف سیتم تصنیف ما یجري اآلن فيوسیحمل المستقبل ما ھو جدید أیضاً. لكن تبقى أسئلة قائمة،

الدول العربیة وسوریا؟ وكیف سیحكم التاریخ علیھا؟
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)١٢(الذاكرةزوایامن

الدكتور جون نسطھ

السیاسيالوضعوانفراجشباط،شھرمنوالعشرینالثالثحركةوبعد،1966العامصیففي
وزیر شیوعي في الوزارة الجدیدة، ھو المثقفواألمني بین حزبنا الشیوعي والبعث الحاكم، وتعیین أول

سبع سنوات، ملیئة بالشوق ألحضان العائلةسمیح عطیة، قررت السفر لوحدي إلى الوطن بعد غیاب دام
في ذلك حصولي على بطاقة سفرواألقارب والوطن، وبعد لوعة عذاب الغربة والتشرد. ساعدني

الطالب العالمي". وقمت بتجھیز عدةمخفضة جداً بالقطار، كوني أحمل ھویة انتساب إلى "اتحاد
على دول عدیدة تشیكوسلوفاكیا، ھنغاریا،"ساندویشات" تكفیني طوال فترة السفر. مررت في الطریق

السلیب، الجمیل الخصیب األخضر، ثم إلىیوغوسالفیا، الیونان، وتركیا، ثم بالباص إلى لواء اسكندرون
الذي كان لي بمثابة األخ واألبباب الھوى الحدودي مع سوریا، وجدت بانتظاري شقیقي لبیب،

بیتنا وكان الوقت لیالً، وإذا بي أشعر ببرودةوالصدیق، ومن ھناك توجھنا إلى حمص العدیة. دخلت إلى
البیت وشمعتھ وضیاءه، والدتي ووحبیتي، "أموحزن وألم ینتابني من األعماق، نظراً الفتقادي، عمود
إّال بلقاء السید الوالد وشقیقتي وصدیقتي أنطوانیتأدیب"، فانفجرت ببكاء ونحیب دام طیلة اللیل. لم ینتھ

وأشقائي في الصباح.

من األقارب، وأذكر فرحي بلقاءقضیت في حمص وقتاً ممتعاً، بلقاء الرفاق واألصدقاء والمحبین
والھویة الشیوعیة واضحة المعالم.أستاذي وصدیقي ورفیقي حّنا عبود، صاحب الثقافة الواسعة

مریرة حول الصین وثورتھا الثقافیة العنیفةال أخفي أنني وإیاه، رغم المودة الشدیدة، خضنا نقاشات
المتحمسین لھ.بقیادة الزعیم الصیني "األوحد" ماوتسي تونغ، وكان من

عاماً، قد رزق بطفل جمیل جداً أسماه نزار،في ذلك الحین كان شقیقي فیلیب الذي یكبرني بإحدى عشر
بقلبھ وعینیھ، وال یسمح لنا باالقتراب منھ إّالتعلّق بحبھ بل بعبادتھ إلى درجة ال توصف، یحرص علیھ

رجل عطوف، محب، كریم، شھم،من مسافة حرصاً على صحتھ من العدوى. أخي أبو نزار ھذا
صاحبني إلى المطاعم والمنتزھات، وإلىشجاع، قل مثیلھ في الرجال، جمیل المحیا ذو خلق كریم،

الداخلیة والمناشف، والقمصان واألحذیة.المتاجر، مبتاعاً لي ما یلزم وما ال یلزم من األلبسة،

والجوازات في حمص، للحصول على جوازقبل انتھاء إجازتي بوقت قصیر، توجھت إلى دائرة الھجرة
بعد تقدیم الطلب، اقترب مني شرطي وقالسفر جدید بعد أن شارف جواز سفري على االنتھاء. وھناك

تفاجأت جداً، بھذا الموقف، وخصوصاً أنيلي: أنت رھن االعتقال، الن ھناك مذكرة اعتقال بحقك.
لھ، ال بل رجوتھ: أن یغّض الطرف عني،تجاوزت الحدود حین قدومي، دون أن یعترضني أحد. فقلت

للحصول على جواز السفر. فاقتنع الرجلویعتبر نفسھ لم یرني إلى الغد، ألني سوف أرجع إلیھ بالتأكید
عن طیب خاطر.
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ذھبت بعدھا إلى صدیق مقرب، جمعتني بھ صداقة حمیمة رغم أننا لم نلتق وجھا لوجھ سابقاً، بل تعارفنا
المخلص الدكتور شكر هللا عبدمن خالل أصدقاء مشتركین، وفي مقدمتھم رفیقي وصدیقي الشیوعي

ھذا الشخص النبیل یدعى أدیب السمین،المسیح. وكان أیضاً زمیالً ألخوي أدیب ولبیب في المدرسة،
رجال الجیش والمخابرات بحكم العمل والجیرةرحمھ هللا، وكان یعمل مخلصاً جمركیاً، ولھ صداقات مع
أعد اذكر اسمھ وال اسم رئیسھ، الذي تكلم معھفي المكاتب. صحبني فوراً إلى قبو أحد فروع األمن، لم

وضعك، ولكن علیك أن تكتب لنا تقریراً"السمین" على انفراد. قالوا لي في الفرع: سوف نسوي لك
مبسطاً عن عائلتك ودراستك وسبب قدومك إلى الوطن.

والسیاسیة. كان أمراً روتینیا ال غیر.كتبت دون أن أتعرض من بعید أو قریب لقناعتي الفكریة
إلى دائرة الھجرة والجوازات، وحصلتوأعطوني ورقة تثبت تسویة وضعي. ثم ذھبت في الیوم التالي
ولم أصدف الشرطي الذي ساعدني فيعلى جواز سفر جدید، بعد أن قاموا بقص زوایا الجواز القدیم،

األمس.

مع مصر خالل مرحلة اعتقال ومالحقةال بد أن أذكر أن قرار االعتقال بحقي صدر أیام الوحدة
.1959العامبدایةفيالسوریینالشیوعیین

یحتفظ بھا دوماً حتى مع زوال أنظمة وحلولوما یجب ذكره أیضاً أن المصنفات "واألضابیر" األمنیة
أنظمة أخرى جدیدة مكانھا.

لي من خمسة دول، كانت مسجلة علىومن الطریف أن أذكر أن تأشیرات الذھاب واإلیاب الممنوحة
الفرنسیة أنھ ملغى، باإلضافة إلى قصجواز سفري القدیم المنتھیة صالحیتھ، والمكتوب علیھ باللغة

السوریة، ولم یكن الوقت متوفراً لي للحصولزوایاه العلیا والسفلى من قبل دائرة الھجرة والجوازات
لذلك غامرت بالسفر مستعمال جوازي القدیم،على تأشیرات جدیدة لخمسة بلدان من سفاراتھم في دمشق.
رجال الحدود إلى ھذا األمر.وبالفعل مررت على حدود ھذه البلدان كلھا، دون أن ینتبھ

بالقطار، ومع ذلك استقبلت زیارات رفاقيوصلت إلى الیبزیغ متعباً بعد سفر خمسة أیام متواصلة
سوریا. المھم أنني عدت لمتابعة الدراسةوأصحابي المھنئین بالوصول، والمستفسرین عن األوضاع في

الذي اجتزتھ بدرجة جید.في السنة األخیرة طب، وتحضیراً للفحص الحكومي األخیر

الزراعةوزیررسمیةبزیارةالدیمقراطیةألمانیاإلىحضرأذكر،ماعلىالھزیمةقبل1967العامفي
بشقیقھ الدكتور فیصل الجندي، الذيواإلصالح الزراعي عبد الكریم الجندي. وكانت تربطني صداقة

على شھادة الدكتوراه في علم الصیدلة والمخابركان یقیم في مدینة الیبزیغ أیضاً، وھو یحّضر للحصول
الفندق الذي یقیم فیھ شقیقھ الوزیر، الذي بدأالطبیة. وكان من الطبیعي أن أذھب مع صدیقي فیصل إلى

أول احتكاك بالحضارة األوربیة. كان عبد الكریمیحدثنا عن انطباعاتھ خالل تلك الزیارة التي تمثل لھ
الطبقیة في مساندة العمال والفالحین، لكنھ كانالجندي كتلة من الحماس والنشاط في سبیل تحقیق أھدافھ

الحدیثة.رجالً ضعیف الثقافة، ولیس على معرفة بتطور العلوم وتطبیقاتھا
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حّدثنا مرة عن زیارتھ إلحدى المداجن، وقال: سألُت مدیر المدجنة عن نوعیة تغذیة الدجاج فقال لي:
من البروتین والسكریات والدھّونإنھم یراعون في العلف التوازن الغذائي، من نسب معینة

واستغربت. ثم أردف با� علیكم، ماذا یأكلوالفیتامینات، وبعض المعادن مثل الفسفور وغیره. فاندھشت
وسّماھا باالسم الدارج، فعلى ماذا نحنالدجاج في بلدنا سوریا! إنھ یأكل من روث وفضالت الحیوانات،

منتفخون بذواتنا ونحن في مؤخرة العالم.

أسئلة مباشرة علیھ، ودون تدخل أيثم أضاف إنھ طلب مقابلة مع راعي أغنام، وأصر على طرح
والقراءة؟ فضحك الراعي وأجابني: بأنھوسیط، فكان لھ ذلك. قال: سألت الراعي، ھل تعلمت الكتابة
لكل الطالب في ألمانیا الدیمقراطیة)، ثمدرس في المدرسة لغایة الصف العاشر، (وھذا أمٌر إجباري

الوزیر مستغربا ثالثة أعوام! قال الراعي: نعم.درَس في مدرسة إلعداد الرعاة مدة ثالثة أعوام. فسألھ
قال الراعي: نتعلم فصول السنة وأجواءھا المناخیةفسألھ الوزیر: وماذا تتعلمون في ھذه الفترة الطویلة؟

التربة وخصائصھا، كذلك أنواع النباتاتمن مطر وبرق ورعد، إلى الحر والجفاف، باإلضافة إلى علوم
السامة، وأیضاً جز الصوف في أوقاتالصالحة للرعي، وتجنب ما ھو سام منھا خصوصاً الفطور

أي اندھاش، وكنت أعرف رعاة بلدنا منمحددة، وغیرھا من المعارف والعلوم والخبرات. فقال: دھشت
ملكیة لفالحي بعض القرى، حسب قانونالجھلة والفقراء. وقد كنت في الشھر الماضي أوزع شھادات

تقبیل یدي، فقمت بصفعھ على وجھھ،اإلصالح الزراعي، فوصل الدور ألحد الفالحین، الذي حاول
وأنت تحاول تقبیل یدي مذلة وھوانا!وقلت لھ: نحن نوزع علیكم األرض حتى تستعیدوا كرامتكم،

وھو طبعاً تصرف خاطئ وجاھلھكذا یتصرف عبد الكریم الجندي في حالة غضبھ، یقوم بالضرب.
بالنظریة الثوریة، ومن أین لھ ذلك وھو خریجأیضاً. كان رجالً ثوریاً من طراز "البغو"، دون معرفة

مدرسة عسكریة ال غیر. وھو بطبعھ غضوب شرس أحیاناً كثیرة.

مع الشیوعیین، فقال: ھناك شیوعیونتجرأت على عادتي الدائمة، وسألتھ عن سبب عالقتھ السیئة
مریبة، وھناك شیوعیون "أوادم"سیئون یأخذون أوامرھم من موسكو، وعالقتھم بالوطن وشعبھ

شیوعيٍاعتقالعنعلمُتآذار"8"یقصدالثورةبدایةفيقال:ثموأحترمھم.أجلُّھمومثقفونووطنیون
فقمت بنفسي بالذھاب إلى سجن المزةمستقیم ومثقف محترم، اسمھ وصفي البني من مدینة حمص،

وأوصلتھ بسیارتي إلى بیتھ، معتذراًالعسكري في دمشق، وفتحت باب الزنزانة بنفسي وأطلقت سراحھ،
منھ عن التعسف الذي تعرض لھ.

وكتبت عنھ في مذكرات فقدتھا في ذلك الوقت، بأنھكان ھذا عبد الكریم الجندي الذي عرفتھ ألیام قالئل،
ھذا ما كتبتھ عنھ وأنا شاب قلیل التجربة، شدیدإذا تعلم ودرس فقد یكون "أرنستو غیفارا سوریا". كان

الحماس، أمیل إلى المبالغة واألحكام السریعة.

عدد من أقارب قیادیین في سلطة البعث،وبھذا الصدد، أتذكر في تلك المرحلة أنھ كان یدرس بیننا
األتاسي، شقیق المرحوم الرئیس نورإضافة إلى الصدیق فیصل الجندي، منھم المرحوم شمس الدین

واالنفتاح على اآلخرین، بعیداً عن معاداةالدین، وكان شخصاً متمیزاً بالتواضع، واللطف والتھذیب،
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الشیوعیة، بل على العكس من ذلك، كان یدرس الماركسیة بجدیة واضحة. ومنھم أیضا الصدیق طارق
مجلس الوزراء، وقد درس طارق الطبالزعّین، ابن أخ الدكتور یوسف الزعین، الطیب الذكر رئیس

ومنھم أیضاً الدكتور في األدب األلمانيوتخصص في الجراحة العصبیة في برلین، وما زال یقیم فیھا.
شقیق العقید علي عمران القیادي في الجیشمن جامعة كارل ماركس في مدینة الیبزیغ، حسین عمران،
احترام متبادل ومودة، بعد خصام حاد، إثرالسوري، والذي تجمعني بھ إلى اآلن صداقة ممیزة وعالقة
منتصف الستینات كان ھناك تنظیمان للطلبةحادثة یجب ذكرھا في حضنھا السیاسي. في تلك الفترة من
سوریا، یسیطر علیھ الحزب الحاكم، "البعثالسوریین، واحد في الداخل ویدعى االتحاد الوطني لطلبة
خارج الوطن، ویسیطر علیھ الحزب الشیوعيالعربي االشتراكي"، وآخر یدعى اتحاد الطلبة السوریین

إلى تنظیم طالبي في فرنسا، منالسوري، ولھ فروع في جمیع دول المعسكر االشتراكي، باإلضافة
وجوھھ البارزین المرحوم الصدیق الدكتور عصام الزعیم.

السلطة في دمشق باتجاه حل اتحاد الطلبةوكان االتحاد الوطني لطلبة سوریا یضغط علینا ومن وراءه
للطلبة في الیبزیغ وكنت أترأسھ، بدأالسوریین في الخارج وانضمامنا إلیھ. وفي احدى االجتماعات

األذن بالكالم، فطلبت منھ الخروج فوراً منالطالب "حسین عمران" بإثارة الشغب والحدیث بدون طلب
متوعداً، فتصدیت لھ مرة أخرى.القاعة، خاصة وأنھ غیر مدعو للحضور أصالً. خرج غاضباً

قائالً: أنا معجب بشجاعتك، أنت تعرف من أنا،وبعد یومین تقابلنا في مطعم الطالب، فتوجھ إلى بالكالم
أنا أحب الشجعان، ولذلك سوَف أحرصومع ذلك طلبت مني مغادرة القاعة، ولم یتجرأ أحد غیرك،

في برلین، عاصمة ألمانیا الموحدة،على صداقتك، ثم دارت األیام وأصبح حسین عمران سفیر سوریا
زارنيماوكثیراًعھدھا،لسابقالعالقةفعادت،2000العامحواليوذلكأیضا،أعیشأصبحُتحیث

وكان یقول أنا أتفق معك، ولكن دعونا نتحفي بیتي. وكنت أصارحھ برأي المعارض وبأسبابھ طبعاً،
وسوف یغیر األوضاع بالتأكید.فرصة لھذا الرئیس الشاب، یقصد "بشار"، الذي یرغب باإلصالح،

"لكن یقین صدیقي لم یكن في مكانھ". 

على أبواب التخرج ولم ننھ فحوصاتنا بعد،بالعودة إلى الیبزیغ، كنا عدداً من طالب الطب الشیوعیین،
قیادة الحزب أن نستعد للسفر قریباً جداً إلىعندما اندلعت حرب حزیران ذات األیام الستة، فكان طلب

والضباط، وكان ھناك تململ من بعضنا،دمشق للمساعدة الطبیة بالحرب وإسعاف المصابین من الجنود
عدنا فسیحتاج األمر إلى انتظار عام كاملخوفاً من انقطاع الدراسة، وقد شارفت على االنتھاء، وإذا

أن نسافر، جاء خبر من القیادة، أن ال داعيحتى االمتحانات المقبلة، وھي امتحانات دولٍة. لكن قبل
فیما بعد أن الجیش السوري لم یقاتل فيلحضوركم، نظراً لعدم وجود إصابات تذكر. وبالفعل علمنا
قتال، وبشكل انفرادي وفوضوي.الجوالن أصال، وأنھ تلقى أوامر باالنسحاب من ھناك، دون

الیبزیغ،مدینةفيماركسكارلجامعةمنطبیباًتخرجت1967العاممناألولتشرینشھرفي
یقضي بالعودة الفوریة إلى الوطن لكلوكانت قیادة الحزب الشیوعي في دمشق قد أصدرت قراراً

في ألمانیا ال یمتلكون أي خبرة عملیة بعدالخریجین، ولكنھا عادت عنھ بعد أن علمت أن خریجي الطب
بعد التخرج. كنت أرغب بمغادرة مدینة الیبزیغإنھاء دراستھم النظریة، وسمحت لنا بالعمل سنة واحدة
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ألنني لم أكن منسجماً مع أھلھا من السكسون، المنغلقین على أنفسھم، ولدى الكثیر منھم نزعة تكّبر وعدم
مستمراً إلى یومنا ھذا، فحزب المبادرةترحیب باألجانب، بل التوجس منھم، وھذا الموقف ال یزال
من أصوات الناخبین، رغم مرور أكثر منأللمانیا في أقصى الیمین المتشدد، یحصل على نسبة عالیة
على األجانب، والتحرش بھم وإھانتھم تجريثالثین عاماً على الوحدة األلمانیة، وأكثر حوادث االعتداء

للعمل ھناك.ھناك. لذلك قررت التوجھ إلى برلین عاصمة ألمانیا الدیموقراطیة

والنكتة والطرب، حصلت على عقد عملفغالبیة سكان برلین منفتحین على اآلخر، ینزعون إلى المرح
مشافي برلین، الذي یحتوي على سبعة وعشرینلمدة سنة مع معھد التخدیر والعنایة المشددة في أكبر

كلھا. والمشفى موزع على أقسام في كلسریراً للعنایة المشددة، وبذلك یكون أكبر قسم في أوروبا
.1968العامبدایةفيالعملبدأتسریر،آالفسبعةاإلجماليأسرتھعددویبلغالطب،مجاالت

سلطان أبا زید، والطبیب الفلسطینيوكان یعمل معي بھذا المشفى في ذات الوقت المرحوم الدكتور
والذي أصبح فیما بعد أمیناً عاماً للحزبیعقوب زیادین، في قسم جراحة األنف واألذن والحنجرة،

الشیوعي الفلسطیني.

من الرفاق أذكر منھم الرفیق توفیقوفي برلین انضممت إلى فرقة الحزب ھناك، وكانت تضم عدداً
وھو شاب رقیق جداً، كریم مضیاف وطیبرضا، الذي ما یزال على قید الحیاة، وكان یدرس االقتصاد،

أیضاً، وھو صاحب قلب ذھبي، محبإلى أبعد الحدود، والرفیق مصطفى شاكر، وكان یدرس االقتصاد
لیتعلم مھنة تتعلق باآلالت الزراعیة، ونتیجةوفي كریم، والرفیق نومي حیدو، وكان أصغرنا عمراً، جاء

شاب جمیل المحیا والخلق والطباع، كریم الید،الجتھاده تخرج مھندساً لتصمیم ھذه اآلالت، وھو أیضا
وكان معنا الرفیق معتصم بالي درسعفیف اللسان، صدیق دائم إلى الیوم، یعیش ویعمل بالسوید،

في ظروف غامضة، والرفیق شوقي كّدو من دیراالقتصاد أیضاً، والرفیق ماھر خیارة المتوفى في لیبیا
درجة كبیرة من النجاح، ودرس االقتصادالزور، یعمل حالیاً في المملكة العربیة السعودیة، على

والمحاسبة.

في أماكن سھر لطیفة في برلین وفي بیوتناكنا على درجة عالیة من االنسجام نلتقي نھایة كل أسبوع،
كذلك، على طعام عربي من صنع أیدینا.

وسیاسیة، یِعد دكتوراه في االقتصادومن ضمن مجموعتنا البرلینیة في ذلك الوقت، شخصیة علمیة
تعرفت إلیھ أوالً في الیبزیغ، حیث قدمالسیاسي، یدعى محمد سعید النابلسي من مدینة جبلة الساحلیة،

بقصدالدیموقراطیةأللمانیاالقادمینجمیع"أنھناوأشیراأللمانیة.اللغةلدراسة1963العامفي
التحصیل الجامعي، كانوا من طالب معھد اللغة في الیبزیغ"،

دمشق،سكانمنبعثیاًآذار"،8"انقالبقبلكانھذاوسعدسعد.باسمیرغب،كانكماننادیھ،كنا
عّین مدیر إدارة "الریجي" بالالذقیة، وھووخریج القاھرة بالعلوم االقتصادیة. بعد االنقالب مباشرة

بأرقام كبیرة، ولكنھ لم یتورط بھذه المفاسدمنصب مھم جداً بالمحافظة في حینھ، تعرض فیھ الرشاوى
االنقالب، شریكا مع كتلة الیساریینوحافظ على شرفھ وكرامتھ، وشارك في أول مؤتمر للحزب بعد
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أمثال نبیل الشویري، ویاسین الحافظ، الذین كتبوا المنطلقات السیاسیة لحزب البعث العربي االشتراكي.
مباشرة جاء إلى الیبزیغ تحضیراًوتعرف أكثر على الفكر الماركسي وأصبح من أنصاره، بعدھا

للحصول على الدكتوراه.

سعدعامین.قبلوفاتھحینإلىسنة،57دامتمثیلھا،ندرصداقة،عالقةبیننانشأتالیبزیغأیاممنذ
وھو رجل خلوق ومھذب جداً، وقارئ نھم،ترك حزب البعث رسمیاً في ألمانیا وأصبح صدیقا لحزبنا،

في فترة تواجده في الالذقیة على عالقةحصل على شھادتھ وعاد إلى دمشق مدرسا في جامعتھا، وكان
التي برھنت على تعالیھ عن المناصبطیبة مع حافظ األسد. ومن الطریف أن أذكر الحادثة التالیة،

وعدم التخلي عن القناعات السیاسیة المشّرفة.

بتشكیل الوزارة، طلب من األخیر أن یعرضفي فترة تكلیف حافظ األسد للدكتور عبد الرؤوف الكسم
بھا. وبالفعل اتصل عبد الرؤوف الكسمعلى الدكتور سعد النابلسي، صدیقھ القدیم، أي وزارة یرغب

یقول لھ إن "الرئیس طلب مني أنبسعد النابلسي وطلب حضوره إلى مكتبھ. حضر سعد فإذا "بالكسم"
وزارة االقتصاد أم وزارة التجارةأعرض علیك منصب الوزارة، فأي وزارة من ثالث ترغب بھا،

حتى أعطیك جوابي.الخارجیة، أم وزارة التموین؟" فقال لھ سعد: أمھلني للغد،

قائالً: "إن الناس تنتظر على الباب،تعجب عبد الرؤوف الكسم من ھذا الموقف بل أبدى اندھاشھ،
على وزارة ما، وأنت تتردد وتطلبوخصوصاً رؤساء أحزاب الجبھة الوطنیة التقدمیة، للحصول

الرئیس! ومع ذلك لك ما ترید". غادر سعداالنتظار في إعطاء الجواب إلى الغد، رغم رغبة السید
قام بزیارتھ، لست متأكداً، وطبعاً كان جوابالمكتب واتصل أوال بصدیقنا المشترك، نایف بلّوز، أو
وسألني عن رأي. فقلت: "یا سعد، ھؤالء یریدوننایف "إیاك ثم إیاك"، واتصل معي ھاتفیاً إلى ألمانیا،

النزیھة".توریطك بالفساد ثم یتخلون عنك. حرام علیك أن توسخ سمعتك

الخصوص، فقال لھ: "یا أخي أنا أعرف كلثم تكلم مع شقیقھ األكبر العمید مصطفى النابلسي بھذا
لن یتغیر بالمدى المنظور، فشارك بھذهمساوئ وفساد السلطة أكثر من غیري، لكن یبدو أن شیئاً

الوزارة، علك تستطیع تحسین األوضاع".

وأبلغھ أسفھ واعتذاره عن ھذه المھمة.في الیوم التالي ذھب سعد إلى مكتب عبد الرؤوف الكسم،

الوالیات المتحدة وبناء األمم

محمد سید رصاص

٢٠٢١تموز١٦الجمعة-"األخبار"جریدة
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في كلمة ألقاھا في الثامن من الشھر الجاري، قال الرئیس األمیركي جو بایدن في تبریر لالنسحاب
إلى أفغانستان من أجل بناء أمة، األمر الذياألمیركي من أفغانستان، الكلمات التالیة: «نحن لم نذھب
إلى ھناك من أجل جلب أسامة بن الدنھو حق ومسؤولیة الشعب األفغاني وحده... \نحن \ ذھبنا

وإلنھاء قدرة تنظیم القاعدة على تنظیم ھجمات من ھناك».

فترة ما بعد ھجمات الحادي عشر منمن یراجع ما قیل في واشنطن من قبل إدارة بوش االبن في
ابتعادمدىیلمسألفغانستان،األمیركیینغزوأسابیعأربعةبعدأعقبھاوالتي،2001أیلول\سبتمبر

نائبوولفوفیتز،بولقام2011الثانيتشرین\نوفمبرنھایةفترةوالحقائق....ففيالوقائععنبایدن
برنار لویس، ومارك بالمر المختّص فيوزیر الدفاع األمیركي، بجمع (طاقم تفكیر)، ضّم المستشرق

وھو من أصل ھندي ویكتب عموداً للرأي فيالدیكتاتوریات وھو سفیر سابق في ھنغاریا، وفرید زكریا
، وآخرین. المذّكرة التي قدمتھا تلك«نیوزویك»، وفؤاد عجمي وھو باحث في شؤون الشرق األوسط

ووزیر الدفاع دونالد رامسفیلد ومستشارة األمنالمجموعة في الشھر التالي تّم رفعھا إلى الرئیس بوش
DELTAبـعنونتصفحاتسبعفيوھيالمذّكرةرایس.كوندولیزاالقومي OF TERRORISM.

الذي یبدأ منھ الجریان. اإلرھاب ُربط ھنامصطلح (دلتا) ُیستخدم باإلنكلیزیة لإلشارة إلى فم النھر
مصابة «بمرض خبیثبالوضع في منطقة الشرق األوسط التي ترى المذّكرة أنھا

MALIGNANCY«ھناك...\و\الطریقة«الوضععنمعزوالً»فعالً«لیستسبتمبر11ھجماتوأن
التفاصیلعلىاالّطالع(یمكنالمنطقة»(تحویل)تشكیلTRANSFORMنحواالتجاهھيالوحیدة
،2006لندنوشوستر،سیمونمنشوراتإنكار»،«حالةوودوورد:بوبكتابخاللمنالكاملة

جیب).طبعة،85-84-83ص

اتجاه المحافظین الجدد، الذي سیطر فكریاً علىھنا، یجب اإلشارة إلى أن بول وولفوفیتز ھو من أعمدة
نحو الیمین بتأثیر الفیلسوف لیو شتراوسإدارة بوش االبن، وكان تروتسكیاً سابقاً قبل أن یتجھ

ضمنموجودیناالتجاهھذاأعمدةمنالعدیدكانشیكاغو.جامعةفيالسیاسةعلمأستاذ)1973(ت
مكتب الخطط الخاصة الذي كان أساسیاً في غزَوياإلدارة األمیركیة آنذاك، مثل أبراھام شولسكي، مدیر

عندما اتجھوا إلى الیمین شبیھاً برأي لیونأفغانستان والعراق. كان رأي ھؤالء التروتسكیین السابقین
عبر تصدیر الثورة، وھم، مثل وولفوفیتزتروتسكي الذي نادى بثورة دائمة للوصول إلى (االشتراكیة)
من خالل استخدام القوة إلیصالھ إلىوشولسكي، كان رأیھم تحویل العالم نحو النموذج األمیركي

لما یقولھ بایدن، «بناء أمم» عبر إعادة تشكیلھا(الدیمقراطیة) و(اقتصاد السوق)، وبالتالي أرادوا، خالفاً
قبلمنالوھابيباإلسالماإلرھابربطتم،2001سبتمبر11ھجماتعقبوفعالًوصیاغتھا.
شيءوھوسعودیینكانواوواشنطننیویوركعلىالھجماتمنفذيمن19من15أنبحكماألمیركیین،

شرخ بین واشنطن والریاض، كما ربطمدروس بالتأكید من أسامة بن الدن وأیمن الظواھري إلقامة
الذي تبلور باالنفتاح على جماعة اإلخواناإلرھاب بالدیكتاتوریات، وعلى األرجح أن االتجاه األمیركي

التضحیةوكانتالدن،بنأسامةضدالبناحسنتالمیذالستخدامكان2005عاممنبدءاًالمسلمین
االتجاهھذاسیاقضمن(اإلخوان)لمصلحة2011عاممباركوحسنيعليبنالعابدینبزیناألمیركیة
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أمثالمنالعسكراستخدامإلىوعادت2013صیففيواشنطنعنھتخلّتماسرعانالذياألمیركي
السیسي.

نحو المراھنة على الخارج األمیركي من أجلوفعالً، فإن االتجاه المحلي في بعض المعارضات العربیة
وقد استذكرت من قبل ھؤالء كثیراً تجربَتيإحداث تغییر داخلي كان مبنیاً على نظریة «بناء األمم»،

الثانیة، كما أن نظریة ریاض الترك حول (الصفراألمیركیین مع ألمانیا والیابان عقب الحرب العالمیة
بأن األمیركیین قد نقلوا عبر االحتالل «المجتمعاالستعماري) تنطلق من نظریة «بناء األمم» عندما قال

مبّرروكان)،2003أیلول28«النھار»،جریدةمع(حدیثالصفر»إلىالصفرتحتمنالعراقي
ینابیع التغییر الداخلیة».ھؤالء في االستعانة بالخارج بأن «الدیكتاتوریات قد جّففت

فإن بایدن، وقبلھ أوباما وترامب، یمثلونھنا، وبالتأكید وبمعزل عن صدق أو حالة إنكار جو بایدن،
والجمھوري، نحو التخلي عن نزعة «بناءثالثتھم اتجاھاً أمیركیاً أصبح یسود الحزبین، الدیمقراطي

األمیركیة لجورج بوش االبن عقب ھجماتاألمم» التي كانت مثل اللوثة المرضیة التي أصابت اإلدارة
وإنماوالعراق،أفغانستانفياألمیركيالفشلفقطلیسیعكسبایدنكالمأنكما،2001سبتمبر11

القائمة، وھذا اتجاه موجود منذ السبعینیات معأیضاً انتصاراً لـ «االتجاه الواقعي» للتعامل مع الوقائع
السلمي مع االتحاد السوفیاتي، من أجلھنري كیسنجر بما فیھا اتجاھھ نحو سیاسة الوفاق والتعایش

تمریر أھداف السیاسة األمیركیة.

التاریخ یعلمنا الحكم

آرام كربیت

من صفحتھ على الفیسبوك

لم یستطع الخروج من بیتھ ألنھ كان قد رھنكارل ماركس، عاش فقیًرا مدیوًنا طوال حیاتھ. جاءتھ أیام
معطفھ عند الدائنین. 

وفي رسالة لصدیقھ أنجلس یقول فیھا:

ـ منذ ثمانیة أیام لم نأكل إال الخبز أنا وعائلتي.

والمرض.والفقرالشحبسبب،1855العامفيوالثالث1850سنةفيأبناءهمنأثنانمات

أكثر مفكر كتب عن النقود وأكثر إنسان كان معدًما.
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عانى ھذا المفكر االستثناء في التاریخ اإلنساني كلھ من المرض، فقد كانت اآلالم واألوجاع تغزوه،
المرض كان یمنعھ من الجلوس.تمنعھ من الكتابة، لھذا كان یقف على قدمیھ ویكتب ألن

سالھ أنجلس:

ـ ما ھذه البقع الحمراء على المخطوط، قال: 

أعاني من أوجاع في الكبد وآالم الصدر وأوجاعإن الدمامل تمأل جسدي، تفقع لوحدھا عندما أكتب. إنني
ال أعرف مصدرھا.

السل أیضاً.ماتت ابنتھ ثم زوجتھ وبقي مریًضا من عدة أمراض منھا

وطنھ ألمانیا وفرنسا وبلجیكا إلى أن استقركان ماركس رجل مبادئ محاصًرا من أغلب الدول، طرد من
في بریطانیا.

السیاسي أو ھادن قلیًال. كان یستطیع أن یعیش مثل الملوك لو أنھ باع نفسھ أو موقفھ

نبیلة نافذة في الشأن السیاسي األلماني.ولد في عائلة غنیة، وزوجتھ كانت تنتمي إلى أسرة اقطاعیة
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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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