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االفتتاحیة:

ھل ھناك طبقة برجوازیة في سوریا المعاصرة؟

من أجل ذاتھا).یفرق كارل ماركس بین مصطلحي (الطبقة في ذاتھا) و (الطبقة

عالقات إنتاج مع وسائل االنتاج.(الطبقة في ذاتھا)، حسب ماركس، ھي مجموعة اجتماعیة تملك
وتفرز أفكاراً ومؤسسات سیاسیة وثقافیة(الطبقة من أجل ذاتھا) ھي منظومة طبقیة تعي مصالحھا

ماركس یرى أن الطبقة ال تتكون إال عندماودستوریة وتشریعیة من أجل حمایة وتعزیز ھذه المصالح.
من أجل ذاتھا) بكل مایعنیھ ھذا منیكون ھناك وصوالً من قبل مجموعة اجتماعیة إلى وضع (الطبقة

وعي طبقي یفرز تمظھرات مطابقة في الوعي السیاسي-الثقافي-االجتماعي.

رأسمالیاً مرفوقاً بردیف سیاسي، حیث تكونفي فترة (الطبقة في ذاتھا) ال یكون ھناك نظاماً اقتصادیاً
یكون ھناك رأسمالیین في نظامالصناعة والتجارة والمصارف تحت خیمة الملكیة الخاصة،بل

اقتصادیاً –اجتماعیاً- سیاسیاً- ثقافیاًاقتصادي-اجتماعي-سیاسي – ثقافي غیر رأسمالي أویكون نظاماً
االنتاج ووسائل االنتاج،یوجد فیھل(رأسمالیة الدولة)، حیث تملك الدولة السیطرة على عالقات

مبدأ الملكیة الخاصة ولكن من خالل عالقةرأسمالیون یسمح لھم نظام (رأسمالیة الدولة) بالعمل وفق
"ما"وتداخالت معینة مع (رأسمالیة الدولة).

تطبیقھما على مرحلة نشوء ومرحلة تكونمصطلحا (الطبقة في ذاتھا) و (الطبقة من أجل ذاتھا) یمكن
كل الطبقات بما فیھا الطبقة العاملة.

مجموعةخاللھمنوصلتعسكریانانقالبانأفرز1963آذار8وسوریا1952یولیو23مصرفي
في المدن والبلدات الصغرى، إلى السیطرة علىسیاسیة، ذات خلفیات طبقیة ریفیة أومن الفئات البینیة

جذري في البنیة االقتصادیة- االجتماعیةالسلطة السیاسیة،ومن خالل قوة األخیرة تم إحداث انقالب
– مصرفیة- تجاریة على عالقات اإلنتاج،السابقة التي كانت تسیطر من خاللھا رأسمالیة صناعیة

كانت تسیطر على السلطة السیاسیةبالتحالف مع المالكین الكبار في الریف، وعبر تلك السیطرة
بالترافق مع وعي طبقي سیاسي – ثقافي بمصالحھا.

كمسارولكنھ،الدولة)،(رأسمالیةمننظامانشاءالسوريآذار8والمصري1952یولیو23عبرتم
كان األخیر رحماً لتولید نظام (اقتصاد السوق)،حتمي لكل التجارب العالمیة لنظام (رأسمالیة الدولة)

(مثل أنظمة أوروبا الشرقیة التي كانت في حلفوفي البعض منھا كانت الوالدة یحل فیھا الولید بدل األم
مثل الصین المعاصرة وروسیا بوتین أووارسو) أو یتجاوز الولید مع األم في عالقة تجاور تعایشي،

.1970الثانيتشرین16بعدماسوریاأوالناصرعبدجمالبعدمامصر

بل استمراریة سیاقیة لھ كنظام اقتصادي-(اقتصاد السوق) لیس ردة أو انحراف عن (رأسمالیة الدولة)
األیدیولوجي، مع مالحظة أن بعض التجارباجتماعي، وإن كان ال یتطابق معھ سیاسیاً وثقافیاً بالمعنى
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المذكورة تختار أن تحافظ على القشرة األیدیولوجیة القدیمة لنظام (رأسمالیة الدولة)، كما في سوریا
الحزبلقیادة1987منذالصینيالتسویغمثلالجدیدةالخیاراتتسویغإلىتتجھأوالمعاصرة،

أللمانیا المتخلفة في "البیان الشیوعي"، أيالشیوعي للعملیة الرأسمالیة بأن ھذا ما وصفھ كارل ماركس
الماقبل رأسمالیة عبر ثورة بورجوازیةأن یتحالف الشیوعیون مع اللیبرالیین من أجل إنھاء العالقات

الثورة البورجوازیة وبالتالي یجب أن یسعىألمانیة، فیما قال ماركس بأن انكلترا وفرنسا قد أنجزتا
الشیوعیون فیھما إلى ثورة اشتراكیة.

ثورةإلىلینینسعىعندما1917أكتوبرثورةفيلینینلطریقمخالفاًالمذكورماركسرأيكان
الماقبل رأسمالیة، وھو مافشل فیھ الشیوعیوناشتراكیة في بلد تسود فیھ العالقات االقتصادیة-االجتماعیة

السوفیات طوال ثالثة أرباع القرن.

السوق) وتم تضییق مساحات (رأسمالیةفي مصر ما بعد جمال عبد الناصر تم إنشاء نظام من (اقتصاد
تتكون من دولة عمیقة ھیكلھا العظمي ھوالدولة) إلى حد كبیر، وإن ظلت السلطة السیاسیة،التي

االیقاع للعملیة االقتصادیة، ولكن انوجد فيالمؤسسة العسكریة زائد اإلدارة، ھي الماسكة بمقود ضابط
یتحول إلى (طبقة من أجل ذاتھا)، وإن كانمصر السادات-مبارك-السیسي جنیناً یمكن بقفزة واحدة أن

،2013یولیو3فياإلسالمیینعلىالسیسيالنقالبمؤیدینكانواالمصریونالرأسمالیونأنیالحظ
الرأسمالیین المصریین، یملك األخیرون فيولكن یالحظ أن ھناك توازناً للقوى بین سلطة السیسي وبین

بعد.ھذا التوازن قوة مرموقة وإن كان المیزان لم یمل لكفتھم

الراسمالیة السوریة الجدیدة أتت منفي سوریا المعاصرة ھناك وضع مختلف عن الوضع المصري.
1974تواریخفيوالدتھاتمتوقدالدولة)،(رأسمالیةنظامعنالمنبثقةالسیاسیةالسلطةخیمةتحت
آذار18بعدوماالخاصة)المصارف(إنشاء2004و)10(المرسوم1991والتعھدات)(نظام

كثیراًواضحةھيوتلغیھا،تنزعھاأو(الثروة)،تصنع(السلطة)أنمعادلةاألزمة).(اقتصاد2011
لھالمرسومحدودالیتجاوزأنیحاوللذلكذلكیدركالسوريوالرأسمالي،2021-1974سوریافي

بأن السیاسة ھي خط أحمر أمامھ.في العملیة االقتصادیة بالترافق مع إدراك عمیق من قبلھ

الرأسمالیینقبلمنبعمقاستیعابھتموقد،2001عامفيبلیغاًسیفریاضدرسكانوبالتأكید
السیاسة ومن موقع معارض، ولتضعھالسوریین، عندما حاول رأسمالي صناعي سوري أن یدخل في

السلطة في السجن بعد أن قامت بالتضییق االقتصادي علیھ.

طبقة بورجوازیة تكون (طبقة من أجل ذاتھا)في سوریا المعاصرة یوجد رأسمالیون، ولكن لم توجد بعد
والثقافة واالجتماع والرؤیة للدستوربالترافق مع وعي طبقي خاص یتمظھر في مجاالت السیاسة

یفضلون فصل االقتصاد عن السیاسةوالنظام التشریعي، بل ما زال الرأسمالیون السوریون المعاصرون
تقوده مقطورة السلطة السیاسیة لنظاموالمجاالت األخرى والركوب في احدى عربات القطار الذي

(رأسمالیة الدولة).
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الذكرى العاشرة لالنتفاضة السوریة: منظور االقتصاد السیاسي

ستیفن ھایدمان وجھاد یازجي

٢٠٢١آذار(مارس)٢٦الجمعةالسوري""المرصد

ترجمة رامز مكرم باكیر

اإلیجابیة, ومستوى من الفساد كانشھد العقد األول من حكم بشار األسد بعض التطورات االقتصادیة
من البلدان النامیة األخرى. فھل من الظلمعالیاً ولكن لیس بالضرورة أسوأ مما ھو علیھ في العدید

الناحیة االقتصادیة؟وصف سیاسات بشار األسد خالل تلك الفترة بأنھا سیئة من

من القرن الحادي والعشرین تحوي قصةفي العدید من النواحي، كانت سوریا خالل العقد األول
أننجد)،macroeconomyالـ(الكلياالقتصادمؤشراتإلىنظرناماوإذاإحداھا،فياقتصادین.

فیھا المشھد السیاسي بعض الصدمات الشدیدة.أداء البالد كان جیدا على الرغم من السنوات التي شھد
معقول، وكانت معدالت التضخم معتدلة،ویالحظ ان نمو الناتج المحلي اإلجمالي كان مرتفًعا بشكل

الحكوميالدینمعدالتوشھدتدوالر،ملیار١٨حواليعندجیدةاألجنبيالنقداحتیاطیاتوكانت
المسددة.غیرالمستحقةالقروضبعضعنروسیاتنازلتأنبعد٢٠٠٣عامفيكبیراانخفاضا

فقد حجبت ھذه المؤشرات اإلیجابیة حقیقة أنبینما في االقتصاد اآلخر ، كانت الصورة أكثر إثارة للقلق.
األممبرنامجنشر،المثالسبیلعلى،٢٠٠٧عامففي.تراجعفيكانتالسوریینمنالعدیداوضاع
على"النموأنالىالدراسةوخلصتسوریا،فيالمساواةعدمعندراسة)UNDP(للتنمیةالمتحدة

البیانات المحدودة التي لدینا أن العقد األول منالمستوى الوطني لم یكن لصالح الطبقة الفقیرة". تؤكد
المتزاید. وكان للنمو غیر المتكافئ الكثیر منالقرن الحادي والعشرین كان عقداً من التفاوت الطبقي

إلى حدوث طفرة عقاریة جعلت تكالیفاآلثار السلبیة والتي تجاوزت حتى ھذا التفاوت، مما دفع
من النمو اإلیجابي للناتج المحلي اإلجمالي،اإلسكان بعیدة عن متناول العدید من الناس. وعلى الرغم

العقد.لمعظمأكثرأو٪٢٠حوالينحوعندالشباب،بینسیماالمرتفعة،البطالةظلت

فيالریفيالفقرفيحادةزیادةجلبوالذي،٢٠٠٦عامفيالجفافبدایةأنأیضاًنتذكرأنویجب
واالنتقال الى مساكن غیر رسمیةشرق سوریا، وأدى إلى خروج مئات آالف الناس من أراضیھم،

في ذلك دمشق. أما بالنسبة للفساد ، فإن تقاریروسیئة الخدمات، والتي تركزت حول المدن الكبیرة، بما
في العقد األول من القرن الحادي والعشرین تضعالفساد العالمیة التي أصدرتھا منظمة الشفافیة الدولیة

قلیل من البلدان فقط ھو األسوأ.سوریا في مرتبة أعلى بقلیل من القاع. حیث كان أداء عدد

ألسباب االنتفاضات العربیة، حیث خلصحكایة االقتصادیین ھذه ھي السبب وراء نظرة البنك الدولي
ولكن عندما ننظر إلى ما یسمیھ البنكإلى أنھ ما كان ینبغي أن تحدث االحتجاجات على اإلطالق.

وشمال إفریقیا ھي المنطقة الوحیدة في"تصورات الرضا عن الحیاة" ، كانت منطقة الشرق األوسط
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العالم التي شھدت انخفاًضا في العقد األول من القرن الحادي والعشرین ، وكان االنخفاض أكبر في
بغض النظر عن مدى جودة أداء االقتصادالبلدان المتضررة من االنتفاضات، بما في ذلك سوریا.

عن ركب تلك االقلیة، مما ساھم في زیادةبالنسبة ألقلیة صغیرة، فقد شعرت األغلبیة بأنھم قد تخلفوا
.٢٠١١عامفيالعامالرأيفيانفجارشكلعلىانعكستوالتيالتظلمات

ھناك جدال حول ما سبب االنتفاضة في سوریا.

واضحة وانعكست في شعارات المحتجین.ففي تونس ومصر ، كانت العوامل االجتماعیة-االقتصادیة
بینما كان ذلك أقل في سوریا بالمقارنة.

الناس إلى الشوارع ؟ما مدى أھمیة العوامل االجتماعیة واالقتصادیة في دفع

السوریة، وذلك لألسباب التي ذكرتھا للتو.لن نتسرع في تجاھل دور العوامل االقتصادیة في االنتفاضة

لم تكن بأي حال من األحوال العامل الوحیدولكن یتعین علینا أن نفھم أیضاً أن المظلومیات االقتصادیة
سنوات. كانت الكثیر من العوامل األخرىالذي دفع السوریین لالنضمام إلى االحتجاجات قبل عشر

وھو مصطلح جاء لتعریف االنتفاضة للعدیدجزًءا من المعادلة، بما في ذلك المطالب الواسع (للكرامة)،
العیش في خوف، و التعرض لإلھاناتمن السوریین. فقد كان الناس ببساطة سائمین ومتعبین من
بعملھم، أو الحصول على عمل - من القلقالیومیة المتمثلة في االضطرار إلى رشوة المسؤولین للقیام
الرعایة الصحیة ألطفالھم، والحصول علىبشأن ما إذا كانت لدیھم الواسطة الصحیحة، للحصول على

وھو ما جعلھم غاضبین، عندما رأواالتعلیم المناسب في الجامعة، الحصول على جواز سفر، وھكذا.
المنحطة، والتي كثیراً ما تكون ذات طابعرجاالت النظام یفلتوا من العقاب بسلوكھم و ممارساتھم

إجرامي. اإلفالت التام من العقاب.

فيسمعناھاالتيكتلكعباراتیستخدمونكانوا،٢٠١١عامفيالسورییناألصدقاءمعتحدثتعندما
"شعرنا وكأننا نختنق“.الوالیات المتحدة بعد مقتل جورج فلوید في الصیف الماضي:

في تفسیر بدایة االحتجاجات في سوریا منھذه المشاعر العامة والتجارب لم تكن عوامل أقل أھمیة
إن االحتجاجات التي اندلعت في آذار(مارس)المظالم االقتصادیة . أعتقد أننا نستطیع أن نقول بإنصاف

والسیاسیة(االجتماعیةواإلنصافبالعدالةالمطالبةمنھائلتراكمعنعبارةكانت٢٠١١
التي فرضھا النظام السوري على المجتمعواالقتصادیة) من أجل إنھاء الممارسات المھینة الیومیة

السوري بالكامل باستثناء قلة من ذوي االمتیازات.

فترة الصراع تكوین نخبة جدیدة في طبقة رجالمن بین التغیرات العدیدة التي أثرت على االقتصاد أثناء
سامر فوز، من بین العدید من المغتنییناألعمال السوریین ، بما في ذلك زوال رامي مخلوف، وصعود

في تكوین ھذه الطبقة؟الجدد من الصراع. ما ھي العوامل التي تفسر التغیرات

األعمال و التجار التي كانت قائمة قبلال شك في أن الصراع أدى إلى زعزعة استقرار شبكات رجال
و ”خاسرین“. وكان أحد أھمالحرب ، مما أسفر عن فرز جدید في صفوف ھذه الطبقة ”رابحین“
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التحوالت التي أعقبت صعود بشار األسد إلى السلطة تضییق نطاق ما یمكن أن نسمیھ "الشبكات ذات
األسد، كانت شبكات النظام و رجالاالمتیازات" داخل مجتمع األعمال السوري. ففي عھد حافظ
التي یشعر النظام بأنھ بحاجة إلیھا، بما فياألعمال أكثر شموال. مما كان بتیح فرًصا إلثراء الجماعات

السیاسي، یمكننا القول أن حافظ كان نظامھذلك مجتمعات رجال األعمال السنة. فمن ناحیة االقتصاد
أن موقفھ سیكون أقوى إذا أتاح لآلخرین مجاالً  فيفاسًدا وافتراسیاً ، ولكنھ في الوقت نفسھ، كان مدركاً

توسیع حجم االقتصاد بشكل عام.

ھذا قط. ھذه العقلیة والسلوك المفترس من قبلبینما بدا بشار وجیلھ من عشیرة األسد وكأنھم لم یفھموا
األعمال الذین وجدوا أنفسھم مشلولینرامي مخلوف وغیره من كان لھم تأثیر مدمر على أوساط رجال

یبیعوا لھ أعمالھم التجاریة. فما كان من رجالتماماً ، وأجبروا على أن یتخذوا مخلوف شریكاً،  أو أن
إّال تأیید المعارضة. وباإلضافة إلى ذلك ،األعمال المتضررین من ھذا النوع من السلوك والممارسات
ألسباب سیاسیة بل إلنقاذ أعمالھم التجاریة.غادر أصحاب أعمال آخرون البلد مع تصاعد العنف ، لیس

لسد الثغرات التي تركھا أصحابوعلى الجانب اآلخر ، ھناك من رأى في الصراع فرصة وتحرك
مشروع اقتصادي یتطلب الكثیر ، وتلبیةاألعمال الذین فروا أو انضموا إلى المعارضة. الحرب ھي

لجني المال. والمھم أیضا، إن كان أقلاحتیاجاتھا خلقت جمیع أنواع اإلمكانیات للمجھولین النسبیین
من المستفیدین في زمن الحرب علىوضوحاً، ھو دور الصراع في إیجاد مجموعة كبیرة جدیدة

اإلجرامیة. كما أُتیح ألي شخص لدیھالصعیدین اإلقلیمي والمحلي، من خالل المشاركة في األنشطة
وقام العدید من أمراء الحرب المحلیین بذلك.كانالموارد لتمویل میلیشیا من أن یصبح ثرًیا نتیجة لذلك،
على أن یصبح ثرًیا نتیجة لذلك. أما اآلن، فیتطلعأي شخص لدیھ الموارد الالزمة لتمویل المیلیشیا قادًرا

الغیر مشروعة، وشراء زخارفھؤالء المستفیدون في زمن الحرب إلى غسیل أموال ھذه المكاسب
وثبتھا- بما في ذلك من خالل دخولالشرعیة والمكانة االجتماعیة واالحترام التي ستقوي مواقفھم

االنتخابات البرلمانیة.

وضعھا السابق؟ نحن نشك بذلك. كلھل ستكون المؤسسة التجاریة قبل الحرب قادرة على استعادة
المؤشرات تظھر أن ھذه المتغیرات ستصبح دائمة.

نفوذھا السیاسي والعسكري. ولكن األمر ال یبدوایبدو أن روسیا تستفید و ُترسِمل بشكل جید نسبًیا على
كذلك بالنسبة إلیران. كیف تفسر ذلك ؟

أسستا صیغة عمل تقاسمیة في سوریا ،سواء بشكل رسمي أو غیر رسمي ، یبدو أن إیران وروسیا
من خالل توجھات تبدوا متباینة إلى حدولكن یبقى ھناك وجود تنافس بین الطرفین لتوطید نفوذھما
، ولن أستغرب عندما أرى التوترات تزدادكبیر. وفي بعض األحیان ، تجلبھم طموحاتھم إلى الصراع

في السنوات المقبلة.

نطاق الحكم. فبالنسبة لموسكو، توسیع وتقویةال تھتم روسیا كثیًرا بنوعیة الحكم  بقدر اھتمامھا باتساع
عالقاتھا التجاریة في البالد ، ولكن أیًضاالمؤسسات الرسمیة لیس فقط وسیلة لتوطید نفوذھا وتوسیع
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تحقق لھا أفضلیة استراتیجیة للحد من المخاطر المستقبلیة في حال وجدت نفسھا في مستنقع و  دوامة
انحدار، و مضطرة للحفاظ على نظام معطل.

وتوطیده من خالل قنوات مختلفة تماما ، منمن ناحیة االخرى، تعمل إیران على توسیع نطاق نفوذھا
، وال سیما الجماعات المسلحة االجنبیة،خالل تنمیة وتعزیز وجودھا داخل القطاعات غیر الحكومیة

بھدوء أكبر إلنشاء موطئ قدم ثقافي ودیني، وبناءوبین القبائل وغیرھا من الجماعات المحلیة. كما تعمل
هللا للمساعدة في ھذه الجھود، وبوجھ عام،شبكاتھ الخاصة بالمحسوبیة ، وتعزیز سیطرتھا على حزب
الطویل األمد في حبس سوریا في إطارتسعى إیران إلى وضع األسس التي تراھا حاسمة لطموحھا
والثقافي واالجتماعي كعضو حاسم في جبھةاستراتیجیتھا في المنطقة من جھة، وفي المحور االقتصادي

المقاومة.

بین روسیا وإیران إلى حد ما. ولكن حیثماوقد أدى ھذان النھجان المختلفان إلى تخفیف حدة التوتر
بالجماعات المسلحة غیر التابعة للدولة -یكون الصراع بین الطرفین - وخاصة بشأن المسائل المتعلقة

فإن احتمال تصاعد التوترات دابم الوجود بالتأكید.

الجھود المستمرة لجعل سوریا جبھة إضافیةإضافًة إلى ذلك ، من الواضح أن روسیا ال تشارك إیران
في العالقة ، ولكن لیس بشكٍل صریح.في صراعھا مع إسرائیل. إختالفاتھم على ھذا سّبَب إحتكاكات

أكثر حدة أمر وارد و حقیقي ،ومع ذلك ، فإن احتمال تعرض روسیا وإیران للوقوع في صراع
نظام األسد وإضفاء الشرعیة علیھ في نھایةوخاصة إذا بدا أن وجود إیران یقوض اھتمام روسیا بتطبیع

و متسلطة).المطاف واستعادة دولة مستقرة  (حتى و إن كانت دولة قمعیة

اقتصادیاً.دعمھعنعاجزینالنظامحلفاءوبدى،سیئةحالةفي٢٠٢١عامفيالسورياالقتصادكان
على استراتیجیة موسكو وطھران ؟ھل تعتقدون أن ھذه الصعوبات االقتصادیة یمكن أن تؤثر

االقتصادیة المترتبة على دورھماحتى اآلن ، تبدو روسیا وإیران على استعداد لتحمل التكالیف
كانون األول (دیسمبر) الماضي ، على سبیلباعتبارھما الراعیان الرئیسیان لنظام األسد. ففي شھر

دوالر» إلى النظام. وعلى ھذا فإن أیا من البلدین لمالمثال ، قدمت إیران خطاً ائتمانیاً آخر قدره «بلیون
على قدم وساق ، ولو بالكاد. وقد تمكنوا منیصل على ما یبدو إلى حدود استعداده للحفاظ على النظام
”بدافع الضرورة“. وال تستطیع إیران والالحفاظ على تكالیف مشاركتھم في سوریا منخفضة نسبیاً
وال یقدم أي منھما مساعدة إنسانیة كبیرة تذكر.روسیا تقدیم الكثیر لسوریا في سبیل دعم إعادة اإلعمار.

سوریا االقتصادي أو أن یتولى زمامولم یكن أي منھما على استعداد ألن یتحمل عبء منع انھیار
ھذا النھج إلى الحد من تعرض إیران وروسیاالمبادرة في نوع من مشاریع "بناء الدولة". ولقد أدى

بشأن تكالیف دعمھما لنظام األسد. واآلن، وللمال في سوریا وساعدتھما على تجنب الخیارات الصعبة
فإن ضغوطھما االقتصادیة المحلیة قد تتساھلبعد أن بدأت أسعار النفط في التعافي من االنحدار الوبائي،

إلى ما ال نھایة یشكل سؤاالً مفتوحاً ، ولكن فيأیضاً. إن ما إذا كان ھذا التسامح والصبر سوف یستمر
التي قد تؤدي إلى تحول في السیاسةواقع األمر ، ال نستطیع أن نقول ما ھو نوع الظروف االقتصادیة
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في طھران أو موسكو. حتى اآلن ، عانى كل منھما من ضغوط اقتصادیة كبیرة داخلیاً و دولیاً دون
تغییر في المسار.

الدیمقراطیة والعلمانیة

محمد سید رصاص
15-12ص-1999حزیرانأیار-عدد–اللبنانیة“اآلداب”مجلة

0الحدیثالغربيالتاریخفيعضويأومتزامنبشكل”“العلمانیةو”الدیمقراطیة”مفھومایرتبطلم
على الحیاة السیاسیة واالجتماعیةبل نجد أن األشكال الرئیسیة لمقاومة كنیسة روما و ھیمنتھا

السادس عشر، كانت تأتي من حركات دینیةوالثقافیة،الممتدة من فترة الحروب الصلیبیة وحتى القرن
منوقبلھا000ھولنداوسویسرافيالكلفینیةأواإلنكلیزیة،البیوریتانیةوالبروتستانتیة،مثلمضادة
ھسجانوحركةاإلنكلیزیة،إلىالمقدسالكتابترجمالذي)1384-1320(ویكلیفجونحركة

الفاتیكان.معصدامفيدخلتااللتین)،1415-1369(التشیكي

-1-

شكالً دینیاً، مثل حروب أسبانیا المتحالفة معلم تخرج السیاسات الدولیة عن إطار الحروب التي أخذت
فيالصراعھذاحسمتمأنإلى،1534عامفيدینیاًروماعنانشقتالتيإنكلتراضدالفاتیكان
فيتدّخلوا،فیینافيالحاكمینھابسبورغ،آلأنكما0األسبانبھزیمة1588عاماألرمادامعركة

ألمانیا وشمالھا وقد استطاع الیسوعیون،شؤون ألمانیا الداخلیة،ضد انتشار البروتستانتیة في وسط
بعد أن قضوا على األرثوذوكسیة ، قاطعین بذلكالمدعومون من ملوك فیینا أن یجعلوا بولندا كاثولیكیة

وعلى اللوثریة والكلفینیة اللتین انتشرتا بقوة فيالجذور الواصلة لبولندا مع روسیا وكافة العالم السالفي،
بولندا في القرنین السادس عشر والسابع عشر.

تحت زعامة سلطة الملك ضد النبالءلقد عّبرت تلك الحروب عن بدایات تشّكل الدول القومیة
مضاداً لروما ، كما في إنكلترا، نجد أن قانونوالبرلمانات المحلیة، وفي البلدان التي اختارت خطاً

للكنیسةاألعلىالرئیسھوالملكجعلقد)1534روما(عامعنإنكلتراكنیسةفصلالذيالسیادة
الكاثولیكیة عبر التحالف السیاسي مع البابا ، أواألنجلیكانیة فیما عزز الملوك سلطتھم القومیة في البلدان

بالسیطرة على التعلیم والنواحي المختلفة للحیاةعبر المؤسسة الیسوعیة التابعة لروما التي سمحوا لھا
االجتماعیة والثقافیة في البلد المعنّي.

منظور ال دینّي ، أي بعید عن اإلكلیروس، فيإن المحاولة التنظیریة األساسیة في فلسفة السیاسة لتقدیم
لكنیسةالدولیةاالرتباطاتبینالتعارضأدركالذي)1527-1469(فلليمكیاعبرأتتقد،السیاسة

یراھن على أن مصیر إیطالیا یجب فصلھ عنروما وبین موضوع الوحدة اإلیطالیة ، األمر الذي جعلھ
عنفلليمكیامحاولةعزلیمكنوال0اإلیطالیةالتوحیدعملیةیقود“ّما”إیطالّيأمیرلصالحالبابا
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المناخ الفكري الذي ساد أوروبا الغربیة، بین منتصف القرن الخامس عشر وأواسط القرن السادس
المؤسسة الكنسیة التي احتكرت النشاطاتعشر، والذي عّبر عن تنامي دور الفرد والمجتمع في وجھ
، وتدخلت بشكل كثیف في العملیة السیاسیةالثقافیة و سیطرت على كثیٍر من جوانب الحیاة االجتماعیة

في القرون القلیلة السابقة لعصر مكیافللي.
اشُتقتوقد،الدینرجالإلىینتسبونالالذینالناس)سواد(أو:المؤمنینجمھورتعنيlaityكلمةإن

كلمةأتتومنھاالدین،ورجالالكھنوتفئةإلىمنتسبغیرأي“مدني”تعنيالتيlaicكلمةمنھا
laicismالسیاسة.فيأوالدولةجھازفيكھنوتينفوذفیھیوجدالالذيالعلمانّي”“النظامتعنيالتي

كتنظیمالعلمانیةیعنيالذيsecularismاآلخرالمصطلحمثلللدینالعداءیعنيالالمصطلحوھذا
دور فیھما ، بل یقتصر الدین على مجال الشعورللمجتمع والتعلیم، حیث ال ُیسمح للدین وللكنیسة بأي
مؤسساتیة أو اجتماعیة أبعد من ذاتیة الفرد المؤمن.األخالقّي الجوانّي في الفرد وال یسمح بإعطائھ أبعاداً

وكالفینیةلوثریةمن–تفرعاتھابكّلالبروتستانتیةألّنlaicismمفھومانتصرالبروتستانتّيالعالمفي
وسیطالأنعنىالبروتستانتّيفاإلصالح).Clergyاإلكلیروس(فئةوجودتتضمن–الوبیوریتانیة

على القس في البروتستانتیة ،وحریة المؤمنبین المؤمن وهللا ، ومن ھنا أتت المكانة المتفوقة لإلنجیل
أن ھذا لم یمنع من أن تفرز البروتستانتیة اتجاھاٍتفي التفاعل مع النص الدینّي بمعزٍل عن الكنیسة. إال

و السیاسیة، كما نجد عند كالفن(سیاسیًة تحاول السیطرة على المقالید االجتماعیة والثقافیة
السیطرةضدانتفضواالذینالھولندیینالكلفینیینعندأوجنیف؛دولةأسسالذي)1509-1564

البیوریتانعندأوالعالمّي؛التجارّيالھولنديالنفوذعمادكانتجمھوریًةوأسسوا1598عاماألسبانیة
)1660-1649(حكمھموأقاموا)1649-1642(الملكضدالبرلمانثورةقادواالذیناإلنكلیز

على المجتمع بوصفھم أفراداً متدینین لھم رؤیٌة فيففرضوا منظورا تھم الفكریّة واألخالقیّة والسلوكیّة
بدالً من اإلكلیروس الكاثولیكّي وحتى فيالسیاسة والمجتمع والثقافة ال من موقعھم كرجال دین جدداً

معوالمجلوبإنكلتراّعلىلفرنسياالثقافّيالنفوذطغىحیث)،restoration(اإلعادة””عھدفترة
، نجد أّن محاوالت تشارلز الثاني الخفیةاألسرة المالكة العائدة من النفي الفرنسّي في عھد البیوریتان

ضد1688عامالمجیدة”“الثورةإلىأدتقدالصریحةالثانيجیمسمحاوالتأوالكاثولیكیةإلعادة
الكاثولیكیة والملكیة المطلقة، ولصالح سلطةاألخیر، على خلفیة التوحد البروتستانتّي المجتمعّي ضد

البرلمان وجعل الملك یملك وال یحكم.

عامنقضھعبر)-1715-1643(عشرالرابعلویسحكمأّننجدفإننا،الكاثولیكیةفرنسافيوأما
فرنسا)فيالبروتستانتمعالكاثولیكبتعایشلیسمح1598عامصدر(الذي“نانت”لمرسوم1685

دفعتھم إلى الھجرة إلى سویسرا وإنكلترا –وما أدى إلیھ من اضطھادات عنیفة للبروتستانت الفرنسیین
الكاثولیكّي في فرنسا.قد كّرس تحالف حكم الملكیة المطلقة مع رجال اإلكلیروس

دیدرو، مونتسكیو، روسو… الخ) قدولذلك فإن علمانّیة مفّكري عصر األنوار الفرنسیین (فولتیر،
للدولة القائمة ؛ وغالبیتھم(كدیدرو، ودوھلباخ)اجتمع فیھا العداء لرجال اإلكلیروس والكنیسة بعدائھم
(كما عند مونتسكیو)، أو النزعة إلى الدین الطبیعيكانوا یتبّنون اإللحاد، أو الالمباالة الدینیة أو الالأدریة

ھؤالء جمیعاً قد كانوا متأثرین بالتجربةالمتجاوزة إلطار دیني محدٍد (كما عند روسو). ورغم أن
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اإلنكلیزیة، والسیما صیغة الحكم الملكي الدستورّي ، ویریدون نقلھا إلى فرنسا، فإّن خصوصیة فرنسة
نتیجًة لتحالف الكنیسة مع الحكم المطلق.قد جعلت علمانیتھم عدائیًة للدین وفي حالة صدام معھ،

نابلیونإصالحاتأّدتكما،1789عامالمطلقالحكمتحطیمإلىالفرنسیةالثورةأدتلقد
إلىمستندًة،كبیرةمقاوماٍتأبدتالكاثولیكیةالكنیسةأنرغم،فرنساعلمنةإلى)1799-1815(

)1870-1852(الثانیةاإلمبراطوریةعھدفينفوذھامنكثیراًواستخدمتالقویة،االجتماعیةجذورھا
حسمت األمر بعدم السماح للكنیسة أو لرجال الدین، وخاصًة على صعید التعلیم ، لكّن الثورة الفرنسّیة

. غیر أن ھذا لم یمنع أن یكون ثمة في الحیاة السیاسیة الفرنسیة أفرادبممارسة أّي نفوٍذ أو دوٍر سیاسيٍّ
مستلھمٌة من الكاثولیكیة.مدنیون كاثولیك متدینون ، لھم منظوراٌت ثقافیة أو سیاسیة

االحتاللفترةإلىتعودالالتياألفرادھؤالءقوةمدى)1944-1940فیشي(حكمفترةأبرزتوقد
”التومائیة الجدیدة” التي استندت إلیھافحسب ، بل إلى العشرینیات و الثالثینیات حیث برزت فلسفة

واألمریكیة الالتینیة.األحزاب الدیمقراطیة المسیحیة في البلدان األوروبیة

على طراز دیدرو ودوھلباخ ، بل صرنا نجدفي فرنسا القرن التاسع عشر، لم نعد نجد ملحدین عظاماَ
وإقامة مدارس علمانیة ، كما في برنامج الحزبعلمانیین رادیكالیین یؤمنون بفصل الكنیسة عن الدولة

زعمائھ.أبرزمنكلیمنصووكان،1881عامانتخاباتفيالرادیكالّي

لم تكن علمانیة فولتیر ودیدرو وعصر األنواروالحّق أّن العلمانیة التي انتصرت في فرنسا ، أخیراً،
المدنّي عن اإلكلیریكّي، ولكنھا لم تمنع وجودالفرنسیین ، بل العلمانیة األنكو- ساكسونیة التي تفصل

في الحیاة االجتماعیة للمجتمع الذي تسوده العلمانیةتیارات ثقافیة وفكریة وسیاسیة دینیة یتبناھا مدنیون
laicismمفھومیمّثلھاالتيتلكالsecularism.
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قد فرضتھا حركات دینیة منشقة عن الكاثولیكیةمن ذلك كلھ نستخلص أّن العلمانیة الموجھة ضد الكنیسة
و رجال الدین في شؤون الدولة السیاسیة.، ولم تكن ھذه العلمانیة تعني أكثر من منع تدخل الكنیسة

،السیاسیةالدولةعنواإلكلیروسالكنیسةسلطةنزعمنlaicismكلمةتعنیھبماھنا،العلمنةتؤّدلم
المطلق. وكان الملك ھو من قاد العملیة ، كماإلى الدیمقراطیة السیاسیة ، بل أدت إلى تقویة سلطة الحكم

عنیفةسیاسیةدیكتاتوریةأقامكالفنأّنكما،1534انشقاققادالذيالثامنھنريإنكلتراملكحالةفي
في دولة جنیف،

وعملیاً، فإّن إنكلترا عندما وصلت إلىوھو ما ینطبق على الفترة التي حكم فیھا البیوریتان اإلنكلیز.
االجتماعیةالمناحيكافةفيطویلةبفترةذلكقبلتعلمنتقدكانت،1688عامالسیاسیةالدیمقراطیة

متزامنتین أو مرتبطتین بشكل عضوّي، وكانوالثقافیة، ولم تكن العملیتان العلمانیة والدیمقراطیة
لرومامعادیةمتدینةبروتستانتیةاجتماعیةبنیة)1688و1534(الحالتینفيعنھماالمسؤول

والكاثولیكیة، ال معادیة للدین أو ملحدة أو ال أدریة.
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كما أن أول من قام بالعلمنة في فرنسا، وأقصد نابلیون ، قد كان دیكتاتوراً ، وقد تابع تقالید أسالفھ
الیعاقبة العنیفة في الحكم السیاسّي وفي نزع سلطة الكنیسة والنبالء، و عملیاً لم تصل فرنسا إلى

،1889عامبوالنجیھبقیادةالملكیةلعودةالمناصرةالحركةفشلبعدإالالمستقرةالسیاسیةالدیمقراطیة
فالجمھوریة)،1848-1830(فیلیبلويالملكفحكم،1830-1815الملكیةعودةمنتجارببعد

التيالثالثةبالجمھوریةوانتھاًء)،1870-1852(الثانیةفاإلمبراطوریة)،1852-1848(الثانیة
.1871عامباریسكومونةعمالجثثعلىقامت
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العالمفيجدیدةلیبرالیةأفكاٌرانتعشتالسوفییتّي،للنموذجالعملّياالنھیاروإثر،1989عامبعد
ورفد تلك األفكار الجدیدة ، بشكٍل أساسّيالعربّي (بعد أن ماتت اللیبرالیة القدیمة إثر ظھور الناصریة)،

التي كانت موالیًة للسوفییت. وقد قامت، بعض من كان في األحزاب الشیوعیة العربیة التقلیدیة
والعلمانیة ، معتبرًة أنھ من غیر الممكن أنالطروحات الجدیدة على الربط العضوّي بین الدیمقراطیة

كما أنھا راحت تخلط في المصطلحات بینیكون المرء دیمقراطیاً إن لم یكن علمانیاً و”حداثیاً”،
laicismوsecularismمننابعةأنھاتوھمتالغربیة،للعلمانیةالتاریخّيالتأصیلحاولتوحین

عصر األنوار الفرنسي في القرن الثامن عشر.

العضوّي بین الدیمقراطیة والعلمانیة.لكّن تجربة العالم اإلسالمّي ال تتضمن ذلك التوازي واالرتباط
إیران،شاهعلمانیةأنكماللدین.معاٍدsecularعلمانيٍعنیٌفدیكتاتوٌرقادھاقداألتاتوركیةفتجربة

، قد كانت موجھًة أساساً ضد فئة رجال الدینالذي قاد التجربة العلمانیة األخرى المھمة بعد أتاتورك
تشبھ مؤسستھم في ھیكلیتھا ومراتبیتھا تلكالشیعة وتدّخلھم في السیاسة وشؤون الدولة ، وھم الذین
الشاه وسائل عنیفًة من أجل تحجیم المؤسسةالموجودة عند اإلكلیروس الكنسّي الكاثولیكّي. وقد اتبع

الذياألمراالقتصادّي،نفوذھاتحجیم1963ّعامالزراعياإلصالحعبرحاولكما،الشیعیةالدینیة
من نفیھ إلى خارج إیران.أدى إلى ثورة الخمیني األولى في ذلك العام وما أعقبھا

غیر دیمقراطیین، سواٌء من كان منھم في المؤسسةوأما في الفترة الراھنة ، فنالحظ أّن علمانیّي تركیة
ھذه األحزاب األخیرة مع الجیش في انقالبالعسكریة أو في األحزاب السیاسیة العلمانیة. وقد تحالفت

لتأییدمستعدینالمتحالفینھؤالءجمیعوكاناإلسالمیة،“أربكان”حكومةإسقاطأجل1997شباط28
الحكم عبر الوسائل الدیمقراطیة. كما أّناالنقالب العسكري ضد الحكومة اإلسالمیة التي وصلت إلى
وفي قمع عملیة ارتداء الحجاب فيأسالیبھم في قمع المدارس الدینیة والنشاط الثقافّي اإلسالمّي،
جداً عن موقع اللعبة الدیمقراطیة.الجامعات والمؤسسات الحكومیة، توحي بأنھم في نقطٍة بعیدٍة

یستلھمون1992الثانيكانونفياالنتخابیةالعملیةألغواالذینالجیشجنراالتأننجدالجزائروفي
قد كان إما علمانّیاً بربرّیاً متغّرباً یمیل إلىاالتاتوركیة في تجربتھم. كما أّن من أّیدھم في ذلك االنقالب

والدیمقراطیة”)، أو علمانّیاً یساریاً معادیاًالفرانكوفونیة (مثل سعید سعدي “زعیم التجمع من أجل الثقافة
والتكنوقراط والسیاسیین والمثقفین المتغربینلإلسالمیین (مثل “حزب التحدي”) ، أو من رجال اإلدارة

إلخ).(مثل بلعید عبد السالم ، ورضا مالك ، ومحمد بو ضیاف...
غیر دیمقراطیة، وقد أتوا بمعظمھم من أحزابإّن معظم العلمانیین العرب المعاصرین ھم من خلفیاٍت
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قامت على مفاھیم “الطلیعة الثوریة” و ”النخبة” أو التفریق بین ”الدیمقراطیة السیاسیة” و ”الدیمقراطیة
فھم بعد أن تبنوا “الدیمقراطیة” اآلن عقباالجتماعیة” وبین ”الدیمقراطیة” و ”الدیمقراطیة الشعبیة”.
ما یؤدي إلى وضع شروٍط أمام من یدخل فيطول تضاٍد معھا ، یحاولون ربطھا ب ”العلمانیة ” وھذا
اإلسالمیة التي یشعر ھؤالء العلمانیون أنھا قدالعملیة الدیمقراطیة، والمقصود الرئیسي من ذلك: القوى

یریدون منعھا من الدخول إلى الملعب واستئصالھاتخرج فائزًة من العملیة الدیمقراطیة االنتخابیة، وھم
على،اللعبةھذهفيبعیداًللمضّيمستعدونھؤالءمنالكثیرأّنالواضحومن0السیاسیةالعملیةمن

(كما في مصر وغیرھا) أو مع العسكر(كما فينحو ما تبین تجربة تحالفھم مع األنظمة ضد اإلسالمیین
0الجزائر)
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ال یوجد إكلیروس أو مؤسسٌة دینیٌة تراتبیةفي اإلسالم السنّي الذي یشّكل غالبیة سكان الوطن العربّي،
وحالة السّنة ھنا أقرب إلى البروتستانت.ھرمیة تجمع رجال الدین، بخالف ما عند الكاثولیك والشیعة؛

، التي ھي دیانات تقتصر على الجوانبإال أن اإلسالم یختلف عن المسیحیة والھندوسیة والبوذیة
سیاسیٍة للمجتمع والدولة، وقد أقام حضارةالروحیة واألخالقیة، في أنھ یمتد إلى تقدیم تصوراٍت

التي ال تفصل الدین عن السیاسة.وإمبراطوریًة مترامیة األطراف على أساس ایدیولوجیتھ

من تصوٍر معّین عن اإلسالم ، ھم أساساَ أفرادوبخالف حالة الخمیني، فإن من یستمد اتجاھھ السیاسّي
المراتبیة الدینیة ، وال یملكون سلطَة دینیَة  أومدنّیون في العالم العربي. وھؤالء ال یتمتعون بوضعیة
بابا الفاتیكان والخمیني . ووضعھم ال یختلف عنمراتبیة على مؤسسة معینة أو على أبناء الطائفة ، مثل

وضع حزب “بھاراتیا جاناتا” الھندوسّيوضع األحزاب الدیمقراطیة المسیحیة في الغرب ، أو عن
0الھندوسیةللدیانةالفردّيالذاتّيالطابعرغمدینّيإطارمنإیدیولوجیتھاستمدالذيالھندفياألصولي

في أن تشكل تصوراً سیاسیاً مستمداً من ینابیعوالمسألة لیست في امتالك الحق أو في عدم امتالك الحق
في كونك علمانیاً أو غیر علماني، بل فيدینیة، وخاصة إن كان الدین یحمل مضامین سیاسیة ، وال

كونك دیمقراطیاً أو غیر دیمقراطي.

شكل معین لتنظیم العملیة السیاسیة و قوننتھا،فالدیمقراطیة لیست عقیدة أو أیدیولوجیة سیاسیة، بل ھي
حیث عالقة السلطة بالتعبیرات السیاسیةسواء من حیث عالقة الثالوث(فرد- مجتمع- دولة)، أو من
عالقة السلطة بالمعارضة. والموضوع، فيللطبقات والفئات االجتماعیة إحداھا باألخرى، أو من حیث

وفي القبول بمبدأ تداول السلطة وفقاً لحركیةالحقیقة، یتركز في مسألة القبول بالتعددیة الفكریة السیاسیة،
“صندوق االقتراع” الذي ھو مرآةٌ للحراك السیاسي في المجتمع.

بدیمقراطّي، ال عبر مقاییس أخرى مثلووفقاً لھذین المقیاسین یتحدد من ھو دیمقراطّي ومن لیس
وال یوجد إجماٌع على ماھیتھما ضمن مختلف“الحداثة” و “العلمانیة” اللذین ھما مصطلحان إشكالیان

كتقنیٍة و علوم، معتبراً إیاھما محایدتین عناالتجاھات الفكریة و السیاسیة: فاإلسالمّي یقبل “الحداثة”
“الحداثي” العربّي فیرفض ذلك معتبراً األمورالمناخ الفكرّي والفلسفّي للمجتمع الذي ولّدھما ؛ وأما
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متكاملة. و إننا لنجد مزیداً من التخبط و الجھل و األفكار المسبقة في موضوع تحدید ماھیة العلمانیة،
وكیف تولدت في الغرب األوروبّي.
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؛ فھذه مھمة الجمیع . إالّ أّن ھذا ال یمكن أنال تّدعي ھذه الدراسة محاولة تقدیم حلٍّ لھذه اإلشكالیات
مع السیاسّي في اإلسالم، بخالف المسیحیة، رغمیتحقق إال إذا أدرك الجمیع الترابط العضوّي للد ینّي

واإلصالح الكاثولیكّي المضاّد (الیسوعیة)-أّن الدین المسیحّي قد أفرز- بعد اإلصالح البروتستانتّي
كان من حق اإلسالمیین أن یبنوا اتجاھھم السیاسّياتجاھاٍت دینیًة سیاسیًة من دون فئة اإلكلیروس. وإذا

الرئیس للھویة الحضاریة العربیة) ھو ملٌكعلى تفسیٍر معّیٍن لإلسالم، فإن اإلسالم ( بوصفھ المحّدد
متدینین ، ومن حق الكل أن یستمدوا منھ،لجمیع العرب، من مسلمین وغیر مسلمین ، متدینین وغیر

أوسع من حدود التیار اإلسالمّي السیاسّي. كما أّنجزئیاً أو كلیاً، اتجاھاتھم الفكریة و السیاسیة. فاإلسالم
العربیة (و كیف أّن األول ھو الذي أقاممن الضروري إدراك الفرق بین دور اإلسالم في الحضارة

أن سیادتھا في روما قد ترافقت مع أفولھاصرح الثانیة)، ودور المسیحیة في الحضارة الغربیة (وكیف
بالتزامن و الترافق مع تحجیمو دخول الغرب في العصور الوسطى، فیما قامت النھضة األوروبیة

الكنیسة واستدعاء كثیر من عناصر وثنیة أثینة وروما القدیمتین).

ھي محاولة عزل دین، تشكل السیاسة جزءاًھذا الوضع في البلدان اإلسالمیة یخلق إشكالیتین: األولى
محاولة تطبیق التجربة العلمانیة الغربیة، بشكٍلأساسیاً من بنیتھ العضویة ، عن السیاسة. والثانیة ھي

الفرق بین دور المسیحیة في الغرب ودورإتباعي ،على البلدان العربیة و اإلسالمیة من دون إدراك
تجربة العلمانیة في نصف القرن العشریناإلسالم في الحضارة العربیة اإلسالمیة. ومن الواضح أّن

تدل أّن اللیبرالیة العربیة الجدیدةاألول عند العرب قد تحطمت على ھاتین الصخرتین، والوقائع
جدیداً على ھذین الصعیدین.المعاصرة ال تحاول أثناء طرحھا للعلمانیة أن تقدم شیئاً

، أي إدراك عدم الترابط العضوّي المفھوميمن الممكن أن تشكل عملیة فصل الدیمقراطیة عن العلمانیة
إذ من الممكن بعد تشكیل المشھد الدیمقراطّي،بینھما، حالً لھذا المأزق الذي یواجھھ العلمانیون العرب.

األربعة الرئیسیة في الحیاة العربیةوھو الشيء الذي ال یمكن الوصول إلیھ بدون تعاون التیارات
العلمانیون العرب برنامجھم، أسوًة بغیرھم. إال(اإلسالمیة والقومیة والماركسیة واللیبرالیة)، أن یطرح

یمكن أن یالقوا تجاوباً اجتماعیاً إذا لم یستطیعواأن التجربة الماضیة تدل على أّن العلمانیین العرب ال
العربیة، وإعطائھا منحًى جدیداً یراعي الخصوصیةتغییر محتوى العلمانیة التي قّدموھا سابقاً في البلدان

العربیة اإلسالمیة.
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أنت مسلم أم مسیحي یا أستاذ؟

الدكتور عبد هللا حنا
من صفحتھ على الفیسبوك

لوحإلىوظھريالدرسإلقاءفيوشرعتدرعافيالتدریسغرفةدخلُت1966ربیعفيمرةذات
، فأدرُت وجھي فقرأت جملة مكتوبة بخط كبیر :الكتابة ، أحد الطالب نّبھني بلطف أن أنظر إلى اللوح

" ھل أنت مسلم أم مسیحي یا استاذ " ؟

.لم یكن السؤال مفاجئا لي بل أفرحني ، فال دخان بال نار

إجابتي مبھما ، محتمیا بالعروبة واإلنتماء إلى ال أذكر كیف تھّربت من اإلجابة بوضوح تاركا األمر في
مبعثھ بقاء الطالب یظنون أنني مسلم حتىالحضارة العربیة اإلسالمیة . والتھرب من اإلجابة الصریحة

كنُت أمزجھا في سرد مسھب مع الجوانبیكون وقع دروسي مجدیا في الدعوة إلى اإلشتراكیة، التي
یسھم في دفع الشباب المؤمن للسیر فيالثوریة في تاریخنا العربي اإلسالمي، وھذا حسب تقدیري

الطریق اإلشتراكي.

اإلشتراكیة لم یفارقني طوال نشاطيشعور اإلتجاه للعمل بنشاط في صفوف المسلمین لكسبھم إلى
مختلفة أثناء إلقائي لدروس التاریخ. في درعاالسیاسي أو الفكري . ویبدو أن ھذا الشعور تجلى بأشكال

واستفسارھم عن دیني ، كما رأینا.

المنھج الذي اتبعتھ وطریقة اإللقاءوالواقع أّن دروسي أوقعتھم  في حیرة من أمر "دیني" بسبب
أزال استخدمھا بعفویة إلى ھذا التاریخ) مازجاواستخدام التعابیر اإلسالمیة (ومنھا "صلي علنبي" وال
االشتراكیة. ولھذا وقعوا في حیرة من " دین ھذابین اإلسالم والعدالة االجتماعیة وبالتالي السیر لتحقیق

عني (وكان في عقلھ وّشة) فأجابھم : كاناألستاذ " . وزاد األمر غموضا عندما سألوا مدّرس التشریح
مسیحیا وأسلم ولم یستطع تغییر كنیتھ فغّیر اسمھ.

السابق خالصتھا: أن الحزب الشیوعي،كانت قبل ذلك قد ترّسخت لدّي قناعة أثناء نشاطي السیاسي
أقل بین المسلمین العرب) ال یمكن أن(المنتشر عموما بین المسیحیین األرثوذكس واألكراد، وبنسب
فھم أكثریة المجتمع، وبدونھم سیبقىیصبح حزبا جماھیریا إذا لم یستطع كسب أفئدة الشباب السنة،
التغییر والسیر نحو اإلشتراكیة.الیسار العربي ومن ضمنھ الحزب الشیوعي ضعیفا ال یمكنھ

1956عامللریاضیاتمدّرساَكانخلیلخطاه.علىوسرُتحناخلیلعميابنمناستقیتھاإلتجاهھذا
. وقد حقق نجاحا في كسب قلوب عدد منفي ثانویة المیدان في الحي الشعبي إلى الجنوب من دمشق

من قناعتھ بالتقرب من المؤمنین المسلمین وكسبھمطالبھ ، وشارك في حفلتّي ِذِكر في المیدان ، منطلقا
خطاه.في مسیرة النضال من أجل اإلشتراكیة . وھكذا سرت  ُعلى

أذكر ھنا على سبیل المثال واقعتین:
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المسیحي.القصاعحيمنظمةأقودأنالشیوعيالحزبمنيطلبعندما1957عامجرتاألولى
المسیحیین سدى، وإذا لم تؤید "أمة ال إلھفرفضت وأجبُت المسؤول قائال: سسیضیع وقتي في العمل بین

في أحیاء باب الجابیة وباب السریجة وبابإال هللا " الحزب فال جدوى من العمل. فاقُترح علّي االعمل
"عبد هللا الخلیل" حاذفا اسم "حنا " المشیر إلىمصلى االسالمیة ، فوافقت فورا، وأطلقُت على نفسي اسم
األحیاء منعشة آلمالي في تحقیق الغایة ، التيأنني مسیحي (بالھویة طبعا). وكانت فترة العمل في تلك

ولكن آمالي سرعان ما تحطمت.أصبو إلیھا في كسب المسلمین للیسار عموما وللحزب الشیوعي.

الدنیا رأسا على عقب. فالمخابراتفقد جاءت الوحدة بین سوریة ومصر وأنا من أنصارھا، فقلبت
الوطني السابق عبد الحمید السراج، الذيالمصریة ذات الباع الطویل في قمع الیسار، ومباحث الضابط

العربیة المتحدة انقلب على عقبھ وأسھم فيأصبح وزیرا للداخلیة في اإلقلیم الشمالي من الجمھوریة
تعرفھا.تأسیس مباحث سلطانیة غاشمة ، لم تكن سوریة بعھدھا الدیموقراطي

السوریةالجامعةفيوأنصارھمالشیوعیونالطالبقامعندما1957ربیعفيجرتالثانیةالواقعة
العالقة مع الوطنیین األردنیین وفي مقدمتھمبرحلة إلى األردن استغرقت ثالثة أیام ورمت إلى توطید
عّماشة، التي سقطت صریعة برصاص الشرطةالشیوعیین. زرنا في أریحا قبر الطالبة رجاء حسن أبو

لإلستعمار. ُطلَِب مني إلقاء كلمة أمام القبر.أثناء مشاركتھا في إحدى المظاھرات الوطنیة المناھضة
كلمتي، إلى قراءة الفاتحة على روحوبعفویة، ودون تفكیر ُمسبق، دعوت المستمعین ، قبل إلقاء

الشھیدة.

عبد هللا "اسم مسلم".وغالبا ما أشكل اسمي على الكثیرین، الذین یظنون أن اسم

وھو على جانب من الدروشة والتواضع.فمدرس الفیزیاء فؤاد خوري في درعا كان ضلیعا في مادتھ
وبعد سنتین من ھذه اللقاءات أشار أحدھمكان كثیر من المدرسین یجتمعون أسبوعیا في سھرة عامة.

فؤاد خوري ونظر إلّى بتعجب مستفسرا ھلببراءة وعفویة أنني مسیحي. عندھا جحظت عینا األستاذ
أنت مسیحي ھذا غیر معقول.

وفي الیوم األخیر ُدعیت إلى لقاء تلفزیوني ،أثناء مؤتمر تاریخي اجتماعي في عدن كنُت مشاركا فیھ.
. وبعد تسجیل اللقاء جلسُت مع أربعة یمنیینیبدو أن حدیثي في الجمع بین اإلسالم والعروبة أثارھم

اسمي . فعبد هللا حسب معلوماتھ اسم مسلموأثناء الحدیث ، نظر إلّي أحدھم متسائال باستغراب تركیبة
فأجبتھ على الفور: بلھحة تحمل الجّد والھزل "وحنا اسم مسیحي  ، وبادرني بالسؤال : ما ھو دینك ؟ ..

مسلم روم ".

الطبیب النھضوي العلماني شبلي شمیّل مترجموختاما وعطفا على ما سبق أورد العالقة الحمیمیة بین
وكالھما نشأ في لبنان ونشطا في مصر.نظریة دارون وصدیقھ الشیخ السلفي النھضوي رشید رضا ،

(وصاحب مجلة "المنار" القاھریة) السلفیةالشیخ محمد رشید رضا الداعیة إلى التجدید الدیني اإلسالمي
عقد7981عاممصرإلىوالمنتقلالشامطرابلسمنالجنوبإلىالقلمونبلدةفي(المولودالتنویریة
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صداقة حمیمیة مع شبلي شمیل (اللبناني والمسیحي بالوالدة) على الرغم من اختالفھما في الرأي.
وظاھرة العالقة اإلیجابیة بین الرجلین تسترعي اإلنتباه.

مع اآلراء الدینیة النھضویة.یقدم الدكتور شمیل في ھذا المجال نموذجاً لتعامل العلمانیین

من جانب شمیل لم یمنعھ من العمل المشتركھذا الخط المتمسك بالعلمیة والعلمانیة والمبدئیة الصادقة
إلى درجة دفعت األخیر إلى الدفاع عنوالصداقة الشخصیة مع السلفي النھضوي محمد رشید رضا ،

. ولم ینس رشید رضا صدیقھ بعد وفاتھشمیل عندما ترّشح لعضویة مجلس المبعوثان عن والیة بیروت
إلقاءه كلمة تأبین في أربعینیتھ. فنشر في مجلتھ المنار مقالة في رثاء شمیّل وزاد علیھا

نشرتھا مجلة رشید رضا، ھذا نّصھا:وقبل وفاة شمّیل بسنوات أرسل لصدیقھ رشید رضا رسالة

"إلى غزالي عصره السید محمد رشید رضا صاحب المنار:

كرجل وأجعلھ أعظم. ونحن وإن كناّ في اإلعتقادأنت تنظر إلى محمد كنبي فتجعلھ عظیما وأنا أنظر إلیھ
الواسع واإلخالص في القول وذلك أوثق بینناأو المبدأ الدیني على طرفي نقیض، فالجامع بیننا العقل

لعرى المودة.

من صدیقك الدكتور شمیل".

وعلقت مجلة المنار على رسالة شمّیل بمقالة جاء فیھا:

مستقل برأیھ فیھا غیر مقلّد لطائفة من طوائفھا" ... كان الدكتور شبلي شمیل من دعاة االشتراكیة وھو
بكثیر من األخالق الحسنة المحمودة كالرأفة والسخاء. وكان مادیا في آرائھ وأفكاره، إال أنھ كان متحلیا

والصدق والوفاء والنجدة والمروءة والشجاعة وغیر ذلك.

معلومات عن أفغانستان
رئیساًداودمحمدوتعیینالملكيبالحكمیطیحعسكريانقالب:1973تموز17

داودبمحمدیطیحالشیوعيالحزبیقودهعسكري:انقالب1978نیسان27

قادتھوتعیینالسلطة،عنالرایة)-(بارشامبـالملقبالشیوعيالحزبجناحقادةإبعاد:1978تموز
ومحمد نجیب هللا في ایران، وانفراد جناحسفراء في الخارج، مثل بابراك كارمال في تشیكوسلوفاكیة

بینانشققد1973عامفيالشیوعيالحزبكانبالسلطة.الشعب)ب(خلق-الملقبالشیوعيالحزب
قرباً من موسكو ثم أعید توحیده أوائل عام(خلق)األكثر استقاللیة عن السوفیات و (بارشام) األكثر

1978.
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حفیظاألفغانيالرئیسومقتلواإلطاحةألفغانستانالعسكريالسوفیاتيالغزو:1979أولكانون27
هللا أمین(من جناح خلق)وتعیین بابراك كارمال رئیساً.

للبالد.رئیساًتعیینھثمومنالحاكمللحزبسكرتیراًهللانجیبمحمدتعیین:1986أیار4

المتحدةواألمموباكستانالسوفیاتيواالتحادالمتحدةالوالیات،شاركتدولياتفاق:1988نیسان14
في التوقیع علیھ ،على انسحاب القوات السوفیاتیة من أفغانستان.

أفغانستان.منالسوفیاتياالنسحاباكتمال:1989شباط15

الطاجیكقومیةمسعود(منشاهأحمدمنتحالفواستیالءهللانجیبحكمسقوط:1992نیسان16
الھازارةالشیعة(مناإلسالميالوحدةوحزب%)5(أوزبكدوستمالرشیدوعبدالسكان)%من30

كابول.على%)5

باكستانفياألفغانبالالجئینالخاصةالدینیةالمدارسطالبمنطالبان)(حركةإنشاء:1994أیلول
النشاء حركة أفغانیة موالیةبتشجیع من حكومة بنازیر بوتو ،والمخابرات العسكریة الباكستانیة،

أنبعد%)60(الباشتونقومیةمنحكماًوتقیممسعودشاهأحمدالعسكريالقائدبسلطةتطیحلباكستان
.1992عامذلكفياالسالمي،الحزبحكمتیار،زعیمالدینقلبفشل

مسعود،شاهالشمال(تحالفمقاومةوبدكابولالعاصمةعلىطالباناستیالء:1996أیلول27
الشمال) على معظم شمال البالدودوستم وحزب الوحدة) لسلطة طالبان بعد سیطرة (تحالف

برجيضربمنأسابیعأربعةبعدألفغانستانالعسكرياألمیركيالغزوبدء:2001أولتشرین7
حامدالباشتونيوتنصیب2001ثانيتشرین3فيكابولسقوطبعدطالبانبحكمواالطاحةنیویورك

ومن ورائھ القوات األمیركیة.كرزاي رئیساً فیما كانت السلطة الفعلیة بید (تحالف الشمال)

.2019عامفيانتخابھوتجدیدألفغانستانرئیساًغنيأشرفانتخاب:2014أیلول20

العسكرياألمیركياالنسحاببدءعلىطالبانوحركةالمتحدةالوالیاتبیناتفاق:2020شباط29
من أفغانستان.

أفغانستان.مناألمیركيالعسكرياالنسحاببدء:2021أیار1

الخارج.إلىغنيأشرفوفرارطالبانحركةبیديكابولسقوط:2021آب15
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)١٣(الذاكرةزوایامن

الدكتور جون نسطھ

األول نظري، وھو مختصر، والثانيتابعت عملي في المشفى البرلیني الضخم، المؤلف من قسمین،
المرضى ، من الثامنة صباحا حتىعملي، وھو األساس نمضیھ في غرف العملیات الجراحیة بتخدیر

اھمیة ھذا الفرع في عالم الطب وماالخامسة بعد الظھر، مع فرص للفطور والغداء. بدأت أكتشف
ومھارة في االصابع، ونشأت عالقةیتطلبھ من معارف نظریة وتركیز للحواس، ورشاقة في الیدین

بھ وتقدیر محوریة دوره في الطبإعجاب وحب لھذا اإلختصاص، الذي كان في بدایات اإلعتراف
نعمل في قسم العنایة المركزة، لفتراتالحدیث. كان علینا نحن طالب اإلختصاص من األطباء، أن

السیر إلى حاالت التسمم، الى متابعةمحددة، ھناك تجري معالجة الحاالت الحادة من إصابات حوادث
بالتنفس االصطناعي، وتغذیة المریض عنعالج المرضى بعد العملیات الجراحیة المعقدة والطویلة

والفیتامینات.طریق الورید تغذیة كاملة تحتوي السكر والبروتینات والدھن

ومطعم أفضل الفنادق، وكان أفضلھا فندقكنت في نھایة االسبوع أْلتقي مع رفاقي وأصحابي في بھو
البورولینا.

جداً، وال تقارن بأسعار الیوم المرتفعةوطبعا كانت أسعار الطعام والشراب بأنواعھ المختلفة رخیصة
على اإلطالق.

على أغلب وكاالت المنتجات األلمانیةفي ھذا الفندق تعرفت على تاجر سوري من الالذقیة، حائز
أم زیاد المرافقة لھ دوما أثناء إقاماتھالشرقیة الصناعیة، یدعى محمد إسرب وزوجتھ السیدة عفاف،

طیب القلب ودوداً، وأم زیاد سیدة جمیلة، ذكیة،الطویلة في برلین. أبو زیاد كان رجالً ھادئاً متزناً،
اللسان، كریمة الید، محبة، وفیة، أنیقة. معسریعة البدیھة، قویة الشخصیة قل مثیلھا، محدثة طلیقُة

حتى وفاتھما. ومن أسباب ھذا، أن أباالوقت توطدت بیننا عالقة صداقة متینة دامت عشرات السنین
بشأنھ ما عساه یكون السبب.زیاد أخبرني یوماً بان نزیفاً أصاب أم زیاد وھما قلقان

اعمل فیھ، إلجراء تجریف رحم، وكانت نتیجةقلت لھ: غداً صباحاً، علیكما القدوم الى المشفى الذي
أننا استطعنا تدارك االمر وإنقاذالفحص المجھري ورم خبیث في عنق الرحم…،  وكنا محظوظین

حیاتھا التي كانت في خطر حقیقي.

إلى أخر یوم في حیاتھا الطویلة، ولما عدت إلىتعافت من مرضھا سریعاً وبقیت  تعتبر أنني من أنقذھا
سوریا كانت حریصة على تكریمي ومساعدتي بكل الطرق واإلمكانات .

وحدةبعداالنماركس،كارلمدینةالىبالقطارتوجھت1969آذارشھرمنعشر الخامس
الجو بارداً جداً والثلوج تھطل بكثافة، مما جعلألمانیا،عادت المدینة الى اسمھا القدیم، "كمنیتز"، وكان

علي أن أركب الباص المتجھ إلى مدینةالقطار یتاخر عن موعد وصولھ مقدار ساعة من الزمن، وكان
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أنابیرغ، حیث تسكن صدیقي ھانیلوري، ولكن الباص األخیر كان انطلق قبل وصولي قطاري الذي
إلى ھدفي مھما كلف األمر، حیث انھاتأخر. في ھذه الحالة كنت مضطراً أن أركب تاكسي حتى أصل

في مكتب الزواج المدني لعقد زواجنا، بعدتنتظرني، وخصوصاً الن الیوم التالي موعُدنا في دار البلدیة
وأجربھا أشد التجارب وكانتعالقة صداقة دامت سبع سنین، وأنا اقوم بفحصھا أصعب الفحوصات

تجتازھا بكامل النجاح. وعندھا قررت الزواج معھا.

وعندما یاتي دوري یسألني السائق إلىوقفت على موقف التكسي أنتظر دوري، والبرد ینخر عظامي،
والذي بعده نفس الجواب.أین؟ أقول: ألنابیرغ، فیرد: أنا متأسف. والسائق التالي

التقید بالعداد. فوافق.وأخیرا تكلمت مع سائق ووعدتھ بدفع أي مبلغ یریده، دون

لماذا ال یرغب أحد من السائقینركبت بعد كانت أصابعي أصبحت زرقاء من شدة الصقیع. وسألتھ:
مرور دبابات الجیش المتجھة إلى براغ لسحقالسفر الى أنابیرغ؟ قال ألن الطریق ال زال محفراً بعد

التشیكیة.الحدودعلىتقع.وأنابیرغ1968العامفيأيعام،قبلالشعبیةاالنتفاضة

.Persilالغسیلمسحوقمنسطلإالّھيوماالعرس،ھدیةأحملوأناوصلتالمھم

لیست عسالً وسعادة كلھا، بل غسیال وكویا ومسحاكنت أرید من ھذِه الھدیة أن أقول لھا بان أیام الزواج
وتنظیفا وطبخا وتعباً.

المتجمدتین فیھ، وبعدھا قدماي أیضا.قامت ھانیلوري بإعداد الماء الساخن مع الملح ووضعت یداي

ووقعنا عقد زواجنا، الذي استمر لسبعةفي الصباح توجھنا، نحن اإلثنین فقط، الى مكتب الزواج
.4.10,2016یومفيالحزینوفاتھایومحتىعاماً،وأربعین

كنا سبعة أشخاص فقط.في المساء توجھنا إلى بیت أخیھا األكبر لالحتفال بزواجنا.

الھزلیة لعقد الزواج الكنسي.لم نتوجھ إلى الكنیسة أبداً، ألن أعصابنا ال تتحمل المسرحیة

فیھ في برلین.في یوم االثنین داومت على عملي في المستشفى الذي أعمل

السالم العالمي بحضور وفود من بلدانفي شھر أیلول، على ما أتذكر انعقد في برلین مؤتمر لمجلس
وفداً مصر ومن أھم وجوھھ الكاتب والمفكرمتعددة، ومنھا وفود عربیة رسمیة وشعبیة، أتذكر منھا

الشیوعیان كریم مروة، وجورج البطلالبارز لطفي الخولي، ومن لبنان وفد أھم وجوھھ المناضالن
سوریا وفد حكومي برئاسة الدكتور حبیب حداد،رحمھ هللا، ومن الیمن أیضا اتذكر عبد هللا باذیب، ومن

السوري، ابراھیم بكري، ضم أیضاووفد شعبي برئاسة عضو المكتب السیاسي للحزب الشیوعي
قمت بزیارتھم في الفندق الذي انعقد فیھالدكتور مصطفى أمین وفایز جالحج وآخرون لم أعد اتذكرھم.

زیارة سابقة لھ إلى برلین. وطلب مني أن انضمالمؤتمر، وكان الرفیق إبراھیم بكري، یعرفني من خالل
منھ أن یصدر لي بطاقة عضویة بالمؤتمر.الى الوفد فوراً، ونادى على رفیقنا فاروج سالطیان وطلب
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والرفیق فاروج سالطیان كان یعمل في قیادة مجلس السلم العالمي، وھو إنسان نشیط جدا ، وحیوي،
ویشكل لولب المجلس.

نتصل بكل الوفود ونشرح لھم موقفكنت والرفیق الشاب فایز جالحج الملقب حزبیاً بابو جورج،
بكريابراھیمكان،1969صیففيالمنعقدللحزبالثالثالمؤتمربنتائجونعلمھمالسیاسيالحزب

أمین وفایز جالحج وأنا مع نفسیعرب عن رأیھ النقدي بوضوح تجاه خالد بكداش، وكذلك مصطفى
الموقف.

الوطن، قاطعا أنا وزوجتي متابعة الحصول علىبعد انتھاء المؤتمر، بدأت بعملیة التحضیر للسفر إلى
مع شقیقي لبیب وحدھما بعد وفاةشھادات اإلختصاص، بعد أن علمت بمرض والدي الذي كان یسكن

یبقى أغلب الوقت لوحده وبحاجة إلى عنایةوالدتي، وكان شقیقي یعمل متعھداً صغیراً، ووالدي المریض
ماسة.

كامل وترغب بنقل أغلبھ إلى سوریا، ولذاكانت زوجتي قد ورثت من والدیھا المغفور لھما جھاز بیت
منزلي من مناشف ومالحف وأغطیةكان علینا نقل الخفیف منھ من بورسالن وطناجر وصحون ونسیج

وأدوات فحص األذن والحلقإلخ وكتب وجھاز تخطیط قلب ومیكروسكوب، وعدة جراحة صغرى
وغیرھم، عن طریق النقل البحري قبل سفرنا.

وقبل أن نترك برلین أود أن أذكر الحادثة التالي:

الھامةمخرجاتھمنوكانأذكرماعلىاللبناني،الشیوعيللحزبالثانيالمؤتمرانعقد1968العامفي
رفاق من لبنان أعطوني ھذا الكراس، قرأتھالتقریر السیاسي والبرنامج الجدید، كان معنا في الدراسة

اتجاه الثورة الفلسطینیة، وتایید حركةبعنایة وما فیھ من نقد لسیاسة خالد بكداش، والموقف اإلیجابي
الوضع الواقعي، وبشكل مستقل، بكلماتالتحرر الوطني العربیة، وضرورة رسم سیاسة الحزب حسب

ودعم قناعتي، فقمت بطبع حوالي ثالثینأخرى رفع وصایة القیادة السوفیاتیة. كل ھذا أثلج صدري
وأعطیت ما یقارب العشرین منھا إلىنسخة عنھ وزعت عشرة منھا على بعض الرفاق في البزیغ،

الرفیق توفیق رضا في برلین.

توفیق البريء سیاسیاً، وطیب القلب، باننيفي زیارة لیوسف فیصل في ھذا الوقت لبرلین أخبره الرفیق
یوسف أن یحضرھم لھ، ففعل الرفیق توفیق،أعطیتھ نسخ عن برنامج الحزب الشیوعي اللبناني، فطلب

وقام یوسف فیصل باتالفھم فوراً.

التيالطویلةالوداعلیلةبعددمشق،الىطائرتناتوجھت1969عامأولكانونشھرمنالعاشرفي
النھار، وكان في استقبالنا في المطار،نظمھا رفاقنا واصدقائي في برلین، وصلنا الى دمشق منتصف

وكان من جملتھم ابنة خالة لي تحدثت مرحبةعدا صدیقي العزیز نایف بلوز، جمع من األھل واالقارب،
إلي لتقول كیف خدعتنا بأن زوجتكبزوجتي آلتي تتمتع بجمال فیھ مسحة شرقیة واضحة، فاسرعت

معرفتنا السبع أصبحت تتكلم العربیة بشكلألمانیة، ھذه عربیة بكل تأكید؟ وبالفعل زوجتي خالل سنوات
جید جداً.
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نمنا ھذه اللیلة في دمشق في فندق عالم الذي یقع في حي القصاع، یقابلھ تماماً محل واسع یبیع الفالفل،
مشتاقاً للفالفل بعد انقطاع ما یقرب عشرفي اللیل نزلت إلى ھذا المحل واشتریت "ساندویشین"، وكنت
بھا كثیراً. في الیوم التالي دعانا أخيسنین، أكلت ھانیلوري الفالفل ألول مرة في حیاتھا، فاعجبت

أن تأكلي؟ منتظراً منھا ان تقول أحب السمك، أوفیلیب "أبو نزار"، لتناول الغداء، وسألھا ماذا تحبین
... الفالفل. فضحك كثیراً ، وتوجھنا الى مطعمافخاذ الضفادع أو الدجاج المشوي مثال، واذا بھا تقول
جید النوعیة. بعده توجھنا إلى حمص في حيعلي بابا، وقدموا لنا أكال متنوعاً كالعادة طیب المذاق

المحطة، حیث بیتنا القدیم، الذي خرجت منھ قبل عشر سنوات.

سوقي الى """حلب"""، مدرسة المشاة فيفي الیوم التالي تماما توجھت الى شعبة التجنید، طالباً
تبدأ في السادس عشر من شھر كانون االول.المسلمیة، ألداء خدمة العلم االجباریة، في الدورة آلتي

تفاجأت بقولھم بأن علي أوال ان أعادل شھادتي في الطب.

في حیاتي.وھنا بدات معركة من أصعب المعارك اإلداریة آلتي خضتھا

الوالیة القضائیة العالمیة

الوطنیةدراسة مقدمة من مكتب الدراسات والتوثیق بھیئة التنسیق

محكمة وطنیة قد تحاكم األفراد على جرائمیشیر مصطلح  "الوالیة القضائیة العالمیة" إلى فكرة أن
وجرائم الحرب واإلبادة الجماعیة والتعذیب -خطیرة ضد القانون الدولي - مثل الجرائم ضد اإلنسانیة

أو النظام الدولي نفسھ ، والذي قد تعملعلى أساس مبدأ أن مثل ھذه الجرائم تضر المجتمع الدولي
، یتم االحتجاج بالوالیة القضائیة العالمیة،وبمبادرة من طرف واحد، الدول على حمایتھ. بشكل عام

الجنائیة متاحة ، على سبیل المثال: المدعىعندما ال تكون األسس التقلیدیة األخرى للوالیة القضائیة
جریمة في أراضي تلك الدولة أو ضدعلیھ لیس من مواطني الدولة ، أو المدعى علیھ لم یرتكب

سلبي.مواطنیھا ، أو ال تتأثر المصالح الوطنیة الخاصة بشكل

عندما تعتمد الدولة تشریعات تعترف بالجرائمیمكن للمحاكم الوطنیة ممارسة الوالیة القضائیة العالمیة
التشریعات الوطنیة مفروضة بموجبذات الصلة وتسمح بمقاضاتھا. في بعض األحیان ، تكون ھذه

البلدان األمریكیة لمنع التعذیب والمعاقبة علیھ ،االتفاقیات الدولیة ، مثل اتفاقیة مناھضة التعذیب واتفاقیة
لمقاضاة أو تسلیم أي شخص متھم بالتعذیبوالتي تتطلب من الدول األطراف اعتماد القوانین الالزمة

موجود داخل الدولة.
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یختلف تعریف وممارسة الوالیة القضائیة العالمیة في جمیع أنحاء العالم. تعتمد سلطة المحكمة الوطنیة
أو الدولیة لمقاضاة األفراد على الجرائم الدولیة المرتكبة في مناطق أخرى على كل من اإلطار القانوني

المحلي ووقائع كل حالة على حدة.

القوانین المحلیة التي تتضمن االختصاص العالمي

الوالیة القضائیة العالمیة. ُیمكِّن ھذاتنص مجموعة من القوانین الوطنیة للدول على شكل من أشكال
المشتبھ في ارتكابھم جرائم یحتمل أن ترقىالتشریع المحلي المحاكم الوطنیة من التحقیق مع األشخاص

عن مكان ارتكاب الجریمة أو جنسیةإلى مستوى انتھاكات القانون الدولي ومقاضاتھم بغض النظر
المشتبھ فیھ أو جنسیة الضحیة.

193عددھاالبالغالمتحدةاألممفياألعضاءالدولمندولة163أنالدولیةالعفومنظمةأفادت
أو أكثر بموجب القانون الدولي ، إما على أنھا"یمكنھا ممارسة الوالیة القضائیة العالمیة على جریمة

تقریر منظمة العفو الدولیة مؤشر علىجرائم أو كجرائم عادیة بموجب القانون الوطني ومرفقات
التي تسمح فیھا الدول بممارسة الوالیةتعاریف الدولة للجرائم بموجب القانون الدولي والظروف

مجموعھماأنالدولیةالعفومنظمةأفادت،2012أیلول/سبتمبر1مناعتباًراالعالمیة.القضائیة
الدولي.القانونبموجبأكثرأوواحدةجریمةعلىالعالمیةالقضائیةالوالیةوفرتقددولة147
الوالیةممارسةیمكنالتياألربعالجرائممناألقلعلىواحدةدولة166عنیقلالماحددت

اإلنسانیة واإلبادة الجماعیة والتعذیب - كجرائمالقضائیة العالمیة علیھا - جرائم الحرب والجرائم ضد
ال تتوافق دائًما مع متطلبات القانونفي قوانینھا الوطنیة. ومع ذلك ، فإن العدید من ھذه التعریفات

قضائیةوالیةدولة91أقرتذلك،علىعالوةالعقاب.مناإلفالتفيفجوةیخلققدمما،الدولي
والتي قد تشكل أو ال تشكل أیًضا انتھاكات للقانونعالمیة على الجرائم العادیة بموجب القانون الوطني ،

الدولي.

ف،المثالسبیلعلى نیوزیلندافي2000لعامالدولیةالجنائیةوالمحكمةالدولیةالجرائمقانونُیعرِّ
وفًقا التفاقیات جنیف ونظام روما األساسي ،جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة واإلبادة الجماعیة

النظربغضالجرائمھذهعننیوزیلندافياألفرادمحاكمةیجوزأنھعلىمنھ(ج))1(8المادةوتنص
وقعقدالجریمةمنجزًءایشكلفعلأيكانإذاما)2(أو؛المتھمالشخصجنسیةأوجنسیة)1"(عن
الذيالفعلوقوعوقتالأمنیوزیلندافيموجوًداالمتھمالشخصكانإذاما)3(أو؛الأمنیوزیلندافي

االتھام إلى الشخص بارتكاب جریمة ".یشكل الجریمة أو في الوقت الذي تم فیھ اتخاذ قرار بتوجیھ

القضائیة العالمیة ، في قانون الجرائم ضد اإلنسانیةتعد كندا مثاالً آخر لدولة توفر ممارسة محلیة للوالیة
علىالحربجرائمأواإلنسانیةضدالجرائمأوالجماعیةلإلبادةبالنسبة.2000لعامالحربوجرائم

فيإقلیميقسمأيفياإلجراءاتتبدأقدیلي:ماعلى)1(9المادةتنص،القانونفيالمحددالنحو
كندا والتي یمكن مقاضاة شخص بسببھا بموجبكندا بشأن تلك الجرائم "التي ُیزعم أنھا ارتكبت خارج
ھذا القانون [...] ، سواء كان الشخص في كندا أم ال."
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القضایا البارزة المتعلقة باالختصاص العالمي

التشیلي السابق أوغستو بینوشیھ ".دراسة في المملكة المتحدة من طلب اسبانیا لتسلیم الدكتاتور

،  تشارلز تایلورمحاكمة الوالیات المتحدة لنجل الرئیس اللیبیري السابق

الجماعیة في  غواتیماالالمحاكمة اإلسبانیة لمسؤولین غواتیمالیین في قضیة اإلبادة

قساوسة یسوعیینمحاكمة إسبانیة لمسؤولین في السلفادور بتھمة قتل  ستة

بتھمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة خالل حربالمحاكمة اإلسبانیة  لضابط في البحریة األرجنتینیة
.1982عامبریطانیةمعالفوكالند

القضائیة العالمیة لمحاكمة األفراد من جمیععلى وجھ الخصوص ، استخدمت المحاكم اإلسبانیة الوالیة
مؤخًرا قدرة محاكمھا على االستماع إلى مثل ھذهأنحاء العالم. ومع ذلك ، فقد قیدت الحكومة اإلسبانیة

القضائیة العالمیة على تلك القضایا التي لمالقضایا من خالل تضییق األساس القانوني لممارسة الوالیة
ضحایا إسبان أو مرتكبي الجرائم الموجودینتكن بالفعل أمام سلطة قضائیة مختصة أخرى والتي تشمل

والمساءلة تحلیالً لكیفیة تغییر تعدیل القانونفي إسبانیا أو المصالح اإلسبانیة. . قدم مركز العدالة
اإلسباني لدعاوى حقوق اإلنسان في إسبانیا.

مسؤولیة الحمایة

"مسؤولیة الحمایة " ، والذي یروج لفكرة أنھناك مفھوم متمیز ، ولكنھ مترابط ، ومتطور وھو مفھوم
بمسؤولیتھا األساسیة المتمثلة في حمایةالمجتمع الدولي یتحمل مسؤولیة مساعدة دولة ما في الوفاء

القاعدة إلى أن الدول ملزمة بالتدخل دبلوماسًیاأرواح ورفاھیة أولئك الموجودین داخل أراضیھا. وتشیر
وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیةو / أو عسكرًیا لمنع ارتكاب جرائم مثل اإلبادة الجماعیة
حول المعیار الناشئ لمسؤولیة الحمایة فيوالتطھیر العرقي. یمكن العثور على مزید من المعلومات

التحالف الدولي لمسؤولیة الحمایة .

)ICRtoP(الحمایةلمسؤولیةالدوليالتحالف

(المنظمات غیر الحكومیة) في جمیع أنحاءیعمل التحالف على دعوة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة
الحمایة من خالل تعزیز القدرة على منعالعالم إلى بذل جھود جماعیة لتعزیز اإلجماع بشأن مسؤولیة

والجرائم ضد اإلنسانیة. تسعى إلى التعبئةووقف اإلبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطھیر العرقي
بكل بلد.الجماعیة لتحقیق إجراءات إلنقاذ األرواح في مواقف خاصة

فيعضوا66اآلنویوجد،حكومیةغیرمنظمات8قبلمن2009عامفيالتحالفتأسس
االئتالف.
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القمةنتائجوثیقةمن139-138الفقراتفيعلیھالمتفقالحمایةعنالمسؤولیةمعیارالتحالفیدعم
تضمنت:والتي2005لعامالمتحدةلألممالعالمیة

اإلبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد"یقع على عاتق الدول التزام أساسي بحمایة سكانھا من
منع ھذه الجرائم بما في ذلك التحریض.اإلنسانیة والتطھیر العرقي. وتشمل ھذه المسؤولیة أیضا

ویساعدھا على ممارسة ھذه المسؤولیة.وینبغي للمجتمع الدولي ، حسب االقتضاء ، أن یشجع الدول

قدرة لإلنذار المبكر.یجب على المجتمع الدولي دعم األمم المتحدة في إنشاء

الدبلوماسیة واإلنسانیة وغیرھا من الوسائلیتحمل المجتمع الدولي أیًضا مسؤولیة استخدام الوسائل
األمم المتحدة للمساعدة في حمایة السكانالسلمیة المناسبة بموجب الفصلین السادس والثامن من میثاق

المھددین بھذه الجرائم.

بالحمایة ، وتكون الوسائل السلمیة غیرعندما "تفشل بشكل واضح" دولة ما في مسؤولیاتھا المتعلقة
في ذلك تدابیر الفصل السابع بموجب میثاقكافیة ، یجب على المجتمع الدولي اتخاذ تدابیر أقوى بما
االستخدام الجماعي للقوة الذي یأذن بھ مجلساألمم المتحدة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر

األمن.".

----

العالمیةالقضائیةالوالیةبیاناتقاعدةتقدمالتيTRIALالعالمياالختصاصبیاناتلقاعدةرابطھذا
القضائیة العالمیة في جمیع أنحاء العالم ،مع لمحة عامة عن القضایا الجنائیة الكبرى المتعلقة بالوالیة

اختصاص الشخصیة اإلیجابیة أو السلبیة. تظھرباإلضافة إلى بعض حاالت الجرائم الدولیة القائمة على
العالمیة والتي ُتنشر كل عام:ھذه القضایا أیًضا في المراجعة السنویة للسلطة القضائیة

https://trialinternational.org/resources/universal-jurisdiction-database/

مؤھالت

الشاعر العراقي أحمد مطر

تنطلُق الكالُب في ُمختلِف الجھات

بال ُمضایقات

َتلھُث باختیارھا

https://trialinternational.org/resources/universal-jurisdiction-database/
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تنبُح باختیارھا

تبوُل باختیارھا . . واقفة

أماَم (( عبِد ا لـال ت ))

بال ُمضایقات !

وُتعرُب الحمیُر عن أفكارھا

بأ نكر ِ األصوات

بال ُمضایقات

وتمرُق الجماُل من مراكِز الحدوِد

في أسفارھا

وتمرُق البغاُل في آثارھا

من غیِر إثباتات

بال ُمضایقات

ونحُن نسَل أدٍم

لسنا من األحیاِء في أوطاننا

و ال من األموات

نھرُب من ِظاللنا

مخافَة انتھاكنا

َحظَر التجمعِات!

نھرُب للمرآِة من وجوِھنا

ونكسُر المرآة

خوَف المداھمات!

نھرُب من ھروبنا

مخافَة اعتقالنا
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بتھمِة الحیاة!

ِصحنا بصوٍت یائٍس:

یا أیھا الوالة

ُنریُد أن نكوَن حیوانات

ُنریُد أن نكوَن حیوانات!

قالوا لنا: ھیھات

ال تأملوا أن تعملوا

لدى المخابرات!

موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org

صفحتنا على الفیسبوك:

facebook.com/scppb.org

موقعنا على الحوار المتمدن:

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

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

