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بیان حول االنقالب العسكري في السودان
الحكمنظامعلىالسودانفيعسكريانقالبحصل2021األول/أكتوبرتشرین25االثنینیومفي

الممثلةالمدنیةوالقوىالجیشطرفاهوكان2019آب/أغسطس19فيالسودانفيبدأالذياالنتقالي،
في “قوى إعالن الحریة والتغییر”، ثم أصبح لھ طرف ثالث ممثالً في الحركات المسلحة في دارفور
(“حركة تحریر السودان” بقیادة مني آركي مناوي و “حركة العدل والمساواة” بقیادة جبریل ابراھیم)

بحلاالنقالبھذاقادةقام.2020األول/أكتوبرتشرین3فيللسالمجوبااتفاقیةعلىوقعتالتي
مجلس السیادة ومجلس الوزراء وإعالن حال الطوارئ.

ھذا االنقالب ھو الرابع في السودان، الذي ھو البلد العربي الوحید التي أسقطت فیھ الحركة الجماھیریة
11-2018دیسمبر19و1985وأبریل1964أكتوبرثوراتفيالثالثالعسكریةالنظمالسلمیة
2019أبریل10-6فترةفيالسقوطوشكعلىالبشیرعمرنظامكانعندماولكن،2019أبریل

بادرت قیادة الجیش، ومعظم طاقم النظام، إلى اعتقال البشیر والصف األول من النظام، لاللتفاف على
الحركة الجماھیریة ومن أجل منع قیام نظام دیمقراطي مدني، إال أن العسكر لم یستطیعوا الحكم بمفردھم

واضطروا بعد أربع أشھر لتوقیع اتفاقیة الشراكة مع “قوى اعالن الحریة والتغییر” وھو ما رفضھ
الحزب الشیوعي السوداني وحذر من فشلھ.

یأتي االنقالب في السودان قبل شھر من موعد تسلیم المدنیین رئاسة مجلس السیادة الحاكم وفقاً التفاق
الشراكة،وفي ظرف الخالفات بین “قوى اعالن الحریة والتغییر “والحركات المسلحة التي انحازت

وأیدت انقالب العسكر. أیدت االنقالب قوى اقلیمیة، مثل مصر وبعض دول الخلیج و “اسرائیل” التي
كان المكون العسكري ھو القوة الدافعة للتطبیع معھا، فیما أدانت االنقالب دول االتحاد األوروبي

ومنظمة االتحاد األفریقي، بینما قامت الوالیات المتحدة بإدانة االنقالب في بیانات رسمیة، ولكن عالقاتھا
مع عسكر السودان الذین شجعتھم على التطبیع مع “اسرائیل” كطریق لرفع السودان من “قائمة الدول

الراعیة لالرھاب” ومن أجل تصفیر دیونھ یمكن أن تؤدي إلى تكرار سیناریو ماحصل من مواقف
العسكريللحكمواشنطنبتأییدانتھتالتي2013عاممصرفيالعسكرانقالبحیالأمیركیة

المصري القائم.

نحن في الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) ندین االنقالب العسكري في السودان ونتضامن
بقوة مع القوى الدیمقراطیة السودانیة التي نزلت للشارع في تحركات جماھیریة سلمیة ضد االنقالب،

وكان أولھا الحزب الشیوعي الذي ثبت صواب رؤیتھ لمخاطر أي شراكة في الحكم مع العسكر، ونحن
ندعو إلى الوعي لمخاطر اتجاھات دولیة-اقلیمیة-محلیة في الوطن العربي تدفع باتجاه االلتفاف على
الحركات الجماھیریة، التي أظھرتھا مجتمعات عربیة عدة خالل العشر سنوات الماضیة ضد أنظمة

عسكریة أو یدیرھا العسكر من الخلف، وذلك من أجل العودة إلى حكم العسكر أو لتشارك المدنیین معھم
حفتر،خلیفةمعلیبیاوفي2021-2019سودانوفي2013مصرفيرأیناهأمروھوالسلطة،في
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فیما الجزائر في مرحلة ما بعد بوتفلیقة ال تختلف اآلن عن وضعھا بعھده عندما عزلتھ المؤسسة
خلفھ.منالعسكریحكممدنيبرئیسوأتت2019عامضدهجماھیریةثورةبعدالعسكریة

ال للحكم العسكري

ال لتشارك المدنیین مع العسكر في الحكم

نعم للدیمقراطیة التي تعني خضوع المؤسسة العسكریة للحكم المدني المنتخب بآلیات دیمقراطیة.

2021األول/أكتوبرتشرین29

الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)

االفتتاحیة

من أجل التبیئة العربیة للماركسیة
أطلقاشبنغلر.أوزوالداسمھألمانيلمؤلفالغرب»«تدھوربعنوان:كتابظھر1919عامأوائلفي

العالمھّزتالتيالبلشفیة»«انھیارتوقعھخاللمن1991-1989عاميبینحصلتنبوءةاشبنغلر
رید.جونتعبیروفقالروسیة1917أكتوبرثورةعبر

انطلق اشبنغلر في ھذا من مقولة وضعھا تقول أن ھناك «تشكل تاریخي كاذب» یغطي كقشرة في
حاالت معینة البنیة العمیقة لحضارات معینة تكون بنیتھا الحضاریة ــ الثقافیة مكتملة التكوین، ویحصل

ھذا التشكل إما بفعل غزو عسكري خارجي أو إما من خالل تقلید حضارة أقوى عسكریاً وسیاسیاً وتقنیاً
)1725-1682(األكبربطرسبدأھاالتيلروسیاالتغریبحركةأناأللمانيالمؤلفیعتبرواقتصادیاً:

ھي قشرة رقیقة سطحیة أتت فوق البنیة العمیقة لروسیا التي ھي ذات طابع سالفي ـ أرثوذكسي منذ
المسیحیةواعتناقھفالدیمیر»«الدوققبلمن972عامكییففياألولىالروسیةالدولةإنشاء

األكبربطرسبدأهالذيالتغریبذروةھيالبلشفیةأنیرىوھو،988عامالبیزنطیةاألرثوذكسیة
والماركسیةتولستويلیوواألدیب)1825ـالدیسمبریة(الحركةمحطاتعبرلینینإلىیصلخطعبر

بفرعیھا المنشفي والبلشفي، وھو یعتبر أن روسیا خالل قرنین من الزمن «قد أُرغمت على أن تدخل
تاریخاً اصطناعیاً مزوراً لم تكن نفس روسیا القدیمة قادرة على فھمھ» (الطبعة العربیة، دارمكتبة

).16صالثالث،المجلد،1964بیروتالحیاة،

بینغسیاودینغومع)1976-1949(تونغماوتسيمعبمحطتیھاالصینیةالشیوعیةمعیحصللم
القرن.أرباعثالثةاستغرقمجرىفيانتھتالتيالبلشفیةمعحصلماوخلفائھ)1978-1997(

خلفائھمعثم1969عاموفاتھوحتى1930عاممنذمنھشيھومعالفییتنامیةالشیوعیةنجحتأیضاً
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حیث نجح الشیوعیون الفییتنامیون في أن یكونوا قادة التحرر الوطني ضد الفرنسیین والیابانیین
عملیةیقودواأنھذابعدثم1975عامالمجزأةلفییتنامالقوميالتوحیدقادةیكونواأنثمواألمیركیین

یقودحیث1987عامبعدماالصینفيكماالشیوعيالحزبقیادةتحتالرأسماليالتحدیث
الشیوعیون الصینیون أكبر ثورة رأسمالیة لم تشھد البشریة مثیالً لحجمھا منذ الثورة الصناعیة اإلنكلیزیة

بالقرن الثامن عشر.

من خالل التجربتین الصینیة والفییتنامیة، وأیضاً تجربة الحزب الشیوعي اإلیطالي الذي تفاعل أیضاً مع
التربة المحلیة الممزوجة فیھا القومیة اإلیطالیة مع الھویة الثقافیة ـ الحضاریة الرومانیة الكاثولیكیة،

ھناك إثبات عملي بأن الماركسیة ھي منھج معرفي تحلیلي لمكان وزمان معینین وفي إطار تفاعل
المحلي ــ الخارجي حیث ینتج ــ أي المنھج ــ برنامجاً سیاسیاً، ولیست عقیدة صالحة لكل مكان وزمان.

ھذا البرنامج السیاسي، وبوصف السیاسة مكثفاً لالقتصاد واالجتماع والثقافة، ال یمكن أن ینجح على
المستوى القریب والمتوسط والبعید إذا لم یكن ناتجاً عن تفاعل المنھج المعرفي التحلیلي مع التربة

المحلیة المتمثلة في البنیة الحضاریة ـ الثقافیة.

مع التجربتین الشیوعیتین الصینیة والفییتنامیة جرى تلقیح الماركسیة مع البنیة الحضاریة ــ الثقافیة،
اآلتیة من الكونفوشیة والبوذیة والتاویة عند الصینیین والبوذیة والتاویة عند الفییتنامیین، إلنتاج ماركسیة
مخصوصة تفاعلت مع القومیة المحلیة ولیتم تكریسھا لمكافحة المحتل األجنبي، حیث نجحت الحقاً في

البلدین في مھام «التحرر الوطني» و«التوحید القومي» و«التحدیث وتجاوز التأخر». نجح لینین
وستالین في تحدیث روسیا ولكن التجربة البلشفیة أنتجت بنیة اجتماعیة ـ اقتصادیة ـ ثقافیة، أصبحت
متناقضة مع البنیة السیاسیة ـ الدوالتیة، ما جعل ھناك تناقضاً منذ الخمسینیات بین البنیتین حتى تمت

وعلىوفییتنام،الصینفيھذایحصللم.1991ـ1989بفترةاألولىقبلمنالثانیةالبنیةإزاحة
األرجح أن ما طرحھ أوزوالد اشبنغلر ھو الذي یفسر ذلك.

في التاریخ العربي الحدیث في القرن العشرین، یالحظ أن التیارات التي تفاعلت مع البیئة المحلیة
بخصائصھا االقتصادیة ــ االجتماعیة (المشكلة الزراعیة) والحضاریة ـ الثقافیة (القومیة العربیة التي

تمتح من اإلسالم لیس بوصف األخیر دیناً بل كثقافة) والسیاسیة (مقاومة االحتالل والغزو واالستیطان)
ھي التي نجحت في أن تعوم عربیاً: أي البعث وعبد الناصر واإلسالم السیاسي. فشلت اللیبرالیة التي

كان منظرھا األول، أحمد لطفي السید، مؤیداً ومتعاوناً مع االحتالل البریطاني، ثم سقط زعیم أكبر
تجربة لیبرالیة عربیة في حفرة التعاون مع األجنبي، أي مصطفى النحاس باشا زعیم حزب «الوفد» في

ضد1942فبرایرشباط/منالرابعیومفيللوزراءرئیساًالبریطانیةالدباباتفرضتھلمامصر،
إرادة الملك فاروق. الشیوعیون العرب ضربوا رأسھم وجسمھم في الحائط بسبب تأییدھم لقیام دولة

لمعارضةسوریافيأیضاًقادھمأمروھوللسوفیات،تبعیتھمبحكم1948و1947عاميفياسرائیل
ومصر.سوریةبین1958وحدة

عن1972نیسانمنالثالثانشقاقمنذالسیاسي)(المكتبالسوريالشیوعيالحزبتجربةتكتمللم
السوفیات وخالد بكداش في الوصول إلى تفعیل الماركسیة كمنھج معرفي ـ تحلیلي مع «البنیة الحضاریة
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ـ الثقافیة» واقتصر مسار الحزب على تبني «العروبة» و«قضیة فلسطین» و«فك التبعیة للسوفیات»،
وقد  تم تغلیب السیاسي على الفكري من دون المزج بینھما أو إدراك أن الثاني ھو المفتاح وأن األول ھو

الباب.

كانت ھذه التجربة أھم تجربة شیوعیة عربیة في محاولة االستقاللیة عن المركز السوفیاتي وانتھاج
سیاسة مستقلة عن موسكو تجاه القضایا العربیة وتجاه األنظمة، ولكن ھذا ال یكفي لبناء ماركسیة

عربیة،حیث أن االقتصار على فك التبعیة عن موسكو وانتھاج سیاسة مستقلة للحزب قد ترافقت مع بقاء
الفھم الستالیني للماركسیة عند الكثیر من القیادیین والكوادر واألعضاء في الحزب الشیوعي السوري

(المكتب السیاسي)، كما أن الكثیرون قد استغلوا الخالف مع موسكو كبدایة طریق للتخلي عن
الماركسیة، وكان ھناك قلیل من الحزبیین الذین رأوا أن فك التبعیة عن موسكو تعني أن الماركسیة

السوفیاتیة لیست أكثر من تجربة ماركسیة خاصة بمكان وزمان معینین وأنھا لیست ھي الماركسیة، بل
الماركسیة ھي منھج كارل ماركس في تحلیل البنیة االقتصادیة- االجتماعیة- الثقافیة-السیاسیة للوصول
إلى ماركسیة خاصة متفاعلة ومتبیئة مع مكان وزمان خاصین واجتراح برنامج سیاسي لحزب شیوعي

موجود في المكان والزمان الخاصین، وبالتالي ھناك ماركسیات تنبع عبر تبیئة المنھج الماركسي ،ولیس
ھناك ماركسیة واحدة كما حاول ستالین أن یوحي عبر مصطلح الماركسیة- اللینینیة الذي قال بھ بعد
وفاة لینین، فیما لینین لم یستخدم ھذا المصطلح على اإلطالق، وكان ستالین یرید من ھذا المصطلح

القول بأن فھمھ للماركسیة ھو الماركسیة الصالحة لكل مكان وزمان لتكریس الھیمنة السوفیاتیة على
األحزاب الشیوعیة العالمیة، ولم یخالفھ في ھذا سوى ماوتسي تونغ وھوشي منھ وأنطونیو غرامشي.

مع بدء انحسار «اإلسالم السیاسي» منذ سقوط حكم «اإلخوان» في مصر في یوم الثالث من تموز/
منوھواإلخوانیة»«األصولیةمنبدالًاإلسالمیینزعامةالجھادیة»«السلفیةوتبوأ،2013یولیو

العالمات الكبرى لتلك العملیة االنحساریة، ھناك فراغ سیاسي عربي، ما دامت الحركة العروبیة،
بطبعتیھا الناصریة والبعثیة، في حركة انحسار أیضاً، وما دام الماركسیون في حالة إغماء بفعل صدمة

وضعواقدالعربالجدداللیبرالیون،ومادام1991ـ1989عاميبینالسوفیاتياالتحادوتفككانھیار
أنفسھم في موضع استجالب التدخل الخارجي الحداث تغییر داخلي ولم یكن عندھم مانع من الركوب

سوریافي2003غزوعندالعراقیةالتجربةتكرارأرادواالغازیة،حیثاألجنبیةالدباباتظھورعلى
وغیرھا من البلدان العربیة.

السؤال اآلن: ھل یستطیع الماركسیون العرب تكرار ما فعلھ ماوتسي تونغ وھو شي منھ وأنطونیو
غرامشي؟

ً االنھیار االقتصادي في سوریا وأثره على الفئات األكثر ضعفا
2021فبرایر18
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The Path ForwardلـاإلنسانیةاألجندةمنسلسلةعنعبارةCSISالمنظماتتأمالتمن
اإلنسانیة حول التحدیات في مجال األمن الغذائي ، والنظم الصحیة المعطلة ، ووصول المساعدات

اإلنسانیة ، وحمایة المدنیین ، وفي النھایة ، تعافي الشعب السوري.

الھجماتأدتالعنف.منسنوات10منالسوريباالقتصادلحقالذيالدمارمنالتقلیلیمكنال
المستھدفة على المدنیین والبنیة التحتیة المدنیة ، بما في ذلك الھجمات على األسواق والمستشفیات

السكاننصفونزوحمدني400000منأكثرمقتلإلى،والحضریةالریفیةالمناطقفيوالمدارس
قبل الحرب داخلًیا أو كالجئین في منطقة أوروبا. لقد أدى تدمیر البنیة التحتیة األساسیة وفقدان األرواح

إلى جانب سنوات من اإلھمال االقتصادي إلى تدھور االقتصاد السوري.

اللیرةوانھارت،2010عاممنذالمائةفي60منبأكثرالسورياالقتصادتقلص،الدوليللبنكوفًقا
ینایرمناعتباًراللدوالر.سوریةلیرة50منبالقربالسوریةاللیرةتداولتم،الحربقبلالسوریة.
لیرة3000منبأكثررسميغیروبشكلسوریةلیرة1250منبأكثررسمًیاتداولھاتم،2021
االستھالكیة.السلععلىالتضخممعدلفيالمائةفي300بنسبةزیادةیعادلوھذاسوریة.

ال ترجع األزمة االقتصادیة في سوریا بالكامل إلى ممارساتھا االقتصادیة السیئة والفساد في النظام. في
الواقع ، أدت األزمة النقدیة اللبنانیة المستمرة إلى تسریع االنھیار االقتصادي في سوریا. بعد سنوات من
االحتجاجات المناھضة للحكومة ، وسوء اإلدارة السیاسیة والمالیة والفساد ، واألزمة المصرفیة الناجمة

السلطاتفرضت،2020عامفيالسوریة.السیولةاللبنانیةالبنوكحاصرت،الدیونتصاعدعن
المصرفیة المركزیة اللبنانیة قیوًدا على المبالغ النقدیة والتحویالت النقدیة التي یمكن لألفراد والشركات
الحصول علیھا أو معالجتھا. وضع ھذا ضغطاً ھائالً على السیاسة االقتصادیة للحكومة السوریة الفاشلة

والقطاع الخاص ، الذي ارتبط لعقود من الزمن بالمؤسسات المالیة اللبنانیة. أدى التھافت على البنوك
تضخممعدلفيالمائةفي200بنسبةزیادةإلى،صراحًةارتباطھعدمرغم،2020عامفياللبنانیة

اللیرة السوریة. واألھم من ذلك ، أدى نقص السیولة في لبنان إلى اضطرار الحكومة السوریة إلى
التعامل مع المیزانیة الوطنیة المتاحة التي انخفضت بشكل كبیر لمواصلة دعم االقتصاد.

كان األثر الثانوي النھیار اللیرة السوریة وأزمة السیولة ھو الضغط على التوظیف. حتى قبل الحرب ،
والعملعنعاطلینالسوریینمن٪8.6كانحیث،وردیةمنأقلسوریافيالتوظیفتوقعاتكانت

السوریةالوسطىالطبقةالحربدمرت،ذلكإلىباإلضافةالعمل.عنعاطلینالشبابمن20.4٪
سوىالیومتمثلالولكنھاالحربقبلماسنواتفيسوریاسكانمن٪60تشكلكانتوالتي،تماًما
كانواالذینالنازحینالسكانمنالعدیدیسعىاألكبر.الضربةالزراعةقطاعتلقى٪.15إلى10

یعتمدون على الزراعة قبل الحرب اآلن إلى العمل غیر الرسمي في المزارع في المجتمعات المضیفة
المجاورة لدعم أسرھم مالًیا. ومع ذلك ، ھناك فرص عمل غیر رسمیة أو رسمیة محدودة للغایة

غیرالعملقطاعتدمیروتیرةتسریععلى19-كوفیدجائحةیعملالنازحین.مخیماتداخللألشخاص
الرسمي في سوریا ، ال سیما في الشمال الغربي المتضرر بشدة.
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بسبب ھذا االنھیار االقتصادي ، وأنظمة العقوبات ، والمیزانیة الوطنیة المحدودة لدعم السلع مثل الخبز
والوقود ، فإن العائالت النازحة واألسر الضعیفة األخرى عالقة في وسط أزمة مالیة ناجمة عن انخفاض
سریع في قیمة العملة ونقص الوظائف المتاحة. ھذا یعني أنھ من الصعب للغایة على العائالت السوریة

إعالة نفسھا ، خاصة في ظل تزاید انعدام األمن الغذائي. تصف التقاریر الصادرة في كانون األول
عناألطفالتغیبفيیتسببمما،الخبزطوابیرفيلساعاتتنتظرالتيالعائالت2020(دیسمبر)

المدرسة أو فقدان مقدمي الرعایة للعمل من أجل العثور على أرغفة الخبز.

عالوة على الضغط على قدرة العائالت على تأمین الحصص الغذائیة األساسیة والمستلزمات المنزلیة ،
یستمر األثر االقتصادي للحرب في إثارة مخاوف خطیرة بشأن حمایة الطفل ، بما في ذلك اآلثار السلبیة

على التعلیم. یضطر اآلباء إلى إخراج أطفالھم من المدرسة بسبب عدم قدرتھم على دفع الرسوم ، وال
یحصل المعلمون على رواتبھم. یذھب بعض األطفال إلى المدارس في مخیمات النزوح لكنھم یصلون

مغطاة بالطین ، بعد أن قطعوا أمیاالً وأمیاالً للحضور. العدید من الفتیات المتسربات من المدرسة یتأثرن
بشدة بزواج األطفال.

إحدى القصص المؤلمة بشكل خاص التي أوردتھا منظمة وورلد فیجن ھي قصة أم عزباء في شمال
غرب سوریا مع فتاتین ممیزتین في المدرسة اإلعدادیة. بسبب العادات الثقافیة ، عندما توفي والدھم ،

تزوجت والدتھم من شقیق والدھم المتوفى. بعد أن أنجب والدھما وأمھما الجدیدان ولدان ، بدأ زوج األم
في االعتداء على الفتاتین وأمھما عقلًیا وجسدًیا. أخرج زوج األم الفتاتین من المدرسة بسبب العبء
الشخصي والمالي الذي فرضتھ علیھما وأجبرتھما على زواج األطفال. لألسف ، مثل ھذه القصص

شائعة جًدا. التداخل بین النزوح القسري والھشاشة االقتصادیة واستراتیجیات المواجھة السلبیة محسوس
بشدة في أماكن مثل شمال غرب سوریا.

10قبلالصراعاندالعمنذ،المستمرةاألزماتوطأةیتحملونالمستضعفونالسوریونیزالال
سنوات ، إلى المستویات المروعة من الموت والدمار واالنھیار االقتصادي الیوم. في أغلب األحیان ،
یؤثر ھذا بشكل كبیر على مستقبل األطفال األبریاء. في حین تسبب الصراع نفسھ في أضرار مادیة ال
یمكن إصالحھا للمجتمعات واألسر واألطفال ، تسببت األزمة االقتصادیة أیًضا في صعوبات إضافیة.
ومع ذلك ، ھناك طرق یمكن للمجتمع الدولي والجھات الفاعلة اإلنسانیة من خاللھا أن تكون جزًءا من

الحل للمضي قدًما.

التأكیداآلخرینوالمانحین)USAID(الدولیةللتنمیةاألمریكیةالوكالةعلىیجب،التحدیدوجھعلى
على البرمجة القائمة على النقد داخل سوریا ، ال سیما في أماكن المخیمات. تتسم البرمجة النقدیة

بالفعالیة والكفاءة وتعزز النشاط االقتصادي القائم. یجب أن یركز المانحون على البرامج التي تعطي
األولویة لتدخالت سبل العیش المستدامة واألمن الغذائي. باإلضافة إلى ذلك ، نظًرا ألن آثار االنھیار
االقتصادي كان لھا آثار ضارة على األطفال الصغار ، یجب على الوالیات المتحدة إعطاء األولویة

للتمویل المستدام والكافي لمعالجة إنھاء زواج األطفال القسري وجمیع أشكال العنف األخرى ضد
األطفال في شمال غرب سوریا من خالل التمویل الكامل لمنظمة األمم المتحدة اإلنسانیة في سوریا.

والمانحینالمتحدةالوالیاتعلىیجب،أخیًراالبرامج.تلكتدعمالتي)HRP(االستجابةخطة
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اآلخرین مراجعة أنظمة العقوبات الحالیة للتأكد من أن العقوبات التي تستھدف األفراد المسؤولین عن
انتھاكات حقوق اإلنسان ال تؤثر عن غیر قصد على سبل عیش وفرص المدنیین األبریاء.

-----

Worldفيأولسیاسيمستشارھوألكساندرباریت Vision US Alham*مستشارمستعار)(اسم
Worldفيحمایة Vision Syria Response.

معفاةخاصةمؤسسةوھو،)CSIS(والدولیةاالستراتیجیةالدراساتمركزقبلمنالتعلیقإعدادتم
من الضرائب تركز على قضایا السیاسة العامة الدولیة. أبحاثھا ھو غیر الملكیة حزبیة وغیر حكومیة.

CSISواالستنتاجاتوالمواقفاآلراءجمیعفھمیجب،لذلكوفًقامحددة.سیاسیةمواقفتتخذال
الواردة في ھذا المنشور على أنھا آراء المؤلف (المؤلفین) فقط.

محفوظة.الحقوقكلوالدولیة.االستراتیجیةالدراساتمركز2021©

باریت الكسندر

كبیر مستشاري السیاسات ، منظمة الرؤیة العالمیة ، الوالیات المتحدة

أحالم * (* اسم مستعار للموظفین المقیمین في سوریا)

مستشار الحمایة ، منظمة الرؤیة العالمیة لالستجابة السوریة

نتائج األزمة السوریة
(تحلیل)

٢٠٢١آذار٣١

OCHA

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(مكتب األمم المتحدة لتنسیق القضایا اإلنسانیة)

31Mar 2021

ال تزال األزمة السوریة أحد أكثر حاالت الطوارئ االنسانیة تعقیداً على المستوى العالمي، الُمبانة على
شكل اعتداءات مستمرة أوَدْت بحیاة مئات اآلالف من الناس، و أثاَرت أحد أضخم أزمات النزوح في

عصرنا الحالي، كما انجَبت دماراً یّتسع نطاقھ لیشمَل ُبنى تحتیة زراعیة و مدنیة، بما فیھا ِمن عمارات

https://reliefweb.int/organization/ocha
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ملیون١٣.٤الیوَمیحتاُجالّري.نظمشبكاتوالشربمیاهإمداداتوصحةدوائرومدارسوسكنیة
ماّسة،انسانیةإغاثاتإلى%-٢١بنسبة٢٠٢٠العامِمننظیَرهیفوقالذي-الرقمسوریافيالبشرمن

نظراً لتفاقم احتیاجات ھؤالء بسبب تدھور الوضع االقتصادي.

تسّبَبت األزمة التي استمرت لعقد من الزمن بمعاناة عصیبة للسكان المدنیین، الذین تعرضوا النتھاكات
١٣٥٠منأكثرذلكفيبمااإلنسان،لحقوقالدوليوالقانونالدولياإلنسانيللقانونومنھجیةجسیمة

غارة على المنشآت التعلیمیة و الطبیة و االفراد العاملین فیھا، و القصف الذي تسّبب بھجرة أكثر من
الجسیمة.االنتھاكاتمنغیرھاوالتعذیبواالختطافوالتعّسفياالحتجازوشخصملیون١٢

الشبابفئةمن%٤٧منألكثرتوّفَيو،٢٠١١عاممنذقُِتلوااوأُصیبواقدكانواتقریباًطفل١٢٠٠٠
أحُد أفراد أسرھم المباشرین أو أحد أصدقائھم المقربین. اعتباراً أّن ما یقارب نصف أطفال سوریا لم

راألزمةغیرالقلیلإّالحیاُتھمتعرف 2020عامفيالمدرسةخارجكانوامنھمملیون2.45أنَّ-ُیقدَّ
د بالضیاع. إّن الصدمة المستمّرة ألمد لیس بالقصیر و العمیقة الجذور في وحده- فإّن جیالً بكاملھ مھدَّ
النفس، التي الیزال الكثیر منھا بدون معالجة، تعني أّن أزمة صحة عقلیة باَتْت تلوح في األفق بشكل

واضح للعیان. في حین أن األعمال العدائیة الواسعة النطاق قد انخفضت مقارنة بذروة األزمة، مع عدم
تغّیر خطوط الّتماس خالل عام، ال یزال القصف المتبادل المتكرر وإطالق الصواریخ ُیالحظ على امتداد

ھذه الخطوط، األمر الذي كثیراً ما یؤدي الى وقوع ضحایا مدنیین.

عانى االقتصاد منذ بدء األزمة -و مایزال- من ضرر غیر قابل للترمیم، حیث انخفض الناتج المحلي
األساسیةالسلعلدعمكافیةإیراداتجمععنالمتزایدالحكومةعجزالىإضافًة%،٦٠بنسبةاإلجمالي

مثل الوقود والخبز التي تعتمد علیھا أكثر األسر فقراً. كما یستمر "السقوط الحر" للّیرة السوریة، بعد أن
السلعأسعارفیھتصلالذيالوقتفي،٢٠١٩(أكتوبر)األولتشرینمنذقیمتھامن%٧٨فقدت

یعیشونالسكانمن%٩٠منأكثرأنإلىالتقدیراتتشیرقبل.منتعرفھالممرتفعاتالىاألساسیة
اآلن تحت خط الفقر.

ت تولیدفرصمنالحدزیادةخاللمناالقتصادي،االنخفاضھذاتسریعإلىCOVID-19جائحةأدَّ
العمریةالفئاتمن%٥٠أنفیھاُیباناجتماعیةبیئةضمنیحصلالذياألمراصالً،المتناثرةالدخل

المنتمیة الى سن العمل عاطلة عن العمل. كما تسببت الجائحة بالحد من وصول النساء واألطفال إلى
الخدمات الحیویة األساسیة مثل فحوص الكشف عن الصحة اإلنجابیة و سوء التغذیة. أما التحویالت،

التي یعتمد علیھا مالیین السوریین وخاصة النازحین داخلیاً، فُیشار أنھا األُخرى قد شھَدت انخفاضاً إلى
عامفيدوالرملیون٨٠٠الى٢٠١٩عامفيأمریكيدوالربلیون١.٦منعلیھ،كانتمانصف
الصحي،النظامعلىأیضاًأثَرھاالجائحةترَكتاالقلیمي.والعالمياالقتصادتقلُّصنتیجة،٢٠٢٠

المنھك مسبقاً باعتبار نصف المرافق الصحیة عاطلة بشكل تام او جزئي.

الظروف و االحتیاجات االنسانیة

إّن استمراَر الخسائر المدنیة والنزوح القسري العائدان الى االعمال العدائیة المستمرة، باإلضافة إلى
انخفاض الوصول إلى الخدمات األساسیة المتدھورة مسبقاً، و َكْوَن خیارات السكن والمأوى محدودة
وغیر مالئمة، زد على ذلك مجموعة واسعة من مخاطر الحمایة والمخاوف، كل ذلك یساھم بخلق و
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تأبید المزید من االحتیاجات اإلنسانیة عند السكان. في حین أن النزوح الناجم عن الھجمات العدائیة في
والمجتمعاتوالعائدینداخلًیاللنازحینسوریافيالسكانبینإضافیةاحتیاجاتولّد2020عامأوائل

في-بمااالقتصاديلالنكماشالمتتالیةاآلثارفإن)،NWS(سوریاغربشمالفيسیماال،المضیفة
ذلك خسارة الدخل وسبل العیش، واالنخفاض الحاد في القوة الشرائیة وما نتج عن ذلك من غیاب القدرة

ت إلى تفاقم الظروف المعیشیة لألشخاص الذین الشرائیة الكافیة للغذاء والسلع األساسیة األخرى- أدَّ
كانوا باألصل على قدر كبیر من الحاجة إنسانیة، و دْفع الشرائح األقل تضرراً من السكان الى المستوى

المعیشي الذي یتطلب إغاثات انسانیة، و الذي یشمل انعدام األمن الغذائي في أرجاء البالد.

كما یستمر تأثیر االزمة ذو الطابع الجنساني، حیث تدفع النساء والمراھقات ثمناً باھظاً بحكم األعراف
الجنسانیة التمییزیة و المؤذیة، بما في ذلك العنف القائم على اساس الجنس و الموّجھ بحسبھ. بینما یواجھ

الرجال و الفتیان مواقف شدیدة الخطورة كالحتجاز التعسفي و التجنید اإلجباري و الذخائر المتفجرة و
غیرھا.

من%٨٢أّنتقاریرأفادتلألسر.الماليالوضععلىالضغطزیادةإلىاالقتصاديالتدھورأدى
األسر المقیمة في سوریا تعاني من تدھور كبیر في قدرتھا على تلبیة االحتیاجات األساسیة منذ آب /

الصرفوالمیاهأننظراًالدخل.غیابواألسعارارتفاعإلىأساًساذلكویرجع،٢٠١٩أغسطس
الصحي والنظافة الصحیة والبنیة التحتیة ألجھزة الصحة والتعلیمیة تعتبر ضعیفة أو غیر وظیفیة في

وكماشدًةتزداداألساسیةالخدماتعلىالحصولإعاقةفإنالفرعیة،المناطقجمیعمنالمائةفي48
تجمعاتفيیحتموننازحملیون١.٩منأكثرعلىخاصبشكلسبقماینطبقمحمولة.الغیرتكلفتھا

سكنیة غیر رسمیة، و مخیمات مخططة و مالجئ جماعیة، التي ال توفر حمایة كافیة وتزید من خطر
انتشار األمراض الوبائیة بین السكان. في الوقت نفسھ، یواصل مالیین األشخاص في جمیع أنحاء سوریا

العیش في مساكن مدمرة، ال سیما على خطوط مواجھة سابقة، حیث یعاني السكان المستؤجرون من
صعوبة بدفع اجورھم أكثر من أي وقت مضى.

%٧١اقترَضتضارة.تأقلمآلیاتمتزایدبشكلالعائالتتتبنى،المعیشةمستویاتتدھورمواجھةفي
.٢٠١٩(أغسطس)آبمنذالدیونمنالمزیدنساء،تعیلھاالتياألسرمن%٧٥والتقلیدیة،األسرمن

فيبما"الطوارئ"،أو"األزمات''أوباألغذیةتتعلقللتكّیفاستراتیجیاتاآلناألسرمن%٢٨تتبنى
ذلك سحب األطفال من المدرسة لجعلھم یعملون بدالً من ذلك، وبیع الممتلكات، والھجرة بسبب نقص

الغذاء، و زواج األطفال المبكر. أفاَدت تقاریر عن المجتمعات التي تم تقییمھا بأن عمالة األطفال كثیرة
الصغیراتالفتیاتیتضمنالذياألطفال،زواجأنحینفيالمجتمعات،ھذهمن%٢١فياالنتشار

ذكرھا.السابقالمجتمعاتمن%١٨فيشائعةقضیةُیعتَبرسنة)،17-12(والمراھقات

أدى تدھور مستویات المعیشة وزیادة استراتیجیات المواجھة الضارة إلى وجود شرائح إضافیة من
عددفي%٥٧بنسبةزیادةیشملمامنھاللحیاةمھددةوعقلیةجسدیةصحیةظروففيتعیشالسكان

أوائلفيملیون٧.٩من(ارتفاًعاملیون١٢.٤إلىالغذائياألمنانعداممنیعانونالذیناألشخاص
أوائلفينظیرهضعفُیعتبرالذيالعددحرج،بشكلمنھیعانونملیون١.٢٧بینھممن)٢٠٢٠عام
منأكثریعانيحیثبالصعود،التغذیةسوءمعدالتتستمراالتجاه،ھذامعتماشیاً.٢٠٢٠عام
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الصدماتالحاد.التغذیةسوءمن٩٠٠٠٠والمزمنالتغذیةسوءمنالخامسةسندونطفل٥٠٠٠٠٠
النفسیة واسعة االنتشار و تقییمھا الطبي دون المستوى المطلوب، إال أن آثاراً طویلة المدى على جمیع

عالماتبناتھاواوالدھاعندَتظھراألسرمن%٢٧أنتقاریرأفادتالحصول.أكیدةُالسكانیةالفئات
الحمایةالىالحاجةتزالال%).١٤(٢٠٢٠عامرقمضعفمنیقربماأيالنفسي،الضیق

،)GBV(الجنسانيالعنفذلكفيبما،COVID-19جائحةبسببتفاقمتوقدقائمةالضروریة
حیث ُیبلَّغ من النساء و الفتیات في جمیع أنحاء البالد أن العنف ذاك صار سمة من سمات الحیاة الیومیة.
خل ر أن واحداً من كل شخصین في سوریا معرض لخطر الذخائر المتفجرة؛ لذلك فإّن الحاجة إلى تدُّ ُیقدَّ
الفرق االنسانیة المختصة بعملیات األلغام بلیغة، ال سیما أنشطة المسح والتطھیر، إال أّن تلبیتھا حالیاً لم

منیقاربمامعالبالدعلىتؤثرCOVID-19جائحةتزالالنفسھ،الوقتفيسعة.ذانطاقاًتشمل
مارسمنتصفمنذاعتباًراوفاةحالة١٩٧٢عنیقلالماذلكفيبماسوریا،فيمؤكدةحالة٤٧٠٠٠
عندسواًءالرعایة،علىاألشخاصحصولدونیحولوالصحيالنظامإجھادمنیزیدمما،٢٠٢١

الحاالت الطارئة وغیر الطارئة.

،٢٠٢١العامفيسوریا،سكانعندالمتداخلةاالنسانیةاالحتیاجاتطبیعةوسعًةالمتزایدالنطاقإّن
یتطلبان استجابة شاملة عبر جمیع القطاعات إلنقاذ األرواح وحمایة الناس و منع المزید من الحرمان.

2021-1991الدوليالمشھدفيتغییرات

محمد سید رصاص
2021األولتشرین3برس""نورث

1991عاممناألخیراألسبوعفيالسوفیاتياالتحادبتفككالباردةالحرببعدماالدوليالمشھدتحدد
.1989-1947الباردةالحربفياألمیركانأمامالسوفیاتلھزیمةكنتیجةأتىوالذي

كانت أھم معالم المشھد الدولي الجدید أنھ قد وجد قطب أمیركي أوحد للعالم ألول مرة منذ االمبراطوریة
بالحربوواشنطنموسكومثل1991قبلمتصارعةقطبیةثنائیاتتوجدكانتحیثالرومانیة،

تصرفت.1815و1756عاميبینولندنباریسأو1945-1890بفترةولندنبرلینأوالباردة
وعندماللعالمأوحدكقطب2003عامالعراقغزووفي1999عامكوسوفوحربفيواشنطن

تصادم األمیركان مع اإلیرانیین نتیجة استئناف طھران لبرنامجھا في تخصیب الیورانیوم منذ
تالِقلمإیرانضد2010-2006بفترةاتخذتالتياألمنمجلسقراراتفإن2005آب\أغسطس

فیھا واشنطن عقبات من أحد في نیویورك.
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فينفسھعنأعلنالذيالروسياالستیقاظمع2008آب\أغسطسفيالدوليالمشھدتغییراتبدأت
الحرب ضد جیورجیا، والذي كان نقطة البدء لتحرك موسكو نحو محاولة السیطرة على الجمھوریات

موالكییففيللسلطةجدیدأوكرانيرئیسبوصول2010عامأتبعماوھوالسابقة،السوفیاتیة
واشنطنبیناألوكرانیةاألزمةلنشوءأدىماوھوشعبیةبمظاھرات2014عامإسقاطھ(تمللكرملین

وموسكو).

ترافق االستیقاظ الروسي مع بدء األزمة المالیة- االقتصادیة العالمیة التي بدأت معالمھا األولى من
ترجمحیثوأفغانستان،العراقفياألمیركیتینالتجربتینفشلومع2008أیلول\سبتمبرفينیویورك

األولىالقوةإلىطھرانبتحول2011أواخرالرافدینبالدمنالعسكرياألمیركياالنسحاببعدھذا
المھیمنة في بغداد وھو ما سبقھ تمددات إقلیمیة إلیران عبر حلفائھا اإلقلیمیین في غزة عندما سیطرت

بمفاصلهللاحزبأمسكعندمالبنانوفي2007حزیران\یونیو15فيالقطاععلىحماسحركة
سیطرلماصنعاءفيرابعبتمددالثالثاإلیرانیةالتمدداتتلكأتبعتثم2008أیار\مایو7بعدالقرار

القوةإیرانمناألربعالتمدداتتلكجعلتوقد،2014سبتمبر20فيالیمنیةالعاصمةعلىالحوثیون
االقلیمیة العظمى في الشرق األوسط، األمر الذي فرض إیقاعھ على المنطقة سواء أثناء اتفاق واشنطن

منلالنسحاب2018عامترامبإدارةاتجاهأثناءأو2015عامالنوويالبرنامجعلىطھرانمع
ذلك االتفاق والدخول في مجابھة مكشوفة مع اإلیرانیین، وھو ما تراجعت عنھ إدارة بایدن.

ترافقت تلك التغییرات لغیر صالح واشنطن في “الحدیقة السوفیاتیة السابقة” وفي التمدد اإلقلیمي اإلیراني
السوریةاألزمةعبرالعالم.فيالقوةحیثمنالثانياالقتصادإلى2010عامالصینتحولمع

فیتوعبرتعلنالكي2011أول\أكتوبرتشرین4یومفيالدولياألمنمجلسوالصینروسیااستغلت
مزدوج ضد مشروع قرار أیدتھ واشنطن بخصوص سوریا عن محاولة ثنائیة منھما لبدء منازعة القطب

في2013-2011فترةفيدخلتاقدإیرانومعھاالصین)ورائھا(ومنروسیاأنكماللعالم،األوحد
صراع ضد واشنطن بالساحة السوریة لمنع األمیركان من إسقاط السلطة السوریة في وقت كانت فیھ

واشنطن متحالفة مع (اإلخوان المسلمون) الذین وصلوا للسلطة في تونس والقاھرة بغطاء أمیركي، وكان
تقدیر الصینیین والروس بأن اإلسالمیین إن اكتملت سیطرتھم بمعونة األمیركان على العواصم الرئیسیة

بالمنطقة فإن ھذا سیؤثر على مسلمي روسیا والصین والجمھوریات السوفیاتیة السابقة في آسیة
الوسطى، وكان دافع طھران لالنخراط  في األزمة السوریة أن سقوط السلطة السوریة سیزعزع النفوذ

اإلیراني في العراق ولبنان.

ھذا التحرك الثالثي الروسي- الصیني- اإلیراني أفشل المشروع األمیركي بالمنطقة (وبالتحالف بین
واشنطن وانقرة) لتنصیب اإلسالمیین في السلطة وخاصة في سوریا، وأجبر األمیركان على خطوات

عاماألمیركانإعطاءثمالسوریةاألزمةحلفيموسكومع2013صیفمنذالتشاركمنھاتراجعیة
تھدفكانتأمیركیةحركةوھيسوریا،إلىالعسكريللدخولللروساألخضرالضوء2015

إلعطاء الروس مكافآت في الشرق األوسط من أجل إبعادھم عن التحالف مع الصین، كما لجأ األمیركان
والصینیینالروسعنإلبعادھم2015اتفاقعبراإلقلیمفيإیرانتمدداتعنالنظرغضإلى

ولتمھید الطریق لعودة طھران التدریجیة للحضن األمیركي كما كانت في عھد الشاه.
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للتواجد2016عامأواخرمنذواشنطنلجأتلذلكتنجح،ولمالتكتیكاتھذهاألمیركانتنفعلم
العسكري في شرق الفرات السوري للضغط على الروس واإلیرانیین وأیضاً على األتراك الذین بدأوا

سوتشيقمةتدلالروسمعمتینحلفنسجفيوأردوغانبوتینبین2016اغسطسآب\9قمةمنذ
یدفعماوھوالتعززنحوأكثریتجھأنھعلىوبوتینأردوغانبین2021سبتمبرأیلول\أواخرفي

األمیركان ألن ال یكرروا في شرق الفرات السوري ما فعلوه في أفغانستان على األقل في المدیین
القصیر والمتوسط.

مع كل ھذا، تظل واشنطن مدركة أین التناقض الرئیسي ضدھا كقطب أوحد للعالم، وھي منذ إدارة
أوباما تنزاح عن الشرق األوسط نحو الشرق األقصى لمجابھة الصین التي یراھا األمیركان التھدید

الرئیسي لھم، وتدل اتفاقیة (أوكوس) األخیرة بین الوالیات المتحدة وبریطانیة وأسترالیة  لیس فقط على
ذلك، وإنما أیضاً، ومن خالل طریقة التعامل مع الفرنسیین في قضیة الغواصات األسترالیة، بأن

األمیركان لم یعودوا یرون أھمیة كالسابق ألوروبا ولحلف الناتو، بل یتجھون لتشكیل حلف ناتو آسیوي
ضد الصین یضم إلى ثالثي (أوكوس) كالً من الیابان والھند وربما أیضاً كوریا الجنوبیة وفییتنام. الصین
أخذت مكان االتحاد السوفیاتي في القرن الواحد والعشرین بحرب باردة جدیدة مع الوالیات المتحدة،وھي
تمثل التحدي الوحید الحقیقي للقطب الواحد األمیركي، بینما روسیا، باقتصادھا الضعیف ورغم امتالكھا

للسالح النووي، تظل ال تمثل ھذا التھدید أو التحدي، ولكن إن تحالفت الصین وروسیا، ومعھما إیران
وتركیة وربما باكستان، وھذا محتمل الحدوث، فإن القطب الواحد األمیركي سینتھي وستتحول العالقات

الدولیة إلى مشھد جدید غیر مشھد األحادیة القطبیة.

العقل أوالً والعقل أخیراً

غازي الصوراني
مجلة" الھدف"

 على طریق التحرر والنھوض والخالص من كل مظاھر التخلف واألوھام . أدعو إلى إعمال الفكر أو
العقل للوصول إلى المفھوم الواضح لمجمل أھداف شعوبنا عموماً ومفھوم واضح للثقافة  خصوصاً
وذلك ارتباطاً بخصوصیة الواقع وبالتفاعل معھ، فالثقافة رؤیة ومبدأ للسیاسات:  وسؤالي ھنا ما ھي

قیمنا الثقافیة القابلة للتبادل في سوق القیم، ومكونھ لعقلیة حداثیة نقیضة ورافضة للخزعبالت  تسعى إلى
بلورة ھویة لیست من ماض ولّى، بل جواز سفر لدخول آفاق المستقبل؟ ما ھي رؤیتنا لبناء نظام سیاسي
اقتصادي اجتماعي عقالني واقعي ومنافس معاً، وكیف نبني منظومة قیم تحفز على المبادرة واالبتكار،
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واإلنتاج وتخطیط المستقبل؟ كیف نربي على احترام الكرامة اإلنسانیة؟ ذلك ھو مفھوم الثقافة الذي
یتوجب أن نأخذ بھ.

على أي حال یمكن القول أن الثقافة ھي جملة ما یبدعھ اإلنسان والمجتمع على صعید العلم والفن
ومجاالت الحیاة األخرى، المادیة والروحیة، من اجل استخدامھا لإلجابة على األسئلة الكبرى لإلسھام

في مجابھة العدو الوطني وقوى التخلف الرجعي بما یمكننا من حل مشكالت التقدم والتطور، وھنا
تتجلى خصوصیة الواقع –واقعنا العربي- التاریخیة والراھنة وتفاعلھا مع المفھوم العام المعاصر للثقافة

بكل أبعادھا ومكوناتھا العلمیة، االجتماعیة، واالقتصادیة، والسیاسیة في اللحظة الراھنة من تطور
البشریة.

أنا شخصیاً انحاز إلى ھذا التعریف للثقافة، ألنھ یتناولھا كمجموعة من األنماط السلوكیة والفكریة
والتربویة بمضامینھا المستقبلیة التي تؤطر أعمال اإلنسان في عالقاتھ مع قضایاه الوطنیة والمجتمعیة

بالقطیعة الكاملة مع اوھام التخلف، ومن ثم اعتماد التواصل الدؤوب مع مسار التنویر  العقالني والحداثة
والنھضة والتقدم العلمي، آخذین بعین االعتبار أن لكل عصر ثقافتھ... عصر الزراعة كانت لھ ثقافتھ

السائدة، وعصر الصناعة كانت لھ ثقافتھ السائدة، والیوم عصر المعلومات أو "العصر الرقمي" یفرض
علینا ثقافتھ السائدة او ثقافة االنترنت التي ھي ثقافة الرأسمالیة في طورھا المعولم، وفي ھذا السیاق أؤكد
أن اخطر ما في شبكة االنترنت "أنھا تنطوي على ثورة معرفیة، وعلى موسوعة للفكر اإلنساني ماضیاً

وحاضراً ومستقبالً، وھذه مسألة بالغة الخطورة، ومن ھنا أرى أن مشكلة االتصال مع الحضارات
األخرى تتمثل بما یسمیھ المفكر المصري الراحل السید یاسین "أزمة تكوین العقل النقدي العربي" وھي

أزمة محكومة لخزعبالت االساطیر وأوھام التخلف واستقالة العقل ....خاصة وأن انظمة التخلف العربیة
ن مثل ھذا العقل النقدي الذي یحتاج بالدرجة األولى إلى حریة سیاسیة ودیمقراطیة، ذلك المستبدة  ال ٌتَكوِّ
أن حوار الثقافة العربیة مع غیرھا من الثقافات، خاصة الثقافة الغربیة، یقتضي االعتراف المتبادل، وھو

غیر حاصل بسبب أصولیتین – كما یقول المفكر علي اوملیل- : أوصولیة إسالمیة تختزل الدین إلى
عقائد متشددة، وتعتبر أن اإلسالم في غنى عن أي حوار مع جاھلیة العصر، أي الثقافة الغربیة ومن

نسج على منوالھا، وھناك أصولیة غربیة تعتقد أن قیم الحداثة (الحریة، الفكر النقدي، الدیمقراطیة
اللیبرالیة، حقوق اإلنسان) ھي قیم غربیة حصراً، فال طریق إذاً للتحدیث سوى التغریب (والخضوع

لثقافة الغرب الرأسمالي).

ولذا، "فالتنویر لیس مجرد حلقة من حلقات تاریخ األفكار بل ثابت أساسي من ثوابت الفكر الفلسفي الذي
أدى إلى تطور ونھوض أوروبا منذ كانط حتى اآلن، فالمذھب اللیبرالي یؤكد حریة التعبیر وحریة الكالم

ورفض الكنیسة واوھامھا وعودھا الدینیة الغیبیة.

 وھنا تتالقى اللیبرالیة السیاسیة مع فلسفة عصر التنویر، فالدفاع عن مثل ھذه الفضائل لیس مبنیاً على
النظرة المفیدة أن التسامح ھو قیمة "خیر" فحسب، وإنما أیضاً على النظرة التي تقول إن نقاشاً مفتوحاً

وحراً ھو شرط ضروري لنكون قادرین على الوصول إلى رؤیة صحیة في العلم، كما في السیاسة تقوم
أساساً على الحریة والعقالنیة والدیمقراطیة وفصل الدین عن الدولة .
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فالحریة شرط العقالنیة، وفي الوقت نفسھ ھي شرط للدیمقراطیة في عملیة خلق الرأي العام الشعبي،
وفي التأمل المتنور، ذلك ما عبر عنھ بوضوح المفكر الفرنسي مونتسكیو الذي ربط الحریة بشكل خاص

بإسھامین اثنین أساسیین وھما: نظریة فصل السلطات كشرط للحریة، ونظریة تأثیر البیئات المختلفة
على السیاسة، وكانت فرنسا في القرن الثامن عشر ھي الرافد االساسي واألكبر لنھر العالم الكبیر الذي

تحدر من أرض الیونان قبل ذلك باثنین وعشرین قرنا.

نستخلص مما تقدم، أن مفكري التنویر (في انجلترا وفرنسا وألمانیا) كانوا قد "أََحلُّوا العقل السید المستقل
محل العقیدة الالھوتیة المسیحیة التي سیطرت على البشریة األوروبیة قرون وقرون، لقد كان العقل ھو

القضیة الكبرى لفالسفة القرن الثامن عشر والذي دعي في كل أنحاء أوروبا بعصر التنویر".

فبفضل جھود التنویر وّطنت أوروبا مفاھیـم: الحریة، العقالنیة، والدیمقراطیة، وأرست دعائم التطور
والتقدم والنھوض.

سؤالي ھنا ....ھل تعیش بلداننا ومجتمعاتنا العربیة فترة تنویر؟ والجواب...نحن لسنا فقط ال نعیش
مرحلة تنویریة وإنما نغوص في عكسھا: أي في عتمةظالم  التخلف الذي تفرضھ أنظمة الكومبرادور

والرجعیة والعمالة..... بالطبع ھناك نخبة مثقفة مستنیرة وتقدمیة عندنا مثلما كان علیھ الحال لدى
األلمان والفرنسیین ومعظم شعوب أوروبا الغربیة في عصر كانط.ولكن المشكلة ھي ان ھجمات قوى
الیمین بكل الوانھ وطوائفھ واطیافھ وسیاساتھ المتخلفة والرجعیة ھي ھجمات شرسة جدا من ... ثم إن

معظم المثقفین العرب المستنیرین  ومعظم أحزاب وفصائل الیسار في بالدنا عاجزون عن مجابھة
أنظمة الكومبرادور  ورموز التخلف وفضح مواقفھم وممارساتھم بشكل فلسفي كما كان یفعل كانط أو

لیسنغ من قبلھ أو فولتیر أو جان جاك روسو آو دیدرو وصوال إلى ماركس وانجلز ولینین وغیرھم من
الثوریین .

ما العمل اذن وأین یكمن الطریق إلى المستقبل لمجابھة انحطاط الوضع العربي الراھن؟

في اإلجابة عن ھذا السؤال، أقول : لقد بات الرھان الیوم معقوداً على الرؤیة الدیمقراطیة التقدمیة
العلمانیة في بالدنا، المرتبطة باستنھاض أوضاع القوى واألحزاب والفصائل التقدمیة العربیة التي تعیش

الیوم حالة من التفكك والتراجع والتأزم، وال تؤھلھا أوضاعھا في اللحظة الراھنة للقیام بتحقیق وبلورة
ھذه الرؤیة في المدى المنظور.

لكن إیماننا بآفاق المستقبل الواعد لشعوبنا العربیة، في ھذه المرحلة، یتطلب من ھذه القوى تفعیل
وإنضاج عوامل وأدوات التغییر الثوریة والدیمقراطیة الحدیثة، واالستجابة لمبرراتھا وأسانیدھا

الموضوعیة الملحة من قلب واقعنا الراھن.

بالتالي فإن الخطوة األولى على طریق الخروج من األزمة في المرحلة الراھنة التي تجتازھا بلداننا
العربیة، تتمثل في العمل على إعادة تكوین الیسار الماركسي الثوري وبناء القوى الشعبیة، وذلك في

إطار عمل طویل النفس یطاول مستویات عدة "من تحدید األسس الفكریة، وسمات المشروع المجتمعي
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االشتراكي المطروح كھدف راھن وتاریخي، وتحدید المراحل اإلستراتیجیة للتقدم في االتجاه المرغوب
... والقوى االجتماعیة التي لھا مصلحة في انجاز المشروع والقوى المعادیة لھ .

إّن الحدیث عن كسر وتجاوز نظام اإللحاق أو التبعیة والتخلف الراھن ھو حدیث  تحریضي یسعى إلى
مجابھة أنظمة التخلف ، وتوفیر االسس والمقومات السیاسیة والمجتمعیة الكفیلة بالنھوض الدیمقراطي

التقدمي  ، ما یعني توّفر اإلمكانیة الموضوعیة والذاتیة في الحیاة السیاسیة والمجتمعیة المشتركة راھناً
ومستقبالً وفق قواعد وأسس الدیمقراطیة والحریة والعلمانیة والعدالة االجتماعیة والكرامة والنھضة

والتقدم اإلنساني على طریق النھوض لشعوبنا في مغرب الوطن العربي ومشرقھ وفق مفاھیم وأسس
الدیمقراطیة والتقدم الحداثي واالشتراكیة التي أرى فیھا مدخالً وحیداً ألي حدیث عن  النھوض والتقدم
وإسقاط أنظمة العمالة واالنحطاط  وتحقیق أھداف الثورة الوطنیة الدیمقراطیة بافاقھا االشتراكیةوتوفیر

أسس ومقومات النضال واالنتصار ضد الوجود االمبریالي الصھیوني ، إذ ال حل ألوضاع مجتمعاتنا
بكل تنوعھا إال من خالل االشتراكیة، ولكن ھذه الضرورة ستكون ضرباً من الوھم إذا لم نمتلك وضوح
الرؤیا المستنیرة العقالنیة الحداثیة  العلمانیة التقدمیة الثوریة للمخاطر التي تفرضھا علینا أوھام التخلف

ورموز الرجعیین في بالدنا.

)2-2(الدینالعلمانیة،حوار المفاھیم: الدیمقراطیة،

حبیب حداد
الدیمقراطیة بإیجاز ھي صیغة لنظام الحكم الذي كان خالصة مسار تاریخي طویل لتجارب أنظمة

الحكم التي تتالت على امتداد عملیة التطور اإلنساني .

الدیمقراطیة ھي نظام الحكم الذي یكفل مواصلة التقدم والتطور السلمي التدریجي لمختلف
المجتمعات التي أخذت بھذا الخیار، بعد أن مرت بتجارب أنظمة االستبداد المختلفة: الملكیة

المطلقة، األوتوقراطیة، الفاشیة، الدینیة.

ھناك أنواع عدة من األنظمة التي اتخذت لنفسھا تسمیة األنظمة الدیمقراطیة سواء على الصعید
العربي أم العالمي مثل: أنظمة الدیمقراطیة الشعبیة أو الدیمقراطیة االجتماعیة لكن المفھوم المتفقعلیھ في

 علم االجتماع السیاسي ھو أن النظام الدیمقراطي یقوم على تكریس قیم اللیبرالیة
السیاسیة والحقوق المدنیة للفرد والمجتمع.

إذن النظام الدیمقراطي یكرس قیم الحریة السیاسیة ومبدأ التسویات بین فئات وطبقات المجتمع ،وھذا الو
ضع ال یتعارض مع نمط االقتصاد الوطني الذي تقر صیغھ ومجاالتھ مؤسسات الدولة فیكل مرحلة بما 

٠یتفق مع مصالح الشعب العمومیة 
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تتطور األنظمة الدیمقراطیة بما یعزز مبادىء العدالة والكفایة والمساواة بین مختلف فئات الشعب ،فھذا ه
و األمر الطبیعي ، لكن قد ینتكس مسار األنظمة الدیمقراطیة ، في الدول حدیثة العھدباالستقالل بسبب ا

لثورات المضادة أو االنقالبات العسكریة كما كان الحال في العدید من بلدانالعالم الثالث .

في ضوء التجربة التاریخیة لمسار التحول الدیمقراطي تواجھ قوى التغییر في المجتمع دوًمابالسوءال األ
ساسي التالي وھو : ترى ما ھو العامل االساس في نجاح التحول الدیمقراطي: أنتسود ثقافة وقیم الدیمقرا
طیة أوًال في أوساط المجتمع ؟ ام أن قیام النظام الدیمقراطي یمكن انیتحقق إذا سبقت ثقافة النخبة المؤس

سة واضطلعت ھذه النخبة بمسوءولیاتھا بكل وعي وجدارةواقتدار ؟

الدیمقراطیة اذن ھي قبل كل شيء قیم ومبادئ تكفل مساواة جمیع أفراد المجتمع في الحقوقوالواجبات وا
 فالدیمقراطیة لیست مجرد صندوق اقتراع بل ھي روح عقداجتماعي ومضمون مواد٠لكرامة اإلنسانیة 
 ال یجوز مطلًقا االنقالب علیھا لمن وصل إلى الحكمبذریعة الخیار الحر لألغلبیة المقت٠ فوق دستوریة 

٠رعة 

الدولة المدنیة الدیمقراطیة الحدیثة ھي دولة المؤسسات الشرعیة المنتخبة دولة المواطنین األحرارالمتسا
٠وین في الحقوق والواجبات دون أي تمییز 

الدولة المدنیة الدیمقراطیة الحدیثة دولة علمانیة بمعنى ان الدولة في سیاساتھا تكون حیادیة تجاھجمیع األ
دیان والطوائف والعقائد واالیدیولوجیات واالثنیات التي تشكل نسیج مجتمعھا المتكاملوالموحد ، فالدولة ا
لدیمقراطیة ال دین رسمًیا لھا بینما المجتمع والفرد المواطن یمكن أن یكون متدیًنااو غیر متدین .كما یمك

ن للمواطن أن یكون علمانًیا ومتدینا وباألحرى دیمقراطًیا ومتدینا .

في الدولة المدنیة الدیمقراطیة الحدیثة مفھوم األكثریة واألقلیة یعني األكثریة واألقلیة السیاسیة غیرالثابتة
 أو المستقرة التي تتبدل بین الحین واألخر حسب ما تظھره صنادیق االستفتاء ، وال یعنیحجم وأكثریة الم

جموعات القومیة والثقافیة والدینیة والجھویة في المجتمع ،

الفكر القومي العربي التقلیدي كان یرى أن مشكالت المجتمع العربي ترجع أساًسا إلى االستعماروالتجز
ئة ووقف موقًفا سلبًیا من المسألة الدیمقراطیة ، أما الفكر الماركسي التقلیدي فرأى ان الطبقةالعاملة وفي
 ھذه المرحلة بالذات نتیجة وعیھا لدورھا ھي المؤھلة والقادرة على تحریر المجتمعاتالعربیة لذا تبنى خ
یار دكتاتوریة البرولیتاریا ، اما اإلسالم السیاسي بمختلف مدارسھ فقد تبنىوما یزال الدعوة إلى دولة مدن

 أما الفئات ال٠یة ال عسكریة على قاعدة الحاكمیة وتطبیق الشریعة اإلسالمیة فیمواجھة الكفر العالمي ! 
لیبرالیة المثقفة التي كانت أكثر وعًیا واستیعاًبا لقیم وأفكارالدیمقراطیة اللیبرالیة فقد كانت متواضعة في 

حجمھا فلم تتمكن من ان تضطلع بقیادة تیار التنویرالدیمقراطي والحداثي بعد ان خذلت وحوربت من قب
ل التیارات الثالثة.

لقد كان غیاب الحیاة الدیمقراطیة في المجتمع ھو السبب الرئیس في انھیار األنظمة الوطنیة التیعرفتھا 
 وخیر دلیل على ذلك انھیار النظامین الوطنیین التقدمیین في كل منمصر وسور٠بعض البلدان العربیة 
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یة ، اللذین كانا یمثالن بحق طلیعة حركة التحرر العربیة ، نھایة السبعینات نتیجةارتداد التیار العسكري 
الیمیني في داخل كل منھما .

وكانت الحصیلة أن الدولة القطریة العربیة ،مع األسف ، فشلت منذ ان أحرزت استقاللھا الوطنیفي إنجا
ز  األھداف الرئیسیة الثالثة :  

أوًال-حل المسألة الدیمقراطیة 

ثانًیا- حل المسألة االجتماعیة : التنمیة المستدامة والتقدم والعدالة االجتماعیة

ثالًثا-حل المسألة القومیة : الوحدة ، قضیة فلسطین ، الدفاع المشترك او االمن االقلیمي ،مشروعاتالتكام
ل االقتصادي والثقافي والسیاسي.

وھكذا صار فشل ھذه االنظمة التي كان یطلق علیھا أنظمة تقدمیة ووحدویة وعلمانیة یعني لدى قطاعاتو
اسعة من شعوبنا ، الغارقة في حیاة البؤس والحرمان واالضطھاد واالستبداد ، فشل الھویة الوطنیةالعرو
بیة وزیف وخداع العلمانیة ووھم وال واقعیة الوحدة العربیة !!! وھذه ھي بال شك أخطر مظاھراألزمة أ

و المحنة التي تعیشھا مجتمعاتنا العربیة الیوم.

من زوایا الذاكرة

الدكتور جون نسطھ
كانت غبطتي كبیرة بھذا النجاح، أي: حصولي على شھادة "البكالوریا" السوریة، وزوال عقبة كأداء،

أمام معادلة شھادتي في الطب. جاءت أعداد كبیرة من األقارب واألصدقاء والرفاق للتھنئة، وفي
مقدمتھم المرحوم المحامي الرفیق برھان دراق، عضو اللجنة المنطقیة للحزب في حمص، فمنذ وصولي
إلى حمص قادماً من ألمانیا قمت فوراً باالتصال بمنظمة الحزب التي كنت أعرف أن غالبیتھا تقف على

مسافة من خط خالد بكداش وجناحھ. فكلفت اللجنة المنطقیة الرفیق برھان بالتواصل معي، كان یأتي
لمنزلنا كل یوم جمعة قبل الظھر، فنقرأ سویة مشروع البرنامج السیاسي فقرة فقرة، ویسجل مالحظاتي
علیھا، التي كانت بالغالب إیجابیة ومؤیدة. كان ھذا الرفیق، برھان، من ألطف وأكرم، وأنبھ، وأذكى،

الرفاق الذین قابلتھم في حیاتي الحزبیة.

حصلت على وثیقة من إدارة التربیة والتعلیم تثبت نجاحي في الثانویة العامة، وتوجھت بھا إلى وزارة
الصحة في دمشق، ودخلت إلى مكتب رئیس الدائرة القانونیة أرید تسلیمھ الوثیقة. وقفت أمام طاولتھ

العریضة لدقائق وھو یقرأ في أوراقھ، دون أن یرفع رأسھ باتجاھي، وكأني غیر موجود على اإلطالق،
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فقدت صبري، وقذفتھ بوابل من امتعاضي وتأكیدي أنني أشرف منھ وأكثر وطنیة وعلماً، وأنھ طائفي
ورجعي وضیع باإلضافة إلى بعض السباب، وخرجت فوراً.

التقیت صدفة في دمشق برجل كان یعمل معي في "كمب الصحراء" حیث كان بزیارة لعائلتھ، وسألني
عن أحوالي، فحدثتھ بما جرى بیني وبین مدیر الدائرة القانونیة. فقال: "ال علیك"، وھدئ من روعك،
أخي یعمل ضابطاً في سرایا الدفاع، وسوف یذھب معك غداً إلى وزارة الصحة، لمقابلة ھذا الموظف

الحقیر. وفعالً قِدم الضابط بلباسھ العسكري وبسطاره الغلیظ في الیوم التالي للقائي في الوزارة، ودخلنا
دون طرق الباب، على ذات الرجل الذي كنت عنده البارحة، ولّما شاھدنا وقف فوراً من على كرسیھ،
مرحباً مؤھالً، مع تعابیر االحترام والتبجیل، وھو یقول: "تفضل دكتور جون بالجلوس.. تفضل سیادة

الضابط وتكرم علي بأوامرك".

تعجبت من سلوك ھذا الرجل الوضیع، لم أكن في حیاتي كلِّھا صادفت ھكذا إنسان. المھم أنھ تسلم الوثیقة
شارحاً أن عملیة معادلة شھادتي ستتم بأسرع وقت، بعد تقدیم فحص التعادل، "كولوكیوم"، من قبل

وزارة التعلیم العالي، راجیا مّنا شرب القھوة، وكأن شیئاً لم یحدث البارحة ودون خجل.

فحُص التعادل كان یجري في بھو واسع في مشفى المواساة الجامعي، وفي الیوم المحدد لالمتحان ذھبت
رفقة الدكتور نایف بلّوز إلى ھناك. كان یرأس اللجنة الفاحصة االستاذ الدكتور مدني الخیمي، عمید كلیة

الطب. وفي البھو كان یقف عشرات من األطباء المتقدمین للفحص، إلى جانب العشرات من معیدي
الجامعة واألطباء المقیمین وبعض الطلبة، وكان الفحص شفھیاً وعملیاً.

جاء دوري مع ثالثة أطباء ال أعرفھم، وبدأ االستاذ "مدني" طرح أسئلتھ تباعاً على كل منا، وكانت
أجوبتي تنال رضاه من خالل تعابیر وجھھ، وتوقف عندي مصّعداً بصعوبة األسئلة، إلى أن توقف

وسألني لماذا أنت تعرف كثیراً وبدقة؟

لم أكن أتوقع مثل ھذا السؤال، فأجبتھ أستاذنا أنت تعرف أن ال أسرار في العلم. وأنا اقرأ أخر البحوث
الطبیة التي تصدر في العالم بعد ثالثة أیام مترجمًة إلى اللغة األلمانیة.

ولكنھ تابع یسألني إذن لماذا زمالؤك ھؤالء خریجي بلغاریا وھنغاریا واالتحاد السوفیاتي... ال یعلمون
وال یعرفون مثلك؟ قلت: من یرید أن یعرف ویتعلم فاألمر منوط بھ.

انتھیت من االمتحان وقلت لصدیقي نایف، ھیا نذھب إلى المدینة، نشرب نخب النجاح، فما كان منھ إال
أن أجابني، "صحیح إنك حمصي". ھذا مدني الخیمي یمدحك أعظم مدیح، وھذا ال یجري كثیراً على

لسانھ. انتظر قلیالً قبل أن نغادر.

وقفنا مع الجمھور إلى أن انتھى الفحص، وإذا باالستاذ الخیمي یتوجھ نحوي مصافحاً وقال لي: "أھنئك
وسعدُت أن أفحص طبیباً قدیراً مثلك، وإذا احتجت ألي مساعدة في المستقبل فأنا سأقدم لك الدعم.

طبعاً، زوجتي األلمانیة اجتازت فحص التعادل بنجاح والكالم باللغة العربیة طبعاً. لكنھا لم تطاَلب
ببكالوریا سوریة، وأصبحنا نحن االثنین طبیبین معترف بھما رسمیاً. اآلن، بعد مرور سنة وسبعة أشھر
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على وصولنا من ألمانیا، ما العمل؟ ونحن ال نملك قرشاً سوریاً واحداً ، ولسنا على استعداد أن نستدین
قرشاً من أحد. وھذا یعني عدم قدرتنا على فتح عیادة طبیة تتطلب ماالً كثیراً.

لذلك قررنا العمل كأطباء مقیمین في المشفى الجامعي في مشفى المواساة في دمشق. حیث یقدم لنا سكن
وطعام مجاني، ونكون بنفس الوقت متابعین العلوم الطبیة بأعلى مستوى في سوریا.

سافرت إلى دمشق بغرض استطالع إمكانیة العمل في مشفى المواساة. وحصلت على موعد مع رئیس
قسم التخدیر واإلنعاش، االستاذ برھان بك العابد، ولقب "بیك" كان یطلق على أساتذة الطب في جامعة

دمشق.

برھان بیك كان رجالً في منتصف العمر، قصیر القامة، مبتسم الوجھ، لطیفاً، مؤدباً، ذكیاً، صریحاً،
صادقاً. بعد حدیث مطول عن الماضي والحاضر والسیر الذاتیة لكلینا، بحت لھ برغبتي في العمل بقسم

التخدیر الذي كان یرأسھ. فتبسم متعجباً وقال یبدو أنك رجل ذكي، ولذلك أقول لك صراحة، ال تتعب
نفسك، وال تضیع وقتك، فھذا شيء شبھ مستحیل بل مستحیل،ألن من یدخل الى مشفى الجامعة، ھم أبناء

األساتذة المؤھلین، أو األطباء الحاصلین على أعلى الشھادات من أمیركا أو بریطانیا أو من العائالت
المرموقة الدمشقیة عادة. فأین أنت من ھذا كلھ؟أنا أصارحك محبة ووداً.

أنت خریج بلد اشتراكي، شیوعي على ما فھمت، مسیحي، حمصي، من عائلة مغمورة، لست أتاسیاً وال
دوربیاً وال حتى سباعیاً. فإترك ھذا الطموح وإبحث عن طریق آخر. في الحقیقة كنت مرتاحاً لصراحتھ

ووضوحھ المطلق. ولكنني أجبتھ طالما األمر ھكذا، فانت شحذت ھمتي، وأنا رجل أحب مقارعة
الصعاب من األمور وتحدي المستحیالت. وودعتھ شاكراً.

تقدمت أنا وزوجتي بطلبین خطیین، إلى إدارة مشفى المواساة، وسلمتھ إلى الذاتیة وأخذت رقم الطلب
أصوالً، وتوجھت إلى مكتب االستاذ مدني الخیمي، الذي أصبح وزیراً للصحة، وعرضت علیھ األمر،

فوعدني بدعمي حیث یستطیع.

في زیاراتي لدمشق كنت أحرص على لقائي بالسیدة المحترمة أم زیاد إسرب، زوجة الصدیق محمد
إسرب، الذي تعرفت علیھ وزوجتھ، في برلین. وكانت تصر كل یوم على قدومي لمنزلھما.

في منزل ھذه العائلة الكریمة، كنت ألتقي بالنخبة السوریة في تلك الفترة من وزراء ومدیري دوائر
وزوجاتھم، وزوجات كبار الضباط أیضاً یأتین للسھرات بمفردھم. وكنا نحي سھرات غناء وطرب.

ھناك تعرفت على سیدة جمیلة، صاحبة صوت غناءي متقن وجمیل، ودودة، حمیمیة، وكانت بنفس
الوقت منزعجة ومضطربة ألخبار تصلھا عن زوجھا، وھو من كبار وقادة الجیش السوري، بانھ على

عالقة عاطفیة مع احدى الصبایا الجمیالت، طالبة طب في الجامعھ السوریة، ویفكر بالزواج منھا، وھذا
ما حدث بالفعل فیما بعد. وقد تقربت مني وأعجبت بي، وأصبحت تحرص على مجالستي كلما التقینا في

السھرات، وھي تغني للسیدة ام كلثوم، وكانت تخصني بأغنیة "أغداً القاك؟"، وتشیر بعینیھا الي عندما
تصل الى مقاطع،...ھذا الدنیا سماء أنت فیھا القمر، ھذه الدنیا عیون أنت فیھا البصر الخ.
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عندما سمعت بقصتي مع إدارة مشفى المواساة ووزارة التعلیم العالي، وتعنتھم بعدم قبولي طبیبا عامال
ھناك، تكلمت بالموضوع مع زوجھا، الضابط الكبیر وكان یشغل منصباً من أعلى المناصب في إدارة

شؤون الضباط، وطلبت منھ بالحاح أن یتدخل بالموضوع، فقام بالیوم التالي باإلتصال ھاتفیاً مع المدیر
االداري لمشفى المواساة، وقال لھ: علیك أنت وبقیة أساتذة الطب تنفیذ أمري فوراً بتعیین الدكتور جون

نسطة وزوجتھ األلمانیة في نصاب طاقم أطباء المشفى وأغلق الھاتف.

بعد یومین ذھبت الى المشفى لمراجعة موضوع طلبي الخطي،فعلم مدیر المشفى بوجودي ھناك فأوعز
ألحد معاونیھ أن یقوم فوراً بإعالمي أن المدیر یرغب بالحدیث معي. ذھبت إلى مكتبھ وأنا متوجس من

ھذه المقابلة، فاذا بھ یرحب بي ،على غیر العادة، قائال أنا طلبت من الدكتور برھان ومن الدكتور
األستاذ لطفي اللبابیدي أن یجروا معك محادثة، ما یشبھ االمتحان، یكتشفوا فیھا مقدراتك العلمیة.وأنا

بدوري سأعد طلباً الى رئاسة الجمھوریة بإصدار مرسوم جمھوري بالتعاقد معك لمدة عام كامل، یمكن
تمدیده كل سنة. وسألني بفضول لماذا كل ھذه الوساطات تدعمك، من وزیر الصحة إلى كبار الضباط،

قلت ال أعرف اسألھم أنت.

أجریت المقابلة مع األستاذین برھان العابد ولطفي اللبابیدي، حیث وجھا لي أسئلة فنیة في علوم التخدیر
واالنعاش، وكانا مرتاحین ألجوبتي.

توجھُت إلى نقابة أطباء دمشق وسجلت نفسي وزوجتي أیضا في عداد أعضاء النقابة.

 وزارة الداخلیة طلبت من زوجتي أن تتقدم بامتحان باللغة العربیة أمام فاحصین إثنین، كانا في غایة
اللطف واللباقة واإلنسانیة، ونجحت طبعاً،ألّن لغَتھا كانت قد تحسنت كثیراً خالل وجودھا بحمص.

لم یبَق وقت طویل حتى بدأنا أنا وزوجتي بالعمل في مشفى المواساة، ھي في قسم األمراض الباطنیة،
وأنا في قسم التخدیر اإلنعاش.

كنت أول طبیب شیوعي یسمح لھ العمل في مشفى المواساة الجامعي، وكنت أول. خریج من دولٍة
اشتراكیة أیضاً، باستثناء الدكتور نشأت الحمارنة األردني الجنسیة، الذي كان عضو احتیاط في القیادة
القومیة، والذي تخصص في طب العیون وجراحتھا في جمھوریة ألمانیا الدیموقراطیة أیضا، وكانت
تربطني بھ عالقة صداقة منذ ذلك الوقت. وكان رحمھ هللا كلما سمع مدیحاً لي وعن قدراتي العلمیة
خالل عملي في مشفى المواساة، من بعض الزمالء، یرتاح ویعبر عن سروره، لیثبت لآلخرین بان

دراسة الطب في ألمانیا على مستوى عال، وفي ھذا نوع من الدفاع عن النفس. وكانت زوجتي أیضا
راتبھا.وكذلكبالشھرلیرة500راتبيكانالمشفى.ھذافيتعملأجنبیةطبیبةأول

ومن المفید أن أذكر أیضاً أن الدكتور سامي القباني، جراح القلب، دخل معنا في نفس الیوم وكان راتبھ
فيالعقاريالبنكمناستحصلمباشرة،العملبدأناأنبعدلبیب،شقیقيكانغیر.اللیرة500أیضا

حمص، على قرض بمبلغ عشرة آالف لیرة سوریة، على اسمي، كان بحاجة إلیھا. وكان علینا أن نسدد
ل.س.500مبلغشھریأ
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فقط.ل.س500لنایبقىوبھذا

استلمنا في المشفى غرفة واسعة نسبیاً، فیھا سریرین، وطاولة وعدد من الكراسي، وغرفة حمام واسعة
أیضاً. كنت وزوجتي في غایة السعادة والرضى لوصولنا إلى ما وصلنا إلیھ بعد سنة وسبعة أشھر من

المعاناة، والجھود المضنیة والتعب.

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

