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االفتتاحیة: مراجعة ألداء المعارضة السوریة

كانبرنامجیھا،والدیموقراطياإلسالميبشقیھاالسوریةالمعارضةطرحتعندما،1980عامفي
ذلك بداللة «الذات» ولیس بداللة «اآلخر». كذلك عندما قام الشق الدیموقراطي من المعارضة (التجمع

كانفقد«اإلصالح»،إلىنزوالً«التغییر»منالبرنامجبتغییر،1989عامفيالدیموقراطي)الوطني
ھذا أیضاً من خالل داللة «الذات» وممكناتھا. لم یعد األمر كذلك في مرحلة «العھد الجدید» إثر وفاة

السوریةالمعارضةأغلبیسودمازالنھٌج،بدأحیث،2000حزیران10فياألسدحافظالرئیس
(الظاھرة االجتماعیة تصبح ظاھرة عندما تأخذ أكثر من النصف من الحالة االجتماعیة المعنیة)، یتّم فیھ
بناء السیاسة بداللة «اآلخر»، لتتحّرك الذات وتبني تصوراتھا وبرنامجھا من خاللھ. أول ما بدأ ھذا عند

«التجمع الوطني الدیمقراطي» ــ ما عدا ریاض الترك ــ وعند «جماعة اإلخوان المسلمین» و«لجان
إحیاء المجتمع المدني» لّما بنوا سیاستھم على أساس «وجود تیار إصالحي في القصر الرئاسي ضد

التیار المحافظ الموجود عند الحرس القدیم»..

وحین خاب رجاؤھم من «اآلخر» ضمن السلطة السوریة، اتجھ معظم ھؤالء ــ ما عدا «حزب االتحاد
االشتراكي» والمعارضون في «الحزب الشیوعي ــ المكتب السیاسي» ــ إلى «نھج االستعانة

)،2003نیسان9فيلبغدادالمحتلاألمیركيعند(رأوه«اآلخر»بداللةالسیاسةوبناءبالخارج»،
لالستعانة بھ إلحداث تغییر داخلي سوري على غرار ما فعلت المعارضة العراقیة ضد صدام حسین،

بسیناریو عسكري أم بغیره. كان الملفت سقوط ریاض الترك في نزعة بناء السیاسة بداللة «اآلخر
األمیركي» وتزّعمھ لھذه النزعة السوریة الجدیدة.

النزعتیناجتماعنتیجةاالتجاه،ھذافي)2005أولتشرین16(دمشق»«إعالنتكوینكان
نیسان9(بغدادفيجرىمابعدتشّجعتالتيالسوریة،المعارضةصفوففيوتسّیدھماالمذكورتین

والبیروتیةالبغدادیةالتجربتینتكرارفيھؤالءرجاءخابعندما).2005آذار14(وبیروت)2003
في دمشق بحكم االتجاه األمیركي إلى «تغییر سیاسات النظام السوري ولیس تغییره»، استمروا على

بخصوص)2008أیلول5(دمشق»إلعالنالعامة«األمانةبیانفيظھرماوھوالنزعتین،تلك
زیارة الرئیس الفرنسي نیكوال ساركوزي إلى دمشق، وفي مقابلة ریاض الترك مع وكالة «رویترز»

أوباماباراكاألمیركيونظیرهساركوزيانفتاحأنعلىمراھناتظھرتحین)،2009أیار31(
على السلطة السوریة ستكون لھ انعكاسات إیجابیة على الداخل السوري من حیث تخفیف القمع عند

السلطة.

ھناككان،2011أیلولوبین2011آذار18یومدرعافيحصلمابیناستمرقصیر،فاصلبعد
عودة إلى بناء السیاسة عند كل المعارضین السوریین بداللة «الذات» الذي رأوه في «الحراك» وفي

البعد عن «االستعانة بالخارج» بحكم قوة الداخل المتحرك في الشارع ضد السلطة، وبعد فشل ذلك
11والقاھرة2011الثانيكانون14(تونسفيحصلكماــداخليتغییرإحداثفيالداخليالحراك

بناءنحوالوطنیة»،التنسیق«ھیئةعداماالمعارضین،أغلبعندقویةعودةرأیناــ)2011شباط
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السیاسة بداللة «اآلخر» ونحو «نزعة االستعانة بالخارج»، وقد كانتا نزعة واحدة بحكم أن ھذا
«اآلخر» كان ھو «الخارج األمیركي ــ التركي».

كأساسالقوىمیزانقراءةعدموھيالسوریةالمعارضةإلىجدیدةنزعةأُضیفت،2011خریفمنذ
في بناء السیاسة، بوصف األخیرة «عملیة إدارة للممكنات». وقد ساعد اجتماع «الرھان على الخارج»

«نزعةعلىإرادویة»«نزعةطغیانعلى»2011خریففيالبادئالمنظّمالمعارض«العنفمع
إدارة الممكنات». وكان دخول المنشّقین عن المؤسسة العسكریة ــ وھم الجدد على العمل السیاسي ــ
و«معارضي ربع الساعة األخیر» وخاصة من المثقفین واإلعالمیین و«المنشقین المدنیین عن النظام
من أصحاب المناصب السابقة» ــ الذین یستخدمون التطرف المعارض لنظامھم السابق كغّسالة لغسل

أوساخھم الماضیة ــ بمثابة عوامل إضافیة ساعدت على ھزیمة «نزعة إدارة الممكنات» في المعارضة
السوریة. یضاف إلى ھذا، ارتباط معارضین سوریین كثر بدول كبرى أو إقلیمیة رأت أن نشوب النزاع

قطر،2004(تركیاالسوریةالسلطةمنقریبةكانتالدولتلككلــالخاصةأجنداتھایخدمالسوري
تمنعھممنھم،أكبرلعبةوراءمنساقینجعلھمماــ)2009المتحدةالوالیات،2008فرنسا،2006

من الرؤیة أو ال تسمح لھم بالتعبیر عن ما یروه إن كان مخالفاً إلرادة مشغلیھم.

كان ھناك عامل إضافي ساعد على عدم القبض على الوقائع وانكفاء «نزعة إدارة الممكنات»، وھو
وجود رؤوس في المعارضة ھي بعیدة زمنیاً لعقود عن التربة السوریة، ما جعلھا خارج الوقائع أو ال

تستطیع مسكھا معرفّیاً.

كل العوامل المذكورة، قادت المعارضین إلى غربة عن الوقائع الداخلیة والخارجیة، فھم لم یدركوا، ما
عدا «ھیئة التنسیق»، أن تشكل الحلف األمیركي ــ األوروبي ــ التركي ــ الخلیجي في «الصراع على

حلفتشكلعنناتجسورياستعصاءتشكلإلىأدىقد،2011خریفمنذسوریا»وفيسوریا
مضاد روسي ــ إیراني، أُضیف إلى االستعصاء الداخلي المتشكل بحكم وجود انقسام الداخل السوري

تكرارمنعماوھو،2011آذار18درعاأحداثمنذتردد،ــمعارضةــمواالةمتساویة:أثالثإلى
.2011وصیفربیعخاللدمشقفيمباركحسنيالمصريالرئیستجربة

كیريجوناألمیركيالخارجیةوزیرااّتفقیوَم)2013أیار7(موسكوعبریدركوالمكذلك،
والروسي سیرغي الفروف حول األزمة السوریة، بأّن ھناك انعطافة كبرى بحكم تلزیم المسألة إلى

وأن،2011خریفمنذلتركیااألمیركيالتلزیمانتھاءمنذلكیعنیھمابكلواشنطن،قبلمنموسكو
السوريالرئیسبقاءلصالحستكون)2012حزیران30(»1جنیف«بیانمضمراتأنیعنيھذا

في المرحلة االنتقالیة ولیس رحیلھ. تأّكد ھذا االتجاه األمیركي ــ الروسي في االتفاق حول تسلیم األسلحة
ضّمنتالتيالكبرى،متضمّناتھمنوكان)2013أیلول14(والفروفكیريبینالسوریة،الكیمیائیة

»1جنیف«بیانوجعلاالتفاقذلكعلىُبنيالذي،2118رقمالدوليالقرارفيیوماًعشرثالثةبعد
ضمن متضمنات قرارات األمم المتحدة.

مندوبيأنالواضحمنكانــ2118للقراروفقاًــ)2014(»2«جنیفمؤتمرانعقدعندما
«االئتالف الوطني» مثل من یذھب إلى الحج في مكة في شھر صفر ولیس في ذي الحجة. وفي مؤتمر
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سابقوزراءرئیسومنھمالمدنیونوالمنشقونالعسكریونومعھمــأصبحوا)2016(»3«جنیف
للنظام (ریاض حجاب) ــ واعین ومدركین لذلك االتجاه األمیركي ــ الروسي، ولكنھم یحاولون عرقلتھ

عبرثم)2016نیسانفيواحدطرفمنالمفاوضاتحجابریاضالمفاوضات(علقإفشالعبر
واقیةجدیدةمضادةعسكریةوقائعفرضعبرــتھدفالتي،2016وآبتموزفيالراموسة»«عملیة

«اتفاقفيجرىبماشبیھةوواشنطن،موسكومنمفروضةحلولمنعأو»3«جنیفإفشالإلىــ
.1995عامبالبوسنةالخاصدایتون»

في السیاسة ھناك أربع نماذج للسیاسیین، األول: یملك الحدس التجاه الریاح السیاسیة القادمة، والثاني:
یدرك الوقائع السیاسیة أثناء وقوعھا، والثالث: یدرك الوقائع السیاسیة بعد وقوعھا، أما الرابع: ال یدرك

الوقائع السیاسیة حتى بعد وقوعھا وجریانھا في مجراھا. أحسن الموجودین في «االئتالف» وفي
«منشقي النظام السوري» ھم من الزمرة الثالثة، والغالبیة العظمى من الزمرة الرابعة، بینما لیس ھناك
أحد على األرجح، سوى ریاض الترك، من الزمرة الثانیة، وربما ھو من األولى ولكن تمنعھ «نزعتھ
الثأریة من السلطة السوریة بسبب السجن» من التسلیم أمام قوة الوقائع وبناء السیاسة بوصفھا «إدارة

للممكنات».

مثال ریاض الترك، یدّل على مرض مستشٍر عند المعارضین السوریین یقارب السرطان، حیث تقودھم
«النزعة الثأریة» المستشریة عند غالبیة السجناء المعارضین وعند منشقي النظام وعند الكثیر من

المتألمین من مظالم السلطة السوریة، إلى نزعة بناء السیاسة عبر «التعاكس مع النظام»، فھم عند كل
نقطة نقاش یقولون «ھذا یفید النظام» أو«ھذا یقولھ النظام». ھم لیسوا معارضین للنظام بل متعاكسین

معھ، وھم ھنا بشكل أو بآخر یبنون السیاسة بداللة «اآلخر» ولكن عبر التعاكس معھ، غیر مدركین أنھم
یتوّجھون وفق سیره عبر «بوصلة مقلوبة»، وھو ما یجعل النظام السوري بمثابة «المرشد التعاكسي

لھم».

ھذا االتجاه موجود أیضاً عند موالین حالیین للنظام، وعند معارضین سابقین للنظام أصبحوا موالین أو
بناءإلىاإلسالمیین»من«الرھابیقودھمعندما،2011آذار18درعابعدمامرحلةفيمنھقریبین

السیاسة عبر االقتراب والتحالف مع كل من یتواجھ مع اإلسالمیین وبغض النظر عن موقع ھذا
المتجابھ. ویمكن أن یقودنا الحدیث عن إدراك اتجاه الریاح السیاسیة إلى مثلین: «حزب االتحاد

فياألمیركيالتركیزبأن)2014آب15(»2170«القراربعدأدركالذي)pydالدیموقراطي»(
الصعودأرادلذلك«داعش»،علىأصبحقد»2014حزیران10«موصلبعدماوعراقسوریا

عبر ھذا «األسنسور»، وھو ما نجح في ذلك عبر «طوابق» عین العرب وتل أبیض ومنبج، متجھاً
لتحقیق مشروعھ الكردّي الخاص بوصل الشریط الممتد من المالكیة إلى عفرین، إما من أجل كیان

نیسان9بعدمابغدادمقابلأربیلوضعیةبمثلدمشقمقابلالقامشليجعلأجلمنأومنفصل
2003.

شرقسقوطموسكومنعت،2016شباط27ھدنةففيمعاكسة،حالةتوجدالكرديالذكاءھذامقابل
حلب من أیدي المعارضة المسلحة لصالح السلطة وحلفائھا، وھو ما كانت تقولھ الوقائع العسكریة. وكان
طلب موسكو ھو أن تقوم المعارضة المسلحة الموجودة في «الھیئة العلیا للمفاوضات» بفك ارتباطھا مع
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«جبھة النصرة»، وبدالً من القیام بذلك، بدؤوا في آذار ھجوماً مشتركاً مع «النصرة» جنوب حلب، في
أول خرق نوعي التفاق الھدنة.

مستغلّةتموز،17یومالكاستیلوطریقبقطعالجویةقواتھابدعمقامتذلك،منموسكوصبرعیلولّما
تداعیات محاولة االنقالب التركي واالتفاق األمیركي ــ الروسي قبل یومین. وعوضاً عن فھم التصرف

الروسي قامت المعارضة المسلّحة باالصطفاف وراء زعیم «النصرة» ــ بعد تغییر قمیصھ من دون
جسمھ ــ وھاجموا الراموسة في عملیة جعلت كل المعارضین العسكریین الموجودین في «الھیئة العلیا
للمفاوضات» ضمن كیان عسكري واحد مع «النصرة» تحت اسم «جیش الفتح»، وجعلت أبو محمد

الجوالني (زعیم النصرة) في وضعیة «أقوى شخصیة معارضة سوریة عسكریة»، في وقت ما زالت
ماوھوقائمةالدولیة،اإلرھابالئحةضمنو«داعش»«النصرة»یضعالذي،2170القرارمفاعیل

والفروف.كیريبین)2016تموز5(موسكواتفاقعلیھأكد

اآلن ھناك تسویغ عند معارضین لفشلھم، بأن "الثورة قد انحرفت أو اختطفت منھم من قبل
االسالمیین"مع العلم بأن كل ھؤالء كانوا متحالفین مع اإلسالمیین. من جھة أخرى ال یدرك ھؤالء

وبعضھم أكادیمیین بأن الثورات ال تنحرف بل أمامھا مسارین إما النجاح أو الفشل، وبأنھ ال یوجد ثورة
1642عاماالنكلیزيالبرلمانثورةكانتعمراًالثوراتأطولإنبلسنوات،عشرمنأكثردامت

خمسبعد1794عامروبسبییرإعداممعفشلتالفرنسیةالثورةفیماسنوات،سبعواستغرقت
تحقیقفيفشل"ثورة"أو"انتفاضة"قدسمیناهسواء2011آذار18منذسوریةفيسنوات..ماحصل

أھدافھ.

على المعارضة السوریة اآلن أن تضع استراتیجیة ما بعد الفشل.

تقع المھمة على الیسار من أجل الحل

جریدة "بیرغون "التركیة

الصحفّیة زیالن أكاي

أجرت الصحیفة التركیة بیرغون لقاء مع نادر عازر، عضو الحزب الشیوعي السوري (المكتب
اللقاء.منمترجمةنسخةأدناه،٢٠٢١األولتشرین٧بتاریخاللقاءونشرالسیاسي)،

رابط اللقاء باللغة التركیة

بینما كان التطور األكثر أھمیة فیما یتعلق بسوریا في األیام األخیرة ھو أزمة إدلب، أصبحت حكومة
دمشق مرئیة مرة أخرى على الساحة الدولیة. بعد مرور المحادثات التي أجراھا دبلوماسیون سوریون

سنوات10منذومصراألردنمعاألولىالرسمیةالمحادثاتعززتالمتحدة،لألممالعامةالجمعیةفي

https://www.birgun.net/haber/cozum-icin-gorev-sola-dusuyor-361212


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

������)( ���� ����������)٥٨(�� ���
�� ����

��� ����/� ���
�
�� ��٢٠٢١

قبضة إدارة دمشق. بینما یراكم الرئیس السوري بشار األسد السلطة مرة أخرى في المیدان وعلى
الطاولة بدعم من روسیا وإیران، تراجع األحزاب الشیوعیة في البالد أیضاً مواقفھا السیاسیة الحالیة.

السیاسيالمكتبوأصبح،1924عامتأسسالذيالسوريالشیوعيالحزبعنانشقالذيالحزب
.1972عامالسیاسي)(المكتبالسوريالشیوعيالحزب

نادر عازر، عضو الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، ھو أیضاً أحد أعضاء الحزب الذین
یعیشون في الخارج. تحدثنا مع عازر المقیم في السوید، عن آخر األوضاع في سوریا، وموقف حزبھ،

وتطورات خط دمشق – أنقرة، ومستقبل الیسار في البالد. كما یتابع عازر العالقات التركیة السوریة
عن كثب ویقول: “إذا أمكن رسم طریق بین تركیا وسوریا، فلن یكون تحت حكم حزب العدالة والتنمیة

في تركیا في المستقبل القریب”.

تأثر حزب العدالة والتنمیة بالحركات المسلحة واإلسالمیة

وقال عازر إن تدخل جمیع الدول، بما في ذلك تركیا، في الشؤون الداخلیة لسوریا “غیر مقبول”، وقال
“نحن في الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) ضد كل التدخالت الخارجیة في سوریا. كل

الدول التي تتدخل في شؤوننا الداخلیة لھا مصالحھا الخاصة. قد یتفقون أو ال یتفقون على قضیة معینة،
لكن ھذا ال یخدم الشعب السوري”.

وعن أوضاع الوالیات المتحدة في البالد، قال عازر: “إن الوالیات المتحدة ترید الضغط على تركیا من
خالل حزب االتحاد الدیموقراطي، وجر روسیا إلى المستنقع السوري. إضافة إلى ذلك، تمارس الوالیات

المتحدة ضغوطاً على إیران للحد من نفوذھا اإلقلیمي، ولضمان أمن إسرائیل ،وما یسمونھ محاربة
داعش، وعلق على مزاعم عقد اجتماع في العاصمة بغداد على النحو التالي: “أي مفاوضات بین تركیا
وسوریا ذات طبیعة أمنیة ال یمكن أن تؤدي إلى حل سیاسي. إن الحكومة التركیة تعمل أیضاً من أجل
مصالحھا الخاصة. كما أن فراغ القوة العربیة أدى إلى صعود قوى إقلیمیة مجاورة مثل إیران وتركیا

وإثیوبیا، وامتد إلى التالعب بالشؤون الداخلیة للدول العربیة من خالل الطوائف الدینیة. لقد أثرت تركیا
على األحزاب اإلسالمیة والحركات المسلحة في سوریا”.

أرادت الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا االحتفاظ بھا بعیداً عن إدلب

وحول إدلب التي تعد آخر جبھة نشطة للحرب في البالد، قال عازر، إن “مستقبل إدلب مرتبط بمستقبل
الحل السوري ككل، لذا فھو مھم” وأن تركیا والوالیات المتحدة وأوروبا. دول تحاول إبقاء إدلب خارج

سیطرة الحكومة السوریة. وتجمع آالف المقاتلین من مختلف الجماعات العسكریة في إدلب لكنھم
خضعوا لسیطرة ھیئة تحریر الشام، وھي تنظیم سلفي جھادي. بینما یرید النظام السوري، بدعم من

روسیا وإیران، استعادة سیطرتھ على جمع أنحاء البالد، ترید تركیا والوالیات المتحدة وأوروبا إبعاد
إدلب عن سیطرة النظام السوري والضغط علیھ ومنع أزمة الجئین جدیدة.
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تعتبر األزمة االقتصادیة في سوریا، والتي تؤثر بشكل كبیر على المواطنین، من أھم القضایا. وقال
عازر “إن المساعدة االقتصادیة التي تقدمھا إیران وروسیا للنظام السوري غیر كافیة بالطبع. كما أن

الحل لیس اقتصادیاً بل سیاسیاً. ومن الصعب جداً، وربما مستحیل، تحسین االقتصاد السوري دون حل
).1جنیف(بیانخاللمنكحل2012یونیوفيعقدتالتيجنیفلمحادثاتإلىإشارةفيسیاسي”،

االنتخاباتوإجراءلالستفتاءالدستورتقدیمیجب.1جنیفبیانھوالتغییرمفتاح“إنعازر:وقال
حسب الدستور الجدید، ویجب فتح المجال أمام كل التعبیرات الفكریة-السیاسیة لكي تنتظم في العملیة

الدیمقراطیة”. وقال: “ال توجد طریقة أخرى لعملیة التغییر الدیمقراطي وال توجد طریقة أخرى لتجاوز
األزمة السوریة”.

وتابع عازر الذي یرى األطراف في حرب السنوات العشر في البالد على أنھم “أطراف ال تستطیع
ھزیمة بعضھا البعض”، على النحو التالي: “السوریون منقسمون إلى ثالثة تخوم: مواالة ومعارضة

وتردد، وكانت ھذه التخوم الثالثة عابرة للطوائف واألدیان وإن كان غالبیة كاسحة من الطوائف
اإلسالمیة غیر السنیة مع السلطة وكذلك عند المسیحیین، فیما یالحظ أن ھناك انقساماً واضحاً منذ بدایة

األزمة وعلى أسس اقتصادیة-اجتماعیة-ثقافیة-سیاسیة، بین السنة العرب السوریین یجعلھم یصطفون في
مواقع مختلفة في المواالة والمعارضة والتردد. لم یستطع النظام السوري والمعارضة المسلحة أن یھزم
أحدھما اآلخر، ولم یتوصال إلى حل. تسبب ذلك في أزمة سوریة عامة استغلت من قبل دول المنطقة،

والقوى الدولیة لتتحول الى أزمة محلیة وإقلیمیة ودولیة تتطلب حالً على نفس المستوى”.

ركز على المذھب العقائدي وتوحدوا

وأشار إلى أن الماركسیین یجب أن یستفیدوا أكثر من غیرھم من تراجع الخط اإلسالمي السیاسي مع
انھیار اإلخوان المسلمین في مصر ودول المنطقة، قال عازر: “التركیز على العلمانیة التي تمثل حیاد

الدولة تجاه األدیان والطوائف والمعتقدات السیاسیة. ومن الضروري التأكید على المركزیة إداریة
واسعة ورفض الفیدرالیة”.

وأضاف عازر قائالً إن على الماركسیین السوریین أن یعملوا معاً: “ھناك مؤشرات كثیرة على وجود
موجة یساریة جدیدة في العالم العربي. ھذه الموجة واضحة في سوریا ومصر وتونس وخاصة بین
الشباب. یجب على الماركسیین السوریین القیام بذلك. من أجل الحل، نحن كحزب نعمل على ثالثة
خطوط، األول ھو الخط الوطني العام حیث نتالقى فیھ مع األحزاب الوطنیة األخرى، والثاني ھو

الیساري العام حیث نتالقى فیھ مع قوى یساریة عروبیة وكردیة وماركسیة، والثالث نبحث فیھ عن
طرق لتوحید الماركسیین في قیادة سیاسیة مركزیة مع بقاء تنظیماتھم كمدخل الى التوحد في حزب

یجمعھم في تنظیم واحد وبرنامج سیاسي واحد”.
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التمدد الروسي في الشرق االوسط

للشرق األوسط أھمیة تاریخیة واستراتیجیة بالنسبة لروسیا، حیث كانت تاریخیا اإلمبراطوریة الروسیة
واالتحاد السوفیتي قوة حاضرة ونشطة في المنطقة ولھما صراعات مستمرة مع االمبراطوریات القائمة

، كاالمبراطوریة العثمانیة والفارسیة والبریطانیة والفرنسیة، وخالل الحرب الباردة كان االتحاد
السوفیتي فیھا ندا قویا للوالیات المتحدة األمریكیة.

بعد انھیار االتحاد السوفیتي من أواخر القرن الماضي أصبحت الوالیات المتحدة األمریكیة مھیمنة
على المنطقة وقوة ضاربة عالمیا  وفقدت حینھا روسیا قدرتھا على أخذ أي دور فیھا بسبب ضعفھا رغم

وقوع  أزمات كبرى عصفت بالمنطقة، كحرب الخلیج األولى والثانیة وانفجارات ما سمي بالربیع
العربي أو عند قصف لیبیا وسقوط نظام القذافي.

استطاع الرئیس الروسي (بوتن) بعد  أنھیار العالقات الدبلوماسیة مع الوالیات المتحدة بسبب األزمة
فرصةانتھزحیث،الروسیةالخارجیةالسیاسةفيجدیدامسارایرسمأن٢٠١٤عاممناألوكرانیة

وقد،ھذااالوسطالشرقفيالروسيللتمددبدایةمنھلیجعل٢٠١٥عامالسوریةاألزمةفيتدخلھ
تزامن التدخل الروسي في سوریا مع انزیاح الوالیات المتحدة األمریكیة  من المنطقة، لذلك  كان في
حسابات القادة الروس أن ھذا التدخل لن یؤدي إلى أي تصادم مع الوالیات المتحدة األمریكیة أن  لن
یمس المصالح الرئیسیة األمریكیة فیھا وكون اھتمام ھذه األخیرة  الرئیسي أصبح نحو مواجھة النمو

االقتصادي الصیني المتسارع والذي یمكن أن یشكل لھا تحدیا  في زعامة العالم أن لم یتم اعاقتھ ، ومن
جھة أخرى كانت ترى القیادة الروسیة أن التدخل في سوریة لن یكون مكلفا ال من حیث الخسائر

لجنودھا ، باعتبار ان من ھم موجودون على األرض ھم من المرتزقة ولیس جنود روس ، إضافة إلى
أنھم وجدوا أن نجاح التدخل في سوریة یمكن توظیفھ  لمواجھة أزماتھم الداخلیة وأن یساعدھم على

اإلستمرار في السلطة ، ھذا اضافة أنھ من الممكن أن یجعلوا منھ نجاحا استراتیجیاً طموحا في التمدد في
الشرق األوسط ، وكان لھم ذلك، فبفضلھ تمكنت موسكو أن تدخل على أزمات المنطقة وخارجھا  وأن

تكون طرفا في أدارة أزماتھا كما ھو حاصل في أفغانستان وایران والقوقاز ولیبیا.

فبعد أن  استطاعت حصلت على قواعد عسكریة في سوریة وتوقیع الكثیر من العقود االقتصادیة فیھا
نجدھا دخلت في شراكة مع إیران وان تنسیق مع إسرائیل في أدارة األزمة السوریة أن تعالج العدید من

التحدیات االقلیمیة ذات صلة بالتنازع أو التنافس مع الوالیات المتحدة األمریكیة ، كما استطاعت من
خالل عالقات الشراكة مع ایران في األزمة السوریة عبر جوالت أستانا أو من خالل أزمة ایران حول

المفاعل النووي والعقوبات المطبقة علیھا، كما استطاعت أن تتمدد في دول الخلیج العربي الخاضعة
للھیمنة األمریكیة وأن تبرم العدید من االتفاقات االقتصادیة وعقود األسلحة معھا وأن تصبح محاورا في
أغلب قضایاھا ، كما وأصبحت أیضاً العباً فاعالً في الصراع الیمني ، وأن تدخل على الصراع  الدائر
في لیبیا عبر مساعدتھا لقوات حفتر باألسلحة والطائرات المتطورة وھي تحاول من وراء ھذا أن تمتلك
أوراق في أي حل سیاسي فیھا لیكون لھا تأثیر طویل األجل على أنتاج البترول والغاز اللیبي بالتالي أن

یمتد ھذا التأثیر على أفریقیا وأوروبا.
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كما استطاعت الدبلوماسیة الروسیة أن تبني عالقات قویة مع مصر، فوقعت معھا عدة صفقات لبیع
أسلحة متطورة وھي تسعى لیكون لھا قاعدة عسكریة فیھا وأن تبرم معھا عقود لبناء أربعة مفاعالت
نوویة فیھا ، كما تعتبر روسیا أكبر مورد للقمح لمصر وأن تنسق  معھا في مواجھة انفجارات التغیر

الدیمقراطي في دول األزمات في الشرق األوسط ، واستطاعت أیضا أن ترسم مساراً دولیاً في األزمة
ذاتالدولیةوالقرارات٢٠١٢لعامواحدجنیفبیانخاللھمنلتتجاوزأستانامسارعبرالسوري

الصلة ، كما استطاعت من عبر  إشراك تركیا في مسار أستانا الخاص بسوریا وابرام معھا عقود بیع
بصواریخ متطورة أن تعمق الخالف الدائر بین تركیا من جھة والبیت األبیض وحلف الناتو من جھة

أخرى .

لم یصل ھذا التمدد الروسي في الشرق االوسط أو في أفریقیا إلى درجة التحدي االستراتیجي للوالیات
المتحدة األمریكیة على المستوى العالمي اال انھ جعل من موسكو قوة إقلیمیة الى جانب كل من ایران

وتركیا وبالتالي لم تصبح الوالیات المتحدة االمریكیة ھي القوة الوحیدة المھیمنة على المنطقة ، حیث أنھ
مع االنسحاب األمریكي منھا ، أصبح الدور الرئیسي األمریكي فیھا منحصراً ودون منازع في المصالح
االستراتیجیة األساسیة ، كمنع أنتشاراألسلحة النوویة فیھا أو مكافحة اإلرھاب واالستقراراإلقلیمي وعدم

المساس بأمن إسرائیل وتأمین الطاقة من الغاز والبترول.

كما أن الوالیات المتحدة األمریكیة تدرك أن مثل ھذا التمدد الروسي في المنطقة قد یشكل لھا إرباك في
مصالحھا األساسیة أو بعض التعقید مع وحلفاؤھا في المنطقة ، اال أنھ ال یمكن أن یتحول في المستقبل
المنظورالى عامل تھدید لمصالحھا أو  إلى تحدي استراتیجي لھا أو لحلیفتھا أسرائیل ، كما تنظر ادارة
البیت األبیض على أن ھذا القدر من  التموضع الروسي في المنطقة  لیس أمرا ال یطاق بالوقت الحالي
ألن القدرات الروسیة محدود ه لتحل محل الھیمنة األمریكیة كقوة خارجیة في منطقة الشرق األوسط،

كما أنھا عاجزة بسیاستھا االنتھازیة مع دول المنطقة الضعیفة من أن تنشئ  فیھا نظام إقلیمي مرتبط بھا
یتصف بالدیمومة ویؤمن مصالحھا المتعارضة مع المصالح األمریكیة ، لذلك ھي تحاول رفع مكانة

روسیا كدولة كبرى في معالجة بعض أزمات المنطقة أو تعطیھا دورا خاصا أحیانا أو أن تتشاور معھا
الحتواء التباین أو التحدیات بینھما في حل  أزمات المنطقة ، كما حدث في األزمة السوریة ، أو في

منحھا دورا في ابعاد ایران عن المنطقة،  وھي تسعى من جھة أخرى وفق تلك  الدبلوماسیة  إلى احتواء
روسیا أو عزلھ أي تقارب مع الصین أو دق أسفین بینھما ألن أي تقارب بین الروس والصین سیؤثر

على سیاسة البیت األبیض في المنافسة مع الصین عالمیاً وبالتالي نرى أن صناع القرار األمریكي
یراقبون باستمرار إستراتیجیة الروس  بالشرق األوسط حتى یمنعوا أن یصبح ھذا التمدد في المنطقة
طویل األجل ، ألن أي تموضع من ھذا النوع سیمنح روسیا قوة أضافیة قد یساعدھا على التحالف مع

الصین .

یدرك بوتن ومن معھ من قادة  الكرملین ، أن رسیا ھي حالیاً أقل ثراًء وأقل قوة و دینامیكیة من
الوالیات المتحدة األمریكیة وبالتالي نجدھم یتفادوا أن یصطدموا مع البیت األبیض في ایة قضیة تزعزع
أو تؤثر على استراتیجیة تلك األخیرة ومصالحھا الدولیة  وانما ھي تسعى من أجل تعزیز قدراتھا  الى
توجیھ سیاستھا الخارجیة مع الدول الفاشل أو الدول التي تعیش أزمات  في الشرق األوسط و التي قل
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اھتمام البیت األبیض فیھا أو انسحبت منھا ، لذلك یثور تساؤل حول مستقبل الدور الروسي في المنطقة
ومصیر تحالفاتھا خالل السنوات القادمة وھل ھي تحالفات صلبة وثباتھ،  وھل یمكن أن تستعید دورھا
كقوة عظمى بعد سنوات من التھمیش من انھیار االتحاد السوفیتي ، وھل یمكن لھا أن تحقق تحالفاً مع
الصین رغم الخالفات والتباینات بینھما ، إلقامة نظام دولي متعدد األقطاب یخدم مصالحھم المشتركة
ویواجھة القوة األمریكیة وحلفاؤھا ،  أم أنھا ستبقى حریصة على استخدام دبلوماسیتھا النفعیة ألحل

تضییق الخالفات مع البیت األبیض لتعزیز مكاسبھا التي حققتھا في منطقة الشرق األوسط.

القوى الطبقیة: االنتقال الدیمقراطي واالنتفاضات العربیة

جیمي الیسون

اعداد وترجمة: رامز باكیر

تتدخل ھذه المقالة في النقاش المفتوح و المستمر حول األنظمة االستبدادیة في العالم العربي أعقاب
تحقیقفياالنتفاضاتلھذهالُمتصورالفشلمعالجةبخصوصوخاصة،٢٠١١عامانتفاضات

"االنتقال" إلى النماذج الدیمقراطیة اللیبرالیة. وذلك استناداً إلى أسالیب علم االجتماع التاریخي المقارن
المستخدم في التحلیالت األساسیة للتحول الدیمقراطي والدكتاتوریة في أوروبا وآسیا واالمریكتین ، و

تسعى ھذه المقالة أیضاً إلى شرح مختلف مسارات دول االنتفاضة العربیة من حیث عدة عوامل ھیكلیة،
أال وھي: توازن القوى الطبقیة ؛  االستقالل النسبي للدولة ؛ والسیاق الجغرافي-السیاسي. ، و تقدم

المقالة مقارنة تجریبیة لحاالت مصر وتونس وسوریا كنقاط مرحلیة من سلسلة متواصلة من النتائج بعد
االنتفاضة العربیة. وُتوجھ ھذه المقالة انتقادات لغیاب التحلیل الطبقي في نظریة التحول الدیمقراطي
السائدة ، وتفترض بدالً من ذلك دوراً مھماً لحركات العمال في جلب العناصر األساسیة للدیمقراطیة
اللیبرالیة. ومن الواضح أن المقارنة التجریبیة تدعم ھذه الفرضیة. ففي تونس الدولة التي كانت فیھا

الحركة العمالیة ھي األقوى و األكثر استقاللیة في بلدان ”الربیع“ ، تم التوصل فیھا إلى تسویة ، بینما
سوریا التي كانت فیھا الحركة العمالیة األضعف واألقل استقاللیة، انزلقت فیھا البالد إلى الثورة المضادة

والحرب األھلیة. و بقیة حالة مصر بین ھذین القطبین.

عاموأوائل٢٠١٠عامأواخرفيالعربيالعالماجتاحتالتياالنتفاضاتعنالسائدةالتصوراتإن
فياللیبرالیةالدیمقراطیةإلىانتظارهطالالذيالتحولإحداثفيفشلتأنھافيیتلخص٢٠١١

المنطقة. لقد تحولت مسألة ما إذا كان "الربیع العربي" المزعوم ینقلب على مفاھیم الحكمة السائدة عن
إن).١؟“(المكتسباتمنالمتواضعالقدرھذاالعربيالربیعحقق"لماذاتقولوالتياألوسطالشرق

طرح المسألة بھذه الطریقة یعید دراسة السیاسة المقارنة في العالم العربي إلى الوضع الذي كان قائماً
قبل االنتفاضات: نقاش ُیتناوُب فیھ بین البحث عن عالمات باھتة عن "التحول الدیمقراطي" من جھة ،

التحولمنظريویشدد)٢أخرى.(جھةمنجداًومراوغةمرنٌةتبدوسلطویةبنیةفھمومحاولة
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الدیمقراطي في ھذه المناقشة الطویلة األمد على التفسیرات الثقافیة السیاسیة لفشل التحول الدیمقراطي ،
انعدامأو)٣(العامةالحیاةفيالدینودور،االنتفاضةقبلماألنظمةالسلطويوالسلطانيالطابعمثل

الثقة  المتأصل في المیراث االستبدادي في ثقافة المجتمع الذي أعاق عملیة االنتقال عن طریق التفاوض.
)٤(

في ھذا المقال المطول یناقش جیمي الیسون، الدكتور والمحاضر والباحث في قسم السیاسة والعالقات
العامة لجامعة ویستمنستر ، أنھ على الرغم من امكانیة إثبات أن الثورات العربیة  قد فشلت  - وھو
استنتاج ضعیف بالنظر إلى العمق التاریخي لھذه األحداث - فقد تغافل ھؤالء المنظرون عن االنماط

و»Rueschemeyer«وثقكماالدیمقراطي“."التحولمنسابقةحاالتعنالتكراریة
»Stephens and Stephens«)مناألدنىالحدكسبتحقبقفيالعاملة“الطبقة”مركزیة)٥

ضمانات الحقوق المدنیة والحكومة التمثیلیة المنتخبة بشكل عادل ، والتي یعتبرھا منظرو التحول جوھر
Andrea«تعبیرحدعلىالدیمقراطیة. Teti«،الدیمقراطیةعملإلطارالتصنیفیةالنھایة"نقطة-
التفاوضبعدھایمكنسریةأحداثاًباعتبارھاالعربیةالثوراتمعالتعاملإن).٦(اللیبرالیة“الدیمقراطیة

بنجاح على "االنتقال" إلى ھذا التنوع من الدیمقراطیة بین النخب ، یجعل من البنیة المؤسسیة لھذه
العملیة وتوقیتھا العامل األكثر أھمیة: مما یؤدي إلى استبعاد عامل االقتصاد السیاسي للقواعد االجتماعیة

للجھات الفاعلة، وجعلھ عامالً ثانویاً. كل ھذه التحلیالت نراھا حاضرة في اعمال منظري التحول
أوالعلمانیین""اللیبرالیینبیناالنقسامفرضیاتإلىالتحلیلفيالتركیزھذاویؤدي).٧(الدیمقراطي

"الدیمقراطیین العلمانیین" واإلسالمیین (الذین تكون مؤھالتھم الدیمقراطیة محل تساؤل دائم) على
حساب أي انقسام آخر في المجتمعات المعنیة ، إلى الحد الذي یختفي فیھ مفھوم الطبقة واالقتصاد

السیاسي من التحلیل حرفیاً. ومن ثم فإن النھج االنتقالي یفقد الطبقة العاملة دورھا ، والرابط القوي بین
قوة الحركات العمالیة وكسب الحد األدنى من الحقوق الدیمقراطیة في المنطقة.

Rueschemeyer(عملإطارعلىباالعتمادو et al.'s Capitalist Development and
Democracy(،مجموعاتالثالثاالسسعلىوتونسوسوریامصربینبالمقارنةباالعتمادو"

القوى - توازن القوى الطبقیة ، ودرجة استقاللیة الدولة“، وتوضیح الظروف الجیوسیاسیة ، لھذا
الدیمقراطي،التحولعلىوتأثیرھاالدولةلظواھرالتاریخياالجتماععلممعتماشیاً.)9االرتباط(

یسعى جیمي الیسون من خالل ھذه المقارنة  إلى إثبات أن جزًءا كبیًرا من التباین في الدینامیات والنتائج
لالنتفاضات العربیة، یكون في تناسب تام مع درجة حشد وتنظیم ووعي العمال ومشاركتھم في الثورات.

تنقسم ھذه المقالة إلى ثالثة أجزاء. أوالٍ ، یقدم الكاتب من خاللھا انتقاداً لغیاب دور الطبقات الشعبیة في
نظریة التحول الدیمقراطي. وثانیاً ، أعرض الخطوط العریضة البدیلة التي طرحھا

Rueschemeyerالخاصةالقوىمجموعاتمقارنةفيوأسلوبھم،للنھجاألسسھذهعلىوآخرین
بكل من القوى الطبقیة ، واستقالل الدولة ، والعالقات الجیوسیاسیة. وفي الجزء الثالث واألخیر ، أقدم

سرداً مقارناً للثورات،  التونسیة والمصریة والسوریة ، مما یدل على أن الحاالت التي تتمتع بأعلى
درجة من التنظیم المستقل للطبقة العاملة قد حققت أكبر قدر من اإلنجاز فیما یتعلق باالنتخابات النیابیة
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والحریات الدستوریة ، وإن كان ذلك مع خطر مشاركة  "الدولة العمیقة" األكثر وضوحاً في الحالة
المصریة.

نظریة االنتقال الدیمقراطي: « نقد»

إذا كانت الدول العربیة واقعة في خضم مرحلة تحول انتقالي، فشلت أم لم تفشل، إلى اي نقطة نھایة ھم
ماضون في ھذا التغییر عن الحالة السابقة؟ یالحظ في دراسات وتحلیالت «التحول الدیمقراطي» أو

الدمقرطة آنھا تتشارك نقاط اساسیة مشتركة ”نفس النواة؛ فیما بینھا-ھي اساساً لبرالیة، كاالنفتاح على
تعنيالسیاقھذافيوالدیمقراطیة).١٠(أمریكيالیوروالطرازعلىدیمقراطیة؛حرةاألسواق

االقتراع العام، والذي یتم من على أساسھ انتخاب النخب الحاكمة ، یتم تقیید سلطة ھذه النخب من الناحیة
النظریة من حیث ما یمكنھا القیام بھ (حریة تكوین الجمعیات ؛ حریة التعبیر ؛ وما إلى ذلك) والمجال

المتاح ، ولكن دون تدخل ظاھري في عالقات القوة التنفیذیة لالقتصاد على سبیل المثال.

إن ھذه النتائج التي یتوصلون الیھا منظري «االنتقال الدیمقراطي» تكون نابعة من جدل النخب القدیمة
والحدیثة بھدف انتاج مؤسسات جدیدة على الطراز المذكور «الدیمقراطیة الیورو أمریكیة»: مثاالً على
ذلك اإلضرابات التي تعكس استیاء اقتصادي وسخط اجتماعي، والتي حتى ولو شكلت متغیراً حاسماً،

تبقى دیقة وتحت سیطرة النخب الفاعلة، مما یشكل تھدیداً لعملیة التحول ذاتھا، فعلى سبیل المثال، تنظر
تحلیالت التحول الدیمقراطي في مصر تحول الطاقة الشعبیة بعیداً عن حالة ”االنتفاضة الجماھیریة“، بل
وكأنھا حمالت انتخابیة. ثم یتحول المتغیر المركزي بالنسبة لھؤالء المنظرین إلى عملیة تفاوض، بحیث

القضایاعلىتماماًھذاوینطبق)١٣(بعضیھما.تھمیشعلىوالمعارضةالنظامفيالمتشددونیعمل
العربیة. فیرى منظرو التحول الدیمقراطي أن جذور فشل مصر في الظھور كدیمقراطیة لیبرالیة تكمن

في المیراث االستبدادي لكل األطراف الفاعلة: مثال ذلك ما إذا كان ذلك في ظل عدم كفایة اعتدال
شفافیةوعدم)؛١٤(التونسیة.النھضةحركةمعبالمقارنةمصر،فيالمسلمیناإلخوانجماعة

المجلس األعلى للقوات المسلحة والحفاظ على صالحیاتھ فیما یتعلق بأجزاء كبیرة من الدولة واالقتصاد.
”الطابعبكلماتھاتصفھلماالدولةاستجابةوحشیة”لینز“و”ستیبان“ُترجعسوریا،وفي)١٥(

السلطاني“ للنواة الحاكمة، والتي تحكم من خالل زرع مخاوف ”عقالنیة“ من العواقب الجذریة لسقوط
المؤسساتدولةدوروغیابالفاعلة،االطرافبینالثقةغیاب).١٦(الطائفياالنقسامسیاقفيالنظام

، ودور القضاء والعملیة االنتخابیة بشكلھا الصحیح، كل ھذه العوامل وغیرھا تشرح فشل تحقیق
الدیمقراطیة اللیبرالیة المحدودة، والتي من المفترض انھا كانت المطالب االساسیة التي شكلت حركات

).١٧(االحتجاج

ولكن ماھي العواقب أو التداعیات التي تنطوي علیھا تحلیالت و سردیات منظري التحول الدیمقراطي
عن االنتفاضات العربیة؟
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حیث)،١٨(الدیمقراطیةإلىطریقھافيتكنلم”االنتقالیة“الدولأغلبأنوآخرون”كارو“یزعم
)١٩(السیاسي.القرارعلىوالھیمنةاالستقاللیةأو«التعددیة»حیثمنمتوسطاًمركزاًتحتلكانت

كانت مراحل الدیمقراطیة غائبة في اغلب الحاالت، ففي الكثیر من االحیان تكون االنتخابات ممارسة
ضحلة ومیكانیكیة، مجرد موروث ثقافي-اقتصادي-مؤسساتي. من بین معظم أوجھ الضعف في الدولة،

منالعظیمالقدرمنالرغموعلى).٢٠(وحیویةبالغةأھمیةوالموروثاتاألعرافلھذهكانت
الحساسیة اتجاه ھشاشة العملیة االنتقالیة ”المفترضة“ التي یبدیھا منظرو التحول الدیمقراطي، إلى انھم ما

زالوا یمیلون إلى تقلیص واختزال الجھات الفاعلة إلى ثالوث (النظام القدیم، االسالمیین، و اللیبرالیین
العلمانیین)، بافتراض ان الطرف الثالث «العلمانیین اللیبرالیین» یشار إلیھ ضمناً أنھ ممثل الطبقة

الوسطى بتوجھھ الغربي ،وأنھ یشكل نواة االنتفاضة. وُیرجعون تفسیر ”الحصاد المتواضع لالنتفاضات
العربیة“ إلى انعدام التسامح المتبادل أو الفتقار بناء موقف دیمقراطي لیبرالي لبناء الثقة بین الجھات

).٢١االنتقالیة(العملیةفيالثالثةالفاعلة

ما ھو مطلوب ھو توجیھ رؤیة نقدیة على مستوى اعمق: عن فھم االطراف الفاعلة الحقیقیة وراء
االنتفاضة وخصوصاً مع غیاب الدور االجتماعي التاریخي لھذه االطراف. فضالً عن ذلك، فإن األدلة
التجریبیة تمیل إلى معارضة اھمال الطبقات الشعبیة في النموذج الوارد اعاله. ومن الصعب تعقب أو

قیاس الحجج والتحلیالت التي یسوقھا منظرو التحول الدیمقراطي  فیما یتعلق بالفئات الطبقیة لھذه
المجتمعات، بل و یكاد ان یكون نادر الذكر في نصوصھم. فمثالً، یالحظ ورود كلمة ”اسالمیین“
اثناعشر مرة في مقال ”ألفرید ستیبان“ حول تونس، وكلمة ”العلمانیة“ سبع مرات، بینما ترد كلمة
”االتحاد العمالي“ أو ”النقابة العمالیة“ مرة واحدة، رغم الدول الرئیسي التي لعبتھ ھذه االتحادات

).٢٢(عليبننظاماسقاطفيوالمنظمات

The«جریدةمنخاصعددوفي Journal of Democracy«المتواضعةالنتائجبشأن،٢٠١٣
التي حققتھا االنتفاضات العربیة، كان ھناك غیاب تام للعامل الطبقي، ولم یشار لھذا العمل بتاتاً، إال في

افتراض أن المحتجین كانوا یمثلون ”الطبقة المتوسطة العلمانیة“. إن االنقسامات االجتماعیة الوحیدة التي
تظھر باستمرار في تحلیالت متبنوا نظریات التحول الدیمقراطي لالنتفاضات العربیة تتعلق بالھویة

الدینیة، سواء كانت تتعلق باالنتمائات الطائفیة، أو بما یتعلق بدرجة مراعات المصاد التشریعیة الدینیة
في النظام السیاسي، أو الدور الذي یخصص لھا. وھذا المنظور الدینامیكیات أو العوامل المحركة الفعلیة
لالنتفاضة فحسب، بل و یتجاھل وسائل و أدوات في علم االجتماع التاریخي كان من الممكن استخدامھا

على نحٍو مثمر لفھٍم أوسع لنتائج االنتفاضات العربیة.

علم االجتماع التاریخي لـ«التحول الدیمقراطي» ودور الحركة العمالیة:

من الممكن عالج العیوب الموجودة في نھج وتحلیالت منظرو التحول الدیمقراطي من خالل االستعانة
حتىأو)،٢٣(أودیل»مو«جویلیرأعمالمثالالدیمقراطیة.دراسةفيمختلفبتقلیدآوبمنظور
االجتماعیةاألصولعنرائدةدراسةقدمالذي)،١٩٦٦(مور»«بارینغتوندراسةإلىبالعودة

للدكتاتوریة والدیمقراطیة. إن نھج االقتصاد السیاسي في التحلیل والتعامل مع ظھور أنماط االنظمة
الحاكمة یحتاج إلى نظرة أطول و أوسع، نظرًة تربط بین مخاوف التحول الدیمقراطي، وعلم االجتماع
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التاریخي و الدولة. وال بد أیضاً من االشارة باھمیة إلى مجموعة أعمال أُخرى، مثال أعمال: «جیرف
علىاألعمالھذهتؤكدحیث)،١٩٩٢(والدیمقراطیةالرأسمالیةتطورعن«روشماییر»وفورغینغ»

دور الحركات العمالیة و الیسار السیاسي في المكاسب االساسیة للحقوق الدیمقراطیة التي تم تحقیقھا
”اإلجرائیة“الدیمقراطیةتعاریفنفسخاصبشكٍلیتبنونآخرونو«روشماییر»أنحینوفي).٢٤(

لفمسعیاًتأتيتحلیالتھمأنإلى)،٢٥(الدیمقراطيالتحولمنظرویستخدمھاالتي”الرسمیة“واللیبرالیة
معاإلنتقالاسالیبینتقدونوھم).٢٦(“Poloyarchy”التععديالحكمنضامنتائجواستمراریة

التركیز على راھنیة العملیة بدالً من التركیز التطورات الطویلة األمد لعالقات القوى الفاعلة الكامنة
القوىلتوازننتیجةالدیمقراطیةبأنوالتحلیالتالحججیقدمونھمذلكمنوبدالً).٢٧(ورائھا

والتحالفات الطبقیة. ویعتمدون بشكٍل خاص على ثالث مجموعات والتي تشكل اھمیة مركزیة في
التحلیل: التوازن بین القوى الطبقیة والتحالفات الطبقیة؛ االستقالل النسبي للدولة و المجتمع المدني؛

cross-case”المقارنةاالبحاثوجدتولقد).٢٨(الوطنیةللحدودالعابرةالقوىعالقات
comparision“التالیة:النتائجوالدیمقراطیةالرأسمالیةالتنمیةبین

كانت الطبقة العاملة الحضریة القوة االكثر تماسكاً و دعماً في الدفع نحو الدیمقراطیة، باستثناء الحاالت
التي تمكن فیھا زعیم استبدادي یتمتع بشخصیة كاریزمیة من دمج ھذه الطبقة. وقد تطابق ھذا االستنتاج
مع توقعات «روشماییر»، نظراً الن أفراد الطبقة العاملة تسعى إلى دمج الطبقات الدنیا التي نتمون الھا

رئیسیاًعامالًكانالعاملةالطبقةتنظیماتاستقاللفانلذلك).٢٩(الدیمقراطیةالعملیةخاللمناساساً
في نجاح ظھور االصالحات الدیمقراطیة. طبقة المّالك العلیا ھي الطبقة االكثر تماسكاً في معادا{

الدیمقراطیة، خوفاً من خسارة مستودعات العمالة الرخیصة.

وكان التحالف بین المّالك والبورجوازیین الذي وجد في الدیمقراطیة تھدیداً لمصالحھم أكبر القوى
وأصحاببأجر،العاملینالمھنیین”بمعنىالمتوسطةالطبقةلعبتولقد).٣٠(للدیمقراطیةالمناھضة

المتاجر وغیرھم“ دوراً غامضاً. حیث كانوا داعمین لضمھم ولكن مترددین في الوقت ذاتھ من منح أو
توسیع مجال الحریات والحقوق السیاسیة لھؤالء االدنى طبقًة منھم. حیث كانو بمثابة العلف للتحالفات

صغارأوالمعتالون،الفالحونوكان).٣١(العلیاالطبقةأوالعاملةالطبقةمنسواءواالحزاب،
الفالحین یشكلون عامل من عوامل التعبئة للدیمقراطیة، بینما كان العمال الزراعیون یمیلون إلى التحالف

القويحركةبتحلیلصلةلھمااألخرىالعواملمنمجموعتینوھناك).٣٢(الحضریینالعمالمع
والتحالفات الطبقیة، وھما عاملین مترابطین « االستقالل النسبي للدولة و المجتمع المدني؛ عالقات

القوى العابرة للحدود الوطنیة». ویجد «روشماییر» آخرون بان االعتماد الجغرافي السیاسي و
االقتصادي لھ أثر سلبي على تصور الدیمقراطیة،  ویرجع ذلك جزئیاً إلى التأثیر المباشر الذي یلعبھ

التدخل األجنبي، والمساعدة على تعزیز القوة القمعیة للجیش وما إلى ذلك، وبسبب أنماط التنمیة
یتعلقوفیما).٣٣(وفاعلةقویةعملیةحركاتوتنظیمنشوءتعوقوالتيذلكعنالناتجةاالقتصادیة

باستقالل جھاز الدولة، كلما زادت ھذه االستقاللیة كلما شكلت عامل ضغط على المجتمع المدني،
وخاصًة الحركات العمالیة، والتي یعد وجودھا ومدى قدراتھا عامالً ضروریاً لتحقیق مكاسب

دیمقراطیة. وتبقى الدولة التي ال تتمتع بالقدر الكافي من االستقاللیة بالحكم تحت سیطرة عناصر معادیة
«رویشمایر»وجد).٣٤(العلیاوالبورجوازیةاألراضيمالكمنخصوصاً.كبیرحدإلىللدیمقراطیة
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عبر مقارنتھم التاریخیة أن الترابط بین التنمیة الرأسمالیة والدیمقراطیة ال یرجع إلى الرأسمالیة في حد
ذاتھا - ناھیك عن إرث البرجوازیة البطولیة - بل یرجع إلى النضال داخل الرأسمالیة: حیث تنتج التنمیة
الرأسمالیة طبقة عاملة متمكنة ، حیث تصبح ھذه القوة القوة األكثر تأییداً للدیمقراطیة ، بینما ُتضعف ھذه

یجد،العربيالعالموبخصوص).٣٥(األراضيمالككباركطبقةللدیمقراطیةالمناھضةالقوىالتنمیة
«رویشمایر» وآخرون أن خصائص التطور المتأخر أو غیر المتكافئ والمكتمل ھي عوامل لھا تأثیر

جوھري، فالطبقات العاملة في جنوب الكوكب ”كقاعدة عامة“ تكون أصغر حجماً وأقل تنظیماً وأقل
فيخاصبشكلمناسبیعدالتحلیلھذاأنحیث).٣٦(الرأسمالیةالنواةفيالموجودةتلكعنتمییزاً

تناول الدول العربیة و التي ال تشبھ اقتصاداتھا اقتصادات االقتصادات األوروبیة الكالسیكیة. وكما یبین
«رویشمایر» و«ستیفینز» والتحلیل الوارد أدناه یؤیده ، بإن الطبیعة التفاضلیة وغیر المتكافئة للتنمیة

الرأسمالیة ھي العامل االساسي الذي یترتب علیھ النتائج المختلفة للعملیات االنتقالیة. وال تزال ھذه
التنمیة رأسمالیة ، وإن كانت متفاوتة ومتضافرة. و تفتقر معظم الدول العربیة إلى الطبقات العاملة

الكبیرة والمتماسكة كتلك التي أنتجت حركات عمالیة أوروبیة وأحزاب دیمقراطیة اجتماعیة ولكنھا تعتمد
جمیعھا على مزیج من: استخراج الموارد ( لخدمة اقتصاد الرأسمالیة العالمي) ؛ بیع السلع أو الخدمات
التي ینتجھا الموظفون المجانیین (سواء من قبل الدولة أو من قبل الشركات الخاصة) ؛  أو  المدفوعات

والدعم من الدول الراعیة من الدول الرأسمالیة. وھذه االختالفات في طبیعة التطور الرأسمالي وعواقبھا
على تكوین الطبقات ھي العوامل االھم التي یحاول «رویشمایر» االشارة الیھا.

[ في البلدان النامیة المتأخرة ، یكون الحجم النسبي للطبقة العاملة الحضریة  أصغر بسبب التفاوت في
التنمیة ، وبسبب ما یترتب وفق ذلك  من نمو أقوى في القطاع الثالث... [معنى] أن تصبح التحالفات

]).٣٧(الدیمقراطیةالعملیةتقدمفيحاسمةأھمیةذاتالحدودعبرالطبقیة

ومع ذلك ، و عند التركیز على التحلیل الطبقي، أال یفتقر نھج «رویشمایر» إلي دینامیات أُخرى خاصة
بالساحة السیاسیة ؟ وفي الدول العربیة على وجھ الخصوص، أال تبدوا الھویات واألیدیولوجیات

المتقاطعة ”العابرة للطبقات“  أكبر أھمیًة : أال یھمل التحلیل الطبقي ھذه الھویات واألیدیولوجیات ؟
النقطة األولى التي تجدر اإلشارة إلیھا ھي أن كل تحلیالت منظرو التحول الدیمقراطي تقریباً لدیھا
تحلیل طبقي مشوه وغیر مكتمل لالنتفاضات العربیة:  كتحدید االنتفاضات واختزالھا بكیان یسمى

"الطبقة الوسطى الغربیة العلمانیة" ، أو ما یسمونھ ”الشباب العربي“ ، واالنحیاز في التحلیالت الى
رؤیة الصراع من خالل التیارات االدیلوجیة دون التحلیالت الطبقیة ”التیارات االسالمیة“.

وثانیا ، یتعین على المرء أن یمیز بین مستویات التحلیل: بین الساحة السیاسیة ، والتفاعالت واألحداث
المشروطة بھا ، وبین العالقات االجتماعیة التي تستند إلیھا تلك التفاعالت. إن عدم التجانس الطائفي في
سوریا ، والذي ربما یشكل التحدي األصعب للتحلیل الطبقي ، ال یشكل سمة طبیعیة وراثیة: بل ھو من

ضمن مجموعة عوامل مبنیة اجتماعیاً ”بناء اجتماعي“  یتم إنتاجھا وإعادة استنساخھا من خالل الوصول
إلى الدولة واالقتصاد السیاسي. وھذا ال یعني أن تحدید الھویة الطائفیة لیس عامالً ھاماً في السیاسة

السوریة ، بل إن ھناك عوامل وابعاد اقتصادیة سیاسیة أساسیة لھذا العامل.
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مضبوطاًیكونوالذياالنتاجعملیاتعلىالقائمالطبقي-الھیكل١بین:دائماًالتمییزالمفیدمنیكونقد
والجماعیةاألھدافتحدیدـ٣الطبقة،أفرادومواقف-افكار٢والتفاعل،التنقلانماطبحسبومعدالً

مدى السعي إلى تحقیقھا من خالل العمل المنظم بالنیابة عن الطبقة.

كیف إذا یساعد ھذا النھج في اإلجابة سؤال لماذا كان نتاج حصاد الربیع العربي بھذا التواضع ؟

حیث ال یمكن االجابة على ھذا السؤال إلى من خالل االخذ بعین االعتبار العوامل الثالثة المترابطة
والمتداخلة بین توازن القوى الطبقیة والتحالفات الطبقیة ؛ درجة وجود دولة الدولة ، أو النظام في أغلب
األحیان ، واالستقالل الذاتي في إطار وجود اقتصاد سیاسي أوسع نطاقاً ”تراكم رأس المال“ ، وتداخل

المنافسات والمصالح الجغرافیة السیاسیة اإلقلیمیة والعالمیة.

«تم ارسال المقال االصلي من قبل الباحث األُستاذ جیمي الیسون في قسم السیاسة والعالقات الدولیة في
Taylor«مركزقبلمن٢٠١٥آذار٢٥فينشرهتمكامالًالمقاللندن»،فيویستمینسترجامعة

and Francis«أكادیمیةومقاالتأبحاثبنشرالمتخصص
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مع اقتراب حلول الذكرى السنویة العاشرة لألزمة السوریة، ال یصح وصف العواقب االقتصادیة الناجمة
عن الحرب بأنھا أقل من كارثیة. من المرجح أّن عدَم االستقرار والتضخم االقتصادي سیظالن مشكلتین
رئیسیتین على مدى السنوات العشر القادمة -وربما بعد ذلك بكثیر -لكنھما أوجدا حالیاً مستوى جدیداً من

البؤس في المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة.

لقد دخل االقتصاد السوري مرحلتھ األكثر ھشاشة حتى اآلن، وال تزال آفاق االنتعاش الجاد أمالً بعید
المنال، ذلك أّن وزَن التحدیات االقتصادیة التي تواجھھا البالد یفوق وزن العالجات الھزیلة المتوافرة
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منأكثر-أياألمریكيللدوالرلیرة4250بـیقدرماإلىارتفعالسوریةاللیرةصرفسعرإّنبكثیر.
للدوالر.سوریةلیرة50البالغالحربقبلماسعرعنضعًفاثمانین

تجد حكومُة النظام في دمشق نفسھا، عند مواجھة األزمة االقتصادیة المتفاقمة، تعاني من ضائقة مالیة
متزایدة، معتمدًة على دعم حلیفتیھا إیران وروسیا للبقاء واقفة على قدمیھا.

أدى مزیج رھیب من سوء اإلدارة االقتصادیة، والعقوبات الدولیة، وقطاع الصناعي ُمَدّمر على أثر
الحرب، واالضطرابات في لبنان المجاور، إلى انخفاض قیمة اللیرة السوریة، األمر الذي زاد من

السخط االجتماعي داخل البالد وھزالة قیمة الرواتب. اجتماع المشاكل المذكورة أعاله زاَد من سوء
األزمة االقتصادیة الحاّدة مسبقاً.

ال ُیظھر تقلُب العملة سمات التالشي

االرتفاع السریع في معدل التضخم خالل شھري شباط (فبرایر) ومارس (آذار) لم یمنح السوریین
فرصة تنفس على الصعید اقتصادیة. یزداد الوضع سوءاً یوماً بعد یوم، حیث یستیقظ بعض السوریین

وضحاھا.عشیةبینأخرى٪10بنسبةتقلصتقدأصالًالضئیلةرواتبھمأنلیجدواالصباحفي

االقتصاديالمناخظلفيلكنشھرًیا،سوریةلیرةألف50سوریافيالحكومةراتبمتوسطیبلغ
الحالي، فإن المبلغ ھذا ال یكاد یكفي لشراء وجبة واحدة في مطعم أو شراء بقالة تكفي لبضعة أیام.  یقع
السوریون، وسط ارتفاع األسعار وتزاید تكالیف المعیشة، أمام ھجمات األزمة االقتصادیة، وال یبدو أّن

فرجاً یلوح باألفق.

لم یتردد الممثل الشھیر غسان مسعود -الذي اشتھر بلعب دور الحاكم المسلم صالح الدین في فیلم ریدلي
kingdom"2005عامسكوت of heaven"علیھایسیطرالتيسوریافيالوضعمناقشة-عند
800یحتاجحیثسوریة،لیرةألف50قدرهشھریاًراتباًللمواطنتدفعوا"البإحباط:وأشارالنظام.

ألف لیرة سوریة لیعیش بكرامة، ثم تطالبوا بمواقف سیاسیة ُمشَبعة بالوطنیة والشعارات". ویتابع مسعود
20یكلفالواحدالكیلوغرامألناللحوماستھالكعلىالمواطنقدرةعدمأقبلالذلكومعنباتي،"أنا

ألف لیرة سوریة. حرب الجوع والفقر واالقتصاد تخیفني أكثر من حرب المدافع ". بالنسبة لفرد بمكانة
مسعود، الحاظي باالحترام والمحاید سیاسًیا بشكل عام، فإن الخوض في مثل ھذه األمور أمر غیر شائع،

األمر الذي یعكس الحالة المزریة لالقتصاد في سوریا، حیث تبتعد المجاعة من كونھا مشكلة نظریة
ولتقترب أكثر من كونھا مشكلة حقیقیة.

ملیون،4.5بمقدارواحد،عامغضونفيالغذائي،األمنانعداممنیعانونالذیناألشخاص،عددزاد
-یعانونالسوریینالسكانمنالمائةفي60یقاربما-أوشخصملیون12.4أنالدراساتتقدیرمع

اآلن من انعدام األمن الغذائي.

تراجعت قیمة اللیرة السوریة لدرجة أّن بعض السوریین قاموا بتحمیل صور على وسائل التواصل
االجتماعي، تظھر عربات الید النقدیة الالزمة إلجراء عملیة شراء كبیرة، مثل شراء سیارة أو منزل. إال
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أّن معظم السوریین یرى حتى المشتریات الصغیرة بعیدة المنال بشكل متزاید: یمكن أن یكلف الذھاب
إلى القھوة راتب نصف شھر، كما سیؤدي االرتفاع األخیر في األسعار إلى وصول كیلوغرام لحم

إّننفقاتھم.لتغطیةیكافحونالذینأولئكعندتحقیقھایمكنال-رفاھیةسوریةلیرة29000إلىالضأن
تكلفة المواد الیومیة الغیر المحتملة، في بلد كان یعتبر في یوم من األیام "سلة خبز" المنطقة المحیطة،

یعكس شدة األزمة.

لقد سئم السوریون في مناطق سیطرة النظام من السیاسة والشعارات والعقوبات، خاصة اآلن بعد أن
أصبحت األمور بذات الصعوبة التي كانت علیھا خالل أسوأ سنوات الحرب. في حین اتسمت السنوات

األولى من الصراع بالعنف والقتال من أجل البقاء على قید الحیاة. فإن الوضع الیوم یتمیز بالمحافظ
الفارغة والجوع والكفاح من أجل البقاء بأي وسیلة ضروریة. كما یتزاید االستیاء الشعبي، حیث أشار
أحد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي إلى أن "مقدار االكتئاب والطاقة السلبیة یمأل أجواء البالد

بشكل ال یوصف."

على نفس المنوال، نصح الكاتب مكسیم منصور أخوَتھ المواطنین ساخراً بتوخي الحذر عند التعامل مع
اإلشاعات بالعملة األجنبیة: "یجب أن تتوقف عن االستماع إلى الشائعات المنتشرة من الخارج.  لدینا ما
یكفي من الشائعات المحلیة، لذلك في ھذا الصدد یجب أن تدعم المنتج الوطني [الشائعات]". جاء تعلیقھ

في الحین الذي یلتصق فیھ السوریون بشاشاتھم وھم یشاھدون انھیار اللیرة، إّال أّن الشعور مشترك على
نطاق أوسع. الیوَم أصبحت طوابیر االنتظار من أجل الغاز والخبز جزءاً من الحیاة الیومیة، كما ُیعَتبر

البنزین رفاھیة، من حیث السعر والوفرة، بحسب األسبوع.

جادل المراسل السوري نجود یوسف بأن مشاكل البالد الرئیسیة ترجع إلى نقص وفرة الكھرباء الالزمة
للصناعات التي ال تزال تعمل رغم الحرب: "الكھرباء أُم جمیع المشاكل في سوریا.  ال كھرباء وال

صناعة وال إنتاج. یؤدي ذلك إلى عدم القدرة على توفیر المواد وانعدام  الصادرات، األمر للذي بدوره
یستنزف اللیرة".  یعاني معظم السوریین في المناطق السكنیة من انقطاع التیار الكھربائي لمدة ال تقل

لفترةوالضواحيالنائیةالمناطقفيالكھربائيالتیارانقطاعیستمرأنیمكنكمایومیاً،ساعة12عن
أطول.

خلقت األزمة االقتصادیة المتفاقمة في مناطق سوریا التي تسیطر علیھا الحكومة سلسلة من المشاكل
اإلضافیة، حیث أدى نقص فرص العمل إلى زیادة المشاعر السلبیة.

قدمت حالتان حدیثتا العھد أمثلًة قویة على االستیاء المتزاید. األولى قضیة خریج جامعي شاب اسمھ
عالء، من مدینة الدیوانیة بدمشق، ارتدى ثیاب تخرجھ أثناء عملھ في تلمیع األحذیة في شوارع

دمشق.فيویعیشعاًما18العمرمنیبلغموھوبمصورشماس،حسینتخصالثانیةأماالعاصمة.
بسیب ضغوط الحیاة الیومیة لقصور الفرص، إضافًة إلى التنّمر والسخریات التي تعّرض لھا بسبب

مظھره، انتحر الشاب بشكل مأساوي. ناَلت القّصتان حّیزھما من االنتشار بشكل داخل سوریا، خاصة
وأن جودة الحیاة مستمرة التدھور.
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اإلجراءات المّتخذة الغیر فّعالة

الزمنیةالفترةخالل،2019(أكتوبر)األولتشرینفيسوریافياألخیرةاالقتصادیةاألزمةبدأت
نفسھا تقریباً التي بدأت فیھا حركة االحتجاج واالضطرابات في لبنان. بل و جادل الرئیس بشار األسد
بأن المدخرات المقیدة في البنوك اللبنانیة ھي السبب الرئیسي لألزمة االقتصادیة. أشار أیضاً إلى أن

قیمة الودائع السوریة، العالقة في البنوك اللبنانیة و الممنوع سحبھا بضوابط رأس المال، تتراوح ما بین
دوالر.ملیار42ودوالرملیار20

في حین أن الضائقة المالیة في لبنان أضرت بما تبقى من االقتصاد السوري وأدت إلى االنخفاض الحالي
في قیمة العملة، كان لسوء إدارة االقتصاد المحلي، االستغاللیة و االنتھازیة لتحقیق الربح، اضافًة الى

العقوبات الدولیة تأثیر أكبر بشكل عام.  خلقت ھذه العوامل تفاوًتا كبیًرا بین الطبقة الحاكمة الصغیرة من
النخبة و بقیة السكان، الذین یتعین علیھم العیش في الواقع، تحمل الصعوبات المالیة القاسیة والمتفاقمة

باستمرار.

على سبیل المثال، نّدَدت إحدى أكبر صفحات الفیسبوك مكافحًة للفساد في البالد بالبیع الجائر للعقارات
في المزادات المزورة، و ما فیھا من مؤامرات، بین محامین و سیاسیین و أحد أعضاء غرفة تجارة

دمشق سامر دبس، أباَحت شراء بعض العقارات بأسعار منخفضة للغایة لتحقیق مكاسب كانت شخصیة
او لألصدقاء و العائلة. أثارت مثل ھذه المخططات سخطاً متزایداً حتى بین صفوف المجتمعات الموالیة

للحكومة و المؤیدة لھا.

بینما تلعب العقوبات الدولیة دوراً كبیراً في تقیید التدفقات االقتصادیة والقدرة الشرائیة، إال أنھا ال
تتجاوز كوَنھا عامل مساھم في األزمة الحالیة، و ال یمكن اعتباُرھا محركاً رئیسیاً النخفاض قیمة اللیرة.
إذ تخضع سوریا لعقوبات شدیدة منذ بدء الصراع، و مع ذلك، كان تأثیرھا خالل أسوأ فترات القتال أقل

حدة بكثیر.

إال أّن وسیلَة الحكومة الرئیسیة في مواجھة التضخم، مع كل ما سبق، انحصر على تضییق الحصار
االمني على تجار الدوالر الغیر شرعیین.  على سبیل المثال، اعتقلت إدارة األمن الجنائي ثالثة أشخاص
بتھمة "التعامل بعملة غیر اللیرة السوریة" وضبطت المبالغ المالیة الكبیرة التي كانت بحوزتھم. مثل ھذه

اإلجراءات یمكن أن توقف مؤقتاً ارتفاع التضخم، إال أنھا ال تشكل حالً عملیاً على المدى الطویل. و
)CBS(المركزيسوریامصرفعن(فبرایر)شباطمنتصففيصدربیانأعلنالمنوال،نفسعلى

عن مجموعة من اإلجراءات المنسقة الجدیدة للتدخل في سوق الصرف األجنبي من خالل توقیف أي
شخص یتعامل بالدوالر. تم اعتقال عشرات األفراد و مصادرة أموالھم في دمشق و حماة و حلب، على

رغم من أّن التعامل بالدوالر أصبح ضروریاً لمن یحتاج إلى صفقة متوسطة أو كبیرة.

اتفق وزیر المالیة و البنك المركزي في أواخر شباط على إنشاء آلیة لتقدیم قروض لذوي الدخل المحدود
لمساعدتھم على مواجھة األزمة االقتصادیة. إّال أنھا تطلَّبت شروطاً مستعصیة، كالكثیر من الضمانات،

كما كانت المبالغ المعنیة صغیرة جداً بحیث تم إنفاقھا بسرعة. و أعرب الناشط السوري أمجد بدران عن
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شكوكھ في الفكرة في منشور على فیسبوك: "القرض یدفع ملیون لیرة سوریة وھذا ال یساعد في شيء.
بل ھي أزمة للموظف. إذا سحبھا، تصیر تلك الملیون حاجَة األسرة في غضون شھر، فكیف من المتوقع

ان یستمر الموظُف بدفع أقساِطھ على مدى السنوات؟

اآلن، مع استمرار االزمة، تعیش امكانیات و ُسُبل ایقاف تدھور اللیرة في المستقبل. إن قدرة الحكومة
على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مقیدة بشدة بسبب ضغوط مواردھا المالیة. قیمة میزانیتھا المتوقعة

ملیارات9فیھبلغتالذي،2020عامعنحادانخفاضمعفقط،دوالرملیار20212.9لعام
دوالر.  ویرجع ذلك جزئًیا إلى االنخفاض الھائل في قیمة العملة خالل العام الماضي، مما یشیر إلى أّن

براعم االنتعاش االقتصادي لم تصل الى مرحلة النمو بعد.

1.2منبأكثرسنوات10بعدسوریافيللنزاعاالقتصادیةالتكلفةتقدرفیجن،وورلدلمنظمةوفًقا
دوالرتریلیون1.7إلىلتصلالتراكمفيتكلفتھاستستمرالیوم،الحربانتھتلوحتىدوالر.تریلیون
.2035عامحتىالیومأموالمنإضافیة

اعتماد زائد الحد على الحلفاء؟

سوریا.في2019أكتوبرأزمةبدایةمنذثابتبشكلاإلیرانیةاالقتصادیةوالمشاركةالدعمازداد
توقیت ھذه المساعدة مدروس واستراتیجي، إذ تم اعتماده لتسلیط الضوء على انتشار إیران المتزاید في

سوریا مع تفاقم المشاكل االقتصادیة في البالد. تقدر قیمة اإلنفاق االقتصادي اإلجمالي إلیران في سوریا
الرئیسواإلیرانيالبرلمانعضوبیشة،فالحتهللالحشمتوفًقا،دوالرملیار30-20بحوالي

السابق لھیئة األمن القومي والسیاسة الخارجیة.

أحد أمثلة التدخل اإلیراني المتزاید ھو إنشاء مركز إیراني جدید لالبتكار والتكنولوجیا في دمشق.  و من
استیرادلدعمدوالرمالیین10إلىتكلفتھتصلخًطاإیرانستمدشباط،فيافتتحالذيالمركزخالل

التكنولوجیا إلى سوریا، ال سیما في المجال الطبي.

كما أعلنت طھران عن إطالق خط مالحي مباشر من مدینة بندر عباس الساحلیة جنوب إیران إلى
الالذقیة في فبرایر. تم تعیین سفن الشحن لنقل البضائع مرة واحدة شھریاً، بدًءا من مارس، و سیتم زیادة

العدد ذاك إلى مرتین شھریاً إذا كان ھناك طلب كاٍف.

تعزیزاً للعالقة التجاریة بشكل أكبر، ُعقد مؤتمر سوري إیراني مشترك في طھران، سعى إلى إلغاء
التجارةترویجمنظمةرئیسالمؤتمرترأسسوریا.إلىإیرانصادراتعلى%)٤(الجمركیةالتعرفة

وقالكاشفي.كیفانالمشتركةالسوریةاإلیرانیةالتجارةغرفةرئیسوزادبومحمید)TPO(اإلیرانیة
الكاشفي أّن قد تم طرح خطة إلزالة جمیع القیود الحالیة على الصادرات إلى سوریا.  وفًقا للمدیر العام

ملیار1.5بقیمةمحتملةزیادةعلىقدرةھناكبیلتان،فرزادواألفریقیة،العربیةللدولTPOلمكتب
دوالر في التجارة بین البلدین.
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وعدت إیران بمساعدة األسد في تعویض أثَري قانون قیصر و األزمة االقتصادیة، و قد اوَفْت بوعِدھا،
على األقل بطریقة محدودة. في منتصف شباط، زار علي أصغر خاجي، كبیر مساعدي وزیر الخارجیة

اإلیراني، دمشق لبحث سبل تقدیم دعم إضافي.

مع ذلك، فإن ھذه الفورة المتزایدة من النشاط لم تقودھا إیران وحدھا، فلروسیا أیًضا مصلحة راسخة في
منع االنھیار االقتصادي في سوریا. على الرغم من أن مساعدتھا حتى اآلن ُتعَتبر ضئیلة للغایة، إال أن

موسكو، من خالل توفیر كمیات قلیلة من النفط و القمح، تساھم بالكاد بإرساء بعض االستقرار.

أشار سفیر سوریا في روسیا، ریاض حداد، إلى إمكانیة مساعدة موسكو إلعادة اإلعمار، مؤكداً أن
الشركات الروسیة بدأت بالفعل مشاریع إعادة إعمار "ستنعكس إیجاباً على الوضع االقتصادي العام في

سوریا".  وأضاف في مقابلة مع صحیفة الوطن الموالیة للحكومة أن الواردات الضروریة من روسیا
مثل النفط والقمح، األساسیة لتلبیة احتیاجات نسبة كبیرة من السكان، ستستمر في الوصول لشھري آذار

و نیسان، كما ھو مقرر.

یمكن تفھُّم اعتماد النظام المفرط على روسیا وإیران، نظراً إلى الوضع االقتصادي السيء، و لكن في
النھایة ستكون ھناك حاجة إلى المزید من الخطوات االستباقیة لوقف االنھیار االقتصادي، وتعزیز

االكتفاء الذاتي، وتخفیف االعتماد المستمر على طھران وموسكو. مھما كانت طیلة ھذه التحالفات، فإن
ھذا االعتماد سیؤدي حتماً إلى ارتفاع التكالیف في المستقبل.

ماذا بعد؟

تتراكم المشاكل االقتصادیة في سوریا منذ سنوات، ولكن مع استمرار تدھور العملة السوریة، تنحصر
القدرات على ایقاف تراجع اللیرة السوریة و دعم االقتصاد المنھك مع مرور كل یوم.

مع استمرار االقتصاد في دوامة االنحدار و عدم ظھور أي بوادر للتراجع عن مسیره الحالي، إضافة
الى حالة الجمود التي اصاَبت الموقف الدولي من سوریا، سیستمر الوضع في المناطق التي تسیطر

علیھا الحكومة في التدھور، مما ال یلبث ان یشّدد على أّن حرب الجوع قد تملك من الرعب ما تملكھ
حرب المدافع.

داني ماكي صحفي یغطي الصراع السوري.  لدیھ ماجستیر.  في سیاسات الشرق األوسط من جامعة
SOAS،ھذهفيالمعروضةالنظروجھاتوإیران.روسیامعالسوریةالعالقاتفيومتخصص

المقالة ھي خاصة بھ.

تاریخ النشر

15\3\2021

Middle east institute

Mei.edu
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التناقض الرئیسي في الواقع السوري المعاش

السیاسة تعبر في مدلوالتھا عن الجذور األساسیة ألي إتجاه فكري ، وفي الواقع تتحدد السیاسة وفق ھذا
اإلطار الفكري ، وھذا اإلطار الفكري یعبر عن فئة اقتصادیة ومصالحھا الرئیسیة ، ومن ھنا یتضح أن

في السیاسة ھناك مستویات من التناقضات بحكم اختالف المصالح الطبقیة بین تركیبات المجتمع ،
وأحیانا تلعب الثقافة المحلیة دورھا في تحدید آفاق الصراع السیاسي وإتجاھاتھ ، وتلعب دور المغذي

إلتجاه سیاسي معین وتعبئة القوى االجتماعیة في صالحھ .

لننتقل من اإلطار الفكري لتحدید السیاسة إلى الواقع السوري المعاش ، فقد إتضح من خالل األزمة
السوریة أن ھناك مراھنة على الخارج اإلقلیمي والدولي في حسم صراع داخلي ، وھذا ما تأكده

المعطیات واإلستقطابات السیاسیة ، فممنوع من خالل السیاسة الدولیة تجاه سوریا أن تنتصر السلطة
وأن تنتصر المعارضة المسلحة ، وھنا سنضع المعارضة الدیمقراطیة السلمیة في خط ثالث آخر ، فقد

جلبت األزمة السوریة نتیجة اإلستعصاء التوازني الداخلي تدخالت واحتالالت خارجیین ، وجلبت
التدخل الروسي في دعم السلطة السوریة ، وجلبت المعارضة المسلحة الوالیات المتحدة األمریكیة

وتركیا وخبراء بریطانیین وفرنسیین وإضافة لذلك قد تلقت دعماً من قبل بعض األطراف العربیة ،
ووفق ماو تسي تونغ فأن ھناك مھام تطرح نفسھا تضع بھا بعض الصراعات االستراتیجیة في الثانویات

في إطار تحالف مرحلي إلنجاز ھدف محدد ، وھذا ما أشار إلیھ الشھید مھدي عامل في نظریتھ حول
تمرحل التاریخ ، لكن أین ما یسمى التناقض الرئیسي والثانوي في تحددات السیاسة السوریة ؟

ال شك أن الحزب الشیوعي بشكل عام في مرجعیتھ الماركسیة ، قد نشأ دفاعاً عن مصالح الطبقة العاملة
بالدرجة األولى ، لكنھ في بعض األحیان وھذا ما یؤكده البیان الشیوعي في تحدیده لسیاسات الشیوعیین

في مجتمعات لم تدخل في المرحلة الدیمقراطیة البرجوازیة في اإلنتاج والسیاسة والثقافة ، یتم وضع
بعض القضایا اإلستراتیجیة في إطار ثانوي في سبیل تحقیق ھدف مرحلي معین لھ إنعكاس على مستقبل
الصراع اإلستراتیجي ، ومن ھنا یتضح من خالل اإلحتالالت الخارجیة والتدخالت الدولیة واإلقلیمیة في
رفع مستوى الصراع بین المعارضة المسلحة والسلطة السوریة وتحدید آفاقھ المستقبلیة وإنعكاساتھ على

اإلتفاقیات الدولیة والملفات اإلقلیمیة ، أن سوریا قد عادت لمربع التحرر الوطني ، والتناقض الذي
یفرض نفسھ اآلن ھو إنجاز أوسع تحالف وطني إلنجاز الحل السیاسي وفق القرارات الدولیة وإنسحاب

كافة الجیوش األجنبیة من سوریا وإنسحاب كافة القواعد العسكریة األجنبیة إلى بلدانھا ، ولذلك فأن
التناقض اإلستراتیجي بین الشیوعیین السوریین وبین الطبقة البرجوازیة وحلفائھا یجب وضعھ في إطار

ثانوي في سبیل الحفاظ على البالد من التقسیم واإلحتالل الخارجي ، ھذان الذان یشكالن مھمة وطنیة
من الدرجة األولى التي یجب على كل المھام األخرى أن تنصھر في بوتقتھ ، وھذا ما یؤدي بنا إلى

الوصول إلستننتاج أن الصراع الحالي ھو صراع وطني إلنجاز التحرر الوطني بانعكاسھ على مستقبل
الصراع اإلستراتیجي بین الحزب الشیوعي والطبقة البرجوازیة .
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فالذي یجمع كافة القوى الوطنیة ھو إنجاز بند التحرر الوطني بسبب إنعكاسھ على التناقضات
اإلستراتیجیة األخرى ، فیتضح من خالل ھذا التحلیل أن الدفاع عن مصالح الطبقة  العاملة مرحلیا لیس

تكتیكاً صحیحاً بسبب إحتمالیة تعرض بلدنا للتقسیم وبسبب اإلحتالالت الخارجیة والتدخالت الدولیة
واإلقلیمیة في مسار األزمة السوریة ، فإذا ، أن مھمة التحرر الوطني ھي التناقض الرئیسي الذي

یفرض ذاتھ ، وأن قضیة التحرر االجتماعي ھو في وضعیة التناقض الثانوي مرحلیاً ویجب عدم وضعھ
في إطار المھمات الراھنة مرحلیاً  ، وببساطة ، ھل یمكننا أن نحرض العمال على التمرد على الرأسمال
في بلد لم یدخل بعد في المرحلة الدیمقراطیة ،ویتعرض إلحتالل وتدخل خارجیین في شؤونھ ، ومحكوم

بشروط دولیة لتحقیق سیاسات داخلیة وإقلیمیة لدفع البلد داخل صراعات إقلیمیة ودولیة ، لیكون جندیاً
في مشاریع خارجیة تدمر قوى مجتمعھ الذاتیة وتجلب الخراب والدمار لھ ولغیره .

فاآلن ، نحن بأمس الحاجة في وضع التحالفات لجذب كافة القوى الوطنیة على إنجاز التحرر الوطني
الكامل لبالدنا بعیداً عن أي تجاذبات إقلیمیة ودولیة، إلسترداد القرار الوطني المستقل  بعیدأً عن وضع
بلدنا في إطار جنود إمبریالي السیاسة الدولیة ، فھذا ھو الھدف الذي یجب أن نسعى إلیھ ونناضل من
أجلھ مرحلیا في سبیل الحفاظ على البالد وتاریخھا العریق إلمتالك القرار الوطني المستقل ورده إلى

قرار شعب ھذا البلد الذي عاشوا فیھ أجداده سنین طویلة في رحابھ وتنفسوا من ھواءه وشربوا من مائھ
وذاقوا فیھ الویالت ولم یتركوه ویرحلون عنھ.

بعض النقاط حول آفاق العمل القومي

یمكن القول أن الحالة العربیة المتأزمة والصراعات القطریة داخل األمة العربیة تشابھ إلى حد التطابق
حالة أوروبا الغربیة قبل الثورة الصناعیة والنظام اللیبرالي ، ویمكن القول ھنا في ھذا السیاق أن

األغنیاء أو ما یسموا اصطالحا البرجوازیة العربیة لیس لدیھا ذالك الطموح كالذي حملتھ البرجوازیة
الغربیة لتحقیق الدولة القومیة ، ولیس فقط لیس لدیھا الطموح بل أیضا یمكن القول أنھا جبانة إلى حد
كبیر وتخاف من المواجھة والتقدم لألمام ، لذلك یالحظ الدعایة المحافظة السائدة في األقطار العربیة
لتبریر القطریة السیاسیة التي ستتحول ( كل قطر عربي ) بفعل التغیرات الداخلیة إلى أمة قومیة في

إطار عمل القوى الغربیة لتجزيء المجزأ وھذا ما یسمى تقومن القطریة ، وھذا إذا لم تأخذنا الصراعات
الداخلیة إلى الدویالت الطائفیة والمذھبیة ، وھنا ال یمكن وضع الضغط الدولي لمنع نشوء دولة قومیة

عربیة في الثانویات بل یلعب دوراً مھما في تدمیر اإلمكانات الذاتیة للمجتمعات العربیة والدول العربیة،
وذلك یظھر في اإلیدیولوجیا التي یصدرھا للمجتمعات العربیة التي تساھم بشكل كبیر في بناء بؤر توتر

داخل المجتمعات العربیة، وھذا یضاف إلیھ محاولة تكبیل الدول العربیة القطریة بقروض سخیة من
جھة ومن جھة أخرى وضع شروط لتقدیم ھذه القروض والتي ال تخدم القضیة القومیة ، وھذا یعود

بالدرجة األولى إلى مخاوف الدول األوروبیة من فتوحات عربیة عكسیة تتجھ إلى أوروبا كما عملت
الدولة األمویة عندما وصل إمتدادھا لقلب أوروبا وما رافقھ من ویالت وتأخر وتخلف وجھل وإستعباد
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إنعكس على األوروبیین في مناطق سیطرتھا  ، فالمراحل التي مرت بھا أوروبا حتى وصلت  للدولة
القومیة تشابھ ظروف الدول العربیة القطریة في تطورھا المراحلي نحو الدولة القومیة الواحدة ،

والمقصود بالتشابھ ھو الحركة الجماھیریة العربیة ،لكن مع غیاب تلك الطبقة البرجوزیة التي في حال
وجودھا قد ینقل العرب من حال إلى حال أفضل بكثیر .

تلعب اإلستراتیجیة الدولیة تجاه الشرق العربي دوراً في تخریب المجتمعات العربیة ، وذلك في التأسیس
لبؤر توتر داخل الشرق العربي ، إن كان على مستوى الدول القطریة أو على مستوى تشجیع فئات

داخل المجتمعات العربیة على التدمیر الذاتي للمجتمعات ، وھذه البؤر مدعومة من قبل الغرب
اإلمبریالي ویحاول وضعھا في سیاق مخططاتھ الرامیة لتمزیق المجتمعات العربیة بأیاد عربیة تخریبیة
، و الغرب اإلمبریالي یتقصد في إستراتیجیتھ السیاسیة واإلقتصادیة في تشجیع أي إختالف في الظروف

اإلقتصادیة والسیاسیة واإلجتماعیة والثقافیة بین البلدان العربیة ، وھذا یمكن إرجاعھ إلى مخاوف أن
تتطابق الظروف بین المجتمعات العربیة مما قد یؤدي إلى التأسیس للدولة القومیة ،  .

تلعب عدم وجود إیدیولوجیا قومیة واحدة ( عكس حال أوروبا الغربیة أثناء تكون األمة القومیة ) وتعدد
تیاراتھا من برجوازي وصوالً للماركسي دوراً كبیراً في تفریق القوى فیما بینھا ، بسبب اإلختالف في
نظرة كل منھا للسلطة ، وھذا یمكن حلھ عن طریق اإلجماع القومي على رؤیة حول النقاط المشتركة

بین حال المجتمعات العربیة وصوال إلى تكوین برنامج قومي ذا أبعاد قومیة متجذرة إلنھاض األمة
العربیة من تفاقم حالتھا السیاسیة وصوالً إلى تجزيء المجزأ ، كمشروع الشرق األوسط الجدید الذي

طرحتھ اإلدارة األمریكیة في إستراتیجتھا إلعادة صیاعة المنطقة ودولھا وفق رؤیتھا ومتطلبات حمایة
ذاتھا .

لذلك وبناءاً على ماسبق ، یمكننا القول أن تعدد المرجعیات الفكریة للفكرة القومیة قد أضاع على العرب
في القرن العشرین فرصة النھوض الوحدوي ، وإذا ما استمر الوضع على ماھو اآلن فیمكننا القول أن

التخلف االجتماعي والتراجع السیاسي في الوعي المعرفي والقومي قد یطیح فیما تبقى من دول عربیة ،
ویقسم ھذه الدول لدویالت طائفیة ، فالعرب أمام عقبة كأداء ھي الغرب اإلمبریالي والطبقات الحاكمة
التابعة في المشرق العربي ، حیث أضحت جامعة الدول العربیة ( على الرغم من أنھ یجب أن یكون

اسمھا الجامعة العربیة ولیس الدول العربیة كتفضیل االتجاه الوحدوي على االتجاه القطري ، والعكس
أضحى فعلیا في الواقع السیاسي ) بال قرار ووزن سیاسي تجاه القضیة الفلسطینیة أو اتجاه الخالفات

العربیة العربیة أو في حال التصدي لمشروع أجنبي ، فلھذا یجب على كل القوى القومیة الدیمقراطیة أن
یكون لدیھا البعد اإلستراتیجي في رؤیتھا السیاسیة لواقع الشعب العربي ، لتتفق على المشترك وتؤجل

الخالفات إلى حین تشیید البناء القومي الكامل ، وإال فوضع الشعب العربي سیزداد سوءاً وتبعیة وتخلف
وسیكون محط أنظار متاجري المخدرات ، مما سینعكس على فئة الشباب العربي في تحطم معنویاتھ

ومشاعره القومیة ، لیصبح ال شيء أمام عجلة تقدم نھب الغرب اإلمبریالي لبالده واستباحتھا لھ .
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طبیعي من خالل مسار الحركة القومیة التقلیدیة، الناصریة منھا والبعثیة ، أن تفشل في تحقیق المشروع
القومي ، وھذا یعود بالدرجة األولى لتذبذب قیادات ھذه األحزاب عند وصولھا للسلطة ، فحاولت أن
تبني قاعدة اجتماعیة اقتصادیة لھا في البنیة االجتماعیة ، لحمایتھا في حال إھتزاز البنیة االجتماعیة
بفعل حركات جماھیریة أو تقلبات إقلیمیة من اإلنھیار الكامل ، وھذا یمكن إرجاعھ إلى خطأ الحركة
القومیة التقلیدیة في عدم تحدیدھا للقوى االجتماعیة التي لھا مصلحة في المشروع القومي ، وھذا ما
انعكس من خالل إنقالب قیادات ھذه األحزاب على المشروع القومي ، بسببب عدم تحدیدھا لبنیتھا
االجتماعیة التي ترتكز لھا ، مما سمح لقوى البرجوازیة الصغیرة من السیطرة على ھذه األحزاب

واستالمھم السلطة ، ورضوخھم نتیجة طبیعة البرجوازیة الصغیرة للمصالح الدولیة واإلقلیمیة ، مما
حال بین ھذه القوى والمشروع القومي الدیمقراطي .فاألزمة التي كانت تعانیھا حركة التحرر القومي
سابقاً واآلن ھو أزمة قیادة طبقیة بالدرجة األولى ، والحل في الوضوح الفكري واألساس الطبقي التي

تستند لھا ھذه األحزاب القومیة  ، وتحدید القوى االجتماعیة التي ترجع لھا بنیة ھذه االحزاب ، المستفیدة
من طرح المشروع القومي والعمل من أجل بلورتھ عملیاً .

لذلك وباإلیجاز ، یمكن إلى حد كبیر اإلستبشار  بالحركة الداخلیة للمجتمعات العربیة ، لتتحول اإلرادة
من تغییر قطري إلى تشیید الدولة القومیة الواحدة ، ألن حالھا اآلن كما حصل في أوروبا إلى حد ما مع
إختالف المكان والزمان ، وذلك في طریقھم لتوحید األمة  ، لكن تظل المرحلة التطوریة التي نعیشھا ،

سیتمخض عنھا نتیجة عالیة المستوى قد تصل إذا توافرت القوى القومیة البرجوازیة بالدرجة األولى
نحو دولة قومیة واحدة .

التعویل ال یمكن على تقارب الظروف بین المجتمعات العربیة ، بل أیضاً على العامل الذاتي الذي إذا ما
إتفق على برنامج ورؤیة سیاسیة وسقف مجمع علیھ كافة القوى التي لھا مصلحة في التأسیس للدولة

القومیة ، سیؤدي لتغییر نوعي في موازین القوى بین القطریین المحافظین  وحلفائھم وبین القوى
العروبیة التقدمیة ، مما سیؤدي إذا توافرت القیادة الطموحة والمحنكة لدولة قومیة في المشرق العربي

حتى لو كان الكیان الصھیوني موجوداً.

جدول مقارنة بین تركیا وإیران ودولة االحتالل اإلسرائیلي

دولة االحتالل اإلسرائیليإیرانتركیا

مربعكیلومترألف٢٠مربعكیلومترملیون١,٦مربعكیلومترألف٧٨٣المساحة
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متوسط العمر المتوقع
(منظمة الصحة العالمیة عام

٢٠١٩(

سنة٨٢,٦سنة٧٧,٣سنة٧٨,٦

نسمةملیون٩,٤نسمةملیون٨٣,١نسمةملیون٨٣,٦)٢٠٢٠(السّكانعدد

الناتج المحلي اإلجمالي
(صندوق النقد الدولي

٢٠٢١(

دوالرملیار٤٤٧دوالرملیار٦٨٣دوالرملیار٧٩٤

معّدل النمو االقتصادي
(تباین الناتج المحلي

٢٠١٩(

٪٣,٥ال یوجد٪٠,٩

القدرة الشرائیة للفرد وفق
الناتج المحلي اإلجمالي
(صندوق النقد الدولي)

دوالرألف٤٢دوالرألف١٣دوالرألف٣٢

٪٣,٨٪١٠,٦٪١٣,٧)٢٠١٩(البطالةنسبة

مؤشر السعادة العالمي
(تقریر األمم المتحدة

٢٠٢١(

١١المرتبة٧٧المرتبة٧٨المرتبة

احتیاطي النقد األجنبي
)٢٠٢١(

دوالرملیار٢٠٧دوالرملیار٨٦دوالرملیار١٢٢

نسبة الدین الخارجي من
الناتج المحلي اإلجمالي

٢٠١٧(٪٣٣)٢٠١٦(٪٢)٢٠١٩(٪٦٣(

دوالرملیار٥٩دوالرملیار٩٣دوالرملیار١٨٢)٢٠١٩(الصادراتقیمة

نسبة الصادرات من الناتج
)٢٠١٩(اإلجماليالمحلي

٢٩,٣٪٢٥,٩٪٣٢,٧٪

دوالرملیار٧٦دوالرملیار٢٧,٣دوالرملیار٢١٩)٢٠١٩(الوارداتقیمة

الحصة السوقیة من
صادرات السالح في العالم

)٢٠٢٠-٢٠١٦(بین

٪٣ال یوجد٪٠,٧
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عدد الجامعات من أفضل
(وفقالعالمفي٢٠٠

)QSتصنیف

١ال یوجدال یوجد

٣٨المرتبةال یوجد٥٨المرتبةمؤشر االبتكار العالمي

مؤشر األمن السیبراني
)NCSI(وفقالوطني

مننقطة٥٥(٥٣المرتبة
١٠٠(

مننقطة١٤(١٢٧المرتبة
١٠٠(

مننقطة٦٥(٣٥المرتبة
١٠٠(

مستوى التطور الرقمي
)NCSI(وفق

مننقطة٥٦(٦٣المرتبة
١٠٠(

مننقطة٥٠(٨٠المرتبة
١٠٠(

مننقطة٧٤(٢٣المرتبة
١٠٠(

براءات االختراع الممنوحة
)٢٠٢٠(

٢٠٦٣٣٦٦٠٤٦٦٨

عدد الشركات من أكبر
حیث(منالعالمفي٥٠٠

)٢٠٢١اإلیرادات

ال یوجدال یوجد١

)١٦(الذاكرةزوایامن

الدكتور جون نسطھ

عملي الیومي في قسم العملیات الجراحیة، وھو عبارة عن كوردور طویل یحتوي على عشرة غرف
عملیات موزعة على الطرفین یمیناً ویساراً، باإلضافة إلى غرفة استراحة واسعة، وعملي یستمر من

الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانیة ظھراً.

برھان بیك العابد كان یوزع أطباء التخدیر على غرف العملیات، وكانت نسبة النساء ال بأس بھا، أذكر
منھن الطبیبة السیدة نظیرة عز الدین، وسیدة من آل طیفور، والسیدة فلایر المالح.

برھان بیك قال لي في أول یوم عمل: فعلتھا مو ھیك؟ دخلَت إلى المشفى رغم قولي لك بأن األمر
مستحیل بالنسبة لك، لكنني سعید بانتصارك ھذا.

من خالل نقاشاتي في غرفة االستراحة، تبین لجمیع الزمالء بأنني شیوعي العقیدة، وصار اسمي الطبیب
األحمر، ویدعوني بذلك االسم.
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كان رئیس قسم الجراحة العامة في تلك األیام طبیب یدعى مظھر بیك المھایني. رجل یتسّید المكان
كالدیك المنفوش الریش، عالي الصوت، یأمر وینھى، مھاب، ال أحد مستعد لمخالفتھ.

دخلت مرة لغرفة عملیات لتخدیر مریض مصاب بكسر في عظم الفخذ، ومظھر بیك كان الجراح.
أجرى العملیة وفي ختامھا مباشرة كنت قد جعلت المریض صاحیاً، وطلبت منھ أن یقول شكراً للدكتور
المھایني، وفعالً قالھا، فتعجب من ھذا ولم یصدق أذنیھ، وقال لي: كیف تفعل ذلك؟ المریض عندنا یبقى
ساعات وأحیانا یوماً كامالً قبل أن یصحو ویستطیع الكالم؟ قلت لھ التخدیر الحدیث یمكنھ ذلك باستعمال

أدویة جدیدة، موجودة، ولكن ال یتقن أطباؤكم استعمالھا.

خرج مظھر بیك من الغرفة وصاح بأعلى صوتھ منادیاً زمیلھ الجراح لطفي اللبابیدي: لطفي بیك لطفي
بیك، ھذا الطبیب األحمر یصنع العجائب، في المستقبل سوف أعین أطباء من ألمانیا الشرقیة.

وفي حادثة أخرى مع مظھر بیك، جرت أیضاً في غرفة العملیات، وكان یساعده طبیب لطیف جداً،
التفت إلّي وقال جان بیك، المریض ینزف في إشارة منھ أن أتدبر األمر، وأطلب من الممرضة إحضار

أكیاس دم ألنقلھا للمریض، وھذا طبعاً من مھمات طبیب التخدیر. التفتُّ لھذا الطبیب، ومظھر بیك
یسمع، قائالً ماذا قلت؟ جان بیك؟ ما ھذه اإلھانة؟ نادني باسمي، أو بدكتور. ھل تعرف ماذا تعني كلمة
بیك. إنھا رتبة عسكریة في الجیش اإلنكشاري التركي، وتعني قائد المائة، صمت برھان المھایني، ولم

یعلق بكلمة واحدة، مع تعجب الجمیع الموجودون في الغرفة من أطباء وممرضین وممرضات.

من وقتھا صار اسم مظھر بیك، قائد المیة. جاء قائد المیة، وذھب قائد المیة. وھكذا جعلت من كلمة بیك
مسخرة واستھزاء بین كل من یعمل في غرف العملیات.

من خالل عملي تعرفت ھناك على عدد كبیر من األطباء منھم محمد الشامي، جراح بطن بارع، مسیطر
على ساحة عملھ كامل السیطرة، والدكتور فیصل الصباغ، جراح األمراض العصبیة، صاحب النكتة

الالذعة، والمالحظة السریعة، واللسان الطویل، الذي ال یفلت من جلده أحد، رغم ضعف إمكانیاتھ الطبیة
العملیة.والدكتور عبد الحي عباس، جراح األنف واألذن والحنجرة صاحب الید الذھبیة، شدیدة المھارة.

لم أتعرف بكامل حیاتي المھنیة، على جراح أفضل منھ، أو یشبھھ.

كان الزمیل عبد الحي عباس، من أبناء حمص أیضا، إسالمي التوجھ، متنور، مطلع على الفلسفة
األوروبیة واأللمانیة خاصة، ولھذا كنا نتناقش سویة، وأثناء إجراء العملیات أحیانا، بأمور العالم

ومصائر البشریة ومستقبلھا القریب والبعید. ونشأت بیننا عالقة صداقة متینة. وھو یعیش اآلن في
الوالیات المتحدة األمیركیة، وكتب منذ فترة قصیرة مقاال ھاماً، فیھ زھد بالعالم المادي وثرواتھ الزائلة،
یحاول فیھ أیضا أن یثبت وجود هللا، ومن خالل عرض وجھات نظر اھم الفالسفة والمفكرین العالمیین.

وھناك تعرفت أیضا عن قرب بالدكتور سامي القباني، جراح القلب واألوعیة الدمویة، الذي كان أیضا
صاحب تأمالت فلسفیة وثقافة واسعة، ونشأت أیضا بیننا عالقة فكریة ممیزة. ومن بعدھا عالقة طبیة
متینة، حین عرف بأنني طبیب تخدیر وعنایة مشددة خریج برلین. صار یعتمد على كلیاً حین یرید أن

یقوم بعملیة قلبیة، طبعا لیست عملیة قلب مفتوح، الن تجھیزات المشفى ال تسمح بذلك. من المؤسف أن
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أذكر وجود أجھزة متعددة حدیثة للتخدیر وللتنفس االصطناعي، جاءت كھدایا من السوید، ولم یكن أحدأ
من أطباء المشفى یعرف أن یشغلھا أو یستعملھا. ولم یكن ھناك استعمال لغرفة العنایة المشددة الواسعة

قبل مجیئي.

أخبرت الدكتور سامي بوجود ھذه األجھزة وبوجود غرفة العنایة المشددة. فصار یسألني إن كنت موجود
في العمل في الیوم الفالني، ألنھ یرغب بإجراء عملیة قلبیة، وإال سیؤجلھا. كان یعلم بان مریضھ

سیموت إذا لم یتوفر طبیب یرعاه في العنایة المشددة. لم یكن أحد من أطباء التخدیر مستعد للبقاء بعد
الساعة الثانیة ظھرا في المشفى، ورعایة مریض بعد العملیة، وألنھم أیضا لم یكونوا یعرفون استعمال

المنفسة، وأسالیب العمل الطبي في العنایة المشددة.

المشكلة األساسیة كانت وال تزال تتلخص بعدم وجود قانون تفرغ لألطباء یمنعھم من العمل في عیادات
خاصة، والعمل في المشافي الخاصة، بعد الدوام الرسمي في المشافي التابعة لوزارة الصحة أو وزارة

التعلیم العالي.

لذلك كنت ترى وصول أغلب المختصین من األطباء یصلون إلى المشفى الرسمي حوالي الساعة
العاشرة وینصرفون مسرعین حوالي الواحدة ظھراً، إلى معالجة مرضاھم في عیاداتھم الخاصة أو إلى

المشافي الخاصة. المصالح الخاصة ھي التي تفرض نفسھا على سلوك البشر، متجاوزة دروس األخالق
والوعظ الدیني.

كانت زوجتي تعمل في قسم األمراض الباطنیة، وتعالج مرضاھا من الصباح الباكر حتى المساء، ماعدا
فرصة غداء قصیرة، وكانت تكتب القصص المرضیة وخطط التشخیص والعالج إلخ. باللغة العربیة

الفصحى، مستدعیة تعجب الممرضین والممرضات، وإعجابھم بانكبابھا على العمل.

بعد فترة جاءني أكثر من زمیل لھا، یطلبون مني الحدیث معھا بأن العمل في سوریا غیر العمل في
ألمانیا، وأنھا بانكبابھا على العمل لساعات طویلة یسبب حرجا بالنسبِة لھم.

في مشفى المواساة ھذا تعرفت أیضا على عدد من األطباء المتدربین، وكنت من مندھشاً من مستواھم
العلمي والعملي المتقدم جداً، والذي یتفوق على مستوى األطباء األلمان علمیاً وعملیاً، ونشأت بیني وبین
بعضھم عالقة صداقة مستمرة إلى یومنا ھذا، أذكر ھنا على سبیل المثال ولیس الحصر، الدكتور فیصل

العلوني، الذي أصبح مدیراً إلدارة الصحة في محافظة الرقة، وأیضا سفیراً في دولة تونس لسنوات
طویلة.

كان فیصل إنسانا رقیقاً، ھادئاً، لطیفاً، متأنیاً، عطوفاً، یحترم اآلخرین من الجیاد خلقاً وعمالً، كان یبدو
علیھ صفة التأمل، وتبین لي بانھ مھتم بقضایا الفلسفة والفكر إسالمي التوجھ معجب بأفكار مالك بن نبي،

ومن ھنا كانت تجري بیننا مناقشات وحوارات مستمرة، امتدت صداقتنا الرجولیة إلى زوجتي أیضاً،
التي كانت تحترمھ وتقدره. البل إن صداقتنا استطالت وتوارثت إلى أوالدنا، فابنتي منى وابنھ عمر

أصبحا صدیقین حمیمین، وخصوصاً الن منى ساعدتھ بالقدوم إلى ألمانیا واالھتمام بھ وبصدیقھ ورد
الجعبري، على كل األصعدة.
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وال أنسى أیضاً عالقة الصداقة آلتي نشأت بیني وبین طبیب المع آخر یدعى موسى الكردي، الذي كان
یعمل، بقصد االختصاص، في قسم التولید وأمراض النساء في جامعة دمشق. كان شاباَ حیویا، نشطا،
ذكیا بارعا، جراحا لم أر في حیاتي المھنیة كلھا، مثلھ. في عملیات القیصریة أن یفتح بطن المریضة،

جامعةفيأستاذاًأیضاأصبحدقیقة.20خاللالعملیةوینھيدقائق.ثمانمنبأقلالولیدالطفلویخرج
كمبردج البریطانیة فیما بعد، ویعالج مریضاتھ في عیادة خاصة في لندن أیضا. ویعمل اآلن في دبي، بعد

أن مارس الطب في دمشق قبل انتفاضة الشعب السوري البطولیة. وذاع صیتھ في أنحاء سوریا كلھا.

وكان أیضا إنسانا نبیال، كریم الید، وفیاً، محباً، شھماً.

مضى عام على عملنا في مشفى المواساة، وانتھت مدة العقد، التي ال تمدد إّال بمرسوم من رئیس
الجمھوریة. تقدمت بطلب التمدید مع موافقة إدارة المشفى. ومضى شھران ولم یصدر المرسوم، ونحن

نعمل بدون راتب. طلبت مقابلة مع وزیر التعلیم العالي، الدكتور شاكر الفحام، الذي كان یعمل سابقاً
أستاذاً لألدب العربي في مدینة حمص. شرحت وضعي وإنني انتظر منذ شھرین صدور المرسوم،

وراتبي متوقف، أجابني: إن یتفھم وضعي، ولكن الرئیس مشغول بأمور أخرى أكثر أھمیة، وإنھ
سیحاول قدر جھده، تسریع العملیة. انتظرت شھراً آخراً، ثم ذھبت إلى الوزارة، وكانت تقع بحي

الروضة، وطلبت مقابلتھ، وكنت مشحوناً غضباً واستیاءاً، ألنني استنزفت كل إمكانیاتي المادیة. وانا
رجل لم استدن بحیاتي وإلى اآلن قرشا واحداً من أحد.

خاطبت الوزیر فّحام بلھجة ونبرة عالیة، وقلت ما ھذه الدولة التي یعمل فیھا طبیب موظف بدون راتب
لمدة ثالثة أشھر. وأنت وزیر مھمل غیر مھتم بأحد، وال یھمك مصائر البشر، تتمتع بالرخاء والبحبوحة

وراحة البال، على حسابي وحساب غیري من خدام الدولة. لم أتح لھ وقتاً لإلجابة، مسترسال بھجومي
الشخصي علیھ، عندھا ضغط على زر، فدخل الحاجب وطلب منھ الوزیر مخاطبة شرطي الوزارة

بالقدوم فوراً، الذي حضر مسرعاً. وطلب منھ الوزیر اعتقالي فوراً ووضع القید المعدني في معصمي.

قلت لھ صارخاً: لي الفخر أن اعتقل بدولة البعث، ألنني أطالب بحقوقي المھضومة.

وقال الوزیر للشرطي: اعتقلھ بتھمة اإلساءة للوزیر خالل عملھ. خالل ھبوطنا على الدرج، شاھدني
مقیداً األدیب المثقف الیساري شحادة الخوري، الذي قام على الفور باالتصال مع رفاقي الحزبیین،

وبأھلي في حمص وأعلمھم بأمر اعتقالي. قام ابن عمتي البعثي، صدیق الوزیر شاكر الفحام، ورفیقھ،
رفعت أبو خاطر، باالتصال بھ معاتباً بصدد اعتقالي وبأنني ابن خالھ. المھم بعد عدة اتصاالت معھ، أمر

باإلفراج عني.
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موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org

صفحتنا على الفیسبوك:

facebook.com/scppb.org

موقعنا على الحوار المتمدن:

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

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

