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االفتتاحية

مدير التحرير

البحث عن اجلديد، وسبل تطوير هذه  أبداً يف  الدميقراطّي  الشرق األوسط  أسرة جملة  تفتأُ  ال 
اجمللة، من خالل مواكبة األحداث املتطّورة يف الشرق األوسط، ومواءمة التغيريات الفكرية العاملية 
اليت تبحث يف تغيري ذهنية الشرق األوسط، والبحث والتمحيص يف حماوالت الدول يف فهم هذه 
واألداين،  واألثنيات  احلضارات  منها  وخرجت  مجعاء،  البشرية  منها  خرجت  اليت  اجلغرافّية  البقعة 

وكانت موطن امليثيولوجيا أيضاً.
حاولنا يف هذا العدد أن نتطّرق إىل حمورَين مهّمني عوضاً عن الرتكيز على حمور واحد، واعتمد احملّور 
األّول يف هذه اجمللة على الرأمسالية العاملية وحروهبا يف الشرق األوسط ونتائجها املستقبلية، أّما احملور 
الثاين فقد رّكز على الصراع الدويل على سوراي، واإلسرتاتيجبة األمريكية، وأبعاد السياسة الرتكية على 

املنطقة، واحللول واآلليات إلنقاذ سوراي والشرق األوسط.
هناك ترابط وثيق ما بني هذين احملورَين، وإن كانتا خمتلفة العناوين، فاهليمنة الرأمسالية العاملية على 
النظام العاملي منذ قرنني حىت اآلن، أّما ثقافة الشرق األوسط فقد دامت أكثر من ٣00 ألف عام 
على وجه التقريب، وهناك صراع كبري ما بني اإلسالم الثقايف واحلداثة الرأمسالية املتجّسدة يف اإلسالم 
والنزعة  اجملتمعية،  الثقافة  حقل  يف  تقع  احلداثة  فحروب  ابلفشل(،  ابء  الذي  )املشروع  السياسي 
اإلسالمية السياسية بصفتها قوموية سائدة يف العامل العريب، وهناك نقاط تشابه فيما بينها وبني القوموية 

العلمانية ودوليتها القومية واليت تستغل اإلسالم الثقايف.
ال شّك أّن الرأمسالية املالية اليت بدأت من أعوام 1٩70، وفكرات هناية التاريخ وهناية األيديولوجيا، 
قد ظهرت بوادر األزمة البنيوية للرأمسالية، فاحلداثة الرأمسالية وأركاهنا الثالثة )الربح األعظمي، الدولة 
القومية، الصناعوية( كانت هلا أتثرياهتا الكبرية على الشرق األوسط، فقد قّسمت الوطن العريب على 

سبيل املثال إىل دويالت قومية، والنظام االقتصادي اإلسالمّي والرأمسالّية.
فالنفوذان؛ الروسي واألمريكي يف املنطقة ابت واضحًا، وسوراي على وجه اخلصوص، وهناك إسرتاتيجية 
جديدة للوالايت املّتحدة األمريكية يف الشرق األوسط، وما هي أوراقها ضمن اجلّو العريّب واإلسالمي 
يف العراق وسوراي واخلليج؟ فكيف ستتعامل مع امللفات الشائكة يف املنطقة سوراي واخلليج وإيران 
وتركيا، وما هو مستقبل سوراي؟ وما هي آفاق احلل؟ فما هو مفهوم احلوكمة وأهدافها؟ وأسلمة الدولة 

السوريّة وتداعيات املرسوم 16. 
وال ننسى عفرين احملتّلة، فهناك ماّدة توثيقية لعام من احلرب الرتكية عليها، واملختطفني قسراً واملختفني 
القومية  الدولة  الدميوغرايّف، وسّلطت ماّدة الضوء على  النازحني والتغيري  ومئات اآلالف من  قسراً 

الشيعية اإليرانية ودورها يف الشرق األوسط.
تشكر هيئة حترير جملة الشرق األوسط الدميقراطّي كلَّ من ساهم يف إجناح هذا العدد.
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ما هي الرأمسالّية؟1

هذا  يومنا  إلى  الرأسمالّية  مفهوُم  يزاُل  ال 
الفهم  لكثيٍر من سوء  ومصدراً  موضوَع جدٍل 

واخلالف. يصطدُم حتديدُه بأربعة صعوباٍت:

جهٍة  فمن  وعقيدة.  مفهوٌم  هي  الرأسمالّيُة 
اإلنتاج، ومن  ُطرق  يفيُد في وصف  هي مفهوٌم 
االشتراكّية  مبستوى  عقيدةٌ  هي  أخرى  جهٍة 
املتشابه:  الكلمة  لتركيب  نظراً  نفسها، 
تاريخّياً  كانتا  وحيث  اشتراكّية  رأسمالّية- 
متعارضتني. بهذا املعنى ميكُن استخدامها ك” 

تعبير صراعّي” وفقَ رأي فرانسوا بيرّو.

 ُنشرت في مجلة العلوم اإلنسانية في 
ٌ
سمالية، مقالة

أ
سئلة حول الرا

أ
1 ا

العدد االستثنائي رقم 29 شهر حزيران 2000م، عنوان العدد: الوجه 
سمالية

أ
الجديد للرا

ة
ّ

 حوَل الرأسمالي
ٌ

أسئلة

هي  هل  الرأسمالّية؟  ماهي 
متناغمٌة مع ضرورة ومقتضيات 
هل  االجتماعّية؟  العدالة 
رأسمالّيٍة  باّتجاه  ذاهبون  نحُن 
أسئلة  من  بعٌض  هذه  عالمّية؟ 
الجداالُت  خاللها  من  تبلورْت 
الرأسمالّية  حوَل  دارت  التي 
األجوبُة  الماضيين.  القرنين  خالَل 
كانت  األسئلة  هذه  تلّقتها  التي 
الوقت  في  لكّنها  متناقضًة 

نفسه قد تطّورْت عبر الزمن.

سليمان محمود
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.  بالنسبة إلى بعضهم الرأسمالّيُة  واقٌع معّقد
وميكُن  اقتصاديّة  ظاهرةٌ  األساس  في  هي 
حتليلها بشكٍل مستقّل عن احلقل االجتماعّي، 

كما يفكّر على سبيل املثال ف. بيرّو.2

بشكٍل  الرأسماليُة  َُّف  تعر قد  الشكل  بهذا 
بأولويّة  تتمّيزُ  التي  لالشتراكّية  متناقض 

السياسة على االقتصاد. 

أّما بالنسبة إلى باحثني آخرين، الرأسمالّيُة هي 
أبعُد من أن تنحصرَ في االقتصاد فقط، لدرجٍة 
إلى  يذهُب بها »جوزيف شومبيتر« باقتراحه 

دراستها وكأنها حضارة.

تغّطي  ال  الرأسماليُة  بروديل«  "فيرنان  برأي 
الطابقَ  تشكُّل  بل  االقتصاد،  كلَّ  فقط 
السوق.  واقتصاد  املاديّة  احلضارة  فوق  األعلى 
وهناَك آخرون ينكرون وجودَ الرأسمالية كواقٍع 

سمالية، 1948م، بوف، كوسيج
أ
2  ف. بيّرو، الرا

من  بنوٍع  ويتمّتع  بنفسه  موجودٍ  اجتماعّي 
االستقاللّية ومبقدرٍة على التقرير الذاتّي، خاضع 

لقواننيَ وتطّورية خاّصة به.3

حاٌل يف تغّي مستمّر

هناَك مصدرٌ آخرُ للصعوبات ناجٌم عن التغيرات 
يشرُح  بالرأسمالّية. وكما  تلّم  التي  املستمرة 
بو«،  »ميشيل  باالقتصاد  االختصاصّي  ذلك 
واقعاً  تكون  أن  من  أبعدُ  هي  »الرأسماليُة 
عالقات  مجموعة  أو  صلباً  إطاراً  أو  مجّمداً 
ثابتة، بل هي ديناميكّية وذاتية- التحّول في 

عملها من دون توقّف«.4

أشارَ  من  أوُّل  هما  شومبيتر  أو  ماركُس  وكان 
تعريف  يصعُب  هنا  ومن  اخلاصّية.  تلك  إلى 
كما  نهائّية،  بسماٍت  وحتديدها  الرأسمالية 
بها)بائع-  أُلصقت  التي  النعوُت  سقطِت 

صناعي- ما بعد صناعي..(

النهاية،  في  الوقائع.  من  كبيرة  كمياٌت  هناك 
رأس  وقائَع متنّوعًة: تراكم  الرأسماليُة  تعطي 
بوساطة  والتنظيم  اخلاصة،  وامللكّية  املال 
ال  والرواتب..  التجاريّة،  والعالقات  السوق، 
يتّفقُ جميُع املفكّرين حوَل أهمّية كلٍّ من هذه 
التدريجّي  التطّور  فكرةَ  أّن  لو  اخلصائص، حتى 
غالبّية  في  موجودة  احملدود  غير  للتراكم 

التعاريف.

هل الرأمسالية والعدالة االجتماعية قابلتان 
للتوفيق فيما بينهما؟

وتقارن  تقابل  تزال  وال  املسألُة  قابلْت هذه  لقد 
األوُل  النمُط  مييُل  الفكر،  من  أمناط  ثالثة  بني 
مصدرٌ  جوهرها  في  الرأسمالية  أّن  اعتبار  إلى 
لعدم املساواة، ولذلك ينبغي جتاوزها واالنتقال 
من  اآلخرُ  والنمط  الثوريّة.  االشتراكية  إلى 
أّن  إذ يعتقد  األوّل،  الفكر هو على العكس من 

سمالية موجودة؟« مجلة موس 
أ
فرانسوا فوركه، » هل الرا  3

ول 1977م
أ
رقم9، الفصل اال

سمالية، منطق اجتماعي وديناميكيات تحولية«
أ
م. بو، »الرا  4

جونوفييف  إىل  بالنسبة   
الفيلسوفة  غرانبوالن،  إيفن 
األخالق  بعلم  واالختصاصية 
كانت  »لقد  املالي: 
الكاثوليكية معادية للرأمسالية 
من  الرغم  وعلى  طويلة،  ملدة 
بعض التخفيف من هذه اإلدانة 
بالكامل«.  التحّفظ  رفع  يتم  مل 
جنُد ذلك على األخّص عند إدانة 
املضاربات  يف  املمارسات 
نفسها  الشروحات  املالّية. 
ذات  البلدان  خيّص  فيما  ذكرت 
التزال  اليت  املسلمة  األغلبية 

ممارسُة الربا ُمدانًة فيها

״

״
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من  ممكن  عددٍ  ألكبر  الفرَص  تتيُح  الرأسماليَة 
الثالث  النمُط  أّما  الليبرالّية؛  عن طريق  الناس 
للرأسمالية  ميكن  إليه  فبالنسبة  واألخير، 
االشتراكي-  الفكر  مثل  وتؤّطر:  َم  تنظَّ أن 
والليبرالية  احلربني،  بني  ظهرَ  الذي  الدميقراطي 
اعتبرَ  عشر،  التاسع  القرن  ومنذ  االجتماعية. 
اإلصالحيوَن الليبراليون أمثال ج.س.ميل أنه من 

املمكن إصالح جتاوزات الرأسمالية.

في الواقع، وفي الوقت نفسه الذي حصَل فيه 
تشريع  تثبيت  تدريجياً  ثّم  الرأسمالية،  تطّورُ 
اجتماعي انطالقاً من القرن التاسع عشر. ومنذ 
تبنّت  البيسماركي،  العصر  خالل  1870م،  عام 
فرنسا  االجتماعية. تلتها  القوانني  أولى  أملانيا 
األطفال  عمل  مّدة  من  حتّد  قوانني  تبنّي  في 

والنساء ثّم العّمال.

وانطالقاً من فترة ما بعد احلرب، حصَل تنظيُم 
)عبر  املتحدة  الواليات  في  العنايَة  الدولة- 
)تقرير بيفريدج(  إنكلترا  وفي  العقد اجلديد(، 
لضرورة  استجابًة  الغربية،  البلدان  في  ثم 
والعدالة  الرأسمالية  ديناميكّية  بني  التوفيق 
بعد  ما  النمّو  سنواُت  ترافقت  االجتماعية. 

احلرب بتقّدم معّمم على مستوى احلياة.

التي  العناية  الدولة-  أزمة  حول  اجلداالُت 
ظهرت مع الصدمات النفطّية ومع إعادة طرح 
مسألة السياسات الكينسّية5 في السنني بني 
1970- 1980م دفعْت ببعض املؤلفني للتفكير 
معترضة  سوى  تكن  لم  العناية  الدولة-  بأّن 
يشرحون  وهم  الطويل.  الرأسمالية  تاريخ  في 
السياق احلالي وكأنه إعادةُ طرح التحّول الكبير 
الذي وصفه كارل بوالني، بتعبيٍر آخر، في إطار 
العوملة، قد جتُد الرأسماليُة طبيعَتها احلقيقيَة، 
التي هي اقتصادية بشكٍل أساسّي ومنفصلة 

عن الشأن االجتماعّي.6

المتعلقة بمذهب كينس االقتصادي القائل بالتدخل   5
الرسمي في سبيل إنماء اإلنتاج والوظيفة

ّدا، عولمة االقتصاد، الديكوفيرت، روبير جزء 1 
آ
جاك ا  6

1996م

غير أّن في سياق سنة 1990م التي متّيزت بتبنّي 
العامة  النفقات  من  واحلّد  التقّشف  سياسة 
في البلدان الغربية، حاوَل بعُض املؤلفني إعادةَ 
حاُل  ذلك  وكان  جديدٍة.  بتعابيرَ  اجلدال  طرح 
جائزة نوبل في االقتصاد ل” آمارتيا سني” التي 
فكّرت في إمكانّية التوافق بني إنقاص النفقات 

وبني العدالة االجتماعّية.

آخرون  يشيرُ  التنظيم،  مدرسة  منظور  وفي 
جديدة.  اجتماعّية  مواضيع  تصّور  ضرورة  إلى 
ال يستثني  فهو  “ميشيل آغلييتا«  من بينهم 
إمكانّيَة ربط هذه املواثيق مبساهمة العّمال في 

األرباح.

القومية  واقتصادياتها  الدوَل  أّن  آخرون  ويعتبرُ 
لم تعِد اإلطاراِت املالئمة للتفكير بالعالقة بني 
الرأسمالية والعدالة االجتماعّية، وأّن اإلعداداِت 
يتّم  أن  فصاعداً  اآلن  من  ينبغي  والوسائَل 

األخريُة  األعواُم  شهدت   
أخالقي  إصالح  حماوالت 
)علم  للعمل  قوانني  سّن  عرَب 
يف  األدبية(  الواجبات 
املهيّن.  النشاط  قطاعات 
بتوقيع  واقعّيًا  وتتجّسُد 
األدبية  الواجبات  يف  مواثيق 
وقد  العمل.  مؤسسات  ضمن 
رفضها  عن  بعضها  أعلَن 
حمسوبة  مبنتجات  املتاَجرة 
أخالقية،  غري  أنها  على 
اليت  البلدان  من  واالنتقال 

تستغّل األطفال والنساء إخل

״

״
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تصّورها وتخطيطها على مستوى عاملّي أبعد 
من القومّي. في هذا اجملال نذكرُ: االتفاقات ضّد 
على  ضريبة  فرض  أو  بالبضائع  األسواق  إغراق 
التي  الشهيرة  توبان  ضريبة   ( األموال  هجرة 
تخّيلها وهو احلائز على جائزة نوبل، وأوصت بها 

جمعّية آتاك(.

هل الرأمسالّيُة أخالقّية؟

إلى  يستنُد  السؤال  هذا  على  اجلواُب  كان  إذا 
الفروقات  )شّدة  مثل  موضوعّية  مشاهدات 
واستغالل  املساواة  وعدم  الطبقية 
باملفترضات  أيضاً  يرتبُط  فهو  األطفال..( 

الثقافية والدينّية.

تنبع  الكاثوليكية،  فيها  تسودُ  التي  البالد  في 
الريبُة جتاَه الرأسمالية من فكرة اإلدانة القدمية: 
واملوجودة  واالغتناء،  الفاحشة  الفائدة  وهي 

سابقاً عند أرسطو أو في العهد القدمي.

غرانبوالن،  إيفن-  جونوفييف  إلى  بالنسبة 
األخالق  بعلم  واالختصاصية  الفيلسوفة 
هذا  حول  كتاباً  حديثاً  ألّفت  وقد  املالي،7 
معادية  الكاثوليكية  كانت  »لقد  املوضوع: 
من  الرغم  وعلى  طويلة،  ملدة  للرأسمالية 
بعض التخفيف من هذه اإلدانة لم يتم رفع 
األخّص  على  ذلك  جنُد  بالكامل«.  التحّفظ 
املالّية.  املضاربات  في  املمارسات  إدانة  عند 
فيما يخّص البلدان  ذكرت  الشروحات نفسها 
التي التزال ممارسُة الربا  ذات األغلبية املسلمة 

ُمدانًة فيها.8

وروح  البروتستانتية  “األخالق  بزوغ  منذُ 
أصبحت  فيبير،  لماكس  الرأسمالية“ 
وتقّبالً  استعداداً  أكثرَ  البروتستانتية  البلداُن 
األموال  تراكُم  فيها  يعتَبرُ  ال  للرأسمالية. 
كفايًة بحّد ذاتها بل هو وسيلٌة لعيٍش جديد. 
لكّل  نظاماً  الرأسماليُة  أصبحِت  املعنى  بهذا 

العصور.
خالق واقتصاد، الرماتان

أ
إيفن- غرانبوالن، ا  7

ديان ونمو، اقتصاد 
أ
8 كزافييه كوبله، دانييل هوشين، ا

لكن ما يصّح بالنسبة إلى رأسمالية البدايات 
املعاصرة؟  الرأسمالية  إلى  بالنسبة  يصّح  هل 
العديُد من املؤلفني يشكّون في ذلك معتبرين 
أّن ”القيم التي يتحدث عنها فيبير قد زالت 
االقتصادي  الفكر  باجتياح  طويلة  مدة  منذ 

ملوطن خيالنا”.9

غرانبوالن:  إيفن-  ج.  إلى  بالنسبة  بينما 
ال  بسبب  بالرأسمالية  الطعنُ  غالباً  »يتّم 

أخالقيتها: لكن في الواقع،

والتي  الرأسمالية  في  ناقصة  أشكاالً  ّص 
جندُ  قد  بعد.  النضج  مرحلة  إلى  تصل  لم 
الفوضوي  للنمّو  أمثلة معاصرة  وجوَب طرح 
من  التمّلك  حّمى  إّن  املافيوية.  للرأسمالية 
دون كابح أخالقي قد وُجدت على مرّ العصور 
وأخالقياتها  بالرأسمالية  لها  عالقَة  وال 
مضطراً  الرأسمالي  الفكرَ  وجندُ  األساسية. 
تشكُّل  التي  املمارسات  هذه  ضّد  للنضال 
املؤسفة  االنحرافات  من  الكبير  الكّم  هذا 

واملدانة«.

بالنسبة إلى بعضهم اآلخر، ليست الرأسماليُة 
من  مجرّد  مالّي  لتراكم  تدريجّي  تطّور  سوى 
غاية سوى هذا التراكم. ففي مثل هذه احلالة 
احلّس  فاقدةُ  هي  سّيئة،  وال  جيدة  ليست  هي 
كيف  معرفة  في  هي  إذاً  املسألُة  اخلُلقي. 

نعطيها معنى واجتاهاً.

شهدت األعواُم األخيرةُ محاوالت إصالح أخالقي 
عبرَ سّن قوانني للعمل )علم الواجبات األدبية( 
وتتجّسُد  املهنّي.  النشاط  قطاعات  في 
األدبية  الواجبات  في  مواثيق  بتوقيع  واقعّياً 
بعضها  أعلَن  وقد  العمل.  مؤسسات  ضمن 
على  محسوبة  مبنتجات  املتاَجرة  رفضها  عن 
التي  البلدان  من  واالنتقال  أخالقية،  غير  أنها 
بالذكر  إلخ. واجلديرُ  والنساء  األطفال  تستغّل 
األخالقية”  ”األرصدة  فكرة  حديثاً  انتشرَ  أنه 

9 جوزيف هادجيان، » واقع الحال المتناقض للتحّول الكبير« الحداثة 
لكارل بوالني 



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 44 - آذار/ مارس  82019

املعّدة في األصل إلدارة أموال املتحدات الدينية 
انتقاء  وظيفتها  العامة،  عند  انتشرت  ثّم 
مردود  بدا  وقد  أخالقية.  معايير  وفقَ  األعمال 
األرصدة  نسبة  مبقدار  مرتفعاً  األرصدة  هذه 
ذلك  في  املال  اختصاصّيو  ويرى  الكالسيكية. 
أخالق  لتحسني  إغفاله  عدم  ينبغي  مجاالً 

الرأسمالية املعاصرة.10

هل حنن ذاهبون باّتاه رأمسالّية عاملّية؟

حول  متفقني  جميعهم  املفكرون  كان  فإذا 
غير  للرأسمالية  احلتمّي  االنتشار  فكرة 
فرض  ذلك  من  يستنتجون  ال  جميعاً  أنهم 

رأسمالية عاملّية واحدة.

وجهة نظر ناقدة

أّن  اللينينيني  املاركسيني  رأي  سابقاً  كان 
الرأسماليَة معّدةٌ لالنتشار ال محال عن طريق 
الكرة  كّل  مستوى  وعلى  اإلمبريالية  اللعبة 

األرضّية.

التي  اجلداالُت  وشاعِت  كثرت  احلني،  ذلك  ومنذ 
طرأت بني أعوام 80-90 حوَل العوملة عاّمًة وحول 
العاملية  التجارة  ازدهار  وحول  املالية  العوملة 
بزوغ  فكرة  إلخ،  بلدان صناعية جديدة،  وظهور 

»رأسمالية عاملية«.

»الرأسمالية  كتاب  وفي  1970م،  عام  ومنذ   
ميشاله  آلبير   - شارل  يوصي  العاملية«11  
العاملي  االقتصاد  أمنوذج  تبديل  يجري  بأن 
باالقتصاد الدولي. ويبرّر دورَ الشركات  متعددة 
يتحدُث  1950م.  عام  منذ  وازدهارها  اجلنسيات 
آالن كاييه عن رأسمالية عمالقة مقاومة متاماً 
قومي  أساس  على  حتصل  التي  الهجمات  جتاه 

فقط.12

وديل جاكوب
أ
ورليان، سلطة المال، ا

أ
ندري ا

أ
10   ا

سمالية العالمية، )بوف، 1976م، إعادة طبع بوف، كادريج 
أ
11  الرا
1998م(

سمالية؟ مجلة موس رقم9 الفصل 
أ
ن نكون ضد الرا

أ
12  كيف يمكن ا

ول 1997م
أ
اال

التوش  سيرج  أمثال  اآلخر  بعضهم  ويرّجح 
الكرة  مستوى  على  »سوق  حصول  فكرةَ 
عمالقة“  “آلية  لسلطة  تخضُع  األرضية« 
العاملية،  السوق  )أخطار  تقنية  ببنية  مرتبطة 

صحافة العلوم السياسية، 1988م(

هل الرأمساليُة أزلّية؟

النظرية الماركسية

بالنسبة إلى ماركس،  ال يوجُد أدنى شّك في أّن 
الرأسماليَة سوف تزوُل. واألسباُب التي يطرحها 
باإلمكان البحث عنها في التناقضات املوجودة 
الرأسمالي  اإلنتاج  منَط  إّن  الرأسمالية:  ضمن 
ملبادئه  مناقضة  تأثيرات  تنتج  ديناميكية  يولد 
التنافُس  اخلاّصة(.   وامللكية  احلرّ  )التنافس 
بدوره  يتطّلُب  الذي  التحديث،  إلى  يدفُع 
واحلصر  التركيز  على  تشّجع  متزايدة  تكاليف 
وعلى تبديل اليد العاملة بآالت. ينتُج عن ذلك 

السوفياتي  االحتاد  انهياَر  إّن 
تدّخل  ومعارضة  والعوملة، 
أثبتت  وقائُع  هي  إخل..  الدولة، 
فكرة انتصار اقتصاد السوق. أعلَن 
فوكوياما  فرانسيس  األمريكي 
الليربالية  الدميقراطية  انتصاَر 
يف  وذلك  السوق،  واقتصاد 
مقالته )نهاية التاريخ(. سواء أكانت 
خاطئة،  أم  صحيحة  الفكرة  هذه 
تيارات  وانتشار  منو  متنع  مل  لكنها 
من التعليقات واملالحظات اهلادفة 
بني  الكالسيكي  اخليار  جتاوز  إىل 
السوق  بوساطة  العفوي  الرتابط 

والرتابط بوساطة الدولة

״

״
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انخفاض في نسبة الربح واحتدام  في الصراع 
الطبقي.

زواَل  يسبقَ  أن  ينبغي  املنظور،  هذا  من 
غير  وخطورةً.  تأزّماً  تشتّد  أزماٌت  الرأسمالية 
أّن ماركس واملاركسيني ال يستبعدون إمكانيَة 
بفضل  الربح  نسبة  النخفاض  اآلني  التصّدي 
العلمية،  )االكتشافات  مثل  خارجّية  عوامل 
النّقادَ  جعل  ما  وهذا  العمل..(.  وتنظيم 
تزويرها  متعذّرٌ  النظريَة  إّن  يقولون  واملعّلقني 
)باإلمكان على الدوام التذرّع بعامل خارجي( 

وبالتالي ال متتلك صفًة علمية.

فكرةَ  دعموا  املاركسيني  الكّتاب  من  العديُد 
نهايٍة قريبة للرأسمالية حتى يومنا هذا، مثل 
في  واالختصاصي  املؤرخ  فالرستاين  إيمانويل 

علم االجتماع.13
انظر المقابلة الواردة في مجلة العلوم اإلنسانية في العدد   13

71 لشهر نيسان 1997م

عند  أيضاً  حاضرةٌ  الرأسمالية  نهاية  فكرةُ 
مفكّرين غير ماركسيني.

موّسعاً  شرحها  متّ  وقد  شومبيتر،  أطروحُة 
اشتراكية،  في فصل من كتاب: »رأسمالية، 
ميكن  ”هل  بعنوان  1942م،  ودميقراطية« 
شومبيتر  للرأسمالية أن تصمد؟” فقد كتَب 
حتقيقها،  متّ  التي  “اإلجنازات  يلي:  ما  فيها 
واإلجنازات القابلة للتحقيق بوساطة النظام 
الرأسمالي تسمح باستبعاد فرضّية تفكّك 
هذا النظام حتت وطأة فشله االقتصادي، لكن 
تآكل  إلى  يؤدي  ذاته  بحد  الرأسمالية  جناح 
التي حتميها ويخلق  املؤسسات االجتماعية 
بشكل ال مفرّ منه ظروفاً جتعل من االستحالة 
كما  وتستمرّ،  الرأسماليُة  تصمدَ  أن  مبكان 
يظِهرُ بوضوح تام أّن االشتراكيَة هي وريثتها 

املُنتظرَة “.

فهو ولو التقى باستنتاجه مع املاركسيني، لكّن 
سبَب  إّن  إليه،  فبالنسبة  تختلُف،  شروحاته 
اقتصادياً  ليس  للرأسمالية  الذاتي  التحّطم 
الطبقات  زوال  إلى  يعودُ  فهو  اجتماعياً:  بل 
)املقاولني( إضافة إلى  االجتماعية املفيدة لها 

ضعف القيم البرجوازية والعائلية.

هل هناك بدائُل القتصاد السوق؟

 ،90-80 سني  في  السوفياتي  االحتاد  انهيارَ  إّن 
هي  إلخ..  الدولة،  تدّخل  ومعارضة  والعوملة، 
السوق.  اقتصاد  انتصار  فكرة  أثبتت  وقائُع 
انتصارَ  فوكوياما  فرانسيس  األمريكي  أعلَن 
وذلك  السوق،  واقتصاد  الليبرالية  الدميقراطية 
التاريخ(  )نهاية  حول  له  شهير  مقاٍل  في 
الفكرة  هذه  أكانت  سواء  1989م.  عام  نشره 
صحيحة أم خاطئة، لكنها لم متنع منو وانتشار 
إلى  الهادفة  واملالحظات  التعليقات  تيارات من 
العفوي  الترابط  بني  الكالسيكي  اخليار  جتاوز 

بوساطة السوق والترابط بوساطة الدولة.

كان سابقًا رأي املاركسيني 
معّدٌة  الرأمساليَة  أّن  اللينينيني 
طريق  عن  حمال  ال  لالنتشار 
وعلى  اإلمربيالية  اللعبة 
األرضّية.  الكرة  كّل  مستوى 
كثرت  احلني،  ذلك  ومنذ 
طرأت  اليت  اجلداالُت  وشاعِت 
حوَل   90-80 أعوام  بني 
العوملة عاّمًة وحول العوملة 
التجارة  ازدهار  وحول  املالية 
بلدان  وظهور  العاملية 
فكرة  إخل،  جديدة،  صناعية 

بزوغ »رأمسالية عاملية«

״

״
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املسلك الثالث

حتى يومنا هذا، هناك تعارٌض في اجلداالت حوَل 
السياسات االقتصادية بني فريقني: فمن جهٍة 
بهذه  الدولة  التزام  عدم  دُعاةَ  الليبراليني  جنُد 
األعمال  بخصخصة  واملؤمنني  السياسات، 
بأنواعها وصوالً إلى اخلدمات العامة. ومن جهٍة 
دُعاة  الدميقراطيني  االجتماعيني-  جنُد  أخرى 
أّما   االقتصادية.  السياسة  في  الدولة  تدّخل 
بني  توافق  إقامة  إلى  فيهدُف  الثالث  املسلُك 
فّعالية السوق والعدالة االجتماعية، وهي فكرةٌ 
أُدخَلت إلى الواليات املتحدة منذ الثمانينات من 
»الدميقراطيني اجلدد«  بوساطة  املاضي  القرن 

ثم إلى أوروبا بوساطة أنطوني جيدنز.

االقتصاد التضامين) املتكافل(

اختصاصيي  بعُض  أخذ   ،80-70 أعوام  منذ 
بالترويج لفكرة  علم االجتماع وعلم االقتصاد 
في  االقتصاد  وضع  أي  التضامني  االقتصاد 
التطّوع   قاعدة  االجتماعي، على  الرابط  خدمة 
حقيقي  تعيني  يجري  والتكافل.  والتبرّع 
التي  واجلمعيات  الشركات  جملموع  ملموس 
تساعد في إعادة توظيف العاطلني عن العمل، 
واخلدمات  التجارية،  غير  املبادالت  تشجيع  أو 
القريبة.. صحيٌح أّن هذا النوع من االقتصاد هو 
يتجاوزه  لكنه  االجتماعي،  االقتصاد  من ضمن 
املهددة  للمجتمعات  احللول  إليجاد  جاهداً 
االجتماعي.  الرابط  وبانهيار  العامة  بالبطالة 
االجتماع  علم  اختصاصي  إلى  بالنسبة  أّما 
الرئيسيني  الباعثني  من  وهو  الفيل،  لوي  جان- 
لهذا األمنوذج من االقتصاد، فهو يجُد أنه يسّد 
ما ينقص عن تدّخل الدولة وفي الوقت نفسه 
يساعد على جتنّب املنطق التجاري حلّل مسألة 
البطالة العامة. فهذا االقتصاد ال يبحُث إذاً عن 
أن يكون بديالً عن الدولة وال ليحلَّ مكان السوق 
انطالقاً  منسجماً  تهجيناً  معهما  ليحّققَ  بل 
أيضاً  يهدُف  وبذلك  املشروع.  ديناميكيات  من 
الشأن  عن  املنفصل  االقتصاد  فكرة  جتاوز  إلى 

االجتماعي والسياسي.

بإنشاء  فرنسا  في  حديثاً  تكريسه  متّ  لقد 
التضامني  االقتصاد  لشؤون  دولة  سكرتارية 

العمل( وزارة  )حتت وصاية 

اقتصاد من دون مال

في  والياحثني  األنتروبولوجيني  بعُض  يتابُع 
لالقتصاد  ناقداً  حتليالً  االجتماعي  االقتصاد 
مع  املتعارضة  النفعّية  وللعقيدة  التجاري 
منطق هبة ضّد هبة في التبادل التجاري.14 وفي 
اجتاٍه مشابه، هناك تياراٌت أخرى تناضُل من أجل 
التجارية  غير  للمبادالت  جديدة  أشكال  إيجاد 
التي قد توجد مع األشكال الكالسيكية للتبادل 
التي  املبادرات  التجاري. يساهم في هذا االجتاه 

تعمل لتنشيط أنظمة التبادل احملّلي.

الن كاييه
آ
مجلة موس التي يديرها ا  14

ال  ماركس،  إىل  بالنسبة 
سوف  الرأمساليَة  أّن  شّك 
التناقضات  يف  واألسباُب  تزوُل. 
الرأمسالية:  ضمن  املوجودة 
يولد  الرأمسالي  اإلنتاج  منَط  إّن 
مناقضة  تأثريات  تنتج  ديناميكية 
ملبادئه )التنافس احلّر وامللكية 
إىل  يدفُع  التنافُس  اخلاّصة(.  
بدوره  يتطّلُب  الذي  التحديث، 
على  تشّجع  متزايدة  تكاليف 
تبديل  وعلى  واحلصر  الرتكيز 
عن  ينتُج  بآالت.  العاملة  اليد 
الربح  نسبة  يف  اخنفاض  ذلك 

واحتدام يف الصراع الطبقي

״

״
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متهيد 

التطّور الطبيعّي للكون وعالقاتها بالرأمسالّية

من أهمِّ قضايا الكائِن احليِّ هو تأمنيُ االقتصادِ أو 
مستلزماِت احلياِة املادية. االقتصادُ ضرورةٌ ألجِل 
احلي  الكائن  فنظاُم  الطبيعي.  التطورِ  ِق  حَتَقُّ
ُن استمراريَته من خالل املواد التي يحتاجها  يُؤَمِّ
ويحصُل عليها من الوسِط اخلارجّي، ثم يُطِرئُ 
عليها التغييرَ عن طريق التفاعالت الكيماوية، 
الهضِم  ونظاَم  تتناسُب  موادّ  إلى  فُيَحوُِّلها 
الطبيعيُّ  فالتطورُ  كونّي.  قانوٌن  إنه  لديه. 
فهو  واالختالف.  بالتنوِع  احلياِة  سيرورةَ  ُن  يُؤَمِّ
ٍ على الدوام،  يتَِّبع أو مُيَكُِّن ِمن وجودِ توازٍن معنيَّ
في سبيِل احلدِّ من التكاثِر املفرِط لنوٍع ما من 

في مفهوم االقتصادوية

إن المدارِس الفكرية والمتنورين األوربيين 
لم ينشئوا أيِّ ِعلم أو أيديولوجيًة مناَهضِة 
للرأسماليِة بل أعلنوا عن  ثوريِة الرأسماليِة 
ذلك  من  الليبراليُة  واستفادت  والدِتها  منذ 
قوِة  على  الحقًا  واعتمَدت  حاذٍق  بشكٍل 
القوميِة  الحداثويِة والدولِة  األيديولوجيِة 
الديمقراطيين  الستهداِف  والصناعوية، 
االشتراكيِّ  النظاِم  ثم  االجتماعيين، 
المشيَِّد بما في ذلك روسيا والصين، وأخيراً 
الوطنية؛  التحرريِة  األنظمِة  استهداِف 
منتصرًة  بوتقِتها،  في  جميعًا  وصهِرها 
هزيمٌة  وثمة  الطبقيِّ  الصراِع  في  بذلك 
تجاه  الثالثُة  التياراُت  تلك  َتَكبََّدتها  نكراء 
َلم  أنه  مؤسٌف  هو  َكم  لكْن،  الرأسمالية. 
م أيُّ نقٍد ذاتيٍّ صريٍح وحاسٍم في هذا  ُيَقدَّ

المضمار إلى اآلن

عبد الله أوجاالن
ا رتكي   - اسي  سي واقدئ  ركفم 
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األنواِع  على  استيالئِه  وإعاقِة  احلية،  الكائناِت 
إفنائها.  في  بالتالي  يَتَسبَّب  ال  كي  األخرى؛ 
فالتكاثرُ املفرُط للفئران، وبالتالي قضاؤها على 
بوساطِة  الطبيعيُّ  التطورُ  أُعاقَه  قد  النباتات، 
بَِسدِّ  نفَسها  العمليَة  َسَلَك  وكذا  األفاعي. 
واملاعِز  لألغنام  املفرِط  التكاثِر  أماَم  الطريِق 
سيرورتِها  من  والتمكنِي  املواشي،  أنواِع  وكافِة 
توازنِها  بتحقيِق  وذلك  نوِعها؛  تطورِ  واستمرارِ 
مع احليواناِت املفترسِة آكلِة اللحوم. أما فيما 
الطبيعيُّ  يتعلق بالتساؤل: ولَِم يَفَعُل التطورُ 
النتائِج  إلى  بالنظِر  عليه  الردُّ  فيمكن  هذا؟، 
األوليَة  العلَة  إّن  رأيي،  فحسَب  عنه.  الناجمِة 
نظاِم  ودميومِة  رُِقيِّ  تأمنِي  إلى  تَُعودُ  ذلك  في 
بَِوحشيِة  ذلك  ى  يَُسمَّ َفهل  احلية.  الكائناِت 
نقاٍش  موضوُع  هذا  عدالتِها؟  أم  الطبيعة، 
أم  عميق،  ذكاٍء  حصيلُة  هذا  هل  كذا،  آخر. 
اإلطارِ  في  إدراجه  أينبغي  بالبدائية؟  عالقٌة  له 
امليتافيزيقي أم ال؟ إنها أمورٌ قَيِّمة، حسَب رأيي، 

وتتعلقُ بالشؤوِن الكونيِة التي ينبغي التفكيرُ 
بعلِم  ربُطها  وميكن  كما  حتليلي.  بذكاٍء  فيها 

الوجودِ أيضاً.

أََهمُّ جواٍب ميكن إعطاؤه على هذا السؤال هو 
الدائِم للمهارِة  بالرصِد  الطبيعي  التطورِ  قياُم 
واملقدرة. ومبعنى من املعاني، فكأّن الكوَن يَرُصُد 
ُ ميوَله إلى الكفاءِة والكماِل ضمن  نزوَعه، ويَُبنيِّ
التطورِ  إيضاُح  لنا  فكيف  وإال،  الزمان.  تدفِق 
وكذلك  اإلنسان،  حالِة  إلى  املرتقي  الطبيعيِّ 
فلو  النطاق؟  الضيِق  البشري  اجملتمِع  إلى حالِة 
املواشي،  أو قطعاِن  باألُُسودِ  دائماً  الوسُط  َعجَّ 
أَمكََن  مَلا  عليه؛  وتستولي  فساداً  فيه  تَعوُث 

استمرارُ احلياِة وتطوُّرُها. 

إلى  وصَل  الذي  املذهَل  الطبيعيَّ  التطورَ  إّن 
ظهورِ  أمام  اجملاَل  أفسَح  قد  اإلنسان،  مستوى 
بالضميِر واألخالق. وما معنى ذلك؟  ما يسمى 
عن  التعبير  ميكن  والعدالة!  الرحمُة  معناه 
»لو  التالي:  النحِو  على  املبدأِ  هذا  مضموِن 
والذئُب  احلََمُل  الستطاَع  أحادياً،  الفكرُ  كان 
الكونية.  تََتَستَّرُ  أيضاً  وهنا  معاً«.  العيَش 
أَومَُيِكن أْن يَكُوَن احلََمُل والذئُب أََخَوين؟ أجل، لقد 
ذلك. أي  إمكانيِة  اإلنساِن على  ممارسُة  بَرَهَنت 
يَكُوَن  أْن  استحالِة  على  والعمَل  التفكيرَ  أّن 
الوحشية  )مبدأ  اإلنسان  أخيه  ذئَب  اإلنساُن 
 َّ مفر ال  اضطراريٌّ  هدٌف  هو  الرأسمالية(،  في 
منه لكينونِة اإلنسان. بَْيَد أنَّ ِجّد الذئبِ واحلََمِل 
كان نفَسه في وقٍت ما، وِمن ثَمَّ حصَل التبايُن 
واالنفصال. َفِلَم ال يَتَِّجُه ِكالهما مجدداً صوَب 
نظرياً  ممكنٌ  هذا  إّن  تقدير؟  بأقلِّ  أخويٍة  وحدٍة 

على األقل، وَلطاملا نصادُف أمثلًة دالًّة عليه.

عدِم  مدى  لتبينِي  األمورِ  هذه  إلى  أتطرُق  إني 
نشوئِها  في  الرأسماليُة  تنطلقَ  أْن  جدوى 
التي  جداً،  احملدودِة  األمثلِة  بعِض  من  ووالدتِها 
قد  والتي  الطبيعي،  التطورِ  في  نالحظها 
سنَدُع  هل  ذلك:  من  واألهّم  وحشية.  تُعَتَبرُ 
أمام  الطريقَ  َدت  َمهَّ التي  النشوِء  أمثلَة  جانباً 
مسيرِة التطورِ الطبيعّي، ابتداًء من الطحالبِ 

  من أهم قضايا الكائن احلي 
مستلزمات  أو  االقتصاد  تأمني 
فاالقتصاد  املادية،  احلياة 
التطور  حتقق  ألجل  ضرورة 
احلي  الكائن  فنظام  الطبيعي، 
خالل  من  استمراريته  يؤمن 
وحيصل  حيتاجها  اليت  املواد 
ثم  اخلارجي،  الوسط  من  عليها 
طريق  عن  التغيري  عليها  يطرأ 
التفاعالت الكيماوية، إنه قانون 
الطبيعي  فالتطور  كوني، 
بالتنوع  احلياة  سريورة  يؤمن 

واالختالف

״

״
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ومنها  البرية،  الطحالبِ  إلى  البدائيِة  البحريِة 
إلى  وكذا  الفارعة،  الضخمِة  األشجارِ  إلى 
النظاِم احليوانيِّ الغنيِّ جداً باحليواناِت املتغذية 
تفترس بعضها  التي ال  )احليواناِت  النبات  على 
التي  النشوِء  أمثلِة  من  وهل سنّتخذُ  بعضاً(؟ 
قدوةً  الطبيعيِّ  التطورِ  بسرطاِن  نعتها  ميكننا 
يُحَتذى بها ألجِل حياِة اإلنسان! إني مرغٌَم على 
تبياِن هذه األمورِ كإيضاٍح متهيدّي، لإلشارِة إلى 
أنه ال مكاَن في سياِق التطورِ الطبيعيِّ لألحداِث 
الرأسمالية،  والدِة  نظرياِت  صحَة  تُثِبُت  التي 
على  ينصُّ  الذي  املقلوُب  املبدأُ  ذلك  في  مبا 
العمل،  عن  العاطلني  جليِش  الدائِم  التضخيِم 

بغرِض اإلرغاِم على العمِل بأُجورٍ متدنية.

إّن القوَل باستمرارِ النوع البشري في وجودِه على 
التطورِ  مراحِل  كلَّ  واحتوائِه  اجملتمعية،  أساِس 
الطبيعي في بنيتِه، وحَتَوُّلها إلى ممارسة؛ إمنا هو 
تفسيِر  على  َعِملنا  وإذا  بيولوجي.  تشخيٌص 
الِعلِم دون إصابتِه بَِعدوى ديِن الوضعية، فعلينا 

اإلدراُك يقيناً أّن هذا أيضاً تشخيٌص رائع. 

إمكانيِة  على  التشديُد  عليَّ  شيء،  كلِّ  قبَل 
التطوراِت  من  النمِط  هذا  مثِل  جذورِ  وجودِ 
بحدود؛  وإن  الطبيعي،  التطورِ  سياِق  ضمن 
الطبيعي  التطورِ  ضمَن  نعتها  مبقدورنا  وأنه 
املَرَض  من ضروِب  حّي( بضرٍب  )كنوٍع  لإلنساِن 
البشر  )أَكُل حلوِم  احليثية  البقايا  أو  الشذوذ  أو 
بكلِّ جالٍء  على ضرورِة استيعابِنا  مثالً(. عالوةً 
السياِق  موجودٍ ضمن  غيرُ  النمِط  هذا  مثَل  أّن 
الطبيعي.  للتطورِ  واملتناغِم  املُتَِّزِن  االعتياديِّ 
كما أّن القوَل باستحالِة إنشاِء نظاٍم اجتماعيٍّ 
خصائِص  من  باالستفادِة  الثانية(  )الطبيعة 
طورِها  وفي  عموماً  املدنيِة  في  احليثيِة  البقايا 
الرأسماليِّ خصيصاً، هو ليس مجرد تشخيٍص 
ٌة تقُع على عاتِق األكادمييني  وحسب )وهذه َمَهمَّ
الوقِت نفِسه  املهمِّ في  األِخّصائيني(. بل ومن 
للحياة.  الركُن  املبدأُ  أنه  على  أساساً  تفسيرُه 
وَشوَّهنا  َّفنا  َحر قد  نَكُوُن  العكس،  حاِل  وفي 

شروَحنا االجتماعيَة منذ البداية.

والدة الرأمسالية

والدِة  بشأِن  بروديل  فرناند  شروُح  تستنُد 
وشاملة،  ثاقبٍة  مالحظٍة  قوِة  إلى  الرأسماليِة 
أنه  عن  فضالً  املقارنة.  على  عاليٍة  قدرٍة  وإلى 
يسلُط النورَ على قضيِة األسلوب، أثناَء قياِمه 
فيما  متكامٍل  إطارٍ  ضمن  شروِحه  بتكريِس 
واملدنيِة  والسلطِة  واجملتمِع  بالتاريِخ  يتعلقُ 
وَحِذرٌ  ُمحتاٌط  املكانية. إنه  واألحداِث  والثقافِة 
إزاء املقارَباِت الوضعيِة لألمور. أما كارل ماركس، 
فقد كان يُِصرُّ على الزعِم بجعِل االقتصادِ علماً 
بذاتِه، وذلك ِمن خالِل اتخاذِه من الِعلِم الوضعيِّ 
بحركِة  األعماِق  ومن  ذلك  في  متأثراً  أساساً، 
النصيَب  االعتبارِ  بعنِي  األخِذ  ومع  التنوير؛ 
ال  كونه  ذلك،  في  االجتماِع  لِعلِم  امللحوَظ 
العلميُّ  والزحف. فاجلزُم  احلَبِْو  يزاُل في مرحلِة 
والتقدُم على خطٍّ مستقيٍم قد َعِلقَ في األذهاِن 
منذ أََمٍد سحيق، متاماً كما »الَبسملة«. وبينما 

يصر  كان  ماركس  كارل   
االقتصاد  جيعل  الزعم  على 
خالل  من  وذلك  بذاته،  علًما 
أساًسا  الوضع  من  اختاذه 
األعماق  ومن  ذلك  يف  متأثرًا 
بعني  األخذ  مع  تنوير،  كحركة 
لعلم  امللحوظ  النصيب  االعتبار 
ال  كونه  ذلك،  يف  االجتماع 
والزحف،  احلبو  مرحلة  يف  يزال 
على  والتقدم  العلمي  فاجلزم 
يف  علق  قد  مستقيم  خط 
األذهان منذ أمد سيحقق متامًا 

كما البسملة

״

״
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املنهاج،  هذا  َهدِم  إلى  الرومانسيُة  َسَعت 
انحراِف  في  ذلك  من  النقيض  على  انزََلَقت 
الذهنيِة  األزماِت  بزيادِة وطأِة  لَتَتَسبََّب  اإلرادية، 
نيتشه  مواقِف  تطويرُ  يتم  ال  حيث  أكثر. 
واحللزونيُّ  النسبيُّ  الذكاُء  عليها  يغلُب  التي 
والعاطفي. وتَُعوُث الليبراليُة وتَُصوُل في األرِض 
وبينما  الذهنية.  والعربدِة  البلبلِة  هذه  ضمن 
تَعَمُل الرأسماليُة على حتويِل العلوِم الفيزيائية 
والبيولوجيا(  والرياضيات  الكيمياء  فيها  )مبا 
طريِق  عن  ديٍن  إلى  باألحرى  أو  فلسفة،  إلى 
الواقِع  بتحويِل  تَُقوُم  باملقابل  فهي  الوضعية؛ 
االجتماعيِّ أيضاً إلى فلسفٍة أو ديٍن عن طريِق 

إحرازِها  ومع  االجتاه.  وبنفِس  الليبرالية، 
األيديولوجيِّ  الصراِع  في  النجاَح 

ذلك،  على  بالتأسيِس  أيضاً 
يََتَبّدى وكأّن النظاَم أضحى 

القرِن  حلوِل  مع  كونياً 
التاسِع عشر. في حني 
أنه كان قد أُحِرزَ النصرُ 
االقتصاديِة  احلرِب  في 
قبل ذلك. لِنسهْب في 
االنتقاداِت  هذه  شرِح 

والشروح.

اجملموعاُت  بََحثَت  َلطاملا 
التي  األشياِء  عن  أذهانِها  في 

رغبٍة  في  املاديَة  حاجاتِها  تلبي 
األوليُة  هموُمها  وكانت  لتطويِرها.  منها 
والتكاثِر  واملأوى  الغذاِء  تأمنِي  على  ُمنَصّبًة 
واحلماية. ولتلبيِة متطلباتِها من هذه احلاجاِت 
األساسية، اكَتَفت اجملموعاُت األولى مبا جَتُِده من 
َنت  وأَمَّ واملغارات،  الكهوِف  في  وسكَنت  قُوت، 
البحيراِت  تخوِم  على  لنفِسها  أفضل  حمايًة 
األمِّ  منزلِة  بأولويِة  واعَترََفت  الغابات،  ووسَط 
املنجبة. ومع مرورِ الزمن، تدخُل مزاوَلُة الصيِد 
أيضاً في األجندة. فدافُع تأمنِي احلماية، والرغبُة 
في التغذي على اللحوِم قد أدَّيا إلى تطويِر هذه 
مرحلٍة معينٍة من  الثقافة. لكن، وابتداًء من 
واحلزازيات،  التوتِر  مالحظُة  باملقدورِ  اجملتمعية، 

وبالتالي تصاُعِد سياقاٍت مختلفٍة من التطورِ 
الثقافيِّ بني املرأِة املهتمِة أساساً بجمِع الثمارِ 
والرجِل الذي احَترََف مهنَة الصيِد باألكثر. وبناًء 
منهما،  كلٍّ  لدى  اجلانبِ  األحاديِّ  التطورِ  على 
من  األسد«  »الرجِل  ثقافُة  رويداً  رويداً  تتعززُ 
ثقافُة  الثانيِة  اجلهِة  في  تتكرُس  بينما  جهة، 
أُولى  لبناُت  تُوَضُع  وهكذا  البقرة«.  »املرأِة 
املفاهيِم االقتصاديِة املتباينة. تَبُلُغ ثقافُة املرأِة 
الغنى  إّن  كما  النيوليتي.  العصِر  في  ذروتَها 
أنواِع النباِت واحليواِن الذي ظهرَ  لشتى  الوفيرَ 
بعَد العصِر اجلليديِّ األخير، أي ابتداًء من أعواِم 
سلسلِة  حوافِّ  على  وخاصًة  ق.م،   15000
َد السبيَل  جباِل زاغروس – طوروس؛ قد َمهَّ
لتصورِ حياٍة أَشَبُه ما تَكُوُن باجلنة. 
هذا التطورُ االجتماعيُّ البارز، 
سيستمرُ في وجودِه كنهٍر 
رئيسّي، مع تََبدُّلِه ضمن 
املكتوِب  التاريِخ  سياِق 
لَِيترَُك  واملدنية؛ 
العوملِة  على  بصماتِه 
وما  الراهن.  يومنا  في 
املعتِمَدةُ  املستجداُت 
اللغويِة  اجملموعاِت  على 
الراهن،  يوَمنا  بلَغت  التي 
ذاك  ثمارِ  من  ثمرة  سوى 

العصر.

بشأِن  قوُله  ميكُن  الذي  املهمُّ  الوحيُد  األمرُ 
التاريخيِة  املرحلِة  هذه  خالل  الرأسماليِة 
قد  الصيِد  ثقافَة  أّن  هو  للبشرية،  الطويلِة 
َحوََّلت الرجَل شيئاً فشيئاً إلى حاكٍم مهيمن. 
النيوليتيُة  فالثقافُة  تشخيُصه،   َّ مَت وحسَبما 
عليها  يَغلُب  أعواِم 10 آالف ق.م  في  الراسخُة 
طابُع املرأة. فاخلروُج في مرحلِة القطِف واجلمِع 
في  منها  بالقرِب  واالستقرارُ  الكهوف،  من 
النباتيِة  البذورِ  وزرُع  باخِليام،  الشبيهِة  األكواِخ 
إلى  الزمِن  مع  أفضى  قد  ذلك  كلُّ  وإكثارُها؛ 
املُعطياِت  خالِل  والقروية. ومن  الزراعيِة  الثورِة 
واحلفرياِت  التنقيباِت  جميُع  عليها  دلّت  التي 

من المعلوم  أن 
مفردة –أكو نوموس- 

تعني في اليونانية قانون العائلة، 
أو قانون الساللة، فقد ولد االقتصاد 

حصيلة نشوء العوائل الزراعية األولى 
المستقرة، بالتمحور حول المرأة والوصول 

إلى إمكانية االحتفاظ بالغالل 
وتخزينها وإن بنطاق محدود 

جدًا.
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أّن هذه  نالحُظ  راهننا،  اجلاريِة في  األركولوجيِة 
أصقاِع  جميِع  في  باألرجِح  تََطوَّرَت  الثقافَة 
القوِس  في  وباألخصِّ  العليا،  ميزوبوتاميا 
طوروس   – زاغروس  جباِل  لسلسلِة  الداخليِّ 
أمانوس  غرزان،  برادوست،  منطقِة  )ثقافُة 
الوسطى،  طوروس  جلباِل  الداخليُة  والسفوُح 
فائُض  نواال جوري، جايونو، جمي خاالن(. وكان 

اإلنتاج يُدََّخر، وإن بنطاٍق محدود جدًّا.

ال  املضمون،  حيث  من  االقتصادِ  إرجاُع  ميكن 
االصطالح، إلى هذا النمِط من االدّخار، والذي رمبا 
يحصُل ألوِل مرة. فمثلما هو معلوم، فإّن مفردةَ 
في  تَعني   ”eko-nomos “أكو–نوموس 

قانون  أو  العائلة،  “قانون  اليونانية 
االقتصادُ  وُلَِد  فقد  الساللة”. 

العوائِل  نشوِء  حصيلَة 
املستقرِة  الزراعيِة األولى 
املرأة،  حوَل  بالتمحورِ 
إمكانيِة  إلى  والوصوِل 
بالغِالل،  االحتفاِظ 
بنطاٍق  وإن  وتخزينها 
وفي  جدًّا؛  محدود 

الِغالُل  تلك  مقدمتِها 
تهترئُ  وال  تتلُف  ال  التي 

االدخارَ  بسهولة. لكّن هذا 
العرِض  أو  التجارِة  ألجِل  ليس 

العائلة. يبدو  ألجِل  بل  السوق،  في 
أّن هذا هو االقتصادُ اإلنسانيُّ طابعاً واحلقيقيُّ 
التكديُس  يَِصيرَ  أْن  تالفي   َّ مَت فقد  مضموناً. 
عبر  وذلك  واجلشع،  بالطمِع  يهددُ  خطٍر  عاِمَل 
جميِع  في  بكثرٍة  والهدايا  العطايا  ثقافِة  رواِج 
الطمع”  يَُعلُِّم  “املال  مبدأَ  أّن  ويبدو  األرجاء. 
يتأتى من تلك احلقبة. إّن ثقافَة العطايا شكٌل 
اقتصاديٌّ مهّم، ويتواءُم مع نََسِق وتناغُِم تََطوُّرِ 

اإلنساِن ألقصى احلدود.

هذه  من  القرابني  ثقافِة  ابتداُء  وميكن  هذا 
احلقبة. ومن املفهوِم أْن ناُلِحَظ تََطوُّرَ مصطلِح 
اجملموعاُت  تُِكنُّه  الذي  للتقديِر  كنتيجٍة  اإللهِ 

حيال هوياتِها، وتبجيِلها إياها، وكأوِل تعبيٍر عن 
امتنانِها إزاَء العطاِء املتزايد. فالعطاُء يقتضي 
منبِعه  في  الستنادِه  ونظراً  والشكران.  احلمَد 
إلى التطورِ التدريجيِّ احلاصِل في منِط التجمع، 
الهويِة على اجلماعة، والسموَّ بها،  فإّن إضفاَء 
أنها  على  وتقدميَها  واخلشوع،  والعبادةَ  والدعاَء 
ذلك  كلُّ  الذهني؛  للعاَلِم  املتصاعُد  التقدُم 
وثيقٍة وغائرٍة  ُعرىً  ثقافيًة على  يَُشكُِّل عناصرَ 
مع الثورِة الزراعية. وتُؤَكُِّد اللُّقى األثريُة صحَة 
ملموٍس  وبشكٍل  صارخ.  نحٍو  على  الرأِي  هذا 
و«األّم  »اإللهة–األّم«  فمصطلحا  أكثر، 
املقدسة« البارزان هما عاِمالن مؤثِّران في تأكيِد 
صحِة ذلك. وأشكاُل املرأِة الواسعُة االنتشارِ 
التي  املؤثِّرات  مقدمِة  في  تأتي 

تَُبرِهُن صواَب هذه احلقيقة.

طاملا  الذي  اخلطرَ  لكّن 
َحلَّ  قد  ُمهاباً  كان 
أصبَح  فعندما  الحقاً. 
فائِض  استهالُك 
مع  املتزايِد  اإلنتاِج 
التقدِم الذهنيِّ وتراكُِم 
التجربِة أمراً عسيراً عن 
بالعطايا،  مبادلتِه  طريِق 
َُّجُل الصيادُ املتأهُب  يَُقوُم الر
التجارِة  في  بالتفكيِر  كعادتِه 
ذلك  ِّزُ  ويَُعز الزائدة،  الكمياِت  بهذه 
األصلية.  مهنتِه  جانبِ  إلى  ثقافتِه  ضمن 
مناطقَ  في  املكدَّسِة  اخملتلفِة  الغالِل  فَتراكُُم 
املسماِة  الظاهرِة  بِدَء  َفرََض  قد  مختلفٍة 
بالتجارة. فماهيُة تبادِل احلاجِة من الغالِل على 
ارَ كمهنٍة  والتُّجَّ التجارةَ  وَلََّدت  نحٍو أفضل، قد 
للعمل. وتتم  بارزٍ  اجتماعيٍّ  تقسيٍم  كثاني  أو 
شرعنُتها، وإن بَوَجٍل واستحياء. ذلك أّن الِغالَل 
والذي  العمل،  تقسيَم  معها  ي  تَُنمِّ املنقولَة 
مُيَكُِّن بدورِه من تأمنِي إنتاٍج أفضل وحياٍة أغنى. 
عندما تتضاَعُف الغالُل والنسيُج في طرٍف ما، 
آخر،  طرٍف  في  بوفرٍة  املعدِن  مكامُن  وتتواجُد 

تغدو التجارةُ أمراً قَيِّماً وذا أهمية.

يشير التاريخ إلى 
انتشار التجارة بدءًا من 

أعوام 4000 ق.م حيث نعثر 
على مستوطنات تجارية منتشرة 

حول مدينة أوروك التي هي أول دولة 
مدينة وكذلك على طول الخط من 
عيالم الواقعة في جنوب غرب إيران 
إلى المناطق المعروفة اليوم آالزغ 

–ومالطية- في ميزوبوتاميا 
العليا.
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من  بدءاً  التجارِة  انتشارِ  إلى  التاريُخ  يشيرُ 
على مستوطناٍت  نعثرُ  أعواِم 4000 ق.م. حيث 
القائمِة  احلضارِة  مع  باالرتباِط  منتشرٍة  جتاريٍة 
أوروك،  مدينِة  حوَل  السفلى  ميزوبوتاميا  في 
التي هي أوُل دولِة مدينة )4000 – 3000 ق.م(، 
وكذلك على طوِل اخلطِّ من عيالم الواقعِة في 
جنوِب غربي إيران إلى املناطِق املعروفِة اليوم بـ 
أالزغ Elazığ ومالطية في ميزوبوتاميا العليا. 
االستعمار.  أبواِب  أُولى  مصاريُع  تُفَتح  وهكذا 
إننا نشاهُد قبل ذلك وجودَ استيطاِن الُعَبيدي 
األولى  البطرياركيُة  األبويُة  ُعَبيد  آل  )ثقافُة 
املالَحظُة قبَل نشوِء الدولة( كثقافٍة مهيمنٍة 
قبَل عهِد أوروك )5000 – 4000 ق.م(. يتداخُل 
فمقابَل  معاً.  والتجارِة  االستيطاِن  نشوُء 
األوعيِة والصحوِن الفخاريِة ومنتجاِت النسيج، 
األغلب.  على  واألخشاِب  املعادِن  نقُل  يتمُّ  كان 
وظهورِ  التجارِة  نشوِء  مع  السوُق  وتََتَشكَُّل 
تقدمِي العطايا والقرابني  التُّّجار، وتََتَحوَُّل مراكزُ 
تسميُة  ميكننا  وهنا  أسواق.  إلى  رويداً  رويداً 
التاجِر الذي يتفردُ بوضِع السعر البدائيِّ لِقَيِم 
سلِع املناطِق اخملتلفِة بـ”الرأسماليِّ البدائي”. 

ذلك أنه، وبفضِل إمكانيِة حتديِد األسعار، ينجُح 
في تكديِس سلٍع َعِجزَ سابقوه عن ُمراكمتِها.

وازديادَ  السلِع  تبادَل  أّن  إلى  ثانيًة  التنويُه  عليَّ 
مرحلِة  لظهورِ  الطريقَ  دا  مهَّ قد  التجارِة  نفوذِ 
ِمن  بعُد  االنتقاُل  يتم  َلم  مرة.  ألوِل  ِع  التََّبضُّ
تزاُل  ال  حيث  املقايضة،  إلى  العطايا  اقتصادِ 
بالنسبِة  األساس  هي  االستخداِم  قيمُة 
تلبيَة  تَعني  االستخداِم  وقيمُة  للمجتمع. 
القيمُة األصليُة  السلعِة حلاجٍة ما. وهذه هي 
اصطالٌح  املقايضَة  إّن  اإلنسان.  إلى  بالنسبِة 
صياغُة  مبكان  األهميِة  ومن  اجلدل،  حوَله  يَكثرُ 
إجالَس  إّن  رأيي،  فحسَب  لها.  صائٍب  تعريٍف 
جداٍل  موضوُع  املقايضِة  أساِس  في  الكدِح 
بشأِن  ماركس  حتليُل  ذلك  في  مبا  وِسجال، 
حتتوي  املقايضة  أّن  ذلك  أيضاً.  املوضوِع  هذا 
ُعرَِّفت  سواٌء  دائماً،  املضارَبِة  جانَب  ثناياها  في 
تاجٍر  أوَل  أّن  العينّي. لَِنفَتِرْض  أم  َّدِ  اجملر بالكدِح 
من أوروك قد َهمَّ الستبداِل الصحوِن الفخاريِة 
على  املستوطناِت  إحدى  في  واملعادِن  باألحجارِ 
ن سُيبادِر  ضفاِف نهِر الفرات. ولدى التساؤِل عمَّ
إنّها  يُقاُل:  فقد  التبادل،  قيمِة  حتديِد  إلى  أوالً 
أوالً،  املتبادَِل  االحتياِج  درجِة  مبوجبِ  سُتَحدَّدُ 
درجُة  كانت  فإذا  ثانياً.  التاجِر  مبادرِة  ومدى 
التاجِر تَسعيرُ  عالية، فسَيكُوُن مبقدورِ  الطلبِ 
بضاعتِه كما يشاء. فبدالً من استبداِل واحدٍة 
واحدٍة  وبكلِّ سهولة، استبداُل  مُيِكُنه،  باثنتني، 
بأربعة؛ ذلك أنه ما من مؤثٍر ميكنه صدُّه أو ردُعه 
عن ذلك إال ضميرُه، أو باألحرى قُوَّتُه. إذن، واحلاُل 

هذه، أين يبقى دورُ الكدح؟

الرأمسالية واالستغالل

ال أنفي دورَ عاِمِل الكدِح كلياً هنا، ولكني أصرُّ 
وميكن  هنا.  األساَس  وال  احملَُدِّدَ  ليس  أنه  على 
تبادِل  عملياِت  جميِع  في  األمِر  هذا  مالحظُة 
التبادُل  يتحققُ  قد  التاريخ.  طوِل  على  السلِع 
مبا يكاد يعادُل قيمَة الكدِح في بعِض األوقات، 
بيِع  في  املُتََّبَعِة  احلرِة  باملنافسِة  ارتباطاً  وذلك 
وشراِء السلع. إال أنه تبادٌل بني الكدِح والقيمة، 

على  الرأمسالية  تعمل 
مبا  الفيزيائية  العلوم  حتويل 
والرياضيات  الكيمياء  فيها 
أو  فلسفة  إىل  والبيولوجية 
طريق  عن  دين  إىل  باألحرى 
الوضعية، فهي باملقابل تقوم 
االجتماعي  الواقع  بتحويل 
طريق  عن  دين  أو  فلسفة  إىل 
االجّتاه،  وبنفس  الليربالية، 
وكأنه قد أحرز النصر يف احلرب 

االقتصادية قبل ذلك.

״

״
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فقط.  النظريِّ  الصعيِد  على  يسري  ما  وغالباً 
املُضارَبة.  فهي  العملي،  الواقِع  في   ُ املَُعنيِّ أما 
البضائِع  تكديُس  يتراكُم  احلاالت  بعِض  وفي 
إلى ما حتِت  بشكٍل مفرط، فَتنَخِفُض قيمُتها 
الصفر. وفي احلاالِت التي تقتضي كدحاً إضافياً 
للعيان  يتبدى  البضائع،  تلك  استهالِك  ألجِل 
باعتبارِ  هنا،   ٍ ُمَعنيِّ بقسطاٍس  ليس  الكدَح  أّن 
قد  الكدِح  قيمَة  أّن  القوَل  نستطيَع  لن  أننا 
في  احملظوِظ  التاجِر  مقدرةَ  أّن  كما  انعَدَمت. 
ُمَعيِّنٌة  والتَّرَف  الزيادِة  أو  والفاقِة  الَعَوزِ  خلِق 
أيضاً. بَْيَد أّن البضائَع تُنَتُج ببضائَع أخرى. وكلُّ 
بضاعٍة قد أُنتَِجت حصيلَة تراكِم كدِح وخبرِة 
السياِق  َمرِّ  على  اجملهولني  الكادحني  من  اآلالِف 
أيُة آليٍة سوف تَفي الثمَن الذي  التاريخي. إذن، 
ه أصحاُب الكدِح اجلامد هؤالء؟ وعندما  يستحقُّ
بل  املبدعني،  احِلرَفِيِّني  حصَة  ذلك  إلى  نُِضيُف 
الالزمة؛  االجتماعيِة  األنشطِة  جميَع  وحتى 
ثمنٍي  ِسعٍر  وجودُ  املمكِن  غيِر  ِمن  أنه  فسنجُد 
احليوّي، ومن غيِر  بالكدِح  الكدِح املسمى  لنوِع 

املمكِن بالتالي حتديُد سعٍر له.

السياسيِّ  االقتصادِ  وزيُف  عيُب  يَتَِّضُح  هنا 
وهولندا  إنكلترا  أّن  املعلوِم  فمن  اإلنكليزي. 
فيهما  الرأسماليُة  أحرزَت  بلَدين  أوُل  هما 
على  الشرعيُة  تُضفى  فلكي  كنظام.  جناَحها 
نظريٍة  ذريعٍة  إلى  احلاجُة  تَكُوُن  الرأسمالية، 
القصوى  األهميَة  بالذكِر  أولياً. ونخصُّ  شرطاً 
لصياغِة نظريٍة معقولٍة ومقبولٍة ألجِل طمِس 
َة  َمَهمَّ فإّن  حقيقِة ظاهرِة ربِح املضاربة. وهنا، 
امليثولوجيِّ  السردِ  من  جديدٍة  نسخٍة  طرِح 
وَقََعت على  األوائل، قد  أوروك  جُتّارِ  لديِن  املماثِل 
السياسيِّ  االقتصادِ  بعلماِء  ون  يَُسمَّ َمن  عاتِق 
مبتكرو  سوى  ضمنياً  هم  ما  والذين  ظاهرياً، 
الديِن اجلديِد للرأسمالية. أي أّن ما ِصيَغ وأُنِشئَ 
دينٌ  تدريجياً  ظهرَ  بل  سياسياً،  اقتصاداً  ليس 
ومذاهِبه  املقدَِّس  بكتابِه  ِحلَّتِه:  بكلِّ  جديدٌ 
إّن  دين.  كل  في  احلاُل  هي  مثلما  املتفرعة، 
إخفاِء  بغرِض  ِصيَغ  قد  السياسيَّ  االقتصادَ 
الطابِع املضارِِب للرأسمالية )تكديس البضائِع 

ألجِل التالعب باألسعار، واالستفادة من الفوارق 
النهَب  يفوق  والذي  واملناطقية(،  اإلقليمية 
والسلَب الذي قاَم به األربعون حرامي املتمرسون 
زيفاً  األكثر  اإلجنازُ  إنه  مضاعفة.  بأضعاٍف 
الذكاُء التصورّي. ونظريُة  ابتكره  ونهباً، والذي 
اصطيادٍ  أداةُ  الشأِن هي  هذا  في  الكدِح  قيمِة 
في  الفضوُل  مَيَتِلكُني  وفعالً،  غير.  ال  سديدة، 
بأّن  قناعٍة  على  إني  انتقائِها.  كيفيِة  معرفِة 
الكادحني.  إلهاُء  هو  ذلك،  وراء  األوليَّ  الدافَع 
يتمالْك  َلم  ماركس  كارل  مثُل  شخٌص  فحتى 
عِم في فخِّ  الطُّ نفَسه من املشاركِة في وضِع 
ُه  أُوَجِّ املريرةُ عندما  اآلالُم  االصطياد. تَخَتِلُجني 
شكوِكنا  عن  اإلعراَب  أّن  إليه. إال  االنتقادَ  هذا 
كحدٍّ  للِعلم  احتراِمنا  دواعي  ِمن  هو  وظنونِنا، 

أدنى.

وإْن َعِملْنا على شرِح هذه النقاِط أكثر، ميكننا 
قوُل ما يلي:

نصادُف حصوَل النقلِة التجاريِة الثانيِة الكبرى 
املستوطناِت  في  متمثلًة  التاريخيِّ  اجملرى  في 
ق.م.   2000 أعواِم  من  اعتباراً  اآلشورية، 

خطوتها  املدينة  خطت  لقد 
السفلى  ميوزوبوتاميا  يف  األوىل 
والتمايز  التمدن  حركة  بدء  مع 
مدينة  يف  والتدول  الطبقي 
الثانية  خطوته  وخطت  أوروك، 
والتمدن  التجارة  بدء  مع  العمالقة 
خطوتها  أما  وأويونيا،  فينيقيا  يف 
يف  فخطتها  الكربى  الثالثة 
األراضي اليت شهدت توفر ونضوج 
الذكر،  اآلنفة  الشروط  مجيع 
إيطاليا  من  كل  يف  حالتها  بأفضل 
جتسدت  حيث  وإنكلرتا،  وهولندا 

يف انتظار االقتصاد الرأمسالي

״

״
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استبداديٍة  ِمن  ما  إنّه  القوُل:  وباستطاعتِنا 
التجارِة  على  باالعتمادِ  مدنيتِها  صرَح  َشيََّدت 
في  احلاُل  هي  ما  بقدرِ  التجارية،  واملستوطناِت 
مع  الرأسماليِة  روابَط  أتناوُل  )سوف  آشور 
الالحقة(. إّن آشور هي  الفصوِل  السلطِة في 
َخت مستوطناتِها  ورسَّ التجارةَ  زاوَلت  قوٍة  أوُل 
 600  –  2000( عهِدها  في  مستوياتِها  بأرقى 
عوملة  )حسب  عاملية  أبعاداً  بها  بالغًة  ق.م(، 
ذاك العصر(. وبالرغِم من املهارِة القصوى التي 
متيزَ بها التجارُ الفينيقيون، الذين اعتمدوا على 
املدنيِة املصريِة في شؤوِن التجارِة واالستيطاِن 
خالل احلقبِة عيِنها على وجهِ التقريب؛ إال أنهم 
املضمار. وفي  الثانيِة في هذا  املرتبِة  ظلوا في 
قد  أيضاً  والبرتغال  هولندا  فإّن  إنكلترا،  جوارِ 
وذلك  الِقَيم،  من  يَُصدَُّق  ال  هائالً  كّماً  نهَبتا 
بأعتى  املشحونِة  التجارِة  على  قاَمتا  كقوتنَي 
البحِث  ولدى  واجلبروت.  الطغياِن  أشكاِل 
والتنقيبِ في تاريِخ الغنى اآلشوريِّ والفينيقيِّ 
فسَيكُوُن  والطغيان،  التجارِة  مع  املتداخِل 

مثاَلني  أفضَل  كونِهما  استشفاُف  باإلمكاِن 
حذَت حذوَهما املستوطناُت األوروبية )إسبانيا، 
وبلجيكا،  فرنسا،  إنكلترا،  هولندا،  البرتغال، 
ويفتخرون  اآلشوريون  يَعَتدُّ  فَلطاملا  وغيرها(. 
ببناِء جدراِن األسوارِ والقالِع من جماجِم البشر. 
ُسوها  وال تفتأُ أخالُق وثقافُة احلياِة تلك، والتي أَسَّ
على دعائِم النهبِ والسلب، تَكُبُت أنفاَس لبنان 
أْن  من  بنفَسيهما  ينجوان  ال  اللذَين  والعراق، 
َلم  وكذا،  ضراوة.  األكثر  احلروب  ساحَة  يَكُونا 
يَكُن عبثاً هدُم قرطاجة )املستوَطنُة التجاريُة 
الرومانية،  اجلمهوريِة  يِد  على  الفينيقية( 
زراعياً.  حقالً  وَصيَّرَتها  باألرِض  سوَّتها  عندما 
 َّ شر نينوى  بتدميِر  عبثاً  امليديون  يَُقْم  َلم  كما 

تدمير )612 ق.م(، وحتويِلها إلى أطالٍل وخراب.

ينبغي االنتباه إلى املدنياِت التجارية. حيث يأتي 
باألحرى حمايُة  أو  وأَمُن مستوطناتِهم،  التجارُ 
وراَء  األوليِة  األسباِب  مقدمِة  في  مصاحلهم، 
نشوِب احلروِب وتأسيِس الدول على َمرِّ التاريخ. 
والكلُّ على يقنٍي بأّن األسباَب اجلوهريَة للحروِب 
التي ال تزال مندلعًة اليوم في الشرِق األوسط، 
أنها  )َلكَم هو مؤسٌف  البترول  إلى جتارِة  تَُعودُ 
التجارية  احلروِب  أُولى  فتيِل  بإشعاِل  ابتدأَت 
أشكالِها  بأكثِر  اليوم  حتى  تَُخوُضها  لَِتبقى 
مفردِة  من  يَنَحِدرُ  “العراق”  واسُم  ضراوة. 
األمثلِة  من  الكثيِر  سردُ  وميكننا  “أوروك”(. 

األخرى، ولكنْ، ال داعي لذلك.

أثناء  الريادِة  في  التجارِة  دورَ  نالحُظ  أخرى  مرةً 
التوجهِ قُُدماً صوَب الرأسمالية، ونرصُد انتقاَل 
ومدنيُة  التجارةُ  أوروبا. تُِعيُد  إلى  املدنيِة  مركِز 
التجارِ ذات املركِز الشرِق أوسطي إجنازَ نقلتِها مع 
ظهورِ اإلسالِم في العصورِ الوسطى. فحصيلَة 
ومبَِعّيِة  بالذاِت  خديجة  بني  املتناميِة  املنافسِة 
بعد،  فيما  زوجها  أصبَح  الذي  محمد  عامِلها 
وبني التجارِ واملُرابني اليهود والتجارِ السريانيني 
ذوي األصوِل اآلشورية؛ فإنهما يلجآن إلى العنِف 
التجارية املعتمدِة على  في بناِء أرضيِة املدنيِة 
األوسط  الشرِق  مدائُن  واملدينة. وتشهُد  مكة 

إن أول تاجر من أوروك قد هّم 
الفخارية  الصحون  باستبدال 
إحدى  يف  واملعادن  باألحجار 
ضفاف  على  املستوطنات 
التساؤل  ولدى  الفرات  نهر 
حتديد  إىل  أواًل  سيبادر  عّمن 
إنها  يقال:  فقد  التبادل؟  قيمة 
االحتياج  درجة  مبوجب  ستحدد 
املتبادل. ومدى مبادرة التاجر، 
عالية  الطلب  درجة  كانت  فإذا 
تسعري  التاجر  مبقدور  فسيكون 

بضاعته كما يشاء

״

״
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بالتفافِها حوَل  أخرى،  انتعاٍش مرةً  القدمِي فترةَ 
التجارِة حتت غطاِء الديِن اإلسالمي. ومع انهزاِم 
شبكًة  يُِقيُمون  والساسانيني،  البيزنطيني 
مقدمتِها  وفي  الكبرى،  واألسواِق  املدائن  من 
شبكُة  ودمشق. وتزدهرُ  القاهرة،  بغداد،  حلب، 
طوِل  على  بامتدادِها  عامليًة  لَِتكُوَن  التجارِة 
اخلطِّ ِمن الصنِي إلى احمليِط األطلسي، ومنه إلى 
أسواُق  وتنتشرُ  أفريقيا.  ومقاطعاِت  أندونيزيا 
اليهودُ  لَِيحظى  واسع،  بشكٍل  والبضائِع  املاِل 

واألرمُن والسرياُن مبكتسباٍت ماليٍة عظمى.

السوق واالقتصاد

بشكٍل  اإلرِث  هذا  إلى  األوروبيُة  احلضارةُ  ترتكزُ 
ثقافَة  أّن  على  التاريُخ  يَشَهُد  حيث  كلي. 
التجارِ  يِد  أجَنَزَت نقلًة أخرى على  التي  التجارة، 
إلى  انَتَقَلت  قد  األوسط،  الشرِق  في  املسلمني 
بريادِة  عشر  الثالِث  القرِن  من  اعتباراً  أوروبا 
ويُعزى  وفلورنسا.  جنوى  اإليطاليَتني  املدينَتني 
إلى  املدينَتني  هاتنَي  ِغنى  في  األوليُّ  السبُب 
أوروبا  فيما بني  التجارةَ  تَرُودان  إذ  والتجارة،  املاِل 
السادِس  القرِن  حلوِل  حتى  األوسط  والشرِق 
والتي  التاريخ،  األولى في  املرةُ  عشر. وَلرمبا هي 
للرأسماليِة  متواضعاً  جناحاً  فيها  قان  حُتَقِّ
الصعيِد  على  سواٌء  املدينة،  مستوى  على 
الرائجِة  وللقرصنِة  امليدانّي.  أو  االصطالحيِّ 
األسعارِ  الحتكارِ  وكذلك  املتوسط،  البحِر  في 
في  رئيسيٌّ  دورٌ  والغربيِة  الشرقيِة  بني ضّفَتيه 
تتنامى متاشياً مع  أّن املضارَبَة  ذلك. فضالً عن 
وحينما  والطغيان.  االستبدادِ  ظلِّ  في  ذلك 
تُفضي التجارةُ إلى رأِس املال، ويفضي رأُس املاِل 
إلى  والسوُق  السوق،  إلى  واملدينُة  املدينة،  إلى 
اتساِع آفاِق املضاربة؛ حينها يَكُوُن فجرُ املدنيِة 

الرأسماليِة قد بَزَغ.

في  املرحلِة  هذه  ِمن  رٌ  منوذٌج مصغَّ ُشوِهَد  وقد 
عصِر أثينا–روما الكالسيكي )500 ق.م – 500 
في  املاِل  رأِس  انتصارِ  بلوِغ  عدِم  سبُب  م(. أما 
الزراعة،  كفِة  رََجَحاِن  إلى  فَيُعودُ  العصر،  ذاك 
في  مهزومني.  الدينيِة  احلروِب  من  وخروِجهم 

دوِل  للرأسماليِة في  الناجحَة  التجربَة  أّن  حني 
أعواِم  في  شوِهَدت  والتي  اإليطالية،  املدائِن 
بسرعٍة  االنتشارِ  تتأخر عن  َلم   ،1600 – 1300
أوروبا. بينما كانت  صوَب شماِل وشماِل غربي 
أما  قبَلها.  إسبانيا  دََخَلت  قد  الرأسماليُة 
التجارِة  ومهنُة  التجارُ  قطَعها  التي  املسافاُت 
بالقصيرة، فقد دفَعتهم  خالل مسيرٍة ليست 
ابتداًء من القرِن السادِس عشر، وألوِل مرة، إلى 
على  املكاسبِ  بإجنازِ  والبدِء  املدن،  آفاِق  تخطي 

صعيِد البلدان.

العاملي،  النطاِق  على  سوٌق  تََشكَّلت  وهكذا 
أفريقيا  على  االستعماريُة  الهيمنُة  وبُِسَطت 
العثمانية،  اإلمبراطوريُة  َشت  وُهمِّ وأمريكا، 
طريِق  عن  والصنِي  الهنِد  إلى  الوصوُل  ليتمَّ 
تََسارَع  كما  أفريقيا.  وجنوِب  األطلسي  احمليِط 
انتشارُ حركِة التمدِن في أرجاِء أوروبا. وألوِل مرٍة 
َشرََعت املدُن جَتَهُد للتغلبِ على الزراعة. وحَتَوََّلت 
املََلكياُت اإلقطاعيُة إلى دوٍل مونارشيٍة عصرية. 

إن آشور هي أول قوة زاولت 
مستوطناتها  ورسخت  التجارة 
عهدها  يف  مستوياتها  بأرقى 
بها  بالغة  ق.م   600 اىل   2000
عوملة  حسب  عاملي،  أبعادًا 
ذلك العصر وبالرغم من املهارة 
التجار  بها  متيز  اليت  القصوى 
على  اعتمدوا  الذين  الفينيقيون 
شؤون  يف  املصرية  املدينة 
خالل  واالستيطان  التجارة 
التقريب  احلقبة عينها على وجه 
إاّل أنهم ظلو يف املرتبة الثانية 

يف هذا املضمار
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أما الدولُة العثمانيُة التي تَُعدُّ آِخرَ إمبراطوريٍة 
إسالمية، فتكبَدت الهزميَة تِلَو األخرى. كما أّن 
النهضة كانت بدأت من إيطاليا أيضاً في القرِن 
الرابِع عشر، لتنتشر منها إلى عموِم أوروبا. في 
حني أّن حركَة اإلصالِح الديني تَكَلََّلت بالنجاِح 
في البلدان الشماليِة من أوروبا. وألوِل مرٍة تَخُبو 
ذلك  من  واألهمُّ  الدينية.  احلروِب  عصِر  شعلُة 
انتقاُل كلِّ الِقَيِم الثقافيِة واحلضاريِة إلى أوروبا 
من  وحتى  بل  اإلسالم،  بالدِ  الهند،  الصني،  ِمن 
من  العصرية  الدولُة  لتنشأ  وأمريكا؛  أفريقيا 

جهة، وتُوَلد القوميات من اجلهِة األخرى.

النصر،  نحو  الرأسماليُة  تتوجُه  عندما  إذن، 
تاريٍخ وثقافٍة  فإنها تَسَتِنُد في ذلك إلى هكذا 
وتكاُمٍل  سياسيٍّ  ونفوذٍ  ومدنيٍة  جتاريٍّ  وإرٍث 
عامليٍّ معروٍض للمزاودة. فهل مُيِكُن التوجُه نحَو 
الظروِف  هذه  نضوِج  دون  الرأسمالي،  االقتصادِ 
ِمن  دعَك  بل  عليها؟  االعتمادِ  ودون  التمهيدية، 
وجودِ  تََصوُّرُ  ميكن  فهل  ذلك،  إمكانيِة  مدى 

املدنيُة خطوتَها  لقد خَطت  املاِل حينها؟  رأِس 
بدِء حركِة  السفلى مع  األولى في ميزوبوتاميا 
مدينِة  في  والتدوِل  الطبقي  والتمايِز  التمدِن 
مع  العمالقَة  الثانيَة  خطوتَها  وخَطت  أوروك، 
أما  وإيونيا.  فينيقيا  في  والتمدِن  التجارِة  بدِء 
خطوتُها الثالثُة الكبرى، فخَطتها في األراضي 
الشروِط  جميِع  ونضوَج  رَ  توفُّ شهَدت  التي 
اآلنفِة الذكر بأفضِل حاالتِها في كلٍّ من إيطاليا 
انتصارِ  في  َدت  جتسَّ حيث  وإنكلترا؛  وهولندا 
كافِة  في  انتشرَ  الذي  الرأسمالّي،  االقتصادِ 
أرجاِء العالِم بناًء على حركِة التجارِة والتمدِن 
ومضاداً  لألسواِق  عابراً  باعتبارِه  العظيمة، 
لها. وهذا هو الواقُع الذي ال نزاُل نشهُده اليوم 

بزعامِة الوالياِت املتحدِة األمريكية.

االقتصادَ  “أّن  على  بروديل  فرناند  يُِصرّ  عندما 
الرأسماليَّ مضادٌّ للسوق، وأنه َشكٌل اقتصاديٌّ 
املَتَحكِِّم  املضارِِب  االحتكارِ  على  يعتِمُد 
فإنه  الكبرى”؛  التجارِة  مجاِل  في  باألسعارِ 
بذلك يَكُوُن أقرَب من كارل ماركس إلى احلقيقِة 

فيما يخصُّ الواقَع الذي يسمى باالقتصاد.

إننا نشاهد من خالِل ِمرآِة التاريخ نوعاً أو شكالً 
إلى سلطة،  وقد حتول  االقتصاديِّ  النشاِط  من 
وطوَّرَ السوَق في بنيتِه إلى أقصى احلدود، وباَشرَ 
في التحكِم بالريِف تدريجياً وفي توجيِهه من 
االجتماعيِّ  الرقيِّ  من  أجواٍء  ظلِّ  في  املدينة، 
الدينية  الروابِط  منزلُة  فيه  انحطت  الذي 
الثانية؛  الدرجِة  إلى  األخالقيِة  والضوابِط 
ليستولَي على السلِع املتكدِّسة اعتماداً على 
باأليديولوجيا.  املُغلَّف  الدقيق  والسلب  النهب 
ال ريَب في أّن انعكاَس االستيالِء بشكِله اجلديد 
مبوجبِ  السوِق  في  الدائرِة  األسعارِ  على  هذا 
بدورها  األسعار  وانعكاَس  والطلب،  العرِض 
إلى  نسبًة  عظيماً  تطوراً  يَُعدُّ  املال؛  بوساطِة 
موهبِة  اكتساِب  إلى  أدى  وقد  القدمية؛  املراحِل 
رافِة  والصِّ املراباِة  من  وبدالً  املاهر.  التالعبِ 
والسنداُت  البنوُك  قََطَعت  األولى،  بأشكالها 
والتسليِف  االئتماِن  ونظاُم  النقديُة  واألوراُق 

قبل  من  إصطالحات  إن 
الصعيد  على  –األجر  الربح 
والربجوازي  االقتصادي 
الصعيد  على  الربوليتاري 
خطوة  أول  تعترب  االجتماعي 
على  العلمي  الطابع  إلضفاء 
يصهر  لنظام  الوضعي  الطراز 
التارخيي  اإلرث  كل  بوتقته  يف 
على  إربًا  إربًا  املمزقة  للبشرية 
نهاية  يف  ليعّم  الرأمسالية،  يد 
عرب  املعمورة  أرجاء  املطاف 
اإلبادات  يف  املروعة  وحشيته 

اجلماعية والنووية

״
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واحملاسبُة والشركاُت أشواطاً ملحوظة؛ لَِتغُدوَ 
املواضيَع األوليَة املؤلِّفَة لِعلِم احلاِل االقتصاديِّ 
في العصِر احلديث. ما يَنُقُص هنا هو اإليضاُح 
العلمّي، وهو ما َسَعى إلى تأسيِسه اخملتصون 
باالقتصادِ السياسيِّ من اإلنكليِز داخل املوطِن 
وكأنه  تََبّدى  األمرَ  أّن  ولو  للرأسمالية.  األمِّ 
مفارقٌة وتناقض، إال إّن مناهضيهم االشتراكيني 
ذلك، وفي  بعد  هم  إلى صفِّ الذين استمالوهم 
مقدمتِهم كارل ماركس، قد عملوا على احلذِو 

حذوَهم الحقاً.

والذي  والسلب،  النهبِ  نظاُم  يشرُع  عندما 
كلِّ  باستعمارِ  الرأسمالّي،  باالقتصادِ  يسمى 
اجملتمعاِت املتواجدِة في العامَلنَي القدمِي واحلديث، 
كلِّ  بربِط  ويَُقوُم  مجدداً،  استعبادِها  وإعادِة 
قُُدراِت وامتيازاِت القوِة بذاتِه )بوساطِة اإلقراِض 
الدوِل  الغتصاِب  شكٌل  هو  الذي  والتسليِف 
دموية،  التاريِخ  حروِب  أكثرَ  ويَُخوُض  القائمة(، 
يستطيُع  ما  بكلِّ  اجملتمِع  بنيِة  على  ويتالعُب 
إليه سبيالً بغيَة انتزاِع املصادقِة على هيمنتِه 
وشرعنتِها؛ عندما يَفَعُل نظاُم النهبِ كلَّ هذا، 
أَعَلَن  )الذي  ماركس  كارل  إّن  رأيي،  فحسَب 
نسبًة  ثوريٌّ  نظاٌم  أنه  على  النظاِم  ذاك  عن 
حذوَهم  حذا  وَمن  وأتباَعه  القدمي(  اجملتمِع  إلى 
أيِّ  بإنشاِء  يَُقوموا  لم  الفكرية،  املدارِس  ِمن 
األكثر  الكتاُب  هو  املال«  »رأس  فمؤلَُّف  ِعلم. 
معاناةً للنواقِص جتاه رأِس املال، وبالتالي األكثر 
َِّهُم  قابليًة لتفسيِره على منواٍل خاطئ. أنا ال أَت
ماركس هنا، بل أَقَتِصرُ على اإلشارِة إلى افتقادِ 
كتابِه لألبعادِ املتعلقِة بالتاريِخ والدولِة والثورِة 
أما  ضمنه.  تناولِها  عدِم  وإلى  والدميقراطية، 
بالنسبِة للمتنورين األوروبيني الذين يّدعون أنهم 
بُِحكِم تكويِنهم البنيوّي،  »علمويون« للغاية 
أو  وعٍي  دون  املوضوعيِّ  موقِعهم  من  وانطالقاً 
ببحوثِهم  يَُصوغوا  َلم  فإنهم  منهم؛  قصٍد 
ودراساتِهم املرتكزِة إلى كتاِب »رأس املال« ِعلماً 
أو أيديولوجيًة مبنيًة على مناَهضِة الرأسماليِة 
أما  بـ«الكادحني«.  املَُسّماة  الشرائِح  باسِم 
الليبراليُة املنَتِبهُة بكلِّ يقظٍة لنواقِصهم تلك، 

املال، فقد استفادَت  أي لتحليالتِهم حوَل رأس 
ثوريِة  عن  اإلعالِن  في  منها  حاذٍق  بشكٍل 
احلال، فقد  الرأسماليِة منذ والدتِها. وبطبيعِة 
اعتمَدت الحقاً على قوِة األيديولوجيِة احلداثويِة 
الستهداِف  والصناعوية،  القوميِة  والدولِة 
النظاِم  ثم  األملان،  االجتماعيني  الدميقراطيني 
والصني،  روسيا  ذلك  مبا في  املشيَِّد  االشتراكيِّ 
الوطنية؛  التحرريِة  األنظمِة  استهداِف  وأخيراً 
بذلك  منتصرةً  بوتقتِها،  في  جميعاً  وصهِرها 
في الصراِع الطبقيِّ الذي خاَض هؤالء نضاالٍت 
عظيمًة في سبيِله. ثمة هزميٌة نكراء واضحٌة 
تَكَبََّدتها تلك التياراُت الثالثُة جتاه الرأسمالية. 
لكنْ، كَم هو مؤسٌف أنه َلم يَُقدَّم أيُّ نقٍد ذاتيٍّ 

صريٍح وحاسٍم في هذا املضمار إلى اآلن.

أو  الِعلِم عاجالً  تَقول: يَسري ُحكُم  ثمة عبارةٌ 
آجالً. من هنا، فلو كانت تلك التحليالُت علميًة 
فِعالً بشأِن تناولِها للرأسمالية، التي تُعَتَبرُ حرباً 
مفتوحًة ضد الطبقِة العاملِة أوالً وضد اجملتمِع 

عالقة  أن  ننسى  أاّل  جيب    
املستقاة  –العامل  العمل  رب 
السيد  العبيد  عالقة  إرث  من 
تنم  السنني  آلالف  املمتدة 
وموثوقٍة  وشيجٍة  أواصر  عن 
ما  حبيث  ورابط،  رابٍط  بألف 
جناحات  أو  جذرية  متردات  من 
جتاه  العمال  أحرزها  حامسة 
بعض  إال  اللهم  العمل،  أرباب 
رجحت  بل  االستثنائية،  األمثلة 
بنسبة  العمل  لرب  التبعية  كفة 

ساحقة يف أساس سياقها
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وتاريِخه ثانياً؛ مَلَا انهزم أولئك املتنورون إلى هذه 
واألنكى  بل  لهم،  املضادِّ  النظاِم  حيال  الدرجِة 
البخس.  الثمِن  بهذا  إرثَهم  أَنَفُقوا  مَلَا  أنه 
للحقيقِة  أفضل  تعريٍف  صياغِة  على  لَِنعَمْل 
وحتليِلها  الرأسمالي”،  بـ”االقتصادِ  املَُسّماِة 
اللغِة  لشرِح  داعياً  أرى  ال  وظائِفها.  ضمن 
بتراكِم  املعنيِة  ومفرداتِها  الرائجِة  االقتصاديِة 
فائُض  اإلنتاج،  فائُض  رأِسها:  وعلى  املال،  رأِس 
السعر،  الربح،  األجر،  والكدح،  القيمُة  القيمة، 
واملال. وانطالقاً من مقاربتي،  السوُق  االحتكار، 
فسأدُع جانباً هذه املواضيَع التي تناوَلتها بحوٌث 
ودراساٌت يَُعزُّ على املرِء حصرُها، محافظاً على 
التركيِز  في  وسأستمرُّ  ووضوِحها؛  بساطتِها 
الشرح؛  تقتضي  التي  األساسيِة  املؤثراِت  على 
مع التبيان بأني لن أترددَ في تناوِل تلك املواضيِع 

أيضاً بقدرِ ما تقتضيه احلاجة.

االقتصادوّية )االقتصاد الوضعّي(

على  الربح–األَجر  قبيِل  من  اصطالحاٍت  إّن 
والبرجوازيِّ–البروليتاري  االقتصادّي،  الصعيِد 
خطوٍة  أوَل  تُعَتَبر  االجتماعّي،  الصعيِد  على 
الوضعيِّ  الطرازِ  على  العلميِّ  الطابِع  إلضفاِء 
التاريخيِّ  اإلرِث  كلَّ  بوتقتِه  في  يَصَهرُ  لنظاٍم 
الرأسمالية،  يِد  على  إرباً  إرباً  َّقِة  املمز للبشريِة 
عبر  املعمورِة  أرجاَء  املطاِف  نهايِة  في  لَِيُعمَّ 
وحشيتِه املروعِة في اإلباداِت اجلماعيِة والنووية. 
بالبروليتاريِّ  املَُسّمى  العنصرَ  بأّن  القوُل  أما 
وأّن  كدِحه،  طريِق  عن  مبفردِه  القيمَة  يخلقُ 
املستثِمرَ الذي هو أَشَبُه مبالِِك ذلك البروليتاري، 
الكدحيِة  القيمِة  تلك  من  الربَح  لَيجِنَي  يأتي 
األمِر  هذا  وطرُح  األخرى،  والوسائِل  املاِل  مقابَل 
على أنه تشخيٌص علمي؛ فهو أساُس املقارباِت 
املفهوُم  بَِعيِنه  هذا  أّن  ويبدو  االقتصادوية. 
التفكيِر  املَُسّمى باالختزاِل االقتصادي. فمجردُ 
بصياغِة تعريٍف للقيمِة على هذا املنواِل املعزوِل 
والقدراِت  واجملتمِع  التاريِخ  الدرجِة عن  إلى هذه 
باإلشكالياِت  مشحوٌن  هو  إمنا  السياسية، 
العويصة. فحتى لو قُمنا بتأليهِ الفردِ باعتبارِه 

مستثِمراً أو عاِمالً؛ فهما لن يَقِدرا على تكويِن 
الِقيمة بذاك املفهوم. ذلك أّن املاهيَة التاريخيَة 
واالجتماعيَة للِقَيِم االقتصاديِة واضحٌة وضوَح 
في  عيباً  املقايضِة  فاعتبارُ  وباألصل،  النهار. 
عطايا،  شكِل  على  الفوائِض  وتقدميُ  البدايات، 
على  املُضفاِة  القدسيِة  معاني  من  ينبع  إمنا 
»أنا  يَقول  مزارٍع  ِمن  ما  اآلن،  فحتى  القيمة. 
ل أمالَك األجداد، وأناُل  أنتجُت«، بل يقول »أَُشغِّ
نصيبي«. بل ويقول »احلمُد هلل على نعمتِه«، 
لُيَعبِّرَ بذلك عما يُدركُه من موضوِع املنبِع العنِي 
بلغٍة بسيطٍة للغاية، ولكنها أسمى وأثمُن من 

لغِة الذين يزعمون أنهم »علمويون«.

الذي  الكدِح  بََدِل  تعريُف  ميكننا  كيف  وإال، 
تسعَة  بطِنها  في  البروليتاريَّ  حَتِمُل  أُمٌّ  تَبذُله 
أْن  إلى  ومشقٍة  مشقٍة  ألِف  آالَم  وجَتَترُّ  أشهر، 
سُنَحدِّدُ  كيف  فاعلة؟  عاملًة  يداً  منه  جَتَعَل 
بزخِم  املصنوعة  اإلنتاِج  أدواِت  أصحاِب  نصيَب 
اخلبراِت املتبقيِة من آالِف السنني، والتي يَنَهُبها 
املستثِمرُ بكلِّ نََهٍم وجشع؟ علينا أال ننسى أنه 
ما ِمن أداِة إنتاٍج قيمُتها تعادُل سعرَها املطروَح 
التجهيزاِت  اختراِع  مجردَ  أّن  ذلك  السوق.  في 
كان،  معمٍل  أيِّ  أجِل  من  فحسب  التقنيِة 
آالِف  بجهودِ  املتراكِم  اإلبداِع  ثمرةُ  سوى  ليس 
الكدح  قيمِة  حتديُد  ميكننا  فكيف  اخملترعني. 
عدم  أمَيكن  الثمن؟  سندفُع  ومِلَن  هؤالء؟  لدى 
حاِل  في  إال  االجتماعي،  بنصيبهم  التفكيِر 
هذه  اقتساُم  وهل  كليَّاً؟  ونبِذها  األخالِق  رفِض 
شخَصني  بني  االجتماعيِة  التاريخيِة  الِقَيِم 
لهذَين  أّن  بَْيَد  والعدالة؟  يتناسب  فقط  اثَنني 
االجتماعية.  وأوساُطهم  عوائُلهم  الشخَصني 
االجتماعيِة  واألوساِط  العوائِل  لتلك  أَليس 
التي حتمي هذَين الشخَصني وتدافع عنهما أيُّ 
حقٍّ عليهما؟ ميكننا اإلكثار من األسئلِة األكثر 
حرجاً وحساسية، لكّن هذا كاٍف إلظهارِ مدى 

إشكاليِة وُعسِر ثنائيِة الربِح – األجر.

الربِح  أصحاِب  بني  املرة  هذه  العالقَة  لَِنعقدْ 
البرجوازيِّ  شكِل  على  األجر  وأصحاِب 
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العبد  تبجيل  عدم  علينا  	
اإلطالق،  على  والعامل  والقن 
باعتبارهم مضطهدين، بل على 
النقيض فالعالقة والعملية اليت 
ينبغي تبجيلها، ميكن صياغتها 
الالعبودية  شاكلة  على 
أما  والالعمالية،  والالسرتقاق 
وتعريفها،  باألسياد  االعرتاف 
خدمهم  على  االقرتاح  عرض  ثم 
فهو  ضدهم  الكفاح  خبوض 
أنواع  بشتى  املشرتك  النزوع 

االنتهازية

״

״

قد  الطبقَتني  هاتنَي  بأن  فالزعُم  والبروليتاري. 
وَلََّدتا اجملتمَع اجلديَد جتاه اجملتمِع القدمي كطبقَتني 
ما  إذ  احلقائق؟  مع  فِعالً  يتناسُب  كَم  ثوريَتني، 
ثم  التاريخ.  في  التحالِف  لهذا  مقابٍل  ِمن 
جتاه  تضادِّهما  صحَة  تؤكُد  التي  األمثلَة  إّن 
األساسيِّ  الصراِع  بُِحكِم  البعض  بعِضهما 
بينهما، نادرةٌ لدرجٍة ال مُيِكُنها أْن تَكُوَن ُمَعيِّنًة 
من جهِة كونِها مرحلَة صراٍع جذري. وما حصَل 
إال.  ليس  القدمِي،  الصراِع  لتقاليِد  استمرارٌ  هو 
العملية،  احلياِة  في  يُشاَهُد  وما  هنا،  يَبرزُ  ما 
إلى  بالنسبِة  العاِمِل  منزلِة  بني  َبُه  الشَّ هو 
البرجوازيِّ ومنزلِة العبِد الذي يَُعدُّ جزءاً ملحقاً 
بجسِد فرعون. إذ، ما ِمن عمليٍة ناجحٍة قاَم بها 
وحتى  التاريخ.  َمرِّ  على  أسيادِهم  جتاه  العبيُد 
سبارتاكوس، الذي طاملا يُشار إليه كمثاٍل بارز، 
لم يكن سوى متمرداً متطلعاً إلى أْن يَكُوَن هو 
اآلخر سيداً في نهايِة املطاف. وكلنا على ِعلٍم 

أنه لم يَكُنْ لديه أيُّ برنامٍج آخر.

العمل–العامِل  ربِّ  عالقَة  أّن  ننسى  أال  علينا 
العبِد–السيد املمتدِة  إرِث عالقِة  املستقاةَ من 
آلالِف السنني، تَُنمُّ عن أواصرَ وشيجٍة وموثوقٍة 
جذريٍة  مترداٍت  ِمن  ما  بحيث  ورابط،  رابٍط  بألف 
أرباِب  جتاه  العماُل  أحرزَها  كاسحٍة  جناحاٍت  أو 
االستثنائية.  األمثلِة  بعض  إال  اللهم  العمل، 
بنسبٍة  العمِل  لِرَبِّ  التبعيِة  كفُة  رََجَحت  بل 
احلوادُث  أما  سياقها.  أساِس  في  ساحقٍة 
املَُسّماةُ بَِتَمرُّدِ العمال، فنشاهُد أنها قد نََشَبت 
واملناهضني  القرويني،  أشباِه  يِد  على  باألغلب 
وطيدٍة  ِصلٍة  على  التمرداُت  وتلك  للبطالة. 
تنعكس  والتي  العامة،  االجتماعيِة  بالتأثيراِت 
بل  العمل–العامل.  ربِّ  عالقِة  على  بدورِها 
واألهمُّ من ذلك، فإّن مَتَرُّدَ العاِمِل على رَبِّ العمِل 
أنها  بيَّنّا  )كنا  ه  بَِحقِّ املطالبِة  بصراِع  ليس 
معضلٌة عويصة(، بل هو مقاومٌة جتاه التحوِل 
عاطالً  أو  عامالً  كونِه  جتاَه  وكفاٌح  البروليتاري، 
بروليتاريا  إلى  التحول  رفَض  إّن  العمل.  عن 
كفاحاٌت  هي  البطالِة  ورفَض  عامل،  إلى  أو 
عدم  علينا  معنى.  أسمى  أخالقيٌة  اجتماعيٌة 

اإلطالق،  على  والعاِمِل  والقنِّ  العبِد  تبجيِل 
النقيض،  وعلى  بل،  مضطَهدين.  باعتبارِهم 
فالعالقة والعملية التي ينبغي تبجيُلها، مُيِكُن 
صياغتها على شاكلِة الالعبوديِة والالاسترقاِق 
االعتراُف باألسيادِ وتعريُفهم،  والالعمالية. أما 
بخوِض  َخَدِمِهم  على  االقتراِح  عرُض  ثَمَّ  ومن 
لشتى  املشَترَُك  النزوُع  فهو  ضّدهم،  الكفاِح 
أنواِع االنتهازية. هذه هي الذهنياُت التي َلطاملا 
ِمن  والكدِح  احلقِّ  الكفاحاِت في سبيِل  أَفرَغَت 
وباختصار،  التاريخ.  سياِق  طيلَة  مضمونِها 
قَيِّمة،  سوسيولوجيا  صياغُة  املمكِن  غيِر  ِمن 
خالِل  من  ناجٍح  اجتماعيٍّ  كفاٍح  تطويرُ  وال 
وأَُشدِّدُ  األولى!  »الِعلميِة«  املصطلحاِت  تلك 
ال  فنحن  األمور،  هذه  نَذكُرُ  عندما  أنه  على 
بل  والطبقة،  والربَح  والقيمَة  الكدَح  ننكرُ 
نسعى إليضاِح عدِم صواِب منِط استخداِم هذه 
املصطلحاِت في إنشاِء الِعلم. إني أَوَدُّ توضيَح 

أّن ِعلَم االجتماِع قد أُنِشئَ على منواٍل غلط.

احلياِة  ضمن  الرأسماليِة  مكاُن  يَقَتِصرُ 
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العليا.  املستوياِت  على  للمجتمع  االقتصاديِة 
وهي تعتمُد في بداياتها على قياِم التاجِر الكبيِر 
بأسعارِ  التحكِم  طريِق  عن  املال  رأِس  مبُراكمِة 
االحتكارِ الدائرِة في السوق. ورأُس املال، حسَب 
ذاتياً  املتعاظمُة  النقديُة  القيمُة  هو  تعريِفه، 
التراكماِت  تسريُب  بالذكِر  وباستمرار. ونخصُّ 
الِقَيِمّيِة الكبرى في التجارِة الدائرِة بني األسواِق 
تختلُف  والتي  البعض،  بعِضها  عن  البعيدِة 
ليست  بفوارق  بعضاً  بعِضها  عن  أسعارُها 
املال،  رأِس  لتعاظِم  الثاني  السبيُل  بالقليلة. 
مقابل  لتمويِلها  للدولِة  املَُقدَّمُة  القروض  هو 
الفوائِد وااللتزامات. أما اجملاالُت واألوقاُت األخرى 
ويتورم،  املاِل  رأُس  فيها  يتضخُم  التي  الهامُة 
فهي تصنيُع املعادن وفتراُت الَعَوز والفاقة وأوقاُت 
مكانَه  يَحَتلُّ  قد  التجارة،  جانبِ  وإلى  احلروب. 
في الزراعِة والصناعِة واملواصالت، عندما يَكُوُن 
ذلك ُمربِحاً. ومع الثورِة الصناعية يَغدو القطاُع 
ُّ الربح. حيث  الصناعيُّ ِمن أهمِّ اجملاالِت التي تدر
يتالعُب الرأسماليون في كلتا املرحلَتني بنسبِة 
اإلنتاِج  نسبِة  لتحديِد  والطلب، سعياً  العرِض 
حتكمهم  ومبقدارِ  السواء.  على  واالستهالِك 
فإنهم يُزيدون من نسبِة الربِح لديهم. من هنا، 
وبينما كانت التجارةُ الكبرى والصناعُة ميداننَي 
ونضوِجها،  الرأسماليِة  بدايِة  فترتَي  للربِح في 
الربِح  مجاِل  في  ثقُله  يطغى  الذي  احلقَل  فإّن 
النقودُ  تساهُم  املالّي.  القطاُع  هو  راهننا،  في 
والسنداُت والبنوُك واالئتمان والتسليف، والتي 
منوِّ  تسريِع  في  رئيسية،  ماليًة  وسائل  تَُعدُّ 
االقتصادِ الرأسمالّي، وتؤدي إلى اختصارِ الدورِة 
نطاقها.  وتوسيِع  وتكثيِفها،  للربح،  الزمنيِة 
وهكذا تََتَشكَُّل فقاعاٌت كبرى من املضارَبِة في 
مجاالِت الربح. وهكذا أيضاً تَغدو مراحُل األزمِة 

جزءاً ال يتجزأُ من هذا االقتصاد.

فهي  الربح،  ُِّم  تَُور التي  األخرى  األساليُب  أما 
تخفيُض األجورِ عبر زيادِة البطالة، واالستثماراُت 
العاملِة  األيدي  ذاِت  البلدان  صوَب  املتجهُة 
من  الشكَل  هذا  فإّن  احملصلة،  الرخيصة. وفي 
ثقافِة  من  مشاربَه  يَستقي  والذي  االقتصاد، 

التجارِة وثقافِة الصيِد الغائرِة في الِقَدم، وينتهزُ 
فرصَة التقدِم باكتساِب مقدرِة وكفاءِة التالعبِ 
باألسعار، ويختِرُق حصارَ الرقابِة االجتماعيِة عن 
طريِق التهاوِن في األخالِق والدين، والذي قُيَِّد إلى 
السلطِة عبرَ الديون، ويتنامى بتوطيِد احتكارِه 
على السوق؛ إّن هذا الشكَل االقتصاديَّ ال مُيِكُن 
إال أْن يصبَح اقتصادَ النهبِ والسلبِ في نهايِة 
الصناعِة  على  قبضتِه  إحكاَم  إّن  كما  املآل. 
بنيِة  حتديِد  وفق  أساساً  وعمَله  الربح،  بهدِف 
الربح،  نسبِة  مبوجبِ  واالستهالِك  اإلنتاِج 
الطبيعيِة  والبيئِة  االجتماعيِة  البنيِة  وحتميَل 
أعباًء تَُفوُق طاقاتِها، وما يتمخُض عن ذلك من 
أزماٍت وانهيارٍ وتفسٍخ واهتراء؛ كلُّ ذلك إمنا هي 
شكَّ في  ظواهرٌ تُصاِحُبه منذ حلظِة والدته. ال 
برمتِه. فال  تَُشكُِّل االقتصادَ  أّن الرأسماليَة ال 
األمواِل  تداوُُل  وال  والصناعة،  والزراعُة  التجارةُ 
الرأسمالية.  اختراِع  من  واألسواُق  والتقنياُت 
االجتماعيُة  املؤسساُت  إنها  وبالعكس،  بل، 
ملمارساِت  املتعرضُة  األساسيُة  واالقتصاديُة 
والسلبِ  والنهبِ  االستغالِل  في  الرأسماليِة 
بالتاريِخ  معاملُها  وتتحددُ  األشكال.  بأفظِع 
واحلضارة، لتتداخَل في مسارِها مع السياسة.

خامتة

كوِن  إيضاِح  على  عملُت  قد  أَكُوُن  هكذا 
ِّرُ  تُزَو فكريًة  ونزعًة  مفهوماً  االقتصادويِة 
الرأسمالّي  االقتصادِ  بتعريِف  املعنيَة  احلقيقَة 
قناعٍة  أني على  بنسبٍة كبرى. كما  وتَُشوُِّهها 
السليِم  التعريِف  على  النورِ  بقيامي بتسليِط 
لها باخلطوِط العريضة، وأني َعِملُت على هدى 
بنبذٍة  –ولو  تفسيِرها  على  االنتقاداِت  تلك 
موجزة-  عبر عقِد روابطِها مع التاريِخ واجملتمِع 

والسياسِة واحلضارِة والثقافة.
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الوقوَف  هذا  بحثنا  خالل  من  سنحاول  إننا 
صراع  في  التاريخية  القضايا  من  عددٍ  على 
باألحرى  أو  الثقافي  –ونقصد اإلسالم  الطرفني 
في  العاملية-  الرأسمالية  واحلداثة  السياسي 
يُعرف  إن كان من خالل ما  جتلياتها الصدامية، 
خالل  من  أو  ثقافياً  فكرياً  احلضارات  بحوار 
الصدام العسكري الدموي وذلك في الكثير من 
جهدنا  سنحاول  وكذلك  واجلغرافيات..  املواقع 
التاريخية  للوقوف على مقدماتها ومسبباتها 
وقتنا  في  الصراع  هذا  ومآالت  والسياسية 
الراهن، لكن وقبل ذلك سنحاول أن نقدم فكرة 
للموضوع  كتمهيد  ذاك،  الصراع  قطبي  عن 
البحثي الذي نريد الوقوف عليه، ليكون القارئ 
على دراية ببعض املقدمات الضرورية الستيعاب 
األحوال  بكل  ودالالتها..  رموزها  وفك  البحث 

الصراع اإلسالم الثقافي والحداثة الرأسمالية 

ما بين صراع ثقافي أيديولوجي و تاريخي 

سلطوي؟!

ال بد من طرح مبدأ المشاركة والقبول 
باآلخر شريكًا وطنيًا حقيقياً، وأن زمَن 
قد  اآلخر  استبعاد-  حتى  -أو  استعباد 
ولى ولذلك فال بد من البحث عن حلول 
وإال  إنقاذه  يمكن  ما  تنقذ  ومخارج 
فإن حروبنا وكوارثنا ستمتد بنا ألجيال 
الدمار والقتل  قادمة ولن نحصد غير 
والعنف والعنف المضاد وذلك إلى ما 
ال نهاية، ولن يكون هناك الحل حيث ال 
حلول مع الحروب والصراعات، والمثل 
يغسل  ال  »الدم  يقول؛  الذي  العربي 
نتاج  بل  فراغ،  من  يأِت  لم  بالدم« 

مخزون فكري ثقافي مجتمعي. 

بير رستم
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الفائدة  بعَض  نقدم  لعلنا  االجتهاد،  نحاول 
لشعبنا وقضايانا الفكرية والثقافية. 

على  ونقف  املوضوع  صلب  إلى  لندخَل  واآلن 
»اإلسالم  وهما؛  أال  البحث،  فكرتي  أو  قضيتي 
السياسي« أو الثقافي حيث تقّصدنا الثقافي 
وذلك على عكس ما هو دارج في اخلطاب املعاصر 
ب«اإلسالم  الراديكالية  التيارات  تلك  بتسمية 
والسياسة  أشمل  الثقافي  كون  السياسي«، 
جزء منها وبأّن هذه التياراِت ال تعمل في احلقل 
وقاعدة  ركيزة  على  االعتماد  دون  السياسي 
اإلسالمية  العقيدة  وهي  أال  ثقافية،  فكرية 
بكل تشعباتها الفكرية من فقه ونص واجتهاد 
بداية  على  نقف  أن  سنحاول  وسنة.. وكذلك 
الفكر احلداثوي والرأسمالية العاملية وتصديها 
زال  ما  بديل  منوذج  تقدمي  في  املاضوي  للفكر 
يشوبه الكثير من اإلشكاليات، إذاً دعونا نتعرّف 
الثقافي«  »اإلسالم  هو  ما  املبدأين،  كال  على 

وكذلك »احلداثة الرأسمالية«؟.

تعريف االسالم

من  الكثيرُ  هناك  اإلسالم،  تعريف  بخصوص 
الوقوف  بصدد  والنصوص  والشروح  التعريفات 
على معنى اإلسالم لغًة واصطالحاً، ومنها ما 
عن  نقالً  وذلك  أحمد«  »آالء  الكاتبة  تقولها 
الشيخ(،  آل  الوهاب  عبد  بن  اللطيف  )عبد 
على  الرّد  في  الظالم  »مصباح  مؤلفه؛  في 
تكفير  إلى  ونسبه  اإلمام  الشيخ  كذب  من 
هذا  يقول  حيث  واإلسالم«  اإليمان  أهل 
الذي وضعه  املنهج  هو  »اإلسالَم  بأن  األخير؛ 
للناس كي يستقيموا  وتعالى  اهلل سبحانه 
والذي  عليه،  مبنيًة  حياتهم  وتكون  عليه، 
مجموعة  لإلسالم  وإّن  لهم،   .. رسوله  بيَّنه 
من املبادئ واألُسس التي يجب على اإلنسان 
حتى يكون مسلماً بحق االلتزام بها؛ ويُطلق 
على هذه املبادئ واألسس أركان اإلسالم، وقد 
النّصوص  من  كثير  في   .. اهلل  رسول  بّينها 
جميُع  اتّفقت  وقد  الّصحيحة،  واألحاديث 
فكّل  األركان،  هذه  على  اإلسالمّية  املذاهب 

مسلماً  يُعتبر  األركان  بهذه  يؤمن  إنسان 
هذه  من  ركٍن  بأّي  يكفر  ومن  اإلسالم،  تامَّ 
جميعها«)1(  بها  كفر  فكأمنا  األركان 
لغوي  معنيان  »لإلسالم  الكاتبة؛  وتضيف 
اللغوي:  اجلانب  في  تقول  حيث  واصطالحي« 
اإلباء  من  ألنّه يسلم  »اإلسالم هو: االنقياد، 
واالمتناع«، أما بخصوص االصطالحي فتقول: 
»اإلسالم في االصطالح يجمع معنيني: األول: 
االنقياد واالستسالم، أما الثاني: إخالص ذلك 
اهلل«)2(  إال  إله  ال  قول:  وعنوانه  هلل،  وإفراده 
به  تؤمن  أن  بل  تقبل،  أن  إما  عليك  وبالتالي 
كافر  منافق  إنك  أو  وجدال  نقاش  دون  هو  كما 

زنديق تستحق الرجم والقتل!!

اخلمسة  اإلسالم  بأركان  نذكركم  لن  وطبعاً 
بحثنا  في  هنا  لكن  للجميع،  معروفة  فهي 
ورمبا  كثيراً  سنقف  القادمة  الفقرات  وخالل 
مطوالً عند قضية )االنقياد واالستسالم( كون 
اإلسالمي  الفكر  جوهر  يكشفان  التعبيران 
يثبت  فيما  إال  العقل،  إبطال  وهو  أال  عموماً؛ 
جميع  تكفل  وشريعة  عقيدة  »اإلسالم:  بأن 
مراحل  مختلف  في  البشر  إليه  يحتاج  ما 
الشيرازي  اإلمام  إليه  ذهب  كما  احلياة«)3(، 
)ما هو اإلسالم( وكذلك وافقه كل  في كتابه 
األئمة والفقهاء من مختلف املذاهب الفقهية 
أن اإلسالم  أي  أو حلقوه؛  اإلسالمية ممن سبقوه 
لكل  األجوبة  كل  يقدم  القرآني  النص  وحتديداً 
»نقطة  باختصار؛  العصور،  كل  وفي  األسئلة 
اتهام  وجدنا  ولذلك  وانتهى«  السطر  على 
بالبدعة  واالجتهادات  الفكرية  احلركات  كل 
وكان  واالحلاد  والكفر  بالزندقة  وأصحابها 
مصيرهم القتل والرجم في التاريخ اإلسالمي، 
إال ما ندر وفي فترات قليلة ورمبا نادرة جداً بتاريخ 
اخللفاء  بعض  سمح  حيث  اإلسالمي،  الفكر 
أيام  في  احلال  كان  كما  محددة،  مراحل  وفي 
 218 )ت  املأمون  اخلليفة  مع  احلكمة«  »بيت 
هـ/832م( فقد عرف عصره بتشكيل »مجلسا 
واملناظرة،  للمناقشة  واألدب،  العلم  أهل  من 
اخلليفة  رعاية  حتت  ثالثاء،  يوم  كل  يُعقد  وكان 
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علماء  اجمللس  ضمَّ  وقد  ومشاركته.  نفسه 
وأدباء من شتى امللل والنحل، وكانوا يتناقشون 
في أهم القضايا الفكرية والعلمية, ويطرحون 
آراءهم بحرية كاملة دون حرج أو خوف، بل كان 
العلماء، في العالم اإلسالمي يتنافسون لبناء 
سمعة علمية واحلصول على شرف حضور هذا 

اجمللس«)4(.

 تعريف احلداثة واحلداثة الرأمسالية

واآلن دعونا نتعرف على الشق أو القطب اآلخر 
من البحث -وهي احلداثة واحلداثة الرأسمالية- 
أو  »احلداثة  بأن  احلرة؛  املوسوعة  تقول  حيث 
وهو  قدمي  هو  ما  وجتديد  حتديث  العصرنة 
والفكري  الثقافي  اجملال  في  يبرز  مصطلح 
التي  التطور  مرحلة  على  ليدل  التاريخي 
طبعت أوروبا بشكل خاص في مرحلة العصور 
تقسيم  ميكن  مبسط،  بشكل  احلديثة. 
التاريخ،  قبل  ما  أجزاء:  خمسة  إلى  التاريخ 
العصر  الوسطى،  العصور  القدمي،  التاريخ 
وتضيف  احلديث«  بعد  ما  والعصر  احلديث 
من  تغذت  احلديثة  احلياة  »معظم  كذلك؛ 
مذهلة،  علمية  اكتشافات  متعددة:  مصادر 
وتصورنا  الفضاء  من  موقعنا  عن  معلومات 
املعرفة  حولت  التي  الصناعة  مكننة  عنه، 
بالعلوم التكنولوجيا، وغيرها. كل هذا يبني 
القدمي واجلديد من ما خلق للبشر، فهو يعجل 
حركة احلياة، يبلور أفكاراً واجتاهاٍت اجتماعية 
وسلطات  قوى  يكون  ودينية،  وسياسية 
جديدة، يعّقد العالقات بني الناس وبعضهم 
وبني الناس واملؤسسات اخملتلفة، يزيد أو يغير 
الطبقية ويفصل املاليني  اجتاهات الصراعات 
من البشر عن تاريخهم وعاداتهم املوروثة منذ 
»احلداثة  لتقول:  املوسوعة  وتستطرد  األزل« 
االقتصادية  التغييرات  من  مجموعة  تشمل 
إلى  باإلضافة  واالجتماعية،  والسياسية 
أخذ تلك التغييرات على أنها عصرية. اجلدل 
حول احلداثة يتناول هذه التغييرات التي يبدو 
اخلامس  القرن  أواخر  في  أوروبا  في  بدأت  أنها 

حيث  عشر«  السادس  القرن  بداية  أو  عشر، 
احلداثة  بداية  يؤرخون  املفكرين  »بعض  أن 
للطابعة  غوتنبرغ  اختراع  مع   ،1436 عام 
تبدأ  أنها  يرى  اآلخر  »البعض  و  املتحركة«. 
في العام 1520 مع الثورة اللوثرية ضد سلطة 
تتقدم  أخرى  )مجموعة  وهناك  الكنيسة«. 
الثالثني  نهاية حرب  العام 1648 مع  إلى  بها 
وبني  بينها  تربط  خامسة  ومجموعة  عام 
الثورة الفرنسية عام 1789أو الثورة األمريكية 
عام 1776، وقلة من املفكرين يظنون أنها لم 
تبدأ حتى عام 1895 مع كتاب فرويد »تفسير 

األحالم«( )5(.

)أصل رأس  كتابه  ويقول »كارل ماركس« في 
املال( ما يلي: ))إن العالقة الرأسمالية تفترض 
أن ملكية شروط حتقيق العمل مفصولة عن 
العمال. وحاملا يقف اإلنتاج الرأسمالي على 
قدميه فانه ال يدعم هذا التقسيم وحسب، 

العصرنة  أو  الرأمسالية  احلداثة 
وهو  قديم،  هو  ما  وجتديد  حتديث 
الثقايف  اجملال  يف  يربز  مصطلح 
على  ليدّل  التارخيي  والفكري 
أوروبا  طّبقتها  اليت  التطور  مرحلة 
بشكل مبسط ميكن تقسيم التاريخ 
إىل مخسة أجزاء: ما قبل التاريخ – 
التاريخ القديم – العصور الوسطى 
بعد  ما  – والعصر  احلديث  – العصر 

احلديث.
احلياة  معظم  كذلك  وتصنيف 
احلديثة نفذت من مصادر متعددة: 
عن  معلومات   – مذهلة  علمية 
موقعنا من الفضاء وتصّورنا عنه – 
من  تعجل  وكلها  الصناعة  مكثفة 

حركة احلياة

״

״
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بل يعيد إنتاجه أيضا ومبقياس متعاظم على 
الدوام. وعليه، ال ميكن للعملية التي تنشئ 
فصل  غير  تكون  أن  الرأسمالية  العالقة 
عملية   – عمله  شروط  ملكية  عن  العامل 
ووسائل  االجتماعية  اإلنتاج  وسائل  حتول 
العيش إلى رأس مال من جهة، وحتول املنتجني 
املباشرين إلى عمال أجراء من جهة أخرى. ولذا 
ليس ما يسمى بالتراكم البدائي غير عملية 
وسائل  عن  املنتج  فصل  إلى  آلت  تاريخية 
»بدائية« ألنها تشكل ما  اإلنتاج وهي تبدو 
قبل تاريخ رأس املال وأسلوب اإلنتاج املناسب 
»لقد كانت عبودية العامل  له«((. ويضيف؛ 
العامل  أنشأ  الذي  التطور  انطالق  نقطة 
جتلى  وقد  السواء.  على  والرأسمالي  األجير 
في  استعباده،  تغيير شكل  في  التطور  هذا 
استثمار  إلى  اإلقطاعي  االستثمار  حتويل 
وثيق  ارتباط  فهناك  وهكذا  رأسمالي«)6(. 
الثورة  بداية  مع  الصناعي  التطور  من  بني كل 

وبني  بأوروبا  الوسطى  العصور  في  الصناعية 
شكلت  محددة  طبقة  بيد  املال  رأس  تراكم 
إلى  لتتحول  الحقاً  العاملية  الرأسمالية  نواة 
وذلك  اإلمبريالية  وهي  جشعاً  األكثر  مرحلتها 
وفق التوصيف املاركسي اللينيني، فيما بعد.. 
وبالتالي ميكننا القول: بأن احلداثة وفي شقيها 
احلضاري الثقافي وكذلك السياسي السلطوي 
الديني  مع  التاريخي  صراعها  في  جاءت 
– اجلديدة  احلاكمة  الطبقة  حيث  العقائدي 

الرأسمالية والبرجوازية املتشكلة- أرادت إبعاد 
السلطات القدمية والتي كانت في زواج اإلقطاع 
متتد  وممالك  إقطاعيات  داخل  الدين  رجال  مع 
ألحقاب مديدة من سلطة زعماء كنسية داخل 
واألمم  الشعوب  حكمت  التي  اإلمبراطوريات 
كان  كما  دينية،  الهوتية  معتقدات  خالل  من 
الرومانية  املسيحية  اإلمبراطوريتني  في  احلال 

واإلسالمية العثمانية.

صراع احلضارات واألفكار

وهكذا فإن جذر اإلشكالية في صراع احلضارات 
»اإلسالم  من  كل  بني  احلالي  الصراع  ومنها 
الثقافي العقائدي« وبني »احلداثة الرأسمالية 
العاملية« هو امتداد تاريخي لصراع احلداثة مع 
جذورها العقائدية الدينية املسيحية وذلك قبل 
حيث  مؤخراً  السياسي  اإلسالم  مع  تكون  أن 
من  بالكثير  األوربية  الثقافية  الثورة  ضحت 
النخب الفكرية في صراعها مع الكنيسة أيام 
هيمنة األخيرة على اجملتمع والدولة في القرون 
التفتيش  محاكم  فكانت  وقبلها،  الوسطى 
يخالف  من  كل  تنتظر  التي  واملقصلة  واحلرق 
عقائدياً  فكرياً  املتزمتة  الكنسية  التعاليم 
وبعد أن متكنت الثورات البرجوازية-الرأسمالية 
البائدة  السياسية  النظم  بتلك  اإلطاحة  من 
الدين  و«فصلت  مجتمعاتها  لنمو  املعرقلة 
الدولة« وكانت لها إجنازها احلضاري، بدأت  عن 
في البحث عن املزيد من األسواق العاملية لكي 
حتصل على اليد العاملة واملادة اخلامة بأرخص 
بضائعها  لتصرف  أخرى  جهة  ومن  التكاليف 

املبادئ  جمموعة  اإلسالم   
على  جيب  اليت  واألسس 
يكون  حتى  بها  االلتزام  اإلنسان 
هذه  على  ويطلق  مسلمًا، 
أركان  واألسس  املبادئ 
اهلل  رسول  بّينها  وقد  اإلسالم، 
النصوص  من  كثري  يف  ]ص[ 
وقد  الصحيحة،  واألحاديث 
املذاهب  مجيع  اّتفقت 
األركان،  هذه  على  اإلسالمية 
فكل إنسان يؤمن بهذه األركان 
ومن  اإلسالم  تام  مسلمًا  يعترب 
يكفر بأي ركن من هذه األركان 

فكأمنا كفر بها مجيعًا

״

״
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التي باتت تتكسد في أسواقها، فكانت احلروب 
التاسع  القرن  بداية  مع  األوربية  االستعمارية 
العثمانية  اخلالفة  وانهيار  سقوط  حيث  عشر 
التي كانت ولذاك احلني رهينة العقلية البدائية 
الذات،  على  منغلق  جامد  نص  على  املنغلقة 
الزندقة  مفهوم  حتت  واإلبداع  االجتهاد  يكفر 
الدولة  انهزام  فإن  وهكذا  والبدعة.  واإلحلاد 
انهزاماً  كان  األوربية  الدول  أمام  العثمانية 
هزمية  تكون  أن  قبل  وذلك  ثقافياً  حضارياً 
الدول  تلك  جيوش  أمام  جليوشها  عسكرية 
وشعوبها،  للمنطقة  واحتاللها  االستعمارية 
خيرات  في  االستعمارية  املطامع  ورغم  لكن 
ثقافة  جيوشها  مع  حملت  فهي  املنطقة 
على  الناشئة  ودولها  مجتمعاتها  وحضارة 
الدينية  الدولة  ملرحلة  مغايرة  ثقافية  أسس 
األوربية  الدولة  القومي عماد  الفكر  حيث كان 
وفكرها  الكنيسة  اندحار  بعد  وذلك  اجلديدة 
اجملتمعية  القوى  مع  صراعها  في  الالهوتي 
الوليدة من البرجوازية والرأسمالية الصناعية.

احلروب الدينية يف أوروبا

وبالتالي فقد تأثرت النخب الثقافية والفكرية 
خضعت  التي  واجلغرافيات  املناطق  في 
لالستعمار اجلديد وباتت هناك دعوات لالنفصال 
دول  وتشكيل  األجنبي  عبودية  من  والتحرر 
التي  األوربية  التجربة  غرار  على  وذلك  قومية 
بني  وصراعات  أزمة  نتيجة  األخرى  هي  كانت 
اإلمبراطوريات الدينية القدمية. وفي ذلك تقول 
مقالة لها بعنوان؛  الكاتبة »أميرة أحمد« في 
»سادت  يلي:  ما  أوربا(  في  الدينية  )احلروب 
القرون  في  أوروبا  الديني  الطابع  ذات  احلروب 
لهذه  الرئيسي  الدافع  كان  حيث  الوسطى، 
تطبيقٌ  أنها  يرون  فكانوا  الدين،  هو  احلروب 
إلرادة الرب، وأنه طاعة للرب واستجابة لندائه 

عليك خوض هذه احلرب..«

باحلروب  غنية  الفترة حتديداً  »هذه  وتضيف   
السنني،  لعشرات  استمرت  التي  الدينية 
الفترة  هذه  في  الكنيسة  أن  بالذكر  وجدير 

مجريات  على  كبير  بشكل  تسيطر  كانت 
األمور في أوروبا، لم تكن نفوذها دينية فقط، 
سياسية  وقرارات  ورؤى  نفوذ  لها  كان  بل 
في  كان  حيث  أيضاً،  وعسكرية  واقتصادية 
إمكانها عزل امللوك واألمراء عن طريق سحب 
ما  الكنيسة،  من  وفصلهم  منهم  الثقة 
الذي  الشعب  وطاعة  لثقة  افتقادهم  يعني 
كمثال  وتورد  بالكنيسة«  الثقة  كل  يثق 
الثالثني  »حرب  بـ  يعرف  ما  احلروب  تلك  عن 
»حرب  بأنها؛  احلرب،  تلك  وتعرف  عاماً« 
خالل  والبروتستانت  الكاثوليك  بني  قامت  
احلرب  هذه  استمرت  أملانيا،  في   17 الـ  القرن 
وتدمير  بأوبئة ومجاعات  وانتهت  ثالثني عاما 
م«)7(.   1648 عام  النواحي  بكافة  شامل 
كحالة  وليس  كمثال  احلرب  تلك  أوردنا  طبعاً 
الوسطى  بالقرون  األوربي  التاريخ  في  فريدة 
الكثير  لوجدنا  املرحلة  لتلك  عدنا  لو  حيث 
األهلية  احلروب  منها  واملآسي  احلروب  تلك  من 
الفرنسية بني الكاثوليك والبروتستانت، وتقول 
الكاتبة بخصوص ذلك؛ »بلغت احلرب يبني بني 
فرنسا  في  ذروتها  والبروتستانت  الكاثوليك 
 ، 40 عاماً  الـ  قرابة  1562 واستمرت  عام  في 
ثماني حروب قضت على مملكة فرنسا، عندما 
األقلية  على  الكاثوليكية  اجلماهير  هجمت 
واألرياف  املدن  مختلف  في  البروتستانتية 

الفرنسية«)8(.

جهة  من  والكوارث  األزمات  هذه  ومع  وهكذا 
ومن جهة أخرى منو طبقة سياسية مجتمعية، 
ثقافية  نخبة  وكذلك  االقتصادية  القوة  بيدها 
من  بد  ال  كان  الالهوتي،  الفكر  تقارع  فكرية 
وطبقة  الراكدة  اجملتمعية  البنية  تفجر  براكني 
التكلس السياسي االجتماعي لتلك اجملتمعات، 
وتشكيل  األوربية  البرجوازية  الثورات  فكانت 

الدولة القومية أو القوموية. 

املرحلة  هذه  بخصوص  أوجالن  املفكر  ويقول 
الذي  الشكُل  هي  القومية  يلي: »الدولُة  ما 
فشكُل  الرأسمالي.  االحتكارُ  فيه  قَ  حَتَقَّ
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منذ  وهولندا  إلنكلترا  الزماً  الذي كان  الدولة 
آماِل  حتطيِم  ألجِل  عشر  السادس  القرن 
إسبانيا وفرنسا في اإلمبراطورية، كان ضرباً 
بدائياً من ضروِب الدولة القومية. فقد كانت 
إنكلترا ستعمالن على  ومَملَكة  هولندا  إمارةُ 
الدولة  ضماِن تفوقهما بالتوجه قُدُماً صوَب 
القومية. ومع بروزِ العامل القومي بني الدول 
 ،1649 عام  واستيفاليا  معاهدِة  إبراِم  بعدَ 
الدولِة  نحو  املستجدات  وتيرةُ  تسارعت 
األوربية  التجربة  مييز  ما  القومية« )9(. لكن 
عن التجربة الشرقية في مسالة تكوين الدولة 
املزج  حاولت  األخيرة  بأن  احلديثة،  القومية 
احلداثة  أفكار  مع  الالهوتي  الديني  الفكر  بني 
تسميته  ميكن  ما  نتج  بحيث  الرأسمالية 
الشرقي،  الواقع  في  إسالمي  القومو  بالتيار 
التي عملت  األوربية  احلداثوية  التيارات  بعكس 
نتج  وهكذا  الدولة«.  الدين عن  »فصل  على 
إسالمية  القومو  بالدول  تسميتها  ميكن  ما 

من  لكل  مرير  فشل  بعد  وخاصًة  الشرق  في 
القومية  وكذلك  املاركسية  اليسارية  التجربة 
احلداثوية في قيادة مجتمعاتها وحتقيق ثوراتها 
املطلق  اخلضوع  إلى  جنح  األول  الوطنية حيث 
خصوصيتها  أفقدها  مما  السوفيتية،  للتجربة 
اجملتمعات  فرفضتها  الوطنية  اجملتمعية 
الشرقية، بينما اآلخر ونتيجة ضعف البرجوازية 
الوطنية فقد ركبت التجارب الدولتية الناشئة 
فئات مجتمعية ذات أصول إقطاعية-عشائرية 
ألي  الفاقدين  العسكر  من  ثلة  أو  متخلفة 
منبت اجتماعي ثقافي يؤهلهم لقيادة املرحلة، 
أكثر  وحكومات  واالنكسارات  الويالت  فكانت 
تخلفاً من الدولة العثمانية واألسوأ إنها كانت 
أكثر استبداداً وعنفاً جتاه مجتمعاتها وباألخص 

تلك التي حكمتها طغم عسكرية.

ولذلك رأينا الردة األخيرة في اجملتمعات العربية 
»اإلسالم  عودة  حيث  عموماً  والشرقية 
الساحات  يتبوأ  أن  يريد  كتيار  السياسي«، 
الوطنية من خالل تنظيمات جهادية عقائدية، 
و  القاعدة  وتنظيم  املسلمني  اإلخوان  مثل 
التكفيرية  اجملاميع  من  وغيرهم  »داعش« 
هو  )اإلسالم  مبدأ  ُطٍرح  وبالتالي  اجلهادية 
احلل(، طبعاً سبقتها جتربتني جنحتا في تقدمي 
منوذجهم للعالم اإلسالمي على إنه احلل الذي 
إنقاذه وطنيا،ً وذلك في  إنقاذ ما ميكن  ميكن به 
الديني  التراث  من  كل  بني  وتزاوج  مزج  حالة 
احلداثوي  القوموي  والفكر  اإلسالمي  العقائدي 
التجربة  من  كل  بهما  ونقصد  الرأسمالي، 
بـ  عرف  ما  مع  إيران  في  اخلمينية  اإلسالمية 
شاه  بنظام  أطاحت  اإلسالمية« التي  »الثورة 
اآلخر  هو  املتخلف  القرووسطي  اإلقطاعي 
جتربة  كانت  وبعدها  1979م،  عام  في  وذلك 
عام  تركيا  في  والتنمية«  العدالة  »حزب 
كل  بني  املزج  حاولت  األخرى  هي  والتي   2002
من تراث الدولة العثمانية ومنطلقات مؤسس 
أتاتورك«.  »كمال  احلديثة؛  التركية  الدولة 
ساعدت  قد  األوربية  اجملتمعات  فإن  ولألسف 
التجربتني وباألخص جتربة العدالة والتنمية في 

شقيها  ويف  احلداثة  إّن   
وكذلك  الثقايف  احلضاري 
يف  جاءت  السلطوي  السياسي 
الديين  مع  التارخيي  صراعها 
احلاكمة  الطبقة  حيث  العقائدي 
والربجوازية  الرأمسالية  اجلديدة 
السلطات  إبعاد  أرادت  املتشكلة 
زواج  يف  كانت  واليت  القدمية 
داخل  الدين  رجال  مع  اإلقطاع 
ألحقاب  متتد  وممالك  إقطاعيات 
كنيسة  زعماء  سلطة  من  مديدة 
حكمت  اليت  اإلمرباطورية  داخل 
الشعوب واألمم من خالل معتقدات 
عند  احلال  هو  كما  دينية  الهوتية 

الرومان والعثمانييون.

״

״
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تركيا، لتكون منوذجاً لالقتداء به كحل سياسي 
أن  إلى  وذلك  الشرقية،  اجملتمعات  في  مقبول 
املرامي  وانكشاف  العربية«  »الثورات  كانت 
العاملي  للتنظيم  اخلفية  واألجندات  واألهداف 
لإلخوان املسلمني بقيادة حزب العدالة والتنمية 
ورئيسها »أردوغان«، بأن قيادة املنطقة وإعادة 
»أمجاد السلطنة العثمانية« مع خالفته على 
أمريكا  جعلت  مما  السنة«،  »أهل  جماعة 
في  السياسية  قراءاتها  تعيد  األوربية  والدول 
تقوم  جديدة  استراتيجيات  وترسم  املنطقة 
دول  ال  املواطنة،  ودولة  الوطنية  الشراكة  على 
للقرون  مجتمعاتنا  تعيد  الهوتية  عقائدية 
الوسطى ورمبا ملا قبل التاريخ ومع فكر عقائدي 
منغلق على أن النص القرآني »يقدم اإلجابات 

لكل األسئلة وفي كل املراحل التاريخية«!!

أفكار وبدائل

وهكذا كان ال بد من البحث عن البديل؛ البديل 
الدولة  في  األوربي  القرووسطي  النموذج  عن 
إعادة جتربتهم مجدداً،  القوموية حيث ال ميكن 
كون ال اجملتمعات وال املرحلة التاريخية ميكن أن 
تكون مالئمة إلعادة مثل تلك التجارب األوربية 
جغرافيات  داخل  وحكومات  دول  تكوين  في 
احلضارية  لها خصوصيتها  التي  املنطقة  هذه 
الثقافية وبنفس الوقت، فإن املرحلة التاريخية 
بقبول  تدفعهم  االستراتيجية  ومصاحلهم 
وبالتالي  املنطقة  ثورات  جانب  إلى  الوقوف  أو 
قمعية،  مستبدة  متخلفة  حكومات  إسقاط 
أكثر  فئة  بوضع  الرضوخ  أو  القبول  دون  لكن 
الدول  رأس حكومات هذه  على  وتشدداً  تخلفاً 
وذلك من خالل السماح لتيارات دينية راديكالية؛ 
أو  املاللية  »الشيعية«  إيران  بقيادة  كانت  إن 
هاتان  حتاول  كما  تركيا »السنية« الطورانية، 
املنطقة«  »ثورات  موجات  ركوب  الدولتان 
لإلتيان ببعض تلك التيارات الدينية الراديكالية 
كان  ولذلك  املنطقة  دول  في  احلكم  لسدة 
األمريكي  الغربي  العسكري  التدخل  زال  وما 
سياسية  مخارج  إيجاد  ومحاولة  املنطقة  في 

تؤمن استقرار هذه اجملتمعات ودولها من جهة 
السياسية  مصاحلها  حتقق  أخرى  جهة  ومن 
بهذه  لالرتقاء  الثقافية  وحتى  واالقتصادية 
والتخلف  الفقر  اجملتمعات حضارياً حيث حالة 
والصراعات في هذه اجلغرافيات وباألخير تنعكس 
على أمنها واقتصادها وتطورها احلضاري وذلك 
باملنطقة  إقليمية  إن كانت من خالل صراعات 
أو من خالل موجات الهجرة والتي باتت تشكل 
األوربية.  الدول  وأمن  اقتصادات  على  آخراً  عبأً 
وللواقع  للمرحلة  قراءتنا  وبحسب  وبالتالي 
داخل  واملواطنة  املشاركة  مبدأ  فإن  الراهن؛ 
الدول واجملتمعات تكون هي أفضل احللول  هذه 
القضية  من  موقفه  أوجالن  يوضح  ذلك  وفي 
الدولة  حليَف  النصرُ  يَكُون  أْن  »إما  فيقول: 
حليَف  أو  البورجوازية،  نواةَ  كونها  القومية 
جلميِع  الدميقراطية  الكونفدرالية  احلركِة 
الشرائح االجتماعية الباقيِة خارَج إطارِ هذه 

االحتكارات واألرستقراطية اجلديدة«)10(.

هناك خنبة ثقافية فكرية تصارع 
الفكر الالهوتي حيث البد من براكني 
الراكدة،  اجملتمعية  البنية  تفجر 
السياسي  التكّلس  وطبقة 
اجملتمعات،  لتلك  االجتماعي 
األوربية،  الربجوازية  الثورات  فكانت 
أو  القومية  الدولة  وتشكيل 
الدولة  أوجاالن:  يقول  القوموية 
حتّقق  الذي  الشكل  هي  القومّية 
فشكل  الرأمسالي،  األخطار  فيه 
إلنكلرتا  الزمًا  كان  الذي  الدولة 
وهولندا ألجل حتطيم آمال إسبانيا 
وفرنسا يف اإلمرباطورية كان ضربًا 

من ضروب الدولة القومية.

״

״
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ما  التالي:  بالسؤال  هذا  بحثنا  نختم  وأخيراً 
املعروف؛  مؤلفه  لينني  ونشر  كتب  لقد  احلل؟ 
إلى  فيه  »ما العمل« في عام 1902 ويتصدى 
»روب  الكاتب  يختصرها  املشكالت  من  عدد 
يقول:  حيث  للكتاب  مقدمته  في  سويل« 
فيه  »ينتقد  إنه  من  يأتي  الكتاب  أهمية  إن 
لينني التوجهات اإلصالحية واالنتهازية داخل 
الروسية،  الدميقراطية  االشتراكية  احلركة 
ويدافع عن ضرورة بناء حزب ملتزم من الثوريني 
احملترفني لقيادة الطبقة العاملة نحو حسم 
السلطة. إنه كتاب مهم  جداً للماركسيني 
اليوم«)11(.  الثورة  أجل  من  يناضلون  الذين 
تبدأ  ولكي  لكن  ونقول:  نضيف  نحن  وها 
بد  ال  »العمل«،  ويكون  العملية  باخلطوات 
وطنية  وبرامج  ودراسة  لك خطة  تكون  أن  من 
األوسط،  الشرق  في  معضالتنا  حلل  سياسية 
املثال ال احلصر حيث  ومنها سوريا على سبيل 
التنوع الثقافي األقوامي والديني، وبالتالي ال بد 
من طرح مبدأ املشاركة والقبول باآلخر شريكاً 
حتى  -أو  استعباد  زمَن  وأن  حقيقيا،ً  وطنياً 
من  بد  فال  ولذلك  ولى  قد  اآلخر  استبعاد- 
البحث عن حلول ومخارج تنقذ ما ميكن إنقاذه 
ألجيال  بنا  ستمتد  وكوارثنا  حروبنا  فإن  وإال 
والعنف  والقتل  الدمار  غير  نحصد  ولن  قادمة 
والعنف املضاد وذلك إلى ما ال نهاية، ولن يكون 
هناك احلل حيث ال حلول مع احلروب والصراعات، 
يغسل  ال  »الدم  يقول؛  الذي  العربي  واملثل 
بالدم« لم يأِت من فراغ، بل نتاج مخزون فكري 

ثقافي مجتمعي. 

علينا  العمل؛  ونبدأ  للحّل  نصَل  ولكي  ولذلك 
أو  أن يكون  نريد  باآلخر كما هو ال كما  القبول 
نفرض عليه شروطنا وأحزابنا وأعالمنا وأقوامنا 
به  نقبل  أن  بل  الثوروية،  أو  الدينية  ومبادءنا 
شريكاً مبا يؤمن هو به من ثقافة وهوية فرعية 
بالهوية  يعرف  ما  داخل  احلضارية  لشخصيته 
الوطنية اجلامعة لنا جميعاً كسوريني ورمبا يوماً 
الوطنية،  الشراكة  تعذرت  إن  ككردستانيني 
رغم أن الوطنية السورية لن تلغي كردستانية 

جغرافية خاصة باملكون الكردي في سوريا.

بني  الصراع  هل  مطروحاً؛  السؤال  ويبقى 
هو  الرأسمالية  واحلداثة  الثقافي  اإلسالم 
صراع ثقافي أيديولوجي أم تاريخي سلطوي، 
رغم أن العالقة بني األيديولوجي والسلطوي 
عالقة كينونة عضوية حيث كل طرف يتكأ 
الفضائي  الوجود  في  اآلخر  على  ويستند 
بالسيالة  متأثراً  به  خاص  حقل  لكل 
دون  سلطة  ال  كون  األيديوسلطوية، 
سلطتها  لها  أيديولوجيا  وكل  أيديولوجيا 

املعنوية واملادية.

مصادر ومراجع الكتاب :

الء احمد« بعنوان؛ )ما هو اإلسالم( منشور 
آ
مقالة للكاتبة »ا  -1

في موقع »موضوع«.

المصدر السابق.  -2

اإلسالم(  هو  )ما  عنوان؛  تحت  الشيرازي«  »اإلمام  ككتاب   -3

منشور على موقعه الخاص.

 
ً
نقال كك  والعلماء  العلم  يرعون  »العباسيون  بعنوان:  مقالة   -4

صفحة  العباسي(؛  الحكمة  )بيت  صفحة  على  منشور  العربي«  مجلة  عن 

فيسبوكية.

الموسوعة الحرة »ويكيبيديا«، مقالة بعنوان؛ »حداثة«.  -5

س المال«.
أ
صل را

أ
كارل ماركس؛ »ا  -6

وربا.. وواقعنا العربي« 
أ
مقالة بعنوان: »الحروب الدينية في ا  -7

راجيك.
آ
حمد منشورة في موقع ا

أ
ميرة ا

أ
للكاتبة؛ ا

المصدر السابق.  -8

وجالن/ 
أ
ا هللا  عبد  القومية«،  والدولة  سمالية 

أ
الرا »الحداثة   -9

موقع الحوار المتمدن.

المصدر السابق.  -10

ما  لينين«  لككتاب  الثورية  )»الدروس  بعنوان؛  مقالة   -11

Marxism العمل؟( منشورة بموقع
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أواًل: تعريف النظام االقتصادي ومكوناته.

 Economic االقتصادي  النظام 
العالقات  مجموعة  هو:   System
التي  واالجتماعية  والقانونية  االقتصادية 
حتكم سير احلياة االقتصادية في مجتمع ما 
االقتصادي  النظام  ويركّز  بعيِنه.  زمان  في 
على مجموعة العالقات والقواعد واألسس 
املتبادل  والتأثير  التفاعل  حتكم  التي 
واملوارد  جهة،  من  البشرية  احلاجات  بني 
والتقنية  واملعرفية  والبشرية  الطبيعية 

املتاحة من جهة أخرى.

ويعّد النظام االقتصادي جزءاً ال يتجزأ من النظام 
وعرّف  فيه.  ويؤثِّر  به  يتأثّر  العام  االجتماعي 

مفهوم النظم االقتصادية وتطورها التاريخي 

عمل  الحاضر  يومنا  وحتى  القدم  منذ 
المشكلة  مواجهة  على  اإلنسان 
وتطّور  يتماشى  حسبما  االقتصادية 
وكّلما  ومتطلباتها،  المعيشية  البيئة 
إلى  تاريخية  مرحلة  من  اإلنسان  انتقل 
حاجياته  طبيعة  معه  تتطور  أخرى 
وطرق تلبيتها، وتبعًا لذلك أنتجت لنا كل 
معينًا  اقتصاديًا  نظامًا  تاريخية  مرحلة 
الذي  االقتصادي  النظام  عن  يختلف 
المحور  هذا  خالل  من  سنحاول  يليه، 
المفهوم  عن  الحديث  إلى  التطرق 
ونتعّرف  االقتصادي،  للنظام  النظري 
االقتصادية  النظم  أهم  على  بعدها 
التي عرفها اإلنسان منذ البدايات األولى 

لوجوده على األرض.

أحمد أبو شكير
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االقتصادي  “النظام   Antonelli »أنتونيلي 
بأنه: مجموعة من العالقات واملؤسسات التي 
متيز احلياة االقتصادية جلماعة محددة في الزمان 

واملكان)1(.

النظام   “Sombart “صومبارات  يعرف  و 
بني  يجمع  الذي  املظهر  بأنه:  االقتصادي 

العوامل الثالثة اآلتية)2(:

للفعاليات  -1 البارزة  الدوافع  أي  الروحية: 
في  االقتصاد  يكون  )كأْن  االقتصادية 
سبيل  في  أو  واحلرب،  السيطرة  سبيل 
سبيل  في  أو  والسريع،  اآلني  الكسب 

تطبيق مبدأ من مبادئ املثالية...إلخ(.
العوامل  -2 مجموعة  وهو  الشكل: 

التي  والقانونية  واحلقوقية  االجتماعية 
)نظام  االقتصادية  احلياة  إطار  حتدد 
اإلنتاج،  عالقات  العمل،  نظام  امللكية، 

دور الدولة في احلياة االقتصادية(.
الوسائل  -3 مجموعة  وهي  املاهية: 

بواسطتها  جتري  التي  التقنية  والطرق 
والصناعة  الزراعة  في  املادية  التحوالت 
امليكانيكية،  اليدوية،  )اآللة  والتجارة 

التكنولوجية الصناعية...(
وتتحدد طبيعة النظام االقتصادي من التداخل 
املذكورة. ويؤكد  الثالثة  العناصر  بني  املنطقي 
احملدد  هو  الشكل  عنصر  أّن  “صومبارات« 
عن  تعبيرٌ  ألنه  النظام؛  لطبيعة  الرئيسي 
باخللفية  النهاية  في  تعكس  التي  الروحية 
)العقيدة( التي يقوم عليها النظام.  الفكرية 
من  معني  مستوى  مع  أيضاً  الروحية  وتتوافق 

تطور وسائل اإلنتاج)3(.

نظمة 
أ
1  ( الموسوعة العربية ) النسخة اإللككترونية( ، »اال

االقتصادية«، نقال عن الموقع:
pnEncyclo=module?php.index/com.ency-arab.www//:http 

149845=id&term_display=func&pedia

يوب، مرجع سبق ذكره، ص 53.
أ
نطوان ا

أ
- ا  2

نظمة 
أ
- الموسوعة العربية ) النسخة اإللككترونية(، »اال  3

االقتصادية«، مرجع سبق ذكره.

النظام  معنى  حتديد  في  يذهب  من  هناك  و 
عناصر  ثالثة  خالل  من  تعريفه  إلى  االقتصادي 
اإلنتاجية،  القوى  الفكري،  املذهب  أساسية: 
الثالثة  العناصر  هذه  اإلنتاجية،  العالقات 
و  االقتصادي،  النظام  مجموعها  في  تشكل 
لكي  الثالثة  العناصر  هذه  اجتماع  من  بد  ال 
يوجد أي نظام اقتصادي أصالً: فبدون العالقات 
تطبيق  إمكانية  املتصور  من  ليس  اإلنتاجية 
مذهب فكري معني، غير أن وجود مذهب فكري 
و  اإلنتاجية،  القوى  توافر  بالضرورة  يعني  ال 
موضع  بوضعه  الكفيلة  اإلنتاجية  العالقات 
إمكانية  أو  حتمية  يعني  ال  أنّه  كما  التنفيذ، 

تطبيق املذهب الفكري)4(.

ووفقاً لذلك فإنه يتم داخل كّل نظام اقتصادي 
مع  التعامل  الثالثة  العناصر  هذه  يشتمل 
على  االقتصادية  املشكلة  معاجلة  كيفية 

حتديد املسائل الثالث اآلتية:

أواًل -ماذا ينتج المجتمع؟	 
ثانيًا: كيف ينتج المجتمع؟	 
إنتاجه 	  تم  ما  توزيع  يتم  من  على  ثالثًا: 

فعاًل؟ وعلى أي أساس؟ )التوزيع(.
 	

تطورها  )حسب  االقتصادية  النظم  ثانيًا-تصنيف 
التارخيي(.

للنظام  السابقة  التعاريف  ضوء  على 
االقتصادي، قام الدارسون بتصنيف أنواع النظم 
والنشاطات  التفاعالت  بداية  منذ  االقتصادية 

االقتصادية وحتى يومنا هذا.
الفعاليات  تاريخ  دراسات  لنا  سجلت  وقد 
أطوار  مختلف  االقتصادية  والنشاطات 
االقتصادية  االجتماعية  والنظم  التشكيالت 
لإلنسانية، و احملددة بأسلوب اإلنتاج االجتماعي 
في كل مرحلة من مراحل التطور التاريخي)5(. 

- مختار عبد الحكيم طلبة، مقدمة في المشكلة   4
االقتصادية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،2007، ص 25.

- عبد هللا ساقور،مرجع سبق ذكره، ص 40.  5
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اإلنتاج  بها  التي  الكيفية  تختلف  بحيث 
والتبادل والتوزيع من دولة إلى أخرى، فإذا كانت 
االقتصادي  اإلنساني  للنشاط  النهائية  الغاية 
إنتاج  طريق  عن  اإلنسان  حاجات  إشباع  هي 
السلع الالزمة لهذا اإلشباع، فإن تنظيم اإلنتاج 
املكان  باختالف  تختلف  توزيعه  أو  وتوجيه 
يتبناه  الذي  االقتصادي  النظام  حسب  والزمان 

كل مجتمع)6(.

بالرغم من اختالف الباحثني في وضع معايير 
األنظمة  وتصنيف  حتديد  في  مشتركة 
التصنيف  اعتماد  ميكننا  أنّه  إاّل  االقتصادية، 
منذ  اإلنسان  عرف  فقد  لشموليته،  اآلتي 
االقتصادية  النظم  من  العديد  وطّبق  القدم، 
وتوزيعه  اإلنتاج  أسلوب  حيث  من  اخملتلفة 
مكاناً وزماناً، هذه النظم االقتصادية حسب 

تطورها التاريخي ميكن تصنيفها إلى:

نظم اقتصادية قبل المرحلة الرأسمالية  -1
/العبودي/  البدائي  االقتصادي  )النظام 

اإلقطاعي(.
)النظام  -2 الرأسمالية  بعد  اقتصادية  نظم 

 / االشتراكي   / الرأسمالي  االقتصادي: 
المختلط(.-    

3- 
1- النظم االقتصادية قبل املرحلة الرأمسالية:

)المشاعية  البدائي  االقتصادي  النظام  أ- 
البدائية(:
 نظام 	 أول  البدائية  املشاعية  تعد 

اقتصادي اجتماعي في التاريخ، وكانت 
وسائل اإلنتاج التي استخدمها اإلنسان 
مهارات  كانت  كما  وبدائية،  بسيطة 
العمل وخبرة األفراد ومعرفتهم قليلة 
هذه  في  االقتصادية  فاحلياة  جدا)7(. 

- مختار عبد الحكيم طلبة، مقدمة في المشكلة   6
االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص 23.

نظمة 
أ
- الموسوعة العربية ) النسخة اإللككترونية(، »اال  7

االقتصادية«، مرجع سبق ذكره.

مباشرة  اإلنسان  تربط  كانت  املرحلة 
اإلنسان  جهد  تركز  بحيث  بالطبيعة، 
واقتطاف  احليوانات  صيد  في  إنتاجه  و 
األرض،  بها  جتود  التي  واخليرات  الثمار 
ليحول  مال  ورأس  آالت  ميلك  يكن  فلم 
بسيطة  أدوات  مجرد  بل  إنتاجه)8(، 
قوته  لتحصيل  احلجر  أو  كالعصا 
يدخل  اإلنسان  بدأ  بالتدريج  و  اليومي، 
حتـسينات عــلى أدوات إنتاجه احلجرية 
ليحصل  العظمية  و  اخلشبية  و 
بواسطتها على كميات أكبر من املواد 
الالزمة لتحسني معيشته، و قد حتقق 

له ذلك من خالل:
اكتشاف النار الذي سمح له باكتشاف 	 

من  وللوقاية  للغذاء،  جديدة  مصادر 
األدوات  بعض  لصنع  وكذلك  البرد، 

8  - فتح هللا ولعلو، مرجع سبق ذكره، ص 45.

هو:  االقتصادي  النظام   
االقتصادية  العالقات  جمموعة 
اليت  واالجتماعية  والقانونية 
االقتصادية  احلياة  سري  حتكم 
يف جمتمع ما يف زمان بعيِنه. 
على  االقتصادي  النظام  ويرّكز 
والقواعد  العالقات  جمموعة 
التفاعل  حتكم  اليت  واألسس 
احلاجات  بني  املتبادل  والتأثري 
واملوارد  جهة،  من  البشرية 
واملعرفية  والبشرية  الطبيعية 
جهة  من  املتاحة  والتقنية 

أخرى.

״

״
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املنزلية من الطني واخلشب.
كالبرونز 	  املعادن  بعض  اكتشاف 

واحلديد.
األمر 	  الصيد،  وأدوات  القوس  اكتشاف 

الذي زاد من مصادر الغذاء وساعد على 
تربية احليوانات بعد اصطيادها.

تعلم مبادئ الزراعة والفالحة.	 
 عالقات اإلنتاج: لم يكن في مقدور 	

األفراد مواجهة الطبيعة إال بتجميع 
جهودهم وتضافرها، فتجمعوا 

حينها وشكلوا قبائل وجماعات، 
وكان اقتصاد القبيلة يدور بصورة 

مشتركة لتأمني حاجاتهم عن 
طريق إقامة عالقات 

إنتاجية قائمة 
على امللكية 
االجتماعية 

لوسائل 
اإلنتاج، 

فاضطرارهم 
للتعاون 

وتوافر أدوات 
عمل بسيطة 

متاحة من 
الطبيعة لم 

تسمح بتملكها 
ألشخاص أو مجموعات 

معينة داخل القبيلة، بل كانت 
مشاعة ومشتركة بني أفراد القبيلة. 

أما بالنسبة لتوزيع املنتجات فكان 
يتم ضمن كميات متساوية و 

قليلة للحفاظ على البقاء)9(. ولم 
تكن هناك حاجة للنقود واألسواق 

للمبادلة، إلى أن مت استخدام 
املقايضة الحًقا.

 االقتصادي 	 النشاط  على  واملالحظ 
قائما  كان  أنه  البدائية  للمجتمعات 
على أساس املساواة ومشاركة الرجل 

-عبد هللا ساقور، مرجع سبق ذكره، ص 42.  9

واملرأة في العمل معاً، حيث ظهر أول 
حسب  للعمل  اجتماعي  تقسيم 
اجلنس والعمل، فتخصص النساء في 
وأعمال  الثمار  وجني  األطفال  تربية 
في  الرجال  تخصص  بينما  البيت، 
الصيد والزرع..، كما عرفت اجملتمعات 
مختصني  حرفيني  ظهور  البدائية 
كصناعة  معينة  صناعات  إنتاج  في 
وصنع  واحلدادة  واحلياكة  التعدين 
األسلحة إلى جانب قسم آخر يختص 

بالزراعة.
 القانون األساسي الذي حكم النظام 	

على  قائماً  كان  البدائي  االقتصادي 
الضرورية  اخليرات  إنتاج  أساس: 
القبلية  احلاجيات  لسد 
األدوات  بواسطة 
البسيطة، وعلى أساس 
العمل اجلماعي)10(. 

 
ب- النظام 

االقتصادي 
العبودي :

	 الرق نظام  يعد 
العبودية،  أو   Slavery
النظام  محلَّ  حلَّ  الذي 
في  نظام  أول  البدائي،  املشاعي 
االنقسام  و  االستغالل  على  يقوم  التاريخ 
و  اإلنسان)11(.  ألخيه  اإلنسان  الطبقي 
هناك عدة عوامل ساهمت في ظهور هذا 

النظام االقتصادي، وأهمها)12(:
التقسيم االجتماعي املستمر للعمل.	 
ظهور إمكانية العمل الفردي نتيجة تطور 	 

وسائل وإنتاجية العمل.
ظهور امللكية الفردية وما ترتب عنها من 	 

- المرجع نفسه، ص 44-43.  10
نظمة 

أ
- الموسوعة العربية )النسخة اإللككترونية(، »اال  11

االقتصادية«، مرجع سبق ذكره.

- عبد هللا ساقور، مرجع سبق ذكره، ص 44-45.  12

يطلق لفظ االشتراكية 
Socialism للتعبير عن 

الكثير من المعاني المختلفة، 
فأحيانًا يطلق         على مجرد تدخل 
الدولة في النشاط االقتصادي، وبذلك 
تكون االشتراكية نقيضًا لسياسة الحرية 

االقتصادية. كما يطلق، أحيانًا، للتعبير عن 
تدخل الدولة في حياة العمال، والطبقات 

الفقيرة، بهدف سن التشريعات 
االجتماعية، واالقتصادية، التي 
تخفف معاناتهم، وتمنحهم 

بعض المزايا
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بنظام  أخلت  جديدة  اقتصادية  عالقات 
التوزيع املتساوي ملنتوجات العمل.

في 	  احلاصل  التبدل  أدى  عامة:  بصفة 
ونـمو  تطور  حتمية  إلى  اجملتمع  بنية 
اإلنتاجية  العالقات  وانحالل  اإلنتاج  قوى 
الفردي  العمل  فحل  البدائية،  للقبيلة 
امللكية  وحلت  اجلماعي،  العمل  محل 
ما  هذا  اجلماعية،  امللكية  محل  الفردية 
احلقوق  تغير في منـظومة  إلى  بدوره  أدى 

والواجبات.
	 وكانت العبودية في أولى مراحلها تسمى

البيتية،  العبودية  أو  األبوية«  »العبودية 
وكان عدد األرقاء قليالً، وكان السيد مالك 

الرقيق يشتغل في األرض مع أرقائه.
	 الرق نظام  في  اإلنتاج  أسلوب  استهل 

هو  الرقيق  استغالل  صار  حني  تاريخه 
انقسم  وحني  اإلنتاج،  عملية  في  السائد 
اجملتمع إلى طبقتني متناحرتني: املُْسَتِغلِّنْيَ 
»الرقيق«. ويضمُّ  »األسياد« واملُْسَتَغلِّني 
فئة  الطبقتني  هاتني  إلى  الرق  مجتمع 
الصغار  والفالحني  كاحِلرفيني  األحرار 
والتجار واملرابني. وتكَوَّن في ظل هذا النظام 
السيطرة  وأضحت  الطبقي،  اجملتمع 
األسياد  طبقة  على  مقصورة  السياسية 

في اجملتمع )عالقات اإلنتاج / الشكل(.
	
	 ميكن إجمال خصائص النشاط االقتصادي

في ظل اجملتمع العبودي في النقاط اآلتية:
شكلت طبقة العبيد األساس االقتصادي 	 

األساسية  والوسيلة  اإلنتاج  لعملية 
تعد  فلم  العبودي،  اجملتمع  في  للثروات 
حاجاتها  لسد  تعمل  القبلية  اجملموعة 
االقتصادية، بل أصبحت طبقة من اجملتمع 
بالنسبة  فائض  حتقيق  أجل  من  تعمل 

لطبقة األسياد.
في 	  ملحوظا  تطورا  اإلنتاج  وسائل  عرفت 

اإلنسان  اكتشف  بحيث  املرحلة،  هذه 
و  البناء  الوسائل  و  اآلالت  من  الكثير 

التشييد والزراعة)13(.
 	
طبقي 	  أساس  على  العمل  تقسيم   

اجتماعي إلى: عمل جسدي وآخر ذهني، 
له 	  تخصص  الجسدي:  فالعمل 

في  اختصوا  فقد  املادي،  لإلنتاج  األرقاء 
وشق  املناجم  و  والتشييد  البناء  األعمال 

الطرقات...، 
نصيب 	  في حين كان العمل الذهني من 

احلكومية  باإلدارة  اختصوا  الذين  األسياد 
واألدب  والشعر  والفلسفة  والسياسة 
الذي  احلرفي  العمل  جانب  إلى  والفن، 
النشاط  وكذلك  احلرفيون  فيه  اختص 

التجاري للمرابني وصغار احلرفيني.
البضائع 	  تبادل  الرق  نظام  ظل  في  وظهر 

الذي حتّول حتوالً متدرجاً إلى جتارة منظمة، 
ونشأت األسواق التي جتاوزت حدود الدولة 
بالتجارة  يسمى  ما  وظهر  الواحدة، 
اخلارجية. وقد أدى تزايد كميات اإلنتاج من 
التبادل  وتوسيع  للسوق  اخملصصة  السلع 
امللكية  في  التفاوت  تزايد  إلى  التجاري 
وظلت  الرقيق،  عمل  حساب  على  والثروة 
واعتمد  الرئيسة.  اإلنتاج  وسيلة  األرض 
وتربية  الزراعة  على  االقتصادي  النشاط 
ومع  احلرفي.  اإلنتاج  ظهور  مع  املاشية 
تطور التجارة املنظمة ظهرت النقود التي 
اقتصاديات  في  مهمة  مكانة  حتتل  بدأت 

مجتمع الرق)14(.
النظام 	  حكم  الذي  األساسي  القانون 

اخليرات  إنتاج  إّن  العبودي:  االقتصادي 
حاجيات  مختلف  لسد  موجه  املادية 
عن  يتم  وكان  باستمرار،  املتزايدة  األسياد 
طريق االستثمار في العبيد الذين شكلوا 
التي  القاعدة  يؤسس  إنتاج  كل  محور 
للمجتمع،  الفوقي  التركيب  عليها  يقوم 
وكان من العوامل املهمة في تكريس هذا 

13  - عبد هللا ساقور، مرجع سبق ذكره، ص 45-46.
نظمة 

أ
-الموسوعة العربية )النسخة اإللككترونية(، »اال  14

االقتصادية«، مرجع سبق ذكره.
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واملفكرين  الفالسفة  مواقف  هو  النظام 
خلود  النظام  هذا  في  يرون  كانوا  الذين 
النظام  هذا  عن  عبر  فأفالطون  الطبيعة، 
قائال:« الــرقيق هو األداة احلية، في حني أّن 
األداة هي الرقيق الذي ال حياة فيه« )15(. 

 	
نظام   ( اإلقطاعي  االقتصادي  النظام  ج- 

االقتصاد المغلق(: 

	 هو النظام االقتصادي الذي كان سائداً في
عصر اإلقطاع في العصور الوسطى.

	 القرون في  االجتماعية  التنظيمات 
الدور  التنظيمات  لهذه  كان  الوسطى: 
النشاط  شكل  في  الرئيسي  واألثر 
انهيار  فبعد  وجوهره،  االقتصادي 
إلى  انقسمت  الرومانية  اإلمبراطورية 
مجموعة من الدويالت واملدن واملقاطعات، 

- عبد هللا ساقور، مرجع سبق ذكره، ص 46.  15

وشكلت هذه األخيرة اإلطار العام للنشاط 
سادت  فقد  املرحلة،  هذه  في  االقتصادي 
املتنافرة  املقاطعات  من  العديد  وظهرت 
مغلقة  اقتصاديات  مبمارسة  عرفت  التي 
أساسي.  كنشاط  الزراعة  على  تعتمد 
االجتماعي  النـــظام  تشكل  وعموماً 
من  املرحلة  هذه  في  األوروبي  والسياسي 
شكل  طبعت  أساسية  تنظيمات  ثالثة 

احلياة االقتصادية وأثرت عليها، هي:
	
الكنيسة: مؤسسة وحيدة كان لها أكبر 	 

أوربا،  في  التاريخية  املرحلة  هذه  على  أثر 
صبغت  واحدة  عقيدة  شكلت  أنها  كما 
واقتصاد  فكر  من  احلياة  مجاالت  كافة 
في  ممثلة  واحدة  وطبقة  وسياسة،  وفن 
السياسية  الزعامة  لها  كانت  الرهبان 

واالجتماعية على فئات اجملتمع كاّفة. 
سياسي 	  تنظيم  هي  اإلقطاعية: 

طبقة  حتكمها  واجتماعي  واقتصادي 
النبالء أو الطبقة اإلقطاعية، متتلك قطعة 
أرض تقوم على استثمار أرضها، واستغالل 
الفالحني الذين ميارسون النشاط الفالحي 
وحاجياتهم  اإلقطاعي  حاجيات  لتلبية 

مقابل حماية اإلقطاعي لهم.
األساسـي 	  طابعها  احلرفية:  املنظمات 

الدينية  املــفاهيم  بيــن  مزاجاً  كان 
عن  عبارة  وهي  واملهنية،  واالجتماعية 
منظمات عملت على إيجاد قوانني صارمة 
تتعلق بالتدرج في املهنة وكيفيتها، كما 
والتعاون  التماسك  حتقيق  على  عملت 
تعاليم  تدعمه  أعضائها،  بني  االجتماعي 
في  تخضع  أنها  كما  املسيحية،  الديانة 

نشاطاتها كّلها لتعاليم الكنيسة. 
	:خصائص النظام االقتصادي اإلقطاعي
إّن الدوافع االقتصادية )العوامل الروحية( 	 

في هذا النظام تتمثل في حتقيق االكتفاء 
الذاتي لإلقطاعي والفالحني الذين يعملون 
العمل  من  الغاية  فليس  ممتلكاته،  ضمن 
على  احلفاظ  مجرد  بل  الرفاهية  زيادة  هو 

سّجلت دراسات تاريخ الفعاليات 
خمتلف  االقتصادية  والنشاطات 
والنظم  التشكيالت  أطوار 
االجتماعية االقتصادية لإلنسانية، 
اإلنتاج  بأسلوب  واحملددة 
من  مرحلة  كل  يف  االجتماعي 
فإذا  التارخيي،  التطور  مراحل 
للنشاط  النهائية  الغاية  كانت 
اإلنساني االقتصادي هي إشباع 
إنتاج  طريق  عن  اإلنسان  حاجات 
السلع الالزمة هلذا اإلشباع، فإن 
توزيعه  أو  وتوجيه  اإلنتاج  تنظيم 
والزمان  املكان  باختالف  ختتلف 
الذي  االقتصادي  النظام  حسب 

يتبناه كل جمتمع

״

״
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ما هو ضروري ومألوف، مبعنى آخر االقتصاد 
هنا هو »اقتصاد حاجة«، أي االقتصاد الذي 

تتحدد أهدافه بانتهاء أراضي اإلقطاعي.
من ناحية التنظيم احلقوقي و االجتماعي 	 

ترتكز  فإنها  النظام  هذا  في  )الشكل( 
القرار  اتخاذ  صالحيات  كل  إعطاء  على 
السلطة  ميلك  الذي  اإلقطاعي،  يد  في 
من  مقاطعته  على  املطلقة  السياسية 
لتوزيع  بالنسبة  أو  البشرية،  الناحية 

الدخل االقتصادي)16(.
ملكية  على  اإلقطاعي  النظام  ويقوم 
اإلنتاج  لوسائل  اإلقطاعيني  طبقة 
وكانت  الفالحني.  واستغالل  “األرض” 
معينة،  منطقة  على  اإلقطاعية  امللكية 
وَمنْ  فيها  وما  والقرى  املدن  تشمل 
هذه  تكن  ولم  وفالحني.  أقنان  من  فيها 
كانت  وإمنا  حقوقي،  شكل  مجرد  امللكية 
استغالل  مضمونها  اقتصادية  عالقة 
مما  احملرومني  والسكان  لألرض  اإلقطاعيني 
يضمن بقاَءهم وحمايتهم. وقد كان هذا 
في  الناس  وضع  يحدد  للملكية  الشكل 
البنية  ويحّدد  االجتماعي  اإلنتاج  عملية 
الطبقية للمجتمع اإلقطاعي كما يحّدد 
ذلك  جانب  إلى  املنتجات،  توزيع  طريقة 
أخرى  أنواع  اإلقطاعي  النظام  في  وجدت 
مثل  جداً  محدودة  ولكنها  للملكية 
الذين  واحلرفيني،  الصغار  الفالحني  ملكية 
تعتمد  التي  اخلاصة  االستثمارات  مارسوا 
محدودة  إنتاج  لوسائل  ملكيتهم  على 
وسائل  أو  احلرفية،  الصناعية  األدوات  من 

اإلنتاج الزراعي.
 وفي مرحلة تكوُّن النظام اإلقطاعي بدأت 
اإلنتاج  الرئيسة ألسلوب  السمات  تتحدد 
اإلقطاعي، وخاصة ظهور امللكية العقارية 
اإلقطاعية، وظهور أنواع من الريع العقاري 
مميزاً  اقتصادياً  نوعاً  بوصفه  اإلقطاعي 

لعالقات اإلنتاج في هذا النظام)17(.

يوب، مرجع سبق ذكره، ص 54-55.
أ
نطوان ا

أ
- ا  16

نظمة 
أ

-الموسوعة العربية )النسخة اإللككترونية(، »اال  17

)املاهية(، فأدوات 	  أما من الناحية التقنية 
ومحدودة،  بسيطة  بدائية  ظلت  اإلنتاج 
في  فالتطور  واالختراع،  التطور  تعرف  ال 
أساسي  حافز  إلى  يحتاج  اإلنتاج  وسائل 
عملي يتعلق بزيادة الطلب على املنتجات، 
بيئة  توفر  بضرورة  يتعلق  فكري  وحافر 
فكرية تساعد على التفكير، وهذا ما كان 
من  املرحلة  هذه  في  بشكل مطلق  غائبا 
احتكرت  الكنيسة  أن  بحيث  أوربا،  تاريخ 
للتفكير  محاوالت  أي  ورفضت  املعرفة 
على  للحفاظ  منها  وسعًيا  والتأمل، 
الوضع القائم لضمان استمرار استفادتها 
من نتائج هذا التنظيم واستمرار هيمنتها 

على احلياة بكافة مجاالتها.
 	

السمات  أهم  إبراز  ميكن  وعموما 
في  االقتصادي  النظام  لهذا  األساسية 

النقاط اآلتية)18(:

لفترة 	  استمر  مغلق،  اقتصادي  نظام  هو 
يقوم على االكتفاء الذاتي أو اإلنتاج بغرض 

االستهالك.
ميثل النشاط الزراعي النشاط االقتصادي 	 

الرئيسي، وإلى جانبه ظهر كذلك النشاط 
احلياة  مميزات  من  اعتبر  الذي  احلرفي 
هذا  ومع  املرحلة،  هذه  في  االقتصادية 
النشاط أصبح اإلنتاج يتم بغرض التبادل، 

وإن كان على نطاق محدود.
اإلنتاج 	  أدوات  أو  اإلنتاجية  القوى  متثلت 

األرض  أساساً  تشمل  والتي  األساسية، 
التنظيمية،  واملهارات  املال  ورأس  والعمل 

القوى في عاملي األرض والعمل.
مبرور 	  السوق  أهمية  تزايد  من  بالرغم 

جانباً  التحديد  وجه  على  كانت  السنني، 
في  االقتصادية  احلياة  جوانب  من  ثانوياً 

العصور الوسطي.

االقتصادية«، مرجع سبق ذكره.

- مختار عبد الحكيم طلبة، مقدمة في المشكلة   18
االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص 31.
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2- النظم االقتصادية بعد املرحلة الرأمسالية:

أ-النظام االقتصادي الرأسمالي )الرأسمالية /
االقتصاد الحر/ الليبرالّية(: 

النظام االقتصادي اإلقطاعي  استقر  أن  بعد   
في فترة العصور الوسطى، ظهرت جملة من 
العوامل التي غيرت طبيعة البنية االجتماعية 
ومّهدت لظهور  املرحلة،  تلك  في  والسياسية 
نظام اقتصادي جديد قام على أنقاض النظام 
اإلقطاعي، عرف هذا النظام بالنظام االقتصادي 

الرأسمالي. 

أواًل-تعريف نظام االقتصاد الرأسمالي.
بأنه  الرأسمالي  االقتصاد  نظام  يعرف 

 :)19( )Capitalisme/ الرأسمالية(
عدة  مراعاة  يجب  سمالي 

أ
الرا االقتصادي  النظام  لتعريف    19

عوامل  بين  الجمع  ثم  سماليين، 
أ
الرا فراد 

أ
اال و 

أ
ا الفرد  هي:  ساسية 

أ
ا عناصر 

“نظام اقتصادي يتميز بنمط من اإلنتاج يرتكز 
على تقسيم اجملتمع إلى طبقتني أساسيتني: 
املواد  )األرض،  اإلنتاج  وسائل  مالكي  طبقة 
كانت  سواء   – العمل(  وأدوات  آالت  األولية، 
مكونة من أفراد أو شركات أو مؤسسات -الذين 
مشروعاتهم،  لتشغيل  العمل  قوة  يشترون 
وطبقــة البروليتاريا ) العمال( اجملبرة على بيع 
اإلنتاج  وسائل  ألفرادها  ليس  ألن  عملها،  قوة 
وال رأس املال الذي يتيح لهم العمل حلسابهم 

اخلاص”)20(.
تعبر في جوهرها على نظام  إذا  فالرأسمالية 
ووسائل  أدوات  بتمركز  يتميز  اجتماعي  إنتاج 
اإلنتاج ومجموع الثروات بأيدي عدد قليل جدا 
من الناس يشكلون طبقة الرأسماليني، بينما 
للعمل  مضطرة  الناس  من  األكثرية  تصبح 
يهدفون  الذين  الرأسماليني  لدى  كأجراء 
من  األكثرية  حساب  على  الربح  حتقيق  إلى 

العمال)21(.

النظام  نشأة  عوامل  ثانيا:   
الرأسمالي.

زمنية،  فترة  خالل  كثيرة،  عوامل  جتمعت 
أدت إلى تداعى وانهيار النظام اإلقطاعي، 
نظام  لظهور  مهدت  نفسه  الوقت  وفي 
مؤرخو  ويحدد  الرأسمالي.  االقتصاد 
تاريخ الفكر االقتصادي هذه الفترة، بتلك 
املمتدة من منتصف القرن اخلامس عشر 
تلك  عشر،  الثامن  القرن  منتصف  وحتى 

الت والتقدم 
آ
س مال ومواد خام، ثم استخدام اال

أ
رض وعمل ورا

أ
اإلنتاج من ا

الفني، كل ذلك بهدف الربح وتراكم الثروة.
النظام،  ذلك  نها 

أ
ا على  كنظام،  سمالية، 

أ
للرا النظر  يمكن  وبالتالي   

اإلنتاج  وسائل  تملك  العاديين حق  فراد 
أ
لال اإلتاحة   

أ
مبدا على  يقوم  الذي 

مع  المادي،  الكسب  تحقيق  بهدف  نظرائهم،  مع  والتنافس  المختلفة، 
الطبيعية،  القوانين  عمل  طبيعة  في  الخارجي  التدخل  عدم  على  كيد 

أ
التا

فراد بعضهم مع بعض، والدول بعضها مع بعض.
أ
التي تحكم تعامل اال

سمالية(، 
أ
20  ( عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة )الرا

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط3، ج 2، بيروت، 1990، ص 
.789

21  ( عبد هللا ساقور، مرجع سبق ذكره، ص 57.

االقتصادي  النشاط  كان   
على  قائًما  البدائية  للمجتمعات 
ومشاركة  املساواة  أساس 
العمل  يف  واملرأة  الرجل 
تقسيم  أول  ظهر  حيث  معًا، 
اجلنس  حسب  للعمل  اجتماعي 
النساء  فتخصصت  والعمل، 
يف تربية األطفال وجين الثمار 
ختصص  بينما  البيت،  وأعمال 
والزرع..،  الصيد  يف  الرجال 
البدائية  اجملتمعات  عرفت  كما 
يف  خمتصني  حرفيني  ظهور 
كصناعة  معينة  صناعات  إنتاج 
واحلدادة  واحلياكة  التعدين 

وصنع األسلحة والزراعة

״
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الفترة التي شهدت بوضوح ببداية الثورة 
الثورة األمريكية وصدور  الصناعية ووقوع 
 Wealth of املؤلف العظيم »ثروة األمم

سميث)22∗(. “آلدم   Nations
أنقاض  على  الرأسمالي  النظام  قام  لقد 
النظام اإلقطاعي، فالعوامل التي أدت إلى 
التي  ذاتها  هي  اإلقطاعي  النظام  انهيار 
الهيكل  في  تغيير  إحداث  في  ساهمت 
نظام  وإيجاد  والقائم  املوجود  االجتماعي 

جديد هو النظام الرأسمالي.

 وترجع أسباب نشأة النظام الرأسمالي 
إلى العوامل اآلتية:

تراكم رأس املال: 	 
وقد حتقق ذلك نتيجة العوامل اآلتية:

نتيجة انتعاش التجارة بني املدن واكتشاف 	 
الذهب وما حصلت عليه الدول املستغلة 

من خيرات ومكاسب من مستعمراتها.
نتيجة انتشار عمليات الربا واملضاربة التي 	 

مارسها الكثير من األسر في أوروبا مما أدى 
إلى حصولها على ثروات كبيرة.

لدى 	  أموال  من  تراكم  ما  إلى  باإلضافة   
العقارات  وأصحاب  والنبالء  األفراد  بعض 
الضرائب  زيادة  نتيجة  ثرواتهم  وزيادة 

والسكان ومنو املدن.
لتمويل 	  الالزمة  األموال  توافرت  وبهذا   

املشروعات ذات احلجم الكبير. 
األموال 	  إلى  احلديثة  الدول  أدت حاجة  وقد 

إلى منو التجارة وإزالة احلواجز والقيود على 
انتقال األفراد والسلع بني مختلف املناطق 
السوق  نطاق  اتساع  إلى  بدوره  أدى  مما 
احمللي واتساع األخذ بالتخصص وتقسيم 
اتساع  إلى  أدى  التخصص  وهذا  العمل. 
نتيجة  من  فكان  الدولية،  التجارة  حجم 
لم  زيادة  والدول  األفراد  ثروة  زادت  أن  ذلك 

حيانا، والتي امتدت نحو ثالثون 
أ
22  ويشار إلى هذه المرحلة، ا

و المركنتيلية.
أ
حيانا لمذهب التجاريين ا

أ
سمالية التجارية، وا

أ
قرون، الرا

يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية)23∗∗(.
 	
زيادة عدد السكان:	 

املستمرة في عدد السكان  الزيادة   كانت 
زوال  إلى  أدت  التي  املهمة  األسباب  أحد 
سكان  عدد  زاد  حيث  اإلقطاعي،  النظام 
السادس  القرن  منذ  كبيرة  زيادة  أوروبا 
السكان  في  الزيادة  هذه  وكانت  عشر، 
نتيجة النخفاض معدالت الوفيات بسبب 
الصحية  والرعاية  الطبية  اخلدمات  توافر 
سكانها  كان  التي  املدن  في  وخاصة 

يتزايدون بنسبة كبيرة.
وكان من أهم النتائج التي أدت إليها زيادة 

كانت المشكلة االقتصادية التي واجهت العالم، قبل ظهور   23
عن  اإلنتاج  قصور  ي 

أ
ا اإلنتاج:  مشكلة  هي  سمالي، 

أ
الرا االقتصادي  النظام 

سمالي فان 
أ
ما بعد ظهور النظام االقتصادي الرا

أ
الوفاء بحاجات االستهالك، ا

ولى التي واجهت الدول الصناعية هي مشكلة االستهالك التي 
أ
المشكلة اال

ت بسبب وفرة اإلنتاج. 
أ
نشا

يتّم تقسيم العمل على أساس 
عمل  إىل:  اجتماعي  طبقي 
فالعمل  ذهين،  وآخر  جسدي 
األرقاء  له  ختصص  اجلسدي: 
لإلنتاج املادي، فقد اختصوا يف 
واملناجم  والتشييد  البناء  أعمال 
حني  يف  الطرقات...،  وشق 
نصيب  من  الذهين  العمل  كان 
باإلدارة  اختصوا  الذين  األسياد 
والفلسفة  والسياسة  احلكومية 
إىل  والفن،  واألدب  والشعر 
جانب العمل احلريف الذي اختص 
النشاط  وكذلك  احلرفيون  فيه 
التجاري للمرابني وصغار احلرفيني.

״
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الغذائية  املواد  الطلب على  زيادة  السكان 
إلى  بدوره  هذا  أدى  وقد  كبيرة،  بكميات 
على  تدريجياً  عمل  مما  أسعارها،  ارتفاع 
إلى  الذاتي  االكتفاء  زراعة  من  التحول 
يعد  فلم  التجارية،  الرأسمالية  الزراعة 
قريته  أو  ألسرته  أو  لنفسه  ينتج  الفالح 
عليه  كان  بل  فحسب،  فيها  يقيم  التي 
من  إليه  حتتاج  مبا  املدن  أسواق  ميد  أن 
للتبادل  ينتج  الريف  وأصبح  غذائية،  مواد 

التجاري.
وقد ساعد استعمال النقود املعدنية على 
منو الزراعة الرأسمالية بعد أن كان اجملتمع 
فاستخدم  السلعية.  النقود  يستعمل 
بعد  للمبادلة  وسيطاً  والفضة  الذهب 
أدى  مما  األساس،  هي  املقايضة  كانت  أن 
التجارة،  واتساع  التبادل  سهولة  إلى 
تلك  في  والفضة  الذهب  عرض  من  وزاد 
الفترة اكتشاف األمريكيتني والتوسع في 

استخراج املعادن النفيسة من مناجمها.

التطورات الصناعية والتقنية:	 
الثورة  قيام  بعد  عشر  الثامن  القرن  في 
من  بدالً  اآلالت  واستخدام  الصناعية 
التجارة  بدأت  اليدوي،  والعمل  احليوانات 
تغيرت  وبذلك  أوسع،  نطاق  على  تنتشر 
النمطي  باإلنتاج  لتسمح  اإلنتاج  فنون 
الكبير. وفي الوقت نفسه كان استخدام 
السفن التجارية والسكك احلديدية عامالً 
مساعداً على زيادة سعة السوق الستيعاب 
اإلنتاج الكبير للمشروع الصناعي. وبدأت 
بخطى  معقدة  آلالت  االختراعات  حركة 
سريعة، تتطلب موارد مالية ضخمة، هذه 
املتطلبات اجلديدة دعت إلى نشأة املشروع 
اإلنتاجية  الوحدة  ميثل  الذي  الصناعّي 
فقد  الرأسمالي.  النظام  في  الرئيسية 
باملشروع  الرأسمالي  النظام  ارتبط 
الصناعي، مبا يتصف به من خصائص وهي 
اإلنتاج  ألسلوب  أساساً  اآلالت  استخدام 
الثروة والتراكم  من أجل حتقيق املزيج من 

الرأسمالي والربح.

الدولة 	  وظهور  السياسية  التطورات 
القومية الحديثة: 

كوحدة  اإلقطاعية  سادت  أْن  بعد   
اإلقطاعي،  لسلطة  خاضعة  سياسية 
القومية كوحدة سياسية  الدولة  ظهرت 
جديدة حلت محل اإلقطاعية، فمع صعود 
القومية جاءت املصالح املتبادلة والعالقة 
ومصلحة  الدولة  سلطة  بني  احلميمة 
بعضهم  طرح  وقد  البورجوازيون.  التجار 
الدولة  كانت  هل  وهو:  اآلتي  التساؤل 
لسلطة  الضرورية  األداة  هي  القومية 
في  التجار  نحو  الدولة  سعت  أم  التجار؟ 

خدمة سلطاتها األعلى؟

والفتوحات 	  الجغرافية  االكتشافات 
األوروبية: 

األساسي  الطابع  كان 
بيــن  مزاجًا  احلرفية  للمنظمات 
املــفاهيم الدينية واالجتماعية 
عن  عبارة  وهي  واملهنية، 
إجياد  على  عملت  منظمات 
بالتدرج  تتعلق  صارمة  قوانني 
كما  وكيفيتها،  املهنة  يف 
التماسك  حتقيق  على  عملت 
بني  االجتماعي  والتعاون 
أعضائها، تدعمه تعاليم الديانة 
ختضع  أنها  كما  املسيحية، 
لتعاليم  كّلها  نشاطاتها  يف 

الكنيسة

״
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على  يعتمد  األوروبي  االقتصاد  كان   
في  احلاجة  ولكن ظهرت  الذاتي،  االكتفاء 
وكان  تنتج،  ال  كانت  التي  الدول  بعض 
العرب يتحكمون في التجارة في قسمها 
من  فكان  الغربي  القسم  أما  الشرقي، 
نصيب اإليطاليني أدى ذلك إلى حتقيق كل 
العرب واإليطاليني ألرباح وفيرة، ولكن  من 
سيطرة  بشدة  شعرت  األخرى  أوروبا  دول 
التجار اإليطاليني وحتكمهم، فبدأت تبحث 
السيطرة. فكان  تلك  عن وسائل حتد من 
أن شجعت كل من إسبانيا والبرتغال على 

االكتشافات البحرية.

ثالثا: خصائص النظام الرأسمالي.
النظام  يف  االقتصادية  الفعاليات  دوافع   -1

الرأمسالي: 
دافع فردي  االقتصادية هو  احلياة  دافع  إن   
الربح  عن  البحث  في  يتلخص  مصلحي، 
السوق  به  تسمح  حد  أكبر  إلى   Profit
أرجع  ولقد  والطلب،  العرض  قانون  أو 
إلى  الرأسمالية  الفكرة  “سومبارت« 

مبادئ ثالث:

مبدأ حرية التملك.	 
مبدأ المزاحمة الحرة.	 
األشــياء 	  تقـدير   ( العقالنــية  مبدأ 

يعود دوما إلى نــوع من الحــسابات 
وإمكانية  والمردود  للكلفة  الدقيقة 

الربح(. 
 	

عن  بحثه  مدى  في  الفرد  يحد  وال 
إال  له  ربح  أكبر  وعن  اخلاصـة  منفعته 
قوانني  و  السوق  وقوانني  اخلاصة،  مقدرته 

الدولة)24(.
النظام  داخل  االقتصادية  فالوحدات   
كمية  زيادة  إلى  دائماً  تسعى  الرأسمالي 

يوب، مرجع سبق ذكره، ص 56.
أ
نطوان ا

أ
24   ا

الربح للمنتج وزيادة املنفعة للمستهلك. 
في  مزدوجة  بوظيفة  يقوم  هنا  فالفرد 
منتجاً  بصفته  مرة  االقتصادي  النظام 
دائماً  ولكنه  مستهلكاً،  بصفته  ومرة 
حتقيق  أي  االقتصادي  بالدافع  مدفوع 

مصلحته الشخصية)25(.

واالجتماعية  التنظيمية  اجلوانب   -2
لالقتصاد الرأمسالي:  

القانوني  لإلطار  بالنسبة  أما   
واالجتماعي في هذا النظام فإنه يرتكز 

على املقومات التالية:

1- مبدأ الملكية الخاصة:
الرأسمالية  الدول  في  القانون  يعترف   

نظمة 
أ

25  الموسوعة العربية )النسخة اإللككترونية(، »اال
االقتصادية«، مرجع سبق ذكره.

االقتصاد  نظام  يعرف 
»نظام  بأنه  الرأمسالي 
اإلنتاج  من  بنمط  يتميز  اقتصادي 
اجملتمع  تقسيم  على  يرتكز 
طبقة  أساسيتني:  طبقتني  إىل 
سواء  اإلنتاج،  وسائل  مالكي 
كانت مكونة من أفراد أو شركات 
قوة  يشرتون  الذين  مؤسسات  أو 
مشروعاتهم،  لتشغيل  العمل 
)العمال(  الربوليتاريا  وطبقــة 
اجملربة على بيع قوة عملها، ألن 
وال  اإلنتاج  وسائل  ألفرادها  ليس 
رأس املال الذي يتيح هلم العمل 

حلسابهم اخلاص
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بحق الفرد في متلك األموال ملكية خاصة، 
سواء كانت هذه األموال سلعا استهالكية 
مال  على  امللكية  إنتاجية. وحق  أو سلعا 
احلقوق  من  مجموعة  يشمل  األموال  من 
وحق  االستعمال  حق  في  تتمثل  الفرعية 
االستغالل وحق التصرف، كما أنه يتضمن 
أسباب  من  كسبب  اإلرث  بحق  االعتراف 

كسب امللكية. 
وال يعني االعتراف لألفراد بحق امللكية أن 
كلها  اجملتمع  في  املوجودة  األموال  تصبح 
فالدولة  خاصة.  ملكية  لألفراد  مملوكة 
الثروة  من  جزءاً  تتملك  الرأسمالية 
احلكومية،  املباني  في  تتمثل  القومية 
والغابات،  واملناجم،  الدولة،  وأراضي 
االقتصادي  للنشاط  األساسية  والهياكل 

كالطرق واملصارف واجلسور.
البالد  في  اخلاصة  للملكية  وميكن   
القيود  ببعض  حتاط  أن  الرأسمالية 

القانونية مراعاة العتبارات الصالح العام، 
استخدام  من  املالك  متنع  التي  كالقيود 
أو  جيرانه  مبصلحة  يضر  نحو  على  ماله 
متنع  البالد  بعض  مجتمعه. ففي  رفاهية 
معني،  حد  فوق  باملباني  االرتفاع  القوانني 
بالصحة  الضارة  إنشاء املصانع  كما حترم 
السكانية  الكثافة  ذات  املناطق  في 

العالية)26(. 

2- مبدأ حرية التعاقد والعمل: 
غير  حر  احلقوقية  الناحية  من  فالعمل   
االقتصادية  الناحية  من  أنه  غير  مقيد، 
-بقانون  سلعة  أي  كشأن  -شأنه  يرتبط 
يدفع  مباع  عمل  فكل  والطلب،  العرض 
البائع  بني  القائم  العقد  يحدده  أجرا عنه 

والشاري)27(.
يقوم أساساً على  الرأسمالّي   فاالقتصاد 
وجود السوق التي تتم فيها مبادلة السلع 
على  واملشترين  البائعني  بني  واخلدمات 
أساس املنافسة واملزاحمة، دون تدخل من 
جانب الدولة بقصد احلد من قوى العرض 
يكفل  فالقانون  توجيهها،  أو  والطلب 
حرية التبادل وحرية التعاقد بالنسبة لكل 
األموال االقتصادية، مبا فيها عوامل اإلنتاج 

ومن بينها العمل. 
– وهو عمل قانوني يقوم  العقد   ويعتبر 
األفراد  أسلوب  – عن  أكثر  أو  إرادتني  على 
و  االقتصادية.  شؤونهم  تصريف  في 
امللكية  جانب  إلى  تقوم  أن  بالعقد  ميكن 
الفردية نوع آخر من امللكية يعرف بامللكية 
املشتركة وذلك بتأسيس الشركات)28(.

الدور المهم للمستحدث أو رب العمل - ه
 :)Entrepreneur(

- مختار عبد الحكيم طلبة، مقدمة في المشكلة   26
االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص 43.

يوب، مرجع سبق ذكره، ص 57.
أ
نطوان ا

أ
- ا  27

- مختار عبد الحكيم طلبة، مقدمة في المشكلة   28
االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص 44.

من أهم النتائج اليت أدت إليها 
زيادة السكان زيادة الطلب على 
كبرية،  بكميات  الغذائية  املواد 
وقد أدى هذا بدوره إىل ارتفاع 
تدرجييًا  عمل  مما  أسعارها، 
االكتفاء  زراعة  من  التحول  على 
الرأمسالية  الزراعة  إىل  الذاتي 
ينتج  الفالح  يعد  فلم  التجارية، 
اليت  قريته  أو  ألسرته  أو  لنفسه 
يقيم فيها فحسب، بل كان عليه 
أن ميد أسواق املدن مبا حتتاج 

إليه من مواد غذائية

״

״



العدد 44 -آذار/ مارس  2019

الشرق األوسط الديمقراطي

45

وسائل  بجمع  يقوم  الذي  هو  العمل  فرب   
املال  رأس  الطبيعية/  )املوارد  الثالثة  اإلنتاج 
)مصنع/  االقتصادية  الوحدة  ضمن  والعمل(، 
لها،  زراعيا( بواسطة شرائه  متجر/ مشروعا 
وهو بذلك ميثل الشخص األساسي والهام في 
عملية اإلنتاج والتبادل. ويقوم بنتيجة عملية 
الرأسمالي  وفائدة  العمال  أجرة  بدفع  اإلنتاج 
وقيمة املواد األولية، ثم يحتفظ بالباقي الذي 

يكون الربح الصافي)29(.

النشاط - ح في  الدولة  تدخل  عدم 
االقتصادي لألفراد: 

 عبر آدم سميث عن هذا املبدأ مبقولته املشهورة 
“ دعه يعمل دعه مير«، إشارة منه بضرورة عدم 
أجهزة  طرف  من  معوقات  أو  حواجز  أي  وضع 
ملمارسة  الفرد  إمكانية  تضيق  أو  الدولة حتول 
فليس  التملك،  و  العمل  في  الطبيعي  حقه 
من حق الدولة في النظام الرأسمالي التدخل 
امللكية  صيغ  أو  العمل  مجاالت  حتديد  في 
في  يتمثل  فدورها  الفردية،  للملكية  املنافية 
تكفل  التي  واآلمنة  املستقرة  البيئة  خلق 
لألفراد وتضمن لهم ممارسة أعمالهم وحماية 
بـ”الدولة  عليه  اصطلح  ما  وهذا  ممتلكاته، 
التشريعات  بسن  تقوم  التي  احلامية«، 
والقوانني املنظمة لعالقات األفراد االقتصادية، 
كما أّن آلية السوق القائمة على قانون العرض 
التوازن  بتحـقيق  الكفيلة  هي  والطلب 
واستقرار األسعار وعدم ارتفاعها، ألّن املنافسة 
يبيعون منتجاتهم  التجار  السوق جتعل  داخل 
وحتقيق  منتجاتهم  لترويج  تنافسية  بأسعار 
األرباح وفي الوقت ذاته تتحقق منفعة املواطن 

املستهلك املستفيد من هذه املنافسة. 
احلياة  في  الدولة  تدخل  بعدم  القول  أّن  غير 
التطورات  ألّن  مبطلقه،  يؤخذ  ال  االقتصادية 
الدول  من  الكثير  عرفتها  التي  االقتصادية 
الرأسمالية منذ بدايات ظهور هذا النظام وحتى 
يومنا احلاضر تؤكد بأّن الدولة ال تكتفي فقط 
االقتصادية،  والتفاعالت  النشاطات  مبالحظة 

يوب، مرجع سبق ذكره، ص 57.
أ
نطوان ا

أ
-ا  29

الدور  األحيان  الكثير من  لها في  بل قد يكون 
و حتديد  االقتصادية  احلياة  تنظيم  في  الفعال 
معاملها مبا ال يتنافى و املبادئ السابقة الذكر، 
خاصة في حالة األزمات املالية التي قد تصيب 
النظم الرأسمالية، أو في حاالت ضبط األسعار 
حفاظا على التوازن بني مختلف فئات وطبقات 
القطاعات  بعض  ملكية  تأميم  أو  اجملتمع، 
)غاز  القومي  األمن  االقتصاد  على  احلساسة 

بروم في روسيا، سوناطراك في اجلزائر(.

مبدأ المنافسة الحرة: - ط
البائعون واملشترون في سوق السلع   يتنافس 
أجل  من  اإلنتاج  عوامل  وسوق  االستهالكية 
احلصول على أفضل الشروط للسلع واخلدمات 
قدر  أكبر  بيع  يحاول  فالبائع  التعاقد،  محل 
منافساً  الربح،  وراء  سعياً  السلع  من  ممكن 
بذلك غيره من منتجي السلع املماثلة، محاوالً 
جودتها  من  حتسني  أو  سلعته  ثمن  تخفيض 

اخلاصة  للملكية  وميكن 
أن  الرأمسالية  البالد  يف 
حتاط ببعض القيود القانونية 
مراعاة العتبارات الصاحل العام، 
املالك  متنع  اليت  كالقيود 
على  ماله  استخدام  من 
أو  جريانه  مبصلحة  يضر  حنو 
بعض  ففي  جمتمعه.  رفاهية 
االرتفاع  القوانني  متنع  البالد 
باملباني فوق حد معني، كما 
الضارة  املصانع  إنشاء  حترم 
ذات  املناطق  يف  بالصحة 

الكثافة السكانية العالية

״

״
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ليكسب السوق لنفسه.
يسود  البائعني  تنافس  وباستمرار   
أختلف  ومهما  واحد.  ثمن  السلعة  سوق 
السلعة  ذات  من  املباعة  الكمية  حجم 
مصلحة  ذلك  وفي  نفسه،  بالثمن  تباع  فإنها 
يحصل  نفسه  التنافس  وهذا  للمستهلك. 
الفوز  منهم  كل  يرغب  الذين  املشترين  بني 
أم  استهالكية  أكانت  سواء  السلعة  بشراء 

إنتاجية)30(.
 

لالقتصاد  -1 والفنية  التقنية  الجوانب 
الرأسمالي: 

الثورة  ظل  في  الرأسمالي  النظام  قام   
التقدم  على  فارتكز  الصناعية، 

إليه  أدت  الذي  التكنولوجي 
وطبقت  الثورة،  هذه 

اإلنتاجية  الفنون 
ملبدأ  نتيجة  املتقدمة 
ظل  ففي  املنافسة. 
يسعى  املنافسة 
حتسني  إلى  املنتجون 
وسائل إنتاجهم حتى 

تخفيض  من  يتمكنوا 
وحتقيق  اإلنتاج،  نفقات 

األرباح.  من  قدر  أكبر 
فنجاح أي منتج في استخدام 

وسائل جديدة من شأنها تخفيض 
تطبيق  إلى  اآلخرين  املنتجني  يدفع  التكاليف، 
من  يتمكنوا  حتى  احلديثة  الوسائل  هذه  مثل 

البقاء في مجال اإلنتاج)31(.
عصر  منذ  البشرية  حققت  الذي  فالتقدم   
الثورة الصناعية وحتى يومنا احلاضر مرده إلى 
طبيعة هذا النظام االقتصادي التنافسي، الذي 
فرض استخدام اآللة وتطويرها عبر االختراعات 
إلى  لالستجابة  اإلنتاج  لوسائل  املتجددة 

- موسوعة مقاتل من الصحراء، »تاريخ النظم االقتصادية«،   30
مرجع سبق ذكره.

- مختار عبد الحكيم طلبة، مقدمة في المشكلة   31
االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص 43.

مختلف  طلب  على  الهائلة  الزيادة  كمية 
املنتجات، واملطردة مع زيادة عدد سكان العالم 

و طلباتهم.

ب- النظام االقتصاد االشتراكي )نظام اإلنتاج 
الجماعي(:   

الرأسمالي  االقتصادي  النظام  تطبيق  أدى   
منصف  منذ  األوربية  الدول  من  العديد  في 
من  العديد  ظهور  إلى  عشر  الثامن  القرن 
النظام  هذا  تطبيق  صاحبت  التي  املشاكل 
ضرورة  في  التفكير  أوجبت  الواقع،  أرض  على 
بديل  اقتصادي  نظام  وتقدمي  األوضاع  تغيير 
التي  االخــتالالت  جتـاوز  على  قادر  عنه، 
األوربيـة  اجملتمــعات  عرفتها 
االجتماعي  الصــعيد  على 
ومع  واالقــتصادي. 
التاسع  القرن  بداية 
الفكرة  ظهرت  عشر، 
االشتراكية، كرد فعل 
للدمار واالختالل الذي 
استتباب  عن  نتج 
للرأسمالية  األمر 

الصاعدة.

أوال: مفهوم النظام 
االقتصادي االشتراكي 

وظروف نشأته.

أ-تعريف النظام االقتصادي االشتراكي: 

 Socialism االشتراكية  لفظ  يطلق 
اخملتلفة،  املعاني  من  الكثير  عن  للتعبير 
في  الدولة  تدخل  مجرد  على  يطلق  فأحياناً 
وبذلك تكون االشتراكية  االقتصادي،  النشاط 
كما  االقتصادية.  احلرية  لسياسة  نقيضاً 
في  الدولة  تدخل  عن  للتعبير  أحياناً،  يطلق، 
سن  بهدف  الفقيرة،  والطبقات  العمال،  حياة 
التي  واالقتصادية،  االجتماعية،  التشريعات 

يتنافس البائعون 
والمشترون في سوق السلع 

االستهالكية وسوق عوامل اإلنتاج 
من أجل الحصول على أفضل الشروط 

للسلع والخدمات محل التعاقد، فالبائع 
يحاول بيع أكبر قدر ممكن من السلع سعيًا 
وراء الربح، منافسًا بذلك غيره من منتجي 

السلع المماثلة، محاواًل تخفيض ثمن 
سلعته أو تحسين من جودتها 

ليكسب السوق لنفسه
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تخفف معاناتهم، ومتنحهم بعض املزايا.
إاّل أّن االشتراكية، من الناحية العلمية، تعني 
اإلنتاج،  مواد  ملكية  فيه  تؤول  الذي  النظام 
مبعنى  للدولة.  واملصانع  واآلالت،  واألراضي، 
تقتضيه  ما  على خالف  االشتراكية،  فإن  آخر، 
اجلماعية  امللكية  على  تقوم  الرأسمالية، 

لعناصر اإلنتاج اخملتلفة)32(.
االشتراكية نظام اجتماعي قائم على امللكية 
العامة لوسائل اإلنتاج، واالشتراكية تظهر إلى 
الرأسمالي  النمط  إلغاء  نتيجة  الوجود،  حيز 
وتُبنى  البروليتاريا.  دكتاتورية  وإقامة  لإلنتاج 
امللكية:  من  شكلني  على  االشتراكية 
التعاونية  وامللكية  )العامة(  الدولة  ملكية 
انعدام  العامة  امللكية  وتقتضي  واجلماعية. 
اإلنسان  واستغالل  املستغلة  الطبقات  وجود 
التعاون  عالقات  وجود  وتقتضي  لإلنسان، 
العمال  بني  املتبادلة  واملساعدة  الرفاقية، 

املشتركني في اإلنتاج.
)الشيوعية(،  الشيوعي  للنظام  بالنسبة  أما 
الدولة  بناء  بعد  مرحلة  آخر  إلى  يشير  فهو 
على  القضاء  خاللها  يتم  التي  االشتراكية 
اإلعداد  ثم  الرأسمالي  النظام  بقايا  كل 
من  تأتي  ثم  االشتراكية  الدولة  بناء  ملرحلة 
قيم  ترسيخ  يتم  أن  بعد  الشيوعية  بعدها 
النظام  ويعرف  اجملتمع.  داخل  اجلماعية  احلياة 

الشيوعي بأنه:
امللكية  بتاتا  فيه  تنتفي  الذي  النظام   «
اإلنتاج  اخلاصة، سواء كانت ملكية وسائل 
السلع  ملكية  أو  اآلالت(،  املصانع،  )األرض، 
املسكن(،  امللبس،  )الغذاء،  االستهالكية 
هو  النظام  هذا  لتحقق  الضروري  الشرط  و 
معها  تنتفي  هائلة  بكثرة  البضائع  وجود 
االشتراكية  تشكل  لذلك  التملك،  رغبة 
البعيد:  الهدف  لتطبيق  األولى  اخلطوة 

الشيوعية)33(.

- موسوعة مقاتل من الصحراء، »تاريخ النظم   32
االقتصادية«، مرجع سبق ذكره.

33  - موسوعة مقاتل من الصحراء، »تاريخ النظم 
االقتصادية«، مرجع سبق ذكره.

لظهور  مهدت  التي  والعوامل  الظروف  ب- 
االشتراكية كبديل للنظام الرأسمالي:  

الرأسمالية  ميالد  مراحل  في  ظهرت 
التقني  املال  رأس  تراكم  مالمح  الصناعية 
النسيج  صناعة  وانتشار  املعامل  وتشييد 
الفحم  مناجم  واستغالل  والفوالذ  والصلب 
الصناعية  الثورة  هذه  صاحبت  ولقد  واحلديد، 
العاملة  للطبقة  كبيرة  تعاسة  الليبرالية 
كبير  واستغالل  أوساطها  في  مدقع  بؤس  و 
في  يعملون  كانوا  الذين  والنساء  لألطفال 
ولقد  الضيقة،  واملعامل  املظلمة  املناجم 
أصحاب  لألجور،  املنخفض  املستوى  ساعد 
الشيء  واستثمارها  تكديسها  على  األموال 
على  كبير  اقتصادي  تقدم  على  أدى  الذي 
حساب تضحيات اجتماعية قاسية للطبقات 

اإلنتاج  عناصر  أصحاب  إّن 
من  دخلهم  على  حيصلون 
هو  كما  فقط  اإلنتاج  عناصر 
األراضي  ألصحاب  بالنسبة  احلال 
الريع  على  حيصلون  الذين 
ألصحاب  وبالنسبة  اإلجيار،  أو 
حيصلون  الذين  األموال  رؤوس 
حيصل  وقد  الفوائد.  على 
اإلنتاج  عناصر  أصحاب  بعض 
اإلنتاج  عناصر  من  دخلهم  على 
كما  الشخصي  وجمهودهم 
هو احلال مثاًل بالنسبة للمنظمني 

الذين حيصلون على األرباح

״

״
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العمالية الكادحة)34(. 

إذاً فاالشتراكية جاءت أساًسا لكي تعبر عن 
وجهة نظر رافضة لألوضاع القائمة منتقدة 
وكذلك  الرأسمالي،  النظام  أداء  ذلك  في 
األوضاع  هذه  تقلب  بثورة  للقيام  العمل 
لذلك  احملرومة،  العمال  طبقات  لصالح 
نقدي  منظور  االشتراكية  بأن  القول  ميكن 

للرأسمالية تقوم على أساس:
وأسسها 	  للرأسمالية  الذع  انتقاد 

نظاما  واعتبارها  والفلسفية،  القانونية 
اجتماعية  طبقات  استغالل  على  يساعد 

لطبقات أخرى.
البنيات 	  تغير  بإمكانية  اعتقاد 

االجتماعية من طرف كل أعضاء اجملتمع فقط 
على أساس وعيهم ألخطار النظام الرأسمالي.

جملتمعات 	  ومناذج  اقتراحات  تقدمي   
تعرف  وال  متساوون  فيها  األفراد  يكون  جديدة 

االستغالل.
وجهت  التي  االنتقادات  إجمال  وميكن 
دافع  ذاته  الوقت  في  وشكلت  للرأسمالية، 
في  االشتراكية،  نحو  التغيير  للضرورة 

النقاط التالية:
 التماسك 	 تهدد  التي  األنانية  نشر 

االجتماعي: الناجمة عن تكريس مبدأ امللكية 
قالئـــل  أفراد  أو  فرد  يتحكم  حيث  اخلاصة، 
الذاتية دون تقدير  باألسواق حتقيقاً ملصاحلهم 

حلاجة اجملتمع أو احترام للمصلحة العامة.
 وسوء 	 االجتماعية  الالمساواة  انتشار 

يرتكز  والثروات:  للمداخيل  العادل  التوزيع 
الدعائم  من  عدد  على  الرأسمالي  النظام 
اإلنتاج. ونظراً  امللكية اخلاصة لعناصر  أهمها 
السكان  لعدد  بالنسبة  اإلنتاج  عناصر  لندرة 
معدمة.  األفراد  جمهرة  وتبقى  دولة  كل  في 
اإلنتاج  عناصر  أصحاب  فإن  أخرى  وبعبارة 
اإلنتاج  عناصر  من  دخلهم  على  يحصلون 
فقط كما هو احلال بالنسبة ألصحاب األراضي 
الذين يحصلون على الريع أو اإليجار، وبالنسبة 

يوب، مرجع شبق ذكره، ص 59.
أ
نطوان ا

أ
- ا  34

على  يحصلون  الذين  األموال  رؤوس  ألصحاب 
عناصر  أصحاب  بعض  يحصل  قد  و  الفوائد. 
اإلنتاج  عناصر  من  دخلهم  على  اإلنتاج 
مثالً  احلال  هو  كما  الشخصي  ومجهودهم 
على  يحصلون  الذين  للمنظمني  بالنسبة 

األرباح)35(.
 أّن 	 ذلك  العاملة:  األيدي  ابتزاز 

سلعة  العاملة  األيدي  جتعل  الرأسمالية 
خاضعة ملفهومي العرض والطلب مما يجــعل 
العامل معرضاً في كل حلظة ألن يُستَبدل به 
أو  أكثر  يؤدي عمالً  أو  أقل  أجراً  يأخذ  ممن  غيره 

خدمة أفضل.
 مألوفة 	 البطالة: وهي ظاهرة  انتشار 

البروز  شديدة  وتكون  الرأسمالي،  اجملتمع  في 
يدفع  مما  االستهالك  من  أكثر  اإلِنتاج  كان  إذا 
الزيادة في  إلى االستغناء عن  العمل  بصاحب 

هذه األيدي التي تثقل كاهله.
 الشخص 	 يقوم  إذ  االحتكار: 

الرأسمالي باحتكار البضائع وتخزينها حتى إذا 
ما فقدت من األسواق نزل بها ليبيعها بسعر 

مضاعف يبتز فيه املستهلكني الضعفاء.
 على 	 اإلِنسان  إلى  تنظر  الرأسمالية 

أنه كائن مادي وتتعامل معه بعيداً عن ميوله 
بني  الفصل  إلى  داعية  واألخالقية،  الروحية 
إلى  الرأسمالية  تعمد  األخالق،  وبني  االقتصاد 
البحر  في  تقذفها  أو  الفائضة،  البضائع  حرق 
العرض،  لكثرة  األسعار  تتدنى  أن  من  خوفاً 
وبينما هي تقدم على هذا األمر تكون كثير من 
التي  اجملاعات  من  شكوى  حالة  في  الشعوب 

جتتاحها.
 بنية 	 إن  واملنافسة:  املزاحمة 

احلياة ميدان سباق مسعور  الرأسمالية جتعل 
الغلبة،  إحراز  سبيل  في  اجلميع  يتنافس  إذ 
القوي  يأكل  غابة  إلى  عندها  احلياة  وتتحول 
فيها الضعيف، وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى إفالس 
واملتوسطة.  الصغيرة  والشركات  املصانع 
لعدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى 

- موسوعة مقاتل من الصحراء، »تاريخ النظم   35
االقتصادية«، مرجع سبق ذكره.
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االحتكارية.
 خلق حالة صراع مستمر داخل اجملتمع: 	

بني طبقتني إحداهما مبتزة يهمها جمع املال 
عن  تبحث  محرومة  وأخرى  السبل  كل  من 

املقومات األساسية حلياتها.
 االستعمار: ذلك أن الرأسمالية بدافع 	

عن  البحث  وبدافع  األولية،  املواد  عن  البحث 
في  تدخل  املنتجات  لتسويق  جديدة  أسواق 
استعماراً  واألمم  الشعوب  استعمار  غمار 
عامة،  وثقافياً  وسياسياً  وفكرياً  أوالً  اقتصادياً 
وتسخير  الشعوب  استرقاق  عن  فضالً  وذلك 

األيدي العاملة فيها ملصلحتها.
والدولة  النظام  بناء  يكتمل  أن  قبل 

االشتراكية يسبق ذلك قيام ثورة 
املرحلة  متثل  اشتراكية، 

نظام  بني  االنتقالية 
الرأسمالي  اإلنتاج 

اإلنتاج  ونظام 
االشتراكي.

االنتقال  مرحلة  إّن   
الرأسمالـية  من 
االشتــراكية  إلى 
مرحلة  هي 

اجملتمع  بناء  إعادة 
وحتويله  الرأسمالّي 

مجتمع  إلى  ثورياً 
حتويل  طريق  عن  اشتراكي 

حتى  القائم  اإلنتاج  عالقات  نظام 
حلظة قيام الثورة عن طريق بناء القاعدة املادية 

والتكنيكية اجلديرة باالشتراكية.36 
هي  العمالية  البروليتاريا  أو  العاملة  الطبقة 
ما  إذا  القائم،  الوضع  ضد  بالثورة  يقوم  من 
هي مهام الطبقة العاملة خالل هذه املرحلة 

االنتقالية؟

إىل  الرأمسالية  من  االنتقال  مرحلة  خالل 
الطبقة  بها  يقوم  اليت  الثورة  عرب  االشرتاكية 

- خيري الضامن، مترجما، االقتصاد السياسي لالشتراكية   36
)موسكو: دار التقدم ، بدون سنة الطبع(، ص.5.

العمالية، تقوم هذه األخية بتولي املهام اآلتية37:
الذي  الرأسمالي  االقتصادي  األساس  تزيح   -1
والبناء  االشتراكي  األساس  وتنشأ  عهده  ولى 
الطبقات  وتصفي  يتطلبه.  الذي  الفوقي 
االستغاللية وكافة أشكال االستثمار اإلنسان 

لإلنسان.
2- جتري التحويل االشتراكي لإلنتاج البضاعي 
طريق  عن  واحلرفيني  الفالحني  لدى  الصغير 

إشاعة التعاونيات الطوعية. 
3- تبني القاعدة املادية التكنيكية )التقنية( 
يؤمن  كبير  آلي  إنتاج  بشكل  لالشـتراكية 
فروع  كافة  في  )التقني(  التكنيكي  التقدم 

االقتصاد الوطني.
)مبعناها  الثقافية  الثورة  تنجز   -4
إعادة  مهمة  وحتل  احلقيقي( 
البورجوازية  الفئات  تربية 
في  الغفيرة  الصغيرة، 

أغلبية البلدان.

الثورة  انتصار  نتائج   
االشرتاكية:

الدولة  ظهور 
 / االشتراكية 
 Socialist State /

Etat Socialiste
التي  الدولة  وهي 
اشتراكي،  مجتمع  يشكلها 
البناء  من  السياسي  اجلزء  وهي 
من  اقتصادية  قاعدة  على  ينمو  الذي  الفوقي 
جديد  منط  االشتراكية  والدولة  االشتراكية. 
نتيجة  البورجوازية  الدولة  يعقب  الدولة  من 
الفوقي  البناء  خلق  ويشمل  اشتراكية.  ثورة 
إلى  الرأسمالية  من  االنتقال  فترة  االشتراكي 
الدولة  تأخذ  الفترة  هذه  وفي  االشتراكية. 
اشتراكية  وهي  البروليتاريا،  دكتاتورية  شكل 
في أهدافها ومهامها، ألنها تقوم بدور إدارة بناء 
االشتراكية وتتغير وظائف الدولة االشتراكية 

- خيري الضامن، مرجع سبق ذكره، ص.6.  37

الرأسمالية تنظر 
إلى اإِلنسان على أنه كائن 

مادي وتتعامل معه بعيدًا عن 
ميوله الروحية واألخالقية، داعية إلى 

الفصل بين االقتصاد وبين األخالق، تعمد 
الرأسمالية إلى حرق البضائع الفائضة، أو 
تقذفها في البحر خوفًا من أن تتدنى 

األسعار لكثرة العرض، وبينما هي 
تقدم على هذا األمر تكون كثير من 

الشعوب في حالة شكوى من 
المجاعات التي تجتاحها
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إلغاء  ومع  االشتراكي،  اجملتمع  لتقدم  تبعا 
قهر  وظيفة  تختفي  املستغلة،  الطبقات 
مقاومتها، بينما متارس إلى مدى بعيد الوظائف 
التنظيم   – االشتراكية  للدولة  األساسية 

االقتصادي والتعليم والتطور الثقافي. 
الطبقة  دكتاتورية  حكم  نظام  ظهور   يعتبر 
نتيجة  أبرز  و  أهم  )البروليتاريا(  العاملة 
وهدف رئيسي للثورة االشتراكية ، ودكتاتورية 
بناء  في  الرئيسية  األداة  هي  البروليتاريا 
النتصارها. واملبدأ  الالزم  والشرط  االشتراكية 
هو  البروليتاريا  لدكتاتورية  واألعلى  األساسي 
قيادة  والفالحية حتت  العاملة  الطبقة  حتالف 
األولى. ويتسع األساس االجتماعي لدكتاتورية 
البروليتاريا، ويكتسب استمراره، خالل عملية 
البناء االشتراكي، مما يفضي إلى تكون الوحدة 
لألمة.  واإليديولوجية  االجتماعية  السياسية 
الطبقة  طليعة  – باعتباره  الشيوعي  واحلزب 
القائدة  األساسية  القوة  هو   – العاملة 

البروليتاريا.  دكتاتورية  نظام  في  واملوجهة 
منظمات  البروليتاريا  دكتاتورية  نظام  ويضم 
التمثيلية،  الشعب  جماهيرية عديدة: هيئات 
ونقابات العمال، والتعاونيات، وروابط الشباب، 
الدولة  بني  الرابط  بدور  تقوم  وهي  وغيرها، 
كومونة  كانت  وقد  واجلماهير.  االشتراكية 
للبروليتاريا  دكتاتورية  أول   )1871( باريس 
القيمة  بالغة  بخبرة  وأسهمت  التاريخ.  في 
يحدس  أن  من  ماركس  ومكنت  للماركسية، 
املقبل.  االشتراكي  اجملتمع  في  الدولة  شكل 
دكتاتورية  من  جديد  شكل  والسوفييتات 
البروليتاريا، اكتشفه لينني عن طريق دراسته 
في  البورجوازيتني  الدميقراطيتني  للثورتني 
فبراير  وثورة   1907-1905 أعوام  ثورة  روسيا، 
الثورية  التجربة  أدت  النهاية  1917. وفي  عام 
األخيرة إلى شكل آخر لدكتاتورية البروليتاريا، 
ودكتاتورية  الشعبية.  الدميقراطية  هو 
هي  إمنا  ذاتها،  في  هدفا  ليست  البروليتاريا 
األسلوب الوحيد املمكن والذي حتتمه الضرورة 
التاريخية للتحول إلى مجتمع بدون دكتاتورية 

وبدون طبقات38.

خالصة:

إلى  الرأسمالية  من  االنتقال  فمرحلة  إذن   
البروليتاريا  استالم  من  تبدأ  االشتراكية 
اللينيني  املاركسي  احلزب  قيادة  للسلطة حتت 
و  اإلنتاج االشتراكية  بانتصار عالقات  تنتهي  و 
لالشتراكية  والتكنيكية  املادية  القاعدة  بناء 
االشتراكي  االجتماعي  الفوقي  البناء  وتوطيد 

اجلديد )الدولة االشتراكية( 39

االقتصادي  النظام  خصائص  ثانيًا- 
االشتراكّي.

النظام  في  االقتصادية  الفعاليات  دوافع   -1
وإلغاء  العامة  الحاجات  )إشباع  االشتراكي: 

- مفاهيم ومصطلحات، مرجع سبق ذكره.  38
//:http :النظام االشتراكي ؟وكيف يعمل ؟ 

أ
- كيف نشا  39

4360=id?aspx.article1/cc.islammemo.www

اإلقطاعية  سادت  أْن  بعد 
كوحدة سياسية خاضعة لسلطة 
اإلقطاعي، ظهرت الدولة القومية 
كوحدة سياسية جديدة حّلت حمّل 
القومية  صعود  فمع  اإلقطاعية، 
والعالقة  املتبادلة  املصاحل  جاءت 
الدولة  سلطة  بني  احلميمة 
ومصلحة التجار البورجوازيون. وقد 
طرح بعضهم التساؤل اآلتي وهو: 
هي  القومية  الدولة  كانت  هل 
التجار؟ أو  األداة الضرورية لسلطة 
سعت الدولة حنو التجار يف خدمة 

سلطاتها األعلى

״

״
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حافز الربح(.

االشتراكي  النظام  داخل  األفراد  يسعى 
الطبقية  الفوارق  كل  إزالة  على  العمل  إلى 
سادت  التي  اجتماعية(  أو  كانت  )اقتصادية 
اجملتمع الرأسمالي، و ذلك عبر إلغاء نظام حافز 
الربح، فال يصبح الهدف من النشاط االقتصادي 
هو حتقيق الربح؛ ألّن الربح عندهم وسيلة من 
التوزيع  وسائل سوء االستغالل يؤدي إلى سوء 
الربح  محل  يحل  وبالتالي  والثروة،  الدخل  في 
والشعور  القومي  الشعور  اقتصادي  كحافز 
واملشاركة  باملسؤولية  واإلحساس  الوطني، 
في إشباع حــاجات اجملتمع، و نظير عدم وجود 

ربح يقوم النظام االشتراكي بتغطية 
حاجات اجملتمع مجانًا؛ فالتعليم 

الصحة  ورعاية  مجاني 
مجانية والترفيه مجاني 

وهكذا)40(. 

الدافع  ويتلخص 
هذا  في  الـروحي 
الوصول  في  النظام 
كل  إشبـاع  إلى 

املادية  احلاجات 
لكل  العامة  والفكرية 

جماعية  بطريقة  األفراد 
واملساواة  العدالة  تكفل 

وذلك  الثروة،  وتوزيع  إنتاج  في 
من خالل تعميم ملكية وسائل اإلنتاج 

ومنع متلكها الشخصي)41(.

في  واالجتماعي  الحقوقي  التنظيم   -2
النظام االشتراكي: 

أما بالنسبة لإلطار القانوني واالجتماعي في 
هذا النظام فإنه يرتكز على املقومات اآلتية:

لوسائل  )العامة(  الجماعية  أ-الملكية 

يوب، مرجع شبق ذكره ، ص 59.
أ
نطوان ا

أ
- ا  40

يوب، مرجع شبق ذكره ، ص 59.
أ
نطوان ا

أ
-ا  41

اإلنتاج:

    يقوم النظام على مبدأ عام هو إلغاء امللكية 
الفردية للموارد االقتصادية وأدوات اإلنتاج، حيث 
األدوات،  و  املوارد  هذه  الدولة  تتملك  أن  يجب 
الدولة ملصادر  العامة تشمل ملكية  فامللكية 
الصناعية  للمشروعات  و  الطبيعية  الثروة 
و  املصارف  و  النقل  وملشروعات  والتجارية 

للمشروعات الزراعية)42(.

امللكية اخلاصة محرمة حترميا  أن  وال يعني هذا 
مطلقا، بل تبقى منحصرة في بعض اجلوانب، 
بالنسبة  طبيعي  نظام  اخلاصة  فامللكية 
ألموال وسلع االستهالك، فاألفراد ميلكون ما 
يحصلون عليه من دخول، وميلكون 
مدخرات،  من  يحصلونه  ما 
التصرف  حرية  ولهم 
فيما ميلكونه، باإلضافة 
السكن  ملكية  إلى 
وامللبس  والسيارة 
احلدود  في  واملأكل، 
باملبدأ  تخل  ال  التي 

العام.

امللكية  إلغاء  ويؤدي 
تقريب  إلى  اخلاصة 
الطبقات  بني  الفوارق 
الرأسماليني  طبقة  واختفاء 
ومالك الزراعيني أو الصناعيني، وفي 
هذا النظام يتقاضى الفرد أجره نظير ما يقدمه 
من اجلهد، ويصبح اجلهد املبذول في اإلنتاج هو 
أساس التفرقة في مستوى املعيشة بني األفراد، 
و تختفي بذلك الطبقة التي حتصل على دخل 

دون أن تساهم في اإلنتاج بالعمل)43(. 

وميكن التفريق بني نوعني من امللكية بالنسبة 
للنظم االشتراكية:

-مختار طلبة، مرجع شبق ذكره ، ص 66.  42
43  - مختار طلبة، مرجع شبق ذكره، ص 67-66.

النشاط االقتصادي 
للمجتمعات البدائية 

)المشاعية( كان قائما على أساس 
المساواة ومشاركة الرجل والمرأة في 

العمل معًا، حيث ظهر أول تقسيم اجتماعي 
للعمل حسب الجنس والعمل، فتخصص 

النساء في تربية األطفال وجني الثمار وأعمال 
البيت، بينما تخصص الرجال في الصيد والزرع 

وهو ما دفع بالرجل فيما بعد إلى 
اكتساب صفات العنف والهيمنة 

والتسلط
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باعتباره   – الشيوعي  احلزب 
طليعة الطبقة العاملة – هو القوة 
واملوجهة  القائدة  األساسية 
الربوليتاريا.  دكتاتورية  نظام  يف 
الربوليتاريا  دكتاتورية  نظام  ويضم 
هيئات  عديدة:  مجاهريية  منظمات 
العمال،  ونقابات  التمثيلية،  الشعب 
الشباب،  وروابط  والتعاونيات، 
الرابط  بدور  تقوم  وهي  وغريها، 
واجلماهري.  االشرتاكية  الدولة  بني 
وقد كانت كومونة باريس )1871( 
يف  للربوليتاريا  دكتاتورية  أول 

التاريخ

״

״
النظام اجلماعي املنهج )اخملطط(: بحيث 	 

االقتصادية  احلياة  في  األكبر  الدور  تلعب 
والتوزيع،  اإلنتاج  العامة  إدارتها  بواسطة 
بطريقة إجبارية ونهائية بني األفراد، وتعتبر 
السوفييتي  لالحتاد  االشتراكية  التجربة 

أقرب منوذج إلى هذا النوع من امللكية.
طبقته 	  الالمركزي:  اجلماعي  النظام 

قامت  بحيث   ،1951 بعد  يوغوسالفيا 
النظام  على  جذرية  تغييرات  بإدخال 
السوفييتي بحجة أنّه يستبدل رأسمالية 

األفراد برأسمالية الدولة. 
تعود  اإلنتاج  وسائل  ملكية  أّن  من  فبالرغم 
إلى الدولة فإّن اإلدارات العامة اخملتلفة  مبدئياً 
وعادت  التخطيط،  مركز  عن  متاماً  انفصلت 
إليها وعلى القائمني على إدارتها املبادرة الفردية 
لتلبية حاجات السوق، وتكتفي  العمل  وحرية 
عن  اخملتلفة  القطاعات  توجه  بأن  الدولة 
والتسويق  لإلنتاج  ونسب  معدالت  نشر  طريق 

واالستهالك على املسؤولني أْن يراعوها، ويبقوا 
ضمن حدودها.

ب-التخطيط المركزي لالقتصاد القومي:

موارد  وتوزيع  االقتصادية  احلياة  تنظيم  يتم 
خلطة  طبقا  اخملتلفة  القطاعات  على  اإلنتاج 
وتلتزم  املركزية  السلطة  تضعها  خاصة 
)جهاز  اإلنتاجية  الوحدات  كافة  بتنفيذها 
السلطة  ويساعد  الدولة(،  داخل  التخطيط 
املركزية في وضع اخلطة العامة عدد من اإلدارات 
تختص كّل إدارة منها بدراسة مشكلة معينة 

واقتراح القرارات املناسبة حللها.

متثل  هرميا  شكال  يأخذ  التخطيط  فجهاز 
قمته هيئة التخطيط العليا التي تضع اخلطة 
بالتنسيق  وتقوم  واالجتماعية،  االقتصادية 
العامة  اخلطة  وتشمل  التخطيط،  هيئات  بني 

جانبي اإلنتاج واالستهالك.

تسعى  وإمّنا  الربح  حتقيق  اخلطة  تستهدف  وال 
تكون  وبذلك  العامة،  املصلحة  حتقيق  إلى 
وال  االجتماعي،  العائد  عن  عبارة  اإلنتاجية 

تنحصر في مجرد األرباح النقدية.

ال  االقتصادية  القرارات  لكافة  احملرك  إن  كما 
أساس  على  بل  األسعار،  أو  السوق  على  يرتكز 
في  السوق  غياب  ويرجع  االقتصادية.  اخلطة 
على  احلريات  غياب  إلى  االشتراكي  النظام 

مختلف املستويات)44(.

- مختار طلبة، مرجع شبق ذكره، ص 70-68.  44
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االقتصاد قبل وبعد اإلسالم 

كانت نظرةُ اجلاهلية قبل اإلسالم إلى االقتصاد 
نظرةً مادية تفوق الروابط اإلنسانية بني األفراد 
اإلنسان،  في حياة  اإلنسانية  القيم  تفوق  كما 
وفي  العربية  اجلزيرة  شبه  في  ذلك  وكان 
وإمبراطورية  الغرب  الرومانية في  اإلمبراطورية 
من  تخشى  قريُش  وكانت  الشرق.  في  فارس 
رسالة اإلسالم، وهذا مبعثه العامل االقتصادي، 
وهو احلرُص على الزعامة في الكعبة باعتبارها 
املصدر األكبر للنفع املادي لها، وبالتالي زعامتها 
بني  الصراع  كان  كما  العرب،  على  السياسية 

الفرس والروم إذ ذاك صراعاً اقتصادياً ومادياً. 

شبه  وعرَب  قريَش  الكرمي  القرآُن  وصف  لقد 

 االقتصادي اإلسالمي 
ُ

النظام

والرأسمالية

الثالثة  األلفية  اليوَم  العالُم  يعيش 
والخوف،  القلُق  يشوبها  حياة  في 
من  عشر  الحادي  أحداث  بعد  وخاصة 
العالمي  االقتصادي  واالنهيار  سبتمبر 
من  كثير  فأصبح   ,2008 العام  أواخر 
ما  هل  حول  يتساءلون  االقتصاديين 
لقيادة  صالحًا  نموذجًا  الرأسمالية  زالت 
وهل  العالمية؟  االقتصادية  المركبة 
هناك نظاٌم أفضل وأقدر منها يستطيع 
االستقرار  ويحقق  والريادة  القيادَة 
الكثيرة  العيوب  ويعالج  االقتصادي 
التي أظهرها تطبيُق النظام الرأسمالي 
خاصة  والدول،  والمجتمع  األفراد  على 
بعد تفكك االتحاد السوفييتي عم 1989 

وسقوط األنظمة االشتراكية معه. 

مصطفى السيد
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في  االقتصادي  بالطغيان  العربية  اجلزيرة 
لهم  فيقول  اإلسالم،  قبل  احلياة  في  اجتاههم 
على  حتاضون  وال  اليتيم،  تكرمون  ال  بل  )كال 
وحتبون  ملّا  أكالً  التراث  وتأكلون  املسكني  طعام 

املال حباً جّما( الفجر 17 -20

فكانوا يستهينون باليتيم وهو -الضعيف- فال 
يحسون  وال  باشروه  إن  ماله  على  يحافظون 
بإحساس احلاجة لدى املسكني فيتخلون عنه، 
واملرأة  للصبي  امليراث  بحقوق  يلتزمون  ال  كما 
املال  حب  في  ويفرطون  متييز  دون  فيأكلونه 
إلى  األمر  بهم  وينتهي  جانبه  يغلبون  بحيث 

الطغيان وتلك عادة في اإلنسان، قال تعالى:

استغنى(  رآه  أن  ليطغى،  اإلنسان  إن  كال   (
العلق 7-6

بعد  أحياء  بناتهم  يدفنون  كانوا  إنهم  حتى 
الوالدة مخافة الفقر وجتنباً للمذلة كما يدعون.

واملبالغة في تقدير قيمة االقتصاد قبل البعثة 
النبوية يشير إليها القرآن الكرمي في عدة آيات 

منها:

من  ويسخرون  الدنيا  احلياة  كفروا  للذين  )زيّن 
آمنوا...( البقرة 212

زرمت  حتى  التكاثر،  )ألهاكم  أخرى  آية  وفي 
املقابر( التكاثر 2-1

أي تكاثر األموال واألعداد فال تعرفون إال التنافس 
في القوة املادية. 

االقتصاد بعد اإلسالم:

وبسيطة  واضحة  بصورة  وضَع  الكرمي  القرآن   
الذي  اإلطار اخلارجي للنظام االقتصادي األمثل 
يتلخص في حترمي املعامالت الربوية أخذاً وعطاءاً 
وتنظيم  آخراً  أم  سلفاً  محدد  الربا  كان  سواًء 
سواء  االستغالل  ومنع  باجملتمع  األفراد  عالقات 
رأس  صاحب  عند  خبيثة  نية  عن  ناشئاً  أكان 

دخل  دون  ذاته  املال  رأس  طبيعة  من  أو  املال، 
صاحبه فيه. 

اعتبار  إلى  املالكية  فقهاء  بعُض  ذهب  كما 
العامل شريكاً في قسم من الربح مع صاحب 
جميع  العمل  صاحب  يدفع  أن  على  العمل، 
وفي  يده،  بعمل  العامل  ويستقل  التكاليف 
هذا يبدو حرص اإلسالم العجيب على العدالة 

وسبقه بالتفكير فيها والعمل عليها. 

وحل  الفاحش  والربح  االحتكار  منع  كما 
األجير  ظلم  وحرّم  املالي  التضخم  مشكلة 
الزكاة  أبواب  االنفاق في سبيل اهلل في  بدعوة 

على احملتاجني فقضى على الفقر. 

باسم  اصطالحها  ارتبط  فقد  الرأسمالية  أما 
سميث(  )آدم  االقتصادي  والفيلسوف  املفكر 
الرأسمالي  النظام  “أبو  البعض  اعتبره  حتى 
)ثروة  الشهير  كتابه  في  وذلك  احلديث” 
على  فيه  ردّ  1776 والذي  عام  نشر  األمم( الذي 
التجارية  الرأسمالية  أرباب  وهم  التجاريني 
البريطانية  الشرقية  الهند  بشركة  املتمثلة 
الشرقية  السلع  استيراد  باحتكار  قامت  التي 
تصدير  بحق  احلكومة  اختصتها  كما  وجلبها، 
عوائد  مقابل  السلع  بتلك  ملقايضته  الذهب 
جمركية على الواردات الضخمة التي تستوردها 

الشركة. 

قبل  وُجَد  الرأسمالي  املبدأ  أن  احلقيقة  أن  إال 
سميث بزمن، ولكن سميث كان من جدد هذا 
الفكر الذي مّهد لظهوره قبل قرون ويعود وفق 
الباحث فرنسوا بيرو إلى فترة احلروب الصليبية. 

إن نشأةَ الرأسمالية بشكلها احلالي بعد اختراع 
اآللة أدى إلى تكديس الثروات في أيِدي أصحاب 
رؤوس األموال وتضاؤلها في أيدي العمال، فصار 
صاحُب رأس املال يشغل العامل إلنتاج أكبر قدر 
احلياة  يفي  ال  قليالً  أجراً  ويعطيه  املنتجات  من 
لنفسه  ومستخلصاً  العمال  جلمهور  الكرمية 
فاحشة  أرباح  صورة  في  القيمة  فائض  وحده 
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يعيش فيها حياة ترف ال تقف عند حد. 

فضالً عن أن ضآلة أجر العامل كانت متنعه من 
من  أخذ  لو  ألنه  املصانع،  إنتاج  كل  استهالك 
األجر ما يكفي الستهالك الناجت كله أو معظمه 
النتفى ربُح رأس املال أو تضاءَل إلى حّد أقصى، 
تنتج  ألنها  الرأسمالية  به  تسمح  ال  ما  وهذا 
للربح ال لالستهالك. ومن هنا تتكدس البضائع 
سنة بعد سنة، فتبحُث الرأسمالية عن أسواق 
جديدة لتصرف بضائعها فينشأ االستعمار وما 
يتلوه من تطاحن وتنافس وتزاحم على األسواق 

وعلى املواد اخلام ينتهي باحلروب املدمرة. 

الرأمسالية والدول اإلسالمية:

اإلسالمي،  العالم  في  الرأسماليُة  تنشأ  لم 
واقع  أمره،  على  مغلوب  وهو  إليه  انتقلت  إمنا 
واجلهل  الفقر  في  غارق  األوروبيني،  قبضة  في 
في  اإلسالَم  أن  الناُس  فظّن  والتأخر,  واملرض 
دونها  يقف  أو  يعارضها  ال  وتشريعاته  نظمه 
ألنه يبيح امللكية الفردية، والرد الطبيعي على 
ذلك يعرفه كلُّ دارٍس لالقتصاد والذي يتمثل في 
أن الرأسمالية في صورتها الواسعة ال ميكن أن 
تقوم بغير الربا واالحتكار، واإلسالم قد حرمهما 
كليهما قبل نشوء الرأسمالية بألف وأربعمائة 

عام.

وظهور  الثانية  اخلليج  حرب  بعد  أنه  الواقع 
العاملي  النظام  قيام  إلى  دعا  الذي  األب  بوش 
اجلديد، في تلك اللحظة انطلقت العوملة التي 
أن  دون  معاً  كلها  البشرية  مصالح  ستربط 
وظهر  دولة،  أو  ألمة  خصوصيات  هناك  يكون 
ما يسمى باخلصخصة وهو بيع القطاع العام 
للقطاع اخلاص والتي كانت وال تزال أكبر عملية 
نهب حتى وصلت إلى الصحة واألمن واجليوش 

الوطنية. 

الرأمسالية واالستعمار:

واستمراره  الرأسمالي  النظام  وجود  تبعاِت  إّن 
فقد  عام،  اإلنسانية بشكل  على  ثقيلة  كانت 

حتى  الدماء،  وإراقة  احلروب  من  بكثير  تسبب 
إنسان،  مليون   70 من  أكثر  القتلى  عدد  بلغ 
وابيرو  فرنس  يقول  للرأسمالية  نقده  وفي 
هو  الرأسمالي  االقتصاد  أن  يعتقدون  )هم 
واقعياً  املمكن  الوحيد  التقدمي  االقتصاد  منط 
بالقوى  نشأته  بعد  تركيبه  توثق  وأنه  وفكرياً 
احلر،  التبادل  الناشئة عن  اآللية  العفوية شبه 
الصناعيني  بأيدي  بني  قد  احلديث  العالم  وأن 
يراجعون حساباتهم  ينفكون  ال  الذين  والتجار 
جاهدين باحثني عن طرق الكسب، وقد استبعد 
الرأسمالية قعقعة  تاريخ  أو جتاهلوا في  هؤالء 
وحيل  الغزوات  وفتك  اجليوش  وتصارع  السالح 
وأحداث  االضطهادات  وعنف  الدبلوماسيني 
فالتاريخ  أنواعها،  واإلرغام على اختالف  القسر 
نتيجة  وكأنه  يعرض  التحريني  هؤالء  نظر  في 
وعمليات  املوقعة  العقود  من  يحصى  ال  لعدد 

التشارك القائمة بني أنداد(.

   إن نشأة الرأمسالية بشكلها 
أدى  اآللة  اخرتاع  بعد  احلالي 
يف  الثروات  تكديس  اىل 
األموال  رؤوس  أصحاب  أيدي 
العمال  أيدي  يف  وتضاؤهلا 
يشغل  فصار صاحب رأس املال 
من  قدر  أكرب  إلنتاج  العامل 
قليآل  أجرآ  ويعطيه  املنتجات 
جلمهور  الكرمية  احلياة  يفي  ال 
لنفسه  ومستخلصآ  العمال 
وحدة فائض القيمة يف صورة 
ترف  فيها  يعيش  فاحشة  أرباح 

احلياة اليت ال تقف عند حد

״

״



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 44 - آذار/ مارس  562019

واحلقيقة أنه منذ القرن السادس عشر أصبح 
الغالبة  األمم  تاريُخ  هو  الرأسمالية  تاريُخ 

املسيطرة وتاريخ االقتصادات املسيطرة. 

في  بيرد  فرنسوا  الباحث  يقول  ذلك  وفي 
)إن  الرأسمالية(:  هي  )هذه  الشهير  كتابه 
مع  بدأت  للرأسمالية  املمهدة  الظروف 
احلروب الصليبية في أوائل القرن الثاني عشر 
امليالدي والتي أدت إلى جتميع األموال املنقولة 

حينها( 

انتقلت  العسكري  االستعمار  انتهاء  وبعد 
وهو  منها  أدهى  هو  ما  إلى  الرأسمالية 

يتحكم  الذي  االقتصادي  االستعمار 
ويفقر  النامية  الدول  باقتصاد 

االحتكارية  القروض  مبنحها 
بسياساتها  ويتحكم 

عن  ذلك  أعجزها  حتى 
النمو. 

الرأمسالية والدين:

الفيلسوف  يرى 
فيبر  ماكس  األملاني 

)1884-1920( في كتابه 
البروتستانتية  األخالق 

الديَن  أن  المال  رأس  وروح 
هو احملرك األساسي لكل األنشطة 

االقتصادية واالنتاجية للمجتمع على العكس 
الديَن  اعتبر  الدين، كما  ماركس عن  من فكرة 
بينما  السوق،  على  تنعكس  وأخالقه  مهٌم 
املضطهدين  زفرة  الدينَ  أن  ماركس  اعتبرَ 
الناس،  على  للسيطرة  الدولة  وتستخدمها 
أخالق  بني  كبيرة  صلة  هناك  أن  فيبر  ووجد 
سمة  أنها  ويجد  والرأسمالية،  البروتستانتية 
إيجابية ويجب اإلبقاء عليها باعتبار هذا املذهب 
في  موجودة  كانت  التي  العقبات  على  تغلب 
املذهب الكاثوليكي من حتكم رجال الكنيسة 
سلطة  من  الديني  والتحرر  احلياة  مناحي  في 

البابا وحترمي التجارة على العامة وغيرها. 

في  انتشرت  الرأسمالية  أن  فيبر  والحظ 
البروتستانتي  املذهُب  فيها  انتشر  التي  البالد 
شمال  مثل  الصناعاُت  فيها  فانتعشت 
بينما  إيرلندا،  وشمال  فرنسا  وشمال  أملانيا 
من  ألنهم  اجلنوب  في  ضعيفاً  االقتصاد  كان 
يهودُ  البروتستانت  أن  واعتبر فيبر  الكاثوليك، 

أوروبا تشبيهاً بحبهم للتجارة واألموال. 

أن  دون  بامللكية  للتمتع  أداةً  الديَن  اعتبر  كما 
مينع ذلك الزهد وأن الدين أوصى بااللتزام بالوقت 

والعمل. 

من  )وليس  بيرو:  فرنسوا  الباحث  يقول 
الدينية...  العقائد  أن  في  شك 
والطقوس  والعادات  والتقاليد 
اليهود  ميارسها  التي 
كان  قد  والبروتستانت 
لها أكبر األثر في ظهور 
ونشأة  املؤسسات 
ميادين النشاط املنيرة 

للرأسمالية(. 

 والواقع أن الرأسمالية 
املبادئ  خالفت  قد 
فيها  وحدثت  بنيت  التي 
انحرافات وجتديد في فكرها 
حيث أحلت كّل محرم في الدين 
في سبيل حتقيق املصالح الشخصية 
لصاحب رأس املال وخاصة فيما يتعلق بالفوائد 

الربوية واالحتكار. 

أمريكا  في  للدين  كبير  استغالل  وجد  حتى 
معينة،  مكاسب  حتقيق  سبيل  في  خاصة 
كاالنتساب إلى كنيسة معينة بقصد احلصول 
على مكاسب كاستقطاب زوارها إلى مشروع 

أو انشاء بنك. 

فهي  النظامني  عليها  بني  التي  املبادئ  أما 

كاآلتي:  أ- أصول الٍرسمالية: 

القرآن 
الكريم وضع صورة 

واضحة وبسيطة لإلطار 
الخارجي للنظام اإلقتصادي الذي 

يتلخص في تحريم المعامالت الربوية 
أخذآ وعطاءآ سواء كان الربا محدد سلفآ 
أم آجرآ وتنظيم عالقات األفراد بالمجتمع 

ومنع اإلستغالل سواء أكان ناشئآ عن 
نية خبيثة عند صاحب رأس المال 

أو من طبيعة رأس المال 
ذاته 
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من  	1 يتلوها  وما  االقتصادية  الحرية 
حق الربح والملكية الفردية. 

العرض  	2 القائمة على  قوانين السوق 
والطلب . 

النشاط  	3 في  الدولة  تدخل  عدم 
االقتصادي وتوليها وظيفة الحراسة. 

 ب - خصائص النظام االقتصادي 
اإلسالمي:

األنظمة  من  أياً  يشبه  ال  اإلسالمي  االقتصاد 
هي  األساسي  مصدره  ألن  األخرى  االقتصادية 

الشريعة وهو يقوم على األسس التالية:

والدولة  	1 لألفراد  المزدوجة:  الملكية 
اإلنسان  استخالف  فكرة  من  انطالقاً 

في األرض. 

في  	2 احلرية  فرد  لكل  المقيدة:  الحرية 
التي  االقتصادية  النشاطات  ممارسة 
الشريعة،  تخالف  ال  طاملا  يريدها 
فهذه احلرية مقيدة بقواعد تشريعية 
وأخالقية فاذا تعارضت املصالح وجب 
اخلاصة  على  العامة  املصلحة  تقدميُ 

كمنع االحتكار والربا. 

أهم  	3 من  وهي  االجتماعية:  العدالة 
أهم  ومن  اإلسالمي،  االقتصاد  أسس 
وحتديد  للدخل  العادل  التوزيع  صورها 

طرق إنفاق املال. 

النظامني  بني  الفوارق  أهم  إيجاز  وميكن 

بالتالي :   اواًل : في الملكية:

امللكية  	1 إن  الرأسمالية:  الملكية 
الفردية لعناصر اإلنتاج تعتبر األساس 
الرأسمالي،  النظام  عليه  بني  الذي 
التصرف  احلرية في  له مطلق  فاملالك 
فيما ميلك, وله احلق في استغالله في 

أي مجال، فنتج عن ذلك طغيان هذه 
وملكية  العامة  امللكية  على  امللكية 
الدولة نفسها، فحولت غالبية القوى 
االقتصادية املوجودة في البالد من دولة 
ومجتمع، إلى رهائن بأيدي فئة قليلة 
استغلوا  الذين  اجلشعني  األثرياء  من 
حرية امللكية املطلقة، فقاموا بإنشاء 
املساهمة  والشركات  الربوية  البنوك 
في  تالعبوا  ثم  العمالقة،  العامة 
شيطانية  بأساليب  املالية  األسواق 
بهدف تعظيم األرباح والسيطرة على 
الشركات  وابتالع  والثروات  األسواق 
حرية  من  انطالقاً  وذلك  الصغيرة، 
التصرف في امللك وتنميته بأية طريقة 
طريق  عن  وذلك  الرأسمالي،  يريدها 
االقتصادية  والتحكمات  املضاربات 
إلى  أدى  مما  وغيرها،  واالحتكارات 
الرئيسية  السلع  أسعار  في  التذبذب 
والذهب  النفط  مثل  العالم  في 
واحلبوب وغيرها من جهة، وفي انهيار 
من  البورصات  في  األسهم  أسعار 
النظرة  هذه  تكون  وبهذا  أخرى،  جهة 
الفردية  امللكية  إلى  الرأسمالية 
األزمات  أسباب  إلى  يضاف  آخر  سبباً 

االقتصادية الرأسمالية املستمرة.

إن حق امللكية  	2 الملكية في اإلسالم: 
سلطاٍت  املالَك  يخّول  اإلسالم  في 
حدود  في  مقيدة  ولكنها  واسعة، 
الذي  وبالقدر  اآلخرين  مصلحة 

تقتضي مصلحته الذاتية. 

بوسائل  اخلاصة  امللكية  اإلسالم  يقرّ 
طبيعي  حق  ألنه  املشروعة  التملك 
فهو  اإلنسان،  غريزة  مع  يتماشى 
السعي  طريق  عن  بالتملك  يسمح 
واالكتساب أو الهبة و اإلرث أو الوصية. 

إن كسَب املال مباٌح محمود إال ما كان 
كسبه بطريق الكسب غير املشروعة 
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كالربا أو الرشوة أو االحتكار أو الغش واالبتزاز 
واستغالل النفوذ والسلطات وغيرها من طرق 

الكسب غير املشروعة. 

إن كل من يعمل ويجد له ثمرة عمله، فليس 
العمل  في  الناس  يختلف  أن  العدل  من 
الرزق، وهذا معنى قوله تعالى:  ويتساووا في 
في احلياة  معيشتهم  بينهم  قسمنا  )نحن 

الدنيا ورفعنا بعضهم على بعض درجات(

وقال أيضاً: )واهلل فّضَل بعضكم على بعض 
في الرزق(

إن هذا التفاضل في العلم والرزق ال يقوم على 
النسب أو القوة واملال وإمنا يقوم على العمل. 

فاإلسالم يبقي على امللكية الفردية ويحيطها 
سبل  الفرد  أمام  ويذلل  احلماية  من  بسياج 
التملك واحلصول على املال ولكنه إلى جانب 

دفة  لتوجيه  الدولة  إلى  يدعو  ذلك 
مقتضيات  حدود  في  االقتصادية  األمور 

الصالح العام. 

ثانيًا : التفاوت الطبقي :

الرأسمالية:  -1 في  الطبقي  التفاوت 
أساس  على  عالقاته  يقيم  الغرَب  إن 
وهو  االمتياز،  حتتكر  التي  الطبقات 
منطق  سوى  يحترم  ال  هرمي  نظاٌم 
الطبقي  الصراع  يدور  والثروة.  القوة 
فيه حول توزيع الدخل والثروة، فقد حّل 
محلَّ الطبقات القدمية طبقاٌت وحاالت 
إلى  اجملتمُع  فانقسم  جديدة،  اضطهاد 
ال  الذين  الرأسماليني  هما  معسكرين 
وسائل  ميلكون   %1 نسبتهم  تتجاوز 
املسحوقني  والعمال  والثروات  اإلنتاج 
اجملبرين  فقط  عملهم  لقوة  املالكني 
نعوم  العيش. ويقول  لقاء  بيعها  على 
التاريخ  إلى  نظرت  )إذا  تشومسكي: 
في  فنحن  الطبقي  التفاوت  وهذا 
أمريكا نعيش أسوأ فترة في تاريخنا(

 االسالم يذيب الفوارق بين الطبقات: -2

بني  الواسعة  الفجوات  ينكر  اإلسالم 
الطبقات واستئثار فئة دون فئة بخيرات 
الدنيا فال إفراط في الغنى وال إفراط في 

الفقر. 

فهو لم يدع حقَّ امللكية الفردية مطلقاً 
األموال  اكتناز  قيود، فهو يجعل من  بال 
كبرى  معصيًة  اخلير  في  إنفاقها  وعدم 
الذهَب  يكنزون  )والذين  تعالى:  لقوله 
اهلل  سبيل  في  ينفقونها  وال  والفضة 

فبّشرهم بعذاب أليم(

ال  حتى  األيدي  تتداوله  أن  املال  وصالح 
يكون وقفاً على األغنياء يتداولونه فيما 
بينهم، يقول تعالى: )كي ال يكون دولة 

باسم  الرأمسالية  أصطالح  أرتبط   
املفكر والفيلسوف اإلقتصادي آدم 
مسيث  حتى أعتربه البعض أبو النظام 
كتابه  يف  وذلك  احلديث  الرأمسالي 
عام  نشر  الذي  األمم[  ]ثروة  الشهري 
وهم  التجاريني  على  رد  1776والذي 
املتمثلة  التجارية  الرأمسالية  أرباب 
الربيطانية  الشرقية  اهلند  بشركة 
السلع  أسترياد  بأختصار  قامت  اليت 
أختصتها  ملا  وجلبها  الشرقية 
الذهب  تصدير  حبق  احلكومة 
عوائد  مقابل  السلع  بتلك  ملقايضته 
مجركية على الواردات الضخمة اليت 

تستوردها الشركة

״

״
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بني األغنياء منكم(

وليس من اخلير في غنى املال أن يجمعه 
اآلية:  تقول  كما  يطغيه،  حتى  اإلنسان 

رآه استغنى( إن  )إن اإلنساَن ليطغى، 

لقد حّبب اإلسالُم إلى األغنياء أن ينفقوا 
اهلل  سبيل  في  أموالهم  من  الفضَل 
والصالح العام ولسّد حاجات املعوزين. 

ثالثًا : مشكلة االحتكار:

مشكلُة  	1 تتمثل  الرأسمالي:  االحتكار 
املنافسة  غياب  في  الرأسمالي  النظام 
األجور  معدالت  وتدهور  الكاملة 

احلقيقية وقصور الطاقة الشرائية. 

واالحتكارُ هو العقبة األساسية التي تعوق النمّو 
الرأسمالي وتشده إلى مصيدة الركود 

يقول موريس دوب: )إن هذه االحتكارات خالل أزمة 
1929 – 1932 قد أغرقت آالف األطنان من احلبوب 
والنب واملواد الغذائية األخرى في البحار في الوقت 
جوعاً  تتضور  برمتها  شعوب  فيه  كانت  الذي 
السوق  الدول  أنفقت  كما  منهم،  املاليني  ومات 
آملاني إلتالف  األوربية املشتركة 127 مليون مارك 
وإبادة قطعان  واخلضار  الفواكه  من  األطنان  آالف 
أكثر  بريطانيا  وأنفقت   ،1974 عام  خالل  املاشية 
كميات  إلتالف  استرليني  باوند  مليون   12 من 
أيضاً(  العام  بنفس  األلبان  منتجات  من  كبيرة 

وذلك لهدف احملافظة على السعر.

إنتاج  فيها  يقل  أنه  الرأسمالي  اإلنتاج  ويتميز 
السلع الضرورية التي تطلبها القاعدة الواسعة 
الكمالية  السلع  على  ويركز  منها,  الربح  لقلة 

التي يطلبها القادرون على الدفع 

منع االحتكار:  	2

احملتكرون في اجملتمع اإلسالمي منبوذون، يتبرأ 
منهم ويلعنهم كما جاء في احلديث النبوي: 

)اجلالُب مرزوٌق واحملتكر ملعون(

وقال ص: )من احتكرَ طعاماً أربعني يوماً يريد 
به الغالء فقد برئ من اهلل وبرئ اهلل منه( 

اهلل  –رضي  علي  اإلمام  وصية  في  جاء  لقد 
عنه– إلى األشتر النخعي عندما والّه مصرَ أنه 
–أي  منهم  كثير  في  أن  ذلك  مع  قال: )واعلم 
وشّحاً  فاحشاً  الصناعات– ضيقاً  وذوي  التجار 
قبيحاً واحتكاراً للمنافع وحتكماً في البياعات. 
الوالة...  على  وعيب  للعامة  مضرة  باب  وذلك 
منع  ص  اهلل  رسول  فإن  االحتكار  من  فامنع 
منه... فَمن قارَف حكرة بعد نهيك إياه فنكل 
في  للحيلة  ودفعاً  إسراف  غير  في  وعاقب  به 
املضاربة بالنقد أو بالطعام الحتكار وحتليل الربا 
مبادلة  عن  النهي  أشد  النبي  نهى  فقد  عليه 
بقوله:  فيها  بزيادة  املتماثلة  واألطعمة  املعادن 
والبُرّ  بالفضة  والفضة  بالذهب  )الذهب 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وامللح 
بامللح، مثالً مبثل يداً بيد... فمن زاد أو اشتراه 

فقد أربى...(

رابعا ً : عالج مشكلتي الفقر والبطالة:

الرأسمالية ومشكلة الفقر:  	1

توزيع  وسوء  الرأسمالية  طبيعة  بسبب 
املوارد والهزات الكبرى التي تعرض لها فإن 
النظام الرأسمالي يزيد الفقير فقراً ويزيد 
النامية بالديون  الغني غناً، وأغرقت الدول 
االقتصادية  سياساتها  في  والتدخل 
على  ذلك  أثر  قد  الطبقي  والتفاوت 
في  ارتفاعاً  يواجهون  الذين  العالم  شباب 
وظروف  الدخل  وانخفاض  البطالة  معدل 
معيشية وعمل أكثر خطورة ولم يستطع 
النظام الرأسمالي بكل انتاجيته والثروات 
والبطالة  الفقر  التي حققها في احلد من 
األمم  أفادت  فقد  مستمر،  بازدياد  وهي 
املتحدة أن 815 مليون شخص حول العالم 

عام 2016 يعانون نقص التغذية. 
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يتجلى  	2 الفقر:  مشكلة  وعالج  االسالم   
إعالن اإلسالم ملبدأ التكافل االجتماعي في 
نسوق  والسنة  القرآن  من  كثيرة  نصوص 

:  )إمنا املؤمنون إخوة( بعضها

على  تعاونوا  وال  والتقوى  البرّ  على  )وتعاونوا 
اإلثم والعدوان(

في  املؤمنني  )ترى  الصحيح  احلديث  وفي 
اجلسد،  كمثل  وتعاطفهم  وتوادهم  تراحمهم 
اجلسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا 

بالسهر واحلمى(

وفي الصحيح أيضاً: )املؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً( ثم شبك النبي بني أصابعه 

تأكيداً ملعنى )يشد بعضه بعضاً(

وال  يظلمه  ال  املسلم  أخو  )املسلم  أيضاً  وقال 
يسلمه –أي يخذله– ومن كان في حاجة أخيه 
كان اهلل في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربًة 
فرج اهلُل عنه كربًة من كرب يوم القيامة... ومن 

سترَ مسلماً ستره اهلُل يوم القيامة(

حتى  أحدكم  يؤمن  )ال  )ص(:  قوله  أروع  وما 
رائع  نوع  يحب ألخيه ما يحب لنفسه( وهذا 
اآلخرين  نحو  الشعور  وهو  األدبي  التكافل  من 
السراء  في  املعاملة  وحسن  والعطف  باحلب 

والضراء.

املال،  فالتكافل في اإلسالم ال يقف عند حدود 
ومنها  احلياة  عالقات  كل  في  تكافل  هو  إمنا 
العلم، فأوجب على العالم أن يعلم اجلاهل وال 
يظن عليه بعلمه أو يكتم ما أدركه من أسرار 
الكون أو الشريعة ويتجلى ذلك من قوله ) ص(:

يوم  نار  من  بلجام  اهلل  )من كتم علماً جلمه 
القيامة(

ومن أوجه التكافل االجتماعي في اإلسالم:

التكافل األسري: ملّا كانت األسرة هي  	1
جعل  فقد  األمة،  لبناء  األول  األساُس 

اهلُل في محيطها ليس مجرد تكافل 
تكافل  هو  بل  فحسب،  اقتصادي 
العناية  يشمل  متكامل  إنساني 
وإعدادهم  وتنشئتهم  باألطفال 
للحياة جسمياً وعقلياً وروحياً وأوجب 
الهرم،  عند  واألمهات  اآلباء  رعاية 
وكل ذلك في إطار من احلب واالحترام 
جعل  كما  والشفقة،  والعطف 
البعض،  لبعضهما  مكملني  الزوجني 
فألزم  للنفقة  واضحاً  نظاماً  ووضع 
وأوالده  زوجته  على  بالنفقة  الزوج 

والولد على والديه. 

أعضاء  من  واحد  كلَّ  اإلسالُم  جعل  كما 
احلديث  ففي  البقية،  عن  مسؤوالً  األسرة 
)الرجل راٍع وهو مسؤول عن رعيته، واخلادم 
راٍع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، 
أبيه وهو مسؤول عن  راٍع في مال  والرجل 
عن  مسؤول  وكلكم  راٍع  فكلكم  رعيته، 

رعيته(.

األقربون  	2 يأتي  االقارب:  بين  التكافل 
قال  التعاون،  وجوب  في  الوالدين  بعد 
تعالى: )وآت ذا القربى حقه واملسكني 

وابن السبيل وال تبذر تبذيرا(

على  )الصدقة  )ص(:  قال  كما 
الرحم  ذي  وعلى  صدقة  املسكني 

اثنتان: صدقة وصلة( أي صلة رحم.

العمل  	3 الفقر:  مشكلة  وعالج  الزكاة 
مقدس في اإلسالم كوسيلة لكسب 
العمل  عن  يقعد  الذي  لكن  العيش، 
أو  أصابه  لعجز  اضطراراً  والكسب 
حقّ  اجملتمع  على  فله  فيه  وقع  جرح 
عنه كل  يؤديه  فيه  هوادة  ال  مفروض 
إحدى  وهي  الزكاة  نصاب  ملك  من 
بني  التي  املفروضة  اخلمس  الفرائض 

عليها اإلسالم. 
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وهي  اجتماعي  تنظيم  والزكاة 
ومادة  االجتماعي  التكافل  أساس 
تقدم  التي  االجتماعية  املساعدات 
للفقراء واحملتاجني وحتى املدينني تؤدي 
عنهم ديونهم إذا كانت في غير سفه 

واسراف. 

واحلاجة،  الفقر  مشكلة  تعالج  وهي 
وهذا العالج مبني على التعاطف بني 
للنفس  رياضة  وهي  والقابض،  الدافع 
للواهب واملوهوب له ألنها تعودها نبل 
النفوس  على  العزيز  باملال  التضحية 
والسماح  احلرص  مغالبة  وتعلمها 
الغير  جتاه  واملسؤولية  وااليثار  بالبذل 

فتشعر بتكافل اجلماعة. 

عند  هي  وإمنا  إحساناً  ليست  والزكاة 
الفقهاء تكليف مالي يتعلق  جمهور 
باملال بغض النظر عن شخصية املالك. 
وأما مصارُف الزكاة فقد حددتها اآلية 
بقوله تعالى: )إمنا الصدقات للفقراء 
واملؤلفة  عليها  والعاملني  واملساكني 
وفي  والغارمني  الرقاب  وفي  قلوبهم 
واهلل  اهلل  من  فريضة  اهلل  سبيل 

عليم حكيم(

الفقراَء  الراشدون  اخللفاُء  أعطى  لقد 
محتاج  ثمة  يكن  لم  حتى  حقهم 
عمرُ  وكان  بحاجته،  الدولة  تقم  لم 
يصل  أن  على  حريصاً  عنه  اهلل  رضي 
في  حقه  احلق  وصاحب  الفقير  إلى 
غير  من  موارده  كثرت  الذي  املال  بيت 
أواخرَ  اعتزَم  لذلك  احملتاج،  يبذله  عناء 
األمصار  إلى  بنفسه  ينتقل  أن  حياته 
في  وقال  حقهم،  احملتاجني  ليعطي 
من  الليلة  هذه  إلى  )لئن عشُت  ذلك 
حتى  بأوالهم  أخراهم  ألحلقن  قابل 
يكن  ولم  سواء(  العطاء  في  يكونوا 
املسلم  وغير  املسلم  بني  يفرق  عمر 
رجالً  ملسجد  باب  على  مرة  وجد  فقد 

أعمى يتكفف الناس فسأله عن حاله 
من  رزقاً  له  فأجرى  يهودي  أنه  فعلم 

بيت املال يكفيه. 

قوم  الصدقات  يعطى  أن  أمر  كما 
يجري  وأن  النصارى  من  مجذومون 
في  العقاد  قال  القوات،  عليهم 

)حقائق اإلسالم(:

التي  بالوسيلة  جاء  قد  اإلسالم  )إن 
الفقر  مكافحة  في  عنها  غنى  ال 
ال  ضرورة  جعله  يوم  مشكلته  وحل 
تباح للمسلم إال كما تباح الضرورات 
معها،  اختيار  وال  منها  حيلة  ال  التي 
أصابتهم  ملن  الزكاة  فرض  وإمنا 
السعي  عن  وأقعدتهم  الضرورات 
في  حيلة  كل  اجملتمع  مع  واستنفذوا 
يكن  لم  ومن  املستطاع  العمل  تدبير 

العامل  يف  الرأمسالية  تنشأ  مل   
وهو  إليه  أنتقلت  إمنا  اإلسالمي 
مغلوب على أمره واقع يف قبضة 
واجلهل  الفقر  يف  غارق  األوروبني 
أن  الناس  فظن  والتأخر  واملرض 
ال  وتشريعاته  نظمه  يف  اإلسالم 
يبيح  ألنه  دونها  يقف  أو  يعارضها 
الطبيعي  والرد  الفردية  امللكية 
دارلألقتصاد  كل  يعرفه  ذلك  على 
الرأمسالية  أن  يف  يتمثل  والذي 
أن  ميكن  ال  الواسعة  صورتها  يف 
واإلسالم  واألحتكار  الربا  بغري  تقوم 
نشوء  قبل  كليهما  حرمهما  قد 

الرأمسالية بألف وأربعمائة عام

״

״



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 44 - آذار/ مارس  622019

بتدبير من األمام  منهم مستطيعاً عمالً 
الرزق  مكفول  فهو  نفسه  من  بتدبير  أو 
حقاً  الزكاة  حصة  من  الدولة  جتبيه  مبا 
هوادة  وال  االمام  من  يتقاضونه  معلوماً 

فيه(. 

خامسًا : البنوك والتعامل بالربا:

ارتبط  	1 الربوية:  الرأسمالية  المصارف 
ولقد  الفائدة،  بسعر  الرأسمالي  النظاُم 
وثيقاً  ارتباطاً  الربوية  البنوُك  ارتبطت 
خدمتها  في  فنشطت  باالحتكارات، 
وقلة  األسعار  الرتفاع  الطلُب  قّل  عندما 
الرأسمالية  ذلك  فهدد  الناس،  دخول 
الربوية  البنوُك  تدخلت  وهنا  باألزمات، 
بالتقسيط  والبيع  اإلقراض  طريق  عن 
الذي دخل كل بيت فيها وطحن اجلمهور 
بطاحونتني: االحتكار الذي يغلي األسعار 
ويهدد  الدخل  بقية  ميتص  الذي  والربا 

حياتهم باإلفالس ومصادرة املمتلكات. 

ونظراً ألن االحتكارَ أضعَف القوةَ الشرائية 
لتنشيط  البنوَك  استخدم  فقد  للناس 
الشراء بالدين والتعامل ببطاقات االئتمان 
الذي حتّول إلى هوس لدى البريطاني الذي 
بلغت ديونه لشركات االئتمان 137 مليون 
الثمانينات، وفي ذلك انتعشت  جنيه في 
ولكنها  لللبطاقات،  املصدرة  الشركاُت 
والشقاء  البؤس  جلب  في  سبباً  كانت 
أصيبت  التي  األسر  من  متزايد  لعدد 
ووقعت  الثمانينات  في  االئتمان  بهوس 

فريسة له. 

ال  اآلن  األمريكي  املواطَن  أن  واملعلوم 
باإليجار  ويعيش  منزل  شراَء  يستطيع 
على  العقارية  الشركات  سيطرة  بسبب 
سوق العقار ورفع األسعار بشكل خرافي 

ال يتناسب مع الدخل. 

الربا والبنوك اإلسالمية : لقد أكد القرآُن  	2

وقد  الربا،  حترمي  على  النبوية  والسنة 
جاء حكم اإلسالم القاطع في حترميها 
في قوله تعالى« :يا أيها الذين آمنوا 
إن  الربا  من  بقي  ما  وذروا  اهلل  اتقوا 
فأذنوا  تفعلوا  لم  فإن  مؤمنون،  كنتم 
تبتم  وإن  ورسوله،  اهلل  من  بحرب 
وال  تَظِلمون  ال  أموالكم  رؤوس  فلكم 
فنظرة  عسرة  ذو  كان  وإن  تُظَلمون، 
إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن 

كنتم تعلمون(

وكاتبه  ومؤكله  الربا  أكل  )لعن  احلديث  وفي 
وشاهديه، وقال هم سواء(

إن للربا آثاراً مخربة وأهم أسباب حترميه هو:

إن حرمة الربا جاءت بنص قرآني قاطع.  	1

حق  	2 دون  إضافي  مال  أخذ  هو  الربا  إن 
واستغالل حلاجة الناس. 

باملكاسب  	3 االشتغال  من  املرابي  مينع 
تنقطع  وبالتالي  الربا  على  واالعتماد 

منافع اخللق. 

واملقترض  	4 املقرض غنياً  يكون  ما  عادة 
والربا ميكن الغني من أخذ مال  فقيراً 

غيره دون وجه حق. 

بني  	5 املعروف  انقطاع  إلى  يؤدي  الربا 
الناس. 

أما البنوك اإلسالمية:

أهداف  ذات  نقدية  مالية  مؤسسات  فهي 
اقتصادية واجتماعية وأخالقية تسعى إلى 
تعبئة املوارد وتوظيفها في مشاريع تتوافق 
ومبادئ الشريعة االسالمية، ملتزمة بذلك 
بعدم التعامل بالربا أخذاً وعطاًء ومحققة 

التنمية االقتصادية 

املالية  	3 مواردها  على  وحتصل 
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رئيسية:  مصادر  أربعة   من 
 1- الودائع اجلارية دون فوائد وعند الطلب. 

3- ودائع االدخار

معينة  	4 ملدة  االستثمارية  الودائع 
وتستثمر  االستثمار  بغرض 
التالية: األوجه  في  األموال   هذه 

وذلك  مباشر:  استثمار  أ- 
ومؤسسات  شركات  بإنشاء 
اقتصادي  بنشاط  تقوم  جتارية 
زراعي أو  صناعي  أو  جتاري   معني، 

وذلك  مباشر:  غير  استثمار  ب- 
مشروعات  في  آخرين  مع  باملشاركة 
يتقدم بها أصحابها للبنك لتمويلها.

بها  يتعامل  التي  والصّيغ 
هى: املشاركني  مع   البنك 

1- املشاركة: في هذه الصيغة يكون املال 
)البنك  الطرفني  من  مشاركة  والعمل 
من  نصيبه  منها  كل  ينال  ثم  والعميل( 
اخلسارة  ومن  االتفاق،  حسب  على  الربح 
املال. رأس  في  املشاركة  حسب   على 

أحد  يقوم  النوع  هذا  في  املضاربة:   -2
ويشارك  املال،  رأس  بتقدمي  الطرفني، 
األول  ويسمى  بالعمل،  اآلخر  الطرف 
ويقّسم  مضارب.  والثاني  املال،  رب 
مقدماً.  عليها  متفق  بنسبة  الربح 
اخلسارة،  كل  املال  رب  يتحّمل  أن  على 
فقط. مجهوده  العمل  صاحب   ويفقد 

بعد  البنك  يتواله  عادي  بيع  املرابحة:   -3
السلعة،  على  مسبقاً  محدد  ربح  وضع 
وفي هذه احلالة ينوب عن العميل في شراء 

واستيراد السلعة.

وأخيراً يجب اإلشارة إلى أن كثيراً من االقتصاديني 
اتسمت  ما  بسبب  الرأسمالية  بسقوط  تنبأ 
دورية  وتقلبات  وبطالة  اقتصادية  أزمات  به من 
واعتماده على الربا واالحتكار واستغالل العمال، 
االقتصاد  عن  احلديث  يشغل  الذي  الوقت  في 
اإلسالمي املنتديات االقتصادية وخاصة بعد أن 

أشادت جهات دولية مبيزاته املتعددة إلى جانب 
قيام البنك الدولي بإصدار صكوك تتطابق مع 
أحكامه مما يجعل كبار االقتصاديني يعتقد أنه 
السبيل الوحيد للخالص من األزمات وإن كانت 

الطريق ال تزال طويلة أمامه.

المراجع : 

السنة والسيرة النبوية 	1

دار  	2 سمالية،ط1، 
أ
الرا عن  قصرة  مقدمة  جيمس،  فولتشر، 

الشروق 2001

الدراسات  	3 معهد  العراق،  االمم،  ثروة  ادم،  سميث، 

االستراتيجية 2007

بيروت  	4 دار  بيروت،  سمالية، 
أ
الرا هي  هذه  فرنس،  بيرو, 

للطباعة والنشر 1953

االقتصادية  	5 النظم  روبرت،  بولج – ستيوارت،  جريجوري، 

المقارنة، الرياض، دار المريخ 1994

المعاصرة،  	6 كمال، يوسف، االسالم والمذاهب االقتصادية 

دار الوفاء ط2 - 1990

شلبي، احمد، االقتصاد في الفكر االسالمي, مككتبة النهضة  	7

المصرية ط 10، 1993

ومبادئ  	8 اسس  االسالمي  االقتصاد  هللا،  عبد  الطريقي، 

واهداف، مؤسسة الجريسي للطباعة، ط11، 2009

بن نبي، مالك، المسلم في عالم االقتصاد، دار الفكر،ط3،  	9

2000

الحموري، د قاسم – المومني، د رياض، مفهوم االحتكار  	10

كلية  حولية  سمالي، 
أ
الرا واالقتصاد  االسالمي  الفقه  بين 

الشريعة والقانون والدراسات االسالمية، عكك 14 - 1996

الحموري، د. قاسم – الموفي، د. رياض، مفهوم االحتكار  	11

كلية  حولية   – سمالي 
أ
الرا واالقتصاد  االسالمي  الفقه  في 

الشريعة والقانون والدراسات االسالمية 1996

سمالية  	12
أ
دوب، موريس، دراسات في تطور الرا

الشيوعيين  	13 بين  عليه  المفترى  االسالم  محمد،  الغزالي، 

سماليين، االدارة العامة للنشر، ط6، 2005
أ
والرا

الفكر-  	14 االتهام، دار  قفص  في  االسالم  شوقي،  خليل،  ابو 

ط5 -1985
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تمهيد 	1
أفهم  ولم  كثيراً  تكّلم  سيقول... لقد  »ماذا 
شيئاً من كالمه. لقد قال: كان اإلنسان يعيش 
قدمياً في العصر احلجري؟ واآلن هو عصر احلديد. 
واحلضارة ال تدخل البالد إاّل باحلديد. قلت له ما 
ولكن  البالد،  إلى  احلضارة  جلبتم  تقوله جيد. 
احلضارة؟  هذه  حتتاجها  التي  التبديل  قطع  أين 
من  كومة  احلضارة،  وشاهد  حقلنا  إلى  تعال 
قطع التبديل، تقبع كاجلثّة الهامدة، ثّم أضفت، 
أليس هناك أصغر من هذه احلضارة؟ هذا الشيء 
الكريه، إذا ضربته ال يتزحزح، وإذا قلت له )داه( 
ال يتحرّك، وإذا قلت له هست: يبقى جامداً في 

مكانه 1.«

1  قطع تبديل للحضارة/ عزيز نيسن/ قصص/ ترجمة عبد 
الوهاب مدني/ الدرار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع/ دمشق/ الطبعة 

الرأسمالية المالية وبناؤها الفكري 

وعالمات أفولها

التطرق  أريد  هذا  بحثي  في 
وإطارها  المالية  الرأسمالية  إلى 
الشركات،  وإمبراطورية  الفكرّي، 
وعالمات أفول الرأسمالية المالية، 
نشأة  عن  البحث  صدد  في  ولسُت 
بالتاريخ  وعالقتها  الرأسمالية 
بفكرة  وسأبدأ  والسلطة،  والدولة 
الباحث الفرنسي فرنان بروديل عن 
تطور الرأسمالية ما بعد عام 1970 
بين  ما  تمييًزا  هناك  أّن  يرى  الذي 
وبين  أشكالها  بكاّفة  الرأسمالية 
معناه  ويّتخذ  السوق،  اقتصاد 
السياسي  المستوى  على  الكامل 

خاّصة.

صالح الدين مسلم
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هذا كان قول حمدي آغا للذين أجبروه على بيع 
الثورين وشراء جرّار بالتقسيط من البنك، وقد 
تعّطل اجلرّار مراراً وتكراراً وال توجد قطع تبديل 
للجرّار، وإن وجدت فهي غالية، والديون تتراكم 
التركي  الكاتب  استطاع  اجلملة  بهذه  عليه، 
بطريقة  احلضارة  في  رأيه  إيصال  نيسن  عزيز 
أدبّية، وهي كومة من قطع التبديل في احلقول.

وميكننا استنباط مفهوم احلضارة احلديثة، وهي 
أن تكون أسير اآللة، وأسير األدوات التي هي من 
وهذا  غايات،  وليس  وسائل،  تكون  أن  املفترض 
بظهور  يُنبئ  لم  الذي  الصناعي  الرأسمال  هو 
الرأسمالية املالية التي كانت أشّد ظلماً على 
قبل  ما  الصناعي  الرأسمال  العالم من حقبة 
نصف  قبل  ما  أي؛  املنصرم،  القرن  سبعينّيات 

قرن من اآلن.

بهذه املقّدمة األدبّية أردت أن أبدأ بحثي هذا 
الفكرّي،  وإطارها  املالية  الرأسمالية  عن 
أفول  وعالمات  الشركات،  وإمبراطورية 
البحث  في صدد  ولسُت  املالية،  الرأسمالية 
بالتاريخ  وعالقتها  الرأسمالية  نشأة  عن 
الباحث  بفكرة  وسأبدأ  والسلطة،  والدولة 
الفرنسي فرنان بروديل عن تطور الرأسمالية 
ما بعد عام 1970 الذي يرى أّن هناك متييزاً ما 
بني الرأسمالية بكاّفة أشكالها وبني اقتصاد 
السوق، ويّتخذ معناه الكامل على املستوى 

السياسي خاّصة.

مراحل  ثالث  عبر  الرأسمالية  تطورت  فقد 
كبرى، هي: الرأسمالية التجارية والرأسمالية 
فبروديل  املالية2.  والرأسمالية  الصناعية 
للداللة  عام  بشكل  الرأسمالية  يستخدم 
االقتصادي،  البناء  من  العليا  الطوابق  على 
وتخصيص الرأسمالية في املستويات العليا؛ أي 

ولى/ 2003/ الصفحة 12.
أ
اال

concep/encyclopedia/net.aljazeera.www//:https  2
D8%A7%D9%84%D8%B%/2015/8/27/tsandterminology
1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%

D8%A9%8A

الشركات الكبرى والشركات متعّددة اجلنسيات 
الصدد: »ال  هذا  في  فيقول  للقارات،  والعابرة 
أعتبر الدكان الذي أشتري منه جريدتي قطعة 
احملال  الرأسمالية  تتبع  إمّنا  الرأسمالية؛  من 
الذي  املتواضع  للدكان  مالكة  تكون  قد  التي 
محاّلت  للرأسمالية  تتبع  وال  معه.  أتعامل 
وورش احلرفيني واملؤسسات الصغيرة املستقلة 
التي يسّمونها في فرنسا مؤسسات التسعة 
أقل  فيها  العاملني  عدد  إلى  إشارة  وأربعني 
املؤسسة  يدخل  الذي  العدد  وهو  من خمسني 
هذه  وضرائبّياً،  نقابّياً  العالية  الشريحة  في 
عددها  الصغيرة  واحملاّلت  الصغيرة  املؤسسات 
النطاق  واسعة  حملنة  تتعرّض  وهي  جّداً،  كبير 
تسّلط عليها األضواء أيضاً على املشكلة التي 

تشغلنا3.

الرأسمالية المالية 	1
السابقة،  القرون  عبر  الرأسمالي  املركز  تبّدل 
وإن كانت هناك اختالفات لكن كان هناك تقارب 
اخلامس  القرن  في  »البندقّية  اجلوهر  في  كبير 
عشر،  السابع  القرن  في  أمستردام  أو  عشر، 
نيويورك  أو  عشر،  الثامن  القرن  في  لندن  أو 
الرأسمالي، والنظام  اليوم4.« هي نفس اجلوهر 

املّتبع تقريباً حّتى سبعينّيات القرن املاضي.

ميالد  سبقت  التي  العصور  إّن  نقول  لن 
أو  اخلّير  الرأسمال  عصور  هي  املالي  الرأسمال 
السلطة اخلّيرة أو امللكّية اخلّيرة األخالقّية، لكّن 
محّل  حّلت  التي  الشركات  إمبراطورية  نشوء 
اإلمبراطوريات السابقة قد بدأ، وبدأ معه عصر 

جديد اعتبره بعض املفكرين نهاية التاريخ.

سمالية من القرن الخامس 
أ
3  الحضارة الماّدية واالقتصاد والرا

ليف فرنان بروديل / ترجمة مصطفى 
أ
عشر حّتى القرن الثامن عشر / تا

ماهر / )الجزء الثالث(: زمن العالم / المركز القومي للترجمة / العدد 
1875 / القاهرة 2013 الجزء 3 / الصفحة 780.

ليف: فرنان بروديل / ترجمة: 
أ
سمالّية / تا

أ
4  ديناميكّية الرا

د. شفيق محسن / دار الككتاب الجديد المتحدة / كانون الثاني / بنغازي 
ولى / الصفحة 76

أ
2008 / الطبعة اال
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تبتلع  أضحت  التي  الكبيرة  املدن  عصر  فبدأ 
منها  األصغر  املدن  على  وتعتمد  القرى، 
أنقرا  مدن  في  السكان  فعدد  خدمتها،  في 
سكان  عدد  نصف  يساوي  وأزمير  وإسطنبول 
مدينة  نشأت  فقد  املثال،  سبيل  على  تركيا 
استقرار  خالل  من  ميالدياً،   1833 عام  في  دبي 
القرن  بداية  ومع  شخص،   800 من  يقارب  ما 
دبي حوالي 20,000  العشرين كان عدد سكان 

نسمة، واآلن عدد سكانها 3.137 مليون.

بدأ التحّول في الرأسمالية في بداية عام 1970، 
من  التحّول،  هذا  إلى  أدّت  عوامل  عّدة  وهناك 
ظهور  وبداية  املصرفي،  التداول  انتشار  أهّمها 
احلواسيب العمالقة، وبالطبع كان للتقنية دور 
العملة  ومفهوم  العاملية،  البورصة  ظهور  في 
من  بإمكاننا  املال؟  هو  فما  املالي،  واالحتكار 
املال؟ وما هو  أن نفهم ما هو  النّص  خالل هذا 

وظيفته؟

“أْن يكون املال وسيلة للتبادل هو أمر مفهوم 
متاماً، ألنّه وسيلة تؤدي وظيفة بسيطة. ومع 
ذلك، يجب توّخي احليطة واحلذر. ما الذي يتّم 
تبادلُه؟ هل بإمكان املال أْن يكون أداة قادرة على 

املتبادَلنَي؟  الشيئنَي  بني  العادل  املعيار  تأمني 
جليٌّ أّن املشكلة مثقلَة منذ البداية مبشّقات 
عويصة. لِنأخذْ مسألة تبديل تفاحة بأجاص 
أشكال  أبسط  باعتبارها  املثال،  على سبيل 
مقابل  واحد  هو  املعّدل  أّن  لنفترض  التبادل. 
اثننَي: تفاحة واحدة تساوي أجاصتنَي. ولَِيُقْم 
واحدٌ  ملاذا  السوق.  في  كهذه  بوظيفة  املال 
مقابَل اثننَي، وليس ثالثة؟ أو ملاذا ليس واحداً 
والقيمُة  اجلهدُ  سيدخُل  هنا  واحد؟  مقابل 
في صلبِ املوضوع في أبسط احلاالت. وقد تَردُ 
الذي  ما  بالتوالي.  البال  على  جديدة  أسئلة 
يُضفي القيمة على اجلهد؟ قد يُقال ردّاً على 
َّ التساؤُل إلى ما  ذلك أنه اجلهد اآلخر، ليستمر
ال نهاية. واضٌح أّن تأمنيَ املال للمعيار العادل 
يتبّدى  والشراء  والبيع  التبادل  مسألة  في 
كأمر عسير. ويرجح احتمال كونه سيحظى 
مقبول  فهو  اخليار.  هذا  من  واعتباره  بقوته 
البحث  وارتضاه لنفسه. أما  بذلك  ألنه قبل 
والكدح  والقيمة  العدالة  عن  أساسه  في 
واجلهد وغيرها من املعايير، فليس سوى عبث 
واملكان  الزمان  داخل  فاملتواجدون  عقيم. 
أعمالهم.  لتسهيل  وسيط  باختيار  قالوا 
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املال. نحن  املبتكر سّموه  الوسيط  والشيء 
القصِة  هذه  خالل  من  املال  لتعريِف  نسعى 
أداة  أمام  لوجه  وجهاً  لكننا  املقتَضبة. 
وسيطة قادرة على خلط كّل األشياء وقلبها 
رأساً على عقب، مبجرد تخّليها عن دورها هذا 

صها أدواراً أخرى5.« وتقمُّ

لسنا في صدد سرد قّصة املال، لكّن املال الذي 
كان وسيلة، بات لعبة في يد الشركات والدول 
التي ترفع من سعر العملة وتخفضها، وكذلك 
األسهم، والبورصات، وكّل شيء في هذا الكون 
والشاي  السكر  سعر  للبورصات،  يخضع  بات 
تعرف  ال  فالرأسمالية  واحلديد...  والفواكهة 
سوى لون واحد: اللون األخضر- لون الدوالر- 
ال  معنى،  بال   ثانوي  أمر  هو  آخر  أمر  كل   ،
يهم عرقك أو جنسك أو عمرك أو توجهاتك 
*توماس سويل6.  وبالتالي يفرّق املفكّر أوجاالن 
الصناعّية  والرأسمالّية  الرأسمالّية  بني  ما 
الرأسماليِة  إلهُ  “املاُل  مقتضبة:  بجملة 
إلهَ  القوميُة  الدولُة  كانت  بينما  املالية، 

الرأسماليِة الصناعية7«.

حتّدث  التي  الصغيرة  املؤسسات  اختفت  لقد 
في  تباعاً  األخرى  تلو  الواحدة  بروديل  عنها 
نيويورك، باريس، لندن... ففي عام 1970 اختفت 
التي  نيويورك  في  التجاريّة  املؤسسات  كّل 
أقّل من عشرين فرداً، وكانت متثّل  كانت تضّم 
وكانت  للمدينة،  والتجاري  الصناعي  النسيج 
احملّلّية  السوق  حاجات  تلّبي  املؤسسات  هذه 
واختّل نظام نيويورك، وحّلت محّلها املؤسسات 
املؤسسات  هذه  ابتلعت  التي  الضخمة 
املؤسسات الضخمة  الصغيرة، وحّلت محّلها 

5  مانيفستو الحضارة الديمقراطية / الجزء الثاني: )المدنية 
وجاالن / مطبعة الشهيد هركول / الطبعة الثالثة / 

أ
سمالية( / عبد هللا ا

أ
الرا

يلول 2018 / الصفحة 381.
أ
ا

ر اجتماعّي، 
ّ
مريكّي ومنِظ

أ
6  توماس سويل هو عالم اقتصاد ا

 ،Institution Hoover قدم لدى معهد هووفر
أ
 كزميل ا

ً
يعمل حاليا

بجامعة ستانفورد. وِلد بوالية نورث كارولينا.

7  مانيفستو الحضارة الديمقراطية / المجلد الخامس: 
وجاالن / مطبعة 

أ
ّمة الديمقراطّية( / عبد هللا ا

أ
)القضية الكردية وحّل اال

زادي / الطبعة الثانية / نيسان 2014 / الصفحة 308.
آ
ا

التي خرّبت هذا العالم لصالح وحدات إنتاجية 
مدارس  كانت  أن  وبعد  املدينة.  خارج  كبيرة 
صغيرة  مؤسسة  من  اخلبز  تشتري  نيويورك 
في املدينة أصبح اخلبز يأتيها من مدينة أخرى، 

وهكذا ظهر عصر احليتان.

املصانع  عبر  الرأسمالي  النظام  وضع  ميكننا 
أعوام  قبل  ما  وأميركا  أوروبا  في  الصغيرة 
التاريخ للسلطة على وجه  1970 عبر السياق 
التقريب، مع أّن صناعة القنابل النووية التي تعّد 
أكبر حتّول في تاريخ الكون، حيث أصبح اإلنسان 
قادراً على السيطرة على الكون، وأصبح يرى من 
التي يعتبرها ملكاً  حّقه تدمير الكرّة األرضية 
له، وكّل من يعيش على هذا الكوكب هو ملك 
في  تغلق مصنعاً  العمالقة  املصانع  وباتت  له، 
مكان، وتفتحه في مكان آخر، حيث أجر العامل 

أقّل، وبالتالي يخسر آالف العمال مناصبهم.

لقد تولّى اقتصاديان يّتصفان بنزعة وعقيدة 
االجتاه  تبيان  شديد،  نحو  على  محافظة 
تسلكه  أن  احلكومات  على  ينبغي  الذي 
هو  األول  الطموحات:  هذه  حتقيق  أجل  من 
الواليات  مواطني  من  وهو  فريدمان،  ميلتون 
التدريس في جامعة  املّتحدة األمريكّية، وتولّى 
شيكاغو، وفاز بجائزة نوبل للعلوم االقتصادية 
فريدرش  فهو  الثاني،  أّما   .1976 العام  في 
في  فاز  الذي  النمساوي  هايك  آوغوست 
االقتصادية  للعلوم  نوبل  بجائزة   1974 العالم 
أيضاً، وتولّى التدريس في لندن وشيكاغو وفي 
االقتصاديني  األملانية. إّن هذين  فرايبورغ  مدينة 
هما املنّظران األوالن القتصاد السوق احملرّرة من 
في  نحيا  الذي  االقتصادّي  النظام  هذا  القيود، 
االثنان  أزاح  اجلديدة  وبأفكارهما  اليوم.  كنفه 
بأفكار  آخر كان قد جاء  اقتصاديّاً  الساحة  من 
مع  تتناقض  نزعة  واعتنق  عقيدتهما،  تخالف 
نزعتهما، فهو ليبرالي، يبتهج باحلياة. واملالحظ 
القادرة  القومّية،  الدولة  بشأن  نظريته  أّن  هو 
على توجيه االقتصاد قد غدت حديث الساعة 
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ثانية. وما هذا االقتصادّي إال جون ماينارد كينز8.

للرأسمالية  	2 الفكري  اإلطار 
المالية

أ الليبرالية	-

النظام  والدة  على  املاركسّية  دأبت  لطاملا 
للنمّو  حتمية  طبيعية  نتيجة  الرأسمالّي 
نوعاً  الرأسمالّي  النظام  واعتبروا  االقتصادّي، 
اقتصادّي،  منوذج  هو  بل  االقتصاد،  أنواع  من 
ووضع االقتصاد السياسّي ركناً من أركان علم 
الدولة  لتكون  الرئيس  العلم  وهو  االجتماع، 
النظام  يعرّف  بات  هنا  ومن  العصريّة،  احلديثة 
وكأّن  السوق،  اقتصاد  أنّه  على  الرأسمالّي 
التاريخ، واحلضارة  الرأسمالية نظام خارج إطار 
والسلطة  والدولة  واأليديولوجيا،  واجملتمع 
االقتصاديون  املفكّرون  رأى  وقد  والبيئة، 
األميركيون واألوروبيون على أنّه االقتصاد اجلديد 
الذي  البلد  في  يطّبق  أن  يجب  الذي  واالمنوذج 
احتكروا  هنا  ومن  الرأسمالية،  فيه  انتصرت 

احلقيقة أيضاً في أنفسهم.

يكفي  أنّه  رأوا  فقد  الرأسمالية  مناهضو  أّما 
محاربة الرأسمالية اقتصاديّاً لكي يتّم االنتصار 
عليها، وكانت املناهضة بنفس أسلوب تفكير 
النظام الرأسمالّي أي بالوضعية أو العلمية في 
يدركوا  ولم  الرأسمالّي،  النظام  فشل  تفسير 
الرأسمالّي،  النظام  دِين  هي  الوضعّية  أّن 
إاّل اخلير، ومن  فالعلم خير بنظرهم وال ينتج 
وبالتالي  الرأسمالية  بسقوط  تنّبؤا  هنا 
وهذه  )الشيوعّية(  املفقود  الفردوس  سيأتي 

كانت النظرة اليسارية ومازالت.

والذهنية  املعرفية  بناه  خالل  من  اجملتمع  إّن 
طبيعة ثانية تختلف كّل االختالف عن العلمّية 
والوضعّية التي فّسرت اجملتمع بطريقة علمّية، 

سباب إخفاق اقتصاد السوق المحّررة 
أ
سمالية – ا

أ
8  انهيار الرا

ولريش شيفر / ترجمة: د. عدنان عباس علي / عالم 
أ
ليف: ا

أ
من القيود / تا
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في  فوضى  اجملتمع هي  في  املوجودة  فالفوضى 
واالقتصادية  واملؤسساتية  الذهنّية  بنيتها 
أيضاً، وال ميكن لنظرية الفوضى اخلاّلقة املبتكرة 
أن  ميكن  وال  وتفّسره،  اجملتمع،  وتقّن  تروّض  أن 
تفسيراً  وتضع  عام  بشكل  الطبيعة  تقّن 

علمّياً أو وضعّياً لها.

لكّن هذا النظام اجلديد للكون مّتصل ببعضه 
الهائل  والكم  وعنكبوتية،  متشابكة  بطريقة 
تخدم  ال  التي  احلقيقة  واحتكار  للمعلومات، 
تكديس املال وفائض الربح، فقد عبرت القارات 
علينا  يصعب  عالم  »فهو  القوميات،  وجتاوزت 
واالرتباك،  للحيرة  مثير  عالم  إنّه  كنهه،  إدراك 
باألشياء  وثيقة  عالقة  له  فيه  شيء  فكّل 
عالقة  على  شنغهاي  في  البورصة  األخرى: 
متينة مبثيلتها في نيويورك، والقروض والعقارات 
األميركية على صلة وثيقة باملدخرات األملانية، 
وفرصة العمل في فيتنام وثيقة العالقة بفرصة 
العمل في برلني أو في والية بافاريا األملانية، والني 
الصينية،  بالعملة  متني  ارتباط  على  الياباني 
أضف إلى هذا أّن العالم اجلديد قد أمسى أكثر 
الذعر  ومشاعر  واألخبار  األفكار  وأّن  سرعة، 
بسرعة  اآلن  تنتقل  أيضاً  البورصات  أزمات  من 
الضوء فما يحدث في طرف من أطراف العالم 
نلمس أثره لدينا خالل ثوان معدودة. من ناحية 
نوافذ  على  ينطوي  الذي  مجتمعنا  فإن  أخرى، 
يستطيع البعض املروق من خاللها نحو األعلى، 
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نحو  كثيرون  منها  يسقط  نوافذ  فيه  تزال  ال 
الهاوية9.«

على  اجلديد  العاملي  النظام  »يعتمد 
الليبرالية أي حرية الفرد كأساس فكري لهذا 
النظام، واالعتماد على السوق والدميقراطّية 
بروديل  فرناند  املؤرَخ  لكّن  واملساواة،  واحلرّيّة 
من  املزاعم،  تلك  وجلياً  كلياً  ويَُفنِّد  يُكَذِّب 
خالل مالحظاته الواسعِة النطاق ومقارناته 
»المدنية  باسِم  املَُعنَوِن  بحثه  في  الدقيقِة 
رائٌع ومدهٌش في ثالثِة  مؤلٌَّف  )إنه  المادية« 
مجلدات، أَنَفقَ فيه جهوداً أََخذَت منه ثالثني 

سنًة بِحالِها(. 

بروديل في مؤلَّفه  الذي يطرحه  األوُل  االدعاُء 
ذاك، هو أّن الرأسماليَة ضد السوق.

واالدعاُء الثاني هو ارتباُط الرأسمالية بالقوِة 
والسلطِة حتى النخاع.

منذ  الدائَم  االحتكارَ  تعني  أنها  هو  والثالُث 
البداية، قبَل وبعَد عصِر الصناعة.

الوسط  على  ُفِرَضت  أنها  هو  والرابُع 
باالحتكارات )بالنهب والسلب( املفروضِة من 
اخلارج واألعلى، وليس باملنافسِة املنبثقِة من 
األساسيُة  الداخل واألسفل. تلك هي احملَاورُ 

التي يَُنصُّ عليها الكتاب10.«

الفكري  اإلطار  صدد  في  أوجاالن  املفكّر  يتابع 
الليبراليِة  إبرازُ  يجري  “لطاملا  للرأسمالّية: 
في  أساسي  أيديولوجيٍّ  كمحورٍ  والفردية 
على  التأكيدَ  أستطيع  ولكني  الرأسمالية. 
بها  تتميزُ  التي  القوة  بلَغ  نظام  من  ما  أنه 
الهيمنة األيديولوجية للرأسمالية بخصوِص 

سباب إخفاق اقتصاد السوق المحّررة 
أ
سمالية – ا

أ
9  انهيار الرا

ولريش شيفر / ترجمة: د. عدنان عباس علي / عالم 
أ
ليف: ا

أ
من القيود / تا
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10  مانيفستو الحضارة الديمقراطية / الجزء الثاني: )المدنية 
وجاالن / مطبعة الشهيد هركول / الطبعة الثالثة / 

أ
سمالية( / عبد هللا ا

أ
الرا

يلول 2018 / الصفحة 89.
أ
ا

أْسِر الفرد واستعباده11.«

أ الليبرالية الجديدة	-

من  املزيد  الفردية  احلريات  من  الهدف  يكن  لم 
الرياضة  خالل  من  اخلاصة  واحلرب  اإلعالنات 
عن  االنقطاع  من  واملزيد  واجلنس،  والفن 
على  والتحايل  بالقوانني  واللعب  املاضي 
الشكلية  القوانني  بعض  وتهميش  لقانون، 
قوانني  من  هنالك  ما  وإلى  اإلنسان  كحقوق 
لكن  للشعوب،  العاملي  النضال  تلّخص 
نيوليبرالية،  جديد،  بلون  الليبرالية  ظهرت 
 Neoliberalismus الجديدة،  الليبرالية 
نحت  قد  روستوف  األملاني  االقتصادي  »وكان 
مصطلحاً رآه يناسب الليبرالية بثوبها اجلديد. 
إذ إنّه أطلق عليها مصطلح الليبرالية المحدثة 
دعا  قد  روستوف  وكان   ،Neoliberalismus

11  مانيفستو الحضارة الديمقراطية / الجزء الثاني: )المدنية 
وجاالن / مطبعة الشهيد هركول / الطبعة الثالثة / 

أ
سمالية( / عبد هللا ا

أ
الرا

يلول 2018 / الصفحة 17.
أ
ا
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الذي  املؤمتر  في  التحديد  وجه  وعلى  قبل،  من 
السياسة االجتماعية( في  عقدته )جمعية 
ضرورة  إلى  دريسدن،  مدينة  في   1932 العام 
سبيل  انتهاج  ضرورة  إلى  وسط،  درب  انتهاج 
مير(  دعه  يعمل  )دعه  سياسة  بني  يقع  ثالث 
عاشتها  التي  احلكومي  التدّخل  وسياسة 
والثالثينيات.  العشرينيات  في  اخملتلفة  البلدان 
الليبرالية  »إّن  حرفّياً:  قال  قد  كان  فهو 
وزمالئي  أنا  اليوم،  إليها  ندعو  التي  اجلديدة، 
وفوق املصالح الفردية، دولة تتبّوأ املكان الذي 

يليق بها أن تتبّوأه12«

تدّخل  وعدم  احلرّ،  السوق  اقتصاد  تعبير  وظهر 
الكثير  بيعت  وبالتالي  السوق،  في  احلكومات 
على  والتشديد  للشركات،  القطاعات  من 
للطبقة  الباهظة  والرواتب  الفردية،  احلقوق 
األولى من الوظائف، فصار التفاوت رهيباً ما بني 
»وما  بأسره،  العالم  في  االجتماعية  الطبقات 
شيكاغو  جامعة  في  االقتصاد  أستاذ  انفّك 
ميلتون فريدمان يُعتبر من أكثر ممثلي املدرسة 
املدرسة  تلك  أي  تطرّفاً؛  احملدثة  الليبرالية 
احملرّرة  السوق  اقتصاد  يُعبَّر  التي  االقتصادية 
من القيود عن أفكارها ومراميها بنحو حرفّي. 
الليبرالية  كانت  الغابرة  األيّام  من  يوم  وفي 
احملدثة وليدة جتارب كانت تثير الشكوك بجدوى 
رأسمالية )دعه يعمل دعه ميرّ( أي الرأسمالية 
الشؤون  في  احلكومة  تدّخل  تقاوم  التي 
الضروري  القدر  على  يزيد  مبقدار  االقتصادية 
حلفظ األمن الداخلي واخلارجي ولصيانة حقوق 
فإّن  الراهن،  اليوم  في  الشخصية. أما  امللكية 
املناوئني  قاموس  في  باتت،  احملدثة  الليبرالية 
للعوملة، مصطلحاً مشحوناً باملعاني السلبية. 
على  ينطبق  صار  محدث  ليبرالي  فمصطلح 
كّل الذين عقدوا العزم على تقليص هذا الدور 
بخصخصة  ويطالبون  غير،  ال  ضئيل  مبقدار 
إصالح  في  أمل  ال  التي  احلكومّية  الشركات 

سباب إخفاق اقتصاد السوق المحّررة 
أ
سمالية – ا

أ
12  انهيار الرا

ولريش شيفر / ترجمة: د. عدنان عباس علي / عالم 
أ
ليف: ا

أ
من القيود / تا
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مصطلح  برح  ما  أخرى،  ناحية  من  أوضاعها. 
على  للتشنيع  يستخدم  محدث  ليبرالي 
للتشنيع  أي  الضرائب،  بخفض  املطالبني  كّل 
ببضع  الضرائب  بخفض  املطالبني  على  حّتى 
عنها  يُقال  املعنى  نقاط مئويّة ليس إال. بهذا 
السوق  مصالح  تخدم  أداة  أمست  بأنّها  زعماً 

فقط13«.

سيطرة  من  تقّلص  التي  القوانني  وظهرت 
الدولة على القّطاعات، وبات املثّقفون يصّورون 
هذا  أّن  وكيف  النظام،  هذا  ضمن  الوفير  اخلير 
النظام فوق الدولة، وقد أفلت اجملتمع من عقال 
الدولة في الغرب، وجاء مخّلصاً الشرق من هذا 
لكن من  قد جاءت،  اجلنّة  وكأّن  املقيت،  الظلم 
يحكم؟ إنّها اإلمبراطوريات اجلديدة؛ إمبراطوريّة 
الشركات، »فعلى مدى ما يقارب من خمسة 
دأبت البرملانات واحلكومات على  وثالثني عاماً 
جميعاً  فهؤالء  القيود؛  من  االقتصاد  حترير 
على  املال  أسواق  أبواب  فتح  على  تكاتفوا 
من  العمالية  النقابات  وجتريد  مصراعيها، 
وخصخصة  الضرائب  وخفض  بأسها، 
الشركات احلكومّية. وهكذا، وشيئاً فشيئاً، 
االقتصاد  في  التدّخل  من  الدولة  انسحبت 

تاركة الساحة للسوق وقواها الذاتّية14«.

إمبراطورية الشركات 	3
عابرة  العمالقة  الشركات  ظهرت  لقد 
هناك  وباتت  أسلفنا،  كما  والقوميات  القارات 
للقضاء  بينها  فيما  تتكاتف  إمبراطوريات 
بعض  على  واإلبقاء  الصغيرة،  الشركات  على 
الشركات التي تساعد في ترسيخ دعائم هذه 
على  الفراغ  تكره  التي  العاملية  اإلمبراطورية 

سباب إخفاق اقتصاد السوق المحّررة 
أ
سمالية – ا

أ
13  انهيار الرا

ولريش شيفر / ترجمة: د. عدنان عباس علي / عالم 
أ
ليف: ا

أ
من القيود / تا
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سباب إخفاق اقتصاد السوق المحّررة 
أ
سمالية – ا

أ
14  انهيار الرا

ولريش شيفر / ترجمة: د. عدنان عباس علي / عالم 
أ
ليف: ا

أ
من القيود / تا
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وجه الكرة األرضّية، وتتأقلم مع الظروف كاّفة، 
تستطيع  بالثقافات،  وال  باللغات،  تهتم  فال 
اجملتمعات  وتبتر  كّلها،  الثقافات  تبتلع  أن 
اإلعالمية؛  ترساناتها  طريق  عن  جذورها،  من 
وإن  معظمها،  وليس  احلقائق  كّل  لتشويه 
خرجت حركات مناوئة لها تستطيع أن تقضي 
»فعلى  أو تبتلعها عن طريق احتوائها،  عليها 
التي  الضغوط  مع  تتأقلم  أن  الشركات  هذه 
وفي  عملها،  اجتاهات  تغيير  عليها  متلى  قد 
لقوانينها اخلاّصة.  الوقت تتطور وفقاً  نفس 
عابرة  الشركات  تستغل  السبيل  هذا  وفي 
القومية موارد القوة االقتصادية والسياسية 
القومية  البيئة  مواجهة  في  لها  املتاحة 
عديدين.  خصوماً  فيها  جتد  التي  والدولية 
وبالقدر الذي تعمل فيه هذه الشركات على 
لهؤالء  واملادّي  االجتماعي  األساس  إضعاف 
اخلصوم، فإنّها تضطر هي ذاتها للتكيف مع 
الظروف التي يخلقونها. وهذا املوقف املزدوج 
عنها:  نتحّدث  التي  الظاهرة  مجمل  لتطور 

أي اإلنتاج الدولي15.«

معني  عذر  حتت  شيدت  االمبراطوريات  كل  إّن 
)نشر الدين، نشر احلضارة، نشر الدميقراطية...(، 
آخر  إمبراطورية هالمية من شكل  هناك  واآلن 
هي إمبراطورية الشركات عابرة القارات، وهي 
إمبراطورية سرية، واإلمبراطور شخص ال ينتخب 
لدولة  رئيسا  )ليس  محدود  ألجل  يخدم  وال 
اخلبير  يسّميه  ما  وهو  أحد،  أمر  يطيع  ال  ما( 
الشركات  بيركنز  جون  األمريكي؛  االقتصادي 
يعرّفها:  التي   corporatocracy الحاكمة 
شركاتنا  يديرون  الذين  األفراد  »مجموعة  بـ 
األباطرة  بوصفهم  يتصرفون  وهم  الكبرى، 
يسيطرون  اإلمبراطورية،  لهذه  احلقيقيون 
على وسائل إعالمنا سواء بامللكية املباشرة 
أو عن طريق اإلعالنات، يسيطرون على معظم 
سياسّينا ألنهم ميّولون حمالتهم االنتخابية 

ليف 
أ
15  الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية / تا

د. محمد السعيد سعيد / سلسلة عالم المعرفة الكويتية / نوفمبر 1986 / 
العدد 107 / الصفحة 11

التبرعات  خالل  من  أو  الشركات،  عبر  إّما 
وهم  الشركات،  من  تأتي  التي  الشخصية 
محدود،  ألجل  يخدمون  وال  منتخبني،  غير 
الشركات  قمة  وفي  أحد،  أمر  يطيعون  وال 
ميكنك  ال   corporatocracy احلاكمة 
أن حتّدد بالضبط ما إذا كان الشخص يعمل 
ألنهم  للحكومة،  أو  خاصة  شركة  حلساب 
دائماً ما ينتقلون جيئة وذهابا بني االثنتني16«

الدولي  البنك  أقرض   1960 عام  أواخر  ففي 
سنة   30 الـ  وخالل  كبيرة،  قروضاً  اإلكوادور 
ومنت   %70 إلى   %50 من  الفقر  منا  املقبلة، 
العام  الدين  البطالة من 15% إلى 70% وارتفع 
دوالر، فهذا  إلى 16 بليون  دوالر  من 240 مليون 
جون  اختصره  الذي  املالي  الرأسمال  هو عصر 
آدامز الرئيس الثاني للواليات املتحدة األميركية 
واستعباد  لقهر  طريقتان  »هناك  بقوله: 
والثانية عن  أمة.. األولى عن طريق السيف، 

طريق الّديون17.«

الدولي  النقد  لصندوق  الديون  سداد  طريقة 
البنية  مشاريع  ببناء  تكون  الدولي  والبنك 
اخلاص  النفط  بيع  السدود،  بناء  التحتية، 
عسكرية،  قاعدة  بناء  رخيص،  بسعر  بالدولة، 
إرسال قوات لدعم في مكان آخر كالعراق على 
األمم  في  قرار  على  التصويت  أو  املثال،  سبيل 
للدولة  العامة  املوارد  خصخصة  أو  املتحدة، 

كاملياه والكهرباء وبيعها للشركات، الدولية،

الرأسمالية  	4 أفول  عالمات 
المالية

نظريته  خالل  من  فوكوياما  فرانسيس  إّن 
نهاية  مع  بدأت  التاريخ  نهاية  أّن  على  يؤكّد 
احلرب الباردة، ومن خالل هذه احلرب وانتصار قيم 
االنتصار  صار  الغربّية،  الدميقراطّية  الليبرالية 
األيديولوجّية  األفكار  وعلى  األيديولوجيا،  على 

.www//:https  :16  فيديو باسم القاتل االقتصادي / الرابط
s9Z0Ta7Z6iE=v?watch/com.youtube

17  المصدر السابق.
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عبر التاريخ اإلنساني، وأّن الدميقراطية املعاصرة 
بديل حضاري لألنظمة الديكتاتورية في العالم، 
طبقَتي  بني  املتكرر  التاريخي  الصراع  وفكرة 
في  سوى  لها  واقعية  النهاية  والعبيد  السادة 
الدميقراطيات الغربية واقتصاد السوق احلر. وأّن 
االشتراكية الراديكالية أو الشيوعية ال ميكنها 
ألسباب عدة أن تتنافس مع الدميقراطية احلديثة، 
وبالتالي فإّن املستقبل سيكون للرأسمالية 

أو االشتراكية الدميقراطية. 

العجيب في األمر أّن هذه األفكار التي طرحها 
انتشرت  قد  وفوكوياما  هنتغتون  من  كلٌّ 
وارتفع أجر محاضرات فوكوياما  البرق،  بسرعة 
هنتغتون  كتب  وباتت  خيالية،  أسعار  إلى 
لطاملا  النسخ،  ماليني  منها  تباع  وفوكوياما، 
الشركات،  إمبراطوريّة  أمام  الطريق  متّهد 
مع  مستوياته،  أعلى  في  سيكون  فالترويج 
األطروحات  هذه  عكس  بات  الواقع  أّن  العلم 
متاماً، ففكرة نهاية األيديولوجيات هي نظرية 
أيديولوجي  نظام  وهي  أيديولوجيا  فكرية 
األيديولوجيات  عن  يختلف  ال  متكامل، 
سواها،  أيديولوجّية  كّل  نفي  في  السابقة 
رأس  تكديس  “يستحيل  احلقيقة،  واحتكار 
املال وجني الربح من دون أزمة18.« أي ال ميكن 
تضاربت  إذا  إاّل  العكر،  املاء  في  إاّل  االصطياد 
للتعّلق  األوراق، وكانت هناك حاجة مجتمعّية 
وإاّل  األزمات،  النظام، فهو اخملّلص من كّل  بهذا 
السورّي  واملثال  األبواب،  على  ستكون  فاحلرب 

أقرب إلى هذا الفكرة.

أنّها  على  إاّل  الرأسمالّية  نفّسر  أن  ميكن  ال 
حتارب  كانت  وإن  أيديولوجّي،  سياسّي  نظام 
األيديولوجيات  نهاية  ففكرة  األيديولوجّيات، 
هي بحّد ذاتها أيديولوجّية ال محالة. فكّل هذه 
األزمات في العالم هي من صنيعة االحتكارات 
املالية، فالكرة األرضية مهّددة، من خالل التلّوث 
النووية،  والقنابل  االلكتروني،  والتلوث  البيئي، 

18  مانيفستو الحضارة الديمقراطية / الجزء الثاني: )المدنية 
وجاالن / مطبعة الشهيد هركول / الطبعة الثالثة / 

أ
سمالية( / عبد هللا ا

أ
الرا

يلول 2018 / الصفحة 347.
أ
ا

إلى  طبيعيني  غير  رؤساء  ووصول  والفوضى، 
طبقَتي  بني  ما  الفظيع  والفارق  احلكم،  سّدة 

التّجار والفقراء، والهّوة تزداد يوماً بعد يوم.

اجملتمع  فّسرت  التي  الوضعية  في  واملشكلة 
بقوانني املادّة، فاجملتمع ذو طبيعة ثانية تختلف 
وال  الوضعّية،  العلوم  مقاييس  عن  مقاييسها 
ميكن فهم اجملتمعات بنظرية نيوتن، أو بالعلم 
خالل  من  اجملتمعات  تدرك  أن  فيجب  وحده، 
امليثولوجيا والدين والفلسفة معاً، “فاجملتمع 
بكافة بناه الذهنية واملؤسساتية، ومبا فيها 
وجوهرياً  نوعياً  يختلف  أيضاً،  االقتصادية 
العلوم  بحّقه  صاغتها  التي  التعاريف  عن 

املسماة بالوضعية19«

فوكوياما،  نظرية  لنتائج  لنعد  باملقابل 

19  مانيفستو الحضارة الديمقراطية / الجزء الثاني: )المدنية 
وجاالن / مطبعة الشهيد هركول / الطبعة الثالثة / 

أ
سمالية( / عبد هللا ا

أ
الرا

يلول 2018 / الصفحة 66
أ
ا
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اخلبير  الذي سرده  املثال فقط  إلى هذا  ولننظر 
»تنفق  بيركنز:  جون  األمريكي  االقتصادي 
الواليات املّتحدة أكثر من 87 مليار دوالر لتقود 
حرباً في العراق، بينما تقّدر األمم املّتحدة أنّه 
بأقل من نصف هذا املبلغ ميكننا تأمني املياه 
واخلدمات  الكافية،  والتغذية  النظيفة، 
إنسان  لكّل  األساسي  والتعليم  الصحية، 
يهاجمنا  ملاذا  نتساءل  ثّم  األرض،  وجه  على 
عدالة؟  فيه  نظام  هذا  هل  اإلرهابيون20؟” 
واحد  فرجل  واحد،  صغير  مثال  هذا  بالطبع 
اسمه بيل غيتس ميتلك هذا الرقم من املال، أي 
أّن رجالً واحداً فقط يستطيع إنقاذ العالم، وهو 
ليس دولة، أو ملك أو إمبراطور باملفهوم القدمي، 

لكنّه إمبراطور باملفهوم اجلديد.

تاريخها  بإعالنها  الرأسمالية،  احلداثة  “إّن 
جتهد  التاريخ”،  “نهاية  أنّه  على  الليبرالّي 
مهيمن  عصر  كلُّ  إليها  الذ  حيلة  لتكرار 
عن  مهيمن  عصر  كّل  يعلن  إذ  كالسيكّي. 
يستمر.  التاريخ  لكّن  األخير.  بأنّه  نفسه 
الرأسمالية  احلداثة  هو  املنتهي  أّن  لرمبا  لذا، 

ليف: جون بيركنز / ترجمة 
أ
20  اعترافات قاتل اقتصادي / تا

ومراجعة: مصطفى الطنابي، د. عاطف معتمد / الهيئة المصرية العامة 
سرة / 2012 / الصفحة 19

أ
للككتاب / مككتبة اال

حيث  من  بات  النظام  هذا  أّن  حيث  بذاتها. 
املضمون بال معنى21.«

من عالمات ابتداء عصر جديد مليء بالغموض 
وصوالً  الثالثة  األلفية  بداية  هو  والفوضى 
الذين  والقّواد  العالم  في  الرؤساء  شكل  إلى 
وكأّن  عام،  بشكل  والدول  العالم  يحكمون 
الهدف هو خلق رموز الفوضى في العالم، فقد 
»شكّل الهجوم اخلطير الذي قام به أسامة 
بن الدن على برَجي مركز التجارة العاملي في 
على  جديدة  داللة   2001 سبتمر/أيلول   11

الفوضى السياسّية العاملّية22.” 

للرأسمالية  املناهضة  احلركات  تستطع  فلم 
أن تقع في فخه، فاإلعالم والترسانة  إاّل  املالية 
الذي  املبرمج  والتنظيم  النظام،  لهذا  املالية 
يفوق قدرات اجملتمع قد جعلت احلقيقة تنقلب، 
وبات املفكرون أنفسهم أسرى هذا النظام، وقد 

21  مانيفستو الحضارة الديمقراطية / المجلد الخامس: )القضية 
زادي / 

آ
وجاالن / مطبعة ا

أ
ّمة الديمقراطّية( / عبد هللا ا

أ
الكردية وحّل اال

الطبعة الثانية / نيسان 2014 / الصفحة 43.

ليف: إيمانويل وولرستين / 
أ
22  تحليل النظم الدولية / تا

ترجمة: علي حمدان / مركز الجزيرة للدراسات في الدوحة / الطباعة: 
مطابع الدار العربية للعلوم / بيروت 2015 / الصفحة 124.
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أصاب الوهن كّل احلركات الثوريّة، وباتت احلركات 
اجلديد  والنظام  األصابع،  على  تعّد  الثوريّة 
نظام  أّن  مع  أخرى،  إثر  حركة  ويفكّك  يقضي 
استفاد  قد  اآلن  حّتى  السومريني  منذ  الدولة 
على حساب  نفسه  وطّور  املناوئة  احلركات  من 
اجملتمع، وإاّل سيأكل هذا النظام نفسه، بل هو 
الفوضى  فكرة  وما  اآلن.  التآكل  مرحلة  في 

اخلاّلقة إاّل برهان على انسداد األفق.

وقد قضى هذا النظام على كل الثورات، وآخرها 
في  بنفسه  نفسه  وأد  الذي  الشعوب  ربيع 
معظم الدول، إاّل في شرقّي الفرات الذي مازال 
في أوج ثورته. حّتى وإن جنحت احلركات املناوئة 
السلطة،  بداء  تصاب  فإنّها  احلكم،  ووصلت 
تعتبر  التي  والقوانني  الدولة  أسر  في  وتقع 
املنقذ واخلالص للرأسمال املالي الهالمي، يقول 
“على  الصدد:  هذا  في  والرستاين  إيمانويل 
الرغم من وصول احلركات املعادية لألنظمة إلى 
سّدة احلكم، فإّن حماسة املشاركة الكبيرة 
فبمجرّد  تتقّلص.  بدأت  التعبئة  فترة  في 
املعادية ألنظمة للحكم في  وصول احلركات 
جديدة  طبقة  تظهر  بدأت  كانت.  دولة  أيّة 
عامة  من  مطلوباً  وأصبح  بامتيازات،  تتمتع 
الناس عدم فرض طلباتهم بقوة السالح في 
أنّها متثّلهم. حني أصبح  تؤكّد  ظّل حكومة 
املقاتلني  من  الكثير  بدأ  حاضراً،  املستقبل 
احلركات  لتلك  بشّدة  واملؤيدين  املتحمسني 
ما  وسرعان  مواقفهم،  في  النظر  إعادة  في 

بدؤوا باالنشقاق23.«

املناوئة  التيارات  من  الكثير  ظهرت  “لقد 
للرأسمالية. ولكن، ثُبَت بجالء أيضاً أّن الغالبية 
الساحقة منها عجزَت عن جتنُّب نقل املاء إلى 

طاحونة الرأسمالية بحماقة رعناء24.«

ليف: إيمانويل وولرستين / 
أ
23  تحليل النظم الدولية / تا

ترجمة: علي حمدان / مركز الجزيرة للدراسات في الدوحة / الطباعة: 
مطابع الدار العربية للعلوم / بيروت 2015 / الصفحة 121.

24  مانيفستو الحضارة الديمقراطية / الجزء الثاني: )المدنية 
وجاالن / مطبعة الشهيد هركول / الطبعة الثالثة / 
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يلول 2018 / الصفحة 11.
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قد  النظام  لهذا  املناوئة  احلركات  هذه  فكّل 
شادوا  قد  فالكتالون  بأخرى،  أو  بصورة  خدمته 
هذا  لكّن  مقاومة،  أداة  ليكون  برشلونة  فريق 
الفريق انخرط في غمار الرأسمال املالي، سواء 
أو من خالل  اخليالية،  الالعبني  من خالل أسعار 

شباك التذاكر والسوق السوداء والدعايات...

كأضعِف  الرأسمالية  تقييُم  “ينبغي  لكن 
الفوضى  ونظرية  نظاٍم سلطويٍّ مهيمن25.« 
النظام،  هذا  ضعف  على  كاف  دليل  هي 
والسقوط املدوّي لنظام البورصات والتجارة في 
عام 2008 كان إنذاراً مبكرا على البحث عن حلٍّ 
بديل، وقرار إسقاط برَجي التجارة العامليني هو 

بداية عصر الفوضى.

الختام 	5
حّل  ال  ويقولون  النظام  بهذا  يرضون  الذين  إّن 
إّن  يقولون:  الذين  السياسّيون  وأّن  سواه،  لنا 
آخر  شيء  والرأسمالية  شيء،  السوق  اقتصاد 
)ال  أو  شيء(  )كّل  االختيار بني  يجنبنا موقف 
شيء(، فرجال السياسة كما يصورهم بروديل 
بأنّهم يصورون األمور وكأمّنا لم يكن هناك من 
بأن  إاّل  السوق  اقتصاد  احلفاظ على  إلى  سبيل 
كأمّنا  أو  هواها،  على  االحتكارات  أيدي  نطلق 
إاّل  يتّم  ال  االحتكارات  هذه  من  تخليصنا  كان 
عن طريق التأميم الصارم... فيقول: »وإذا كان 
احلّل املقترح يهدف إلى إحالل احتكار الدولة 
محّل احتكار رأس املال، وبالتالي جمع عيوب 
أّن  جند  عندما  ندهش  فلماذا  معاً،  االثنني 
حلول اليسار الكالسيكية ال تلقى استجابة 
بحثنا  نحن  وإذا  الناخبني وحماسه؟  جمهور 
االقتصادية  احللول  فسنجد  مخلصني  جادين 
وأن  السوق  اقتصاد  توّسع  أن  تستطيع  التي 
تضع في خدمته الفوائد االقتصادية التي كانت 
مجموعة مهيمنة تستأثر بها. ولكن املشكلة 
ليست أساساً في اجملال االقتصادّي، بل في اجملال 

25  مانيفستو الحضارة الديمقراطية / الجزء الثاني: )المدنية 
وجاالن / مطبعة الشهيد هركول / الطبعة الثالثة / 

أ
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يلول 2018 / الصفحة 11.
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نتوقّع  أن  املمكن  من  يكن  لم  االجتماعّي. وإذا 
أن تتنازل الدول التي حتتّل مركز عالم اقتصادّي 
عن امتيازاتها على املستوى العاملي، فليس لنا 
اقتصادّي  عالم  مركز  حتتّل  التي  الدول  تتنازل 
فليس  العاملّي،  املستوى  على  امتيازاتها  عن 
لنا أن نأمل على املستوى القومّي أن نتوقّع من 
اجملموعات املهيمنة التي جتمع رأس املال وسلطة 
أن  دولية،  مبساندة  تتمّتع  والتي  معاً،  الدولة 

تلعب لعبة عادلة وتتنازل عن امتيازاتها26.«

لم أستطع أن أصّور احلداثة الرأسمالية إاّل من 
 The Devil›s خالل رواية محامي الشيطان 
والذي  نيدرمان  أندرو  للروائي   Advocate
العنوان،  نفس  حمل  أميركي  كفيلم  جّسد 
من  كّل  وبطولة  هاكفورد،  تايلور  إخراج  من 
وهيثر  ثيرون  وتشارليز  ريفز  وكيانو  باتشينو  آل 
مجريات  عرض  صدد  في  ولسُت  ماتاراتزو، 
الفيلم، لكن الفكرة أّن الشيطان هو الشهوات 
والسلطة واملال الذي يجّسده آل بتشينو، وهو 
والقّوة  التمّلك  هاجس  فيه  ليقّوي  ريفز  يغري 
والتحكّم... والشيطان يغّير نفسه في نهاية 
ريفرز  فـ  نفسه،  والهدف  آخر،  بلبوس  الفيلم 

سمالية من القرن الخامس 
أ
26  الحضارة الماّدية واالقتصاد والرا

ليف فرنان بروديل / ترجمة مصطفى 
أ
عشر حّتى القرن الثامن عشر / تا

ماهر / )الجزء الثالث(: زمن العالم / المركز القومي للترجمة / العدد 
1875 / القاهرة 2013 الجزء 3 / 784.

عنه  تبحث  والرأسمالية  املثقفة،  النخبة  هو 
املادي  اجلانب  إبراز  خالل  من  فيه،  لتتجّسد 
عن  ليبتعد  الروحانيات،  أنواع  كّل  وطمس 

حقيقته. 

قاتالً  كان  الذي  بيركنز  جون  بقول  وسأختتم 
النظام، في كتابه  والذي جنا من هذا  اقتصاديّاً 
»ومن  اقتصادي(:  قاتل  )اعترافات  الغني؛ 
CORPORATO- الكربوقراطي  ةااحية 

الشركات  منظومة  هي  التي   CRACY
تسعى  والتي  مجتمعة،  واحلكومات  والبنوك 
فإنّها   – العاملية  اإلمبراطورية  فكر  لترسيخ 
تستخدم كّل قّوتها املالية والسياسّية للتأكّد 
األعمال  وقّطاع  املدارس  من  مؤسساتها  أّن 
وتوابعه.  الزائف،  املفهوم  هذا  تساند  واإلعالم 
فيها  أصبحت  نقطة  إلى  أوصلونا  فقد 
تتطّلب كّميات  آلة متوحشة  العاملية  ثقافتنا 
متصاعدة من الوقود والصيانة، إلى حّد أنّها في 
النهاية ستستهلك كّل ما تقع عليه العني، وال 

يتبّقى أمامها إاّل التهام نفسها.

COR� الكربوقراطية  أعضاء يكون     
اتفاقاً  أو  مؤامرة   PORATOCRACY
واألهداف  القيم  بعض  يتبنّون  ولكنّهم  جنائّياً 
اإلبقاء على  وأهّم وظيفة لهم هي  املشتركة، 
يقّدم  وأن  وتقويته.  وتوسيعه  النظام،  هذا 
)عّدتهم،  النظام  هذا  صانعي  حياة  نسق  لنا 
وطائراتهم  يخوتهم،  قصورهم،  عتادهم، 
يحتذى لنسعى جميعاً ألن  اخلاصة( كنموذج 

نستهلك، ونستهلك، ونستهلك27.«

ليف: جون بيركنز / ترجمة 
أ
27  اعترافات قاتل اقتصادي / تا

ومراجعة: مصطفى الطنابي، د. عاطف معتمد / الهيئة المصرية العامة 
سرة / 2012 / الصفحة 20

أ
للككتاب / مككتبة اال
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التركّي في سوريّا، ومنذ بداية الثورة  الّدورُ  متّيزَ 
مساراته  بتعّدد  أزمة،  إلى  وحتّولها  الّسوريّة 
العديد  لها  خلق  ما  نفسه،  على  وانقسامه 
من اإلرباكات، في ظّل غياب الشفافّية والرؤية 
ملصداقّيته.  فقدانه  جانب  إلى  الواضحة، 
السياسة  هذه  فصل  ميكن  ال  احلال  وبطبيعة 
إزاء  املّتبع  التركّي  للنهج  العام  السياق  عن 
ليبيا  مثل  شعبّية  ثورات  شهدت  التي  الّدول 
األهداف  تقسيم  أنّه ميكن  وتونس. غير  ومصر 
التركّية في سوريّا إلى محورين أساسّيني، طاملا 
األوّل: أسلمة  التركّية،  اتّسمت بها السياسة 
الثورة واإليغال في شرذمتها وبالتالي ضياعها 
احلراك  أفرزها  التي  االستقطابات  ضوء  في 
الثّورّي، والثاني: معاداة أّي توّجه كردّي نحو نيل 
وصوالً  سوريّا،  في  املشروعة  حقوقهم  الكرد 

ره من 
ّ

ا.. ومراحُل تطو
ّ

 في سوري
ُّ

 التركي
ُ

ور
ّ

الد

 المباشر
ّ

ِل العسكري
ّ

صِح إلى التدخ
ّ

الن

الناتو،  حلف  في  العضو  تركّيا 
سعت بكّل قّوة إلى االستفادة من 
وتوظيفها  الغرب  مع  عالقاتها 
في  وأهدافها  أجنداتها  يخدم  بما 
ومعها  أمريكا  فأقنعت  سورّيا، 
عملّيات  غرفة  إنشاء  في  أوروبا 
مدينة  في  أراضيها  على  “موم” 
الّسورّية،  المعارضة  لدعم  “عنتاب” 
عملّيات  غرفة  إنشاء  مع  بالتزامن 
ضمن  باألردّن،  عّمان  في  “موك” 
البرنامج األمريكّي لتدريب )4( آالف 
مع  الّسورّية،  المعارضة  من  عنصر 
استبعاد وحدات حماية الشعب منه

جميل رشيد
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إلى التورّط في احتالل أراٍض سوريّة، حتت حجج 
ومسّوغات عديدة سّوقت لها.

الّدراسة،  هذه  من  األوّل  القسم  في  سنحاول 
االستراتيجّية  في  الرّئيسة  اجلوانب  كشف 
بها،  مرّت  التي  واملراحل  سوريّا،  في  التركّية 
الّسوريّة،  األزمة  واقع  تِبعاتها على  إلى  إضافة 
مع  واجتماعّياً.  واقتصاديّاً  وعسكريّاً  سياسّياً 
األزمة  أمد  إطالة  في  الّدور  هذا  أبعاد  كشف 
الّدور  بني  والرّوابط  حّلها،  وتعقيد  الّسوريّة 
كذلك  سوريّا،  في  وأطماعها  لتركّيا  السلبّي 
إسهامها في إضفاء سمة اإلرهاب على الثّورة 

الّسوريّة وحرفها عن مسارها احلقيقّي.

الّدراسة،  في  نّتبعه  أن  سنحاول  الذي  املنهج 
سيعتمد بالّدرجة األولى على املنهج التحليلّي 
الوصفّي، والتاريخّي، إلى جانب األخذ مبعطيات 
املنهج السياسّي في االستقصاء وغور مكامن 
وتكوينه، حيث  بطبيعته  يتعّلق  مبا  الّدور،  هذا 
حزب  وصول  بعد  نوعّية،  طفرة  شهد  أنّه 
العدالة والتنمية إلى احلكم. وهذا يسري على 
معظم أقسام الّدراسة، من حيث تغّير طبيعة 

الصراع على سوريّا وأدواته، إلى حّد ما.

مقدمة

تعريف:

الثالثة  املفكّرون  يجمع  وإسقاطاته:  الّدور 
)هيرمان، هيدسون وسنكر( في كتابهم الصادر 
عام 1985 على تعريٍف واحد ملفهوم الّدور، على 
» أّن له بعد اجتماعّي – سيكولوجّي بالّدرجة 
ما  األولى، وهو أمر يتعّلق بالفرد وحده ». وإذا 
أسقطنا هذا التعريف على السياسة والدّول، 
“سلوك  عن  يعبر  الّدور  أن  نستنتج  فإنّنا 

سياسّي خارجّي« بالدّرجة األولى.

من  »منط  بأنّه  للّدور؛  الّدارج  التعريف  لكن 
والقيم  واملعتقدات  واألهداف  الّدوافع 
أعضاء  يتوقّع  التي  والسلوك،  واالجّتاهات 

اجلماعة رؤيتها كردود أفعال جتاه ما يجري من 
أحداث سياسّية أو اقتصاديّة او اجتماعّية«. 
هادٌف  أنّه  كما  العالقات،  على  يقوم  وهو 
واملكانّي.  الزّمانّي  باحلّيزَين  ومرتبط  وتراكميٌّ 
مثالً دور شخص ما يختلف في مكان وزمان ما 

عن آخر في زمان ومكان آخرين.

بداللة  لغويّاً  الّدور  فهم  ميكن  العموم،  على 
احلركة في محيط أو بيئة معّينة.

فيما يؤكّد ثيودروسون )Theodroson( بأن 
حقوق  على  مبنّي  للسلوك  “منوذج  هو:  الّدور 
من  التوقّعات  من  مبجموعة  الّدور  وواجبات 
جانب اآلخرين، ومن جانب الشخص نفسه عن 

سلوكه”.

هدفنا من تقدمي هذا التعريف، التوّصل إلى أبعاد 
الّدور التركّي في سوريّا، وانعكاساته السياسّية 
في  واالجتماعّية  واالقتصاديّة  والعسكريّة 
سوريّا واملنطقة ككّل، وإمكانّية تبسيط فهم 
هذا الّدور على ضوء تلك التعاريف واملنهج الذي 

اتّبعناه في البحث.

مدخل إلى البحث:

وسوريّا  التركّية  الّدولة  بني  اخلالفاُت  تعود 
إلى  بجذورها  تضرُب  وهي  طويلة،  عقود  إلى 
اإلمبراطوريّة  انهيار  إثر  املنصرم  القرن  بدايات 
العثمانّية، وتشكُِّل اجلمهوريّة التركّية على يد 
الغرب  مع  وانسياقه  أتاتورك،  كمال  مصطفى 

مقابل انسالخه عن العالم الشرقّي.

بني  الطويلة  املشتركة  احلدودَ  أّن  شّك  ال 
تقريباً،  كم   )900( تبلغ  والتي  وتركّيا  سوريّا 
اجليوستراتيجّية،  احلسابات  في  أهمّيتها  لها 
بّوابة  تشكّل  سوريّا  أّن  كما  معاً.  وللبلدين 

تركّيا نحو العالم العربّي.

تأّججت اخلالفاُت في فترة إحلاق لواء إسكندرون 
عبر   1939 عام  رسمّياً  التركّية  باألراضي 
من  كّل  مع  أتاتورك  إليها  توّصل  تفاهمات 
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منطقَة  قّسمتا  أن  بعد  وبريطانّيا،  فرنسا 
الشرق األوسط وفقَ مسطرة وزير خارجّيتيهما 
أّن اخلالفات  في اتّفاقّية سايكس – بيكو. كما 
على  احلصص  تقاسم  على  تصاعداً  شهدت 
مياه نهر الفرات، بعد أن أطلقت تركّيا مشروع 
غاب )Gap( إلقامة 22 سّداً على مياه نهري 
دجلة والفرات، ممّا قّلل من حصص كّل من سوريّا 
والعراق، باعتبارهما دوالً متشاطئة، ولها حقوق 
مشروعة في تقاسم مياه النهرين وفق القانون 
على  ضغط  ورقة  تركّيا  واستخدمتها  الّدولّي، 
على  عالوة  تنازالت.  على  للحصول  سوريّا 
االتّهامات التي ساقتها تركّيا ضّد سوريّا بإيواء 

حزب العّمال الكردستانّي ودعمه.  

في  التركّي  بالّدور  اإلحاطة  ميكن  ال  بداية 
سوريّا بشكل واسع ومعرفة ماهّيته، دون املرور 
التفاعل  ومستويات  بها،  مرّ  التي  باحملّطات 
بكّل  الّسورّي،  احلدث  مع  التركّي  واالنخراط 
هذا  شهده  الذي  والتحرّك  الدقيقة،  تفاصيله 
الّدور، طرداً مع احتدام التدّخل اإلقليمّي والّدولّي 
بني  الفصل  ميكن  ال  حيث  الّسوريّة،  الثّورة  في 
آلت  وبني ما  الصعد،  التدّخل، وعلى كاّفة  هذا 

إليه األوضاع في سوريّا.

سوريّا  في  التركّي  الّدور  تقسيم  ميكن  لهذا 
إلى عّدة مراحل:

استناداً  للنظام:  الُنُصح  إسداء  مرحلة   –1
كانت  التي  والشخصّية  املتينة  العالقات  إلى 
رئيُس  بادر  والتركّية،  الّسوريّة  القيادتني  تربط 
إلى  أردوغان،  طّيب  رجب  آنذاك  التركّي  الوزراء 
إلى  والتحّدث  الّسورّي،  الشأن  في  التدّخل 
الرّئيس الّسورّي بّشار األسد، ناصحاً إيّاه بتلبية 
مطالب اجلماهير التي خرجت في تظاهرات ضّد 
احملاولة  وتكرّرت  درعا.  أحداث  من  بدءاً  نظامه، 
أكثر من مرّة، إلى أن أرسل في 2011/04/06 وزير 
خارجّيته أحمد داود أوغلو على رأس وفد، حمل 

معه رسالة تضّمنت أربعة نصائح:

أ – عدم التأخير في تبنّي اإلصالحات املنشودة 

املعارضة،  على  االنفتاح  مع ضرورة  وتطبيقها، 
وأّن ذلك من شأنه أن يؤّمن االستقرار السياسّي 

املطلوب.

ب – ضرورة االنفتاح على العاّمة، وشرح البعد 
اإليجابّي للعالقة مع السنّة.

الالزم  الّدعم  لتأمني  تركّيا  استعداد   – ج 
للعملّية اإلصالحّية كّلها.

ما يجري في املنطقة،  إلى  االنتباه  ضرورة   – د 
املصرّي  النموذجني  على  فقط  يقتصر  وأال 
والّتونسّي، وأّن األوضاع في سوريّا قد تؤثّر على 

املنطقة.

ونقلت عّدة مصادر سياسّية وإعالمّية، سوريّة 
تركّيا  مبحاولة  تأكيدات  آنذاك  وعاملّية،  وتركّية 
الّسوريّة  املسلمني”  “اإلخوان  جماعة  فرض 
»للسنّة«،  تركّيا  ومتثيل  الّسورّي  النظام  على 

  نصت اتفاقية سايكس بيكو 
والعراق  سوريا  تقسيم  على 
بني  اخلالف  ووقع  وكردستان، 
املناطق  على  واحللفاء  األتراك 
الغنية  اهلامة  اإلسرتاتيجية 
املعدنية،  والثروات  بالنفط 
ومؤمترات  متكررة  لقاءات  وبعد 
كردستان،  شعوب  على  تآمرية 
لواء  تركيا  سلخت   ، الشام  وبالد 
بعد  سوريا  عن  إسكندرون 
سوريا  بني  االتفاقية  توقيع 
اخلارجية  بوزير  املمثلة  واحللفاء 

السوري مجيل مردم بك

״

״
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وحينها  احلكم،  في  اإلخوان  إشراك  عبر 
ستنتهي األزمة فوراً.

جاء تأكيد النظام على الطلب التركّي هذا بعد 
أكثر من سبع سنوات على األزمة، حيث حتّدث 
مفتي سوريّا، أحمد بدر الّدين حّسون، عن لقاء 
قدمي جمع بينه وبني الرّئيس التركّي، رجب طّيب 

أردوغان، قبيل انطالق الثّورة الّسوريّة.

العراقّية،  “النجباء”  قناة  مع  لقاء  في  وقال 
التقى  إنّه   ،2018 الثاني  تشرين   9 اجلمعة 
بأردوغان في العاصمة أنقرة مطلع عام 2011، 
بالده ملساعدة  استعداد  التركّي  الرّئيس  وأبدى 

“فتنة”،  شهدت  حال  في  سوريّا 
له  قال  أردوغان  أّن  حّسون  وذكر 

قادٌم  العربّي  “الرّبيع  حينها 
إليكم”.

نقل  حني  أنّه  وأضاف 
كالم أردوغان إلى بّشار 
األسد، قال األسد “قل 
منه  نريد  ال  إنّنا  له 
مساعدة، وإمّنا نريد أن 

يرفَع بالءه عنّا”.

املتخّصصني  بعض  ووفق 
اإلسالمّية،  احلركات  بشؤون 

معلومات  لديه  كانت  األسد  فإّن 
املسلمني”  “اإلخوان  جماعة  جتّهز  تركّيا  بأّن 
التي يدعمها أردوغان ويترّأس تنظيمها العاملّي، 
ويضيف  سوريّا.  في  عسكرّي  بعمل  للقيام 
“حّسون” أنّه استغرب من ردّ األسد؛ خاّصة أنّه 
– التركّية في  وقتها كانت العالقات الّسوريّة 

أوج حتّسنها.

“ما  بقوله  ذلك  األسُد  برّر  رواية حّسون،  ووفق 
أن  منّا  وطلب  إال  )أردوغان(  ذهب  أو  مرّة  جاء 
نسمَح لألحزاب الدينّية أن تعود للتشكيل في 
املسلمني”،  “اإلخوان  إلى  إشارة  في  سوريّا”، 
أن  يجوز  ال  بقوله  عليه  يردّ  األسد  “كان  وتابع 

نخلط الّدين في األحزاب السياسّية وأن نشّوه 
الّدين”.

سعت تركّيا منذ بداية االحتجاجات إلى احلفاظ 
على قنوات االتّصال السرّيّة مع النظام الّسورّي، 
االقتصاديّة  اخلارطة  في  سوريّا  ألهمية  نظراً 
التركّية، وتشّعب العالقات السياسّية واألمنّية 

بينهما.

لكّن الرفض القاطع من جانب النظام الّسورّي 
للّدعوات التركّية في إشراك اإلخوان املسلمني 
يأخذ منحى  التركّي  في احلكم، جعل املوقف 
في  النظام  إيغال  مبوازاة  فأكثر،  أكثر  تصاعديّاً 
نقل الثورة إلى العسكرة، وهو ما كانت 
مع  بالتشارك  له،  حتّضر  تركّيا 
ودولّية.  إقليمّية  قوى  عّدة 
بإقامة  تركّيا  وبدأت 
لاّلجئني  مخّيمات 
الّسورينّي على حدودها 
قبل  حّتى  سوريّا  مع 
عن  األهالي  ينزح  أن 

بيوتهم.

ممارسة  مرحلة   –2
والضغوط  التهديدات 

واحتضان المعارضة:

عالقاتها  استغالل  تركّيا  حاولت 
اجلّيدة مع النظام الّسورّي قبل األزمة، وسّوقت 
ملفهوم أُريد له أن ينال موافقة وقبوالً لدى الّدول 
ما يشبه  إلى  الّسورّي، وصوالً  بالشأن  املهتّمة 
نيلها تفويضاً باسم اجملتمع الّدولّي، في التأثير 
ممارساته  عن  للعدول  الّسورّي،  النظام  على 
النظام  أّن  إال  واملتظاهرين.  االحتجاجات  جتاه 
التركّية  األهداف واملرامي  الّسورّي، أدرك مبكّراً 

من وراء اهتمامها املتزايد بالشأن الّسورّي.

مفاجئ،  ما  حّد  وإلى  تدريجّي،  انقالب  طرأ 
للنظام  املوّجه  التركّي  اخلطاب  لهجة  في 
دولة  مع  عالقاتها  توثيق  مع  تزامناً  الّسورّي، 

بعض 
المكونات من ضعاف 

النفوس في بداية االحتجاجات 
عام 2011 رغم أنّهم مواطنون 
سوريون وليس جميعًا يؤيدون 

السياسية األردوغانية سيئة الصيط، 
واستخدامهم مطية لتنفيذ أجندة 
تركيا ضد وطنهم سوريا، مع تصدير 

دواعش ومجموعات إرهابية 
مرتزقة إلى سوريا عبر 

الحدود
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مجموعات  إدخال  في  معها  والتنسيق  قطر، 
إسالمويّة متطرّفة إلى سوريّا، أوّلها كان ترحيل 
60 مقاتالً من ليبيا إلى تركّيا عام 2011، بقيادة 
عبد احلكيم بلحاج القيادّي في تنظيم القاعدة 
اإلخوان  تنظيم  مع  قويّة  بعالقات  واملرتبط 
أنطاكيا  منطقة  إلى  ووصولهم  املسلمني، 
)هاتاي بالتركّية( وتسهيل قوّات األمن التركّية 

دخولهم إلى سوريّا.

لم تدم طويالً فترة إسداء تركّيا الُنصح للنظام 
الّسورّي، وكان الاّلفت في تغّير املوقف التركّي، 
والسياسّية  العسكريّة  القيادات  كافة  توّجه 
التي انشّقت عن النظام إلى تركّيا، واحتضانها 
ملعظم القوى املعارضة للنظام الّسورّي. وتّوج 
مدينة  في  الّسوريّة  للمعارضة  مؤمتر  بعقد 
 2011 أيّار   / مايو   31 بتاريخ  التركّية  أنطاليا 
حضره قرابة 300 من الشخصيات التي تنتمي 
جماعة  وأبرزها  املعارضة،  أطياف  مختلف  إلى 

اإلخوان املسلمني.

في  الصحفّي  الكاتب  حينها  كتب  لقد 
“عن  فيسك  روبرت  “اإلندبندنت”  صحيفة 
ملنع  سوريّا  شمال  في  للتوّغل  تركّية  خّطة 

تدّفق األكراد إليها”.

كبار  لسان  وعلى  التركّية،  الرّسائل  تتالت 
طّيب  رجب  الوزراء  رئيس  وخاّصة  مسؤوليها 
ثانية،  حماة  بتكرار  السماح  عدم  في  أردوغان، 
النظام  ارتكبها  التي  املذبحة  إلى  إشارة  في 
القرن  من  الثمانينات  أحداث  إبّان  الّسورّي 
املاضي عندما أعلنت جماعة اإلخوان املسلمني 
التمرّد والعصيان عليه. وتوّعد أردوغان الرّئيس 
الّسورّي  الدم  سفك  في  اإليغال  بأّن  الّسورّي 
باستباحة  له  يسمحوا  لن  وأنّهم  أحمر،  خّط 
دماء املسلمني. أعقبها تسليم تركّيا للضابط 
والذي  هرموش  حسني  النظام  عن  املنشقّ 
أّسس النّواة األولى لقّوة عسكريّة معارضة في 
املعارض  واتّهم   .2011 عام  سبتمبر/أيلول   15
قد  كان  والذي  قّسوم  مصطفى  الّسورّي 
اختطف مع هرموش، جماعة اإلخوان املسلمني 

باختطافهما،  التركّية  اخملابرات  مع  بالتنسيق 
وتسليمهما إلى اخملابرات الّسوريّة.

من  أتراك  ومسؤولني  أشخاصاً  قّسوم  واتّهم 
بينهم غزوان املصري، مستشار الرّئيس التركّي 
رجب طّيب أردوغان لشؤون اخملّيمات حالياً، وهو 
من أصل سورّي مرتبط بجماعة اإلخوان وحاصل 

على اجلنسّية التركّية.

الضابط  األسعد  رياض  العقيد  اتّهم  كما 
في  استلم  والذي  املعروف،  املعارض  الّسورّي 
»اجليش  بـ  حينها  سّمي  ما  قيادة  سابق  وقت 
الّسورّي احلرّ« بالضلوع في عملّية تسليمه مع 
املياه  عبر  الّسورّي  النظام  إلى  حسني هرموش 

اإلقليمّية بني تركّيا وسوريّا.

وقال مصطفي قّسوم إّن املقّدم هرموش أخبره 
وراء  األسعد  رياض  أّن  االختطاف  عملّية  أثناء 

االختطاف.

التركّية  للّدعوات  الّسورّي  النظام  يكترث  لم 
األزمة، رغم محاولة األخيرة احتواء  في احتواء 
النظام والّدفع باجّتاه تهدئة ومصاحلة مع حركة 
من  الصادرة  اإلشارات  وتلك  املسلمني،  اإلخوان 
رأس السلطة في تركّيا، دفعت النظام الّسورّي 
في  القّوات  وحتشيد  القتل  مسألة  تعومي  إلى 
مختلف املناطق التي كانت تشهد احتجاجات، 
القوى  خملتلف  متزايدة  تركّية  تسهيالت  قابله 
سمتها  قادمة  ملرحلة  التحضير  في  املعارضة 
الثورة نحو  العسكرّي وتدحرج  الردّ  األساسّية؛ 
العسكرة واحلرب األهلّية والطائفّية واملذهبّية.

سوريّا،  في  العسكرّي  املشهد  في  التطّور 
الُعَمري  اجلامع  العسكرّي من  االقتتال  وانتقال 
الّسوريّة،  والقرى  املدن  مختلف  إلى  درعا  في 
باستثناء مدينة حلب، التي ظّلت هادئة نسبّياً 
وبعيدة عن مسرح األحداث حّتى شهر متّوز من 
 – التركّية  العالقات  أوصلت معها   ،2012 عام 
الّسوريّة إلى نقطة افتراق أساسّية والال عودة، 
أكثر حّديّة جتاه  تركّيا مواقف  اتّخاذ  متثّلت في 
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بتاريخ 26  وإغالق سفارتها في دمشق  النظام 
التركّي  بالرّئيس  وصل  حّتى   ،2012 عام  آذار 
»بأنّه  ويصفه  الّسورّي  الرّئيس  ينتقد  أن  إلى 
مطالباً  يسفكها”،  التي  الّدماء  في  سيغرق 
برحيل النظام، والتحضير ملرحلة ما بعد رحيله.

إلى  والّدعوة  السياسّية  المواجهة  3– مرحلة 
رحيل النظام:

دخلت تركّيا على خّط األزمة الّسوريّة بكّل قوة، 
بعد تزايد وتيرة العنف الّدموّي وسلوك النظام 
لالنتصار  طريقاً  العسكرّي  احلسم  طريق 
إلى  انقسمت  بدورها  التي  املعارضة،  على 
كتائب وفصائل متعّددة، تكاثرت وانتشرت في 
وشرعت  كالباراميسيوم،  الّسوريّة  اجلغرافيا 
الّدعم  لها  تؤّمن  وجهات  فضاءات  عن  تبحث 
تركّيا  في  فوجدت  واللوجستّي.  العسكرّي 
أفضل حليف لها، بعد تكّشف املوقف التركّي 

الّدول  ومطالب  شروط  تنفيذ  في  وإسراعه 
الغربّية في فرض عقوبات على النظام، والّدعوة 
اخلارجّية  لوزير  تصريح  إلى تنّحي رئيسه. وفي 
 “ بأّن  أوغلو، قال فيه  داود  آنذاك أحمد  التركّي 

احلديث مع النظام الّسورّي انتهى”.

حترّكت تركّيا بأكثر من اجّتاه، في محاولة إلقناع 
روسّيا  النظام  حلفاء  وخاّصة  الّدولّي،  اجملتمع 
الّسورّي،  النظام  على  الضغط  بضرورة  وإيران، 
الّدولّي،  األمن  مجلس  إلى  القضّية  وحتويل 
الستصدار قرار ملزم حتت البند السابع، يقضي 

برحيل النظام.

دأبت تركّيا على االستثمار في الثّورة الّسوريّة، 
وطائفّية  أهلّية  وحرب  أزمة  إلى  حتّولت  التي 
السياسّية  أجنداتها  وفرض  مقيتة،  ومذهبّية 
املعارضة  هياكل  على  اإلسالمويّة  وتوّجهاتها 
املالذ  تركّيا  وجدت  بدورها  هي  التي  الّسوريّة، 
العسكرّي  وعملها  نشاطاتها  ملمارسة  اآلمن 

انطالقاً من أراضيها.

تركّيا العضو في حلف الناتو، والتي لها عالقات 
الّدول  من  العديد  مع  واقتصاديّة  سياسّية 
من  االستفادة  إلى  قّوة  بكّل  سعت  الغربّية، 
أجنداتها  يخدم  مبا  وتوظيفها  العالقات  هذه 
ومعها  أمريكا  فأقنعت  سوريّا،  في  وأهدافها 
على  »موم«  عملّيات  غرفة  إنشاء  في  أوروبا 
املعارضة  »عنتاب« لدعم  مدينة  في  أراضيها 
عملّيات  غرفة  إنشاء  مع  بالتزامن  الّسوريّة، 
البرنامج  ضمن  باألردّن،  عّمان  في  »موك« 
األمريكّي لتدريب )4( آالف عنصر من املعارضة 
الشعب  وحدات حماية  استبعاد  مع  الّسوريّة، 

منه.

غير أّن البرنامج األمريكّي مُنَِي بالفشل الذّريع، 
الفصائل  انتقاء  في  تركّيا  على  العتماده  نظراً 
“معتدلة”،  أمريكا  تعتبرها  التي  والعناصر 
في  اإلسالموّي  التطرّف  موجة  استفحال  بعد 
إلى ساحة تعجُّ بكاّفة صنوف  سوريّا، وحتّولها 

العناصر املتشّددة القادمة من العالم.

اخلارجية  وزير  وقع  عندما   
مجيل  السيد   1936 عام  السوري 
لواء  منح  اتفاقية  على  بك  مردم 
خرجت  تركيا  إىل  إسكندرون 
دمشق  يف  الكرديات  النساء 
نسائية  مظاهرة  أول  يف 
الربملان  وحاصرت  بسورية، 
ومعرتضني  منّددين  السوري 
النساء  وطالبت  االتفاقية،  على 
اخلارجية  وزير  باستقالة  الكرديات 
بقيادة  احلكومة  وأعضاء 
 « »نفوطباشة  الكردية  املرأة 
احلكومة  أعلنت  الصباح  ويف 
استقالتها وهرب مجيل مردم من 

الباب اخللفي للربملان السوري

״

״
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كانت  ما  مجموعة  مع   2015 عام  حصل  ما 
من  مشاة”   51 الفرقة  بـ”  حينها  تسّمى 
اجليش الّسورّي احلرّ، واملشمولة ببرنامج التدريب 
اجّتاهات  على  دليٍل  خيرُ  األمريكّي،  والّدعم 
أنهت  أن  وبعد  حيث  سوريّا،  في  التركّي  الّدور 
“ندمي  العقيد  يرأسها  كان  التي  اجملموعة  تلك 
بالتنسيق  التركّية  القّوات  أدخلتها  احلسن”، 
باب  معبر  عبر  الّسوريّة  األراضي  أمريكا،  مع 
»جبهة  أّن  أُعِلَن  دخولهم،  وفور  السالمة. 
 )11( “احلسن” ومعه  اختطفت  النصرة« قد 
عنصراً، وبحوزتهم كمّيات هائلة من األسلحة 
تالها  العسكريّة،  والعربات  األمريكّي  والعتاد 
سرعان  ولكن  آخرين.  عناصر  تسعة  اختطاف 
إلى  عادوا  بل  يختطفوا،  لم  أنّهم  اكتشف  ما 
واستقرّوا  النصرة،  جبهة  تنظيم  صفوف 
لعفرين،  التابعة  “الشوارغة”  منطقة  في 
فعمدت الطائرات احلربّية األمريكّية إلى قصف 

مواقعهم وقتل أكثر من 60 عنصر منهم.

هذا غيٌض من فيٍض الّدور التركّي في احتضان 
اجملموعات املتطرّفة في سوريّا، ومّدها بكاّفة 

أنواع الّدعم واملساندة.

4– تركّيا واالستثمار بورقة الاّلجئين الّسوريّين:

أمام  مصراعيها  على  حدودها  تركّيا  فتحت 
العملّيات  َهول  من  الفارّين  الّسورينّي  الاّلجئني 
األراضي  معظم  شملت  التي  العسكريّة 
إغاثّية  منظمات  عّدة  وأنشأت  الّسوريّة، 
أبرزها  أراضيها،  على  الّسورينّي  الاّلجئني  لغوث 
“فواد  إدارتها  يرأس  التي   )AFAD( منّظمة 
مباشرة  التابعة   )IHH( ومنّظمة  أتكاي”، 
 )TIKA( ومنّظمة  التركّية،  لالستخبارات 

التابعة لرئاسة اجلمهورّية بشكل مباشر.

 13 ضمن  تركّيا  في  الّسوريّون  الاّلجئون  يتوزّع 
غازي  كّلس،  “أورفا،  مخّيمات:  وهي  مخّيماً، 
بخشني  اإلصالحّية،  ماراش،  قهرمان  عنتاب، 
التتوز،   ،2 ييالداغي   ،1 ييالداغي   ،2 بخشني   ،1
سوريّا  وفي  يامان(.  آدي  كوفتشي،  العثمانّية، 

أطمه،  “مخّيم  منها:  مخّيمات،  عّدة  أنشأت 
مخّيم قاح، مخّيم باب الهوى، وعّدة مخّيمات 
الشريط  طول  على  منتشرة  إعزاز  في  أخرى 
الّلاجئني الّسورينّي على  احلدودّي«. ووصل عدد 
 )3.5( نحو  إلى   2016 عام  التركّية  األراضي 
مليون، حسب االدّعاءات التركّية، ولكن ال توجد 
كاألمم  محايدة  جهات  من  رسمّية  إحصائّيات 

املّتحدة مثالً.

الّسورينّي  الاّلجئني  أزمة  تركّيا  استخدمت 
حيث  األوروبّية،  الّدول  ضّد  ابتزاز  كورقة 
إلى  أدّى  ما   ،2015 عام  لهم  حدودها  فتحت 
االحّتاد  دول  إلى  منهم  اآلالف  مئات  وصول 
ما  وحدها  أملانيا  إلى  وصل  حيث  األوروبّي، 
يقارب من مليون الجئ، ما اضطرّت معه دول 
االحّتاد األوروبّي إلى دفع حوالي 3 مليارات دوالر 
األخيرة  إغالق  مقابل  التركّية،  احلكومة  إلى 

حدودها أمام تدّفق الاّلجئني إلى أوروبا.

لاّلجئني  تركّيا  قّدمتها  التي  التسهيالت 
تفكيرهم  عدم  وراء  كانت  أوروبا،  إلى  للوصول 
العودة إلى وطنهم سوريّا الحقاً، وهو ما يهّدد 
أعداد  عن  خطورة  يقّل  ال  هائل  بشرّي  بنزيف 
ما  إذا  خاّصة  الصراع،  في  ممّن سقطوا  القتلى 
األكادميّيني  من  هم  الاّلجئني  غالبّية  أّن  أدركنا 
على منح  مؤّخراً  تركّيا  اخلبرات. وأقدمت  وذوي 
الّسورينّي  الاّلجئني  لعدد من  التركّية  اجلنسّية 
التركّي  الّداخلّية  وزير  وأعلن  أراضيها،  على 
كانون   / يناير   19 في  صويلو”  “سليمان 
الثاني 2019 في تصريح لوكالة أنباء األناضول 
“أّن  احملّلّية  االنتخابات  أمن  حول  اجتماع  خالل 
فقط  اجلنسّية  على  حصلوا  الذين  الّسورينّي 
احملّلّية  االنتخابات  في  التصويت  يستطيعون 
وقال  املقبل”.  مارس/ آذار  نهاية  بالبالد  املقرّرة 
على  حصلوا  ممّن  السورينّي  “أعداد  صويلو: 

اجلنسّية التركّية 79820 سورّي”.

لالجئني  اجلنسّية  منح  من  تركّيا  وأهداف 
الّسورينّي على أراضيها، متعّددة أقّلها كسب 
أصواتهم خالل االنتخابات احملّلّية والتشريعّية 
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والرّئاسّية، وصوالً إلى استخدامهم ورقة في 
إحلاق أراٍض سوريّة بتركّيا.

اإلخوان  وجماعة  تركّيا  بين  العالقة   –5
المسلمين:

استلمت  حينما  أكثر  تركّيا  آمال  انتعشت 
في  احلكم  مقاليد  املسلمني  اإلخوان  جماعة 
في  اإلسالمّية  النهضة  حركة  وقبلها  مصر، 
والّدول  أمريكا  له  سّوقت  الذي  األمر  تونس، 
فيها  انتصرت  التي  الّدول  اقتداء  في  األوروبّية، 
التركّي كـ”إسالم  بالنموذج  الشعبّية  الثّورات 
موجة  ركوب  على  تركّيا  شّجع  ما  معتدل”، 

ثورات ربيع الشعوب.

اإلخوان  فكر  مقّومات  تبيان  الضرورّي  ومن 
املسلمني الذي يستند على األهداف واحملّددات 

التالية:

وهو  بذاته،  متكامٌل  شامٌل  نظاٌم  أ – اإلسالم 
وقابٌل  جوانبها،  بكّل  للحياة  النهائّي  السبيل 
للتطبيق في كّل مكان وزمان، من خالل الّدعوة 

والتربية.

برنامجاً جامعاً  اإلخوانّي  املنهج  ب – يتضّمن 
ويُعدُّ  والعقيدة،  الفكر  قواعد  يُرسي  شامالً، 
التكامل  لتحقيق  ويسعى  باآلخر،  للعالقة 
الشريعة  أحكام  إطار  وفي  والّدولة،  الّدين  بني 
واحلديث  الكرمي  القرآن  إلى  والعودة  اإلسالمّية 

الشريف.

بفريضة  املسلمني  اإلخوان  جماعة  ج – تلتزم 
اجلهاد.

السيادة  خالل  من  احلضارّي  الّدور  يتحقق   – د 
واألستاذيّة في العالم.

هـ – حقيقة الّدين هي ما يفسره قول الرّسول: 
دينه فاقتلوه”. بّدل  “من 

وتعتبر العديد من الّدول جماعة اإلخوان حركة 
السعوديّة،  سوريّا،  “مصر،  منها  إرهابّية، 
معاهدة  منّظمة  دول  كندا،  اإلمارات،  روسّيا، 
األمن اجلماعّي وتضّم كالً من “أرمينيا، قرغيزيا، 

أوزبكستان، كازاخستان”.

طّيب  رجب  التركّي  الرّئيس  يعتبر  فيما 
أردوغان نفسه زعيم التنظيم العاملّي لإلخوان 
علماء  “هيئة  بها  ترتبط  التي  املسلمني، 
املصرّي  يرأسها  والتي  العاملّية”  املسلمني 

القرضاوي” وأّسستها قطر. “يوسف 

ومنذ مؤّسس جماعة اإلخوان املسلمني “حسن 
دولة  أنّها  على  تركّيا  إلى  ينظرون  وهم  البّنا”، 
اإلسالمّية  األّمة  حماية  مصدر  وأنّها  اخلالفة، 
معها  يعملون  ولذلك  والتشرذم،  التشّتت  من 

على عودة اخلالفة إليها مرّة أخرى.

التكوينّية  للعالقة  التاريخّي  االستعراض  هذا 
من  الكثير  فهم  في  تفيد  تركّيا،  مع  لإلخوان 

سورية  حكومة  أول  تشكيل  منذ 
الشريف  بن  فيصل  امللك  عهد  يف 
والتخوف  الرتكية  والفوبيا  حسني، 
ومستمر  قائم  الكرد  من  الرتكي 
االوسط  الشرق  صدور  تاريخ  حتى 
الطوراني  والعداء  الدميقراطي، 
أيًضا  وقائم  مستمر،  الكردي  للشعب 
باستبعاد الكرد والشخصيات الكردية 
الدولة  يف  احلكومية  املناصب  عن 
املؤمتر  انعقاد  وحني  السورية، 
السوري األول عام1936 طالبت تركيا 
استبعاد االكراد عن املؤمتر السوري 
»حسين  منهم  باألمساء  و  األول، 
بكر  وخليل  مدفعي  ورشيد  الربازي 
غري  جنسية  من  لكونهم  ظاظا« 

عربية

״

״
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التعقيدات على الّساحة الّسوريّة في دراستنا، 
وهي تستند إلى عدد من الوقائع واألحداث.

طالبت  سوريّا،  في  الصراع  وقع  اشتداد  مع 
بإنشاء منطقة عازلة على  وتكراراً  تركّيا مراراً 
الشريط احلدودّي، بزعم إيواء النازحني الّسورينّي 
فيها، إلى مطالبتها فرض منطقة حظر جّوّي، 
الحقاً،  الّسوريّة  املعارضة  على  أملته  ما  وهو 
لترفعها شعارات في أيّام اجلمعة عند خروجها 
التي  التسميات  للتظاهر، حيث كانت معظم 
ومن  تركّيا  من  تصدر  التظاهرات  على  تطلق 
وفق  حتديداً،  املسلمني  اإلخوان  جماعة  قبل 
الهياكل  في  العمل  تركوا  سورينّي  معارضني 
اجمللس  مثل  تركّيا  أنشأتها  التي  السياسّية 

الوطنّي الّسورّي.

في  املستويات  كاّفة  على  تركّيا  انخرطت 
حضورها  وعزّزت  الّسوريّة،  األزمة  مفاصل 
السياسّي والعسكرّي واالقتصادّي، خاّصة بعد 
 2012 عام  متوز  من  عشر  التاسع  ثورة  اندالع 
في روج آفا، التي قادها كرد سوريّا، ومحاوالتها 
الوسائل  بكّل  وإجهاضها  عرقلتها  احلثيثة 

والُسُبل املمكنة.

بتوفير  وقطر  الّسعوديّة  مع  تركّيا  وقامت 
األسلحة للمعارضة، وأنشأت حتالفات قويّة مع 
حركة أحرار الّشام ونور الّدين الزنكّي والسلطان 
ضمن  الحقاً  وضّمتهم  التوحيد،  ولواء  مراد 
قّوات “درع الفرات”، واستخدمتهم في محاربة 
الفصائل  تلك  قيادات  تستطع  ولم  الكرد. 
متويلهم مبعظمه  ألّن  التركّية،  اإلمالءات  رفض 
تركّيا للجيش الّسورّي  كان من تركّيا. وفتحت 
أهّمها  أراضيها،  على  تدريب  معسكرات  احلرّ 
“آبايدين” في  معسكر في آدي يامان وآخر في 
الفصائل  تلك  ومعظم  إسكندرون،  منطقة 
إلى  وتنظيمها  مبرجعّيتها  تعود  املسّلحة 
التي  تلك  وخاّصة  املسلمني،  اإلخوان  جماعة 

تنتهي أو تبدأ بكلمة “الّشام«.

6– تركّيا و”داعش”:

مسرح  على  “داعش”  تنظيم  ظهورُ  كان 
بعد  األبرز،  التطّورَ  والعراق،  في سوريّا  األحداث 
اجلغرافيا  السيطرة على 60% من  أن متكّن من 
وسقوط  العراق،  من  كبير  وقسم  الّسوريّة 
والرّقّة  املوصل  مثل  سيطرته  حتت  كبرى  مدن 
التي اعتبرها عاصمة لدولة خالفته. وكشفت 
والعسكريّة  السياسّية  املصادر  من  العديد 
“داعش”،  دعم  في  تركّيا  انغماس  واإلعالمّية 
دخول  أمام  مصراعيها  على  حدودها  فتح  عبر 
العالم،  أنحاء  مختلف  من  القادمني  عناصره 
فضالً عن معاجلة جرحاه في املشافي التركّية. 
في  كانت  تركّيا،  بها  ُمنَِيت  التي  والفضيحة 
اعتقال موّظفي قنصلّيتها العاملني في مدينة 
/ حزيران 2014،  العراقّية في 11 يونيو  املوصل 
غامضة  ظروف  في  عنهم  اإلفراج  ثّم  ومن 
ودخولهم األراضي التركّية عبر معبر تل أبيض 
التنظيم.  سيطرة  حتت  كان  حينما  احلدودّي، 
تنظيم  لدى  معهودة  غير  سابقة  تعتبر  وهذه 

تدخلت تركيا بشكل مباشر يف األزمة 
حلزب  النائمة  اخلاليا  طريق  عن  السورية، 
املدن  داخل  يف  املسلمني  األخوان 
بعد  قوة،  بكل  السورية  واحملافظات 
الدموي،  والعنف  املعارك  اشتداد 
الداخل  يف  الفوضى  مستغلة 
وفصائل  كتائب  شكلت  حيث  السوري، 
أرجاء  يف  وانتشرت  مسلحة  إسالمية 
العسكري  الدعم  هلا  وأّمنت  سوريا، 
تنّحي  اىل  والدعوة  واللوجسيت، 
القناع  تركيا  وحتّركت  األسد،  الرئيس 
النظام؛  حلفاء  مع  الدولي  اجملتمع 
النظام  على  للضغط  وإيران  روسيا 
األمن  جملس  إىل  القضية  وحتويل 
يقضي  الذي  السابع  القرار  للتطبيق 

بالتدّخل العسكري ورحيل النظام

״

״
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داعش، حيث لم ُيفرج عن أّي من معتقليه، بل 
أعدم أسراه بطرق وحشّية ومثّل بجثثهم.

فتحت تركّيا عالقاٍت جتاريّة واسعًة مع تنظيم 
النفط  تهريب  صفقات  خالل  من  »داعش« 
الذي سيطر التنظيم على حقولها في سوريّا 
الرّوسّية  الّدفاع  وزارة  نشرت  حيث  والعراق، 
صوراً   2015 األوّل  كانون   / ديسمبر   02 بتاريخ 
والصهاريج  الشاحنات  من  أرتاٍل  تهريب  تثبت 
احلدود  عبر  والعراقي  الّسورّي  النفطني  تنقل 
إلى األراضي التركّية، مقابل توريدات األسلحة 
اليوم  روسّيا  تلفزيون  نشر  حسبما  والذّخيرة، 
)RT(، وأكّدت فيما بعد أن جنل الرّئيس أردوغان 
بشكل  يشرفان  ألبيراق  وبيرات  بالل  وصهره 
مباشر على تهريب النفط، مقابل أسعار زهيدة 

جّداً.

وقبلها كشفت صحيفة “جمهوريت” التركّية 

عام 2016 والتي كان يرأسها حينذاك الصحفي 
وكالة  فيه  يظهر  مصّوراً  تسجيالً  دوندار  جان 
االستخبارات التركّية املعروفة باسم الـ)امليت( 
تنقل أسلحة إلى جبهة النصرة عبر معبر باب 
الهوى احلدودّي مع سوريّا، ما حدا بأردوغان إلى 
عليه  باحلكم  واملطالبة  القضاء  على  الضغط 

بالّسجن، بتهمة إفشاء أسرار الدولة.  

7– االستدارة في الموقف التركّي بعد إعالن 
اإلدارات الّذاتّية في روج آفا ومعركة كوباني:

تدرّج املوقف التركّي في سوريّا بالتدحرج، وعبر 
األجندة  متطّلبات  وقف  وتباين  مراحل،  عّدة 
احلقيقّي  الوجه  ليظهر  سوريّا،  في  التركّية 
العسكرّي،  الصراع  تطّور  مع  إلستراتيجيتها، 
بتجربة  آفا،  روج   / سوريّا  في  الكرد  وانفراد 
خاّصة بهم، واتّخاذها خّطاً مغايراً عن املعارضة 
برامجهم  طرح  عبر  سواء،  حّد  على  والنظام 
الّدميقراطّية  الذّاتّية  باإلدارات  املتمثّلة  اخلاّصة 

في روج آفا.

مناطق  في  الذّاتّية  اإلدارات  عن  اإلعالن  مع 
 2014  /22/01 من  بدءاً  التوالي،  على  روج 
ورويداً  حقيقته،  على  التركّي  املوقف  اجنلى 
عبر  الفتّية،  التجربة  معاداة  في  انحصر  رويداً 
شّن  في  احلرّ،  اجليش  من  كتائب  استخدام 
هجمات متتالّية على مناطق روج آفا، بدءاً من 
سري كانيه وليس انتهاًء بعفرين، وقبلها عند 
الشعب  حماية  وحدات  تشكيل  عن  اإلعالن 
 2012 عام   )YPJ(والـ  )YPG(الـ واملرأة 

و2013 على التوالي.

السلبّي  التركّي  للّدور  املفصلّية  املرحلة  لكن 
في األزمة الّسوريّة، متثّل في االنعطافة نحو دفع 
تنظيم داعش بشّن هجوم شامل على مدينة 
ومن مسافة قريبة من كوباني، حيث  كوباني. 
حماية  وحدات  بني  املعارك  أشرس  تدور  كانت 
الشعب واملرأة ضّد تنظيم داعش، قال الرّئيس 
التركّي أردوغان: “لقد سقطت كوباني، أو على 

وشك السقوط”.

التارخيي  العداء  غريًبا  ليس 
بل  املنطقة،  لشعوب  الطوراني 
السياسة  والعجيب  الغريب  من 
وممارسة  األرودغانية  اإلنكشارية 
النساء  واختطاف  والذبح  القتل 
وغسل  واألطفال  وسبيهم، 
ممارسة  على  وتدريبهم  عقوهلم 
القتل والتعذيب وتفجري أنفسهم.... 
الرتكي  االستعمار  أّن  غريبًا  وليس 
واالحتالل  العربية  والبالد  لسوريا 
يف  االستعماري  والطمع  والدمار 
وإدلب  وجرابلس  عفرين  احتالل 
الطربوش  عودة  يف  واحللم 
العثماني يف زمن أكل الدهر عليه 

وشرب

״
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كما لعبت تركّيا دوراً هاّماً في احليلولة دون فتح 
الكرد  أمام  والعسكريّة  الّدبلوماسّية  القنوات 
كدولة   – قّوتها  استخدام  مقابل  سوريّا،  في 
إقليمّية – نفوذها في استبعاد الكرد وقواهم 
السياسّية عن كاّفة احملافل الّدولّية حلّل األزمة 

الّسوريّة.

وصل الّدور التركّي في سوريّا إلى مرحلة التورّط 
في  “سوخوي”  التركّية  الطائرة  إسقاط  مع 
األجواء التركّية في 24 نوفمبر / تشرين الثاني 
2015، ووصول األزمة بني البلدين إلى مستويات 
الّدولتني  بني  االتّهامات  تبادل  في  متثّل  خطيرة، 
حول أدوارهما في سوريّا. وكشفت روسّيا وثائق 
هاّمة حول تورّط تركّيا بدعم تنظيم “داعش” 

املصنّف على لوائح اإلرهاب العاملّي.

لكن تركّيا أدارت بوصلتها نحو الكرد، وعرقلت 
املشروعة،  حقوقهم  نيلهم  نحو  مساعي  أيّة 
الّسوريّة،  املعارضة  أطراف  على  الضغط  عبر 
باستخدام  سوريّا،  في  الكردّي  احلراك  جلم  في 
واخملّطط  الّداعم  تركّيا  كاّفة الوسائل. فكانت 
للكتائب والفصائل التي شنّت هجماتها على 

مناطق روج آفا.

غير أّن انتصارَ مقاومة كوباني، أعادت حسابات 
األولى  كسب  خالل  من  األول،  املربّع  إلى  تركّيا 
تعاطف اجملتمع الّدولّي، وعلى رأسها الّتحالف 
الّدولّي ملكافحة تنظيم داعش، الذي بدأ يفتح 
حماية  وحدات  مع  مباشرة  اتّصال  قنوات 
صنوف  كاّفة  تقدمي  عبر  ودعمها  الشعب، 
في  جدارتها  أثبتت  أن  بعد  والعتاد،  األسلحة 
فعل  ردود  ولّد  ما  اإلرهابّي،  التنظيم  محاربة 
حليفتها  اتّهمت  التي  تركّيا،  لدى  معادية 
بدعم  األمريكّية،  املّتحدة  الواليات  بالناتو، 
التركّي،  القومّي  األمن  تزعزع  إرهابّية«  »قوى 
الواليات  تُِعرُه  لم  ما  وهو  زعمها.  حسب 
املّتحدة اهتماماً، كون تلك االتّهامات سياسّية 
وكيديّة، الهدف منها تقويض الّدور الكردّي في 
سوريّا، ومعاداة أّي تطّلع كردّي نحو احلرّيّة ونيل 

حقوقهم في سوريّا املستقبل.

أّن  أردوغان،  طّيب  رجب  التركّي  الرّئيُس  أدرك 
الّدور التركّي في سوريّا بدأ يضعف تدريجّياً، إثر 
التناقضات التي أثارها مع روسّيا عقب إسقاط 
للمجموعات  ودعمها  الرّوسّية،  للطائرة  تركّيا 
املتطرّفة مثل جبهة النصرة واحلزب اإلسالمّي 
الفصائل  وكاّفة  داعش  وتنظيم  التركستانّي 
التي حملت راية املشروع اإلسالموّي في سوريّا، 

وحاربت قّوات النظام.

سوريّا،  في  تركّيا  على  السلبّي  الّدور  ارتداداُت 
حاول  حيث  التركّي،  الّداخل  في  انعكست 
عام  الفاشل في 15 متّوز  االنقالب  بعد  أردوغان 
استغالله في تصفية كاّفة معارضيه،   ،2016
قمع  عبر  حديديّة،  بقبضة  البالد  وإمساك 
من  اآلالف  وتسريح  الصحافة،  وخاّصة  احلرّيّات 
واملشاركة  االنقالب  تأييد  بتهمة  وظائفهم، 
عسكريّة  حملة  شّن  إلى  عمد  فيما  فيه. 
فيها  استخدم  كردستان،  مناطق  في  واسعة 

الكرد  تستهدف  تركيا   
وهي  األوىل،  الدرجة  يف 
أجندتها  يف  اهلامة  األولوية 
على  وخشيتها  وحساباتها، 
من  بالرغم  القومي  أمنها 
وهب  كردستان،  بالد  احتالهلا 
قدمية  أجندة  حتمل  اليوم 
العثمانيني  أسالفها  من  ورثتها 
شعارات  حتت  طوران  بين 
يف  احلامل  السياسي  اإلسالم 
العثمانية  اإلمرباطورية  إحياء 

واخلالفة اإلسالمية

״

״
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املدن  قصف  في  واملدافع  والطائرات  الدبّابات 
والقرى، وتعرّضت خمسة مدن رئيسة، سور في 
ديار بكر )آمد(، نصيبني، جزرة، شرناخ، وماردين، 
إلى تدمير شبه كامل، حيث قتل آالف املدنّيني 
أكثر من 500 ألف من منازلهم، بعد أن  وُهّجرَ 
الّدمار الهائل الذي طالها.  إثر  أصبحت أطالالً، 
النّواب  معظم  اعتقال  إلى  أردوغان  عمد  كما 
 )HDP( الكرد من حزب الشعوب الّدميقراطّي
دميرتاش،  الدّين  صالح  احلزب  رئيس  فيهم  مبا 
الشعوب  البلديّات من حزب  رؤساء  إلى  إضافة 

الّدميقراطّي.

خفض  ومفهوم  أستانه  وعملّية  تركّيا   –8
التصعيد:

في  بالده  دور  أن  جّيداً  التركّي  الرّئيُس  أدرك 
في  أمريكا  دخول  إثر  ينكمش،  بدأ  سوريّا 
على  األولى  مراهنات  وفشل  الكرد،  مع  حتالٍف 

تغييرات  إحداث  الّسوريّة من  املعارضة  فصائل 
لصاحلها.  والعسكرّي  السياسّي  املشهد  في 
الضّفة  إلى  ليتحّول  كّلّياً،  استراتيجّيته  فغّير 
بوتني.  روسّيا  مع  مصاحلة  إجراء  عبر  األخرى، 
قّمة  والتركّي  الرّوسّي  الرّئيسان  فعقد 
في   2016 آب   10 في  بينهما  “املصاحلة” 
لعب  أردوغان  فيها  تعهّد  بطرسبورغ،  سانت 
بوتني  ارتأى  فيما  استقرار سوريّا،  في  دوراً  بالده 
إلى استثمار الّدور التركّي وتأثيره على فصائل 
وبؤر  املدن  من  إلخراجها  الّسوريّة،  املعارضة 
وقّوات  طائراته  عجزت  بعدما  والصراع،  التوتّر 
النظام وإيران وحزب اهلل مجتمعة، في ترجيح 

كّفة موازين القّوة لصاحلهم.

الرّوسّي  للتعاون  األولى  الصفقة  فكانت 
من  بوتني  متكّن  حيث  حلب،  في  التركّي   –
فصائل  على  بالضغط  التركّي  الرّئيس  إقناع 
املعارضة، وخاّصة جبهة النصرة، إلخراجها من 
كاّفة املناطق واألحياء التي تسيطر عليها في 
من  يقارب  ما  على  تسيطر  كانت  حيث  حلب، 
من  األخير  الشهر  وشهد  حلب.  مناطق  ثلثي 
إشراف  حتت  املسلحني  كاّفة  خروج   2016 عام 
إدلب،  مناطق  إلى  مباشر  تركّي   – روسّي 

وُسّلمت حلب بأكملها لقّوات النظام.

ويعتبر العديُد من املراقبني أّن أكبر ضربة تلّقتها 
إلى  املسّلحة، كان في تسليم حلب  املعارضة 
اإلعالمّي  يقول  الصدد  النظام. وفي هذا  قّوات 
غّسان  املعارض  الّسورّي  السياسّي  والكاتب 
إبراهيم في حديث مع قناة احلدث العربّية: “إّن 
لروسّيا  ذهب  من  طبق  على  باعت حلب  تركّيا 
البيع  صفقات  لتتالى  وإيران،  النظام  وقّوات 
والشراء بني روسّيا وإيران في أكثر من منطقة«.

استطاعت روسّيا تثبيط الّدور التركّي في سوريّا 
اجتماعاته  أولى  وعقدت  أستانه،  مسار  عبر 
بتاريخ 23 كانون الثاني 2017، برعاية ثالث دول 
أساسّية )روسّيا، تركّيا وإيران( وحضور مندوب 
الّدولّي  املبعوث  إلى  إضافة  كمراقب،  أمريكّي 
لألزمة الّسوريّة ستيفان دمييستورا، ووفدين من 

بداية  منذ  تركّيا  سعت 
على  احلفاظ  إىل  االحتجاجات 
النظام  مع  السّرّية  االّتصال  قنوات 
سورّيا  ألهمية  نظرًا  الّسورّي، 
الرتكّية،  االقتصادّية  اخلارطة  يف 
السياسّية  العالقات  وتشّعب 
جتّهز  تركّيا  وكانت  بينهما  واألمنّية 
اليت  املسلمني”  “اإلخوان  مجاعة 
تنظيمها  ويرّتأس  أردوغان  يدعمها 
عسكرّي  بعمل  للقيام  العاملّي، 
الطلب  يلَق  مل  وحينما  سورّيا،  يف 
املوقف  اختذ  جتاوزًا،  الرتكي 
الرتكي منحًى تصاعديًا ضد الشعب 

السوري ودعمت املرتزقة

״

״
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النظام واملعارضة.

الثاني  تشرين   / نوفمبر   27 تاريخ  حّتى  عقد 
2018 إحدى عشر اجتماعاً في أستانه، متكّنت 
عن  الفصائل  من  العديد  حتييد  خالله  روسّيا 
عليها  االستسالم  وفرض  املعارك،  ساحة 
املناطق  من  العديد  وتسليمها  النظام،  لقّوات 
في  تركّيا  يد  إطالق  مقابل  النظام،  قّوات  إلى 
أن  بعد  الكرد،  ضّد  الّسورّي  الّشمال  مناطق 
كانون   26 في  الشعب  حماية  وحدات  متكّنت 
الثاني 2015 من طرد تنظيم داعش من مدينة 
بتحرير  لتتبعها  ريفها،  كامل  وحترير  كوباني 
لكّل  بالنسبة  اإلستراتيجّية  أبيض  تل  مدينة 
يدخل  كان  عبرها  حيث  وتركّيا،  الوحدات  من 
الّسوريّة،  األراضي  “داعش”  تنظيم  عناصر 
مناطق  من  املهرّب  النفط  إدخال  إلى  إضافة 
سيطرة التنظيم األراضي الّسوريّة، حيث يوجد 

فيها معبر رسمّي.

شكّل متّدد وحدات حماية الشعب في املناطق 
مناطق  كامل  وحتريرها  سوريّا  من  الّشمالّية 
سوريّا،  شمال  من  أخرى  ومناطق  آفا  روج 
خاصة  أردوغان،  ورئيسها  تركّيا  أقلق  هاجساً 
مع محاوالت الكرد وصل مناطقهم في اجلزيرة 
إعالنهم  إثر  وعفرين،  كوباني  مع  الّسوريّة 
تركّيا  اعتبرته  ما  وهو  فيها،  الذّاتّية  إداراتهم 
اخملّططات  تُعدُّ  فبدأت  القومّي،  ألمنها  تهديداً 

التي حتول دون حتقيق احللم الكردّي.

تعتبر اجتماعات أستانه نافذة لتركّيا لتحقيق 
مشاريعها على األراضي الّسوريّة، فكانت ثاني 
والباب  جرابلس  مناطق  في  التوغّل  صفقاتها 

وإعزاز في 24 آب 2016 واحتاللها.

من  الكرد  استبعاد  في  هاّماً  دوراً  تركّيا  لعبت 
األزمة  حلل  والّدولّية  اإلقليمية  احملافل  كاّفة 
مارست  كما  وأستانه،  جنيف  في  الّسوريّة، 
ضغوطاً كبيرة على هياكل املعارضة الّسوريّة 
الكرد،  تهميش  في  أراضيها  على  تُقيم  التي 
مثل  منّصاتها،  من  أّي  في  إشراكهم  وعدم 

املعارضة  لقوى  الّسورّي  الوطنّي  اإلئتالف 
الّسوريّة، وكاّفة املؤمترات التي عقدت في اخلارج.

تقاسم  على  األمريكّي  التركّي  اخلالف  إّن 
األدوار في سوريّا، دفع األولى إلى التنسيق مع 
روسّيا وإيران في سوريّا على كاّفة املستويات 
العسكريّة والسياسّية واالقتصادية، فطّورت 
معها صيغة تفاهمات أستانه، وفرض الرّوس 
مضامني التفاهمات على النظام، فيما روّضت 
بالشروط  للقبول  املسّلحة  الفصائل  تركّيا 
أستانه«  بـ«رُعاة  يسّمون  ما  يضعها  التي 
»مناطق خفض  بها. فأفرزت أستانه صيغة 
التصعيد« التي القت قبوالً أمريكّياً إلى حّد 
في  التركّية  القّوات  توّغلت  ومبوجبها  ما، 
نقاط  لتُقيم  وانتشرت  الّسوريّة،  األراضي 
مراقبة في خطوط الّتماس بني قّوات النظام 
إلى  وتصل  الصيغة  هذه  لتتطّور  واملعارضة، 
 / الذي عقد في 17 سبتمبر  اتّفاق سوتشي 

أيلول 2018، والذي تضّمن البنود التالية:

التصعيد  خفض  منطقة  على  اإلبقاء   –1
التركّية  املراقبة  نقاط  وحتصني  إدلب،  في 

واستمرار عملها.

الرّوسّي جميع اإلجراءات  2– سيتخذ االحّتاد 
عملّيات  تنفيذ  جتنّب  لضمان  الالزمة 
واإلبقاء على  إدلب،  عسكريّة وهجمات على 

الوضع القائم.

3– إقامة منطقة منزوعة الّسالح بعمق 15 – 
20 كيلومتراً داخل منطقة خفض التصعيد.

الّسالح  منزوعة  املنطقة  حدود  إقرار   –4
سيتّم بعد إجراء مزيد من املشاورات.

اإلرهابّية  اجلماعات  جميع  إبعاد   –5
الّسالح،  منزوعة  املنطقة  عن  الرّاديكالّية 

بحلول 15 أكتوبر )تشرين األوّل(.

6– سحب جميع الدبّابات وقاذفات الّصواريخ 
الهاون  ومدافع  واملدفعّية  الفوهات  املتعّددة 
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اخلاّصة باألطراف املتقاتلة، من داخل املنطقة 
منزوعة الّسالح بحلول 10 أكتوبر 2018.

التركّية  املسّلحة  القّوات  ستقوم   –7
بالقّوات  اخلاّصة  العسكريّة  والشرطة 
بدوريّات  الرّوسّي،  لالحّتاد  التابعة  املسّلحة 
طائرات  باستخدام  مراقبة  وجهود  منّسقة 
املنطقة  حدود  امتداد  على  طّيار،  دون  من 
حرّيّة  ضمان  على  والعمل  الّسالح.  منزوعة 
حركة السكّان احملّلّيني والبضائع، واستعادة 

الصالت الّتجاريّة واالقتصاديّة.

الطريقني  عبر  الترانزيت  استعادة حركة   –8
إم 4 )حلب – الاّلذقّية( وإم 5 )حلب – 

حماة( بحلول نهاية عام 2018.

إجراءات فاعلة  9– اتّخاذ 
مستدام  نظام  لضمان 

داخل  النار  لوقف 
خفض  منطقة 
إدلب.  في  التصعيد 
الصدد،  هذا  في 
تعزيز  سيجري 

التنسيق  مركز  مهام 
 – الرّوسّي   – اإليرانّي 

التركّي املشترك.

على  مجّدداً  اجلانبان  يؤكّد   –10
عزمهما على محاربة اإلرهاب داخل سوريّا 

بجميع أشكاله وصوره.

ظهر من خالل بنود االتّفاق التزام تركّي بترويض 
الّشام،  حترير  هيئة  خاّصة  املعارضة،  الفصائل 
من  واالنسحاب  سالحها  بتسليم  وإقناعها 
 20 مسافة  النظام  قّوات  مع  الّتماس  نقاط 
الّدولّيني، لكن الهيئة  كم، وتأمينها الطريقني 
وافقت  أنّها  أو  كاملة،  االتّفاق  بنود  تنّفذ  لم 
عليها على مضض، األمر الذي دفع روسّيا إلى 
إال  االتّفاق،  لتنفيذ  مهلة  من  أكثر  تركّيا  منح 
أّن تركّيا ماطلت، على العكس دعمت الفصائل 

وحرّاس  الّشام  حترير  هيئة  مثل  الرّاديكالّية 
الّدين واحلزب اإلسالمّي التركستانّي.

واصلت تركّيا تنسيقها مع روسّيا وإيران ضمن 
من  والنظام  الرّوس  ومكّنت  أستانه،  إطار 
التي  الساخنة  املناطق  من  العديد  استعادة 
الفصائل  كاّفة  ولَتجمع  املعارضة،  بيد  كانت 
هيئة  عليها  تسيطر  التي  إدلب  محافظة  في 
والتابعة  سابقاً  النصرة  )جبهة  الّشام  حترير 

لتنظيم القاعدة(.

وحليفتها  تركّيا  بني  الرّئيسّية  اخلالف  نقطة 
تركّزت  األمريكّية،  املّتحدة  الواليات  التقليديّة 
تنظيم  محاربة  على  اخلالف  في 
ودعم  اإلرهابّي،  »داعش« 
الّدميقراطّية،  سوريّا  قّوات 
تركّيا  شّددت  حيث 
لقّوات  محاربتها  على 
الّدميقراطّية،  سوريّا 
وحدات  تشكّل  التي 
واملرأة  حماية الشعب 
الفقرّي،  عمودها 
تركّيا  متّلصت  حيث 
تنظيم  محاربة  من 
هذا  وفي  »داعش«. 
واستمرّت  أمريكا،  عارضتها 
لقّوات  ومساندتها  دعمها  في 
املناطق  العديد من  التي حرّرت  )قسد( 
من قبضة التنظيم، مبا فيها عاصمته املزعومة 

الرّقّة.

9– تركّيا والتركمان: 

تكثّفت أنشطة السلطات التركّية فيما يخّص 
سوريّا  في  االحتجاجات  بداية  وفي  التركمان. 
عام 2011 فرّ شخص يدعى “علي أوز تركمان”، 
إلى  من سوريّا  عام،  مّدع  وظيفة  يشغل  وكان 
تركّيا، ومبساعدة األجهزة األمنّية التركّية أّسس 
“حركة تركمان سوريّا« وضمّت 180 شخصّية 
تركمانّية سوريّة، جزء منهم من الشتات وجزء 

تأجّجت 
الخالفاتُ بين سوريا 

وتركيا في فترة إلحاق لواء 
إسكندرون باألراضي التركيّة رسميًّا 

عام 1939 عبر تفاهمات توصّل إليها 
أتاتورك مع كّل من فرنسا وبريطانيّا، بعد 

أن قسّمتا منطقَة الشرق األوسط 
وفقَ مسطرة وزير خارجيّتيهما 

في اتّفاقيّة سايكس – 
بيكو
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رأس  على  وكان  تركّيا.  إلى  اجلدد  الاّلجئني  من 
أهدافها “حماية التركمان في سوريّا«. ويجب 
و«التركّي«،  “التركمانّي«  الفرق بني  مالحظة 
وليس  سوريّون،  مواطنون  التركمان  أّن  حيث 
 – الّسوريّة  احلدود  قرب  يعيشون  جميعهم 
التفصيل  في  ندخل  أن  هنا  نريد  وال  التركّية، 
يهّمنا  ما  بقدر  بينهما،  للفروقات  التاريخّي 
لتنفيذ  مطّية  تركّيا  استخدمتهم  كيف 

مشاريعها في سوريّا.

التنظيمات  تشكيل  وراء  املباشرة  اليد  لتركّيا 
مراد،  السلطان  مثل  التركمانية،  العسكريّة 
العديد  وغيرها  شاه..  سليمان  الفاحت،  محّمد 
الّسام  كالفطر  توالدت  التي  التشكيالت،  من 
حلب  في  الفقيرة  األحياء  وشوارع  أزقّة  في 
حيث  والهلك،  احليدرية  وخاّصة  وضواحيها، 
أّن  كما  فيها،  يسكنون  التركمان  أغلبّيتهم 
التركّية،  واألعالم  الشعارات  ترفع  جميعها 

وتؤكّد والءها وانتماءها لتركّيا وليس لسوريّا.

في  التركمانّية  الفصائل  تركّيا  استخدمت 
ومنحتهم  األولى،  بالّدرجة  الكرد  محاربة 
امتيازاٍت عن باقي أطراف املعارضة، حيث سّلمت 
قيادات الهياكل العسكريّة التي أنشأتها، مثل 
اجليش الّسورّي احلرّ، والحقاً اجليش الوطنّي، إلى 
عن  املنشقّ  العقيد  تركمانّية مثل  شخصّيات 
فصيل  )مؤّسس  عثمان  أحمد  الّسورّي  اجليش 
وقائد فصيل  عيسى،  وفهيم  مراد(  السلطان 
بـ”أبو  املدعو  اجلاسم  محّمد  شاه  سليمان 
“محمود  عمشه”، وقائد فصيل محّمد الفاحت 

سليمان زنغني”.

بشكل  التركمانّية  الفصائل  تركّيا  زّجت 
في  املباشرة  العسكريّة  عملّياتها  في  مكثّف 
الفرات” الحتالل  “درع  إن كانت عملّية  سوريّا، 
أو  إعزاز،  حتى  جرابلس  من  املمتّدة  املناطق 

الزيتون” في احتاللها لعفرين. “غصن 

لترتكب  الفصائل  لتلك  العناَن  تركّيا  وأطلقت 
التي  املناطق  أهالي  بحقّ  املوبقات  كاّفة 

والنهب  واخلطف  القتل  عملّيات  من  احتّلتها، 
أن  دون  املدنيني،  وأمالك  أموال  على  واالستيالء 

تطالبها باحملاسبة. 

التركّي  العسكرّي  التدّخل  تقسيم  وميكن 
مرحلتني  إلى  الّسورّي  الشأن  في  املباشر 

رئيسّيتني:

الفرات: درع  1– مرحلة 

الفصائل  على  التركّي  الرّهان  فشل  أن  بعد 
تنفيذ  في  املسّلحة،  الّسوريّة  العسكريّة 
الشعب  أجنداتها وكبح جماح وحدات حماية 
بشكل  تدّخلت  الدميقراطية،  سوريّا  وقّوات 
األراضي  في  العسكريّة  قّواتها  وعبر  مباشر 
الفرات”،  “درع  عمليّة  فأطلقت  الّسوريّة. 
الـ)500(  الذكرى  مع  العملّية  إطالق  وتزامن 
سليم  بقيادة   1516 عام  دابق  مرج  ملعركة 
أطماع  عن  ينّم  بل  مصادفة،  يكن  لم  األوّل، 
مشروعها  ضمن  الّسوريّة  األراضي  في  تركّية 
املّللّي – القومّي« الذي يعتبر مناطق  “امليثاق 
حلب وحتّى املوصل أراٍض تركّية ولها احلقّ في 
تتحرّك  الذي  املفهوم  من  انطالقاً  استعادتها، 
“حدود تركّيا  بأّن  وفقه تركّيا والذي تّدعي فيه 
في  مياثل  وهذا  التركّي«،  اجلندّي  يصل  حيث 
“حدودنا  القائل  اإلسرائيلّي  املشروع  مضمونه 

من النيل إلى الفرات”.

بشكل  قّواتها  بتوغّل  عملّياتها  تركّيا  بدأت 
وليس عن طريق  الّسوريّة،  األراضي  في  مباشر 
وبشكل  احملسوبة عليها،  الفصائل  أدواتها من 
“داعش”،  تنظيم  من  حتريرها  بذريعة  مباشر، 
تلك  على  يسيطر  يزال  ما  األخير  كان  حيث 
املناطق. لكن الهدف احلقيقّي كان فصل مناطق 
حماية  وحدات  على  الطريق  وقطع  آفا،  روج 
وعفرين،  كوباني  مقاطعة  وصل  في  الشعب 
تنفيذاً  الّسوريّة،  األراضي  في  أقدامها  وتثبيت 
واالستفراد  عثمانية،  بالنيو  املتمثل  ملشروعها 
بحّصة األسد من الكعكة الّسوريّة، خصوصاً 
من  قليلة  أيّام  بعد  التركّية جاءت  العملّية  أن 
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طرد قّوات سوريّا الّدميقراطّية تنظيم “داعش” 
من مدينة منبج.

لكن الثابت من خالل متابعة تطّور الّدور التركّي 
عدم  واحدة؛  نقطة  حول  متحور  أنّه  سوريّا،  في 
مكتسبات،  أيّة  على  احلصول  من  الكرد  متكني 
واإلجهاز على ما حّققوه خالل نضالهم طيلة 

السنوات املنصرمة من عمر الثّورة الّسوريّة.

واحتالل  الزيتون”  “غصن  عملّية  مرحلة   –2
عفرين:

لم تكّف تركّيا عن توجيه تهديداتها إلى اإلدارة 
وارتفعت  آفا،  روج  في  الّدميقراطّية  الذّاتّية 
الفيدرالّي  النظام  عن  اإلعالن  بعد  لهجتها 
سوريّا  قّوات  وحترير  سوريّا،  شرق  شمال  في 
األراضي  من  شاسعة  ملساحات  الّدميقراطّية 
“داعش”  تنظيم  قبضة  حتت  كانت  التي 
تركّيا،  لدى  كبيراً  استياًء  شكّل  ما  اإلرهابّي، 
على  عسكريّة  لعملّية  حتضيرها  في  متثّل 
مناطق  غرار  على  الحتاللها  عفرين  منطقة 

جرابلس والباب وإعزاز.

التي شنّت فيها تركّيا عملّيتها على  الظروف 
التوافقات  من  العديد  معها  حملت  عفرين، 
الّدولّية لصالح تركّيا. حيث ظّل الّدور التركّي 
الكبرى  بالّدول  منوطاً  جوهره،  وفي  سوريّا  في 
الفاعلة في األزمة الّسوريّة وعلى رأسها أمريكا 
وروسّيا ودول االحّتاد األوروبّي. أي أنّها لعبت رأس 
حربة متقّدمة في سوريّا لتنّفذ ما لم تستطع 
املعارضة  ترويض  من  به،  القيام  الّدول  تلك 
وتدجينها، إلى ضرب البنية التحتّية في سوريّا 
إلى  الّسوريّة  املصانع  آالف  ونقل  تهريب  عبر 

أراضيها، وتدمير مقّوماتها االقتصاديّة.

ونظراً ملشاريعها وأجنداتها اخلاّصة بها، ظهرت 
إن  حلفائها،  وبني  بينها  خالفات  الّدوام  على 
كانت روسّيا أو أمريكا. ومتكّنت من تثبيت دورها 
العسكريّة  الفصائل  بورقة  التحكّم  من خالل 
أخرى  جهة  من  ودعمها.  واستمالتها 

أردوغان،  رئيسها  بها  اتّصف  التي  البراغماتّية 
من  ويغّير  أخرى،  إلى  شجرة  من  يقفز  جعلته 

حتالفاته واصطفافاته أكثر من مرّة.

في عملّية احتالل عفرين، متكّن أردوغان من إقناع 
خالل  من  عفرين،  على  سيطرته  بجدوى  بوتني 
األمريكّية   – الرّوسّية  التناقضات  استغالله 
في  الرّوسّي  األخضر  الضوء  ونيل  سوريّا،  في 
واألوروبّي  األمريكّي  الصمت  العملّية.  شّن 
بدوره خدم تركّيا، وهو في جوهره ميثّل موافقة 
أمريكّية ضمنّية على تقليم أظافر الكرد قليالً، 
وفرض بعض شروطها عليهم في شرق الفرات.

النظام الّسورّي وإيران ظاّل عاجزين عن التحرّك 
لوقف العملّية التركّية أمام املوافقة الرّوسّية 
فكان  مصاحلهما.  مع  تعارضها  رغم  عليها، 
قرار شّن العدوان على عفرين، أقرب إلى مؤامرة 
دولّية، شاركت فيها العديد من الّدول، بشكل 

مباشر أو غير مباشر.

لعفرين،  احتاللها  أفرزها  التي  النتائج 
وللفصائل  لقواته  الوحشّية  واملمارسات 
التابعة لها، قطعت الشّك باليقني، أّن لتركّيا 
ساعية  وأنّها  سوريّا،  في  استعماريّة  مطامع 
إلى إحلاق عفرين بأراضيها، عبر مشاريع التغيير 
الّدميغرافّي واالستيطان، ومحو الُهويّة الكرديّة، 
عن  عداك  هذا  “التتريك”،  سياسة  واتّباعها 
النهب املنّظم لكافة املوارد االقتصاديّة الغنّية 

التي لطاملا متّيزت بها عفرين.

هذا الواقع اجلديد الذي خلقته تركّيا باحتاللها 
لعفرين، مقابل الضغط على فصائل املعارضة 
متّممة  كصفقة  الغوطة،  في  اإلسالمويّة 
إلى  تركّيا  أعادت  سبقتها،  التي  للصفقات 
تتحكّم  قوّي  إقليمّي  الّسورّي، كالعب  املسرح 
أجنداتها،  تنفيذ  سبيل  في  ورقة،  من  بأكثر 
سوريّا  في  الّدميقراطّي  املشروع  ضرب  وأوّلها 
شمال  في  املكّونات  وكاّفة  الكرد  يقوده  والذي 
النيو  مشروعها  تنفيذ  وثانيها،  سوريّا،  شرق 
عثمانّي املطّعم باإلسالمويّة، وذلك باستخدام 



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 44 - آذار/ مارس  922019

وفي  الرّاديكالّية،  اإلسالمويّة  احلركات  ورقة 
وجبهة  املسلمني  اإلخوان  حركة  مقّدمتها 
االحتفاظ  جانب  إلى  هذا  وداعش،  النصرة 
مبنطقة جغرافّية حيويّة حتّقق لها قدراً أكبر من 
لتستخدمها  والعسكريّة  السياسّية  املناورة 
الّدول  نحو  اإلقليمّي  متّددها  في  لها  كمنفذ 

العربّية األخرى وخاّصة دول اخلليج العربّي.

اعتقدت تركّيا بعد احتاللها ملنطقة عفرين، أنّها 
حّققت نصراً إستراتيجّياً، سمح لها بتقويض 
العديد  اعتبرته  ما  وهو  سوريّا،  في  الكرد  دور 
“نصرٌ  أنّه  اإلستراتيجّية  األبحاث  مراكز  من 
زائف” سرعان ما ينعكس عليها سلباً، عاجالً 

أم آجالً، ومبا يهّدد املنطقة بأكملها، 
على  القّوة  منطق  ويفرض 

حلالة  ويكرّس  املنطق،  قّوة 
أمن  زعزعة  في  شائعة 

فضالً  الّدول،  وسيادة 
مستقرّاً  اعتبارها  عن 
أزماتها  لتصدير 
الّداخلّية،  وتناقضاتها 
والتي ال ميكن بأّي حال 

من األحوال أن تودي إلى 
النتائج املتوّخاة منها.

دور  لعب  في  تركّيا  تستمرّ 
بعد  واستقرار سوريّا،  املهّدد ألمن 

أن أشرفت احلرب على االنتهاء، حيث استطاع 
كبيرة،  مساحات  على  سيطرته  إعادة  النظام 
الّدميقراطّية  سوريّا  قّوات  دحر  مع  بالتزامن 
آخر جيوبه في  “داعش” اإلرهابّي في  لتنظيم 
بسحب  األمريكّي  القرار  بعد  خاّصة  الزور،  دير 
للتلويح  مجّدداً  تركّيا  لتعود  من سوريّا،  قّواته 
الفرات،  شرق  مناطق  ضّد  عسكريّة  بعملّية 

حتت مزاعم باطلة ال أساس لها على األرض.

بخصوص  تركّيا  تطرحها  التي  املشاريع 
مناطق شرق الفرات التي تديرها اإلدارة الذّاتّية 
في شمال شرق سوريّا، كفيلة بعودة الصراع 

في سوريّا إلى املربّع العنفّي األوّل، حتت عناوين 
عّدة، أهّمها املنطقة اآلمنة، وما يكتنفها من 
إشكاالت معّقدة، فيما إذا كانت حتت اإلشراف 
أّن  القاطع،  وبالدليل  َثبَُت،  حيث  التركّي. 
وعرقّية  فتنة طائفّية  تركّيا تسعى إلشعال 
في املنطقة، لتتسّلل منها وتضرب املشروع 
فاملنطقة  الّسورّي.  الّشمال  الّدميقراطّي في 
األمريكّي دونالد  اآلمنة التي طرحها الرّئيس 
سوريّا،  من  قّواته  بسحب  قراره  غداة  ترامب 
سوريّا،  مستقبل  على  كبيرة  تداعيات  لها 
رفضاً  القت  وهي  بها،  تركّيا  كُّلفت  إذا  فيما 
بالنوايا  الّدولّي  اجملتمع  ليقني  واسعاً،  دولّياً 
للّرئيس  املكوكية  واجلوالت  لتركّيا.  اخلفّية 
من  أكثر  بني  أردوغان  التركّي 
وخاّصة  غربّية  عاصمة 
تفلح  لم  موسكو، 
املوافقة  على  باحلصول 
املنطقة  تكون  كي 
إشراف  حتت  اآلمنة 
النقيض  على  تركّي. 
إصرار  هناك  ذلك؛  من 
تكون  أن  على  دوليّ 
على  املذكورة  املنطقة 
حيث  لبنان  جنوب  غرار 
األمم  قّوات  فيها  تنتشر 
وهو  )اليونيفيل(،  املّتحدة 
في  التركّي  املشروع  ينسف  قد  ما 

السيطرة على املنطقة، وبالتالي احتاللها.

سوريّا،  في  التركّي  الّدور  تلخيص  وميكن 
ومآالته في عّدة نقاط:

العالم  مع  عالقاتها  تركّيا  استغّلت   –1
الغربّي )أمريكا واالحّتاد األوروبّي والحقاً روسّيا(، 
األزمة  في  املبادرة  بزمام  األخذ  محاولتها  في 
يُحسب  قويّاً،  العباً  نفسها  واعتبار  الّسوريّة، 
النهائّي،  احلّل  لها حسابها في كاّفة معادالت 
من خالل استغاللها للجوار اجلغرافّي، وعالقاتها 

اجلّيدة مع النظام ما قبل األزمة.

يهدف الدور التركي 
في سوريا لعدم تمكين 

الكرد من الحصول على أيّة 
مكتسبات، وإجهاض ما حّققه الكرد 

من إنجازات وانتصارات في دحر القوى 
الظالميّة التكفيرية؛ داعش وأخواتها 
من المجموعات اإلسالمية السلفية، 
وذلك لضرب مشروع اإلدارة الذاتية 

الديمقراطية، ومشروع األمة 
الديمقراطية لشعوب الشرق 

األوسط
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إقليمّية مؤثّرة وذات  كدولة  نفسها  2– طرح 
الّدول  ملصالح  بالنسبة  إستراتيجّية  أهمّية 

الغربّية.

“متطّلبات األمن القومّي  3– استخدام ذريعة 
إقليمّي  أو  دولّي  حترّك  أّي  للجم  التركّي« 
بقضّية  وربطها  سوريّا،  في  الكرد  ملساندة 
الكرد في تركّيا، والترويج ملفاهيم مغالطة من 
في  مستقّلة  دولة  إلنشاء  الكرد  سعي  قبيل 
سوريّا، وفرض هذا املفهوم على مختلف أطياف 
املعارضة الّسوريّة، السياسّية منها واملسّلحة، 

دون استنادها إلى مبرّرات منطقّية.

املعارضة  من  واحد  طرف  إلى  االنحياز   –4
جماعة  بتبنّي  متمثاّلً  غيرها،  دون  الّسوريّة 
املعارضة  أطر  كاّفة  وربط  املسلمني،  اإلخوان 
بها، ما فرض نوعاً واحداً على احلراك الثّورّي، وأثّر 
في انزالقه إلى العسكرة وفقدانه دعم اجملتمع 

الّدولّي، وإطالق صفة اإلرهاب عليه.

القادمة من  املتطرّفة  للعناصر  التسهيل   –5
ممرّاً  أراضيها  باستخدام  العالم،  أصقاع  كاّفة 
لهم للوصول إلى سوريّا، ودعمها بكاّفة أسباب 
املعارضة  قوى  حساب  على  واالنتشار،  القّوة 

العلمانّية واملعتدلة.

الّسورّي، بفتحها اجملال  6– استنزاف االقتصاد 
أمام اجملموعات املسّلحة بسرقة ونهب املصانع 
وبيعها  ونقلها  الّسوريّة،  الصناعّية  واملنشآت 

في تركّيا.

هياكل  على  وشخوص  قيادات  تسليط   –7
أمّية  منها،  املسّلحة  وخاّصة  املعارضة، 
عن  وبعيدة  السياسة  في  تفقه  وال  وشعبويّة 
الفكر الثّورّي، ومنسلخة عن اجملتمع، بغية إفراغ 

الثّورة من مضامينها األخالقّية واإلنسانّية.

8– بعد حشر تركّيا أهدافها ودورها في سوريّا 
القوى  بيد  طّيعة  أداةً  غدت  الكرد،  مبحاربة 
الفاعلة في األزمة الّسوريّة، تبتزّها في العديد 
من القضايا، خاّصة روسّيا التي تعاملت معها 

مببدأ “الصفقات”.

يذهب  تركّي  إستراتيجّي  توّجه  أّي  غياب   –9
التوتّر،  أسباب  وإزالة  املنطقة  استقرار  باجّتاه 
التركّي بتصعيد  على العكس متاماً، متّيز الّدور 
خاّصة  هامشّية،  صراعات  وخلق  العنف، 
األزمة  عمر  من  تطيل  مبا  السنّّي،   – الشيعّي 

الّسوريّة.

التركّية،  املواقف  في  الثبات  غياب   –10
للجهويّة  الكامل  االنحياز  بني  وتذبذبها 

اإلخوانّية، وبني رعاية مصالح الّدول الكبرى.

والواليات  لروسّيا  الوالء  بني  االنقسام   –11
للتضحية  واستعدادها  األمريكّية،  املّتحدة 
على  احلصول  مقابل  اإلستراتيجّية،  بعالقاتها 

مكاسب آنّية.

12– عدم إيفائها بتعّهداتها مع القوى الكبرى، 
طموحاتها  بني  التزاوج  على  قدرتها  لعدم 

الربيعية  العالقة  خالل 
طيب  رجب  طلب  البلدين  بني 
السوري  الرئيس  من  أردوغان 
لألحزاب  السماح  االسد؛  بشار 
بالنشاط  الدينية  السياسية 
والتشكل  السياسي  واحلراك 
حزب  تنظيم  وإعادة  سوريا  يف 
وإشراكهم  املسلمني  أخوان 
األسد  أن  ويبدو  احلكم،  يف 
الرامية  الرتكّية  األهداف  أدرك 
إىل النفوذ الرتكي يف الداخل 
يف  السافر  وتدخلها  السوري، 
يف  املتزايد  الداخلية  الشؤون 

الشأن الداخلي السوري

״

״
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عليها  فرضتها  التي  الشروط  وبني  اإلقليمّية، 
في  عليها،  سلباً  ذلك  وارتداد  الكبرى،  القوى 
عليها  حصلت  التي  املكاسب  كّل  خسارتها 
لألراضي  احتاللها  إنهاء  بينها  ومن  في سوريّا، 

الّسوريّة، وخاّصة عفرين.

رؤيتها على  اجملدي في فرض  غير  13– اإلصرار 
الذي  النفاق  حجم  وانكشاف  الّدولّي،  اجملتمع 
متارسه في سوريّا، من خالل دعوتها إلى حلول 
مجتزأة، ال ترقى إلى مستوى إنهاء األزمة بالطرق 
وسوتشي  أستانه  اجتماعات  مثل  السلمّية، 
وكاّفة املؤمترات التي عقدتها املعارضة الّسوريّة 

حتت رعايتها.

توظيف  في  األمريكّية،  األمل  خيبة   –14
إيران في  متّدد  التركّي في كبح محاوالت  الّدور 
الّدولّي  الّتحالف  تركّيا على  وانقالب  املنطقة، 
إلى  وااللتفاف  “داعش”،  تنظيم  محاربة  في 
وفق  املعارضة  القوى  وهندسة  الكرد،  محاربة 

هذه الذّهنّية والتوّجه.

أطياف  كاّفة  على  املساومة  إمكانّية   –15
مع  تواصل  خطوط  وفتح  الّسوريّة،  املعارضة 

النظام، مبساعدة روسّيا.

16– تبّدل أدوارها، تبعاً لسياساتها املستندة 
املسلمني،  اإلخوان  نفوذ  تقوية  إلى  باألساس 
اجملتمع  على  فرضها  في  احلثيثة  ومحاوالتها 

الّدولّي، كطرف وحيد حلّل األزمة الّسوريّة.

في  االستخباراتّية  أجهزتها  نفوذ   –17
السياسّية  املعارضة،  هياكل  داخل  التغلغل 
مقتضيات  وفق  بها،  والتحكّم  والعسكريّة، 
الّسورّي،  اإلسالمّي  كاجمللس  التركّية،  املصالح 
اإلخوان  جلماعة  التابعة  الشرعّية  اجلهة 
اجمللس  أصدرها  التي  الفتوى  مثال  املسلمني، 
عفرين،  الحتالل  الزيتون”  “غصن  عملية  إبّان 
إنشاء  حيال  املسلمني  اإلخوان  بيان  وكذلك 

املنطقة اآلمنة في شمال سوريّا.

______________________

المراجع:

1– الّدور التركّي في سورّيا.. مجلة تكريت للعلوم السياسّية – بغداد.
زمة الّسورّية 

أ
2– علي حسين باكير، محّددات الموقف التركّي من اال

– معهد الدوحة، حزيران 2011.
زمة 

أ
اال ظّل  في  الّسورّية   – التركّية  العالقات  شاكر،  مولود  رنا   –3

السياسّية الّداخلية لسورّيا – مركز الّدراسات الّدولّية – بغداد 2014.
العربّية  جنة 

ّ
الل  – الّسورّيون  جئون 

ّ
والال سورّيا  في  النازحون   –4

لحقوق اإلنسان – مركز دمشق للّدراسات النظرّية والحقوق المدنّية.
5– صحيفة روناهي.

نباء.
أ
6– وكالة هاوار لال

الكويتّية  ي 
أ
الرا جريدة   – الّسورّية  زمة 

أ
واال تركّيا  دلي،  خورشيد   –7

ذار 2012.
آ
11 ا

نقرة للّتحالف الّدولّي – جريدة 
أ
8– ثائر عباس، بايدن يفشل في ضّم ا

وسط 23 نوفمبر 2014.
أ
الشرق اال

العثمانيّة في ثوب  الخالفة  تركّيا.. وهم  المسلمون في  9– اإلخوان 
غسطس 2014.

أ
إخواني، بّوابة الحركات اإلسالمّية ا

10– الّدعم التركّي للجماعات المسلحة في سورّيا، موقع االّتجاه.
11– صحيفة “جمهوريت” التركّية، ترجمة للعربّية.

يوتيوب 18  اإلسالمّية،  الخالفة  عاصمة  هي  تركّيا  القرضاوي:   –12
غسطس 2014.

أ
ب / ا

آ
ا

قناة  بسورّيا،  مطامعها  لتحقيق  التركمان  ورقة  تستخدم  تركّيا   –13
ول / نوفمبر 2015.

أ
سكاي نيوز عربّية 23 تشرين اال

زمة الّسورّية، دراسة للباِحثين: نور الشربجي 
أ
14– الّدور التركّي في اال

بحاث والّدراسات 2017.
أ
وُعال منصور، مركز دمشق لال

لين سياسّيين.
ّ
15– مجموعة مقابالت صحفّية مع ككّتاب ومحل

الثاني  تشرين   / نوفمبر   11 االلككترونّي،  سّيا  صدى  موقع   –16
.2018

ّيار 
أ
ا  / مايو   31 فيسك،  روبرت  مقال  اإلندبندنت،  صحيفة   –17

.2011
 / يناير   19 صويلو،  سليمان  تصريح  ناضول، 

أ
اال نباء 

أ
ا وكالة   –18

كانون الثاني 2019.
19– صحيفة التايمز، تركّيا حّررت رهائنها لدى داعش بصفقة تبادل، 

ّول 2014.
أ
ككتوبر / تشرين اال

أ
06 ا

سلحة، 
أ
باال داعش  نفط  تقايض  تركّيا  الّروسّية،  الّدفاع  وزارة   –20

ّول 2015.
أ
تلفزيون روسّيا اليوم، 02 ديسمبر / كانون اال

ق جرائم 
ّ
مم المّتحدة توث

أ
21– تقرير لجنة التحقيق الّدولّية التابعة لال

ذار 2019. 
آ
نباء ANF، 01 مارس / ا

أ
تركّيا في عفرين، وكالة فرات لال
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وضع  على  قائمٌة  األمريكية  السياسَة  إن 
وهناك  عقود،  قبل  واستراتيجيات  خطط 
فقد  االستراتيجية،  هذه  على  تاريخية  أمثلة 
العاملية  احلرب  بعد  االستراتيجي  احملفز  كان 
السوفيتي  بالتهديد  متثل  والذي  الثانية 
واخلطر الشيوعي، وبعد القضاء عليها اجتهت 
األصولية  تصوير  إلى  األمريكية  السياسة 
فقط  ليس  كتهديد   “ “اإلرهاب  اإلسالمية 
والعالم،  للغرب  أيضا  بل  املتحدة  للواليات 
املتمثلة  اجلديدة  االستراتيجية  وضع  مت  وبذلك 
باخلطر االصولي وذلك الستمرار التأييد والدعم 
املتحدة  للواليات  اخلارجية  للسياسة  الشعبي 

األمريكية. 

لتمثل  ستمبر  من  عشر  احلادي  أحداث  جاءت 

االستراتيجية األميركية في الشرق األوسط 

وكيفية تعاملها مع الملفات الشائكة في 

المنطقة

األمريكية  المتحدة  الوالياِت  إن 
قادرة  مرنة  استراتيجيًة  تمتلك 
وذلك  والتعديل،  التغيير  على 
حسب مصالحها، حيث لها إمكانيات 
عالمية من حيث القوة العسكرية 
والتطور  االستباقية  والخطط 
والقوة  والعلمي  التكنولوجي 
كافة  في  والتفوق  االقتصادية 
اليوم  وهي  والميادين،  المجاالت 
الكثيرة  بقدرتها  العالَم  تتزعم 
تتصدر  جعلها  والذي  والكبيرة 
الميادين، فهي دولة ال مثيل  كّل 
التاريخ من حيث السيطرة  لها في 

والتفوق العالمي. 

فؤاد منصور
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للقرن  العاملي  النظام  في صياغة  نقطة حتول 
الفرصة  أتاحت  أن  بعد  والعشرين  احلادي 
“احملفز  معايير  لتحديد  املتحدة  الواليات  أمام 
اإلرهاب  اإلسالمية“  األصولية  االستراتيجي 
العاملي من وجهة النظر األمريكية، والذي حتتاج 
اخلارجية  سياساتها  في  املتحدة  الواليات  إليه 
وخاصة في الشرق األوسط، والذي سمح بذلك 
األمريكية  املتحدة  للواليات  والتدخل  للتوسع 
منطقة  تعتبر  حيث  األوسط،  الشرق  في 
هامة،  استراتيجية  منطقة  األوسط  الشرق 
عليه  حتتوي  وملا  العالم  لتوسطها  ذلك  ويعود 
التحكم  يجعل  ما  هائل،  نفطي  مخزون  من 
االقتصادية  بسوقها  وأيضا  ونفطها  مبوقعها 
الواسعة مصدر حتكم بالقرار الدولي والهيمنة 
على السوق العاملية، وكذلك احلفاظ على بقاء 
العاملي واحليلولة دون  القيادة  أمريكا في مركز 
باجتاه  تدفع  أن  ميكن  لها  منافسة  قوى  ظهور 
نظام ثنائي القطبية أو متعدد القوى املتكافئة.

الشرق  في  األمريكية  االستراتيجية  أن  حيث 
في  العمل  على  االعتبار  بعني  تأخذ  االوسط 
كقوى  املنطقة  في  مكانتها  على  احلفاظ 
واحملافظة  الطاقة  مصادر  وتأمني  عظمى 
احلياة  شريان  بوصفه  املنطقة  نفط  على 
عليه  عملت  ما  وهذا  العالم،  في  االقتصادية 
أن  بعد  العراق  نفط  على  السيطرة  خالل  من 
كانت تسيطر على نفط اخلليج العربي وتأمني 
اخلليج  لدول  األسلحة وخاصة  بيعها  استمرار 
وضمان أمن وحماية دولة إسرائيل. وبعد القرار 
والذي تسبب  العراق  باالنسحاب من  األمريكي 
اعتمدت  واقتصادية،  عسكرية  بخسائر  لهم 
االستراتيجية  األمريكية  املتحدة  الواليات 
فيه  التدخل  دون  الصراع  إدارة  وهي  اجلديدة 
بشكل مباشر عن طريق ترك الصراعات احمللية 
يخدم  مبا  وتوجيهها  القصوى  أبعادها  تأخذ 
دراسة  خالل  من  وذلك  سيطرتها،  استمرارية 
في  املؤثرة  واألفكار  املنطقة  هذه  مجتمعات 
فقط  تنحصر  والتي  املنطقة  هذه  مجتمعات 

في التوجهات القومية والدينية. 

وتصدر  العربي  الشعبي  احلراك  حدوث  وبعد 
منها  اإلسالمية  )الدعوية  اجلماعات 
من  أعقبتها  التي  والتبعات  واملسلحة ( 
سوريا  في  خاصة  املنطقة  في  شاملة  فوضى 
والعراق ودخول أطراف دولية واستشعار الواليات 
والتدخل  الروسي،  للخطر  األمريكية  املتحدة 
إلى  دفعها  مما  األوسط،  الشرق  في  املتزايد 
الشرق  واالنهماك في قضايا  العودة من جديد 
خطر  أهمها،  أسباب  لعدة  وذلك  األوسط، 
اإلرهاب املنتشر في الشرق األوسط على األمن 
الداخلي األمريكي، باإلضافة إلى أمن اسرائيل، 
االحتاد  مثل  حلفائها  مصالح  حماية  أيضاً 
األوروبي واليابان، كما أن زيادة النفوذ الروسي في 
املنطقة ومحاوالت توسع روسيا االحتادية، ميكن 
أن يجعلها كسابق عهدها كاالحتاد السوفيتي، 
مما اضطر أمريكا للتدخل مرة أخرى في سوريا 
اإلرهاب، والهدف  وذلك حتت غطاء دولي حملاربة 
في  اإليراني  النفوذ  من  التقليل  وهو  اآلخر 

األمريكية  االسرتاتيجية  إن   
تأخذ  األوسط  الشرق  يف 
على  احلفاظ  االعتبار  بعني 
كقوى  ودورها  مكانتها 
وتأمني  املنطقة  يف  عظمى 
نفط  من  الطاقة  مصادر 
احلياة  شريان  بوصفه  املنطقة 
وهذا  العامل،  يف  االقتصادية 
ما عملت عليه من خالل السيطرة 
كانت  أن  بعد  العراق  نفط  على 
تسيطر على نفط اخلليج العربي 
وتأمني تصدير األسلحة وخاصة 
أمن  وضمان  اخلليج  لدول 

ومحاية دولة إسرائيل

״

״
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من  والتخفيف  روسيا  مساومة  وأيضا  سوريا 
وجودها في منطقة الشرق األوسط، ومنذ بدء 
احلراك الشعبي في سوريا وحتى اليوم مازالت 
أمريكيا تدير الصراع السوري دون قيامها بإنهاء 
شنتها  التي  الضربات  رغم  األسد  بشار  نظام 
سورية  مواقع  عدة  على  األمريكية  الطائرات 
فإنها تتعامل مع امللف السوري بحذر، فاملهمة 
األساسية للقوات األمريكية هي القضاء على 
داعش وتقليل النفوذ اإليراني في سوريا وبعدها 
سوريا  جتاه  األمريكية  االستراتيجية  تتسم 
دون  فيها  للعيش  مأهولة  آمنة  مناطق  بخلق 
صراعات ورسم مستقبل سوريا ونظام احلكم 
بشار  نظام  إنهاء  خيارات  عدة  خالل  من  فيها 
حسني،  وصدام  القذافي  طريقة  على  األسد 
وهذا مستبعد برأيي للتكلفة الباهظة ووجود 
معارضة من قبل قوى دولية متل روسيا والصني، 
دميقراطية  انتخابات  إجراء  هو  الثاني  واخليار 
يكون فيها األسد مستبعداً أو إبعاد األسد عن 

احلكم لتورطه بجرائم حرب ضد اإلنسانية. 

باالنسحاب  ترامب  الرئيس  تصريحات  ورغم 
األمريكي الكامل من سوريا إال أن االستراتيجية 
قوات  وجود  تتطلب  سوريا  في  األمريكية 
وخاصة  طويلة  لفترة  سوريا  في  أمريكية 
النفوذ  توسع  لعدم  وذلك  التنف  منطقة  في 
اإليراني مع احملافظة على أمن واستقرار إسرائيل 
ترك  عدم  وأيضا  اإليراني،  النفوذ  من  واخلليج 
سوريا للنفوذ الروسي فإن سوريا تعتبر منطقة 
فمن  األوسط،  الشرق  في  واستراتيجية  هامة 
األوسط  الشرق  يتم رسم مالمح  خالل سوريا 
يتم صياغة نظام عاملي جديد  وبالتالي  اجلديد 

من خالل سوريا. 

ما  استغالل  على  عملت  إيران  أن  املعلوم  ومن 
فراغ  من  العراق  في  األمريكي  التحرك  خلفه 
وما  العربي،  اخلليج  منطقة  في  استراتيجي 
في  فراغ  من  السوفيتي  االحتاد  انهيار  تركه 
أسيا الوسطى والقوقاز، لفرض مكانتها كقوة 
األيدلوجية  طموحاتها  حتقيق  بغية  إقليمية 

جيرانها  وتخويف  الهيمنة  في  وأطماعها 
كهدف على املدى القريب، ثم فرض سيطرتها 

على املنطقة كهدف على املستوى البعيد  

عموماً  والغرب  املتحدة  الواليات  فإن  وبالتالي 
من  أكثر  وفي  لها  حتدياً  التوجه  هذا  في  ترى 
موقع، وإنها رمبا تسعى إلى صياغة دور مركزي 
يكن  لم  إن  املنطقة،  في  إقليمية  كقوة  لها 
اإلقليمي  القوة  ميزان  في  جذري  تغيير  فرض 

لصاحلها. 

إن قلق واشنطن والقوى األوروبية واخلليج العربي 
النووي  وامتالك  بالتوسع  إيران  حيال طموحات 
األمريكية  اإلدارات  مختلف  لدى  يبرره  ما  له 
بإمكاناتها  إيران  يجعل  سوف  جهة  من  ألنه 
قوى  تصبح  أن  من  والعسكرية  االقتصادية 
املنطقة، وبالتالي تصبح  وزن في  ذات  إقليمية 
شؤون  على  األمريكية  للسيطرة  كابحة  قوى 

عملت  إيران  أن  املعلوم  من   
التحرك  خلفه  ما  استغالل  على 
من  العراق  يف  األمريكي 
منطقة  يف  اسرتاتيجي  فراغ 
انهيار  تركه  وما  العربي  اخلليج 
فراغ  من  السوفييت  االحتاد 
والقوقاز  الوسطى  آسيا  يف 
اقليمية  كقوة  مكانتها  لفرض 
يف  أطماعها  حتقيق  بغية 
جريانها  وختويف  اهليمنة 
ثم  القريب  املدى  على  كهدف 
املنطقة  على  سيطرتها  فرض 

كهدف على املستوى البعيد

״

״
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في  إيران  جناح  فإن  أخرى  جهة  ومن  املنطقة، 
برنامج  على  وحيازتها  اليورانيوم  تخصيب 
دخول  على  املنطقة  دول  يشجع  سوف  نووي 
مجال  في  خاصًة  النووية  احليازة  مجال 
وهو  البحثية،  غير  السلمية  النووية  القدرات 
ما ينتج عنة تأثيرات استراتيجية خطيرة على 
النووية،  األسلحة  تأثير  عن  تقل  ال  املنطقة 
األمريكية في  السياسة  ذلك ميكن وصف  مع 
هذا اجملال بسياسة الكيل مبكيالني، فمن جهة 
تضغط على إيران وتنعتها بكونها دولة تساند 
اإلرهاب وتضعها في دول محور الشر، ومن جهة 
أخرى جندها تغض النظر عن حليفها التقليدي 

لها  وتقدم  املنطقة  ) إسرائيل  ( بل  في 
توقع  لم  التي  وهي  الالزم  الدعم 

انتشار  حظر  معاهدة  على 
النووية وليست  األسلحة 

الوكالة  في  عضواً 
الدولية للطاقة الذرية 
ظل  وفي  وهكذا   ، 
على  اإليراني  اإلصرار 
النووية  السياسة  أن 
ثابتة  سياسة  هي 

كانت  مهما  تتغير  ولن 
األمريكية  الضغوط 

تبقى  عموما،ً  والغربية 
مفتوحة  األمريكية  اخليارات 

لردع  خيار  أي  استبعاد  عدم  على 
تؤكد  حيث  النووية،  طموحاتها  عن  إيران 
هذا  في  األمريكي  القومي  األمن  استراتيجية 
ملتزمة  املتحدة  الواليات  “إن  على  اجلانب 
عن  بعيدة  العالم  أسلحة  أخطر  بإبقاء 
العالم”،  في  خطورة  األشخاص  أكثر  أيدي 
العسكري ضمن  اخليار  إدراج  مت  اجملال  هذا  وفي 
القومي  األمن  الستراتيجية  األخيرة  الوثيقة 
سمي  ما  أحيت  التي  الوثيقة  تلك  األمريكي، 
“بعقيدة بوش“ وحق الواليات املتحدة بالقيام 
حالي  تهديد  أي  ضد  وقائية  عسكرية  بضربة 
سعت  كما  العظمى،  للقوى  مستقبلي  أو 
الواليات املتحدة في اجتاه العقوبات االقتصادية 

األمن  مجلس  خالل  من  خاصة  والدبلوماسية 
الدولي، فضاًل عن إحداث تغيير داخلي للنظام 
في طهران، حيث خصصت اخلارجية األمريكية 
الكونغرس لدعم  دوالر من  مبلغ  )75 ( مليون 
ووضعتها  طهران  في  الدميقراطية  اخلطوات 
تغيير  لسياسة  الفعلية  اخلطوات  إطار  ضمن 
اإليراني  الرد  كان  فقد  لذلك  ونتيجة  النظام، 
موازياً للسياسة األمريكية حيث أعلن الناطق 
باسم احلكومة اإليرانية غالم حسني الهام “إن 
ال  النووية  التكنولوجيا  على  احلصول  طريق 
قادرة  تكون  لن  التهديدات  وان  عنه،  عودة 
على إبعاد الشعب عن األهداف التي يسعى 
إليها” ، كما توعد غالم علي رشيد نائب 
تكون  أن  املسلحة  القوات  قائد 
بقوله  غزاة“  إيران “مقبرة 
املسلحة  القوات  “إن 
خالل  من  اإليرانية 
احلرب  في  خبرتها 
األرض  هذه  ستحول 
للغزاة  مقبرة  إلى 
يعتدي  من  ولكل 

عليها“.

متابعتنا  خالل  ومن 
اجملال  في  إيران  لسياسة 
كانت  أنها  نالحظ  النووي 
سياسة ذكية في كيفية التعامل 
مع القضية، فهي لم تغلق الباب أمام الدعوات 
ملفها  حول  مفاوضات  في  للدخول  اخملتلفة 
مفاوضاتها مع  كانت  اجلانب  هذا  النووي، وفي 
الثنائية  املفاوضات  عن  فضال  األوربي  االحتاد 
الوكالة  مع  مفاوضاتها  جانب  إلى  روسيا  مع 
الدولية للطاقة الذرية. ومن هنا فإن إيران كانت 
للوصول  الوقت  كسب  سياسة  على  تعتمد 
واملتمثلة  برنامجها  من  احلاسمة  املرحلة  إلى 

بتخصيب اليورانيوم وهو ما مت فعال. 

البرنامج  إن  القول  ميكن  تقدم  ما  على  بناًء 
النووي اإليراني دخل مرحلة الالعودة، مبعنى ال 

تشمل 
العقوبات األمريكية 

على إيران مختلف القطاعات 
االقتصادية والمالية والصناعية، 

وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر 
مصدر الدخل األساسي للعمالت الصعبة 
التي تحتاجها إيران وتهدف أمريكا من 

ورائها إجبار إيران على الموافقة 
على عقد صفقة جديدة ووقف 

نشاطاتها والحد من نفوذها 
في المنطقة
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كانت  البرنامج مهما  إيقاف  باستطاعته  أحد 
األساليب والضغوط التي ميارسها، وقد توصلت 
إيران مع مجموعة “5+1” التفاق ينظم رفع 
عقود،  منذ  طهران  على  املفروضة  العقوبات 
واستيراد أسلحة مقابل  بتصدير  لها  ويسمح 
منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة 
مواقعها النووية، ويأتي استكماال التفاق لوزان 
عشر  اثنا  مدى  على  املفاوضات  امتدت  والذي 
عام، ولكن الرئيس ترامب أعلن في مساء الثامن 
املتحدة  الواليات  خروج   2018 لعام  أيار  من 
كان  واحد،  كطرف  االتفاق  هذا  من  األمريكية 

بدوره حدثاً تاريخياً.

لالتفاق  بدياًل  ترامب  يقدم  ولم   
مساء  أعلن  عندما  النووي 

أميركا  خروج  الثالثاء، 
استعجل  بل  منه،  فوراً 
األميركية  الشركات 
مع  عقودها  إلنهاء 
 90 غضون  في  إيران 
إلى 180 يوماً فقط، 
االتفاق  في  أن  مع 
املذكور بنوداً ال تسمح 

من  باخلروج  طرف  ألي 
املعاهدة قبل 45 يوماً من 

موعد صدور قرار االنسحاب. 

من  الرابع  في  املتحدة،  الواليات  بدأت 
بتطبيق   ،2018 الثاني  تشرين   / نوفمبر 
ظل  في  بالنفط  الغنية  إيران  على  عقوبات 

أوضاع اقتصادية صعبة متر بها البالد 

مختلف  األمريكية  العقوبات  وتشمل 
والصناعية،  واملالية  االقتصادية  القطاعات 
مصدر  يعتبر  الذي  النفط  قطاع  رأسها  وعلى 
التي  الصعبة  للعمالت  األساسي  الدخل 
حتتاجها إيران، ويرى ترامب أن الضغط االقتصادي 
صفقة  عقد  على  املوافقة  على  إيران  سُيجبر 
وأن  “اخلبيثة”،  نشاطاتها  وقف  وعلى  جديدة 
عداء  من  يزيد  املنطقة  في  إيران  نفوذ  توسع 

بالنسبة  إيجابي  عامل  يشكل  مما  لها  العرب 
جتاههم  الكراهية  تخفيف  من  لإلسرائيلني 
بالقضية  واهتماماتهم  العرب  أنظار  وحتول 
النفوذ  تزايد  ذلك مواجهة  وبدل  الفلسطينية 
اإليراني في املنطقة. وقد جنحت االستراتيجية 
األمريكية بهذ االجتاه من خالل التقارب العربي 
وزراء  رئيس  بزيارة  تكلل  والذي  اإلسرائيلي 
اسرائيل بنيامني نتانياهو لسلطنة عمان، ومن 
حتالف  تشكيل  املستقبل  في  املستبعد  غير 
املنطقة،  في  إيران  توسع  جتاه  عربي  إسرائيلي 
اخملاوف  فإن  املنطقة  في  إيران  نفوذ  توسع  ومع 
في  األمن  أهمية  أن  رغم  تتصاعد  اخلليجية 
االستراتيجية  للمصالح  اخلليج  منطقة 
ألسباب  يعود  وذلك  األمريكية، 

اقتصادية.

يقع  إذ   . باألساس.   
احتياطي  من   %54
و  العالم،  في  النفط 
احتياطي  من   %40
الطبيعي  الغاز 
اخلليج  منطقة  في 
التطورات  وبسبب 
االقليمية،  السياسية 
استقرار  بني  ارتباط  فثمة 
وتعافي  اخلليج  في  السوق 
األمر  األمريكي،  الشريك  اقتصاد 
املتحدة  الواليات  بني  العمل  أهمية  الذي طرح 
اإلصالح  لتعزيز  التعاون  مجلس  دول  مع 
العالقات  زيادة  عن  فضاًل  والتنويع،  االقتصادي 
التجارية والعسكرية ملساعدة دول اخلليج في 
مواجهة التحديات االقتصادية واألمنية املتزايدة 
هذه  أن  إال  التوسعية.  إيران  أطماع  ظل  في 
االستراتيجية لن تدوم طويالً في ظل الطوفان 
الشعبي الذي يجتاح العالم العربي والذي قد 
منهم  يتطلب  والذي  اخلليج  أمراء  عروش  يهز 
ضرورة التغيير وفتح مناخ احلريات والدميقراطية، 
وأن مسألة بقاء القواعد األمريكية في اخلليج 
أن  الفترة املستقبلية، بحيث  يبقى في  لن  قد 

المسألة 
الكردية كانت وال تزال 

من المسائل المستعصية دون 
التوصل إلى حّل أو اعتراف بالوجود 

الكردي، وقد تجسد ذلك بوضوح في 
دستور الجمهورية التركية حيث تجاهل 

هذا الدستور وجود الشعب الكردي 
وحقوقه، ولم يشر ال من قريب 

وال من بعيد إلى المواطنين 
الكرد وحقوقهم
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كونها  الصني  باجتاه  أصبح  األمريكي  االهتمام 
بقاء  مع  العالم،  جتتاح  قادمة  اقتصادية  قوة 
في  األمريكية  املتحدة  الواليات  استراتيجية 
إدارة الصراعات في الشرق األوسط. وال استبعد 
أيضاً قيام الواليات املتحدة األمريكية ببناء قوى 
عسكرية واقتصادية قوية في الشمال السوري 
وذلك ملواجهة مخاطر إيران وتركيا املستقبلية 
مما يفسر أن بقاء القواعد األمريكية في اخلليج 
لن يدوم طويالً إال إذا وجد عامل اقتصادي جديد 
إنشاء  في  اخلليجية  الصحراء  استثمار  مثل 

الطاقة الشمسية 

عوامل  أهم  إحدى  باملستقبل  تعتبر  والتي 
االستراتيجية  ذكر  ميكننا  وال  الطاقة،  مصادر 
نوصف  أن  دون  األوسط  الشرق  في  األمريكية 
الكثير  التركية، حيث يرى  العالقات األمريكية 
األمريكية  العالقات  واحملللني  الباحثني  من 
على  املبني  االستراتيجي  بالتحالف  التركية 
ويرى  املصالح،  تشعب  بفعل  راسخة  أسس 
بالثبات  يتميز  ال  قلق  التحالف  هذا  أن  آخرون 
والهبوط  الصعود  حاالت  بفعل  واالستقرار 
حقب  في  البلدين  بني  العالقة  بها  مرت  التي 
مختلفة، وان الواليات املتحدة األمريكية تنظر 
إلى تركيا في إطار التوازن الدولي واستراتيجية 

الهيمنة، وباملقابل فإن

من  بأكثر  املتحدة  الواليات  إلى  تنظر  تركيا   
عني، فهي حليف ال ميكن االستغناء عنه. 

اجلغرافي  وموقعها  العسكرية  تركيا  قوة  إن 
جتعل  وآسيا  أوروبا  بني  كجسر  االستراتيجي 
منها كنزاً ال يقدر بثمن لكل من االستراتيجية 
الناتو. ومن  وحلف  املتحدة  للواليات  الدفاعية 
بالتأكيد  هو  الكنز  هذا  على  احلفاظ  فإن  ثم 
تركيا  أن  وخاصة  أمريكية  قومية  مصلحة 
تكون مبحاذة روسيا، فتاريخياً مت استثمار موقع 
الشيوعي  النفوذ  من  للحّد  اجلغرافي  تركيا 

حتى انهيار االحتاد السوفياتي. 

سياسية  للغرب  التركية  التبعية  تكن  ولم 

ضمان  على  أيضا  يعمل  الغرب  كان  فقط، بل 
بشكل  واعتمادها  له،  اقتصاديا  تركيا  تبعية 
دائم على معوناته ومساعداته وعدم امتالكها 
على  قادر  أو  قوي  اقتصاد  بناء  على  القدرة 
شكلت  فقد  الغربية،  االقتصاديات  منافسة 
تركيا بحكم موقعها اجليوسياسي املتميز رأس 
أواسط  في  األمريكية  املصالح  لتحقيق  حربة 
الشرق  منطقة  وعموم  والقوقاز  آسيا  وغرب 
التحالف  مع  دورها  في  سيما  وال  األوسط، 
التسعينيات  بداية  في  العراق  ضد  الدولي 
واشتراكها في التحالف الدولي ضد اإلرهاب في 
أرسلت 1200 من جنودها  أفغانستان، حيث 
للمشاركة مع قوات “ايساف“ هناك، وال ننسى 
أيضا املوقف التركي احليادي من موضوع احلرب 
سنوات  ثمان  استمرت  التي  العراقية  اإليرانية 
على الرغم من قدرة أنقرة على لعب دور مهم 
حيال  سياستها  أن  إال  احلرب،  هذه  وقف  في 
التي  األمريكية  األجندة  مع  تطابقت  املوضوع 
كانت فيما يبدو راغبة في إطالة أمد هذه احلرب 
عام 2003  في  أنه  زمنية، إال  مدة  أطول  إلى 
األمريكية  للقوات  السماح  تركيا  رفضت 
اجتياح العراق ورفضت أيضاً املشاركة في هذه 
احلرب، وتعود أسباب عدم مشاركة تركيا لهذه 
أنها  األسباب  هذه  وأهم  أسباب  لعدة  احلرب 
والسياسي  اجلغرافي  موقعها  خسارة  تريد  ال 
واالقتصادي جتاه دول وشعوب املنطقة العربية. 

إال أن املسألة الكردية كانت والتزال من املسائل 
اعتراف  أو  حّل  إلى  التوصل  دون  املستعصية 
دستور  في  ذلك  جتسد  وقد  الكردي،  بالوجود 
عام  بدستور  املعروف  التركية  اجلمهورية 
واضحة،  بصورة  الكمالية  التوجهات   1924
فقد جتاهل هذا الدستور وجود الشعب الكردي 
إلى  بعيد  أو  قريب  من  يشر  لم  و  حقوقه،  و 
املوقف  هذا  أن  املؤسف  من  الكرد.  املواطنني 
لم يقتصر على الدستور التركي األول الذي أقر 
بعد أقل من عام من قيام النظام اجلمهوري في 
البالد، بل أن دستوري عام 1961 وعام 1982، 
و ال زال األخير معمواًل به حتى يومنا هذا رغم 



العدد 44 -آذار/ مارس  2019

الشرق األوسط الديمقراطي

101

التعديالت الكثيرة التي جرت على بنوده، عامال 
املواطنني الكرد بنفس الروحية، فكل من يلقي 
ال  التركية  الدساتير  بنود  على  سريعة  نظرة 
من  أكثر  وجود  رغم  األتراك  غير  تركيا  في  يرى 
املسؤولني  باعتراف  ودينية،  قومية  أقلية   32
دستور  من  فاملادة  )88 (  األتراك،  الرسميني 
أتراكاً، فيما  البالد  عام 1924 اعتبرت سكان 
اللغة  نفسه  الدستور  املادة  )2( من  أعلنت 
التركية لغة رسمية وحيدة في البالد، وأنكر 
كثاني  الكرد  وجود  حقيقة  بذلك  الدستور 
قومية  أقليات  عن  فضاًل  البالد  في  قومية 
مهمة كالعرب و الالظ والشركس واليونانيني 
و السريان واألرمن وغيرهم، كما تتحدث بنود 
التركي ( فقط  الدستور األخرى عن  )املواطن 
املسألة  هذه  بدياًل عن  )مواطن تركيا(. وتثير 
التركية  للدولة  العرقية  التسمية  إشكالية 
نفسها والتي تتناقض كلياً مع حقيقة ضّمها 
ألوطان وشعوب وثقافات عديدة من بينها الكرد 
و األرمن و اليونانيني و غيرهم، وتبرز هذه املسألة 
الفرض الظالم للهوية التركية الواحدة وبصورة 
الغنية  الواسعة  اجلغرافيا  هذه  على  قسرية 
األصيلة، وكل  اإلنسانية  والثقافات  باحلضارات 
ذلك في ظل صمت دولي عن القضية الكردية 
حدود  ألبعد  انظلم  الذي  الكردي  والشعب 

الظلم والقهر. 

امتّد  بل  تركيا  مستوى  على  ذلك  يكن  ولم 
تركيا  عارضت  وقد  وإيران،  وسوريا  العراق  إلى 
قوات  لدعمها  األمريكية  املتحدة  الواليات 
التي إحدى فصائلها قوات  الدميقراطية  سوريا 
احلماية الكردية والتي تصنفها تركيا باإلرهاب، 
وقد  أمريكي.  تركي  خالف  بذور  بذلك  ليبدأ 
رغم  القوات  لهذه  األمريكي  الدعم  استمر 
قيام تركيا باحتالل عفرين وفي ظل هذا الدعم 
املقبول نوعاً ما للقوات سوريا الدميقراطية من 
قبل بعض األطراف الغربية مما يجبر تركيا على 
تغيير التحالفات في املستقبل، فقد جند حتالفاً 
بشكل  السوري  النظام  مع  األتراك  قبل  من 
مباشر مع وجود تصريحات تركية لوجود تعاون 

أمني مع النظام السوري في سبيل إنهاء قوات 
وجود شبه حتالف  الدميقراطية في ظل  سوريا 
تكتكي ما بني تركيا وروسيا وإيران، وقد يصبح 
توسعت  إذا  باملستقبل  استراتيجياً  حتالفاً 
أرى  أنني  على  تركيا؛  مع  األمريكية  اخلالفات 
املتحدة  للواليات  تركيا هي حليٌف أساسي  أن 
وبالتالي  عنه،  االستغناء  ميكن  ال  األمريكية 
رغم  املتحدة  للواليات  مدلل  طفٌل  هي  تركيا 
اخلالفات  هذه  ومن  اختالفات،  من  بينهم  ما 
قضية القّس األمريكي الذي مت اعتقاله بتاريخ 
تركيا  في   2016 ديسمبر   / األول  كانون   9
اإلرهاب، ووجهت  ومساعدة  التجسس  بتهمة 
تتضمن  برونسون  إلى  التهَم  التركية  احملاكم 
روابط مزعومة مع نشطاء أكراد وأنصار املعارض 
التركي فتح اهلل غولن، وجاء ذلك بعد محاولة 
االنقالب الذي حصل في تركيا، لتفرض الواليات 
املتحدة األمريكية عقوبات على مسؤولني بدولة 
حليفة في الناتو. القرار، الذي صدر يوم األربعاء 

العسكرية  تركية  قوة  إن   
كجسر  االسرتاتيجي  وموقعها 
منها  جتعل  وآسيا  أوروبا  بني 
من  لكل  بثمن  يقدر  ال  كنزًا 
للواليات  الدفاعية  االسرتاتيجية 
ومن  الناتو  وحلف  املتحدة 
الكنز  على  احلفاظ  فإن  ثم 
قومية  مصلحة  بالتأكيد  هو 
أمريكية وخاصة أن تركية تكون 
مت  فتارخييًا  روسيا  مبحاذاة 
استثمار موقع تركية اجلغرايف 
للحد من النفوذ الشيوعي حتى 

انهيار االحتاد السوفييت

״

״
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األول من أغسطس / آب لعام 2018، يفرض 
عقوبات على وزير العدل عبد احلميد غول ووزير 
الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز 

القس األمريكي أندرو برانسون في تركيا 

إذ  األمريكي،  البيان  على  أنقرة  رد  يتأخر  ولم 
سرعان ما أصدرت اخلارجية التركية بياناً دعت 
فيه اإلدارة األمريكية “للتخلي عن هذا القرار 
رد  هناك  “سيكون  أنه  وأضافت  اخلاطئ 
أي  يخدم  لن  الذي  العدائي  املوقف  هذا  على 

هدف.”

وجاء اخلالف األخير بني أنقرة وواشنطن تتويجاً 
امللفات  من  عدد  حول  اخلالفات  من  لسلسلة 
تظل  أن  وينتظر  بعد،  حتسم  لم  التي  الهامة 
مصدراً للتوتر بني اجلانبني لفترة طويلة قادمة، 
أولى هذه امللفات مثل ما قمنا بذكره أعاله هو 
سوريا،  في  األكراد  للمقاتلني  األمريكي  الدعم 

وحتديداً وحدات حماية الشعب التي متثل القوة 
األساسية في قوات سوريا الدميقراطية، ويرجع 
هذا الدعم إلى اعتماد واشنطن على املقاتلني 
الدولة  بتنظيم  يعرف  ملا  التصدي  في  األكراد 
اإلسالمية  ) داعش  ( من جانب، وحاجتها إلى 
تتصدى  سوريا  شمال  في  لها  موالية  قوات 
آخر،  جانب  من  االيراني   - الروسي  للنفوذ 
فيه  يشكل  بسوريا  مرتبط  آخر  ملف  وهناك 
تباين لوجهات النظر بني أنقرة وواشنطن، وهو 
التنسيق بني تركيا وروسيا وايران في إطار اتفاق 
محددة  مناطق  في  التصعيد  خلفض  آستانا 
الكبير  التقارب  على  عالوة  هذا  سوريا،  في 
مثل  حيوية  مجالت  في  وأنقرة  موسكو  بني 
السالح  تركيا من  الطاقة ومشتريات  مشاريع 
املسؤولني  حفيظَة  يثير  ما  وهو  الروسي، 
األمريكيني، وتبقى مشكلة أخرى معلقة، وهي 
جولن  اهلل  فتح  اإلسالمي  الداعية  مشكلة 
في  بالضلوع  التركية  السلطات  تتهمه  الذي 
محاولة االنقالب الفاشلة التي وقعت في 15 
يوليو / متوز. 2016 وتطالب أنقرة السلطات 
األمريكية بتسليم جولن، الذي يقيم في والية 
بنسلفانيا األمريكية، وهو ما ترفضه واشنطن. 
القس  مع  جولن  مبادلة  أردوغان  واقترح 

االمريكي، وهو اقتراح ترفضه واشنطن. 

وعند احلديث عن محاولة االنقالب الفاشلة، ال 
يتوقف اخلالف حول دور جولن في دعم االنقالب، 
حسب ما تقول أنقرة، بل تكررت االتهامات في 
األمريكية  للمخابرات  التركية  اإلعالم  وسائل 
بأنها كانت وراء محاولة االنقالب الفاشلة، وأن 
تركيا  في  قاعدة “أجنيرليك“ اجلوية، املوجودة 
التخطيط  مركز  كانت  الناتو،  حللف  والتابعة 

لهذا االنقالب. 

وامللفات  البلدين،  بني  اخلالفات  هذه  كّل  أّما 
أنقرة  رؤية  تتباين فيها بوضوح  التي  الشائكة 
وواشنطن، ال يتوقف اجلدل حول عالقة اجلانبني 
هذه  مستقبل  عن  األسئلة  بعض  ونطرح 
والواليات  تركيا  عالقة  حتولت  هل  العالقة، 

احتياطي  من   %54 يقع 
و40%من  العامل  يف  النفط 
يف  الطبيعي  الغاز  احتياطي 
وبسبب  العربي،  اخلليج  منطقة 
اإلقليمية  السياسية  التطورات 
السوق  استقرار  بني  ارتباط  فثمة 
اقتصاد  وتعايف  اخلليج  يف 
الذي  األمر  األمريكي  الشريك 
الواليات  بني  العمل  أهمية  طرح 
لتعزيز  اخلليج  دول  مع  املتحدة 
والتنويع  االقتصادي  االصالح 
التجارية  العالقات  زيادة  عن  فضال 
اخلليج  ملساعدة  العسكرية 

ملواجهة التحديات االقتصادية

״

״
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خالف  الى  مستقر  حتالف  من  املتحدة 
متصاعد؟

هامة،  ملفات  حول  اجلانبني  بني  التباين  هل 
مثل دعم واشنطن ألكراد سوريا، سيؤدي إلى 
أن تتجه تركيا أكثر  تعميق اخلالف؟وهل ميكن 
أثر  الناتو؟ وما  حلف  من  موسكو، وتخرج  إلى 
والعراق؟  سوريا  في  األوضاع  على  اخلالف  هذا 
السوري؟  النظام  مع  تركياً  حتالفاً  سنرى  وهل 
أوروبا ؟  مع  التركية  العالقة  وما هو مستقبل 
حتالفت  إذا  لتركيا  العربية  الدول  نظرة  وماهي 
املعارضة  السوري ؟ وما هو موقف  النظام  مع 
السورية من العالقة التركية مع إيران وروسيا؟ 
النظام  مع  تركي  حتالف  حصل  حال  وفي 
من  السورية  املعارضة  موقف  هو  ما  السوري 

هذا التحالف ؟

في  جدلية  مجرد  األسئلة  هذه  تبقى 
اإلقليمية  الدول  مع  تركيا  مستقبل عالقات 
والدولية وذلك مبنية على مستقبل العالقة 

التركية األمريكية. 

يف اخلتام :

بأهمية قصوى  األوسط  الشرق  تنفرد منطقة 
أهمية  من  لها  الكبرى، ملا  الدول  في حسابات 
اإلقليمي  السياسي  املشهد  في  استراتيجية 
مواردها  غنى  من  به  تتمتع  وملا  والعاملي، 
وموارد  والغاز  النفط  رأسها  وعلى  الطبيعية 
اجلذب  عناصر  أهم  من  وهي  اخملتلفة،  الطاقة 
ال  وصراعاتها،  الدول  نفوذ  تستقطب  التي 
إلى  باإلضافة  األوسط  الشرق  منطقة  سيما 
وسط  في  املتميز  واملوقع  الشرق  جغرافية 
العالم، وما يُشرف عليه من ممرات مائية، فقد 
شكلت املنطقة نقطة استقطاب استراتيجية 
التي  الدول  من  لعديد  طويلة  سنوات  منذ 
على  صراع  في  محموم  سباق  في  تتنافس 
مصادر الطاقة ومناطق النفوذ اإلستراتيجية. 

انهيار  عقب  دورها  بتقلص  روسيا  شعور  بعد 

جديد  دولي  نظام  ووالدة  السوفيتي،  االحتاد 
بزعامة الواليات املتحدة التي تصرفت باعتبارها 
اآلن،  حتى  العالم  في  الوحيدة  األعظم  القوة 
خالل  خاصة  جلية  التفردية  هذه  بدت  وقد 
تسعينيات القرن املاضي، ولكن منذ تولي بوتني 
تتجلى  بدأت  األولى،  للمرة  السلطة  مقاليد 
إلى  وتتجه  الروسية،  الطموحات  عن  الغيوم 
منها  قريبة  العالم  من  استراتيجية  مناطق 
إقليمياً، لفرض نفوذها ومحاولة السيطرة على 
زمام األمور واملشاركة في حل القضايا واألزمات 

الدولية. 

وقد استغلت روسيا منطقة الشرق األوسط مبا 
فيها من صراعات داخلية، وتطورات بسبب ثورات 
الربيع العربي، باإلضافة إلى سياسة االنسحاب 
التي اتبعتها الواليات املتحدة األمريكية، بسبب 
التي  الداخلية واخلسارة  اإلقتصادية  املشكالت 
تغير  أمريكا  والذي جعل  العراق  بها في  منيت 
من استراتيجيتها بإدارة الصراع من اخلارج دون 
صعود  وكذلك  مباشر،  بشكل  فيه  التدخل 
الواليات  تهدد  مرعبة  اقتصادية  كقوة  الصني 
املتحدة األمريكية، التي جعلتها تتجه إلى دول 
شرق آسيا والتعاون معهم، بعيداً عن صراعات 
العسكرية  والتدخالت  األوسط،  الشرق 
وبدأت  سوريا.  مثل  الدول  بعض  في  الطاحنة 
روسيا بالتقرب إلى الدول الشرق األوسطية عن 
العقود االقتصادية، وصفقات األسلحة،  طريق 
باإلضافة إلى التدخل العسكري في سوريا إلى 
جانب االقتصادي والدبلوماسي، راجية استمرار 
السياسة األمريكية جتاه الشرق األوسط، وهذا 
أن  ميكن  األوسط  الشرق  في  الروسي  التدخل 
يُحدث تغيرات جذرية في هيكل النظام الدولي، 
وقد نشهد والدة نظام عاملي جديد وخاصة مع 

صعود الصني كقوى اقتصادية قادمة. 
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حول  اجلدَل  األمريكي  الرئيُس  حسَم 
انسحاَب  ال  أن  وقرر  سوريا،  من  االنسحاب 
عدة  بعد  وذلك  آخر،  إشعار  وحتى  اآلن  كامل 
أشهر من النقاشات واحلوارات والتكهنات حول 
والتهديدات  األمريكي  والدور  املنطقة  مصير 
واخليارات  املنطقة،  باجتياح  املتتالية  التركية 
شمال  في  املعلنة  الذاتية  لإلدارة  املتاحة 
قرارَ  أن  األمر  في  امللفت  لكن  سوريا.  شرقي 
االنسحاب جاء بعد مكاملة هاتفية مع أردوغان، 
أُعلن بعد أن نشرت وكالة  وكذلك قرار البقاء 
أناضول التركية بأن ترامب وأردوغان بحثا سبل 
للمنطقة  املستقبلية  والترتيبات  االنسحاب 

اآلمنة احملتملة كما ادّعت. 
ترامب  أن  أهمها  عدة  دالالٌت  األمر  ولهذا 
نفوذ  منطقة  من  مهّم  جزٌء  تركيا  بأن  يرى 

 على النفوذ 
ُ

أمريكا، روسيا والصراع

في سوريا

بين  المقارنة  الصعب  من 
في  والروسي  األمريكي  النفوذ 
أجندة  منهما  لكل  ألن  سوريا 
تملك  وروسيا  مصالحهم،  تحقق 
في  األمور  زمام  على  السيطرة 
تواجد  لها  وأمريكا  المنطقة, 
فعلي ومؤثر في البادية السورية 
أن  خاصة  سوريا،  شرقي  وشمال 
بثرواته  الغني  السوري  الشمال 
وغيرها  وغاز  نفط  من  الباطنية 
والباطنية,  الزراعية  الثروات  من 
المنطقة  هذه  أهمية  من  يزيد 
استراتيجيًا من الناحيتين السياسية 

والعسكرية

حسين عمر
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في  وتأثير  املنطقة  على  تاثير  ولها  أمريكا 
ضعف أو تقوية ذلك النفوذ، على الرغم من أن 
املتنامي  الروسي  النفوذ  بني  متأرجحة  تركيا 
الرؤية  في  وضوح  من  يعاني  الذي  واألمريكي 

والهدف. 
الوسائل  أحَد  السورية  املقتلُة  كانت  لقد 
املهمة التي أيقظت احلرَب الباردة من سباتها 
الذي  الشرقي  والقطب  الغربي  القطب  بني 

بقي فترة دون حراك كما ذكرنا. 
على  الدائرة  احلرب  في  االنخراُط  كان  لقد 
التي  اخليارات  إحدى أصعب  السورية  الساحة 
املتعدة  االنتكاسات  بعد  أوباما  إدارةُ  اتخذتها 
دول  في  الداخلية  الصراعات  في  الدخول  من 
مختلفة، ولم يكن من السهولة بسبب ذلك 
في  املباشرة  العسكرية  املشاركة  قرار  أخذ 
أن  حرٍب ال أحد يستطيع تقدير خوامتها، كما 
املنخرطني فيها مجموعٌة من الناس ملكتهم 
والسياسية  والطائفية  املذهبية  أحقادهم 

يتم  ما  كّل  وتدمير  البعض  على  لالنقضاض 
لهذا الطرف أو ذاك.

على  الفعلي  بالتدخل  الروُس  يباِل  لم 
في  لها  حربية  قاعدة  وجود  من  الرغم 
طرطوس، ولم تبِد أيَّ موقٍف واضح إلى جانب 
أن  املقتلة، كما  األولى من  األعوام  النظام في 
األمريكان حتركوا عن طريق دائرة االستخبارات 
التركية  االستخبارات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
أسسوا  واألردنية,  والقطرية  والسعودية 
غرفتني إحداهما في عّمان واألخرى في عينتاب 
الذين  املقاتلني  وتسليح  تدريب  على  لإلشراف 

يرغبون باالنخراط في احلرب الدائرة. 
كانت روسيا حتى ذلك احلني متفرجة حتاول 
وحّل  اخلارجية  بالديون  املثقل  اقتصادها  مللمَة 
مشاكلها مع جورجيا وأوكرانيا املدعومتني من 

الغرب. 
على  داعش  اإلرهابي  التنظيم  هجوم  مع 
املدينة  من  ألحياء  واحتاللها  كوباني  منطقة 
بعد مقاومة بطولية لوحدات حماية الشعب 
الهجوم  الفردية  باألسلحة  قامت  التي  واملرأة 
التي  األسلحة  أنواع  املعزز مبختلف  الداعشي 
السوري  النظام  ثكنات  من  عليها  استولت 
استطاعت  ذلك  من  وبالرغم  والعراقي، 
تصدوا  الذين  املقاومني  من  قليلة  مجموعة 
جزٍء  على  احلفاظ  في  يستميتوا  أن  للدواعش 
من املدينة وأن يكبدوا اإلرهابيني خسائرَ كبيرة، 
مما حدى بأمريكا التي قررت مساعدة املقاومني 
جواً، وبهذا دخلت الوالياُت املتحدة بعد أكثر من 
فعلي  بشكل  البطولية  املقاومة  من  شهرين 
في االزمة السورية، وحتى حينها كانت روسيا 
التصريحات  من  بالرغم  بالنفس  النأي  حتاول 
الروسي  الدعم  عن  للعلن  تظهر  بدأت  التي 

للنظام في دمشق. 
بأن  التذكير  يجب  اجلزئية  هذه  وفي 
الروسي  التدخل  ضد  يكونوا  لم  األمريكيني 
اإليراني  النفوذ  من  للتقليل  وذلك  املباشر 
لها،  التابعة  امليلشيات  خالل  من  املتصاعد 
وكذلك مقاتلي حزب اهلل الذين ساندوا النظام، 
ولوالهم لسقط النظاُم قبل التدخل الروسي 

  التواجد الروسي يف سوريا 
سباتها  من  الباردة  احلرب  ايقظ 
والشرقي  الغربي  القطبني  بني 
اآلمد  طويلة  معاهدة  بتوقيع 
السوري  النظام  وبني  بينه 
جمال  يف  استثمارات  تتضمن 
والفوسفات  والغاز  النفط 
الساحل  على  وقواعدعسكرية 
عسكرية,  وصفقات  السوري, 
جمال  يف  آخرى  واستثمارات 
الكهربائية,  والطاقة  البناء 
اخلدمات  تقديم  إىل  بإلضافة 
والنقل  التحتية   البنية  يف 

واملواصالت.

״

״
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اخلجولة  اجلوية  باملساندة  بدأ  الذي  املباشر 
من  املسلحة  اجملموعات  تقّدم  متنع  لم  والتي 
التقدم الحتالل مناطق أخرى حتى مت محاصرة 
إلى  الروس  دفع  داخل دمشق، وهذا ما  النظام 
إدخال اجليش الروسي والبدء مبعارك مع اجليش 
دمشق،  حلماية  اإليرانية  واملليشيات  السوري 
النظام  بيد  بقيت  التي  الساحل  وكذلك مدن 
للتنظيمات  بيئة مساعدة  وجود  عدم  بسبب 

اإلسالمية الراديكالية فيها . 
انخرطت أكبرُ قوتني نوويتني في العالم في 
صراٍع داخلي حتّول إلى صراع إقليمي ودولي ، من 
للمجموعات  الداعمة  اإلقليمية  الدول  جهة 
الراديكالية كداعش وجبهة النصرة والكتائب 
التوحيد  لواء  املسلمني،  لإلخوان  التابعة 
وغيرهم من اجملاميع املسلحة التي تؤمتر بأوامر 
اآلخر،  بشكل  الغرب  يدعمهم  قطرية،  تركية 
الى  وصل  الذي  النظام  املقابل  الطرف  وفي 
حافة الهاوية لوال التدخل الروسي واالستدارة 
للطائرة  إسقاطها  مع  حصلت  التي  التركية 
الروسية والتي نتجت عنها عقوبات اقتصادية 
لالعتذار  أردوغان  دفع  مما  روسية،  ودبلوماسية 
ومن ثم وضع أولى خطوات التفاهم مع روسيا 

  . في سوريا على طاولة احلوار
منُع  هو  التركي  الهدَف  بأن  روسيا  أدركت 
الشعب الكردي من استرداد حقوقه في سوريا، 
كما أن القيادة الروسية استنتجت بأن اردوغان 
للعالم اإلسالمي  أن يُظهرَ  يريد  االستعراضي 
الذي يكره أمريكا والغرب بأنه بطُل هذا الزمان 
واملدافع الصلب عن قيمهم التي تتناقض مع 

قيم الغرب العلمانية. 
استطاعت القيادةُ الروسية االستفادةَ من 
ذلك وعقدت معه عدة صفقات اقتصادية ومن 
ثم حتالفت معه في سبيل املساعدة في إخراج 
من  باستخباراته  املرتبطة  املسلحة  اجملاميع 
روسيا  حققت  وبهذا  بسوريا،  عديدة  مناطق 
انتصاراٍت كبيرة بفضل مساعدة ) السلطان ( 
وزعيم إخوان املسلمني والقائد العام لثورجية 

سوريا. 
األرض  على  املعادلة  تغيرت  وبفضله 

السورية وتبدلت معها االستراتيجية الروسية 
وزاد  السوري،  امللف  مع  التعامل  بخصوص 
مساعداً  عامالً  كان  أن  بعد  الروسي  النفوذ 
بكافة  موسكو  أمسكت  بل  اإليراني،  للنفوذ 
واإلدارية  والسياسية  العسكرية  امللفات 
حول  ال  تنفيذية  جهة  النظام  من  وجعلت 
فأكثر  أكثر  أمريكا  انخرطت  املقابل  وفي  له، 
وعتاد  عدة  تواجها  من  وزاد  منبج  حترير  بعد 
مع  وتفاعلت  وشمال شرقي سوريا  روزافا  في 
الذي  والنشيط  املقاوم  واحلليف  اجلديد  الواقع 
يقاتل اإلرهاب عن قناعة ودراية تامة بخطورة 
اجملموعات  من  صدمتها  بعد  رقعته  توسع 
التركية  اخملابرات  مع  ودربتها  سلحتها  التي 
تنضم  كانت  التي  اجملموعات  تلك  والقطرية، 
إرهابية  أو جبهة النصرة أو مجموعة  لداعش 
أخرى مرتبطة بتركيا، وهي كانت تدرب وتسلح 
ألجل مقاتلة تلك اجملاميع ولهذا تغيرت الوجهة 

  سوريا اليوم أصبحت ساحة 
اإلقليمي  للصراع  مفتوحة 
والدولي  الداعمة للمجموعات 
الدور  جليًا  ظهر  وقد  اإلرهابية, 
الرتكي بد عم هذه اجملموعات 
اإلرهابية واملرتزقة اليت متارس 
وهنا  والنهب،  والذبح  القتل 
سرقات  وقائع  نشرياىل  ان  البد 
إىل  ونقلها  حلب  يف  املعامل 
املؤمنيني  ألمري  حرب  تركيا, 
طيب رجب اردوغان, الذي يدعم 
والدول  سوريا  يف  اإلرهاب 

اإلقليمية وتصديره اىل أوربا

״

״
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األمريكية بعد املقاومة األسطورية في كوباني 
والتعاون مع وحدات حماية الشعب التي أثبتت 
كما ذكرنا بأن أجندتها الوحيدة هي مكافحة 
واستقرار  أمن  على  واحلفاظ  وإفنائه  اإلرهاب 

املناطق احملررة . 

بني  املقارنة  الصعب  من  الصدد  وبهذا 
النفوذ األمريكي والروسي في سوريا، ألن لكل 
بواسطتهم  حققت  الذين  حلفاؤهم  منهما 
متلك  روسيا  ذلك،  قبل  عنه  تعجز  كانت  ما 
املفيدة  األمور في سوريا  زمام  على  السيطرة 
كما يسمونها، وأمريكا لها تواجدٌ فعلي ومؤثر 

في البادية السورية وشمال شرقي سوريا.

 1991 عام  السوفيتي  االحتاد  انهيار  بعد 
والعسكرية  االقتصادية  قوتها  تفّتتت 
وامتلكت روسيا االحتادية الدولة املركزية داخل 
أن سطت  بعد  مدمراً  اقتصاداً  السابق  االحتاد 
التركة  على  النفوذ  ذات  والتكتالت  القوى 
دولة  االحتاد  روسيا  وأصبحت  أصالً،  املترهلة 
من  والعديد  اخملتلفة   الدولية  للبنوك  مدينة 
قوتها  بريقُ  وطفا  األخرى،  العاملية  املؤسسات 
العسكرية التي كانت تنافس الواليات املتحدة 
وحلف الناتو وتسيدت أمريكا العالم وانتهت 
احلرب الباردة التي كانت جتري بني القطبني في 
التنافس على مناطق النفوذ وتقوقعت روسيا 
االحتادية لتبدأ بدمل جراحها، وخاصة أن القوى 
الغربية فّجرت في الشيشان حرباً ضروس ضد 
روسيا املثخنة باملشاكل، واستطاعت أن تلّف 
اخليوط حولها من خالل إنشاء قواعَد عسكرية 
السابقة  السوفيتية  الدول  في  اقتصادية  أو 
والتي تعتبرها روسيا مجالها اإلقليمي احليوي, 
كما خلقت لها مشاكل مع جورجيا وأوكرانيا، 
جتميع  في  تستمر  أن  استطاعت  ولكنها 
اشالئها وتأسيس بنية اقتصادية معتمدة على 
البترول والغاز وبيع األسلحة، وحققت إجنازات 
احلكم  بوتني  استالم  بعد  مقبولة  مدة  في 
السابقة،  نفوذها  مناطق  نحو  بنظرها  ومدت 
وانتظرت  فشلت  لكنها  ليبيا  في  حاولت 

التردد  أجواء  في  وخاصة  املناسبة  اللحظة 
األمريكي في االنخراط بشكل كبير في األزمة 
السورية ودخلت في العام 2015 لتنقذ نظام 
بشار األسد من السقوط وتعيد منطقة نفوذ 
تقليدية لها مرة أخرى وتخلق حالة من التوازن 
ليست  مدة  عنها  غائبة  كانت  منطقة  داخل 
بحدوها  ولو  الباردة  احلرب  وعادت  بقصيرة، 
أن  بعد  أخرى وخاصة  مرة  الواجهة  إلى  الدنيا 
استطاع بوتني تشكيَل حتالٍف )ولو كان هشا( 
مع كل من تركيا وإيران، واستفادَ من التنازالت 
العالقات العسكرية  التركية في سبيل متتني 
في  تكن  لم  انتصارات  ليحقق  واالقتصادية 
احلسبان على الساحة السورية، كل ذلك حتت 
دول  ومجموعة  املتحدة  الواليات  وبصر  سمع 

التحالف.

في احملصلة ميكن اجلزم بأن روسيا االحتادية 
مهما  جزءاً  استعادت  السوفيتي  االحتاد  وريثَة 
من النفوذ السابق وعادت إلى الواجهة العاملية 
كقطٍب منافس ألمريكا عسكرياً بشكل جدي 
وخاصة منذ أوباما ومع ترامب اإلدارة االمريكية 
حتاول النأي بالنفس وعدم االنخراط الفعلي في 
وضع  حتسني  نحو  والتوجه  العاملية  املشاكل 
االقتصادية  الهيمنة  وتعزيز  األمريكي  الداخل 
العسكرية  الهيمنة  بدل  العالم جمعاء  على 
التي كانت تأتي في املقام األول, بعكس روسيا 
االحتادية التي حتاول فرَض هيمنتها العسكرية 
الفتقارها لقوة االقتصاد وبالتحالف مع الصني 

التنني الذي بدأ ينافس أمريكا اقتصادياً.
األرضيَة  السورية  املقتلُة  خلقِت  لقد 
وهو  الغرب،  ومنافسة  روسيا  لعودة  املناسبة 
ما يجري على أرض الواقع، ولكن تبقى أمريكا- 
هي  روسيا-  اليه  وصلت  ما  كل  من  بالرغم 
تدير شؤوَن  التي  دون منازع، وهي  األكبر  القوةُ 

العالم.
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كشفت احلرُب في سوريا الوجَه احلقيقّي 
بل  واخلارجية،  الداخلية  القوى  جلميع 
التي  الدول  وجه  خلفيَة  أيضاً  كشفت 
وحقوق  والدميقراطية  باحلرية  تنادي 
النظام  مع  كانوا  من  سواًء  اإلنسان، 
على  أو  األولى،  الوهلة  منذ  السوري 
اجلانب اآلخر، الذي حتّول معظمهم حملاربة 

»اإلرهاب«.

مفتوحة  ساحات  إلى  سوريا  وحتولت   
للدول اإلقليمية والقوى الدولية واملزايدات 
واالقتصادية،  التجارية  واالبتزازات 
الفارسي  الثقافي  الغزو  الى  باإلضافة 
انتشر  بغيض,  طائفي  بوجه  اإليراني 
في سوريا ولبنان والعراق واليمن,  فكل 
القدمية  الفارسية  واألطماع    األهداف 
وذلك  إسالمي,  بوجه  اليوم  عادت 

الصراع اإلقليمي والدولي في سوريا

يقال  ما  كثيراً  سوريا  في  الحرب 
لكن  وشيعة،  سنة  بين  طائفي  بأنه 
إقليمية  أجندة  صراع  فهو  الحقيقة 
ودولية على مناطق النفوذ واالحتالل 
االستراتيجية  والسيطرة  والهيمنة 
األزمة  سنوات  وخالل  بالمنطقة، 
االستعماري،  القناع  انكشف  السورية 
ومشروع  السلفي  الفكر  تركيا  تبنت 
والطربوش  اإلسالمية  الخالفة  إعادة 
اإلمبراطورية  أحالم  وإحياء  العثماني، 
تريد  إيران  بينما  جديد،  من  العثمانية 
والتوسع  الفارسي  االحتالل  إحياء 
األنظمة  على  والسيطرة  واالحتالل 
والهالل  عليها،  واالنقالب  الحاكمة 
العراق  الى  للعبور  بوابتها  الشيعي 

وسوريا والعالم العربي

ليالن جمال
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عليها  والسيطرة  العربية  األنظمة  إلسقاط 
شعارات  وحتت  وشيعة  سنة  بني  وضياعها 
ثقافية  و  وتغييرات دميغرافية  دينية مختلفة, 
دخيلة على ثقافة وحضارة بالد الشام, وبوجه 
الغنية  السوري  الشعب  ثقافة  اخلصوص 
السوري  الشعب  مكونات  كل  ولغات  بثقافة 

احلضاري املتجذر في عمق التاريخ. 

تدخل إقليمي ودولي يف الشأن السوري

حتولت  والدولية   اإلقليمية  التدخالِت  إن 
اإلقليمية  الدول  بني  عسكري   تواجد  إلى 
والقوى الدولية وتقاسم النفوذ في الساحة 
الصعيدين  على  مصاحلها  خلدمة  السورية 
االستراتيجي والعسكري واالقتصادي أيضاً, 

متذرعة بحجة تغيير النظام السوري.

في  جادّين  واإلقليمي  الدولي  النظامان  كان  لو 
إسقاط النظام السوري، أو تغييره، لفعال ذلك 
كل  كانت  عندما  السورية,  األزمة  بداية  منذ 
من  املرتزقة  كان  فقد  آنذاك.  مهّيأة  الظروف 
اإلسالم السياسي يسيطرون على 70 في املئة 
روسيا  تدّخل  قبل  السورية،  الدولة  أراضي  من 
 ، »داعش«  وحتى  األخيرة،  وميليشيات  وإيران، 
لكن كّل من تدّخل في هذه احلرب، كان تدخله 
أو  شخصية،  حلسابات  األزمة  إطالة  بهدف 
التدخالت  كّل  كانت  فقد  إيران.  مع  خلصومة 
عن  وذلك  النظام،  تغيير  عن  البعد  كل  بعيدة 
»املعارضة  عبر  السياسي  التفجير  طريق 
عبر  العسكري  التفجير  أو  الزائفة«،  اخلارجية 
األزمة  على  سنوات   8 مرور  وبعد  »داعش«. 
الصعب  الواقع  وأمام  املستعصية,  السورية 

واألليم.

الالجئني،  إعادة  في  يتلّخص  اليوم  يسّوق  وما 
من  الجئ  ماليني   8 نحو  عددهم  يبلغ  الذين 
سوريا  مقعد  إعادة  وعن  اجلوار،  ودول  الغرب، 
تبلغ  الذي  وإعمار سوريا،  العربية،  اجلامعة  الى 
إقامة معرض  ومع  دوالر”،  مليار   300“ كلفته 
كان  الذي   ،2017 العام  في  الدولي  دمشق 
“قانون  وسن  سوريا،  إعمار  إلعادة  مخصصاً 
الذي ينص على “إمهال الالجئ في اخلارج   ،”10
30 يوماً إلثبات ملكيته العقارات، وفي حال عدم 
للعقار”،  ملكيته  تُسحب  سوف  استطاعته، 
ادّعاءات أو محاوالت إلحياء النظام  وهذه كلها 
النظام  إقامة  محاولة  إلى  إضافة  جديد،  من 
أبخازيا  “إقليمي  مع  ديبلوماسية  عالقات 
وأوسيتيا اجلنوبية”، واالعتراف بانفصالهما عن 
جورجيا وإحلاقهما بروسيا، أو ترؤوسه مؤمتر األمم 
املتحدة لنزع السالح ملساعدته على اخلروج من 

عزلتيه الدولية واإلقليمية.

مؤمترات دولية تناقش الوضع السوري 

أو  سوتشي،  أو  أستانا،  مؤمترات  تكون  ال  قد 
للنظام،  الشكلية  املعارضة  حتى  أو  جنيف، 
إننا عندما  النظام في السلطة.  لبقاء  كافية 

        لقد حتولت سوريا 
للدول  مفتوحة  ساحٍة  اىل 
الدولية،  والقوى  اإلقليمية 
االقتصادية،  واالطماع 
السياسي   واالبتزاز  
الثقايف  والغزو  والتجاري 
الفارسي بقناع ووجه طائفي 
مع  والتنسيق  بالعمل 
يتبع  الذي  السوري  النظام  
احملروقة  االرض  سياسة 
التهجي  اىل  اهلادفة 

والتغيي الدميغرايف

״

״
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احلالي،  الوقت  في  السورية  اخلريطة  نشاهد 
ندرك أن سوريا حتولت إلى مناطق نفوذ وصراع 
للدول اإلقليمية والدولية، ال للدول العربية، وال 
امليليشيات  معظم  أحضرت  التي  إليران،  حتى 
ذلك  ولها  العالم،  أنحاء  جميع  من  الشيعية 
فشرق  السورية.  الساحة  في  القوي  التأثير 
أما  األميركي،  النفوذ  حتت  أصبح  الفرات  نهر 
شمال غرب الفرات وإدلب وعفرين ومنبج والباب 
الدولة  سيطرة  حتت  أصبح  فقد  وجرابلس، 
سوريا  غرب  مناطق  أصبحت  بينما  التركية، 
فيما  واإليرانيني،  الروس  وحلفائه  النظام  مع 
بات اجلنوب السوري حتت النفوذ األردني، وبعض 

فصائل املعارضة املسلحة، وأميركا.

انتهت،  قد  سوريا  في  احلرب  أن  يعتقد  من  إّن 
هنا  من  مناطق  وحلفائه  النظام  باستعادة 
تقييم  أردنا  وإذا  مخطئاً.  يكون  فقد  وهناك، 
سنوات في ميزان  مرور 8  بعد  السورية،  احلرب 
وتركيا  “أميركا  أّن  جند  فإننا  واخلسارة،  الربح 
والدول  “إيران  أما  األكبر،  الرابح  هي  وروسيا” 
العربية”،  والدول  واملعارضة  والنظام  األوروبية 

فهم اخلاسر األكبر على الساحة السورية. 

قواعد روسية وأمريكية يف سوريا

في  عسكرية”  قاعدة   13“ أنشأت  فأميركا، 
حتى  جنوباً  العراقية  احلدود  من  متتّد  سوريا، 
مناطق  على  وتسيطر  شماالً،  التركية  احلدود 
الغاز والنفط، أّما روسيا، املسيطرة على القرار 
السياسي والعسكري واالقتصادي، التي متتلك 
قاعدتي  توّسع  ومع  عسكرية”،  قواعد  “تسع 
املتوسط،  البحر  على  وطرطوس  حميميم 
فستكون العباً أساسياً في سوق الغاز العاملي، 
البحر  في  الكبيرة  االكتشافات  بعد  وخاصة 
بني  املبرمة  األخيرة  االتفاقيات  ومع  املتوسط، 
شأن  في  الروسي،  الوزراء  رئيس  ونائب  سوريا 
العباً  روسيا  أصبحت  وقد  والنفط.  الغاز 
بعد  األوسط  الشرق  منطقة  في  أيضاً  مهماً 

عزلتها الدولية، فيما تركيا الضامنة والداعمة 
“االئتالف  السياسية  السورية  للمعارضة 
السوري”، واملعارضة املسلحة “اجليش السوري 
احلر”، في أستانا أو سوتشي أو جنيف، أدّت دوراً 
ورفضت  التصعيد،  خفض  مناطق  اتفاق  في 
وجود )ب ي د( على حدودها، الذي يعّد نسيجاً 
من مختلف مكونات الشعب السوري املناهض 
الدميقراطية  سوريا  قوات  أيضاً  وهكذا  لتركيا، 
كرد  من  السوري  اجملتمع  مكونات  جميع  تضم 
وشركس  وتركمان  وآشور  وأرمن  وسريان  وعرب 
ويزيديني  مختلفة  طوائف  من  ومسيحيني 
اجتمعت  السورية  املكونات  هذه  فكل  أيضاً, 
وتضافرت في وحدة وطنية متالحمة بالشمال 
قبل  من  عدوان   ألي  للتصدي  وذلك  السوري، 
فصائل  من  أوردغان  ومرتزقة  التركي  اجليش 
اإلسالم السياسي وغيرهم من فصائل اجليش 

احلر املرتزق. 

ميزان  يف  السورية  احلرب   
الدول  نجد  واخلسارة  الربح 
وتركيا  »أمريكا  الطامعة 
أما  االكرب،  الرابح  هي  وروسيا« 
والدول  واملعارضة  والنظام  إيران 
يف  األكرب  اخلاسر  فهم  العربية 
يوجد  حيث  السورية  الساحة 
من  متتد  عسكرية  قاعدة   13
حتى  جنوبًا  العراقية  احلدود 
على  وتسيطر  مشااًل،  حدود 
مناطق الغاز والنفط، بينما روسيا 
الشرق  يف  مهما  العبًا  أصبحت 
املتوسط  االبيض  والبحر  االوسط 

وسوق الغاز العاملي

״

״
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إن املواقَف الوطنية لقوات سوريا الدميقراطية 
وجناحه السياسي واالدارة الذاتية الدميقراطية 
الشمال  في  والتنفيذي  التشريعي  مبجلسيها 
السوري مبدئية ثابتة املواقف والوالء لوطنهم 
المركزي،  دميقراطي  احتادي  إطار  ضمن  سوريا 
لسوريا  الدميقراطية  األمة  مشروع  ركيزته 
األمثل  احلل  وهي  األوسط,  الشرق  وشعوب 
لألزمة واحلفاظ على وحدة سوريا وإقامة نظام 

احتادي فيدرالي المركزي.

أما اخلاسرون فكثر، وفي مقدمتهم إيران، التي 
كانت لها حسابات مختلفة في بداية تدخلها 
على  الهيمنة  تريد  وكانت  السوري،  امللف  في 
أن  إيران  أدركت  فقد  اجلنوبية.  السورية  احلدود 
في  حدودها  على  ببقائها  تسمح  لن  إسرائيَل 
وجنوبها،  دمشق  وغرب  القنيطرة،  محافظة 
لبنان،  جنوب  مع  اجلغرافي  التواصل  لسهولة 
ودول  األردن  وكذلك  اهلل،  حزب  نفوذ  حيث 
اخلليج، التي ترفض الوجود اإليراني على حدودها 

للمحافظة على أمنها القومي.

امللف  في  تنازالٍت  مستقبالً  إيراُن  تقّدُم  رمبا 
من  أميركا  انسحاب  بعد  وخصوصاً  السوري، 
وخروج  االقتصادية  والعقوبات  النووي،  االتفاق 
االحتجاجات  وموجة  األجنبية،  االستثمارات 
والتنسيق األمني بني روسيا وأميركا وإسرائيل 

في سوريا.

ليس  التي  العربية،  الدول  أيضاً  اخلاسرين  ومن 
من  اإلنسانّي،  امللف  عدا  ما  يذكر،  تأثير  لها 
الدول  وكذلك  السوريني،  الالجئني  استقبال 
األوروبية التي تعاني موجة نزوح غير مسبوقة، 
تنادي  التي  الشعبوية”،  “األحزاب  صعود  ومع 
أن  جيداً  فيدرك  النظام،  أما  املهاجرين.  بطرد 
 ،2011 العام  قبل  كانت  كما  تكون  لن  سوريا 
أوساط  في  والقلق  الدميوغرافي  التغيير  بعد 
وكذلك  والدينية.  املذهبية  األقليات  بعض 
التي  والعسكرية(،  )السياسية  املعارضة 
للتفاوض،  األوراق  من  الكثير  متلك  ال  أصبحت 
مرتبطاً  والعسكري  السياسي  قرارها  وأصبح 

ومرهوناً بدول إقليمية ودولية.

فبعد مناطق خفض التصعيد التي اتفق عليها 
وروسيا”،  وإيران  “تركيا  بني  أستانا  مؤمتر  في 
وانتخابات،  جديد،  دستور  بصياغة  والبدء 
فترة  خالل  السورّي  الرئيس  فيها  يشارك  قد 
إلى  حتولت  قد  سوريا  تكون  محددة،  انتقالية 
دولة احتادية )فيدرالية(، وستتمتع هذه املناطق 
أو األقاليم بصالحيات واسعة، ويحدد الدستور 
والسلطة  األقاليم  هذه  بني  العالقة  اجلديد 

املركزية.

إذاً احلرب السورية التي حتولت إلى أزمة عاملية، 
جميع  ترضي  سياسية  تسوية  إلى  ماضية 
األطراف اإلقليميني والدوليني، وإن لم يتحقق 
بني  عاملية  حرب  نشوب  نشهد  فلرمبا  ذلك، 

جميع الدول املتصارعة في سوريا.

املؤمترات  كل  فشلت   
نتيجة  واستانا  سوتشي  من 
مكونات  كافة  اشراك  عدم 
واألزمة  السوري،  اجملتمع 
السورية حتولت اىل أزمة عاملية. 
سوريا  يف  الكردية  والقضية 
والرقم  دولية  قضية  أصبحت 
 ، االوسط  الشرق  يف  الصعب 
ستفشل  القادمة  املؤمترات  و 
ألن   ، الكرد  مشاركة  بدون 
القضية الكردية يف سوريا هي 

األبرز واألقوى يف املنطقة

״

״
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في  األميركية  اجلديدة  االستراتيجية 
الشرق األوسط، وكيفية تعاملها مع امللفات 
الشائكة في املنطقة سوريا واخلليج وإيران 

وتركيا...
في أعقاب انهيار وتفكك االحتاد السوفيتي، 
التي  املضادة  واالقتصادية  العسكرية  القوة 
الدول  وبعض  األمريكية  املصالح  تعادي  كانت 
األوروبية كفرنسا وبريطانيا في استغالل موارد 
دول العالم االقتصادية، والتي يأتي على رأسها 
النفط واملعادن والذهب، وأيضاً تفكك الروابط 
السوفيتي  لالحتاد  والعقدية  االجتماعية 
وحتوله إلى دويالت متناحرة فيما بينها؛ ظهرت 
وال  أمريكا  تكن  لم  جديدة  وقوة  أيديولوجية 
اجملتمع  على  املهيمنة  األوروبية  الدول  حتى 
الغربي آنذاك والذي كانت تتحكم في قناعاته 

ورقة أمريكا في تعكير الجو العربي واإلسالمي 

)
ً

) العراق وسوريا أنموذجا

اإلرادة  غياب  ظل  في   
من   ، الحسنة  والنوايا  السياسية 
العربية  الدول  تخرج  أن  الصعب 
أن  وطالما  صراعاتها،  أتون  من 
الدولة  هذه  بين  مفقودة  الثقة 
وتلك، ال يمكن الحديث عن »سالم 
الحروب  بأن  عربي«، وهذا ال يعني 

الحالية لن تتوقف، بالطبع
حين،  بعد  ستتوقف  هي 
آخر،  حين  بعد  ستعود  ولكنها 
أن  يعتبر  العربي  العقل  أن  طالما 
السياسة تقوم على الغلبة وعلى 

العنف وعلى إقصاء  اآلخر.

عمر جبريل رّحوم
اوسلدان نم  اكبت 
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وتصنع توجهاته نحو العالم من خالل ما متليه 
عليه عبر وسائل اإلعالم اخملتلفة، حتى أصبح 
عّما  شيئاً  يعلم  ال  والغربي  األمريكي  اجملتمع 
استطاعت  وبهذا  حوله،  من  بالعالم  يحيط 
أن يضمنوا صوَت  األوروبيون  وحلفاؤها  أمريكا 
بأنه  وإشعاره  وشارعهم،  جماهيرهم  ووالء 
يعيش في رغد من العيش وفي بيئة دميقراطية 
احلقيقة  شكل  غير  وهذا  غيره،  بها  يتمتع  ال 
للنفوذ  األساسي  القناع  عن  تكشف  التي 

األمريكي.
من  وغيرها  املتغيرات  تلك  خضم  وفي 
الغربي  اجملتمع  في  تروج  كانت  التي  األحداث 
اإلسالمية  الشريعُة  ظهرت  واألمريكي، 
صاحبة النفوذ العقدي املتني الذي كفل للفرد 
الكرمية  باحلياة  والتمتع  والتعبير  الرأي  حرية 
بني  فرق  وال  واملساواة  للعدل  الناس  ويدعو 
متثله  ال  الذي  التوجه  وهذا  ومحكوم،  حاكم 
دولة أو جهة بعينها بل تكفل باحلفاظ عليه 
قوة جبارة ال ميكن مقارنتها بقوة الطبيعة أو 
القوة البشرية والعسكرية التي هي من خلق 
املستمدة  اإلسالمية  الشريعة  قوة  اإلنسان، 
من كتاب اهلل وسنة نبيه محمد )ص( والتي 
عنى بحمايتها ورعايتها اهلل تعالي:))إنا نحن 

نزّلنا الذكرَ وإنّا له حلافظون((..
ناقوَس اخلطر كما  التوجه اجلديد نقرَ  هذا 
تتخيل أمريكا وحليفاتها آنذاك. عليه عملت 
الوالياُت املتحدة األمريكية على صناعة توّجه 
بها  استهدفت  جديدة  نفوذ  وخارطة  جديد 
العربي  اخلليج  في  واإلسالمية  العربية  الدول 
متثل  التي  إفريقيا؛  وشمال  األوسط  والشرق 
الشريعة  على  تستنُد  التي  اجلديدة  القوة 
اإلسالمية كمنهٍج اجتماعي وأخالقي، ويعتبر 

موضع تشريعاتها جميعاً.
العربي  الواقع  تأجيج  على  عملت 
بعضه  مع  واملتسامح  املسالم  واإلسالمي 
الطرق  من  كثيراً  واستخدمت  البعض 
غطاء  حتت  البالد  تلك  موارد  على  للسيطرة 
للدميقراطية  رعايتها  فيه  منتهجة  جديد، 
والتعبير  الرأي  وحرية  اإلنسان  حقوق  وحماية 

واهتمامها بقضايا األقليات لتأجيج الرأي العام 
نفَسها  ونّصبت  والعاملي،  واإلسالمي  العربي 
وانتهجت  احلضاري،  التقدم  عن  مسؤولًة 
هي  به  تتمتع  ال  التي  الدميقراطية  مشروَع 
نفسها، كل ذلك كان لتحقيق أهداف واضحة 
وهي أن يعيش املواطن األمريكي في ترٍف على 
حساب موارد وشعوب الدول األخرى، وأهم تلك 
الدول دول اخلليج العربي، دول الشرق األوسط، 
مشروعها  في  وساعدها  أفريقيا،  وشمال 
املنطقة  في  وأنظمة  مجموعات  احلضاري 
التي  اخلصومة  سياسة  معها  انتهجت  ألنها 
عمادها- فرّق تُسد- التي وقع العرب في أتونها 
دون علم وحني غفلة، فصنعت فجوة كبيرة بني 
وفي  واإلسالمية.  العربية  الدول  من  األشقاء 
هذه النقطة حتاور الكاتب مع اإلعالمي واحمللل 
لصحيفة  شومان  توفيق  اللبناني  السياسي 

ملتقى األجيال اإللكترونية السودانية: 
ضرائَب  تدفع  أصبحت  العربية  الدوُل 
دون  نفسها  حتمي  حتى  طائلة  وأموال 
أو  العربي  الضمير  غياب  أهو  األخريات، 
وبحثهم  الدول  تلك  رؤوساء  وتعنت  تخّبط 

عن مصالَح شخصية إرضاًء ألمريكا؟. 
مفارقات  من  بالقول:  شومان  توفيق  فرد 
السلطات  أن  العربي،  السياسي  الواقع 
ووجودها  بقاءها  تستمد  بأغلبها،  القائمة، 
كما  والدولية،  اخلارجية  احلماية  عناصر  من 
مع  التراخي  السلطات  هذه  تقاليد  من  أن 
غياب  ظل  وفي  الداخل.  في  والتشدد  اخلارج 
القواعد،  هذه  تستمر  سوف  الدميوقراطية، 
على  احلفاظ  بهدف  اخلارج  على  االعتماد  أي 
السلطة. ونتاج ذلك كان واضَح املعالم، حيث 
وسوريا  العراقية  احلالة  إلى  ننظرَ  أن  ميكن 
الكاتب  يتناولها  أن  ميكن  التي  وليبيا  واليمن 
هو  األهم  ولكن  الحقاً،  تفصيلية  مقاالت  في 
في  املعالم  الواضحة  النتيجة  إلى  ننظر  أن 
أصبحت  التي  العربية  الدول  جامعة  تفكيك 
العربية  األمة  قضايا  في  قرار  حتى  وال  دور  بال 
واإلسالمية وكل ردودها كانت عبارة عن شجب 
للواقع  اآلنية  للمعاجلات  التحرك  دون  وتنديد، 
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العربي ومشكالته.
واإلسالمية  العربية  الدول  جامعة  تفكك 
وانقساماتها إلى احتادات وروابط مجالس مثال 
على  دليل  أكبر  اخلليجي«  التعاون  »مجلس 
األشقاء  لتفرقة  كبير  دور  فيه  أمريكا  لعب 
اتخاذ  على  ستؤثر  التي  واملسلمني  العرب 
تواجه  التي  التحديات  ومواجهة  القرارات 
لها  الدول  تلك  أن  خصوصاً  ودولها،  املنطقة 
ثقل جماهيري وتوجه عربي وإسالمي كبير جداً، 
ناهيك عن اإلمكانات االقتصادية واالجتماعية 
اآلن  بها  تتمتع  التي  والنفطية  والسياسية 
واملصدرة  املنتجة  الدول  تلك  من  أكثر  أمريكا 

نفسها!
املتحدة  الوالياُت  تبنّي  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
األمريكية ملشروع الدميقراطية وحماية حقوق 
يهدف  استعماري  مشروع  إال  هو  ما  األقليات 
والطاقة  القوة  من  قدر  أكبر  على  للحصول 
فمشروعها  األخرى،  الدول  ممتلكات  وجميع 
اجلنوبية  أمريكا  دول  في  كبير  حلد  جنح  قد 
حكومات  والء  على  تستولي  أن  واستطاعت 
واألوروجواي،  وكوبا  املكسيك  مثل  الدول  تلك 
وأخيراً  وكندا،  بيرو  األرجنتني،  الباراغواي، 
متحدياً  مادورو  رئيسها  وقف  التي  فنزويال 
للقرارات األمريكية، حيث نرى أن أمريكا كانت 
الفنزويلي...  البرملان  رئيَس  سّمت  من  هي 
واضح  انقالب  في  لفنزويال  رئيساً  غوايييدو  
تتبناه  التي  الدميقراطي  مشروعها  على 
بنفسها، ونفس الشيء حدث مع سوريا التي 
نتناولها في موضع آخر مما جعل سفير فنزويال 
لدى موسكو يقول: إن هذا القرارَ نفذته أمريكا 
املنفى  في  حكومة  شكلت  حيث  سوريا  في 
في  تسبب  ما  وهو  نظامني  لوجود  كذريعة 

تدمير الشعب السوري.
املتحدة  الواليات  نوايا  يفضح  ما  وهو 
األمريكية في أنها ال تهتم إال مبصاحلها ورفاهية 
شعبها من خالل االستيالء على ممتلكات الدول 
الثالث،  العالم  دول  عليها  تطلق  التي  األخرى 

وال تعترف بسيادة الدول وخصوصياتها.

 أمريكا مشروع دولة صهيونية يف املنطقة:

حترك  أي  أو  تصريح  أّي  يخرُج  يكاد  ال 
املتحدة  الواليات  بني  العالقات  مسار  في 
قضية  وكانت  إال  العربية  والدول  األمريكية 
األجندة  أهم  املنطقة  في  ووجودها  إسرائيل 
عنها  للحديث  األمريكية  اإلدارة  تدفع  التي 
بلبلة  داعمة ال معادية، فعملت على  وبصورة 
نحو  وتوجهاته  واإلسالمي  العربي  الواقع 
أو  العرب  وليس  العالم  لكل  مهمة  قضية 
عن  أمريكا  تتحدث  فحني  وحدهم،  املسلمني 
تقف  األقليات  حلقوق  وحمايتها  الدميقراطية 
للقادة  رئيساً  مهدداً  الفلسطينية  القضية 
عن  تتحدث  أن  لها  يعقل  فكيف  األمريكان، 
لدولة  رئيس  داعٌم  وهي  دميقراطي  مشروع 
الكيان الصهيوني في قتل األبرياء وتهجيرهم 
االحتالل  سجون  وامتالء  مناطقهم  من 

الجديدة  التحالفات  إن   
الشرق  منطقة  في  والمتسارعة 
األفريقي  والشمال  األوسط 
عليها  تعمل  خطر,  ناقوس 
على  األمريكية  المتحدة  الواليات 
صناعة توجه جديد وخارطة نفوذ 
العربية  الدول  تستهدف  جديدة 
والشرق  العربي  الخليج  في 
فالغرب  أفريقيا  وشمال  األوسط 
وحجج  متعددة  شعارات  وتحت 
تعمل  متعددة  ويافطات  كثيرة 
شعوب  إرادة  من  النيل  على 
بهدف  الفقيرة  النامية  البلدان 

نهب خاماتها وخيراتها

״

״
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اإلسرائيلي باألسرى الفلسطينيني. وآخر أنواع 
القدَس  ترامب  إعالن  هو  متابع  لكل  الدعم 
باملواثيق واملعاهدات  عاصمًة إسرائيلية ضارباً 
القادة  بعض  ومبباركة  احلائط  عرض  الدولية 
العرب. هذا االدّعاُء االستفزازي الذي هزّ مشاعرَ 
اإلنسان  بحقوق  واملهتمني  العالم  جميع 
والدميقراطية احلقيقية وجَد استنكاراً واضحاً، 
الدوحة  مجلة  مقال  في  جاء  ما  وآخره  أهّمه 
ريتشارد  كتبه  م،   2018 يناير   123 العدد 
عامة  بيانات  يُصدرون  الذين  »جميع  فالك: 
نيابة عن احلكومة اإلسرائيلية يسعدهم قرار 
ترامب االستفزازي االعتراف بالقدس كعاصمة 

التالية:  باملسّلمة  مستعينني  إلسرائيل 
في  الوحيدة  الدولة  هي  إسرائيل 

العالم التي ال متلك احلق في 
اخلاصة  عاصمتها  حتديد 
في موقع تختاره هي...« 
 « ريتشارد:  ويقول 
الدولة  هي  إسرائيل 
العالم  في  الوحيدة 
التي تتمتع حكومتها 
الختيار  بالشجاعة 

مدينة  في  عاصمتها 
سيادتها،  حدود  تتجاوز 

تخضع  ذلك  على  عالوة 
وبال  أعلى.  حقوقاً  ميارسون  ملن 

األعلى  احلقوق  ميارس  من  فإن  شك 
أن  تريد  التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  هي 
مشروعها  تخدم  خاصة  مصالح  لها  تتحقق 
ولكن  واحلضارة،  الدميقراطية  بغطاء  املغطى 
تستولي  أن  تريد  رأسمالية  أطماع  باطنه 
من  غفلة  وفي  املنطقة،  ممتلكات  على جميع 
السادة أعضاء الكومبارس العربي النائمني في 

سباتهم احلريري الذي لم يدم طويالً.«

مع  الكاتب  يتفق  السياق  هذا  وفي 
حني  اإلدريسي  محمد  األستاذ  تساؤالت 
القضية  ترعى  أن  لفرنسا  ميكن  هل  سأل: 

الفلسطينية في املستقبل؟! 

الناشطة  زميور  اوليفيا  أشارت  وقد 
السياسية الفرنسية وقائدة االئتالف األوروبي 
ليس  أنه  إلى  الفلسطيني  الشعب  لدعم 
ترامب وال إسرائيل من يحددون القانون الدولي 

وليس هناك شعٌب مختار. 
القضية  عن  العرب  القادةُ  تخلى 
الفلسطينية بشكٍل مريب ومضحك لصنّاع 
فلسطنيَ  العرُب  قّدم  حيث  األمريكي،  القرار 
على طبٍق من ذهب خلدمة األطماع الرأسمالية 
منحوها  ذلك  عن  وزيادة  واألمريكية،  الغربية 
الدميقراطي  املشروع  هذا  تكمل  لكي  املال 

املضحك.
مخططها  وفقَ  األمريكية  الدائرةُ 
عند  تقف  لم  االستعماري 
الفلسطينية  القضية 
استمرت  بل  فقط، 
دول  بقية  لتشمَل 
العربية  املنطقة 
ولن  واإلسالمية، 
املشروُع  هذا  ينتهي 
على  باالستيالء  إال 
الدول  إمكانات  كل 
واإلسالمية  العربية 
وطاقة  ونفط  مياه  من 
ومعادن وثروات ال حصرَ لها 
القرار  أصحاب  من  ومبساعدٍة 

في تلك املنطقة. 
القضية  عن  العرب  القادةُ  تخلي 
بأن   48 حدود  تعترف  الذي  الفلسطينية 
يعلم  العالم  القدَس عاصمُة فلسطني، وكل 
ومحتلٌة  األقصى  مغتصبة  هي  إسرائيَل  أن 
األمريكية  املتحدة  الوالياِت  ولكن  لفلسطني، 
عادةً ما تلعب في املاء العكر وتتخذ من نقاط 
ضعف العدو قوةَ هجوم، حيث اعترفت بالقدس 
عاصمًة إلسرائيل؛ ومما ساعدها على ذلك هو 
مبادرة السالم العربية 2002 التي استبدلت 
تدويل القدس بحّل الدولتني الذي يتحقق فيه 
االفتراض الذي يشاطره الطرفني، بحيث ميكن 
تقاسم القدس والسماح إلسرائيل وفلسطني 

أمريكا 
تفتعل المشكالت 

االقتصادية والسياسية 
بين الدول العربية حتى ال تتحد، 

فعملت على عزل السودان القلب 
النابض في القارة االفريقية وفرضت 

عليها عقوبات اقتصادية دفع 
ثمنها الشعب السوداني 

وليس 
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بإنشاء عاصمتهما في حدود املدينة. 
طوَق  متثُل  كانت  ومثيالتها  املبادرة  هذه 
فرٌص  وهي  مآربها،  أمريكا  به  لتحققَ  جناة 
التهَم  لتلفقَ  أمريكا  دائماً  فيها  تستثمر 
لتترَك  والعربية،  اإلسالمية  الدول  بني  والفنت 
التحارب  نحو  وتتجه  الفلسطينية  القضية 
الوسائل  كل  ذلك  في  مستخدمة  واالقتتال 
خضم  وفي  والدعايات.  واإلعالنات  اإلعالمية 
بينها  فيما  العربية  الدول  بني  االتهامات  هذه 
تقوم هي مبساعدة إسرائيل ببناء مستوطنات 
جديدة في القدس وفلسطني عموماً، وتعتقل 
إليها  اإلشارة  املهم  الفلسطينيني. والنقطة 

النظر  وجهات  تباعد  ظل  وفي  هنا 
هي  تقوم  العربية  البلدان  بني 

الفلسطينيني  بتجنيد 
ضد  وتستخدمهم 

العربية  التوجهات 
في  تقف  التي 
الطريق  نصف 
تستطيع  ال  حتى 
والدفاع  التحدث 

القضية  عن  لوحدها 
الفلسطينية.

املتحدة  الواليات  تعامل   
األمريكية مع ملف الربيع العربي :

العالم عّبرَ عن أحداث الربيع العربي بأنها 
أول ثورة شعبية في املنطقة، وأصبح الكثيرون 
يؤرخون ويكتبون عن هذه الثورة التي بدأت من 
وغيرها،  واليمن  وليبيا  مصر  ثم  ومن  تونس 
لم  العربي  الربيع  أن  إلى  يشير  الكاتَب  ولكن 
الشعب  ثورتي  بل  العربية  للثورات  بداية  يكن 
 1981 كانت  واألخرى   1964 في  السوداني 
وفيها رأى العالم كيف ثار الشعُب السوداني 
للقصر  توجهت  سلمية  شعبية  ثورة  في 
والشرطة حتى  اجليش  قوات  مبعاونة  الرئاسي 
إلى  اإلشارة  وهنا  واستقاللها.  حريتها  نالت 
بدأت  األمريكي  الرأسمالي  املشروع  أطماع  أن 

تفتعل  أمريكا  وأصبحت  الفترة  تلك  من 
بني  والسياسية  االقتصادية  املشكالت 
على  فعملت  تتحد،  ال  حتى  العربية  الدول 
العربية  لألمة  النابض  القلب  السودان  عزل 
اقتصادية  عقوبات  عليه  وفرضت  واإلسالمية 
دفع ثمنها الشعب السوداني وليس احلكومات 
كما يعتقد البعض. هذه السياسة األمريكية 
واستمرت  املنطقة  في  دول  مبعاونة  جنحت 
ومصر  تونس  في  العربي  الربيع  بداية  حتى 

وليبيا واليمن وغيرها من الدول. 

موقف الواليات املتحدة األمريكية 
من األحداث يف مصر وتونس: 

إلى  أشرنا  لطاملا 
املتحدة  الوالياِت  أن 
اللعَب  جتيُد  األمريكية 
أجواء  في  واالصطياد 
املياه العكرة دون النظر 
أو  للسجية اإلنسانية 
تهتم  األخالقية. فقط 
الرغيد  العيش  بتحقيق 
الثمُن  كان  ولو  ملواطنيها 
أخرى،  دوٍل  ودمارَ  وقتال  جوَع 
فبعد أن شجعت الوالياُت املتحدة 
الصهيوني  الكيان  دولة  قياَم  األمريكية 
العراق  على  سيطرتها  وبسطت  املنطقة  في 
كما سنكشف الحقاً، وعملت على عزل إيران 
وتركيا عن قضايا محيطها العربي واإلسالمي، 
توجهت أطماعها والظاهر أنها أعدت دراسات 
إمكانية  في  الرأسمالي  ملشروعها  مجدية 
السلمي  الشعبي  احلراك  هذا  من  االستفادة 
وكرمياً،  حراً  يعيش  أن  حلمه  كل  كان  الذي 
خاصة  املطالب  هذه  ملثل  تراعي  ال  ولكنها 
الشعب  إرادة  ولكن  مصاحلها  مع  تعارَض  إذا 
غالباً ما تكون هي األقوى خاصة إذا جاءت من 

الشعب العربي. 
امريكا لم يكن واضحاً،  دورَ  أن  يالَحُظ هنا 

الحكومات كما يعتقد 
البعض هذه السياسة 

األمريكية نجحت بمعاونة دول 
في المنطقة واستمرت حتى بداية 

الربيع العربي في تونس ومصر 
وليبيا واليمن وسوريا وغيرها 

من الدول
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فقد كان مستغرباً لهذا احلراك الذي لم يكن 
خالد  د.  لها  أشار  دالالت  لعدة  حسبانه  في 
الشعبية  الثورة   « كتابه  في  محمد  حسني 
العربية  وتداعياتها على املنطقة والسودان«، 
حيث دهشة الواليات املتحدة األمريكية كانت 
من  كل  في  بالوضع  بتحكمها  التام  إلميانها 
والء  ضمان  طريق  عن  وذلك  وتونس،  مصر 
تونس،  في  علي  وبن  مصر  في  مبارك  نظاَمي 
وكانت دائماً ما تطلق على مصرَ وتونس اسَم 
دول االعتدال، ولكن اإلرادة الشعبية في مصر 
وتونس كانت أقوى وأعتى من قرارات ودراسات 
األمريكي. وعندما شعرت  الرأسمالي  النظام 
األنظمة  تلك  تدعم  لم  احلراك  هذا  بقوة 
كانت  املهمة  النقطة  ولكن  مباشر،  بشكل 
واالعتراف  الثورة  شباب  استقطاب  كيفية 
هي  تكون  أن  تريد  وكانت  بحقوقهم  املبكر 

احلاضن الرئيس لشباب تلك الثورات.
وجند أن كل التصريحات كانت تهدف باملقام 

املتحدة  الواليات  ألهداف  ضامن  لوجود  األول 
األمريكية في تونس ومصر حتى لو كان الثمن 
حيث  علي،  وبن  مبارك  بحلفائها  التضحية 
تلك  أحاديثها عن  مرة في  أكثر من  عّبرت في 
الثورة في مصر وعبر البيُت األبيض عن قلقه 
عن  معرباً  مصر  في  األحداث  إزاَء  الشديد 
أما  والتعبير.  التجّمع  حق  في  املصريني  حق 
احلكومة  حثت  فقد  األمريكية  اخلارجية  وزيرة 
املصرية على السماح لالحتجاجات السلمية 
خطابات  وفي  االنترنت.  مواقع  حجب  وعدم 
فليب  السيُد  فيها  عّبر  التي  تلك  مثل  أخرى 
عن  اخلارجية  باسم  الرسمي  الناطق  كراولي 
في  االتصاالت  خدمات  قطع  عن  بالده  قلق 

مصر.
ويشير د. محمد حسني إلى أن كل املواقف 
من  تنطلق  األمريكي  املوقف  زائد  األوروبية 
ذلك  يؤثر  أن  من  مصر  في  يحدث  مما  اخلوف 
إسرائيل  عالقات  وعلى  اإلسرائيلي  األمن  على 
الوزراء  رئيس  نائُب  ذلك  عن  عّبر  حيث  مبصر، 
عن  أعرب  حيث  شالوم،  سيلفان  اإلسرائيلي 
على  مصر  في  االضطرابات  تؤثر  ال  بأن  أمله 
منذ  بإسرائيل  تربطها  التي  اجليدة  عالقاتها 

أكثر من ثالثني عاماً.
أعقاب  وفي  هنا  له  اإلشارة  ميكن  ومما 
الواليات  جعلت  املصرية  الشعبية  الثورة 
عليه،  حتسد  ال  موقف  في  األمريكية  املتحدة 
فهي بالرغم من قوتها وجبروتها وسياساتها 
من  تخاف  أنها  إال  الدول  في سيادة  التدخلية 
تفقد  أن  تريد  ال  فهي  سدى،  أهدافها  ذهاب 
السيطرةَ على الوضع في مصر وال تريد أيضاً 
انصياعه  أعلن  الذي  مبارك  نظاَم  تخسرَ  أن 
املتحدة  الواليات  أجندة  لتحقيق  وتبعيته 
األمريكية حتى أطلقت على مصر وتونس دول 
مبصاحلها  إال  تؤمن  ال  أمريكا  ولكن  االعتدال. 
وحتقيق رفاهية مواطنيها على حساب قدرات 
الواليات  تخوف  يؤكد  ومما  اآلخرين،  وموارد 
في  الوضع  على  سيطرتها  فقد  من  املتحدة 
مصر إبان ثورة الربيع العربي ما أشار إليه ديفيد 
ميللر احمللل في مركز وودرو ويلسون الدولي: إن 

والتي  العربية  الدول  جامعة 
تهتم  اقليمية  منظمة  هي 
أعضائها  بين  الروابط  بتوطيد 
طط األمنّية، الخاصة 

ُ
وتنظيم الخ

بها، غدت بال دور وبال قرار في 
شعاراتها  وكل  العرب،  قضايا 
وتنديد  شجب  من  وعباراتها 
تذهب أدراج الرياح دون التحرك 
السياسي لحل الخالفات العربية-
العربية والعربية اإلقليمية على 
الصعيدين االسيوي واالفريقي, 
انتهاكات  من  يستجد  وما 
سوريا  على   تركية  استعمارية 

ودول الشرق األوسط

״

״
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على  الضوء  تسلط  احلالية  التطورات  موجة 
الضعف األمريكي، ويظهر أن واشنطن ليست 
هي احملرك الرئيسي لألحداث ولم تكن أبداً في 
يوٍم من األيام صاحبة هيمنة إقليمية وأن كل 
األمريكان  الرؤساء  وهم حيث جنح  ذلك مجرد 
في أن يجعلوننا نرفع التوقعات ونخلق شعوراً 

بأننا أقوى مما نحن عليه في احلقيقة. 
في  معه  الكاتب  يتفق  ميللر  نقطة  ومن 
كثير من النقاط، حيث جنحت الواليات املتحدة 
األمريكية في إقناع كل العالم بأنها هي القوة 
حق  أعطاها  مما  الدول  مصالح  على  املهيمنة 
التدخل في السيادة الوطنية لكثير من الدول 
والدول  األوسط  الشرق  دول  شكل  بال  ومنها 
ترى  بأنها  خاص،  بشكل  واإلسالمية  العربية 
ومليارات  بليارات  تدر  منافع  املنطقة  هذه  في 
مما  األمريكي  املركزي  البنك  خلزينة  الدوالرات 
األمريكي،  للمواطن  عالية  رفاهية  يضمن 
شؤون  في  أحادية  قرارات  تتخذ  وأصبحت 
بنت  مع  العراق  في  تدخلها  أولها  اآلخرين 
أفغانستان  آسيا،  بدول  مروراً  بريطانيا  عمها 
وليبيا  وتونس  واليمن  مبصر  مروراً  وباكستان 
وسوريا. وأخيراً اجتهت إلى دول أمريكا اجلنوبية 
في  النووية  والطاقة  والغاز  النفط  حيث 
فنزويال، ولن ينتهِ املشروع هنا ما لم يجد قوة 
الدول  من  أعظم  قوة  هناك  وليست  عظمى، 
العالم  لها  ينظر  التي  واإلسالمية  العربية 
على  األمريكية  للهيمنة  الرئيُس  املنقذُ  بأنها 
الرغم من الغطاء العميق الذي تتدثر به مهابة 

من أمريكا وحلفائها.
توازيها  ال  واإلسالمية  العربية  الدول  قوة 
نهضة  إلى  حتتاج  ولكنها  العالم،  في  قوة 
في  احلكم  نظرة  وتغيير  وسياسية  فكرية 
الدول العربية واإلسالمية من حكم دكتاتوري 
املصلحة  يقدم  حكم  إلى  وعشائري  وملكي 
الوطنية  وحتقيق  شيء  كل  فوق  الوطنية 
وفي  يرتديها.  التي  الهوان  عباءة  من  واخلروج 
مع  مطوالً  حواراً  الكاتب  أجرى  النقطة  هذه 
توفيق  اللبناني  السياسي  واحمللل  اإلعالمي 
شومان لصحيفة ملتقى األجيال اإللكترونية 

يخرج  الذي  »من  عن  وسألته  السودانية:  
السياسية  الورطة  هذه  من  العربية  الدول 

والعسكرية؟«
يتفق  التي  باملوضوعية  مليئاً  رده  وكان 
معها الكاتب، وفيها يقول توفيق شومان » في 
احلسنة  والنوايا  السياسية  اإلرادة  غياب  ظل 
العربية  الدول  تخرج  أن  الصعب  من  ،أعتقد 
مفقودة  الثقة  أن  وطاملا  صراعاتها،  أتون  من 
عن  نتحدث  أن  ميكن  ال  وتلك،  الدولة  هذه  بني 
»سالم عربي«، هذا ال يعني بأن احلروب احلالية 

لن تتوقف، بالطبع
ستعود  ولكنها  حني،  بعد  ستتوقف  هي 
يعتبر  العربي  العقل  أن  طاملا  آخر،  حني  بعد 
العنف  وعلى  الغلبة  على  تقوم  السياسة  أن 

وعلى إقصاء اآلخر.
عن  أمريكا  يوقف  من  السؤال:  ويبقى 

العرب غير العرب؟

العربية  الوحدة  تعد  لم 
حكام  بين  فيما  نقاش  موضوع 
وإن  الراهنة،    العربية  الدول 
توجهات  بين  الهوة  اتساع 
هذه الدول  وتضارب مصالحها 
وحتى  والسياسية  االقتصادية 
الثقافية أدى إلى تفاقم خالفاتها 
الطائفية  وصراعاتها  الفكرية 
األمور  هذه  وكل  والمذهبية 
تسببت بفقدان الثقة فيما بينها 
باستحالة  القول  يمكن  لدرجة 

تحقيق »السالم العربي«، 

״

״
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رقم  التشريعي  باملرسوم  السوريون  يعلِم  لم 
يُنَشر  لم  صدوره، فهو  من  أيام  بعد  /16/ إال 
بدايًة،  اإلعالم  وسائل  في  العادةُ  جرت  كما 
أثار  وقد  الرسمية.  اجلريدة  في  نشره  واقتصر 
هذا املرسوُم- الذي مينح وزارةَ األوقاف صالحياٍت 
النشاط  أوجه  ومختلف  اإلفتاء  جلهة  واسعة 
الديني- جداالً مجتمعياً واسعاً، خصوصاً في 
األوساط املؤيدة للنظام، أكثر من تلك املعارضة 
وقفة  إلى  الدعوة  حّد  إلى  األمرُ  ووصل  له، 
أن  قبل  الشعب”،  “مجلس  أمام  احتجاجية 
تخّف وطأة الهجوم على “الصك التشريعي” 
عن  مرسوٌم صادر  أنّه  للمعترضني  تبنّي  بعدما 
رئيس النظام السوري “بشار األسد”، وبالتالي 

فإّن مهاجمته تعني ضمنياً رفَض َمن أصدرُه .

عكس  على  تفسيره  متّ  املنشور  املرسوَم  إّن 

أسلمة الدولة السورية وتداعيات 

المرسوم /16/

يسعى  السوري  النظام  إن   
بعد  األخير   16 المرسوم  خالل  من 
فشل حزب البعث في تأمين الدعم 
الذين  السنة  استمالة  إلى  لنظامه 
نصف  من  أكثر  يشكلون  زالوا  ما 
سكان سورية رغم الخسائر والدمار 
الذي لحق بهم في األرواح  الكبير 
خالل  من  وإرضائهم  والممتلكات 
األوقاف  وزارة  صالحيات  توسيع 
النظام  يلعبها  خطرة  لعبة  وهذه 
ابتالع  إلى  النهاية  في  تؤدي  قد 

الدولة ذاتها

حسن ظاظا
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مقاصده، فإّن اجلدال بقي مستمراً، إذ أن املرسوَم 
عن  يتحّدث  الذي  السوري  للدستور  مخالٌف 
واملواطنات  املواطنني  لعموم  احلقوق  في  تساٍو 
صالحيات  توسيع  يتضّمن  والذي  سوريا،  في 
وزارة األوقاف السورية مستنسخاً بذلك النظام 
الديني للمملكة السعودية، لُيطّبق فعلياً في 
األوقاف  لوزارة  سيتيح  القانوُن  فهذا  سوريا. 
التحكَم مبؤسسات مالية وتربوية ومؤسسات 
اإلنتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني 
في البالد، كما أنّه سيشرُّع عمَل جماعة دينية 

حتت مسّمى الفريق الديني الشبابي”.

ماذا قصد النظام السوري بهذا املرسوم؟

أن  القانون  قصَد من خالل  النظاَم السوري  إن 
من  ُمحكمة  وخطة  عمٍل  منهجيَة  يرسَم 
سوريا  في  الديني  الوضع  على  السيطرة  أجل 
من  الرغم  وعلى  كاملة،  بصورة  به  والتحكم 
أن املرسوم يشيرُ في ظاهره إلى خطة من أجل 
ضبط اإلسالم السياسي والفكر املتطرّف الذي 
السوري لسنوات، فإّن باطنه  النزاع  في  تدّخل 
البنية  أمنية على هيكلية  يشيرُ إلى سيطرة 

الدينية في سوريا.

إنشاء  على  مواده  إحدى  في  ينّص  فالقانون 
والبلدات  املدن  في  دينية  وحدة   /1355/
ُمفٍت  كلَّ وحدة منها  السورية، يديرُ  واملناطق 
مأسسُة  اخلطوة  هذه  من  بها، والهدف  خاص 
تكون  سوريا  في  جديدة  دينية  حتتية  بنية 
هذا  أن  كما  العليا،  اليد  فيها  لالستخبارات 
القانوَن سوف يساهم في زيادة تفتيت اجملتمع 
حدةَ  يزيد  وسوف  أصالً،  املتفتت  السوري 
االنقسام بني السوريني، فلقد جاء هذا القانوُن 
اإلسالمي،  بالدين  عالقة  له  ما  ليتحكَّم بكل 
واجلامعات،  املدارس  في  تدريسه  من  بداية 
األمر  الدين،  وهوية  واألئمة،  اخلطباء  واختيار 
الذي سوف يشكّل مع الوقت بنية حتتية دينية 

مفّصلة على مقاس النظام السوري.

الدولة  علمانية  من  يقّلص  املرسوم  هذا  إن 
املذكورة  الوزارة  مينح  أنّه  اعتبار  على  السورية 
من  وإدارته  السوري  اجملتمع  تنظيم  في  احلقَ 

املؤسسات  نشاط  ويعزز  الدينية  الناحية 
الدينية في البالد.

الفقهي  العلمي  “اجمللس  يخّص  ما  في  أّما 
فإّن   ،/16/ املرسوم  عنه  حتدث  الذي  األعلى” 
هذا اجمللَس يجب أن يكون فيه عشرون من كبار 
ليبحثوا  اإلسالمية  املذاهب  كل  من  العلماء 
الفتاً  مشترك،  بشكل  الفقهية  األمور  في 
عن  ممثلني  إضافة  يقتضي  فيه  التطّور  أّن  إلى 
الطوائف املسيحية كافة )إلى عضوية اجمللس( 
تتّم تسميتهم من قبل السادة البطاركة عند 
وما  األديان  بني  املشتركة  املسائل  مناقشة 

يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية. 

اجمللس  مهام  من  فإنه  املرسوم  هذا  ووفق 
ومناقشة  الفقهية  العلمية  البحوث  إعداد 
االجتهادات التي تتعلق بالقضايا املعاصرة، حتى 
يصير مرجعاً فقهياً ويضّم كل املذاهب، إضافًة 
والتيارات  واملؤلفات  املراجع  مهام  حتديد  إلى 
املتطرفة  األفكار  حتمل  التي  والتوجهات 
واملنحرفة والتي تتبنى العنف وسيلة لتحقيق 
الفقهية  والكتب  املراجع  واعتماد  أهدافها، 
املرشحون  فيها  ميتحن  التي  واملوضوعات 
للتكليف بالعمل الديني، ومتابعة ما يصدر من 
فتاوى وأحكام شرعية ومدى تأثيرها على حياة 
الناس بحيث تكون محافظة على ثوابت الدين 

ومحترمة للعقل ومنسجمة مع الواقع. 

أما الفريق الديني الشبابي الذي ينّص املرسوم 
/16/ على تأسيسه، فإنّه يتألّف من موظفني 
وزارة  في  واإلرشاد  التوجيه  ملديرية  يتبعون 

األوقاف، أئمة وخطباء ومدرّسي دين. 

خطورة هذا املرسوم:

هذا  خالل  من  يسعى  السوري  النظام  إّن 
تأمني  في  البعث  حزب  فشل  بعد  املرسوم- 
الدعم لنظامه- إلى استمالة السنّة الذين ما 
سوريا،  سكان  نصف  من  أكثر  يشكلون  زالوا 
رغم اخلسائر والدمار الكبير الذي حلق بهم في 
األرواح واملمتلكات، وإرضائهم من خالل توسيع 
خطرة  لعبة  وهذه  األوقاف.  وزارة  صالحيات 
يلعبها النظام قد تؤدّي في النهاية إلى ابتالع 
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النظاُم في  لعبها  أن  لعبة سبق  الدولة، وهي 
أبواَب  فتح  عندما  املاضي،  القرن  ثمانينيات 
في  للمشاركة  السعودي  املال  أمام  سوريا 
أدّى  مما  واملساجد،  القرآن  حتفيظ  معاهد  بناء 
السوري  اجملتمع  في  التدين  ظاهرة  اتساع  إلى 
اإليرانيني  أمام  الطريق  يفتح  واليوم  حينها، 
عن  النظر  ويغّض  التسهيالت،  لهم  ويقّدم 
عمليات التشييع التي متارسها إيران في سوريا 
والتي ستؤدّي بدورها إلى زيادة التديّن في البالد 

وتخريب الدولة وتقويضها.

متادي وزارة األوقاف:

احلرب  توقف  و  الصراع  من  سنوات  ثماني  بعد 
في مساحة واسعة من األراضي السورية، بدأت 
القيادة  من  بتوجيهات  السورية  األوقاف  وزارة 
أكثر،  والبطش  بالتمادي  للنظام  السياسية 
مستغلًة خلو الساحة من أي منافس لها على 
إدارة الشارع السوري، من النواحي االجتماعية 
احلليف  من  وقربها  والتعليمية،  والدينية 
السورية  للبوابة  السياسية  وأهدافه  اإليراني 

على البلدان العربية والشرق األوسط .

ُسبل  عن  يبحث  ووزيره  النظاُم  بدأ  وهكذا، 
كثيرة  انتقاد  موجات  بعد  عمله،  لشرعنة 
على  الديني،  توّجهه  معارضو  وأثارها  طالته، 
عن  يده  بكف  مطالبني  طوائفهم،  اختالف 
أن  حتى  سوريا،  أسلمة  مشروع  على  العمل 
وإلغاء  منصبه  من  بإقالته  طالب  البعض 

الوزارة.

األيام  في  السوريني  استغراب  أثار  ما  وأكثر 
على  احلصول  على  الوزارة  هذه  قدرة  املاضية 
رقم  التشريعي  للمرسوم  القرار  مشروع 
الشعب  مجلس  في  عنه  كشف  /16/، الذي 
للشعب  سارة  غير  مفاجأة  مفجراً  السوري  
بطرح  والقومية،  الدينية  ومكوناته  السوري 
صفحة،   /39/ على  املذكور  القرار  مشروع 
والتطرف،  اإلرهاب  مكافحة  على  يوحي  الذي 
لوزارة  مبيتة  نوايا  صفحاته  بني  يخفي  ولكنه 
مؤسسة  ووضع  وزيرها  صالحيات  مبد  األوقاف، 
سائر  في  املشايخ  ونشر  تصرفه،  حتت  اإلفتاء 

الوحدات اإلدارية البالغ عددها /1355/ شعبة، 
واملعاهد  املدارس  من  املزيد  لبناء  رخص  ومنح 
املطبوعات  على  الشرعية، والرقابة  واجلامعات 
واملصنفات األدبية والفنية والبرامج ذات الطابع 
اململكة  نظام  بذلك  مستنسخني  الديني، 

السعودية الديني.

يُعتبر القرارُ ضربًة استباقية، اتخذ منه النظاُم 
حتسباً  لتمريره،  الالزمة  االحتياطات  جميَع 
عليه،  اجمللس  أعضاء  ثلثي  تصويت  لرفض 
فجاءهم مبرسوم تشريعي للموافقة عليه، بدالً 
الشعب، ثم  االقتراح من مجلس  أن يخرج  من 
يحّول إلى رئيس اجلمهورية بعد املوافقة عليه.

السلطة  من  يأتي  املرسوم  مشروَع  أن  ومبا 
بنسبة  ُحسمت  املعركَة  فإن  التنفيذية، 
محددة  األوقاف،  وزارة  لصالح  سلفاً  كبيرة 
الدولة  لسوريا مستقبالً دينياً، ضاربًة مشروع 

العلمانية بعرض احلائط.

خمالف  األخري  املرسوم 
للدستور  السوري الذي يتحدث 
عن تساوي يف احلقوق لعموم 
يف  واملواطنات  املواطنني 
توسيع  يتضمن  والذي  سوريا 
األوقاف  وزارة  صالحيات 
السورية مستنسخًا بذلك النظام 
السعودية  للدولة  الديين 
سورية  يف  فعليًا  ليطبق 
لوزارة  سيتيح  القانون  فهذا 
مبؤسسات  التحكم  األوقاف 
ومؤسسات  وتربوية  مالية 
وتأميم  والثقايف  الفين  اإلنتاج 

النشاط الديين يف البالد

״

״
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اآلراء املتناقضة للمرسوم:

املذكور،  القرار  مشروع  حول  اآلراُء  تتضارُب 
فمناصرو  وزارة األوقاف يرون أنها املسؤول األول 
واألخير عن إعادة تأهيل السوريني ممّن تاهوا عن 
التي  املناطق  في  خاصة  املستقيم،  الصراط 
شهدت نزاعات مسلحة، بحجة أن عقول هؤالء 
تسممت بأفكار ال متثل اإلسالم الصحيح، وهي 
النفسية،  نوازعهم  استيعاب  على  األقدر 

ومنطلقاتهم الفكرية.

في املقابل، ترى اآلراُء املعارضة لصدور قرار كهذا، 
السنية  الدينية  األطر  رصيد  من  سيرفع  أنه 
على  سيطرتها  من  التحديد، ويزيد  وجه  على 
واالقتصادية،  واالجتماعية  الفكرية  املقدرات 
أمن  تهديد  إلى  بالضرورة  سيؤدي  الذي  األمر 

ومستقبل السوريني.

تاهل العلمانية يف املرسوم:

يبدو أن حجَج العلمانيني لم تقنع النظام، بقدر 
علماً  األوقاف،  وزارة  ومبررات  حجج  أقنعته  ما 
تبنيه  يعلن  سوريا  في  البعث  حزب  نظاَم  أن 
يحاول  لم  أنه  من  الرغم  على  علمانياً،  نهجاً 
طيلة خمسني عاماً من حكمه، تأسيس دولة 
فمفردة  للكلمة،  الصحيح  باملعنى  علمانية 

العلمانية لم تكن يوماً على أجندة البعث.

وزارة  مع  حتالف  لتشكيل  النظام  انحياز  ومردّ 
بشكل  الديني  التوجه  قدرة  إلى  يعود  األوقاف 
عام على احتضان قاعدة شعبية كبيرة، وهو ما 

تعجز عنه التيارات العلمانية.

التيارات  جميع  أن  أحد  على  يخفى  ال  أنه  بيد 
محارَبة  زالت  وما  كانت  العلمانية،  املعارضة 
كهذا  تياراً  أن  برأيه  النظام، والسبب  قبل  من 
بأية  يقبل  لن  ألنه  بنيته،  على  خطراً  يشكّل 
ممارسات خارجة عن القانون، وألن النظام احلالي 
الذي يتسم بتفشي الفساد فيه بدرجة كبيرة، 
لن يسمح ألية قوة بأن تقف عقبة في طريقه.

وهكذا عجزت املعارضة العلمانية، ليس بسبب 
عن  تخليها  إن  بل  فقط،  النظام  من  قمعها 
سوريا  خارطة  رسم  في  احلقيقية  قضيتها 
اجلديدة، وسعيها من أجل الوصول إلى السلطة 
بأي ثمن، جعل الكثيرين من السوريني يبتعدون 
لهم  سنداً  النظام  من  متخذين  دعمها،  عن 
ديني  تطرف  أنه  يعتبرون  مما  حمايتهم  في 

زاحف عليهم.

املشروع اإليراني يف سوريا:

ثورتها  مشروع  تصدير  في  إيران  تعتمد 
مع  حتالفها  على  سوريا،  إلى  اإلسالمية 
السورية  الدينية  الشخصيات  من  مجموعة 

وعلى رأسها املؤسسات الدينية في سوريا. 

التشريعي  املرسوم  مشروع  شكّل  حيث  
للعلمانيني  أيضا  سارة  غير  بشرى  رقم /16/ 
السوريني داخل سوريا، فاملشروع الذي يتوزّع على 
/39/ صفحة، يوّسع نفوذ وزارة األوقاف، بشكل 
يستنسخ تقريباً النظام الديني في السعودية، 
واملسيحيون  املعتدلون  السنة  أعلن  لهذا 

األخري  الرئاسي  املرسوم 
الدولة  علمانية  من  يقلص 
مينح  أنه  اعتبار  على  السورية 
يف  احلق  املذكورة  الوزارة 
تنظيم اجملتمع السوري وإدارته 
من الناحية الدينية ويعزز نشاطات 
املؤسسات الدينية يف البالد أما 
العلمي  اجمللس  خيص  ما  يف 
حتدث  الذي  االعلى  الفقهي 
احملل  هذا  16فإن  املرسوم  عنه 
من  عشرون  فيه  يكون  أن  جيب 
املذاهب  كل  من  العلماء  الكبار 

اإلسالمية لبحث األمور الفرضية

״

״
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امللل  من  وغيرهم  والدروز  والعلويون  والشيعة 
األخرى والءهم الكامل للنظام، على الرغم من 
مآخذهم الكثيرة عليه، مبررين ذلك بتخوفهم 

مما سيحل بهم لو سقط.

التحالف الذي بات واضحاً بني النظام واملشيخة 
على  املشترك  وتعاونهما  سوريا،  في  السنية 
إصدار قرارات تزيد من رقعة االنتشار الديني، ال 
ميكن حتميل املسؤولية عنه لوزارة األوقاف فقط، 
بل للقيادة اإليرانية التي تطرح مشروع إسالمي 
إلى  امتد  سوريا  في  ونفوذها  املنطقة،  في 
والسياسية،  والعسكرية  األمنية  املؤسسات 
وهي بشكل أو بآخر متثل الوجه الثاني ملشروع 
اإلخوان املسلمني، بسبب ما يربطها من عالقات 
وعالقتها  الفلسطينية،  حماس  حركة  مع 
في  إيران  تركيا، وتعتمد  في  اإلخواني  بالنظام 
سوريا،  إلى  اإلسالمية  ثورتها  مشروع  تصدير 
الشخصيات  من  مجموعة  مع  حتالفها  على 

الدينية السورية.

الشعور باإلحباط واخلذالن:

الداخل  في  العلمانيون  السوريون  يشعر 
فال  األطراف،  جميع  من  واخلذالن  باإلحباط 
تفي  أن  استطاعت  العلمانية  املعارضة 
بوعودها، وال النظام بسياسته احلالية املتسمة 
لهم،  جناة  طوق  يشكل  السني  اإلسالم  مبد 
أحوال  وقانون  علماني  دستور  في  يأملون  فهم 
أساس  على  اجلميع  مع  يتعامل  شخصية 
وأفضلية  أحقية  تُعطى  أي  دون  املواطنة، 
لطائفة بحجة أنها األكثرية على حساب بقية 

الطوائف.

حلجم  مدركاً  السوري  النظام  يكون  ال  قد 
امتعاض طيف واسع من السوريني من أي تشريع 
ينص على اإلنفاق من مستحقات الشعب على 
مشروع أسلمة الدولة، أكثر بعشرات املرات مما 
يصرف على البحث العلمي والتطوير، وعلى ما 
األوقاف من إجراءات من شأنها أن  وزارة  تتخذه 
الوزارة  هذه  وكأن  سيطرتها،  مد  في  تساهم 
عليه  ينص  ملا  خالفاً  بتشكيلها،  تكتِف  لم 
مسميات  حتت  دينية  فرقاً  السوري،  الدستور 

والنساء  الديني،  الشبابي  كالفريق  عديدة، 
الداعيات اللواتي يعرفن بالقبيسيات، وبأن لها 
دون سواها من مكونات اجملتمع السوري، محطة 
نشر  بهدف   /2011/ عام  أُطِلقت  تلفزيونية 
الدين الوسطي تبث عبرها ما تشاء من خطب 
مشايخها  خطب  وبأن  دينية،  وبرامج  جمعة 
تصل إلى أصغر مصلٍّ في أبعد قرية في أبعد 
محافظة، وبأن خطباءها يعظون مبا يحلو لهم، 
دون حسيب أو رقيب، حتى وإْن مّسوا بكالمهم 

مكونات أخرى.

ووصلت سطوة وزارة األوقاف منذ أشهر قليلة 
النسب، من  بقانون مجهولي  التدخل  إلى حد 
األطفال الذين وُلدوا خالل سنوات احلرب، والذي 
ينص على منحهم اجلنسية السورية، على أن 
يَُعّد مجهول النسب مسلماً سنياً ما لم يثبت 

خالف ذلك.

السوريون على مفرتق الطرق:

يقف السوريون اآلن على مفترق طرق سُيحدد 
املستقبل  في  سوريا  شكل  عليه  سيكون  ما 
القريب. سُيعرَض القرار /16/ للتصويت عليه 
املتنازعة  القوى  أن  الشعب، علماً  مجلس  في 
متكافئة  غير  بينها  فيما  واملنقسمة  عليه 
القوة، فوزارة األوقاف حتظى بكامل دعم النظام.

من  املشروع  لهذا  سيكون  مبا  التنبؤ  أن  بيد 
مبكراً  يكون  قد  السوري  اجملتمع  على  تبعات 
أثرُ  ينحصر  أن  احملتمل  فمن  الشيء،  بعض 
املشروع داخل نطاق عمل الوزارة ال أكثر، أو قد 
السوريني  أوضاع  تقلب  كارثية،  آثار  له  تكون 
أكثر،  اخلناق  عليهم  وتضيق  عقب،  على  رأساً 
بحيث تصبح وزارة األوقاف الوصي الفعلي على 
كل ما يُكتب ويُقال ويُنشر، وتُعطى صالحيات 
سياسة  متبعة  الوزارات،  باقي  على  مطلقة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومغلقة الباب 

في وجه َمن ينتقد شكل اإلسالم في سوريا.
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إن األزمة السورية اجلارية ليست وليدة عام 
االحتجاجات  حركة  فيه  بدأت  الذي  2011م 
إنها  بل  البالد،  مناطق  معظم  في  الشعبية 
نتاج البنية األيديولوجية واإلدارية لنظام حزب 
البعث الذي يحكم سوريا منذ العام 1963م، 
بظالله  ألقى  استبدادياً  طابعاً  أخذ  والذي 
املواطن  بحياة  املتعلقة  اجلوانب  كافة  على 
السوري، وهو ما ولد احتقاناً لدى قطاع واسع 
الالدميقراطية  املمارسات  نتيجة  السوريني  من 
املكونات  عموم  على  البعث  نظام  قبل  من 
أدى  والذي  البالد،  في  القاطنة  والشعوب 
اندالع حركة احتجاجات واسعة  إلى  بالنهاية 
املناطق، سرعان ما طغت  النطاق في معظم 
بتحريض  املتطرفة  الطائفية  النزعة  عليها 
وتشجيع من األنظمة الدولية واإلقليمية على 

 وآفاق الحّل
ُ

ة
ّ

 السوري
ُ

األزمة

للواقع  متابع  أّي  إن 
سرعاَن  الراهن  السوري 
حالة  وجود  سيلحظ  ما 
التدخالت  من  معقدة 
اإلقليمية  والصراعات 
وهو  عليها،  والدولية 
األزمة  حل  على  يؤثر  ما 
على  وبالتالي  الجارية، 
السوري  الكيان  مستقبل 

ككل.

دلشاد مراد
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حد سواء.

جذور وأسباب األزمة السورية:
العام  في  السورية  الدولة  ظهورُ  كان 
فرنسا  دولتي  بني  االتفاقات  وليَد  1920م 
وبريطانيا اللتني احتلتا مناطق الشرق األوسط 
خالل الربع األول من القرن العشرين، إذ عملتا 
أوطانهم  وتقسيم  الشعوب  تشتيت  على 
جزءاً  فدمجوا  جديدة،  اصطناعية  دول  ضمن 
عشائرية  أراض  من  جزء  مع  الكرد  وطن  من 
الطائفة  يقطنها  أراض  من  وجزء  عربية 
درزية مع مناطق عربية سنية  العلوية وأخرى 
مناطق  في  أخرى  شعوب  وجود  مع  كثيفة، 
دولة  لينشئوا  وغيرهم،  كالسريان  عديدة 

باسم سوريا.
وقد أثر ظهور الدولة السورية بهذا النموذج 
أخذ  بدون   - والطوائف  القوميات  من  املعقد 
بالكيان  مناطقهم  دمج  في  احلرة  إرادتهم 

السياسية  احلياة  في  بعد  فيما   - اجلديد 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية في البالد، 
وكان ذلك سبباً لظهور صراع طائفي على سدة 
احلكم ، والسيما أن كل الدساتير السورية لم 
الشعوب  لعموم  املتساوية  احلقوق  تضمن 
وما  الثقافات،  بعض  وخصوصية  والطوائف 
الصراع  هذا  سياق  ضمن  يندرج  حالياً  يجري 
الذي أودى بكثير من املناطق السورية إلى حالة 

من التدمير املنهجي وبأيٍد محلية. 
والقومي  الطائفي  احلكم  عن  نتَج  وقد 
سوريا  في  االستبدادي  والعائلي  واحلزبي 
األخرى  والطوائف  الشعوب  حقوق  تهميُش 
الشعوب  تلك  يقطنها  التي  املناطق  وبالتالي 
والطوائف، أي أقصي قسم كبير من السوريني 
ضعف  في  تسبب  مما  البالد،  وإدارة  بناء  عن 
وهشاشة بنية الكيان السوري وتأثير ذلك على 
املواطنني  بحياة  املتعلقة  القطاعات  كافة 

السوريني. 
كما نتج عن ذلك إطالُق النظام االستبدادي 
ومنحها  واالستخباراتية  األمنية  األجهزة  يَد 
صالحيات واسعة للتدخل في الشؤون العامة، 
األحزاب  تأسيس  ومنع  العامة،  احلريات  فقمَع 
العلنية  والثقافية  السياسية  واجلمعيات 
املوجودة،  األحزاب  واختراق  تفتيت  وجرى 
املعتقالت  وكثرت  الرأي  أصحاَب  واعتقل 
النظام  وتدّخل  والعمالء،  األمنية  واحملاكم 
ربط  خالل  من  للمواطنني  اخلاصة  باحلياة 
الكثير من األعمال باملوافقات األمنية، وأقصي 
الوظائف  من  واملكونات  الشعوب  بعض  أبناء 
والثقافات  اللغات  وقمعت  والعامة،  الرسمية 
الطوائف  بني  الفنتَ  وأحدث  الشعوب،  لبعض 
والشعوب، وهمش الواقع املعاشي للمواطنني 

إلى أدنى درجة... 
وسط  ظهور  إلى  كله  األمر  هذا  أدى  وقد 
معارض للنظام االستبدادي احلاكم ضم عامة 
وإلى  بأكملها،  وشعوب  ومكونات  الشعب 
ذكرنا  كما  السوري  الكيان  بنيان  في  خلخلة 

في السابق أيضاً.

اجلارية  السورية  األزمة  إن 
اليت  2011م  عام  وليدة  ليست 
االحتجاجات  حركة  فيه  بدأت 
مناطق  معظم  يف  الشعبية 
البنية  نتاج  أنها  بل  البالد 
لنظام  واإلدارية  األيديولوجية 
سوريا  حيكم  الذي  البعث  حزب 
أخذ  1963والذي  عام  منذ 
بظالله  ألقى  استبداديا  طابعا 
املتعلقة  اجلوانب  كافة  على 
حبياة املواطن السوري والذي 
أدى بالنهاية إىل اندالع حركة 
احتجاجات واسعة النطاق يف 

معظم املناطق

״

״
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تداعيات األزمة السورية:
لم يتوقع أحد أن يتطور مفاعيل األزمة التي 
اندلعت في سوريا إلى نحو ما وصل إليه احلال 
في يومنا هذا بعد مرور ثمانية سنوات من بدء 
)جنوب  درعا  منطقة  في  االحتجاجات  شرارة 
من  عدد  وتعذيب  اعتقال  أعقاب  في  البالد( 
تالمذة املدارس بعد كتابتهم عبارات مناهضة 
وإن  مدرستهم،  جدران  على  السوري  للنظام 
كان هؤالء األطفال كتبوها محاكاة للشعارات 
التونسية  الثورة  تظاهرات  في  رفعت  التي 
درعا  في  النظام  ممثل  رفض  وقد  واملصرية. 
عن  لإلفراج  املنطقة  عشائر  محاوالت  جميع 
أطفالهم، وقابل وفد العشائر بإهانات وألفاظ 
وأعراض  لكرامتهم  تتعرض  أخالقية  غير 

نسائهم.
السذاجة،  غاية  في  النظام  ممثل  رد  كان 
عشائر  انتفاض  في  التصرف  هذا  وتسبب 
النظام  فاستخدم  النظام،  ضد  املنطقة 
مما  درعا،  في  املتظاهرين  ضد  احلي  السالح 
وهكذا  مدنيني.  ضحايا  سقوط  في  تسبب 
تطورت األمور وانتقلت حركة االحتجاجات من 
منطقة إلى أخرى حتى شملت معظم أرجاء 

البالد.
1ـ تدمير البنية التحتية:

االستراتيجي  املوقع  حلساسية  نظراً 
والدولية  اإلقليمية  الدول  جميع  فإن  لسوريا، 
أن  بل  بداياتها،  منذ  األزمة  تطور  تتابع  كانت 
في  تطور  أي  حلدوث  تستعد  كانت  بعضها 
بتحريك  وتركيا  قطر  من  كل  فأخذت  سوريا، 
في  دورها  لتأخذ  املسلمني«  اإلخوان  »حركة 

قيادة أي عمل قد يحدث ضد نظام األسد. 
جنحت حركة اإلخوان املسلمني في تأسيس 
شبكة إعالمية وإنشاء خاليا موالية لها داخل 
وحماة  دمشق  ريف  في  السابقة  معاقلها 
وإدلب وحلب عبر املال القطري والدعم التركي.

قمع  في  النظام  تصعيد  مع  وتزامناً 
االحتجاجات وإدخال كافة أجهزتها العسكرية 
واألمنية في ضرب وسحق مناطق االحتجاجات، 

العلوية  الطائفة  استدراج  في  جناحها  ومع 
احمللي، كانت حركة  الصراع  آتون  إلى  بأكملها 
االستحواذ  في  جنحت  قد  املسلمني  اإلخوان 
وشكلت  الداخل  في  االحتجاجات  إدارة  على 
كتائب مسلحة موالية لها في معظم املناطق 
حركة  من  الصراع  تطور  وبالتالي  السنية، 
أودت  طائفية،  حرب  إلى  شعبية  احتجاجات 
وتسببت  السوريني،  من  اآلالف  عشرات  بحياة 
في تهجير املاليني من مناطق الصراع إلى خارج 
البالد، وكذلك في تدمير أجزاء كبيرة من املدن 
والبلدات السنية نتيجة تفوق نوعية األسلحة 

لدى النظام.
األممي  املنسق  بأعمال  القائم  ذكر  وقد 
سجاد  سوريا  في  اإلنسانية  للشؤون  املقيم 
زيارته  أثناء  2017م  الثاني  كانون  في  مليك 
مدينة حلب أنه »مت تدمير معظم املؤسسات 
واملرافق احليوية للمدينة، وإن حجم الدمار في 

الطائفي  احلكم  عن  نتج   
والعائلي  واحلزبي  والقومي 
إىل  سوريا  يف  االستبدادي 
الشعوب  حقوق  تهميش 
وبالتالي  األخرى  والطوائف 
تلك  يقطنها  اليت  املناطق 
الشعوب والطوائف أي أقصى 
يف  السوريني  من  كبري  قسم 
بناء وإدارة البالد مما تسبب يف 
الكيان  بنية  وهشاشة  ضعف 
كافة  على  ذلك  وتأثري  السوري 
حبياة  املتعلقة  القطاعات 

املواطنني السوريني

״

״
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أن شاهده  حلب يفوق اخليال، ولم يسبق قط 
سابقاً  بها  قام  التي  اإلنسانية  مهامه  خالل 

بالصومال وأفغانستان«.
اقتصادي  قّدر خبير  2019م   وفي شباط 
- يشغل رئاسة  دولي وهو د. أسامة القاضي 
مجموعة عمل اقتصاد سوريا - تكلفة احلرب 
في سوريا بنحو 400 مليار دوالر، وأن خسائر 
مليار   16 ناهزت  السوري  الزراعي  القطاع 
اليوم  السكان  من   80% من  أكثر  وأن  دوالر، 
إلى أن إعادة  أصبحوا حتت خط الفقر، مشيراً 
مليار   100 من  أكثر  إلى  حتتاج  قد  اإلعمار 

دوالر. 
-2 اإلرهاب والتطرف:

أدت عسكرة »الثورة 
السورية« وتشكيل كتائب 

مسلحة موالية حلركة 
اإلخوان املسلمني 

وتطور األحداث إلى 
صراع طائفي إلى 

إفساح اجملال جلذب 
املرتزقة اجلهاديني إلى 

مناطق السنة في 
سوريا. 

عام  نهاية  ففي 
املرتزق  اجتمع  2011م 

البغدادي« زعيم  ما  »أبو بكر 
سميت بـ »دولة العراق اإلسالمية« 

قيادي  مع  الدولي،  القاعدة  لتنظيم  التابعة 
وهو  سوري  أصل  من  القاعدة  تنظيم  في 
مرتزقة  مجموعة  مع  اجلوالني«  محمد  »أبو 
إسالميني كان النظام السوري قد أفرج عنهم 
للقاعدة  فرع  بهدف تشكيل  الفترة،  تلك  في 
وقد  هناك،  إسالمية  إمارة  وإقامة  سوريا  في 
متخض عنها تشكيل جبهة النصرة بقيادة أبو 

محمد اجلوالني.
وقد توسع نفوذ جبهة النصرة في املناطق 
إدلب«  حمص،  »دمشق،  سوريا  غرب  السنية 
ودخلت احلرب السورية مستفيدة من النقمة 
قوات  تواجد  وضعف  النظام  على  الشعبية 

جهدها  كل  وانصّب  املناطق،  تلك  في  النظام 
إمارة إسالمية في سوريا، ولكنها  إقامة  على 
في الواقع لم تعمل في سوريا إال خراباً وتدميراً 

مع شقيقاتها كتائب اإلخوان وداعش.
البغدادي  بكر  أبو  املرتزق  سعي  ونتيجة 
نيسان  في  أعلن  خرافي،  شخصي  مجد  نحو 
في  اإلسالمية  »الدولة  تأسيس  2013م 
باسم  اختصاراً  يعرف  والذي  والشام«  العراق 
ميت  ال  عمل  2014 وفي  متوز  وفي  »داعش«، 
اإلسالمية«  »اخلالفة  أعلن  شيئاً،  بالواقع 

ونصب نفسه خليفة املسلمني.
لقد عاثت داعش فساداً وخراباً في املنطقة، 
ولم يسلم من شرها أي شعب أو طائفة 
في سوريا والعراق، فقد مارست 
تشهد  لم  إجرامية  أعماالً 
العقود  في  مثيل  لها 
قطع  كـ  األخيرة 
واألسرى  اجلنود  رؤوس 
إحراق  واملدنيني، 
عمليات  األسرى، 
إعدام جماعية، سبي 
دور  تدمير  النساء، 
املواقع  تدمير  العبادة، 

األثرية...الخ.
-3 التدخالت الخارجية: 

فإن  سابقاً  أسلفنا  كما 
األثنية  والتركيبة  اجلغرافي  الوضع 
ألن  دفعت  في سوريا  احلاكم  النظام  وطبيعة 
إقليمي  لصراع  السورية مسرحاً  األرض  تكون 

ودولي.
فروسيا التي تعتبر وجود نفوذها في الشرق 
بوجود  رهناً  خصوصاً  وسوريا  عامة  األوسط 
النظام  ملنع  جهدها  كل  عملت  األسد،  نظام 
من السقوط، وتدخلت بكل ثقلها العسكري 
واالقتصادي لصاحله في احلرب الدائرة في البالد. 
قدرة  األكثر  الطرف  أن  النظام  أدرك  وقد 
هو  احلياة  قيد  على  وإبقائها  مساعدتها  على 
الالزمة  التسهيالت  روسيا، ولذلك قدمت لها 
على أراضيها للقواعد العسكرية الروسية في 

لم 
يتوقع أحد أن 

يتطور مفاعيل األزمة التي 
اندلعت في سوريا إلى نحو ما 

وصل إليه الحال في يومنا هذا بعد 
مرور ثمان سنوات من بدء شرارة 

االحتجاجات في منطقة درعا 
جنوب البالد في أعقاب 

اعتقال وتعذيب 



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 44 - آذار/ مارس  1282019

التي حتارب  العسكرية  الفصائل  مهمة ضرب 
اجلوية  حميميم  قاعدة  فأصبحت  النظام، 
في   2015 عام  منتصف  في  بنيت  والتي 
للقوات  االستراتيجي  »املركز  مبثابة  الالذقية 
وقعت  إذ  سوريا«،  في  الروسية  العسكرية 
2015م  آب  في  النظام  مع  اتفاقاً  روسيا 
قاعدة  باستخدام  الروسية  للقوات  احلق  مينح 
وألجل  مقابل  دون  من  وقت  أي  في  حميميم 
2016م وقعت روسيا  غير مسمى. وفي عام 
اتفاقاً آخراً مع النظام نص على توسيع نقطة 
اإلسناد البحري الروسية في طرطوس السورية 
- وجعلها قاعدة  1971م  - التي أنشأت عام 

الساحل  على  روسية  بحرية  عسكرية 
السوري. واقتصادياً دعمت روسيا 

النظام باملال وزودتها بالقمح 
وبأسعار زهيدة بعد تراجع 

بشكل  الزراعي  اإلنتاج 
سنوات  خالل  كبير  

احلرب السورية. 
أنه  ننسى  وال 
من  آالف  يوجد 
املتطرفني  املسلحني 

من الشيشان والقوقاز 
إطار   في  سوريا  إلى  أتوا 

وداعش  النصرة  تنظيمي 
في  إسالمية  إمارة  إلقامة 

سوريا، وهو ما تعتبرها روسيا فرصة 
احلرب  آتون  في  وإحراقهم  منهم  للتخلص 
فتح  عدم  في  ذلك  يفيدها  وبالتالي  السورية، 
امللف الشيشاني والداغستاني مرة أخرى، بعد 
الشيشاني  اإلسالمي  التمرد  على  قضت  أن 

في التسعينيات من القرن العشرين.
فقد  األمريكية  املتحدة  الواليات  أما 
رمزي  بدعم  عسكرياً  السورية  األزمة  دخلت 
سوريا  وجنوب  وسط  في  املسلحة  للفصائل 
في بداية األمر، ومن ثم تخلت عنهم لصالح 
دعمها لقوات سوريا الدميقراطية مع حلفائها 
الفرات،  شرق  في  داعش  توسع  بعد  األوروبيني 
الفرات  نهر  باعتبار  روسيا  مع  اتفاقاً  و عقدت 

إبقاء  مع  سوريا  في  منهما  كل  لنفوذ  حداً 
سوريا  وسط  جنوبي  أقصى  التنف  منطقة 

بأيدي األمريكيني.
نظام  بقاء  في  مصلحة  لها  أيضاً  إيران 
األسد  »نظام  سوريا  تعتبر  فهي  األسد، 
الشيعي«  اهلل  »حزب  لبنان  العلوي« ومعها 
جزء من مجالها احليوي أو  نفوذها في الشرق 
األسد  نظام  سقوط  أّن  تدرك  وهي  األوسط، 
إلى  بالوصول  سنية  ألطراف  اجملال  سيفتح 
يشكل  الذي  األمر  سوريا،  في  احلكم  سدة 
املنطقة.  في  التوسعي  ملشروعها  ضربة 
العسكرية  قواتها  استنفرت  ولذلك 
اآلالف  بعشرات  وزجت  واالستخباراتية، 
اإليرانيني  واملتطوعني  اجلنود  من 
لصالح  السورية  احلرب  في 
وحركت  هناك،  حليفتها 
اللبناني  اهلل  حزب 
األسد  نظام  لدعم 
القريبة  املناطق  في 
اللبنانية  احلدود  من 

عسكرياً.
السعودية  وقامت 
االحتجاجات  بتأجيج 
إعالمها  وسائل  عبر 
»العربية والعربية احلدث«، 
من  العديد  انشقاق  ومولت 
ودعمت  األسد  نظام  مسؤولي 
تستطيع  لعلها  معينة،  مسلحة  فصائل 
وإقامة نظام سني موال لها،  النظام  إسقاط 
وبالتالي إسقاط املشروع اإليراني وتساهم في 

تثبيت طموحها بزعامة العالم اإلسالمي. 
االحتجاجات  بتأجيج  قطر  ساهمت  كما 
اإلخوان  حركة  مالياً  ودعمت  اجلزيرة،  قناة  عبر 
اجلناح  تعتبر  والتي  السورية  املسلمني 
وقطر   تركيا  من  لكل  والعسكري  السياسي 
نظام  تسقط  لعلها  األوسط،  الشرق  في 
حكم  إلى  املسلمون  اإلخوان  ويصل  األسد 
وبالتالي يتحقق نفوذ قطري الفت في  سوريا، 

الشرق األوسط.

عدد من تالمذة 
المدارس بعد كتابتهم 
عبارات مناهضة للنظام 

السوري على جدران مدرستهم 
وانتقلت حركة االحتجاجات من 
منطقة درعا إلى باقي مدن 
سورية حتى شملت جميع 

أنحاء البالد
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االحتضان  إلى  فباإلضافة  تركيا،  أما 
املسلمني  لإلخوان  والعسكري  السياسي 
السورية، فقد دعمت وسهلت انتقال مرتزقة 
الداخل  إلى  أراضيها  عبر  وداعش  النصرة 
لضرب  املسلحة  الفصائل  ووجهت  السوري، 
ثورة روج آفا ومشروع اإلدارة الذاتية الدميقراطية 
الذي تبناه شعوب شمال وشرق سوريا، وزجت 
أجزاء  واحتلت  السورية  األراضي  إلى  بقواتها 

من شمال سوريا.
فيما بدت إسرائيل مرتاحة للوضع السوري، 
أهداف  بقصف  وأخرى  فينة  كل  بني  وتقوم 

عسكرية للنظام وإيران وحزب اهلل.
 -4 االحتالل التركي:

إن ذهنية الطبقات التركية احلاكمة ومنذ 
املنطقة  إلى  الغازية  التركية  القبائل  مجيء 
إلى  ويطمحون  وإقصائية،  توسعية  ذهنية 
بناء امبراطورية تركية طورانية نقية متتد من 
األناضول غرباً مروراً بكردستان وأرمينيا وسوريا 

والعراق وحتى حدود الصني في آسيا الوسطى 
شرقاً.

واجملازر  اإلبادة  سياسة  تنتهج  ولذلك 
كاألرمن  األصيلة  الشعوب  بحق  اجلماعية 
والسريان والكلدان واآلشوريني والكرد والعرب..

عام  تركيا  وقعتها  التي  لوزان  معاهدة  إن 
1923م مع الدول الكبرى آنذاك، والتي رسمت 
األناضول  في  التركية  للدولة  رسمية  حدوداً 
في  مفعولها  ستنتهي  كردستان،  من  وجزء 
عام 2023م، وبسبب النهج التوسعي حلكام 
هذه  مفعول  انتهاء  ينتظرون  فإنهم  تركيا 
توسيع  على  الشرعية  طابع  إلطفاء  املعاهدة 

حدودها من جديد. 
انتهزت الدولة التركية األزمة السورية منذ 
بداياتها، فاستخدمت حركة اإلخوان املسلمني 
املعارضة  لتمثيل  وعسكرية  سياسية  كأداة 
املناوئة لنظام األسد في سوريا وبالتالي فرض 

األجندة التركية على املستقبل السوري.
سبيل  في  ممكن  جهد  بكل  تركيا  عملت 
شمال  شعوب  ومنع  آفا  روج  ثورة  إجهاض 
الدميقراطي  الفيدرالي  النظام  بناء  من  سوريا 
ودعمت  والشرقية،  الشمالية  املناطق  في 
الفصائل املرتزقة املتطرفة من النصرة وداعش 
باجتاه  وحركتها  املسلمني  اإلخوان  وكتائب 
مناطق شمال سوريا، وعندما فشلت في هذه 
السياسة، وحني رأت بأن مشروع اإلدارة الذاتية 
بقواتها  زجت  السورية،  األراضي  في  يتوسع 
الدول  مع  اتفاقيات  عقدها  بعد  العسكرية 
واحتلت  السورية،  باملسألة  املعنية  الكبرى 
أعزاز خالل  املمتدة من جرابلس حتى  املنطقة 
2016م- وحتى  )24 آب  بني  الواقعة  الفترة 
29 آذار 2017م(، كما احتلت منطقة عفرين 
اتفاق  بعد  ما بني بعد هجوم عسكري عنيف 
مع روسيا دام شهرين خالل الفترة ما بني )20 

كانون الثاني 2018م- 24 آذار 2018م(.
وعقدت تركيا اتفاقاً مع روسيا وإيران ملراقبة 
التي  إدلب  منطقة  في  الهدنة  على  دائمة 
يتجمع فيها الفصائل املسلحة املدعومة من 
2018م  نهاية عام  قبلها. وأخذت تهدد منذ 

اإلخوان  حركة  جنحت   
شبكة  تأسيس  يف  املسلمني 
موالية  خاليا  وإنشاء  إعالمية 
السابقة  معاقلها  داخل  هلا 
يف ريف دمشق ومحاة وإدلب 
القطري  املال  عرب  وحلب 
الصراع  تطور  الرتكي  والدعم 
شعبية  احتجاجات  حركة  من 
حبياة  أودت  طائفية  حرب  إىل 
السوريني  من  األلوف  عشرات 
املاليني  تهجري  يف  وتسببت 
أوربا  إىل  الصراع  مناطق  من 

والبالد العربية

״
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إنشاء  حجة  حتت  الفرات  وشرق  منبج  بغزو 
منطقة »آمنة« على احلدود السورية التركية.

بوجود  زعمها  وراء  من  التركي  الهدف  إن 
وحدات  جانب  من  حدودها  على  أمني  تهديد 
الدميقراطية هو  حماية الشعب وقوات سوريا 
واالحتاللية في  التوسعية  التبرير لسياستها 
املنطقة، فما يهمها هو احتالل شمال سوريا 
وضمها  لتتريكها  متهيداً  الرهن  الوقت  في 
يحني  وعندما  رسمياً،  التركية  الدولة  إلى 
1923م  لوزان  مؤمتر  مفعول  انتهاء  موعد 
من  أزيلت  قد  الدولية  القانونية  تكوناحلواجز 
لشرعنة   - نظرها  وجهة  بحسب   - أمامها 

احتاللها دولياً.
-5 التغيير الديمغرافي:

غاية  في  ظاهرة  السورية  األزمة  رافقت 
واملنطقة  سوريا  مستقبل  على  اخلطورة 
والتغيير  التهجير  أعمال  وهي  عموماً، 
والتي حصلت والتزال في  الدميغرافي املمنهج 

العديد من املناطق السورية.
من  الكثير  كانت  السورية  احلرب  وخالل 
للفصائل  هزميًة  تشهد  كانت  التي  املناطق 
كانت  التي  النظام  لقوات  وانتصاراً  املسلحة 
جترى  العنيف  والقصف  احلصار  إلى  تلجأ 
اتفاقات مبعية الدول اإلقليمية والدولية إلخالء 
تلك املناطق من عناصر الفصائل املتبقني فيها 
الرضوخ  خيار  إال  لهم  يترك  ال  الذين  واألهالي 

ومغادرة املنطقة. 
وكان من نتائج اتفاقات التهجير أنه مت نقل 
املتبقني  والسكان  الفصائل  عناصر  معظم 
إدلب،  منطقة  إلى  املستهدفة  املناطق   في 

وشملت عشرات اآلالف من املدنيني.
واملناطق التي جرت فيها اتفاقات التهجير 
 2014- حمص  في  السنية  األحياء  هي: 
الهامة،  قدسيا،  )داريا،  دمشق  ريف  2018م، 
وداي  التل،  الشيخ،  خان  الشام،  معضمية 
الشرقية ملدينة حلب  األحياء  بردى( 2016م، 
2016، الغوطة )حرستا، زملكا، عربني، دوما( 
دمشق  ملدينة  الشرقية  األحياء  2017م، 
األربعة  املدن  اتفاقية  تشرين(،  القابون،  )برزة، 

)إخالء متبادل للمسلحني واملدنيني بني بلدتي 
»مضايا والزبداني« السنيتني في ريف دمشق 
وبلدتي »كفريا والفوعة« الشيعيتني في ريف 
اجلنوبية  األحياء  2017م.  الشمالي(  إدلب 
التضامن،  األسود،  )احلجر  دمشق  ملدينة 
مخيم اليرموك( 2018م، ريف درعا الشرقي 

وقسم من القنيطرة 2018م. 
اتفاقيات  خالل  من  النظام  استطاع 
في  جذرية  تغييرات  إجراء  من  تلك  التهجير 
البالد،  من  واسعة  ملناطق  الدميغرافية  البنية 
ومع األعداد الكبيرة للمهاجرين خارج البالد من 
املكون  الداخلية يكون عدد نفوس  جراء احلرب 
السني قد تناقص إلى حد النصف تقريباً، وإن 
معظم املناطق السنية قد تدمرت وأخليت من 

سكانها.
الدولية  األطراف  دور  نذكر  أن  ينبغي  وهنا 
العملية، وإن كان دور كل  واإلقليمية في هذه 
من روسيا وإيران وتركيا وقطر  واضح في هذا 

  ذكر القائم بأعمال املنسق 
للشؤون  املقيم  األممي 
سجاد  سوريا  يف  اإلنسانية 
عام  الثاني  كانون  يف  مليك 
ملدينة  زيارته  أثناء  2017م 
معظم  تدمري  ثم  أنه  حلب 
املؤسسات واملرافق احليوية 
الدمار  حجم  وإن  للمدينة 
ومل  اخليال  يفوق  حلب  يف 
مهامه  خالل  شاهد  أن  يسبق 
سابقا  بها  قام  اليت  اإلنسانية 

يف الصومال وأفغانستان

״
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في  الداخلي  الصراع  تأجيج  خالل  من  األمر 
البالد. 

للفصائل  وكراً  إدلب  أصبحت  وبالنتيجة 
واملرتزقة واملتطرفني ومكاناً لتواجد سكان من 

مختلف املناطق في وسط وجنوب البالد.
الوضع  هذا  من  تركيا  استفادت  وقد   
حروبها  في  واملسلحني  املرتزقة  واستخدام 
بالشمال السوري، وكذلك أخذت تستفيد من 
أراضيها، ومن عائالت  املوجودين على  الالجئني 
املسلحني واملدنيني هناك لنقلهم إلى املناطق 
التي احتلتها في شمال سوريا وإحداث تغيير 

دميغرافي على حسب مقاسها.
احتلتها  التي   - عفرين  منطقة  ولعل   
باستيطان  وقامت  2018م  آذار  في  تركيا 
فيها-  السورين  الالجئني  من  اآلالف  عشرات 
األصليني  لسكانها  ممنهجاً  استهدافاً  تشهد 
ومرتزقته  التركي  اجليش  قبل  من  الكرد  من 
هناك من خالل نهب األموال واملنازل واألراضي 

واختطاف النساء والقتل العشوائي وكل ذلك 
لدفعهم إلى الرحيل عن املنطقة. 

الثورة األيديولوجية اجلديدة واإلدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا:

الداخل  في  االحتجاجات  اندالع  مبوازاة 
ومن  البداية  في  عفوية  كانت  والتي  السوري 
عن  وحرفتها  اإلقليمية  الدول  اخترقتها  ثم 
شمال  كانت  طائفياً،  بعداً  لتأخذ  مسارها 
سوريا تشهد حتركات إلطالق ثورة اعتماداً على 
أيديولوجية جديدة توحد شعوب املنطقة في 
نظام مجتمعي دميقراطي، تتساوى فيه حقوق 
جميع املكونات والشعوب، ويحافظ فيه على 
جميع الثقافات واملعتقدات، أي نظام يتشارك 
في بنائها كل فئات ومكونات اجملتمع، ويتحقق 

فيه شراكة اجلنسني في إدارة اجملتمع.
أعلنت ثورة األيديولوجية اجلديدة  في 19 
متوز 2012م انطالقاً من منطقة كوباني، التي 
أعلن أهاليها حترير منطقتهم من نظام البعث، 

وتبعتها في ذلك مناطق اجلزيرة وعفرين.
وشعوب  مكونات  اجتمعت  إثرها  وعلى 
املشترك  التعايش  على  واتفقت  املنطقة 
وتوحيد اخلطاب السياسي وإنشاء نظام إداري 
الذاتية  »اإلدارة  مسمى  حتت  بينها  تشاركي 
بدءاً من مقاطعة  أعلنت  التي  الدميقراطية«، 
اجلزيرة في 21 كانون الثاني 2014م، وتبعتها 

كل من كوباني وعفرين في الشهر ذاته. 
وحداتها  سوريا  شمال  شعوب  وحدت 
موحدة  عسكرية  قوة  إطار  في  الدفاعية 
سوريا  »قوات  مسمى  حتت  وتشاركية 
تشكيلها  عن  أعلنت  والتي  الدميقراطية« 
كل  وفي  2015م،  األول  تشرين   10 بتاريخ 
يجتمع  القوات  هذه  حتررها  جديدة  منطقة 
التشاركية  املدنية  إدارتها  معلنني  أهاليها  
الطبقة،  الشهباء،  أبيض(،  كـ كري سبي)تل 

منبج، الرقة، دير الزور.
وفي 6 أيلول 2018م اجتمع ممثلو اإلدارات 
اجلديدة  واملناطق  آفا  روج  ملقاطعات  الذاتية 
الذاتية  »اإلدارة  تأسيس  عن  ليعلنوا  احملررة 

  أدرك النظام أن الطرف األكثر 
وإبقاءه  مساعدته  على  قدرة 
روسيا  هو  احلياة  قيد  على 
التسهيالت  له  قدمت  ولذلك 
للقواعد  أراضيها  على  الالزمة 
مهمة  يف  الروسية  العسكرية 
اليت  العسكرية  الفصائل  ضرب 
قاعدة  فأصبحت  النظام  حتارب 
يف  بنيت  واليت  اجلوية  محيم 
مبثابة  الالذقية  يف  2015م  عام 
للقوات  االسرتاتيجي  املركز 
العسكرية الروسية يف سورية

״
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حكومة  متثل  والتي  سوريا«  وشرق  لشمال 
على  املوجودة  لإلدارات  فيدرالية  أو  تنسيقية 

األرض في شمال وشرق سوريا.
بدعم  الدميقراطية  سوريا  قوات  حظيت 
املتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف 
داعش  تنظيم  ضد  حربها  في  األمريكية 
سوريا  غرب  وفي  سوريا،  شرق  في  اإلرهابي 
روسيا  بني  اتفاق  مبوجب  الروسي  النفوذ  حيث 
ومرتزقتها  التركية  القوات  هاجمت  وأمريكا، 
2018م  آذار  في  واحتلتها  عفرين  منطقة 
واألمريكيني على حدا سواء،  الروس  أمام أعني 
النظام  من  جادة  معارضة  أي  يلقى  أن  ودون 
ملقاطعة  الذاتية  اإلدارة  فاضطرت  السوري, 
الشهباء،  منطقة  في  عملها  ممارسة  عفرين 
بعد بناء مخيمات للنازحني الكرد القادمني من 
  . مقاطعة عفرين بعد الغزو التركي ملناطقهم

ـسوريا املستقبل وآفاق احلل:
بعد مرور أقل من عام من اندالع االحتجاجات 
قد  األمور  كانت  2011م،  آذار  في  سوريا  في 
وصلت إلى حالة من األزمة املعقدة، وكان البد 
إيجاد  حملاولة  ما  طرف  جانب  من  التدخل  من 
مخرج وحلول للصراع الدائر في البالد، فالصراع 
يتورعان في  النزاع ال  وطرفا  قد أصبح طائفياً 
املشهد  يتخلل  الثقيلة،  األسلحة  استخدام 
املمنهج  والتعذيب  باجلملة  واعتقاالت  مجازر 
وحاالت اغتصاب، وكل من دب وهب يتدخل في 
وكراً  أصبحت  املناطق  بعض  السوري،  الشأن 
أصبحت  القاعدة  تنظيم  والتطرف،  لإلرهاب 
حاضرة وتتهيأ إلعالن إمارة أو خالفة إسالمية 
وإقليمي،  محلي  طائفي  استنفار  سوريا،  في 
صراع دولي وإقليمي على سوريا، أطماع تركية 
الحتالل املنطقة من جديد، وفي الوقت نفسه 
ثورة أيديولوجية جديدة تتهيأ لإلعالن في روج 

آفا -شمال سوريا.
وبحكم النفوذ والقوة فإن روسيا والواليات 
املتحدة األمريكية أصبحتا من يوجهان األزمة 
منها  كل  اإلقليمية  األطراف  فيما  السورية، 
حتاول إيجاد دور لها من خالل أوراقها التدخلية 

في  الدولتني  هاتني  مع  وبالتنسيق  سوريا  في 
بعض األحيان. 

املتحدة  األمم  بدأت  2012م  عام  بداية  في 
دولي  كمبعوث  عنان  كوفي  وعني  بالتدخل، 
النظام  طرفي  مع  لقاءات  وبعد  سوريا،  إلى 
االزمة  حلل  خطة  عنان  وضع  واملعارضة، 
األساسية  بنودها  في  تنص  والتي  السورية 
انتقالية  حكومة  وتشكيل  القتال  وقف  على 
مصير  وترك  والنظام,  املعارضة  بني  بالتوافق 
السوريني  بيد  األسد  بشار  السوري  الرئيس 

أنفسهم.
املتحدة  األمم  عقدت  2012م  حزيران  في 
جنيف  في  السورية  األزمة  حلل  مؤمتراً 
السويسرية ولكن لم يسمح بحضور أي طرف 
من  مجموعة  احلاضرين  وكان  إليها،  سوري 

األطراف الدولية واإلقليمية املعنية باألزمة. 
2013م  الثاني  جنيف  مؤمتر  من  وبدءاً 
واملعارضة«  »النظام  النزاع  لطرفي  سمح 

فقد  املتحدة  الواليات  أما   
دخلت األزمة السورية عسكريا 
بدعم رمزي للفصائل املسلحة 
يف وسط وجنوب سوريا يف  
بداية األمر ومن ثم ختلت عنهم 
سوريا  لقوات  دعمها  لصاحل 
حلفائها  ومع  الدميقراطية 
داعش  توسع  بعد  األوروبيني 
وعقدت  الفرات  شرق  يف 
ليكون  روسيا  مع  اتفاقًا 
مناطق  بني  فاصاًل  الفرات 

النفوذ األمريكي والروسي

״

״
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السورية  األزمة  حل  إمكانية   
مشاركة  تأمني  يف  تكمن 
والطوائف  الشعوب  ممثلو 
سورية  القاطنة  واملكونات 
الدائم  احلل  صياغة  يف 
الدولية،  األطراف  وحيادية 
وضمان املساواة يف احلقوق 
وشعب  مكون  لكل  والواجبات 
أجنيب  احتالل  أي  ورفض 
والسيما  السورية  لألراضي 
مناطق  يف  الرتكي  االحتالل 
كافة  وإزالة  السوري  الشمال 
الدميوغرايف  التغيري  إجراءات 

يف البالد

״

״
باملشاركة، ولكن كل طرف منها كان يفاوض 
له،  الداعم  الدولي  الطرف  توجيهات  حسب 
مبطالبه  طرف  كل  متسك  وبسبب  وعليه 
بعدها،  التي  السنة  إلى  التفاوض  تأجيل  يتم 
جنيف  مسلسل  لدينا  أصبحت  وهكذا 

8,7,6,5,4,3,2,1...الخ. 
استند التفاوض على بنود خطة كوفي عنان 
حلل األزمة السورية، وعلى الرغم من محاوالت 
املعارضة املطالبة بتنحي بشار األسد من حكم 
انتقالي ذي صالحيات  البالد وتشكيل مجلس 
كبيرة، لكن مع مرور السنوات وبسبب الهزائم 
التي منيت بها الفصائل املسلحة على األرض 
تراجعت املعارضة عن مطلبها هذا، وأصبحت 
في  إدراجاً  األكثر  جديد  دستور  إعداد  مسألة 
عملية التفاوض في السنة األخيرة وهي أيضاً 
على  سنوات  ثمان  مرور  فبعد  بعد،  تفعل  لم 
األزمة لم يتفق بعد على أسماء املشاركني في 
صياغة الدستور اجلديد لسوريا، فكيف سيتم 

على  يؤشر  أمر  هذا  إذاً؟!!.  بنودها  مناقشة 
وجود تعقيدات ومصالح متضاربة في األطراف 
وهي  مثالً  فتركيا  الدستور،  إعداد  في  املمثلة 
املسلمني  اإلخوان  حلركة  الرئيسي  الداعم 
فعاليات  األكبر من  اجلزء  والتي تستحوذ على 
ترفض  والعسكرية،  السياسية  املعارضة 
مشاركة ممثلي اإلدارة الذاتية الدميقراطية في 
شمال وشرق سوريا في العملية السياسية. 

بني  تعقد  اجتماعات  بدأت  ذلك  ومبوازاة 
الثالث  الدول  النزاع في سوريا وبضمان  طرفي 
)روسيا(  وإيران« في سوتشي  وتركيا  »روسيا 
2017م،  العام  منذ  )كازاخستان(  وأستانة 
السورية  األزمة  مناقشة  على  واختصت 
سوريا،  في  العسكري  امليداني-  جانبها  من 
الدول  بني  دورية  اجتماعات  تعقد  وأصبحت 
على  تركيا«  إيران،  »روسيا،  الضامنة  الثالث 

مستوى الرؤساء. 
بهذه  االجتماعات  ويعود سبب حصر هذه 
الدول الثالث، ألن كل دولة منها متثل طرفاً في 
تركيا  )النظام(،  روسيا  البالد،  غرب  في  النزاع 
الثوري  )احلرس  إيران  املسلحة(،  )الفصائل 

والكتائب اإليرانية، حزب اهلل(. 
مفاوضات  خطي  في  السلبي  اجلانب  إن 
كونها  في  يكمُن  سوتشي،  وأستانا-  جنيف 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  عن  ممثلني  تضم  ال 
التي متثل مكونات  الطرف  وشرق سوريا، وهي 
وشعوب عدة في شمال وشرق سوريا »العرب، 
الكرد، السريان، الكلدان، اآلشوريني، اإليزيديني، 

األرمن....الخ«. 
تشملها  التي  املساحة  أّن  هنا  ننسى  ال 
من   30% من  أكثر  إلى  تصل  اإلدارة  هذه 
يجعل  ما  وهذا  لسوريا.  اإلجمالية  املساحة 
أي حل نهائي وفق االجتماعات السابقة الذكر 
في  فاعالً  جزءاً  ألن  مكتملة،  وغير  ناقصة 
في  تضم  وهي  فيها،  مغيب  السوري  اجملتمع 
طياتها مسائل وقضايا في غاية األهمية وتؤثر 
وهي  ككل،  واملنطقة  سوريا  مستقبل  على 

مسألة حقوق الشعوب.
لألزمة  حل  خطة  ألي  كُتب  إن  وعليه 
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الظروف  حتقيق  عدم  إن   
والعادلة  الصحيحة  والشروط 
السورية  لألزمة  دائم  حل  إلجياد 
مكونات  كافة  يرضي  حبيث 
سوريا  فإن  السوري،  اجملتمع 
الفرز  تكريس  إىل  ذاهبة 
من  أجزاء  واقتطاع  الطائفي، 
الدولة  لصاحل  السورية  األراضي 
الشعوب  إن  وبالتالي  الرتكية، 
خطر  أمام  ستكون  السورية 
حقيقي أال وهي اإلبادة العرقية 
العارمة  والفوضى  والثقافية 
الطائفية  األحقاد  ودميومة 

والعرقية يف املنطقة

״

״ أن  فالبد  واالستمرارية،  النجاُح  السورية 
تتوّفرَ فيها الشروط اآلتية: 

الشعوب  جميع  ممثّلي  مشاركة  يتم   �
في  سوريا  في  القاطنة  واملكونات  والطوائف 
مقدمتها  وفي  لألزمة،  الدائم  احلل  صياغة 
فيها  يحدد  توافقي  اجتماعي  عقد  صياغة 
املرتكزات والقواعد واألسس التي يبنى عليها 
األعلى  الدستور  مبثابة  وهي  السوري،  الكيان 
أي  احتكار  ملنع  ضامناً  ويكون  شعوبها،  بني 
وإدارة مقدرات  بعينها حكم  أو طائفة  شعب 
مبا  اإلدارة،  في  التشاركية  يقر  حيث  البالد. 
فيها حق تشكيل اإلدارات الذاتية في املناطق 
شعوب  بني  التامة  واملساواة  اخلصوصية،  ذات 
والثقافة  اللغة  تداول  ناحية  من  سوريا 
مفاعيل  كل  إزالة  أيضاً  ويقر  واملعتقدات، 
الشعوب  ضد  التمييزية  واإلجراءات  القوانني 
..الخ، ويقر  الكردي والسرياني  ومنها الشعب 
حقوق  يضمن  وبالتالي  العامة.  احلريات  أيضاً 

كل الشعوب والطوائف في سوريا.
والضغط  الدولية  األطراف  حيادية   �
أجل  من  السورية  األطراف  على  جانبها  من 
يضمن  مبا  اآلخر  بحقوق  طرف  كل  االعتراف 
مكون  لكل  والواجبات  احلقوق  في  املساواة 

وشعب.
لألراضي  أجنبي  احتالل  أي  رفض   �
السورية، والسيما االحتالل التركي في مناطق 
مشتركة  خطوات  واتخاذ  السوري،  الشمال 
وإزالة  التركي،  احملتل  لطرد  سوريا  شعوب  بني 

كافة إجراءات التغيير الدميغرافي في البالد. 
إن هذه الشروط الثالثة هي الكفيلة بإنهاء 
األزمة السورية، ألنها ستدخل تغييرات جذرية 
في بنية النظام احلاكم وطبيعتها االستبدادية 
جانب  من  واإلقصاء  التهميش  مخاوف  وتزيل 
بإرادة اجملتمعات في  الطوائف والشعوب، ويقر 
إدارة ذاتها، وهو ما يقوي رابطة الثقة والتعاون 
على  ذلك  يساعد  وبالتالي  بينها،  املشترك 
تقوية البنية الداخلية لسوريا جتاه التهديدات 
واخملاطر اخلارجية. وكذلك يضمن عدم التدخل 
الدولي واإلقليمي، وخاصة املطامع التوسعية 

التي  السورية  األراضي  في  التركية  للدولة 
حتاول أخذ الشرعية الحتاللها مناطق الشمال 
السوري وجتري اجتماعات متواصلة مع روسيا 
والواليات املتحدة األمريكية لقبول مشروعها 
»املنطقة  اسم  حتت  واالحتاللي  التوسعي 

اآلمنة في شمال سوريا«.
الظروف  حتقيق  فعدم  ذلك،  وعكس 
لألزمة،  دائم  حل  إليجاد  الصحيحة  والشروط 
الطائفي،  الفرز  تكريس  إلى  ذاهبة  فإن سوريا 
السوري  الشمال  من  كبيرة  أجزاء  واقتطاع 
الشعوب  إن  وبالتالي  التركية،  الدولة  لصالح 
وهي  حقيقي  خطر  أمام  ستكون  السورية 
العارمة  والفوضى  والثقافية  العرقية  اإلبادة 
في  والعرقية  الطائفية  األحقاد  ودميومة 

املنطقة.
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طبيعة  حتديد  حوَل  متشابكة  األحاديُث 
والتركية  »الفارسية«  اإليرانية  العالقة 
»العثمانية« مع أوساط اجملتمع الفلسطيني، 
التاريخ  أورقة  في  والنظر  العودة  بعد  وخاصة 
جند بأّن كال الدولتني ميضون في عالقات وطيدة 
للشعب  واألخير  األول  العدوّ  مع  ومتجذرة 
املنظمة  إطار  في  واملتمثل  الفلسطيني، 
بتحالفات  حتظى  التي  العاملية  الصهيونية 
قوية مع الدول املؤثرة في العالم. واليوم سوف 
من  كال  حتملها  التي  األطماع  طبيعة  نعرض 
فلسطينية  أطراف  استخدام  في  الطرفني 
بهم،  اخلاصة  الشخصية  اخملططات  لتمرير 
تتسارع احلكومة  أمام تساؤل: ملاذا  مما يضعنا 
اإليرانية والتركية في بناء نفوذ داخل فلسطني 
في  واملقاومة  الشعب  دعم  مسّمى  حتت 

التمويُل اإليراني والتركي لألحزاب الفلسطينية 

 اإلهالك
ُ

بداية

 اإلنسانية-
َ

 المبادئ
ُ

 السياسية تفوق
ُ

-األطماع

-اإلسرائيلي  التركي  االتفاق  إن 
في تطبيع العالقات بين الدولتين 
يقودنا إلى مرحلة جديدة ويفتح 
للتطبيع  مصراعيه  على  المجال 
إسرائيل،  مع  والعربي  اإلسالمي 
اإلسرائيلية  العسكرية  فالقواعد 
بتركيا تشهد تطوراً يومًا بعد يوم 
وخاصة في ظل الشراكة القائمة 
يتبع  منهما  وكل  الجيشين  بين 
بسط  في  الوحشي  النهج  نفس 
قوته في المنطقة مما يجعلهما 
مما  واحد،  خندق  في  شريكين 
على  خطراً  أكثر  تركيا  من  يجعل 

المنطقة العربية من إسرائيل

فلسطين - غزة

مصطفى الدحدوح
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التزامن مع وجود عالقات مع إسرائيل؟ لنصل 
إلى من هو الضحية.

جند  السياسي  التاريخي  املشهد  وبتأّمل 
حول  يدور  سوف  القائم  احلديث  مضموَن  بأن 
أسس العالقات التركية واإليرانية مع األوساط 
اإلسالمية  األحزاب  الفلسطينية متمثلة في 
والنموذج األمثل حركة حماس منذ انطالقها، 
بعد  العالقة  طبيعة  في  التحوالت  ومالمح 
تولي حركة حماس زماَم احلكم في قطاع غزة، 
والذي كان يتجه نحو طابع سياسي ُمسّيس 
مقابل  احلركة  عبر  مخططات  لتمرير  يهدف 
إمدادها مبا ينقصها واملتمثل في الدعم املالي 
الفلسطينية  القضية  جعل  مما  والعسكري، 
اليوم أكثرَ تعقيداً، جاعالً البعض يحتسب بأّن 
فرداً ما بعينه املنتفع من الوضع القائم، ولكن 
أكثر  خفايا  يحمل  األسود  الستار  خلف  ما 

خطورة من الظاهرة.

سنحاول  القائمة  التطورات  إطار  وفي 
توضح  التي  احملطات  أهم  على  األيدي  وضَع 
والتركية  اإليرانية  واألطماع  اخملاطر  مقدار 
املنطقة  في  ونفوذهم  إمارتهم  لبناء  الهادفة 
العربية جراء استغالل القضية الفلسطينية 
أطماعاً  حتمال  الدولتني  من  كال  بأن  وخاصة 
عبر  اندثرت  التي  أسالفهم  أمجاد  عودة  في 
التاريخ، وسوف نتوّصل إلجابة حول هل جنحتا 
مصاحلها  خدمة  في  القضية  استخدام  في 
حول  والتفافهم  حتولهم  وهل  الشخصية، 
حركة حماس واجلهاد اإلسالمي وإنشاء بعض 
األحزاب األخرى يدرج ضمن مفهوم الصدفة، أم 

التخطيط املمنهج؟.

نظرية املصاحل واملوقف اإليراني 

السياسية  الشخصيات  من  العديُد  يرى 
تقام  اإليرانية  السياسَة  بأن  الفلسطينية 
ثالث  ال  قاعدتني  على  تستند  منهجيٍة  على 
املالي  الدعم  تقدمي  تنادي بضرورة  األولى  لهم، 
مشروع  ميثل  ملن  والسياسي  والعسكري 
املقاومة املؤمن في البندقية والكفاح املسلح 
أما  الفلسطينية،  األرض  لتحرير  كطريق 
التعامل  رفض  على  فتقوم  الثانية  القاعدة 
السياسية  التسوية  مشروع  أصحاب  مع 
مؤشرات  يعطي  مما  إسرائيل،  مع  واملفاوضات 
الفصل  على  حريصٌة  طهراَن  بأن  توحي 
رؤيتان  وكأنهما  وتقدميهما  القاعدتني  بني 

مختلفتان بالكامل.
وبالعودة إلى التاريخ جنُد احلكومَة اإليرانية 
السابقة ما قبل الثورة اإلسالمية عام 9791 
اجلانب  مع  وطيدة  بعالقات  حتظى  كانت 
حقيقي  وتبادل  مداخالت  لتشهد  اإلسرائيلي 
للعالقات على الوسط االقتصادي والعسكري 
الثورة  ومع نشوب  والسياحي على حد سواء، 
اإلسالمية جرت بعُض املتغيرات الواضحة في 
طبيعة العالقات بشكل كبير، بينما لم تطِل 
العالقاُت االقتصادية حتى  القطيعُة لتستمرّ 

اليوم.

حول  متشابكة  األحاديث   
اإليرانية  العالقة  طبيعة  حتديد 
مع  العثمانية  والرتكية  الفارسية 
الفلسطيين  اجملتمع  أوساط 
القائمة  التطورات  إطار  ويف 
املخاطر  مقدار  يتوضح 
والرتكية  اإليرانية  واألطماع 
ونفوذهم  إمارتهم  لبناء  اهلادفة 
جراء  العربية  املنطقة  يف 
الفلسطينية  القضية  استغالل 
الدولتني  من  كآل  بأن  وخاصة 
حتمالن أطماع يف عودة أجماد 

أسالفهم اليت اندثرت عرب التاريخ

״

״
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مسرعة  احلبو  في  اإليرانية  اإلمارة  ولتبدأ 
لتجد  الفرس،  أمجاد  عودة  حلم  حتقيق  خلف 
خالله  من  تستطيع  جديداً  أسلوباً  لنفسها 
عليها  املتصارع  املنطقة  في  يدها  تضع  أن 
متمثلة في الوطن العربي، عساها جتد منطقة 
تضع لها نفوذ لتحقق حلمها ومترّر مصاحلها، 
لتبدأ احلكاية بتفاصيلها التي يتذوق الشعب 

الفلسطيني ذوق مررها. 
االنتخابات  في  حماس  حركة  جناح  منذ 
التحوالُت  بدأت   6002 لعام  التشريعية 
األعوام  خفايا  وظهور  اإليرانية  السياسة  في 
تعمل  ألحزاب  دعمها  جرّاء  السابقة  السوداء 
والسلطة،  النفوذ  على  للحصول  إمرتها  حتت 
جنحت  اإليرانية  احلكومة  بأن  أحد  ينكر  فال 
أزمة  خلق  مقابل  املال  في  حماس  بإغواء 
في  عرفت  حقيقية  جديدة  فلسطينية 
نفسها  احلركة  لترى  الفلسطيني،  االنقسام 
قوة  بكل  غزة  قطاع  أمور  قيادة  على  قادرة 
يديها  وبني  إيران  من  املمول  املال  متتلك  كونها 
السالح ومتتلك املقاتلني لتصل األمور النقالب 
احلركة التي حصلت على 67 مقعد من أصل  
والشعب،  الفلسطينية  السلطة  231على 
حقيقة  أزمة  الفلسطينية  القضية  لتشهد 

مبتكرة من قبل إيران وتركيا.
بل  احلّد  لذاك  اإليراني  اخملطط  يقتصر  ولم 
تخطى احلدود جرّاء إعالنها بشكل رسمي مع 
اعتبار  الفلسطينية،  املصاحلة  مباحثات  بروز 
كل َمن يخوض بها يدرج ضمن قائمة املتنازل 
عن مشروع املقاومة لصالح مشروع التسوية، 
في  الشرخ  زيادة  على  القاعدة  هذه  لتساهم 
وانحراف حماس  الفلسطينية  القضية  جذور 
لها  تقدم  دول  لصالح  الوطني  املفهوم  عن 

الدعم ومتنحها السلطة.
لتجد حماس نفسها الطرَف األول القائم 
السلطة  ومجابهة  املمانعة  محور  على 
احلاكمة، لتبدأ املنطقة تشهد تغييرات ترتكز 
على قاعدة التحركات ضد احلكومات واالنقالب 
عليها بقوة السالح، ولتبدأ أزمات الربيع العربي 

الذي صّب الويالت على رؤوس الشعوب.

املعادلة  صياغة  القائمة  اجملريات  وأعادت 
معطيات  وفق  املنطقة  في  الفلسطينية 
جديدة عبر خلق مؤشرات جديدة داخل القضية 
الفلسطينية جراء التدخل اإليراني، الذي يدعم 
جراء  وذلك  املسلحة،  اإلسالمية  الفصائل 
اإلسالم  مفهوم  حتمل  عربية  أنظمة  ظهور 
بأن  الفلسطينيون  يعتقد  أن  كاد  السياسي 
وشيكة،  باتت  الفلسطينية  األزمة  إنهاء 
ولكن الواقع عكس خالف ذلك ما يعني اتساع 

الفجوة القائمة.
 

القضية الفلسطينية يف املعادلة اإليرانية

جتمع  واحدة  عالقة  ال  بأن  القول  يصح  قد 
القضية  في  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية 
تخضع  نقاط  عّدة  هناك  بل  الفلسطينية، 

 الواقع يبدد أن ما جيمع إيران 
وقضيتهم  الفلسطينيني  يف 
وخطوط  عالقات  عن  عبارة  هو 
اتصال كثرية تتقاطع أحيانآ عند 
متثل  واضحة  أشرتاك  نقطة 
التارخيي  العدو  على  باالمجاع 
بإسرائيل  متمثآل  واملشرتك 
تتفرع  قد  اخلطوط  هذه  لكن 
أخرى  نقاط  عند  وختتلف 
املصاحل  لغة  عليها  تطغى 
كما  بينها  فيما  تتصادم  وأحيانآ 
جرى حلركة محاس على خلفية 

األزمة يف سوريا

״

״
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فصائل  بني  املوزعة  نفسها  القضية  حليثيات 
وسلطة واحتالل ودول اعتدال ومحاور مقاومة 
الوطنية  املصالح  حتديات  عن  فضالً  وغيرها، 

واخلطوط احلمر لألمن القومي.

في  إيران  يجمع  ما  أن  يبدو  الواقع  في   
عن  عبارة  هو  وقضيتهم  الفلسطينيني 
عالقات وخطوط اتصال كثيرة تتقاطع أحياناً 
باإلجماع  تتمثل  واضحة  اشتراك  نقطة  عند 
متمثالً  واملشترك  التاريخي  العدو  على 
تتفرع  قد  اخلطوط  هذه  لكن  بإسرائيل، 
لغة  عليها  تطغى  أخرى  نقاط  عند  وتختلف 

بينها،  فيما  تتصادم  وأحياناً  املصالح، 
كما جرى مع حركة حماس على 

خلفية األزمة في سوريا، من 
إيران  بني  العالقة  فإن  هنا 

الفلسطينية  والقضية 
وليست  متغيرة  تعد 
حسب  تتحول  ثابتة 

املطالب واملصالح.

لذا يُنظر للمعادلة 
جانبني،  من  اإليرانية 

أولهما عالقة إيران الثورة 
الفلسطينية،  بالقضية 

القضية  تبدو  الزاوية  هذه  من 
الفلسطينية محكومة في عالقتها 

الثورة  السالم من خالل تقليل  برؤية  إيران  مع 
حتكم  التي  املتناقضات  ألهمية  اإلسالمية 
االستهانة  عن  فضالً  الفلسطينية،  القضية 
القدرة  بشأن  التفاؤل  في  واإلغراق  باخلالفات 
الظروف،  كانت  احلادة مهما  الزوايا  تدوير  على 
لكن وفي اجململ فإن الثورة اإلسالمية وثوابتها 
قضية  بأنها  وقضيتها  فلسطني  مع  تتعامل 
عادلة، وال يوجد أدنى شك لدى إيران الثورة بأن 
املاضي  في  شكّلت  الفلسطينية  القضية 
مصادر  من  جداً  مهماً  مصدراً  اليوم  وتشكل 
النظام  وشرعية  اإلسالمية  الثورة  مشروعية 

احلاكم.

للرؤية  الظاهر  املفهوم  حسب  ولكن 
عندما  ولكن  الثورة،  إيران  في  تتمثل  اإليرانية 
مع  التعامل  ونظاماً  حكومة  إيران  دولة  قررت 
القضية الفلسطينية، ظهرت خفايا ما خلف 
مرتكزاً  فلسطني  وذلك خالل وضعها  الستار، 
القرار  صناعة  مرتكزات  من  مهماً  ومحوراً 
السياسي خارجياً وجعلته أحد أهّم املرجعيات 
الرسمية  مواقفهم  اتخاذ  في  القرار  لصنّاع 
حيال أغلب القضايا اإلقليمية والعاملية، فضالً 
عن أن فلسطني شكّلت بنداً مهماً حني قررت 
إقامة  عبر  دولة  إلى  التحّول  اإلسالمية  الثورة 

عالقات دبلوماسية مع بقية دول العالم. 

املشهد  تفسير  وجراء 
إيران  أن  نرى  القائم  اإليراني 
في  التوازن  حتقق  لم 
اجلمع  سياساتها جراء 
والدولة  الثورة  بني 
مع  التعامل  خالل 
وكذلك  القضية، 
ما  بالنسبة  األمر 
واملصالح  الثورة  بني 
اإليراني  النظام  ليجد 
أن يجعل  يحاول  نفسه 
لعملة  وجهني  نفسه  من 
احملاولة   باءت  ولكن  واحدة، 
الوجهني  معالم  لتتضح  بالفشل 
محوراً  فلسطني  جعل  إيران  محاولة  جراء 
يضرّ  ال  مبا  ومخططها،  ملعبها  في  مهماً 

املصالح اخلاصة.

إيران وموقفها يف إنشاء االنقسام الفلسطيين

على  السيطرةَ  حماس  حركُة  قررت  حني 
ُحكم  من  وتفريغه  السالح  بقوة  القطاع 
السلطة الفلسطينية وحتجيم وجود منظمة 
عسكري  خالف  وخلق  الفلسطينية  التحرير 
تكن  لم  فتح،  حركة  مع  وفكري  وسياسي 
احلكومة  وقفت  بل  لوحدها  تقف  حماُس 

تبدأ اإلمارة 
اإليرانية في الحبو 

مسرعة خلف تحقيق حلم 
عودة أمجاد الفرس لتجد لنفسها 
أسلوب جديد تستطيع من خالله أن 

تضع يدها في المنطقة المتصارع عليها 
متمثلة في الوطن العربي عساها 

تجد منطقة تجد لها نفوذ 
لتحقيق حلمها وتمرر 

مصالحها
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تكون  كي  ودعمتها  احلركة  بجانب  اإليرانية 
قادرة على حكم القطاع وإدارته، فرأت في ذلك 
املسلحة  املقاومة  مشروع  لكلمة  إعالء  أنه 
التسوية  مشروع  تراجع  حساب  على 
السياسية الذي متثله السلطة الفلسطينية 
العربية  الشوارع  غليان  بدء  مع  اهلل،  رام  في 
هناك  كان  تونس  في  الثورات  أول  وانطالق 
في  متثل  الفلسطيني،  للشارع  واحد  مطلٌب 
إنهاء حالة االنقسام الداخلي بني غزة ورام اهلل، 
ينهي  فلسطيني  بربيٍع  نادوا  كثيرين  إن  حتى 
بقوة الشارع حالَة االنقسام بني غزة ورام اهلل.

القائم  مخططها  في  إيران  لتستمرّ 
لتمرير  الفلسطيني  اخلالف  بقاء  على 

مصاحلها، ولكن خلقت املتغيرات 
القائمة في املنطقة العربية 

والسلطة  حماس 
ملباحثات  للتوجه 
التي  االنقسام  إنهاء 
في  بالفشل  تكللت 
وذلك  مراحلها  كافة 
أنظمة  تواجد  جراء 
من  مستفيدة 

بشكل  القائم  الواقع 
الفاتورة  ويدفع  كبير 

الشعب  السياسية 
ويتقاضى  الفلسطيني 

بعض  الفلسطينيون  السياسيون 
املال مقابل ذلك ليسدوا حاجاتهم.

حماس  حلركة  اإليراني  الدعُم  يتوقف  ولم 
حركة  لتحتل  الكلي،  الدعَم  خسرت  التي 
اجلهاد اإلسالمي التي باتت تتبع النهج اإليراني 
الفكري في التقارب. فاليوم باتت اجلهادُ بوابًة 
مسمى  حتت  وذلك  غزة  في  إليران  حقيقية 
املشاريع  من  للعديد  أتاح  مما  املقاومة،  دعم 
بني  جلي  بشكل  تظهر  أن  اإليرانية  واملراكز 
وأُتيح  غزة،  في  الفلسطيني  اجملتمع  أوساط 
تنتهج  سياسية  أحزاب  بإنشاء  أمامها  اجملال 
الفكر اإليراني الشيعي مما جعل املؤشرات أكثر 

تعقيداً في أوساط اجملتمع الفلسطيني. 

مستقبل العالقة اإليرانية–الفلسطينية

مستقبل  بأن  القول  يصح  قد  تقليدياً 
الفلسطينية  والقضية  إيران  بني  العالقة 
مع  العالقة  مبستقبل  ما  حد  إلى  مرتبط 
حركة حماس واجلهاد اإلسالمي، وهذا بطبيعة 
أن  إما  اثنني:  احتمالني  عن  يخرج  لن  احلال 
على  ويحافظا  املرحلة  هذه  الطرفان  يتجاوز 
أن تتحول  وإما  بينهما،  العالقة االستراتيجية 
عالقة  من  املطاف  نهاية  في  العالقة  هذه 

استراتيجية إلى عالقة عادية بدولة صديقة.
بنفسها  إيران  تضحي  أن  املستحيل  ومن 
من أجل حزب سياسي، ليتجلى احلديث 
اإليرانية  العالقة  طبيعة  عن 
اإلسرائيلية، جند أن كالهما ال 
سيطرته  لفرض  يتسارع 
املنطقة  في  وهيمنته 
والسالح  القوة  بلغة 
مما يجعل من الطرفني 
محتماً  خطراً  يشكال 
فلسطني  أرض  على 
واحد  اعتبار  وذلك حتت 
الفرصة  تتاح  عندما 
الشعب  على  للقضاء 
يتراجع  لن  الفلسطيني 
املتسارع  األرض  المتالك  أحدهم 

عليها حتى قيام الساعة.

تركيا والتطبيع اإلسرائيلي

جند  واحملللني  الساسة  تصريحات  بترقب 
دعم  تقدمه من  وما  تركيا  في  بأنهم ميجدون 
في  األحزاب  من  وغيرها  حماس  حلركة  مالي 
التي  املرات  من  فلسطني بشكل علني. وكم 
وعدت بوضع حلول لألزمات التي مير بها الشعب 
الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، ولكن لم 
يطبق على أرض الواقع إال اجلزء املعقول. ولكن 
من اجلانب اآلخر دعنا ننظر ما خلف الستار جند 

لدى مراجعة 
طبيعة العالقات اإليرانية 

اإلسرائيلية نجد أن كالهما 
يشكالن خطرًا محتمًا على أرض 

فلسطين وذلك عندما تتاح الفرصة 
للقضاء على الشعب الفلسطيني 

لن يتراجع أحدهم الحتالل األرض 
المتسارع عليها حتى قيام 

الساعة
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التي  األولى عاملياً  الدولة اإلسالمية  تركيا  بأن 
اعترفت  بقيام دولة إسرائيل.

كانت  بل  احلد  ذاك  عند  املطاف  يقف  ولم 
»تل  الربيع  زيارة حكومية رسمية إلى تل  أول 
لتتوالى  التركية  احلكومة  قبل  من  أبيب« 
من  الرغم  على  يوم  بعد  يوماً  قوة  العالقات 
ليقول  احلاكمة،  واألحزاب  األنظمة  تغيير 
بحكم  القائمة  التركية  احلكومة  بأن 
نهج  نحو  تسير  والتنمية  العدالة  حزب 
التركي  الرئيس  بأن  ننكر  ال  ولكن  مختلف، 
ضمن  علني  بشكل  إسرائيل  بزيارة  قام 
والدبلوماسية  العسكرية  العالقات  سلسلة 
واالقتصادية والسياسية والسياحية القائمة 
نظيرتها  من  قرباً  أكثر  عالقة  تركيا  لتحتل 

إيران.
مبقاطعة  قامت  تركيا  بأن  يقال  واليوم 
13 مايو  مرمره  سفينة  حادثة  بعد  إسرائيل 
املساعدات  حتمل  كانت  والتي   ،0102 عام 

احلصار  ملواطني قطاع غزة في ظل  اإلنسانية 
وحسب   ،6002 عام  منذ  عليهم  املفروض 
قامت  فعلياً  تركيا  بأن  القائمة  الرؤية 
اإلطار  على  فقط  كانت  ولكنها  باملقاطعة، 
السياسية  العالقات  تطل  ولم  الدبلوماسي 
والعسكرية، وخاصة أنه توجد شراكة فعلية 

في عمليات تدريب اجلنود وتطوير األسلحة.
التركي  االتفاق  إن  للقول  يقودنا  واملشهد 
-اإلسرائيلي في تطبيع العالقات بني الدولتني 
على  اجملال  ويفتح  جديدة  مرحلة  إلى  يقودنا 
مع  والعربي  اإلسالمي  للتطبيع  مصراعيه 
اإلسرائيلية  العسكرية  فالقواعد  إسرائيل، 
وخاصة  يوم  بعد  يوماً  تطوراً  تشهد  بتركيا 
وكل  اجليشني  بني  القائمة  الشراكة  ظل  في 
النهج الوحشي في بسط  منهما يتبع نفس 
في  شريكني  يجعلهما  مما  املنطقة  في  قوته 
خطراً  أكثر  تركيا  من  يجعل  مما  واحد،  خندق 
بالتزامن  إسرائيل  من  العربية  املنطقة  على 
مع متلقها باسم اإلسالم وقيام إماره إسالمية 

والظاهر يعكس خالف ذلك.

تركيا والدعم الدولي إلسرائيل

تعكس  القائمة  التفاهمات  جملة  إن 
االستراتيجي  والتعاون  العالقة  طبيعة 
على  إسرائيل  دولة  قيام  إعالن  منذ  واملستمر 
تعكس  وباإلضافة  الفلسطينية،  األراضي 
لديها في  العمل  وأولويات  تركيا  اهتمام  مدى 
احلمالت  جملة  من  الرغم  على  إسرائيل  دعم 
املمنهج  والتضليل  والتصريحات  اإلعالمية 
الرئيس  بقيادة  التركية  احلكومة  تقوده  التي 
بأسلوب  يتسم  الذي  أردوغان  رجب  طيب 
دبلوماسي يجعل من يحيط به يؤمن مبا يقول، 
تصبح  احلاسم  الوقت  يحني  عندما  ولكن 

النتيجة مغايرة رأساً على عقب.
العالقات  عودة  مع  بالتزامن  تركيا  قادت 
مع  قطعية  شهدت  التي  الدبلوماسية 
صوت  واعتالء  الشروط  من  جملة  إسرائيل 
أردوغان في عدم إمتام إعادة العالقات دون حتقيق 

محاس  حركة  قررت  حني    
بقوة  القطاع  على  السيطرة 
السلطة  حكم  من  وتفريغه  السالح 
وجود  وحتجيم  الفلسطينية 
منظمة التحرير الفلسطينية وخلق 
خالف عسكري وسياسي وفكري 
مع حركة فتح مل تكن محاس تقف 
لوحدها بل وقفت احلكومة اإليرانية 
جبانب احلركة ودعمتها كي تكون 
وإدارته  القطاع  حكم  على  قادرة 
الكلمة  إعالء  أنه  ذلك  يف  فرأت 
على  املسلحة  املقاومة  مشروع 
التسوية  مشروع  تراجع  حساب 
الفلسطينية  السلطة  متثله  الذي 

يف رام اهلل
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وعلى  تركيا  قبل  من  الشروط  تلك  وتنفيذ 
وبات  غزة،  قطاع  على  احلصار  إنهاء  رأسها 
الشارع الفلسطيني في غزة ينظر بان النصر 
لقريب وسوف تعود احلياة إلى ما كانت عليه، 
بعد  للجميع  الفاجعة  الصدمة  كانت  ولكن 
إمتام األمور اجتماع كال الطرفني دون وجود لغزة 

على الطاولة.
األطماع  حقيقة  املوقف  ذلك  يبرهن  مما 
الورقة  استخدام  في  »العثمانية«  التركية 
اإلقليمي  الصراع  إطار  في  الفلسطينية 
في  اإلسرائيلي  التركي  اخملطط  وخدمة 
الذي  املشروع  دعم  إطار  في  وذلك  املنطقة، 
الفلسطيني  االنقسام  باستمرار  يقتضي 
وإنهاء مفهوم القضية الفلسطينية لتصبح 
إنهاء  مخطط  في  إليران  حليفاً  تركيا  واقعياً 

املشروع الوطني الفلسطيني.
أّن  بل  ذلك،  على  املشهد  يقتصر  ولم 
وتسّوقها  إسرائيل  تدعم  التركية  احلكومة 
ودولة  راعية للسالم  الدولي كدولة  اإلطار  في 
تدعم مكافحة اإلرهاب، من أجل إقامة حتالف 
إقليمي تكون »إسرائيل« مكوناً رئيسياً فيه، 
لصالح  وصّوتت  إسرائيل  تركيا  دعمت  حيث 
السادسة  اللجنة  لرئاسة  إسرائيل  اختيار 
املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  التابعة 
حكومة  تبحث  واليوم  اإلرهاب،  ملكافحة 
وتدعيم  إسرائيل  مع  حتالفها  لدعم  أردوغان 
في  وخاصة  البلدين  بني  االقتصادية  املصالح 
بينهما  االقتصادية  واألنشطة  الغاز  مجال 
وهو  اإلقليم،  في  املشترك  السياسي  والدور 
تتوقف  لم  التي  التركية  االدعاءات  ما يدحض 
كشرط  غزة  قطاع  عن  احلصار  فّك  بشأن 
لتطبيع العالقات، وهو ما مت جتاوزه وأصبح في 

خبر كان .

تركيا وتضليل محاس 

للدولة  حليٌف  حماَس  بأّن  ينظر  البعُض 
غيرُ  مصطلٌح  هذا  سياسياً  ولكن  التركية، 
تركيا  قامت  أداة  تعّد  حماس  لكون  دقيق، 

باستخدامها لتمرير مصاحلها في وقت كانت 
مالياً  يساندها  ملن  ملّحة  بحاجة  احلركُة 
التي تكبدتها، مما جتعلها  األزمات  للخروج من 
مما  والتنمية  العدالة  حزب  من  وتتقرب  تتملق 
التركي  للمخطط  سهلة  فريسة  جعلها 
اإلسرائيلي في املنطقة، ليبدأ التدخل التركي 
غزة عما كانت  في  وقوة  أكثر حضوراً  بشكل 
املشاريع  من  جملة  الساحة  لتشهد  عليه، 
كان  كما  بغزة  األمور  إدارة  في  والتدخالت 

املشهد عليه من قبل إيران.
وغيرها  حماس  حركة  بدأت  املقابل  وفي 
اإلسالمي  اجلهاد  رأسهم  وعلى  األحزاب  من 
بأنها  أحالماً  واضعني  تركيا  حول  بااللتفاف 
غير  الفلسطينية،  القضية  منقذ  ستكون 
مكترثني جلملة العالقات القائمة مع إسرائيل 
يضر  مما  العلني  التطبيع  ضمن  ذلك  يدرج  مما 
مرحلة  لتبدأ  الفلسطيني،  الوطني  باملشروع 
طويالً  تستمر  ولم   ،0102 عام  منذ  تقارب 

اإليراني  الدعم  يتوقف  مل    
خسرت  اليت  محاس  حلركة 
حركة  لتحتل  الكلي  الدعم 
اجلهاد اإلسالمي اليت باتت تتبع 
وباتت  الفكري  اإليراني  النهج 
إليران  حقيقية  بوابة  اجلهاد 
دعم  مسمى  حتت  غزة  يف 
من  العديد  وظهر  املقاومة 
بني  اإليرانية  واملراكز  املشاريع 
الفلسطيين  اجملتمع  أوساط 
يف غزة وإنشاء أحزاب سياسية 
الشيعي  اإليراني  الفكر  تنتهج 
مما جعل القضية الفلسطسنية 

أكثر تعقيدًا
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األحزاب  تذوق طعمها  التي  االنتكاسات  لتبدأ 
العالقات  عودة  إعالن  بعد  الفلسطينية 
مترّ  حماس  جعل  مما  اإلسرائيلية،  التركية 
كانت  التي  للتطلعات  االنتكاسة  من  بحالة 
شكلت  نفسه  الوقت  وفي  اليها،  تسعى 
عنصر صدمة كونها كانت تراهن على املوقف 

التركي.
واتباعها  حماَس  بأن  أحد  على  يغفل  وال 
تبيع  كانت  املاضية  السنوات  وعبر  غزة  في 
حماس  حركة  عملت  حيث  للناس،  الوهَم 
واستثمرت سلسلة عالقات إقليمية، معتقدة 
في خدمة حكمها  العالقات ستكون  هذه  أن 
عّولت  التي  األوراق  هذه  ضمن  ومن  غزة،  في 
وخيار  التركية  الورقة  كانت  عليها  حماُس 
الرئيس أردوغان، معتقدين أنه امتدادٌ للخالفة 
من  عبثت  واقعاً  فرضت  والتي  العثمانية 
خالل  ومن  الفلسطيني،  باملستقبل  خالله 
خطاً  وفرت  التي  وحماس  قطر  بني  حتالفات 

ساخناً للتنسيق األمني بني حماس وإسرائيل 
فاصل  حدودي  شريط  وإقامة  غزة  قطاع  في 
ُعرف بشارع اجلكر على طول احلدود مع قطاع 
شيئاً  ينهار  الواقع  بات  واليوم  بإسرائيل،  غزة 
ربط  طاملا  الذي  التركي  املوقف  أمام  فشيئاً 
والتنسيق معها لضمان  عالقته مع إسرائيل 
امللف  في  أساسياً  العباً  تركيا  تكون  أن 
على  والهيمنة  السيطرة  عبر  الفلسطيني 

تبعية حماس لها.
إلى  حماُس كانت تطمُح بشكل أساسي 
اعتماداً  غزة  في قطاع  إنهاء كافة مشاكلها 
على تركيا، وحليفها األول اردوغان، وسرعان ما 
تبّخر هذا احللُم وتبّدد هذا الطموُح وكأن شيئاً 
حسبة  خارَج  حماُس  كانت  حيث  يكن،  لم 
األرباح التركية، ولم تعد غزة ضمن اهتمامات 
لألمن  احلارس  يريدهم  أنه  سوى  أردوغان 
اإلسرائيلي ومن دون أي مقابل، حيث شعر قادةُ 
األوهام  جراء  من  بالصدمة  وعناصرها  حماس 

التركية التي تبددت اليوم.
صادمة  حالة  أمام  حماس  قيادة  جعل  مما 
كارثية  ونتائج  محسوب  غير  وتوقع  ودهشة 
فرض  في  وتستمر  تكابر  التي  حماس  جعلت 
فرض  من  ومزيداً  السالح  بقوة  حكمها 
اخلالفة  أمجاد  تعكس  التي  غزة  في  الضرائب 
أمام  الفلسطيني  اجملتمُع  ليقَع  العثمانية، 
واقٍع جديد يفرض نفسه وحقائق واقعية باتت 
ومستقبله  الفلسطيني  الشعب  على  تؤثر 
املدمرة  اخلاطئة  احلسابات  حيث  السياسي 
االحتالل  إال  تخدم  ال  التي  الضيقة  والعالقات 

اإلسرائيلي.
تكن  لم  حماس  قيادةَ  أّن  واملؤسف 
االتفاق  طبيعة  لتدرَك  سياسي  وعي  على 
يعطي  والذي  وإسرائيل،  تركيا  بني  القائم 
الشؤون  في  تركيا  لتدخل  واسعة  صالحيات 
جديدة  مرحلة  بداية  وميثل  الفلسطينية 
حالة  إلى  الفلسطيني  االنقسام  لتحويل 
انفصال واقعي ُمواَفق عليه إسرائيلياً، وأن كل 
فلسطيني يتطلع الي إنهاء احلصار على غزة 
غزة  إلى  يصل  أن  ويريد  القائم  الوضع  وإنهاء 

مجيع املواقف الرتكية تربهن 
استخدام  يف  أطماعها  حقيقة 
الصراع  يف  الفلسطينية  الورقة 
املخطط  وخدمة  اإلقليمي 
اإلسرائيلي الرتكي يف املنطقة 
املشروع  دعم  إطار  يف  وذلك 
االنقسام  باستمرار  يقضي  الذي 
مفهوم  وإنهاء  الفلسطيين 
لتصبح  الفلسطينية  القضية 
يف  إليران  حليف  تركيا  واقعيًا 
خمطط إنهاء املشروع الوطين 
بأن  واملؤسف  الفلسطيين 
قيادة محاس مل تكن على وعي 
االتفاق  طبيعة  ليدرك  سياسي 

القائم بني تركيا وإسرائيل
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املزيد من هذه املساعدات، لكن كل فلسطيني 
يعرف أن املصاحلة التركية اإلسرائيلية ليست 
من  أكبر  ثمنها  وأن  املساعدات  هذه  إليصال 

دخول مساعدات.
تركيا  ووصول  حماس  عن  التخلي  وبعد 
الفلسطينية  القضية  في  اخلبيثة  ألطماعها 
طموحات  استبدال  مت  إذا  أنه  احلركُة  وجدِت 
لالعتبارات  خاضعة  احتياجات  بحزمة  حماس 
وافقت  تركيا  تكون  أن  يُعقل  ال  فإنه  األمنية 
تلك  ذلك  في  مبا  العالقات  تطبيع  على 
العسكرية واألمنية مع إسرائيل دون أن يكون 
هناك ضوابط صارمة ألي طموحات عسكرية 

وأمنية حلماس.
التركية  األطماع  تقتصر  لم  املقابل  وفي 
داخل  إلى  امتدت  بل  فقط  غزة  قطاع  داخل 
القدس  مدينة  الفلسطينية  العاصمة 
الهجرة  على  الشبان  تشيع  جراء  الشريف 
مقرات  إنشاء  في  اجملال  إتاحة  مقابل  لتركيا 
مشاريع  حجة  حتت  التركية  للحكومة  تابعة 
تلَك  بأن  ليتبني  الفلسطيني،  إغاثية للشعب 
املراكز تعّد مقرات لتجّمع احلركة الصهيونية 
في القدس، وذلك ال يغفل على اجلميع بأن تركيا 
العالم، مما  املاسونية في  أكبر جتّمعات  تضّم  
يسير إلى زيادة اخملاوف على مستقبل القضية 

الفلسطينية. 

بسيط  موجٍز  في  تتجلي  واخلالصُة 
واحلكومة  اإليرانية  احلكومة  موقَف  يلّخص 
التركية  باحلكومة  نبدأ  والتي  التركية، 
الدماء  ببيع  يقوم  الذي  أردوغان  برئاسة 
الفلسطينية إلسرائيل مقابل النفوذ والقوة 
ذلك  على  والدليل  العربية،  املنطقة  في 
 12 مقابل  العالقات  تطبيع  اتفاق  ارتباط 
الفلسطينية  املقاومة  وإلزام  دوالر،  مليون 
مبنع إطالق الصواريخ على إسرائيل، والعمل 
على استمرار وجتذر االنقسام الفلسطيني. 
التي  اإليرانية  احلكومة  آخر  جانب  ومن 
وجتذّر  إنشاء  في  املساهمني  أحد  من  كانت 
حماس  تقدمي  جراء  الفلسطيني  االنقسام 

في السالح لبسط القوة في القطاع ليدفع 
اليوم،  حتى  الثمن  الفلسطيني  الشعب 
الدولتني  كال  بأن  املعطيات  كافة  لتشير 
ومحاربة  طمس  في  رئيسياً  سبباً  كانتا 
قيام  مفهوم  وإنهاء  الفلسطينية  القضية 
األطماع  مع  بالتزامن  وذلك  فلسطني،  دولة 
املنقطة  في  والقوة  النفوذ  عن  تبحث  التي 
البوابة األسهل  العربية معتبرين فلسطني 

للمضي قدماً نحو أهدافهم اخلبيثة.

قيادَة  أّن  املؤسف  من    
مستوى  على  تكن  مل  محاس 
القادر   السياسي  الوعي  من 
القائم  االتفاق  طبيعة   إلدراك 
ومدى  وإسرائيل  تركيا  بني 
عمق  العالقات القائمة بينهما، 
صالحيات  يعطي  والذي 
يف  تركيا  لتدخل  واسعة 
وميثل  الفلسطينية  الشؤون 
لتحويل  جديدة  مرحلة  بداية 
إىل  الفلسطيين  االنقسام 
حالة انفصال واقعي ُمواَفق 

عليه إسرائيليًا.
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ما يجري في عفريَن ومناطق “درع الفرات” 
في شمال سوريا من انتهاكاٍت يومية تُصنُّف 
حرب  وجرائم  اإلنسانية  ضّد  اجلرائم  خانة  في 
يقتصر  املمنهج. وال  واالضطهاد  االعتداء  من 
والتعذيب،  والسجن  والنفي  القتل  على  هذا 
وإمّنا يأتي بدافع التهجير القسري إلمتام عملية 
حكومُة  له  تخطط  التي  الدميغرافي  التغيير 
ويجسد  متعمدة،  بصورة  التركي  االحتالل 
التطهير  سياسة”  من  ملموساً  نطاقاً 

العرقي”.
االنتهاكات في شمال سوريا،  توثيق  مركزُ 
رصد  من  متكَّن  امليدانيني  راصديه  خالل  من 
وتوثيق املئات من االنتهاكات، من حلظة احتالل 
نشر  وجرى  التركية،  الدولة  قبل  من  عفرين 
 ،2018 حزيران  من  بدءاً  الشهرية  اخلالصات 

 على الحرب التركية على عفرين:
ٌ

عام

 آالف القتلى والمختطفين والمختفين قسرا…مئات اآلالف من 

 ديمغرافي
ٌ

النازحين.. تغيير

مع  التركية-  القواُت  ُتواصُل 
ما  تحت  المسلحة  السورية  المجموعات 
الجرائم  ارتكاَب  الحر”-   الجيش  يسمى” 
السكان  بحّق  عفرين  منطقة  في 
االنتهاكاُت  هذه  وتشمل  المحليين، 
والخطف  القتل  أعماَل  المروعة 
العشوائية  والمداهمات  والتعذيب 
األمالك  ومصادرة  القسري  والتهجير 
الثقافي  القمع  مع  والخاصة،  العامة 
االجتماعية  الهوية  ضّد  المنظم 
االنتهاكاُت  هذه  عفرين.  في  للسكان 
الفصائل  من  العشرات  قبل  من  تجري 
السورية المسلحة التي تعمل تحَت راية 

القوات التركية بصورة مباشرة.

مصطفى عبدي
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وهي  احلاالت،  خملتلف  دقيقة  تفاصيَل  تضّمن 
التي  االنتهاكات  من   30% حقيقة  متثل  ال 
االنتقام  خشية  بها،  البوح  الضحايا  يخشى 
الضحية نفسها، كما  أو  الضحية  عائلة  من 
الفصائل  تفرضها  التي  امليدانية  املعوقاِت  أّن 
التحري  حول  التركية  الدولة  مع  املسلحة 
عجزاً  متثُل  االنتهاكات  مسار  في  والتقصي 
االنتهاكات  حقيقة  عن  الكشف  في  حقيقاً 

املروّعة اليومية.

من  العشرات  خالل  من  ناشدَ-  املركزُ 
الفاعلة  والدوَل  الدولية  املنظماِت  التقارير- 
بواجبها،  للقيام  السورية  األزمة  في 
من  املزيد  ارتكاب  ملنع  بالتدّخل  وطالبها 
االنتهاكات واجلرائم التي تطال املدنيني جرّاء 
احملليني،  السكان  املمنهجة ضد  املمارسات 
املسلحة  اجلماعات  قبل  من  تُرتكُب  والتي 

املدعومة من تركيا.

سجل االنتهاكات اليومية
تردنا يومياً وحلظياً العشراُت من االنتهاكات 
ذويهم  أو  الضحايا  يخشى  والتي  املرتكبة، 
كشفها خشيَة االنتقام منهم. وهي تكشف 
التركية  القوات  ممارسات  فظاعة  مدى  عن 
لها  املرافقة  السورية  املتشددة  واملليشيات 
حيث  من  عفرين،  في  املدنيني  السكان  بحق 
على  والسطو  واالعتقاالت  والقتل  التهجير 
والتدمير  املمنهج  الدميغرافي  والتغير  األمالك 
بغرض  احلياة  جوانب  جميَع  لتشمَل  البيئي، 
التطهير العرقي والتغيير الدميغرافي ضمن ما 
يسمى” احلل النهائي ” في جغرافيٍة ال تخضع 
والثقافي،  والقانوني  السياسي  لنفوذها 
والغطرسة  القوة  إرادة  وفق  تتحرك  إنّها  أي 
اجلوار،  الدول  داخل  نفوذها  لتوسيع  واالحتالل 
التي  السياسية  الصفقات  من  مستفيدةً 
حُتاك ضّد الشعب السوري والكردي من جهة، 
املعروفة  الدولية  اإلجرامية  التجارب  ومن 
على  السياسي  تاريخها  بنية  في  واملترسخة 
والكرد  األرمن  بحق  املرتكبة  اجملازر  شاكلة 
بالد  في  والثقافات  القوميات  وباقي  والعلويني 
األناضول وكردستان منذ نشوء الدولة التركية 
املكونات  كّل  وتصفية  صهر  بغرض  املعاصرة 
وقومية  واحدة  دولة  عقيدة  ضمن  الثقافية 
تارةً  واحد،  وعلم  واحدة  وإيديولوجية  واحدة 
حتت  وتارة  املباشر،  اجلسدي  التطهير  عبر 
االقتصادية  واإلبادة  الثقافي  الصهر  يافطة 
وكال  احملليني،  للسكان  القهري  واخلضوع 
يصّبان  القانوني  التعريف  الشكلني من حيث 

في بوتقة “اإلبادة اجلماعية”.
املشروع  هذا  على  القائمني  أّن  املؤكد  من 
من  بدءاً  التنفيذية  اجلهات  من  اإلجرامي 
اخملابرات  وأجهزة  التركية  العسكرية  القوات 
واجلهادية  السورية  املتشددة  واملليشيات 
والتي  التركية  للدولة  املوازية  اخلفية  واجلهات 
بحوزتهم  قانوني،  شكل  أي  فوق  تتعامل 
هذه  لتنفيذ  املعالم  واضحة  طريقة  خارطة 
املمارسات  من  يومياً  نراه  ما  وفقاً  املقاربة 
يبدو  حني  في  عفرين،  في  واجلسيمة  املروعة 

الدميغرايف  التغيري  إن    
الذي  االيكولوجي  والتدمري 
يف  الرتكية  الدولة  متارسه 
عفرين, مستفيدة من الصفقات 
ضد  حتاك  اليت  السياسية 
والكردي  السوري  الشعبني 
املكونات  كل  لتصفية  متهد 
واالجتماعية  الثقافية  السورية 
الصهر  شعار  حتت  وغريها 
االقتصادية  واإلبادة  الثقايف 
ونهب  احملليني  السكان  وقهر 
وسرقة  وممتلكاتهم  بيوتهم 

كافة احملاصيل الزراعية

״

״
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الدولي  واجملتمع  احلقوقية  املؤسسات  موقُف 
يرتقي  أن  دون  االنتهاكات  هذه  حيال  مشلوالً 
يراد من  املروع. وكأنّه  احلدث  هذا  إلى مستوى 
هذه املنطقة أن تكون مستباحة كلياً بدون أي 

حماية قانونية محلية كانت أو دولية.
االنتهاكات التي ارتكبتها القوات االتركية 
تقاتل  كانت  مسلحة  سوريا  مجموعات  مع 
سابقا حتت راية اجليش احلر أو داعش أو القاعدة 
 31 املمتدة من حتى  الفترة  في عفرين خالل 

ديسمبر كانون األول 2018 بلغت:

منطقة  سكان  من  ألفا   350 تهجير 
احتالل  بعد  هجر  ألف   50 منهم  عفرين، 
املدينة نتيجة تصاعد وتيرة االنتهاكات، وأيضا 
اإليزيديني  ومن  املسيحني،  من   95% هجر 
من  املباشر  استهدافهم  نتيجة  والعلويني 
أو  اإلسالم  املعارضة بني خيار  قبل ميليشيات 
االعتقال والقتل، حيث دمرت الكنائس واملراكز 
احملتويات  نهب  ومت  والعلويني  لإليزيدين  الدينية 

وحرقها.
والفصائل  التركية  القوات  متكّن  ومنذ 
املسلحة اإلسالمية في الـ 19 من آذار / مارس 
2018، من احتالل منطقة عفرين بعد عملية 
الزيتون”  “غصن  عسكرية بدأت حتت مسمى 
/ يناير من العام  الثاني  20 من كانون  الـ  في 

ذاته لم تتوقِف اجلرائُم بحقّ السكان. 
مبساندة  متت  العسكرية  العملية 
التركية  الرمادية  الذئاب  مجموعات  من 
واملروحية  غارة\   1042\ احلربية  والطائرات 
يوم/   59/ شهرين  مدة  واستمرت  التركية 
وفي  التحتية  البنية  في  هائل  دمار  مسببة  
تسبب  وقتل  مجازر  وفي  املواطنني  ممتلكات 
55 طفالً  بينهم  380 مدني  استشهاد  في 
الكرد  املواطنني  من  املدنيني  من  امرأة،  و36 
والعرب، العشرات منهم استشهد في انفجار 
عملية  فصائل  يد  على  التعذيب  وحتت  ألغام 
في  قضوا  ممن  وغالبيتهم  الزيتون”،  “غصن 
التركي،  والصاروخي  واملدفعي  اجلوي  القصف 
وفي إعدامات طالت عدة مواطنني في منطقة 

عفرين، وقتل حتت التعذيب، إضافة جلرح املئات 
وتشريد مئات آالف آخرين. 

الإلنسانية  واملمارسات  االنتهاكاُت  بقيت 
عفرين  منطقة  سكان  من  تبّقى  من  حصَة 
ممن رفضوا اخلروج من املنطقة، وترك منازلهم 
التي  والفصائل  التركية  للقوات  ومزارعهم 
على  واستولت  وسرقت  وعفَّشت  نهبت 
والعامة  اخلاصة  واملمتلكات  املدنيني  ممتلكات 

في كامل منطقة عفرين.
توثيق  »مركز  قام  شاملة  احصائية  وفي 
بنشرها  سوريا\مراقب«  شمال  االنتهاكات 
) 650( حالة قتل ملدنيني من  فإنه مت توثيق  
بينهم أطفال ونساء و مسنني، إضافة لتوثيق 
 )970( و  واعتقال.  خطف  حالة   )4500(
أو  املنازل  مداهمة  نتيجة  بجروح  إصابة  حالة 
شظايا املتفجرات أو نتيجة تعرضهم للضرب 

من قبل املسلحني وااللغام.
باإلضافة إلى توثيق 78 حالة اقتتال داخلي 

توثيق  مركز  استطاع    
سوريا  مشال  يف  االنتهاكات 
بتوثيق 650 حالة قتل معظمهم 
ونساء  أطفال  من  املدنيني  من 
 4500 لتوثيق  إضافة  ومسنني، 
 970 واعتقال  خطف،  حالة 
حاالت  اىل  باإلضافة  شخصًا 
شظايا  بسبب  اجلرحى  إصابات 
املتفجرات وتعرض املدنيني من 
املربح  للضرب  والرجال  النساء 
اجليش  من  املسلحني  قبل  من 
اجليش  من  املدعومني  احلر 

الرتكي

״

״
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بني اجملموعات املسلحة في األحياء السكنية، 
ومدني  تعليمي  مركز   )45( حتويل  وتوثيق 
)260( منزل  ومصادرة  مقرات عسكرية  إلى 

وحتويلهم إلى سجون أو مراكز عسكرية. 
كما وجرى توثيق )58( حالة حرق متعّمد 
وبساتني(.  واحملالت  )املنازل  األهالي  ملمتلكات 
وتوثيق هدم ) 51( منزل. وجرف )1200( قبر، 
القرى  من  العشرات  لسكان  السماح  وعدم 

بالعودة ملنازلهم احملتلة من قبل مستوطنني.
باإلضافة إلى )24( حالة لقصف من قبل 
الطيران التركي قرب أماكن مأهولة بالسكان.

إضافة إلى فرض اإلتاوات حتت اسم الزكاة، 
لتحويلها  منازلهم  من  السكان  تهجير 

على  االيزيدين  إجبار  جامع،  إلى 
من  األهالي  منع  الصالة، 

ومنع  لبساتيهم  التوجه 
مصادر  حصادها، 

واستثمارها  أراضيهم 
عليها  واالستيالء 
ممتلكاتهم  وعلى 
ومصادرة  ومنازلهم، 
الزيتون  محصول 

واحتطابها  واألشجار 
وبيعها.

ترتقي  انتهاكات 
ملستوى جرائم احلرب واجلرائم 

القانون  مبوجب  التي  اإلنسانية 
يفلت  ولن  بالتقادم،  تسقط  لن  الدولي 

مرتكبوها من العقوبة.
احلاالت موثقة باالسم، والصور، والشهادات 
التي  االنتهاكات  حجم  من   %  30 متثل  ال 
املستوطنيني  وأّن  كما  األرض.  على  جتري 
في  السوريني  املسلحني  يشاركون  العرب 
املدنيني  االستيالء على منازل  وفي  االعتداءات 
وجني  أراضيهم  حصاد  وفي  إخالئها  ورفض 
يعتبرون  وهم  وأشجارها،  محاصيلهم  ثمار 
مشاركني في تلك اجلرائم و سيلقون تبعاتها 

القانونية واألخالقية.
عفرين قبل االحتالل الرتكي

الواقعية- كانت  السياسة  عفرين- بنظر 
تسعى إلى حماية وجودها عبر إدارة شؤونهم 
والعرب  الكرد  بني  مشتركة  بصورة  الذاتية 
املنطقة  في  املتنوعة  الدينية  املكونات  وباقي 
في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البالد، 
كي  سوريا  في  مقبوالً  منوذجاً  تعتبر  وكانت 
وهي  املنشود،  واألمن  االستقرار  نحو  تؤسس 
من أجل ذلك لم متارس أي انتهاك ضد السكان 
بخالف  بتاتاً،  التركية  الدولة  ضد  أو  احملليني 
تستبيح  كانت  التي  اإلرهابية  التنظيمات 
اإلرهابية  أنشطتها  ومتارس  التركية  احلدود 
على الشريط احلدودي داخل األراضي السورية 
وتركيا سواء بعلم أجهزة اخملابرات التركية أم 

بدون ذلك. 
التي  التنظيماُت،  هذه 
اجلهة  من  أكثر  وثقت 
واحلقوقية  الدولية 
بعالقاتها  واإلعالمية 
الدولة  مع  املباشرة 
من  هي  التركية، 
تشكل  كانت 
على  الوجودي  اخلطرَ 
احملليني  السكان 
وحتى  السوريني 
األتراك  املدنيني  على 
هذه  جمعياً.  العالم  وعلى 
اخلطر  تشكل  من  هي  املنظمات 
واإلقليمي  احمللي  األمن  على  الوجودي 
اإلجرامية  التنظيمات  هذه  ونفس  والدولي، 
في  أردوغان  استقدمتهم  من  واإلرهابية 
كان  الذي  والوقت  في  واحتاللها  عفرين  غزو 
حماية  وحدات  قوات  مع  الدولي  التحالف 

الشعب وقسد حتارب اإلرهاب في ديرالزور. 
وجهودنا  اهتمامنا  جلُّ  يتمركز  أن  ويلزم 
االزدواجية  هذه  لفضح  واحلقوقية  السياسية 
القومي  األمن   ” فذريعة  عفرين،  احتالل  في 
سند  أّي  متلك  ال  دعايًة  شكلت  التركي” 
مع  التركية  الدولة  إمعان  بغرض  واقعي 
اإلبادة  سياسة  تنفيذ  في  املسلحة  الفصائل 

قبل احتالل 
الدولة التركية 

لمنطقة عفرين كانت 
كانت إدارة المنطقة مشتركة 
بين الكرد والعرب وتضم كل 
المكونات الدينية المتنوعة 
وكانت عفرين مدينة األمن 

والهدوء والسالم 
واألمان



الشرق األوسط الديمقراطي

العدد 44 - آذار/ مارس  1482019

قضية  من  تهرباً  العرقي  والتطهير  اجلماعية 
ضمن  العيش  املكونات  وباقي  الكرد  حقوق 
وطنهم وفق إراداتهم السياسية واالجتماعية 
بني  شاسع  فرٌق  ثمة  ليس  وهنا  والثقافية. 
مصطلَحي اإلبادة اجلماعية والتطهير العرقي 
تعباً للتفسير القانوني واالصطالحي. فاألخير 
يعتبر جزءاً مباشراً من سياسة اإلبادة اجلماعية 
والثقافية، وهو أمر مدان وفق االتفاقية الدولية 
تعتبر  وكذلك  اجلماعية،  باإلبادة  املتعلقة 
أّن القمَع الثقافي املنظم  منظمة اليونسكو 

شكٌل من أشكال اإلبادة اجلماعية.
الدولُة  بها  تقوم  التي  املساعي  أهّم  من 
السورية  املسلحة  والفصائل  التركية- 

املرافقة- لها أمام اجلهات الدولية 
هو  العاملي  العام  والرأي 

إطار  من  عفرين  إخراُج 
حماية القانوني الدولي، 

ذلك  في  مستغلني 
التي  املزدوجة  املعايير 
الساحة  في  تنتشر 
فمن  السورية. 
نشهَد  أن  املمكن 

اجلماعات  سوريا  في 
التي  احمللية  السورية 

الوجودي  حقها  متارس 
تدشني  في  والدميقراطي 

مؤسسات سياسية مدنية حرة، 
في  وضحاها  ليلة  بني  أنفسهم  ويجدون 

عالم ال تشملهم القوانني الدولية فيما يتعلق 
باحلرب والسلم، في حني تتمتع بعُض اجلماعات 
اإلرهابية واالستبدادية بحصانة قانونية ما، أو 
التغطية  عبر  املنظمة  جرائمها  على  تتستر 
الدعائية واإلعالمية والدبلوماسية والسياسة. 
السياسة  تلك  ضحّيَة  كانت  عفريُن 
القذرة  اليومية  واحلسابات  الفّجة،  النفعّية 
التي ينعدم فيها أي نوع من املعايير العقالنية 
واحلقوقية والسياسية املستندة على القانون 
الدولي واالتفاقيات الدولية املعروفة من جنيف 
والهاي واتفاقية اإلبادة اجلماعية، ومن أجل ذلك 

كانت مبثابة مدينة مستباحة كلياً ال متلك أيَّ 
مسند للحماية القانونية.

في  واالنتهاكات  التوثيق  مركز  في  نحن 
دولية  مرجعيات  إلى  واستناداً  سوريا  شمال 
التطهير  وجرائم  حرب  جرائم  يخص  فيما 
العرقي وجرائم ضد اإلنسانية،  نرى أّن عفرين 
على  حتتوى  موحدة  اجتماعية  كتلة  تعتبر 
واالثنية  الدينية  املكونات  وباقي  والعرب  الكرد 
احلقوق  نفصل  أن  ميكن  ال  وبالتالي  األخرى، 
اجلماعية في التمتع باحلياة واحلماية القانونية 
يومياً  يتعرضون  الذين  األفراد  حقوق  عن 
اليومي  اخملطط  ألّن  املروعة،  االنتهاكات  إلى 
املمنهج الذي نشهده حالياً ال يستهدف أفراداً 
ومجموعات معينة بحد ذاتها، وإن 
النخبة  بالضرب  تتذرع  كانت 
والتعليمية  السياسية 
متثل  التي  واجملموعات 
مواجهة  في  املقاومة 
اإلرهاب واالحتالل، غير 
النهائية  احملصلة  أّن 
االنتهاكات  وحسب 
واألفعال  املروعة 
بأّن  تفيد  املستمرة 
الدولة  إليه  ترمي  ما 
استئصال  هو  التركية 
منطقة  من  الكردي  املكّون 
السيما  قطيعة،  بصورة  عفرين 
بدالً  الوافدين  السكان  إحالل  سياسة  أّن 
وساق.  قدم  على  جتري  األصلني  السكان  من 
وبالتالي نحن أمام منهجية التطهير العرقي” 
إبادة  مخطط  تنفيذ  في  القسري”  الترحيل 
وعلى  األول،  املقام  في  الكرد  ضد  جماعية 
اجلهات املعنية واحلقوقية أن تنظر إلى املسألة 
تركز  وال  املنظار،  بهذا  احلقوقية  الناحية  من 
فقط على انتهاكات فردية هنا وهناك وكأنّها 
أفعال  تتضمن  ال  عشوائية  فردية  انتهاكات 
ألّن  بعينها،  السكانية  الكتلة  ضد  منظمة 
أفعال  على  وبناًء  التركية-  السياسية  الرؤية 
املسلحة  الفصائل  بها  تقوم  والتي  ملموسة 

كانت عفرين 
النموذج األمثل للتعايش 

السلمي المشترك بين جميع 
مكونات المجتمع السوري كما 

واستقبلت النازحين من مختلف 
المدن السورية. أمنت لهم المسكن 

والغذاء والحماية واألمن 
وحافظت عليهم من كل 

النواحي
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على  تتمركز  التركية-  املسلحة  القوات  مع 
عقيدة القوة والعنف واحلرب الدائم والترحيل 
القسري، حيث يصرحون يومياً في خطاباتهم 
امليدانية  الوقائع  إلى  فوراً  تترجم  التي 

العسكري والعنفية. 
ووفق هذه الصيغة”: » يلزم حتطيم الكرد 
نضطر  لو  وحتى  كان،  شكل  بأي  سوريا  في 
واإلرهابية  اجلهادية  اجملموعات  نستخدم  أن 
وبالتالي  املسعى”.  ذلك  سبيل  في  العاملية 
ترتكب  فردية  أخطاء  ليست  املنهجية  هذه 
من قبل شخص من هذا الفصيل أو مجموعة 
فهذه  آخر،  عسكري  فصيل  من  شاذة 
بتاريخها  عفرين  تستهدف  املنظمة  املقاربة 
وأشجارها  ومكوناتها  وناسها  وجغرافيتها 
من الزيتون ومياها ولقمة عيشها وكل ما ميت 

بالبيئة البشرية واحليوية في هذه اجلغرافية.
حّجُة الدفاع عن النفس أو األمن القومي

بالدفاع  املتعلق  املتحدة  األمم  ميثاُق  ينّص 

عن النفس، املادة 51، على ما يلي: ” ليس في 
الدفاع  في  األصيل  باحلق  يخّل  ما  امليثاق  هذا 
هجوٌم  وقع  إذا  اجلماعي  أو  الفردي  النفس  عن 
أن  إلى  املتحدة،  األمم  أعضاء  أحد  ضد  مسلح 
لصون  الالزمة  التدابير  األمن  مجلس  يتخذ 
املسؤولون  ويّدعي   .“ الدوليني  واألمن  السلم 
وفقا  اتخذت  عفرين  في  أعمالهم  أّن  األتراك 
“هجوم  شن  يتم  لم  ذلك،  احلكم. ومع  لهذا 
مسلح” ضد تركيا من عفرين، أو أي إقليم آخر 

في روجافا.
التركي  الرئيس  تصريحاِت  فإّن  باملقابل 
سبقت  التي  األيام  في  واضحة  كانت  أردوغان 
حرباً  سيشن  كونه  من  العسكرية  العملية 
كونه  يدعي،  كما  دفاعا  وليست  هجومية 

باألصل لم يتلقَّ أي تهديد . 
ايالزيج  في  عقده  الذي  حزبه  مؤمتر  في 
 « قال:  يناير،   / الثاني  كانون  منتصف  في 
فإنّنا  عفرين  في  اإلرهابيون  يستسلم  لم  إذا 
سنسحقهم«. وفي كلمة أخرى، قال معلقاً 
“قوة  إنشاء  عن  امريكية  تصريحات  على 
حدودية” في شمال سوريا، واعداً “بتدمير هذا 
معظم  يوافق  مهده”..  في  اإلرهابي  اجليش 
اتخاذ  يتطلب  الذي  التهديد  أّن  على  املنظرين 
وأن  أن يكون وشيكا،  إجراءات استباقية يجب 
هذا  متناسبة.  الوشيكة  االستجابة  تكون 

املعيار ال يتحقق في عفرين.
لم تواجه تركيا أيَّ تهديٍد وشيك من قوات 
الشعب  حماية  ووحدات  الدميقراطية  سوريا 
ملتزمون  بأنّهم  بيانات  عدة  في  أكدت  والتي 
ال  أنّه  ومبا  سوريا.  داخل  النفس  عن  بالدفاع 
أي   – تركيا  ردّ  فإّن  حقيقي،  تهديد  أي  يوجد 
املنطقة  أنحاء  في جميع  املدنية  املدن  قصف 
األراضي  لغزو  اجلهاديني  الوكالء  واستخدام 
التي تسيطر عليها قوات سورية الدميقراطية 
– ال يتناسب بأي حال من األحوال مع القانون 

الدولي.
على  التركية  املزاعم  من  الرغم  وعلى 
الدفاَع عن  أّن  الواضح  ذلك، فمن  العكس من 
يبرّر إطالق  أو االستباقي لم  التقليدي  النفس 

بني  حصل  الذي  اخلالف    
تقاسم  حول  أنفسهم  املرتزقة 
ما مت نهبه من املواطنني بعفرين 
حالة   87 حدوث  اىل  أدت 
اجملموعات  بني  داخلي  اقتتال 
املسلحة نفسها، ومت حتويل 45 
مركز تعليمي ومدني اىل مقرات 
منزل   260 واحتالل  عسكرية 
ومراكز  سجون  اىل  وحتويلهم 
عسكرية و58 حالة حرق متعمد 
ومزارع  جتارية  وحمالت  ملنازل 
عفرين  ملواطين  عائدة  وبساتني 

وهدم 51 منزل وجرف 1200 قرب

״
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مجلس  تبلغ  لم  تركية  واّن  كما  العملية. 
 51- – وهو شرط آخر في املادة  األمن الدولي 
السنوات  طيلة  حدودها  على  خروقات  أي  عن 
أيضا  األمن  مجلس  تبلغ  لم  وهي  السابقة، 

بالعملية العسكرية.
استهداف املدنيني

يفي  ال  التركية  العسكرية  العملية  سيرُ 
فبموجب  باحلرب.  املتصلة  الدولية  باملعايير 
» توجيه الهجمات  نظام روما األساسي، فإّن 
أو  هذه  املدنيني بصفتهم  السكان  عمداً ضد 
ضد األفراد املدنيني الذين ال يشاركون مباشرة 
في األعمال احلربية« يعتبر جرمية حرب. حيث 
كانت الطائرات التركية تقصف املناطق املدنية 
في عفرين. وقال مقدم في قناة “TRT نيوز”، 
وهي قناة تلفزيونية تركية تديرها الدولة، أكثر 
التركية  املسلحة  القوات  أّن  بث  في  مرة  من 

تستهدف وتقتل املدنيني في عفرين.
تسجيل  مت  / يناير،  الثاني  31 كانون  وفي 
وماباتا  وراجو  وجندرس  عفرين  في  إصابات 
وأشرطة   ، والقرى  املدن  من  وغيرها  وشيراوة 
ذلك  تظهر  القرى  تدمير  تبني  التي  الفيديو 
حيث أظهرت إحدى املشاهد تدمير كامل ملنازل 
املدنيني في إحدى القرى ومسحها عن الوجود، 
والقرية اسمها خالتا في ناحية شيراوا دُّمرت 
يُعتبر  ما  وهو  واملدفعي،  اجلوي  القصف  جراء 

جرمية حرب مبوجب نظام روما األساسي.
ُملكية ثقافية

بشكل  التاريخية  املواقع  استهداف  مت 
مواقع  أربعة  توجد  حيث  عفرين.  في  متعّمد 
أثرية القت نصيبها من القصف التركي اجلوي 
األثرية  واملواقع  عندارا  وهي:  تلة  على عفرين 
في نبي هوري املصنفة على قائمة اليونسكو، 
وقريتي كوبلة وعلبيسكة التي يتواجد فيهما 
العديد من الكنائس األثرية. حيث تنص مبادئ 
إيالء  »يجب  أنّه  على  العرفي  الدولي  القانون 
عناية خاصة في العمليات العسكرية لتجنب 
لم  ما  التاريخية  باملعالم  حلقت  التي  األضرار 
أهمية  ذات  ممتلكات  أو  عسكرية  أهدافاً  تكن 
يكون  أال  يجب  لكن  الثقافي،  للتراث  كبيرة 

الضرورة  اقتضت  إذا  إال  للهجوم  هدفاً  الناُس 
العسكرية ذلك«. 

بنحو  يقّدر  ما  التركية  القنابُل  دّمرِت  وقد 
دارة،  عني  في  احلثي  املعبد  من  املائة  في   60
وهو موقع ثقافي عمره 3500 سنة، والعديد 
احلكومة  أدانت  األخرى.  التاريخية  اآلثار  من 
في  املصادر  وقارنت  الهجوم،  هذا  السورية 
عفرين بتدمير داعش ملواقع مثل تدمر. وبالنظر 
إلى تاريخ املعبد الطويل كان القصف التركي 

غير مبرر وغير قانوني.
لالحتالل  التالية  الفترات  في  وأّن  كما 
واملعابد  األثرية  املناطق  مختلُف  تعرضت 

للتدمير والنهب والسرقة.
األسلحة احملظورة

تشير تقارير عديدة إلى أّن تركيا تستخدم 
أسلحة محظورة دولياً  في حربها على سكان 
عفرين. وأكدت قيادات قوات سوريا الدميقراطية 
ومصادر محلية، أّن تركيا استخدمت النابالم 

أهالي  من  الف   250 تهجري  مت   
الف  ومخسني  األصليني  عفرين 
بسبب  االحتالل  بعد  هاجروا 
من  و%95  االنتهاكات  تصاعد 
املكون املسيحي ومن االزيديني 
بني  وإجبارهم  أيضًا,  والعلويني 
والقتل  االعتقال  أو  اإلسالم  خيار 
واملراكز  الكنائس  وتدمري 
ونهب  والعلويني  لالزيديني  الدينية 
هذه  وكل  وحرقها,  احملتويات 
جمموعات  مبساندة  متت  اجلرائم 
وغارات  الرتكية،  الرمادية  الذئاب 
اليت  الرتكية  احلربية  الطائرات 
بلغت 1042 غارة على مدار 59 يومًا

״
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ضد املدنيني، وقال األطباء في مستشفى أرفني 
في عفرين أنّهم شاهدوا »حروقاً غير طبيعية« 
على جثث املدنيني الذين قتلوا في راجو. وتزعم 
الغاز والذخائر  مصادر محلية أخرى استخدام 
العنقودية. ويجب التحقيق في هذه االدعاءات، 

وإذا تأكدت، يجب اتخاذ اإلجراءات املناسبة.
كيف جيب أن يستجيب العامل؟

يجب على جميع الدول الفاعلة في الشأن 
وروسيا-  املتحدة  الواليات  السيما  السوري- 
وإنهاء  احلرب  لوقف  فورية  خطواٍت  يتخذوا  أن 
تواطئهم في جرائم احلرب التي ترتكبها تركيا 
حلد  وصلت  والتي  عفرين  في  املدنيني  ضد 
حيث  األطفال.  وقتل  النساء  بجثث  التمثيل 
الضوء  بدون  ممكنا  املدنيني  قصف  يكن  لم 
األخضر الروسي وفتح اجملال اجلوي السوري أمام 
الطائرات قد  وأّن هذه  التركية. كما  الطائرات 

اشترتها تركيا من الواليات املتحدة. 
الواليات  في  السياسة  ُصنّاع  على  يجب 

مبيعات  حلظر  فوراً  يتصرفوا  أن  املتحدة 
جميع  وعلى   – املستقبل  في  األسلحة 
معداتها  تستخدم  التي  األخرى  احلكومات 
تفعل  أن  التركية  العمليات  في  العسكرية 
على  ويتعني  املانيا.  سيما  وال  نفسه  الشيء 
لقوات  كشركاء  بالفعل  تعمل  التي  الدول 
 – سوريا  في  األرض  على  الدميقراطية  سوريا 
تقدم  أن   – وروسيا  املتحدة  الواليات  وخاصة 
مساعدتها في عفرين بدالً من محاولة عكس 

مسارها والتعاون مع أردوغان.
الدول  على  يجب  الطويل،  املدى  وعلى 
واملنظمات الدولية ذات الصلة أن تبدأ عملية 
املُساءلة القانونية عن جرائم تركيا في عفرين. 
نظام  في  طرفا  ليست  تركيا  أّن  حني  وفي 
إلحالة  عملية  هناك  تزال  ال  األساسي،  روما 
إجراءاتها إلى احملكمة اجلنائية الدولية. وتنص 
أنّه  على  األساسي  روما  نظام  من   14 املادة 
» تشير  أن  املعاهدة  دولة طرف في  يجوز ألي 
ارتكبت  أنّها  يبدو  حالة  العام  املدعي  إلى 
فيها جرمية أو أكثر من اجلرائم التي تدخل في 
العام  املدعي  إلى  تطلب  احملكمة  اختصاص 
إذا  ما  حتديد  من  الغرض  حالة  في  التحقيق 
أو  إلى شخص معني  توجيه تهم  ينبغي  كان 

أكثر بارتكاب هذه اجلرائم ».
ومن الواضح أّن تركيا ارتكبت جرائَم ضمن 
اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية في عفرين. 
الصور ومقاطع الفيديو والشهادات من سكان 
املتاحة  اجلرائم  على  يشهدون  الذين  املنطقة 
التي   123 ال  الدول  من  دولة  فأي  بحرية. 
 – ميكن  األساسي  روما  نظام  على  صدقت 
إلحالة.  األدلة  بجمع   – تبدأ  أن  ينبغي  بل 
على  الضغط  الدول  تلك  شعوب  على  يجب 

حكوماتها للقيام بذلك.
إّن تصرفاِت تركيا في عفرين هي مثاٌل واضح 
على جرائَم ضّد اإلنسانية، وفق منظور القانون 
الدولية.  واملنظمات  اإلنسان  حلقوق  الدولي 
فإنّه  بقيم مؤسساته،  يؤمن  العالم  كان  وإذا 
عليه،  هي  ما  على  اجلرائم  هذه  سيّسمي 

ويعمل على وقفها، ويضمن املساءلة.

لرتكيا  السياسي  التاريخ  إن    
حبق  املرتكبة  باجملازر  مليئة 
وباقي  والعلويني  والكرد  األرمن 
بالد  يف  والثقافات  القوميات 
منذ  وكردستان  األناضول 
املعاصرة  الرتكية  الدولة  نشوء 
كّل  وتصفية  صهر  بغرض 
عقيدة  ضمن  الثقافية  املكونات 
واحدة  وقومية  واحدة  دولة 
وإيديولوجية واحدة وعلم واحد، 
اجلسدي  التطهري  عرب  سواًء 
الصهر  خالل  من  أو  املباشر 
 ، االقتصادية  واإلبادة  الثقايف 
وهذا من حيث التعريف القانوني 

هو “اإلبادة اجلماعية”.

״

״
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خالل الفترة اآلشورية  بابل  بالدَ  أن  املعروف      من 
املتأخرة والفارسية والهلنستية كانت إحدى املراكز 
فلسطني  بأهمية  وتأتي  اليهودية،  للديانة  الهامة 
خالل  هكذا  احلال  وبقيت  مصر،  من  أهميًة  وأكثر 
التسامح  من  جوٌّ  سادها  التي  الفارسية  الفترة 
للزعماء  احلكيمة  الدينية  السياسة  خالل  من 
بابَل إلى  األرشيكونيني. ومن ثم انتشر اليهودُ من 
حكم  والفرات. ثم  دجلة  وعرض  طول  في  مناطق 
البطاملة في فلسطني وأعطوا اليهودَ فرصة ممتازة 
لالستقرار واالستيطان في سوريا خالل فترة حكم 
فلسطنيَ  تيتوس  أخضع  وأخيراً  الساللة.  هذه 
حلكمه، ثم حصل جتديد األباطرة الرومان في القرن 
تغييرات  مع  إيبفانيس  سياسة  مع  امليالدي  الثاني 
كثيرة ساهمت في جعل املستوطنات اليهودية في 
سوريا وبالد الرافدين أكثر قوة وانتشاراً. ومن املرجح 
اليهودية  املستعمرةُ  أصبحت  التاريخ  هذا  في  أنه 

دورا أوروبوس )صالحية الفرات(

الكنيس اليهودي 

والكنيسة المسيحية في 

دورا أوروبوس

 )صالحية الفرات(

فصل من كتاب

 DURA-EUROPOS AND
ITS ART

ROSTOVTZEFF.M
ميخائيل روستوفيتزيف
ترمجة : ايسر شوحان

ترجمة ياسر شوحان
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في تدمر عامالً مهماً في حياة هذه املدينة. كما أننا 
نعرف عن الدور الذي لعبه اليهود في تدمرَ في عهد 
الهلنستية  الفترة  وخالل  زنوبيا،  العظيمة  امللكة 
نزعة  اليهوديُة  أظهرت  الباكرة  الرومانية  والفترة 
قوية لتصبح الديَن الرسمي، وهذا ما حصل الحقاً 
اجلديدة  الديانة  أصبحت  والتي  املسيحية  مع 
هذه  انتشرت  ثم  بسرعة،  املنطقة  في  واجلوهرية 
الديانُة بني سكان سوريا وبالد الرافدين خالل الفترة 

الفارسية املتأخرة والرومانية.

)لم تكن معابد دورا أوروبوس مجرّد حجٍر وطني ، 
بل كانت مراكزَ للتأثير احلضاري فرضت نفسها 
وإشعاعها الفكري حتى على غزاة املدينة، فتلك 
املدينة البالغة مساحتها 72 هيكتاراً استطاعت 
أن تضّم داخل أسوارها ثمانية عشر معبداً منها 
للنار  معبد  ورمبا  واليهودي  واملسيحي  الوثني 
أيضاً، وفي جنبات هذه البقعة الصغيرة تعايش 
والتدمريون  والهلنستيون  والرومان  الساسانيون 
تعرِف  لم  واحملبة،  السالم  من  حالة  أعلى  في 

التعّصَب وال فرَض دين جديد بالقوة . املترجم(

أن يُنّقب عن أي  قبل  طويل  وقٌت  مرّ  هذا  مع      
آثار يهودية و مسيحية في دورا. فالبعض منا ناقش 
غياب هذه اآلثار وحاول إيجاد تفاسير لها، ولكن مع 
البراهنيَ  النتائُج  أظهرت  األثرية  التنقيبات  تقدم 

القاطعة1. 

منزل خاص  على  1932 عثرنا  1931 ـ  عام      في 
حتت احلاجز الترابي من السور املواجه للبادية وإلى 
اجلنوب الغربي من البوابة الرئيسة، وقد ُحفظ هذا 
املبنى بشكل ممتاز. فقد بُني هذا املنزل في بدايات 
الجتماع  مكان  إلى  وحتول  امليالدي  الثالث  القرن 
وقد  تقريباً.  م   232 عام  في  وللعبادة  املسيحيني 

في  يهودية  ثار 
آ
ا ي 

أ
ا عن  الحديث  عند  حرج  ي 

أ
ا يوجد  ال    1

همية 
أ
ا ككثر 

أ
اال المواقع  حد 

أ
ا فموقع دورا  المواقع في سورية،  موقع من  ي 

أ
ا

سماوي  كدين  اليهودية  بين  ما  ز  نمّيِ ن 
أ
ا الواجب  ومن   ،

ً
وتعددا وروعة 

كما   ، الصهيونية  الممارسات  بين  وما  خرى 
أ
اال السماوية  الديانات  كبقية 

ي موقع في العالم يماثل دورا في التسامح واإلخاء 
أ
نه ال يوجد ا

أ
 ا

ً
يضا

أ
شير ا اُأ

الديني. ففي هذا الموقع نجد المعبد الوثني والكنيسة المسيحية والكنيس 
اليهودي وجميع معتنقو هذه الديانات المتعددة تعايشوا فيما بينهم في جو 
صل الحوار الديني والتسامح 

أ
عظيم من اإلخاء الديني، وعليه فإن سورية ا

 إلى 
ً
يضا

أ
واإلخاء. ولالستزادة فيما يخص الكنيس اليهودي يمكن الرجوع ا

هذا  على  لالطالع  بدمشق  الوطني  المتحف  في  المحفوظ  الكنيس  هذا 
المنتج الفني الديني العظيم )المترجم(.

زينت  كما  كمعمودية،  الغرفة  من  جزء  اسُتخدم 
الصورُ أجزاًء كبيرة من الطبقة اجلصية التي تغطي 
على  األجزاء  هذه  من  بعض  على  ُعثر  وقد  اجلدران، 
على  قادرين  كنا  احلقيقة  وفي  املعمودية.  جدران 
إعادة البناء في املوقع األصلي للكنيسة وترك الصور 
اآلثار  االتفاق مع مصلحة  بعد  ولكن  وُجدت،  حيث 
املعمودية  جدران  من  الصور  هذه  نقل  مت  السورية 
بناء  أُعيد  أميركا ثم  إلى مدينة نيوهافن في  بدورا 
املعمودية أو املصلى الصغير هناك في إحدى قاعات 

معرض يال للفنون اجلميلة.

املسيحي مباشرة  الصالة  بيت  اكتشاف      وبعد 
حتت   1933 ـ   1932 عام  في  آخر  اكتشاٌف  فاَجأنا 
من  الشمال  إلى  ولكن  املنحدر  الترابي  احلاجز 
محفوظ  بناء  عن  كشفنا  حيث  الرئيسة،  البوابة 
بأنه  ونقوشه  امللونة  صوره  أثبتت  جيد  بشكل 
كنيس يهودي، وقد أعاد بناء هذا الكنيس صموئيل 
األغنياء  اليهود  وبعض  وكوهني  الكنيس  مهندس 
في  بدورا  اليهودية  اجلالية  من  السلطة  وأصحاب 
عام 245 م، وسأقوم بوصف البناء وتاريخه ورسومه 

امللونة.

بناء  إعادة  على  قادرين  غير  فإننا  ثانية  ومرة    
وبعد  األصلي.  مكانها  في  الصور  وترك  الكنيس 
االتفاق مع مدير مصلحة اآلثار السورية م. سيريج 
ومع مدير متحف دمشق األمير جعفر، قام السيد 
هـ. بيرسون بفصل الصور بعناية عن اجلدران وهي 
بدون  تُنّفذ  أن  ميكن  ال  للغاية  حساسة  عملية 
نُقلت  ثم  ومن  الصور.  خلف  التي  اجلدران  حتطيم 
هذه الصور إلى دمشق، ثم أعاد بيرسون بناء الغرفة 
الرئيسة والفناء بشكل ماهر ووضع الصور األصلية 
يحوي  الذي  الطابوق  من  املصنوعة  والسقوف 
رسومات عديدة في املتحف الوطني بدمشق، ومن 
الوطني  املتحف  أصبح  الكنيس  بناء  إعادة  خالل 
بدمشق ذا ميزة أكثر جاذبية من ذي قبل. وينتصب 
في  كان  كما  املتحف  فناء  في  الكنيس  هذا  اآلن 
بدقة  الكنيس  هذا  بناء  مت  لقد  م.   256 عام  دورا 
الرسومات  وُحفظت  تفاصيله  كل  في  متناهية 
أال  لها  األول  الرئيسي  العدو  من  فائقة  بطريقة 
وهي الرطوبة. وقد رأيت هذا الكنيس في دورا مرات 
ترك  دمشق  في  بناؤه  املعاد  الكنيس  ولكن  عديدة 

في نفسي انطباعاً عميقاً وتأثيراً دائماً.
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اليهودية  حول  البداية  في  وضحُته  ما  إن      
ر متاماً وجود الكنيسة املسيحية  واملسيحية يُفسِّ
والكنيس اليهودي بدورا، فاكتشافهما كان صدفة 
كبيرة، وخصوصاً تلك الرسوم امللونة التي رسمتها 
مستخدمني  بدورا  واملسيحية  اليهودية  اجلاليتني 
املواجه  املدينة  سور  بجوار  خاصة  منازل  بذلك 
خاصة  منازل  أشادوا  أنهم  احملتمل  ومن  للبادية. 
ولكن  املدينة،  من  أخرى  مناطق  في  للصالة  أخرى 
وبكل  جدارية،  رسوٌم  فيها  وُجد  منها  القليل 
األحوال فإننا ال نستطيع اجلزم إن كانت بقايا هذه 
األبنية هي أماكن للصالة فعالً أو منازل، ومرة أخرى 
تخدمنا الصدفة أو التقلبات السياسية األخرى في 
تاريخ دورا، فقد طمر املنحدر الترابي املبنيني وحافظ 

على أكثر األجزاء أهمية.

    عالوة على ذلك، فمن املعروف لدى طلبة الدين 
اليهودي أن التفسيرَ الضيق خلروج اليهود من مصر 
واملنحوتات  امللونة  الصور  كامل  إزالة  إلى  أدى  قد 
وظل  اليهودي.  والكنيس  القدس  معبد  زينة  من 
منع هذه الرسومات سارياً خالل الفترة الهلنستية 
امليالدية  القرون  وخالل  الباكرة.  الرومانية  والفترة 
بعض  استبدال  احلاخامات  بعض  حاول  األولى 
يتعلق  فيما  حترراً  أكثر  بتفاسير  الشروحات 
سمح  الذي  األمر  العبور.  قصة  حول  بالتساؤالت 
مستوحاة  برسومات  كنسهم  جدران  بتزيني  لهم 
ال  فإننا  وعموماً  املقدسة.  اليهودية  الكتب  من 
االستحسان  القى  قد  التفسير  هذا  كان  إن  نعرف 

هذه  بأن  املؤكد  من  ولكن  اليهودية،  اجلاليات  لدى 
الرسومات لم تُعتمد عاملياً كقوانني وال تتوافق مع 

تعاليم التلمود.

    لهذا أصبح للجالية اليهودية بدورا فرصة للتزيني 
يُفكر  فلم  متأخرة،  الفرصة  هذه  كانت  وإن  حتى 
اليهود بتزيني الكنيس األول إال في أوائل ومنتصف 
القرن الثالث امليالدي مبشاهد ذات شخوص مفعمة 
النزوح  حول  تفسيرهم  اليهود  غّير  عندما  باحلياة 

اجلماعي )اخلروج(.

لعدة  نتاج  كانت  اكتشافاتنا  فإن  واخلالصة      
مرة  املصادفات  هذه  مثل  تتكرر  ال  وقد  مصادفات، 
والكنيسة  الكنيس  في  وجدناها  كالتي  ثانية 
التي  املكتشفات  هذه  املعمودية  وبيت  املسيحية 
املسيحية  األديان  تاريخ  أهمية كبيرة في  ذات  تُعد 

واليهودية وتاريخ فنونها.

القسم  هذا  في  اختصاصياً  لست  الواقع      في 
هذين  موجز  وبشكل  سأصف  ولكن  التاريخ،  من 
مناقشة  وبدون  الداخلية  ورسومهما  املبنيني 
املشاهد  تفسير  في  اجلدلية  النقاط  من  العديد 
وقد  نسبياً،  سهل  املباني  هذه  وصَف  إّن  الفردية. 
س.  األستاذ  املسيحية  الكنيسة  بتوثيق  قام 
من  باور  ب.ف.س  واألستاذ  ميتشغان  من  هوبكنز 
األثري  التقرير  في  الصور  هذه  جميع  ونُشرت  يال، 
اخلامس، ثم نشر السيد هـ. بيرسون والسيد س. 

دورا أوروبوس )صالحية الفرات(
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األثري  التقرير  في  اليهودي  الكنيس  عن  كرايلنغ 
السادس. باإلضافة إلى العديد من املقاالت اجليدة 
والتي  الكنيس  عن  اخملتصون  العلماء  كتبها  التي 
اليهودية حيث  الكنيس  لدراسة  هاماً  دليالً  تعتبر 
تصرف  حتت  لتوضع  بيرسون  السيد  بجمعها  قام 

زوار الكنيس في متحف دمشق الوطني.

والرصانة  بالتنوع  أوروبوس  دورا  معابد  )متيزت 
والِقدم كمعبد  تيوس،  وزيوس  أدونيس  كمعبدي 
في  عنه  يُكشف  ميثرايوم  أول  وهو  ميثرا  اإلله 
الشرق، في حني قّدم معبدي زيوس ماجيستوس 
 . الشرقية  العمارة  في  فريداً  منوذجاً  وأترغاتيس 

املترجم( 

املالحظات حول مكانة  بعض  سأضيف      ولكن 
في  بدورا  واملسيحية  اليهودية  اجلدارية  الصور 
صياغة  إعادة  مع  األدنى  الشرق  في  الفن  تطور 
الصور  بدراسة  ارتبطت  التي  اإلشكاالت  بعض 
من  النوع  هذا  تطور  سلسلة  في  هامة  كحلقة 
بعلم  املتعلقة  باألمور  أخوض  لن  ولكنني  الفن. 
والتي  واملسيحية  اليهودية  والعقيدة  الالهوت 
تُفسر نشوء هذين املبنيني. كما وأنني لست مؤهالً 
لتتبع العالقات فيما بني صور الكنيس أو الكنيسة 
قبل  واملسيحي  اليهودي  الفن  وتطور  املسيحية 
املوضوع  هذا  تركت  لذا  املبنيني.  هذين  تاريخ 
وبالنسبة  التطور.  هذا  على  املّطلعني  للعلماء 
توجيهاً  القارئ  فسيجد  املسيحية  للكنيسة 
ب.ف.س  السيد  أعده  قد  كان  الدراسة  في  قّيماً 
باور، أما األستاذ م. أبيرت من األكادميية الفرنسية 
والتحليل  األسلوب  عن  دراسة  للنقوش فسينشر 

التاريخي لصور الكنيس في التقرير النهائي. وفي 
الوقت نفسه سيعالج األستاذ س. كرايلنغ رمزية 
هندسة  أما  به  املتعلقة  واملشاكل  الكنيس  هذا 
بيرسون  هـ.  السيد  فسيقوم  املعمارية  الكنيس 
سيقدمها  التي  الدراسة  إلى  وأُشير  بدراستها، 
الدكتور ميسنيل أحد مكتشفي هذا الكنيس مع 
بعض النشرات الدورية اخملتلفة التي تخص الصور 

والنقوش في هذا املبنى.

    وسأعطي اآلن وصفاً بسيطاً لهذا الكنيس مع 
اإلشارة لبعض الصور التي زينت جدرانه.

املبنى  في هذا  املتأني  البحث  خالل  من  تبني      
على  بُني  قد  كان  اجلديد  الكنيس  أن  ومحيطه 
كان  الكنيس  فهذا  منه،  أصغر  كنيس  أساسات 
بناؤه في عام 200 م  أُعيد  ثم  باألصل  خاصاً  منزالً 
تقريباً ليصبح كنيساً يشمل رواق الفناء والغرفة 
ومدخل  جانبية.  غرف  وأربعة  للكنيس  الرئيسية 
يُفضي إلى الكنيس عن طريق املمر الذي يتصل مع 
الشارع املوازي للسور. مع مبنى آخر شبيه بالسرادق 
)من احملتمل أنه بُني من اخلشب( حلفظ التوراة ثم 
الغرض.  لهذا  اخللفي  اجلدار  في  كوة  له  ُجعلت 
من  الداخلية  اجلدران  طول  على  املقاعد  بُنيت  ثم 
جميلة  برسوم  الرئيسة  الغرفة  وزُينت  الكنيس. 
إنسانية  رسوماً  تتضمن  ولم  تزيينية  أمناط  ذات 
خالل  من  هذا  عرفنا  وقد  حيوانية،  مشاهد  أو 
في  الرسوم  لبعض  احلاوية  اجلصية  الطبقة  أجزاء 
مللء  كحشوة  استخدمت  والتي  الباكر  الكنيس 

الفراغات في مقاعد غرفة الصالة األخرى.

    بينما أُرخ الكنيس الثاني لعام 245 م من خالل 
أحد النقوش التي ُعثر عليها فيه )يُشير النقش في 
احلقيقة إلى تاريخ بناء السقف ولكن هذا ال يغير 
كما  تفاصيله،  بكل  أكبر  الكنيس  وهذا  التاريخ( 
ع الفناء مع غرفة الصالة. حيث مت شراء كامل  وُسِّ
أُغلق  الكنيس، ثم  بنائه لتخدمي  وأُعيد  املنزل اجملاور 
واسُتبدل  للسور  اجملاور  الشارع  إلى  املؤدي  املدخل 
مبدخل آخر يقع على الشارع املوازي له حيث ال ميكن 
بدون  الشارع  من  مباشرة  الكنيس  إلى  الوصول 
العبور باملنزل املضاف إلى الكنيس. وهكذا كان كال 
جيد  بشكل  مخفيني  والالحق  السابق  الكنيسني 
بكتلة من املنازل اخلاصة، وعموماً فإن النمط الثاني 
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أفضل من النمط األول بكثير.

شمل  فقد  السابق  الكنيس  حال  هو  وكما      
وغرفة  معّمد  رواق  مع  الفناء  الالحق  الكنيس 
الفناء.  إلى  الدخول  تُسهالن  بوابتني  مع  للصالة 
الباب  أن  حني  في  للرجال  املركزي  الباب  ُخصص 
التركيب  لنا  ويُظهر  للنساء،  ُخصص  اجلانبي 
العمراني ملقاعد اجلزء اجلنوبي من الكنيس أن هذه 
الغرفة  وأُحيطت  فقط،  للنساء  ُحجزت  املقاعد 
للرجال(  )ُخصصت  األقدام  لراحة  مزدوجة  مبقاعد 
كما زُين اجلدار اخللفي بكوة، ويقع أمام هذه الكوة 
كان  كما  التوراة.  حلفظ  كمستودع  اإليديكوال2 
التوراة عادة ما يُخفى ضمن مزار خلف ستارة. أما 
املقعد ذو الثالث درجات فقد ُخصص للكاهن الذي 

يقف بالقرب منه.

املنحدر  حتت  للكنيس  اخللفي  اجلدار  دُفن      لقد 
ارتفاع  حتى  سليماً  اجلدار  هذا  وُجد  وقد  الترابي، 
ستة أمتار بينما ُعثر على اجلدران اجلانبية محفوظة 
بالشكل الذي يرافق ميول املنحدر، مما شكل جدران 
مثلثة قائمة الزاوية عند إزالة األتربة، ومع ذلك فإن 
اجلزء األسفل من جدار املدخل ُحفظ بشكل جيد، 
وإن من السهل إعادة بناء السقف مع ربطه باجلدار 
حيث  امللون  بالطابوق  املبني  السقف  هذا  اخللفي، 
أتربة  ضمن  الطابوق  أجزاء  من  العديد  على  ُعثر 
فاملتعبد  الغرب،  إلى  الكنيسان  ويتجه  املنحدر. 
قدس  إلى  مباشرة  يتوجه  الكنيس  يدخل  الذي 

املعبد ويبرز أمامه ضريح عليه التوراة املقدسة.

   هناك فترتان رئيسيتان في تاريخ رسوم الكنيس. 
فقد بقيت اجلدران بدون أي رسوم لفترة من الزمن 
ثم انحصرت الزينة في احملراب وفي اللوح املستطيل 
رمزية  اللوح صورة  هذا  في  يعلوه. حيث جند  الذي 
أداتني  مع  كثيرة  خضرة  ذات  كبيرة  لشجرة 
هذه  وجميع  أسفلها.  في  مجهولتني  مقدستني 

الرسوم على خلفية حمراء اللون.

الشبيه  )البناء  واإليديكوال  األعمدة  ُطليت      
امللون.  الرخام  شكل  تأخذ  أخرى  بألوان  باخلزنة( 
األعمدة  يعلو  الذي  املقّوس  اجلدار  كان  بينما 
بشكل  األسلوب  مختلفة  تصويرية  برسوم  مزيناً 

2  اإليديكوال مبنى صغير شبيه بالخزنة ُيستخدم لحفظ 
شياء الخاصة في المعابد والكنس )المترجم(.

أ
اال

صور  اليسار  من  فلدينا  التالية.  الصور  عن  كبير 
هاكوديش  هارون   : عبرية  ورموز  مقدسة  ألدوات 
القانونية( واملينورا  الورقية  اللفائف  حلفظ  )خزنة 
إيثروج  بينهما  وفيما  أذرع(  بسبعة  )شمعدان 
)الكَّباد( ولوالب )فرع نخلة(. بينما إلى اليمني جند 
رسماً صوِّر بطريقة غريبة لتضحية إبراهيم. حيث 
البشرية.  الهياكل  متثيل  حول  تردداً  الرسام  يُظهر 
فهو ميثِّل هذه الهياكل البشرية من اخللف ويُشير 
إلى الرؤوس ببقع سوداء فقط. ويعرض لنا السيد 
في   : يلي  فيما  الرسم  لهذا  ملفتاً  رأياً  بيرسون 
للهياكل  بالسماح  الكنيس  إدارة  ترددت  األمر  بادئ 
اللوح  يُرينا  الرسومات. إذ ال  بالظهور في  البشرية 
رمزاً  يُعتبر  إبراهيم  ومشهد  آخر  رسم  أي  املركزي 

أكثر منه مشهداً توراتياً.

املبنى قررت  هذا  تاريخ  من  أخرى  مرحلة      وفي 
جميع  على  بالتزيني  بالسماح  الكنيس  إدارة 
سطوح اجلدران بالصور، ولهذا الغرض فقد قُسمت 
للرسم،  مناطق  أربعة  إلى  اخلارجية  املساحة 
وطبقاً  بالصور.  املناطق  هذه  جميع  غُطيت  ثم 
م اللوح املركزي  للمخطط العام للرسوم فقد قُسِّ
على النمط نفسه ورُسم مرة ثانية ضمن التزيينات 
اجلديدة للكنيس، فشكّلت املنطقة السفلى إفريزاً 
الرخامي  الشكل  ذات  باأللوان  مزيناً  تزيينياً  جدارياً 
ومشاهد احليوانات. بينما كانت املناطق الثالث التي 

تعلو إفريز اجلدار ُمعدة لتصوير مشاهد التوراة.

أول ما يطالع الداخل إلى الكنيس هو اجلدار      إن 
ثم  التوراة  مقام  اجلدار  هذا  مركز  ويحتل  اخللفي، 
إلى  ُمقسمة  أنها  ورغم  املركزية.  اللوحة  يعلوه 
املرسومة مرة أخرى مركز  اللوحة  منطقتني ظلت 
األبواب  من  نوعاً  لنا  تُظهر  حيث  الكنيس  رسوم 
ملوكية  شخصيات  خاللها  من  تُرينا  املفتوحة 
بوضعية الوقوف اثنان منهما على كل جانب، وقد 
الشخصيات  هذه  حول  عديدة  تفسيرات  ُطرحت 
حاسمة  حلظات  أربع  املشاهد  هذه  وميثل  األربع. 
امللتهبة،  والشجيرة  موسى   : موسى  حياة  من 
لفائف  يقرأ  موسى  سيناء،  جبل  على  موسى 
بالشمس  ُمحاطاً  موته  بعد  موسى  التشريع، 
بشخصه  هنا  موسى  ويُقدَّم  والنجوم.  والقمر 
في  اجلديدة  لألديان  العظماء  املؤسسني  كأحد 
ومؤسس  وبطل  كإله  د  مُيجَّ كما  القدمي،  العالم 
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املسيح.  والسيد  لبوذا  ونظيراً  اليهودي  الدين 
ويظهر موسى كقٍس حتيط برأسه هالة ذات شكل 
هندسي، ويدل نور هذه الهالة على كونه حياً، أما 
انطفاؤها ذو اللون األسود فيظهر عليه بعد موته.

    إن صور املنطقتني التي قسم لها مركز رسوم 
من  ر  ُمقشَّ اللوني  )الطالء  كثيراً  تضرر  الكنيس 
في  أما  تفسيرها.  علينا  يصعب  لذا  السطح( 
إيراني  بلباس  ملكاً  نشاهد  فإننا  العليا  املنطقة 
جالساً على عرشه ومحاطاً برجلني سوري ويوناني 
هذا  يكون  وقد  مختلفة،  إيرانية  ألبسة  مرتديني 
امللك داوود، وإلى األسفل منه ملكاً يرتدي قلنسوة 
قيثارة  ويعزف على  العرش  على  فرجانية3 وجالساً 
من  وحيوانات،  )؟(  برجال  أيضاً  وأُحيط  ذهبية، 
احملتمل أنه امللك داوود مرة ثانية. وفي األسفل من 
منطقة الرسم هذه جند رسماً لشخصني متكئني 
على األرائك، أحدهما يقف خلفه اثنا عشر شخصاً 
طفلني  مع  واآلخر  عشر؟(،  االثنا  وأبناؤه  )يعقوب 

يقفان أمامه )يعقوب يبارك أفرامي ومناسي؟(.

   من الصعوبة البّت بأفضل الطرق لوصف املشاهد 
األخرى. فنحن نستطيع البدء بوصف املركزية ثم 
قد  املدخل. أو  باب  نصل  حتى  ويساراً  مييناً  منضي 
نبدأ بالوصف من الباب ثم ندور الغرفة. وقد تبنى 
في  الثانية  الطريقة  وكرايلنغ  بيرسون  السيدان 
أو مجموعات  الوصف. ولكني سأعرض عدة صور 

سيا 
آ
3  نسبة إلى منطقة Phrygia في جنوب غرب ا

)المترجم(.

وإمنا  البعض  بعضها  مع  ترتبط  ال  الصور  من 
فمن  متفرقة.  حوادث  ذات  الصور  من  مجموعات 
املؤكد في أعمال تزيينات هذا الكنيس أن الرسامني 
ثم رسموا  اجلدران،  العليا من  املنطقة  أوالً  شغلوا 

على إفريز اجلدار فيما بعد.

    لم حُتفظ الرسوم في املنطقة العليا، إال الزاوية 
الغربية من اجلدار اجلانبي الشمالي. فهنا مشهد 
مكّسر بشكل كبير وميثل حلم يعقوب. بينما متثل 
الصورة التالية على اجلدار اخللفي ذات احلفظ اجليد 
قيادة موسى لشعبه خارج مصر عبر البحر األحمر. 
باللغة  أُكملت هذه الصور بنقوش توضيحية  وقد 

العبرية.

اجلانب اآلخر من اللوحة املركزية ُحفظت      على 
إلى  متشظية  صورة  وهناك  سيء  بشكل  الصور 
هذه  وفي  سيناء.  جبل  على  موسى  صورة  جانب 
الصورة جند ملكاً جالساً على عرش متقن الصنع، 
الكراسي. وتخبرنا  على  يجلسان  مرافقان  وبقربه 
سليمان  امللك  بأنه  اليونانية  التوضيحية  النقوش 
ترتديان  المرأتني  أقدام  تبدو  اليسار  وإلى  ومرافقاه، 
التنورة وأمامهما أقدام ملرافق يرتدي جزمة بيضاء. 
سليمان  مثّلت  الصورة  كانت  إن  ندري  ال  ولكن 

ومللكة سبأ أم حكم سليمان.

)لم تعرف دورا أوروبوس الفصل بني اجلنسني في 
حالة  نانايا  أرمتيس  معبد  وقّدم   ، العبادة  أماكن 

عظمى من اإلخاء والعيش املشترك . املترجم( 

    أما الصورة التي تليها فنرى أربعة أقدام ترتدي 
النعال وهذا كل ما تبقى منها.

الوسطى جند الصورة األولى فيها  املنطقة      في 
رسومات  مع  الشمالي  اجلانبي  اجلدار  على  مجزأة 
شخص  اليسار  وإلى  املسننة.  باملربعات  شبيهة 
يرتدي عباءة بيضاء على خلفية خضراء اللون وأقدام 
لشخص أقل حجماً. وخلف هذين الشخصني بقايا 
في  يشوع  هو  فهل  وأسوار.  ملباني  باهتة  رسوم 

السفينة يدور حول أسوار أريحا ؟ 

جيد  بشكل  ُحفظ  فقد  التالي  املشهد  أما      
الفلسطينيني  بني  املعركة  وميثِّل  بسابقه،  مقارنة 

أنقاض كنيسة دورا أوروبوس
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ويُظهر  املعونة4  حجر  مدينة  في  واإلسرائيليني 
على  يهجمان  حصانني  على  شخصني  املشهد 
واآلخر  أسود  حصاناً  ميتطي  أحدهما  بعضهما، 
األعلى  إلى  اجليشان  ورُسم  أبيض،  حصاناً  ميتطي 
يتقاتالن،  وهما  منهما  األسفل  وإلى  اليمني  وإلى 
والتروس  والسيوف  الواقية  بالدروع  اجلنود  زُود  وقد 
دروع  بدون  القادة  ظل  بينما  األضالع،  املسدسة 
من  اليسار  إلى  السفينة  نشاهد  كما  واقية. 
الكهنوتي  الزي  يرتدون  أشخاص  وأربعة  املشهد، 

الطويل ويحيط بهم ستة جنود حلمايتهم.

    في املشهد التالي على اجلدار اخللفي جند استمراراً 
الفلسطينيون  أسر  حيث  السفينة،  لقصة 
معبد  في  وأبقوها  أشدود  إلى  ونقلوها  السفينة 
داجون5 األمر الذي أدى إلى سقوط متثال داجون على 
األرض مرتني وفي املرة الثانية ُشوِّه التمثال، وتُظهر 
الرسوم صورة معبد داجون والتمثال مرة برأس ومرة 
أخرى بدون رأس، كما بُعثرت حوله األدوات املقدسة. 
ويظهر لنا بجانب صورة املعبد أن السفينة لم تبق 
في أشدود وإمنا في عقرون حيث نقلت وحيث يعاقب 
سكان املدينة ثم أصبحت السفينة جاهزة للنقل 
من عقرون فُيظهر املشهد صورة عربة جترها بقرتني، 
العربة، وفي اخللف  نرى سائق  الصورة  واجهة  وفي 
بلباسهم  أشخاص  )ثالثة  عقورن  من  مواطنون 
السوري اليوناني( أو كهنة أو عرّافون فلسطينيون.

هذه  شرح  بعد  يتم  لم  غامضة  صورة      هناك 
الصورة ومتثل معبداً كورنثياً حتيط به سبعة جدران 
على  يحتوي  اخلارجي  واجلدار  مختلف،  لون  له  كل 
هيكل  هو  فهل  تزيينها،  في  مبالغ  بوابات  ثالثة 
سليمان ؟ وإذا كان هو قد يكون املشهد ميثل دورة 

السفينة.

املركزي املثلث متثل  اللوح  بعد  التالية      الصورة 
احملاط  الكورنثي  املعبد  في  هارون  األكبر  الكاهن 
ونشاهد  بوابات،  ثالث  يخترقه  والذي  باجلدران 
نشاهد  كما  بالستارة،  تغطيتها  قبل  السفينة 
البخور  مشاعل  مع  الشمعدان  الواجهة  في 

4  حجر المعونة Ebenezer : مدينة فلسطينية. ورد ذكرها في 
حجر  عند  اإلسرائيليون  )واحتشد  الرابع  اإلصحاح  ول، 

أ
اال صموئيل  سفر 

فيق( )المترجم(.
أ
المعونة لمحاربة الفلسطينيين وتجمع الفلسطينيون في ا

خر سمكة )المترجم(.
آ
5  داجون إله فلسطيني نصفه رجل واال

الصغيرة إلى ميينه ويساره، وإلى اليمني مذبح وضع 
في  هارون  ويقف  اللون،  أبيض  قربانياً  حيواناً  فيه 
اسمه  ُميِّز  الذي  األكبر  الكاهن  بلباس  املعبد  فناء 
يقف  املعبد  ويسار  ميني  وإلى  اليونانية،  بالكتابة 

رجال مع حيواناتهم القربانية.

ميزج  هاماً  مشهداً  جند  هارون  صورة  بعد      
التوراتية  الروايات  مع  مرمي  وينبوع  هاجادا  قصة 
املياه. حيث  ينبوع  حول معجزات موسى بتفجيره 
اليمني  وإلى  املتنقل6  املعبد  اخللفية  في  نشاهد 
كل  أمام  ويقف  خيمة  عشر  إثنا  نشاهد  واليسار 
صورة  القلعة  مركزه  وفي  يده،  يرفع  رجل  خيمة 
كبيرة ملوسى وهو يضرب بعصاه سوراً دائرياً صغيراً 
اثنا عشر جدوالً،  منه  فيتدفق  بئر،  أنه  يبدو  أمامه 

ويتجه كل جدول إلى خيمة.

جزئياً،  محفوظ  مشهد  الغربي  اجلدار  على      
وأعتقد أنه متعلق مبشهد أسر السفينة في اجلزء 
داوود  ميثل  يكون  وقد  الشمالي،  اجلدار  من  املقابل 

آخذاً السفينة وصاعداً بها جبل صهيون.

ُحفظت  والوسطى  العليا  املناطق  صور  إن      
عملياً على اجلدار على اجلدار اخللفي نظراً لعلو هذه 

 )المترجم(.
ً
 متنقال

ً
6  خيمة يتخذها اليهود هيكال

والفرتة  الفرتة اهللنستية  خالل    
اليهودية  حاولت  الباكرة  الرومانية 
يف  قوية   نزعة  وأظهرت  كثريًا 
كي  زنوبيا  امللكة  بعهد  تدمر 
وهذا  هناك،  الرمسي  الدين  تصبح 
املسيحية  مع  الحقًا  حصل  ما 
اجلديدة  الديانة  أصبحت  واليت 
بسرعة،  املنطقة  يف  واجلوهرية 
سكان  بني  الديانة  هذه  انتشرت  ثم 
الفرتة  خالل  الرافدين  وبالد  سورية 

الفارسية املتأخرة والرومانية

״

״
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الصور، بينما ُحفظت الصور في املنطقة السفلى 
بشكل كامل تقريباً.

    بقي من الصورة األولى إلى الشمال من املدخل 
فقط األجزاء املكسرة منها. كرسوم بعض الطيور 
إيليا  يكون  قد  متكئ  لرجل  واضح  غير  ومشهد 
حتتل  جندها  إيليا  صورة  الغربان. لكن  م  يُطعِّ الذي 
عدة لوحات جنوب الباب على اجلدار اجلنوبي واجلدار 
الغربي، وعالوة على ذلك فإن الطيور ليست سواء. 

وال تشبه الغربان كثيراً.

    يحتل مشهد مجزأ آخر اجلزء الثاني في املنطقة 
أيضاً  الصعب  ومن  املدخل.  باب  شمال  السفلى 
تفسيره ولكن نستطيع أن منيِّز رجاالً نائمني وموكباً 
باللباس  جميعهم  اخليول  ميتطون  الرجال  من 
يظهر  حيث  وشاول،  داود  ميثل  ومشهد  اإليراني، 
املشهد أن داود يفاجئ شاول مرتني وهو نائم )سفر 

صموئيل األول 24ـ  26(.

في  السفلى  املنطقة  من  األولى  الصورة  إن      
من  لكن  جيد،  بشكل  محفوظة  الشمالي  اجلدار 
علينا  كان  إن  نعرف  ال  فنحن  تفسيرها  الصعب 
إلى  اليسار  من  أم  اليسار  إلى  اليمني  من  قراءتها 
اليمني، فاألشكال في املشهد إما أن تكون ُفصلت 
الصورة على  تتمة ملوضوع  أو هي  آخر  عن مشهد 
أن  يتضح  عليها  عجلى  نظرة  خالل  ومن  اليسار 
اجلزء األيسر من الصورة ميثل رؤية حزقيال7 متضمناً 
يُقتل  لرجل  ومشهداً  للموتى  إحيائه  موضوع 
متعلقاً باملذبح في آخر ميني الصورة، وبالكاد تشكل 
أن  واألسهل  الصور جزءاً من مشهد حزقيال،  هذه 
يفسر على أنه مشهد مقتل يواب على أبواب داود.

املنطقة السفلى على اجلدار اخللفي  صور  إن      
تزال  الكنيس. فال  في  احملفوظة  الصور  أفضل  هي 
إلى  ذلك  ويعود  ورائعة  متألقة  األصلية  األلوان 
الصورة  موضوع  ويتعلق  تركيبها.  وبراعة  تنوعها 
الطويلة بقصة ظهور موسى. وتُقرأ القصة حسب 
أو من اليسار  إلى اليسار  اليمني  اجتاه األحداث من 
موسى  أم  أوالً  جند  األولى  احلالة  ففي  اليمني.  إلى 
وأخته يستعدان لوضعه في تابوت صغير، ويقصد 
من  في سفينة صغيرة مصنوعة  التمثيل وضعه 

نبياء العهد القديم )التوراتيون( )المترجم(.
أ
حد ا

أ
7  ا

القصب، ثم يضعان التابوت في نهر النيل، ويُظهر 
الرسم بنت فرعون وهي تستحم في النهر وتلتقط 
الطفل، ونرى البنت نفسها في النهاية تتوسل إلى 
والدها وهي جاثية على ركبتيها لتبني هذا الطفل، 
يكون  منه. وبذلك  بالقرب  وأخته  أمه  تقف  بينما 
الصورة  في  نرى  كما  صحيحاً  القصة  تسلسل 
امللك فرعون يطلب قتل األطفال الذكور، كما تظهر 
ابنة الفرعون تستحم في النهر، وفي النهاية ابنة 

فرعون تعيد موسى إلى أمه.

يدهن  صموئيل  نشاهد  التالية  الصورة  في      
داود بالزيت )كما يوضح النقش التوضيحي(، ومن 
رُسم  فقد  خاصة،  أهمية  الرسم  لهذا  أن  املؤكد 
فوق مقعد الكنيس ذي القوس، ونتعرف على اسم 

صموئيل من خالل النقش القريب من الرسم.

وروعة  إتقاناً  الصور  أكثر  التالية  الصور      تعتبر 
في الكنيس، وتُرينا مقداراً جيداً من احلياة واحلركة، 
ومتثل امللك أحشويروش جالساً على عرش سليمان 
أو على عرش يشبهه )هناك نسخة ثانية من صورة 
عرش سليمان رُسمت قبل هذه الصورة ومن احملتمل 
إستير8،  منه  وبالقرب  الفنان(  لنفس  تعود  أنها 
يرسل رسالة في  أو  امللك يستلم  املشهد  ويُظهر 
أشخاص  )أربعة  لبابل  اليهودي  الشعب  حضور 
بلباس سوري يوناني(، بينما يتقدم مردخاي بانتصار 
زياً  مرتدياً  هامان  يقوده  أبيض  ملكي  حصان  على 
أسماء  كُتبت  وقد  أحشويروش،  بلباس  شبيهاً 
اآلرامية  باللغة  ومردخاي  وإستير  أحشويروش 
)كُتبت  مختلفة  بهلفية  ونقوش  صورهم،  قرب 
باألبجدية الساسانية اجلنوبية( كُتبت على احلصان 
اليهودي  الشخص  وعلى  هامان  شخصية  وعلى 
نقوش  أنها  احملتمل  ومن  املشهد.  من  اليسار  إلى 
الفنانني  تواقيع  وليست  الكنيس  لزوار  تذكارية 
أن  حيث  األمر،  بادئ  في  اعتقدنا  كما  أنفسهم 
هذه الزيارات أُرّخت بأسماء شهور إيرانية وسنوات 
معاصرة للملك شابور 255 ـ 256، وهي السنوات 
األخيرة للكنيس، وقد كتب هذه األسماء شخص 

حشويروش 
أ
ا الفارسي  الملك  وزوجة  جميلة  يهودية  ة 

أ
امرا   8

إبادة  فكرة  إلغاء  مردخاي  عمها  ابن  مع  الملك  قنعت 
أ
ا التي  وهي  ول، 

أ
اال

بالد  وزراء  كبير  هامان  اإلبادة  لهذه  خطط  والذي  مملككته،  في  اليهود 
ُبنيت  التي  المشنقة  على  هامان  بشتق  الملك  قام  ذلك  من   

ً
وبدال فارس 

قبل  الثاني  القرن  في  الحدث  هذا  عن  إستير  ككتاب  يتحدث  لمردخاي. 
الميالد )المترجم(.
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األسماء  بتسجيل  قام  إذا  التسجيل  محترف 
وقد  النقوش،  الزوار من خالل هذه  وأسماء  اخلاصة 
أو سفرائه  امللك شابور  الزوار حاشية  هؤالء  يكون 
إلى دورا قبل وأثناء احتالله الساحق ملعظم املناطق 

السورية من اإلمبراطورية الرومانية.

    كُرست الزاوية اجلنوبية مع كامل اجلدار اخللفي 
والفراغات في اجلدار األمامي لتمثيل احلوادث اخملتلفة 
من حياة إيليا، وتبدأ سلسلة الصور من اليسار إلى 
اليمني ابتداًء بالصورة التي تقع شمال باب املدخل 
التي  األولى  الصورة  ُفقدت  بينما  والغربان(  )إيليا 
تقع إلى جنوب الباب. وبجانب هذه الصورة نشاهد 
صورة إليليا مع أرملة ِصرفا. ثم هناك مشهد فني 
على  اخلارقة  إيليا  تضحية  يُصوران  جزأين  ذو  كبير 
جبل الكرمل، وإلى اليسار يظهر الكهنة في انتظار 
من  وقرابينهم  مذبحهم  إلى  ليهبط  عبثاً  بعل 
احليوانات بينما تقوم أفعى بلدغ امللك هيل اخملتفي 
حتت املذبح، وإلى اليمني إيليا بعجله القرباني الذي 
السيد كرايلنغ  النيران. وقد كشف  تلتهمه  بدأت 
أن  واتضح  املشاهد،  هذه  في  اآلرامية  النقوش  عن 
اسم هيل امللك قد ورد مرتني، مما يجعلنا متأكدين 
قام  وإمنا  الرّسام  خيال  من  تأِت  لم  الرسومات  بأن 
بنقل القصة رسماً على اجلدران وفقاً لرواية هاجادا، 
ألن التوراة لم تذكر اسم امللك هيل الذي اختبأ حتت 

املذبح لكي يوقد النار وقتلته األفعى.

ميثل  إيليا  صور  سلسلة  من  األخير  املشهد      
إحياء ابن أرملة ِصرفا، وإلى اليسار نشاهد األرملة 
للحداد  كرمز  خصرها  حتى  جسمها  عن  كاشفة 
نشاهد  ثم  امليت،  طفلها  محتضنة  والفجيعة 
إيليا جالساً على مقعد ومحتضناً الطفل إلحيائه، 
وأخيراً مرة ثانية نشاهد األرملة حتمل ابنها العائد 
كما  األصفر.  اللون  ذات  مالبسها  بكامل  للحياة 
كُتب على قاعدة املقعد اسم إيليا باللغة اآلرامية.

أعلق سريعاً  السريع  الوصف  هذا  خالل  ومن      
العام  بالتركيب  تتعلق  التي  األمور  بعض  على 
مشابه  الكنيس  زينة  فنظام  وأسلوبها،  للصور 
الوثنية  املعابد  جميع  في  التزيينات  كبيرة  لدرجة 
عدا  املسيحية،  للكنيسة  أيضاً  ومشابه  دورا  في 
عني  تقع  ما  فأول  املواضيع،  في  االختالفات  بعض 
مشابهة  زينة  على  الكنيس  دخول  عند  املشاهد 

متاماً لزينة حرم معبد اآللهة التدمرية وحرم معبد 
زيوس تيوس. فنظام التزيني هذا كان ُمتبعاً بشكل 
مستمراً  ظل  كما  املسيحية  الكنائس  في  رئيس 

لفترة طويلة.

شغله  فقد  للكنيس  اخللفي  اجلدار  مركز      أما 
هذا  لعب  وقد  سابقاً.  ذكرناه  صرحي  تركيب 
لعبته  الذي  نفسه  الدور  الكنيس  في  التركيب 
الواضح  الوثنية. ومن  املعابد  الدينية في  املشاهد 
الكنيس  في  صريحة  دينية  شخوص  يوجد  ال  أنه 
كما حال املعابد البوذية الباكرة، وإمنا أُخذت الصور 

بشكل مجازي ورمزي.

صور  رُسمت  املركزية  الصورة  ويسار  ميني      وإلى 
الطريقة  مناطق مختلفة. وهي  على  وُزعت  أخرى 
أن  إال  الوثنية.  املعابد  في  متاماً  املتبعة  نفسها 
أسطورية  طبيعة  ذات  الوثنية  املعابد  رسومات 
أحداث  ذات  الكنيس  رسوم  مواضيع  أن  حني  في 
طقوسية مستوحاة من الكتب العبرية املقدسة، 

أقدم صورة للسيد المسيح
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بأطر  البعض  بعضها  عن  املشاهد  ُفصلت  وقد 
تزيينية ومساحات مختلفة.

    وقد زودت بعض الصور بنقوش توضيحية كُتبت 
باآلرامية أو العبرية ونقوش أخرى كتبت باليونانية. 
الصور  هذه  نفذوا  الرسامني  أن  احملتمل  ومن 
أولئك  قبل  من  محددة  تعليمات  مبوجب  والنقوش 
التزيينات  أن  على  آخر  دليل  طلبوها. ولدينا  الذين 
لم تنفذ حسب طلب ورغبة شخص واحد وكذلك 
لدينا دليل على أن بعض الرسامني كان أكثر اطالعاً 
على الفن اليوناني وبعضهم اآلخر كانوا مطلعني 

على اللغة والنصوص السامية.

    وعلى الرغم من هذا فإن تنفيذ هذه األعمال لم 
تأخذ وقتاً طويالً، فقد مت االنتهاء من بناء الكنيس 
في عام 245 م، كما تدلنا رسوم الطابوق في سقف 
املبنى إال أن هذا السقف بُني بعد هذا التاريخ، كما 
بقيت جدران الكنيس بدون أي تزيينات لفترة طويلة 
املركزي.  واللوح  التوراة  مقام  باستثناء  الزمن  من 
الُفرس  الزوار  بعض  قام  م   256 و   255 عام  وفي 
املرسومة.  الصور  بعض  على  أسمائهم  بتسجيل 
بردم  بُدء  م   255 عام  في  أن  احلقيقة  هذه  وتُرينا 
باجتاه  الداخلي  الترابي  املنحدر  لتشكيل  الكنيس 
مباشرة  بدؤوا  الرسامني  أن  على  يدلنا  مما  السور. 
بعد عام 245 م وانتهوا من العمل قبل عام 255 م، 
ومبعنى آخر فإن العمل استغرق بضع سنوات فقط 

إن لم يكن بضعة شهور )57(.

عملوا في  الرسامني  من  عدداً  أن  احملتمل      ومن 
العمل،  من  القصيرة  الفترة  هذه  خالل  الكنيس 
العام  التشكيلي  األسلوب  من  الرغم  وعلى 
أن هناك اختالفات  فيما  إال  ما  للصور موحد نوعاً 
ام  رسَّ يُنفذها  لم  األعمال  هذه  بأن  تثبت  بينهم 
فنان  إشراف  حتت  األرجح  على  كانت  وإن  واحد، 
هذه  ستكون  الصور  بهذه  التدقيق  رئيسي. وعند 
اجلماعية  الهجرة  فمشاهد  مؤكدة،  الترجيحات 
ذات شكٍل  األكبر هارون  الكاهن  )اخلروج( ومشهد 
أكثر من مشهد أحشويروش وإستير وظهور  قاٍس 
موسى. كما أن مشهد حزقيال مشهد طفولي في 
والتأسي  باالحترام  ومليء  وتنفيذه  الفني  تركيبه 
الديني، فال ميكن أن يكون للفنان نفسه الذي رسم 
املشاهد الصلبة ومشهد الهجرة أو مشهد هارون 

موسى،  لظهور  الشاعري  فالوصف  وأصحابه. 
متيزانهم  املتعاقبة  إيليا  صور  في  احلزينة  والسمة 
وصورة  )اخلروج(  اجلماعية  الهجرة  مشهد  عن 
الفني  باحلس  الكبير  االختالف  بذلك  وأعني  هارون، 
موَّحدة  الفنية  التقنية  أن  ورغم  بينهما.  فيما 
الرسامني  شخصيات  أن  إال  الرسومات  جميع  في 
العام  الطابع  في  عميقاً  أثراً  التركيب  اخملتلفة 
للمشاهد اخملتلفة. ولهذا فليس هناك وحدة فنية 

في صور الكنيس.

    وال ميكن الكشف عن أي نوع من الوحدة في اختيار 
تسلسل املواضيع التي عرضها الرسامون اخملتلفون 
للتنفيذ،  طويالً  وقتاً  الزينة  تستغرق  لم  أنه  رغم 
وإمنا حسب  مدروس،  برنامج  وفق  تُنفذ  لم  أنها  إال 
التقاليد أو رغبة القائمون على الكنيس. فالهدف 
العام من الرسوم هو عرض الكتب املقدسة بالصور 
احلوادث  بعض  تصور  من  املصلون  ليتمكن  وذلك 
تفسيرها  لسهولة  وذلك  النصوص  ذكرتها  التي 
للعامة في الكنيس. فالشخصية العظيمة التي 
تعتبر وراء كل هذه السلسلة من الصور هي اإلله 
يهوه والذي ال يظهر في الصور وإمنا تظهر فقط يده 
من  ونستنتج  املشاهد.  من  العديد  في  مرسومة 
وطلباً  بإرادته  ُصورت  احلوادث  بأن  الصور  هذه  خالل 
جداً،  عشوائياً  يبدو  املشاهد  اختيار  أن  إال  منه. 
حيث أن ترتيب املشاهد ال يبدو وفق تسلسل زمني، 
فمشاهد الهجرة اجلماعية )اخلروج( وحلم يعقوب 
أن  كما  البعض،  لبعضها  مجاورة  سليمان  وصور 
مشهد إيليا قريباً من مشهد أحشويروش وإستير 
يُصوِّر  الذي  للمشهد  مجاورة  بدورها  هي  والتي 
طفولة موسى، وهكذا تباعاً حتى مشهد حزقيال، 
هي  فكرة  أي  نكتشف  أن  نستطيع  ال  أننا  حيث 
املسيطرة في املشاهد، ولكن من املمكن أن يكون 

وراء توزيع الصور شخصية رمزية.

يطلبها  لم  الصور  من  العديد  أن  الواضح      من 
كبار القائمني على الكنيس وإمنا من قبل املتبرعني 
الصور  هذه  وُزعت  وقد  النفوذ.  وأصحاب  األغنياء 
ضمن مساحات معينة تبعاً حلماسة املتبرعني كما 
رّسامه  منهم  كل  كلَّف  وقد  الكنيس،  إدارة  تراها 
اخلاصة  مواضيعهم  املتبرعون  اختار  كما  اخلاص. 
على  تُطرح  املواضيع  هذه  أن  مليولهم. حيث  وفقاً 
تُرفض.  أو  تُقبل  أن  فإما  الكاهن  أو  الكنيس  إدارة 
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ومما جتدر اإلشارة إليه هو عدم تكرار املوضوع نفسه 
على  سيطرته  الكاهن  استخدم  فقد  الصور  في 
متابعة العمل. كما لم تكن هذه األعمال مشابهة 
فيها  تكررت  التي  الهند  في  واملنحوتات  للرسوم 
الدينية  املباني  في  نفسها  واملواضيع  املشاهد 
على  املشرفني  رغبة  كانت  وإمنا  الكهوف،  ومعابد 
إدارة الكنيس في دورا وضع خطة لألعمال التزيينية 
أربع مناطق، مقام  الرسوم في  : توزيع  )مبعنى آخر 
وفق  األعمال  املركزي... الخ( إلنهاء  واللوح  التوراة 
مخططهم بأسرع ما ميكن، وقد أدى اندفاع اليهود 
في دور لتقدمي ثرواتهم إلى إجناز العمل بالكامل في 

وقت قصير جداً.

استنتاجي صحيحاً، فما حدث في      وإذا كان 
الكنيس شبيهاً جداً مبا حدث في معابد دورا، ما 
عدا أن الشخصيات املشكَّلة في الصور تتوافق 

مع الطابع العام للديانة اليهودية.

أنظمة التزيني في املعابد  يعتبر هنا تشابه      وال 
من  النظام  فهذا  جديداً.  أمراً  والكنيس  الوثنية 
الرافدين فحسب  دورا وبالد  التزيني لم ينحصر في 
والشرق  الهند  أنحاء  جميع  في  منتشراً  جنده  بل 
في  وهو  واملتأخرة،  الباكرة  الفترة  خالل  األقصى 
األساس نظام الفن الشرقي بشكل عام. وهو نظام 
الفنية  التقاليد  في  بعمق  ومتجذر  بالقدم  موغل 
في  فن  أي  بذلك  يوازيه  وال  القدمي  للشرق  األولى 
العالم، ومع ذلك فال يعني ذلك افتقار الغرب لهذا 

الفن وخصوصاً في إيتروريا وإيطاليا.

)لقد استفادت املدينة من وجود ديانات عدة بداية 
اليونانية  باإلله بعل واآللهة السورية احمللية ثم 
والفارسية والرومانية ومروراً باليهودية حيث متتع 
اليهود بعيش كرمي في هذه املدينة بعد سبيهم 
املعابد  هذه  وجود  وما   ، املسيحية  ثم  بابل  إلى 
التعايش  على  دليل  إال  املتعددة  واألديان  الكثيرة 
السلمي بني األديان منذ فجر احلضارة . املترجم(

    لكن األكثر أهمية هو التشابه الكبير بني صور 
يتعلق  فيما  وخصوصاً  دورا،  معابد  وصور  الكنيس 
بالتشكيل  وسأبدأ  العام،  وأسلوبها  باخللفيات 

الفني.

الشخصيات في رسومات  ألبسة  دراسة      إن 

الكنيس تتطلب دراسة خاصة وُمفصلة ملعرفة 
أصل هذه األلبسة وألي طراز تعود. ومن السهولة 

متييز خمسة مناذج من أنواع األلبسة :

    1 ـ اللباس السوري اليوناني، ذو لون أبيض مع 
األشخاص  استخدمه  لباس  وهو  مختلفة،  ألوان 
هذا  يكن  ولم  الكبيرة،  األهمية  ذوو  البارزون 

اللباس مخصصًا فقط لليهود.

    2ـ  ملوك ُرسموا بألبسة فارسية، ومن المحتمل 
أنه لباس الملوك الفارسيين.

عباءة  مرتديًا  رسمه  مشهد  في  هارون  ـ   3     
الكتب  في  ُوصفت  كما  ُرسمت  طقوسية، 

المقدسة.

)الخروج(  الجماعية  الهجرة  مشهد  في  ـ   4     
المخصص  السوري  باللباس  الشعب  عامة  نشاهد 
أكمام  بدون  حزام  مع  قصير  لباس  وهو  للعمال 

وبدون بنطال.

    5 ـ نوع من ألبسة الخدم وعامة الشعب في 
تحديد  الصعب  من  والتي  الكنيس  صور  باقي 

نوعية هذه األلبسة.

    وأعتقد أن جميع األلبسة املذكورة هي ألبسة 
الطبقة العاملة أو معدلة عن األزياء اإليرانية. حيث 
الضيق  البنطال  من  تتألف  اإليرانية  األلبسة  جند 
والسترة  الطويلة،  واألكمام  البسيطة،  واألحذية 
أفراد  أللبسة  جداً  مشابهة  ألبسة  وهي  احملزّمة 

اجملتمع التدمري في دورا.

ألبسة النساء وحليهن فإنها تتبع النمط      أما 
أكثر من  انتظاماً  ولكن نلحظ فيها  نفسه تقريباً 
ألبسة الرجال، فالنساء بشكل عام يرتدين اللباس 
الطابع  هذا  نفس  حليهن  وتتبع  اليوناني  السوري 
أيضاً. ومع ذلك فإننا نالحظ بعض امليزات اإليرانية 
وخصوصاً في صورة إستير التي تبدو فيها شبيهة 
النقود  بتيشة والتي جندها في أغلب األحيان على 
شعرها  وخصل  املعقوص  بشعرها  الفارسية، 
اإليرانية،  الضفائر  كبير  بشكل  املشابهة  اجلانبية 
َّاء الشاهنامة )امللحمة  وهذا النمط معروف لدى قُر
الفارسية. الفارسية( واملّطلعني على اخملطوطات 
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األلبسة  اخملتلفة من  األنواع  مثل هذه  وُجدت      
في صور الكنيس، وهي مشابهة جداً لأللبسة التي 
اسُتعملت في تدمر بشكل عام. إال أن هناك بعض 
االختالف، فاألزياء التي اسُتخدمت في الكنيس ذات 
إلى  أقرب  الكنيس  اإليراني في  منط فريد. فاللباس 
إليه بعض  الفارسي وذلك حسبما أشارت  اللباس 
الصور واملنحوتات والنقوش النافرة في تدمر. وكذا 
األمر ينطبق على األلبسة واحلُلي النسائية بشكل 
تفصيالً  أكثر  مقارنة  هنا  املوضوع  ويحتاج  عام. 

ودقة بني دورا وتدمر.

في  احلربية  والتجهيزات  األسلحة  تبدو      
هذه  صور  بأن  أعتقد  وال  موحدة،  الكنيس  صور 
الرومان،  واجلنود  للضباط  تعود  واملعدات  األسلحة 
وتروس  كالدروع  وشائعة  تقليدية  أسلحة  فهي 
الزي  إلى  تعود  فإنها  األغلب  وعلى  امللونة،  دورا 
الفترات  خالل  الهلنستيني  للجنود  الرسمي 
على  انتاجها  أُعيد  واملتأخرة  الباكرة  الهلنستية 
بيرغامون  في  أثينا  معبد  في  املشهورة  األفاريز 
وصور الُنصب اجلنائزية في صيدا، ومنحوتات معبد 

هيكات  ومعبد  ماغنيسيا،  مدينة  في  أرمتيس 
الجينا.  في  اليونانية(  والتعاويذ  السحر  )آلهة 
ولكن  األناضول... الخ  من  النافرة  النقوش  وبعض 
األزياء  درس  شامل  عمل  يوجد  ال  فإنه  األسف  مع 
املوحدة للجنود الهلنستيني في الفترة الهلنستية 
األدبية  املصادر  من  لدينا  فيما  واملتأخرة  املبكرة 
نالحظ  فإننا  نفسه  الوقت  وفي  القدمية.  والوثائق 
التي  املشاهد  متثيل  في  اإليرانية  العناصر  قوة 
صورة  إلى  القارئ  نظر  وألفت  اجلنود،  فيها  يظهر 
معركة حجر املعونة املشابهة جداً لصورة املعركة 
اإليرانية. فمن املالحظ أن املعركة تُظهر مبارزة بني 
قائدين على خيولهم بني جيشيهم في حني كانت 
شخصيات اجلنود مجرد إضافات ملحقة بالصورة.

مجال إلعطاء حتى  هناك  ليس  احلقيقة  في      
اإلثنوغرافية  للميزات  سطحي  حتليل  مجرد 
املقدسة  كاألدوات  الكنيس،  مشاهد  في  األخرى 
للمعابد. ولكن سأشرح قليالً عن خلفيات الصور 
ذات املشاهد الطبيعية أو املعمارية. فهي تتطلب 
دراسة مقارنة متأنية فيما بني الهندسة املعمارية 
وخلفيات صور الكنيس مع لوحات بومبي، وقد قمت 
هذه  مقارنة  في  سنوات  عدة  قبل  بحث  بإعداد 
بني املدينتني  أن هناك تشابهاً  الفنون. ومن املؤكد 
وعلى  الرئيسة.  النقاط  في  تختلفان  ولكنهما 
الكنيس  بأن  ندرك  أن  الرغم من هذا فيجب علينا 
اعتمد قبل كل شيء على اليونانيني األصليني ومن 
هنا جند التشابه مع الصور الوثنية في دورا، فقد مت 
التركيز على العناصر املعمارية واملناظر الطبيعية 

في صور الكنيس أكثر من املعابد الوثنية.

صور  خلفيات  في  تتكرر  املعابد  رسوم  إن      
الكنيس مراراً وجند ذلك في : صور السفينة في بالد 
اجلماعية،  الهجرة  مرمي،  نبع  هارون،  الفلسطينيني، 
السوري  الطراز  من  املعابد  هذه  وجميع  أريحا. 
سائداً  كان  الذي  املعابد  من  الطراز  هذا  اليوناني، 
الصور  بعض  في  أما  الفارسية.  اإلمبراطورية  في 
)هارون ونبع مرمي( فهناك محاولة لدمج هذا الطراز 
املشتقة من  املعابد  تفاصيل  اليوناني مع  السوري 
املصادر األدبية. فكل املعابد في الصور الهلنستية 
املشابهة رُسمت من األعلى وذلك لعرض أهم أجزاء 
املعبد وأثاثه املقدس مع إهمال املنظور، وبهذا تبدو 
النافرة  اآلشورية  للنقوش  مشابهة  الكنيس  صور 

لوحة تمثل الثقافة الفارسية في دورا اوروبوس
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املعمارية  باملناظر  شبهها  من  أكثر  ما  حد  إلى 
اليونانية الرومانية ومناظر الطبيعة.

    مثال آخر على هذه املعاجلة املنهجية دون محاولة 
قليلة  االنتاج جنده في محاوالت  احلقيقة في  حتري 
املباني  تكون  أو  مبان  دون  طبيعي  مشهد  لرسم 
تابعة له كما هو احلال في رسم صورة موسى في 
النيل والبحر األحمر واألشجار. تلك الصورة هي من 
النمط اإليراني والذي ضمنته في كتابي سابقاً في 
أن  لنا  لهذا  له  معاصرة  أخرى  وقبور  ستاتوف  قبر 
نسأل إذا ما كانت رسوم املناظر الطبيعية في دورا 
قد اشتقت من أصول يونانية وإيرانية أم من أصول 

يونانية فقط.

مقارنة  هذا  فيتطلب  للمباني  بالنسبة  أما      
دقيقة بني صور الكنيس والصور املكررة في املباني 
األسلوب  ناحية  من  )أقصد  بالهند  الهلنستية 
هذه  في  اإلسهاب  أستطيع  وال  التصوير(،  ومنط 
دراسة  يتطلب  أسلفت  وكما  ذلك  ألن  النقطة 
بني  فيما  التشابهات  إلى  أُشير فقط  دقيقة. وإمنا 
اإللهام  إلى  تعود  قد  والتي  الرافدين  وبالد  الهند 
اليوناني أو اإللهام اليوناني الفارسي املشترك، ومن 

احملتمل أنها تعود إلى النماذج اآلشورية األصلية. 

لصور  اإلثنوغرافية  اخللفية  فإن  واخلالصة      
في  ملثيالتها  كبير  بشكل  مشابهة  الكنيس 
اليونانية  العناصر  الوثنية، ومع ذلك فإن  املعابد 
والسامية هي العناصر التي سادت في النهاية.

    وعلى أية حال فإنه عند حتليل املنتجات الفنية 
أسلوب  في  الواضح  ومن  األسلوب  هو  يهم  ما 
الرسوم  أسلوب  عن  معدلة  أنها  الكنيس  صور 
الوثنية واملنحوتات في دورا. صحيح أن أسلوب صور 
تصلباً  وأقل  وحرية،  حركة  أكثر  ميزة  ذو  الكنيس 
يجب  ولكننا  اليونانية،  الوثنية  الصور  من  بكثير 
املقاطع.  لهذه  األهمية  من  الكثير  نعطي  ال  أن 
تركه  الذي  االنطباع  في  يكمن  األعظم  التنوع  إن 
والذي عاجلوه بأسلوب  الصور  الكنيس في  رسامي 
فريد، وفي احلقيقة فإن امليزات الرئيسة متشابهة 

جداً لدرجة كبيرة بني الكنيس واملعابد الوثنية. 

حول  شرحته  ما  تكرار  إلى  هنا  حاجة  ال      
أن  إلى  باإلشارة  أكتفي  وإمنا  بدورا  الفني  األسلوب 

الذاكرة  من  صور  باجململ  هي  الكنيس  في  الصور 
بشكل  دورا  فصور  دورا،  في  الصور  أغلب  كحال 
ثنائية  نوعية  وذات  باجلسد،  لالهتمام  تفتقد  عام 
ذات  نفسها  والصور  نفسها،  فاخلطوط  األبعاد، 
الشكل اجلبهي، وافتقاد احلركة )كبح احلركة وعدم 
املعركة(،  مشهد  في  الشخوص  بحرية  التحكم 
والتكرار  املعمارية،  والهندسة  اخلواص،  وتشابه 
املوحد نفسه في الوجوه، والتجميع البدائي نفسه 
في  ـ  املقارنة  وجه  على  ـ  كالتي جندها  للجماهير 
الهجرة  مشهد  في  عشر  اإلثني  اليهود  صورة 
تضحية  صورة  في  الواقفني  اجلنود  مع  اجلماعية 

تيرينتيوس.

في  املشاهد  مئات  في  الوجوه  وحدة  إن      
روحانية  ملسة  إلدخال  محاوالت  تتخلله  الكنيس 
وأُشير بهذا الصدد إلى مشهد النبي الشاب الذي 
ومليء  معبِّر جداً  املقدس. فرأسه  التشريع  يُظهر 
باحلماسة الدينية وهذا مشابه جداً لرؤوس الكهنة 
في صورة كانون. فهذا املشهد )النبي الشاب( من 
أفضل اللوحات اجلدارية في الكنيس ألنه يُرينا تأثير 
الفن اليوناني الروماني فيه، كما أنه مشابه لدرجة 
كبيرة للصور الشخصية في الفيوم، باستثناء أنه 
ليس صورة شخصية )من احملتمل كان املقصود من 
الرسم تصوير شخصيته(، لكن الفنان لم يجعل 
الشديدة  روحانيته  باستثناء  مثالياً،  رأساً  رأسه 
أما  الفيوم.  صور  مع  باملقارنة  غريبة  تبدو  والتي 
رسمه،  في  جناحاً  أقل  كان  حزقيال  مشهد  فنان 
أنه كان املقصود إظهار رأس حزقيال في حالة  مع 
صورة  على  تنطبق  احلقيقة  ونفس  دينية  حماسة 
إيليا في مشهد نزاعه مع كهنة بعل. ولكن األمر 
كبطل  املصور  املسن  النبي  مشهد  في  يختلف 
ميت، ومحاٍط بالنجوم، حيث يتضح هنا تأثير الفن 

املصري املتأخر.

    إن أسلوب صور الكنيس مثير لإلعجاب وذو طابع 
يعود  وال  الوثنية،  دورا  معابد  عن  مختلف  جوهري 
هذا الختالف األسلوب فحسب وإمنا متثيل الختالف 
طابع  ذات  املعابد  في  أيضاً. فالصور  منها  الغرض 
التضحية  مشاهد  الفنان  رسم  فقد  طقوسي، 
النادرة كالتي جندها في معبد  والصور األسطورية 
هو  ما  نعرف  وال  مرتني(  )تكررت  التدمرية  اآللهة 
ثم  رُسم املشهد كحلقة متفردة،  التفسير. فقد 
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تكرر هذا الرسم ضمن مشهد أسطوري على أحد 
د في معبد بل بتدمر. دعامات الرواق املعمَّ

    إن اجلزء األكبر من هذه املشاهد ذو طابع أسطوري 
فهي  الكنيس،  في  الصور  من  العكس  على  وذلك 
الذي  نفسه  األمر  التوراة  أحداث  لتصوير  محاوالت 
املقدس  الكتاب  في  التوضيحية  الرسوم  في  جنده 
بني  املقارنة  مسألة  املّطلعني  من  لغيري  وسأترك 
دورا  األحوال فإن صور كنيس  التصويرين. وفي كل 

تُعتبر أول محاولة لتصوير حوادث التوراة.

مشكلة  واجهوا  الكنيس  رسامي  فإن      وهكذا 
تصوير  في  وهي  املعابد  رسامو  يواجهها  لم 
القصة، وكيفية نقل املعاني في املشاهد، وجتسيد 
األحداث  لبعض  مستمر  قصصي  بشكل  الفكرة 

التي ذُكرت تفاصيلها في الكتب املقدسة.

الشرق  رسامو  واجهها  التي  املشكلة  وهذه      
األقصى أيضاً لم تكن جديدة وكلها تعود إلى زمن 
بعيد، وليس باستطاعتي هنا تتبع تاريخ الطريقة 
األحوال  بالتفصيل، وبكل  التصوير  القصصية في 
فإنني ألفت نظر القرّاء لبعض احلقائق املعروفة. إن 
أول ما أشار لهذا هو السيد ويكخوف والذي أوجد 
طريقتني رئيسيتني حلل مشكلة الرواية التصويرية. 
استمرارية  واألخرى  الرواية،  فصل  كان  إحداها 
الرواية. وتتعلق األولى بسرد القصة وذلك من خالل 
أو  كانت  مفردة  املنحوتة  أو  اللوحة  على  نسخها 
في  متيزاً  األكثر  األهمية  ذات  األحداث  سلسلة من 
بينهم.  فيما  تربطهم  عالقة  أي  وبدون  القصة، 
والنحاتون  الرسامون  الطريقة  هذه  اعتمد  وقد 
الطريقة  أما  االستثناءات(،  بعض  )مع  اليونانيون 
تضمنت  فقد  املستمرة  الطريقة  وهي  األخرى 
واحدة  في صورة  القصة  من  اخملتلفة  املراحل  دمج 
الكاملة.  أو  املستمرة  القصة  فكرة  حتمل  لكي 
بطل  صورة  الطريقة  هذه  في  تتكرر  ما  وكثيراً 
هذا  في  الفنان  وقصد  محيطه،  تغير  مع  املشهد 
متكني املشاهد من متابعة القصة كما لو أنه يقرأ 
أول  بأن  ويكخوف  اعتقد  مخطوطة. وقد  أو  كتاباً 
من استعمل هذه الطريقة هم الرومان. فالنماذج 
التوابيت  ـ تعود لبعض  األولى ـ حسب ما يعتقد 
احلجرية والنقوش التاريخية النافرة، وختام األمثلة 
تراجان.  عمود  من  النافرة  النقوش  في  متيزاً  األكثر 

فقد اشتق ويكخوف استعمال الطريقة املستمرة 
في عرض الفن املسيحي من الفن الروماني كأفضل 

الرسوم املصورة في النقوش املزخرفة.

    ولكن مشكلة أصل الطريقة املستمرة للرواية 
مما  بكثير  أكثر  معقدة  تبدو  املسيحي  الفن  في 
يعتقد ويكخوف. فقبل الفترة الرومانية مبدة أطول 
هذه  حلل  مختلفة  بلدان  في  كُثر  فنانون  ناضل 
في  الفنانني  من  العديد  إلى  هنا  املشكلة. وأُشير 
وفق  املقدسة  الكتب  لتصوير  الذين سعوا  الشرق 
مشكلة  حلل  حتدياً  كانت  والتي  اخلاصة  ديانتهم 
الديانة  في خدمة  عملوا  الذين  الرواية. كالفنانني 
البوذية والعديد من أتباع الديانات اخلفية في الشرق 

األدنى وفي جميع أنحاء اإلمبراطورية الرومانية.

    ويكشف لنا الكنيس اليهودي بأن الفنانني الذين 
املشكلة  واجهوا  اليهودية  الديانة  بخدمة  قاموا 
نفسها. ويتضح من خالل هذه الصور بأنهم تبنوا 
طرقاً مختلفة حللها، وإحداها كانت طريقة الفصل 
فخذ مثالً صورة صموئيل وهو ميسح داود بالزيت، أو 
صورة نبع مرمي، أو صورة هارون الكبير مع مجموعة 
الكهنة. فهذه الصور أمثلة ممتازة من طريقة فصل 

الرواية.

    وبكل األحوال فالطريقة املستمرة هي الطريقة 
املتعددة  فالرسوم  الصور.  هذه  في  سادت  التي 
األشكال هي طريقة استخدمها فنانو دورا إليصال 
فكرة االستمرارية، وكان هذا في احلركة والتوسيع 
إيليا  تضحية  فصورة  احلادثة.  سرد  في  والتقدم 
فكرة  ولنقل  متزامنني  حدثني  تُرينا  ألن  تسعى 
تنزل  ونار  اهلل،  إلى  يتضرع  : إيليا  في  احلدث  تطور 
من األعلى لتلتهم احليوان القرباني، اخلدم يحملون 
بعل  انتظار كهنة  أخرى  ناحية  وفي  املاء،  ويصبون 
بدون جدوى إليقاد النار بينما يهاجم الثعبان هيل. 
إنه خليط غريب من طريقة الفصل  وفي احلقيقة 

والطريقة املستمرة.  

في  تفصيالً  أكثر  املستمرة  الطريقة  مبادئ      إن 
صورة السفينة بعقرون، وفي مركز أبراج السفينة. 
فاحلوادث السابقة في أشدود نُقلت في صورة معبد 
الدينية في حلظتني مختلفتني  متاثيلها  مع  داجون 
من القصة، ولكن السفينة ُمثلت في عقرون. فما 
حدث هناك توحي به صورة الفلسطينيني الثالثة، 
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السفينة  هذه  رُبطت  عقرون  في  وجودها  فنتيجة 
بالعربة التي جترها األبقار، وتظهر الصورة استعداد 
للمشاهد  السهولة  فمن  العربة.  لسير  السائق 
من  السفينة  تاريخ  يتصور  أن  التوراة  على  املطلع 

وقت أسرها وحتى وقت إحضارها إلى أشدود.

أكثر  من  كواحدة  القصصية  الطريقة  تظهر     
فحلقة  موسى.  ظهور  قصة  في  ارتقاء  األشكال 
الطفل  شخصية  هي  الصورة  هذه  في  الوصل 
مراحل مختلفة  في  مرات  ثالث  ُمثِّل  فقد  موسى، 
من مسيرته : ظهوره مع أمه وأخته، والتقاطه من 
قبل  له  تبنيها  وأخيراً  فرعون،  ابنة  قبل  من  اليم 
الوصول إلى عرش أبيها. وقد اسُتخدمت الطريقة 
نفسها في قصة إيليا وابن أرملة ِصرفا والتي تعتبر 
أكثر أمثلة الطريقة القصصية متيزاً، ويخبرنا رسام 
دورا قصة الهجرة اجلماعية كالتالي : موسى يقود 
اليهود  وخلف  مصر.  بوابة  خارج  اخملتارون  الناس 
تعاني من  بانتظام تظهر مصر وهي  الذين ميشون 
وصفت  كما  والبوابة  باألسوار  مصر  ومتثل  األوبئة 
بالتوراة. ويتحرك اليهود في أنساق اجليش حاملني 
في  رئيسة  كشخصية  موسى  ويقودهم  راياتهم، 
اآلخرين  عن  اخملتلف  حجمه  على  يدل  إذ  املشهد 
وأمامه الغيمة. ويستطيع كل ُمطلع على التوراة 
أن يفهم هذه اللغة التصويرية. أما املشهد الثاني 
البحر  في  غرقى  واملصريني  األحمر  البحر  فيمثل 
بعد أن زحف اليهود في الشق الذي أحدثه موسى 
في املاء، ثم يقود موسى اليهود بعد أن فتح البحر 
تطور  في  الرئيسة  الوصل  حلقة  هي  لهم. وهذه 
قصة موسى التي ُمثِّلت في ثالث أوقات، وكل واحدة 
من هذه املقاطع التصويرية توضح مشهداً بعينه، 
التمييز  سهلة  صفة  ذات  املشتركة  فاملشاهد 
وتشكل اجلزيئات الصغيرة فيها وحدة الصورة، ومع 

ذلك فالقصة ال ميكن أن مُتيَّز بدونها.

حزقيال مشهد  مشهد  أن  لألسف  يدعو      ومما 
يكن  ومهما  تفسيره،  ويصعب  جداً  مختلط 
من  مقاطع  عدة  بأن  شك  لدينا  فليس  تفسيرنا 
القصة ُمثلت في صورة واحدة، ويدل املشهد على 

أن حزقيال قد رُسم مرتني في الصورة.

جداً،  ناجحة  الكنيس  رسامي  مساعي  إن      
بسهولة  متييزها  استطعنا  التي  فاملشاهد 

وفهمها  متييزها  للكنيس  القدماء  الزوار  استطاع 
بشكل أفضل، ولكن بقي لدى هؤالء الفنانني شيئاً 
من الضعف والبساطة في معاجلة املشكلة. فمن 
احملتمل أنه عندما بُني الكنيس في ذلك الوقت لم 
قدمي،  موروث  أو  تقليدية  خلفية  أي  للفنانني  يكن 
فلم يستطع الفنان التخلص من مشكلة النماذج 
اليهود في  الفنانون  الرسم. فقد ظل  املوحدة في 
الصعوبات  من  التخلص  يحاولون  اليهودي  اجملتمع 
سبيل  على  أحدها  التصوير.  في  تواجههم  التي 
ولن  التوراتية.  املواضيع  وتراكيب  األيقونات  املثال 
أي  املوضوع  أخرى ملعاجلة هذا  أستغرب وجود طرق 
استخدام طرق وأدوات أخرى في أي كنيس آخر في 

فلسطني وسورية ومصر.

    املشكلة األخرى كانت في طريقة الرواية. فقد 
كان الفنانون الذين خدموا الديانة اليهودية يبحثون 
عن األدوات لرواية القصة، وذلك لنقل االنطباع عن 
بشتى  حاولوا  كما  األحداث.  في  املستمر  التطور 
في  وهذا  الرسم،  من  الغاية  هذه  إجناز  الوسائل 
ومن  املشكلة،  حلل  مختلفة  محاوالت  اعتقادهم 
املنتجات  أن شاهدوا  لهم  لم يسبق  أنهم  احملتمل 
الفنية الهندية والرومانية والذي حاول فنانوها حل 
املشكلة نفسها، حيث أن أسلوب فصل الصور كان 
مألوفاً  لديهم في املشاهد األسطورية واملنحوتات، 
ولكن لم يعرفوا أبداً الطريقة املستمرة في السرد. 
فالفنانون الذين عملوا في خدمة الديانة اليهودية 
كانوا سيستخدمون أدوات الفن املسيحي لو أنهم 
أطلعوا على طريقة حل هذه املشكلة، ولكن على 
ما يبدو أن الفنانني املسيحني كانوا يريدون حل هذه 

سور مدينة دورا أوروبوس
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املشكلة بشكل مستقل عن الفنون السابقة.

السابقة  الفترة  فناني  أعمال  على  املطلع      إن 
أن  يالحظ  بقليل  املتأخرة  الهلنستية  للفترة 
وحاولوا  الصعوبة نفسها  واجهوا  الهنود  الفنانني 
حدث  ما  وهذا  مشابهة،  بطريقة  عليها  التغلب 

نفسه أيضاً لفناني بالد الرافدين.

واخملتصني في  الباحثني  من  الكثير  تطرق      لقد 
الرواية  تأريخ الطريقة املستمرة في  إلى  هذا اجملال 
املوضوع  هذا  عن  شاملة  دراسة  تُنشر  لم  ولكن 
ضوء  في  عنها  القليل  أشرح  وسوف  اآلن.  حتى 

الدالئل الرافدية احلديثة.

    لقد زُينت املباني املقدسة واملعابد البوذية التي 
ولدينا  والرسوم،  باملنحوتات  آسوكا  لفترة  تعود 
املقدسة  للمباني  النحتية  الزينة  على  اطالع 
والفترة  الهلنستية  للفترة  العائدة  اخملتلفة 
الرومانية الباكرة كبهارهت، بوذاغايا )سور الشجرة 
املقدسة(، سانشي، ماثورا، أمارافاتي، غولي،... الخ، 
وفي كل واحدة منهم جند أن الزينة كُرست بشكل 
خاص ملوضوعني : عبادة بوذا في رموزه، وحوادث في 
قصة حياته على األرض، وفي جتسيده األول واألخير. 
هذا  ليومنا  البوذية  في  استمرت  املمارسات  وهذه 
ولكن تغير هام واحد حصل عليها، لقد دخل على 
الهلنستية  الفترة  خالل  جديد  رسٌم  الديانة  هذه 
هذا  ومتثل  الباكرة،  الرومانية  الفترة  أو  املتأخرة 
بوذيون  فنانون  ابتدعها  والتي  بوذا  بصورة  الرسم 
باكتيريون وسرعان ما أصبحت هذه الصورة الدينية 

رمزاً للديانة البوذية.

   ومن خالل رسوم جاتاكا وقصص حياة بوذا جند أن 
البوذية قد مضوا متاماً  الديانة  األوائل في  الفنانني 
على الطريق نفسها الذي اتبعها الفنانون اليهود، 
نسخ  بإعادة  مقتنعني  الفنانون  هؤالء  يكن  فلم 
إخراج  حاولوا  ولكن  القصة،  في  الفردية  املقاطع 

الطريقة املستمرة بأسلوبهم اخلاص.

  عندما تتوفر املساحات الالزمة للتصوير مع إغداق 
املال على الفنان فإن املراحل اخملتلفة للقصة تُرسم 
منفصلة  لوحات  في  وأحياناً  منفصلة  صور  في 
وخصوصاً على األعمدة، وفي هذه الصور املنفصلة 
فإن فكرة االستمرارية موجودة من خالل تكرار رسم 

بطل القصة.

البلدان اخملتلفة نفس املشكلة     لقد واجه فنانو 
هؤالء  مساعي  كانت  إذ  الزمن.  بنفس  اجلديدة 
إحداها  بالصور.  القصص  توضيح  هي  الفنانني 
في  جندها  األخرى  والطريقة  اليونانية،  الطريقة 
الكنيس وفي الهند، فقد اختاروا الطريقة األخرى. 
كانت  التي  أو  بأنفسهم  ابتدعوها  التي  الطريقة 
مألوفة بالنسبة لهم، فإما أن تكون هذه الطريقة 
موجودة لديهم من قبل أو أنهم اقتبسوها من بالد 

مجاورة. فمن يستطيع اجلزم بهذا ؟!.

  إن حالة الفن املسيحي هي حالة أسهل بشكل 
عام. فعندما كانت الصور الهامة األولى تُنّفذ في 
يستخدم  اليهودي  الفن  كان  املسيحية  الكنائس 
من  البداية  كانت  فقد  املستمرة،  الرواية  طريقة 
الطريقة. وإن  هذه  املسيحيون  استعار  ثم  اليهود 
املسيحيني  أن  ح  نرجِّ فإننا  هكذا  األمر  يكن  لم 
بشكل  ولكن  نفسها  الطريقة  استخدموا 

مستقل.

حالة  فهي  املنتصر  الروماني  الفن  حالة  أما    
معقدة أكثر من سابقاتها، وليس هذا هو املكان 
معقدة  احلالة  هذه  تزال  وال  لدراستها.  املناسب 
أسلوب  حيث  من  تفاصيلها  الكتشاف  أكثر 
العالم  ليعتمدها  جاءت  التي  املستمرة  القصة 

املسيحي فيما بعد.

    وبالعودة إلى كنيس دورا فالوحدة هي األسلوب 
ولكن  االختالفات  بعض  مع  التصوير  في  السائد 
أم  الرسامني،  لفردية  تعود  االختالفات  هذه  هل 
الفنية  املدارس  الختالف  أم  اخملتلفة،  جلنسياتهم 
الشرق  في  اخملتلفة  بأمناطها  وُجدت  التي  احمللية 
األدنى، وبكل األحوال فإن معلوماتنا جدُّ ضئيلة في 
على  جواب  إعطاء  علينا  يصعب  بحيث  اجملال  هذا 

هذا السؤال.

أن مناذج صور كنيس دورا كانت نتاج      من احملتمل 
دورا  في  الدينية  الرسوم  تعّد  والذي  الرافدي  الفن 
بخبرات  رُسمت  أنها  املرجح  من  ولكن  عنه  أمثلة 
محلية وليس مستوردة، وال ندري فيما إذا كان لدى 
الرافدي،  الفن  الفنانني مناذج أخرى على غرار  هؤالء 
في  مماثلة  صور  على  أطلعوا  أنهم  احملتمل  من  أو 
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مكان آخر، وإن كان كذلك فإن هذه الصور تعود إلى 
املدرسة الرافدية والتي رُسمت ضمن تركيب سامي 
عناصر  هي  وأخيراً  وأوالً  وإيرانية،  يونانية  بعناصر 
سادت عند أغلب الفنون. وال شك أن صور الكنيس 
في  املوجودة  الصور  عن  مختلفاً  انطباعاً  تشكل 
كانون. ولكن هذا يعود وبشكل رئيس إلى حالتها 
فيها،  املعاجلة  املواضيع  وتنوع  احلفظ،  من  األفضل 

باإلضافة إلى اهتمامنا املبالغ فيه حيالها.

    وقد يكون شرحي عن الكنيسة شرحاً قصيراً، 
بناءها  أُعيد  الكنيسة،  بُنيت  الكنيس  بُني  فكما 
في منزل خاص متوسط احلجم لتستخدمه اجلالية 
املنزل قبل أوائل القرن  املسيحية في دورا. ولم ينبَ 
الديانة  ملتطلبات  مالئماً  أصبح  إذ  امليالدي،  الثالث 
ُحفظ  لقد  م.   232 عام  بعد  مباشرة  املسيحية 
هذا املنزل بشكل ممتاز ومخفياً ضمن كتلة املنازل 
األخرى التي ُطمرت باملنحدر الترابي، وظل محافظاً 
إلى  بعد حتويله  الوقت حتى  ذلك  في  على شكله 
كنيسة مسيحية من قبل مسيحيي القرن الثالث 
امليالدي. ولكن مسيحيو القرن الثالث كان لديهم 
بيت عبادتهم  أن يجعلوا  أسباب متنعهم من  عدة 

الفتاً لالنتباه. 

    أُعيد تشكيل الكنيسة املسيحية كبيت شمل 
عادي  فناء  مع  احلجم،  كبيرة  مستطيلة  غرفة 
كأفنية املنازل الدورية مع ليوان كبير من احملتمل أنه 
اسُتخدم لوجبات الطعام املشتركة )agapai( أو 
اسُتخدم كمدرسة لألطفال املسيحيني لتعليمهم 
دو  للسيد  االعتقاد  هذا  )يعود  املسيحية  مبادئ 
ميسنيل حيث ُعثر على بعض الرسوم اخملدوشة 
صغيرة  غرفة  وأخيراً  الغرفة(  هذه  جدران  على 
ل الوصول إلى االفناء والليوان. ومن  ذات بابني تُسهِّ
ولهذه  املعمودية،  كبيت  اسُتخدمت  أنها  املرّجح 
بواسطة  الفناء  من  إليه  يُصعد  ثاٍن  طابق  الغرفة 

درج.

الكنيسة  أن  األثرية  التنقيبات  )أظهرت 
العالم،  في  منزلية  كنيسة  أول  هي  املسيحية 
 . والتعددية  االنفتاح  في  مميزاً  منوذجاً  وشكلت 

املترجم( .

املزينة  الوحيدة  احلجرة  هو  املعمودية  بيت  إن      

بالصور والذي احتوى أيضاً جرن املعمودية في نهاية 
اإلديكوال  يعلوها  والذي  احلجرة  من  الغربي  الطرف 
الشكل  فيها  اللوحات  وتأخذ  بالرسوم.  املزينة 
الرخام  تقلِّد  بألوان  األعمدة  ُطليت  إذ  التزييني 
والفواكه،  األزهار  مبواضيع  القوس  ِّن  زُي كما  امللون، 
املزينة  الزرقاء  السماء  القوس فقد أخذ شكل  أما 

بالنجوم.

بتراكيب  ِّن  زُي فقد  للناوس  اخللفي  اجلدار  أما    
مشهد   : الرمزي  الطابع  ذات  املتعددة  الرسوم 
من  بالقرب  يقف  الذي  الصالح  للراعي  مهيب 
وإلى  املشهد،  من  األعلى  اجلزء  مأل  الذي  قطيعه 
األسفل رُسم مشهد على مقياس أصغر بكثير من 
السابق آلدم وحواء، الشجرة، األفعى. وكان الهدف 
من هذه الصور هو إيصال فكرة اخلطيئة والغفران 
وأخيراً. بينما  أوالً  املسيحية  للديانة  الرئيس  اللغز 
أكثر  حرية  ذو  فهو  الصالح  الراعي  صورة  تركيب 
رسماً  وحواء  آدم  رُسم  حني  في  باحلركة،  ومليء 

رسم جداري لسيدنا ابراهيم الخليل في دورا اوروبوس
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جامداً وبشكل تخطيطي.

املقدس  واملكان  املعمودية      غُطيت جدران غرفة 
إلى  اجلدران  سطح  قُّسم  فقد  أيضاً.  بالصور 
على  موجودة  املنطقتني  هاتني  وصور  منطقتني، 
للجدار،  اجلنوبية  النهاية  الغربي في  اجلانبي  اجلدار 
أما رسوم اجلدار الشمالي املنخفض فهي مفقودة 
بشكل كامل تقريباً، في حني أن رسوم اجلدار اجلانبي 
الشرقي موجودة في املنطقة السفلى منه فقط.

    عند دخول الطلبة املسيحيني أو أعضاء اجلالية 
مباشرة  يطالعهم  الغرفة  هذه  عبر  املسيحية 
صور اجلدار الغربي. ومن دون شك أن هذه املنطقة 
فقد  الغرفة.  هذه  في  أهمية  األكثر  املنطقة  هي 
شغلت املنطقة العليا رسوم متثل معجزات سيدنا 
للتعبير عن اإلميان الذي يلعب جزءاً كبيراً من حياة 
ماثلتان  صورتان  هناك  تزال  الصالح. وال  املسيحي 
البحيرة،  ومعجزة  املشلول  وهي شفاء  اجلدار  على 
واإلميان.  الشك  من  رائعاً  إيضاحاً  الصورتان  ومتثل 
وفي كالهما تلعب شخصية السيد املسيح الدور 
املسيح  السيد  األولى  الصورة  : ففي  فيه  الرئيس 
السيد  ميُدد  الثانية  وفي  الشفاء،  معجزة  يؤدي 
تركيب  إن  بطرس.  ملساعدة  اليمنى  يده  املسيح 
أن  كما  مقيدة.  غير  واقعية  طبيعة  ذو  الصورتني 
الصور  ألسلوب  مشابه  توهمي  املعاجلة  أسلوب 
نفسها التي ُعثر عليها في مدافن سراديب املوتى 
في  البيوت  بعض  وفي  روما،  في  )الكاتاكومب( 
بومبي. فهذه الصور بعيدة كل البعد عن الصرامة 

واملنهجية.

للمسيحيني  التوجيهي  املبدأ  هو  اإلميان  إن   
احلق  ولديهم  إنقاذهم.  سيتم  وحدهم  واملؤمنون 
لوحدهم في األمل وإيجاد حياة جديدة بعد املوت. 
ملا  رائعة  فنية  تراكيب  السفلى  املنطقة  ففي 
ينتظره هؤالء املؤمنون وهي إما أن تكون صوراً رمزية 
املسيح  السيد  صورة  نوعها.  في  فريدة  صوراً  أو 
فيها(  املسيح  السيد  صورة  )التظهر  قبره  في 
قبر أبيض كبير ذو غطاء مطبق عليه يشغل اجلزء 
وجنمتان  ليالً،  الوقت  يزال  وال  الصورة،  من  األيسر 
من األمل تشعان في السماء. الفجر قادم، والليل 
من قبره.  السيد املسيح قريباً  ينجلي، وسينهض 
متثل  منهن  واحدة  كل  نساء  )ثالث  مرميات  ثالث 

حامالٍت  القبر،  نحو  مبهابة  يتحركن  العذراء(  مرمي 
املرّ.  بنبات  املليئة  واملزهريات  املشاعل  بأيديهن 
وشخوصهم في الرسم أمامية وحركاتهم بطيئة 
ومتناغمة، ووجوههن مليئة باجلدية واحلياة الروحية 

باملقارنة مع مشهد معجزات السيد املسيح.

    املشهد التالي مشهد مبهم، ويقع على اجلدار 
يسرن  نساء  خمس  وميثل  املنخفض.  الشمالي 
في موكب نحو اليسار. ولكن هل ميثلن صوراً ملرمي 

أيضاً؟.

اجلدار الذي يقع  من  السفلى  املنطقة  في    أخيراً 
لإلميان  كرمز  وجالوت،  لداود  مشهد  البابني  بني 
والنضال ضد القوة العنصرية الغاشمة. وكمقارنة 
وفي  واملسيحية،  الوثنية  وبني  واحلاضر  املاضي  بني 
الثاني  الباب  من  اجلنوب  إلى  نفسها  املنطقة 
في  السامرية  املرأة  واإلميان،  لإلحسان  رمزاً  نشاهد 

البئر.

التزييني في بيت املعمودية مشابه  اخملطط      إن 
متاماً لزينة الكنيس واملعابد الوثنية بدورا : فالرسوم 
الدينية الرمزية هنا في املركز، بينما توزعت الصور 

اإليضاحية على منطقتني في اجلدران األخرى.

الذين نفذوا صور بيت  الرسامني  أن  احملتمل      من 
الفنانني  دورا. وقلدوا  مواطني  من  كانوا  املعمودية 
الذين عملوا في املعابد الوثنية في بعض النواحي، 
فعلى سبيل املثال تلك الصورة األمامية للمشاهد 
القصصية  الطريقة  في  أيضاً  ورمبا  البشرية 
املستمرة ملشهد املشلول، فأسلوب الصور بشكل 
عن  متاماً  ومختلف  لإلعجاب  مثير  أسلوب  عام 
أكثر حرية كما  الصور  الرافدي. فتركيب  األسلوب 
وذات  املشاهد  بعض  في  حقيقية  حركة  هناك  أن 
تأثير يوناني روماني كبير فيها، خصوصاً في مشهد 
النساء في املوكب ومشهد املرأة السامرية. فهذا 
ومعاجلة  تركيب  لهما  خاص  بشكل  املشهدان 
يونانية بحتة، وكذلك مشهد الراعي الصالح الذي 
يحمل على كتفه كبشاً ـ وليس حمالً ـ وقد يكون 
وقد استبدل  الكالسيكي،  االعتقاد  إلى  هذا عائداً 
هذا املشهد بشكل عام برجل يحمل حمالً. ولدينا 
املالحظة نفسها على حمل الكبش بدل احلمل في 
متثال صغير من العاج للراعي الصالح يحمل كبشاً 
التمثال الصغير ذو طابع  اللوفر. وهذا  في متحف 
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يوناني صرف في إلهامه وتقنيته، وعلى األغلب أنه 
املمكن  ومن  امليالدي،  الثالث  القرن  أوائل  إلى  يعود 
املشاهد  على  الكالسيكية  تأثير  مالحظة  أيضاً 

املشابهة التي نعثر عليها أحياناً في تدمر.

الصالح،  الراعي  صورة  معاجلة  فإن  ذلك  ومع      
وصورة املعجزات، وصورة النساء في املوكب. ليست 
مشابهة متاماً لغيرها من الصور في دورا، وإمنا تعكس 
أهدافاً مختلفة، فمن احملتمل أن من قام بتزيني بيت 
املعمودية رسام واحد وهذا جدير باملقارنة مع صور 
لنا  تعرض  املسيحية  املعمودية  فصور  الكنيس، 
التراكيب،  واتفاق  األفكار  ووحدة  اخملطط  انسجام 
املسيحية  الديانة  الصور إلشهار مبادئ  إذ رسمت 
واألفكار الرئيسة لها، ومن الصعب أن ننسب هذه 
الكنيسة  بناة  إلى  واملفهوم  األفكار  في  الوحدة 
وراء  نرى  بتزيينها. فإننا  رسامني  من  كُلفوا  من  أو 
هذه الوحدة موروثاً تقليدياً طويالً، إذ أن هذا اخملطط 
أنحاء  كافة  في  املسيحيني  لدى  مألوف  التزييني 

العالم املسيحي.

اخملطط التزييني ذا أصول رافدية وال  يكن      ولم 
حتى أسلوب الصور كذلك، فصور املعجزات والصور 
الكالسيكية  والشخصية  للنساء،  االنطباعية 
من  إلى  بأصولها  تعود  السامرية  املرأة  صورة  في 
صور  من  أكثر  هيلنستي  جو  ضمن  الفن  ابتدعوا 
دورا وبالد الرافدين. وليس عليَّ التعمق أكثر في هذه 
املشكلة، فطالب الفن املسيحي قادرون على إعطاء 
دقة أكثر في البيانات املذكورة سابقاً، وعلى أية حال 
فإنني أعتقد أنهم يوافقونني في النقطة الرئيسة 
جاء  املسيحية  الكنائس  فن  أن  وأعني  األقل،  على 
إلى دورا من اخلارج ولم يتأثر هناك إال قليالً على يد 
لي  رافدية. وليس  بتأثيرات  وامتزج  محليني  فنانني 
أن أحدد إن كان هذا الفن مجلوباً من اإلسكندرية 
الفن  هذا  يكن  لم  تأكيد  بكل  وإمنا  إنطاكية.  أو 
من  العديد  ذلك  على  وتشهد  وإيطاليا،  روما  من 
ال  والتي  التراكيب  ذوات  املعمودية  بيت  مواضيع 
املسيحي،  للفن  الغربية  التقاليد  مع  أبداً  تتوافق 

وإمنا كان تقليداً شرقياً كامالً في جوهره.

دورا نفسها كمدينة متثل  تطرح  احملصلة  في      
حضارة فريدة تختلف عن أقاليم كثيرة في الشرق 
األدنى وترتبط باإلمبراطورية الفارسية. وقد أطلقت 

إال  الرافدين.  بالد  حضارات  اسم  للتعريف  عليها 
تتبع  من  لتمكننا  ضئيلة  جد  عنها  معلوماتنا  أن 
تاريخ بالد الرافدين بعد سقوط دورا. ولكن يسمح 
الديني  الفن  أن  القول  اجملال  هذا  في  التخمني  لنا 
في  الفضل  يعود  فله  بدورا.  يختِف  لم  الرافدي 
وقد  قليالً.  املعروف  املسيحي  الفن  تقليد  نهوض 
توقع وجوده سترزغوفسكي والذي أطلعنا بشكل 
الفن  على  وتأثيره  الفن  هذا  على  من خالله  واسع 
يقوم  دقيقة  دراسة  هذا  يتطلب  وقد  املسيحي. 
هذا  خصائص  على  مني  اطالعاً  أكثر  هم  من  بها 
دراستهم  نتائج  بأن  مقتنع  فإني  ذلك  ومع  الفن. 
ستكشف لنا عن العديد من امليزات الهامة للفن 
الباكر  املسيحي  البيزنطي  والفن  املتأخر  الروماني 

واللذان يعود أصولهما إلى الفن الرافدي.

الرافدي هو فن مستمر  الديني  الفن  أن      وحيث 
في بعض فروع الفن املسيحي فإن الفن املدني أيضاً 
إيرانيٌ في جوهره أكثر  الفن  أن هذا  إال  مشابه له، 
من الفن الديني، فقد وجد هذا الفن استمراراً للفن 
الساساني العظيم والذي أثّر بعمق على فن الشرق 
األقصى، حتى على الفن اإلسالمي في الشرق األدنى، 
الرومانية  الفترة  فن  على  سماته  ببعض  أثر  كما 
إننا  الغرب.  في  الوسطى  القرون  وفن  املتأخرة 
االنتقال  لدورا لكشفها عن مرحلة  بالفضل  ندين 
وفن  املتأخر  الفارسي  اليوناني  اإلخميني  الفن  بني 

الفترة الساسانية. 

دورا  قدمتها  التي  املساهمة  هي  كبيرة      
ما  فأغلب  القدمي،  العالم  معرفة  على  ملساعدتنا 
على  يستند  الرائد  والعمل  تخمينياً،  كالماً  قلته 
الفرضية دائماً، والتقدم في املعرفة مستحيل بدون 
بيانات تعتمد على احلدس، وقد يثبت اخلطأ. فأمتنى 
وجدت،  إن  بتصحيحها  والطلبة  الزمالء  يقوم  أن 
استنتاجاتهم  إسناد  على  قادرة  تكون  قد  والتي 
على مواد إضافية حصيلة أعمال تنقيب أخرى في 

بالد الرافدين واملناطق اجملاورة.
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الدميقراطية  »إن  جيرشمان:  كارل  يقول 
سبباً.  وليست  التحّضر  نتائج  من  نتيجة 
وال  األسفل  من  تنبت  الدميقراطية  أن  مبعنى 
الناس،  بوعي  مختلطة  إنها  األعلى،  من  تنزل 
ومقدار  تعليمهم،  ومستوى  حتّضرهم  مبدى 

كسبهم، ومبساحة احلرية املمنوحة لهم«. 
أي أنّه ال ميكن أن تترسخ دميقراطية حقيقة 
التنمية  أن  إذ  حاضنة،  تنموية  أرضية  خارج 
هي اللبنة األولى التي تذهب بنا نحو تشكيل 
نبدأ  أين  فمن  وخاّلق..  حرّ  دميقراطي  مجتمع 

بالتنمية؟
نشأته  منذ  االقتصاد  علُم  وضع  لقد 
األساَس العلمي لبناء اإلنسان، باعتباره اخللية 
ميثل  لكونه  إضافة  اجملتمع  لتكوين  األساسية 
مؤسسة إنتاجية بدءاً من قوة العمل اإلنساني 
اإلنتاجية  االقتصادية  الوحدة  تعتبر  التي 
ووسائل  املنتجة  بالقوى  ومروراً  األساسية 
وعالقات اإلنتاج والتطورات التي حتدث في هذه 

الحوكمة.. المفهوم واألهداف

ااصتقدي ابثح 

جلنك عمر

الحوكمة  عملية  تفعيل  إن 
منها:   عدة  معايير  تستوجب 
و  القانون   وحكم  المشاركة 
وحسن  والمحاسبة  الشفافية  
والمساواة  والتوافق  األستجابة 

والفعالية والرؤية األستراتيجية 
يمكننا  السياق  هذا  وفي 
العلميانية  المحددات  عن  الحديث 
فعالية  ترسيخ  في  تساهم  التي 
والتي  الرشيدة  اإلدارة  معايير 
السياسية  الحريات  وتشمل  تضم 
والفرص  األقتصادية  والتسهيالت 
الشفافية   وضمانات  األجتماعية 
ليست  فالتنمية  الوقائي,  واألمن 
وسيلة  هي  بل  ذاتها  تجد  غاية 

لتوسيع الحرية اإلنسانية 
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القوانني  تبدل  في  تكون سبباً  والتي  العوامل، 
االجتماعية التي متنح اجملتمع تركيباً معيناً.

عقلياً  يتطور  ذاتي  ككيان  اإلنسان  إن 
ونفسياً وجسدياً وفق كل هذه العوامل، ولكن 
امليادين  في  اإلمنائية  التخطيطية  البرامج 
من  بكثير  تتحدث  واالجتماعية  االقتصادية 
الثقة عن قدرتها على تكوين اإلنسان وتكييفه 
في مرحلة ما وفي مجتمع ما بإنسان آخر، يلبي 

متطلبات التنمية.

اإلنسان كائن اجتماعي
إن اإلرادة اإلنسانية ليست فردية، فاإلنسان 
وأن  يعمل  وأن  حياً  يبقى  أن  يستطيع  ال  الفرد 
إال  أشكالها  بجميع  االقتصادية  حاجاته  يلبي 
دليل  وحده  وهذا  في جماعة،  وجوده  من خالل 
على أن للفرد إرادة إذا كان في مجتمع، ومن ثم 
فإن أي مطلب خللق تنمية وخللق إنسان ُمنتِج 
الفرد فيه كدور  ودور  اجتماعي،  إمنا هو مطلب 

تتطلب  التي  اجملتمعية  واإلرادة  الكل،  في  اجلزء 
القادرة  هي  واالقتصادي  االجتماعي  التطور 
بالضرورة على خلق اإلنسان املُنتِج، واحلرية في 

كل هذا هي احملور.
اإلنسان  حترير  هي  هنا  املقصودة  احلرية  إن 
ذلك  على  وتأسيساً  واملرض،  واجلوع  اجلهل  من 
االختيار  ونطاق  فرص  توسيع  التنمية  تفترض 
لإلنسان بناء على حقّ املعرفة والرعاية الصحية 
اجلنسني،  بني  للمشاركة  املتكافئة  والفرص 
حتى يتمكن اإلنسان من السيطرة على بيئته 
ومستقبله  حاضره  لبناء  وقُدراته  وُمقدراته 
انطالقاً من واقع الشعور باملسؤولية اإليجابية 
وبهذا  االجتماعي،  االنتماء  مسؤولية  أي  احلرّة 
تتوافر شروط املواطنة في إطار ديناميكي فّعال 

نابع من تفاعل الفكر والعمل االجتماعيني.
قدرات  تنمية  البشري؛  املال  رأس  تنمية  إن 
بقرارات  أو  قسراً  تأتي  ال  اإلنسان/اجملتمع، 
لها  بد  ال  إذ  األعلى،  من  سلطوية  استبدادية 
من أن تكون نابعة من اجلوهر ذاته، وهنا يبرز دور 
ناضجة  وكثمرة  حضاري  تطوير  كآلّية  احلرية 
تنمية  أو  اإلنسانية  احلرية  أن  إذ  التطوير؛  لهذا 
األساسي  املدخل  تُشكّل  البشرية  املقدرة 
تُعتبر  التي  االجتماعية  االقتصادية–  للتنمية 
أثبتت  فالتجربة  للدميقراطية،  مدخالً  بدورها 
بّينت  وقد  الثروة،  توليد  في  تُساهم  احلرية  أن 
العديد من الدراسات أن اجملتمعات الغنية فيها 
احتمال أكبر للحكم الدميقراطي. بيد أن ذلك ال 
يعني بحال من األحوال أن تصبح مراكمة الثروة 
”الثروة  أرسطو:  يقول  فكما  ذاته،  بحد  هدفاً 
أداة  أنها مجرد  الذي ننشده، ذلك  ليست اخلير 
املوارد  آخر“. وكذا  للحصول على شيء  نافعة 
أهداف  لتحقيق  وسيلة  إال  هي  ما  االقتصادية 
أخرى تعود بالنفع على الناس ككل في مجتمع 

ما.
وإن كنا أشرنا بأن احلرية اإلنسانية أو تنمية 
املقدرة البشرية هي الهدف في سبيل الوصول 
للمجتمع الدميقراطي، حيث ال مجتمع حر دون 
الوسائل  هي  ما  نتساءل  أن  لنا  أحرار..  أفراد 

لذلك؟

  يستطيع اجملتمع  املدني 
يف  فعالة  مساهمة  يؤدي  أن 
بإعتباره  الرشيد  احلكم  جتسيد 
غري  مؤسسات  من  يتكون 
يساهم  أن  وميكن  حكومية 
وخلق  العام  الرأي  توجيه  يف 
وتعبئة  االجتماعي  الوعي 
للتُأثري  السكان  من  قطاعات 
وبرامج  العامة  السياسة  على 
وعمل احلكومة. إىل جانب تعزيز 
اجملتمعية  املسؤولية  روح 

ودعم روح التعاون األجتماعي.

״

״
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اإلدارة  بأن  التنمية  اجتماع  علم  يجيبنا 
الوسائل  هذه  إحدى  هي  احلوكمة  أو  الرشيدة 
الفردية  من  احلكم  عملية  في  للتحول 
والتشاركية  الدميقراطية  إلى  واالستبداد 
فاإلصالحات  اإليجابية؛  اجملتمعية  والقيم 
معاجلة  بدون  كافية  غير  لوحدها  االقتصادية 
القضايا السياسية واالجتماعية، ذلك أن سبب 
السياسية  النظم  طبيعة  في  يكمن  الفشل 
تفشي  األداء بسبب  وعجز  بقصور  تتميز  التي 
الضامن  املؤسساتي  اإلطار  وغياب  الفساد 
القانون، بعبارة أخرى، أي مشروع تنموي  حلكم 
طموح ال ميكن أن ينجح بدون شرعية سياسية 

ومؤسساتية فاعلة. 
ربطت أغلب األدبيات املعاصرة الصادرة عن 
بتحقيق  احلوكمة  مفهوم  الدولية  املؤسسات 
يعنى  احلوكمة  عن  احلديث  أن  بدعوى  التنمية 
السلطات،  وتوزيع  الثروة،  توزيع  آليات  تناول 

وآليات املشاركة واملساءلة في اجملتمع.
احلوكمة  أو  الرشيدة  اإلدارة  تُعرّف 

أنها: )Governance( على 
سياسية  قيادات  به  تقوم  الذي  احلكم   
نوعية  لتحسني  إدارية كفوءة  وأطر  منتخبة 
وذلك  رفاهيتهم  وحتقيق  املواطنني  حياة 
وهي  ودعمهم.  مشاركتهم  وعبر  برضاهم 
مؤسسات  عمل  تكامل  خالل  من  تتحقق 
اجملتمع  ومؤسسات  واخلاص  العام  القطاع 

املدني،
 إن مفهوم احلكم الرشيد ينطوي على اجتاه 
السياسي،  النظام  في  الدولة  مركزية  تقليل 
هو  ما  بني  الفاصلة  احلدود  ترسيم  إعادة  جلهة 
عام وما هو خاص من حيث املهام املنوطة بها 
والسلطات املمنوحة لها، وهو ما يفسح اجملال 
غير  واملنظمات  املدني  اجملتمع  مؤسسات  أمام 
بأدوار  للقيام  األعمال  قطاع  كذلك  احلكومية 
تتكامل مع دور احلكومة في إطار استراتيجية 

تكاملية قائمة على أساس التشاركية. 
إن مفهوم اإلدارة الرشيدة يرتبط بالتكامل 
واالقتصادي  االجتماعي  النشاط  بني 
إلى  باالستناد  والبيئي  والثقافي  والسياسي 

بني  واملشاركة،  التوزيع  في  العدالة  مفاهيم 
فواعل أساسية ثالث، وهي:

تعد  العام:  القطاع  أو  الحكومة   -1
الرئيسي  الطرف  مؤسساتها  بكل  احلكومة 
وذلك  الرشيد  اإلدارة  مبدأ  في جتسيد  والفعال 
حتديد  على  اإلشراف  صاحبة  اجلهة  باعتبارها 
بواسطة  البالد،  في  العامة  السياسات  ووضع 
كيفية  في  والنظر  والتشريعات  القوانني 
وضع  احلكومة  تستطيع  وبذلك  تطبيقها، 
اآلليات التنظيمية املناسبة لتكريس متطلبات 
على  القادرة  وحدها  فهي  ومعاييرها،  احلوكمة 
واالجتماعية  االقتصادية  اجملاالت  بني  املوازنة 

والسياسية.
الخاص:  القطاع  أو  األعمال  قطاع   -2
أو  اخلاص  القطاع  يلعب  أن  الضروري  من 
اإلدارة  تكريس  في  مهماً  دوراً  األعمال  قطاع 
شريكاً  يعتبر  اخلاص  فالقطاع  الرشيد، 

أو  الرشيدة  اإلدارة  تعرف   
احلكم  أنها  على  احلوكمة 
الذي تقوم به قيادات سياسية 
كفؤة  إدارية  أطر  و  منتخبة 
لتحسني نوعية حياة املواطنني 
وذلك  رفاهيتهم  وحتقيق 
مشاركتهم  وعرب  برضاهم 
ودعمهم وهي تتحقق من خالل 
تكامل عمل مؤسسات القطاع 
ومؤسسات  واخلاص  العام 
مفهوم  إن   , املدني  اجملتمع 
على  ينطوي  الرشيد  احلكم 
إجتاه تقليل مركزية الدولة يف 

النظام السياسي

״

״
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ينبغي  حيث  ذلك،  في  للحكومة  أساسياً 
تتجاوز  أن  األعمال  قطاع  مؤسسات  على 
من  والبيع  اإلنتاج  في  املتمثل  التقليدي  دورها 
ودفع  الوظائف  َخلق  أن  إذ  الربح،  حتقيق  أجل 
الضرائب لم يعد كافياً كإسهام وحيد يقدمه 
القطاع اخلاص للمجتمع، فاحلوكمة تستدعي 
بالدور  للقيام  وحتفيزه  اخلاص  القطاع  دفع 
االجتماعي واإلنساني واألخالقي املنوط به، عبر 
في  والبيئي  االجتماعي  باجلانب  االهتمام  دمج 

العمليات اإلنتاجية.
مؤسسات المجتمع المدني: يستطيع   -3
في  فعالة  مساهمة  يؤدي  أن  املدني  اجملتمع 

يتكون  باعتباره  الرشيد،  احلكم  جتسيد 
حكومية،  غير  مؤسسات  من 

أن يساهم في توجيه  وميكن 
الوعي  وخلق  العام  الرأي 

وتعبئة  االجتماعي 
السكان  من  قطاعات 
للتأثير على السياسة 
وعمل  وبرامج  العامة 
عن  ناهيك  احلكومة، 
املسؤولية  روح  تعزيز 

روح  ودعم  اجملتمعية 
التعاون االجتماعي.

الفواعل  دور  تفعيل  إن 
احلوكمة  عملية  في  الثالثة 

تستوجب املعايير التالية:

في  والرجل  املرأة  حقّ  أي  المشاركة:   -1
الترشيح والتصويت وإبداء الرأي دميقراطياً في 

البرامج والسياسات والقرارات العامة.
هو  القانون  أن  أي  القانون:  حكم   -2
بدون  اجلميع  على  تنطبق  وسيادته  املرجعية 
السلطات  فصل  يقتضي  وهذا  استثناء، 
القوانني  ووضوح  القضاء  واستقاللية 

وشفافيتها وانسجامها في التطبيق.
املعلومات  توفر  وتعني  الشفافية:   -3
اجلميع  أمام  اجملال  وإفساح  وقتها  الدقيقة في 

يساعد  مما  الضرورية  املعلومات  على  لالطالع 
في  يساهم  وهذا  الصحيحة،  القرارات  باتخاذ 

توسيع دائرة املشاركة الشعبية.
على  القدرة  وتعني  المحاسبة:   -4
للموارد  إدارتهم  عن  املسؤولني  محاسبة 
العام  عن  اخلاص  فصل  وتطبيق  العامة، 
واستغالل  تعسف  من  العام  الشأن  وحماية 
ويحد  الهدر  من  يخفف  وبالتالي  السياسيني، 

من الفساد.
قدرة  وتعني  االستجابة:  حسن   -5
استثناء  بدون  اجلميع  خدمة  على  املؤسسات 

وهذا يتحقق من خالل مرونة آليات العمل.
التوافق: وتعني القدرة على   -6
املصالح  بني  والتوفيق  التحكيم 
الوصول  أجل  من  املتضاربة 
حول  واسع  إجماع  إلى 

املصلحة العامة.
 -7

إعطاء  أي  المساواة: 
النساء  جلميع  احلقّ 
احلصول  في  والرجال 
الفرص  على 
االرتقاء  في  املتساوية 
أجل  من  االجتماعي 

حتسني أوضاعهم.

القدرة  توفير  أي  الفعالية:   -8
حلاجات  تستجيب  التي  املشاريع  تنفيذ  على 
إدارة  أساس  على  وتطلعاتهم  املواطنني 

عقالنية وراشدة للموارد.

الرؤية  أي  االستراتيجية:  الرؤية   -9
واالجتماعية  الثقافية  املعطيات  املنطلقة من 
وتنمية  الناس  شؤون  حتسني  إلى  الهادفة 

اجملتمع والقدرات البشرية.
عن  احلديث  ميكننا  السياق  هذا  في 
احملددات العملياتية التي تساهم في ترسيخ 
فعالية معايير اإلدارة الرشيدة، حيث تتضمن 

هذه احملددات ما يلي:

لقد 
وضع علم االقتصاد 

منذ نشأته األساس 
العلمي لبناء االنسان باعتباره 

الخلية األساسية لتكوين المجتمع 
إضافة لكونه يمثل مؤسسة 
إنتاجية بدءًا من قوة العمل 

اإلنساني التي تعتبر 
الوحدة 
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تندرج  وهي  السياسية:  الحريات   -1
حيث  املدنية،  احلقوق  يسمى  ما  إطار  ضمن 
يحددوا  لكي  للناس  املتاحة  الفرص  إلى  تشير 
كما  يحكم،  مبادئ  ألية  ووفقاً  احلكم  له  من 
الثالثة  السلطات  انتقاد  إمكانية  تتضمن 
على  تشتمل  فهي  ثم  ومن  عملها،  وتقييم 
األحزاب  بني  واالختيار  السياسي  التعبير  حرية 
وإصدار  االنتخاب  في  واملشاركة  االقتراع  وحق 

القوانني.
الفرص  أي  االقتصادية:  التسهيالت   -2
موارده  الستخدام  طرف  كل  بها  يتمتع  التي 
لغرض  بها  واالنتفاع  االقتصادية  وإمكاناته 

التجاري،  التبادل  أو  اإلنتاج  أو  االستهالك 
االستحقاقات  هذه  وتعتمد 

االقتصادية على شروط مثل: 
التشغيل  ونظم  األسعار 

وما  السوق،  وإدارة 
التنمية  عملية  دامت 
تفضي  االقتصادية 
الدخل  زيادة  إلى 
فإن  القومية  والثروة 
ينعكس  أن  يجب  هذا 

على دعم وتعزيز احلقوق 
لألفراد،  االقتصادية 

اعتبارات  فإن  وبالتالي 
قدر  بنفس  مهمة  الثروة  توزيع 

توافر  أن  كما  الثروة،  جتميع  اعتبارات 
التمويل وسبل الوصول إليه له دور حاسم في 
تفعيل االستحقاقات االقتصادية التي تؤّمنها 

عملياً العناصر االقتصادية الفاعلة.

إلى  تشير  الفرص االجتماعية: وهي   -3
إلى  بالنسبة  اجملتمع  يتخذها  التي  الترتيبات 
التعليم والرعاية الصحية وغيرها،  موضوعات 
والتي تؤثر في احلرية املوضوعية للفرد من اجل 
مهمة  ليست  التسهيالت  وهذه  أفضل،  حياة 
فقط من اجل صياغة حياة خاصة، بل مهمة 
وكفاءة  فعالية  أكثر  مشاركة  لتحقيق  أيضا 
واألمر  واالقتصادية،  السياسية  األنشطة  في 

متكني  موضوع  هو  اإلطار  هذا  في  اآلخر  املهم 
األمر من  الفعالة وما لهذا  املرأة من املشاركة 

آثار في تقسيم العمل االجتماعي.

تتعلق  وهي  الشفافية:  ضمانات   -4
الناس  يتوقعها  التي  الصراحة  إلى  باحلاجة 
تكفل  ضمانات  وفق  املشترك  التعامل  وحرية 
لهذه  انتهاك  حدث  وإذا  والوضوح،  االطالع 
إحداث  إلى  يؤدي  أن  ميكن  ذلك  فإن  الثقة 
ضمانات  توافر  فإن  وبالتالي  للكثيرين،  ضرر 
الشفافية ضرورة ملحة للحيلولة دون الفساد 

والالمسوؤلية اإلدارية والتعامالت السرية. 
بغض  الوقائي:  األمن   -5
النظر عن مدى اجلودة في تسيير 
فإن  االقتصادية،  املنظومة 
أن  ميكن  الناس  بعض 
الفقر  خلطر  يتعرضوا 
تبرز  وبالتالي  واحلرمان، 
توفير شبكات  أهمية 
االجتماعي  الضمان 
وقوع  دون  للحيلولة 
حيث  األخطار،  هذه 
تتضمن هذه الشبكات 
البطالة،  إعانات 
اإلغاثية  املساعدات 
الدخل  توفير  الطوارئ،  حلاالت 

للمعدمني... الخ. 
والتي ميكن تسميتها  السابقة  احملددات  إن 
وتعزز  اآلخر  بعضها  يُكمل  اآلداتية  باحلريات 
فإنه  وبالتالي  الناس،  قدرات  مباشر  بشكل 
من األهمية مبكان أن تؤخذ باالعتبار عند وضع 

وتطبيق سياسات التنمية والتطوير.
على  تعمل  اآلداتية  احلريات  هذه  إن   
وترسخ  وتعززها  البشرية  باحلياة  النهوض 
ذاتها،  بحد  غاية  ليست  التنمية  مقولة: ”أن 

بل هي وسيلة لتوسيع احلرية اإلنسانية“.

االقتصادية 
اإلنتاجية األساسية 

ومرورًا بالقوى المنتجة 
ووسائل وعالقات اإلنتاج 

والتطورات التي تحدث في هذه 
العوامل والتي تكون سببًا في 
تبدل القوانين االجتماعية التي 

تمنح المجتمع تركيبًا 
معينًا
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هي  االجتماع  لعلم  األساسية  الوظيفة  إن 
زاولوا  أنهم  يدعون  الذين  لكن  احلياة،  تعريف 
العلم بدءاً من كهنة سومر ومصر الفرعونية 
أوروبا  في  الوضعيني  االجتماع  علماء  وحتى 
حتريفاً  األكثر  هي  ميثيولوجية  تعابير  صاغوا 
األساسية  الوظيفة  من  بدالً  للوعي  وتعتيماً 

األولية على اإلطالق. 

بيد أنه ال ميكن احلديث عن علم االجتماع مالم 
يطور  ال  كما  االجتماعي،  مبعناها  احلياة  تعرف 
أن  في  الشك  تعريفه،  يصغ  مالم  شيء  علم 
في  للحقيقة  بالصياغة  متعلق  الوضع  هذا 

نظم املدنية.

االجتماعية  احلياة  حقيقة  توضح  لم  فمثلما 
وحتى  االولى  حلظاتها  منذ  املدنية  نظم  في 

أزمة مجتمع الشرق األوسط
 وحل الحضارة الديموقراطية!

حديُث  تعريٌف  األوسط  الشرق 
األبيض  البحر  شرق  لدول  العهد 
بمزايا  تتصف  التي  المتوسط 
الجودة  عالية  وصفات  هامة 
االستراتيجي  الموقع  حيث  من 
القديم  العالم  يتوسط  الذي 
ثروات  من  يملك  وما  والحديث، 
نفط  من  ومشتقاتها  بترولية 
متنوعة  ثمينة  ومعادن  وغاز 
وكبيرة وتراث رائع جعلته هدفًا 
ألعين المستعمرين واإلمبريالية 

العالمية. 

جاسم العبيد
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يومنا احلالي فقد صيغت بعد غمرها بأشكال 
عظمى  مبقاييس  واخلاطئة  املنحرفة  اإلنشاء 
والدينية  امليثيولوجية  التصنيفات  خالل  من 
وصقل  طلي  عن  فضالً  والعلمية  والفلسفية 

هذه السرود بالقانون. 

عالقة  ضمن  للمدنية  املادية  الثقافة  وبإقحام 
جدلية مع ثقافتها املعنوية، لقن العبيد بنمط 
اآللهة  ومطالب  وعقائد  مصالح  تخدم  حياة 
املقنعني وغير املقنعني، وذلك عبر سرد التاريخ 
املعروف أو الذي سمح مبعرفته، وقد متكن منط 
من  املهيمنة  للحياة  هذا  والتلقني  اإلنشاء 
مواجهته  من  الرغم  على  بوجوده  االستمرار 
احلكماء  من  عدد  قبل  من  واملقاومة  االعتراض 

واحلركات واجملموعات.

لقد بذل املفكرُ أوجالن قصارى جهده لتعريف 
االجتماعية  اإلنسان  وحياة  عموماً  احلياة 
ما  فصول  في  وخاصة  اخلصوص  وجه  على 

يعنى باحلرية.

إن الضررَ األكبر الذي أحلقته الرأسمالية هو أنها 
كادت جتعل تعريف احلياة أمراً مستحيالً ونظام 
مثلها  مسؤوالً  أيضاً  وراءها  املستتر  املدنية 
عن هذا الوضع في وقت وصلت االتصاالت أوج 
العلم حتى اآلن عن تعريف  أن عجزَ  إال  قوتها، 
اخلارق  تطوره  رغم  االجتماعية  وأواصرها  احلياة 
ينبغي  إذاً  بعيد.  إلى حد  الذهول  يثير  إمنا  هذا 
حينها السؤال عن ماهية هذا العلم وهو علم 
صيغ جواب هذين  ما  وإذا  أجل من؟   ومن  ماذا 
علماء  رد  عدم  دوافع  فسنفهم  السؤالني 
االجتماع على السؤال األساسي - ماهي احلياة 

وما عالقتها باجملتمع؟ 

التعددية  املتميزة  اجملتمعية  الهويات  أبرز  إن 
تنطوي حتت مسميات 

1	  -2 والعشائرية  القبلية  الهويات 
الهويات الوطنية 3- الهوية القومية 
ثاني  هي  التي  القومية  والدولة 

الناخرة  القوة  وهي  للحداثة  دعامة 
للحقيقة.

احلياة االجتماعية مصطلح في غاية البساطة 
إال أنه يتطلب اإليضاح كمصطلح أساسي لكل 
العلوم، وعلى النقيض مما يّظن فهو مصطلح 
لم يتم بلوغ معناه بعد، رغم استخدامه الرائج 
فنحن النعرف ماهي احلياة االجتماعية ولو كنا 
نعرفها حق املعرفة لكنا أصبحنا حماة حثيثني 
إربا حتت وطأة  إرباً  املتمزقة  حلياتنا االجتماعية 
فاجلهل  الشعوب.  على  املهيمنة  األنظمة 
وباألصل  احلكمة  ال  االجتماعية  احلياة  يسود 
الهيمنة  حلياة  املقابل  الطرف  في  يسري  فما 
االستمرار  يستحيل  أنه  ذلك  اجلهل،  حياة  هو 
املقهورة  الشعوب  على  املهيمنة  باألنظمة 
دون إسدال ستار اجلهل على احلياة االجتماعية، 
متتلك  وأصبحت  متدناً  اجملتمعات  طورت  لكن 
واستغالل  سلطة  باعتبارها  وإمنا  احلضارات 
فيها  املبالغ  الفنية  األشكال  على  مهيمنة 
إخفاء معناها  بغرض  وذلك  واملهيبة  واملزخرفة 
االجتماعي املتزايد ضيقاً بالتدرج، وعلى سبيل 
املثال فاملدنية الرومانية واالغريقية أبدت أهمية 
فائقة لهكذا عروض في ميادين اإلعمار والنحت 
أنها  على  وتقدميها  واملوازييك  واملوسيقا 
في عرض  النظام  يغالي  ما  بقدر  أي  احلقيقة، 
وتعريف  إخفاء  إلى  باملثل  يسعى  فهو  نفسه 
املستغلني  حقيقة   – االجتماعي  معناه 
العلم والفلسفة والفن  واملسحوقني – فيرفق 
كان  مثلما  لتدويلهم  اجلهود  وتبذل  بالسلطة 
بالتالي  والديني،  امليثيولوجي  العصر  في  األمر 
والفلسفي  العلمي  الكفاح  تعاش مرحلة من 
ما  وبقدر  االجتماعي.  التصدع  مواجهة  في 
املعنى  زوال  اجتاه  والفلسفة  العلم  يتصدى 
وضياعه بقدر ما تتضاعف قوتهما في التعبير 
بإمرة  ائتمرا  كلما  أنه  حني  في  احلقيقة،  عن 
يصبحان  فإنهما  والدولة  السلطة  أصحاب 
دوغمائيني ويفقدان عراهما مع احلقيقة ويؤديان 
أن  أي  االغتراب  باسم  ناطقة  دورهما كوسيلة 
العلم والفلسفة تصاعدا كتعبير عن احلقيقة 
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التي  والدينية  امليثيولوجية  التعابير  وجه  في 
فقدت أواصرها مع احلقيقة ولكن عندما يبدالن 
اجملتمع  يتخذان  كونهما  من  فيخرجان  دورهما 
احتكارات  مصالح  بخدمة  ليقوما  أساساً 
دوغمائيني  يغدوان  فإنهما  واالستغالل  القمع 
احلقيقة  مع  أواصرهما  فقدان  مرحلة  ويدخالن 
والدينية  امليثيولوجية  االغترابات  مثلما  متاماً 
في  مشابهة  سياقات  وتعاش  هذا  القدمية. 
صالتها  تفقد  التي  فالفنون  أيضاً  الفنون 
بالذات  املغاالة  حالة  في  تسقط  احلقيقة  مع 
الواقع  عن  التعبير  عن  مبتعدة  وتتصاغر 
الناجمة عن  االجتماعية  القضايا  االجتماعي. 
التحكم في عصر املدنية تفرض مساءلة الذات 
وبلوغ احلل في كافة أمناط التعبير عن احلقيقة، 
وبقدر ما يكون مصدر قضايا احلقيقة اجتماعياً 
فحلولها أيضاً مندرجة في إطار علم االجتماع، 
أما العلم املفتقر ألواصره مع اجملتمعية فال مفر 
وبالتالي فقدانه عراه مع احلقيقة،  اغترابه  من 
البارعة في كل أساليب  أن اجملتمعات  في حني 
احلقيقة هي مجتمعات تخلصت من االغتراب 
وتسودها  اشكالية  معضلة  كونها  ومن 
املساواة واحلرية والدميوقراطية أي أنها أخالقية 

وسياسية.  

األوسط  الشرق  تعريف مجتمع  األهمية  من 
مجتمع  فهو  جغرافية،  وأرض  كونية  كبنية 
الثروات  من  ميتلك  ركيزة  فيه  القرية  زراعي 
منها  اشتق  وما  والبترولية  املعدنية  الهائلة 
ألعني  هدفاً  اجملتمعات  هذه  جعل  مما  الكثير 
والطلياني  والفرنسي  االنكليزي  االستعمار 

وغيره. 

األلوف  عشرات  من  املستمر  اجملتمع  هذا  إن 
والروحية  العقلية  القوالب  شكل  السنني  من 
األولية للبشرية وقيمها الثقافية، املادية منها 
واملعنوية. قد يكون هذا اجملتمع بسيطاً يتكون 
والقبيلة  والرعي  والفالحة  والزراعة  القرية  من 
والقوالب الذهنية والروحية املستندة إلى املرأة 
رصف  لقد  اإلنتاج.  تقنيات  بعض  ومن  األم 

بنجاح  للبشرية  بالنسبة  جذرية  حياة  أرضية 
مظفر وكل ما أجنز فيما بعد إمنا تطور اعتمادا 

على هذا اجملتمع . 

قوة  تصاعدت  عشر   السادس  القرن  ومنذ 
خاصة،  والفرنسي  االنكليزي  االستعمار 
وشرعت باستكشاف الشرق األوسط، فنابليون 
كانوا  البندقية  رأسها  وعلى  االيطالية  واملدن 
أن  الطريق جيداً من قَبل، فضالً عن  قد فتحوا 
األوسط  بالشرق  يعرف  الذي  اليهود  رأسمال 
باملنطقة  استراتيجياً  يهتم  كان  يده  ككف 
أن  أي  الطريق،  على  أوروبا  ويدل  البداية  منذ 
الرأسمال اليهودي كان متخصصا ومحترفا في 
معرفة الشرق األوسط ومدركاً الهتمامات كل 
األخرى  األوروبية  والبلدان  وانكلترا  هولندا  من 
باملنطقة.  أمريكا  وكذلك  املقدمة  في  التي 
واخلبير  الدليل  كان  عينه  املال  رأس  أن  كما 
أي  املعاكسة  االستقامة  في  املعلومات  بنقل 

جمتمع  تعريف  األهمية  من   
وأرض  كونية  كبنية  الشرق 
زراعي،  جمتمع  فهو  جغرافية، 
القرية فيه ركيزة متتلك من الثروات 
وما  والبرتولية،  املعدنية  اهلائلة 
اشتق منها الكثري، مّما جعل هذه 
اجملتمعات هدًفا ألعني االستثمار 
والطلياني  والفرنسي  اإلنكليزي 
وغريه، إّن هذا اجملتمع املستمر 
السنني  من  األلوف  عشرات  منذ 
والروحية  العقلية  القوالب  شّكَل 
الثقافية  وقيمها  للبشرية  األولية 

املادية منها واملعنوية

״

״



العدد 44 -آذار/ مارس  2019

الشرق األوسط الديمقراطي

179

املضمار  هذا  في  اليهود  يتحرك  إذ  أوروبا،  إلى 
كمجتمع قبلي جتاري خبير منذ أول خروج لهم 

من اورفا ومصر. 

ميكن  والتي  انكلترا  احتكارية  حتركت  لقد 
بالهيمنة أو النظام العاملي أو  تسميتها أيضاً 
ضمن  االمبراطورية  أو  الرأسمالي  االستعمار 
بانطالقتها  قامت  عندما  ذاتها  امليول  نطاق 
–الرأسمالية  الثالثية  دعاماتها  إلى  استناداً 
وتواجدت  الصناعوية  –القومية  –الدولة 
والصعود  الهبوط  وأزمات  والهيمنة  املنافسة 
على  السيطرة  في  وجنحت  الدوام  على 

على  مركزها  نفوذ  وبسط  منافسيها 
دوامات  من  واخلروج  األطراف 

األزمة القصيرة واملتوسطة 
جنحت  لكنها  املدى، 

كثير  على  بالهيمنة 
الشرق  دول  من 
ووصلت  األوسط 
شرق  دول  إلى 
فأصبحت  آسيا، 
االمبراطورية التي ال 
تغيب عنها الشمس

انكلترا  حتركت  فقد 
املبررات  مبوجب 

في  نفسها  االستراتيجية 
األوسط،  الشرق  صوب  توسعها 

حددت  التي  هي  للنظام  العاملية  فاحلاجات 
من  حتمله  ما  أن  ذلك  املنطقة،  من  مقاربتها 
قيم استراتيجية من حيث موقعها على طرق 
مقدمتها  وفي  األقصى  الشرق  مستعمرات 
واملوارد  املقدسة  األماكن  وكذلك  الهند  بالد 
االقتصادية التي حتتويها املنطقة تعد الدوافع 
عزز  بخطوة  وخطوة  للسيطرة  األساسية 
التاسع  القرن  من  بدءاً  املتكاتف  النفوذ  بسط 
عشر وأثناء خوض انكلترا صراع السيطرة على 

املنطقة. 

حتيا  األوسط  للشرق  االجتماعية  الطبيعة 

عمالق  وتاريخه  واهن  حاضره  تناقضاً،  أيضاً 
مارد، فحاضر املنطقة وكأنه فخ منصوب أمام 
قيم  من  موجود  هو  ما  وكل  اجلليل،  تاريخه 
تاريخية يتم شل تأثيره بإيقاعه في هذا الفخ، 
للمنطقة  العريق  التاريخ  أمام  الطريق  ولفتح 
املنصوب  احلاضر  فخ  حالة  جتاوز  سيتوجب 
حلل  قابليته  هو  للحاضر  اآلخر  املعنى  هذا، 
القضايا فبقدر ماراكم التاريخ من قضايا فإنه 
يحشدها جميعاً أمام احلاضر، فبينما يصطفي 
القضايا تلك  يستطيع حله من بني كومة  ما 
إياها إلى حياة خالية من القضايا فإنه  محوالً 
يحيل ما عجز عن حله إلى احلاضر الالحق ولو 
تطرقنا إلى القضية اليهودية التي 
مجتمعات  قلب  في  زُرَِعْت 
فقد  األوسط  الشرق 
عاملية  قضية  أصبحت 
قضية  وليست 
شرق  اجتماعية 

أوسطية. 

اليهود  جنح  لقد 
ا  و د ا ف ت س ا و
من  التاريخ  عبر 
السومرية  الثقافتني 
العريقتني  واملصرية 
وبشكل عام من الثقافات 
ومن  للمنطقة،  القبلية 
عموماً  اليهودية  القضية  حل  دون 
باستطاعتنا  يكون  لن  خصيصاً  واالسرائيلية 
حل قضايا الشرق األوسط وحتى قضايا العالم. 

األوسط  الشرق  في  الوجوديات  أحد  اليهود 
وقد  للجميع،  خسارة  وإبادتهم  وإنكارهم 
استحالة  املاضي  القرن  في  للعيان  ظهر 
الشرق  مجتمعات  بني  وأمان  بسالم  العيش 
األوسط املتعددة كما حال بقية شعوب األرمن 
يكون  وقد  املضمار.  هذا  في  كفكرة  واآلشور 
األوسط  البحر  شرقي  كونفدرالية  مشروع 
الدميوقراطية بداية حسنة، فالهويات الوطنية 

من أهم 
خصائص الحركة العمالية 

المعاصرة التقليدي للطبقة 
العاملة هي الفالحون الكادحون 

الذين يشكلون قوة سياسية هامة، 
إّن مجتمع الشرق األوسط ثورة األخطاء 
القديمة الحديثة، فهو متفاوت طبقيًّا، 

وفرديًّا، لذا تنشأ بين الحين واآلخر 
صراعات تصل إلى حد الثورة غير 

المنظمة لتبدل أو تطيح أو 
تغير
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تقلب  قد  احلواف  واملنغلقة  الصارمة  والدينية 
إطار  األطراف ضمن  مرنة منفتحة  هويات  إلى 
واحلروب  والصراعات  فالتوترات  املشروع،  هذا 
جتعل  األوسط  الشرق  شهدها  التي  الكثيفة 
إذ  حتمية  ضرورة  واحلداثة  السلمي  التعايش 
واالجتماعية  الوطنية  القضايا  جتاوز  يستحيل 
إن  بل  احلداثة  حتول  يحقق  مالم  املتفاقمة 
كاف  لوحده  اإلسرائيلي  العربي  الصراع 
كان  ولئن  احلداثة،  حتول  ضرورة  على  للتشديد 
النظام السائد قاصراً عن حل القضايا األولية، 
النظام  وهدم  تفكيك  هو  عمله  يلزم  فما 
السائد. والعصرانية الدميوقراطية تبسط بديل 

هذا االنهيار واالنحالل.

املشكلة  لكن  التاريخ  صانعة  الشعوب  إن 
للظروف  تبعاً  وإمنا  هواه  على  يصنعه  ال  أنه 
ألسلوب انتاج  املوضوعية وقبل كل شيء تبعاً 
اخليرات املادية احملددة تاريخياً ومبا أن اإلنتاج املادي 
يتحسن دائماً ويتطور من أدنى إلى أعلى فإن دورَ 
الشعب في العملية التاريخية يتغير هو اآلخر، 
علماً بأن دور الشعب في التاريخ يزداد مع تطور 
الناس  أعداد  ازدادت  وكلما  التقدمي  البشرية 
املشتركني في العملية التاريخية كلما تعاظم 
الفعل  ازدياد  ومع  الشعبية  اجلماهير  نشاط 
التاريخي جدية سيزداد كذلك حجم اجلماهير 

التي يكون هذا الفعل من صنعها.

إن اكتشاف مناجم الذهب والفضة في أمريكا 
مواطنهم  من  األصليني  سكانها  واقتالع 
واستعبادهم ودفنهم أحياء في املناجم وبدايات 
إلى  أفريقيا  الشرقية وحتويل  الهند  غزو ونهب 
ساحة محمية لصيد ذوي البشرة السوداء، فإن 
ذلك كله مييز فجر عهد اإلنتاج الرأسمالي، ومن 
ثم  األوسط،  الشرق  دول  التوجه الستعمار  ثم 
جاءت بعدها احلروب التجارية التي خاضتها االمم 
االوروبية جاعلة الشرق األوسط ساحتها وجزء 
فقد اندلعت بانفصال هولندا عن  من العالم، 
اسبانية واتخذت أبعاداً هائلة في حرب انكلترا 
حروب  في  مستعرة  وماتزال  اليعاقبة  ضد 

األفيون ضد الصني وهلم جرا 

انكلترا  التي تضم  وظهر نظام املستعمرات 
واسبانيا والبرتغال وهولندا 

وفرنسا في أواخر القرن السابع عشر وهي في 
مجموعات منتظمة يشمل نظام املستعمرات 
الضرائب  ونظام  احلكومي  االقتراض  ونظام 
واعتمدت  اجلمركية  احلماية  ونظام  احلديث 
العنف  على  منها  جانب  في  الطرائق  هذه 
ولكنها  مثالً  االستعماري  كالنظام  الوحشي 
العنف  أي  الدولة  سلطة  تستخدم  جميعاً 
عملية  امناء  بغية  اجملتمع  في  واملركز  املنظم 
اسلوب  إلى  لإلنتاج  االقطاعي  االسلوب  حتويل 
رأسمالي وتقليص مراحله االنتقالية، إن العنف 
هو قابلية كل مجتمع قدمي يحمل في أحشائه 
قوة  ذاته  بحد  هو  العنف  وإن  جديداً  مجتمعاً 
اقتصادية وان وجود السكان هو شرط أساسي 
مستحيل  فاإلنتاج  اجملتمع  حلياة  آخر  وضروري 
بدون الناس الذين ميثل عملهم تلك القوة اجلبارة 
التي تروض الطبيعة وجتعلها تخدم احتياجات 
االنسان وهنا يلعب عدد السكان الدور احلاسم 
نظريته  مالتوس  صاغ  ولقد  اجملتمع  تطور  في 
وتبرير  الرأسمالية  لتبرئة  للعلم  املنافية 

املصائب التي جتلبها للشعب العامل.

شعوب  تطور  في  املتكررة  العامة  العوامل  إن 
تكشف  التي  األوسط  الشرق  بلدان  مختلف 
االجتماعية  التشكيلة  مفهوم  خالل  من 
املميزة  اخلصائص  تستبعد  ال  االقتصادية 
إلى  تنتمي  التي  الشعوب  خملتلف  املالزمة 
في  اخلصائص  هذه  وتتجلى  األوسط،  الشرق 
تفاوت وتأثر ومستويات تطورها، ويرجع هذا إلى 
أو  التشكيلة  زمان نضوج عناصر هذه  اختالف 
وإلى  األوسط  الشرق  بلدان  مختلف  في  تلك 
وإلى  واخلارجية  الداخلية  ظروفها  خصائص 
طابع وجوهر التشكيلة نفسها. إن مجتمعات 
التي  االقطاعية  احلالة  األوسط تشمل  الشرق 
استغالل  وعالقات  واخلضوع  السيطرة  فيها 

االقنان من قبل األسياد اإلقطاعيني.
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قبل  من  واالستغالل  واخلضوع  السيطرة  إن 
اإلقطاع في مجتمعات الشرق األوسط جعلت 
صراع ما بني الطبقة العريضة من اجملتمع التي 
أهم  فمن  اإلقطاع،  وأسياد  البروليتاريا  تدعى 
التقليدي  املعاصرة  العمالية  احلركة  خصائص 
للطبقة العاملة هو الفالحون الكادحون الذين 
ان التشكيلة  يشكلون قوة سياسية هامة.  
مجموع  هي  االقتصادية  االجتماعية 
االقتصادية  االجتماعية  والعمليات  الظواهر 
القائمة  واملعيشية  والعائلية  وااليديولوجية 
اخليرات  إلنتاج  تاريخيا  معني  اسلوب  على 
املادية لشعوب الشرق األوسط، وتطور اجملتمع 
لتشيكلة  احلتمية  احللول  إيجاد  عن  عبارة  هو 
أخرى  محل  تطوراً  أكثر  اقتصادية  اجتماعية 

قدمية .

األفكار  تسوده  األوسط  الشرق  مجتمع  إن 
وفرديا  طبقيا  متفاوت  فهو  احلديثة،  القدمية 

إلى  تصل  صراعات  واآلخر  احلني  بني  تنشأ  لذا 
أو  تطيح  أو  لتبدل  منظمة  الغير  الثورة  حد 
تغير، ويسود مجتمعات الشرق األوسط القوى 
الكادحة  القوى  مع  تتصارع  التي  البرجوازية 
التنكيل  أساليب  أشد  القوى  هذه  فتستخدم 
وممارسة العنف على الطبقات الفقيرة املعوزة 
صوت  جماح  لكبح  السلطة  مستخدمة 
اجلماهير الكادحة وكبتها لتتنازل لها بالنهب 
والسلب والظلم والقسوة. إن توسيع القاعدة 
االجتماعية للحركة الثورية يهيء أساساً متينا 
لكن  لالحتكارات،  املناهضة  املوحدة  للجبهة 
الرجعية واالمبريالية تتعاون مع البرجوازية في 

ضرب احلركة العريضة من العمال. 

إلى  أوسطي يحتاج  الشرق  اجملتمع  تغيير  إن 
تكاتف الطبقة العاملة  

ومنع كل تصرف يؤدي إلى إضعاف هذا التكاتف 
وهو  الواحدة  الطبقة  أبناء  بني  التالحم  وهذا 
التحرر  سبيل  في  النضال  النتصار  الزم  شرط 
الوطني أوال ونشر الدميوقراطية والسالم ثانيا. 

الريف  املدينة  تستغل  الرأسمالية  ظل  في 
في  هّوة  توجد  وبالتالي  فيه  الرحمة  استغالالً 
مجتمعات  وفي  والريف،  املدينة  بني  املصالح 
الشرق األوسط تظل الهّوة ويظل العداء قائما 
هذه  وتكمن  احلياة،  أسلوب  وكذلك  بينهما 
الفروق قبل كل شيء في متركز ملكية الدولة 
بينما  الصناعة  في  املدينة  في  كله  والشعب 
تتمركز ملكية اجلماعات امللكية التعاونية في 
الريف، والريف يختلف عن املدينة في املستوى 
مستوى  في  تفاوت  وهناك  بل  فقط  الثقافي 

املعيشة ومنط احلياة.

الشرق  مجتمع  في  كثيرة  إشكاليات  وهناك 
التي   العشيرة     وجود  حيث  من  األوسط 
والروابط  الدم  عالقة  جمعتها  تاريخيا  ظهرت 
املشتركة  املصالح  عن  والدفاع  االقتصادية 
العاتية،  الطبيعة  لقوى  املشتركة  واملقاومة 
اقتصادي  أساس  على  العشائري  النظام  وقام 

الذهب  مناجم  اكتشاف  إن   
واقتالع  أمريكا  يف  والفضة 
سكانها األصليني من مواطنهم 
أحياء  ودفنهم  واستبعادهم 
يف املناجم وبدايات غزو ونهب 
وحتويل  اهلند-الشرقية 
حممية  ساحة  إىل  أفريقيا 
السوداء  البشرة  ذوي  لصيد 
عهد  فجر  ميّيز  كله  ذلك  فإن 
التوّجه  ثم  الرأمسالي،  اإلنتاج 
الستعمار دول الشرق األوسط، 
األوسط  الشرق  جعل  ثم  ومن 

ساحة احلروب التجارية

״

״
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اجلماعي  واالستخدام  اجلماعية  امللكية  من 
يعملون  العشيرة  أفراد  كان  اإلنتاج.  لوسائل 
التي  املعيشة  وسائل  معا  ويقتسمون  معا 
مجلس  العشيرة  ويرأس  عليها  يحصلون 
يضم البالغني سواء كانوا نساء أو رجاال، وكان 
العشيرة  زعماء  وفصل  بانتخاب  يقوم  اجمللس 
عمل  ويصبح  العسكريون  والقادة  الشيوخ 
االجتماعية  الناحية  من  أهمية  أكثر  الذكور 
وخاصة التوسع في الزراعة والرعي. وقد نشأت 
ولعبت  البدائي  النظام  في  والقبيلة  العشيرة 
دوراً هائال في تطور اجملتمع الشرق أوسطي، ومع 
والدولة،  الطبقي  اجملتمع  وظهور  اإلنتاج  تطور 
متزقت تدريجياً رابطة الدم وأفسحت العشيرة 
جديد  بشري  مجتمع  لظهور  اجملال  والقبيلة 

تاريخيا .

التاريخ  في  تعتبر  فهي  القومية  اجلماعة  أما 
في  للجماعة  النموذجي  الشكل  البشري 
على  فهي  االقطاعي،  واجملتمع  العبودي  اجملتمع 
الدم  رابطة  على  تقوم  ال  العشيرة  عكس 
واللغة  األرض  من  مشترك  أساس  على  بل 
والثقافة. وتظهر اجلماعات القومية أساسا من 
خالل امتزاج العشائر املترابطة بصالت القربى 
– تقوم اجلماعة القومية املتميزة بوحدة األرض 
مادية  قاعدة  على  املشتركة  والثقافة  واللغة 
تعتبر  الذي  الطبيعي  االقتصاد  هي  محددة 
الزراعة العنصر السائد فيه مع وجود تقسيم 

اجتماعي ضعيف جدا للعمل.

للبلدان  الالإنساني  الوحشي  االستغالل  أدى   
الضواري  بواسطة  والتابعة  املستعمرة 
االمبرياليني إلى نشأة النضال التحرري لشعوب 
ومن  االستعماري  القهر  ضد  األوسط  الشرق 

أجل احلرية واالستقالل  الوطني.

 إن تناسب القوى اجلديد على الصعيد الدولي 
الثورة  وانتصار  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 
األوروبية  البلدان  من  عدد  في  االشتراكية 
االشتراكية  املنظومة  وظهور  واآلسيوية 
جدا  مواتية  ظروفا  أوجد  ذلك  كل  العاملية 

كانت  ولئن  الناجح،  التحرري  الوطني  للنضال 
من  الشعوب  غالبية  حرمت  قد  اإلمبريالية 
بقيود  وقيدتها  واحلرية  الوطني  االستقالل 
ظهور  فإن  الوحشية  االستعمارية  العبودية 
عصر  حلول  عن  إعالن  مبثابة  كان  االشتراكية 

حترر

من  قوية  موجة  وتكتسح  املقهورة  الشعوب 
االستعماري  النظام  الوطني  التحرر  ثورات 
وتقوض دعائم االمبريالية فقد ظهرت ومازالت 
املستعمرات  في  سيادة  ذات  فتية  دول  تظهر 
واشبه املستعمرات السابقة تغير جذوريا وجه 
سيطر  التي  األوسط  والشرق  وافريقيا  آسية 
عليها االستعمار االوروبي مئات السنني لكنها 
واالمبريالية  االستعمار  كيان  وهزت  انتفضت 
العاملية من انكليز وفرنسيني وغيرهم وانتصرت 
االستعمار وحتطم  انهار  لقد  الثورات.  معظم 
نظام العبودية االستعمارية حتت ضربات حركة 
التحرر الوطني وها هي تصنع التاريخ لوطنها 
بسيادة تامة وكقوة جبارة محطمة لإلمبريالية  

لكن شعوب الشرق األوسط وفي البلدان التي 
حكوماتها  من  جديدة  مشاكل  واجهت  حتررت 
وخانته  الشعوب  هذه  صدر  على  جثمت  التي 
العذاب  من  الويالت  بديكتاتوريته  وأذاقته 
والسجون والقهر والظلم وكما قال الشاعر ال 
يالم الذئب في عدوانه   إن يك الراعي عدو الغنم 

والدميوقراطية   إن اختيار طريق التطور والتحرر 
املضطهدة،  املقهورة  للشعوب   منشود  هدف 
من  انقالبية  اجتماعية  ثورة  إلى  يحتاج  وهذا 
واالقتصادية  السياسية  احلياة  في  اجلذور 
ليست  األوسط.  الشرق  جملتمع  وااليديولوجية 
ظاهرة  بل  صدفة  مسألة  االجتماعية  الثورة 
طبيعية حتمية نابعة من الظروف املادية حلياة 
معينة  مراحل  في  األوسط  الشرق  مجتمع 

لتطوره ومن تناقضاته الداخلية.

تسكت  أن  مبقدورها  كان  ما  الشعوب  إن   
خاضت  لقد  املستعمرين.  سيطرة  على 
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مستميتا  نضاال  وناضلت  متواصلة  معارك 
احلرية  سبيل  وفي  االمبرياليني  الكواسر  ضد 
لكنها  مطالبه  ونالت  الوطني  واالستقالل 
اليوم تناشد احللول الدميوقراطية للخالص من 

الظلم والقهر الناجت من حكامها املستغلني.

إن إزالة نير االحتكارات غير ممكن بدون تصفية 
مخلفات االقطاعية والعالقات القبلية وما قبل 
االقطاعية والتي كان أصحابها يشكلون السند 
بلدان  داخل  لإلمبريالية  الرئيسي  االجتماعي 
عالقات  مخلفات  تصفية  وان  األوسط  الشرق 
االقتصاد  تطور  تعيق  التي  البرجوازية  قبل  ما 
والوصول للديوقراطية واحلياة السياسية احلرة 
السليمة هي مهمة كبيرة أخرى لثورات التحرر 
هي  الوطني  التحرر  ثورة  فان  ولهذا  الوطني 
ثورة دميوقراطية مناهضة لالمبريالية واالقطاع 

بطبيعتها.

جتدر  الوطني  التحرر  لثورة  احملركة  القوى  ان    
والتابعة  املستعمرة  البلدان  ان  إلى  االشارة 
التطور  من  مختلفة  مستويات  على  كانت 
تنسب  ان  وميكن  والسياسي  االقتصادي 
بعضها إلى طائفة البلدان الزراعية الصناعية 
كما ميكن ان تنسب البعض االخر إلى البلدان 
صناعة  فيها  اليوجد  التي  املتخلفة  الزراعية 
فهو  الثالث  البعض  اما  شأن  ذات  متطورة 
البلدان الزراعية املتخلفة جدا التي ظلت باقية 
االقطاعية  للعالقات  راسخة  مخلفات  فيها 

واحيانا ماقبل االقطاعية –العشائرية 0

 ان القوام االجتماعي لسكان البلدان النامية 
ففي  األوسط  الشرق  وخاصة  للغاية  متنوع 
توجد طبقة عاملة  تقريبا  البلدان  جميع هذه 
سكان  من  صغيرة  وطنية  وبرجوازية  وفالحون 
وعسكريون  مدنيون  وطنيون  ومثقفون  املدن 
هذه  كل  ان  لالمبريالية  موالية  واقطاعيون 
االجنبية  االحتكارات  نير  من  تعاني  الطبقات 
ومن ظلم حكامها لكن ماهي احللول للوصول 
دميوقراطيا  ليكون  األوسط  الشرق  مبجتمع 
وتكافؤ  االجتماعية  العالقات  فيه  تنتظم 
ويحكم  املواطنون  فيه  ويتساوى  الفرص 

الشعب نفسه بنفسه ؟

ان احللول واضحة املعالم وبينة الدروب فاالنقالب 
املعمق الذي يتناول اجلذور في احلياة السياسية 
واالقتصادية وااليديولوجية للمجتمع هو النور 
الذي يهتدى به للوصول إلى مجتمع المتايز فيه 

وال طبقية وال رئيس او مرؤوس.

  ان الدميوقراطية انقالب عميق اجلذور في حياة 
والفاشية  الديكتاتورية  انهيار  فهي  اجملتمع 
اجملتمع  ليتحول  السيء  وجتاوز  الظلم  وانتهاء 
إلى مبنى متماسك البنيان شاهق الفكر عالي 
التنظيم ويبقى املثقفون الوطنيون  اجلودة في 
والثقافة  العلم  شخصيات  الدميوقراطيون 
التقدميون  والضباط  املوظفني  من  وقسم 
الدور  لهم  جميعاً  اولئك  وغيرهم  والطلبة 
مبجتمع  الدميوقراطية  تثبيت  في  االساس 

التطّور  طريق  اختيار  إّن    
هدف  والدميقراطية  والتحّرر 
املقهورة  للشعوب  منشود 
حيتاج  وهذا  املضطهدة، 
من  انقالبية  اجتماعية  ثورة  إىل 
السياسية  احلياة  يف  اجلذور 
واأليديولوجية  واالقتصادية 
األوسط،  الشرق  جملتمع 
مسألة  االجتماعية  الثورة  ليست 
طبيعية  ظاهرة  بل  صدفة، 
حتمية نابعة من الظروف املادية 
األوسط  الشرق  جمتمع  حلياة 
ومن  لتطّوره  معينة  مراحل  يف 

تناقضاته الداخلية

״

״
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الشرق األوسط.

الشرق  في  أكثرية  أمم  أربع  عن  احلديث  ميكن 
األوسط أال وهي األمم العربية والتركية والكردية 

والفارسية وهي ذات تاريخ عريق واضح 

من  ليسوا  أنهم  ورغم  والتركمان  فاالتراك 
إلى  متأخرين  وجاؤوا  األصليني  املنطقة  سكان 
كونهم  جانب  وإلى  األوسط  الشرق  منطقة 
السلطوية  املفاهيم  يشاطرون  أنهم  إال  كثر 
بروح  ويتميزون  املتشابهة  االيديولوجية 
القوموية  ويحبون  للغاية  القومي  التعصب 
فالقضايا  النخاع  حتى  والعرقية  الدينية 
والدميوقراطي  جداً  جسيمة  التركية  الوطنية 
في هذه الظالل الوصول اليها مع الترك شبه 
املتعايشني  لكل  األنسب  لكنها  مستحيلة 
الكرد  وأما  أوسطي  الشرق  التركي  اجملتمع  في 
من  مؤلفة  ككونفدرالية  كردستان  وتطوير 
عبر  وااليكولوجية  االقتصادية  الكومونات 
العاملة  الدميوقراطية  السياسية  الكيانات 
يتميز  إمنا  املذكورة  خصائصه  بجميع  أساساً 
الدميوقراطية  األمة  وبناء  تاريخية  بأهمية 
هو  املتعددة  الوطنية  الهويات  إلى  املرتكزة 
وقد  القومية  الدولة  عقم  جتاه  مثالي  حل 
الوطنية  القضايا  كافة  ألجل  حل  منوذج  يكون 
جذب  أما  األوسط  الشرق  في  األقلية  وقضايا 
مصير  فسيغّير  النموذج  هذا  إلى  اجلوار  أمم 
العصرانية  فرصة  وسيعزز  األوسط  الشرق 

الدميوقراطية في تكوين البديل.

حالة  إلى  والكرد  بكردستان  التاريخ  بلغ  لقد 
في  يناضل  الذي  الكردي  الشعب  فيها  جعل 
وكذلك  والدميوقراطية  واملساواة  احلرية  سبيل 
شعوب املنطقة التي تناضل في سبيل احلرية 
توحيد  على  مرغمني  والدميوقراطية  واملساواة 
مصيرهم. أما إيران فقد حتول الشعب االيراني 
إلى املذهبية الشيعية وهو يالقي صعوبة بالغة 
كثيرة  أمم  وهناك  الدميوقرطية  إلى  يتحول  كي 
تعيش في الشرق األوسط حتتاج للدميوقراطية 
مع  للمساواة  مالكة  تصبح  كي  واحلرية 

امة  كتجربة  للدميوقراطية  تواقة  وهي  اآلخر 
املتآخي  املشترك  العيش  وفيها  النجاح  فيها 

والسعيد مثل األمة األرمنية.

 إن الدميوقراطية هي العالج الناجع للعيش 
أهدافها  الثورة  خالفت  ما  واذا  املشترك 
قضية  في  صائب  غير  التحليل  فيكون 

الهرمية والسلطة والدولة.
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عميق  انقالب  الدميقراطية  إّن 
اجلذور يف حياة اجملتمع، فهي 
والفاشية،  الدكتاتورية  انهيار 
السيء،  وجتاوز  الظلم،  وانتهاء 
مبنى  إىل  اجملتمع  ليتحول 
الفكر،  شاهق  البنيان،  متماسك 
التنظيم،  يف  اجلودة  عالي 
الوطنيون  املثّقفون  ويبقى 
العلم  شخصّيات  الدميقراطيون 
املواطنون  ومنهم  والثقافة، 
والطلبة  التقدميون  والضباط 
الدور  هلم  ومجيعهم  وغريهم، 
األساسي يف تثبيت الدميقراطية 

يف جمتمع الشرق األوسط

״

״




