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مــــجــــلس الــــنــــواب ومــــجــــلس
األحتاد. وإن الـسلطـة التنـفيذية
تـتـكـون من رئــيس اجلـمـهـوريـة
ومــجـــلس الـــوزراء كــمـــا تــنص
ــادة 63 من الـــدســتــور عــلـــيه ا
ذكـور  وإن  السـلطة الـعراقي ا
الـــقــضــائــيــة  تــتــكــون من عــدة
مؤسـسات مـثل مجـلس القـضاء
األعــلى  واحملــكــمــة األحتــاديـة
الــعـلــيــا  ومـحــكــمـة الــتــمـيــيـز
األحتــــاديـــة . وجــــهـــاز األدعـــاء
الــــعـــــام  وهــــيـــــئــــة األشــــراف
القـضـائي  واحملـاكم األحتـادية
األخـــرى كــمـــا تـــنص عـــلـــــــــيه
ــــادة 86 من الـــــدســــــــــــتــــور ا

ذكور. ا
ــــادة 84 من وهــــذا يـــــخــــالف ا
الــدســتـور الــتي تــنص عــلى أن
الـسـلـطـة الـقضـائـيـة مـسـتـقـلة .
وهــذا الــتــداخل في الــســلــطـات
والتعدد في اجلهـات التشريعية
 واخلــــــلط فـي الــــــنــــــصـــــوص
الـــدســـتـــوريـــة يـــؤدي الـى عــدم
األلتزام بـتعدد السلـطات العامة
والفصـل بيـنها واسـتقاللـها من
الــــنــــاحــــيــــتــــ الــــشــــكــــلــــيـــة
ـــوضــوعـــيـــة من جـــهــة ومن وا
الـناحيتـ النظريـة والتطبـيقية

من جهة أخرى .
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وهـــذا أدى الى جتـــســيـــد رؤيــة
عـــامــة تـــشــيـــر الى أن مـــجــلس
الــوزراء هــو صــاحب الــســلــطـة
الـتــنـفــيـذيـة وهــو الـذي يــتـولى
السلطة الـتشريعية والفصل في

هذا القانون او ذاك .
 وأقـــــــرب دلــــــيـل عــــــلـى ذلك ان
ـان مـجـلس الـوزراء رفض لـلـبـر
حــظــر مــنع اســتــيــراد األلــعـاب
اخلـــــطــــــرة احملــــــرضـــــة عــــــلى
الـعـــــــــنف والـسبب في ذلك أن
الـــســـلـــطـــتـــ الـــتـــشـــريـــعـــيــة
والــتــنـفــيــذيــة ال فــصل بــيــنــهـا
ألنـهما يـرتبـطان بجـهة واحدة 
أضـافــة الى ذلك أن  الــقـانـون ال
يـصـبح تـشـريـعـا مـا لم يـصـدقه
رئــيس اجلــمـــهــوريــة وهــذا مــا

ــــــبــــــاد الـــــــتــــــعـــــــارض مـن ا
الدسـتوريـة الـتي تؤدي بـدورها
الى الــــهــــيـــمــــنــــة والــــتـــســــلط
واســتــقالل الــســلــطــة وســيـادة
ـواطن الفـوضى وحجب علم ا
بـاألحـكـام والـقـواعـد الـقـانـونـية

رعية في البالد . ا
ومن الــنــاحــيــة الـعــمــلــيــة جنـد
الـــيـــوم في الــــعـــراق الـــتـــداخل
الــعــمــيق بــ هــذه الــســلــطـات
الـثالث التـشريـعـية والـتنـفيـذية
والــقــضــائــيـة مـن الــنــاحــيــتـ

النظرية والتطبيقية .
فـمن الـنـاحـيـة الـعـمـلـيـة أرى أن
مــبـدأ  وحـدة الـسـلـطـات الـثالث
العـامـة  اكـثـر تطـبـيـقـا من مـبدأ
تعـدد السلطـات الثالث والفصل

بينها .
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ومن الـنــاحـيــة الـنــظـريــة . كـمـا
مــثــبت فـي الــدســتـور الــعــراقي
لـــعـــام  2005 جنـــد الـــتـــداخل
والتـشابك والـتـعدد واضـحا في
أكـــثــر مـــواده  حـــيث تـــعــتـــبــر
ـــــــادة 46 من الــــدســـتـــور أن ا
السلـطة التـشريـعية  تـتكون من

 توهم من يـعتقـد أن الفصل ب
الـسـلـطــات الـثالث الـتـشـريـعـيـة
والتنفيذية والقضائية موجودة
عــــلـى أرض الــــواقع في اكــــثــــر
الـــدول احملــلـــيــة واألقـــلــيـــمــيــة
والدولية  ومنها البالد العربية
بــشـــكل عـــام والـــعـــراق بــشـــكل

خاص .    
ــا احلـقـيــقـة أنـهــا مـسـطـرة وإ
بــاحلــبـر عــلى الــورق في اغــلب
دساتـير العالم وخـاصة دساتير
الـدول النـامـية والـسبب في ذلك
يــعـود  كــمـا أرى . الـى جـدلــيـة
الـربط بـ الـتــشـريع والـقـانـون
من جــهـة واعـتــبـارهـمــا أسـمـ
مــتـرادفـ يــدالن عـلى مـوضـوع
واحـــد من جـــهـــة أخـــرى .إال أن
هذه اجلدلية ال تعني خرق مبدأ
 الـــفــصل بـــ الــســـلــطــات  ألن
الـــفــصل بــيـــنــهــا أمــر الزم بــ
الناحـية الدستـورية  فهناك من
ـبـدأ تـعـدد الـدول مـا ال تـلـتـزم 
السلطات العامة والفصل بينها
 ومنـها ال تـكـترث بـالفـصل ب
هـذه السلـطات جـميعـا  السبب
الــذي يــؤدي في احلــالــتــ الى
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ـكن ان يقـرأ القـار الكر في
ـاثلة في فكر وضوع اصداء  ا
ــفــكــرين الــعــرب الــعــديــد من ا
ـرحـلـة بـحـاجة فـانـنـا في هـذه ا
الى االنـفـتـاح والتـفـاعل الـفـكري
لغـرض اخراج الفـكر العربي من
ـيـنـية الـبالغـه والبـالغ وعنف
االجتاه التي طرأت عليه وحالت
دون االســـتـــفــــادة من مـــزاوجـــة
قـراطية االفكـار فاحلـرية والـد
ــفــهـوم كــمــكــونــ اســاســيــ 
الثورة قـد شهوت تطبـيقاتها بل
افرغت من مـضـمونـهـا احلقـيقي
الـــثـــورة الــــتي تــــنـــهي الــــظـــلم

والفساد.
فـاحلــيــاة الـثــقــافـيــة الــعـراقــيـة
ـكـونــاتـهـا الــفـكـريــة واالدبـيـة
والسياسية والتنظيمية اصيبت
بـــالـــفــوضـى وتـــشــتـت االفـــكــار
ـــــفــــاهــــيـم بــــعـــــد االحــــتالل وا
االمـريـكي للـعـراق عام  2003وال
زالت تعاني الكثير وهي بحاجة
الى وضـع دالالت الـــــطـــــريق من
خالل تــــفــــاعـل فــــكــــري يــــلــــبي
ـعـاصرة مـتـطـلـبـات االصـالـة وا
ويعـيد االفـكـار االشتـراكيـة التي
غــيــبـت وحــرمت عــلى اجملــتــمع
لــتـحل مـحـلـهــا الـنـزعـة الـفـرديـة
والــبـرجـوزايــة والـبـيــرقـراطـيـة.
الـــفـــكـــر االشـــتـــراكي هـــو فـــكــر
انـسـاني ولـد من الـصـرع الـدائر
بــــ الــــقــــوى داخـل اجملــــتــــمع
الـرأسمـالي حيث تـركزت الـثروة
الـطائـلـة في ايدي فـئه قـلـيله من

ـواطنـ يـوجهـونهـا تـوجيـهاً ا
ـصـالح االغـلـبـيـة الكـتـراث فـيه 
الـعـظـمى من اجملـتـمع تـطـبـيـقـاً
ـكن ان حتقق لـشعـار احلـريـة 
الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة وهــذا
مانـعـانـيه الـيـوم في مجـتـمـعـنا
الـذي رسم خـارطته الـسـيـاسـية
واالقتـصادية االحـتالل االجنبي
ــتـعـاقـبـة ونـفــذته احلـكـومـات ا
دني التي جـاءت بـعـد احلـاكم ا

ر) سيء الصيت. (برا
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انهم يطبـقون (اقتصاد السوق)
ويـحـرمـون االفـكـار الـتي حتـقق
مـنـفـعـة عـامـة لـغـالـبـيـة الـنـاس
مـاهي فـائـدة الـنص عـلى كـفـالة
حق احلـــــــيـــــــاة واحلـــــــريـــــــات
الـشـخصـيـة لـلـمـواطنـ بـيـنـما
واطن احلـماية من اليجـد هذا ا
مــــخـــــاطــــر اجلـــــوع والــــعــــري
والـــبــــطـــالــــة والـــســــكن غــــيـــر
الـصـحي.. اين هو دور الـسلـطة
احلــاكـمــة في حتــقـيق الــتـوازن
ـصـالح اخلــاصـة لالفـراد بــ ا

صلحة العامة للمجموع? وا
لــقـــد اســتـــفــادت اجملــتـــمــعــات
االوربـية واالمريـكيـة من االفكار
االشــتـــراكــيـــة وطـــوعــتـــهــا في
مـــجــــتــــمـــعــــاتــــهـــا اخــــذت من
االشـتــراكـيــة مـارأت انه يــحـقق
ـصــلــحــة الــعــامـة فـي بالدهـا ا
جهـة ووضع بعض القـيود على
احلــريــة االقـتــصــاديـة واعــطـاء
ضـمانات لـبعض حـقوق االفراد

ولـكـن بالمـاركــســيـة وبـال عـنف
وبـدون التـناقـضات واجلـدليات
واحلـتـمـيــات الـتي يـسـخـر بـهـا
ــــاركــــسي. وحــــرمت ــــذهب ا ا
ـناداة فيها وذهب علـينا حتى ا
حـاربتـها واتـهام من البـعض 
ينـادي بهـا بالـكفـر واالحلاد في
حـ انـها التـتـقاطع مع االسالم
وأنك قـــد جتــــدهـــا في جتـــربـــة
الــعــرب في الــثــورة االسالمــيــة
الـتي جـاء بـهـا الـرسـول مـحـمـد
(ص) وكذلك قـال الـشاعـر احـمد
شوقي فـي قصـيـدته سلـو قـلبي
حـ اشـار الى الـرسـول مـحـمـد
(ص) بـقـوله االشـتـراكـيـون انت
امــامــهم واالفـكــار االشــتـراكــيـة
جتــدهــا في فــكــر عــلي ابن ابي
طـــالب (ع) وابـــا ذر الـــغـــفـــاري
وغيـرهم ولـعل ابرز مـاتـتسم به
العـقيـدة االسالميـة انهـا تزاوج
ــاديـة بـ الــقــيم الــروحــيــة وا
ـــــــاط وتـــــــتـــــــنــــــــاقض مـع اال
ـطـلق احلـضـاريـة ذات الـبــعـد ا
(روحي او مــــادي) فــــاذا كــــانت
االشـتراكيـة العلمـية مبـنية على
ـاديـة وقــولـهـا ان الـفـلــسـلـفــة ا
العـالم مادي والشيء فـي العالم
ـاده وقوانـ حركـتها بـجانب ا
وتـطــورهـا. فــهـذا اليـعــني غـلق
نــــوافــــذ احلــــوار والـــــتــــفــــاعل
احلــضـاري في جـدلــيـة الـعالقـة
ــثــالــيـة ــادة وا ــعــقـدة بــ ا ا
واخـــذ مــايـــفـــيــدنـــا وطـــرح مــا
اليالئـم اجملــــــتــــــمع الــــــعــــــربي

وتــقــالــيــده وتـراثـه وحـضــارته.
وهنـا اجـد من الـضـروري عرض
مـوجـز وبـسـيط عن االشـتـراكـيـة
الــعــلــمــيــة لــكي يــطــلع الــقــار
الـكـر بـنـفـسه عـلى هـذا الـفـكـر

وضوع. بالشكل وا
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اتخـذت االفكـار االشـتراكـية عـند
مــاركس طــابــعــاً مـــخــتــلــفــاً عن
االفـكــار االشـتــراكــيـة الــسـابــقـة
حـــــــيث بـــــــدأ يــــــربط الـــــــنــــــظم
االجتمـاعية والسياسـية القائمة
في فـتــرة زمــنـيــة مـعــيـنــة وبـ
اسلوب االنتـاج في الفترة ذاتها
وانــتـهى الى نـتـيـجـة مـؤدهـا ان
فـــســـاد الـــنـــظـــام االجـــتـــمـــاعي
والــــســــيــــاسي في زمـن مــــعـــ
ـثـالـية ـكن عالجه بـاالفـكار ا ال
والــبــحث الــنــظـري اجملــرد كــمـا
ذهب من ســــبـــقه مـن اصـــحـــاب
االفـكــار االشـتــراكــيـة الــسـابــقـة
واجته الى وضـع فلـسفـة شامـلة
تــفـسـر احــداث الـعـالم تــفـسـيـراً
ـــــكن فـــــهم عـــــامـــــاً بـــــحـــــيـث 
الـتطـورات التي يـجب ان حتدث
بشكل حتمي في مجاالت احلياة

كافة.
وبـدأ كـار مـاركس يـنـشـر مـذهبه
الفـلسـفي الذي اسـماه الـتفـسير
ـــــاديــــة ـــــادي لــــلـــــتـــــاريـخ (ا ا
الــتــاريــخـيــة) الــتي هي امــتـداد
ـاديـة الـديـالــكـيـتـدكـيـة ــبـاد ا
الـــــتي بـــــنـى عـــــلـــــيه مـــــذهـــــبه
االقــــتــــصـــــادي الــــذي اســــمــــاه
(االشـتراكيـة العلـمية) تـمييزاً له
عن االشتـراكيـات الـسابـقة وهي
عــنـد اشـتـراكـيـات احالم التـقـوم
عـلى غـير االمل واخلـيـال.. فـيـما
ـذهب ــذهب  بــعـد عــرف هـذا ا

اركسية. الشيوعية ا
وخالصــة مــاذهب الــيه مــاركس
ان الـسـبب الــفـعـال فـي الـتـطـور
الــتـاريــخي وفي حــركــة الـتــقـدم
لــيس اال احلــرب االقــتــصــاديــة
تـلك احلـرب الدائـمـة الـتي المـفر
لــلــمــجــتـــمع االنــســاني مــنــهــا.
فـالـنـظـام الـرأسـمـالي جـاء بديالً
عن الــنــظــام االقــطــاعي عــنــدمـا
ال اهم عنصر من اصبح رأس ا
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يـــؤكــــد ســـيـــادة مـــبـــدأ  وحـــدة
الـسـلـطـات الــعـامـة  في احلـيـاة
التشريعية والدستورية بدال من
مـبــدأ  الــفـصل بــ الــسـلــطـات
ـــــــواد 46 وهـذا مـا أكــــــــدته ا
و 63 و 84 و 86 من الــدســتـور
ــذكــور الــعــراقي لــعـام  2005 ا
ـا ذكـر تـتـبــ احلـقـائق الـتي

تخالف الدستور التالية :
 1-إن مـــــجـــــلس الـــــوزراء هــــو
صـاحب الـسلـطـت الـتـشريـعـية
والتـنـفيـذية مـضـافا الـيه رئيس

اجلمهورية. 
 2-إن مـــــجـــــلس الـــــوزراء هــــو
ـبـاشرة عن اجلـهـة التـنـفـيذيـة ا
الـسـيـاسـة الـعـامـة لـلـدولـة وهو
الذي يـقـترح ويـلـغي مشـروعات
الــقـــوانـــ ويــصـــدر األنــظـــمــة
والــــقــــرارات الــــتي لــــهــــا قــــوة

تشريعية وقانونية .
وهــذا مــا يــخــالف الــفـصـل بـ
السلطات ألن القوان واألنظمة
لم تـــخـــضع لـــتـــصــديـق رئــيس
ـا ـان وإ اجلـمـهـوريــة أو الـبـر
وافـقـة مجـلس الوزراء تخـضع 
فـي الــــــوقـت الــــــذي يــــــجـب من
الـنــاحـيــة الــدسـتــوريـة بــجـعل
األحــكـام والــقـوانــ واألنـظــمـة
مـلزمة في الـعالقات األجتـماعية
الـــتي يــتـــرتب عــلـــيــهــا اجلــزاء
والــعــقـــاب والــثــواب أن تــكــون
األرادة الـــــــــدســـــــــــــتـــــــــوريــــــــة
والتشريعية  كما أعتقد منوطة
ـــجــلـس شـــورى الـــدولــة  او
ـجـمـوعـة مــجـلس الـنـواب  ال 
من األفـــــــراد  أو فـــــــرد واحــــــد
جتـــــتـــــمـع فـي أيـــــديـــــهم هـــــذه

السلطات .
وعـــنــدمــا نــريــد حتــقــيق مــبــدأ
الـفـصل بــ الـسـلــطـات الـثالث
واســتــقاللـــهــا عـــلــيــنـــا إنــاطــة
الــتــشـــريع بــإرادة تــشـــريــعــيــة
واحـدة تـكون هي صـاحبـة األمر
والـنـهي  وان تـكــون لـلـتـشـريع
سـلـطـة مـسـتـقـلـة تـمـثل الـشـعب
وتــــشـــرع الــــقــــوانـــ وتــــراقب
الـسـلـطـات الــسـبب الـذي يـؤدي
الى تنـاسق األحكـام  القـضائـية
حــ يــسـودهــا تـشــريع مــوحـد
وســـــلــــــــــــطـــــة واحــــدة وارادة

موحدة .
كن أن يقـال أن هناك عنـد ذلك 
فــصال بـ الـســلـطـات وبـخالف
ذلك تــســـود وحــدتــهـــا ويــغــيب
الـفـصل بـينـهـا ويـتكـرر الـسؤال
دائـــــمــــــا هل نـــــحـن في وحـــــدة

السلطات أم الفصل بينها ? 
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عـــنــاصـــر االنـــتــاج وبـــديالً عن
االراضي الزراعية التي كان لها
هـــذه الــــقـــيــــمـــة فـي الـــنــــظـــام
االقــــطـــــاعـي. ثم ان الـــــنـــــظــــام
الـرأسـمـالي يـحـمل في احـشاءه
بــذور حـرب اقـتـصـاديـة جـديـدة
بـ الـطـبـقـات وهي حـرب تدور
رحاهـا ب الرأسـماليـ وطبقة
العمال وستؤدي حرب الطبقات
هـذه حتـماً الى ثورة اجـتمـاعية
اخـــرى تـــبـــدأ في الـــدول الــتي
بـلغت شـأناً كبـيراً في الصـناعة
ثـم تــمـــتــد الى الـــدول االخــرى
وهـذه الـثـورة كــمـا كـان يـعـتـقـد
ــجــرد قــيــام مــاركس تــنـــجح 
الـشـعب بـهــا وتـشـكـيل حـكـومـة
ـــلــكـــيــة دكــتـــاتــوريـــة تـــلــغي ا
اخلــــاصــــة من اراض زراعــــيــــة
وادوات انـــتـــاجــــيـــة وفي هـــذه
ـرحله مـرحـلـة الصـراع القـامة ا
ـــكن الـــنـــظـــام االشـــتــــراكي ال
الـــتــمـــسك بـــحـــقــوق االنـــســان
جرد بناء حلدوث الفـوضى و
الـــنــظــام االشــتــراكـي يــتــحــقق
اجملــتـمع اخلـالي مـن الـطـبـقـات
ومـن صـــــراعـــــهـــــا. عـــــنـــــد ذلك
تـستـطيع الدولـة االشتـراكية ان
تـعــتـرف لــلـمــواطـنــ بـحــقـوق
فـــعـــلـــيــــة عـــامـــة الن اجلـــمـــيع
يـسـتـطــيـعـون عـنـد ذلك الـتـمـتع
بالوسائل احلسية التي تمكنهم
من وضـع هـذه احلقـوق مـوضع
الـــتــطـــبــيـق بــفـــعل الـــتــنـــظــيم
االشــتــراكـي لـلــعــمـل واالنــتـاج
وبذلك تـكـون الـثورة هي نـهـاية
العالم الظالم وبداية عهد جديد
ـســاواة والـعـدالـة يـقـوم عــلى ا
ويـــتـــنـــافس الـــنـــاس فـــيه الفي
ـنـفـعـة اخلاصـة بل في سـبـيل ا
سـبــيل مـســتـوى انــسـاني ارفع
يــقــوم عــلى الـثــقــافــة الـفــكــريـة

واخلدمة االجتماعية.
كــان مـاركس يـعـتـقـد ان الـثـورة
االشــتــراكـيــة سـتــظــهـر اوالً في
ـتـطورة صـنـاعيـاً حيث البالد ا
الـــــصــــراع بـــــ الــــطـــــبــــقــــات
البرجوازية وطبقة البرولتياريا
وانـــهـــا ســـتــتـــحـــول الى ثــورة
ـيـة واحلـوادث الـتـاريـخـيـة عـا

الـتـي جـاءت فـيــمـا بـعــد خـيـبت
الــضن ونـاقـضت هــذا االعـتـقـاد
والـثـورة الـشـيـوعـيـة لم تـقم في
بـــريــطــانــيـــا او فــرنــســا او في
ا غيـرها من البالد الغـربية وا
ـية قامت اوالً بـعـد احلـرب العـا
االولـى في الـــبالد الـــروســــــيـــة
ســنــة  1917 وهي بالد لـم تـكن
ــهــدة لــلــدعــوة الــشــيــوعــيــة
ـكن القـول بـأن الـثـورة التي و
قــــامت في الــــبـالد الــــروســــيـــة
) كانـت من نوع بـزعـامـة (لـيـنـ
الــثـورات الـتي اعــقـبت الـهـزائم
الكبرى التي امتلى بها التاريخ
القـد واحلـديث وكانت سـبـباً
الســقـاط كــثـيــر من الــدول الـتي
نـخـرهـا الـفـسـاد عن عـروشـها 
فتلقت امام رعـاياها تبعات تلك
ـــة وجــرائــرهـــا فــبــعــد الــهــز
ـيــة االولى قــامت احلــرب الــعــا
ثورات متفرقة بـقيادات متباينة
فـقد تـولى الـنـازيـون الـثورة في
ـــانــيـــا وتـــولى الــكـــمــالـــيــون ا
الـعـلـمـانـيـون (نـسبـة الـى كـمال
أتـاتورك) امر الـثورة في تـركيا
وتــولى الــهــاشــمــيــون بــقــيـادة
الـشـريـف احلـسـ بن عـلي امـر
الـثـورة الـعـربـيـة الـكـبـرى داخل
احلــجــاز وفي بالد الــشــام عـلى
الــدولــة الــعـــثــمــانــيــة وهــكــذا
اخـتــلـفت االجتـاهـات بـاخـتالف
( الـقيـادات ولو ان فـيالق (لـين
لم تتـسلم زمام االمـر في روسيا
ــا كــان حــتى لــزامـاً ان تــســيـر
البالد عـلى اخلـطـة الـتي سارت

ذهب ماركس. عليها تطبيقاً 
اما بـالنـسبـة لغـيرهـا من الدول
فـأن الـشيـوعـيـة انـتـشـرت فـيـها
بقوة السالح كما هي احلال في
دول اوربــا الــشــرقــيــة وأمـا الن
جمـاهيـر العـمال والـفالح في
تلك الـدول كـانت تفـتـقد الـعيش
الكـر في ظل االنظـمة الـقائـمة
فــيـهــا. كـان مــاركس يـعــتـقـد ان
الــدولــة عـــنــدمـــا تــقـــضي عــلى
لـكية الـفردية تـضع يدها على ا
كل وسـائل االنـتـاج في اجملـتمع
ســـتـــقــــضي عـــلـى الـــطـــبـــقـــات
ــسـاواة والــعـدالـة وسـتــحـقق ا

االجتماعية وهذا لم يحدث نعم
اســتــطــاعت الــدولــة ان تــقــضي
على الـطبقة الـبرجوازية ولـكنها
احـلت مـحـلـهـا طـبـقـة هي طـبـقة
احلـــــكــــــام واعـــــضـــــاء احلـــــزب
الشـيوعي احلـاكم وهذه الـطبـقة
اشد نكـاية على سـابقتـها بكـثير
النها مـلكت كل وسائل القوة في
اجملتمع ابتـداء من سلطة احلكم
ـال فـلم يكن وانـتـهاء بـسـلطـة ا
ثمـة مجال لالفالت من قبـضتها
ولـــذلك لم تــــعـــرف الـــدنـــيـــا في
ـدود الـرهـبة تاريـخـهـا حـكـمـاً 
مـشـدود الوثـاق يـحـول اجملـتمع
الى ســجـن ويــحـــول أفــراداً الى
قـطعـات مسـيرة مـثل ماعرف في

اجملتمعات الشيوعية.
ــاركـســيـة مع ان االشــتــراكـيــة ا
تــغــلــغــلـت في الــعــديــد من دول
الـعـالم اال انـهـا نـتـيجـة لـعـوامل
عـديدة بـدأت في منـتصف الـقرن
الـعـشـرين بـالتـراجع عن الـكـثـير
ـبـاد واالسـس الـتي بـنت من ا

عليها افتراضتها التقليدية.
حـيث جــاء في الــبـيــان الـصـادر
عن اجـتــمــاع مـنــدوبي االحـزاب
الشـيوعيـة والعـمالـية الـذي عقد
في مـوسـكـو  1962 ان االحزاب
الشـيوعـية ضـد تصـدير الـثورة
اركـسيون عن سـياسة وتـخلى ا
رفض الـتــعـاون مـع الـبالد غــيـر
ــــيــــادين الــــشــــيـــــوعــــيــــة فـي ا
االقــتـصـاديه والـسـيـاسـيـة وذلك
بــالـــتــحــول من مــبـــدأ حــتــمــيــة
الصراع ب النظام الشيوعي
ـبــدأ الـذي والـرأســمـالي وهــو ا
بــــنــــيت عــــلــــيه االفــــتــــراضـــات
ـاركـسيـة الـتـقـلـيـديـة كـافة الى ا
االقــرار بــامـــكــانــيــة الـــتــعــايش
الــسـلــمي جتـنــبـاً لـقــيـام حـروب
نوويـة وحلل الـقضـايـا الدولـية
ـفـاوضـات واحـترام عن طـريق ا
حق كل بــلــد بــاخــتــيــار نــظــامه
االجـــــتـــــمـــــاعـي ووفق لـــــهـــــذه
السيـاسة اجلديدة اجته االحتاد
الـسـوفــيـاتي-سـابـــــــــــــقـاً مـنـذ
عـام  1956 الى حتـسـ عالقـته
ــتـحـدة االمــريـكـيـة بــالـواليـات ا
وتـــعـــزيـــزهـــا مع بـــريـــطـــانـــيـــا

وتطـويرها مع اليـابان. كما عدل
عن فــــكــــرة فــــرض الــــنــــمــــوذج
الـــروسي في احـــداث الـــتـــغـــيــر
االجتـماعي الى االعتـراف بتعدد
ـؤديـة الى االشـتـراكـية الـطـرق ا
واالعتراف بالنظام اليوغسالفي
الـذي نـادى بـاشـتـراكـيـة قـومـيـة
خاصة بـكل بلد ورفض ان يربط
االقـــــتــــصـــــاد الـــــيـــــوغـــــسالفي
بــاالقـتــصـاد الـســوفـيــاتي فـكـان
يـــوغـــسالفـــيـــة في ذلـك الـــدولــة
االولـى مـن بــــــــــ دول اوربـــــــــا
الـشــرقـيــة الـتي كــان لـهــا نـظـام
سـيــاسي واقـتـصـادي اشـتـراكي
مـــــخــــــــــتــــــلف عـن الـــــنــــــظـــــام

السوفياتي.
وقـــد اســـتـــمـــرت االشـــتـــراكـــيــة
ــاركــســيـــة بــالــتــراجع الى ان ا
ـة ســـــاحـقـة تـعـرضت الـى هـز
عـام  1990بــانــهــيــار مــؤســسـة
الــنـــظـــام الـــشــيـــوعي الـــروسي
واســــتـــــقالل اجلــــمـــــهــــوريــــات
الــســوفــيـاتــيــة من روســيـا االم.
وتكوينها دولة مستقلة حتى ان
احلــزب الـشــيـوعي عــجـز عن ان
يـنـجح في انـتــخـابـات الـرئـاسـة
عــنـــدمـــا جـــرى الول مـــرة بـــعــد
انهيار االحتـاد السوفياتي هذه
العوامل الداخلية وهناك عوامل
خارجـةه ادت فيـهـا امريـكا دوراً
كـبيراً وصـرفت اموال طـائلة من
اجل حتقيق اهدافها في مقاومة
النفوذ الشيوعي الذي كان يهدد

وجودها .
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ـوضــوع لـكل من ان طـرح هــذا ا
يرغب مـخلـصاً في خـدمة شـعبه
وحتـــــريـــــره من اســـــتـــــعـــــبـــــاد
الــرأســـمـــالـــيـــة االمـــبـــريـــالـــيــة
والية لها والرأسمالية احمللية ا
(طـبــقـة احلــكــام والـســيـاســيـ
اجلـدد) والــتــخــلص من مــبـاد
وايديـولوجيـات غامضـة شاحبة
تــؤمن بـــهــا بـــعض الــعـــنــاصــر
احلـاقــده عــلى احلــيــاة الــعــامـة
واخلـاصــة من خـالل مـســمــيـات
جـــديــــدة يـــجـب مـــقــــاومـــتــــهـــا
واالبـتـعاد عـنـهـا ليـعـيش الـعالم

في امن وسالم واستقرار .

هــائل من الــغــاز والــنـفـط ومـوارد
االرض االخـــرى الى الـــتــنــقـــســيم
والصـراع  وهذا مايـؤكده الروس
ويــتـــعــامـــلـــون بــالـــضــد مـن تــلك

السياسات االستعمارية .
ديــالـــكــتـــيك االضـــداد بــ الــدول
الـــعـــظــمـى واضـــحــاعـــلى االرض
الـــســـوريـــة  وخـــطـــورة ذلك هـــو
ـسلح الـذي سـيمـتد إذا الـتـهديـد ا
مـا حـدث رغم كـونـه مـسـتـبـعـد في
الـــــــوقت الـــــــراهن  الـى ايــــــران 
فـاالصـرار  االمريـكـي بـات يـتـزايد
والـــــــتـــــــغــــــــيـــــــرات في قـــــــرارات
وشـخصـيات صـناع القـرار اصبح
اكــثــر وضـوحــا  فــايــران لــيــست
دولــة ســهــلــة  واحــراق الــشـرارة
ــنـــطــقــة يــعـــني امــتـــداهــا لـــكل ا
والـعـراق لن يـكـون بـعـيـدا عن ذلك
الصراع  وهو البلد الوحيد الذي
وأد االرهــاب كــكـيــانــات مـســلــحـة
ومــــواقـع عــــلى اراضـــــيــــة بــــعــــد
تـضـحـيـات كـبـرى بـشـريـة ومـادية
وهـو مقـبل كـمـا نـأمل عـلى تـعـزيز
وحـــدته الـــوطـــنــيـــة والـــتـــعــايش
الـسلـمي اجملـتمـعي إذا مـاوضعت

روسـيـا بــاصـدقــائـهــا ومـواقــعـهـا
االستـراتـيـجيـة  واي تـفـريط كـما
تـريـد امريـكـا وبـعـض دول الـغرب
واسـرائـيل يـعـني ذلك ان الـنـيـران
ســــتـــــنــــدلع فـي الــــبــــؤر والــــدول
ـنـاطق احمليـطـة بهـا  وهـذا ما وا
اليـــقــــبـــله اي عــــاقل .الـــتــــحـــالف
والصداقة الدائمة مع روسيا التي
اعلـنـهـا الرئـيس الـصـ مـؤخرا 
تـؤكـد بـان مـجـريـات االحـداث لكال
الــقــطــبـ ســيــاســيـا وعــســكــريـا
سـتـكون مـشتـركـة  والصـ تدرك
بـانهـا دولـة مـستـهـدفـة اقتـصـاديا
ـتـحـدة وعـســكـريـا من الـواليــات ا
االمــريــكــيــة واكــثــر من مــرة هــدد
الـرئـيس االمـريـكي تـرامـب الـص
ومــحــاولـــة الــتــضـــيــيق عـــلــيــهــا

اقتصاديا وفي البحر .
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ـنــطـقــة والـعـالم مــعـظم شــعـوب ا
تـؤيــد بـروز الـقـطـبــيـة الـروسـيـة 
لــكـون الــقــطب االمـريــكي الــواحـد
ـنـطـقـة بـاحلروب اشغـل شعـوب ا
والـويالت  وهي بـحاجـة لـقطـبـية
موازيـة لـلقـطـبيـة االمـريكـيـة وهذا
ي مـاحــصل خلـلـق الـتـوازن الــعـا
الــذي ارهق الـغــرب مــثـلــمـا ارهق
دول الــعــالم الــثـــالث  وبــالــتــالي
فروسيـا واعدة اقتصـاديا ومؤثرة
غازيا ونـفطيا وعـسكريا ومـتوقعا
تـــكــنـــلــوجـــيــا الحــقـــا  والبــد من
ـا الـتـعــاطي مع تـلك الــتـحـوالت 
يـــخــدم مــصــالح اجلــمــيع وتــريح
ــتـراكــمـة شــعـوبــنــا من االزمـات ا
ـبرمجـة للـمنـظمات والـصنـاعات ا

االرهابية.
الحظ  بـان الـعـقـلـيـة االمـريـكـيـة ا
التـفكـر في الـوقت الـراهن معـاجلة
نـطقة سـلميا  وهي االزمات في ا
ـنــظـمــات الـرادكــالـيـة تــداور في ا
تشددة وتتعامل مع سالم الدول ا
والـشعـوب على وفق مـايحـقق لها
من مــــكــــاسب ومــــصـــالـح ولـــيس
مــايــعــبــر عـن اســتــقــرار وسالمــة

نطقة . شعوب ا
ســــــــــــــوريـــــــــــــا حتــــــــــــــولـت وفـق
االستراتيجيات الغربية االمريكية
من مـحـاربـة االرهـاب الى اجـتذاب
االرهاب فوق اراضيها  وهي االن
مرشـحة في اجلـبهة الـشمـالية من
ـا حتـتـويه من خـزين اراضـيـهـا 

الـعــالم يــتـغــيـر شــاءت الـقــطـبــيـة
االحــاديـــة أو لم تشء  فـــاالحتــاد
الروسي والـص  اصبحـا قطبي
الــعـالم  شــريـكــان اسـاســيـان في
صـنــنـاعـة االحـداث ومــعـهـمـا دول
الـــــبـــــريــــكـس  من الـــــنـــــاحـــــيــــة
االقـتــصـاديــة وكـذلـك الـعــسـكــريـة
واجلــو سـيــاســيـة  فــعـالم الــيـوم
لـيس هـو مـاسـبـقه من عـالم الـقرن
ــاضـي  وهـذه احلــقــيــقــة يــجب ا
الـتعـامل معـها لـكي يسـود السالم
في الـــــعــــالـم   وغــــيـــــر ذلك فــــان
الـــهــوس واجلـــنــون الـــتــهـــديــدي
ـــعــــادالت  يـــعـــني لــــتـــغـــيــــيـــر ا
بالضرورة التصادمات احملدودة 
أو بـاالحـرى الـلـجـوء لـلـتـفـاهـمـات
ـرشـح عـلـى وفق اخملــاطـر وهــو ا
لعونة التي تسببه تـلك احلروب ا

واالحتالالت االستعمارية .
rKÝË Ÿ«d

مـــــنـــــطـــــقــــــة الـــــشـــــرق االوسط 
ـــنــاطـق االكــثــر وبــاخلـــصــوص ا
حـســاســيــة فـيــهــا  وهي ســوريـا
ايران العـراق ومايتـصل بهما من
جــغــرافــيـات ودول مــرشــحــة لـكي
تــكــون مــركــز الــصــراع والـســلم 
والــتـغــيــيــرات في مــراكــز الــقـرار
االمـــريـــكي في وزارة اخلـــارجـــيــة
ـــركـــزيـــة وبـــعض واخملـــابـــرات ا
ـواقع االخــرى تــاتي لــكي حتـدد ا
اجتــــاهــــ امـــريــــكــــيـــ وهــــمـــا
االنسحاب من االتـفاق النووي مع
طهران والتلويح بـضربة عسكرية
وتـــشــديــد الــصــراع في ســوريــا 
وهـذان العـامالن اخلـطيـران ياتـيا
ــــــشـــــــروع والــــــهــــــدف ضــــــمـن ا
االســـــرائـــــيــــــلي وبــــــعـــــض دول
ــنــطـقــة الــعــربــيــة  وكــلــيــهــمـا ا
ــــصــــالـح االنــــيـــة اليــــخــــدمــــان ا
ـتحدة واالستـراتيـجية لـلواليات ا
ـكـن لـو اســتــخـدم االمـريــكــيــة  
الـــعــقـل الـــســـيــاسـي ان يـــخـــدمــا
واشـنطن اكـثر بـكثـير من الـتهـديد
بـاحلـروب ومن سيـاسـات الـضغط

واحلصارات اجلائرة .
روســيـــا االحتــاديـــة لم تــعـــد تــلك
ي الــذي الـــدولــة والـــقــطـب الــعـــا
ـــصــاحله ومـــنــافــذه يــتـــســاهل 
ـهـمـة بـالـعـالم  كـما الـتـاريـخـيـة ا
لــيس بــاســتـــطــاعــة احــد من دول
ـا فـيـهـا امريـكـا ان تـفرط العـالم 
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هلسنكي

ــائــيـة ــشـاريـع الـوطــنــيــة واال ا
والبنيوية لذلك .

لقـد اصبح جنـون التهـديدات فوق
االرض الـــســوريـــة  يــؤشـــر عــلى
ـنطـقة الى حـالتـ  فـأما تـنزلق ا
صـراعات مـحدودة لـكنـها مـؤثرة 
وامـا يتـغلب الـعقل احلـواري على
ذلك  ويــــســـود الــــسالم وحتــــقق
مـــــصـــــالح اجلـــــمـــــيع  فـــــدعــــوة
االمريـكـيـ مـؤخرا لـروسـيـا  اما
ان تـكـون صـديـقـة أو عـدوة تـؤشر
الرغبة في اللجوء للتهدئة  ودون
ذلك فبـوت قادم لـلرئاسـة الرابعة
 وهـــــــو الـــــــواضـح فـي رفض اي

تهديد وتقسيم للدول الصديقة .
‰ö²Š«Ë ÃUO²Š«

سوريا مركـز الصراع والسالم في
ـنـطـقـة  وعـلى اجلـمـيع ان يدرك ا
إن مـــــرحـــــلـــــة االجـــــتـــــيـــــاحـــــات
واالحتالالت ليست ميسورة مثلما
حـــدث لـــلـــيــبـــيـــا والـــعــراق . وان
اجلـامـعة الـعـربيـة الـتي ترغب في
الـنوم عـلـيهـا ان تـسـتفـيق وتـعـبر
عن مـوقـفـهـا الـواضح والـبيّن وإال
تــصــبح عـلّــةالــشــعـوب الــعــربــيـة
وليس منقذ لهـا . فاالشهر القادمة
ـنــطـقــة  فـامـا سـتــكـون مــعـيــار ا
ـهووسون في الصراعات يتغلب ا
الدموية وهذا اجلـنون بعينه واما
يتغلب العقل احلواري التفاوضي
ســيـــمــا وان اخلــاصـــرة اخلــطــرة
لـسوريـا ونـقـصـد بهـا الـغـوطـة قد
انـتهت بـانـتصـار الدولـة السـورية
وروسيـا وحلفـائهمـا على االرهاب
الــذي يـشـكل اخــطـر مـنـطــقـة عـلى

العاصمة دمشق .


