
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسار- العدد (6)- تموز- یولیو  2017

 

 االفتتاحیة

 هل داعش على وشك األفول؟

كان  من  أهم  النقاط  التي  وردت  في  البیان  االنتخابي  للرئیس  األمیركي  السابق  باراك  أوباما  بعد  " اإلقتصاد  أول
ا  " سحب  القوات  األمیركیة  من  خارج  الوالیات  المتحدة  و  عدم  الزج  بالجیش  األمیركي  بحروب  خارج  أراض
یه  ،و  اإلنكفاء  عن  التدخل  بالقضایا  البعیدة  عن  الوالیات  المتحدة  األمریكیة  ،  و  تخفیض  میزانیة  مكافحة  اإلره

 اب  .

وفق  منطق   و  عندما  بدأ  الحراك  العربي  العفوي  في  تونس  لیمتد  إلى  خارجها  كان  البد،
 المصلحة،  للغرب  و  تحدیداً  أمیركا  من  استغالله  .
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بوابة عبر    ما  إن  وصل  هذا  الحراك  إلى  سوریا

 درعا  حتى  بدا  واضحا  خصوصیة  الحالة  السوریة  و  تعقیدها  مقارنة  بباقي  دول  الجوار  .

توازن  القوة  في  األزمة  السوریة  و  التدخل  اإلقلیمي  و  الدولي  مع  طرفي  الصراع  في  سوریا  جعال  من  هذه  األز
 مة  أكبر  أزمة  منذ  الحرب  العالمیة  الثانیة  إلى  الیوم،  فلم  یستطع  أي  طرف  أن  یهزم  نظیره  رغم  التصعید

 العنفي  و  الجبهات  المفتوحة  ضمن  مدن  مأهولة  .

لكن  كل  هذا  لم  یكن  كافیاً  للتدخل  الغربي  و  األمیركي  بشكل  مباشر  و  كان  البد  لإلرهاب  أن  یتضخم  لیصل  إلى  
 مستوى  أن  یوضع  على  مكتب  الرئاسة  األمریكیة  في  البیت  األبیض  بعد  أن  كانت  سیاسة  الرئیس

 أوباما  االبتعاد  عن  المنطقة  للتركیز على الشرق األقصى لمواجهة الصعود الصیني.

وسوریا  یوم9نیسان  2013  ظهر  تنظیم  داعش  في  العراق
 و  أظهر  بظهوره  قدرة  الغرب  و  أمیركا  و  فروع  المخابرات  الدولیة  و  اإلقلیمیة  على  استغالل  أوخلق  كیانات  
في  منطقتنا  تحول  صیغة  و  كیانات  المجتمعات  إلى  حالة  ال  یمكن  فیها  اإلعتماد  على  قدرة  أفراد  أي  مجتمع  عل

 ى  الحفاظ  على  الكیان  االجتماعي  أو  تفعیل  حمائیة  هویاتیة  في  وجهها  .

فبدا  هذا  التنظیم  كیان  احتمالي  أكثر  من  كونه  كیان  إیدیولوجي  یمكن  مصارعته  سیاسیاً  أو  مقاومته  اجتماعیاً  
 و  فكریا  .

أغرب  ما  یمیز  تنظیم  داعش  أنه  لیس  حصان  طروادة  الذي  عرفناه  و  سمعنا  عنه،  بل  هو  النسخة  المحدثة  من  
حصان  طروادة   یناسب  و  یالئم  كل  من  أراد  أن  یختبئ  به  خصومأ  كانوا  أم  حلفاء  و  ذهب  لیكون  أكثرمن  ذلك

 فحراس  القلعة  هدموا  أبوابها  ألجل  سقوط  مدینة  كالموصل  في  الیوم  العاشر  من  حزیران  عام  2014
   حیث  استطاع  هذا  التنظیم  بمشاركة  أقل  من  ثالثة  آالف  رجل  احتالل  مدینة  المتواجد  فیها  من  الفرقة

 الثانیة  و  الفرقة  الثالثة  و  من  قوى  الشرطة  ما  یقدر  بأكثر  من  خمسین  ألف  رجل  .

قادته   تم  تسلیم  المدینة  لداعش  و  لكن  هذا  األخیر  سماها  " غزوة  " و  أطلق  علیها  اسم  أحد
 القتلى:(  أسد  اهللا  البیالوي)  .

هنا  كان  البد  للغرب  من  أن  یتدخل  " للقضاء  على  اإلرهاب  " فكانت  الضربات  الجویة  لطائرات  التحالف  في  
 سوریا  في  آب  عام  2014 بناء  على  القرار  2170 .

 و  بعد  ما  یقارب  العام  كان  التدخل  الروسي  بناء  على  طلب  دمشق  لمحاربة  اإلرهاب  أیضا  .

 رغم  كل  هذا  كان  داعش  " تتمدد  "  و  تسیطر  على  مساحات  أكبر  .

لم  نثق  بالغرب  األمبریالي  یوما  و  ندرك  أن  تلك  الدول  ال  تهتم  لقضایا  التنمیة  و  العدالة  و  المواطنة  ( كما  ظهر  
 ذلك  في  مشاریع  الدساتیر  التي  قدمت  لسوریا   على  سبیل  المثال  ال  الحصر  )  لكنهم  یستیقظوا  للتخیالت
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الهوسیة  لتنظیمات  مارقة  فداعش  لم  تستطع  تحصیل  أي  نوع  من  أنواع  الهیمنة  اإلجتماعیة  ( بحسب  انطونیو  
 غرامشي  ) .

أي  أن  داعش  لم  تحقق  أي  مكسب  اجتماعي  أو  سیاسي  و  أسلوبها  في  القتل  و  الترعیب  و  الترهیب  سبب  نفور
ملیشیا تفضیل     اً  و  تمرداً  ضدها  لم  یكن  مدعوماً  دولیاً  إالباتجاه  األكراد  و  هذا  مایقود  إلى  سؤال  كبیر:لماذا  تم

 كردیة على جیش عضو في حلف الناتو  ؟!.....

أراد  األمیركي  أن  یثبت  إبرة  فرجاره  لرسم  الدوائر  و  كان  اإلختیار  األنسب  له:األكراد  كموقع  و  كجماعة  ألنهم
 األكثر  حاجة  للدعم  و  األكثر  قابلیة  للتعاون  و  باألجر  األدنى  بسبب  ضعفهم  و  العداء  المتبادل  مع  الجوار   باإل
ترافق  بخالف ( مما    ضافة  النقالب  سیاسة  اوباما  على  االخوان  المسلمین  منذ  عام  2013

أمیركي  مع  التركي)، فرأى  األمیركي  بأكراد  سوریا  كیان  متجانس  غیر  مطیف  لم  تنجح  فئات  مدعومة  من  ت
ركیا  و  غیرها  في  شق  صفوف  األكراد  فصاروا  الكیان  الوحید  القادر  على   التنظیم  و  اإلستقرار  السیاسي  و  ال

 أمني  .

احتلت  داعش  مدن  بأكملها  و  سارت  مئات  الكیلومترات  في  الصحراء  و  لم  یعترضها  ال  تحالف  و  ال  نظام  و  ال
 قوات  روسیة  لكنها  تهزم  في  أیلول  2014بمعركة  عین  العرب  ألول  مرة  و  في  یوم  18 كانون  الثاني

 2015 تقر  داعش  و  تعترف  بالهزیمة  أمام  وحدات  الحمایة  الكردیة  .

 األكراد  الوحیدون  الذین  وثقوا  بالسماء  حیث  لم  تقلع  اي  طائرة  لضربهم  منذ  أن  حملوا  السال  .

 العد  التنازلي  لداعش:

كانت  المسألة  الشرقیة  في  القرن  التاسع  عشر  الذریعة  لتدخل  القوى  االمبریالیة  في  منطقتنا  .هذه  " المسألة  ال
 شرقیة  " مستمرة  في  أشكال  أخرى  كتنظیم  داعش  مثالً  .

یبدأ  االن  ضرب  داعش  بشكل  فعلي  و  حقیقي  حیث  تم  تحریر  الموصل  ،و  الرقة  قاب  قوسین  أو  أدنى،  لكن  ال  
 یمكننا  أن  نتساءل:  ماذا  بعد  داعش  ؟   داعش  لیست  الحكم  الملكي  في  فرنسا  او  الحزب  الشیوعي السوفیاتي  .

داعش  كیان  وظیفي  ما  أن  یتم  وظیفته  حتى  ینتهي  أو  یرحل  أو  یتبخر  . ما  حصل  بوجود  داعش  سیستمر  و  یبق
ى  . تم  تحدید  النفوذ  األمیركي  و  الروسي  و  مناطق  نفوذ  كل  منهما  و  تم  تثبیت  القواعد  العسكریةفي  سوریا  بر

 ا  و  بحراً 
لهما،   الغرب  لم  یعد  یرى  أن  رحیل  األسد  أولویة  بل  على  العكس  سمعنا  من  بعض  مسؤولیهم  أن  األسد  الوحي

 د  الضامن  لوحدة  سوریا  و  ال  بدیل  له  او  عنه  ،   القوى  السیاسیة  بغالبیتها  لم  تعد
 مستقلة  فهي  تتبع  لدول  اقلیمیة  أو  دولیة  و  تعمل  بأجندات  تلك  الدول،

تفتیت  البنى  التحتیة  و  الحالة  اإلجتماعیة  ،تدهور  اقتصادي  محلي  و  انتعاش  اقتصاد  بعض  الدول  جراء  بیع  اال
 سلحة  بملیارات  الدوالرات  ،كل  ذلك  یدل  على  أن  هذا  التنظیم  أدى  بنجاح  مهمته  و  واجبه  الوظیفي  .

ال  ندري  قد  یكون  هناك  له  مهمات  أخرى؟!!  ..أم  سیتم  إنهاء  هذا  التنظیم  رغم  أنه  أدى  المطلوب؟ و  في  الحالتي
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ن  یبقى  السؤال  األهم  و  المطروح  أمامنا  كسوریین  ما  هو  مشروعنا  للمرحلة  القادمة  التي  یجب  أن  تكون  مرح
 لة  تحرر  وطني  و  بناء  دولة  المواطنة  في  بلد  ال  هیمنة  لألجنبي  ،عبر سفاراته وقواعده،علیه؟!
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 ورثة داعش

 
 یكثر الحدیث الیوم عن من یرث داعش في سوریا.

 هذا الكالم فیه افتراض قطعي بأن داعش على فراش الموت وإن -الورتة- یجب ان توزع فاإلرادة
 األمریكیة واالتفاق الروسي األمریكي یؤكد إرادة صلبة في محاربة هذا التنظیم، وفرضًا، القضاء علیه.

 لالجابة على هذا السؤال والبحث فیه أوال یجب علیا القبول بهذا الفرض اي االرادة االمریكیة في وارد
 القضاء كلیا على التنظیم في سوریا.

 حسنا الیوم في سوریا من یحارب داعش:

 أوال : قوات سوریا الدیمقراطیة بمساندة ودعم امریكي وقوات التحالف

 ثانیا:  قوات النظام والملیشیات التابعة له ومن خلفها روسیا

 وهنا البد من الذكر ان المعارضة المسلحة غائبة عن هذه الساحة كلیا ألسباب قد تكون لعدم الرغبة او
 القدرة على محاربة هذا التنظیم اإلسالمي المتشدد او لعدم رغبة أي من االطراف الداعمة (امیركا,

 روسیا) بدعم هذه المعارضة المسلحة التي تفتقد للتنظیم او للعقیدة المضادة ل داعش

 إذا لم یبقى في هذا المضمار إال األكراد  وقوات النظام.

 األحداث األخیرة في شرق حلب وعلى تخوم الرقة تثبت فعالیة األكراد ونجاحهم في محاربة داعش
 ونجاحهم في تحریر الكثیر من المناطق من قبضة التنظیم, النجاح اآلخر الذي حققوه هو قدرتهم على
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 اقناع الكثیر من العرب باالنتساب لهذه القوات في محاولة لتخطي نقطة ضعفهم االساسیة وهي الرفض
 الشعبي والعشائري لهم في المناطق العربیة المستعدین لقبول عودة النظام على أن یقبلو بحكم كردي

 علیهم ویبدو انهم حققوا الكثیر من النجاحات في هذا المجال وخصوصا في منبج, ولكنهم سوف یكونوا
 مضطرین أیضا في بعض المناطق األخرى ل تسلیمها ل قوات النظام في حال حدوث تدخل تركي في

 سوریا وهذا احتمال یناقضه عدم قبول روسي امریكي به...

 النظام وقواته وبدعم روسي من جهتهم ایضا حرروا الكثیر من المناطق في حلب وتخوم الرقة وتدمر
 ویتم التحضیر لحملة كبیرة إلى دیر الزور والرقة وهذا إن تم فلن یعطي مجاال للشك إن الوریث األكبر
 لداعش والمستفید األول من زوال حكم هذا التنظیم هو النظام وسیرث النظام مناطق شاسعة من سوریا
 كان قد فقدها خالل األحداث نتیجة غیاب أي دور للمعارضة في التخلص من داعش ونتیجة عدم قدرة

 األكراد تماما على الحكم في المناطق العربیة.

 وهذا األمر یبقى رهنا بمدى جدیة االتفاق الروسي األمریكي لیس على محاربة هذا التنظیم فقط بل على
 القضاء علیه وازاله حكمه تماما في سوریا وخصوصا مع الحسابات األمریكیة الجدیدة مع ترامب

 الساعیة بجدیة للتخلص من الدور االیراني المتنامي في المنطقة والذي سوف یتعاظم أكتر في حال نجاح
 النظام وملیشیاته في التخلص من داعش وكسب الحصة األكبر من  -الورتة-

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 القانون الدولي االنساني  --

 (قسم الدراسات في الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي)

 ان محاوالت جعل آثارالحروب التي یخوضها االنسان اقل فظاعة وضبطها والتخفبف من ویالتها قدیمة
 جدا ، حیث ان الفالسفة والمفكرین والدیانات من اقدم العصور قد دافعوا  عن السالم وجاهروا بضرورة

 الغاء الحروب من حیاة االنسان ، ومن ثم انتقلت هذه المحاوالت من افكار الفالسفة والدیانات الى
 السیاسیین و العسكریین وقادة الدول ، حیث سعوا الى تقنین الحرب وتنظیمها والحد من اثارها  حتى تم

 حصرها في الحرب الدفاعیة وحدها في میثاق االمم المتحدة .

 ویعتبر الفقهاء ان قواعد القانون الدولي االنساني قدبمة وهي اقدم من البالغ االمریكي المشهورحول
 قواعد الحرب البریة لعام 1863 من اتفاقیة جنیف الخاصة بتحسین احوال جرحى الحرب لعام 1864

 وحتى والدة فكرة الصلیب االحمر عام 1859 ، اما االسالم  فقد كانت قواعده صریحة في هذا
 الموضوع ، فقد جاء في روایة مالك في "الموطأ" عن یحي بن سعید انه : عندما بعث الخلیفة ابو بكر

 جیوشا" الى الشام فقد اوصى یزید بن ابي سفیان بعشر وصایا : ال تقتل امرأة وال صبي  وال كبیرا" وال
 هرما" والتقطعن شجرا" مثمرا"، والتخربن عا مرا" ، وال تعقرن شاة وال بعیرا اال لمأكلة ، وال تحرقن

 نخال"والتغرقنه ، والتغلل وال تجبن .وكذلك امر االسالم بالرفق باالسىیر في زمن الحرب ، وكان
 النبي العربي حریصا" على الرفق باالسیر والوصیة به ، وكان یقول : استوصوا باالسارى خیرا"، كما
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 اوصى الرسول اصحابه یوم بدر ان یكرموا االسرى ، فكانوا یقدمونهم على انفسهم عند الطعام . اما في
 القرن ا السابع عشر عندما ظهرت اول قواعد القانون الدولي ا ال نساني، لم یكن هناك قیودا" على

 اسالیب القتال بین الدول المتحاربة سوى بعض القیود ، التي ارتضى بعض المحاربین اختیارا" منهم ان
 یطبقوها على تصرفاتهم ،كوقف اعمال السلب و النهب في المدن ومنح النساء واالطفال نوعا" من

 الحمایة ، ثم تواترت وتكاثرت االراء المؤیدة للتقید ببعض القواعد االنسانیة في القتال ، من اجل التقلیل
 من وحشیة الحروب . وكان غروشیوس اول من دعا في كتابه المعروف " قانون الحرب و السلم "

 1623 ـ 1624 الى مراعاة بعض القواعد التي تضبط سلوك المتحاربین على ضوء التجربة المفزعة
 لحرب الثالثین عاما" الدینیة التي اجتاحت اوروبا ، حیث اعتبر " غروشیوس " انه ال یصح قتل

 المهزوم اال في الحاالت اال ستثنائیة الخطیرة ، كما انه ال یجوز تدمیر الملكیة اال السباب عسكریة
 ضروریة .كان الراء الفقهاء مثل غروشیوس وغیره ووالدة الدولة الحدیثة واال عتماد على القوات

 النظامیة التي تخضع الوامر وقوانین تسنها الدولة ولالفكار االنسانیة والدینیة المتعلقة بهذا الموضوع
 االثر الكبیر في تدوین احكام القوانین التي تسعى الى انسنة الحرب ، لكن معظم المؤرخین المهتمین

 بالقانون الدولي االنساني اعتبروا ان البالغ الصادر عن وزارة الدفاع االمریكیة عام 1863 هو نقطة
 البدایة في تطور مفهوم اانسنة الحرب ، حیث قضى هذا المرسوم بلزوم معاقبة الجرائم التي ارتكبت
 اثناء حرب االنفصال للوالیات الجنوبیة1861-1865 ، ثم جاءت اتفاقیة جنیف لعام 1864لتحسین

 احوال الجرحى في الحرب ، وثم تالها دستور االتحاد السویسري عام 1874الذي نصت المادة الثانیة
 عشر منه على تخویل المحكمة االتحادیة النظر في الجنایات و الجنح الموجهة ضد قانون البشر ،

 وتعتبر اتفاقیة جنیف لعام 1864 تطورا"كبیرا" في شأن انسنة الحرب مع  انها لم تتضمن عقوبات
 محددة لمعاقبة الجرائم الواردة فیها ، وجاءت فكرة معاهدة جنیف لعام 1864 من شخص سویسري
 یدعى " هنري دونان " الذي شهد ما تركته حرب " سولفرینو"في ایطا لیا ـ التي اندلعت بین جنود

 نابلیون الثالث وجیوش ما كسیمیلیان النمساوي عام 1859 ، من اثار مدمرة وصور الجرحى الذین
 یموتون دون عنایة او اسعاف وهم یستنجدون وال منجد . وقد دعا " دونان " الى انشاء جمعیات ال
 سعاف الجرحى في الحروب وقد زار برلین وبتروغراد وفیینا و میونخ وباریس حیث اقنع نابلیون

 الثالث بدعوته وكانت محصلة جهوده عام 1864 موافقة ست عشر دولة واربع جمعیات انسانیة على
 السیر في مشروعه الرامي الى انشاء لجنة انسانیة ، وقد عقد مؤتمر غیر رسمي لهذه الغا یة في شهر
 تشرین االول من تلك السنة غایته اسعاف الجرحى حین ال تكون الخدمات الصحیة العسكریة كافیة ،

 وتقرر قبول المتطوعین من الممرضین في ساحات القتال بموافقة السلطات العسكریة، على ان یحملوا
 قطعة قماش ابیض علیه رسم لصلیب احمر ، لم یكن لهذا القرار اي قوة الزامیة ، بعد ذلك قامت فرنسا

 بمبادرة الى عقد مؤتمر دولي في بیرن بسویسرا ، ووافق االتحاد السویسري على توجیه الدعوة الى عقد
 مؤتمرفي 8اب عام 1864 حیث توصل المؤتمرون الى عقد اتفاقیة في 12اب 1864 دعیت باتفاقیة "

 تحسین حالة العسكرین الجرحى ". وبعد عقد هذه االتفاقیة حدثت حروب كثیرة في اوروبا مثل حرب
 "شلزویغ "  في عام 1864وحرب بروسیا ضد النمسا عام 1866 وحرب فرنسا ضد بروسیا عام

 1870 ، وكانت هذه الحروب مناسبة الدراك النواقص التي اعترت اتفاقیة عام 1864 ، حیث تمت
 الدعوى الصالح هذه النواقص ، حیث توجهت االطراف الدولیة المعنیة الى عقد معاهدة في الهاي عام
 1899 وتلتها اتفاقیة جنیف لعلم 1906 ، حیث اهتمت اتفاقیة جنیف بالحرب البریة واعتنت بضحایاها
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 واوجبت احترام العسكریین و المرضى ومعالجتهم بغض النظر عن جنسیاتهم من قبل سلطات الدولة
 التي وقعوا في قبضتها ، ثم عقدت اتفاقیة جدیدة في الهاي عام 1907 تضمنت وجوب تطبیق قواعد
 جنیف لعام 1906 على الحرب البحریة ایضا". وقد وقعت الدولة العثمانیة على اتفاقیة عام 1864
 واالتفاقیات التي تلتها ، ولكنها ابدت تحفظا" بشأن استعمال الهالل االحمر بدال " من الصلیب وتمت
 الوافقة على ذلك ، ثم طالبت ایران بأن یقبل شعار االسد والشمس ، كما طالبت سیام(تایالند) بقبول

 الشعلة البوذیة ، اما الصین والیابان فلم تجد في شعار الصلیب االحمر اي بأس في ذلك طالما انه مشابه
 لعلم سویسرا ولیس له اي معنى دیني ، ونصت اتفاقیة جنیف لعام 1906 على حمایة جمعیات

 المتطوعین المعترف بها والمصرح لها من جانب الحكومات ، على ان تخضع للقوانین واالنظمة
 العسكریة وعلى ان تقدم قوائم بالقتلى الى الجانب االخر بواسطة الصلیب االحمر وعلى ضرورة حمایة

 الجرحى والقتلى من السلب و سوء المعاملة ، والزمت هذه االتفاقیة الدول الموقعة علیها بأن تحمي
 شعار الصلیب االحمر من سوء االستعمال بنصوص جزائیة تضعها قوانینها الوطنیة ، واوصت الدول

 الموقعة علیها على ان تعاقب جزائیا" افعال السلب وسوء المعاملة المرتكبة على جرحى الجیوش
 ومرضاها . في عام 1929 عقد مؤتمر دبلوماسي في جنیف قام بتوقیع ثالث اتفاقیات خاصة بحمایة

 ضحایا الحرب من العسكریین وهي : 1 ـ االتفاقیة االولى : خاصة بتحسین احوال الجرحى والمرضى
 من القوات المسلحة في المیدان ، وقد جاءت تعدیال "لالتفاقیات الخاصة بهم من قبل وهي اتفاقیة جنیف
 لعام 1864 وتعدیالتها في عام 1906 . 2 ـ االتفاقیة الثانیة  : وهي خاصة بتحسین حالة الجرحى و

 المر ضى و الغرقى من القوات البحریة ، وقد جاءت تعدیال" التفاقیتي  الهاي لعام 1899 وعام
 1907. 3 ـ االتفاقیة الثالثة : وهي خاصة بمعاملة اسرى الحرب ، وتضمنت نصوص اتفاقیات الهاي

 الخاصة باسرى الحرب لعامي 1899 و1907 . وعندما اندلعت الحرب العالمیة الثانیة وا لمآ سي التي
 ارتكبت بها  تقرر اجراء مفاوضات على مستوى عا لمي لمواجهة هذه النكبات و المآسي للحد منها  ،

 حیث عقدت اتفاقیات  جنیف االربع لعام 1949 حیث تولت ضمان الحقوق االنسانیة في فترات الحرب
 ، االتفاقیة االولى : الخاصة بتحسین اوضاع الحرحى و المرضى من افراد القوات المسلحة في المیدان
 ، االتفاقیة الثانیة : خاصة بتحسین اوضاع جرحى ومرضى القوات المسلحة البحریة ، االتفاقیة الثالثة :
 خاصة بمعاملة اسرى الحرب ، االتفا قیة الرابعة : خاصة بحمایة المدنیین اثناء الحرب  وتتضمن هذه

 االتفاقیات التي تعرف بقانون  " جنیف " القسم االعظم من قوانین الحرب والقواعد الخاصة با الشخاص
 ، اما القواعد الدولیة المنصوص علیها في اتفاقیتي الهاي لعام 1899 و1907وفي بروتوكول جنیف

 عام 1925 الخاصة بمنع استخدام االسلحة الخانقة والسامة واالسلحة الجرثومیة فلم تلغى ، حیث
 مازالت ساریة المفعول . و مع ذلك فقد تم خرق كل االتفاقیات المنوه عنها  أعاله اثر اندالع حروب
 فاقت بضراوتها كل الحروب السابقة  وخاصة الحرب الكوریة وحرب فیتنام وحروب اخرى ، لذلك

 برزت اهمیة تطویر وتدارك النواقص التي حصلت باالتفاقیات السابقة حیث بذلت جهود من اجل
 تطویرها  وكانت اهم هذه الجهود  اللجنة الدولیة للصلیب االحمر ، حیث عقد في فینا عام 1965

 المؤتمر الدولي العشرون للصلیب االحمر وقد اصدر القرار رقم  28 حث فیه اللجنة  الدولیة للصلیب
 االحمر على ضرورة تطویر وتنمیة القانون الدولي االنساني ، وفي ایار من عام 1968 دعا مؤتمر
 االمم المتحدة الخا ص بحقوق اال نسان المنعقد في طهران االمین العام لالمم المتحدة الى ان یجري

 اتصاالته مع اللجنة الدولیة للصلیب اال حمر من اجل اعداد الدراسات الخاصة بهذا الموضوع ، وفي
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 ایلول 1968 ابلغت اللجنة الدولیة للصلیب االحمر ممثلي جمعیات الهالل و الصلیب االحمر واالسد
 والشمس الحمراویین الوطنیین انها تقوم باعداد دراسة جدیدة حول تأكید وتطویر القانون الدولي

 االنساني المطبق في النزاعات المسلحة ، وكان االتجاه هو عدم المساس باتفاقیات جنیف االربع ،
 واالصح هو اضافة بروتوكوالت جدیدة تلحق بهذه االتفاقیات و تكمل احكامها ، وفي ایلول عام 1969

 اصدر المؤتمر الدولي الحادي والعشرون للصلیب االحمر المنعقد في استنبول  قرار رقم 13 وقد
 اوصى فیه اللجنة الدولیة للصلیب االحمر بالعمل بالنشاط الالزم لمتابعة جهودها الخاصة لوضع مشروع
 القواعد التي تكمل القواعد القائمة حالیا"للقانون الدولي االنساني ، كما اوصى المؤ تمر اللجنة بان تدعو
 الى عقد مؤتمر خبراء حكومیین للتشاور من اجل اعداد هذه القواعد ، واعدت اللجنة صیاغة لمشروعي
 بروتوكولین  ، قامت بارسالهما الى الدول المدعوة لالشتراك في مؤتمر الخبراء الحكومیین الذي انعقد

 في المدة من 24 ایار الى 12 حزیران 1971  وناقشت هذین المشروعین وهما : 1 ـ مشروع
 البروتوكول االول الذي جاء مكمال" الحكام اتفاقیات جنیف االربع وتضمن الحمایة الخاصة بالمنازعات

 المسلحة الدولیة  . 2 ـ مشروع البروتوكول الثاني الذي جاء مكمال"لنص المادة الثالثة المشتركة من
 اتفاقیات جنیف االربع وتضمن احكام الحمایة الخاصة بالمنازاعات غیر الدولیة . اما على صعید االمم
 المتحدة فقد اصدرت الجمعیة العامة لالمم المتحدة قرارها رقم 3032 لعام 1972 بشان احترام حقوق

 االنسان في المنازعات المسلحة ، وقد حثت الجمعیة العامة في هذا القرار جمیع الحكومات كما دعت
 اللجنة الدولیة للصلیب االحمر لالستمرار في المحاولة بو اسطة المشاورات لتحقیق تقارب بین مواقف
 الحكومات لضمان تبني المؤتمر الدبلوماسي الذي اعلن االتحاد السویسري عن استعداده لدعوته ، ومن

 جهة اخرى قدم مشروعا البروتوكولین المشار الیهما الى الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر الصلیب
 االحمر المنعقد في طهران عام 1973 ، حیث لقي عمل اللجنة الدولیة للصلیب االحمر في اعدادهما

 والسیر بهما قدما الدعم الكبیر من المجتمع الدولي وقد استجاب مجلس االتحاد السویسري لقرار الحمعیة
 العامة لالمم المتحدة سابق الذكر ، حیث قام بتوجیه الدعوة للدورة االولى للمؤتمر الد بلوما سي المنتظر

 وذلك باعتبار سویسرا الدولة المودعة لدیها اتفاقیات جنیف االربع لعام 1949 ، وانعقد هذا المؤتمر
 الربع دورات  أعوام 1974  و1975 و1976 و1977 وتكللت اعمال مؤتمر عام 1977 بالنجاح

 بحضور 109 دول حیث صدر عن المؤتمر نتیجة دوراته االربع الوثیقتان التالیتان : 1 ـ الملحق "
 البروتوكول " االضافي التفاقیات جنیف الموقعة في 12 اب 1949 بشأن حمایة ضحایا النزاعات

 المسلحة الحربیة ویقع في 102 مادة وملحقین ـ 2 ـ الملحق " ا لبروتوكول " االضافي التفاقیة جنیف
 الموقعة في 12اب عام 1949  بشأن  حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة ویقع في 28 مادة

 ، واصدر المؤتمر الدبلوماسي في هذه الدورة ـ 1977 ـ مجموعة من القرارات " التوصیات " من
  اهمها القرار رقم 21 بشأن نشر القانون الدولي االنساني المطبق في النزاعات المسلحة .

 تضمنت االتفاقیات اال نسانیة الدولیة االربع لعام 1949 ، الول مرة تعدادا" للجرائم الخطیرة  <
 االنتهاكات الجسیمة > التي التزمت الدول الموقعة علیها بسن تشریع لمعاقبتها كما الزمت على هذه

 الدول معاقبة ایة جریمة اخرى من جرائم القانون الدولي ولو لم یرد لها ذكر في هذا التعداد ، والجرائم
 الخطیرةهي 13 جریمة ورد النص علیها في المادتین 50 و53 من االتفاقیة االولى والمادتین 44 و51
 من االتفاقیة الثانیة والمادة 130 من االتفاقیة الثالثة والمادة 147 من االتفاقیة الرابعة  ، وقد صنفت هذه

 الجرائم في الفئات التالیة : أ الجرائم الواردة في االتفاقیات االربع : 1 ـ القتل العمد 2 ـ التعذیب 3 ـ
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 التجارب البیولوجیة 4 ـ احداث االم كبرى مقصودة 5 ـ ایذاءات خطیرة ضد السالمة الجسدیة والصحیة
 6 ـ المعاملة غیر االنسانیة

                                         ب ـ الجرائم الواردة في االتفاقیات الثالث االولى 7ـ تخریب االموال
 وتملكها بصورة التبررها الضرورات العسكریة .

                                         ج ـ جرائم وردت في االتفاقیتین  الثالثة والرابعة 8 ـ اكراه شخص
 على الخدمة في القوات المسلحة العسكریة لدولة عدوة لبالده 9 ـ حرمان شخص محمي من حقه في
 محاكمة قلنونیة حسبما تفرضه االتفاقیات الدولیة 10 ـاقصاء االشخاص ونقلهم من اماكن تواجدهم

  بصورة غیر مشروعة 11 ـ االعتقال غیر المشروع 12 اخذ الرهائن

 د ـ جریمة وردت في االتفاقیتن االولى والثانیة 13 سوء استعمال علم الصلیب االحمر او الشارات او
 االعالم المماثلة . ویرى بعض الفقهاء ان هذه الجرائم یجب ان تكون على سبیل المثال ولیس الحصر

 باعتبار ان هناك جرائم كثیرة ارتكبت بحق االنسان خالل النزاعات التي تلت توقیع هذه االتفاقیات ، وقد
 تولى الملحق االول الذي اقره المؤتمر الدبلوماسي في دورته الرابعة مهمة التصنیف هذه في مادتیه 11

 و85 وبموجبها اضحت االنتهاكات التا لیة جرائم خطیرة  او انتهاكات جسیمة وذلك اذا ارتكبت عن
 عمد وسببت الوفاة او اذى بالغا" 1ـ جعل السكان المدنیین هدفا"للهجوم 2 ـ شن هجوم عشوائي على

 السكان المدنیین والمنشأت 3ـ شن هجوم على االشغال الهندسیة التي تحوي قوى خطرة 4 ـاتخاذ
 المواقع المجردة من وسائل الدفاع او الناطق المنزوعة السالح هدفا" 5 ـاتخاذ شخص "ما "هدفا"

 للهجوم عن معرفة بانه عاجز عن القتال 6 ـ قیام دولة االحتالل بنقل بعض سكانها المدنیین الى
 االراضي التي تحتلها او ترحیل كل او بعض سكان االراضي المحتلة داخل نطاق تلك االراضي 7 ـ كل

 تأخیر ال مبرر له في اعادة اسرى الحرب او المدنیین الى اوطانهم 8 ـ ممارسة الفصل العنصري <
 االبا رتهاید > او غیره من االسالیب المبنیة على التمییز العنصري 9 ـ شن الهجمات على االثار

 التاریخیة واماكن العبادة والتي تمثل التراث الثقافي او الروحي للشعوب . على ان اهم ما اضافه الملحق
 االول التفاقیات جنیف االربع هو ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 85 اذ اعتبر االنتهاكات الجسیمة

  او الجرائم الخطیرة لالتفاقیات وللملحق بمثابة جرائم حرب مع عدم االخالل بتطبیق هذه المواثیق .

 بناء على سابقتي نورمبرغ وطوكیو توجد اربع جرائم كبرى ال یعاقب القانون الدولي علیها فقط بل
 یخضع مرتكبوها لالختصاص القضائي الدولي وهذه الجرائم هي : 1 ـ الجنایات ضد السالم 2 ـ جنایات
 الحرب 3 ـ الجنا یات ضد االنسانیة 4 ـ المؤامرة الرتكاب واحدة من الجرائم الثال ث السابقة . بالنسبة
 لجنایات الحرب فلها وضع خاص في اعتبارات القانون الدولي ، وهي بالتعریف هي التي ترتكب ضد

 قوانین الحرب  وعرفت المادة 6/ب من الئحة نورمبورغ هذه الجنایات بأنها : "االعمال التي تشكل
 انتهاكا" لقوانین واعراف الحرب" ، واجمع ممثلو االتهام في محاكمات نورمبورغ على تعریف جنا یا

 ت الحرب بأنها " االفعال التي ارتكبها المتهمون بالمخالفة لقوانین واعراف الحرب ، واالتفاقیات الدولیة
 والقوانین الجنائیة الداخلیة والمبادىء العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كل الدول المتمدنة "  ،

 وقد اوجبت اتفاقیات جنیف االربع على الدول الموقعة ان تعدل تشریعاتها لمعاقبة مرتكبي هذه االفعال ،
 وقد عمدت بعض الدول الى انجاز هذا التعدیل < المانیا وایطالیا ،  وهولندة وضعت فقرة عامة في
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 قانون العقوبات العسكري الصادر في عام 1952 ، وسویسرا .....اخ > غیر ان كثیر من الدول لم
 تفعل ذلك مع انها التزمت بوجوب تعدیل التشریعات ، او اصدرت تشریعات معینة غیر ان محاكمها لم

 تتقید بها ، اوان احكام هذه المحاكم الغیت بقرارات من المراجع العسكریة العلیا ، وهذا ما حدث وما
 یحدث بصورة منتظمة في " الكیان الصهیوني " فبعد التوقیع على ملحق عام 1977 حكم على ضابط
 اسرائیلي اتهم بالتعذیب وقتل اربعة من اسرى الحرب اثناء االجتیاح االسرائیلي عام 1978 . غیر ان

 الجنرال رافائیل ایتان رئیس االركان العامة الغى الحكم وعفى عن مجرم الحرب االسرائیلي . بالمقا بل
 لذلك هناك احكام صدرت عن مجالس الحرب البلجیكیة( منشوران في المجلة البلجیكیة للقلنون الدولي
 عام 1975 ): حكم اول صدر عن مجلس حرب بروكسل على عسكري بلجیكي قتل امرأة في زائیر

 عام 1965 واعتبر فعله غیر مقبول وال مبرر له ال انسانیا وال عسكریا وال قانونیا وانه یشكل انتهاكا
 صارخا لقوانین الحرب وعادتها ، وهنا البد من ذكر المفارقات الكثیرة التي تحیط بالقانون الدولي

 االنساني منها عدم وجود مرجع قضائي جزائي دولي یحاكم جرائم الحرب ، اال في الحاالت التي یقع
 فیها مرتكبوها في قبضة العدووفي هذه الحلة یصبح هذا العدو خصما وحكما   او في قبضة دولة تسمح
 قوانینها الجزائیة بمعاقبة مجرمي الحرب  بغض النظر عن جنسیاتهم وعن كونها هي طرفا في النزاع
 المعني اوال . اما بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة وهي المرجع القضائي الرئیس في االمم المتحدة فلیس

 في اتفاقیات جنیف االربع لعام 1949 وال في الملحق لعام 1977 نص على منح محكمة العدل الدولیة
 حق النظر في النزاعات الناشبة عن تطبیق هذه الوثائق ، فا ختصاص هذه المحكمة ال ینعقد اال برضا
 الخصوم  ’ كما ان احكامها ال تنفذ جبرا سوى من  قبل مجلس االمن ، وقلما حصل نزاع في العالم لم
 تكن اي من هذه الدول الكبرى حلیفة الحد االطراف او متورطة فیه مباشرة وما یحق للدول الكبرى

 وخاصة االعضاء الدائمین في مجلس االمن ال یحق لغیرهم < مثال في الحرب الكوریة  وحرب فبتنام
 كانت الوالیات المتحدة طرفا رئیسیا فیها وقامت قواتها بارتكاب ابشع جرائم الحرب ، وال ننسى القاء

 الوالیات المتحدة لقنابلها الذریة على الیابان 1945 ومع ذلك   لم  یالحق احد من مجرمي الحروب هذه
.< 

  واذا اردنا ان نتوصل الى خالصة لما سبق البد من ان نؤكد على  ان القانون االنساني بكل التطور
 االیجابي الذي قدمه  على االصعدة القانونیة وحمایة االنسان في النزاعات البشریة ، فان الحل هو في

 امكنة اخرى ایضا با لعمل على انهاء النزاعات والحروب من حیاة االنسانیة والغاء اسباب هذه الحروب
. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الحركة الشیوعیة السوریة وأسئلة المصیر . مسار الحزب الشیوعي
  السوري ... من النشأة الى االنشقاق األول

 
 

 المصدر:جریدة الحیاة
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 الكاتب: محمد جمال باروت
 تاریخ النشر(م): 5/11/1998

 تاریخ النشر (هـ): 16/7/1419
 رقم العدد: 13029
 الباب/ الصفحة: 15

 تنحدر األحزاب الشیوعیة السوریة الراهنة، سواء كانت في "الجبهة" ام خارجها، باستثناء
 "حزب العمل الشیوعي" مع انه نشأ بهدف "تثویر" تلك االحزاب، من انشقاقات الحزب

 الشیوعي السوري األم، الذي تشكلت نواته التأسیسیة في 28 تشرین األول اكتوبر 1924 تحت
 اسم "حزب الشعب"، اال ان الكومنترن األممیة الشیوعیة الثالثة لم یعترف بعضویته الكاملة

 والمستقلة عن الحزب الشیوعي الفلسطیني الیهودي التركیب والتطلعات اال في ایلول سبتمبر
 عام 1928 تحت اسم الحزب الشیوعي السوري - فرع االنترناسیونال. ولم یعلن الحزب الفتي
 عن اسمه الجدید اال في تموز یولیو 1930 وتطبیقًا لسیاسة "الكومنترن" في تعریب االحزاب
 الشیوعیة العربیة، خاض الحزب الذي كانت اغلبیة قیاداته ارمنیة وتجهل اللغة العربیة، عملیة

 تعریب شاقة، انتهت بانتصار خط التعریب في الحزب في اواسط عام 1933 على اساس
 سیاسة الكومنترن في وضع الشیوعیین في اطار "الحركة القومیة العربیة الثوریة"، والتي انعقد
 على اســـاسها مؤتمر المثقفین في زحلة عام 1934 ما بـــین القومیین والشیوعیـــین، ونتــــج

 عنه اصدار دوریة من اهم الدوریات في الثـــــقافة الســـــوریة في القرن العشرین هي مجلة
 "الطلیعة".

 انقلب الكومنترن في مؤتمره األممي السابع تموز - آب/ أغسطس1935 على هذه السیاسة،
 واستبدل مفهوم النضال القومي ضد االمبریالیة بالوحدة األممیة ما بین الشیوعیین واألمم

 الدیموقراطیة في مواجهة النازیة والفاشیة. وكان وضع عضو هیئة مؤتمره السابع خالد بكداش
 - الذي انتسب الى الحزب عام 1930، ولعب دورًا في عملیة التعریب وفي  تقریب وجهات
 النظر بین وفد الكتلة الوطنیة وحكومة الجبهة الشعبیة في فرنسا حول اتفاقیة 1936، وأول

 مترجم لـ"البـیان الشیوعي" الى العربیة - على رأس الحزب في اوائل 1937، ثمرة من ثمرات
 ذلك االنقالب، حیث بدأ بكداش عمله بتطهیر الحزب من الشیوعیین الذین دعوا الى استمرار
 العمل بوثائق 1931 حول التحالف مع القومیین العرب. وترجم فهمه لسیاسة "الكومنترن"
 الجدیدة، قبل توقیع اتفاق روبنتروب - مولوتوف عام 1939 األلماني - السوفیاتي بتحالف
 الحزب مع "الدیموقراطیة الفرنسیة" التي كانت تستعمر سوریة، قبل ان یضطهد الفیشیون

 (حكومة فیشي الفرنسیة )الحزب.
 یكاد یكون مستحیًال منذ ذلك الوقت فهم سیاسة الحزب ومواقفه بمعزل عن شخصیة امینه العام
 خالد بكداش. اذ أحكم بكداش سیطرته البیروقراطیة المطلقة على الحزب منذ عام 1937 الى
 عام 1964 - حین تمرد الحزب الشیوعي اللبناني واستقل فعلیًا من طرف واحد عن الحزب

 الشیوعي السوري على خلفیة انتقادات حادة لبكداش لم تجد ادنى رد حتى الیوم -. وكان
 المسؤول الفعلي األول عن خطه السیاسي. وإذا كان حجم الحزب قد اخذ یتصاعد نسبیًا بعید
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 معركة ستالینغراد وتحطیم النازیة، فان سیاسة بكداش ادت الى وضعه في مجابهة المسائل
 القومیة العربیة األساسیة وضدها.

 وبرز ذلك في مواقف مصیریة من اخطرها مواقفه من قرار التقسیم والوحدة واالنفصال، وهي
 المواقف التي حاولت اغلبیة حزبه عام 1969 ان ترغمه دون جدوى على تقدیم نقد لها. وكانت

 الفترة القصیرة التي التقى فیها بكداش مع الحركة القومیة في الخمسینات محكومة باستراتیجیة
 المؤتمر العشرین للحزب الشیوعي السوفیاتي عام 1956 في اطار الحرب الباردة. وحاول

 بكداش ان یعرقل قیام الجمهوریة العربیة المتحدة ما بین سوریة ومصر في 22 شباط فبرایر
 1958، فتغیب عن حضور جلسة البرلمان الخاصة بذلك، اال ان اللجان المناطقیة للحزب دعت

 خالفًا لرغبة بكداش واستنادًا الى توجیه اللجنة المركزیة، الحزب واألعضاء للتصویت بنعم
 على االستفتاء، وبعید قیام ثورة 14 تمـوز 1958 في العراق عاد بكداش الى دمشق سرًا،

 لیرغم معارضي بنوده "االنفصالیة" الثالثة عشر الشهیرة الموجهة لتفكیك الجمهوریة العربیة
 المتحدة على قبولها وااللتزام بها، وفتح باعالنه لها في كانون األول دیسمبر 1958 النار على
 عبدالناصر، الذي قام بدوره بحملة تنكیل وتعذیب وحشیة ضد المعتقلین الشیوعیین، في حین لم

 یتعرض الشیوعیون قبل ذلك الى اي اضطهاد.
 وظهر بكداش في بنوده "االنفصالیة" وكأنه مفترق مع السوفیات اذ لم یستجب لرغبة

 خروتشوف بعدم المواجهة مع عـــبدالناصر، اال ان بـكداش استمد دعم بنوده من الجناح
 المعارض لخروتشوف في المكتب السیاسي وجهاز ك. ج. ب الذي رّحل خروتشوف في اواخر

 عام 1964.
 وفور وقوع االنفصال في 28 ایلول 1961 ابرق بكداش یهنئ "االنتفاضة الشعبیة ضد

 االستعمار والتحكم الفرعوني"، اال ان قائد الجیش منعه من النزول في المطار، اال انه تم حتى
 اواخر العام االفراج عن الشیوعیین.

 وعاد بكداش الى دمشق سرًا في ایلول 1962 ابان حكومة خالد العظم "االنفصالیة" في مرحلة
 وصلت فیها عزلة حزبه السیاسیة والشعبیة الى نفق مظلم. وإثر سقوط االنفصال في 8 آذار

 مارس 1963 وتعرض الشیوعیین لحملة اعتقاالت جزئیة غادر بكداش دمشق للتو، اال انه اید
 قرارات "التأمیم" البعثیة التي ادانها قبل اقل من اربع سنوات حین اتخذها عبدالناصر، وقد
 حاول الحزب الذي قادته فعلیًا هیئة رباعیة سریة على رأسها دینامو الحزب یوسف فیصل

 (+دانیال نعمة وظهیر عبد الصمد وموریس صلیبي)ان یبحث عن موقع له في الحیاة السیاسیة،
 إبان احتدام ازمة البعث عام 1965 بین ما سمي بـپ"یمین" البعث و"یساره" فاتصل عن طریق

 دانیال نعمة سریًا بكل من الطرفین على حدة، واختار سیاسة االنتظار او الالموقف. وإثر حسم
 االزمة في 23 شباط 1966 عاد بكداش الى سوریة، وتعاون مع البعث بوزیر تم تمثیله بصفته
 الشخصیة ولیس السیاسیة، مع ان تعاونه لم یمنع الشباطیین من اعتقال حوالى 150 شیوعیًا في

 العام نفسه.
 لم تتخذ معارضة بكداش شكل المجابهة اال بعد نكسة 5 حزیران، وساهمت قرارات المؤتمر
 الثاني للحزب الشیوعي اللبناني عام 1968 الذي نقد بكداش جذریًا بتغذیتها. اال ان بكداش
 اضطر ازاء قوة معارضیه ونفوذهم وسیطرتهم الفعلیة على الجهاز الى عقد المؤتمر الثالث
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 للحزب في حزیران 1969 بعد حوالى ربع قرن على انعقاد المؤتمر الثاني عام 1943 -
 1944. وعلى رغم ان یوسف فیصل الرجل القوي خرج عن المعارضین وانضم الیه، فانه
 وجد نفسه معزوًال بشكل شبه تام في المؤتمر، الذي كان آخر مؤتمر موحد للحزب الشیوعي

 السوري. اال ان معارضیه لم یتمكنوا ان ینتزعوا من هذا الرجل "الصلب" اكثر من نقد ذاتي في
 المسائل التنظیمیة، في حین دافع بقوة عن سالمة موقف الحزب من قرار التقسیم والوحدة

 واالنفصال. ولم تجدد اللجنة المركزیة انتخابه امینًا عامًا اال بعد تعهده االلتزام بالنظام الداخلي
 الجدید وبتغییر اسلوب قیادته البیروقراطیة والفردیة للحزب.

 كان من ابرز الذین قفزوا الى عضویة المكتب السیاسي من سكرتاریة منطقیة حمص مباشرة
 ریاض الترك، الذي ترأس مكتب العمل الفدائي، ووظف موقعه القیادي كي یجّذر المعارضة

 ضد بكداش على اساس یساري جدید یتقاطع مع ما قرره المؤتمر الثاني للحزب الشیوعي
 اللبناني قبل اقل من عام. وقد فرض معارضوه الرادیكالیون علیه تمریر "مشروع البرنامج

 السیاسي" أوائل حزیران 1970 الذي تمركزت موضوعات خالفه الحقًا مع بكداش على تاریخ
 الحزب وموقفه من القضایا القومیة والفلسطینیة والعمل الفدائي واالستقاللیة عن االتحاد

 السوفیاتي والدمقرطة التنظیمیة. وقد تلقى معارضوه دعم كتلة صالح جدید البعثیة الیساریة إبان
 انفجار ما یعرف في الحولیات البعثیة بأزمة الحزب 1969 - 1970، وطرح بعضهم حل

 منظمتي اتحاد الشباب الدیموقراطي ورابطة النساء السوریات واالنتساب الى اتحاد شبیبة الثورة
 واالتحاد النسائي. ولم یرحب السوفیات الذین سبق لهم ان "عاقبوا" الحزب الشیوعي اللبناني
 بعدم دعوته الى مؤتمر االحزاب الشیوعیة والعمالیة في موسكو عام 1969 بهذا البرنامج،

 ورأوا فیه كما توضح فیما بعد انه برنامج یصلح لحزب قومي ولیس لحزب شیوعي، اذ كان
 یحرج االستراتیجیة السوفیاتیة في المنطقة وعالقاتها االقلیمیة، ویتخطى الخطوط الحمر التي

 رسمتها قمة غالسبورو بین كوسیغین والرئیس االمیركي جونسون. لقد بدأت ازمة الحزب
 باالنفجار مع صیاغة هذا "المشروع" وارغام بكداش على "بلعه"، اال ان االستقطاب الواضح

 والحاسم ما بین كتلتین متمایزتین في اللجنة المركزیة لم یظهر اال بعد قیام الحركة التصحیحیة
 في 16 تشرین الثاني نوفمبر 1970، اذ حاولت الكتلة الرادیكالیة المسیطرة على المكتب

 السیاسي ان تضع الحزب في مواجهة  دفاعًا عن الشباطیین. وحین ناقشت اللجنة المركزیة
 موضوع المشاركة في الحكومة عام 1970، ومیثاق الجبهة الوطنیة التقدمیة التي اعلنت في 7

 آذار 1972، فان عشرة اعضاء صوتوا على القرارین مقابل خمسة. وبذلك وضع معارضو
 بكداش انفسهم منذ اللحظة األولى امام االفتراق عن الرئیس حافظ األسد.

 لم یعان بكداش طیلة حیاته السیاسیة التي استمرت خمسة وستین عامًا دون انقطاع من عزلة
 حزبیة كما عاناها في عامي 1969 - 1970. ولم یخرجه من هذه العزلة سوى تدخل

 السوفیات المتمرسین بادارة االنشقاقات في األحزاب الشیوعیة والسیطرة علیها، بكل ثقلهم في
 خالف الحزب، فوضعوا "المالحظات السوفیاتیة" –أیار1971وقبلها "البلغاریة" في مواجهة

 "المشروع". اال انه حین اوضحت االنتخابات الى المؤتمر االســتثنائي الرابع ســـیطرة
 الرادیكالیین على المؤتمر، وإقرارهم بالتالي "المشروع" في وجه "المالحظات" بادر خــالد

 بكداش ویوسف فیصل بتنســــیق تام مع "الخبراء" السوفیات الى اصدار "بیان 3 نیسان ابریل"
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 1972 الشهیر، الذي یصف ألول مرة علنًا المعارضین بـپ"الكتلة التحریفیة االنتهازیة
 المغامرة التي یقودها ریاض الترك"، ولم یتورع عن استعداء السلطة ضدهم. وقع على البیان 7
 من اصل 15 من أعضاء اللجنة المركزیة واثنان من اصل 7 من اعضاء المكتب السیاسي و2

 من اصل 6 من المرشحین لعضویة المركزیة، و2 من اصل 4 من اعضاء لجنة المراقبة
 الحزبیة. وأدى الى انشقاق عمودي، اخذ فیه الطرفان یتسابقان للسیطرة على التنظیم، وفقد

 الحزب وحدته نهائیًا.
 كان اعضاء الحزب ما عدا المرشحین صبیحة 3 نیسان 1972حوالى 12 الف عضوًا. وقد

 استقطبت كتلة الترك ثلثیهم في حین استقطب بكداش الثلث اآلخر، اال ان تخلي الثالثي(دانیال
 نعمة- ظهیر عبد الصمد- ابراهیم بكري) القوي المعارض لبكداش یوم 30 تشرین الثاني

 1973 عن كتلة الترك وانضمامهم الى اعضاء اللجنة المركزیة المؤیدین لبكداش، والذین بات
 بكداش یملك بهم األغلبیة ألول مرة في اللجنة المركزیة المنبثقة عن المؤتمر الثالث، ادى الى

 خسارة الترك ما نسبته 15 في المئة من اعضائها، اال انها لم تغیر من واقع استقطابه لألكثریة.
 واكتسب االستقطاب، فضًال عن االبعاد االیدیولوجیة والسیاسیة، سمات جهویة وقومیة ومذهبیة
 وجیلیة مركبة. اذ كانت سیطرة بكداش في الجزیرة والسویداء كاسحة وذات اغلبیة راجحة في
 مدن الطبقة وإدلب وحلب عدا جامعتها، في حین كانت سیطرة الترك كاسحة في حمص ودیر

 الزور وذات اغلبیة كبیرة في الالذقیة، وأرجحیة في دمشق وحماة ودرعا وطرطوس. وفي حین
 وقف الشیوعیون المنحدرون من االقلیات القومیة الكردیة والشركسیة واالرمنیة مع بكداش فإن
 السریان وقفوا مع الترك. وكان وزن االكراد راجحًا في كتلة بكداش، اذ كانت نسبة الشیوعیین

 االكراد في  محافظة حلب وحدها في ذلك الیوم 43 في المئة من االعضاء. اما وفق المحور
 الجیلي فقد وقف معظم االعضاء القدامى مع بكداش في حین وقف معظم االعضاء الشباب مع

 الترك.
 تمخض بیان 3 نیسان، وفشل كل التسویات والمساومات تحت الطاولة وفوقها، عن انشقاق

 الحزب في اواخر عام 1973 الى حزبین مستقلین، اذ عقدت كتلة الترك في اوائل كانون األول
 دیسمبر 1973 المؤتمر الرابع، الذي انتخب الترك امینًا أول للجنة المركزیة. وبذلك بات في
 اواخر عام 1973 ألول مرة في تاریخ الحركة الشیوعیة السوریة حزبان شیوعیان یحمالن
 االسم نفسه، هما الحزب الشیوعي السوري بقیادة ریاض الترك، والذي عرف باسم المكتب
 السیاسي، والحزب الشیوعي السوري بقیادة خالد بكداش، وستسیر عالقاتهما نحو مزید من

 التمایز واالستقطاب في العقدین الالحقین.
--------------------------------------------------------------------- 

 

 المذهب التجاري
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 یطلق اسم المیركانتالیة عادة على مجموعة من األفكار والتدابیر العلمیة االقتصادیة وقد ظهرت
 وانتشرت في أوربا منذ القرن الخامس عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر إال ان اعتبار المیركانتالیة

 مذهبا اقتصادیا متكامل فیه شيء من المغاالة.

 نشأ المذهب التجاري خالل تقسیم االقطاعیات لتعزیز سلطة وثروة الدولة وقد سیطر هذا المذهب على
 أوربا خالل القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وقد كان سببًا لحروب متكررة في أوربا،

 وألنه في صلبه ذو طابع وطني براغماتي كان دافعًا للتوسع االستعماري، وقد تنوع المذهب التجاري
 بتنوع الزمان والمكان واألشخاص الذین ناقشوه، وفي الحقبة التي وصل المذهب التجاري الى أوجه

 كانت سلطة االقطاعیین قد زالت مع زوال سلطة الكنیسة أیضا لتحل محلهما سلطة الملك المركزیة، وقد
 كان لعوامل اكتشاف العالم الجدید "األمریكیتین" وتطور وسائل النقل البحري وعدم ظهور الثورة

 الصناعیة بعد وانهیار السلطة االقطاعیة، أثر هائل في تمكن التجار من توسیع نشاطهم باستیراد المواد
 األولیة من االمریكیتین وإعادة تصدیرها الى المستعمرات وبقیة العالم، حیث استطاع التجار بدعم من

 الملوك الذین كانوا یطمحون الى تقویة سلطانهم ونفوذهم إزاء بقایا االقطاع، التغلب على صعوبات
 التصنیع التي كان یفرضها علیهم نظام الطوائف castes االقطاعي الذي یقید الصناعة، فتمكنوا من

 إقامة المصانع الیدویة الخاضعة إلشراف التجار أنفسهم، وإخراج الصّناع خارج نطاق األقالیم الخاضعة
 لتنظیم الطوائف، وهذه الخطوات كانت األساس االقتصادي لظهور الرأس مالیة الصناعیة فیما بعدن في
 هذه الفترة ظهر مفكرون وساسة ورجال اقتصاد یهدفون الى دعم سلطة الملك وإنشاء الدولة المركزیة

 على حساب االقطاعیات المتناثرة.

 وقد كان للتجاریین نظرة حول الدولة واالقتصاد والتي ال تعبر على نحو عالي من النضوج االقتصادي
 ولكنها كانت تفي بالغرض بالنسبة للمتطلبات زمانها، وقد رأوا أن الدولة یجب أن تكون قویة وبالتالي
 فإن غایة النظام االقتصادي هي تحقیق هذه القوة، ولذلك سمیت نظرتهم بنظریة االقتصاد للقوة، وتلك

 القوة تتحقق بواسطة ثروة البلد التي تتمثل في كمیات الذهب والفضة والمعادن النفیسة التي یمكن للدولة
 أن تحصل علیها، وقد نظن التجاریون أن هذه المعادن توجد في العالم بكمیة معینة وهذا یعني أن الدولة

 كلما حصلت أكثر من هذه المعادن تقل نسبة هذه المعادن لدى الدول األخرى.

 ومن أجل تحقیق األهداف االقتصادیة والسیاسیة الكبرى للدولة طالب التجاریون الدولة بالتدخل اقتصادیا
 وسیاسیا لتحقیق هذه االهداف وأعطوها الدور األساسي في توجیه الحركة االقتصادیة وانمائها أي إعطاء

 الدولة السلطة المطلقة في الحیز االقتصادي.

 وحتى المشروعات الفردیة كي یسمح بمزاولة عملها االقتصادي فذلك یتم وفق قوانین ولوائح وتشریعات
 تنظم هذا النشاط وتوجهه ورجال االعمال في حال تحقیقهم المنافع الشخصیة فإنهم سیحققون منفعة

 للدولة كما في المبدأ " اتركه یعمل اتركه یمر"

 وقد رأى التجاریون أن الثروة في العالم ثابتة الحجم لذلك عدوا أن ما تكسبه دولة من الدول من هذه
 الثروة یكون عن طریق ما تفقده دولة أخرى ولذلك نادى التجاریون بأن یسعى بلدهم للحصول على
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 الذهب والفضة من البالد األخرى ومن هنا كانت نظریتهم ذات طابع وطني واعتدائي ألن كل بلد یحقق
 هذه المصلحة على حساب مصالح الدول األخرى.

 ولتصل الدولة إلى المیزان التجاري الموجب من وجهة نظرهم علیها أن تبیع سلعا للخارج وعندئذ
 ستحصل على الفرق بالذهب والفضة فیزید مقدار الثروة في البلد، وذلك أدى الى وضع التجاریین

 التجارة في المنزلة األولى وبخاصة التجارة الخارجیة ألنها الوسیلة التي تتمكن فیها الدولة من زیادة
 معادنها الثمینة ومن ثم زیادة ثرائها وقوتها تلیها الصناعة، وقد اعتقد التجاریین أن هذین القطاعین هما
 الجزء الحركي واالستراتیجي في االقتصاد القومي لذلك فالسیاسة االقتصادیة كانت تهتف للتخفیف من
 حدة الضرائب والعقوبات على الصناعة ورجال االعمال أما الزراعة فإنها مهنة ثانویة ومع ذلك فإنهم

 نادوا بوجوب العنایة بالزراعة باعتبارها مصدرا هاما للمواد األولیة الالزمة للصناعة كما أن تقدم
 الزراعة یخلق البیئة والظروف المالئمة لتقدم كل من التجارة والصناعة.

 وكان للتجاریین نظرة مهمة نحو العمل فقد أعتبر التجاریین العمل العنصر اإلنتاجي األول في العملیة
 اإلنتاجیة ویلیه في الترتیب الطبیعة والرأس مال، أما فیما یخص األجور الواجب دفعها الى العمال نرى

 ان معظم كتاب المذهب التجاري یؤكدون على ضرورة دفع أجور منخفضة للعمال ألن تكالیف إنتاج
  السلع ستنخفض وبالتالي أسعارها التي تباع في الخارج انما تتوقف على األجور العمالیة المدفوعة

 وإن أفكار التجاریین وممارساتهم هي األساس في السیاسة االستعماریة القائمة على أن الدولة األم
 المستعمرة یجب أن تصدر إلى مستعمراتها المنتجات والسلع الجاهزة وإن على المستعمرات أن تبقى

  مصدرا للمواد األولیة والغذائیة للدولة االم.

 

_____________________________________ 
 

 لمحة عن األحزاب  الیساریة في السوید

 

الفایكینغ، األوائل، سكانها عبر سواء العالم، في أثر إحداث من نسمة، مالیین العشر ذات السوید،                 تمكنت
كعمالق العالمي االقتصاد في ثقلها لها التي وشركاتها الغربیة ثقافتها عبر أو الغني، أساطیرهم                وعالم
المتطور للسالح المصدرة ساب شركة أو وسكانیا فولفو والشاحنات السیارات أو إیكیا              المفروشات
نسبة تصدیرًا "البضائع" أكثر تعتبر التي الموسیقى أو الحربیة، والطائرات للدروع المضادة              والقاذفات

 إلى ناتجها اإلجمالي.
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عبر سواء األمریكیة االنتخابیة الحملة في وخاصة األخیرة اآلونة في كثیرًا ورد السوید اسم أن                 إال
رغب الذي ترامب عبر أو "االشتراكي"، السویدي بالنموذج االحتذاء أراد الذي ساندرز السابق               المرشح

 بأخذ السوید مثاًال سیئًا لبلد استقبل آالف الالجئین بشكل عشوائي.

أربع كل االنتخابات وتجري عضوًا، 349 من یتألف برلمان ولدیها دستوري، ملكي السیاسي               نظامها
 سنوات، والدورة القادمة في 2018.

حیث العالم، في األرقام أعلى وإحدى باهرة السویدیة البرلمانیة االنتخابات في الشعبیة المشاركة               تعتبر
كانت فیما التصویت، على القادرین السكان عدد من %85,81 األخیرة االنتخابات في المشاركة               بلغت

 84,63% عام 2010.

ستیفان ویرأسها والبیئة، الدیمقراطي االشتراكي الحزبین من وزیرًا 23 من تتألف السویدیة              الحكومة
 لوفین. وهي مقسمة تمامًا إلى نصفین متساویین بین وزراء رجال ونساء.

االشتراكي الحزب تأسیس مع 1889 العام في رسمیًا انطلق طویل، تاریخ لها السوید في                االشتراكیة
إلى عاد بعضها الیساریة، التوجهات بمختلف أحزاب نشوء إلى أدت عدیدة انقسامات تاله               الدیمقراطي،

 حضن الحزب األم، وبعضها اآلخر ذهب أبعد من ذلك بكثیر.

 للحدیث عن األحزاب الیساریة السویدیة، یتوجب البدء بالحزب األم:

.1Social demokraterna  الحزب االشتراكي الدیمقراطي 

الحكومة. في جلوسًا واألكثر السوید، في األكبر وهو العّمال، بحزب أیضًا ویّلقب .1889 عام                تأسس
عام ومن 1976 - 1969 عامي بین الوزراء رئیس أولوفبالمه، الراحل ذكر بمجرد الحزب                ُیعرف

 1982 وحتى اغتیاله عام 1986.

العام منذ حكومة 18 في ساهم .1976 وحتى 1936 منذ انقطاع دون الحكومة في الحزب                 جلس
.1920 

الیمین بین والربط الدیمقراطیة، واالشتراكیة االجتماعیة الدیمقراطیة أسس حول أیدیولوجیته            تتمحور
كبیرة ملكّیة مع وقانونیًا سیاسیًا المنّظم السوق اقتصاد سیاسة مع ویقف الجنسین، بین والمساواة                والیسار

 للدولة ونظام رفاه عام.

Socialist International االشتراكیة األممیة أو الدولیة باالشتراكیة یعرف ما في عضو             الحزب
االجتماعي، الدیمقراطي المصري و الحزب (الجزائر)، االشتراكیة القوى جبهة مثل: أحزاب تضم             التي
جانب إلى جنبالط)، (ولید االشتراكي التقدمي والحزب طالباني)، (جالل الكردستاني الوطني             واالتحاد

 حزب العمل اإلسرائیلي!
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%53.8 بـ 1940 عام السویدیة البرلمانیة االنتخابات في تاریخه في أصوات نسبة أكبر على                حصل
ملیونین یقارب ما أي األصوات، من %31,01 نال األخیرة 2014 العام انتخابات وفي األصوات.                من

 صوت.

منذ الوزراء رئیس وهو ،2012 الثاني كانون منذ Stefan Löfven لوفین ستیفان حالیًا               یرأسه
كان حیث انخفاضًا یمثل أنه إال الرقم ضخامة ورغم عضو، ألف 89 یقارب ما الحزب یمتلك .2014                 
1,2 یقارب ما لدیهم كان 1979 العام وفي عضو، ألف 261 من أكثر عامًا 25 منذ الحزب                   یملك

 ملیون عضو.

 لدیه 113 مقعد في البرلمان السویدي من أصل 249. ولدیه خمسة مقاعد في البرلمان األوروبي.

Vänsterpartiet  2.  حزب الیسار 

الحزب. داخل یساریة معارضة نشوء إثر الدیمقراطي، االشتراكي الحزب رحم من 1917 عام               تأسس
الحزب إلى 1921 عام اسمه غیر ثم الیساري، الدیمقراطي االشتراكي السوید حزب اسمه               وأصبح
العام منذ الیسار حزب وأخیرًا الشیوعي، الیسار حزب إلى 1967 عام وبعدها السویدي،               الشیوعي

.1990 

إلى انتقل ثم السوفییتي، الشیوعي الحزب قبل من وقتها أدیر حیث الكومینترن، في 1919 عام                 شارك
انهیار بعد شاملة إصالحات أجرى بعدها استقاللیة، أكثر لیصبح الستینیات، في األوروبیة              الشیوعیة

 االتحاد السوفییتي محددًا نفسه كحزب الوعي االشتراكي والنسوي والبیئي، بدًال من الشیوعي.

اشتراكیة أسس على قائم مجتمع بخلق یرغب بأنه سیاسته ویختصر نسویة، اشتراكیة الحزب               أیدیولوجیة
القمع من خاٍل ومجتمع البیئیة واالستدامة والعدالة والتضامن المساواة على تعتمد دیمقراطیة              نسویة

  الطبقي والجندري والعرقي.

الكبیرة. والشركات المرتفع الدخل ذوي على الضرائب في وزیادة كبیر عام قطاع بوجود الحزب                یرغب
بخروج یرغب أي الضرائب، أموال حساب على الرفاهیة مجتمع في األرباح جني سیاسة               ویرفض

 الشركات الخاصة من القطاع الصحي والطبي والخدمي والتعلیمي.

1980 العام قبل ما حتى الیسار حزب مع التعاون یرفض كان الحاكم الدیمقراطي االشتراكي                الحزب
حلفًا البیئة، حزب جانب إلى ال، َشكَّ حتى ازداد بینهما التعاون أن إال الشیوعیة. ایدیولوجیته                بسبب
"الحمر التحالف اسم وكان ،2014 العام انتخابات وقبل 2008 العام منذ الیمینیة للحكومة               معارضًا
إلى الیسار حزب ضم لوفین ستیفان الوزراء رئیس رفض المذكورة االنتخابات بعد أنه إال                الخضر".
أطیاف لدى وخاصة السیاسیة األصداء في وقتها دهشة أثار ما السبعة، التحالف سنوات رغم                حكومته،

 الیساریین.
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في األصوات من %5,7 نسبة على حصل السوید، في حزب أكبر سادس هو اآلن الیسار                 حزب
السویدي، البرلمان في مقعدًا 21 ولدیه صوت، ألف 350 من أكثر أي 2014 البرلمانیة                االنتخابات

 حصل  على أعلى نسبة في تاریخه عام 1998 بـ 12%. ویمتلك نائبًا واحدًا في البرلمان األوروبي.

العام منذ ویرأسه عضو، 16700 یقارب ما اآلن و یمتلك سویدیة، حكومة أیة تشكیل في یشارك                 لم
.Jonas Sjöstedt2012 یوناسخوستیدت 

  3. حزب العدالة االشتراكي

من مجموعة طرد إلى تعود جذوره أن إال ،1997 عام رسمیًا تأسس تروتكسي، اشتراكي حزب                 وهو
"التسلل أو "االنخراط" تكتیك باستخدام اتهامهم بسبب 1973 عام الدیمقراطي االشتراكي الحزب              شبیبة
العمال حزب بشبیبة متأثرین ،Offensiv "هجوم" لصحیفة تأسیسهم Entryismإثر أو            السیاسي"
وذهب الماركسیة ترك بأنه األم حزبهم ومتهمین ،Militant المناضل صحیفة أسسوا الذین              البریطاني،
واحد ماركسي یسار في العمالیة الحركة شمل لم الصحیفة تأسیس من هدفوا لذلك الیمین، نحو جدًا                  بعیدًا

 قبل انتخابات العام 1973.

 مع بدایات الثمانینیات تم طرد جمیع مناصري صحیفة/تیار "هجوم" من الحزب االشتراكي الدیمقراطي.

Committee for a Workers' العمال" ألممیة "اللجنة بـ یعرف ما إلى الحزب              ینتمي
اللجنة أیضًا اسمها لبنان من عربیة، منها دولة، 45 من تروتسكیة أحزابًا تضم التي International               
"فلسطین في االشتراكي النضال حركة إلى باإلضافة االشتراكي، البدیل تدعى تونس ومن العمال               ألممیة

 وإسرائیل" (كما یرد في تعریف اللجنة).

 ورغم حداثة عهد الحزب إال أنه شهد ثالثة انقسامات وانشقاقات في صفوفه، حتى قبل إعالنه رسمیًا.

ومكافحة والمهاجرین للجوء حقوقیة منظمات جانب إلى رئیسي بشكل االشتراكي العدالة حزب              ینشط
كانت وأفغان، وإیرانیین عراقیین لالجئین الترحیل عملیات من العدید إیقاف من وتمكن              العنصریة،

 طلبات لجوئهم مرفوضة.

إلى بانخفاض البرلمانیة، 2014 انتخابات في صوت، 791 أي األصوات، من %0,01 على               حصل
 النصف عن انتخابات عام 2010. لدیه أربع مقاعد بلدیة منذ عام 2014.

SKP 1995 4. الحزب الشیوعي السویدي 

داخل مؤتمر إثر اآلن) الیسار (حزب الشیوعي الیسار حزب عن انشقاق بعد 1977 عام                تأسس
من بدأ فیه، انشقاق حصل 1990 العام في الشیوعي. العمال حزب اسمه وكان السویدي،                البرلمان
جرى ثم السویدیة، األحزاب تاریخ في مرة ألول المادي إفالسه الحزب أعلن 1995 العام وفي                 شبیبته،

 إعادة تنظیمه في العام نفسه وسمي الحزب الشیوعي السویدي.
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الحركة في وانجلزولینین ماركس من التاریخي اإلرث استمراریة یمثل إنه تعریفه في الحزب               یقول
 العمالیة السویدیة.

 لم یحصل على مقاعد في البرلمان السویدي، لكنه حصل على مقاعد في بعض البلدیات.

العمال حزب اسم تحت انشقاقه، بعد البرلمانیة، لالنتخابات ترشحه لدى له نسبة أعلى على                حصل
 الشیوعي عام 1979، على 10725 صوتًا، ما عاَدل 0,2% من األصوات.

حصل 2014 عام األخیرة البرلمانیة االنتخابات وفي الحالي، القرن مطلع الشعبي دعمه یفقد الحزب                بدأ
"الهدف" تدعى صحیفة یصدر األصوات. مجموع من %0,01 یعادل ما صوتًا، 558              على

.Riktpunkt 

  5. الحزب الشیوعي السویدي 1967

الشیوعي الیسار حزب عن منفصًال اللینینیة، الماركسیة الشیوعیة الرابطة اسم تحت 1967 عام               تأسس
 (حزب الیسار اآلن) بسبب تأثرهم بالتجربة الصینیة الماویة ومعاداتهم للتجربة السوفییتیة أو للستالینیة.

مجموعات مع تضامنیة أعمال خالل من الفیتنامیة الحرب خالل السوید في هامًا دورًا الحزب                لعب
 أخرى.

بأنها البقیة اتهمت ثوریة مجموعة عبر 1970 عام أولها عدیدة، انقسام عملیات من الحزب                عانى
الماركسیة الشیوعیة الثوریة "الرابطة بدورها وأسست الدیمقراطیین باالشتراكیین أشبه           أصبحت
لحزب السابق االسم (نفس السویدي الشیوعي الحزب لیصبح 1973 عام اسمه الحزب غّیر               اللینینیة" .
 الیسار بین 1921 - 1967) ما أثار اللغط ألنه اسم حزب آخر، لكن االسم نفسه لم یكن محمي قانونیًا.

أن قبل التسعینیات في واهنًا أصبح وجوده أن إال الماضي، القرن تسعینیات حتى ناشطًا الحزب                 وكان
ترك إلى أدى ما الحزب، یمین من أعضاء مع اتفاق على فیه أكد 1976 عام الثاني مؤتمره عقد                    ینتفي.

 قیادیین لمناصبهم وتخلیهم عن الحزب وإعالنهم االبتعاد عن الماویة.

بعد مجددًا الحزب انقسم التالي العام وفي .1979 انتخابات في صوت آالف عشرة من أكثر على                  حصل
وبین بینها المسلح الصراع وبسبب الصین في الیمین نحو االنحراف لبدء (یساره) فیه مجموعة                انتقاد

 فیتنام، ما أدى إلى تشكیلهم (یسار الحزب) لحزب جدید سموه حزب السوید الشیوعي العمالي.

بعد ثم شیوعیًا، كونه عن وتوقف 1987 عام التضامن حزب إلى اسمه السویدي الشیوعي الحزب                 َغّیر
بدعوة قادته بدأ حتى المدن، بعض في یعمل وبقي السوید، كل یشمل كونه عن توقف سنوات                  ثالث

 الناخبین إلى التصویت لصالح الحزب االشتراكي الدیمقراطي.
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  6. الحزب الشیوعي

واتخذ .1970 عام (5 (رقم السویدي الشیوعي الحزب عن المنفصلة الثوریة المجموعة یمثل               وهو
الماركسیة الشیوعیة الثوریة الرابطة اسمه كان حیث 2005 عام عشر الرابع مؤتمره بعد هذا                اسمه

 اللینینیة.

هدفه له. أیدیولوجیة كقاعدة اللینینیة الماركسیة من یتخذ عمالي، شیوعي ثوري نفسه الحزب               یعتبر
  تحول كلي للمجتمع وإلغاء الرأسمالیة وإنشاء مجتمع اشتراكي عمالي باقتصاد مخطط.

حیث والمحافظات، البلدیة االنتخابات في یشارك فیما البرلمانیة، االنتخابات في یشارك ال              الحزب
 یحصل فیها على آالف األصوات تمكنه من الحصول على مقاعد بلدیة.

بروكسل في The International Communist Seminar الدولیة الشیوعیة الندوة في            یشارك
 مع أكثر من 50 حزب شیوعي واشتراكي آخر

الالجئین مخیمات في للعمل وممرضة طبیبًا 50 الماضي القرن وثمانینیات سبعینیات في الحزب               أرسل
بعالقات یحتفظان یزاالن ما حیث فلسطین، لتحریر الشعبیة الجبهة مع بالتعاون لبنان في               الفلسطینیین

.Staffan Beckmanجیدة بینهما وخاصة عبر المؤلف 

العام وخالل الشعبیة، للجبهة التابع العودة لمستشفى األموال الحزب جمع 2000 العام خریف               خالل
كرون ألف 300 وهو الهدف المبلغ جمع من وتمكن غزة، في مدرسة بناء أجل من أمواًال جمع 2007                  
كرون ملیون نصف یقارب ما أیضًا جمع 2009-2008 شتاء وفي للحملة. إطالقه من مبكر وقت                 في

 من أجل أطفال غزة، كما أنه ساهم في تمویل مشروع "سفینة إلى غزة".

 ُیصدر الحزب الشیوعي صحیفة أسبوعیة تدعى البرولیتاري Proletären. شعاره "طبقة ضد طبقة".

  7. الحزب االشتراكي

وتروتسكي لینین لنظریات وفقًا الماركسیة ُتفّسر شیوعیة ثوریة منظمة نفسه یعتبر تروتسكي حزب               وهو
 وتطبیقاتهما العملیة.

أعضاءه وانضم سنوات، ثالث بعد حّله جرى ثم الرابعة، األممیة من أفراد قبل من ،1949 عام                  تأسس
الذین الثوریین، بالماركسیین وسمي مجددًا أعضائه جمع تم 1969 العام في الشیوعي. الحزب               إلى
العمال مجالس خالل من السلطة على مباشر بشكل العاملة الطبقة سیطرة هو هدفهم أن عن                 أعلنوا

 والمیلیشیات.

الثورة "إشعال إلى تهدف بلشفیة بمجموعة أشبه لتكون السبعینیات مطلع أخرى ثوریة منظمات مع                اتحد
الشرطة واستبدال القائد الحزب وإنشاء الحكم على العمال وسیطرة واإلمبریالیة الرأسمالیة على              والقضاء
والمدارس العمل أماكن ضمن سرّیة حلقات بتأسیس قام حیث عمالیة"، دیمقراطیة بمیلیشیات              والجیش
على الحصول قبل واالختبارات الحزبي العمل من أشهر بعد األعضاء اختیار یتم وكان               والجامعات،
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أدى مما السویدیة، والبیئة والمجتمع الواقع عن كامل انسالخ وسط التصویت، خالل من كاملة                عضویة
مؤتمره في جرى عدیدة، مشاكل وبعد ،1975 عام اسمه الحزب غیر ثم منه، شدید اجتماعي نفور                  إلى
عدة الحزب اسم وتغیر جدید، حزبي برنامج إقرار لیتم 1980 عام البلشفیة" "المجموعة استبعاد                السابع
في االجتماعي النظام عن ابتعاده عن ویعلن ،1982 عام االشتراكي الحزب أخیرًا لیصبح               مرات،
أسسوا الذین الحزب "سوفییتي" جمیع استبعاد جرى بسنتین وبعدها الشرقیة، وأوروبا السوفییتي              االتحاد

 بدورهم "عصبة الشیوعیین".

دعم دون تنفیذها یمكن ال االشتراكیة الثورة أن فیه أكد جدیدًا برنامجًا الحزب أصدر 1994 العام                  في
عنه الحزب في أقلیة بانشقاق تسبب ما سلمي، بشكل تتم أن یجب الثورة هذه وأن الشعبیة                  األغلبیة

 واالنضمام إلى مجموعة ثوریة أخرى.

عن السویدیة االستخبارات قبل من شدیدة لمراقبة تعرض الحزب أن الوثائق خالل من الحقًا                ظهر
عبر حزبیة داخلیة وثائق وتسریب الصیفیة والمخیمات المؤتمرات على والتجسس التصویر             طریق

 متعاونین من قلب الحزب.

في المشاركة عن انقطع أنه إال صوتًا، 16247 بـ 1985 عام أصوات نسبة أعلى على                 حصل
.Internationalen االنتخابات البرلمانیة بعد العام 2006.یصدر صحیفة أسبوعیة تدعى األممیة 

  8. حزب المبادرة النسویة

2003-1993 بین الیسار حزب رئیسة بمشاركة 2005 عام تأسس السویدیة، األحزاب أحدث              یعتبر
األیدیولوجیا تقاطع ومبدأ النسویة على ایدیولوجیته Gudrunوتبنى Schymanغودرونخیمان        
باسمه المتحدثة أن إال نسویة شعبیة حركة الحزب یكون أن بدایة وتقرر Intersectionality               السیاسیة

 غودرون قررت عزمهم المشاركة في االنتخابات البرلمانیة.

تؤهلهم لم لكنها ،%3,12 بنسبة صوت ، ألف 200 یقارب ما على حصلوا 2014 العام انتخابات                 في
حزب أول كان وبذلك األوروبي، البرلمان في مقعد على حصلوا أنهم إال السویدي. البرلمان                لدخول

 یحمل األیدیولوجیا النسویة یدخل إلى البرلمان األوروبي. یمتلك الحزب أكثر من 20 ألف عضو/ة.

 

یتسع ال ذكرها أن إال الصغیرة الماركسیة التنظیمات من العدید السوید في یوجد أنه إلى اإلشارة                  تجدر
 في هذا المقال، لكن قد ترد في مقاالت أخرى.

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 شخصیة سوریة
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 البطل الشعبي أبو علي شاهین  
 

 أبو علي شاهین هو فالح بسیط كان یعیش
 في قریة سیغاتا إلى الجنوب الشرقي من مصیاف

 وكان یعمل مرابعًا عند اإلقطاع وبسبب سنین المحل لم
 یستطیع أن یدفع لإلقطاعي حصته

 من المحصول ألن األرض لم تنتج بسبب قلة وشح المطر
بكالم ( الوقاف أو البك (زلمة الحارس فیها تبجح شاهین علي وأبو الحارس بین كالمیة مشادة وجرت                   

 بذيء للغایة وأثار ذلك غضب أبو علي شاهین الذي لم یستطع أن یسكت على
 اإلهانات التي وجهت إلیه وتشاجر مع الحارس

 وبعد قلیل أتت دوریة الدرك واإلقطاعي واقتید أبو علي
 شاهین إلى المخفر وعذبوه بأشد أنواع العقاب من ضرب بكعب البنادق وشدو وثاقه

 وادخلوا المسامیر في رأسه وسالت الدماء من رأسه ولكنه استطاع أن یهرب من السجن
 وذهب إلى بیته واصطحب بندقیته وما تیسر من خرطوش وزاد واتجه نحو العصیان وبدأ معركة

 التمرد وحیدًا على اإلقطاع والدرك وخاض معهم فصول أسطوریة من القتال الفردي
 واستطاع أن یدب الذعر والخوف في نفوسهم

 قاتل وحیدًا عاش وحیدًا.

مسرحیته عدوان ممدوح الراحل والشاعر الكبیر الكاتب منهم كثر كّتاب شاهین علي أبي عن                كتب
 الشهیرة (المخاض) 

 
 ورصد فیها مرحلة االنكسار الشعبي في ظل الحكومة الوطنیة التي جاءت بعد خروج المستعمر الفرنسي
في صرخة تمثل فردیة حركة الشاهین حركة فاعتبر االجتماعیة الثورة وإرهاصات المجتمع عن               فكتب
فیها صور "الفهد" روایة حیدر حیدر الروائي عنه كتب كما واالحتضار. الموت بین ألّمة طویل                 مخاض

  كفاحه وتمرده على الظلم.

  تّم إعدام الثائر أبو علي شاهین في ساحة الشیخضاهر في الالذقیة العام 1949.

  لروحه الرحمة فقد لون تاریخنا النضالي ضد الظلم واالضطهاد بأسمى األلوان.

______________________ 

 شخصیة شیوعیة عربیة
 

  عبد الخالق محجوب
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والسودانیة الشیوعیة  العربیة في  الحركة بارز قیادي محجوب (1927 - 1971) الخالق         عبد
من عدد ألف المحافل  الشیوعیة  العالمیة. في مؤثر حضور ذا كان فاشل. انقالب             أعدمه  النمیري  بعد
للتجربة الحرفي التطبیق عن للماركسیة بدال سودانیة صیغة إیجاد حول تمحورت والتي             الكتابات
التبعیة  للحزب رفض الصیني. - السوفییتي الخالف من واضح موقف له كان كما الصینیة، أو                السوفییتیة
الربط یرفض كان كما األخرى الشیوعیة األحزاب من كبیر عدد من النقیض السوفییتي  على               الشیوعي
مبدأ مع مایو  1969 لتعارضه نمیري  في 25 انقالب  جعفر عارض العقیدة  واإللحاد . حریة مبدأ           بین
السكرتاریا أغلبیة موافقة على الحصول یستطع لم ولكن الحزب إلیه یدعو ظل              الدیمقراطیة الذي
نظرا فیه المشاركة السوداني الشیوعي الحزب على حسب والذي االنقالب إلدانة للحزب              المركزیة

 لتعیین عدد من أعضاء الحزب في الحكومة التي شكلها نظام 25 مایو.

أن قبل أیام ثالثة لمدة السلطة على استولى یولیو  1971 الذي العطا  في 19 انقالب  هاشم             عارض
عدد الشتراك نظرا االنقالب بتدبیر السوداني الشیوعي الحزب واتهم السلطة، النمیري             یسترد
الحزب قیادات من كبیر عدد تصفیة تمت ذلك إثر وعلى فیه الشیوعي للحزب               من  الضباط  المنضمین

 الشیوعي.

رسالته بان ذلك الشرقیة  معلًال إلى  سفارة  ألمانیا یلجأ بأن له اقتراح قدم حیث البالد من الهرب                رفض
السودان وإقامة  الدیمقراطیة  في العسكرتاریا ومحاریة الجماهیر صفوف بین الوعي نشر هي            األساسیة
الشیوعیین صفوف في ترتكب كانت التي المجازر لوقف نفسه یسلم أن قبل أیام 4 لمدة                 واختبأ
صوریة  حولها نمیري  إثر  محاكمة ید  جعفر 1971على تموز 28 األربعاء لیتم  إعدامه  یوم          السودانیین 

 عبد الخالق إلى محاكمة للنظام   مما اضطر القضاة إلى تحویلها لجلسة سریة.
  

___________________________ 

  تواریخ سوریة

انقالب سامي الحناوي :. جاء انقالب سامي الحناوي عقب انقالب حسني الزعیم في 30آذار
 1949، وقد حدث هذا االنقالب في14 آب من عام 1949 إال هذا االنقالب وخالفا لالنقالب السابق

 سرعان ما سلم السلطة إلى رجل مدني وهو هاشم األتاسي و من ثم أعلن عن انتهاء مهمته ممهدا
 الطریق إلجراء انتخابات برلمانیة. و تم تحدید یوم 15 من تشرین الثاني من عام 1949 موعدا إلجراء

 االنتخابات و كان من ابرز مرشحي هذه االنتخابات میشیل عفلق األمین العام لحزب البعث العربي

 االشتراكي وصالح الدین البیطار و مصطفى السباعي وهو رجل اسالمي مجدد و غیرهم .
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9


 
 

 انقالب أدیب الشیشكلي : حدث هذا االنقالب في19كانون أول1949 قدم على أثرها
 األتاسي استقالته وفي 28 من كانون األول أعلن عن كشف محاولة للقیام بانقالب عسكري،

 فأحیل عدد من الضباط على التقاعد منهم رئیس األركان، كما اعتقل قادة سیاسیین بارزین منهم
 محمود شوكت و أكرم الحوراني ومیشال عفلق و وصالح الدین البیطار.حدث انقالب الشیشكلي
 الثاني ضد حكومة الدكتور معروف الدوالیبي في28تشرین ثاني1951.أزیح الشیشكلي بحركة

عسكریة في األسبوع األخیر من شباط1954ولیبدأ بعدها الحكم المدني البرلماني(1954-
.(1958 

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع و االقتراحات على الرابط التالي

http://www.facebook.com/1509678585952833- /الحزب-الشیوعي-السوري-المكتب -السیاسي 

 موقع الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي على اإلنترنت:

www.scppb.org 

 موقع الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي على (الحوار المتمدن):

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