
 
 

 

 

 العدد (١٨) - تموز / یولیو ٢٠١٨
 

 

 االفتتاحیة:

 - سیاستنا -

 نحن الندخل في تصنیفات معارضة معتدلة أو متشددة. نحن معارضون ألننا نختلف جذریًا مع السلطة السوریة في قضایا
 ثالث أفرزتها أزمة 2011 - 2018:

 1- أسباب األزمة حیث نراها داخلیة سیاسیة- اقتصادیة- اجتماعیة ولیست ناتجة عن ما یسمى بمؤامرة خارجیة.
 2- الموقف من القوى المتصارعة في األزمة سواء كانت داخلیة أو خارجیة.

 3- حلول األزمة حیث نرى أن ال حلول اصالحیة بل حلول تغییریة لبنیة النظام عبر انتقال سیاسي إلى نظام جدید وفق
 ما رسمه بیان جنیف 1(30 حزیران 2012) والقرار 2254 (18 كانون أول 2015). نحن لم نرى ما جرى في
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 سوریا ما بعد درعا 18 آذار 2011 بوصفه "ثورة" بل حراكًا اجتماعیًا معارضًا واسعًا أنتج أزمة سوریة عامة ألن
 طرفي الصراع لم یستطیعا التغلب على أحدهما اآلخر ولم یستطیعا انتاج تسویة وهو ما ولد استعصاًء توازنیًا داخلیًا شمل

 فیما بعد القوى االقلیمیة والدولیة المتدخلة في األزمة السوریة، وهو ما أنتج أزمة بطوابق ثالث: داخلیة- اقلیمیة- دولیة
 هي األكبر في العالقات الدولیة منذ عام1945.

خالل السبع سنوات من عمر األزمة السوریة أراد من حمل السالح المعارض ،ومن وقف وراءه في "المجلس"(2011
 )و"االئتالف"(منذ2012)،تحدید المعارض بمن یستعمل السالح ومن یطرح شعار(اسقاط النظام).كان هؤالء معارضین

 ولكنهم لیسوا الوحیدون في المعارضة بل كان هناك أیضًا  في المعارضة من طرح شعار (ال للتدخل العسكري الخارجي
 واستجالبه من قبل المعارضة على طراز عراق2003ولیبیا2011 – ال الستعمال المعارضة للسالح- ال ألسلمة أو

 تطییف الحراك المعارض- نعم للتسویة على أساس تغییر بنیة النظام عبر انتقال سیاسي متفق علیه بین السلطة
والمعارضة وفق المبادرة المقدمة من الجامعة العربیة في أیلول2011 ثم عبر بیان جنیف1الصادر في 30حزیران

 2012).كان هذا برنامج هیئة التنسیق منذ مؤتمر حلبون في 17أیلول2011.هذا یحدد تمایزها عن "المجلس
 "و"االئتالف" وعن حاملي السالح المعارض بغض النظر عن مدى التزام (الهیئة)بهذا البرنامج أم ال ،أو تقیدها به وعدم

 التواءها وانحرافها عنه.

 حزبنا كان من مؤسسي هیئة التنسیق في 25حزیران2011 التي ضمت مجموعة من القوى والشخصیات الیساریة من
 مشارب ثالث: عروبیة وكردیة وماركسیة. كانت هیئة التنسیق فعًال هي الخط الثالث بالقیاس إلى خط السلطة السوریة
 وخط "المجلس" و "االئتالف". لم یستطع الخط الثالث وسط ضجیج السالح ،من السلطة ومن السالح المعارض ومن

 السالح الخارجي المتدخل لصالح السلطة أو لصالح المعارضة أن یبرز في وسط المعارضین وربما على األرجح قد خفت
 صوته وضاعت معالمه في فترة ما بعد وجود هیئة التنسیق في "الهیئة العلیا للمفاوضات "عقب مؤتمر الریاض1(كانون
 أول2015)و"هیئة المفاوضات السوریة "عقب مؤتمر الریاض2(تشرین ثاني2017).لم تستطع هیئة التنسیق أن تمسك

 مقود مركب "الهیئة العلیا للمفاوضات "و"هیئة التفاوض السوریة "،بل كان "االئتالف "ماسكًا لذلك المقود وبالذات
 االسالمیون الذین یتحكمون في "االئتالف".

 نحن في حزبنا نرى بأن خط "االئتالف"، بكل ما یحویه من أسلمة وعنف معارض وقبلهما محاولة استجالب التدخل
 العسكري الخارجي قد هزم عبر محطات (حلب2016)و(الغوطة2018)و(حوران2018) وعلى األرجح المحطة التالیة
 في (ادلب) أو (شرق الفرات).ال توحي هیئة التنسیق في عام2018بأن لدیها القدرة على منافسة "االئتالف "والقدرة على
 انتزاع مقود "هیئة المفاوضات السوریة" منه، بل على األرجح أن لیاقتها السیاسیة- المعنویة التي أظهرتها في  أن تكون

 ندًا ل"المجلس" و "االئتالف" في أعوام2011-2015قد تراجعت كثیرًا، وهذا على األرجح لن یتم إال إذا انتفضت الهیئة
 على نفسها في عام2018وراجعت مالها وما علیها وأین أخطأت وأین أصابت في مسیرة السبع سنوات الماضیة ،ومن

 دون تحالف في "هیئة المفاوضات" مع منصتي موسكو والقاهرة وبعض المستقلین على األقل لتشكیل حاجز الثلث
 المعرقل لمشاریع "االئتالف" والفصائل العسكریة المعارضة التي أصبحت هیكًال عظمیًا بعد هزائمها في حلب والغوطة
 وحوران وكانت كارثة على المعارضة وعلى السوریین، وهذا الخط عند هیئة التنسیق یمكن أن یتدعم من خالل تشكیل

 تحالف جدید معارض یضم هیئة التنسیق مع معارضین یساریین آخرین ومع لیبرالیین وأكراد نحو قیام(القطب
 الدیمقراطي)أو(الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة- جود) ،من أجل تشكیل قوة جدیدة في المعارضة توازي أو تفوق قوة

االسالمیین الذین كانت قیادتهم للمعارضة طریقًا مؤكدًا إلى الفشل والهزیمة  للمعارضة في تجربتي1979-1982و
.2018-2011 

 هذا الترتیب المأمول من جدید ألوراق المعارضة السوریة ضروري وأساسي من أجل مالقاة االستحقاقات السیاسیة
 القادمة: على األرجح أن حلول االنتقال السیاسي نحو نظام سیاسي جدید، كما رسمها (بیان جنیف) و (ال قرار2254)

 ستظل قائمة، ألنهما انبنیا على توازنات دولیة بین واشنطن وموسكو ولیس على توازنات سوریة-سوریة أو على توازنات
 اقلیمیة-اقلیمیة. لن یقبل المعارضون السوریون، حتى في منصتي موسكو والقاهرة وهما األكثر اعتداًال أو األقل تشددًا،

 بحل غیر تغییري ینبني على وعود باإلصالح من خالل (حكومة الوحدة الوطنیة)، التي لن تكون مختلفة كثیرًا عن تجربة
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 "الجبهة الوطنیة التقدمیة". بالتأكید أن الوضع والتوازنات قد تغیر كثیرًا على الصعید المیداني العسكري في سوریا
 بالعامین الماضیین، ولكن العالقة بین المیدان العسكري والسیاسة لیست عالقة مرآة في صراع أصبح مدوًال منذ صیف

عام 2012ولم یعد سوریًا-سوریًا كما كان في ربیع وصیف2011 قبل أن تدخل القوى االقلیمیة المختلفة منذ خریف
 2011وتتوزع عملیة دعمها للسلطة والمعارضة قبل أن یعلن بیان جنیف1في صیف2012امساك واشنطن وموسكو

 بملف األزمة السوریة.

 لن تكون تسویة األزمة السوریة بناًء على توازنات محلیة وال اقلیمیة بل أساسًا على توازنات تفاهمیه بین واشنطن
 وموسكو سیراعى فیها بالتأكید األوضاع االقلیمیة واألوضاع السوریة المحلیة. على األرجح سیبقى بند االنتقال السیاسي
 قائمًا في التفاهمات األمیركیة-الروسیة سواء كان هذا عبر (هیئة حكم انتقالي) أم عبر (دستور جدید) یقود عبر انتخابات

 إلى انتقال سیاسي نحو نظام سوري جدید.

 

 
 بیان صحفي

 جریمة جدیدة مدانة لداعش

 وتصدي بطولي ألهلنا في جبل العرب

 تعرضت مدینة السویداء لهجوم وحشي قامت به عصابات داعش االرهابیة المجرمة، استهدف المدنیین العزل. وقد نتج
 عن هذا الهجوم، الذي ترافق مع تفجیرات في ریف السویداء، استشهاد نحو 200 من المدنیین وأكثر من 300 جریح

 واختطاف عدد من المدنیین األبریاء. وقد حالت المقاومة البطولیة لرجال وأبناء جبل العرب األشاوس من وقوع ضحایا
 وخسائر أكبر.

 إن عصابات داعش االرهابیة، وعلى الرغم من كل الضربات التي تلقتها، من أطراف عدیدة، فإنها مازالت تنتقل
 وتضرب في أماكن مختلفة من الوطن، والیوم ترتكب مجزرتها الجدیدة على مقربة من قاعدة التنف المحمیة من القوات

 األمریكیة.

 إننا في هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي إذ ندین بشدة هذا الهجوم اإلجرامي، والعصابات التي قامت به،
 ومن وفّر لها الظروف المناسبة للقیام بجرائمها، فإننا نحیي أهلنا في جبل العرب األشم، ذي التاریخ البطولي، ونتضامن
 معهم، ونهیب بهم أن یحافظوا على تماسكهم ووحدتهم التي تشكل نموذجًا فعاًال وملهمًا لجمیع أبناء المناطق السوریة في

 مقاومة العصابات االرهابیة.

 كما أننا نؤكد أن الحل السیاسي الذي یخرج سوریة من األزمة الكارثیة التي تعیشها ویفتح طریق التغییر الوطني
 الدیمقراطي، هو الكفیل بتأمین شروط االنتصار على اإلرهاب ومن یصدره ویدعمه.

 الرحمة للشهداء األبرار.والخزي والعار لإلرهاب ولمن یصدره ویدعمه.

 األمن واألمان والسالم لسوریة على طریق الحریة والكرامة.

 دمشق ٢٠١٨/٧/٢٦

 مكتب اإلعالم في هیئة التنسیق الوطنیة

 

  محنة الهویة العربیة
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 یعیش اإلنسان العربي في الزمن الراهن محنة الهویة واالنتماء، بسبب ما تشهده المنطقة العربیة من تراكم في األزمات
 على كافة األصعدة، ولیس نافال "العودة إلى التاریخ الستحضارها ألن تجمیدها والسقوط في منهج المعالجة السكونیة

 والمنطق الشكلي، یجّردها ویخرجها وسیاقها التاریخي من حركة التاریخ، فالهویة العربّیة هي هویة تاریخیة أوال
 "وأخیرا"، وهذا ما َدأب علیه <ماركس> وكرره في صلب منهجه، عن رؤیته للظواهر التاریخّیة والمحن: "إّن الظواهر

 البّد أن تعالج في التاریخ وخالل التاریخ". هذه المعالجة تترافق مع تطور الحركة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة ،
 فال یمكن  أن تكون محنة الهویة العربیة في القرن التاسع عشر ، هي بعینها في النصف الثاني من القرن العشرین أوفي
 عصرنا الراهن ، وهذا یؤكد أّنها لیست سكونیه جامدة بل ارتبطت بالمراحل التاریخیة التي مرت بها ،فقد وعى العرب
 هویتهم من خالل مرورهم بثالث نهضاٍت ، واحدة دینیة رفعت رایة التوحید ، فوّحدت العرب تحت رایة اإلسالم حیث
 كانوا قبائل متنافرة متغازیة، وثانیة سیاسیة تمّثلت بالفتوحات ، جعلتهم دولة مترامیة األطراف تخشاها األمم والشعوب،

 وثالثة علمیة عَربت العلوم والفلسفة ، وساهمت في نقلة حضاریة جعلت العرب رّواد الحضارة . لقد تأثرت الهویة العربیة
 بشكل فعلي بعد هجمات الصلیبین ثم المغول والتتار عندها ساد الظالم عرف بظالم عصور االنحدار، وقد جَسد هذا

 الظالم االحتالل العثماني للوطن العربي ، الذي استمر أربعمئة عام، وقد تأّتى هذا الظالم بفعل عوامل خارجیة  غّشت
 األبصار وحجبت األنظار عن الحقیقة الجوهریة ، وهي أّن الدولة العثمانیة كانت تسیر بفرض التتریك والطورانیة ، وهنا

 أصل المحنة والخالف في االنتماء للعروبة أو للسلطنة العثمانیة لكن الحسم  كان عند ظهور بوادر للیقظة العربیة التي
 كان من أهم أسباب نشوئها حملة نابلیون بونابرت على مصر ،حیث وضعت العرب ألول مرة في العصر الحدیث وجها"

 لوجه مع الغرب فكشفت لهم مدى ضعفهم وعجزهم وضعف الدولة العثمانیة ومن هنا دخلت الهویة العربیة في مجاهیل
 التشتت وذلك بعد وقوع تركة الرجل المریض في قبضة الدول االستعماریة بعد قیام الثورة العربیة 1916ونیل االستقالل

 للدول العربیة وحصول انقسامات بین تیارات دینّیة  وأحزاب قومیة ووحدویة ،فالتیارات الدینیة مّثلت ردة فعل العرب
 على واقع االستعمار ،ألنه بحسب رأیهم أّن سبب المحنة هو تخلّیهم عن دینهم وللحفاظ علیها یجب العودة إلى السلف

 الصالح وینبوع اإلسالم، فربطوا الهویة العربیة بالدین اإلسالمي ،لكن ازدهار األصولیة اإلسالمیة في المنطقة قد أنتج
 اإلسالم السیاسي والذي یعتبر من أهم األسباب في محنة الهویة ، بید أن األحزاب القومیة <حزب البعث في سوریا

 والعراق>وحركة الناصریین والتي رفعت جمیعها رایة العروبة ونادت بالوحد ة وتمسكت بالهویة العربیة لم تنجح في
 تخطي المحنة بسبب تماهیها مع الحكومات االستبدادیة التي مثُّلتها ،وحّولتها ألحزاب شمولیة عّمقت من المحنة  و أّدت

 لحدوث كوارث في المنطقة أَولها هزیمة 1967وما تبعها من انكسارات إلى الیوم خّلفت فوضى وبلبلة وفقر وتخلف
 وتبعیة للغرب ولقوى إقلیمیة مما زاد في زعزعة االنتماء للهویة  تمّثل في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة ، فدخلت

 بعض البلدان العربیة بقطیعة فیما بینها .إّن الهویة التي حافظ علیها العرب هي رضوخهم ألنظمتهم االستبدادیة والوالء
 المطلق لها بعیدا" عن الثورات واالحتجاجات وتحولها لهویات قطریة إننا نعیش الیوم أزمة مجتمعیة وفقدان لشرعیة

 الهویة اختلطت فیها بشكل معّقد قضایا الهویة الجامعة  والدین والسیاسة والثقافة ،حیث من المفروض أن تكون للثورات
 واالحتجاجات التي قامت بها الشعوب آثار نفعیة تعود علیها كما حدث في القرن التاسع عشر عندما عمت الثورات

 مختلف بلدان القارة األوربیة والتي حملت في أعماقها بذور تغیرات كبیرة فیها لم یكن أقَلها أهمیة توحید األمة األلمانیة
 وظهور الدولة القومیة األوربیة ،لكن الثورات واالحتجاجات في المنطقة العربیة <الربیع العربي >لم تنتج هذه اآلثار
 بسبب عوامل كثیرة وتدخالت أجنبیة وأنظمة استبدادیة لم تستطع المحافظة على الهویة، تلك التي تصلح لنقول عنها

 الهویة العمالقة المتالكها االنتماء والتواصل والتكامل االقتصادي والتوحد السیاسي وأخیرا" الثقافة التي نعتبرها من أهم
 العناصر الصامدة ،فلوال الثقافة العربیة المستمدة من اللغة العربیة وآدابها ،والتي تغّذت من عدة حضارات لما صمدت إلى

 الیوم في وجه تحدیات الخطر الجدید الذي یتهدد هویتنا العربیة ،ویدخلها في سرادیب مغلقة ویفرض علیها نمطیة ال
 تمثلها ،نمطیة فكریة لمنظري العالم الجدید وإیدیولوجیته والذي ترید أمیركا والغرب فرضه على المنطقة العربیة بعد قیام
 ثورات الربیع العربي، لقد وجدت الشعوب العربیة نفسها في مواجهة أنظمتها االستبدادیة من جهة وأیدیولوجیا مؤذیة تحّد
 من هویة اإلنسان العربي وتحاول محوها وذلك من خالل عملها بمقتضى اإلرهاب الفكري الذي اعتمدت فیه على المقدس

 الدیني المتطرف العنیف <داعش>في تشویه الثورات والدین من جهة أخرى ، ألنها ترى أن العنف ُیرّد علیه بالعنف
 لذلك استخدمت القدرات العسكریة والتكنولوجیا الفكریة لفر ض هیمنة وسیطرة بحلة جدیدة مباشرة  ففرضت حلول جائرة

 على الشعوب من إفساد روحها  وعقلها وتسمیمها بسموم الطائفیة والتعصب القومي والعرقي وأخیرا" التطرف الدیني
 لخدمة مصالحها بعولمة اقتصادیة وفكریة لتفریغ المنطقة العربیة من بعدها العربي و بهیمنة امبریالیة جدیدة مباشرة  ولم
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 یكن  التدخل الروسي والتركي واإلیراني في المنطقة وفي الثورات بأقل سوءا" من سابقیه  والذي زاد من تأزم المحنة
 فروسیا على مر عالقتها بالعرب ال ترى في األمة العربیة قومیة واحدة ذات هویة جامعة وهذا ما جاء في كالم بعض

 ساستها وعلمائها قولهم في " المالحظات السوفیاتیة على مشروع برنامج الحزب الشیوعي السوري"عام1971 :"یجب
 الكالم عن الشعب العربي ال عن القومیة والهویة العربیة "ورّد علیهم المفكر السوري الیاس مرقص في كتابه الماركسیة
 السوفیاتیة والقضایا العربیة : "هذا تناقض فاجع ،إن صیغة شعب بال هویة أو قومیة عربیة حماقة ال معنى لها ،إن شعبا
 "عربیا" یساوي قومیة عربیة ".لقد كان االتحاد السوفیاتي سابقا" من أوائل الدول التي اعترفت بالكیان الصهیوني ،فهل

 لهذا الكیان مقومات األمة والدولة الواحدة والشعب العربي ال  ؟ !!،لقد تبلورت تلك الرؤیة عن الهویة العربیة على أرض
 الواقع الیوم عندما قّدمت روسیا نص مشروع لدستور سوریا الجدید حیث جاء في (المادة الثانیة الفقرة الثانیة یكون في
 سوریا شعبها المتعدد القومیات والطوائف مصدرا "وحیدا" لسلطة الدولة ) لقد ألغى هذا المشروع كلمة العربیة من اسم

 الدولة السوریة وتحّدث عن القومیات والطوائف مع العلم أن غالبیة الشعب السوري من العرب وفي الضفة األخرى نرى
 زحفا "عثمانیا" وآخر فارسیا قد خلق شحنا" جدیدا   للمحنة فأصبحنا أمام محنة وجود وإثبات هویة أكثر من أي وقت
 مضى في ظل صراعات النهایة لها ،فخطُط اإلجالء المنّظم والتهجیر القسري وحشد كل الشذاذ من شعوب وقومیات

 إمعانا" في طمس  الهویة و حرفا للصراع في المنطقة على أساس مذهبي وتحویله من صراع عربي إسرائیلي إلى
 صراع سني شیعي ،إنهم قوى تدمیریة الیهّمها أن تجَر عربة هیمنتها على الجماجم واألجساد ووجود اإلنسان ،فالغایات
 المشبوهة والمطامح المحكومة بمنطق الهیمنة االمبریالي والوصایة االصطفائیة على الدیمقراطیة والهویة العربیة هي

 السائدة الیوم في المشهد العربي عموما وسوریا خصوصا ونخُلص إلى أن الهویة العربیة لیست عواطفا" وغرائزا"
 وعصبیاٍت بل هي ممارسٌة وفكر ومقیاس للكیان العربي الموحد  فاإلسالم باعتباره دینا" ال یلغي العروبة، فالدین عقیدة

 یعتقد بها اإلنسان والعرب هم مسلمون ومسیحیون ویهود وصابئة وربما بعضهم ال یؤمن بدین ،علینا بناء منظومة ثقافیة
 كأساس لنهضة عربیة جدیدة تقوم على ترجمة الطاقة الثوریة في التحول الدیمقراطي  وتحَوالت الخلق واإلبداع وخلق نقد

 للماضي والحاضر لیتحرر العقل العربي  من سلطة ماٍض جامٍد وحاضٍر مرتبٍط بالغرب للحفاظ على هویتنا ووجودنا
 بنهضة فكریة وبعدها سیاسیة تحقق األهداف التي من أجلها ثارت الشعوب العربیة وانتفضت .

 

 وثیقة للتاریخ

 أول لقاء وطني ضمته دیر الزور حضره أكثر من 130 مشاركًا ومشاركة و 16 تنظیما وهیئة وطنیة ...كان ذاك في
 20/5/2005 في دیوان بیت الشیخ نواف البشیر. كان الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي حاضرًا عبر عشرة

 من أعضاء الحزب وكان له ممثلین في اللجنة التحضیریة.

 حول اللقاء الوطني الدیمقراطي في دیر الزور: 2005 (نص الوثیقة الصادرة عن اللقاء):

 أكثر من عام ونصف مضى على توجیه رسالة للسید رئیس الجمهوریة من مثقفین ونشطاء یشرحون فیها أهمیة عقد
 مؤتمر وطني، ویذكرون الظروف واألسباب الداعیة ویطلبون منه أخذ المبادرة في هذا االتجاه. ومنذ عام مضى جاءت
 محاضرة الناطق الرسمي للتجمع الدیمقراطي في منتدى األتاسي. نحو عقد مؤتمر وطني. تشرح وتبین وتدعو. وال من

 مستجیب. لم یستجیب النظام. وجرت میاه كثیرة، لم تجد فیها ترحیل األزمات، وال تبدید الوقت عبر أسالیب بالیة وأدوات
صدئة. وال مسلسل التراجعات المستمرة وآخرها الخروج من لبنان. واألزمة الیوم مستمرة. أزمة سلطة. وأزمة معارضة.

 عجز في القیادة. وشیوع الفساد الذي استشرى وشمل جمیع مداخل السلطة وفروعها. وإذا أمكننا تشریح األزمة فسوف
 نرصد النقاط التالیة:

 !- ضعف فكرة التعاقد السیاسي: التي تؤسس لشرعیة االختالف ومشروعیة الحوار و حتمیة تداول السلطة. مقابل سیطرة
 الحزب الواحد وشعاراته المحنطة.

 2- انعدام الشرعیة الدستوریة: وهیمنة ما یسمى الشرعیة الثوریة التي غیبت حقوق اإلنسان. وأدخلت البالد في حالة
 طوارئ ونظام تسلطي أبوي من ثنائیة الطاعة والوالء مقابل الحمایة والرعایة والنصیب من الغنیمة.
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3- غیاب الدستور: حیث ال یمثل الدستور الحالي إال من وضعه... وهو یختزل األمة في صالحیات شخص الرئیس. الذي
 یأخذ كل القرارات. وال یسأل عما یعمل. والذي أي الدستور یرهن األمة لقیادة حزب. صار وحیًا على كل شيء. دون أن

 یستطیع تجدیدًا أو یحاول تغییرًا .4-انعدام الرغبة في السیاسة: بسبب التسلط الممتد والقمع المدمر والعناء المستمر لكل
 من یتجاسر على التعبیر أو یسعى لتنظیم ال یقوم وفق أهواء السلطة والتبعیة لها. یزید ذلك بالء غیاب منظمات المجتمع

 المدني التي یمكن أن یحتمي بها الفرد. من هذا كله كان ال بد أن یتداعى العدید من القوى الوطنیة لعقد أكثر من لقاء
 تداولي تهیئة للیوم المنتظر. لیوم عقد مؤتمر وطني شامل.

 وما لقاء دیر الزور إال واحد من هذه اللقاءات فقد دعت اللجنة الوطنیة الدیمقراطیة إلیه. وطلبت مشاركة أوسع طیف
 وطني دیمقراطي للنقاش في محاور أربعة. (المحور الوطني -المحور الدیمقراطي -ومحور حقوق اإلنسان ومحور ما

 الحل).

 وكان من نتائج هذا التداول النقاط التالیة:

 أوًال: - في المحور الوطني: حیث المواطنة تعني االنتماء إلى الوطن. والوطنیة هي حب المرء لبلده الذي یستلزم الدفاع
 عنه وتفضیله عن غیره. وهي شعور قبل إن تكون فكرة سیاسیة. فاالنتماء إلى وطن ال یحصره عرق وال مذهب وال

 طائفة. إنما هو انتماء إلى أرض تتغلغل في كیان المرء بهوائها وریاحها بترابها وشجرها .... بقسوتها ولینها والمستوى
 التاریخي لمفهوم المواطنة. یستدعي مفهوم الدولة إذ الدولة في ارتقائها أو تخلفها تحدد معنى الوطن والمواطنة. فالوطن
 مجاز ذهني ووجود مادي بآن واحد وهو یتطلب وجود شعب یمارس السیاسة عبر سلطة منتخبة راعیة له. وخادمة غیر

 متحكمة وال متجبرة. وبالتالي فهي تنطوي على الحریة والعدالة والمساواة والكرامة الوطنیة. إن مفهوم الوطن كانتماء
 طوعي طلیق یعبر عن وعي تاریخي متقدم، ألن الوعي اإلنساني في ضیقه واتساعه یتحدد بطبیعة الراجع التي یأخذ بها.
 والقول بالوطن اعتراف بتساوي البشر الذي یفرض تساوي االنتماء إلى تاریخ مشترك، من غیر تمییز في دین أو لون أو
 إقلیم. والوطن في التحدید األخیر هو إبداع سام تصوغه الذوات الحرة ’ مثلما یسمح بتجدید صیاغة الذوات التي صاغته.
 والوطنیة عالقة بین البشر واألرض، فهي شعب وجغرافیا، والمواطنة هي العالقة بینهما. فإذا جاءت سلطة من الشعب

وصادرت هذه العالقة بمواقفها الوصائیة حصل االغتراب. والغربة في الوطن تستوجب االعتراض، والمعارضة الوطنیة
 ال یستطیع أحد أن یلغیها ألنها حق ثابت وطبیعي وتاریخي وقانوني وفكري وواقعي لكل من یشعر باالغتراب في وطنه.

 وسوریا وطٌن لكل أبنائها منذ الممالك األولى قبل المیالد وما زالت تعددیة في نموذجها الدیني واالثني. وهي بلد التعدد
 السیاسي. وهي بلد التعایش المشترك رغم االختالف والتنوع. وهذا التعیین للوطن السوري یتطلب استمرار الحوار

 الثقافي بین جمیع أبنائه، على أرضیة االعتراف المتبادل، والتعامل الندي للجمیع. إن الذي شوه الوطنیة، ومسخ معنى
 الوطن السوري هو قمع الدولة، وقهرها لحساب طبقة وحزب أبرز تباینات بین القوى، ووسع الغربة بین أبناء الوطن
 واستدعى المعارضة في المواقف. ولعودة الشعب من غربته، ال بد من عودة أفراده إلى السیاسة والمشاركة في تحقیق

 معنى الوطنیة. إن تماهي الدولة بالحزب، وتماهي الحزب بالسلطة. والسلطة بالفرد القائد واإلتكاء على أجهزة األمن في
 فرض الوالءات. حرف السیاسة عن أهدافها وغایاتها ووسع دائرة الفساد، والنهب والرعب والخواء السیاسي والمدني،

 وإن بدایة عودة الشعب من غربته تكون بإزالة هذه المعوقات ........التي تبدأ برفع الحیف وإعادة الحق.... باإلفراج عن
 المعتقلین السیاسیین وعودة المنفیین طوعًا أو قسرا ًوتجنیس غیر المجنسین. والمحرومین من الجنسیة. وباالعتراف بحق

الجمیع في عیش كریم على أرض الوطن. إن للسلطة دورا في إضعاف الوطن. وفي إدخاله في مشكالت داخلیة وخارجیة
 ال حل لها إال بالتداعي لمؤتمر وطني شامل یلقى القبول من أبناء الشعب، ویلزم السلطة بالتعاطي مع نتائجه. نحو انفراج

 تام یشمل الجمیع. ولمصلحة الجمیع.

 ثانیًا: المحور الثاني: الدیمقراطیة: والدیمقراطیة وسیلة لكبح جماح حكم الفرد، وتقلیم أظافر التسلط السیاسي، یعتمد
 جوهرها على اختیار الناس لمن یحكمهم ویسوس أمرهم، وال یفرض علیهم حكمًا یكرهونه وهي تمكنهم من محاكمة

 الحاكم إذا أخطأ، وحتى من عزله وتغییره. وتداول السلطة الذي یقوم وفق حركیة صندوق االقتراع وانسجامًا مع التعددیة
 الفكریة والسیاسیة هو مطلب دیمقراطي، یقوم على أساس حق الجمیع في أخذ فرصتهم في وطن واحد یتعایش فیه الجمیع
 على أنهم شركاء ال أتباع. وأكبر إساءة للدیمقراطیة هو الحدیث عنها كشكل بال مضمون. فالمضمون الوطني للدیمقراطیة

 یشكل حصانة للجماهیر وهي تعتصم أو تتظاهر أو تعبر عن حاجاتها ومطالبها بأسالیب علنیة ووسائل سلمیة. وبالتالي
 فان دعوى الوطنیة بعیدا عن ممارسة الدیمقراطیة قد یجمد البرلمانات ویقید الحریات ویؤبد السلطات. ویقصي المخالفین

 في المواقف واآلراء وبالدیمقراطیة یمكن الخروج على الحكم الشمولي فالدیمقراطیة هي مخرج من مآزق االستفراد
 بالسلطة ومن الوصایة على الشعب ومن الهیمنة واالستبداد .ویتطلب ذلك إصالح طبیعة السلطة وتوزیع القوة و إ قامة
 بنى مؤسساتیة وحركة مجتمعیة تشكل روافع للتحول نحو الحریة ونحو العدالة في ا لحكم ویساعد على ذلك ان یضمن
 الدستور الحقوق والحریات المطلوبة ، وعدم تقییدها ، وتوسیع مظلة الشرعیة الحامیة لها عبر نظام قضائي مستقل ،
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 ومراقبة عدم اإلهدار في الحقوق ، وتكریس المساواة بین عناصر النسیج الوطني وكفالة الحریات ، وعدم التفریق بین
 جنس وجنس ولون وطائفة وأخرى والقضاء على كل أشكال التمییز بین الجماعات ، وبین األفراد ویتطلب ذلك استخدام

 آلیات فعالة لضمان نزاهة االنتخابات ، وتعددیة األحزاب وأن یكون أكثر من مرشح لرئاسة الجمهوریة .. ومن كل
 األحزاب ال من حزب بعینه. وهذا یتطلب إلغاء حالة الطوارئ التي هي ممارسة دائمة ومستمرة إلرهاب الدولة، وهي

 تساهم في كبت الحریات. ان مبادئ الدیمقراطیة بما فیها من سیادة للشعب ومن سیادة للقانون، والمساواة وضمان
 الحریات األساسیة في التعبیر والتنظیم واالعتقاد، وما یفترض ذلك من تعدد وتنوع وحریة االختالف. تتطلب وجود

 الصحافة الحرة واإلعالم الحر، ومراكز البحث والمنتدیات المفتوحة للجمیع. وتكون السلطة مراقبا وحكما ال حاكما على
 األفراد والجماعات. وهذا یتطلب تداول السلطة بین القوى الفاعلة على األرض وفصل السلطات التنفیذیة والتشریعیة
 والقضائیة. وعدم االرتهان للسلطة التنفیذیة وحدها. ألنها بغیر ضوابط تمثل األساس البنیوي لالستبداد. ان المضمون

 العمیق للبرنامج الدیمقراطي هو في وضع حد للنظام الشمولي وتحریر اإلنسان ودفعه للعمل وبذل الجهد لتحسین ظروف
 حیاته، وتعمیق ثقته بنفسه وبقدراته الذاتیة.

 

 ثالثًا: محور حقوق اإلنسان: تشكل حقوق اإلنسان، والحریة في صمیمها وحدة غیر قابلة للتجزئة نظرًا لتداخلها وتكاملها.
 والواقع أن الحریات في بلدنا مستلبة مما یضعف مناعة المواطنین، وقدراتهم على النهوض. إن السلطة الشمولیة تتصور
 المواطن الصالح في خضوعه وفي طاعته لها وعدم مشاركته إال فیما تطلب منه. فهو ال َیسأل وال ُیحاِسب. وفي ظل هذه

 الهیمنة بصورتها األبویة أو القسریة یصطدم المواطن بثقافة القمع والقهر التي تمارس في وجه كل ظاهرة حیویة
 وتستهدف األحرار النشطین في مجال حقوق اإلنسان. إن الحكم التسلطي وهو یخشى من حریة الرأي والتعبیر یشدد
 قبضته على النشر، وعلى المؤسسات اإلعالمیة، وما تزال أحكامه القاسیة في ضل حالة الطوارئ، وأحكامه العرفیة
 تالحق الصحفیین األحرار، الذین تعرض بعضهم لألحكام القاسیة، وبعضهم للضرب واإلهانة. واالعتداءات البدنیة

 واالحتجاز وإغالق الصحف. وتسطیح األفكار وتكرارها. وقد عانت حریة اإلبداع من قیود السلطة السیاسیة حینًا ومن
 الفهوم التقلیدیة للسلطة الدینیة التي تضیق باألحرار من المجتهدین فتمارس علیهم أحكامًا نقدیة عنیفة أو تزییغ وتضلیل

 وربما استخدم العنف ضد بعضهم. وتعاني حریة التنظیم وتشكیل األحزاب من قیود سببها قوانین ینص علیها دستور
 البالد نفسه. حیث تتضمن قیادة حزب واحد للدولة والمجتمع ویرتهن الجمیع لشعاراته وقراراته. التي تفرض على كل

 مشروع بفكر أو تنظیم. إن هذا الواقع أدى إلى تغییب الممارسة الدیمقراطیة داخل الحزب نفسه وداخل األحزاب المشكلة.
 فهي تتمیز كحزب السلطة في سلطویتها وعصبیتها الحزبیة. وفي الحیلویة دون األعضاء في رسم سیاسات الحزب

 وبرامجه أو تعزیز النقد وتفاعالته. كما أن التشریعات الناظمة تقید حریة تكوین الجمعیات والمنتدیات وتخضعها عندما
 تنشأ ألشكال مختلفة من الرقابة واإلشراف، والتدخل في سیاساتها وحلها أو تعلیق نشاطها مالم توافق هوى السلطة. وقد

 قاد تقیید العمل المدني الى االحتماء بالوالءات الضیقة من العصبیات ما قبل الوطنیة، مما یشكل تراجعا في خط التحدیث
 والمدنیة إن السلطة استولت على النقابات واالتحادات المهنیة وأخضعتها لسیاستها فغاب التنافس النقابي، وضعفت روح

 المبادرة، مما أفقدها الغرض من إنشائها فصارت مواقع للفساد واإلفساد والمشاركة مع اإلدارات في التخریب وتدني
 الفعالیات. ولم تسلم الحقوق من االنتهاك. وأولها حق الحیاة حیث تتعدد مصادر انتهاكها فهي تنتهك خارج إطار القانون

 والقضاء. وفي بعض الحاالت ال تصدر بیانات رسمیة حول عملیات القتل، وال یشار الى أسماء القتلى، وال یجري تحقیق
 معلن في مثل هذه الحوادث، مما یعزز الشك باحتمال تصفیة البعض واعدامهم خارج نطاق القضاء كما تعددت حوادث

االختفاء واالختطاف والمطاردات واالعتقاالت العشوائیة ونقص الرعایة في السجون وفي دوائر األمن والمعتقالت. ولعل
مشكلة المفقودین في السجون من المأسي التي ما زالت تؤرق العدید من المواطنین. ومن أشكال انتهاك الحریات األساسیة

 ما نجده من تعرض المواطنین الناشطین إلرهاب مستمر وتهدید في لقمة العیش أو في منع من السفر أو من التوظیف
 والعمل. ویبقى حرمان شرائح من المواطنین من حق الجنسیة، من أبشع أنواع االنتهاك لحقوق اإلنسان. ما یتطلب إعادة
 االعتبار لهم، وضمان حقوقهم كمواطنین متساوین لهم كافة الحقوق، وعلیهم واجبات المواطن. ومازال التعذیب الجسدي

 والنفسي كعقوبة. أو النتزاع معلومات بأبشع األسالیب وسیلة من وسائل اإلرهاب الذي قاد الى عدة حوادث وفاة،
 واستمرت محاكم أمن الدولة العلیا تحاكم كل شخص بمن فیهم المتمتعین بحصانة خاصة مثل أعضاء البرلمان. وهي ال
 تتقید باإلجراءات األصولیة المنصوص علیها في التشریعات النافذة. وهي محاكم لها مهمة وحیدة. التعامل مع القضایا
 السیاسیة وقضایا أمن الدولة. وهي ال تحترم حق المتهم في حضور محاكمة أو تقدیم دفاع. وأحكامها غالبًا معدة سلفًا.

 ومن االنتهاكات المعروفة لحقوق اإلنسان، الغاء األحزاب، وعدم التصریح بإنشائها. وعدم الترخیص للجمعیات الال في
أضیق الحدود وبقرارة استنسابیة، ووفق هوى وسیاسة النظام. ومازال حق التجمع السلمي خاضعًا ألحكام حالة الطوارئ.

 كذلك حق التظاهر، واالعتصام، وجرى تفریق االعتصامات بالهراوات األمنیة حینًا وبعصي وقبضات الزعران.
 وباالعتقال أو االستدعاءات األمنیة أحیانًا. وتستمر معانات الجماعات الكردیة، واإلنتهاكات الخطیرة لحقوقهم من بین

 أشكال التمییز على أساس الهویة، والقیود المفروضة على لغتهم وثقافتهم باإلضافة إلى حرمان عدد كبیر منهم من
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 الجنسیة فعلیًا، والحظر على أحزابهم من ممارسة أي نشاطات وفق القرار غیر المعلن الذي اتخذتهم القیادة القطریة تحت
 طائلة العقاب واالعتقال. وإن أعظم انتهاك لحقوق اإلنسان یستمر في عدم الترخیص لجمعیات حقوق اإلنسان. فهي تعمل

 من غیر ترخیص قانوني یشهرها. مما یجعل عملها مهدد وقابل لإلنتكاس والمنع كلما أرادت السلطة منعها، وتوقیف
 نشاطها.

 رابعًا: محور : ما هو الحل ؟:إن التغییر و الخالص من االستبداد ، ومن الوصایة ، و إعادة الكرامة و الحقوق صارت
 حاجة موضوعیة ، وكل المعطیات تدعو الى اإلصالح الشامل ، وهناك فرصة تاریخیة على جمیع النخب أن ال تفوتها
 من أجل االنتقال الدیمقراطي الهادئ الذي یفتح األفاق أمام إعادة صیاغة مستقبل سوریا على أسس جدیدة .إن مراوحة

 السلطة في مكانها وفق سیاسات متحجرة غیر دیمقراطیة سیفتح باب التدخل الخارجي الذي أ ضحى بقوة النظام الدولي
 الذي تقوده الوالیات المتحدة األمریكیة قوة تغیریة داخل األوطان ، بعد أن انخفضت مرتبة السیادة فیها . وإذا لم تستوعب

 السلطة السوریة عمق طبیعة التغییرات اإلقلیمیة والدولیة / وتصرفاتها في لبنان والعراق دلیل على أنها لم تستوعب /
فإنها ستفتح باب الرهان على تدخل الخارج. إذا بقیت السلطة تراوح مكانها في سیاسات متأخرة، استبدادیة الطابع، عصیة

 على االنفتاح مختلفة عن فهم دقائق المتغیرات ومستجدات العصر، أسیرة عقلیة الحرب الباردة ... ومفرداتها المتحجرة
 وصفقاتها، فإنها ستستدعي التدخل الخارجي، الذي ال ندعو للمراهنة علیه. وذلك أن متطلبات الحل الداخلي أقل كلفة من

 االنصیاع للحل الخارجي بشرط العودة إلى المجتمع والتوجه إلى الشعب باعتماد ثقافة الحوار، ولالستجابة للمتطلبات
 الملحة في التغییر. ان صیاغة عالقات جدیدة بین السلطة والمجتمع في إطار عقد اجتماعي جدید یوفر الشفافیة،

 والمؤسسیة والقانون، هي وحدها كفیلة بوضع البالد على عتبات التغییر المنشود. ان أي مشروع تغییري مرتبط بأزمة
 التطبیق. فكل القوانین واإلجراءات والتدابیر مازالت تنفذ على نحو بیروقراطي وبطيء وخالي من الحیویة المطلوبة

 للتغییر .وال بد من اإلسراع بتطبیق اإلجراءات عبر مشاركة فعالة لألحزاب ، وكل فعالیات المجتمع المدني ، في صیاغة
 السیاسات العامة ، وتحدید األهداف الكبرى .وما زالت الدعوة إلى مؤتمر وطني شامل مستمرة إلرساء أرضیة من

 الحوار الهادئ وكشف الممكنات في التغییر .ان كل اإلشارات توحي أن ال أمل من مؤتمر الحزب الحاكم وال تغییرًا
 منتظر .وهناك قلق من إجراء تغییرات شكلیة تدخل البالد في دورة جدیدة من الصراع االجتماعي وتضعها في دوامة

 التخبط . . وال بد من الضغط على هذا المؤتمر لیساهم في وضع آلیات التغییر المنشود. ولمراجعة الذات من أجل
 المصالحة الوطنیة وفتح المجتمع للمشاركة في رسم سیاسة البالد، وتحقیقها بمشاركة فاعلة من كل مكونات الشعب

 السوري وأطیافه. فاإلصالح یستدعي بناء المجتمع المدني، وقیام الدولة الحدیثة، وتحقیق مفهوم المواطنة وإلغاء كافة
 القیود على الحریات الدیمقراطیة، واستقالل القضاء وسیادة القانون. ان الحل یبدا باالنفراج السیاسي أوًال تلیه بقیة

االجراءات على مستوى اإلقتصاد واالدارة. فال بد من ان یقوم ذلك على سن قانون عصري لألحزاب والجمعیات، وتحیید
 كافة المعوقات التي تقمع حراك الناس من أجهزة أمنیة وقوانین عرفیة، ومن حالة طوارئ. ومصادرة للحریات. أن

 المعارضة تبدو ضعیفة لكنها تمتلك حسًا سلمیا في تقیم األمور واألحداث وهي ال تراهن على تدخل الخارج بقدر ما تنشد
 تغیرًا دیمقراطیًا هادئًا، ولذلك فهي تطالب باإلفراج السیاسي، ورفع القبضة األمنیة عن حراك الناس، وإعادة فتح

 المنتدیات، وتشجیع حراك المجتمع المدني، وحركة األحزاب، ورفع القید عن تداول المعلومات عبر الفاكس واإلنترنیت.
 واإلفراج عن معتقلي الرأي، وعودة المنفیین طوعًا أو قسرًا وإلغاء القانون 49 القاضي بإعدام المنتمین إلى منظمة

 اإلخوان المسلمین. إن التغیر السلمي هو التغییر المنشود، وهو األنسب إلخراج البالد من مأزقها والمعارضة یجب أن
 تعمل كتیارات مشتركة، ومن خالل اللقاءات الدوریة ممثلة بالتیار اإلسالمي، والتیار الوطني الدیمقراطي العلماني،

 والقوى الكردیة وآلشوریة والقومیة من كل أطیاف المجتمع. وأن یتبنى الجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة وفق الشرعة
الدولیة لحقوق اإلنسان كهدف مشترك لثقافة وطنیة جدیدة مشتركة. على أرضیة وطن مشترك للجمیع. الجمیع فیه أحرار.

 متساوون. بعیدًا عن عقلیة اإلقصاء أو الوصایة. یسود فیه القانون والعدل والمساواة، ویقوم على التعاقدیة والتعددیة
 والتداولیة والمؤسساتیة، وینال فیه كل مواطن حظه من ثروات الوطن. ومن حقوق المواطنة.

 دیر الزور في 20 /5 / 2005.

 
 ترامب بوصفه طبعة ثانیة من تافت

 محمد سید رصاص

 جریدة "الحیاة " األحد 8 یولیو\تموز 2018
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 في ذروة الحرب العالمیة الثانیة قال هنري لوس مؤسس مجلة "تایم": القرن العشرون سیصبح القرن األمیركي
 بالمنازع". كان االشتراك األمیركي في الحرب أساسیًا لهزیمة األلمان والیابانیین ثم استطاع البیت األبیض هزیمة

 الكرملین في الحرب الباردة. لم یكن كل الیمین األمیركي مع ما تضمنته عبارة هنري لوس، بل إذا أرید الدقة كان معظم
 الیمین ضد االنخراط في قضایا العالم القدیم ومغادرة مبدأ مونرو عام1823الذي قال بحصریة االهتمام األمیركي في
 العالم الجدید لألمیركیتین ومنع األوروبیین من االمتداد هناك. كانت الحرب األمیركیة-االسبانیة عام1898لیست خرقًا
 لمبدأ مونرو بل تطبیقًا له. كان أول خرق هو دخول واشنطن عام1917في الحرب العالمیة األولى ثم عادت الوالیات

 المتحدة لقفصها الذاتي لما رفضت الدخول في عصبة األمم واالنخراط في الشؤون األوروبیة. عندما بدأت الحرب
 العالمیة الثانیة في 1سبتمبر1939 تزعم السناتور الجمهوري الیمیني روبرت تافت في مجلس الشیوخ تحالفًا عابرًا

 للجمهوریین والدیمقراطیین ضد االنخراط بالحرب. كان الهجوم على میناء بیرل هاربور في 7دیسمبر1941قد جعل
 ریاح الرئیس فرانكلین روزفلت الراغب باالنخراط بالحرب ضد هتلر والیابانیین هي السائدة بواشنطن وخفت صوت

 تافت. عندما انتهت الحرب كان تافت ضد اقراض واشنطن للندن مالیًا وضد مشروع مارشال وضد حلف األطلسي وضد
 االشتراك بالحرب الكوریة وضد مجابهة الحرب الباردة مع السوفیات. كانت هزیمة تافت في نیل ترشیح الحزب

 الجمهوري النتخابات رئاسة 1952أمام دوایت أیزنهاور هزیمة للیمین األمیركي االنعزالي أمام یمین جمهوري أمیركي
 جدید یرى القیادة األمیركیة للعالم عبر هزیمة السوفیات. كان الیمیني رونالد ریغان هو الذي قاد لتحقیق تلك الهزیمة ثم
أفرز الجمهوریون مع جورج بوش االبن ومحافظوه الجدد ذروة الهجومیة األیدیولوجیة الیمینیة عبر غزوي أفغانستان

 2001والعراق2003.

 في عام2016 أفرز الحزب الجمهوري األمیركي طبعة ثانیة من روبرت تافت هو دونالد ترامب: ضد األمم المتحدة،
 ضد اتفاقیات التجارة الحرة مع الخارج ضد حلف األطلسي وضد أي التزام عسكري أمیركي في الخارج. أخذت هیالري

 كلینتون أصوات الوالیات الغنیة في الساحلین الشرقي والغربي فیما أخذ ترامب أصوات الداخل األفقر. كان الیمیني
 الجمهوري معبرًا عن فقراء وعن فئات وسطى متضررة اقتصادیًا بینما اللیبرالیة الدیمقراطیة وهي بالعرف األمیركي

 یسارا كانت قاعدتها التصویتیة عند األغنیاء والمرتاحون اقتصادیًا وعند الساحلي األمیركي الذي هو كوزموبولیتي
 وعالمي االهتمام. كان كبیر استراتیجي حملة ترامب ستیف بانون هو المعبر األیدیولوجي عن هذا الیمین الجدید. على

 األرجح أن مصطلح (القومیة االقتصادیة) یلخص هذا الیمین ویكثفه: الحمائیة الجمركیة ضد اتفاقیات التجارة مع الخارج
 جذب الشركات األمیركیة للداخل بعیدًا عن الخارج. طبعًا، إذا انضافت عدائیة هذا الیمین لفتح أبواب الهجرة مع العداء

 لإلسالم والصین یمكن أن تتحدد مالمحه الرئیسیة. لكن هذا لیس كافیا حیث ینضاف لما سبق نزعة ترى أن مجال
 االقتصاد األمیركي هو الحدود القومیة ولیس العالم، وأن العولمة االقتصادیة قد أفادت غیر األمیركي على حساب

 األمیركي الفقیر والذي من الفئات الوسطى.

 هذا النموذج الذي اسمه دونالد ترامب ال یشبه الجمهوریون أیزنهاور وریتشارد نیكسون ورونالد ریغان وجورج بوش
 االبن. كانوا انخراطیین في الخارج العالمي بینما وجد دیمقراطي انسحابي هو جیمي كارتر اشتغل على ایقاع هزیمة

 فییتنام وكان أقل هجومیة تجاه السوفیات بالقیاس للجمهوریین وأقل انخراطًا في الشؤون العالمیة مع اتجاه انكفائي نحو
 الداخل في ظرف أزمة النصف الثاني من السبعینیات االقتصادیة األمیركیة.

 هنا من الممكن أن یكون ترامب محیرًا أو مكسرًا لمجادیف الكثیر من المحللین الیساریین أو الذین هم من اللیبرالیین الجدد
 الذین أراقوا أطنانًا من الحبر منذ التسعینیات وهم یتحدثون عن العولمة الزاحفة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وكیف

 أن "الحدود القومیة قد انتهت "وكیف" تحول العالم إلى قریة ألكترونیة".لم ینتبهوا لمقال صموئیل هنتنغتون: "صدام
 الحضارات"عام1993،وغالبًا استنكروه في نزعة تطیریة فكریة تجاه فكرة مفزعة بحقیقتها، فیما القى الهوى أو

 الرغبویة الفكریة  عندهم مقال فرانسیس فوكویاما: "نهایة التاریخ"عام1989.كان الیساریون في موقع ضد العولمة فیما
 اللیبرالیون الجدد معها. اإلثنان اآلن في موقع ال یستطیعان فیه تفسیر ظاهرة ترامب والفك طالسمها. یمكن أن یكون

 البنكي النیویوركي الكوزموبولیتي والعالمي النظرة واالهتمام أسهل للتفسیر وفق أدواتهما المعرفیة أما یمیني أمیركي مع
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 "القومیة االقتصادیة "، واتجاهه نحو جذب البنكي النیویوركي إلى كلیفالند ونبراسكا بدًال من شنغهاي ومومباي وبرلین
 فهو أمامهم بمثابة كلمات متقاطعة بدون دلیل. بالمقابل هناك یمینیون معاصرون لترامب، مثل مودي رئیس الوزراء

 الهندي أو میركل المستشارة األلمانیة أو الرئیس الروسي بوتین ،هم لیسوا مثل الرئیس األمیركي مع اغالق نوافذ بیوتهم
 االقتصادیة بوجه الخارج .یفسر هذا بأن هناك فوائد اقتصادیة تجنیها البلدان الثالثة من (العولمة).لیس هذا على ما یبدو
 الرأي السائد في واشنطن اآلن حیث الوالیات المتحدة هي الرقم االقتصادي العالمي األول ثم تأتي الصین بعدها بأشواط
 بعیدة وحیث الشیوعیون الصینیون منذ دینغ سیاو بینغ بأوائل الثمانینیات مع فتح النوافذ االقتصادیة الداخلیة أمام الخارج
 الرأسمالي فیما كان ماوتسي تونغ (1949-1976)مع اغالق النوافذ االقتصادیة على خطى صاحب نظریة(االشتراكیة

 في بلد واحد)،أي جوزیف ستالین ضد تروتسكي الذي كان یرى ما فوق قومیة البناء االشتراكي تمامًا مثل الرأسمالیة التي
 "تخلق عالمًا على صورتها ومثالها "وفق تعبیر كارل ماركس في "البیان الشیوعي".

 األزمة األوكرانیة(ملف)

 

 بدأت أزمة مطولة في أوكرانیا في 21 نوفمبر 2013 عندما أوقف الرئیس فیكتور یانوكوفیتش االستعدادات لتنفیذ اتفاقیة
 شراكة مع االتحاد األوروبي. أثار القرار احتجاجات جماهیریة من مؤیدي االتفاق.

 طالبت حركة سیاسیة منظمة ُتعرف باسم "یورومیدان" بتوثیق العالقات مع االتحاد األوروبي وطرد یانوكوفیتش.

 كانت هذه الحركة ناجحة في نهایة المطاف، وبلغت ذروتها في ثورة فبرایر 2014، التي أزالت یانوكوفیتش وحكومته.

 خالل یوم24 ینایر، قامت العدید من المدن األوكرانیة الغربیة مثل ایفانو-فرانكوفسك، وتشیرنیفتسي باالحتجاج أمام
 المباني الحكومیة اإلقلیمیة احتجاجا على الرئیس فیكتور یانوكوفیتش. في ایفانو فرانكوفسك، احتل ما یقرب من 1500

 متظاهر مبنى الحكومة اإلقلیمیة وتحصنوا داخل المبنى. شهدت مدینة تشیرنیفتسي حشود من المحتجین قاموا باقتحام
 مكتب المحافظ بینما قام رجال الشرطة بحمایة المبنى. كما كان لدى أوزجورود مكاتب إقلیمیة محاصرة، وفي مدینة لفیف

 الغربیة تم إقامة حواجز بعد االستیالء على مكتب الحاكم.

 وفي 15 فبرایر / شباط 2014، قیل إن المدخل إلى مبنى اإلدارة المحلیة في مدینة لفیف الغربیة یخضع لحراسة "رجال
 ملثمین شبان"، الحاكم المحلي في ذلك الوقت Oleh Salo، ُطِرد قبل ثالثة أسابیع من حصار مبنى اإلدارة، وقال إنه ال
 یزال غیر قادر على الوصول إلى المدخل حیث أغلق المبنى "حاجز مرتفع من اإلطارات المطاطیة". وداخل بهو المبنى
 كان تمثاًال مغطى بعلم االتحاد األوروبي. خالل مقابلة مع الحاكم (أوله سالو) في غرفة في المركز الثقافي المحلي، قال
 خالل المقابلة أنه لم یكن في مكتبه عندما اقتحم المتظاهرون المبنى. كما تلقى مكالمة هاتفیة مخیفة على هاتفه الشخصي

 من موظف محلي في مبنى اإلدارة في ذلك الوقت، وصرخ قائًال: "أرجوك أنقذنا. یجب علیك فعل شيء إلنقاذنا".

  بعد رحلة الرئیس یانوكوفیتش في 23 فبرایر 2014، بدأت االحتجاجات من قبل النشطاء المؤیدین لروسیا والمناهضة
 للثورة في منطقة القرم

 تبعت ذلك مظاهرات في مدن عبر شرق وجنوب أوكرانیا، بما في ذلك دونیتسك ولوهانسك وخاركیف وأودیسا.

 ابتداًء من 26 فبرایر 2014، بدأ المسلحون الموالون لروسیا تدریجیًا في االستیالء على شبه جزیرة القرم، مما أثار
 االحتجاجات.

 قالت روسیا في بادئ األمر أن هؤالء المسلحین الذین یرتدون الزي الرسمي، والذین یطلق علیهم "الرجال الصغار" في
 أوكرانیا، هم "قوات الدفاع الذاتي المحلي
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 ومع ذلك، اعترفوا في وقت الحق أن هؤالء كانوا في الواقع جنود روس بدون شارات، مؤكدین على األرض تقاریر عن
 توغل روسي في أوكرانیا.

 بحلول 27 فبرایر، استولت القوات الروسیة على مبنى البرلمان في شبه جزیرة القرم. رفعت األعالم الروسیة على هذه
 المباني، وانشات حكومة موالیة لها أعلنت أنها ستجري استفتاء حول االستقالل عن أوكرانیا.

 عقب ذلك االستفتاء غیر المعترف به دولیًا، الذي عقد في 16 مارس 2014، ضمت روسیا شبه جزیرة القرم في 18
 مارس 2014

 منذ بدایة شهر مارس 2014، وقعت مظاهرات قامت بها مجموعات موالیة لروسیا ومناهضة للحكومة في والیتي
 دونیتسك ولوهانسك في أوكرانیا، اللتین كانا یطلق علیهما "دونباس"، في أعقاب الثورة األوكرانیة عام 2014 وحركة
 یورومیدان. هذه المظاهرات، التي أعقبت ضم القرم عن طریق االتحاد الروسي، والتي كانت جزًءا من مجموعة أوسع
 من االحتجاجات المتزامنة الموالیة لروسیا عبر جنوب وشرق أوكرانیا، تصاعدت إلى نزاع مسلح بین القوى االنفصالیة

 في دونیتسك التي أعلنت نفسها جمهوریة لوهانسك الشعبیة. كان االنفصالیون یقادون بشكل كبیر من قبل المواطنین
 الروس ویقال إن القوات شبه العسكریة الروسیة تشكل ما بین 5٪ و20٪ من المقاتلین.

 وفي الفترة بین 22 و25 أغسطس / آب 2014، ورد أن المدفعیة الروسیة، واألفراد، وما وصفته روسیا "قافلة إنسانیة"
 عبرت الحدود إلى األراضي األوكرانیة دون إذن من الحكومة األوكرانیة. وبحسب ما ورد، حدثت معابر في المناطق

 الخاضعة لسیطرة القوات الموالیة لروسیا والمناطق التي لم تكن تحت سیطرتها، مثل الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة
 دونیتسك أوبالست، بالقرب من نوفوازوفسك. تبعت هذه األحداث قصف المواقع األوكرانیة من الجانب الروسي من

 الحدود على مدار الشهر السابق.

 قال رئیس جهاز األمن في أوكرانیا فالنتین نالیفاشینكو إن أحداث 22 أغسطس كانت "غزوة مباشرة من جانب روسیا
 ألوكرانیا".

 وصف المسؤولون الغربیون واألوكرانیون هذه األحداث بأنها "غزو هجومي" ألوكرانیا من قبل روسیا.

 ونتیجة لذلك وقعت روسیا وأوكرانیا صفقة للتوصل إلى وقف إلطالق النار، یطلق علیه بروتوكول مینسك.

 ومع ذلك، كانت انتهاكات وقف إطالق النار شائعة. وسط تجمد الخط الفاصل بین المتمردین واألراضي األوكرانیة خالل
 وقف إطالق النار، سیطر أمراء الحرب على مساحات من األراضي على جانب المتمردین، مما أدى إلى مزید من

 زعزعة االستقرار.

 انهار وقف إطالق النار بالكامل في ینایر 2015. استؤنف القتال العنیف عبر منطقة النزاع، بما في ذلك مطار دونیتسك
 الدولي ودبالتسیف.

 تم توقیع اتفاقیة جدیدة لوقف إطالق النار، تسمى مینسك 2، في 12 فبرایر 2015.

 في خضم األزمة المطولة، أجریت عدة انتخابات عبر أوكرانیا. وكانت أول انتخابات جرت منذ اإلطاحة بالرئیس
 یانوكوفیتش هي االنتخابات الرئاسیة التي جرت في 25 أیار / مایو 2014، والتي أسفرت عن انتخاب بترو بوروشنكو

 رئیسا ألوكرانیا. في منطقة دونباس، تم فتح 20٪ فقط من مراكز االقتراع بسبب تهدیدات بالعنف من قبل المتمردین
 االنفصالیین الموالین لروسیا.

 من بین 2430 مركز اقتراع مخطط في المنطقة، بقي 426 فقط مفتوًحا لالقتراع.

 مع استمرار الحرب في دونباس، ُعقدت أول انتخابات برلمانیة ما بعد الثورة في أوكرانیا في 26 أكتوبر 2014.
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 ومرة أخرى، أحبط االنفصالیون التصویت في المناطق التي یسیطرون علیها. عقدوا انتخاباتهم الخاصة، غیر المعترف
 بها دولیا وفي انتهاك لعملیة السالم في بروتوكول مینسك، في 2 نوفمبر 2014.

 كان لألزمة العدید من التأثیرات، المحلیة والدولیة على حد سواء.

 وفًقا لتقدیرات أكتوبر 2014 من البنك الدولي، تقلص اقتصاد أوكرانیا بنسبة 8 ٪ خالل عام 2014 نتیجة لألزمة.

 ساهمت العقوبات االقتصادیة المفروضة على روسیا من قبل الدول الغربیة في انهیار قیمة الروبل الروسي، واألزمة
 المالیة الروسیة الناتجة عن ذلك.

 تسببت الحرب في دونباس في نقص في الفحم في أوكرانیا، حیث كانت منطقة دونباس المصدر الرئیسي للفحم لمحطات
 الطاقة في جمیع أنحاء البالد. وعالوة على ذلك، اضطرت محطة زابوریجیا للطاقة النوویة إلغالق أحد مفاعالتها بعد

 وقوع حادث. أدى الجمع بین هاتین المشكلتین إلى انقطاع التیار الكهربائي في أوكرانیا خالل شهر دیسمبر 2014.

 باإلضافة إلى ذلك، بسبب األزمة األوكرانیة، تم التوقیع في كانون أول2014 بناء خط أنابیب جدید عبر الساحل الروسي
 للبحر األسود باتجاه القسم األوروبي من تركیة باتجاه الیونان ومنها عبر األدریاتیكي إلى ایطالیة یسمى (ساوث

 ستریم-السیل الجنوبي) بطاقة سنویة تبلغ حوالي 63 ملیار متر مكعب، وذلك لنقل الغاز الطبیعي إلى أوروبا مع تجاوز
 أوكرانیا بالكامل كمركز عبور تقلیدي لغاز روسیا.

 وقد قیل إن التقدم في تنفیذ اإلصالحات في أوكرانیا ما بعد الثورة بطيء. ووفقًا لتقریر هیئة اإلذاعة البریطانیة في فبرایر
 / شباط 2016، ظلت أوكرانیا تعاني من الفساد، ولم یتحقق تقدم ُیذكر في تحسین االقتصاد. استمر القتال منخفض

 المستوى في دونباس. وقال التقریر أیضا أنه كان هناك حدیث عن "ثورة جدیدة" إلجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات
 لعالج األزمة.

 وتم االتفاق على برنامج قروض صندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات بقیمة حوالي 17.5 ملیار دوالر في ثمان شرائح
 خالل عامي 2015 و2016، رهنًا بالشروط المتعلقة باإلصالحات االقتصادیة.

 اعترض المحللون على أن مبلغ 17.5 ملیار دوالر یمثل خطة إنقاذ "جدیدة"، مشیرا إلى أن إعالن صندوق النقد الدولي
 هو بمثابة الوفاء بالوعود القدیمة، بدال من تقدیم أي أموال جدیدة.

 ومع ذلك، وبسبب عدم إحراز تقدم في اإلصالحات، تم دفع شریحتین فقط بقیمة 6.7 ملیار دوالر في عام 2015. وقد
 یتم دفع شریحة ثالثة بقیمة 1.7 ملیار دوالر في المستقبل، مع مراعاة تطبیق 19 إجراًءا إضافًیا لإلصالح.

 في مایو / أیار 2016، صّرح رئیس بعثة صندوق النقد الدولي ألوكرانیا بأن الحد من الفساد هو اختبار رئیسي للدعم
 الدولي المستمر.

 والى االن بحسب العدید من مراكز االبحاث لم تحرز اوكرانیا أي تقدم في االصالحات المرجوة عمومًا وفي مكافحة
 الفساد المستشري في جمیع مفاصل الدولة االوكرانیة خصوصًا.

 

 ملف كوریا الشمالیة

 التاریخ الحدیث

 االحتالل الیاباني (1945-1910)
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 بعد الحرب الصینیة الیابانیة األولى والحرب الروسیة الیابانیة، احتلت الیابان كوریا من 1910 إلى 1945.

 حاولت الیابان قمع التقالید والثقافة الكوریة وأدارت االقتصاد في المقام األول لمصلحتها الخاصة

 عملت المقاومة الكوریة التي عرفت باسم جیش التحریر الكوري على طول الحدود الكوریة الصینیة

 وقاتلت بأسلوب حرب العصابات ضد القوات الیابانیة

 كان أحد زعماء فصائل المقاومة الكوریة الشیوعي كیم ایل سونغ الذي أصبح فیما بعد اول زعیم لكوریا الشمالیة

 االنفصال الكوري (1950-1945)

في نهایة الحرب العالمیة الثانیة في عام 1945، تم تقسیم شبه الجزیرة الكوریة إلى منطقتین على طول خط العرض 38
 ، مع النصف الشمالي لشبه الجزیرة التي احتلها االتحاد السوفیتي والنصف الجنوبي من قبل الوالیات المتحدة. تم تعیین
 رسم التقسیم لضابطین أمریكیین، هما الدبلوماسي دین راسك والضابط تشارلز بونستیل، اللذان اختارا 38 نقطة موازیة
 ألنها قسمت البالد إلى النصف تقریبا، لكنها ستضع العاصمة سیول تحت السیطرة األمریكیة. لم یتم استشارة أي خبراء

 كوریین حول امر التقسیم.

 ومع ذلك، تم قبول االنقسام على الفور من قبل االتحاد السوفیاتي. تم دمج االتفاقیة في األمر العام رقم 1 للوالیات المتحدة
 الستسالم الیابان.

 تبخرت اآلمال المبدئیة لكوریا الموحدة المستقلة، حیث أدت سیاسات الحرب الباردة إلى إنشاء دولتین منفصلتین ذات
 أنظمة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة متعارضة تماما.

 أوصى الجنرال السوفیاتي

Terentii Shtykov 

 بإنشاء السلطة المدنیة السوفیتیة في أكتوبر 1945، ودعم كیم ایل سونغ كرئیس للجنة الشعبیة المؤقتة لكوریا الشمالیة،
 التي أنشئت في فبرایر 1946. خالل الحكومة المؤقتة، كان إنجاز

Shtykov  

  الرئیسي تحطیم نظام الطبقات االجتماعیة في كوریا الشمالیة. فّر المالك والعسكریون الیابانیون إلى الجنوب، حیث لم
 یكن هناك إصالح لألراضي واضطرابات متفرقة. قام شكتیكوف بتأمیم الصناعات الرئیسیة وقاد الوفد السوفیاتي

 محادثات حول مستقبل كوریا في موسكو وسیول.

 انسحبت القوات السوفیاتیة من الشمال في عام 1948، وانسحبت معظم القوات األمریكیة من الجنوب في عام 1949.
 وشكك السفیر شتیكوف في أن رهي كان یخطط لغزو كوریا الشمالیة وكان متعاطًفا مع هدف كیم للتوحید الكوري في ظل
 االشتراكیة. نجح االثنان في الضغط على جوزیف ستالین لدعم حرب سریعة ضد الجنوب، والتي بلغت ذروتها في اندالع

 الحرب الكوریة

 الحرب الكوریة-الكوریة (1953-1950)

 قام جیش كوریا الشمالیة بغزو الجنوب في 25 یونیو 1950، وسرعان ما اجتاح معظم البالد. وتدخلت قوة تابعة لألمم
 المتحدة، بقیادة الوالیات المتحدة، للدفاع عن الجنوب، وتقدمت بسرعة إلى كوریا الشمالیة. مع اقترابهم من الحدود مع

 الصین، تدخلت القوات الصینیة نیابة عن كوریا الشمالیة، محولة میزان الحرب مرة أخرى. انتهى القتال في 27 یولیو
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 1953، مع هدنة أعادت الحدود األصلیة تقریبا بین كوریا الشمالیة وكوریا الجنوبیة. وقتل أكثر من ملیون مدني وجندي
 في الحرب. نتیجة للحرب، تم تدمیر كل المباني الرئیسیة في كوریا الشمالیة

 وما زالت منطقة منزوعة السالح تخضع لحراسة مشددة، تفصل شبه الجزیرة، وتبقى كوریا الجنوبیة معادیة للشیوعیة
 ومعادیة لكوریا الشمالیة. منذ الحرب، حافظت الوالیات المتحدة على وجود عسكري قوي في الجنوب الذي تصوره

 حكومة كوریا الشمالیة كقوة احتالل إمبریالیة.

 ما بعد الحرب الباردة

 في عام 1992، مع تدهور صحة كیم ایل سونغ، بدأ كیم جونغ ایل في تولي مهام الدولة المختلفة ببطء. توفي كیم ایل
 سونغ بنوبة قلبیة في عام 1994، في خضم مواجهة مع الوالیات المتحدة حول تطویر األسلحة النوویة الكوریة الشمالیة.

 أعلن كیم جونغ إیل فترة حداد وطني لمدة ثالث سنوات قبل اإلعالن رسمیا عن منصبه كزعیم جدید.

 ووعدت كوریا الشمالیة بوقف تطویرها لألسلحة النوویة بموجب "إطار العمل المتفق علیه"، الذي تم التفاوض علیه مع
 الرئیس األمریكي بیل كلینتون ووقعته في عام 1994. وبناء على نوربولیتیك، بدأت كوریا الجنوبیة تتعامل مع الشمال

 كجزء من سیاسة الشمس المشرقة.

 وضع كیم جونغ إیل سیاسة تسمى سونكون أو "الجیش أوًال". هناك الكثیر من التكهنات حول استخدام هذه السیاسة
 كاستراتیجیة لتعزیز الجیش بینما تثبط محاوالت االنقالب.

 تم تشدید القیود على السفر وتم تعزیز جهاز أمن الدولة.

 أدت الفیضانات في منتصف التسعینیات إلى تفاقم األزمة االقتصادیة، وألحقت أضرارا بالغة بالمحاصیل والبنیة التحتیة
 وأدت إلى مجاعة واسعة النطاق أثبتت الحكومة أنها غیر قادرة على تقلیصها. في عام 1996، قبلت الحكومة المساعدات

 الغذائیة من األمم المتحدة. منذ اندالع المجاعة، تتغاضى الحكومة على مضض عن األسواق السوداء غیر القانونیة بینما
 تحافظ رسمیًا على اقتصاد الدولة االشتراكي.

 القرن ال 21

 تغیرت البیئة الدولیة بانتخاب الرئیس األمریكي جورج دبلیو بوش في عام 2001. رفضت إدارته سیاسة كوریا الشمالیة
 واإلطار المتفق علیه. ووصفت الحكومة األمریكیة كوریا الشمالیة بالدولة المارقة، في حین ضاعفت كوریا الشمالیة

 جهودها للحصول على أسلحة نوویة لتجنب مصیر العراق.

 في 9 أكتوبر 2006، أعلنت كوریا الشمالیة أنها أجرت أول تجربة لألسلحة النوویة.

 تبنى الرئیس األمریكي باراك أوباما سیاسة "الصبر االستراتیجي"، ومقاومة عقد صفقات مع كوریا الشمالیة من أجل نزع
 فتیل التوتر.

 زادت التوترات مع كوریا الجنوبیة والوالیات المتحدة في عام 2010 مع غرق السفینة الحربیة الكوریة الجنوبیة تشونان
 وقصف كوریا الشمالیة لجزیرة یونبیونج

 في 17 دیسمبر 2011، توفي الزعیم األعلى لكوریا الشمالیة كیم جونغ إیل بسبب نوبة قلبیة. تم اإلعالن عن ابنه
 األصغر كیم جونغ أون كخلیفة له.

 في مواجهة اإلدانة الدولیة، واصلت كوریا الشمالیة تطویر ترسانتها النوویة، واعلنت امتالكها لقنبلة هیدروجینیة
 وصاروخ قادر على الوصول إلى الوالیات المتحدة
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 ذوبان الجلید في دورة االلعاب الشتویة

 في مایو 2017، انتخب مون جایان رئیًسا لكوریا الجنوبیة مع وعد بالعودة إلى سیاسة الشمس المشرقة.

 في خطابه بمناسبة رأس السنة الجدیدة لعام 2018، اقترح الزعیم الكوري الشمالي كیم جونغ أون إرسال وفد إلى دورة
 األلعاب األولمبیة الشتویة المرتقبة في كوریا الجنوبیة.

 أعید فتح الخط الساخن بین سیول وبیونغ یانغ بعد عامین تقریًبا من التعلیق.

 سارت الكوریتان الشمالیة والجنوبیة معًا في حفل االفتتاح األولمبي وأطلقت فریقًا موحدًا لهوكي الجلید للنساء.

 باإلضافة إلى الریاضیین، أرسلت كوریا الشمالیة وفدًا رفیع المستوى غیر مسبوق، برئاسة كیم یونج جونج، شقیقة كیم
 جونغ أون، والرئیس كیم یونج نام، بما في ذلك فناني األداء مثل أوركسترا سامجیون.

 ووجه الوفد دعوة للرئیس مون لزیارة كوریا الشمالیة. [97] في أعقاب األولمبیاد، أثارت السلطات في البلدین إمكانیة
 استضافة األلعاب الشتویة اآلسیویة 2021 معًا.

 بعض المحللین السیاسیین عبروا عن تشككهم في مبادرة كیم جونغ أون للسالم.

 في شهر مارس، التقى وفد كوري جنوبي مع كیم جونغ أون في بیونغ یانغ، ثم سافر إلى واشنطن لیقوم بدعوة الرئیس
 دونالد ترامب لعقد اجتماع مع كیم.

 في 1 أبریل، قام نجوم البوب الكوریة الجنوبیة بحفل موسیقي في بیونغ یانغ بعنوان "الربیع قادم"، حضره كیم جونغ أون
 وزوجته.

 في هذه األثناء، توقف بث البروبغندا على كال الجانبین.

 قمة 2018 األولى بین الكوریتین

 في 27 نیسان / أبریل، عقدت القمة بین الكوریتین في عام 2018 بین الرئیس مون جاي-كوریا في كوریا الجنوبیة وكیم
 جونغ أون من كوریا الشمالیة في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة األمنیة المشتركة. وكانت هذه هي المرة األولى

 منذ الحرب الكوریة التي یدخل فیها زعیم كوري شمالي األراضي الكوریة الجنوبیة.

 التقى الزعیم الكوري الشمالي كیم جونغ أون ورئیس كوریا الجنوبیة مون جاي في الخط الذي یقسم كوریا. ثم تقدم كیم
 على خط ترسیم الحدود العسكریة، حیث دخل األراضي التي یسیطر علیها الجنوب للمرة األولى. بعد عرضه على

 الكامیرات، أمسك كیم ید الرئیس الجنوبي وعبرا لفترة وجیزة إلى الجانب الشمالي.

 وانتهت القمة حیث تعهد البلدان بالعمل نحو نزع السالح النووي الكامل لشبه الجزیرة الكوریة.

 في هذه القمة، اتفق قادة كوریا الشمالیة والجنوبیة على العمل على إزالة جمیع األسلحة النوویة من شبه الجزیرة الكوریة،
 وفي غضون العام، لإلعالن عن نهایة رسمیة للحرب الكوریة، التي دمرت شبه الجزیرة الكوریة في الفترة من 1950

 إلى 1953.

 وكجزء من إعالن بانمونجوم الذي وقعه قادة البلدین، دعا الجانبان أیضا إلى إنهاء األنشطة العسكریة التي طال أمدها في
 منطقة الحدود الكوریة وإعادة توحید كوریا.

 أیضا، اتفق قادة الدولتین على العمل معا لربط وتحدیث خطوط السكك الحدیدیة الحدودیة.
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 في 5 أیار / مایو، عدلت بیونغ یانغ توقیتها 30 دقیقة إلى األمام في الساعة 1500 بتوقیت جرینتش بناء على مرسوم
 صادر عن مجلس الشعب األعلى. غیرت كوریا الشمالیة التوقیت القیاسي للبالد إلى 30 دقیقة خلف الجنوب في عام
 2015، عندما احتفلت البالد بالذكرى السنویة السبعین لتحریرها من الحكم االستعماري الیاباني، وعادت إلى ما كان

 علیه قبل االستیالء الیاباني. اآلن، كوریا الشمالیة والجنوبیة لدیها وقت عالمي.

 في مایو، بدأت جیوش جمهوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة في إزالة مكبرات الصوت الدعائیة من منطقة الحدود مع
 جمهوریة كوریا في محاولة لفرض إعالن بانمونجوم.

 ومع ذلك، في 16 مایو، أوقفت كوریا الشمالیة المحادثات رفیعة المستوى مع كوریا الجنوبیة بسبب المناورات العسكریة
 للجنوب مع الوالیات المتحدة.

 ونتیجة للقمة، اتفق الجانبان على استئناف إعادة لم شمل العائالت المنفصلة ألول مرة منذ 3 سنوات. في 3 یولیو عام
 2018، تبادلت الكوریتان قوائم العائالت التي تم فصلها في الحرب الكوریة 1950-53. تحتوي قائمة الجنوب على

 250 اسًما، و200 اسًما، والشمال. 200. سیقوم المسؤولون من كل جانب بفحص ما إذا كان األشخاص في القوائم ال
 یزالون على قید الحیاة، وإبالغ النتائج بحلول 25 یولیو. وسوف یتبادلون بعد ذلك قوائم تضم 100 شخص من كل جانب

 قمة 2018 الكوریة الثانیة

 التقى مون وكیم للمرة الثانیة في 26 مایو.

 كانت قمتهم الثانیة غیر معلنة، عقدت في الجزء الشمالي المشترك من المنطقة األمنیة المشتركة، وتتعلق بقمة كیم المرتقبة
 مع الرئیس األمریكي دونالد ترامب.

 وبحسب ما ورد سیقوم الطرفان بترتیب لقاءات بین كبار ضباطهم العسكریین.

 قمة كوریا الشمالیة والوالیات المتحدة

 بعد القمة في أبریل، كان من المقرر عقد قمة بین الرئیس األمریكي دونالد ترامب وكیم جونغ أون في 12 یونیو 2018
 في سنغافورة. وقال ترامب في اجتماع مع رئیس كوریا الجنوبیة مون جاي في 22 مایو 2018 إن الشمال یجب أن یفي

 بشروط انعقاد القمة، وأن "نزع السالح النووي یجب أن یتم".

 ألغى دونالد ترامب االجتماع في 24 مایو، ولكن في الیوم التالي تركت إمكانیة حدوث القمة. في 1 یونیو 2018 أعلن
 دونالد ترامب أن قمة 12 یونیو في سنغافورة سوف تمضي قدما كما هو مخطط لها.

 جاء هذا اإلعالن بعد أن جاء كیم یونج تشول، الرجل األیمن لكیم جونغ أون، إلى البیت األبیض لیتحدث عن نزع السالح
 النووي لكوریا. وقد عقدت القمة في 12 یونیو كما هو مخطط لها، حیث أشادت كوریا الجنوبیة بالنجاح خالل االجتماع

 ووقعوا بیانا مشتركا، وافقوا فیه على ضمانات أمنیة لكوریا الشمالیة، وعالقات سلمیة جدیدة، وإعادة التأكید على نزع
 األسلحة النوویة من شبه الجزیرة الكوریة، واستعادة رفات الجنود، ومتابعة المفاوضات بین المسؤولین رفیعي المستوى.

 فور انتهاء القمة، أعلن ترامب أن الوالیات المتحدة ستوقف التدریبات العسكریة "االستفزازیة" المشتركة مع كوریا
 الجنوبیة وستقوم "في نهایة المطاف" بسحب القوات المتمركزة هناك.

 أعلنت كوریا الجنوبیة في 23 یونیو 2018 أنها لن تجري مناورات عسكریة سنویة مع الوالیات المتحدة األمریكیة
 "برنامج التدریب البحري الكوري" في سبتمبر، وستتوقف أیضا عن تدریباتها الخاصة في البحر األصفر، من أجل عدم

 استفزاز كوریا الشمالیة واالستمرار في الحوار السلمي.
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 في 1 یولیو 2018، استأنفت كوریا الجنوبیة وكوریا الشمالیة االتصال الالسلكي من سفینة إلى سفینة، والذي یمكن
 اعتباره خًطا ساخًنا لمنع المصادمات العرضیة بین السفن العسكریة الجنوبیة والكوریة الشمالیة حول خط الحد الشمالي.

 

 مناضالت شیوعیات:

  إنجي أفالطون

 

 هي فنانة ومناضلة سیاسیة ولدت عام 1924 من عائلة ارستقراطیة ناطقة بالفرنسیة. كان والدها، حسن أفالطون مؤسس
 قسم علم الحشرات وعمید كلیة العلوم في جامعة القاهرة وشاركت والدتها صالحة أفالطون في نشاطات اللجنة النسائیة في
 منظمة الهالل األحمر المصري. إفترق والداها حین كانت وشقیقتها األكبر جولبري في سن مبكرة. افتتحت والدتهما دارًا
 لألزیاء في القاهرة وقد تأثرت إنجي بشدة بشجاعة والدتها وعزمها في العمل كإمرأة مطلقة وشكل ذلك مصدر إلهام لها.

 درست إنجي في مدرسة القلب المقدس في القاهرة ثم التحقت بالثانویة الفرنسیة حیث أنمت اهتمامها باألدب والتاریخ
 السیاسي وحیث تعرفت أیضًا على النظریة الماركسیة. في بدایة األربعینات، كانت واحدة من أولى النساء اللواتي إلتحقن

 بكلیة الفنون في جامعة القاهرة. أظهرت خالل فترة تعلیمها اهتمامًا متزایدًا في الفن وباشرت منذ عام 1940 تدّربها على
 ید الرسام والمخرج السینمائي كامل التلمساني (1917 ـ 1972)، المعروف بأعماله الفنیة االحتجاجیة والساخرة من

 األعراف االجتماعیة. عّرف التلمساني إنجي أفالطون على مجموعة الفنانین السریالیین "الفن والحریة" التي أسسها في
 العام 1939 جورج حنین (1914 ـ 1973). تتلمذت بعد ذلك لمدة سنة على ید الفنانة مارجو فیلون المولودة في

 سویسرا قبل أن تلتحق بمرسم الفنان حامد عبد اهللا.

 كانت إنجي أفالطون مناضلة سیاسیة ونسائیة نشطة فضًال عن كونها فنانة. إلتحقت سنة 1942 بالمنظمة الشیوعیة
 (الشرارة -إیسكرا) التي اتحدت عام1947مع (الحركة المصریة للتحرر الوطني) لتأسیس (الحركة الدیمقراطیة للتحرر
 الوطني-حدتو) التي شكلت مع منظمات شیوعیة عدیدة (الحزب الشیوعي المصري) في 8ینایر1958.وكانت إنجي في

 1945 من مؤسسي "رابطة فتیات الجامعة والمعاهد". نشرت العدید من الكتب، بما فیها "80 ملیون امرأة معنا" و"نحن
 النساء المصریات" في سنتي 1948 و1949 على التوالي. على إثر التقائها بالمثقفة والمناضلة النسائیة سیزا نبراوي

 سنة 1950، إلتحقت أفالطون بـ "لجنة الشابات باالتحاد النسائي المصري". في عام 1951، ساهمت مع سیزا نبراوي
 وعدد من المناضالت في تنظیم "اللجنة النسائیة للمقاومة الشعبیة". سافرت في منتصف الخمسینات إلى صعید مصر،
 النوبة والواحات، واستلهمت كثیرًا من مشاهد الحیاة الیومیة في الریف. أصبحت رسومها في أواخر الخمسینات  أكثر

 التزامًا بالمواضیع السیاسیة، ونتج عن نشاطها السیاسي اعتقالها في آذار/ مارس 1959 في زمن حكم الرئیس جمال عبد
 الناصر، مع خمس وعشرین امرأة من المناضالت. سجنت إنجي أفالطون لمدة أربع سنوات ونصف وكانت تمارس
 الرسم طوال فترة سجنها. أفرج عن إنجي في تموز/ یولیو من العام 1963. بعد خروجها من السجن، أصبح الرسم

 نشاطها الرئیسي حتى وفاتها سنة 1989.

 استلهمت إنجي أفالطون لوحاتها من الواقع االجتماعي للطبقة الكادحة المصریة مثل الفالحین والحرفیین والعمال مع
 تركیز على النساء في كفاحهن الیومي. تعكس أعمالها األولى تأثیر كامل التلمساني ومجموعة "الفن والحریة"، حیث

 كانوا یمثلون عالمًا خیالیًا بائسا. إلتقت إنجي أفالطون في العام 1956 بالفنان المكسیكي، رسام الجداریات، دافید ألفارو
 سیكیروس (1896 ـ 1974) خالل زیارته لمصر، وكان للوحاته باألسلوب الواقعي االجتماعي وقعًا عمیقًا علیها. خالل

 فترة اعتقالها، صّورت في رسومها الواقع المریر في السجن، مثل النساء في المهاجع أو خلف القضبان.

 في أواخر فترة سجنها، تخلت عن األسلوب الواقعي االجتماعي وبدأت ترسم مواضیع ترمز إلى معنى الحریة، مثل
 األشجار والمراكب الشراعیة. عقب اإلفراج عنها في عام 1963، أصبح أسلوبها أكثر خفة ومرحًا، واستعملت األلوان
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 الحیة في رسم الریف وحیاة الكادحین المصریین الیومیة. تتمّیز هذه األعمال بایقاعات ضربات الفرشاة الممتلئة التي
 تتالعب مع فراغات القماش لتعبر عن الضوء. في الفترة األخیرة من مسیرتها الفنیة، في أواخر الثمانینیات، أصبحت

 ضربات الفرشاة الممتلئة أكثر صفاء بحیث تظهر بشكل تدریجي مزیدًا من الفراغات على القماش.

 یوجد أكثر من ثمانین عمًال من أعمالها ومجموعة من مقتنیاتها الشخصیة في قصر األمیر طاز في القاهرة القدیمة، وتضم
 مجموعة متحف: المتحف العربي للفن الحدیث في الدوحة عددًا من أعمالها أیضا. من الممكن مشاهدة لوحاتها في متحف

صت قاعة سفر خان في القاهرة معرضًا استعادیًا إلنجي أفالطون في  الفن المصري الحدیث في القاهرة. وأخیرًا خصَّ
 كانون الثاني/ ینایر وشباط/ فبرایر 2014 بعنوان "عالم إنجي".

 

 من شهداء الحركة الشیوعیة العربیة:

 الشفیع احمد الشیخ

 

 الشفیع احمد الشیخ مناضل سوداني ورمز من رموز الحركة الوطنیة السودانیة وأصغر نقابي تقلد مناصب متقدمة في
 الحركة النقابیة العمالیة العالمیة. ویعتبر أول عامل نقابي تقلد منصب وزیر.

 ساهم في كثیر من األعمال واألنشطة النقابیة وناضل بجسارة وله الكثیر من المواقف آخرها ما قیل إنه تقدم بهدوء تام إلى
 منصة إعدامه، ووقف واستلم الحبل وقام بوضعه بنفسه حول رقبته وهتف بأعلى صوته قائًال " عاش الشعب السوداني.

 عاشت الطبقة العاملة ".

 ولد الشفیع أحمد الشیخ عام 1924 في مدینة شندي التي تقع شمال العاصمة السودانیة الخرطوم وهو ینتمي إلى قبیلة
 الجعلیین (قبائل من اصول عربیة).

 تخرج من مدرسة الصناعات في مدینة عطبرة وكان یبلغ ثمانیة عشر عامًا. التحق فور تخرجه بالعمل في سكك حدید
 السودان.

 شارك في تأسیس هیئه شؤون عمال سكك الحدید الذي تحول فیما بعد إلى نواة نقابات عمال السودان. قبل أن یبلغ الرابعة
 والعشرین من عمره، عام 1948، اختیر مساعدًا لسكرتیر عام نقابات عمال السودان.

 عمل على عقد صالت بین الحركة العمالیة السودانیة والحركتین العمالتین العالمیة والعربیة، حتى انتخب في عام 1957
 نائبًا لرئیس االتحاد العالمي لنقابات العمال كأصغر قائد نقابي یتولى هذه المسؤولیة العالمیة.

 في عام 1964م انتخب مجدداً سكرتیراً عامًا مساعداً لرئیس اتحاد عمال السودان من ِقبل 55 نقابة.

 شارك الشفیع في مقاومة نظام إبراهیم عبود (العسكري)، وحكم علیه بالسجن خمس سنوات عام 1959م. ومنح وسام
 السالم وهو في السجن

 حاولت حكومة عبود أن تحول دون انعقاد مؤتمر عام عمال السودان وتصاعد نضال الحركة الوطنیة السودانیة بعدها
 بمشاركة معظم فئات المجتمع السوداني.

 منح -وهو في السجن -وسام السالم العالمي الذي تسلمه فیما بعد عام 1964.
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 عندما تم تشكیل حكومة إئتالفیة برئاسة السید / سر الختم الخلیفة بعد انتفاضة أكتوبر1964، التي أطاحت بالحكم
 العسكري بقیادة الفریق ابراهیم عبود، سمي الشفیع فیها وزیرًا ممثًال اتحاد العمال، كما سمیت زوجته (الحقًا) السیدة /

 فاطمة احمد إبراهیم وزیرة ممثلة التحاد المرأة.

 حكم علیه باالعدام في عهد الرئیس جعفر نمیري، الذي استغل فشل حركة الرائد هاشم العطا العسكریة في یولیو 1971
 فأمر باعتقاله وحكم علیه باإلعدام یوم االثنین 26 یولیو 1971 ونفذ حكم االعدام شنقًا في 28 یولیو 1971 في سجن

 كوبر. ومن بین الذین تم إعدامهم من المدنیین الدكتور جوزیف قرنق وعبد الخالق محجوب وآخرین.

 مناصب الشفیع أحمد الشیخ:

 رئیسًا التحاد عمال السودان.

 نائبًا لرئیس االتحاد العالمي لنقابات العمال.

 عضوًا في المكتب السیاسي للحزب الشیوعي السوداني.

 وزیرا ممثال للعمال في حكومة سر الختم الخلیفة عام1964.

 األوسمة:

 حائزا على وسام السالم العالمي من فرنسا عام 1964.

 حائزا على وسام لینین من موسكو عام 1968.

 تم وصف الشفیع أحمد الشیخ في المنظمات جمیعها التي عمل بها بالحكیم، ولكن لم یشفع له هذا كله لدى جعفر نمیري
 رئیس البالد في ذلك الوقت، الذي استغل فشل حركة الرائد هاشم العطا العسكریة في یولیو (1971) فأمر باعتقاله وحكم

 علیه باإلعدام ونفذ الحكم فورًا في 28 یولیو 1971، وذلك كله خالل ستین ساعة، في واحدة من أكبر غیبوبات العدالة
 في السودان.

 والجدیر بالذكر أن من بین الذین تم اعدامهم من المدنیین القانوني الجنوبي األول الدكتور جوزیف قرنق وعبد الخالق
 محجوب وآخرین.

 كتقییم عام لمسیرة الشهید الشفیع: كان مثاًال عن امكانیة ارتكاز حزب شیوعي في بلد متخلف على ركائز عمالیة قویة
 حیث كان العمال والخریجین (المحامون واألطباء والمهندسون) هم القاعدة االجتماعیة للحزب الشیوعي السوداني إضافة
 للطالب مع وجود قوي في المزارعین وخاصة في منطقة الجزیرة الواقعة في الشرق بین النیلین األبیض واألزرق. في
 انتخابات1965نال الحزب الشیوعي السوداني خمسة عشر مقعدًا (من أصل مجموع مقاعد البرلمان البالغة 172) كان
 أحد عشر منها في الدوائر الخاصة بالخریجین. كان الشیوعیون السودانیون في فترة 1950-1971 لهم السیطرة على

 النقابات العمالیة وكان الشفیع أحمد الشیخ رمزًا للشیوعي النقابي الممتد الجذور في أوساط الطبقة العاملة.

 

 فیسبوكیات

 كتب القاص السوري حازم سلیمان النص التالي:

 

 "ال یذهب اهللا إلى المدرسة...
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 ولم یردد الشعار الصباحي بفم قشب وناشف من شدة البرد والجوع...ال وطن له لیعرف هول ما نعیش.

 لم یولد لیختبر متعة ثدي األم، وصعوبة فراقه. لم یجبره أحد على االستحمام بلیفة یقطین خشنة، وال أخوال له لیأخذوه عنوة إلى
 صالة الجمعة. ال ُیعلق اهللا صلیبا على جدار غرفته، ولم یختبر التدخین في العاشرة من العمر، وال التجول في شوارع الشام بحذاء

 رخیص ضیق في عز الظهیرة.

 اهللا ال یتألم، ال یحزن، ال ینام، ال یحلم، ال یشتهي الفالفل، ولیشرب الشاي، الَنّفس له لتراوده، والشهوة لیدنس نفسه في فجور
 الرغبات. لم یقبل امرأة أسفل درج بنایة قید اإلنشاء، ال یتابع نشرة أخبار التاسعة، ولینتظر الحلقة االخیرة من المسلسل. ال یأكل في

األعواد الصینیة. ال یحب الزعتر، والیشرشر على قمیصه الجدید. ال ید له لیغمسها في أرز المنسف...إنه بكل بساطة ال یشبهنا نحن
 الذین نتدابح باسمه، ونهدم إنسانیتنا باسمه، ونخون زوجاتنا باسمه، وُنلحد نكایة به، ونتطرف من أجله.

 منذ أیام كلما نظرت نحوه، أتساءل: هل اهللا سني أم شیعي؟، هل یسلم على علي في أزقة الجنة ویشیح وجهه عن عمر؟ هل یفضل
 فاطمة أم أن عائشة هي األقرب إلیه؟، هل مخصصات یزید من متع الجنة أكثر من الحسین؟ هل هذه الفاجعة التي تحدث أسفله
 مقدرة لنا سلفًا؟ ربما ال ینظر اهللا إلى األسفل لیرى كیف صرنا بهائم برؤوس مرفوعة، أو هو حتما یعاني من رهاب المرتفعات

 وُمصر على البقاء بعیدًا في ذلك المكان الذي ال أعرف إسمه.

 أتعرف وانت في المكان الذي ال أعرف إسمه، أن السنیة یریدون إبادة العلویة في سبیلك، والعلویة یقتلون السنیة في سبیلك، والجنود
 یقاتلون في سبیلك، والمرتزقة یقاتلون في سبیلك، الذبح یصیر حالًال في سبیلك، والقناص یردي المارة برصاصة في الرأس في

 سبیلك، والمشایخ في سبیلك، والشبیحة في سبیلك، اللجان الشعبیة في سبیلك، السیارات المفخخة في سبیلك، والدستور في سبیلك،
ومجلس الشعب، واالنتخابات، واتحاد الفالحین، ورابطة العمل الشیوعي، واتحاد الكتاب، وشركات الطیران، وأعمدة اإلنارة... یا اهللا

 كل هذه الدماء تسفك من أجلك. كل شيء هو في سبیلك وأنت ال سبیل لك. األطفال یقتلون في سبیلك، ونمنن أنفسنا بسذاجة بأنك
 ستبني لهم مدینة ألعاب مجانیة في الساحة الخلفیة للجنة.

 یا اهللا كم هي معصیة الشام كبیرة، لیحدث فیها ما یحدث، وكم هي مقدرة هؤالء البسطاء هائلة لیحتملوا ما یستحیل احتماله. أتعرف
یا أهللا. كل سوري الیوم هو إله صغیر یكبر ویختبر معجزته قبل أن یعلنها... كل أّمي سوري هو نبي مفترض، كل إمراه سوریة هي
 مریم مفترضه، كل جملة نقیة تكتب عن هذا الوطن هي مطلع لنص مقدس الریب فیه، كل صرخة معذب في معتقل هي لفظ جاللة.

 یا اهللا یا عزیزي... فقط ولمرة واحدة، أزح ستارة السماء عن نافذتك المقدسة وأنظر. هؤالء الناس ال یریدون كهریاء، والخبز، وال
 مازوت، وال میاه ساخنة، الیریدون حوار بین كالب ینهشون لحم األرض... نعم أنظر وقلها لمرة واحدة فقط: یانار كوني بردًا

 وسالمًا على سوریا".

 

 تواریخ سوریة:

 الدساتیر السوریة

.١- ١٩٢٠ 

.٢- ١٩٣٠ 

.٣- ١٩٥٠ 

.٤- ١٩٧٣ 

.٥- ٢٠١٢ 
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 موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

www.facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على "الحوار المتمدن":

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