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 العدد (٢٧) – نیسان / أبریل ٢٠١٩

 

 بیان بمناسبة عید الجالء

 یا جماهیر شعبنا السوري الواحد العظیم...

 نحتفل الیوم بالذكرى الثالثة والسبعون لعید الجالء، جالء آخر جندي أجنبي عن أرض سوریا الحبیبة في ١٧ نیسان من
  العام ١٩٤٦. إنه عید أعیادنا القومیة والوطنیة، وأكبر إنجاز حققه شعبنا في تاریخه الحدیث.

 لقد توج الجالء مسار نضال طویل ضد االحتالل بصیغة االنتداب، منذ معركة میسلون بقیادة البطل یوسف العظمة، إلى
 ثورة الشیخ صالح العلي، إلى ثورة إبراهیم هنانو، ومن ثم إلى الثورة السوریة الكبرى في العام ١٩٢٥ بقیادة سلطان باشا

  األطرش، مقدمًا أغلى التضحیات وأثمن الدماء.
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 ما أشبه الیوم بالبارحة، إذ أدرك شعبنا بأن نضاله من أجل الحریة، یجب أن یأخذ أشكاًال أخرى، فلجأ إلى النضال
 السیاسي، المظاهرات واإلضرابات والعصیان المدني. لقد شكل اإلضراب والعصیان لعام ١٩٣٦ أحسن عالمة مضیئة

  في تاریخ شعبنا المجید، أجبر من خالله اإلستعمار الفرنسي على توقیع معاهدة ١٩٣٦.

 لقد ترافق نضال شعبنا بالمطالبة بالحریة مع المطالبة بالدستور، كعنوان لدولة القانون والحقوق المدنیة للفرد،
 والدیمقراطیة في إدارة المجتمع.

 یا جماهیر شعبنا في المعارضة والمواالة...

 لقد استلهم حزبنا، "الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي"، الدروس من تجربة النضال من أجل الجالء، فوقفنا في
 أزمة ٢٠١١ - ٢٠١٩ ضد العنف المسلح، وضد الطائفیة السیاسیة، وضد التدخل العسكري الخارجي، داعین للنضال
 المدني واألهلي السلمي من أجل نیل الحریة والكرامة، وبناء دولة الحق والقانون، وتطبیق مبادئ حقوق اإلنسان، هذه

  األهداف التي یتفق علیها ویؤیدها أغلبیة شعبنا في المعارضة والمواالة.

 إن الذي أدى إلى األزمة السوریة، وإلى االنقسام الحالي في صفوف شعبنا، یعود إلى أسباب عدیدة، یأتي على رأسها
 غیاب الحریات، وقتل الحیاة السیاسیة، واالنفراد بالسلطة، وقمع وضرب المعارضة الوطنیة، وقد رأینا عند اندالع

 المظاهرات السلمیة في عام ٢٠١١ لجوء النظام إلى استعمال العنف ضد المتظاهرین السلمیین، وقتل أعداد كبیرة منهم،
 وزج اآلالف بالسجون، وممارسة التعذیب الوحشي، مقدمًا بهذا تبریرًا غیر مباشر لظهور العسكرة، واألسلمة، والثورة

 المضادة، والتدخل الخارجي لقوى إقلیمیة ودولیة أصبحت ممسكة بمسار األزمة السوریة.

 لقد ناضل حزبنا وال یزال من أجل الحل السیاسي لألزمة السوریة على أساس (بیان جنیف١) والقرارات الدولیة الصادرة
 عن مجلس األمن بهذا الخصوص وعلى رأسها القرار ٢٢٥٤.

 إننا نسعى في نفس الوقت إلى التغییر الدیمقراطي وبناء دولة الحریات للشعب، والقانون والعدالة االجتماعیة في بلد أصبح
 االنقسام الطبقي واضحًا فیه بین فقراء وأثریاء ولدوا من رحم السلطة، وإلى جالء كافة القوات غیر السوریة، النظامیة

 وغیر النظامیة، المتواجدة اآلن على األرض السوریة.

  دمشق - ١٧ نیسان ٢٠١٩

 الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي

 

 افتتاحیة
یاسي؟  من سیمأل فراغ انحسار تّیار اإلسالم السِّ

 یعیش االسالمیون في العالم منذ سقوط حكم «االخوان المسلمون» في القاهرة یوم 3 یولیو 2013 ما عاشته الحركة
 الشیوعیة العالمیة عقب تفّكك االتحاد السوفیاتي في األسبوع األخیر من عام 1991 إثر سنتین ونصف السنة من هزیمة
 موسكو في الحرب الباردة ومن ثّم تفّكك الكتلة السوفیاتیة: شعور بالهزیمة السیاسیة والفكریة مع عدم القدرة على تقدیم
 بدیل فكري - سیاسي یتجاوز حالة الهزیمة إلى حالة جدیدة، كما فعل لینین بعد صدمته بالحزب االشتراكي الدیمقراطي

 األلماني(الحزب األكبر في "األممیة الثانیة") عندما وافق في آب 1914 على اعتمادات الحرب التي طلبتها األركان
 األلمانیة حیث قام بتأسیس بدیل فكري - سیاسي عن «األممیة الثانیة» من خالل كتابي «االمبریالیة» (1916)

 وموضوعات نیسان» (1917) ، من دونه ما كان من الممكن أن یصل لما وصل إلیه من استالم السلطة عقب ثورة
 أوكتوبر1917، حیث طلب من حزبه، في المؤتمر الذي قّدم فیه موضوعاته، خلع القمیص القدیم، االشتراكي

 الدیمقراطي، وارتداء قمیص شیوعي.
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 االسالمیون، اآلن، ما زالوا في حالة صدمة في مصر وهم في حالة تراجع دفاعي تنظیمیًا وسیاسیًا، ولم یوحوا بأّنهم في
 حالة مراجعة فكریة للتجربة والمفاهیم والسیاسات، بعد فشل في سنة أولى حكم لتنظیم سیاسي عمره أربعة وثمانون عامًا
 هو بمثابة المركز - األم للتنظیمات االسالمیة بین طنجة وجاكارتا. مباشرة، دفع «اخوان» تونس ولیبیا وسوریا فاتورة

 سقوط مرسي. في 2014، مع وضوح إدارة الظهر األمیركي لـ «االسالم السیاسي» بعد زواج قصیر لـ «االخوان
 المسلمین» مع واشنطن عامي 2011 و 2012 صعدوا من خالله للّسلطة في تونس والقاهرة وتصّدروا واجهة

 المعارضة السوریة وصاروا مشاركین في السلطة في صنعاء وطرابلس الغرب، قامت «السلفیة الجهادیة»، بفصائلها
 المختلفة المرتبطة مباشرة بالقاعدة (النصرة) أو المرتبطة فكریًا (كتائب أحرار الشام) أو المختلفة سیاسیًا وتنظیمیًا من

  دون الفكر مع القاعدة مثل تنظیم داعش، باستالم دفة «االسالم السیاسي» بدًال من «االخوان».

 هذا یجعل الغرب األمیركي -األوروبي أثناء حربه المعلنة ضد «السلفیة الجهادیة» التي وصلت الستصدار القرار 2170
 من مجلس األمن ضد «داعش» والنصرة» في 15 آب 2014 ولتشكیل تحالف دولي – اقلیمي ضد "داعش"، في حالة

 من عدم التمییز بین شقي تیار االسالم السیاسي. وعلى ما یبدو ستغض واشنطن النظر عن اتجاه حلفائها في الریاض
 والقاهرة للبطش باالثنین.

 هناك فراغ بدأ یتوّضح عن هذا االنحسار لتیار االسالم السیاسي، وخصوصًا بعد فشل «االخوان» في حكم القاهرة، وبعد
 أن دخل االسالم السیاسي السوري في تجربتین فاشلتین في 1979- 1982 و2011 – 2019 أنتجت كوارث وهزائم

 وخسائر مؤلمة، دفعت فاتورتها أوًال البیئة الحاضنة للتجربتین: القاهرة ودمشق هما البوصلة التجاهات التیارات الفكریة -
 السیاسیة العربیة حیث تتبعهما العواصم األخرى، وهذا بدأ منذ عام 1919 مع المرحلة اللیبرالیة عبر حزب «الوفد» ثم
 «الكتلة الوطنیة» في دمشق عام1928، وفي عام 1952 مع عبد الناصر والبعث ومد الحركة العروبیة، ثم مع صعود

  الطبعة االخوانیة لإلسالم السیاسي منذ أواسط السبعینیات في مصر وسوریا.

نة لالنفضاض عن «االسالم السیاسي» في التنظیم واالتجاه  اآلن، في مصر وسوریا، هناك اتِّجاه كبیر عند المسلمین السُّ
 السیاسي، واألهم في الفكر والثقافة وحّتى في المظاهر والزي وأیضًا في السلوك الفردي واالجتماعي. ساهم الفشل

 السیاسي في تولید ذلك، ویساعد التطّرف والعنف وظهور وحشیة «داعش» وتناقض سلوكیاتها مع المجتمعات المحلیة في
 تسریع ذلك، كما أّن قدرة األوساط االجتماعیة على شم الریاح السیاسیة واتجاهاتها، وهو ما یفتقده أغلب السیاسیین

 والمثقفین العرب ومعهم الكثیر من كتبة الصحف ومعلقي الفضائیات، یجعلهم ینزلون من مركب اإلسالم السیاسي الذي
 هو في اتجاه الغرق بعد أن أعلنت واشنطن الحرب علیه، وهي التي لم تخض حربًا عالمیة إّال وكسبتها، كما حصل ضد

 القیصر األلماني وهتلر والسوفیات.

 هناك اآلن فراغ سیاسي في المجتمعات العربیة بین الرباط والكویت ناتج من بدء انحسار تیَّار االسالم السیاسي: هذا
 الفراغ غیر مسبوق، عندما سارع العروبیون لملء فراغ انحسار اللیبرالیین عقب نكبة فلسطین عام 1948 وعندما سارع

 االسالمیون لملء فراغ العروبیون الذین انحسر نفوذهم المجتمعي بفرعیهم الناصري والبعثي عقب هزیمة حزیران
ح وبان هذا االنحسار عقب وفاة الرئیس عبدالناصر في 28 أیلول 1970. في حاالت بدء المد السیاسي،  1967 وتوضَّ
 كما اللیبرالي بالعشرینیات والعروبي بالخمسینیات واالسالمي بالسبعینیات، كان الفكر والثقافة یسبقان السیاسة والتنظیم،

 وفي حالة اللیبرالیین مع مظاهر التحّرر االجتماعي وفي حالة االسالمیین مع مظاهر المحافظة االجتماعیة في الزي
 والسلوك. كان «االجتماعي» یترافق مع «الفكري» والثقافي» والسیاسي» والتنظیمي». تأتي عدم مسبوقیة هذا الفراغ

 من كون بدائل تیَّار االسالم السیاسي المنحسر غیر ظاهرة في الملعب، أو حوالیه، إذا حسبنا بأنَّ البدیل من االسالمیین لن
 یكون خارج التیارات الفكریة -السیاسیة الثالث: اللیبرالیة – العروبیة -الماركسیة، التي تصّدرت وسادت مع االسالمیین

  الساحة السیاسیة العربیة منذ عشرینیات القرن الماضي.

 هذه التیارات الثالث في حالة ترّهل وضعف وانعدام اللیاقة الفكریة – السیاسیة لكي تكون بدیًال سیاسیًا – تنظیمیًا عن
 االسالم السیاسي، ما دام الماركسیون لم یفیقوا بعد من صدمة سقوط موسكو، والعروبیون كذلك من صدمة تراجعهم بعد
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 فشل التجربتین الناصریة والبعثیة في حكم القاهرة وبغداد ودمشق، فیما اللیبرالیون العرب المعاصرون عبر طبعة
 «اللیبرالیة الجدیدة» قد سقطوا من خالل ذیلیتهم لإلسالمیین، كما في «اعالن دمشق»، ومن خالل التحاقیتهم بواشنطن
 التي كانت عامَّة عند (االخوان المسلمین) السوریون وعند "اللیبرالیون الجدد"السوریون،وعند جمیع "اللیبرالیون الجدد

 "العرب، فیما لم تكن الذیلیة لإلسالمیین عامة عندهم، حیث كان اللیبرالیون الجدد المصریون والتونسیون بعیدون، بخالف
 السوریین، عن االسالمیین وفي تناقض معهم، وإن ابتلوا بمرض عضال وهو االرتماء واالستعانة بالدیكتاتور الحاكم من

 أجل مواجهة االسالمیین، وهو ما فعلوه في حاالت زین العابدین بن علي وحسني مبارك وعبدالفتاح السیسي.

 هل یستطیع التّیار الماركسي في سوریا أن یمأل فراغ انحسار التیار االسالمي السیاسي، أو یساهم مع تّیارات أخرى في
 ذلك؟:هذا ال یمكن أن یتم ،ویبدأ في التحقق، بدون تحّرر الكثیر من الماركسیین السوریین من العداء لــ "األكثریة سواء

 كانت دینیة أو قومیة"، ومن نزعة العداء للعروبة واالسالم، والتي هي ناشئة عن حمل الموروث الثقافي- االجتماعي
 لبیئاتهم من قبل الكثیرین منهم (ولیس الكل) إلى "ماركسیتهم"، ومن دون التحّرر من  "نزعة عبادة األقلیات "،والسكوت

 عن ارتكابات أحزاب "األقلیات" كمایجري اآلن من ماركسیین ویساریین كثر عرب سوریین  تجاه (حزب االتحاد
 الدیمقراطي)الكردي الذي یشّكل غطاءًا سوریًا للوجود األمیركي العسكري في سوریا(بل و تجاوز حدود السكوت نحو

 التواطؤ عبر المشاركة في مؤتمرات وحوارات تحت مظّلة ذلك الحزب في أماكن تبعد أمتارًا قلیلة عن القواعد األمیركیة
 في عین عیسى أوعین العرب وفي المؤتمر األخیر ،المنعقد في 27-28 آذار 2019 في عین العرب،  لما أسموه

 "الحوار السوري – السوري" رفضوا مشروع قرار قّدمه فاتح جاموس: " وهكذا كان تحّفظنا حتمیا وصریحا بصوت
 عال على محتوى مشروع البیان، وكّنا الطرف الوحید أیضا، وكانت اقتراحاتنا لقبولنا بالبیان على الشكل التالي:

 - إدانة القرار األمریكي بالموافقة على ضم الكیان الصهیوني ألراضي الجوالن السوري المحتل، وإدانة االحتالل التركي
 أیضا....

 - وعدم الموافقة على اعتبار مشروع اإلدارة الذاتیة مشروعا قابال للتعمیم على المستوى السوري، واالكتفاء باإلقرار أّنه
 أحد المشاریع، أو خارطة طریق، كغیره من المشاریع األخرى التي تحملها أطراف االنقسام الوطني األخرى وأّن الحل

 النهائي هو حل بیني لمختلف المشاریع والخرائط.

 وعندما لم نتمّكن من تطویر المشروع تحّفظنا، ورفضنا الموافقة علیه" وفق التعبیر الحرفي لفاتح جاموس، فیما ملؤوا
 الدنیا ضجیجًا ضد هیئة التنسیق الوطنیة نتیجة حضورها مؤتمر الریاض للمعارضة السوریة عام 2015الذي جاء

 انعقاده بناءًا على مقّررات مؤتمر فیینا الثاني (14تشرین ثاني2015) الذي حضرته الدول الخمسة الدائمة العضویة في
 مجلس األمن مع دول أخرى وبالتأكید لوكان المؤتمر في طهران أو لوحضر صالح مسلم زعیم(حزب االتحاد

 الدیمقراطي)ذلك المؤتمر لكانوا لن ینبسوا ببنت شفة ،مع العلم بأّن صالح مسلم كان ضمن 20صوتًا من أصل 22الذین
 صّوتوا بنعم على الذهاب لذلك المؤتمر في المكتب التنفیذي لهیئة التنسیق الوطنیة ،ثم جاء الفیتو التركي ضد حضوره مع

  صمت أمیركي.

 هناك سجل سلبي مليء بالخطایا واألخطاء   للشیوعیین العرب یجب تقدیم بدیل عنه في المستقبل یتضمن التالي: تأیید قیام
 دولة اسرائیل عام1948- الوقوف ضد وحدة 1958السوریة المصریة من قبل الشیوعیین السوریین- وقوف الشیوعیین
 العراقیین ضد اندماج العراق في فترة مابعد14تموز1958مع دولة الوحدة السوریة المصریة- وقوف الحزب الشیوعي

 العراقي مع مصطفى البرزاني الذي كان متحالفًا مع اسرائیل وشاه ایران والوالیات المتحدة- وقوف الشیوعیین
 الجزائریین ضد تأیید ثورة الجزائر حتى عام1957لبعد ثالث سنوات من قیامها ووقوفهم  مع بقاء اللغة الفرنسیة لغة

 لإلدارة الجزائریة  وضد حملة  تعریب الجزائر التي قام بها هواري بومدین.

 



 

٢٠١٩  � ��� ��
ٔ
� / ���� ��

�� (٢٧) �����                     ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��
���� �� �����                     ������ ��� ��� ��   

 
 

 اإلرهاب: دین وثقافة أم بنیة اجتماعیة-اقتصادیة؟

 نادر عازر

را، وتیرة تفسیرات ظهور التنظیمات المتطرفة واإلرهابیة في الشرق والغرب، التي تلصق المشكلة، تزایدت، مؤخ 
 سریعًا، بالدین والثقافة. معظم هذه التفسیرات سطحیة ومتسرعة، ویبحث أصحابها عن إجابات مبسطة وشعبویة لمشاكل

 معقدة، تزیح عنهم عناء البحث عن األسباب الحقیقیة لظهور التطرف واإلرهاب.

 إحدى النقاط المشتركة التي تجمع اإلرهابیین، سواء كانوا من تنظیمات إسالمیة مثل داعش والقاعدة، أو مسیحیة یمینیة
 بیضاء أو نازیة أو یهودیة أو هندوسیة أو بوذیة، هي أّنها انتقام من إرهاب "اآلخر".

 بحسب العدید من المحللین والتقاریر، وكما بات معروفًا على نطاق واسع، فإنَّ معظم قادة وأمراء تنظیم "الدولة
 اإلسالمیة" (داعش) والعناصر المهمة فیه ینحدرون من االستخبارات والجیش العراقي أیام صدام حسین، حیث فقد

 معظمهم كلَّ ما كان لدیهم بعد الحرب األمریكیة وعملیة اجتثاث البعث، وكان العدید منهم غیر متزمِّت دینیًا على
 اإلطالق. إنَّ الحرب األمریكیة على العراق ودمارها للبلد كان السبب الُممهِّد لظهور داعش، وإنَّ الوضع

 االجتماعي-االقتصادي المتدهور في الدول الغنیة، والدعایة الضخمة، تسبَّب في زیادة عدد منتسبیه.

ا تنظیم القاعدة فقد نشأ إثر الصراع بین الوالیات المتحدة واالتحاد السوفییتي في أفغانستان، وتلقَّى دعمًا وسالحًا من  أمَّ
ة نًا من استقطاب عدد كبیر من الشباب من أنحاء العالم، وخاصَّ  الوالیات المتحدة والسعودیة ودول وجهات أخرى، متمكِّ

 العربي، بعد سنوات الهزائم والنكسات والدیكتاتوریة والوضع االقتصادي المتدهور، التي شّكلت جمیعها بیئة خصبة
 للتطرف.

 في نیجیریا ظهرت حركة "بوكو حرام" بسبب الوضع االجتماعي-االقتصادي السائد، في بلد عانى من االستعمار لعقود
 طویلة، وبعد استقالله واستمرار الفساد والظلم تركَّزت الثروة في جنوب البالد المسیحي، وأصبح ٦٠٪ من سكان الدولة

 األكبر اقتصادًا في أفریقیا تحت خط الفقر، یعیشون بأقل من دوالر أمریكي واحد في الیوم.

 وفي ظروف تاریخیة مشابهة ظهرت حركة "الشباب" اإلرهابیة في الصومال.

 في تقریر لمؤسسة Global Financial Integrity فإنه مقابل كل ملیارین دوالر تدخل إلى الدول الفقیرة، یخرج منها
 خمسة ملیارات دوالر، هذا یعني أنَّ ما یحصل هو نهب مباشر للدول الفقیرة، كما أنَّ تقاریر المؤسسة تظهر أنَّ الفرق في

  جودة الحیاة بین سكان الدول الغنیة والفقیرة لم یكن بهذا المستوى أبدًا في التاریخ.

 وبحسب مؤسسة أوكسفام فإنَّ الثروة تواصل تراكمها، بشكل متسارع، لدى نخبة صغیرة جدًا، فیما یزداد الفقراء فقرًا.

ف لم یكن "صحوة دینیة" مفاجأة نزلت من السماء، وال "ثقافة سیئة" ظهرت من  إنَّ ما قاد معظم هؤالء الناس إلى التطرُّ
 تحت األرض، وإنَّما عقود طویلة من اإلذالل التاریخي واالستعمار والنهب الممنهج لثرواتهم ومواردهم. وبعدها أجبرت

ة"، حیث تتنافس الدول النامیة الفقیرة مع الدول المتطورة الغنیة، ما أغرق  دولهم على االلتحاق بالسوق الدولیة "الحرَّ
 الدول الفقیرة في دوامة دیون كونها تستورد أكثر بكثیر مما تصدِّر، وفي النهایة یجري لوم الدول والشعوب الضحیة على

 أنَّها "كسولة" وأَنها مسؤولة بشكل مباشر عن فقرها.

 ومع ازدیاد تواتر الحروب واتِّساع رقع الدمار والتدخالت الخارجیة في هذه البالد، ومع استمرار االستبداد والقمع والفساد
 من قبل الحكام الذي أدَّى لتصاعد الفوارق الطبقیة وتدمیر البنیة االجتماعیة، ومع صعود نخب مرتبطة بالدول اإلقلیمیة

ع شریحتهم، ومع التدهور  والكبرى المعتدیة على دولنا، ومع تهاوي الطبقة الوسطى، وتواصل غرق الفقراء بالفقر وتوسُّ
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 في جمیع المجاالت، تشكَّلت بیئة خصبة جاهزة لظهور المجموعات المتطرفة بمختلف ألوانها، ودرجة وحشّیتها، تمكَّنت
 بسهولة من استقطاب عشرات اآلالف من الشباب والشابات الفاقدین ألي أمل بحیاة أفضل.

 إنَّ جذر اإلرهاب لیس دینیًا وال ثقافیًا وإنَّما یعود للبنیة االجتماعیة-االقتصادیة السائدة على مدى فترات طویلة، التي
 تتوارث من جیل إلى آخر، وهي  تؤّدي بماتحویه من فروق طبیقیة  إلى غضب كامن ینتهي بانفجار اجتماعي. اإلرهاب
 المعاصر تعود جذوره لسلسلة طویلة من النهب والحروب والظلم العالمي الذي مهدت له الدول الرأسمالیة الغنیة المعتدیة

 علینا منذ زمن طویل، وأشعلته اللیبرالیة الجدیدة بآلیاتها األكثر وحشیة.

 إنَّ الثقافة والسیاسة هما ُبنَیتین كالمرآة تعكسان البنیة االجتماعیة-االقتصادیة المتشابكة وتتغَّیران بتّغیرها، فهما لیستا
 ثابتتین على اإلطالق، وبالتالي فإنَّ وجود ثقافة أو دین "وحشي" أو "مسالم"، بشكل دائم، لیس أمرًا صحیحًا، وال ثابتًا

 عبر التاریخ وال الجغرافیا، وإنَّما متغِّیر بتغُّیر الشروط االجتماعیة- االقتصادیة وظروف الحیاة، وأمامنا تاریخ البشریة
 الواسع المؤكِّد، بمعظمه، لهذه الجدلیة.

 الثقافة والدین ال یمكن أن یكونا على اإلطالق جذرًا مباشرًا لإلرهاب والحروب، فهما لطالما تمَّ استغاللهما، عبر التاریخ،
 من أجل تغلیف األسباب األساسیة لتجییش النَّاس وتعبئتهم.

 یتغاضى العدید من المتسرعین عن الحقائق التاریخیة، ویخلطون األحداث، ویتجاهلون جمیع الحروب المدمِّرة األخرى
 التي نفَّذتها ما تسمى الیوم بالشعوب والدول الحضاریة والدیمقراطیة واإلنسانیة، التي مرت بظروف مشابهة، وحطمتها

 الحروب الدینیة الدمویة بین الكاثولیك والبروتستانت (حرب الثالثین عامًا) التي دخلت فیها معظم الدول األوروبیة،
 وحرب المائة عام بین فرنسا وبریطانیا، والحرب العالمیة األولى والثانیة، وحتى الحرب الكوریة والیابانیة وحرب فییتنام
 والحرب الباردة، وقبلها بكثیر كانت فترة استعمار العالم الجدید ألمریكا الشمالیة والجنوبیة واسترالیا ونیوزیلندا وأفریقیا

 ودولنا العربیة، وكلُّ هذه المعارك والحروب تسبَّبت بمقتل مئات المالیین من البشر وخّلفت مآسي هائلة، ال تقارن بما
 یحدث اآلن في بالدنا العربیة، فهل حروبهم كانت نتیجة ثقافة أو دین؟ أم أسبابها األساسیة اقتصادیة-اجتماعیة؟ كان

 ورائها المنافسة والتوسع والهیمنة والبحث عن أسواق جدیدة وأیدي عاملة رخیصة ومواد خام.

 أمَّا في الجانب الغني من العالم تظهر األحزاب والحركات واألفراد الیمینیین المتطرفین ردًا على تردِّي مستوى معیشتهم،
 الذي هو أصًال جید على حساب الدول الفقیرة. إنَّ زیادة الفوارق بین األغنیاء والفقراء في الدول المتقدمة وفي زمننا
 المعاصر، عززته ما ُسمِّي بإصالحات اللیبرالیة الجدیدة، التي وعدت بحیاة أفضل ورفاه ال مثیل له، إالَّ أنَّها أفقدت

 اآلالف وظائفهم ومساكنهم، لیتمَّ في النهایة إلقاء اللوم على الضعفاء في مجتمعاتهم من مهاجرین أجانب وعاطلین عن
 العمل ومرضى. كما أنَّ ما حفَّز اإلرهاب الیمیني المتطرف والنازي هو رد فعل على اإلرهاب الذي نفَّذه متطرفو الدول

 الفقیرة، ما تسبَّب بسلسلة ال تنتهي من ردود األفعال، منشأها األول واألساسي البنى االقتصادیة-االجتماعیة.

 طالما بقینا هانئین قانعین تحت براثن االستبداد والفقر، ولم نعمل من أجل بالد دیمقراطیة تنهض نهضتها وتزیل عنها
 قرون الذل، ثم تنتقل إلى نظام اجتماعي- اقتصادي أرقى من الحالي، لیس ضروریًا أن نستغرب ظهور اإلرهاب، الذي

 هو أساسًا رد فعل على الظلم الداخلي والخارجي.

 اإلرهاب ال یحارب بالورود والحب وال بالقصف واإلعدامات، إلنَّ ما یجب أن نحاربه هو المرض
 االجتماعي-االقتصادي نفسه ولیس أعراضه.

 

 دروس الحراك االجتماعي الجزائري
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 محمد سید رصاص - جریدة األخبار اللبنانیة - 6 نیسان 2019

 

في سوریا ما بعد 16 تشرین ثاني 1970 وفي مصر ما بعد 15 مایو 1971 وفي جزائر مابعد وفاة هواري بومدین یوم
لطة مبني على تحالف (المؤسسة العسكریة- رجال األعمال- االسالم الرسمي).جرت  27 دیسمبر 1978 هناك نموذج للسُّ

محاولة لالصطدام بهذا النموذج من قبل (االسالم السیاسي األصولي اإلخواني) في سوریا من خالل أحداث حزیران
 1979-شباط1982وفشلت.حصل انفجار اجتماعي جزائري واسع عبر مظاهرات 5-11 أكتوبر 1988 ضد هذا

ت بسببه المجموعة الحاكمة الجزائریة إلى فتح نافذة التعددیة الحزبیة، بعد أن كانت مرتكئة إلى واجهة  النموذج اضطرَّ
 الحزب الواحد، ثمَّ خوفًا من أن ینطبق علیها قول فریدریك إنجلز: "إن الخسارة هي مصیر أیة حكومة تسمح لحركة

ت المؤسسة العسكریة إلى القیام بانقالب 11 ینایر 1992  معادیة تتطلع إلى إسقاطها بالعمل في إطار القوانین" اضطرَّ
 الذي منع اكتمال المسار االنتخابي البرلماني الذي كانت جولته األولى تشیر إلى فوز (الجبهة االسالمیة لإلنقاذ) بأغلبیة
المقاعد، وهو ماأدخل الجزائر في حرب أهلیَّة استغرقت عشر سنوات ذهب بها مایفوق المائة ألف قتیل. في 25 ینایر

 2011انفجر هذا النموذج للحكم في مصر وقد كان وصول (االخوان المسلمون) للسلطة في یوم 30 یونیو 2012 عبر
رًا إلى بدایة لعملیة اإلطاحة بنموذج حكم (المؤسسة العسكریة- رجال األعمال- االسالم  االنتخابات الرئاسیة مؤشِّ

 الرسمي)،وهو ماسارعت أطرافه ،مستغلة دعم دول الخلیج التي خافت من مد األصولیة االسالمیة وتداعیاته علیها وبدایة
 تخلي باراك أباما عن تحالفه المبني على عجل منذ سقوط حسني مبارك في 11فبرایر2011مع (االخوان المسلمون)،إلى
تكرار االنقالب الجزائري للجنرال خالد نزار على االسالمیین في 11ینایر1992عبر انقالب السیسي في 3یولیو2013
 .في سوریا 18آذار2011انفجر هذا النموذج عبر حراك اجتماعي معارض واسع ولكن عملیة تحول االنفجار السوري

 إلى أزمة دولیة واقلیمیة قد ساعدت أطراف نموذج (المؤسسة العسكریة- رجال األعمال- االسالم الرسمي)على عدم
 السقوط وجعل الحراك  االجتماعي المعارض الذي امتطاه منذ خریف2011(االسالم األصولي) ثمَّ (االسالم السلفي

 الجهادي) فاشًال .

 في هذا الصدد ، كانت هناك تقدیرات بأنَّ فشل" الربیع العربي "،الذي نتج عن انفجار البنیة االجتماعیة لخمس جمهوریات
 عربیة في عام2011ولومع شيء من "االستثناء التونسي" الذي كان ناجحًا إلى حد  معین في تحقیق (االنتقال من

الدیكتاتوریة إلى الدیموقراطیة)، كان یعني عودة إلى الركون العربي االجتماعي إلى "مملكة الصمت"،وفي فترة2016-
 2018كان هناك عودة، في المزاج االجتماعي العربي العام ،إلى مقوالت "لیتها لم تكن" و"السكون أفضل من الحركة" و
 "شو كان صایر علینا..كنا في أفضل حال...نأكل ونشرب وننام بسالم واطمئنان"، وهو شيء لوحظ في فرنسا ما بعد فشل

 الثورة الفرنسیة1789-1815وعودة آل بوربون للسلطة بعد هزیمة نابلیون بونابرت في معركة واترلو أمام جیوش
 بریطانیة – بروسیة- نمساویة- روسیة متحالفة ضده. كان االنفجار االجتماعي السوداني منذ 19دیسمبر2018بوجه
سلطة الفریق عمر البشیر (وهي مبنیة على نموذج تحالفي للمؤسسة العسكریة مع االسالم السیاسي منذ یوم30یونیو

 1989) مؤشرًا معاكسًا لتلك النزعة السكونیة المحافظة التي سادت أغلب العرب في سنوات ثالثة من الزمن،ثم جاء
 االنفجار الجزائري االجتماعي الجزائري في 16فبرایر2019لیكون األكبر عربیًا  لدرجة أنَّه كان  أقوى بموجاته

 الملیونیة من انفجار25ینایر-11فبرایر2011بوجه حسني مبارك.

 یمكن ،هنا،دراسة الحراك االجتماعي الجزائري الذي أجبر مؤسسة السلطة الجزائریة على الدفع باتجاه استقالة الرئیس
 عبد العزیز بوتفلیقة من منصبه في 2إبریل.كان الحراك قد بدأ  في 16فبرایر بعد عشرة أیام من االعالن عن نیة بوتفلیقة

الترشح للعهدة الخامسة.في 11مارس أعلن عدم نیته للترشح بعد أن قدَّم أوراق ترشحه (أوقدمت نیابة عنه)في 2
 مارس.الحقًا تمَّ االعالن عن الغاء االنتخابات وأنَّه هناك ستكون فترة انتقالیة وحوار وطني ینتهیان بانتخابات رئاسیة في
 بدایة العام2020مع بقاء بوتفلیقة بالفترة المذكورة بعد انتهاء مدته الرئاسیة في 28إبریل2019.جرى التراجع عن ذلك

 بعد تصریح قائد المؤسسة العسكریة (الجنرال أحمد قاید صالح) في 26مارس بضرورة تفعیل(المادة102)التي تقول
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 بشغور منصب الرئیس بداعي المرض،وقد لوحظ عدم اجتماع المجلس الدستوري بعد تصریح الجنرال فیما اجتمع
 مباشرة وأقر بحدوث الشغور في المنصب الرئاسي عقب استقالة بوتفلیقة. هنا،یمكن تسجیل بأنَّ السلطة بكافة مؤسساتها

 ،المؤسسة العسكریة- الرئاسة- الحزب الحاكم،قد رقصت على ایقاع ضغط الحراك االجتماعي ولیس على ایقاعها الخاص
 كمالم تحاول القیام بمقاومة هذا االیقاع كماجرى في النصف الثاني من عام1991بعد اعتقال الصف األول من قیادات
 (الجبهة االسالمیة لإلنقاذ)،عباسي مدني وعلي بلحاج،في 30یونیو،قبل أن تقوم بضربه  في 11ینایر1992.حاولت

 السلطة مخادعة الحراك كمافي 11مارس2019،ولكنها لم تنجح،ثم ظهر التناقض بین (المؤسسة العسكریة)
 و(الرئاسة)،وهو ملفت للنظر،في  یومي الثالثاء 26مارس والثالثاء 2إبریل ، بین  (الشغور)و(االستقالة).كان بوتفلیقة

 أول مدني،رغم أن المؤسسة العسكریة هي التي جلبته عام1999كواجهة رئاسیة، یستطیع  القیام بتقلیم بعض أظافر
 المؤسسة العسكریة،ولكن یبدو بعد مرضه عام2013 أنَّها قد عادت للتحكم ولكن مع مقاومات من  مؤسسة

 (الرئاسة)المتحالفة مع رجال األعمال أوبعضهم ومع حزب جبهة التحریر الذي انفلت من أیدي العسكر عام2019 وفي
 عهد عبدالحمید المهري أیام مابعد انقالب1992حتَّى إزاحته من منصبه  كأمین عام للحزب عام1996،وهو  ،كتناقض

أوتباین بین المؤسستین، قد ساهم في تظهیره الحراك الجزائري بوضوح عام2019. لم تكن المؤسسة العسكریة عام
 2019 سوى العب من بین مؤسسات السلطة ولیس الالعب األول والمقرر كمافي 1991-1992. هناك مؤشرات على

 أن حراك مابعد 16فبرایر2019قد ساهم في انفراط نموذج حكم (المؤسسة العسكریة – رجال األعمال- االسالم
 الرسمي)في الجزائر،وفي أن هذا النموذج الذي صمد ضد اسالمیي التسعینیات وهزمهم لم یعد قائمًا بعد حراك اجتماعي

 قوي أثبت بأنَّ سلطة (المجتمع)في امكانها تحدِّي  وزعزعة السلطة الحاكمة في بلد عربي.

 

 االنتخابات المحلیة التركیة

 31 آذار 2019

 إعداد هیئة تحریر المسار

 في انتخابات هي األخیرة قبل عام 2023، حیث ستكون الذكرى المئویة لالحتفال بتأسیس الجمهوري التركیة، وحیث
 ستشهد تركیا حینها انتخابات عامة وبلدیة في العام نفسه، أسفرت االنتخابات التركیة المحلّیة التي جرت مؤخرًا عن نتائج

 وصفها العدید بالمفاجئة، فیما رآها آخرون بمثابة انتقال طبیعي للسیاسة التركیة بعد األزمات واالضطرابات التي مرت
 بها على الصعیدین الداخلي والخارجي منذ االنتخابات المحلیة األخیرة عام 2014، وأبرزها محاولة االنقالب الفاشلة عام

 2016 وتبعاتها على الصعید الداخلي، وخصوصًا تردِّي الوضع االقتصادي التركي في العام المنصرم الذي شهد نسبة
 تضّخم تجاوزت ال20%، وزیادة في نسبة البطالة، وتراجع في مؤشرات النمو االقتصادي.

 وتعدُّ هذه االنتخابات هي التجربة االنتخابیة العاشرة في العقد األخیر منذ عام 2009، حیث جرت االنتخابات المحلیة
 عامي 2009 و2014، فیما جرت االنتخابات العامة (البرلمانیة) في 2011 ومرتین في 2015، باإلضافة إلى

 االنتخابات الرئاسیة عام 2014، واستفتائین لتعدیل الدستور في 2010 و2017.

 وتنقسم البلدیات في تركیا إلى قسمین األول یضم 30 بلدیة كبرى، یضم كل منها ما یزید على 750 ألف نسمة، والقسم
 الثاني یضم 51 بلدیة، یقل تعداد سكانها عن القسم األول، وتحظى االنتخابات التركیة بأهمیة في السیاسات الداخلیة

 خصوصًا مع التوجه الموجود داخل السیاسة التركیة إلى اعتماد درجة أكبر من الالمركزیة، وتعتبر بمثابة البوصلة للثقل
  السیاسي للقوى الفاعلة في الداخل التركي.

 النتائج:
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ولعّل أبرز النقاط اإلیجابیة بما یتعّلق بهذه االنتخابات المحلیة هي المشاركة الكبیرة في التصویت التي وصلت إلى "84.6
 %" من خالل 194 ألفًا و678 صندوقًا انتخابیًا، والمنافسة المحتدمة بین تحالف "الشعب/الجمهور" الذي یضم حزب"

 العدالة والتنمیة" وحزب "الحركة القومیة"، وعلى الجانب اآلخر تحالف "األمة" الذي یتصدره حزب" الشعب الجمهوري"
 والحزب "الجید"، إلى جانب "حزب الشعوب الدیموقراطي" وحزب"السعادة" وغیرهم، المنافسة التي بلغت ذروتها في
 بلدیة "إسطنبول"، ولم یتبین حتى ساعات االنتخابات األخیرة هویة الفائز في هذه الدائرة االنتخابیة حتى حسمت  اللجنة

 العلیا لإلشراف على االنتخابات في 18نیسان النتیجة لصالح أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، خصوصًا
 وأن كال التحالفین أعلنا فوز مرشحهما، مما خلق جدًال كبیرًا مع تقدیم حزب "العدالة والتنمیة" لطعون في نتائج

 االنتخابات في "إسطنبول"، وكان رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات "سعدي غوفن" أعلن تقّدم مرشح المعارضة "أكرم إمام
 أوغلو" على رئیس الوزراء السابق ومرشح الحزب "العدالة والتنمیة" "بن علي یلدرم" بفارق ضئیل جدًا، وهذه ستكون

 المرة األولى التي یصل فیها مرشح لحزب "الشعب" إلى رئاسة بلدیة "إسطنبول" منذ أن كان "أردوغان" نفسه عمدة
 للمدینة.

 وعلى الرغم من حصول حزب "العدالة والتنمیة" على 44.3% من األصوات مكّنته من الفوز في 15 من مجموع
 البلدیات الكبرى التي یبلغ عددها ال30 بلدیة، وفي 24 من أصل 51 من بلدیات المدن، إّال أنَّها ستكون المرة األولى في
 تاریخ تركیا التي سیقود فیها حزب "الشعب الجمهوري" البلدیات الثالثة الكبرى "إسطنبول"، و"أنقرة"، و"أزمیر"، الذي
 فاز بما مجموعه 11 بلدیة كبرى و10 من بلدیات المدن بحصده ل30,12%، یلیهما حزب "الحركة القومیة" الذي فاز
 ببلدیة كبرى و10 من بلدیات المدن بتحقیقه لنسبة 7.31% من نسبة األصوات، وحزب "الشعوب الدیموقراطي" الذي
 حقق 4.24% من األصوات لیربح المعركة االنتخابیة في 3 من البلدیات الكبرى و5 من بلدیات المدن، وحقق الحزب

 الشیوعي ممثًال بمرشحه "فاتح أوغلو" الفوز في والیة "تونج إیلي"، وهي المرة األولى التي یتولى فیها عضو من الحزب
 الشیوعي مسؤولیة والیة من الوالیات التركیة الواحدة والخمسون في تاریخ تركیا، فیما حقق الحزب "الجید" 7.45% إالَّ

 أنَّه لم یربح معاركه االنتخابیة في أّي من البلدیات.

 *جدول: عدد بلدیات المدن وبلدیات المدن الكبرى ونسبة كل حزب في كل تركیا في انتخابات 31 آذار/مارس 2019:

 

 اسم الحزب
 عدد البلدیات الكبرى التي

 فاز بها من أصل 30 بلدیة
 عدد الوالیات التي فاز بها
 النسبة العامة في تركیا من أصل 51 والیة تركیة

 %44.33 24/51 15/30 حزب العدالة والتنمیة

 %30.12 10/51 11/30 حزب الشعب الجمهوري

 %7.31 10/51 1/30 حزب الحركة القومیة

 %4.24 5/51 3/30 حزب الشعوب الدیمقراطي

 %7.45 0/51 0/30 الحزب الجید

 %0.16 1/51 0/30 الحزب الشیوعي
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 %0.97 1/51 0/30 مستقل

 

 التغیرات:

 على غیر االنتخابات البلدیة السابقة تمَّت هذه االنتخابات من خالل صیغة التحالفات، ومقارنة باالنتخابات العامة في عام
 2018، فإنَّ تحالف "الشعب" قد حقَّق نسبة 51.6% في االنتخابات المحلیة فیما حقَّق 53.4% في االنتخابات العامة في

 العام المنصرم، لیرى البعض في هذا تراجعًا طفیفًا، ومن الصعب في صیغة التحالفات تقدیر األصوات التي جلبها كل
 حزب بدقة شدیدة، وبالتَّالي مدى تأثیر كل حزب بمفرده على أصوات الناخبین.

 وفي حین شهدنا في أصوات  حزب "العدالة والتنمیة"  انخفاضًا ضئیًال  في االنتخابات البلدیة  مقارنة باالنتخابات
 السابقة، وربح الكثیر من المعارك االنتخابیة وخصوصًا في 3 مدن في شرق تركیا ذات األغلبیة الكردیة، إالَّ أنِّه غیر

 خسارته المتوقعة في "أنقرة" بسبب التفّوق الذي ظهر لمرشح حزب "الشعب الجمهوري" "منصور یاواش" في
 استطالعات الرأي التي جرت سابقًا على منافسه مرشح "العدالة والتنمیة" ""محمد أوزهاسكي"، وغیر المتوقعة و-غیر
 الرسمیة حتى اآلن- في "إسطنبول"، فإنَّنا عندما ننظر إلى خارطة االنتخابات البلدیة في تركیا نالحظ أنَّ حزب "الشعب

 الجمهوري" المعارض الذي حصل على 30% من األصوات قد حصل على 14 ملیون صوت مقارنة ب11.35 ملیون
 صوت في االنتخابات العامة قبل تسعة أشهر، وحقَّق تقدمًا في منطقة "األناضول" والعاصمة "أنقرة" إلى "البحر األسود"،

 وهذه المناطق  مع  اسطنبول وأزمیر تضّم أكثر المراكز االقتصادیة والحضریة في تركیا، كما أنَّ "العدالة والتنمیة"
 خسر مدینة "أنطالیا" الساحلیة التي لطالما كانت ساحة للنزاع بین المحافظین والعلمانیین فیها، بعد أن ربح فیها في

 انتخابات 2014.

 ویعتبر حزب "الشعب الجمهوري" نفسه رابحًا في هذه االنتخابات بعد ما حقَّق أهدافه، وتولَّى مسؤولیة عدة بلدیات
 أساسیة تشمل العاصمتین السیاسیة "أنقرة" واالقتصادیة "إسطنبول" إضافة ألزمیر، ورفع عدد البلدیات الكبرى التي فاز

 بها من 6 بلدیات من أصل 30 بلدیة عام 2014 إلى 11 بلدیة عام 2019.

 فیما حقَّق هذین الحزبین حوالي 75% من األصوات فإنَّ أحزاب أخرى كانت قد شهدت تراجعًا كبیرًا، مثل الحزب
 "الجید" من خمسة مالیین في االنتخابات العامة األخیرة إلى 3.5 ملیون في االنتخابات البلدیة، كما أنَّ حزب "الحركة

 القومیة" وهو من األحزاب القومیة الكردیة أیضًا شهد انخفاضًا كبیرًا في نسبة المصوتین من حوالي 5.6 ملیون حصل
 علیها في انتخابات 2018 إلى 3.5 ملیون في االنتخابات األخیرة، الذي استطاع الفوز في 11 بلدیة بعد أن كان فائزًا في
 انتخابات 2014 في 8 بلدیات، على الرغم من انشقاق الحزب "الجید" عنه، الذي حصد نفس نسبة األصوات تقریبًا دون

 أن یفوز في أي بلدیة.

 ویعدُّ حزب "الشعوب الدیموقراطي" الكردّي هو الخاسر األكبر في هذه االنتخابات عند مقارنتها باالنتخابات العامة، حیث
تین له من 164 ألفًا إلى ما  هبط عدد أصواته من 5.86 ملیون صوت إلى حوالي ملیوني صوت، وانخفض عدد المصوِّ

 یقّل عن 20 ألفًا، وأبرز خسائره كانت مدینة "شرناق" الجنوبیة الشرقیة التي خسرها لصالح مرشح "العدالة والتنمیة"
 على الرغم من تحقیقه ل70% من األصوات قبل تسعة أشهر، فیما استطاع الفوز في ثالث من المدن الكبرى بالجنوب

 الشرقي التركي  هي "دیار بكر" و"وان" و"ماردین".

 

 تعریف مفهوم "الصراع الطبقي"
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 من المعلوم أنَّه في كل مجتمع تتصادم مطامح البعض مع مطامح البعض اآلخر وأنَّ الحیاة االجتماعیة ملیئة بالتناقضات،
 وأنَّ التاریخ یكشف لنا عن الصراع الذي بین الشعوب والمجتمعات، كما یقوم داخل الشعوب والمجتمعات نفسها، وأّنه
 یبین لنا أیضا مراحل متعاقبة من الثورة والرجعیة، من السلم والحروب، من الركود والتقّدم   السریع أو االنحطاط. إنَّ

 الماركسیة قد رسمت النهج الموجه الذي یتیح اكتشاف وجود القوانین في هذا التعقید والتشّوش  الظاهر، ونعني بهذا
 نظریة الصراع الطبقي. فقط دراسة مجمل المطامح لدى جمیع اعضاء مجتمع ما أو عدد من المجتمعات تسمح بتحدید

 نتیجة هذه المطامح تحدیدا علمیا. هذا مع العلم أنَّ المطامح المتناقضة یولدها تباین االوضاع و شروط الحیاة لدى الطبقات
 التي ینقسم الیها كل مجتمع. یقول ماركس في "البیان الشیوعي": "إنَّ تاریخ كل مجتمع إلى یومنا هذا (ثم یضیف انجلس

  فیما بعد: ما عدى المشاعیة البدائیة) لم یكن سوى تاریخ صراع بین الطبقات.

 فالحر و العبد، والنبیل والعامي، والسّید االقطاعي وألقن، والمعّلم والصانع، أي باختصار، المضطهدون والمضطهدین،
 كانوا في تعارض دائم وكانت بینهم حرب مستمّرة، تارة ظاهرة، وتارة مستترة، حرب كانت تنتهي دائما إّما بانقالب

 ثوري یشمل المجتمع باسره وإّما بانهیار الطبقتین معا...أّما المجتمع البرجوازي الحدیث الذي خرج من احشاء المجتمع
 االقطاعي الهالك فإّنه لم یقض على التناقضات بین الطبقات بل أقام طبقات جدیدة محل القدیمة وأوجد ظروفا جدید ة

  لالضطهاد واشكاال جدیدة للنضال بدال من القدیمة.

 إّال أنَّ ما یمیز عصرنا الحاضر، عصر البرجوازیة، هو أّنه جعل التناحر الطبقي أكثر بساطة. فاّن المجتمع أخذ
 باالنقسام، أكثر فأكثر، الى معسكرین فسیحین متعارضین، الى طبقتین كبیرتین العداء بینهما مباشر: هما البرجوازیة

 والبرولیتاریا". ومنذ الثورة الفرنسیة الكبرى كشف تاریخ اوروبا في عدد من البلدان على نحو بدیهي خاص عن السبب
 الحقیقي لألحداث وهو صراع الطبقات. فمنذ عهد عودة الملكیة ظهر في فرنسا عدد من المؤرخین (تییري وغیزو ومینیه
 وتییر) الذین كانوا مجبرین عند تلخیصهم لما كان یحدث أن یعترفوا بأنَّ الصراع الطبقي موجود وأنَّه المفتاح الذي یتیح

  فهم كل تاریخ فرنسا.

 ولكن المرحلة الحدیثة االخیرة، مرحلة انتصار البرجوازیة التام، والمؤسسات التمثیلیة واالقتراع الموسع (ان لم یكن
 العام)، مرحلة الصحافة الیومیة الزهیدة الثمن، التي تتغلغل بین الجماهیر الخ. هذه المرحلة قد أثبتت بمزید من الجالء

 أیضا (ولو أحیانا على نحو وحید الجانب و "سلمي" و "دستوري") أن َّالصراع الطبقي هو محرك االحداث. إنَّ المقتطف
 التالي من "البیان الشیوعي" یبّین لنا ما طلبه ماركس من علم االجتماع من وجهة نظر التحلیل الموضوعي ألوضاع كل
 طبقة من طبقات المجتمع الحدیث باالرتباط مع تحلیل تطور هذه الطبقة: "ولیس بین جمیع الطبقات التي تقف اآلن أمام

  البرجوازیة وجها لوجه إالَّ طبقة واحدة ثوریة حقا هي البرولیتاریا.

ا البرولیتاریا فهي – خالفا لذلك –  إنَّ جمیع الطبقات االخرى تنحط وتنقرض في النهایة مع نمو الصناعة الكبرى أمَّ
 أخص وأساس منتجات هذه الصناعة. إنَّ الشریحة السفلى من الطبقة المتوسطة وصغار الصناعیین والباعة والحرفیین

 والفالحین تحارب البرجوازیة من أجل الحفاظ على وجودها بوصفها فئات  متوسطة. فهي لیست إذن ثوریة بل محافظة
  وأكثر من محافظة أیضا أنهَّا رجعیة. إذ أنَّها ترید أن تدور عجلة التاریخ  الى الوراء.

 وإن حدث و كانت ثوریة فذلك ألنَّها في حالة انتقال الى صفوف البرولیتاریا وبذلك ال تدافع عن مصالحها االنیة بل عن
 مصالحها المستقبلیة وهي تتخلى عن وجهة نظرها الخاصة لتتخذ لنفسها وجهة نظر البرولیتاریا". وفي جملة من المؤلفات

 التاریخیة اعطى ماركس امثلة ساطعة وعمیقة عن علم التاریخ المادي وعن تحلیل ظروف كل طبقة بذاتها وأحیانا
 ظروف مختلف الجماعات والفئات في الطبقة الواحدة وبین على نحو ساطع لماذا وكیف "ان كل نضال طبقي هو نضال

 سیاسي". إنَّ المقطع الذي استشهدنا به آنفا یبّین بوضوح كم هي معقد ة شبكة العالقات االجتماعیة والدرجات االنتقالیة
 بین طبقة واخرى وبین الماضي والمستقبل التي یحللها ماركس لیظهر حاصل كل التطور التاریخي. إن نظریة ماركس

 تجد تأكیدها وتطبیقها االكثر عمقا وشموال وتفصیال في مذهبه االقتصادي.
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 من كتاب لینین "حول ماركس"

 

 الیسار والّدین في السودان... الحزب الشیوعّي السودانّي

 د. حیدر إبراهیم علي

 نشرت الجماعة اإلسالمیة دستورًا ینّص على أّن الغرض هو تحقیق اإلسالم في واقع الحیاة عن طریق قیام جمهوریة
 إسالمیة حرة كاملة السیادة، وتنّص فقرة أخرى في الدستور على إلغاء اإلقطاع، وتحویل ملكیة األرض إلى ملكیة

 جماعیة، وتوزیعها على قاعدة األرض لمن یفلحها. إلغاء النظام الرأسمالي إطالًقا وتحویل وسائل اإلنتاج والتوزیع إلى
 ملكیة جماعیة. انتهى هذا الصراع داخل الحركة اإلسالمیة بانتصار الجناح المحافظ، المعادي بشدة لكل األفكار

 االشتراكیة وللحزب الشیوعي، فقد عقد اإلسالمیون ما یسمى «مؤتمر العید »، في 21 آب (أغسطس1954) ، وكان من
 أهم القرارات:

 1ـ اختیار اسم اإلخوان المسلمین.

 2ـ علنیة الدعوة.

 3ـ االهتمام بقضیة الدستور اإلسالمي.

 كانت هذه نهایة دور (بابكر كرار) وحركة التحریر داخل التیار اإلسالمي. ویكتب الترابي عن فترة النشأة والتكوین:
 «كانت قضیة العهد هي تقریر المصیر أو تحدید الهویة، وكانت الدعاوى تتنازع بین األصالة السیاسیة الوطنیة المتحدة

 مع مصر، أو المستقلة عنها، واالصطباغ بصبغة الغرب في الشرق، وكان الشباب والطالب بوعیهم ووزنهم هم أطراف
 النزاع وموضوعه. وفي ثنایا هذه الظروف، ووسط الطالب، نشأت الحركة من عناصر طالبیة تائبة إلى الدین، من بعد
 ما غشیت بعضهم غاشیة الشیوعیة، واستفزت بعضهم أطروحاتها السافرة في تحدي الدین عقیدة وخلقًا، وأثارت غیرهم

  غلیة التصورات واألنماط الحیاتیة التي فرضها التعلیم النظامي، الذي یسوسه اإلنجلیز ».

 من الواضح أّن الحركة كانت رّدة فعل یعادي الشیوعیة وعملیة التحدیث، وتوصلت إلى أّن التریاق المضّر للتوجهین؛ هو
 العودة إلى أصول اإلسالم األولى، ووجدت في الدعوة للدستور اإلسالمي الحّل، وكان هذا االختیار بسبب غلبة عناصر

 القانونیین على تكوین الجماعة األولى. شكلت الدعوة للدستور اإلسالمي استنزافًا للعقل السیاسي السوداني، وأدخلت البالد
 في نفق مظلم أّدى إلى الكارثة التي تعیشها البالد اآلن، التي أدت إلى فصل الجنوب؛ فقد جرت الحركة اإلسالمیة

 السودانیة إلى نقاش عقیم حول صالحیة الدستور اإلسالمي في ظروف السودان، ورغم أّن اإلسالمیین لم یقدموا أي
 تصور لمشروع دستور إسالمي مفصل، إّال أّنهم شغلوا الناس بالشعارات فقط، لكّنه طغى على كّل القضایا الحیویة التي

 تواجه مجتمعات ما بعد االستقالل، وبالتحدید الوحدة الوطنیة والتنمیة، لكّن الجهد كّله انصّب على الصراع والنقاش حول
 الدستور اإلسالمي، واستطاعت الحركة أن تلعب على العاطفة الدینیة، وأن تقوم بابتزاز األحزاب التقلیدیة بسبب
 مرجعیتها الطائفیة الدینیة، وجاء في مقررات المؤتمر التأسیس بضرورة االهتمام بموضوع الدستور اإلسالمي:

 «قضیة التشریع قضیة مبسطة ومدخل سهل لعرض األزمة الدینیة، ویمكن أن تجمع حولها كّل العناصر ذات الخلفیة أو
 الثقافة الدینیة في أرضیة مشتركة .» وقد نجحت حركة اإلخوان في عرض قضیة الدستور اإلسالمي من خالل معركة

الجبهة اإلسالمیة للدستور؛ التي تكونت في دار جماعة التبشیر اإلسالمي في أم درمان، في یوم 10 كانون األول دیسمبر
 1955. ومنذ ذلك الوقت، شغل اإلخوان الساحة السیاسیة السودانیة بالجدل حول الدستور اإلسالمي في الصحف

 والبرلمان، وتعطلت أعمال اللجنة المكلفة بوضع دستور دائم للبالد، بسبب معارضة المسیحیین والجنوبیین والشیوعیین
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 واللیبرالیین، لمشروع الدستور اإلسالمي، وفشل السودانیون في وضع دستور دائم حتى تم حّل الجمعیة التأسیسیة،بانقالب
 25 أیار –مایو- 1969 ، وقام اإلخوان المسلمون بالترویج والخلط بین رفض الشیوعیین للدستور اإلسالمي باعتباره

 عداء لإلسالم، ودّشنت حملة تربص ومالحقة للشیوعیین. ولكن سبب هذه الهجمة هو ازدیاد نفوذ الحزب الشیوعي، قبل
 وبعد ثورة 21 أكتوبر 1964؛ فقد هندس الشیوعیون اإلضراب السیاسي العام الذي عَجل بسقوط النظام الدكتاتوري، كما

 أّنهم سیطروا على مجلس الوزراء الذي أعقب الثورة، وكان لهم ثمانیة وزراء من أعضاء في الحزب، أو متعاطفین
 معه.أشاع اإلخوان المسلمون االنطباع بوجود خطر شیوعي، ما جعلهم یكسبون األحزاب التقلیدیة الطائفیة إلى صفوفهم،

 خاّصة بعد أن اكتسح الحزب الشیوعي دوائر الخریجین في انتخابات عام 1965؛ حیث فاز 11 نائبًا شیوعیًا في 15
 مقعدًا مخصصین لخریجي الجامعات.

 عقب الثورة، أخذ اإلخوان اسم جبهة المیثاق اإلسالمي، وجاء في أول بند من إستراتیجیة عملها:

 «تأمین الجهة الداخلیة بمحاربة الحزب الشیوعي ومؤامرات االستعمار الغربي».

 ویكتب  عمر ابراهیم مكي عن برلمان تلك الفترة عن جبهة المیثاق اإلسالمي: «لكّن الحرج الذي الزمها أن أصبحت
 معارضة الدرجة الثانیة، بسبب تفوق الیسار في عدد النواب ، وبدأ تفكیر اإلسالمیین في إزاحة هذه العقبة وشرعوا في

 التآمر والتركیزأكثر على دینیة الدولة"، ویوّضح الحزب الشیوعي السوداني هذا الوضع في مؤتمره الرابع 1967:
 «تحت رایة الدعوة لإلسالم شّنت الثورة المضادة معاركها ضّد قوى التقدم والحزب الشیوعي، وهي ستظل بهذه الرایة
 في محاولتها الرامیة لمنع تالحم الحزب الشیوعي بالحركة الجماهریة، وتحّوله إلى قوة مؤثِّرة في سیر األحداث بوطننا

 لتأخیر الثورة الوطنیة الدیمقراطیة، إّن لجوء الثورة المضادة إلى هذا السالح یؤّكد إفالسها السیاسي، فقد ظّلت القوى
 الرجعیة تعمل في إطار الحركة السیاسیة العقالنیة على الرغم من استنادها بین جماهیرها على الدجل باسم الدین، لكّن

 تصاعد نشاط الجماهیر حتى بین قواعدها، بعد أكتوبر1964، أشهر إفالسها ودفع بها إلى ترك الحیاة السیاسیة العلمانیة،
 ونشر جوٍّ من الدجل الیمیني مّس كل أوجه الحیاة في بالدنا، یهدف في النهایة إلى قیام سلطة رجعیة باسم الدین، وقد

 كانت تجربة حزبنا في النضال ضّد هذه الموجة غنیة؛ فرغم كّل العقبات استطاع الحزب الشیوعي، بدفاعه عن الحیاة
 السیاسیة العلمانیة، واعتمادًا على تراثه في النضال دفاعًا عن مصالح الجماهیر، وتجارب هذه الجماهیر معه، أن یواجه

 الموجات العاتیة، وأن یحسر هذه الهستیریا الرامیة لتضلیل الجماهیر، وهذا حسن.

 لكن علینا أن نقر أنَّ السالح الفكري للثورة المضادة واتجاهاته الدائمة لفرض العنف على حركة الثورة تسیر دائمًا تحت
 مظلة التهریج والدجل باسم الدین، لهذا فال یكفي في مواجهة هذا الموقف االقتناع بالدفاع عن الحیاة السیاسیة العلمانیة،

 وشعار فصل السیاسة عن الدین. صحیح أّن هذا هو الموقف المبدئي الذي ندافع عنه لرفع وعي الجماهیر السیاسي، وشحذ
 إدراكها االجتماعي والوطني والطبقي، ومن أجل وحدة بالدنا التي ال یمكن أن تبني فوق تعصب جاهز باسم الدین، تختبئ

 من ورائه المصالح الطبقیة للرجعیة، ومصالح هذه الطبقات في قهر القومیات الجنوبیة بفرض دكتاتوریة علیها ومنعها
 من حریة االعتقاد والحركة السیاسیة. صحیح أیضًا؛ أّن خّط حزبنا بین الجماهیر في الدفاع المستمیت عن مصالحها، وفي

 االقتراب الیومي من طرق معیشتها وتقالیدها السیاسیة واالجتماعیة، سیجعل هذه الجماهیر تقتنع بتجاربها ببطالن
 الهستیریا الرجعیة، وتكشف الدجل الطبقي الذي تحاول القوى الرجعیة إلباسه مسوح الدین، لكّن هذا وحده ال یكفي

 لمواجهة خطر مستمر من الهجوم الفكري، أصبح لزامًا على حزبنا أن ینمي خطه الدعائي حول قضیة الدین، وعالقته
 بحركة التقدم االجتماعي، فقد جرت محاوالت متقطعة وینقصها التوفر على الدراسة العمیقة، واإللمام بعلم الفلسفة من

  جوانبه المختلفة، وال تشكل خطًا دعائیًا ثابتًا لحزبنا.

 وال تقتصر أهمیة هذا الخّط الدعائي العمیق على الردود لما یثار من قبل أجهزة الدعایة الرجعیة؛ بل یتعدى ذلك إلى جعل
 الدین اإلسالمي عامًال یخدم المصالح األساسیة لجماهیر الشعب، ال أداة في ید المستغلین والقوى الرجعیة التي ال ترتبط

 بثرى هذا الوطن في مصالحها وتطلعاتها، ونحن في حاجة إلى هذا الخط على المستوى الفلسفي؛ إذ تجري محاوالت دائبة
 في معاهد التعلیم للتخلي عن الحیاة العلمانیة، وتربیة جیل بتزویر األفكار اإلسالمیة ضّد التقدم االجتماعي واالشتراكیة،



 

٢٠١٩  � ��� ��
ٔ
� / ���� ��

�� (٢٧) �����                     ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��
���� �� �����                     ������ ��� ��� ��   

 
 

 قوام حیاته اعتزال المجتمع وتحطیمه لكّل ما أنجز محلیًا، وكجزء من البشریة، لمواجهة هذا الوضع الخطیر أصبح لزامًا
 على حزبنا أن یدخل بین الطالب، البصفته داعیة للنضال السیاسي؛ بل كقوة فكریة تتصدى لهذا الخطر وتواجهه بخط

 یضع الدین في مكانه بین حركة الشعوب ». ویضیف التقریر: «في میدان العمل الفكري والدعائي... العمل الدعائي ركن
 مهم في نضالنا، فإلى جانب عدید من القضایا األخرى ینبغي أن نكرس جهًدا مهًما من جهدنا لتصفیة النفوذ الفكري

 للتكوینات السیاسیة التقلیدیة بین الجماهیر. إّن المهمات التي تواجهنا في هذا المیدان لیست سهلة؛ فهذا النفوذ الفكري
 الرجعي سنده مؤسسات طائفیة وعشائریة ومواقع اقتصادیة، وعناصر تعمل في جهاز الدولة في التعلیم واإلدارة والقضاء

 والقوات المسلحة وغیرها، والجماهیر التي تقع تحت هذا النفوذ ال تقتصر على سكان المناطق المتخلفة؛ بل تمتّد إلى
 مناطق اإلنتاج الزراعي الحدیث، وإلى أقسام من المثقفین والطالب، بل ومن العمال أیضًا. إّن تحریر الجماهیر من النفوذ

 الفكري للتكوینات السیاسیة الرجعیة جمیعها، وعلى األخص اإلخوان المسلمین والصادق المهدي، یشّكل أحد األسس
 الرئیسة النتصار الثورة السودانیة، ولدعم النشاط التقدمي: فما هي مهامنا هنا؟ أن ندرس في مناطقنا المختلفة القضایا
 المتصلة بثورة التغییر االجتماعي، وأن نعمل على حّل تلك القضایا لمصلحة الكادحین، ألّن ذلك هو األساس المادي

 لتصفیة األفكار الرجعیة.".

 الحزب الشیوعي السوداني، في إستراتیجیة الثورة الوطنیة الدیمقراطیة، المنجزات الفكریة والسیاسیة للمؤتمر الرابع
 للحزب، بدون ناشر وال تاریخ، أن نعطي اهتمامًا خاصًا للعمل الدعائي وسط الطالب، في مختلف المستویات، لتصفیة

  نفوذ اإلخوان المسلمین بینهم.

 ومع احتدام الصراع ضّد الشیوعیة، كان ال بّد من أن یقوم الحزب بتوضیح موقفه بجالء من الدین؛ لذلك أفرد في هذا
 حیزًا مقدرًا لموضوع الدین في أدبیاته المتعددة، خاّصة في التحضیر للمؤتمر الخامس (2009)، وفي فصل بعنوان

 «الدین والسیاسة» یكتب: "ال نؤّسس لموقف جدید لشأن مسألة الدین والدولة، بقدر ما نسعى لتطویر رؤیتنا التي تبلورت
 معًا، الحتیاجات األولى لنشأة حزبنا، ونسجل في الوقت ذاته نقدًا ذاتیًا لتقصیرنا في تطویرها، خالل العقود الماضیة، وفق

 ما ألزمنا به أنفسنا في المؤتمر الرابع.

نا تتأّسس هذه الرؤیة على احترام حزبنا لمقدسات شعبنا وأدیانه، اإلسالم والمسیحیة، واألدیان اإلفریقیة، باعتبارها مكو 
 أساسیًا من مكونات وعیه ووجدانه وهویته، وبالتالي؛ نرفض أّیة دعوة تتلبس موقف حزبنا، تنسخ أو تستهین بدور الدین

 في حیاة الفرد واألسرة، وفي تماسك لجهة المجتمع وحیاته الروحیة وقیمة األخالقیة، وتطلعاته للعدالة االجتماعیة، ونعّدها
 دعوة قاصرة وبائنة الخطل. •فوق ذلك یستلهم حزبنا أرفع القیم والمقاصد لنصرة المستضعفین، وشحذ هممهم، وحشد
 قواهم من أجل الدیمقراطیة والتغییر االجتماعي، وذلك على قاعدة االحترام والتسامح الدیني في بالدنا متعددة األدیان
 والمعتقدات كنزوع فطري، یتوّجب علینا اإلعالء من شأنه وتطویره، وتخلیصه من علل االستعالء به، كما بالثقافة أو

 اللغة أو العرق، وما یتوّلد عن ذلك من مرارات متبادلة بین مكونات شعبنا.

 یرفض حزبنا أن یصبح الدین أداة نزاع في سیاق الصراع االجتماعي، وأن نتخذ لهذا السبب بالذات موقف المعارضة،
 الفكریة والسیاسیة، الحازمة ضّد أّي مسعى من أّي قوة اجتماعیة، الستغالله في تحقیق أّي مصالح اقتصادیة أو سیاسیة،

 وننطلق في موقفنا هذا من حقیقة أّن معیار األغلبیة واألقلیة معیار سیاسي ال ینسحب على قضایا الفكر والثقافة والمعتقد
 الدیني، التي ال تحسم بالتصویت. •یبحث الحزب الشیوعي عن أصل استالب إنسان بالدنا وعذاباته في عمق الصراع

 السیاسي واالجتماعي، حول عالقات اإلنتاج االجتماعیة، ویتخذ هذا الصراع في الوقت الراهن، مثلما ظّل یتخذ من عقود
 طوال شكل ومضمون المواجهة بین مشروعین متوازیین تمامًا، مشروع الدولة الدینیة من جهة، الذي تقف وراءه وتدعمه

 القوى الظالمیة التي تتخذ من قدسیة الدین دثارًا ودرعًا أیدیولوجیًا، لتحقیق مصالحها االقتصادیة السیاسیة الدنیویة
 الضیقة، ومشروع الدولة المدینة الدیمقراطیة من جهة أخرى، الذي ترفع لواءه قوى االستنارة والعقالنیة السیاسیة التي
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 تتطلع إلى نظام حكم یراعي خصائص التعدد والتنوع، الذي تتمیز بهما أمتنا مما یصون وحدتها الوطنیة واستغالل بالدنا
 وسالمة أراضینا».

 

 ینشر "الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي" الوثیقة التأسیسیة ل "تجمع الیسار الماركسي" (تیم) بمناسبة مرور
 12 عامًا على التوقیع علیها، والتي كانت حصیلة مفاوضات لتشكیل نص الوثیقة وهیكلة التجمع، استغرقت عامًا ونصف

 حتى یوم التوقیع في 20 نیسان 2007 بجلسات بلغ عددها ثالث وثالثون جلسة.

 الوثیقة التأسیسیة لـ "تجمع الیسار الماركسي" (تیم)

 مقدمة:

 إن الرأسمالیة التي تعمل لتكییف نفسها وفق معطیات وظروف القرن الحادي والعشرین إثر زوال عدوها األقوى، وإثر
 تسارع الثورة العلمیة-التقنیة، تدخل مرحلة جدیدة من تطورها تزداد فیها شراسة ووحشیة، وال تجد رادعًا قویًا ومنظمًا
 یقف في وجهها. ویبدو واضحًا أن ما كان یسمى بالعالم الثالث هو الموضوع األشد سخونة لنشاطها من أجل تشدید نهب

 ثرواته وتعمیق واحكام سیطرتها علیه، وفي القلب من هذا العالم تأتي منطقة الشرق األوسط ومنها عالمنا العربي.

 في هذا الظرف الدولي المضطرب بتغیراته العاصفة، یتمیز الوضع العربي بشكل عام بالضعف والتمزق وهو اآلن في
 أسوأ حاالته، وتسود في غالبیة الدول العربیة أنظمة حكم استبدادیة تعتمد من أجل استمرار سیطرتها على القمع أساسًا

 أوعلى الخارج اإلمبریالي أو على األمرین معًا، وقد أدخلت بلدانها في أزمات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة عمیقة. وفي
 المقابل - وبسبب فشل األحزاب القومیة واالشتراكیة والدیموقراطیة في تحقیق أهدافها - تشهد المنطقة العربیة عامة بروز

 موجة اسالمیة بتیارات مختلفة: تیارات منخرطة في العمل الدیموقراطي السلمي، وتیارات مقاومة لإلحتالل، وتیارات
 متطرفة تكفیریة وعنیفة.

 إن المنطقة العربیة، وشعوبها وقواها الوطنیة والدیموقراطیة، تواجه ثالثة مخاطر داهمة تهدد حاضرها-
 ومستقبلها، هي أوًال: المخططات التي ترسم للمنطقة من قبل مراكز النفوذ االمبریالیة رعاة المشروع

 الصهیوني، والتي تتعارض مع مصالح هذه الشعوب، ثانیًا: أنظمة اإلستبداد، ثالثًا: القوى التكفیریة.. إن هذه
 المخاطر متداخلة ومتشابكة بحیث الیمكن الفصل بینها، وال مجال للخروج من هذا المأزق إال بالتغییر الوطني

 الدیموقراطي كمدخل لمواجهة كافة المخاطر.
 وسوریا الیوم هي إحدى البلدان التي تعیش ضمن هذا الواقع الصعب، وتواجه مرحلة حاسمة في تاریخها،-

 فبالرغم من أن الضغوط تستهدف النظام أوًال إال أنها تتجاوزه بتسارع واضح إلى الوطن المتصف داخلیًا
 بالهشاشة وضعف التماسك االجتماعي نظرًا لغیاب الحریات الدیموقراطیة وسیطرة األحكام العرفیة وقانون
 الطوارئ وسیاسات القمع ضد القوى الوطنیة والتقدمیة والدیموقراطیة، واالعتقاالت بسبب الموقف والرأي

  السیاسي، ونظرًا لتدهور الوضع المعیشي للجماهیر، والفساد اإلداري ونهب االقتصاد الوطني.

 إن هذه الظروف العالمیة واالقلیمیة والمحلیة- خاصة مع ظهور مواجهات الموجة اللیبرالیة وتراجعها وفقدان
 مصداقیتها كنموذج بدیل للنموذج االشتراكي أو الدیموقراطي االجتماعي السیما في األطراف الرأسمالیة- یجب

 أن تحفز قوى الیسار في سوریا لتشكیل حركات سیاسیة فاعلة في مستقبل البالد، بحیث تعمل وتناضل مع القوى
 الوطنیة والدیموقراطیة األخرى إلیجاد الوسیلة واألداة لبدیل وطني دیموقراطي، واإلنتقال من اإلستبداد إلى

 الدیموقراطیة الذي یعتبر المدخل األساسي لمستقبل سوریا ولتحقیق أهداف الشعب المختلفة، سیاسیًا، واقتصادیًا-
 اجتماعیًا، ووطنیًا.

 وفي مواجهة الظروف الدولیة واالقلیمیة والمحلیة، وللخروج من األزمة التي تعیشها قوى الیسار السوري، فقد-
 تداعت مجموعة من األحزاب والقوى واألفراد والمجموعات الماركسیة في سوریا إلى حوار فیما بینها للخروج
 بمشروع یشكل اسهامًا لمواجهة تحدیات المرحلة الراهنة، عبر تشكیل إطار یساري ماركسي یعبر عن مصالح

 وطموحات أوسع قطاعات الشعب السوري.



 

٢٠١٩  � ��� ��
ٔ
� / ���� ��

�� (٢٧) �����                     ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��
���� �� �����                     ������ ��� ��� ��   

 
 

 وبعد سلسلة من الحوارات الجادة والمسؤولة فقد توصلت القوى واألحزاب والشخصیات الموقعة أدناه إلى
 تأسیس تجمع یحمل اسم "تجمع الیسار الماركسي في سوریا" الذي هو: إطار سیاسي مفتوح لألحزاب

 والمجموعات واألفراد الذین یتبنون الماركسیة (عند بعضهم) والماركسیة-اللینینیة (عند بعضهم اآلخر) منهجًا
 في التحلیل والممارسة، ویوافقون على الوثائق التأسیسیة لهذا التجمع.

 یقوم التجمع على توافقات نظریة، اقتصادیة-اجتماعیة، وسیاسیة أساسیة، ویسعى من خالل الحوار والممارسة-
 المشتركة للوصول إلى حزب موحد للیسار الماركسي في سوریا، والتجمع لیس موجهًا ضد أي من القوى

 الماركسیة األخرى، بل هو یدعوها إلى الحوار من أجل إقامة وحدة قوى، تقف موقف التناقض الشامل والعمیق
 مع المنظومة الرأسمالیة من منظور قوى العمل بكافة شرائحها وفئاتها وممثلیها، وتقف في جبهة المعارضة

 السیاسیة االستبداد بكافة أشكاله.
 یصدر التجمع وثائق ومنشورات,مع التأكید على تمتع األطراف المشاركة باستقاللیتها التنظیمیة والبرنامجیة-

 والسیاسیة، وحریة تحالفاتها المختلفة مع أولویة احترام تنفیذ توافقات هذا التجمع.

 ینطلق التجمع في نضاله من األسس والمبادىء التالیة:

 أوًال، في المستوى النظري:

 1- یتبنى التجمع النظریة الماركسیة منهجًا في التحلیل والممارسة، ویعتبر اسهامات جمیع الماركسیین في النظریة وفي
 الحركة االشتراكیة العالمیة تراث الهام وتعلم، ویتعامل مع جمیع هذه االسهامات بطریقة نقدیة.

 2- یقر التجمع بوجود خالفات بین أطرافه، وبمشروعیة هذه الخالفات على قاعدة حریة االجتهاد، ویكون حل الخالفات
 عن طریق الحوار الدیموقراطي.

 3- الماركسیة فكر تاریخي ونسبي مشروط بزمان ومكان محددین، والیمكن اعتبارها بناًء مكتمًال وناجزًا بشكل نهائي،
 ینطبق علیها ما كشفته الماركسیة ذاتها من قوانین تحكم الفكر وتطوره، والبد أن تخضع هي ذاتها أیضًا للتطور الحي

 الذي یدفعها إلى تجاوز ما یشیخ منها.

 4- یرى التجمع أن تحقیق مستقبل انساني مزدهر للبشریة، وتمتع أفرادها بأوسع إطار من الحریة، والثقافة والرقي
 المعرفي والمسلكي واألخالقي، وبإشباع حاجاتهم المادیة والروحیة- مرهون بإقامة نظام ینهي استغالل االنسان لإلنسان،
 وینهي استالبه وعبودیته لحاجات الحیاة األساسیة وللمسیطرین علیها عبر تملكهم وسیطرتهم على قوى ووسائل اإلنتاج،

 وهو النظام الذي نفهمه على أنه هو النظام االشتراكي، كما یرى التجمع أن العمل من أجل مستقبل كهذا للبشریة مسؤولیة
 علیا ال محید عنها. وال یتعارض ما سبق مع ادراك التجمع بأن نضاله على الصعید المرحلي یندرج في سیاق استكمال

 مهام المرحلة الوطنیة الدیموقراطیة.

 5- الماركسیة لیست تقلیدًا جامدًا أونصوصًا مقدسة,بل هي مرشد للعمل، والتجدد من سماتها األساسیة,والماركسیة لیست
 وصفة جاهزة، وكل بلد بإمكانه إضافة اسهامه وممارسته وفق ظروفه الخاصة.

 6- اإلشتراكیة والدیموقراطیة صنوان ال ینفصمان، وإن الهدف األساسي لإلشتراكیة هو سعادة اإلنسان المادیة والروحیة،
 وألن مشروع الطبقة العاملة السیاسي مشروع انساني، فإن التجمع یناضل من أجل حمایة واحترام حقوق اإلنسان وقیمه

 العلیا.

 7- یؤید التجمع نضال جمیع الشعوب المضطَهدة من أجل انتزاع حقوقها القومیة والدیموقراطیة وحقها في تقریر
 مصیرها بنفسها، ویحارب اإلرهاب ویدین العنف الذي یستهدف المدنیین.

 8- یدعم التجمع ویساند كل جهد فكري وعملي لنشر الوعي والثقافة الدیموقراطیة الوطنیة والقومیة واالجتماعیة
 المستنیرة والمناوئة للتعصب والتزمت واالنغالق بكافة أشكاله وألوانه، كما یكافح ضد الوعي والثقافة والممارسة التي
 تكرس أو تخدم الطائفیة أو العشائریة أو التعصب القومي والعرقي والدیني، ویحارب كل وعي أو ممارسة تمیز بین
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 البشر على هذه األسس، ویناضل لتكریس مبدأ المواطنة ومساواة المواطنین في الحقوق والواجبات مساواة حقیقیة یحمیها
 القانون والدولة كما یحمیها الوعي الدیموقراطي والثقافة االنسانیة الرفیعة.

 ثانیًا، في المستوى العالمي:

 1- یرفض التجمع المشاریع اإلمبریالیة الهادفة إلى التحكم والهیمنة على العالم، ویناضل من أجل إقامة نظام دولي عادل
 سیاسیًا واقتصادیًا.

 2- یدعو التجمع إلى رفض الحروب العدوانیة، ویدعو إلى السالم بین الدول، وإلى حل الخالفات الدولیة عن طریق
 الحوار، وشرعة األمم المتحدة، ویدعو أیضًا إلى تعزیز دور األمم المتحدة وتخلیصها من هیمنة اإلمبریالیة األمیركیة،

 واحترام مصالح الشعوب، بحیث تغدو هیئة تحمي السالم العالمي وتنصف الشعوب واألمم المستضعفة في سبیل تنمیتها
 وصوغ مستقبل عادل للبشریة.

 3- یدعو التجمع إلى نزع أسلحة الدمار الشامل، وإلى تضامن الشعوب من أجل تنمیتها المتبادلة.

 4- یستنكر التجمع االستغالل الجشع للطبیعة، ویدعو إلى حمایة الكرة األرضیة وإلى تحسین البیئة.

 5- یناضل التجمع من أجل إقامة مراكز للتنسیق والتشاور بین الماركسیین على المستویات العربیة واالقلیمیة والعالمیة.

 6- یؤازر التجمع ویشجع كافة التیارات والتجمعات العالمیة واالقلیمیة والعربیة التي تخدم األهداف المشتركة، ویسعى
 لدعم ومساندة نشاطاتها، واالنخراط فیها.

 ثالثًا، في مستوى منطقة الشرق األوسط والعالم العربي:

 1- رفض المشاریع األمیركیة الزاحفة إلى المنطقة ومواجهتها، ومناهضة مرفقاتها المتمثلة باالحتالل والتحكم، بما في
 ذلك مشروع "الشرق األوسط الكبیر".

 2- إقامة أفضل العالقات مع الجماهیر الشعبیة والقوى التقدمیة والدیموقراطیة في المنطقة والعالم.

 3- دعم الحركات الوطنیة المقاومة لإلحتالل وتأكید حق الشعوب في مقاومة المحتلین.

 4- مساندة الشعب العربي الفلسطیني في نضاله من أجل تحریر أرضه، وتقریر مصیره، وعودة الالجئین، وكذلك دعم
 الشعب العراقي في نضاله لتحریر وطنه من االحتالل األمیركي، وإقامة دولته الوطنیة الدیموقراطیة الموحدة.

 رابعًا، في المستوى الوطني:

 آ-على الصعید السیاسي:

 1- سوریا جزء من الوطن العربي والشعوب العربیة، التي تشكل امتدادها القومي الطبیعي والتاریخي، األمر الذي ال
 یتنافى مع وجود وحقوق القومیات األخرى، وخاصة الكردیة، والتي تشكل بمجموعها مع العرب النسیج الوطني السوري.

 2- یعتبر التجمع أن تحریر كافة األراضي السوریة المحتلة (وخاصة الجوالن)، بكافة الوسائل والطرق الممكنة، مسؤولیة
 وطنیة علیا.

 3- یعمل التجمع من أجل إیجاد حل دیمقراطي عادل للقضیة الكردیة في سوریا ضمن إطار وحدة الوطن السوري أرضًا
 وشعبًا، ویحترم ماتقره الماركسیة في هذا الصدد من الناحیة المبدئیة.

 4- مكافحة والغاء التمییز بین المواطنین السوریین بسبب الدین أو الطائفة أو الجنس أو العرق، سواء كان معلنًا
 أومستترًا,وضمان المساواة الحقیقیة والتامة لكافة المواطنین في الحقوق والواجبات، والعمل لتمتین اللحمة الوطنیة

 وتعمیقها على كل مستویات المجتمع.
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 5- رفع حالة الطوارئ وإلغاء األحكام العرفیة، ومنع هیمنة األجهزة األمنیة على الحیاة العامة.

 6- النظام القائم نظام رأسمالي یتطور بتسارع نحو اإلندماج بالسوق الرأسمالي العالمي، وهو ذو شكل حكم استبدادي،
 یستغل الدولة والمجتمع لصالحه، ویتسبب في نخر الدولة وقوانینها بآلیات الفساد، وهو ما یؤدي (بالتكامل مع دور

 البورجوازیة السوریة عمومًا) إلى توسیع الفوارق الطبقیة ویوصل الوضع إلى انسدادات وأزمات اقتصادیة واجتماعیة
 وسیاسیة مستفحلة.

 وعلى ضوء ذلك، یعمل التجمع من أجل إنهاء احتكار السلطة وإقامة نظام دیمقراطي تعددي یقوم على فصل السلطات
 والتداول السلمي للسلطة عبر صنادیق االقتراع، وذلك بالنضال والعمل على:

 آ- إلغاء كافة مواد الدستور التي تعرقل ذلك، وخاصة المادة الثامنة منه.

 ب- إطالق الحریات الدیمقراطیة، بما فیها حریة التعبیر عن الرأي وحریة وسائل اإلعالم والتنظیم والتظاهر واإلضراب.

 ج- الغاء المحاكم والقوانین االستثنائیة، واصدار قانون دیمقراطي لألحزاب والجمعیات والمطبوعات، وإصدار قانون
 جدید لإلنتخاب یعتمد سوریا دائرة انتخابیة واحدة ومبدأ النسبیة بهدف تعزیز اللحمة الوطنیة وإبراز أهمیة اإلنتماء
 السیاسي، على أن تشارك جمیع القوى السیاسیة والفعالیات االجتماعیة والثقافیة في صیاغة القوانین السالفة الذكر.

 د- اطالق سراح كافة السجناء السیاسیین وإعادة االعتبار والحقوق المدنیة والمادیة لهم وللمالحقین السیاسیین السابقین
 وانهاء ملف المفقودین وعودة جمیع المنفیین والمالحقین من دون مساءلة.

 7- یعمل التجمع على إقامة أوسع تحالف بین كافة القوى الوطنیة والدیموقراطیة والعلمانیة لتحقیق األهداف الوطنیة
 والدیموقراطیة المشتركة.

 8- یحدد التجمع موقعه من شتى القوى والطروحات السیاسیة، وامكانیات لقائه أو معارضته لها، على ضوء القضایا
 األساسیة الثالث التي یناضل لتحقیقها: المسألة الدیموقراطیة التي تعتبر المدخل األساسي لمستقبل سوریا ولتحقیق أهداف

 الشعب المختلفة (سیاسیًا واقتصادیًا واجتماعیًا ووطنیًا)، والمسألة الوطنیة (الموقف من مشاریع اإلمبریالیة، والسیما
 التحالف األمیركي-الصهیوني)، وقضیة المصالح اإلقتصادیة والمعیشیة للطبقات الشعبیة.

 ورغم أن نهج التجمع وسیاسته تضعانه في موقع المعارضة للنظام، إال أنه یدعو في الوقت نفسه للحوار الشامل مع كل
 األطراف داخل الوطن، وهو سیلحظ ویقیم في حینه أي خطوة أو فعل سیاسي أو مبادرة قد تحصل من أي طرف، مهما

 كان موقعه، على ضوء القضایا األساسیة المذكورة آنفًا ومنطوق هذه الوثیقة.

 9- الدعوة والتالقي مع كل القوى الوطنیة السوریة الساعیة إلى عقد مؤتمر وطني عام، إلخراج سوریا من أزمتها
 السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، والعمل على صیاغة میثاق وطني للعمل السیاسي.

 ب- على الصعید االقتصادي واالجتماعي:

 1- إن جملة التطورات والسیاسات االقتصادیة-االجتماعیة، التي رعتها رأسمالیة الدولة في سوریا، على مدى العقود
 األربعة الماضیة، أدت إلى تركیبة اجتماعیة طبقیة جدیدة، ودفعتها (وتدفعها) إلى تحول نحو ارتكاز اجتماعي-اقتصادي

 جدید، كما أدت (وتؤدي) تلك السیاسات إلى مجموعة أزمات (منها هبوط فئات وشرائح أكثر اتساعًا تحت خط الفقر-تفاقم
 ظاهرة البطالة السیما في قطاع الشباب-االستغالل المتفاقم للطبقة العاملة - تسارع نضوب النفط - التهدید االستراتیجي

  واالستغالل الجائر للمخزون المائي).

 2- یعرب التجمع عن قناعته بإمكانیة وضرورة تحقیق تنمیة مكثفة وسریعة في مختلف حقول االستثمار واإلنتاج في
 سوریا، شرط وضع وتبني سیاسات وخطط استثمار صائبة، تشجع نمو قوى ومستلزمات اإلنتاج، السیما في المجاالت

 التي تطور القاعدة المادیة لإلنتاج الصناعي والزراعي.
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 3- یناضل التجمع في المرحلة الراهنة من أجل تحسین المستوى المعیشي للجماهیر الشعبیة والدفاع عن حقوق العمال
 والفالحین وسائر الكادحین والفئات الوسطى، ومن أجل توزیع أقل ظلمًا للثروة، ومحاربة الفساد، وربط األجور

 باألسعار.

 4- النضال من أجل قطاع دولة قوي في اإلقتصاد، بعد اصالحه جذریًا وتحصینه ضد الفساد والنهب البیروقراطي وضد
 تدخالت أجهزة السلطة المختلفة لحسابات خاصة.

 5- محاربة كافة أشكال الفساد، ومحاربة البرجوازیة البیروقراطیة والكومبرادوریة، وتشجیع العملیة اإلنتاجیة في كل
 الحقول بغض النظر عن مالكیها (قطاع دولة أو خاص).

 خامسًا، في هیكلیة التجمع وتنظیم عمله:

 1- ینشىء التجمع قیادة مركزیة تضم مندوبین اثنین عن كل فصیل موقع على الوثیقة التأسیسیة للتجمع، ومن مستقلین یتم
 تمثیلهم في القیادة .

 2- یتم ترشیح أي مستقل یوافق على الوثیقة التأسیسیة للتجمع للمشاركة في القیادة المركزیة من فصیلین موقعین على
 الوثیقة التأسیسیة، وینال موافقة بقیة الفصائل، وفي حال تعذر التوافق یمكن أن یتم قبوله بأكثریة ثلثي القیادة المركزیة في

 نهایة أربعة أشهر من ذلك.

 3- ال یجوز أن تتجاوز نسبة المستقلین في القیادة المركزیة حدود ربع األصوات.

 4- یتم قبول أي فصیل یوافق على الوثیقة التأسیسیة للتجمع إذا نال األكثریة المطلقة لألصوات في القیادة المركزیة
 للتجمع.

 5- ینشىء التجمع لجانًا للمحافظات من أعضاء فصائله، ومن المستقلین، بقرار من القیادة المركزیة، تكون مهمتها تنسیق
 نشاطات التجمع في المحافظة واإلشراف علیها وتحویل توجهاته وقرارات قیادته إلى أعمال ملموسة، وقبول المستقلین.

 6- ینظم التجمع مالیته وفق ضوابط محددة تقررها القیادة المركزیة حسب ما تراه مناسبًا.

 7- یصدر التجمع جریدة سیاسیة تنطق باسمه، وتقرر القیادة المركزیة دوریتها وتعین لها هیئة تحریر خاصة، تعمل وفق
 توجیهاتها.

 8- یصدر التجمع مجلة فكریة تكون منبرًا مفتوحًا للفكر الیساري-الدیمقراطي، والماركسي منه خصوصًا، وتعین قیادة
 التجمع هیئة تحریرها التي تضع خطة عملها السنویة وتشرف على تنفیذها بعد إقرارها من قیادة التجمع.

 9- یصدر التجمع مجلة داخلیة یحررها أعضاؤه، وتكون منبرًا حرًا ومفتوحًا لهم جمیعًا لممارسة النقد في الحقول التي
 یرونها ضروریة لإلرتقاء بعمل التجمع وزیادة فعالیته وتقییم أداء هیئاته المختلفة، على أن یكون صدورها الزامیًا بمجرد
 توفر مواد النشر. تعین قیادة التجمع هیئة االشراف على هذه المجلة، كما تصدر الئحة تنظم عملیة النشر وشروطها، وال

 یحق للقیادة بعد هذا ایقاف صدور المجلة إال بإجماع األصوات .

 10- یعقد التجمع اجتماعًا تداولیًا سنویًا وفق الئحة تنظیمیة تحددها قیادة التجمع، لتدارس مختلف القضایا التي تهم
 التجمع، التنظیمیة والسیاسیة والبرنامجیة والفكریة، ویصدر االجتماع وثائقه وتوصیاته وفق ما یراه مفیدًا.

 11- تحل الخالفات الفكریة والسیاسیة والبرنامجیة والتنظیمیة في إطار القیادة المشتركة وعبر الحوار، ویمكن في حال
 تعذر اإلتفاق إحالة ملف الخالف إلى المؤتمر التداولي الذي یمكن أن یعقد اجتماعًا استثنائیًا إذا دعت الضرورة.

 12- تؤخذ القرارات في القیادة المركزیة بالتوافق، وهي ملزمة لمن یوافق علیها، ویحق لمن الیوافق على أي قرار عدم
 المشاركة في تنفیذه، دون المساس بأي من حقوقه، على أن ال یشمل ذلك الوثیقة التأسیسیة التي تحتاج إلى اإلجماع بین

 الفصائل الموقعة لتعدیلها.
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 13- تؤخذ القرارات في هیئات التجمع األخرى بالتوافق، وفي حال تعذره یتم الرجوع إلى القیادة المركزیة التي یكون
 قرارها ملزمًا في القضیة موضع الخالف.

 دمشق، 20 نیسان 2007

 1- حزب العمل الشیوعي في سوریا (فاتح جاموس).

 2- الحزب الیساري الكردي في سوریا (محمد صالح عبدو).

 3- هیئة الشیوعیین السوریین (منصور األتاسي).

 4- التجمع الماركسي-الدیموقراطي في سوریا - تمد (د. نایف سلوم).

 5- لجنة التنسیق ألعضاء "الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي" (كان هذا االسم هو المعتمد منذ الخالف مع
 ریاض الترك عام 2005 وبعد الكونفرانس المنعقد ألعضاء الحزب في دیرالزور في 20 أیار 2005 ثم أصبح االسم

 "الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي" بعد الكونفرانس الذي عقده الحزب بدمشق في یوم 25 تشرین األول
 2007. قام "الحزب الشیوعي - المكتب السیاسي" بالتحفظ على الفقرة الواردة حول الموضوع الكردي في الوثیقة بجانب

 توقیعه على نص الوثیقة) - (محمد سید رصاص - سهیل الشبلي المدلجي).

 6- د. عبد العزیز الخِیر.

 7- سالمة كیلة.

 

 قصة: رجولة الحرب وطفولة الحب

 بهاء الشایب

 كان یتمتم في أذنها قائال: سنكون یومًا "ما"...

 فتبتسم بحرقة وحسرة وتقول إن شاء اهللا...

 كانا كلیهما یعلم ما مدى تأثیر الحرب على حبهما ولكنهما آمنا إیمانا مطلقا بانتصار الحب… هو شاب وسیم الشكل دقیق
 التعابیر رهیف الحس.. ثابت القرار.. مالزم للمسجد ال یقعد مرتاحًا إالَّ لیقوم اللیل وهي فتاة توازیه سنًا وال تتقاطع معه

 ال شكًال وال خلقًا.. ولكنه أحبها..

 في قریة صغیرة من قرى سوریة التي أحبتها الحرب، أبصر قلب شاب یدعى سامي على فتاة تدعى بسمة، وكان هذا
 الشاب مقاتال في صفوف المعارضة بینما كانت الفتاة خریجة من إحدى جامعات دمشق.

 كان سامي ینظر لفقره المدقع نظرة المتفائل، وكان یحیل أسباب تعاسته  لظلم الحكم والحكام… وكانت بسمه ال تأبه بما
 یدور حولها من أحداث سیاسیة، فكانت نرجسیة التفكیر وكریمة المشاعر لذواتها ومقتنیاتها.. ال تكترث إالَّ للعواصف التي

 تدور في كینونتها، وكلُّ ما هو خارج عن شخصها ومصالحها ال یهمها إطالقًا...

 وبعد إنطالق األزمة في سوریا بأكثر من عام.. بدأ سامي ینخرط اكثر فأكثر بصفوف المعارضة المسلحة، ویجلس مع
 زمالءه في المعارضة لساعات طویلة یشرح فیها لهم عن رغبته الملّحة وأصراراه الشدید في قتال قوات النِّظام واألسباب
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 التي دفعته للقتال.. فكانت أجندة یومیاته تبدأ بشتم قوات النظام وتنتهي بمقاتلته لها من خالل مشاركته بمعارك
 المعارضة..

 سامي كان یملك مخزونا ال ینضب من المشاعر، ال سیما أنَّه بلغ الواحدة والعشرین من عمره، ولم یسمع كلمة واحدة
 تخدش مشاعره، التي أضحت أرشیفا عتیقا یغطیه الغبار حیث مكتبة قلبه ...لیس هذا فحسب بل كان یظهر ألصدقاءه
 المقربین جدا أنَّه ال یؤمن بالحب ویعتبره مشروعا دخیال على مجتمعاتنا من قبل الدول الغربیة، التي تعمل جاهدة في

 إبعاد الشباب المسلم عن عباداتهم ...فإذا تجّرأ صدیق له في إحدى السهرات وتكّلم عن العشق، وما یفعله بالقلوب.. تجد
 سامي نفر من حدیثه وطلب منه تغییر الموضوع ....سامي في كل یوم یكبر فیه تكبر معه قناعاته بمحاربة النظام، ویكبر

 ایضا سریره الجاف ووسادته المتعطشة لرأس أخر یطري من قساوتها ...صار سامي ینفتح لمشاعره أكثر وأكثر،
 وخصوصا بعد خسارة المعارضة لعدة معارك مع قوات النظام، فأصبح یفّكر في الزواج تفكیرا عاتیا، ویضع في مخیلته

 شروطًا وصفاتًا یرغب ویشتهي أن یجدها فیمن ستكون زوجة له ..وعلى غیر عادته، صار یخزن في هاتفه الخاص
 أغنیات ألم كلثوم ویجلس بعیدا عن مقر المعارضة لوحده، یفكر في الفتاة التي رسمها في مخیلته ..فتارة یضیع في لیل

 شعرها وتارة أخرى یغرق في بحر عیناها ...وأخیرًا غرائز سامي غلبت عفته، وأخیرًا قلب سامي غلب عقالنیته ،فانطلق
 سامي یبحث عن الفتاة التي تلیق به، وبمخیلته الواسعة، وكل من حوله، الحظ التغییر الذي طرأ علیه ..من ألق متناثر

 وأناقة قصوى وعینان مبرقتین...ومساءا وبینما كان سامي یندب حظ مشاعره وهو متكئا على نافذة غرفته المطلة على
 الطریق......سمع صوتا عذبا على مسامعه، وكّلما دنا الصوت منه اكثر كان یرتجف اكثر، وعندما حدَّق وركَّز بعینیه من

 خالل نافذته، التي علمت شباكها على أنفه وجبهته، وإذ بالفتاة التي رسمها بمخیلته ....ومن هول ما رأى صار یمسح
 عینیه بیداه كما تمسح المساحات زجاج السیارة ،من أجل أن یقطع شك مخیلته بیقین واقعه ...نعم إّنها بسمة...الفتاة

 العصامیة، والمتفانیة بدراستها، والمتشوفه لنفسها ... بسمة الوحیدة المدللة لدى ابویها ...كانت من وقع وألول وهلة بقلب
 سامي ..ما برح سامي أن رآها وباشر بالتفكیر سائًال نفسه.. كیف سأقول لها! ولما سأقول لها !..هیا ال تعرفني وأنا أیضا

 سوى بعینایا إلى حد اللحظة لم أعرفها ..یا ترى ما اسمها.. بالتأكید اسمها راق ورائع كطلتها.. هكذا كان یجیب سامي
 نفسه !!!ال سیما أنه لیس لدیه الخبرة في كیفیة التعامل مع الجنس اللطیف، فقد أمضى مراهقته بالمسجد وقراءة القرآن

 الكریم ،فما الحل وما السبیل وما هي الطریقة المناسبة المؤدیة للوصول إلى قلب بسمة .. ؟

 بدأ سامي، كطفل فضولي، یحاول أن یضع أذنیه في أي مكان، ساعیا أن یعرف أكثر عن بسمة، فیتقصى مشاكل النساء،
 ویقتفي أثر تفكیرهن، ویسأل عن كل أمر یستحسه ملبیا لمشاعره من جهة، وإقناع الفتاة التي استوطنت في منفى قلبه من
ل في نهایة األمر إلى اسم الفتاة وإلى أي عائلة تنتمي ..بسمه ابنة ذات الشخص  جهة أخرى ..وبعد أیام من البحث، توصَّ
 الذي یسعى سامي ویعد العّدة الغتیاله جراء مواالته للنظام حیث یعد والد بسمة بوقا من أبواق النظام في هذه القریة التي

 ذاقت األمرین ...

 فكان والد بسمه یجّند خفیة شبانًا فقراء، ویّمدهم باألموال الالزمة للتغلغل بین قوى المعارضة، وتسریب كل ما هو مخطط
 من اعمال عسكریة ،ولوجیستیة للمعارضة...فیا ویح سامي وما أشد حیرته بین نضاله وبین قلبه وبین البینین دمعة بسمة

 وحسرة سامي الذي لم یحتاج اصًال للمفاضلة بین األمرین، ومضى قدما في عشق بسمة، ووصل اهتمامه بها لدرجة
 الصیرورة ّ،حتى أنَّ بسمة الحظت هذا األمر، وقرأت ما تقول نظرات سامي إلیها، إن كان عند خروجها للعمل صباحًا أو
 عند رجوعها للبیت في المساء ...كان یقف سامي على بعد بضعة امتار من باب بیتها.. متجندا ببندقیته ومعتزًا بنفسه، وما

ر ذات  أن تخرج بسمة یرتبك ویدنق رأسه كالنعامة، خوفا من أن تبوح عیناه بعبودیته لها وتقدیسه أیاها ،ولطالما تكرَّ
 المشهد، حتى وصل األمر به أن استوقف بسمة في وضح النهار وبین جمع من الناس، وقال لها دون أن یدري ما یقول

 :اتحتاجین حمایة ریثما تصلین عملك، وما كان من بسمة إّال أن ضحكت بصوت عال مأل القریة بأسرها، وكأّن بضحكتها
 هذه، تؤّكد دونما أن تدري، بأّن هذا المقاتل الشاب قد وقع في قلبها، فاختصرت كل ما أكن لها من اهتمام، بضحكة ّحولت

 مشاعرها لعصفورة تتزود صباحًا ومساءًا من الحنطة الفائضة من عیون سامي.
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 وسرعان ما بدأت تتحول العالقة من قلب واحد الى قلبین، حیث توّصل سامي إلى رقم هاتف بسمة، وأصبحا یتكّلمان من
 ساعات الصباح وحتى ساعات الصباح، عبر وسائل التواصل األجتماعي، كالواتساب، ویستعرض كّل واحد منهما

 عضالته الذوقیة ومقتنیاته الفنیة ویتبادال األغاني والفیدیوهات...

ر ویتنازل عن قناعاته العائدة  ومع أّن سامي كان متحجرا بعض الشيء بآرائه وخاصة السیاسیة منها، إّال أّنه بدأ یتحرَّ
 ألكثر من 1400 عام، جّراء ثقافة بسمة العارمة، والشاملة، فحدیثهما كان یتخّلله مواضیع شّتى، ولكّنهما كان یحاوال قدر

 اإلمكان أن یبتعدا عن المواضیع السیاسیة، بحكم أّن بسمة تدرك أّن سامي مقاتال بالمعارضة وسامي لدیه علم مسبق
 بوجهات وبأراء والد بسمة ...

 أخذ الحب منعطفا أوسع من مخیلة سامي، وأشد من كبریاء بسمة، حتّى أنّه صار یّتكئ على جمل تترك أثر اإلصفرار
 على محیا سامي، وأثر الرضا المطلق لدى بسمة ..

  ماذا فعلت بسمة  بقلب سامي وما الذي فعله سامي بطباع بسمة؟!! ...الحب وحده یدري

 فإذا التقیا ضاع حیاء سامي وتاه كبریاء بسمة، فتبادال القبل بشغف وانصهرا ببعضهما حتى لحظات الندى األخیرة ..فال
 یوقظهما ویفصل بینهما سوى بزوغ الشمس ..فیتفاجئ كّل واحد منهم كیف حصل هذا وكیف قد قلع كل ما علیه من

 مالبس دون أن یحس على شيء ......

 سامي قد أطلق العنان لشهواته فلم یعد یلتزم باجتماعات المعارضة، ولم یعد كما قبل، فبدًال من أن یقرأ القرآن صار یتلو
 ویرتل أطیاف بسمة  الكثر ..حتى بندقیته أضحت بین یدیه قیثارة یعزف علیها ألحانًا من وحي بسمه وتألیفه...وبسمة قد

 كبحت جماح كبریائه، فلم تعد تأبه ألحد، وإن عادت للبیت في وقت متأّخر أو تغّیبت عن عملها یوم أو یومین ...

 وفي الصیف الثاني لألزمة ، وبینما سامي یرسل لبسمة قصائد من تألیفه، واصفًا فیها ساحریة طیفها، وإذ بوابل من
 الرصاص یعم البلدة بأكملها.. وللوهلة األولى، ظنَّ سامي بأنَّ النظام قد سقط وماهي إالَّ لحظات ترادف بعدها قصف

 مدفعي على البلدة ..بسمة تسأل سامي؟ ما األمر؟ وسامي ال حول له وال قوة.. وعند خروج سامي من بیته بعد ارتداءه
 البزة العسكریة للمعارضة، توالى على واتسابه صورا ألطفال نائمین بجنب بعضهم البعض فتوقف عن سیره، وتمّعن

 بصور األطفال ،فأیقن أّنه قد ُاستخدم السالح الكیماوي .....

 وكأّن حب بسمه سبب له انفصاما بشخصیته ،فبعد مشاهدته الصور، عاد سامي المقاتل والمناضل.. رجع بتفكیره إلى
  سامي ما قبل بسمة ،ولكّنه لم یرجع للحظة بعواطفه أبدا"

 وعند وصوله إلى مقر المعارضه وجد المقاتلین یتهّیئون للمعركة ویهّیئون ویخّططون لها تخطیطًا سریعًا فطلب سامي
 منهم أن یضعوه في صف األقتحامیین ...وعند موافقتهم لطلبه عاد إلى البیت لیودع أمه وأخوانه وتعطر بعطر قد أهدته

 ایاه بسمة بعید الحب... وبالفعل بدأت المعركة وتمكنت المعارضة المسلحة من ضرب النظام .

 وبسمه قد أضرمت نیران خوفها على سامي الذي ال یتجاوب التصاالتها التي تجاوزت مائة مكالمة هاتفیة فائتة ....

 وغداة مجزرة الكیماوي في الغوطتین ترجل والد بسمة من عربته مرتدیا أبهى وأجمل لباس ... وقد ظهر على مالمحه
 سرورًا  في حالة من الشماتة " ال متناهیة " ..فغیر من مشوته المعتادة وصار یمشي كما الطاووس متفاخرا بنفسه وجارا

 وراءه ذیل النكایة المتعمدة ...

 وعند مروره بجانب سامي تقهقر بطریقة أفرعت كل ما في سامي من حقد ...
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 ومن دون سابق إنذار أخرج سامي من جیبه هاتفه النقال وأرسل رسالة نصیة لبسمة مفادها أن غرور والدك سیكلفه ثمنًا
 غالیًا...

 سامي أراد فقط أن یدب الرعب في قلب والد بسمة ألنه كان یعلم ما مدى حب بسمة  لوالدها...

 وسرعان ما تالحقت األحداث وبعد أسبوع تقریبا من المجزرة هدأت نفس سامي فما لبث أن هدأت حتى رجع سامي
 المولع والمتعلق بشفتي بسمة ... فاعتذر منها عن رسالته النصیة وقد تقبلت اعتذاره وشرحت له كم تحب والدها ..وماذا

 یمثل لها أباها وكم یحبها وتحبه ................

 وفي ذات اللیلة طوق عدد من رجال المعارضة بیت بسمة وقاموا بقتل والدها ..ولسوء حظ سامي كان قد أخبر بسمه في
 آخر مكالمة لهما بأنه في هذه اللیلة لدیه أعماال دون أن یوضح لها ما ماهیة هذه األعمال ...

  سامي كان یوزع أمواال وأغذیة لذوي وزوجات الشهداء في تلك اللیلة

 (یا لهول المشهد ویا لهول القدر ویا لقلب سامي ...ویا لصبر بسمة )

 نهضت بسمه من مضجعها وركضت باتجاه غرفة والدها فوجدته یحدق بعینیه إلى السماء دونما أن یرتمش رمشة واحدة
 ..اقتربت منه اكثر فسمعت أنینًا بعیدًا فظنت انه ما زال على قید الحیاة إال أن األنین كان أنین سامي الذي ترقرقت عیناه

 بالدمع على ما جرى وما إن وصل سامي لمسرح الجریمة حتى لقي بسمة قد دخلت بغیبوبة فحملها وركض بها على أحد
 المشافي المیدانیة للمعارضة وبعد عدة محاوالت إلنقاذها تمكن األطباء وبعد تعریضها ألكثر من صدمة كهربائیة

 بإرجاعها إلى مرار القدر ... وكأن ما یحصل بقدر سامي قدرا متداخال بذاته لدرجة أن القدر ال یعي ماذا یفعل ...

 سامي كان سببا بعودة بسمه للحیاة فكان یضل جانبها حتى أّنه استقل سریرا وضعه بجانب سریرها ...واألخیرة قد مر
 علیها اسبوعین متواصلین ولم تستیقظ من غیبوبتها یا لها من مسكینة ..

 أسبوعین كانا كفیالن بانسحاب سامي من صفوف المعارضة لیتفرغ لخدمة بسمة في المستشفى...

 صار سامي یطالع قصصًا وروایات ویقرأها بالقرب من مسمع بسمة ..

 كان یعاملها على أنَّها تسمعه فیدّللها ویختلق المزاحات معها ویلعب معها ویذكرها بأبرز وأروع ذكریات مواعیدهما
 ..وبعد أن فتحت عیناها ورجعت تأكل وتشرب دون حاجة للسیرومات ...

 طلب الطبیب الخاص ببسمة إخراجها من المستشفى فحملها سامي وذهب بها إلى بیته لیرعاها ویقدم لها كل ما تطلبه من
 أدویة ....

 كانت تفتح عیناها لساعات طویلة وتومي بیداها بإیماءات لم یفهمها أحد وال حتى سامي ...

 والجمیع ، سامي وأهله، ینتظرون أن تتفوه بنصف حرف أو ربع كلمة ولكن ال جدوى ...

 استعان سامي بكتب جده وصار یبحث عن أعشاب من شأنها أن تحسن حال بسمة. بل ما وفر وسیلة إّال وقطعها في سبیل
 أن یشفى من اسوداد ضمیره ...كان یضع مأساة بسمة في عینیه .. فال دموعه تتوقف وال حسراته تحصى وال دعواته

  تنضب..

 فاشتدت حیرته وتعقدت حساباته ولكّنه لم یفقد األمل ...
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 كان دواء بسمه مكلف وباهض الثمن بالنسبة  لألحوال المادیة لسامي فكان یعمل ثماني عشرة ساعة متواصلة لیتمكن من
 تأمین الدواء حّتى أّنه صار یتحایل على نحول جسده خوفا من أن ال یرد جمیل ذكریات بسمة ..وعندما ضاقت به كل

 السبل ..قّرر أن یسلم نفسه للنظام بعد أن أودع مع أمه مبلغا یلبي حاجة بسمه من دواء لشهرین متواصلین ...

 حیث أن العمل في البلدة ال یدخر له سوى ثمن الدواء وبعض األحتیاجات األساسیة كمادة الخبز ...

 وبالفعل قام بتسلیم نفسه عن طریق لجان المصالحة في بلدته والتي كان یرأسها فیما قبل والد بسمة ...

 ومضى عام بأكمله وال جدید یذكر بخصوص سامي ومن سوء حظه.. عادت بسمة لعافیتها التامة بعد أن سّلم نفسه لقوات
 النظام بشهر تقریبا ...فأخبرت أم سامي حقائق األمور لبسمة ووافتها بكل التفاصیل التي حصلت منذ دخولها بغیبوبتها

  وحتى تعافیها

 ...وكأّن قد كتب ل سامي وبسمة ..دورانیة المصائب وانعكاسیة الهموم وتبادلیة التضحیات ف سامي الذي كان یرعى
 بسمه یوما "ما ".. ها هي بسمة تستغني عن كل ما تملك بسبیل أن تخفف من أعباء أم سامي المادیة والمعنویة .... وبیت

 والدها هو أول شيء ضحت به .....

 وبثمنه تكفلت بمصروف عائلة سامي فكانت تخرج یومیًا مع أم سامي للتسوق وتقوم بطهي الطعام وبغسیل المالبس
 وترتیب البیت راجیة أن تسدي بصیصًا بسیطًا من جمائل سامي وأمه ....

 أین سامي؟ ... كثر السؤال مع مرور األیام فقد مضى عامین ولم یأتي أي خبر أو حتى إشاعة عنه وبالفعل سامي بنفسه
 أجاب على كل التساؤالت عندما طرق باب بیتهم بوقت متأخر من اللیل واستقبلته والدته وبسمه بدموع سخیة وبأحضان

 متعطشة لرأسه ...

 وأمه تتساءل وهي تحضنه وتذرف الدمع على كتفه هل یا ترى السجن جعل من ابني قاسیًا لهذه الدرجة حیث أّنه لم یقل
 لها وال أیة كلمة وعیناه لم تذرف دمعة واحدة ....

 وبعد أن عانق والدته وبسمة وأفراد عائلته راح یضحك لخمس دقائق ثم قلع ثیابه وتناول قلما من جیبه وخط بعض
 العبارات الغیر مفهومة على الحائط ..

 لقد جن سامي جراء ما مر به من تعذیب وتوبیخ وإهانات دون رحمة أو هوادة بأقبیة هذا النظام ..

 فصار یتجول بطرق البلدة منذ طلوع الفجر ویلقى عطفا من أهلها لیعود مساءا إلى البیت وجیوبه مملوءة بالنقود ....

 وعندما صار غیابه یطول لیوم ولیومین خارج البیت قّررت والدته إیداعه بمصح للمجانین وصار یتداور على زیارته كل
 من والدته وبسمة ...

 ( الحب في زمن الحرب)لنهایة العالقات تفاصیل صغیرة إذا ما عاد إلیها أحد طرفیها لفاضت عیناه بالبكاء وأثقل الندم
 جفنیه .كان حریا" بالحب أن یضمد كل ما خلفته الحرب من مآسي ونكبات (إال في سوریا)فأّن الحرب حریة أن تنكأ  كل

 جرح تناساه الحب.....

 ثراء القلب في الحرب أوهن من ثراء البطش في الحب (في سوریا فقط).
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  موقعنا على اإلنترنت:
 www.scppb.org 

 
 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

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

