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 النص التالي یتناول طریقة تعامل قیادة الحزب مع األوضاع والتطورات السیاسیة في فترة معینة من
 الزمن.
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 عند خروج ریاض الترك ومن وقف معه من الحزب في نیسان 2005 من أجل تأسیس (حزب الشعب
 الدیمقراطي) كان من بقي من الرفاق في الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) یعیش وضعًا
 سیاسیًا صعبًا: في ظل األزمة األمیركیة-السوریة التي نشأت إثر مقتل رئیس الوزراء اللبناني السابق

 رفیق الحریري وماقادت إلیه من انسحاب القوات السوریة من لبنان (14 شباط – 26 نیسان 2005)
 كانت آراء ریاض الترك مسیطرة على المعارضة السوریة، من حیث توقعه ومراهنته أن الصدام بین

 واشنطن ودمشق سیقود إلى تغییر سوري عبر مالقاة المعارضة للریاح األمیركیة.

 في فترة أیار- تشرین أول 2005 انقادت غالبیة القوى السیاسیة المعارضة نحو مراهنات ریاض
 الترك، وقد كان تأسیس “اعالن دمشق” في 16 تشرین أول 2005 مبنیًا على انشاء تكتل سوري

 معارض كبیر من أجل مالقاة تلك الریاح األمیركیة. ضمن المعارضة وقفنا لوحدنا ضد تلك الموجة،
 فیما تراكض الجمیع للركوب في مركب “اعالن دمشق” حتى (حزب االتحاد االشتراكي) و (حزب

 العمل الشیوعي).

 أردنا من خالل استمرارنا في بیت الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، عبر الكونفرانس
 المنعقد في 20 أیار 2005 بدیرالزور، اثبات أنه مازال هناك خط سیاسي شیوعي  معارض للسلطة

 السوریة، بالتضاد مع قوى شیوعیة متحالفة مع السلطة في “الجبهة” وبالتضاد مع شیوعیین وماركسیین
 تخلوا عن شیوعیتهم وماركسیتهم واتجهوا نحو (اللیبرالیة الجدیدة). النقطة الثانیة، التي أردنا اثباتها

 وحملها، أن هناك (خط وطني دیمقراطي معارض) في ظل مراهنات عند معارضین كثر على االستعانة
 باألجنبي،على غرار المعارضة العراقیة، من أجل احداث التغییر الدیمقراطي السوري، والكثیرون من

 هؤالء كانوا مؤیدین لما جرى من غزو واحتالل أمیركیین للعراق عام 2003، ولم یكن یتملكهم
 الوسواس من تكرار السیناریو العراقي أوأي سیناریو آخر  یقرره األجنبي األمیركي.

 التقطت قیادة الحزب، المنتخبة في كونفرانس 20 أیار 2005، فرصة قدمت في أواخر تشرین أول
 2005 من قوى شیوعیة وماركسیة: (هیئة الشیوعیین السوریین بقیادة منصور أتاسي – حزب العمل
 الشیوعي – التجمع الماركسي الدیمقراطي ” تمد” بقیادة نایف سلوم – الحزب الیساري الكردي بقیادة

 محمد موسى)، مع شخصیات  مستقلة مثل نذیر جزماتي وسالمة كیلة، من أجل بدء محادثات نحو
 تشكیل تجمع یجمع هذه القوى في تكتل جدید رغم انضواء (العمل) و (الیسار الكردي) في “اعالن

  دمشق”.

 نجحت المحادثات في تشكیل (تجمع الیسار الماركسي- تیم) الذي وقعت وثیقته التأسیسیة بیوم20 نیسان
 2007، وقد حمل (تیم) كًال من (الخط الماركسي السیاسي المعارض للسلطة) و (الخط الوطني

 الدیمقراطي). تعزز موقع (تیم) في الخارطة السیاسیة السوریة عندما انشق “اعالن دمشق” على إثر
 مجلسه العام المنعقد ببیت ریاض سیف بقدسیا في یوم 1 كانون أول2007 عندما تحالف اللیبرالیون
 الجدد مع االسالمیین واألحزاب الكردیة (ما عدا الحزب الیساري الكردي) وقاموا باسقاط مرشحي



 (االتحاد االشتراكي) و (حزب العمل) أثناء انتخاب القیادة الجدیدة لـ”اعالن دمشق”، على خلفیة خالفات
 بین الطرفین حول الموقف من (المشروع األمیركي للمنطقة).

 في منتصف كانون أول 2007 بادر األمین العام لحزب االتحاد االشتراكي حسن عبدالعظیم باالتصال
 مع قیادة (تیم)، وقد نتج عن ذلك اتفاق على السعي نحو تشكیل تكتل سیاسي معارض جدید،هو (الخط
 الثالث: الخط الوطني الدیمقراطي)، بالتضاد والتفارق مع خطي السلطة و “اعالن دمشق”، وقد عقدت
 الجلسة األولى (حضرها خمسة وخمسون شخصًا) في بسنادا ببیت فاتح جاموس یوم 11 كانون الثاني
 2008 ثم جرت جلسات بلغت الثالثین بمكتب حسن عبد العظیم كان آخرها في تموز 2010، حیث

 تبلورت فیها مالمح لـ(الخط الثالث) في وثیقة مشتركة، لم تعلن، شكلت النواة الجنینیة للوثیقة التأسیسیة
 لـ(هیئة التنسیق لقوى التغییر الوطني الدیمقراطي) التي انبثقت عن اجتماع 25 حزیران 2011.

 شاركت، مع (تیم) و (االتحاد االشتراكي)، قوى جدیدة بمحادثات (الخط الثالث)، مثل (الحزب
 الدیمقراطي االجتماعي) بقیادة الدكتور یوسف سلمان، وشخصیات مستقلة مثل الدكتور أحمد فائز الفواز

 والدكتورة میا الرحبي. كان (الخط الثالث) تعبیرًا عن استقطاب جدید في الحیاة السیاسیة السوریة نتج
 عن تراجع مد (خط االستعانة باألجنبي في المعارضة السوریة) وعن فشل مراهنات هذا الخط، وقد

 مثلت (هیئة التنسیق) لیس فقط استمرارًا لهذا الخط في مرحلة ما بعد انفجار األزمة السوریة منذ درعا
 18 آذار 2011 وإنما أیضًا كانت تعبیرًا عن صعوبة تالقي (الخط الوطني الدیمقراطي) مع خط
 االستعانة بالخارج الذي مثله (المجلس)، المشكل في اسطنبول بیوم 2 تشرین األول 2011، ثم

 (االئتالف) الذي ولد بالدوحة في یوم 11 تشرین الثاني 2012، وخاصة أن التباعدات بین الخطین قد
 شملت موضوعات جدیدة: خط سلمي معارض أم خط العنف المعارض؟ اسقاط النظام أم تسویة لألزمة

 السوریة بالتشارك مع السلطة باتجاه االنتقال الدیمقراطي؟.

 كان الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) رئیسیًا في بلورة خطوط (تیم) و (الخط الثالث) و
 (هیئة التنسیق) وفي عملیات بلورة مؤسسات (تیم) و (هیئة التنسیق)، كما أنه كان صاحب دور رئیسي

 في العمل السیاسي االستراتیجي والتكتیكي بهاتین المؤسستین. كانت قیادة الحزب ترى في هذه المحطات
 الثالث طریقًا البدیل له من أجل ممارسة تأثیر عام على الساحة السیاسیة السوریة بمجملها، ال یستطیع
 الحزب بقواه الذاتیة ممارسته، كما أن ممثلي الحزب بهیئة التنسیق قد استطاعوا التأثیر على قیادة هیئة
 التنسیق بفترة 2011-2014 من أجل عدم االنجرار وراء خط السكوت عن العنف المعارض وباتجاه

 الضغط ضد میول عند بعض قیادیي الهیئة نحو مراهنات على امكانیة تحقیق شعار اسقاط النظام شبیهة
 بتلك الموجودة في (االئتالف). كان ممثلوا الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) هم الوحیدون

 الذین طرحوا خط (التسویة لألزمة السوریة) في االجتماع التأسیسي للهیئة یوم 25 حزیران 2011 قبل
  أن ینتصر هذا الخط في مؤتمر 17 أیلول 2011 الذي عقدته الهیئة في حلبون.
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 كان هناك عالقات للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي).



 تمت دعوة ممثلین من الحزب، ضمن وفد من (تجمع الیسار الماركسي-تیم)، في حزیران 2007 لزیارة
 تركیا، من قبل (حزب الكادح- EMEP)، بالتشارك مع (معهد المشرق) في اسطنبول. جرت ندوة أثناء
 الزیارة في جامعة (بیلجي- المعرفة)، وهي بمثابة الجامعة األمیركیة هناك،حول (السیاسة األمیركیة في

 الشرق األوسط). شارك أعضاء الحزب (اثنان) بفعالیة في الندوة، التي شارك فیها (حزب العمال
 الشیوعي التونسي) بشخص أمینه العام (حمة الهمامي)، وحركة (النهج الدیمقراطي) المغربیة، و

 (الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین). جرت لقاءات عدة بین وفد (تیم) وقیادة (حزب الكادح). في عام
 2010 ذهب رفیقنا المقیم في بلجیكا (سومر خلیل) وحضر ندوة دعا إلیها (حزب الكادح) في اسطنبول.
 في عام 2008 قام الحزب الشیوعي السوري الموحد (یوسف فیصل) بدعوة وفد من حزبنا للحوار في

  مقره الرسمي بدمشق، ونشر نصًا رسمیًا عن الدعوة في جریدة “النور”.

 جرت لقاءات بین وفدین من الحزبین لم یتم فیها االتفاق بسبب الخالف حول األوضاع السوریة بین
 الحزبین. جرت حوارات مع (تیار قاسیون)، ثم مع (حزب اإلرادة الشعبیة) وهو االسم الجدید  لتیار
 قاسیون منذ 2011، ثم انقطعت العالقة في صیف 2012. جرت محاولة في مؤتمر (تجمع الیسار
 الماركسي – تیم) المنعقد بدمشق یوم 4 شباط 2012 لتوحید التجمع في تنظیم واحد أو انشاء قیادة

 مركزیة موحدة ألحزابه وحركاته الخمسة  تتجاوز صالحیة القیادة المركزیة للتجمع، ولكن حزب العمل
 أفشل المحاولة، رغم موافقة األحزاب والحركات األربعة على ذلك. في آذار 2016 تمت دعوة من قبل

 أحد الفصائل الشیوعیة السوریة للحزب من أجل الذهاب إلى (قاعدة حمیمیم) وهو مارفض الحزب
 تلبیتها.

 في صیف 2018 تمت دعوة للحزب من قبل (مجلس سوریا الدیمقراطیة- مسد) من أجل لقاء حواري
 في تموز 2018 ثم تكررت الدعوة من أجل لقاء عین عیسى لـ(مسد) الذي عقد في تشرین الثاني

 2018. لم یلب الحزب الدعوتین بسبب رؤیة عند الحزب بأن عالقات (مسد) مع القوات األمیركیة
 المتواجدة على األراضي السوریة، بمافیها المظلة التي یعطیها للقواعد العسكریة األمیركیة في

  سوریا،تشكل مانعًا سیاسیًا للقاء مع (مسد).

 في فترة آذار- تموز 2018 جرت لقاءات ثنائیة بین الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) وبین
 (حزب العمل الشیوعي في سوریا) أثمرت بیانًا مشتركًا في ذكرى الجالء بیوم 17 نیسان 2018 وكان

 هناك اتفاقًا لتأسیس مجلة نظریة مشتركة لم تر النور في الموعد الذي حدد لبدء صدورها في خریف
 2018.توقفت اللقاءات عندما لم نرى ما یوازي رغبة حزبنا عند (حزب العمل) للتواصل والتنسیق.

 على الصعید العربي: في عامي 2015 و 2016 جرى لقاءین رسمیین مع قیادة الحزب الشیوعي
 اللبناني في بیروت.

 في أوروبا: ساهم أعضاء الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) بفعالیة في التحضیر والمشاركة
 في (اللقاء الماركسي) الذي جمع حوالي الثالثین من الماركسیین السوریین في بلجیكا ببروكسل في شهر
 آذار2013، والذي كان الهدف منه انشاء لجنة تنسیق للماركسیین السوریین في أوروبا، األمر الذي لم

 یتحقق.



 أیضًا، على الصعید الدولي: في عام 2016 جرت لقاءات بین ممثلین للحزب الشیوعي السوري
 (المكتب السیاسي)  مع (حزب الخضر) في بلجیكا، ومع (الحزب االشتراكي الیساري)، وهو ذو اتجاه

 تروتسكي، في بلجیكا.
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 لم ینتصر خط التسویة لألزمة السوریة عبر مسارات سوریة بل عبر اتجاه دولي كانت أول تعبیراته هو
 (اتفاق الكیماوي السوري) في 14 أیلول 2013 الذي نتج عنه بعد أسبوعین القرار الدولي 2118 الذي

 وضع، في ملحق نصه، النص الكامل لـ (بیان جنیف1) الصادر في 30 حزیران 2012 ودعا إلى
 مؤتمر دولي یعقد أوائل عام 2014 من أجل تسویة األزمة السوریة على أساس (جنیف1). نتیجة

 مناورات أمیركیة-روسیة جرى تهمیش مشاركة (هیئة التنسیق) في وفد المعارضة بمؤتمر (جنیف2)
  إلى اثنین من تسعة فیما أعطي الباقي لالئتالف.

 فشل (جنیف2) مع التباعد األمیركي-الروسي إثر انفجار األزمة األوكرانیة. كانت خطة (الهیئة) أن
 التسویة قادمة، وأن من الضروري تقویة موقع (الهیئة) أمام (االئتالف) عبر تشكیل (القطب

 الدیمقراطي) بانتظار (جنیف3). من أجل ذلك تم السعي إلى عقد مؤتمر القاهرة األول بشهر كانون ثاني
 2015 ثم مؤتمر القاهرة الثاني في حزیران 2015 باتجاه لم شمل قوى معارضة دیمقراطیة تشكل
 قطبًا موازیًا للقطب االسالمي المعارض المتحالف مع لیبرالیي “اعالن دمشق” والمتدرع بالفصائل

 المعارضة المسلحة.

 كان سعي (الهیئة) باتجاه االستقواء بمؤتمري القاهرة أمام (االئتالف) ولكن من دون تشكیل كیان سیاسي
 معارض عبر هذین المؤتمرین وهو على ما یبدو ما كان هدف هیثم مناع ومن وراءه السلطة المصریة،
 التي أرادت أن یكون لها ذراع في المعارضة السوریة تواجه بها (االئتالف) المدعوم من تركیا الداعمة

 لجماعة االخوان المسلمین التي اسقط سلطتها بمصر انقالب 3 یولیو 2013 بقیادة الفریق عبد الفتاح
 السیسي. نجحت (الهیئة) في ذلك وهو ما كانت أول ثماره لقاء باریس في أواخر شباط 2015 بین

 (االئتالف) و (الهیئة) الذي دعت له الخارجیة الفرنسیة مع تأیید أمیركي، والذي على إثره أعلن هیثم
 مناع ترك (الهیئة)، ثم لقاء بروكسل في تموز 2015 بین (الهیئة) و (االئتالف) برعایة االتحاد

 األوروبي.

 من دون لقائي باریس وبروكسل ال یمكن تفسیر تخصیص (االئتالف) و (الهیئة) بالدعوة ككیانین
 سیاسیین، فیما تم دعوة الباقین كأفراد، من قبل لقاء 14 تشرین الثاني 2015 في فیینا ل (مجموعة 17)
 الذي دعا إلى مؤتمر الریاض1 للمعارضة السوریة (8-10 كانون أول 2015) الذي تشكلت على إثره

 (الهیئة العلیا للتفاوض) قبل ثمانیة أیام من صدور القرار الدولي 2254 الذي لحظ نتائج مؤتمر الریاض
 وتمت الدعوة على أساسه إلى (مؤتمر جنیف3) الذي بدأ بیوم 29 كانون الثاني 2016.

 لم یكن أداء ممثلي (الهیئة) مرضیًا في (جنیف3) أمام كتلة تعطیلیة للمفاوضات ظلت تراهن على العمل
 المسلح بدعم تركي-قطري لتفشیل المسعى األمیركي-الروسي الذي كان على ما یبدو جدیًا في (جنیف3)

 نحو التسویة السوریة قبل أن یعلن في 18 نیسان 2016 ایقاف المفاوضات من قبل ریاض حجاب



 زعیم التعطیلیین في (الهیئة العلیا للمفاوضات) بالتشارك مع فاروق طیفور وجورج صبرة وسهیر
 األتاسي. أصدر الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) بیوم 28 أیار 2016 بیانًا فضح هؤالء

 التعطیلیون وبسببها جرى تجمید عضویة مندوب الحزب في الهیئة االستشاریة للهیئة العلیا للمفاوضات
 من دون أن یقف معه أحد من مندوبي هیئة التنسیق ضد ریاض حجاب الذي اخذ القرار منفردًا.

 لم یكن تجاوب األمیركان والروس ایجابیًا مع المذكرة المقدمة لـ(مجموعة العشرة) في أیلول 2016
 حول رؤیة (الهیئة العلیا للمفاوضات) للحل السیاسي، وعملیًا اجتمع هذا مع الخالف السعودي-القطري،

 المنفجر منذ یوم 5 حزیران 2017، إضافة للخالف األمیركي والسعودي مع تركیا، لتطییر (الهیئة
 العلیا للمفاوضات) واستبدالها بـ(هیئة المفاوضات) التي انبثقت عن (مؤتمر الریاض2) في تشرین الثاني
 2017 والتي استبعد منها (التعطیلیون) لصالح طاقم أكثر اعتداًال من (االئتالف)، ولیصبح وزن (هیئة

 التنسیق) أقوى في مرحلة ما بعد (الریاض2)، وخاصة مع انضمام منصتي (موسكو والقاهرة) لهیئة
 المفاوضات.
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 اعترف المجتمع الدولي عام 2019 بـ(هیئة التفاوض) بوصفها الممثلة الوحید للمعارضة في العملیة
 التفاوضیة وفي العملیة الدستوریة أمام السلطة السوریة، ومن خارجها من المعارضین مضطر أن

 یدخلها لكي یتمثل بالعملیتین التفاوضیة والدستوریة. الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) أصبح
 منذ شباط 2017 ممثًال في (هیئة المفاوضات)، وقد جرى بضغط تركي في شهر تموز 2018 استبعاد
 مرشح الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) إلى اللجنة الدستوریة الذي كان اسمه مدرجًا ضمن

 قائمة مرشحي (هیئة التفاوض) إلى عضویة اللجنة الدستوریة.

 لیس من الواضح اآلن بالنصف الثاني من عام 2019 ما هي آفاق تسویة األزمة السوریة، ما دام هناك
 التوافق أمیركي-روسي ومادامت األزمة األمیركیة-االیرانیة غیر واضحة في معالم طریقها: نحو نحو

 حرب أم نحو تسویة أمیركیة-إیرانیة جدیدة؟

 من الضروري أن یكون المعارضون السوریون على استعدادیة لمالقاة استحقاقات التسویة السوریة،
 وكذلك لمالقاة اصطفافات سیاسیة جدیدة في مرحلة االنتقال السیاسي ما بعد التسویة، في بلد أصبح ساحة
 للنفوذ الدولي واالقلیمي. ستكون التسویة طریقًا الطفاء الحریق السوري، ولكن تحریر سوریة من النفوذ
 األجنبي بجمیع أشكاله ومسمیاته من المهمات الملحة أمام الوطنیین السوریین في مرحلة ما بعد التسویة

 التي ستكون حصیلة توافق دولي-إقلیمي ولیس سوري، إضافة إلى بناء نظام دیمقراطي جدید ینهي
 عقودًا من االستبداد السیاسي في سوریا، ثم المهمة الثالثة وهي بناء دولة حدیثة وعصریة، قبل الدخول

 في المهمة الرابعة وهي النضال الیساري لصالح الطبقات والفئات االجتماعیة الفقیرة ضد الرأسمالیة
 الجدیدة التي ولدت من رحم السلطة السوریة القائمة.

 



 سهام مسمومة اخرى توجه الى صمیم الهویة العروبیة الحضاریة
 حبیب حداد

 
 خالل األسابیع القلیلة الماضیة ، تناقلت بعض وسائل التواصل االجتماعي خبر الدعوة الى ما سمي

 بالمؤتمر السوري المسیحي في باریس من قبل عدد من الناشطین السیاسیین المقیمین اآلن في فرنسا. ثم
 قام هؤالء بتعدیل هذه الصیغة بحیث اصبحت الدعوة الى مؤتمر مسیحي عربي!

 واالمر الطبیعي، بل ومن حق كل إنسان عاقل ان یتساءل عن الهدف من وراء عقد مثل تلك المؤتمرات
 وذلك بغض النظر عن النوایا والدوافع التي تحرك بعض الذین یمكن ان یشاركوا فیها! وعن مستوى

 وعي الذین یضطلعون بمثل هذه النشاطات ومن یقف وراءهم، ومدى ادراك النتائج السلبیة التي تترتب
 علیها، وعالقتها بمصائر ومستقبل شعوبنا الطامحة لالنعتاق والتحرر من واقع التخلف بكل عوائقه

 وأسبابه وبناء مجتمعات متحضرة تواكب مسار العصر.

 ان من حقي بل من واجبي هنا، مثل اي مواطن سوري، ان ابدي وجهة نظري الشخصیة في خطورة
 مثل هذه النشاطات، بغض النظر كما أسلفت عن دوافع بعض الذین یتصدرونها او یشاركون فیها. اذ
 انني ارى فیها استمرارا أشد بؤسًا للسیاسات والتصرفات التي قادت الى اجهاض االنتفاضات الشعبیة

 السلمیة التي انطلقت قبل تسع سنوات في عدد من أقطار المنطقة العربیة داعیة الى الحریة والعدالة
 والدیمقراطیة، ووضع نهایة النظمة القهر والتخلف واالستبداد، االنظمة السلطانیة، أنظمة ما قبل القرون

 الوسطى.

 ان الدعوات الى مؤتمرات ولقاءات تحت خیمة الهویات والروابط ما قبل الوطنیة من دینیة او مذهبیة او
 إثنیة او عرقیة في الظروف المصیریة التي تواجهها الشعوب العربیة، لن یكون حصادها إال عامال
 اضافیا في استمرار واستفحال أسباب الِمحنة التي تعیشها تلك الشعوب حالیا سواء في العراق ام في

 سوریة ام في لبنان ام في الیمن ام في البحرین ام في غیرها.. ومواصلة السیر في التیه الذي دفعتنا فیه
  مختلف القوى المعادیة: داخلیا واقلیمیا وعالمیا.

 ولعل اخطر تلك األدوار هو ذاك الذي تسابقت وتنافست لالضطالع به بعض معارضاتنا عندما تجاهلت
 طبیعة وأغراض السیاسات الدولیة في منطقتنا وفي مقدمتها سیاسات الوالیات المتحدة االمریكیة والكیان

 الصهیوني، وعندما ارتضت لنفسها ان تكون أدوات رخیصة وواجهات مضللة لسیاسات االنظمة
 الرجعیة، أنظمة القبائل الوهابیة، وجماعات االسالم السیاسي السلفیة والتكفیریة.

 وهكذا فلقد اصبح معروفا للقاصي قبل الداني، وفي مقدمة ذلك جماهیر شعبنا التي اضحت نازحة
 ومهجرة والجئة في شتى أنحاء المعمورة، خطورة الدور الذي أدته تلك المعارضات في اجهاض

 وافشال انتفاضته الشعبیة السلمیة التي كانت مشروع ثورة تحرر وطني دیمقراطي عندما اسهمت في
 تفجیرها وشرذمتها عن طریق العسكرة والتطییف والتدویل من جهة، وأكثر من ذلك عندما عملت وما



 تزال تعمل على تعطیل امكانیة قیام جبهة وطنیة دیمقراطیة حقیقیة تجسد إرادة الشعب السوري الحرة
 في التغییر الجذري والتحول الدیمقراطي لنظام االستبداد والفساد القائم من جهة ثانیة.

 فإذا كان من المتفق علیه الیوم ان على راس األخطار التي تتعرض لها بالدنا او التي تهدد هویتها
 الوطنیة ونسیج مجتمعاتها هو ذاك الخطر المتمثل بتدخالت وسیاسات نظام دولة الفقیه في إیران، فهل
 تكون مواجهة هذا الخطر الداهم بالتحالف بل بالتبعیة للسیاسات االمریكیة وأدواتها في منطقتنا العربیة
 وعلى رأسها الكیان الصهیوني وانظمة الخلیج وبقیة االنظمة الرجعیة التي تلتقي الیوم واقعیا في إطار
 مشروع حلف موحد لتنفیذ ما یسمى بصفقة العصر تلك الصفقة التي اصبح من الواضح ان مرامیها ال

 تقتصر على تصفیة القضیة الفلسطینیة، وإنما تتجاوز ذلك الى رسم خریطة جدیدة تتجاوز الكیانات
 الحالیة التي أرست حدودها اتفاقیة سایكس بیكو واالستعاضة عنها، اذا أمكنها ذلك، برسم حدود اخرى

 لكیانات مصطنعة ضعیفة ومتناحرة.

 كیف یبرر هؤالء، سیاسیو آخر زمان، سیاسیو مرحلة االنحطاط التي تعیشها األمة، كیف یبررون، وفي
 غیاب تبنیهم للمشروع الوطني الدیمقراطي الذي یجسد ارادة شعبنا الحرة في بناء مستقبل أفضل،

 دعوتهم الدائمة والمطلوبة للتصدي للسیاسات التخریبیة التي یمارسها نظام الفقیه في إیران في
 مجتمعاتنا، وكذلك معارضتهم التدخل الروسي في شؤون بالدنا، وفي الوقت نفسه یعقدون اآلمال

 العریضة كي تفي اإلدارات االمریكیة المتعاقبة بوعودها لهم، وفي الوقت الذي یواصلون فیه االضطالع
 بالدور الذي رسم لهم كأدوات طیعة ورخیصة في خدمة أنظمة الخلیج، واألدهى واالمر من ذلك كله ان
 بعض هذه الجماعات قد اصبحت االن اداة عمیلة ورخیصة لنظام اردوغان واجهزة مخابراته في إطار
 ما یدعى بالجیش الوطني السوري، حیث تقوم بدور الواجهة للعدوان التركي في احتالل الجدید والمزید

 من تراب وطنها ومحاربة ابناء شعبها ، نعم لقد اصبحت هذه المجامیع االداة المسمومة التي تطعن
 بسلوكها المشین الوحدة الوطنیة السوریة في الصمیم ، والصوت الذي لم یعرف تاریخنا القریب والبعید

 شبیها له، الصوت الذي یهلل صباح مساء بالنصر الدائم للمحتل التركي یبارك طوال الوقت عدوانه،
 ویطفىء ظمأه من نبع سالمه!

 لیتوقف هؤالء الذین دعوا سابقا طوال السنوات الماضیة ،ویدعون االن الى مؤتمرات تحت خیمة
 الروابط والوالءات والعصبیات ما قبل الوطنیة من دینیة ومذهبیة وإثنیة وقومیة وجهویة. هؤالء الذین

 مارسوا مع األسف مثل هذه األدوار المشینة طوال السنوات الماضیة التي انقضت على انتفاضة الشعب
 السوري التحرریة، فكلنا ما یزال یذكر عندما عمل بعضهم قبل خمس سنوات على عقد مؤتمر مسیحي
 في أنطالیا التركیة، ودعوة آخرین الى تنظیم مؤتمر علوي في القاهرة، ومؤتمرات أخرى طائفیة وإثنیة

 ال توفر او تدخر، بوعي او بغیر وعي، ایة طعنات مسمومة وحاقدة توجه الى قلب الهویة الوطنیة
 السوریة الضاربة جذورها في اعماق التاریخ والمنفتحة دون عقد على هویتها العروبیة الحضاریة

 االنسانیة.

 وهل یمكن ان یغرب عن البال مدى فداحة وخطورة الدور الذي اضطلع به هؤالء وامثالهم عندما اعطوا
 ألنفسهم شرعیة ووحدانیة تمثیل ارادة الشعب السوري والنطق باسمه ، وكیف شكل بعضهم واجهة
 لإلسالم السیاسي ومشاریعه، وكیف قام بعضهم بمحاوالت دائبة لعقد وتمتین عرى التحالف والكفاح



 المشترك مع المنظمات اإلرهابیة من اجل انتصار ثورتهم! حتى ان بعضهم لم یتردد ان یندب نفسه
 للذهاب الى مدینة الرقة لیساهم في تسویة الخالفات وتوحید الصف بین داعش وجبهة النصرة باسم

 الزمالة المشركة ووحدة سالح الجهاد!

 وهل یمكن لنا ان ننسى او نتناسى ما قام به احد هؤالء النشطاء الداعین لهذا المؤتمر، عندما خاطب
 باسم جماعته السیاسیة ، ما سمي بمؤتمر علماء المسلمین السوریین المنعقد في انقرة قبل حوالي عامین

 ، عندما خاطبهم بضرورة مواصلة االضطالع بدورهم الریادي باعتبارهم یمثلون القیادة الروحیة
 والمرجعیة االولى للثورة السوریة! ولعل احدى اخطر تلك االثافي، والتي ربما لن تكون االخیرة ، التي
 ترتكبها، هذه المجموعات قصیرة النظر وأمثالها بین الحین واآلخر، هي دعوتها قبل اّیام الى ان مستقبل

 سوریة وخالصها من الِمحنة التي تعیشها والتي باتت تهدد كیانها دولة وشعبا وحضارة، انما یتحققان
 كما یرى هؤالء في إقامة دولة سوریة االتحادیة على نمط الدول االخرى مثل روسیا االتحادیة وألمانیا

 والهند وغیرها!

 الى ماذا یهدف هؤالء اذن من وراء مؤتمرهم هذا وهم الذین ما انفك بعضهم یؤكد منذ عامین على األقل
 على ضرورة القیام بمراجعة شاملة لمسیرة الحراك الشعبي في بالدنا وتحدید العوامل واالسباب التي
 ادت الى النتائج الكارثیة الحالیة برغم التضحیات الجسام التي قدمها شعبنا في سبیل حریته وبناء دولة

 دیمقراطیة حدیثة، مراجعة شاملة تحدد بكل موضوعیة دور العوامل واالسباب الخارجیة والداخلیة
 والذاتیة التي اسهمت في وصول بالدنا الى الحال التي هي علیها االن، وضرورة التاكید بصورة رئیسیة

 على دورنا ومسؤولیاتنا نحن بالذات في مسیرة التداعي واالنهیارات المتتالیة على كل االصعدة ،
 فالحدیث عن عطب الذات ال یعني بأي حال من األحوال تبرئة النفس واالقتصار على تحمیل المسؤولیة
 لالخرین وإنما یعني اوال وقبل كل شيء االعتراف بمسؤولیاتنا نحن بالذات، وما ارتكبناه من اخطاء و

 خطایا في ممارساتنا ،وعلى مختلف االصعدة، حتى نكون جدیرین باستعادة ثقة شعبنا ومؤهلین لصیاغة
 وتبني البرنامج الوطني الصحیح المعبر عن ارادة شعبنا في الحریة والعدالة والمساواة.

 والسؤال الذي یمكن ان یطرحه في هذا المجال كل مراقب منصف هو:هل ان هؤالء قد اقلعوا االن عن
 اتخاذ مثل تلك المواقف االنتهازیة التي واجهوا بها بیان الدول الداعمة لحقوق ومطالب الشعب السوري

 ونعني بذلك بیان فیینا الذي اكد على أهمیة االستجابة لطموح شعبنا المشروع في تأسیس دولة دیمقراطیة
 علمانیة، عندما انبرى بعضهم مباشرة لالعتراض على هذا البیان بقولهم ان ما یدعون الیه هو الدولة

 المدنیة ولیس الدولة العلمانیة! االمر الذي ادى ببیانات االمم المتحدة ان تتراجع عن هذه الصیغة
 الواضحة وتستبدلها بصیغة غائمة تحتمل العدید من التفسیرات وهي: الدولة المدنیة غیر الطائفیة ،هذه

  التسمیة التي تحتمل العدید من التفسیرات المتعارضة مع ابسط مفاهیم علم االجتماع السیاسي.

 فاإلسالم السیاسي رأى فیها انها الدولة المدنیة التي ال تخضع لحكم عسكري والتي تلتزم بمبادئ واحكام
 الشریعة االسالمیة ، واخرون من تشكیالت المعارضة رأوا في هذه الصیغة انها الدولة المدنیة التي تبنى
 سلطاتها ومؤسساتها وفق أسس الدیمقراطیة التوافقیة كما في لبنان والعراق ، كما ان غیرهم وكما ذكرنا
 سابقا رأى في صیغة الدولة المدنیة غیر الطائفیة فرصة متاحة كي یدعو الى تأسیس دولة فدرالیة وحتى

 كونفدرالیة!



 أفلیست الدولة المدنیة في هذا العصر هي نفسها الدولة الدیمقراطیة؟ والدولة الدیمقراطیة حقا ال یمكن ان
 تكون اال دولة علمانیة: النها الدولة التي تقوم على تأمین مبدأ المواطنة المتساویة بین جمیع أفرادها دون

 اي تمییز، وهي الدولة التي تكون سلطاتها حیادیة تجاه جمیع األدیان والمذاهب والعقائد الدینیة
 والسیاسیة.

 وبعد ألیست الدعوة لمناصرة المسیحیین االن وفي هذا الوقت بالذات، ومعالجة المظلومیة المدعاة لجزء
 من نسیج شعبنا، هو مسلك خاطئ ومدمر النه سیاتي بعكس النتائج المرجوة عند البعض ، اذ ان معالجة

 المشاكل والمظالم ومختلف أوجه الحرمان التي قد تكون تواجهها بعض مكونات مجتمعنا الدینیة
 والمذهبیة والقومیة والثقافیة والجهویة ال یمكن ان تجد حلولها الناجعة اال في إطار المشروع التحرري

 النهضوي العام لشعبنا، المشروع الذي ال بد ان یقدم جمیع ابنائه، وعلى قدم المساواة، التضحیات
 المطلوبة لتحقیق أهدافه المرحلیة والمستقبلیة.

 لذا فإن الدعوات التي تتصور انها یمكن ان ترفع الظلم والعسف والحرمان عن بعض قطاعات شعبنا في
 ظل استمرار الِمحنة الوطنیة العامة، هي دعوات حق في ظاهرها، ولكن لن تكون نتائجها اال لخدمة
 أغراض اخرى بعیدة عن هذا الهدف المعلن . ان مبادىء المساواة في الحقوق والواجبات بین ابناء

 الوطن الواحد وتمتین عرى وحدتهم الوطنیة،و توفیر كل عوامل االستقرار واألمن والسلم المجتمعي
 والحد من ظواهر الهجرة والنزوح ال یمكن ان تكون اال كلیة وشاملة وال یمكن ان تتأمن اال في ظل

 دولة دیمقراطیة علمانیة مواكبة لمسار العصر.

 لقد كشفت السنوات التسع الماضیة من عمر انتفاضات الشعوب العربیة من اجل الحریة والعدالة
 والدیمقراطیة، مدى القصور في دور النخب والحركات الفكریة والسیاسیة العربیة في االضطالع بالدور
 الذي كان یؤمل منها، وتجلى هذا القصور بصورة ملموسة في الوعي والممارسة في ارض الواقع، فلقد

 تخلفت تلك النخب عن اداء دورها القیادي الموجه للحراك الشعبي العفوي والحماسي من خالل طرح
 الرؤى االستراتیجیة السدیدة وتبني برامج العمل الصائبة التي تحدد المهمات المرحلیة على طریق تحقیق

 األهداف االساسیة لتلك االنتفاضات.

 ومع األسف فلقد اتضح ان الغالبیة العظمى في تلك النخب لم تدرك وتحدد طبیعة االسباب والعوامل
 الرئیسیة لواقع التخلف والتأخر الحضاري التاریخي الذي تعیشه جمیع مجتمعاتنا العربیة في میادین

 الوعي والثقافة واالقتصاد والسیاسة ،وفي مجال التعامل مع الماضي والتراث ،او النظرة والعالقة مع
  الكل اإلنساني األشمل.

 لم یكن العقل العربي الخاص، اي عقل النخب الفكریة والسیاسیة ،وال العقل العربي المجتمعي العام
 مؤهًال، وحتى االن، ونحن في بدایات القرن الواحد والعشرین على قیادة ومواصلة معركة التحرر

 الشاملة في مختلف بلدان الوطن الكبیر، وبناء دول حدیثة في أعقاب خالصها من السیطرة االستعماریة
 المباشرة. ان هذه الحقیقة الموضوعیة تحتم على اي برنامج للتحرر والتنمیة والتقدم في اي من بلداننا ال

 یمكن ان یقوم اال على قاعدة ثورة راسخة في میادین الوعي والثقافة والتعلیم والبحث العلمي.



 فلنتوقف عن تردید الشعارات الحماسیة النظریة، ولنضع جانبا المهمات اآلجلة التي لیس هذا وقت
 مواجهتها ، ولنتسلح بمنطق عملي اخر وخطاب عقالني اخر، ورؤیة صحیحة تستشرف آفاق المستقبل
 القریب والبعید ، وتحدد اولویة المشكالت التي ینبغي التصدي لوضع الحلول الناجعة لها، الرؤیة التي

 تجسد صواب وعینا في ادراك طبیعة وحجم موازین القوى الداخلیة والدولیة، وتتیح لنا الفرص المناسبة
 من اجل تعظیم العامل الذاتي الذي هو العامل االساس في امكانیة انتصارنا في كفاحنا المتواصل لتحقیق

 اهداف وطموحات شعوبنا المشروعة في الحیاة الحرة الكریمة.

 إلى ماذا یهدف هؤالء الذین یقومون بهذه النشاطات ومن هي الجهات التي تقف خلفهم وتوجههم؟

 

 دراسة حول الحراك في لبنان
 

 إن حدوث الحراك االجتماعي في لبنان، یعّبر عن مدى تدهور الوضع االجتماعي، من اتساع نسب الفقر
 والخصخصة وارتفاع األسعار وازدیاد الضرائب الحكومیة والبطالة وازدیاد جیش العاطلین عن العمل
 ،وارتفاع الدین الحكومي، وتبعیة االقتصاد للسوق الخارجیة وشبه انعدام المشاریع اإلنتاجیة النوعیة،
 وقد أصدر الحزب الشیوعي اللبناني بیانًا جاء فیه: " لقد استبیحت أبسط حقوق المواطنین، وبالتحدید
 الفقراء عبر فرض المزید من الضرائب غیر العادلة علیهم، حیث تتابع أطراف الحكومة الحالیة في
 اقرار المزید من الضرائب غیر المباشرة واالنقضاض المنهج على وظیفة الدولة وتقاسم ما تبّقى من

 مؤسسات، والسعي الحثیث لبیع المرافق العامة وخصخصتها بأبخس األثمان، كما حصل مع المرفأ، بما
 یخدم مصالح االحتكارات، وما رشح عن زیادة تعرفة خدمات الواتس اب وزیادة البنزین تحت غطاء ما

 یسمونه مشاریع إصالح وتخفیف العجز وزیادة اإلیرادات"

 أصدر متظاهرو صیدا بیانا عبروا عن استنكارهم لخطاب رئیس الجمهوریة وطالبوا بما یلي:

 إسقاط الحكومة
 ٢-تشكیل حكومة إنقاذ وطني من خارج أحزاب السلطة.

 ٣-رفع الحصانة عن النواب والوزراء
 ٤-استعادة األموال المنهوبة من السلطة وأعوانها ومنعها من السفر وحجز أموالهم.

 ٥-تشكیل هیئة قضائیة مستقلة لمحاسبة الفاسدین.
 ٦-إجراء انتخابات نیابیة ُمبِكرة على أساس النظام النسبي خارج القید الطائفي.

 أصدر مجموعة من االقتصادیین اللبنانیین بیانا جاء فیه:

 یطرح االقتصادیون اإلجراءات التالیة

 أوال، إجراء تغییر جذري في أسس االقتصاد اللبناني وتحویله من اقتصاد ریعي یدمر البیئة1-
 وتستفید منه القلة إلى اقتصاد إنتاجي متوازن ومستدام یستجیب لمصالح األكثریة في كل مناطق



 لبنان. وهذا األمر یتطلب إجراءات لتحویل الموارد من الریع والممارسات االحتكاریة الطابع
 الى اإلنتاج التنافسي عبر نظام ضریبي حدیث وعبر االستثمار العام في البنى التحتیة التي تدعم

 القطاعات العالیة اإلنتاجیة والتصدیریة، وفي طلیعتها قطاع الكهرباء واالتصاالت.

 ثانیا، إجراء إصالح ضریبي جذري وعادل یؤمن موارد جدیدة لبناء الدولة العصریة ویخفض2-
 العجز وتراكم الدین العام الذي تستفید منه القلة التي تستثمر في أدوات الدین. وتقضي أسس هذا

 النظام الضریبي الجدید باعتماد التصاعدیة ورفع الضرائب على شطور األرباح والریوع
 والفوائد واستحداث ضریبة على الثروة وزیادة معدالت الضریبة على توریث الثروات الكبرى.

 ثالثا، العمل على حّل معضلة الدین العام وتراكمه وازالة شبحه عن االقتصاد اللبناني وعن3-
 األجیال المقبلة، وذلك عبر تحویل المصرف المركزي لسندات الخزینة اللبنانیة التي یمتلكها إلى
 سندات بفائدة متدنیة، وعبر التفاوض مع المصارف التجاریة الحاملة لجزء كبیر من الدین العام
 على تخفیض الفائدة على السندات التي تحملها، وعلى استرداد األموال العامة التي حّولت الیها

 من خالل الهندسات المالیة المتعاقبة عبر اخضاعها لضریبة استثنائیة.

 رابعا، التمسك بتفكیك الكتل االحتكاریة المتحكمة بأسواق الغذاء والمحروقات والدواء واالسمنت4-
 والطحین وغیرها، والتي تختبئ خلف ستار الوكاالت الحصریة، وتحظى بدعم كبیر من جانب

 قوى نافذة داخل السلطة.

 خامسا، التأسیس لسیاسة صناعیة جدیدة ومتطورة من أجل دعم قیام االقتصاد اإلنتاجي ونقل5-
 التكنولوجیا ومماهاة االقتصاد اللبناني مع التطور العلمي وارتفاع مستوى المهارات لدى الشباب
 اللبنانیین، بما یحّفز زیادة اإلنتاجیة واألجور ومعدالت النمو ویعّزز سحب آثار التنمیة الصناعیة

 على باقي القطاعات االقتصادیة.

 سادسا، بناء دولة الرعایة االجتماعیة التي تجّسد حّق اللبنانیین في العلم والطبابة واالستشفاء6-
 والسكن والتقاعد والحفاظ على البیئة، الى جانب تطویر برامج للقضاء على الفقر والتهمیش

 اللذین یعاني منهما أكثر من ثالثین بالمائة من اللبنانیین

 أصدر المتظاهرون بیانا جاء فیه:

 1-رفع السریة المصرفیة عن كل من تعاطى بالشأن العام منذ التسعینات، والتحقیق الشّفاف في مصادر
 تكّون مداخیلهم وثرواتهم.

 2-رفع الحصانة عن النواب والوزراء وكبار الموظفین.

 3-إلزام زعامات قوى األمر الواقع بالكشف عن حساباتهم المصرفیة الداخلیة والخارجیة واسترداد ما
 سطوا علیه من ثروات غیر مشروعة.

 4-إجبار المصارف المستفیدة من الهندسات المالیة المتعاقبة، خصوصا منذ عام 2015، على إعادة ما
 استولت علیه من أموال عامة.



 5-إفصاح مصرف لبنان عن تفاصیل تسویة أوضاع المصارف المتعثرة منذ التسعینات، والكشف
 الصریح عّما نجم عن هذه التسویة من تكالیف تّم سحبها عملیًا من المال العام.

 6-كشف وبّت ملفات المستفیدین من االستیالء على األمالك العامة، وبخاصة األمالك البحریة والنهریة،
 والمشاعات في بیروت والمناطق.

 7-كشف وبّت الملفات المتراكمة في خزائن النیابة العامة المالیة المتعّلقة بعملیات السطو عل المال العام
 (االنترنت، الخلیوي، االتصاالت، الجمارك ...)

 8-فتح ملف التكتالت االحتكاریة الكبرى التي تحتضن بأشكال صریحة أو ملتویة زعماء الطوائف
 وحیتان المال، والتي تشمل میادین استیراد الغذاء والطحین والمحروقات واالدویة وانتاج وتوزیع

 االسمنت وغیرها

 9-اإلفصاح عن المخالفات في التصّرف باألموال العامة في الصنادیق المختلفة، ال سیما صندوق
 المهجرین ومجلس الجنوب ومجلس اإلنماء واإلعمار.

 10-كشف كل الذین استفادوا بشكل غیر قانوني من برامج الدعم الحكومي المتعّددة األشكال. بمن فیهم
 المستفیدون غیر الشرعیین من قروض اإلسكان المدعومة، لجهة تعّدد القروض للمستفید الواحد وتجاوز

 السقوف المحّددة لكل قرض.

 11-إجبار المؤسسات العامة والمصالح المستقّلة على اإلعالن عن حساباتها المالیة التفصیلیة وأرصدة
 أرباحها وطریقة تصرفها بهذه األرباح.

 12-كشف كل المتوّرطین في ملف جمع ومعالجة النفایات وبخاصة في سوء ادارة الصندوق المستقل
 للبلدیات.

 13-إقرار قانون استقاللیة السلطة القضائیة تمهیدًا لمحاكمة الفاسدین واستعادة األموال المنهوبة.

 انتفاضة 17 أكتوبر.

 أصدر تكتل طالب الجامعة اللبنانیة بیانا جاء فیه:

 لقد عملت هذه السلطة طیلة السنوات الماضیة على تفریغ جامعتنا الوطنّیة من إمكاناتها المادّیة
 والمعنوّیة، ومنعها من تفعیل دورها كمؤّسسة إلنتاج وممارسة وتعلیم البحث العلمي، فیما ُتخّرج كلّیاتها

 ومعاهدها سنویا "جیشًا" من الباحثین والباحثات، القادرین على رصد وُمعالجة ُمشكالت الوطن.

 لذا یتوّجب علینا الیوم كطّالب المطالبة بإعادة تأسیس الجامعة كرافعة للمجتمع، من خالل البحث العلمي
 الُمتخّصص الذي یربط بین االختصاصات والمسارات التخصصّیة في كلّیات ومعاهد الجامعة، وبین

 القطاعات الُمختلفة في لبنان، لتكون الجامعة الوطنّیة قلعة لإلنتاج البحثي والمعرفة العلمّیة، بحجم مهمة
 بناء وطن منیع مستقل اقتصادیا وسیاسیا، عبرت حناجر وصرخات الناس على امتداد البالد عن

 مالمحه، في االنتفاضة المجیدة منذ ١٧ أكتوبر.



 وقد استشهد المواطن عالء أبو فخر اثناء التظاهرات وهو من طائفة المسلمین الموحدین الدروز واّدعت
 النیابة العامة العسكریة على المعاون األول شربل العجیل بجرم قتل المغدور عالء أبو فخر قصدًا. كما

 اّدعت على الضابط المولج العجیل بمرافقته بجرم التدّخل في الجرم سندًا إلى المواد 547 في قانون
 العقوبات بالنسبة إلى العجیل، والمادة ذاتها معطوفة على المادة 219 في القانون نفسه بالنسبة إلى

 الثاني.

 أكد رئیس الجمهوریة العماد میشال عون أن لبنان ینتظر حكومة جدیدة ُتعقد علیها اآلمال كان من
 المفترض أن تكون قد ولدت وباشرت عملها، كاشفا أن التناقضات التي تتحكم بالسیاسة اللبنانیة فرضت
 التأّني لتالفي األخطر، ومشددا على وجوب التوصل الى حكومة تلّبي ما أمكن ِمن طموحات اللبنانیین

 وتطّلعاتهم، تكون على قدر كبیر من الفعالیة واالنتاجیة واالنتظام، ألن التحدیات التي تنتظرها ضخمة،
 واالستحقاقات داهمه. وإذ اشار الى أن الصفقات والتسویات التي ُتعّد للمنطقة، تهّدد لیس فقط استقالل

 الدول المعنیة بل أیضًا كیانها ووجودها، فإنه أكد على أن استقالل لبنان ال یعني خصومة مع أي دولة أو
 استعداًء ألحد، "إنما نحن نسعى إلى صداقة صادقة والتعاطي بإیجابیة مع من یصادقنا، ولكن، انطالقًا
 من قرارنا الحر وعالقة النّد للند، وقبول ما یالئم وطننا من مقترحات، ورفض ما یشكل ضررًا لها.

 أشار رئیس الحكومة األسبق فؤاد السنیورة إلى أن "بعد استقالة الرئیس سعد الحریري یفترض برئیس
 الجمهوریة، من حیث المبدأ وتقیدا بالدستور، أن یبادر إلى دعوة المجلس النیابي الى استشارات نیابیة
 ملزمة لرئیس الجمهوریة، أوال بإجرائها وثانیا بنتائجها. الذي جرى انه قد مضى 19 یوما ولم یبادر
 رئیس الجمهوریة إلى إجراء االستشارات النیابیة، بل هو قد استغنى عن ذلك، وإذ به یبادر اآلن إلى

 القیام بمشاورات، هذا بحد ذاته یعتبر مخالفة صریحة للدستور.

 المصادر:

 جریدة النهار اللبنانیة-

 الحزب الشیوعي اللبناني-

 

 عن األزمة اللبنانیة

 محمد سید رصاص
 

 جریدة "األخبار" 26\11\2019

 لم یهتز نظام اتفاق الطائف اللبناني لعام 1989 في یوم 17 تشرین أول 2019 بل الذي اهتز بذلك
 الیوم هو نظام الطائف كما أصبح في مرحلة ما بعد الوقائع الجدیدة المفروضة من خالل اتفاق الدوحة



 بحكم ما جرى في یوم 7 أیار 2008.كان الرئیس رفیق الحریري بین عامي 1992-2004 هو أقوى
 طرف لبناني في ظل الوجود العسكري السوري والتقاسم الوظیفي بین (قریطم) و (عنجر). في مرحلة

  ما بعد الدوحة أصبح السید حسن نصر اهللا هو أقوى طرف لبناني.

 ما جرى من اسقاط حكومة الرئیس سعد الحریري في كانون الثاني 2011 أظهر ضعف (الحریریة
 السیاسیة) في مرحلة ما بعد الدوحة وقد كان قبول الحریري بالتسویة الرئاسیة في خریف 2016 تأكیدًا
 لهذا الضعف ولیس العكس حیث برزت ثالثیة في الحكم اللبناني مع انتخاب الرئیس میشال عون: حزب

 اهللا-التیار الوطني الحر-تیار المستقبل، كان واضحًا من خاللها خالل السنوات الثالث األخیرة أن
 الحریري هو األضعف في تلك التركیبة الحاكمة. األزمة اللبنانیة تأتي من عدم قدرة حزب اهللا والتیار

 الوطني الحر على االستمرار بوضع ما بعد 31 تشرین أول 2016 في مرحلة ما بعد 17 تشرین أول
 2019 ومن عدم قدرة خصومهما في الشارع المتحرك أو في القوى السیاسیة األخرى على الترجمة
 السیاسیة المؤسساتیة لما جري على األرض مثلهم أجري عام 2008، كما تأتي األزمة من عدم قدرة

 الطرفین على انتاج تسویة جدیدة بفعل الدینامیة الذاتیة.

 هنا االنفجار اللبناني الذي حصل ویحصل بدءًا من یوم 17 تشرین أول 2017 لیس ناتجًا عن عامل
 خارجي، بل كان هذا االنفجار ناتجًا عن حصیلة  أداء اقتصادي لیبرالي متطرف في لیبرالیته ال یراعي
 مصالح الفئات الوسطى والفقیرة هو موجود عند التیار العوني مثلما هو موجود عند الحریریة السیاسیة

 منذ عام 1992 ولكن ما منع حصول االنفجار في فترة 1992-2016 استمرار لبنان في وظیفیته
 كمصرف للخلیج ومصیف لهوه أمر انتفى في السنوات الثالث األخیرة مع اعتراض الخلیجیین على
 التسویة الرئاسیة لعام2016،ثم زادت األمور اللبنانیة تفاقمًا مع العقوبات المالیة التي فرضتها إدارة

  ترامب ضد حزب اهللا في السنتین األخیرتین والتي وجهت أساسًا ضد النظام المصرفي اللبناني.

 كان تدفق المال الخلیجي على لبنان والسواح یتیح بحبوحة اقتصادیة یستفید منها اللبناني من الفئات
 الوسطى ،كما تحویالت اللبنانیین في الخارج وخاصة الخلیج، بینما قاد انقطاع هذا المال الخلیجي

 وانخفاض التحویالت مع عقوبات أمیركیة وتقییدات طرحت النظام المصرفي اللبناني أرضُا بعد منعه
 من أن یكون وفق قواعد االقتصاد الحر إلى انكشاف االقتصاد اللبناني وانهیاره كنظام یعتمد أسلوب

 النظام الخدماتي ولیس االنتاجي، وهو ما جعل اللبناني من الفئات الوسطى ینزل تحت خط الفقر بزمن
 قیاسي السرعة.

 هنا، لو كان االقتصاد اللبناني انتاجیًا لمحصل هذا االنهیار السریع اقتصادیًا، ولما كانت االجراءات
 األمیركیة والخلیجیة تأخذ هذا المفعول السریع اقتصادیًا. بعبارة أخرى لم تخلق االجراءات

 األمیركیة-الخلیجیة االنفجار اللبناني الذي أنتج األزمة الراهنة بل سرعته فیماهناك حطب لبناني جاف
 كثیر قابل لالشتعال في المجتمع نتیجة السیاسات االقتصادیة-االجتماعیة وهناك في المستوى السیاسي

 متضررون من التسویة الرئاسیة وأطراف ترید االنفضاض منها (تیار المستقبل وحزب القوات
 اللبنانیة).

 اآلن یدفع حزب اهللا ضرائب تحالفاته مع العونیین.معسكره، أي حزب اهللا-التیار الوطني الحر-حركة
 أمل، في أضعف حاالته منذ اتفاق الدوحة والحریري اآلن في وضع قوة لم یشهدها بالسنوات األحد عشر



 ونصف الماضیة سواء قام بترؤس الوزارة اللبنانیة القادمة أم ال. ال یستطیع حزب اهللا أن یقلب الطاولة
 اآلن كما فعل في 7 أیار 2008 ضد مشهد ما بعد 14 آذار 2005 بل هو مضطر إلى تسویة سیاسیة

 مؤلمة لم تتضح أبعادها بعد، وإلى االنزیاح كثیرًا بعیدًا عن مشهد تحالفه مع العونیین الذي بدأ في شباط
.2006 

 ال یمكن في هذا الصدد عزل لبنان عن المشهد االقلیمي: هناك صراع أمیركي-ایراني بدأ في 8 أیار
 2018 مع انسحاب ترامب من االتفاق النووي مع طهران ینعكس في كل ساحات االقلیم الملتهبة

 (سوریا-الیمن) أو القابلة لالشتعال وااللتهاب (لبنان والعراق). ال یوحي ما جرى في الصیف الماضي
 باتجاه أمیركي نحو حرب عسكریة مع ایران، بل على مایبدو هناك تفضیل أمیركي الستغالل اشتعال
 النار تحت أرجل حلفاء طهران في العراق (بدأت المظاهرات في العراق بیوم 1 تشرین أول 2019)

 ولبنان من أجل تعدیل أو تغییر الوضع الذي جعل ایران هي "الدولة االقلیمیة العظمى"وفق تعبیر
 الجنرال رحیم صفوي القائد السابق للحرس الثوري االیراني عام 2009. االقتصاد اللبناني بدأت

 اهتزازاته في صیف وخریف 2018، كما أن احتفاظ حلفاء طهران العراقیین بالقوة األكبر كحصیلة
 النتخابات برلمان أیار 2018 قد جعل واشنطن تمیل أكثر إلى سیاسة انخراطیة، ال انكفائیة كما في عهد

 أوباما في الشأن العراقي من أجل اضعاف إیران أو جعل العراق المدخل الرئیسي إلى اضعاف إیران
 بعكس الوضع في بغداد ما بعد 9 نیسان 2003 الذي كان طریق إیران الرئیسي للقوة االقلیمیة العظمى.

 كمكثف: األزمة اللبنانیة من خالل تعادل قوى أطرافها الداخلیین ومن تداخلها العضوي مع الصراع
 األمیركي-االیراني، مرشحة ألن تطول زمنیا وخاصة أنه ال توجد عوامل دفع خارجیة تدفع األطراف

 اللبنانیة للتالقي عبر تسویة، كما حصل في اتفاقي الطائف والدوحة، فیما كانت التسویة الرئاسیة اللبنانیة
 في 2016 حصیلة لبنانیة لتالقي أمیركي-ایراني قبل أسبوع من انتخاب ترامب وبعد خمسة عشر

 ونصف شهر على اتفاق 14 تموز 2015 األمیركي-االیراني حول الملف النووي االیراني.

 

  تركیا وعملیة 9 تشرین األول 2019

 صحیفة "اللوموند"
 ترجمة هیئة التحریر

 في التاسع من تشرین األول الجاري بدأت تركیا عملیتها العسكریة الثالثة (نبع السالم) في منطقة شرق
 الفرات شمالي سوریة، بهدف إقامة منطقة آمنة على حدودها الجنوبیة، داخل األراضي السوریة بعمق

 30 كیلو متر، وإبعاد (وحدات حمایة الشعب) الكردیة. وقد قوبلت هذه العملیة بمعارضة شدیدة من قبل
 حلفاء تركیا في حلف الناتو، ودول عربیة، في مقابل تفهم مشروط لمخاوف تركیا من قبل روسیا

 وإیران.



 وقد تمكنت تركیا من توقیع اتفاقین; مع الوالیات المتحدة األمریكیة (17 تشرین األول 2019)، وروسیا
 (22 تشرین األول 2019)، كل على حدة، تضمن لها إبعاد الوحدات الكردیة عن حدودها، وسحب

 أسلحتها، وإقامة منطقة آمنة، ال تزال تواجهها تحدیات التطبیق وربما التفسیر.

 یبحث تقدیر الموقف دینامیكیات عملیة نبع الَسالم، وقیاس مدى تحقیق أهدافها، والنظر في مستقبل
 منطقة شرق الفرات بعد االتفاقین األمریكي-التركي من جهة والروسي-التركي من جهة ثانیة.

 السیاقات:

 بعد أن یئست أنقرة من حصول توافق دولي (أوروبي) إلقامة منطقة آمنة على حدودها مع سوریا،
 ورغم تهدیدات أمریكیة بفرض عقوبات علیها في حال أقدمت على عمل عسكري ضد حلفائها األكراد،

 اتخذت تركیا قرارًا جریئا وأطلقت عملیتها العسكریة تحت اسم عملیة (نبع السالم)، بهدف إقامة المنطقة
 اآلمنة بعمق 30 كم على طول الحدود التركیة السوریة.

 َتعتبر تركیا (وحدات حمایة الشعب) الكردیة أحد فروع (حزب العمال الكردستاني)، المصنف َككیان
 إرهابي من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة وأعضاء حلف الناتو، والذي یحارب الحكومة التركیة منذ

 عقود، ولطالما رفضت تركیا دعم الوالیات المتحدة األمریكیة لقوات سوریا الدیمقراطیة (قسد) التي
 تشكل وحدات حمایة الشعب الكردیة الغالبیة فیها.

 ترى تركیا في سیطرة الوحدات الكردیة (اإلدارة الذاتیة) على شمال شرق سوریا كیانًا مهددًا في وحدة
 أراضیها، وتبدو تركیا هذه المرة مصممة على استكمال ما بدأته في عملیتي غصن الزیتون ودرع

 الفرات، وتحقیق أهدافها في إقامة منطقة آمنة رغم الضغوط الدولیة الشدیدة، حیث تعتمد تركیا على
 النهج العسكري والدبلوماسي، وقد حققت اختراقًا كبیرًا، سواء على مستوى الحضور على األرض أو

 على الصعید الدبلوماسي.

 وكان الرئیس األمریكي دونالد ترامب قرر سحب قوات بالده المنتشرة في شمال شرق سوریا، في ظل
 معارضة كثیر من أعضاء الكونغرس والمطالبة بإلغاء قرار االنسحاب. وقد قاومت تركیا العقوبات

 األمریكیة التي فرضها الرئیس األمریكي دونالد ترام، الذي أعلن استعداده لتدمیر اقتصاد تركیا، لكنه
 عاد وأرسل نائبه، مایك بنس، إلى تركیا وبرفقته وزیر خارجیته، بومبیو، من أجل التفاوض والضغط

 على أنقرة لوقف العملیات العسكریة في شمال شرق سوریا، وقد تمكنا من التوصل إلى اتفاقیة مرضیة
 للطرفین.

 الدوافع التركیة:

 استبقت أنقرة أي تفسیرات أخرى ألهداف عملیتها العسكریة بنشر حدود العملیة وأهدافها األمنیة
 والسیاسیة وحتى اإلنسانیة، والتي ترى تركیا رغم (المعارضة الدولیة الشدیدة) أن ال أحد یستطیع نقدها

 بخصوصها; لكونها تستند إلى معاهدات وقوانین دولیة; من اتفاقیة أضنة، وصوًال إلى تصنیف األمم
 المتحدة لفصائل تركیة على أنها جماعات إرهابیة.



 لدى تركیا دوافع جوهریة في إقامة المنطقة اآلمنة شمال شرق سوریا، تتمثل في إفشال إقامة كیان
 كردي على حدودها الجنوبیة یشكل مصدر تهدید سیاسي وعسكري، وحتى ال یكون ملهمًا لالنفصالیین

 فیها، إضافة إلى أن الدعم الغربي للوحدات الكردیة تجاوز محاربة تنظیم داعش وتحول إلى تهدید ألمنها
 القومي. وتهدف تركیا أیضا إلى إعادة ما بین ملیون وملیوني الجئ فیها إلى المنطقة اآلمنة، كما أن

 للحكومة التركیة أهدافًا داخلیة تتمثل في تعزیز حضورها الشعبي، من خالل التقلیل من أعداد الالجئین
 فیها، والحد من التهدیدات األمنیة.

 وفي محاولة إلزالة المخاوف من العملیة العسكریة، أورد الرئیس التركي رجب طیب أردوغان، في
 خطابه أمام البرلمان التركي في (16 من تشرین األول) الجاري، نقاطًا رئیسیة في عملیة نبع السالم،

 ومن ضمنها: أن تركیا في سوریا ال تستهدف األكراد أو العرب، وتحترم سیادة ووحدة سوریا، وال
 تهدف إلى احتالل المنطقة، بل إلى تأمینها من اإلرهاب، ولیست ضد الشعب السوري، وإنما هي ضد

 الظالمین، وال تتفاوض مع اإلرهابیین وال تبحث عن وسطاء.

 موقف قوات سوریا الدیمقراطیة:

 ٌأصیبت قیادات الوحدات الكردیة (قوات سوریا الدیمقراطیة), التي تسیطر على شرق الفرات, بصدمة
 من سحب القوات األمریكیة وموقف الوالیات المتحدة األمریكیة من العملیة التركیة, بعد الدعم الكبیر
 الذي تلقته خالل السنوات الماضیة, واعتقادها بتأسیس نواة دولة لها, وهو ما دفعها إلى عقد اتفاق مع
 النظام السوري, برعایة روسیا, لنشر قواته على الحدود التركیة, وقال مظلوم كوباني القائد العسكري

 لقوات سوریا الدیمقراطیة, إن الرئیس األمریكي دونالد ترامب لم یعترض على اتفاق أبرمته القوات التي
 یقودها األكراد مع الحكومة السوریة لحمایة سوریا من الهجوم التركي .

 الموقف اإلیراني:

 الموقف اإلیراني بدا حائرًا بین رغبته في إخراج القوات األمریكیة من شمال وشرق سوریا من خالل
 التدخل التركي العسكري، وبین الخشیة من توسیع تركیا لنفوذها العسكري والسیاسي على حساب

 استراتیجیاتها في سوریا، ووجدت إیران ذاتها بعیدة عن اتفاق تركیا وروسیا حول سوریا. وبدت إیران،
 التي تعاني من عقوبات اقتصادیة شدیدة، حریصة على المواءمة بین عالقتها مع تركیا ومصالحها مع

 الحكومة السوریة.

 وقد تباینت المواقف اإلیرانیة في حدة تعلیقها على عملیة نبع السالم التركیة، وهو ما دفع الرئیس التركي
 رجب طیب أردوغان إلى الطلب من نظیره اإلیراني إسكات األصوات اإلیرانیة المنددة بالعملیة. وكان

 المتحدث باسم الحكومة اإلیرانیة، علي ربیعي، قال إن بالده تدرك قلق تركیا بشأن تأمین حدودها
 الجنوبیة، لكنها ال ترى أن العملیات العسكریة هي الحل، معربا عن قلق بالده بشأن أمن األكراد في

 شمال سوریا.

 أما المواقف األوروبیة كانت شدیدة تجاه العملیة العسكریة التركیة، حیث تصدرتها فرنسا وألمانیا
 وبریطانیا التي أدانت العملیة, وحاولت إصدار قرار من مجلس األمن یدین العملیة التركیة ویبحث في

 العقوبات التي یمكن أن تفرض على تركیا, وعلى الرغم من اإلخفاق مرتین في أروقة مجلس األمن, فقد



 دعت فرنسا التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب إلى عقد اجتماع, كما دعت ألمانیا إلى إقامة منطقة آمنة
 بحمایة دولیة, وهو مطلب قد یلتقي مع مطالب الوحدات الكردیة في تقیید تحركات تركیا شمال سوریا,

 وقد تسببت المواقف األوروبیة في توتیر عالقتها مع تركیا التي رأت أن المواقف األوروبیة كیدیة وغیر
 مؤثر في موقفها .

 الدبلوماسیة التركیة:

 سجلت الدبلوماسیة التركیة حضورًا فاعًال في التهیئة للعملیة وإدارتها والتعامل مع االنتقادات الدولیة لها،
 وقد تمكنت من مقاومة الضغوط والعقوبات الغربیة، وعقد اتفاقیات مهمة مع الوالیات المتحدة األمریكیة
 وروسیا، تمكنها من تصدیع عالقات الوحدات الكردیة مع الدول الغربیة وإبعادها عن أغلب حدودها، في

 حال تطبیق االتفاقیات كما یرغب األتراك، وقد أعادت هذه االتفاقیات األفضلیة إلى تركیا في عالقتها
 الخارجیة.

 وسوف تشرف روسیا على إبعاد الوحدات الكردیة عن الحدود التركیة حتى عمق 30 كم، وتسییر
 دوریات مشتركة ابتداًء من (23 تشرین األول 2019) بعمق 10 كم في مناطق شمال سوریا باستثناء
 القامشلي السوریة، التي أبقیت خارج العملیة لتفادي االشتباكات مع قوات الحكومة السوریة، وفقا لوزیر

 الخارجیة التركیة تشاویش أوغلو.

 ومن خالل بنود االتفاق تبدو المطالب التركیة قد تضمنتها، بأقل الكلف البشریة والمادیة والزمنیة، حیث
 تضمنت كلتا االتفاقیتین مقتضیات حمایة األمن القومي التركي، من خالل المنطقة اآلمنة، والتي حدد
 تطبیقها بین 120 ساعة بموجب االتفاقیة التركیة األمریكیة، و150 ساعة بموجب االتفاقیة التركیة

 الروسیة، وبموجبها أوقفت تركیا عملیة (نبع السالم) من أجل السماح بسحب وحدات حمایة الشعب من
 المنطقة اآلمنة.

 

 ثورة 1905 واالتجاهات السیاسیة في روسیا بعد 1905

 رایا دوناییفسكایا
 

 من كتاب "الماركسیة والحریة" (مؤسسة بوكمان، نیویورك 1958)

 لقد حطمت ثورة 1905 األطروحة الرهیبة القائلة بتخلف العمال، وعدم قدرتهم على بلوغ االشتراكیة
 دون مساعدة "الطلیعة". فالبرولیتاریا الروسیة "المتخلفة " تجاوزت كثیرا من خالل أدائها األطروحات

 األكثر جرأة عند منظري الطلیعة. وقد هتف لینین بظهور "الجماهیر كقوة"، بینما أعلن بكتابه
 "ماالعمل؟" في 1902: بأن العمال ال یمكنهم بواسطة الحماس وحده سوى الوصول إلى الوعي النقابي؛
 فكتب سنة 1905 "إن الطبقة العاملة تعتبر فطریا وتلقائیا اشتراكیة دیموقراطیة" بعدما كان قد كتب في



1902 بأن االشتراكیة ال یمكنها إال أن تكون مستوردة من خارج نضال طبقة البرولیتاریا، أكد في
 1905 على أن "الظروف التي تعیش فیها البرولیتاریا داخل مجتمع رأسمالي، تجعل العمال یتطلعون

  إلى االشتراكیة، وفي جمیع المراحل األولى للحركة یلتحقون تلقائیا وبحماس بالحزب االشتراكي ".

 غیر أن لینین في 1902 أراد أن یكون الحزب عبارة عن تجمع مغلق، یتشكل من عدد قلیل من
 األعضاء یتم اختیارهم وفق معاییر صارمة جدًا، وكان في 1905 یرى وجوب إدماج العمال "بعشرات

 اآلالف في صفوف تنظیم الحزب". إن هزیمة الثورة أعقبتها مرحلة من القمع تعتبر األكثر قتامة في
 التاریخ حتى ذلك الوقت. وعلى مستوى التنظیم، كان من الواجب العمل من جدید في السریة على شكل

 مجموعات صغیرة مؤطرة بشكل عتید، الشيء الذي یدفع إلى االعتقاد، إلى حد ما، أن لینین عاد إلى
 أطروحة الطلیعة التي وضعها في 1902، كما یشهد كذلك بعجزه عن التمییز بین الشروط الموضوعیة

 التي یعیش في إطارها كل تجمع دیموقراطي مرغما على االشتغال تحت قمع النظام القیصري، وبین
 الطموحات واألهداف التي تحرك المجموعة الماركسیة، وتساعدها على االستمرار في عملها في ظل

 الظروف غیر المالئمة، الشيء الذي جعله مقتنعا بأنهم كانوا یعرفون كیف ینضمون وفي الوقت المناسب
  إلى العمال أثناء الثورة.

 وقد أرغمت البرولیتاریا على اكتشاف طریقتها لكي تثبت خصوصیتها، وهي النشاط الثوري؛ فالهجوم
 البشع للطبقة الرأسمالیة، وانسجام المثقفین مع الضرورات الموضوعیة للطبقة الخصم هو الذي یدفع إلى
 كل ذلك. فمنذ نشأته خالل الثورة الفرنسیة الكبرى، اكتشف عامل المصنع بأن نمط تفكیره البرولیتاري
 یمر عبر نشاطه الذاتي. وعند منعطف القرن استطاع أن یجسد ذلك من خالل العمل السیاسي؛ أي على
 مستوى الحزب. وهذا ما كان یمثله الحزب االشتراكي الدیموقراطي األلماني، واألممیة الثانیة على ما

 یبدو. وعندما تصدى لینین لالقتصادیین معلنا بجرأة أنه یعارض العمل االقتصادي، ویؤید الممارسة
 السیاسیة بالنسبة إلى الحزب، حیث یتبین أنه في تقلید كبیر للحزب االشتراكي الدیموقراطي، بمعنى أنه
 في تقلید تام للماركسیة القائمة، لكن ذلك في الحقیقة یتشابه إلى حد ما، مع إعالن متأخر، إذ ال مناص

 من تكراره، فقط، ألن الوضع في روسیا كان متأخرا.

 إال أنه في روسیا حیث یوجد هذا التأخر كانت جمیع النقابات مستقلة أو باألحرى كان كل حزب سیاسي
 ماركسي ممنوعا، فاستلزمت الممارسة السیاسیة بالضرورة اللجوء إلى العمل السري الالبرلماني. وهذا

 ما غیر المسألة بشكل مفاجئ. وعلى غرار شخص عادي، یتصرف العبقري في الغالب بطریقة غیر
 واعیة، مدفوعا بقوى جبارة وموضوعیة، وباندفاعات جدیدة نقلت إلیه عبر الشرائح العمیقة للساكنة.

 هكذا یتوجه لینین وبطریقة تجریبیة نحو بناء حزب ماركسي في ظل الظروف الروسیة. في سنة 1902
 لم یحقق لینین سوى صیغة النظریة التي تعبر عن المجهودات الفطریة، وعن الحاجة األولیة. ویبقى
 الوضع الجدید الذي تمتعض منه البرولیتاریا، هو استئناف العمل السیاسي لمعرفة النشاط الثوري إن

 صح التعبیر، ولیس الظاهرة البرلمانیة. لقد حملت الطبقة العاملة على عاتقها مهمة تفجیر ثورة 1905،
  وهو الشيء الذي لم یستطع لینین مالحظته في 1902 عندما ألف كتابه "ما العمل؟".

 كان یجب على لینین أال ینسى هذا الدرس، وذلك على عكس العدید من المثقفین اآلخرین الذین لجأوا
 بتأثیر من الثورة المضادة، إلى البحث عن اإلله في إطار "التیار التطهیري". وقد رد لینین مثل ذلك



 مستعمال ما توفر لدیه من أسلحة؛ على أنه من خالل تحلیله العمیق الذي یتمثل في المادیة ونظریة نقد
 قیمة العلم، أو من خالل تلك المتعمقة والصارمة التي تخص العالقة بین االتجاهات السیاسیة والحركة

 الموضوعیة، حافظ على موقف متشدد. في 1910 قام بتلخیص المدلول التاریخي للنضال في إطار
 الحزب في روسیا، وكان یعارض تصریح تروتسكي الذي یقول إنه: "من الوهم االعتقاد أن انشقاق

 المناشفة والبالشفة له جذور في أعماق البرولیتاریا "؛ ذلك أن جوهر المسألة ال یقف عند هذا الحد؛ ف
 "فلسفة التاریخ" عند تروتسكي تتلخص في تحلیله لالختالفات المعارضة لهذین االتجاهین (مما یبین أنه

  لم یكن منتمیا إلى أي منهما).

 أكد تروتسكي على أن كل ذلك ما هو إال "نضال من أجل كسب النفوذ على البرولیتاریا التي یعوزها
 النضج السیاسي". فأجاب لینین "ذلك نموذج للجمل الطنانة، والجوفاء حیث التفوق فیها لصدیقنا

 تروتسكي. في الواقع یجب البحث عن أصول التباین واالختالف بین المناشفة والبالشفة لیس فقط على
 مستوى "أعماق البرولیتاریا"، لكن على مستوى المضمون االقتصادي للثورة الروسیة. وبإنكار هذا

 المضمون لم تتح لمارتوف وتروتسكي إمكانیة إدراك المدلول التاریخي للنضال داخل الحزب في
 روسیا. وال یتعلق األمر بمعرفة ما إذا كانت العبارات النظریة حول هذه الختالفات تتحدد في نعم أو ال،
 والتي تخترق "بشكل عمیق "هذه الشریحة أو تلك من البرولیتاریا.ویبقى جوهر المسألة هو أن الشروط
 االقتصادیة لثورة 1905 كان لها دور في إثارة العداء بین البرولیتاریا والبورجوازیة اللیبرالیة، وذلك

 لیس فقط بسبب قضیة تحسین وضعیة العمال، لكن كذلك بسبب المسألة الزراعیة، وبسبب جمیع القضایا
 السیاسیة للثورة، إلخ. إن الحدیث حول نضال مختلف االتجاهات في الثورة الروسیة مع وسم كل منها ب

 "الطائفیة" أو "الالثقافة"، إلخ، باإلضافة إلى الصمت تجاه المصالح االقتصادیة للبرولیتاریا،
 والبورجوازیة اللیبرالیة، والفالحین الدیموقراطیین، یماثل النزول إلى مستوى الصحفیین من العیار

  األدنى".

 وقد الذ الكثیرون بالفرار على إثر أول ضربة من قبل الثورة المضادة؛ منهم بالشفة ومناشفه، وخصوم
 الفروع أو النظام البرلماني، بینما بالمقابل لذلك لم یزدد لینین إال خبرة وحنكة؛ حیث أنه انطالقا من

 مؤتمرات الثورة، انهمك في بناء أطروحات جدیدة على ضوء األحداث، ومنذ ذلك الحین أصبح التصور
 القائم على أساس أن البورجوازیة اللیبرالیة یمكنها االضطالع بدور فعال في السیر نحو التقدم، ما هو

 سوى ضرب من الوهم، بل هو، أكثر من ذلك، نوع من الرجعیة. إن دور البرولیتاریا وعالقتها
 بالفالحین هو ما یتوجب أن نخلص إلیه بشكل دقیق وواضح. وهو ما أسماه لینین "الدیكتاتوریة

 الدیموقراطیة الثوریة للبرولیتاریا وللفالحین ". من جهتهم یؤكد المناشفة على أنه بعدما كان األمر یتعلق
 بالثورة البورجوازیة، فإن البورجوازیة هي التي كان یرجع إلیها أمر اإلدارة والتسییر. وبالنسبة إلى

 لینین، لیست فقط هذه األطروحات "العملیة " هي التي ال قیمة لها، بل كذلك الشأن بالنسبة إلى "الثورة
  الدائمة " عند تروتسكي.

 فحسب هذه النظریة، ال تتوقف الثورة عند الطور البورجوازي، لكنها تذهب مباشرة حتى تبلغ
 االشتراكیة، وحتى تصل إلى "دیكتاتوریة البرولیتاریا". بینما یقول لینین بأن المسألة لیست هي دور

 البرولیتاریا في الثورة االشتراكیة، لكنه دورها في الثورة البورجوازیة في بلد فالحي باألساس "إن كل



 من أراد الوصول إلى االشتراكیة عبر طریق آخر غیر طریق الدیموقراطیة السیاسیة، فهو محكوم علیه
 باالصطدام مع نتائج عكسیة ورجعیة سواء على المستوى االقتصادي أو السیاسي".

 وكتب یقول بأن من ینكر أن المضمون االقتصادي للثورة بروسیا كان بورجوازیا، فإنه یوالي
 البورجوازیة .ومن یجهل عن علم بأن المنهج لن یكون في أقله سو ى منهجا برولیتاریا، فإنه عاجز عن
 التعریف بعالقة الحزب الماركسي بالحركة الثوریة. كما أن كل من ال یدرك بأن الثورة ال یمكن إال أن

 تكون حركة دیموقراطیة تشمل المالیین من الناس، لها من المدى والحمولة والعمق ما یجعل
 البورجوازیة تتخبط في عجز مطلق، فإنه حینها یحكم على الحزب بالعزلة، وعلى الثورة بالفشل

والهزیمة. إن ثورة 1905 والثورة المضادة التي تلتها، قد هیأتا الجماهیر الروسیة إلنجاح ثورة 1917
 ، وهذبتا من فكر لینین؛ فظل دوما إلى جانب الجماهیر الروسیة، وأصبح ال یتصور أبدا أن الحزب هو

 بمثابة نخبة بالمعنى المعاصر للكلمة.

 

 سلسلة قادة األحزاب الشیوعیة العربیة: التجاني الطیب بابكر
 

 التجاني الطیب من موالید مدینة شندي شمال الخرطوم العام 1927، والده الطیب بابكر من قادة ثوار
 1924 ضد االنكلیز. تلقى تعلیمه األولي بمدینة شندي واألوسط والثانوي بأم درمان. ذهب إلى مصر
 طلبا للتعلیم الجامعي مع عبد الخالق محجوب والجنید علي عمر وعبد الرحمن عبد الرحیم الوسیلة. 

 التجاني من مؤسسي الحزب الشیوعي السوداني الذي تأسس في أغسطس 1946 باسم "الحركة
 السودانیة للتحرر الوطني -حستو" (أصبح االسم: الحزب الشیوعي السوداني عام 1956)، حیث ساهم

 التجاني في تأسیس الحلقات األولى للحزب وفي تأسیس اتحاد الطالب السودانیین بمصر، وبسبب نشاطه
 السیاسي تعرض لالعتقال والتعذیب في السجون المصریة، واإلبعاد من مصر قبل أن یكمل دراسته في
 األدب االنكلیزي بجامعة القاهرة. وبعد عودته للسودان عمل لفترة معلما في مدرسة األحفاد الوسطى،
 وساهم في تأسیس اتحاد معلمي المدارس األهلیة، وبعد ذلك تفرغ للحزب في اوائل خمسینیات القرن

 الماضي.

 وساهم بنشاط في المؤتمر التداولي لكادر الحزب الذي عقد عام 1949 والذي صحح مسار الحزب
 وأرسى الدیمقراطیة فیه، ومهد الطریق لعقد المؤتمر األول للحزب في أكتوبر 1950، والذي قدم فیه

 ألول مرة تقاریر سیاسیة وتنظیمیة وأجیز دستور الحزب الذي تطور فیما بعد، وتم انتخاب لجنة
 مركزیة. وقف التجاني مع وحدة الحزب في الصراع الداخلي والذي حسمه المؤتمر الثاني في أكتوبر

 1951 لمصلحة وجود الحزب المستقل بدًال أن یكون جناحًا یساریًا في األحزاب االتحادیة، وتأكید
  طبیعته الطبقیة ومنهجه الماركسي المستند الى واقع السودان.

 وبعد المؤتمر الثاني نشب االنقسام ضد مجموعة عوض عبد الرازق، وكان التجاني من الذین دافعوا عن
 وحدة الحزب في كل الصراعات الداخلیة واالنقسامات التي نشبت فیه في أغسطس 1964، ضد



 مجموعة أحمد الشامي ذات االتجاه الماوي الموالیة للصین (في فترة الخالف السوفیاتي-الصیني)، وفي
 سبتمبر 1970 (ضد جناح معاویة ابراهیم - أحمد سلیمان، الذي والى نظام النمیري واستقطب قیادات

 وكوادر حزبیة)، وفي مایو 1994 (ضد آراء الخاتم عدالن القیادي بالحزب الذي دعا للتخلي عن
 الماركسیة وتغییر اسم الحزب)، وساهم في هزیمة األفكار التي طالبت بتصفیة وحل الحزب الشیوعي

 والتخلي عن طبیعته الطبقیة ومنهجه الماركسي.

 قضى في السجون في الخمسینیات والثمانینیات، وظل مالحقًا وهو یقود مع آخرین (منهم محمد ابراهیم
 نقد) الحزب الشیوعي السوداني من الداخل السوداني لفترة 1971-1981، حتى اعتقل التجاني الطیب

 من قبل نظام النمیري وقدم للمحاكمة وظل في السجن حتى سقوط النمیري في یوم 6 إبریل 1985.
 ظل التجاني عضوًا منتخبًا في اللجنة المركزیة حوالي 60 عامًا منذ المؤتمر األول: أكتوبر 1950،

 والمؤتمر الثاني: اكتوبر 1951، والمؤتمر الثالث: فبرایر 1956، والمؤتمر الرابع: اكتوبر 1967،
  والمؤتمر الخامس: ینایر 2009.

 وفي نشاطه الحزبي شغل التجاني عدة مسؤولیات قیادیة في المكتب السیاسي وسكرتاریة اللجنة
 المركزیة، وفي مناطق عطبرة ومدیریة الخرطوم، وفي مكتب العالقات الخارجیة، ومكتب التعلیم

 الحزبي، ولجنة االنتخابات المركزیة، ومندوبًا للحزب في التجمع الوطني الدیمقراطي في القاهرة بعد
 انقالب 30 یونیو 1989، ومندوبًا للحزب في مجلة " قضایا السلم واالشتراكیة" التي كانت تصدر من

 براغ في الستینیات، وفي صحافة الحزب السریة والعلنیة: "اللواء األحمر" والتي تغیر اسمها إلى
 "المیدان" عام 1954 ورأس تحریرها، وبعد جریمة حل الحزب الشیوعي عام 1965 وطرد نوابه من

 البرلمان أسس التجاني صحیفة "الضیاء" عام 1968 ورأس تحریرها، كما أسهم في تأسیس مجلة "
 قضایا سودانیة" التي كانت تصدر في القاهرة في التسعینیات.

 وكانت له مساهمات أهمها مساهمته التي صدرت في مجلة الشیوعي العدد (150) بعنوان "تطور الخط
 الثوري للحزب"، وهي دراسة فیها مالحظات ناقدة لتطور الحزب ومعالم هامة في تاریخه، كما ساهم

 التجاني في صیاغة موقف الحزب من قضیة الجنوب، وشارك في أول لجنة كونها الحزب لدراسة
 مشكلة الجنوب في أوائل خمسینیات القرن الماضي، مع د. عز الدین علي عامر والشهید جوزیف قرنق،
 وتم تقدیم دراسة میدانیة للمشكلة ساعدت الحزب في دراسة المشكلة بذهن مفتوح، وتوصل الحزب الى

 شعار "الحكم الذاتي في إطار السودان الموحد"، وضرورة التنمیة المتوازنة، واالعتراف بالتنوع
  الثقافي، واحترام ثقافات ومعتقدات شعوب وقبائل الجنوب وحقها في استخدام لغاتها الخاصة في التعلیم.

 كما أسهم التجاني في توثیق مواقف الحزب حول قضیة الجنوب، وأصدر عدة وثائق وكتابات من
 صحیفة المیدان والتي صدرت في كتاب بعنوان "البحث عن السالم".

 كما ساهم التجاني في اصدار كتاب " ثورة شعب" مع عمر مصطفى المكي الذي وّثق توثیقًا جیدا
 ألحداث ووقائع ثورة اكتوبر 1964 ونضال مختلف الفئات واألحزاب حتى اندالع الثورة، وهو من

 المصادر المهمة لثورة أكتوبر 1964، كما ساهم التجاني في تنظیم وحفظ أرشیف الحزب في الخارج
 حتى یكون متاحا للباحثین والدارسین، وظل متابعًا لذلك في "لجنة التوثیق" رغم مرضه.



 توفي التجاني الطیب في عام 2011.

 

 ماذا یقول القانون الدولي اإلنساني بشأن الحرمان من الحّریة؟
 

 یحمي القانون الدولي اإلنساني جمیع أولئك الذین یشاركون أو الذین كّفوا عن المشاركة في األعمال
 العدائیة، وباإلضافة إلى الحمایة العامة التي توفَّر لألشخاص العاجزین عن القتال، یقدِّم القانون الدولي

 اإلنساني حمایة محّددة لألشخاص المحرومین من حریتهم. وتتنّوع هذه األحكام حسب نوع النزاع
 المسّلح المعني وحسب حالة الشخص المحتجز.

  أسرى الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة أسرى الحرب هم مقاتلون جرى أسرهم. ولیس اعتقالهم
 شكال من أشكال العقوبة، بل هو وسیلة لمنع مشاركتهم مستقبًال في النزاع. ویجب إطالق سراحهم

 وإعادتهم إلى الوطن دون إبطاء بعد توقُّف األعمال العدائیة الفعلیة. ویجوز للدولة الحاجزة محاكمة
 واحتجاز هؤالء بسبب جرائم الحرب التي ربما ارتكبها هؤالء أو النتهاكات أخرى للقانون الدولي

 اإلنساني، ولكن لیس لمجرد كونهم قد شاركوا بشكل مباشر في األعمال العدائیة. ویجب معاملة أسرى
 الحرب معاملة إنسانیة في جمیع الظروف. ویحمي القانون الدولي اإلنساني هؤالء من أعمال العنف
 وكذلك من الترهیب واإلهانات وفضول الجماهیر. ویحق لهؤالء احترام حیاتهم وكرامتهم وحقوقهم

 الشخصیة ومعتقداتهم السیاسیة والدینیة وغیرها. ویضع القانون الدولي اإلنساني الحدود الدنیا لشروط
 االحتجاز بالتفصیل، ویتناول مسائل مثل اإلیواء والغذاء والملبس والنظافة العامة والرعایة الطبیة.

 إضافة إلى ذلك، یحق ألسرى الحرب تبادل األخبار مع أسرهم.

 المعتقلون المدنیون في النزاعات المسلحة الدولیة یجوز لطرف ما في النزاع إخضاع المدنیین لالعتقال
 إذا كان هناك ما یبرر ذلك ألسباب أمنیة قهریة. وُیَعّد االعتقال أحد تدابیر األمن، وال یجوز استخدامه

 كشكل من أشكال العقاب. وهذا یعني أن أي معَتقل یجب اإلفراج عنه في أسرع وقت تزول فیه األسباب
 التي استلزمت اعتقاله. وفیما یتعّلق بالضمانات اإلجرائیة، یجب إبالغ المعَتقل المدني بأسباب اعتقاله

 ویجب أن یكون قادرًا على الحصول على إعادة النظر في القرار في أقرب وقت ممكن من ِقَبل محكمة
 أو هیئة إداریة. وإذا ظل القرار على حاله، یجب أن تتم مراجعته دوریا وعلى األقل مرتین في السنة.
 وُتعَتبر شروط ع الج واحتجاز المعتقلین المدنیین مماثلة لتلك التي تخص أسرى الحرب ویجب معاملة

 المعَتقلین المدنیین معاملة إنسانیة في جمیع الظروف. والقانون الدولي اإلنساني یحمیهم من جمیع أعمال
  العنف، وكذلك من الترهیب واإلهانات، وفضول الجماهیر.

 ویحق لهم احترام حیاتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصي ومعتقداتهم السیاسیة والدینیة وغیرها. ویحدِّد
 القانون الدولي اإلنساني أیضًا الشروط لدنیا لالحتجاز بحیث تغّطي قضایا مثل السكن والمأكل والملبس
 والنظافة والرعایة الطبیة. ویجب أن ُیسَمح للمعتقلین المدنیین بتبادل األخبار مع عائالتهم. األشخاص

 المحرومون من حریتهم في النزاعات المسلحة غیر الدولیة تنّص المادة 3 المشَتَركة على أن األشخاص



 المحتجزین في سیاق نزاعات مسلحة غیر دولیة یجب معاملتهم في جمیع األحوال معاملة إنسانیة، دون
 أي تمییز ضار. كما تنّص على إجراء محاكمات عادلة تكفل جمیع الضمانات القضائیة األساسیة. وهذه

  المادة المشتركة تكّملها المواد 4 و5 و6 من البروتوكول اإلضافي الثاني.

 وتتضّمن هذه األحكام: 1(الضمانات األساسیة) على سبیل المثال حظر العنف ضد الحیاة والصحة و/ أو
 الرفاه البدني أو العقلي لألشخاص؛ 2(حمایة محّددة لألشخاص الذین ُقیِّدت حریتهم، سواء كانوا ُمعتقلین
 أو محتجزین، ألسباب تتعّلق بالنزاع المسّلح) على سبیل المثال یجب احتجاز النساء في أماكن منفصلة

 عن أولئك الرجال ویجب أن یخضعوا لإلشراف المباشر للنساء ولیس للرجال؛) 3(حمایة األشخاص
 الذین یواجهون المحاكمة والمعاَقبة ألفعال إجرامیة تتصل بالنزاع المسّلح. ویجدر بالذكر أن هذه

 األحكام، ُتعَتبر بنفس الطریقة مثل المادة 3 المشتركة، ُملِزمة أیضًا للدول والجماعات المسّلحة المنظمة
 غیر الدول. كما أن البروتوكول اإلضافي الثاني، مثل المادة المشتركة 3، ال یكفل وضعًا خاصًا ألفراد
 القوات المسلحة أو للجماعات المسلحة التي وقعت في قبضة العدو. ولیس هناك وضع ألسرى الحرب

 في النزاعات المسلحة غیر الدولیة.) (. وهذا هو السبب في أن األحكام المنشئة للضمانات الدنیا
  لألشخاص المحرومین من حریتهم ُتعَتبر مهمة على هذا النحو.

 وُتعَتبر الحمایة الممنوحة لألشخاص المحرومین من حریتهم أقل تفصیال ووضوحا في النزاعات
 المسلحة غیر الدولیة من النزاعات المسلحة الدولیة؛ وُتعَتبر أحكام القانون الدولي اإلنساني في الحالة
 األخیرة أیضًا أكثر عددًا. وعلى سبیل المثال، القواعد بشأن األحوال المادیة لالحتجاز أثناء النزاعات
 المسلحة غیر الدولیة لیست على قدر من التفاصیل؛ وُتعَتبر الضمانات اإلجرائیة للمعتقلین أیضًا غیر

 موجودة. ولهذه األسباب، جرى تحدید الحمایة لألشخاص المحرومین من حریتهم في النزاعات المسلحة
 غیر الدولیة من ِقَبل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر باعتبار هذا مجاًال ینبغي فیه تعزیز القانون. الشكالن

 الرئیسیان لالحتجاز طویل األجل في النزاعات المسلحة هما االعتقال، أي االحتجاز اإلداري ألسباب
 أمنیة، واالحتجاز ألغراض اإلجراءات الجنائیة. - االعتقال هو مصطلح ُیستخَدم في القانون الدولي

 اإلنساني لإلشارة إلى احتجاز شخص ُیعتقد أنه یشّكل خطرًا جسیما على أمن السلطة الحاجزة، دون النّیة
 في توجیه اتهامات جنائیة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موقعنا على اإلنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

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