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 كانت الحیاة السیاسیة السوریة، البادئة منذ عام 1918، األكثر تولیدًا عند العرب للمفكرین السیاسیین:

ب في آذار 1920  1- الشیخ رشید رضا، الذي تولى رئاسة جلسة  المؤتمر السوري العام الذي نصَّ
 األمیر فیصل بن الحسین ملكًا على سوریة، وهو أستاذ أبو األصولیة اإلخوانیة حسن البنا، وأستاذ أبو

 السلفیة محب الدین الخطیب.

 2- ساطع الحصري، وزیر التربیة في حكومة الملك فیصل، وهو أبو الفكر القومي العربي في مرحلة
 ما بعد العثمانیین.

 3- میشال عفلق.

 4- الشیخ مصطفى السباعي.

 5- یاسین الحافظ.

 6- إلیاس مرقص.

 كما أفرزت الحیاة السیاسیة السوریة شخصیات سیاسیة كانت تأثیراتها متخطیة للحدود السوریة:

 1- سعد اهللا الجابري الذي كانت تأثیراته كبیرة في لبنان وبخاصة على ریاض الصلح.

 2- عبد الرحمن الشهبندر الذي قدم فكرًا لیبرالیًا علمانیًا في بیئة دمشقیة محافظة مما أدى الغتیاله في
  عیادته بدمشق عام 1940.

 3- میشال عفلق وصالح البیطار وأكرم الحوراني حیث كان حزب البعث من دمشق یقود تنظیمات
 قطریة تمتد من الخلیج إلى المحیط ومن دمشق إلى عدن.

 4- خالد بكداش الذي كانت تأثیراته ممتدة إلى الشیوعیین العراقیین واألردنیین واللبنانیین.

 5- یاسین الحافظ من خالل «حزب العمال الثوري العربي» الذي كانت تأثیراته ممتدة إلى العراق
 ولبنان منذ تأسیسه عام 1965.
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 أیضًا، أفرزت الحیاة السیاسیة السوریة شخصیات كانت متمیزة بمهاراتها السیاسیة بالقیاس عربیًا، سواء

 كانت في السلطة أو المعارضة: 1- خالد بكداش، 2- أكرم الحوراني، 3- رشدي الكیخیا، 4- فارس
 الخوري، 5- خالد العظم، 6- صالح جدید، 7- حافظ األسد، 8- جمال األتاسي، 9- یوسف الفیصل،

  10- ریاض الترك، 11- علي صدر الدین البیانوني.

 كذلك أفرزت الحیاة السیاسیة السوریة تأسیسات غیر مسبوقة عربیًا:

 1- انفتاح عروبیین بعثیین على الماركسیة من خالل تجربة «حزب العمال الثوري العربي» عام
.1965  

  2- انفتاح ناصري على الماركسیة، مثل الدكتور جمال األتاسي منذ عام 1968.

 3- تجربة الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) منذ 1972 حیث مثَّلت أول تمرد شیوعي
 عربي على سلطة المركز السوفیاتي، وأول محاولة النفتاح شیوعي عربي على البیئة العروبیة ــ

 السوریة المحلیة وعلى قضیتي «الوحدة العربیة» و«فلسطین»، وأول تجربة حزبیة یساریة سوریة
 وعربیة تعید االنفتاح عبر وثائق مؤتمر الحزب الخامس في كانون أول 1978 على «مفهوم

 الدیمقراطیة» بمعناه البرجوازي بعد أن كان الجمیع، من الیساریین الماركسیین والعروبیین، یسبحون
 في بحار «دیكتاتوریة البرولیتاریا» و «الدیموقراطیة الثوریة» و «الدیمقراطیة الشعبیة» لعقود خلت.

 كانت المعارضة السوریة التي تبلورت ضد السلطة منذ التدخل السوري العسكري في لبنان في حزیران
 1976 حصیلة التقاء أحزاب مختلفة: الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، حزب االتحاد

 االشتراكي بزعامة الدكتور جمال األتاسي، حركة االشتراكیین العرب بزعامة أكرم الحوراني، حزب
 العمال الثوري العربي، حركة 23 شباط التي تابعت تجربة البعث بزعامة صالح جدید بعد سقوط

 سلطتها یوم 16 تشرین ثاني 1970، حیث بدأ لقاء هذه األحزاب والحركات الخمس منذ عام 1976 ثم
 تبلور في كانون أول 1979 عبر التوقیع على «میثاق التجمع الوطني الدیمقراطي» قبل أن یصدر بیانه

  السیاسي األول یوم 18 آذار 1980.

 كان هذا اللقاء هو البلورة الكیانیة والبرنامجیة األولى للمعارضة السوریة لسلطة ما بعد 16 تشرین ثاني
 1970. في شهر آب 1976 تشكلت «رابطة العمل الشیوعي في سوریة» قبل أن تتحول في آب
 1981 إلى «حزب العمل الشیوعي»، وقد مثلت تجربة متمیزة عربیًا، مثل تجربة «منظمة العمل

 الشیوعي» في لبنان و«الحزب االشتراكي» الیمني، على تحول عروبیین باتجاه الماركسیة أتت قیاداتهم
  بمعظمها من رحم «بعث 23 شباط» و «حركة القومیین العرب» و «حركة االشتراكیین العرب».

 في صیف 1979 دخلت جماعة «اإلخوان المسلمین» بفصائلها الثالثة: «تنظیم الطلیعة» الذي قام
 بمجزرة مدرسة المدفعیة في حلب یوم 16 حزیران 1979، وهو متأثر بأفكار سید قطب، و «التنظیم
 العام» الذي یتبع «مكتب اإلرشاد العالمي» في القاهرة، و «تنظیم الطالئع االسالمیة» بزعامة عصام
 العطار، في صدام عسكري ــ سیاسي مع السلطة، قبل أن تتوحد هذه الفصائل في كانون أول 1980

 وتشكل "قیادة الوفاق".
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 في مرحلة المعارضة السوریة لفترة حزیران 1976 ــ نهایة شباط 1982عند ما بدأ صیام المجتمع
 السوري عن السیاسة لما قادت هزیمة «اإلخوان المسلمین» العسكریة في حماة أمام السلطة إلى انتصار

 أمني للسلطة أتبعته (وسبقته بضربة خریف 1980 للحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي)
 بضرب «حزب العمل الشیوعي» في آذار 1982 وصوًال إلى الضربة الكبرى لهذا الحزب في آب ــ

 أیلول 1987، وبضرب «بعث 23 شباط» في أیار 1982 - یالحظ أن رسم السیاسات عند
 المعارضین كان ینطلق من برامج ومن استراتیجیات وتكتیكات وأن الحركة العملیة السیاسیة كانت تبنى

 من خالل هذه األقانیم الثالث وعبر قیاس التوازنات والممكنات، وقد كانت تلك األقانیم الثالث تمسك
 مسطرة التوازنات والممكنات لقیاس ارتفاعها أو نزولها كما جرى منذ نیسان - حزیران 1980 لما رأى
 الدكتور جمال األتاسي، وأیضًا الدكتور أحمد فایز الفواز من قیادة الحزب الشیوعي (المكتب السیاسي)،

 بأن التوازنات قد بدأت تمیل لمصلحة السلطة وأن من الضروري تخفیف النبرة المعارضة عند
 «التجمع» وتقدیم تنازالت تكتیكیة، مثل إدانة عنف «االخوان» المسلح بدل تكتیك «السكوت عنه»، فیما

  كان رأي األستاذ ریاض الترك معاكسًا لهما.

 في مرحلة ما بعد شباط 1982، مع الصیام السكوتي للمجتمع السوري عن السیاسة مع انتصار السلطة
 األمني على «اإلخوان» وضربها لباقي فصائل المعارضة السوریة، أصبحت المعارضة في وضعیة
 «بقایا أحزاب» وقد أصبحت هي وقیاداتها وكوادرها وأعضائها، سواء المالحقون أمنیًا أو السریون

 والمسجونون والمنفیون، في وضعیة السمك خارج الماء. منذ كانون أول 1989 برزت أسالیب جدیدة
 عند المعارضین في «التجمع»، بتأثیر الدكتور األتاسي وقیادة ما بعد یوم 5 أیلول 1987 للحزب

 الشیوعي-المكتب السیاسي: طرح استراتیجیة اصالحیة بدل االستراتیجیة التغییریة التي كانت مطروحة
 في میثاق وبیان «التجمع». التكتیك هو الحفاظ على النفس وتفادي الضربات األمنیة ولو كان ذلك عبر
 تقدیم بعض التنازالت، مثل تأیید «مؤتمر مدرید» في افتتاحیة جریدة «الموقف الدیمقراطي» للعدد 6

 الصادر في أوائل تشرین ثاني 1991 ولو بصیغة متحفظة كان فیها انتقال أول عند المعارضة السوریة
 من رفض «التسویة مع اسرائیل» إلى وضع آخر، حیث أن «النهج المعارض في هذه المرحلة

 والحساسة ینبغي أن یتقارب في جانبه السیاسي لیتعامل أكثر مع معطیات الواقع... وأال یستند فقط إلى
  المبادئ والنظریات المجردة والمواقف السلبیة الرافضة» (ص6).

 في المقابل بین شباط 1991 تاریخ أول عدد من «الموقف الدیمقراطي» وحتى یوم وفاة الرئیس حافظ
 األسد في 10 حزیران 2000 یالحظ افتقاد الجریدة الناطقة للتجمع إلى سیاسة المعارضة الجبهیة

 للسلطة ومداراتها وابتعادها من المواقف الصدامیة. كان رأي الدكتور جمال األتاسي، وفق رسالة بعثها
 في تموز 1993 لسجناء أحزاب «التجمع» في القسم السیاسي لسجن عدرا، أن یتم "تفادي الصدام.

 التركیز على فتح كوات في جدار القمع، والتخلي عن االستراتیجیة التغییریة لصالح استراتیجیة
 اصالحیة".

 كانت مرحلة ما بعد 10 حزیران 2000 جدیدة عند المعارضة: لم یعد هناك بناء لبرامج واستراتیجیات
 وتكتیكات وقیاسها بالتوازنات والممكنات كما في مرحلتي 1976-1982 و 1989-2000، بل بناء
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 السیاسات من خالل «داللة اآلخر» عبر المراهنة علیه: المراهنة على «التیار اإلصالحي» في العهد
  الجدید.

 بعد سقوط بغداد یوم 9 نیسان 2003 التحول عند المراهنین أنفسهم تقریبًا على «اصالحیي العهد
 الجدید» إلى المراهنة على «ریاح غربیة ستهب على دمشق» مثل التي هبت على بغداد، وقد تبلور هذا
 أكثر بعد صدام واشنطن ودمشق في بالد األرز في ربیع 2005، وقد كانت والدة «اعالن دمشق» في

 16 تشرین أول 2005 محاولة لترجمة سوریة لما فعلته جماعة 14 آذار في بیروت قبل أشهر من ذلك
  وبأن ما جرى في بیروت آنذاك سیكون له ترجمات في دمشق.

 لم تكن واشنطن كما أوضحت تصریحات أمیركیة ترید أكثر من «تغییر سیاسات السلطة السوریة»
 وبالذات في العراق ولیس «تغییر النظام»، لذلك اصطدم «اعالن دمشق» بالحائط، ولكنه لم یتعلم شیئًا،

 لهذا رأیناه یستمر في سیاسة «بناء السیاسات بداللة اآلخر» نفسها، ولكن باالنتقال من موقع التشدد
 المعارض إلى االعتدال كما حصل في بیان 5 أیلول 2008 المراهن على أن انفتاح ساركوزي على

 دمشق یمكن أن یخفف من الضغط على المعارضین السوریین أو أن یؤدي إلى «انفتاح داخلي»، وهو
 ما رأیناه أیضًا تجاه أوباما في تصریح لوكالة «رویترز» یوم 31 أیار 2009 من قبل األستاذ ریاض

 الترك لما رأى بأن «جهود الوالیات المتحدة لتحسین الروابط مع دمشق ربما تخدم اإلصالح
 الدیمقراطي".

 وأظهرت مرحلة ما بعد 10 حزیران 2000 انخفاض مستوى نوعي عند المعارضة السوریة، بعیدًا
 عن بناء السیاسة وفق منطق حرفة السیاسة، حیث تبنى السیاسات ببرنامجها واستراتیجیتها وتكتیكاتها
 من خالل التوازنات والممكنات ولیس بأن ترسم السیاسات من خالل ما «نقرأه عند اآلخر» وأن تبنى

 رهانات تحدد الحركة واألهداف من خالل تلك القراءة التي غالبًا ما تكون رغبویة ولیست واقعیة. أیضًا
 كان أحد عالمات هذا االنخفاض في المستوى سرعة تحول یساریین ماركسیین وشیوعیین نحو

 «اللیبرالیة الجدیدة» لیس عبر عملیة فكریة یتم االنتقال عبرها من موقع فكري- سیاسي إلى آخر وإنما
 من خالل خلع قمیص واستبداله بآخر على عجل من خالل مراهنة على أن ما جرى في بغداد 9 نیسان
 2003 ستكون له ترجمات في دمشق لیكون «الفكر» صدى للسیاسة ولیس العكس ومن دون أن یكون

 لهذا الفكر قوام نظري واضح المعالم والحدود.

 یمكن تفسیر انخفاض المستوى هذا ببعد المعارضة السوریة من الماء االجتماعي طوال مرحلة  ما بعد
 شهر شباط 1982 وبالتالي عملیًا من عدم وجودها الفعلي في ملعب السیاسة ما جعلها مثل العب كرة

 القدم لما یفقد لیاقته ومهاراته بحكم ابتعاده المدید من الملعب. كانت بعض عالمات هذا االنخفاض قد
 ظهرت في التسعینیات ولكن لم یكن هذا مستفحًال كما في العشریة األولى من القرن الجدید. لوحظ أیضًا
 مع هذا االنخفاض، وبخاصة منذ عام 2004، ضعف الكثیر من المعارضین أمام المال والعروض التي

 بدأ یقدمها الغرب األوروبي-األمیركي، وقد كان هناك افساد غربي مقصود للمعارضین السوریین من
 أجل شراء «نخبة» تمامًا كما جرى مع المعارضة العراقیة في مرحلة ما بعد حرب 1991، وقد كان

 الكثیر من المعارضین السوریین یفوقون أشباههم العراقیین في القابلیة للشراء وبأسعار أرخص.
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 عندما قام المجتمع السوري، معارضة ومواالة ومترددین، بكسر صیامه عن السیاسة مع انفجار األزمة
 السوریة منذ درعا 18 آذار 2011 بعد صیام استغرق تسعًا وعشرین سنة، بان مقدار انخفاض مستوى

 المعارضة السوریة، والتي كانت أسوأ معارضة من حیث مستوى األداء والنتائج بالقیاس إلى
 المعارضات في البلدان العربیة األربعة التي انفجرت بلدانها أیضًا في تلك الفترة: تونس ومصر والیمن

 ولیبیا. كان هناك حراك عفوي حاول المعارضون مالقاته. لم یضعوا له برنامج واستراتیجیات وتكتیكات
 وفق التوازنات والممكنات، بل قاموا بعزف معزوفة «الشعب یرید» وطبقوا مقولة «ما یطلبه

 الجمهور»، فیما كان الشعب السوري مقسومًا، وما زال، إلى ثالثة أثالث: مواالة ومعارضة ومترددون.

 لم یكن المعارضون القدماء في مقدمة الحراك بل فئة جدیدة من الشباب بال خبرة وال معرفة بالسیاسة،
 وقد فرضوا على المعارضین القدماء السیر وراء شعاراتهم، وقد رأى األخیرون بغالبیتهم العظمى  أن ال

 مناص لهم من ذلك، واقتصر دورهم على قولبة هذه الشعارات وتحویلها إلى بیانات ولم تصل إلى
 مستوى البرنامج واالستراتیجیات والتكتیكات ومن ثم قیاسها بالتوازنات والممكنات. رأینا القفزات خالل

 ستة أشهر وراء «الحراك» من مطالب «اصالحیة» إلى «تغییریة» ثم إلى شعار «اسقاط النظام».
 وعندما بان العجز عن ذلك كان أغلب المعارضین محبذین لـ «خیار العنف المعارض» ثم «طلب

  التدخل العسكري الخارجي».

 لم یستغرق المرور بهذه القفزات الخمس أكثر من تسعة أشهر فاصلة بین درعا ونهایة عام 2011. وقد
 كان «المجلس الوطني السوري»، المعلن تشكیله یوم 2 تشرین أول 2011 بمكوناته من «اإلخوان

 المسلمون» و «اعالن دمشق» و «شباب الحراك»، تجسیدًا لهذه القفزات الخمس قبل والدته وبعدها.
 كانت «هیئة التنسیق»، المؤسسة منذ 25 حزیران 2011 والتي طرحت «التسویة التاریخیة»

 والالءات الثالث للتدخل الخارجي وللعنف وللطائفیة، معزولة وضعیفة شعبیًا، ولم ترفع رأسها إال منذ
 عام 2014 لما ارتطم المعارضون اآلخرون بحائط الفشل وكانت حصیلتهم صفریة وكارثیة.

 یمكن لمقولة «السمك خارج الماء» أن تفسر ضعف األداء بعد عودة السمك إلیه إثر غیاب استغرق
 تسعة وعشرین عامًا، ولكن الماء كان قد تغیر ولم یعد كالسابق، كما أن السمك القدیم كان قد شاخ

 وترهل. األرجح أن مقولة «ابتعاد الالعب عن المالعب»، وفقدان اللیاقة التي بانت عند النزول للملعب
 بعد غیاب طویل، یمكن أن تكمل تلك المقولة. إذا وضعت هاتین المقولتین، مع تعقیدات األزمة السوریة
 التي كانت التكثیف األبرز للصراع الدولي -اإلقلیمي في فترة ما بعد انتهاء الحرب الباردة عام 1989
 من أیة أزمة أخرى، وارتهان الكثیر من المعارضین السوریین للخارج الدولي واإلقلیمي، فمن الممكن

 الوصول إلى مقاربة أكثر لإلجابة على سؤال: "لماذا االنخفاض في مستوى المعارضة السوریة؟".
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 اندلع الحراك اللبناني في ظرف إقلیمي محتدم فمن جهة هناك صراع حول بنود االتفاق النووي االیراني

 ومن جهة اخرى هناك خالف حول النفوذ ( العراق وسوریا والیمن ) وأفق الحل السیاسي في الیمن
 وسوریا ، كل هذا كان له انعكاساته على الوضع الداخلي اللبناني وتحدید للتقاربات والتباعدات في
 سیاسات القوى اللبنانیة خاصة مع الطبیعة الكومبرادوریة البرجوازیة اللبنانیة التي تتحكم بمفاصل

 السلطة الطائفیة الحاكمة التابعة بشكل أو بآخر ألجندة ومشاریع خارجیین، وهذا ما یطرح إمكانیات
 إنجاز التغییر الوطني الدیمقراطي في ظل هذه التوازنات وتقدیم خطاب ُتجمع علیه كافة القوى

 االجتماعیة والسیاسیة التي لها مصلحة في التغییر وهدم النظام الطائفي خاصة مع موجات التحركات
 الشعبیة في العالم العربي التي تنادي بالكرامة والحریة والعدالة االجتماعیة في مواجهة انظمة اإلذالل

 واالستبداد االقتصادي والسیاسي وحتى أنظمة العائلة األبویة التي تشرعنها هذه األنظمة وتحمیها كونها
 تحمیها في مواجهة حركات التغییر.

 ال بد من الوصول لبعض االستنتاجات التي فرضها الحراك اللبناني الذي قدم خطاب مدني ووطني جامع
 بین القوى الوطنیة الدیمقراطیة اللبنانیة، فال شك فیه تعیش السلطة اللبنانیة ازمة ثوریة فمن جهة ممنوع
 علیها الرجوع بلبنان الى الخلف لتحاصص طائفي جدید ومن جهة أخرى تخاف من التقدم للمستقبل في
 حال القیام بإصالحات تؤدي لوضع جدید غیر مسیطر علیه وذلك مع تزاید اإللحاح لتقوم الدولة اللبنانیة

 بإصالحات وتتجاوز النظام الطائفي.

 أوًال:

 فضح الحراك اللبناني لكل القوى الدیمقراطیة في لبنان وخارجها السلطة السیاسیة والنظام الطائفي التي
 وصفها مهدي عامل بأنه نظام السیطرة للبرجوازیة الكولونیالیة (الكومبرادوریة) اللبنانیة في تبعیتها

 البنیویة للمراكز اإلمبریالیة بالتالي فضح السلطة التي هي تحالف بین أمراء الطوائف الطفیلیین
 الكولونیالیین (الكومبرادوریین) الذین لیس لدیهم مشروع وطني یمكن فیه حلحلة األزمات االقتصادیة
 واالنتقال بالمجتمع اللبناني نحو المدنیة واالنتقال بالدولة من دولة تحالف طائفي الى دولة وطنیة مدنیة

 دیمقراطیة تحفظ حقوق اإلنسان والمرأة والطفل وتصون كرامة المواطن اللبناني وتحقق العدالة
 االجتماعیة في سیاق نهج قومي مقاوم للمشروع االمبریالي االمریكي الصهیوني في المنطقة العربیة.

 ما زالت القوى الطائفیة اللبنانیة تلعب على حبل الطائفیة وتحاول جاهدة ترسیخ النظام الطائفي من خالل
 اعادة تشكیل حكومة محاصصة طائفیة بعیدا عن رغبة المتظاهرین الذین وصلوا للملیون متظاهر وهذا

 التقییم إذا أخذ في ظل دول استبدادیة یجب ضرب كل متظاهر بعشرین شخص یخافون النزول في
 التظاهرات او لیست لدیهم القدرة وال یملكون اإلمكانیات للمشاركة في التظاهرات.
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 تطرح االنتفاضة اللبنانیة مهمة تحدید القوى االجتماعیة التي ترغب في التغییر الوطني الدیمقراطي
 وتلك المحافظة لتحدید امكانیة تشكیل تحالف طبقي سیاسي بین القوى الفاعلة إن كان االجتماعیة أو
 السیاسیة وفق برنامج تغییر وطني دیمقراطي من خالل مشاركة العمال بأحزابهم السیاسیة وقواهم
 النقابیة والحركات النسویة والعاطلین عن العمل والطلبة والفئات الوسطى المتضررة معیشتها من
 السیاسات الحكومیة والمتجاوزة في وعي قسم منها للفكر الطائفي .لقلب موازین القوى من خالل

 امكانیات العمل الدیمقراطي بدءا من االضرابات العمالیة والشعبیة الى العصیان المدني.

 ثانیًا:

 هذا الخطاب الوطني الذي قدمه الحراك یعد إنجاز وطني ضخم متفارق مع اللغة المذهبیة والطائفیة
 ومتجاوز لها في المطالب التي طرحها والشعارات التي رفعها على الرغم من لعب بعض القوى اللبنانیة
 على تحویل هذه االنتفاضة لصراع طائفي وهذا ما عمل على فضحه المتظاهرین من خالل فضح القوى

 الطائفیة التي وراءه.

 ثالثًا:

 قال منسقي الحراك اللبناني والمتظاهرین ال مكان لقوى هي أداة لقوى خارجیة ومشاریع اقلیمیة في
 لبنان وأن لبنان یجب إبعاده عن مختلف المشاریع الخارجیة التي تضر بمصالح المجتمع اللبناني ككل،

 وهذا الموقف الذي طرحه المتظاهرین یطرح العدید من التساؤالت أولها هل لبنان بسبب الطبیعة
 الكولنیالیة (الكومبرادوریة)التابعة ذات الشكل الطائفي للبرجوازیة اللبنانیة مقدم على حرب اهلیة بسبب

 التوازنات المحلیة وارتباطها بالخارج االقلیمي والدولي ام مقبل على هدم للنظام الطائفي من خالل
 الحرب ذات االبعاد الوطنیة وهل هذه الحرب هي تمهد للتغییر الوطني الدیمقراطي ام ان السالح یؤدي

 ألقلمة االنتفاضة وتدویلها خاصة مع عدم رغبة بعض القوى األساسیة في النظام الطائفي بالتغییر
 الوطني الدیمقراطي فهي هذه القوى ذات ابعاد طائفیة مذهبیة ال تمت لمشروع التغییر الوطني
 الدیمقراطي بأي صلة فیبقى السؤال األخیر وهو لبنان إلى أین ذاهب في ظل هذه التوازنات؟

 ال بد من توضیح ان انتفاضات الشعوب العربیة تأتي مثل حلقات وكل حلقة تحیي األخرى فالعراق ثم
 بعدها جاء لبنان لتبین هذه االنتفاضات االرتباطات بین المجتمعات العربیة كونها تحمل رسالة واحدة

 وهي إزالة أنظمة االستبداد الكولونیالي (الكومبرادوري) الطبقي والكولونیالي (الكومبرادوري) الطائفي
 وبناء مشروع عربي مقاوم للهیمنة االمبریالیة من خالل تصنیع االقتصاد العربي بكافة قطاعاته وفك

 التبعیة وتحقیق مهام المرحلة البرجوازیة في السیاسة واالجتماع واالقتصاد والثقافة كونها مهمة ال بد من
 إنجازها في ظل موازین هذه المرحلة التي التي تعبر عن تدهور األنظمة العربیة بأكملها وتدهور وتفكك

 البنیات االجتماعیة التي تحكمها التي تسببها هذه االنظمة بالذات.
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 مرَّ االقتصاد التركي بتحوالت عدیدة منذ سبعینیات القرن الماضي، ودخل بفترة ركود وعانى من تضخم

ع باب االستثمار  شدید، ثم ُأدخلت إلیه إصالحات هیكلیة، وُأطلقت عملة "اللیرة التركیة الجدیدة"، وُوسِّ
 فانتعشت الصناعة والتجارة والسیاحة، لكن فترات االضطراب السیاسي ومحاولة االنقالب الفاشلة عام

 ٢٠١٦، واإلجراءات القمعیة الداخلیة لحزب العدالة والتنمیة بقیادة رجب طیب أردوغان، واالنخراط في
 صراعات إقلیمیة، ومواصلة اعتماد البالد الكبیر على االقتراض بالعملة الصعبة، أعادت جمیعها

 االضطراب لالقتصاد وتدهورت قیمة العملة، وبدأ المستثمرون بالهروب.

 یعتبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن اقتصاد تركیا هو اقتصاد سوق ناشئ، وأن دخل المواطن
 فیها هو متوسط-مرتفع من حیث نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، ویعادل ٦٤٪ من متوسط

 دخل مواطني   االتحاد األوروبي في عام ٢٠١٨.

  كما یعّرف اقتصادیون وعلماء سیاسة تركیا على أنها إحدى الدول الصناعیة الجدیدة في العالم.

 وفیما تتركز ثروة البالد في غربها وشمالها الغربي، یعاني الشرق والجنوب الشرقي من الفقر والبطالة
 وضعف اإلنتاج االقتصادي، أما مناطق وسط تركیا بدأت تصل إلى مستویات اقتصادیة أعلى.

 تركیا هي عضو مؤسس في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة OECD عام ١٩٦١، ومنتدى
 مجموعة العشرین G20 عام ١٩٩٩ الذي یمثل ثلثي التجارة في العالم. ولدى تركیا اتفاقیة جمركیة مع
 االتحاد األوروبي منذ العام ١٩٩٥، استفادت منها في االستثمار وزیادة الصادرات. كما لدیها اتفاقیات

 تجارة حرة مع أكثر من عشرین دولة.

 یعتمد اقتصاد تركیا إلى حد كبیر على الصناعة وقطاع الخدمات بشكل متزاید، على الرغم من أن قطاع
 الزراعة التقلیدي ال یزال یمثل حوالي ربع القوة العاملة.

 من نقاط ضعف االقتصاد التركي، المیل إلى االدخار المنخفض، واالقتراض الكبیر للمصارف
 والشركات بالعمالت األجنبیة، واالعتماد الكثیف على تدفقات االستثمار الخارجي، مما یجعل االقتصاد

 عرضة لألزمات، والعجز عن سداد القروض، وسهولة تزعزع ثقة المستثمرین.

 بعد أن عانت تركیا من أزمة مالیة حادة عام ٢٠٠١، تبّنت إصالحات مالیة واقتصادیة كجزء من
 برنامج صندوق النقد الدولي، وبدأ النمو االقتصادي منذ عام ٢٠٠٣، وأطلقت عام ٢٠٠٥ عملتها "اللیرة
 التركیة الجدیدة"، لتستبدل القدیمة التي فقدت الكثیر من قیمتها بین سبعینیات وتسعینیات القرن الماضي،

 وعانى خاللها االقتصاد من تضخم كبیر، فأصبحت اللیرة الجدیدة الواحدة تساوي ملیون لیرة قدیمة،
 وأزیلت بالتالي ستة أصفار منها.
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 دخلت بعدها تركیا في حقبة من النمو القوي، بلغ متوسطه أكثر من ٦٪ سنویًا حتى عام ٢٠٠٨ الذي
 شهد أزمة مالیة عالمیة، لكن التنظیم الجید لسوق المال والنظام المصرفي، ساهم في مواجهة األزمة

 وانتعش نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى حوالي ٩٪ في عامي ٢٠١٠ و٢٠١١، كما تعافت الصادرات
 واالستثمارات.

 لكن االضطرابات السیاسیة في األعوام األخیرة، جراء محاولة االنقالب الفاشلة عام ٢٠١٦، وحمالت
 االعتقاالت والقمع المتتالیة للمعارضة، واضطهاد وسائل اإلعالم والصحفیین، والتوترات مع معظم دول

 الجوار، أّثرت في النمو االقتصادي، وأدت إلى تدهور قیمة العملة أمام الدوالر األمریكي، بعد أن
 قّوضت ثقة القطاع الخاص بالنظام القضائي وسیادة القانون، ونشرت مخاوف أمنیة، حیث استخدمت
 مؤسسات الدولة واالقتصاد الستهداف المعارضین السیاسیین، وازداد استبداد حزب العدالة والتنمیة

 الحاكم.

 في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ لوحدهما، غادر تركیا أكثر من عشرة آالف مستثمر ممن یمتلكون أصوًال
 صافیة تزید عن ملیون دوالر.

 ومنذ العام ٢٠١٦ تقوم وكاالت التصنیف االئتماني العالمیة بخفض تصنیف دیون تركیا السیادیة إلى
 مرتبة عالیة المخاطر، وعلى أنها منطقة غیر مرغوب بها، مشیرة إلى القلق المتزاید بشأن توقعات

 التضخم وسط عملیات بیع اللیرة التركیة.

 ركزت سیاسات أردوغان عبر سنوات حكمه على تغذیة قطاع البناء، وتسهیل اإلقراض واإلنفاق
 الحكومي، حیث ینشط العدید من حلفائه التجاریین، ما تسبب بطفرة وجود منازل غیر مباعة وصل

  عددها للملیونین عام ٢٠١٨، وهو تراكم بقیمة ثالثة أضعاف بما یحصل سنویًا.

 كما تسببت السیاسات المالیة الحكومیة عام ٢٠١٨ بأزمة دیون بالعمالت االجنبیة، وانخفاض في قیمة
 العملة التركیة، وارتفع التضخم وتكالیف االقتراض والتخلف عن سداد القروض، ما أدى إلى توقف

 مسیرة النمو.

 وفي ١٠ آب/أغسطس ٢٠١٨، وبسبب تغریدة من الرئیس األمریكي دونالد ترامب على موقع تویتر
 حول مضاعفة الرسوم الجمركیة على الفوالذ واأللمنیوم التركي، ضعفت العملة ١٧٪ أمام الدوالر، ثم

 فقدت ما یقرب من ثالثین في المائة من قیمتها في ذلك العام، ودخلت تركیا في حالة ركود.

 بحسب تصنیفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام ٢٠١٩، فإن تركیا تحتل المرتبة التاسعة عشر
 من حیث الناتج المحلي اإلجمالي وعدد سكانها ثالثة وثمانین ملیون نسمة، ویأتي قبلها السعودیة التي

 عدد سكانها أربع وثالثین ملیونًا، وبعدها سویسرا بثمانیة مالیین نسمة.

 وبحسب تقدیرات العام ٢٠١٧، فإن القوى العاملة في تركیا یزید عددها عن ٣١ ملیون، وهذا ال یشمل
 الالجئین وال حوالي ١,٢ ملیون تركي یعملون في الخارج.
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 ویعمل أكثر من نصف القوى العاملة في تركیا في القطاع الخدمي، وربعها في القطاع الصناعي، أما
 الباقي یعمل في الزراعة والقطاعات األخرى.

 بلغ معدل البطالة ١٣,٧ في المائة عام ٢٠١٩، بعد أن كان ١٠,٣ في المائة عام ٢٠١٥.

 بلغت نسبة المواطنین تحت خط الفقر ٢١,٩ بالمائة عام ٢٠١٥.

 احتیاطیات النقد األجنبي انخفضت إلى ٧٨,٦ ملیار دوالر عام ٢٠١٩ بعد أن كانت ٩٢,٩ ملیار عام
.٢٠١٥ 

 بلغ الدَّین الخارجي عام ٢٠١٧ أكثر من ٤٥٢ ملیار دوالر، أي ٥٣ في المائة من الناتج المحلي
 اإلجمالي، لیرتفع الدَّین إلى ٥٨ في المائة منه عام ٢٠١٩.

 وجاء نمو الناتج المحلي اإلجمالي على الشكل التالي:

 ٧,٤٪ (تقدیرات عام ٢٠١٧)

 ٣,٢٪ (تقدیرات عام ٢٠١٦)

 ٦,١٪ (تقدیرات عام ٢٠١٥)

 أما مساهمة القطاعات الرئیسیة في الناتج المحلي اإلجمالي وفقًا لتقدیرات العام ٢٠١٧ كانت:

 الخدمات: ٦٠,٧٪.

 الصناعة: ٣٢,٣٪.

 الزراعة: ٦,٨٪.

 تاریخیًا، كان مزارعو تركیا مجزأون إلى حد ما، ووفقًا إلحصاءات العام ١٩٩٠، فإن ٨٥٪ من
 األراضي الزراعیة كانت أقل من ١٠ هكتارات، و٥٧٪ منها مجزأة إلى قطع زراعیة غیر متجاورة.

 لكن خالل العقود األخیرة، نفذت مشاریع عدیدة من سدود ومحطات طاقة وري، واعتبارًا من العام
 ٢٠١٦، أصبحت تركیا أكبر منتج في العالم للبندق والكرز والتین والمشمش والرمان، وثاني أكبر منتج

 للسفرجل والبطیخ، وثالث أكبر منتج للخیار والفلیفلة الخضراء والعدس والفستق، ورابع أكبر منتج
 للتفاح والطماطم والباذنجان والزیتون، وخامس أكبر منتج للشاي والحّمص وقطع السكر، وسادس أكبر

 منتج للوز والبصل، وسابع أكبر منتج للحمضیات والقطن، وثامن أكبر منتج للشعیر. كما لدیها إنتاج
 ممیز من التبغ والحبوب والبقولیات.

 رغم اإلنتاج الزراعي الكبیر إال أن حصة الزراعة في الناتج اإلجمالي المحلي بدأت بالتقلص منذ عام
 ١٩٨٠، وتأثرت بالتغیر المناخي في تركیا، مقابل توّسع قطاعي الصناعة والخدمات.
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 أظهرت الثروة الحیوانیة، تحسنًا في اإلنتاجیة، وساهمت منتجات المواشي، بما في ذلك اللحوم والحلیب

 والصوف والبیض، إلى جانب صید األسماك، في أكثر من ثلث قیمة اإلنتاج الزراعي.

 تعتبر السیاحة واحدة من أكثر القطاعات دینامیكیة واألسرع نموًا في تركیا، ویوجد فیها فنادق من
 األفضل في العالم، وعلى مر السنین برزت تركیا كوجهة سیاحیة مرغوبة للعدید من األوروبیین،

 متنافسة مع الیونان وإیطالیا وإسبانیا.

 جذبت تركیا عددا قیاسیًا من الزوار بلغ ٥١,٩ ملیون شخص عام ٢٠١٩، بزیادة قدرها ١٣,٧٪ عن
 العام السابق، وكان ٨٦٪ منهم سیاح أجانب والباقي مواطنون مقیمین في الخارج. وكانت إسطنبول

 وجهة ثلث الزوار، تلیها أنطالیا ومقاطعة أدرنة في الشمال الغربي. وشّكل الروس ١٥,٦٪ من السیاح،
 أي حوالي ٧ مالیین شخص، تلیها ألمانیا ١١,٢٪، وبلغاریا ٦٪، وبلغت عائدات السیاحة ٣٤,٥ ملیار

 دوالر، لكن وبسبب أزمة كورونا فإن عدد السیاح انخفض بنسبة ٨٦٪ عام ٢٠٢٠.

 تعتبر تركیا دولة منتجة للنفط والغاز الطبیعي، لكن مستوى اإلنتاج ال یكفي حاجتها الداخلیة، ما
 یضطرها لالستیراد بشكل كبیر، والعمل على توسیع االستثمار في الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح

 والطاقة النوویة السلمیة. یمر عبرها أنابیب نفط وغاز من أذربیجان وروسیا وإیران، كما اكتشفت تركیا
 حقًال كبیرًا للغاز في البحر األسود عام ٢٠٢٠.

 لدى تركیا بنیة تحتیة جیدة من مطارات وطرق بریة وسكك حدید ومرافئ، وهناك استثمارات أجنبیة
 عدیدة لصانعي السیارات وقطع الغیار، وتتركز في منطقة مرمرة، وتشمل شركات تویوتا ورینو

 وهیونداي وفیات وهوندا وفورد، كما توجد شركات تركیة خالصة للحافالت والشاحنات مثل تیمسا
 وأوتوكار وبي إم سي.

 أنتجت تركیا عام ٢٠١٥ أكثر من ١,٣ ملیون سیارة، لتحتل المرتبة الرابعة عشر في العالم.

 تشمل الصناعات العسكریة التركیة دبابات وفرقاطات ومدافع وصواریخ متنوعة وطائرات هلیكوبتر،
كما أطلقت أقمارًا صناعیة عسكریة واستخباراتیة مبنیة محلیًا، وتعمل على تطویر طائرات. عام ٢٠٠٢
 ، أصبحت شریكًا في برنامج تطویر طائرة F-35 األمریكیة لكن واشنطن أنهت شراكتها في المشروع

 عام ٢٠١٩. بلغت صادرات تركیا من السالح ٢,٧ ملیار دوالر عام ٢٠١٩.

 عملت الحكومات التركیة المتعاقبة على تطویر العلوم والتكنولوجیا والصناعة وجذب االستثمار،
 وازدادت أهمیة صناعة السالح والسیارات والبتروكیماویات واإللكترونیات، وتجاوزت المنسوجات

 والمالبس في مزیج الصادرات التركي التي تشمل أجهزة التلفاز واألدوات المنزلیة والكهربائیة، ومواد
 البناء والخشب والورق، إلى جانب والخضروات والفواكه والمواد الغذائیة ومعدات النقل، وأكثر من ٦٠
 نوعًا من المعادن المختلفة تشمل خام الحدید والنحاس والكروم والیورانیوم والزئبق والذهب، إضافة إلى

 الرخام وأمالح البورون والفحم.

 بلغ مجموع الصادرات التركیة ١٨٢ ملیار دوالر عام ٢٠١٩، بعد أن كان ١٥٥ ملیار عام ٢٠١٥.
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 وفي العام ٢٠١٨، توّجهت نصف الصادرات التركیة إلى االتحاد األوروبي، وخاصة ألمانیا وبریطانیا
 وإیطالیا وفرنسا وإسبانیا، كما كانت ٦٪ من الصادرات إلى اإلمارات العربیة المتحدة، و٥,٨٪ إلى

 العراق، و٥,٥٪ إلى الوالیات المتحدة، وأیضًا إلى روسیا والعراق والصین.

 بلغت الواردات إلى تركیا ١٩٩ ملیار دوالر عام ٢٠١٩، مقابل ٢٠٤ ملیار دوالر عام ٢٠١٥، وشملت
 آالت متنوعة ومنتجات بتروكیماویة وسلع نصف مصنعة، ووقود ومعدات نقل، وتعتبر أكثر الدول
 الموّردة بالترتیب: الصین بنسبة ١٠٪، وألمانیا ٩,١٪، وروسیا ٨,٤٪، والوالیات المتحدة ٥,١٪،

 وإیطالیا ٤,٨٪.

 في العام الجاري ٢٠٢٠، فقدت العملة التركیة ٢٥٪ من قیمتها، ألسباب عدیدة، أهمها المخاوف من تبدد
 احتیاطیات البنك المركزي من النقد األجنبي، والتدخالت الُمكلفة في سوق العملة، واستمرار فرار

 المستثمرین، والمخاوف من عقوبات أمریكیة محتملة، وانخراط تركیا في صراعات إقلیمیة في لیبیا
 وسوریا وأذربیجان، ومع الیونان وقبرص ومصر والعراق، واضطراب العالقة مع االتحاد األوروبي،

 والسجال مع الوالیات المتحدة بخصوص منظومة الدفاع الجوي الروسیة إس ٤٠٠، ما ینذر بأزمات إما
 قد تكون وشیكة أو تظهر نتائجها في موعد االنتخابات البرلمانیة والرئاسیة التركیة عام ٢٠٢٣.

 المراجع:

 البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، موقع فوكوس إیكونومیكس، موقع كتاب حقائق العالم لوكالة
 االستخبارات المركزیة األمریكیة، موقع صحیفة حرییت التركیة ودایلي صباح.
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 جریدة "األخبار"-9/10/2020

 في یوم 7 تموز\یولیو 1923 أصدر قومیسار (مفوض- ثم عام1946 استبدل اللقب بالوزیر) القومیات
 في االتحاد السوفیاتي جوزیف ستالین قرارًا بضم منطقة ناغورنوكاراباخ إلى أراضي أذربیجان التي

 كانت منذ 12 آذار\مارس1922جزءًا من "الجمهوریة االشتراكیة السوفیاتیة الفیدرالیة لعموم القفقاس
 (القوقاز)" والتي كانت تمتد بین بحري قزوین واألسود وتضم أیضًا أرمینیا وجورجیا وأبخازیا .تأخرت

 السیطرة البلشفیة على أذربیجان حتى عام 1920 وعلى أرمینیا لعام 1921، فیما جورجیا، التي أقام
 بها منافسو البالشفة، أي المناشفة، حكمًا بها منفصًال عن موسكو منذ عام 1918،فإن السیطرة البلشفیة
 علیها في شباط 1921 قد قادها اثنان من الجورجیین في قیادة الحزب البلشفي، سیرغو أوردجینیكدزه
 وستالین. عند طرح فكرة إنشاء جمهوریة عموم القفقاس في صیف 1921 عارضها بالشفة جورجیا
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 الذین جرفتهم الموجة القومیة التي اجتاحت الكثیر من مناطق روسیا القیصریة بعد ثورتي شباط وأكتوبر
 1917، بحكم القمع الروسي المدید أثناء حكم القیاصرة، مثل أوكرانیا التي أقام القومیون بها جمهوریة

 عام1918،وقد كان المناشفة في جمهوریتهم الجورجیة یعبرون عن القومیة الجورجیة أكثر مما یعبرون
 عن خالفاتهم حول الماركسیة والتكتیك الثوري وبنیة الحزب التي قادت إلى انشقاق عام 1903 بینهم

 وبین البالشفة.

 فرض الجورجي ستالین على أبناء قومیته ما أراد لصالح المركز، وعندما قام بخطوته تجاه ناغورنو
 كاراباخ كان یفعل بالمثل تجاه األرمن الذین لم یكونوا موافقین على أن یكونوا جزیرة في بحر آذري

 وغیر متصلین بریًا بأرمینیا ،ویبدو أنهم كانوا یحدسون بأن تلك الجمهوریة القفقاسیة لن تعمر
 طویًال،وهو ماحصل عند تفكیكها إلى جمهوریات أذربیجان وأرمینیا وجیورجیا عام 1936 مع الدستور
 السوفیاتي الجدید،وربما كانوا یفكرون بأن "تجربة تمازج الشعوب السوفیاتیة " لن تنجح وبأن القومیات

 ستقوم من جدید إن انهارت التجربة السوفیاتیة.في عام 1988، مع بوادر االنحالل السوفیاتي التي مثلتها
 تجربة بیریسترویكا میخائیل غورباتشوف،كانت ناغورنو كاراباخ أول انفجار للغم سوفیاتي قدیم

 نائم،عندما أعلن األرمن هناك انفصالهم عن جمهوریة أذربیجان.مع تفكك االتحاد السوفیاتي في 26
 كانون أول\دیسمبر 1991 دخلت جمهوریتا أذربیجان وأرمینیا في حرب لفترة 1992-1994 بسبب
 قضیة ناغونو كاراباخ انتهت بهدنة بعد أن سیطر األرمن على كامل منطقة ناغورنو كاراباخ والشریط

 البري الذي یصلها بجمهوریة أرمینیا.

 في عام 2006 أجري استفتاء في ناغورنو كاراباخ أتت نتائجه لصالح دستور یشرع استقالل ناغورنو
 كاراباخ، وهو ما لم یتم االعتراف به دولیًا. في یوم 27 أیلول\سبتمبر 2020 اشتعلت ناغورنو كاراباخ
 من جدید في حرب أذربیجانیة مع أرمن ناغورنو كاراباخ ومع جمهوریة أرمینیا،ضمن استقطابات تضم

 روسیا وإیران وفرنسا مع األرمن وتركیا مع أذربیجان مع حیاد أمیركي.

 هنا یجب الرجوع للوراء: كان ستالین عام 1913 أول بلشفي یدرس مشكلة القومیات،وبسبب ذلك عینه
لینین في منصب مفوض القومیات (المفوضیة كانت اختصاصاتها تشمل القومیات غیر الروسیة) عام

 1917. كانت فكرة تجاوز القومیات تعم الماركسیین، وهي كانت أساسیة عند البالشفة في ظل
 الفسیفساء التي تمثلها روسیا القیصریة، وقد كان ملفتًا أن یتولى األمر واحدًا من أقلیة قومیة غیر

 روسیة،وهو اآلتي من القفقاس الذي یمثل خلیطًا فسیفسائیًا كبیرًا من القومیات، ال یضاهیه سوى البلقان
 ،حیث كذلك كان یتراكب القومي مع الدیني(األذربیجان المسلمون مع األرمن المسیحیین، الصرب

 األرثودكس مع الكروات الكاثولیك واألخیران ضد البوسنة المسلمین).

 بسبب جمهوریة القفقاس الفیدرالیة اقترح مفوض القومیات ستالین فكرة إنشاء االتحاد السوفیاتي كاتحاد
 ما فوق قومي وهو ما تم في 30 كانون أول\دیسمبر 1922، وربما كان حل تلك الجمهوریة القفقاسیة

 في 5 كانون أول\دیسمبر 1936 وتفكیكها إلى عناصرها المكونة ارهاصًا مبكرًا یوم 26 كانون
  أول\دیسمبر 1991 عندما تم حل االتحاد السوفیاتي كتجربة أممیة مافوق قومیة.
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 كذلك، في عام 2014 انفجر لغم سوفیاتي آخر: بمناسبة الذكرى الثالثمئة النضمام األوكران إلى الدولة
 الروسیة القیصریة عام 1654 اقترح السكرتیر األول للحزب الشیوعي السوفیاتي نیكیتا خروتشوف في
 عام1954نقل شبه جزیرة القرم من أراضي جمهوریة روسیا السوفیاتیة إلى أراضي جمهوریة أوكرانیا

 السوفیاتیة، للتعبیر عن "تآخي الشعوب" وعن تحقق الوصول إلى أممیة سوفیاتیة ما فوق قومیة.

 كان خروتشوف روسیًا تولى منصب مسؤول الحزب الشیوعي في جمهوریة أوكرانیة (1949-1938)
 أثناء الحرب مع األلمان وقاد المقاومة الشیوعیة هناك، ولكنه بالتأكید لم ینسى أنه بالتوازي مع أغلبیة

 أوكرانیة وقفت ضد األلمان فإن بقایا القومیین األوكران الذین أقاموا دولة 1918-1921 قد تعاونوا مع
 النازیین وكان لهم قاعدة اجتماعیة قویة استیقظت مع االحتالل األلماني .أراد خروتشوف بخطوة 1954

 تأكید قوة الدولة السوفیاتیة بعد عام من وفاة ستالین من خالل االیحاء بتجاوز الجروح الروسیة-
 األوكرانیة.عندما أطیح في شباط 2014 عبر ثورة شعبیة برئیس أوكراني موال لموسكو قام الرئیس
 الروسي فالدیمیر بوتین بإعالن ضم أحادي لشبه جزیرة القرم إلى روسیا ، رغم أن وثیقة فك االتحاد

 السوفیاتي تتضمن االعتراف المتبادل بالحدود القائمة للجمهوریات السوفیاتیة ال 15 في یوم 26 كانون
 أول\دیسمبر1991.لم یكتف بوتین بذلك بل حرك الروس في الشرق األوكراني (ومعظمهم سكنوا هناك

 في الفترة السوفیاتیة وهم یشكلون 17%من سكان أوكرانیة) في أعمال مسلحة مدعومة من موسكو
 قادت إلى فقدان كییف للسیطرة على قسم كبیر من الشرق األوكراني.

 كانت األزمة األوكرانیة ومازالت من أكبر األزمات الدولیة التي یواجهها العالم اآلن، مع خطط
 أمیركیة-أوروبیة الستقطاب أوكرانیة ضمن منظومة حلف األطلسي واالتحاد األوروبي (هي وبیالروسیا

 حیث اإلضطرابات األخیرة ضد الرئیس لوكاتشینكو، ومع دول البلطیق السوفیاتیة السابقة: أستونیا-
 التفیا- لیتوانیا، المنضمة لحلف األطلسي) إلنشاء حاجز جغرافي- سیاسي یمنع تواصل روسیا مع القارة

 األوروبیة،حیث یجب عدم نسیان الرأي األوروبي ،عند أنصار الثورة الفرنسیة عامي 1789 1848
 وعند كارل ماركس،عن شبح القیصر الروسي المهدد للثورات، وال رأي الیمین األوروبي الغربي عن

 شبح الشیوعیة بفترة 1980-1945.

 یمكن لقضیتي (ناغورنو كاراباخ) و (شبه جزیرة القرم ومعها الشرق األوكراني) أن تتضمن تأكیدًا على
 رأي مراكز أبحاث عدیدة في الغرب األمیركي- األوروبي بأن "العالم سینشغل لنصف قرن قادم

 بتداعیات التفكك السوفیاتي عام 1991". هناك ألغام سوفیاتیة قابلة لإلنفجار، مثل األراضي التي
 اقتطعت من بولندا عام 1939 إثر معاهدة ستالین مع هتلر والتي تبلغ مساحتها 179 ألف كیلومتر مربع

 وتم ضمها لالتحاد السوفیاتي، وهي اآلن ضمن أراضي جمهوریات أوكرانیا وبیالروسیا ولیتوانیا.في
 بولندا ما بعد الحقبة السوفیاتیة یعتبر الكثیر من القومیین هناك بأن تلك األراضي هي أراض بولندیة
 مسلوبة.هناك،أیضًا،  المشكلة الكامنة اآلن بین رومانیة وجمهوریة مولدافیا السوفیاتیة السابقة حول

 منطقة بسارابیا التي برنامج من أجل التحرر الوطني من السیطرة األجنبیة ومن أجل التوحید القومي،
 نجحوا، كما حصل في الصین وفییتنام.

 تجربتا ماوتسي تونغ وهوشي منه هي تجربتین ناجحتین بخالف تجربة لینین-ستالین. لهذا السبب لم یكن
 مصیرهما مثل الماركسیة السوفیاتیة التي انهارت عام 1991.
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  2 أكتوبر 2020

 درسنا في كتب التاریخ المدرسیة كیف افتتح نابلیون بونابرت أول خطاب له  ب(بسم اهللا الرحمن
 الرحیم) عند غزو بالده لمصر، في الحملة التي امتدت من 1798 إلى 1801، كما أّنه عندما هزم

 نابلیون الجیش البروسي في 15 أكتوبر 1806، دخل ألمانیا فاتحًا وأول عمل قام به هو زیارة الشاعر
 غوته. سوریا

 منذ إعادة الملكیة النكلترا عام 1660، انتشرت الثقافة الفرنسیة في قصور المملكة االنكلیزیة (بریطانیا
 هي نتیجة توحد انكلترا واسكوتالندا عام 1707)، مما جعل من ذلك التفوق الثقافي نقطة لصالح فرنسا

 تعّوض فیها ضعفها العسكري الواضح مقابل االنكلیز (ثم البریطانیین)، فعلمت البشریة أسلوبًا جدیدًا في
 الغزو واالحتالل، متغیرًا بحسب الضرورة والخصوصیة.

 
 فكانت تغزو بطابع تبشیري وثقافي معتمدة على مشارب عدة كما تقتضي الحاجة، تتبّنى تارة أفكار

 الثورة الفرنسیة معتمدة على أفكار بعض الفالسفة، أمثال أوغست كونت ومن كان معه من أتباع هنري
 دو سان سیمون، وفي أحیان ُأخر، من النزعة الرادیكالیة التي مثلها صاحب نداء “أنا أصنع الحرب”
 الزعیم القوي جورج بنیامین كلمانصو، أو من أفكار الوضعیة (رینان) أو من الیسوعیة، وحتى من

 بعض األفكار الكاثولیكیة.

 وكما هي عادة أي محتل غالبًا ما كان یعمل على ضرب السلم األهلي وتأجیج الفتن الدینیة أو القومیة أو
 المذهبیة، لكن بأسلوب خاص وبصمة واضحة، فیدعم هویات ثقافیة، خصوصًا من كانت منها تحمل
 فكرًا غیر تقلیدي ویمیل للتغریب، وغالبًا أقلویة، لتقف في وجه غیرها من الهویات الثقافیة في البلد

 الُمحتل.

 ونراها في لبنان كیف اعتمدت على الموارنة دون باقي الطوائف، وفي الجزائر البربر ضد العرب، وفي
 الفیتنام لم تخرج عن سیاستها تلك.

 إذن هذا األسلوب التي تفردت به فرنسا مقارنة مع باقي الدول االستعماریة التي اعتمدت على القوة
 المباشرة، لكنها في الوقت نفسه لم تكن “األم الحنون” إال لبلد یسمى لبنان، كانت هي من أوجدته على

 الخارطة كبلد مستقل منذ مئة عام عندما أعلنه الجنرال غورو عام 1920 (دولة لبنان الكبیر)، كما
 وعدت البطریرك الماروني إلیاس الحویك، ولیس مصادفة أن یأتي الرئیس الفرنسي لزیارة بیروت بعد

 قرن تمامًا من هذا اإلعالن في  األول من أیلول 2020.
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 الجدیر بالذكر، ذریعتهم للمجيء إلى سوریا عندما قالوا: (جئنا لحمایة المسیحیین)، ورفض الزعیم
 الوطني فارس الخوري لتلك الحمایة، أما في لبنان فالوضع یختلف عن جارتها سوریا.

 اللبنانیون، یشعرون باالمتنان لفرنسا التي أوجدت بالدهم بشكله الحالي، وقسم كبیر منهم یتغنى بهویة
 فینیقیة على عكس القومیین والیساریین الذین یؤكدون على انتمائهم العربي.

 القسم األول، وغالبیة الطوائف المسیحیة لدیهم هوى باریسي وثقافة فرنسیة. فالثقافة الباریسیة لها
 حضورها الواضح والجلي في بیروت، معظم المدارس الفرانكفونیة تابعة للكنائس الكاثولیكیة، كما أّن

 المعهد الفرنسي في بیروت یعتبر من أهم الممولین والداعمین لألنشطة المسرحیة والحركة الفنیة
 عمومًا، باإلضافة لوجود قامات فكریة وأدبیة من لبنان تكتب باللغة الفرنسیة لتترجم أعمالهم إلى

 العربیة، أمثال الكاتب أمین معلوف الذي یعد أول لبناني ینتخب في عضویة أكادیمیة اللغة الفرنسیة.

 بعد مظاهرات لبنان 2019، ونزول الناس للساحات وإفالس الطبقة السیاسیة الحاكمة ویأس شعبي
 وغضب، حاولت القیادات المهترئة لملمته، جاء انفجار مرفأ بیروت، في الرابع من شهر آب الماضي،

 لیسقط ورقة التوت األخیرة عن ساسة لبنان وزعماء طوائفها. سوریا

 رافق ذلك وصول “المنقذ” الفرنسي، وما جرى بعد وصوله من أحادیث تم تسریبها لإلعالم عن تهدیده
 لممثلي القوى السیاسیة أثناء اللقاء معهم في سفارة بالده في بیروت، وزیارته لمنزل السیدة فیروز، ومن

 غیر فیروز یمكن أن یجمع اللبنانیون علیه كقیمة فنیة وكرمز یضاهي أشجار األرز في جبل لبنان؟.

 الشعب اللبناني ال یثق بالطبقة السیاسیة الحاكمة ویرغب في تغییر نظامه، ویرید دولة ال یحكمها قانون
 الطائف، الذي مًكن الزعماء من النهب والسیطرة لسنوات وسنوات.

 بدأ المواطن اللبناني العاجز یستذكر مواقف فرنسا البطولیة وأعمالها العدیدة التي قدمتها كرمى لعینیه
 (تمامًا كما یستذكر المواطن السوري العاجز مواقف روسیا أو تركیا أو إیران أو الوالیات المتحدة

 البطولیة، واألعمال العدیدة التي قدمتها تلك الدول كرمى لعینیه). فیتحدث عن الرئیس الفرنسي، جاك
 شیراك، عندما قام برعایة مؤتمرات باریس 1 و2 عام 2001، وباریس 3 عام 2007، لدعم لبنان

 اقتصادیًا، ونجح بجمع ملیارات الدوالرات من الجهات المانحة، وعن وصوله السریع بعد مقتل رئیس
 مجلس الوزراء رفیق الحریري، في شباط 2005. وفي عام 2018، رعت فرنسا من جدید مؤتمر

 “سیدر” لدعم لبنان، بعد فشل الدولة اللبنانیة بإنجاز اإلصالحات الموعودة في مؤتمرات باریس الثالثة،
 وجمعت أكثر من 12 ملیار دوالر، لكن كل هذه المؤتمرات لم تجعل االقتصاد اللبناني اقتصاد سلیمًا
 ومعافى. لیختتم بقول ماكرون: “لبنان لیس وحیدًا”، ویراهن على ضغط فرنسا لخلق الدولة المشتهاة.

 لكنه نسي في الوقت نفسه، أّن فرنسا تخلت عنه في حرب أهلیة دمرت البالد، ولم تنقذه حین اجتاحت
 إسرائیل بیروت، وال عندما أقامت المجازر بشعبه على أراضیه، وكذلك األمر عند إعادة إعماره لم یكن

  لفرنسا أي حضور.

 سوریا
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 هذا أیضًا ما یحصل مع المواطن السوري، وكأّن السوري واللبناني یؤكدان خاتمة كل مقطع من روایة
 “أوالد حارتنا” للكبیر نجیب محفوظ حین كان یقول: “آفة حارتنا النسیان”.

 لذلك علینا أن نسأل: ماذا یرید ماكرون من لبنان؟

 أشار ماكرون في زیارته األولى للبنان بعد التفجیر، أّن ما یترتب علیه عمله تجاه لبنان سیكون ضمن
 موقف أمریكي _أوروبي مشترك، لكن موقف الوالیات المتحدة األمریكیة من بیروت واضح تمامًا، منذ

 الثامن من أیار 2018، عندما انقلب ترامب على االتفاق النووي اإلیراني، فهي عادت لتكون ساحة
 صراع بین واشنطن وطهران، ولیس من الذكاء قراءة ما یجري في المنطقة كأحداث منفصلة، فصفقة

 القرن وانفجار مرفأ بیروت،د وبعدها تطبیع كل من اإلمارات والبحرین مع إسرائیل، وكما یقال “الحبل
 عالجرار”، وبالتالي تحیید مرفأ بیروت لصالح مرفأ حیفا، كمرفأ أول للمنطقة.

 أما فرنسا تملك رؤیة مختلفة للصراع بین واشنطن وطهران، وتعارض التصعید مع طهران وتسعى
 جاهدة خلق شرعیة سیاسیة لحزب اهللا بعیدًا عن سالحه، وهي كقوة لیست عظمى خرجت من األزمة

 السوریة بخفَي حنین لكن تملك إرثًا استعماریًا عظیمًا، تحاول إیجاد موطئ قدم لها في بلد وصفه وزیر
 خارجیته المستقیل، ناصیف حِتي، بأّنه بلد فاشل، لكنه ضمن منطقة جغرافیة تتقاسمها القوى اإلقلیمیة

 والدولیة بغیاب أوروبي واضح، فهل ینجح ماكرون بالسیطرة على لبنان الفاشل؟. سوریا

 احتماالن.. أحالهما مر:
 

 األول، أن ینجح ماكرون في السیطرة على لبنان، وبالتالي بقاء البلد في حالة استنقاع ألمد غیر معلوم،
 مستغًال انشغال الرجل األقوى في العالم بانتخاباته الداخلیة.

 الثاني، أن تستمر واشنطن وطهران باللعب خارج أراضیهما، ونفخ الرماد الذي یغطي جمر الشارع في
 لبنان.

 ختامًا، الحال في لبنان كما سوریا، بلٌد یفتقد للسیادة ومصیره بید القوى األجنبیة، والمرحلة القادمة
 مرحلة تحّرر وطني بامتیاز مسؤولیتها تقع على عاتق النخب واألحرار في البلدین.

 

( �� �������- �� ������� ������� ��� ��
�

�) ����� ���� � ���� �� ��� 

���� �� ��� �� �� ������ 
 

18 
 



 

٢٠٢٠ � ��� ���
ٔ
� / ��

ٔ
��� �� ��� �� �� (٤٥) �����            ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��

���� �� �����                ������ ��� ��� ��   

 
 
 في السنوات 56 و 57 من القرن الماضي توسع حزبنا، صاحب التنظیم الحدیدي والمنظم جیدًا، توسعًا
 كبیرًا في كافة أطراف سوریا، ومن ضمنها الحركة الطالبیة.في مدرستنا الغسانیة في مدینة حمص، بلغ

 عدد الطالب الشیوعیین 80 رفیقًا او اكثر بقلیل، وكانت اجتماعات الفرق الحزبیة تجري أسبوعیًا،
 وكان علي ان احضر عشرة اجتماعات في األسبوع أو أكثر بقلیل، حیث كنت في قیادة منظمة المدرسة،
 التي تتبع اللجنة الفرعیة، المسؤولة عن كل المنظمات الحزبیة في كل مدارس حمص، وكنت اتصل مع
 ممثلي اللجنة الفرعیة الرفاق فیصل عجمي، الذي كان فنانا تشكیلیًا وأصبح فیما بعد أستاذا بكلیة الفنون
 التشكیلیة في دمشق، بعد ان تخلى عن شیوعیته، وكذلك أتصل بالرفیق بشیر الخطاب، الذي حافظ على

 شیوعیته وإن كان خارج التنظیمات الحزبیة، الى اخر یوم في حیاته الخاصة والنضالیة في مناهضة
 االستبداد والدیكتاتوریة االسدیة.

 في بدایة الوحدة مع مصر في 22 من شهر شباط 1958 عمت المظاهرات الشعبیة والطالبیة كافة
 أنحاء المدینَة، ولم نكن نحن في قواعد الحزب الشیوعي السوري على موقف متحفظ من الوحدة في

 البدایة. أذكر أننا في هذا الیوم خرجنا من مدرستنا في مظاهرة تأیید للوحدة طافت شوارع المدینَة إلى أن
 وصلت إلى دار الحكومة ،وكنا نحن الشیوعیین ال نشكل اقلیة فیها بل عل العكس تمامًا، وجرى تكلیفي

 بالقاء كلمة المظاهرة، فوقفت على درجات البناء والقیت كلمة قلت فیه على ما أذكر، هذا یوم مدعى
 فرحنا وسرورنا وقد تسلمت أمورنا وقیادتنا أیادي بیضاء في مقارعة االستعمار واالمبریالیة ومشاریعها

 وفي المقدمة مشروع حلف بغداد، وتحترم مطالب الشعب العامل والفالحین....الخ.

 كانت هذه أخر مظاهرة خرجنا بها في أیام الوحدة. بعدها علمنا بأن الرفیق خالد بكداش تفادى حضور
 جلسة مجلس النواب للمصادقة على الوحدة وسافر بنفس الیوم بالطائرة الى موسكو، وكان ذلك مؤشرا

 واضحا على عدم موافقة القیادة على الوحدة االندماجیة مع مصر، وعلیها تحفظات موضوعیة على
 البنود التي قامت علیها.

 في شهر آب عام 1958، وقف الرفیق خالد بكداش على منبر مؤتمر الحزب الشیوعي البلغاري وألقى
 خطابا عرض فیه النقاط الثالثة عشر للحزب، المتضمنة ضرورة مراعاة الظروف الموضوعیة المختلفة

 لكال القطرین المصري والسوري، والحفاظ على المكتسبات الدیمقراطیة للشعب السوري والطبقة
 العاملة، والى ضرورة الحفاظ على الصناعة السوریة وإلى متابعة الطریق لتطویر العالقات مع اإلتحاد

 السوفیاتي وبقیة دول المنظومة االشتراكیة لما فیه من فوائد لكال القطرین الشمالي والجنوبي، وباإلضافة
 الى نقاط أخرى لم اعد اتذكر تفاصیلها، والتي كانت جمیعها تصب في اصالح الوحدة للمحافظة علیها

 ولیس إلى معاداتها أو الدعوة إلسقاطها على االطالق.

 لكن النظام هاجمها هجومًا ظالمًا وشدید اللهجة، وتوتر الوضع في الشارع السیاسي السوري.

 أذكر أنني تشابكت بالنقاش مع طالب من ال السطلي لم أعد أذكر اسمه االول، بعثیا، ناصریا، متعصبا،
 وتطور االمر للتشابك باألیدي، ووجهت له ضربات قاسیة، وتوعدني بالذهاب إلى دائرة المباحث، وهو

 االسم الجدید الذي أطلقه النظام المصري بدال عن المكتب الثاني القدیم المعروف.
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 وخوفا من االعتقال، قررت السفر إلى بیت تابع لمشاریع ري األراضي الزراعیة من نهر العاصي،
 قریبًا من قریة تومین التابعة لمحافظة حماه، ویعمل شقیقي المرحوم لبیب نسطه على إدارته. وبقیت

 مختبئًا فیه لمدة ثالثین یومًا كامال، حتى توضحت األمور، بأن المباحث ال تبحث عني.

 كنت خالل هذه الفترة أنام النهار واسهر اللیل حتى ال یراني أحد ویفسد علي. في هذه الفترة دعا شقیقي
 أحد معارفه من بدو بني خالد للسهر معي، وهذا الرجل البدوي واسمه أبو خالد، كان شاعرًا نبطیًا
 ویعزف على الربابة، ویغني بصوته الرخیم قصائد العرب المشهورة، والتي تروي غالب معارك

 العشائر البدو من العصور االولى لدخول العرب المسلمین الى بالد الشام حتى تاریخه. وسلسل لي كافة
 أصول القبائل العربیة، والتي حسب معلوماته، ترجع كلها إلى اإلمام الحسن.

 كانت لیالي ممتعة واخبارها جدیدة علي، تعلمت منها الكثیر وحفظت بعض قلیل من اشعارها.

 وهناك وبالقرب من بیت الري، كما كنا نسمیه،خیم الشاعر الحمصي الكبیر، بل شاعر حمص وصفي
 القرنفلي، الذي كان یعمل مساحًا لألراضي الزراعیة، یرافقه عامًال واحدًا یساعده.

 كنت اعرف الشاعر وصفي القرنفلي من خالل جلساته األدبیة والشعریة التي كان یعقدها في مقهى
 الروضة الشهیر في حمص والذي كان یعج بحضور األدباء والسیاسیین من كافة اإلتجاهات، وكان
 یسمى بمطبخ السیاسة، ومن ثم انتقل إلى مقهى الفرح المجاور للروضة، وكنت أسمع أخباره وعن

 طباعه، من ابن اخته صدیقي من آل القرنفلي أیضًا.

 كان مثال لما یجلس في المقاهي في حمص أو دمشق، التي كان یزورها كثیرًا، ویلتم حوله مجموعة من
 محبیه ومعارفه، ال یسمح ألحد أن یدفع قرشًا واحدًا من قیمة المشروبات التي یتعاطوها، ویدفع عن

 الكل.

 واذكر حادثة طریفة تعبر عن أخالقه المتزمتة، قمت بزیارته في خیمته الجارة لبیت الري، الذي كنت
 أقیم فیه، وبیدي صحیفة او جریدة، فسألني ان كانت حدیثة، قلت نعم وهي تحت تصرفك، فأجابني، بأن 

 علیه أن یدفع لي ثمنها أوًال ومن ثم یقرأها. كان حنیفًا، صارمًا مع نفسه ومع كرامته.

 وصفي القرنفلي یستحق أن أقف عنده قلیًال. كان شاعرًا رومانسیًا، غنى للحب والطبیعة، ودعى في
 أشعاره إلى النضال ضد اإلستعمار الفرنسي، وضد النظام اإلقطاعي السائد، ودعى الى انصاف العمال

 وإعطائهم حقوقهم كاملة، بل إلى الثورة اإلشتراكیة.

 وفي بیت من قصائده یقول:

 أن الشیوعیة الحمراء في دمنا… نار تصبح رویدًا تطلق اللهبا

 كان شیوعیًا، درس الماركسیة جیدا واعتنقها، وعروبیًا بنفس الوقت یقول في إحدى قصائده:

 سبح الصبح ان راءنا وانتشى… الدرب یوم همت خطانا
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  عرب نحن والعروبة إنسان شریف یستنكر العدوانا

 وفي بیت آخر یقول:

 قل للندنا إن غص السؤال بها… الریح شرقیة والشام في السحب

 مرض الشاعر الكبیر وصفي القرنفلي، وهو من أدخل إلى الشعر العربي اضافات هامة مشهودة له من
 كافة النقاد ولم یعتني بنفسه، في العام 1965، وأحیل الى التقاعد، وبدأ جسده بالذبول، واصبح خیاًال،

 وتوفي وحیدًا، وهو لم یكن متجوزًا، یرعاه شقیقه وشقیقاته وأوالدهم.

 وحضر، قادمًا من بیروت، حفل تأبینه، الشاعر السوري الكبیر نزار قباني، حیث القى كلمة مؤثرة
 وهامة، موجودة على اإلنترنت لمن یرغب باإلطالع علیها، ودفن في مقبرة مار الیان في حمص

 القدیمة.

 وقبل أن أنهي كالمي عن الشاعر المتمیز وصفي القرنفلي أحب أن أروي هذه المعلومة التي تدل على
 شهامة نفسه وتعالیها.

 كان عندما تقاعد یسافر إلى دمشق العاصمة في فصل الصیف ویجلس لتعاطي االركیلة، في مقهى
 الكمال الصیفي، وهناك یجلس مساءا أیضًا على طاولة متجاورة من طاولته شاعر العرب الكبیر مهدي
 الجواهري. وكان االثنان یعرفان بعضهم بالسمع، ویقدر الشخص اآلخر ویحترمه. ولكن مضت سنین

 ولم یتقدم منهما الى طاولة اآلخر، ولم یتقابالن على االطالق.

 بالعودة إلى السیاسة، عندما رجعت إلى المدینة وأعدت اتصاالتي مع منظمتي الحزبیة في أواخر العام
 1958، ولكنني كنت متواري عن األنظار بالقدر المطلوب، عمدت إلى تشكیل فرقة حزبیة من أطفال

 صغار، من طالب المدرسِة الغسانیة، من محبي الحزب وانصاره، سمیتها فرقة المراسالت، ألنها كانت
 تقوم بنقل رسائلي الخطیة إلى الرفاق اآلخرین وتنقل رسائلهم لي، كانوا أعضاءها نشیطین ومتحمسین
 وال یلفتوا نظر أحد، ومن اعضاءها أذكر اسم زهیر جبور ومحسن عبود وشقیقه مرشد عبود وغیرهم.

 انقطعت طبعا عن المدرسة ولكني كنت حولها.

 في 14 كانون أول 1958 على ما أذكر قدم المبعوث االمیركي الى الشرق االوسط ویلیام راونتري،
 حامًال معه مشروعه لحل مشكلة الصراع العربي اإلسرائیلي، وزار القاهرة، لمقابلة الرئیس جمال عبد

 الناصر. عندها عمل حزبنا الشیوعي بتنظیم حملة تواقیع على عرائض تندد بالزیارة وعلى مشروعه
 ،وعلى استقباله من قبل الرئیس.

 وكنت أحمل إحدى العرائض واجمع تواقیع علیها من قبل الناس في الشوارع، وإذا بمجموعة من رجال
 المباحث السریین یلقون القبض علي ویذهبون بي الى مكتب رئیس فرع المباحث المجرم عبدو حكیم.

 دخلت المكتب ولم أرى أیة وسیلة من وسائل التعذیب من عصي أو أجهزة كهربائیة الخ، فاطمأن
 قلبي.كان مكتبا أنیقا ،یجلس على طاولة كبیرة عبدو حكیم الذي قام باستقبالي على صفعة شدیدة على
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 خدي األیمن، ثم قام بقراءة العریضة وتمزیقها أمامي، وسألني… وال.. أنتم تریدون ان تعلموا جمال
 عبد الناصر الوطنیة، أجبته نعم… ونحن الشیوعیین أشد المناضلین ضد اإلمبریالیة األمیركیة وأصلبهم.

 كان الطقس باردا وفي مكتبه مدفأة تعمل على المازوت ولم تسترعي اهتمامي وكنت أقف إلى جانبها،
 واذ به یقوم بانتزاع بنطلوني وما تحته إلى األرض ویجلسني علیها بحركة سریعة جدا وخاطفة. بعدها

 أطلق سراحي ولم یعتقلني. وكنت اشعر بألم شدید، واستطیع السیر. بقیت وقتًا طویًال أعاني من األلم، لم
 أعلم أهلي بما جرى.

 في لیلة عید رأس السنة 1959، وكنا مجموعة من الرفاق واالصدقاء، نسهرفي بیت رفیقي وصدیقي
 المحبب عون جبور، جاءنا خبر یحمله احد الرفاق الطیبین، بأن عملیة اعتقال واسعة من قبل مباحث

 حمص شملت عددًا كبیرًا من قیادات الحزب وكوادره.

 وفي یوم الرابع عشر من شهر شباط عام 1959 علمنا باستشهاد رفیقنا الالمع والمحبوب، معلم
 المدرسِة وعضو قیادٍة المعلمین، سعید الدروبي ابو طاهر، على ید المجرم السفاح عبدو حكیم رئیس

 مباحث حمص.

 أثار هذا الخبر المؤلم مشاعر أهل المدینَة كلها، وظهرت عالئم االستنكار والغضب على وجوه الناس.
 فعمد المجرم عبدو حكیم إلى االدعاء بأن سبب موته تعود الى انتحاره، ولیس إلى التعذیب، وطلب

 معاینة الجثة من قبل الطبیب الشرعي الدكتور أمین طرابلسي، ضاغطًا علیه ومهددًا له، بأن یكتب على
 تقریره، بأن سبب الوفاة تعود إلى االنتحار، رفض الطبیب طرابلسي الرضوخ لتهدیداته وكتب بأنه توفي

 بسبب التعذیب الواضح األثر على الجثة، مبرهنًا على نزاهة عالیة، ومحافظًا على شرف المهنة. وهذا
 الموقف النبیل ال یزال الى الیوم مطبوعًا على ذاكرة قدامى السن من الشیوعیین وأصدقائهم.

 في الیوم التالي الستشهاده تجمع اآلالف من أهل المدینة وبعض القرى امام منزل الشهید وساروا خلف
 نعشه المحمول على األكتاف، متوجهین من مركز المدینة، حیث یقع منزله، إلى شرق المدینة، لمقبرة

 خالد بن الولید.

 یقدر عدد المشاركین بالجنازة بحوالي ثالثین ألفًا، تحولوا الى ما یشبه المظاهرة.اصطف على طول
 الطریق على الصفین العساكر مع أسلحتهم الكاملة،ولم یتدخلوا ولم یستفزوا أحدًا من المتظاهرین.

 وصلنا إلى المقبرة بعد مسیرة طویلة، وتجمعت الناس حول القبر، حین صعد على مرتفع قریبًا منه،
 رفیق یلبس على رأسه طاقیة تغطي كامل وجهه، وال تظهر إال العینین من خالل ثقبین فیها. وألقى كلمة

 الحزب بتأبین الشهید إبن حمص البار وابن عائلة وجیهة ومعروفة جدًا، وكان أول شهداء الحزب
 الشیوعي السوري على ید المخابرات السلطانیة السراجیة. وفیما بعد علمنا أن من ألقى كلمة تأبین

 الشهید، كلمة الحزب الشیوعي، كان الرفیق ریاض الترك، الذي لم یكن اسمه معروفًا في أوساط الحزب
 في ذلك الوقت.
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 فیما بعد علمنا أن المباحث طلبت من ستودیو شكري عواد في شارع الدبالن، تصویر من شاركوا
 بالجنازة، ولكنه رفض هذا التكلیف، ألنه هو من أنصار الحزب، وأوالده وبناته أعضاء نشطین في

 الحزب الشیوعي أیضًا.

 فقامت المباحث بتكلبف ستودیو آخر بهذه المهمة القذرة وقبل، وقام بعملیة التصویر. ولهذا قمت وبعض
 الرفاق االخرین للدخول الى تحت األرض، كما یسمیه البعض، وإلى التخفي السري، كما نسمیه نحن.

 وأرسلت رسائل الى الغرق الحزبیة بضرورة الحذر الشدید، وأن یختفي، من یظن نفسه مهددًا باالعتقال،
 بشكل كیفي وخاص، ألن الحزب ال یملك بیوتًا سریة كافیة لكل الرفاق ومن ضمنهم أنا أیضًا. وجرى
 هنا سماع بعض اآلراء من بعض الرفاق یقول: "كیف یدخل الحزب هذه المعركة مع النظام، دون أن
 یكون مستعدًا لها، وكیف یخطب الرفیق خالد بكداش من منصات الخارج في صوفیا وموسكو، متمتعًا

 باألمان، متحدیًا النظام، ونحن نترك لوحدنا، دون حمایة بیوت سریة، وخطة انسحاب، لمواجهة
 االعتقال".

 انا شخصیًا توجهت إلى بیت خالي وإلى بیت خالتي واختفیت هناَك.

 وكنت عندما أخرج للضرورة، ولمقابلة أحد الرفاق، أرتدي عباءة زرقاء من الجوخ، ورثتها من جدي،
 أغطي فیها رأسي، فاتحًا فجوة فیها للتنفس والرؤیة فقط.

 جاء أحد أصدقاء خالي ویدعى أبو الخیر طلیمات وهو رجل متعاطفًا مع حزبنا، ذكیًا، حاذقًا، وقال لي:
 "تنقل با جون، وال تبقى في مكان واحد طویًال، ألن للجدران عیون وآذان".

 سمعت بنصیحته وبدأت أبحث عن بیت آخر لالختباء فیه، فذهبت إلى بیت صدیق حمیم، شیوعي سابقًا،
 اسمه اسبر بیطار، من قریة مشتى الحلو سابقًا، رجل صادق ومخلص، وأمین وكریم، بقیت عنده فترة

 طویلة، أختبئ بمخدع خاص، عندما یأتي لعندهم بعض الزوار. وتطبیقا لنصیحة ابو الخیر طلیمات،
 بدأت مع صدیقي اسبر نبحث عن بیت أخر، فتكلم مع صدیق له، لي معرفة سطحیة معه، بموضوع
 استضافتي، فرحب وقال أهال وسهًال. یدعى ألبیر، نسیت إسم عائلته القادمة من الجزیرة السوریة.

 كان یسكن وعائلته في بیت عربي، لهم غرفة معیشة ومطبخ، وغرفة ضیوف، تشرف كلها على أرض
 الدار الواسعة، وكان یسكن في نفس الدار عائالت مستأجرة أخرى في غرف منفردة أیضًا. استقبلني

 استقباال حارًا، علما بأنه منظم في حزب البعث العربي االشتراكي، وأكرمني اكرامًا ال یوصف،
 واسكنني في غرفة الضیوف منفردًا، كان علي أن أنام في النهار، واسهر معاه في اللیل، مسدًال لستائر 

 الغرفة بشكل محكم تمامًا، حتى ال یراني أحد من الجیران. سهرنا لیال جمیلة جدًا، نتحدث بالسیاسة،
 وبأمور حیاتیة أخرى، وتوضدت معه أواصر صداقة حارة ومتینة.

 في احدى اللیالي، وعلى ما یبدو أكیدًا نسینا ان نسدل الستائر بشكل محكم، طرق باب الغرفة أحد
 الجیران، حوالي الساعة الثانیة صباحًا، وكان ذاهبًا إلى المرحاض في أرض الدار، ورآني من فجوة

 الستائر، وكان یعرفني شیوعیًا نشطًا، وطلب من ألبیر أن یخرجني فورًا من الدار، وإال سیكون مضطرًا
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 ألخبار المباحث. كان موقفًا حرجًا لي ولمضیفي. خرجت من البیت تحت التهدید، مع أسف وإحراج
 صدیقي ألبیر، ولكن لم أكن أعرف إلى أین.

 كان هذا ظرفًا من أصعب الظروف التي مررت بها في حیاتي.

 قررت أن أسیر، مختبئًا بعباءة جدي، بشوارع المدینَة القدیمة، حتى تدب الحركة في المدینَة، وأطرق
 باب أحد اصدقائي من البعثیین الشرفاء، وال أرغب اآلن ذكر اسمه ألنه ال یزال على قید الحیاة،

 فاستقبلني استقباًال حارًا أیضًا، رغم معرفته بأنني مالحق من قبل رجال األمن، بقیت عنده بضعة أیام،
 بعد أن أقمت صلة برفیق سري، اسمه أبو مكسیم من قریة قطینة المجاورة لمدینة حمص. وكان على ما
 یبدو عضوًا في اللجنة المنطقیة لمحافظة حمص، المشكلة حدیثًا، أي بعد حملة االعتقاالت الشاملة، والتي
 طالت أغلب القیادات الحزبیة. تشكلت اللجنة المنطقیة السریة الجدیدة من رفاق مناضلین سریین ورفاق
 كانوا مهملین حزبیًا، ولكنهم ظلوا أوفیاء للحزب بقیادة المناضل، العامل، راتب جبنة. وربما كان، كما

 علمت من وقت قریب، من عدادها الرفیق صبحي انطون، ومناضل فالحي آخر یدعى أبو جون من
 قریة الوریدة.

 بعد فترة قصیرة جرى إعالمي بتوصیة الرفیق راتب جبنة لي، بأن علي السفر الى لبنان، سرًا طبعًا،
 ألنني وجه طالبي معروف من قبل عدید من الناس، ومن أجهزة المباحث، وال أصلح، لذلك، للعمل

 السري.

 قمت، متخفیًا طبعًا، بمغامرة الذهاب إلى بیتنا في حي المحطة، لوداع أمي التي كنت أحبها حبًا جنونیًا،
 واعلمتها بنیتي بمغادرة حمص إلى لبنان. سمع اخي لبیب برغبتي هذه، وكان رجًال شهمًا، محبًا، یعتبر

 نفسه مسؤوًال عن كل فرد من أفراد األسرة، وقال لي انه سیرافقني في رحلتي السریة هذه.

 وفي الیوم التالي استأجر سیارة یثق بسائقها، وتوجهنا بها الى حدود لبنان من جهة معبر العریضة، قبل
 المعبر نزلنا من السیارة، التي عادت الى حمص، وسرنا في اللیل الدامس باتجاه نهر الكبیر الجنوبي.
 كان لبببا خبیرا في األرض فكان بین الفینة واألخرى ینبطح على األرض واضعًا أذنه علیها، لسماع
 اهتزازًا ناتجًا عن سیر إحدى الدوریات العسكریة علیها المحتملة. وصلنا إلى ضفة النهر وكان علینا

 اجتیازه إلى الضفة األخرى الواقعة في أرض لبنان. كان الوقت في أوائل شهر نیسان من العام 1959.
 ولم یكن النهر عمیقًا، إذ وصل الماء الى وسط أجسادنا ال غیر.

 تنفسنا الصعداء، وغاب عنا الخوف والهم، وشعرت باألمان بعد أشهر من الرعب عشتها في العمل
 السري.

 أوقفنا بعد فترة وجیزة باصا متجها إلى مدینة طرابلس، حیث بحثنا عن فندق متواضع، یناسب وضعنا
 المتواضع. نام شقیقي لبیب هذه اللیلة معي، وفي الیوم التالي غادرني الى حمص متوجها لعمله، بعد أن

 زودني بمبلغ محترم من المال، في حینه.
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 خرجت من الفندق، بعد نوم عمیق وطویل، ألتعرف على بعض شوارع المدینة، التي لم أكن أعرفها،
 وابتعت بعض الثیاب الداخلیة والخارجیة، وبحثت عن مطعم بسیط، فوجدته في أطراف المدینة، یشوي

 لحمًا ویقدم بعض أطباق المقبالت من حمص ومتبل وسلطة ومخلل الخ. وأصبحت من زبائنه، یومیًا
 لوجبة وحیدة في الیوم.

 بعد فترة قصیرة تواصلت، برسالة سریة، مع رفیقي وصدیقي المحبب عون جبور، وأعلمته بوجودي
 في طرابلس، مع عنوان الفندق. سائًال إیاه إن كان یرغب باالنضمام لي، وكان مختبئًا أیضًا في بیت

 أخواله من آل الصباغ في حمص.لم یمضي وقتًا طویال حتى قدومه، فتونست به كثیرًا. ولم یمض أیضًا
 وقتًا طویًال حتى جاءني رفیقًا وجارًا أخر یدعى أسعد دالور، كنت قد ذكرت إسمه سابقًا.

 في طرابلس لي أقارب، أوالد خال والدي من بیت عبود، منهم سامي عبو، صاحب متجر كبیر لبیع
 الجوخ والخیاطة أیضًا، رحب بي وبرفاقي، ترحیبًا طیبًا، وكان یدعونا إلى بیته دعوات متعددة ومتكررة

 لتناول الطعام والسهر. كانت عائلته مؤلفة من عدة أوالد وبنات وزوجة كریمة محبة، تشعرنا بالدفء
 العائلي، الذي كنا نفتقده كثیرًا في مغتربنا الجدید.

 وكان له شقیق، یعمل في شركة نفط العراق بدرجة ممتازة، یدعى أسعد عبود، ما إن سمع بوجودي في
 طرابلس، واسكن مع رفاقي، حتى جاءني معاتبًا عتابًا شدیدًا، ومؤنبًا أیما تأنیب، كیف أسكن في فندق

 ولي بیتا، طبعا یقصد بیته، في طرابلس.

 أنزل حقائبنا، نحن الثالثة إلى سیارته، متوجهًا إلى بیته، في حي الزاهرة، كما أتذكر، وكان في استقبالنا
 سیدة من ألطف ما عرفت من الزوجات في حیاتي. قامت بتجهّیز مائدة عامرة بأطیب األطعمة، التي كنا

 نشتهیها، بعد غیاب عن أسرنا وأمهاتنا.

 قدموا لنا غرفة مع ثالثة أسّرة وثیرة للغایة. وأحضر لي دخانًا أو سجائر من ماركة شوستر فیلد، تكفي
 ألسبوع كامل. كانت زوجته توقظنا بنعومة، حاملة معها الى أسرتنا، أكواب كبیرة من عصیر البرتقال،

 ومن ثم تدعونا لتناول طعام الفطور الفاخر، الذي لم نعتاد علیه في بیوت أهلنا، وفیما بعد الى طاولة
 الغذاء، ثم العشاء، وهكذا دوالیك لفترة أسابیع عدیدة. كان وما یزال، اسعد عبود وزوجته، من أكرم

 الناس الذین قابلتهم بحیاتي الزاخرة بمعرفة البشر. حلمت لسنین طویلة أن أرد بعض الجمیل إلیه، بعد
 عودتي الى الوطن وتحسن أوضاعي المادیة، ولكن الموت قد سبقني باستضافة سید من أسیاد الكرم، إلى

 أعلى علیین.

 استطعنا أن نقیم صلة مع منظمة الحزب في بیروت وطلب الرفاق هناَك أن نحضر إلى بیروت. ودعنا
 اقاربي على مضض وسافرنا، الرفیق عون وأنا إلى هناك، بعد أن كان الرفیق أسعد دالور قد رجع إلى
 حمص، لألنه لم یستطع فراق أهله، واشتد علیه الشوق وغادرنا. وصلنا الى بیروت ونجحنا بسرعة أن

 نعثر على بیت الرفیق الحمصي معلم الكهرباء جورج خزام من حي الحمیدیة، حسب العنوان الذي
 أعلمونا به.. كان لقاًء حارًا شابه الذكریات الحزینة للمالحقات األمنیة وفراق الوطن.
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 في الیوم التالي توجهنا، مع الرفیق عبد الكریم نادر الى كمب حاجین، وهو حي قدیم، فقیر، ضیق
 الطرقات، مزدحم بسكان كلهم من األرمن، ذوي االتجاهات التقدمیة، من أعضاء وأنصار وأصدقاء

 حزب الطاشناك األرمني، وبعض الشیوعیین. هناك قابلنا مسؤول حزب الطاشناك وعرفناه على أنفسنا،
 وقام هو بدوره بالترحیب بنا كسكان جدد في هذا المخیم، شارحًا بسرعة تاریخ الحي معرجًا إلى كونه

 شارك في الحرب األهلیة عام 1958 ضد كمیل شمعون ومن أجل طرد األسطول األمیركي عن
 السواحل اللبنانیة، وكیف أن عدد من المقاتلین األرمن الشباب، رفضوا تسلیم أسلحتهم، بعد أن وضعت

 الحرب أوزارها، وظلوا یقومون بأعمال عنفیة تجاه رجال األمن، وتجاه األرمن الطاشناك، وأحیانًا
  كثیرة تجاه مواطنین عادیین، بغرض فرض خوة، ومن التجار واألغنیاء على وجه الخصوص.

 ومن أبرز قادة وزعماء أو أمراء حرب هذه المجموعات، ومن سكان هذا الحي أسماء كبیرة یعرفها كل
 سكان بیروت...أرتین األسمر، ومماس. وقال لنا ال یمكنكم مساءا دخول الحي، بالسیارة، إال بعد إرسال
 شیفرة ضوئیة معینة، وإال سوف ینهال علیكم الرصاص من كل جانب، والشیفرة تتغیر من وقت آلخر.

 وقال ان الرفیق أرتین األسمر أقل شراسة وعدوانیة من مماس. ووعد بترتیب موعد قریب مع الرفیقین.
 ثم قام بقرع أجراس بیت قریب جدًا من موقعنا، فخرج منه رجال أربعیني طویال مفتول العضالت،

 وتكلم معه وأخبره باننا سننضم إلى رفاق سوریین بالسكن في بیته، فسلم علینا بحرارة وأدخلنا إلى غرفة
 واسعة نسبیًا، وجدنا فیها رفاق نعرف بعضهم، والبعض اآلخر ال نعرفه .

 جرى السالم والعناق والترحیب، ثم غادرنا الرفیق عبد الكریم نادر. وهو رجل ال أستطیع إال التوقف
 عنده.

 

"� ���ٔ����ٕ" � �� �����
�

� ��� 
 أحدهم یقول: كنت أتمشى في أحد شوارع ألمانیا لما الحظت على أحد األرصفة أن بعض حجارتها ذات
 لون ممیز بالذهبي منقوش علیها كتابات باللغة األلمانیة وضعت تكریما ألناس سكنوا هذه البقعة قدیما هم

 من الیهود الذین تعرضوا لالضطهاد الشدید. إحدى الحجارة نقش علیها:

 "هنا كان یسكن فالنًا هرب".

 لجأ إلى فلسطین في العام ١٩٣١، أجل مكتوب فلسطین Palästina وحجر آخر علیه إسم آخر وتاریخ
 آخر الخ...، شعرت أنني وجدت دلیل اقدمه للذین یعتقدون بأحقیة الیهود في فلسطین.

 التقط هاتفي ألصور هذه األحجار وبینما كان رجل یمر بجانبي طلبت منه بلغتي األلمانیة الضعیفة أن
 یشرح لي ما كتب هنا ولماذا؟

 قام الرجل بالشرح إلى أن وصل وقال كلمة فلسطین، عندها سألته فلسطین؟ وأین ذلك؟ قال فلسطین هي
 في الشرق األوسط فقلت حقا! أین؟ فأنا أعرف كل الدول العربیة ال یوجد فلسطین.. عندها قال لي اآلن
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 تسمى (....)!! وكأني أجهل كل شيء سألته وهي باألصل فلسطین! قال أجل فقلت لماذا تغیر االسم؟
 تلعثم كثیرًا كأنه یرید أن یقول شیئًا محرمًا ویكتمه، قلت له سیدي أنا فلسطیني آسف، فقط أردت أن

 أعرف شیئا وقد عرفته.. وقلت أنت تعني أن هؤالء هربوا إلى بلدي واستقبلهم أجدادي قال أجل، وكانوا
 آمنین هناك؟ قال أجل.

 قلت له ما هو رأیك أو شعورك بأن احفاد هؤالء یعیشون في فلسطین وأما أحفاد الذین استقبلوهم مثلي لم
 یروها ولیس له حق ان یزورها؟ هز رأسه وقال "ال یوجد عدل في هذا العالم".

HAYAT FM حیاة إف إم 

 
 
 

 

  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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