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االفتتاحیة:

المعارضة في عشر سنوات من األزمة السوریة

إذا قارنا بین البلدان الخمسة (تونس-مصر-الیمن-لیبیا-سوریا) التي انفجرت مجتمعاتھا عبر "الربیع
الواحدالفردیحكمھامستبدةأنظمةضدانتفاضاتأوثوراتوأنتجت،2011عام"فيالعربي

حیث األداء والحصیلة.أوالحزب الواحد، فإن المعارضة السوریة كانت األردأ من

في2011أیلولمناألولاألسبوعمحادثاتمنذاختلفتحیثتتوحدأنتستطعلمأنھاحیثمنأوالً
"و"اعالن دمشق "و"جماعة اإلخوانالعاصمة القطریة الدوحة والتي شملت "ھیئة التنسیق الوطنیة

المعارض حیث كانالمسلمین "،على موضوعي التدخل العسكري الخارجي والسالح
في لیبیا ومشروعیة العنف المعارض وھو ما(اإلخوان)و(االعالن)یرون االستعانة بالخارج كما جرى

ترى أن التوازنات ال تسمح بأكثر مناختلفت (الھیئة)معھما بھذا الصدد حیث كانت ومازالت (الھیئة)
تقود نحو نظام دیموقراطي ،وھو ماتسویة یتم فیھا انشاء سلطة حكم انتقالي تضم السلطة والمعارضة

"المجلستأسیس،فیماذھب(االخوان)و(االعالن)نحو2011أیلول17فيحلبونمؤتمر(الھیئة)فيثبتتھ
"مناطقبإنشاءصراحةوطالبالمعارضالسالحسیاسیاًغطىالذي2011أولتشرین2"فيالوطني

ماوھو2011آذار17في1973الدوليالقرارعبرلیبیافيكماجريالدوليالخارج"یفرضھاآمنة
القذافي ،وعندما جرت محاولة ثانیة لتوحیدشكل غطاءاً قانونیاً لتدخل حلف األطلسي-الناتو وإزاحة

(الھیئة)و(المجلس)بالقاھرة استغرقتالمعارضة تحت مظلة الجامعة العربیة وجرت مفاوضات بین
كانون30فيللھیئةالعامالمنسقونائبالمجلسرئیسمنموقعةوثیقةوأنتجتأسابیعخمسة

فيالعربیةالجامعةبمبنىیعقدللمعارضةموحدلمؤتمرعملبرنامجتكونأنمنھایرادكان2011أول
جرىوعندماالموقعةالوثیقةعلىالمصادقةرفضللمجلسالتنفیذيالمكتب،فإن2012ثانيكانون
مشتركةقیادةانشاء(المجلس)رفض،فإن2012تموز3-2بیوميالقاھرةفيللمعارضةمؤتمر

ظھر فیھ حجم الخالف بین اتجاهللمعارضة أولجنة متابعة بعد یومین من التداول بین المعارضین
السالح واالستعانة بالخارج التي أعلنتتسووي في المعارضة واتجاه اسقاطي یرى اسقاط النظام عبر

فيالعسكريبالتدخللھنیة"الأن2011ثانيتشرین1منذالناتوحلفوخاصةللتدخلالمرشحةدولھ
القدوة نائب المبعوث الدولي إلى سوریاسوریا "،وفي نھایة مؤتمر القاھرة رفض (المجلس)طلب ناصر

عنأیامثالثةقبلالصادر)1جنیف(بیانعلىموافقةللمؤتمرالختاميالبیان،بتضمینعنانكوفي
والداعي لسلطة انتقالیة عبر ھیئة حكمالدول الخمسة الكبرى واالتحاد األوروبي والجامعة العربیة

نظام إلى نظام دیموقراطي جدید وھو ما وافقتانتقالي تتشارك فیھا السلطة والمعارضة تقود سوریا إلى
الطرح الذي تبناه المجتمع الدولي.علیھ (الھیئة)وھي المبادرة منذ مؤتمر حلبون نحو ھذا

وفيتسویة،الیرید2012\11\11في"المؤسسالوطني"االئتالف(المجلس)،وخلیفتھكانثانیا
السلطةوفديبین2016نیسان18و2016ثانيكانون29بیناستغرقت)،التي3(جنیفمحادثات

رباعي من ریاض حجاب- فاروق طیفور-والمعارضة تحت رعایة األمم المتحدة والدول الكبرى تشكل
أنھ ال یرید محادثات تفضي إلى نتیجةجورج صبرة- سھیر أتاسي كان واضحاً من سلوكھ وطروحاتھ
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وبمبادرة2016نیسان18فيحجابریاضیبادرأنقبلالسوریةالسلطةوفدفیھشاركھمما،وھو
(ھیئة التنسیق الوطنیة)،إلى تعلیقفردیة من دون التشاور مع باقي وفد(الھیئة العلیا للمفاوضات)،ومنھم

مختلفة وقتھا مع واشنطن وموسكو وفي وقت كانالمحادثات ویبدو أن ھذا كان بأوامر تركیة التي كانت
نھایة ستة أشھر من المفاوضات إن لمھناك توافق أمیركي- روسي على انجاز حل سوري یفرض في

وقد اعترف ریاض حجاب فيیستطع وفدا السلطة والمعارضة التوصل إلى اتفاق بینھما
"،وبالتأكیداتفاقإلىالوصول"عدم)بنیة3(جنیفدخلبأنھالمعارضةوفدأعضاءألحد2017صیف

كان ھذا بأوامر اقلیمیة من أنقرة والدوحة .

ذيال2254الدوليالقرارأساسوعلىجنیفبیانأساسعلىانتقاليحلإلىیدعوناآلنھؤالء
للعودةاآلنیدعونأساسھماعلىشيءكلأفشلواأنبعدوھمأساسھعلى3جنیفمفاوضاتجرت

الدستوریة وھم یتالقون في ھذا مع السلطةإلیھما لیس إلیمان بھما بل فقط للتشویش على عمل اللجنة
الدستوریة خوفاً منھا من أن یؤديالسوریة التي اشتغلت بشكل منھجي على تفشیل أعمال اللجنة

.2254والقرارجنیفبیانبھاقالسیاسیةانتقالیةعملیةنحوالطریقلفتحجدیددستورإلىالوصول

كل ما طرحوه خالل عشر سنوات منذیجب اآلن أن یعترف ھؤالء المعارضین بأنھم قد فشلوا في
الذيالمعارضالعنفاستعمالإلىالخارجيالعسكريالتدخلعلىمراھنتھم،من2011آذار18یوم

اآلن ھؤالء بأن برنامج(ھیئة التنسیقأنتج وضعاً سادت فیھ "النصرة"و"داعش"،ویجب أن یعترف
ولوكانانتصرالذي،ھوانتقاليحكمسلطةینتجتسوويحلإلى2011أیلول17منذالوطنیة)،الداعي

أنھم یشتركون في رفض ھذا الحل معھناك حتى اآلن مازالت أمامھ عقبات كثیرة ویجب أن یعترفوا
تقتصر على ھذه النقطة بل یشمل ذلك نقاطالسلطة في تالقیات بین ھؤالء المعارضین والسلطة  ال

بالخارج من أجل حسم صراع داخلي.كثیرة منھا الالدیموقراطیة والفساد ونزعة االستعانة

السوریة أي االسالمیون والمتلبرونمن ھذا المنطلق یجب القول اآلن بأن من تصدر واجھة المعارضة
ومن لف لفھم، قد فشلوا في قیادة باصالجدد المغادرون للماركسیة والشیوعیة في "اعالن دمشق"

الباص من دون اخراجھم منھ، لیمسك بمقودالمعارضة السوریة، وأن علیھم أن یتنحوا عن مقعد قیادة
الدیمقراطي.باص المعارضة السوریة االتجاه التسووي عبر برنامجھ الوطني

في تجمع واسع یشكل (القطب الدیمقراطي)إن االتجاه اآلن لجمع المعارضین الوطنیین الدیمقراطیین
أكثر الحاحاً وضروریة من أجل إعادةبالتوازي والتخالف مع (القطب االسالمي) ھي خطوة أصبحت

التأسیسي ل(الجبھة الوطنیةبناء المعارضة السوریة من جدید.یشكل انعقاد المؤتمر
المؤتمر في دمشق أواخر ھذا الشھر رسالةالدیمقراطیة\جود)خطوة أولى ھذا الطریق،وإن انعقاد ھذا

بأن عاصمة المعارضة في دمشق ولیس في اسطنبول.
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السوریة:األزمةحول(فیینا)٩جنیفإلى١جنیفلقاءمن

ھل نعود إلى المربع األول في العشریة الثانیة؟

باألزمةالمعنیةالدولیةالمجموعةاستطاعت٢٠١٢عاممنحزیران٣٠فيالمنعقد١جنیففي
الروسي والصین وبریطانیا وألمانیا وتركیاالسوریة والمؤلفة من الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد

وال یزال خارطة طریق لحل سیاسي دائم ألزمةوجامعة الدول العربیة ان تتوافق على بیان رسم حینھا
واالعتقالوالتھجیروالدمبالعنفاتسمتاشھر٣وعامالمؤتمرانعقادعندعلیھامضىقدسوریةفي

إلى تفاصیل مھمة باألزمة وبقیت غامضة  ،وتدمیر مدن وبلدات، صحیح أن البیان المذكور لم یتطرق
االنتقالیة   وقیل عن ھذا الغموضمثل مصیر رئیس الدولة  في سوریة أو حول دوره  خالل المرحلة

كان  السقف االعلى لما یمكن التوافق علیھحینھا انھ (غموض غیر بناء) إالّ أن البیان رغم سلبیاتھ
الدول المعنیة بالصراع  الدائر في سوریا  .دولیا  لوضع أسس  لحل سیاسي تقبل بھ  كافة  القوى و

بینوتحدیداالدول،بینالستةفقراتتفسیرحولالخالفبدأحتى١جنیفاجتماعانتھىأنما
بین المعارضة وبین النظام حول تفسیر بنودالوالیات المتحدة األمریكیة وبین االتحاد الروسي وایضا

ھيمنأواالنتقالیةالعملیةفيدورهأواالسدالرئیسمصیرحولاألخصوعلى١جنیفمخرجات
ھذا الغموض دون جواب ومحط جدال واجتھاد بینالجھة المخولة في تشكیل ھیئة الحكم االنتقالي، وبقي

كل طرف.

بعداإلبراھیمياألخضرالدوليالوسیطبإشراف٢٠١٤عاممنثاني-شباطكانونفي٢جنیفانعقدت
حدة األعمال العسكریة بین النظام والمعارضةجمود دبلوماسي وسیاسي دام أكثر من عام ازدادت خاللھ

البحث في أي مسألة سوى محاربةوانتھت تلك الجولة إلى طریق مسدود بسبب رفض وفد النظام
ھیئة حكم انتقالي دون وجود األسد.اإلرھاب، اما وفد المعارضة فقد تمسك بأولویة البحث بتشكیل

غیر،ولمدة٢٠١٥لعام٢٢٥٤الدوليالقرارصدوربعدمعطلةسوریاحولالمفاوضاتبقیت
الوحیدةالجلسةھيالثالثةالجلسةكانت،٢٠١٦لعامالثانيكانون٢٩في٣جنیفانعقادحتىقصیرة

الممثل في (الھیئة العلیا للمفاوضات)وجھاً لوجھالتي التقى فیھا الوفدان ، وفد النظام ووفد المعارضة
أیضا من بین جلسات جنیف التسع التيعند افتتاحھا تحت علم األمم المتحدة ، وھي الجلسة الوحیدة

طلب رئیس الھیئة العلیا للمفاوضات  ریاضأعلن عن توقیفھا قبل انتھاء الموعد المحدد لھا ، حیث
الحصاروفكحلبعلىالقصفإیقافیتمحتىفیھاالمفاوضاتتعلیق2016نیسان18فيحجاب

وإطالق المعتقلین السیاسیین على خلفیةعلى بعض المناطق التي تسیطر المعارضة المسلحة  علیھا
أنوأعتبرالمعارضةوفدتشكیلفيروسیاقبلمنالتدخلعنوالكف٢٠١١فيالسورياالنفجار

وفدانأعلنكماإلیھاأخرىمنصةأيضمویرفضالسوریةالمعارضةیمثلالذيھو١ریاضوفد
االنسانیة.المعارضة لن یعود إلى جنیف مالم یتم تقدم في مجال القضایا

بتعطیل سیر العملیة التفاوضیة وقال إن وفدأما الجعفري رئیس وفد النظام فقد اتھم وفد المعارضة
فيالمتواجدینوالقاھرةموسكومنصتيإلىإشارةھذاوفيالسوریةالمعارضةجمیعیمثلال١ریاض



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

������)( ���� ����������)٥٠(�� ��
ٓ
�/����٢٠٢١

جنیف، كما انتقد أیضا موقف المبعوث الدولي دي مستورا ألنھ أعلن عن تعلیق المفاوضات استجابة
لطلب ریاض حجاب.

جمیع أعضاء وفد الھیئة العلیا ، حیث اعترضلم یلق قرار تعلیق المفاوضات في ھذه الجولة  موافقة
البقاء في جنیف لنھایة الموعد المحدد لھذهعلیھ ممثلي ھیئة التنسیق الوطنیة في الھیئة العلیا وقرروا

التفاوضیة ،  كما انتقد  الحزب الشیوعيالجلسة كتعبیر عن رفضھم لھذا التوجھ غیر المنتج في العملیة
الوطنیة ،  بعد انتھاء الجولة في بیان لھ  مؤرخالسوري ( المكتب السیاسي ) أحد مكونات ھیئة التنسیق

سیاسیاً،خطأًواعتبرتھالمفاوضاتتعلیقحجابالسیدبرئاسةالعلیاالھیئةقرار2016أیار28في
ممثل الحزب الشیوعي (المكتب السیاسي) وممثلاألمر الذي دفع برئیس الھیئة العلیا إلى تعلیق مشاركة

الالحقة.ھیئة التنسیق الوطنیة في وفد الھیئة العلیا في المفاوضات

،السوریةلالزمةالدائمالسیاسيالحلفيأھمیتھرغم،٢٠١٥لعام٢٢٥٤الدوليالقراریحسملم
وحولفيالمتصارعةلألطرافملزمةغیرتوصیاتبمثابةوبقي١جنیفبیانفيالقائمالغموض

مستورا الى التصریح في بدایة الجلسة الرابعةسوریا  ،   االمر  الذي دفع المیسر الدولي ستیفان دي
یطبقھأنعلىلھقدرةالبطریقةمصممالقراران(٢٠١٧شباط/٢٣بتاریخالمنعقدةجنیففي

ولتحریك المیاة الراكدة فیھا اقترَح توسعةبشكل صحیح ) لذلك ولكسر الجمود القائم في المفاوضات
، وأضیف الیھا محور اإلرھاب بعد  إصرارالقرار إلى محاور ثالث ، الحكم ، والدستور ، واالنتخابات
بالسلل األربعة واعلن عنھا في جنیف اثناءوفد الحكومة السوریة على إضافتھ  وسمیت تلك المحاور

فیھا بالتوازي فیما بینھا دون إقرار أيانعقاد المفاوضات ، كما اعلن ان تلك المحاور سیجري البحث
منھا قبل االنتھاء من التوافق على جمیعھا .

مع األمل في االتفاق على ذلك خالل ستةتطرقت السلة األولى عن انشاء حكم غیر طائفي یضع الجمیع
أشھر.

جدول زمني لمسودة دستور جدید مع األمل في أناما السلة الثانیة، تكلمت حول القضایا المتعلقة بوضع
یتحقق في ستة أشھر.

١٨خاللوذلكجدیددستوروضعبعدونزیھةحرةبانتخاباتیتعلقماكلفيالثالثةالسلةوبحثت
شھرا تحت إشراف االمم المتحدة وتشمل السوریین خارج بالدھم.

والحوكمة األمنیة وبناء اجراءات الثقة.اما السلة الرابعة فقد بحثت في استراتیجیة مكافحة اإلرھاب

مقصود ،  محور تشكیل ھیئة حكم انتقاليفي ھذه السلل ، أسقط  دي مستورا حینھا في مبادرتھ وبشكل
الدوليالمبعوثاتھموقد،التفاوضیةالعملیةمن٢٢٥٤والقرارجنیفبیانفيعلیھاالمنصوص

المعارضة السوریة المنبثقة عن ( وفد ریاضحینھا بسبب ذلك بمحاباة الروس والنظام  ،  وقد وافقت
الذي مورس علیھا من ما سمي بمجموعةواحد) على مبادرة المیسر األممي المذكورة بسبب الضغط

اما في الجھة المقابلة فقد رفض  وفد النظام فياصدقاء سوریا  بعد لغط وخالفات بینیة بین أعضاءھا ،
، كما رفض الدخول أیضا فيھذه الجولة  البحث في أي محور باستثناء  محور سلة اإلرھاب
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المفاوضات قبل  توحید المعارضة في وفد واحد موحد ، وقال أنھ ال یعرف مع أي  معارضة یتفاوض
.

الخامسةالجولةسابقتھامنحالبأفضل٢٠١٧عاممنأیار١٦فيعقدتالتيالسادسةالجولةتكنلم
دون أي تقدم یذكر باستثناء اإلعالن من قبلالمنعقدة في نیسان من نفس العام والتي انتھت كل منھما

في القضایا الدستوریة وقد أرسلت المعارضةالسید دي مستورة في تلك الجلسة عن انشاء ألیة تشاوریة
وفدا للمشاركة فیھا بعد ان رفضت بدایة التفاعل معھا.

وفدالدوليالمبعوثفیھاطالب،٢٠١٧عاممنتموز٧،٩فيعقدتالتيالسابعةالجولةفيأما
رئیسي لعقد جوالت جدیدة منالمعارضة، وتحت إصرار وفد النظام، بتوحید وفودھا كشرط
والقاھرة، وكان ھذا الموقف من المنسقالمفاوضات، وكان المعني بذلك كل من وفدي منصتي موسكو

التفاوضھیئةإلىالمنصتینوانضمام٢ریاضعقدفيعجلتالتيالمباشرةاألسبابأحدمناألممي
في االئتالف وفي بعض الفصائلوالى وفد المعارضة المفاوض الجدید رغم معارضة المتشددین

العسكریة.

٢٢بتاریخالسعودیةفيالمنعقد)٢ریاض(مؤتمرفيواحدجسمفيالمعارضةمنصاتتوحدرغم
الھیئةتلكدولیااعتبرتوقدالسوریةللمعارضةالتفاوضھیئةاسمتحت٢٠١٧عاممنالثانيتشرین

٢٠١٥لعام٢٢٥٤الدوليللقراروفقاالسیاسيالحلإلنجازالسوریةللمعارضةالشرعيالممثلھي
منالتفاوضیةالعملیةفيالمتشددةالشخصیاتبعضاستبعادورغم،١جنیفبیانعلىالقائم

الجولةفيتقدمأيیحصلفلم،التفاوضلھیئةالقیادةجسم)من٢ریاضفي(الحروالجیشاالئتالف
سلةفياالالبحثعدمالنظاموفدرفضبسبب٢٠١٧لعامالثانيتشرین/٢٨فيعقدتالتيالثامنة

مسؤولیة إضاعة فرصة ذھبیة في تقدماإلرھاب  مما دفع المنسق األممي إلى تحمیل روسیا والنظام
المفاوضات .

جنیففيولیسفیینافي2018عاممنالثانيكانون٢٥بتاریخللمفاوضاتالتاسعةالجولةعقدت
آنذاك، تواجد في  ھذه الجلسة كل منألسباب لوجستیة كما ذكر المنسق األممي استیفان دي مستورا

(الوالیات المتحدة-بریطانیة –ممثلي المجموعة الخاصة لدعم الحل السیاسي باألزمة السوریة
الحكومة الروسیة حیث قدم فیھا  وفدفرنسة-ألمانیة- مصر- السعودیة-األردن)إضافة إلى ممثل

تتعلق بمستقبل سوریا  لجھة شكل وطبیعةالمجموعة الخاصة بسوریا خالل الجلسة ورقة غیر رسمیة
األقالیم بدالً من مصطلح المحافظات  اوالحكم الالمركزي في سوریة  وقد ذكر فیھا ألول مرة مصطلح

بسبب رفض النظام البحث فیھا واستمر متمسكااإلدارات ، اال أن ھذه الورقة  لم تحظى بأي مناقشة
لمؤتمر سوتشي المنوي عقده خالل فترةمع ممثل الحكومة الروسیة بمناقشة حضور ھیئة التفاوض

أعضاءھا.بأكثریةحضورهالتفاوضھیئةرفضتوقد)2018ثانيكانون30الشھر(ذلكمنقریبة

مستورا ألجل انجاح مھمتھ في إیجاد حلكانت جلسة فیینا آخر محاولة للمبعوث الخاص استیفان دي
أممي لمباحثات سیاسیة كانت واستمرت معھسیاسي في سوریة قبل أن یقدم استقالتھ من مھمتھ كمیسر
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والتزال مستعصیة حتى بعد استالم المبعوث االممي الرابع غیر بیدرسون لمھمتھ كمبعوث خاص في
سوریة.

بجوالتھا  التسع في جنیف وبرعایةمما الشك  أن النظام استطاع تعطیل مفاوضات الحل السیاسي
غیردعمعبرمسدودطریقإلىوایصالھا٢٠١٥لعام٢٢٥٤والقرار١جنیفلبیاناستناداأممیة

، كما نجح في سد افق أي تقدم فيمحدود من حلیفھ الروسي الذي وافق على تلك القرارات الدولیة
وبرعایة أممیة ،  وھي تعتبر منجوالت اللجنة الدستوریة  الخمسة التي عقدت في جنیف أیضا

االتحاد الروسي وبعد تدخلھ العسكري فيمخرجات مؤتمر سوتشي الذي  تبنتھ روسیا ، كما استطاع
انبعدالنظاملصالحاالرضعلىالعسكریةالقوىموازینفيیغیران٢٠١٥عاماواخرفيسوریا

حلب ومن الغوطة الشرقیة ومن الجنوبانسحبت الفصائل العسكریة المسلحة المعارضة  من مدینة
والمحللین السیاسیین في إنھاء مأساة الشعبالسوري  ، ورغم  خیبات األمل عند الكثیر من الناشطین
اللجنة الدستوریة في جنیف  ، فان الحقیقةالسوري من جراء انسداد افق المفاوضات السیاسیة أو في

اإلقلیمیة والدولیة  ، ورغم كثرة المبادراتالباقیة واألھم في األزمة السوریة رغم تعقیداتھا وتداخالتھا
االمم المتحدة ، فأنھ  لن یكون في سوریة  أي حلالشخصیة او االقلیمیة في أستانا أوسوتشي ألنھاء دور

باعتبارھما٢٠١٢لعام١جنیفبیانعلىالقائم٢٠١٥لعام٢٢٥٤الدولياطارالقرارخارجسیاسي
في سوریا .یحظیان ومنذ صدورھما بإجماع دولي  كأساس ألي حل سیاسي

الشعب السوري ، وبعد ھذا التعطیلالسؤال المھم حالیا ، وبعد مضي  عقد من الزمن على مأساة
في جنیف لحل مأساة الشعب السوري ، ھلالمتعمد  في مساري العملیة السیاسیة واللجنة الدستوریة

مع بدایة العشریة الثانیة على آلیات عملیتوافق  المجتمع الدولي ممثالً بمندوبھ الخاص غیر بیدرسون
على  حل سیاسي وفقا للقرارات الدولیة ذاتجدیدة یستطیع  خاللھا ان یتجاوز انسداد  افق التفاوض

من االستمرار في مھمتھ كسلفھ لسبب عدمالصلة باألزمة،  ام یعود باألزمة الى مربعھا األول ویعتذر
وجود ارادة دولیة تلتقي على حل سیاسي في سوریا؟

من زوایا الذاكرة

الدكتور جون نسطة

طب.الثانيالصففيمجدداالدراسةإلىعدنا1961أولتشرینشھربدایةفي

ما فھمت وكان ذلك لیس كثیرا بسببكانت المحاضرات كثیفة ومتعبة كان على ان اسمع وان اكتب
حضور تلك المحاضرات ما عدا محاضراتسرعة كالم األستاذ المحاضر لذلك قررت ان ال أداوم على
ھامة جدآ، ممتع، یجعلك مشدودا إلى سماعھالتشریح التي كان یلقیھا أستاذ بارع صاحب معلومات عامة

انسان ال ینسى.ومتفھما لما یقول ویشرح. اسمھ البروفیسور لیوتارد وھو
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كنت أذھب الى محاضرات الفروع المختلفة مرة واحدة للتعرف على وجوه األساتذة فقط
المختلفة بان ادرس من الساعةالغیر.ووضعت لنفسي برنامجا، بعد.ان إشتریت كتب كل الفروع

اذھب الى سھرات المالھي والمطاعم أو الىالخامسة بعد الظھر الى الساعة العاشرة لیال یومیا وبعدھا
تنتھي.كنت طبعا أستیقظ عند الظھیرة، أغتسلسھرات االصدقاء والرفاق والنقاشات السیاسیة التي ال
حیث كنا نطبخ سویة ونأكل سویة، وطبعا عونوأذھب لشراء المواد الغذائیة التي أحتاجھا او نحتاجھا،
كان متفوقا علي بمراحل، وعلیھ تقع جل اعمال الطبخ.

رغم انكبابي على الدراسة ووصولي الىكنت طبعا أتابع اخبار الوطن والتطورات السیاسیة بدقة،
تنشىء عالقة حب وھوى بیني وبین مواد ھذاالقناعة بأن اختیاري لدراسة الطب كان صحیحا،اذ بدات

،وطریقة عملھا واكتشاف عمل الخالیاالعلم الشیق.إن معرفة تركیبة الجسم البشري،وألیات وظائفھ
عملھا،وخضوعھا ألوامر الدماغوتخصصھا في تركیب كل جھاز من أجھزة الجسم ،وكشف أسرار

ذلك یشكل أجوبة على تساؤالت اإلنسانوالغدد الصماء،بعالقة معقدة بین الكیمیاء والفیزیاء،كل
العادي،الذي لم  یتاح لھ دراسة الطب.

معتقلیھ في سجن المزة،ویحاول أیضا أنكان الحزب في بدایة مرحلة االنفصال یطالب بإطالق سراح
عملیة االنفصال وتأییدھا الكامل.وكان األمینیسمح ألمینھ العام بالقدوم الى دمشق،رغم موقفھ بمباركة
عملیة استقبالھ في المطار بحشد یضم االالفالعام خالد بكداش یطالب قیادة الحزب في الداخل أن تنظم

خروج الحزب مثقل الجراح،في معركتھ معمن الرفاق واالصدقاء،وھذا لم یكن ممكنا،وغیر واقعي،بعد
نظام الوحدة.

صفحتین ال أكثر،قدم فیھ تنازالت خطیرةأصدر الحزب مشروعھ السیاسي في عھد االنفصال،مؤلفا من
التأمیم الصادرة بعھد الوحدة،وأعلن تمسكھأمام البورجوازیة السوریة،فیما یتعلق بإعادة النظر بقرارات

داخلي.باإلصالح الزراعي.وأخذت من المشروع  موقفا معارضا في

اطروحات جدیدة وجریئة فیما یتعلقكان الحزب الشیوعي السوفیاتي بقیادة نیكیتا خروتشوف،یقدم
اإلشتراكیة بطرق متعددة،ومنھا السلمیة عنبالتعایش السلمي ،ونزع السالح ،وإمكانیة الوصول إلى

الالرأسمالي.طریق االنتخابات البرلمانیة،ومنھا الدخول الى طریق التطور

یكره خروتشوف في أعماق نفسھ،وكثیراكان الرفیق خالد بكداش غیر منسجماً مع ھذه المواقف،وكان
والموت.ما كانت زوجتھ ام عمار،على ماسمعت،تدعو علیھ بالحمى

أن  ینقل االتحاد السوفیتي إلى مجتمعكنت أقرأ بشغف خطابات خروتشوف،وأعتبره قائداً فذاً ،یمكن
وعلى النطاق العالمي واالوربي خاصة.حدیث،وبالخروج من المرحلة الستالینیة الممقوتة،داخلیاً

اللغةبدایاتھا،لدراسةأوالثالثیناتوسطفيشابالیبزغمدینةالىوصل1963العامفي
األلمانیة،یدعى نایف بلوز.

طبعا.ومن ثم للحصول على دكتوراه في الفلسفة.مبعوثا من الحزب
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 كان ھذا الرجل مثقفا موسوعیا من الطراز األول،بالنسبة إلى عامة أعضاء الحزب،وقیادتھ
أو بضاعتك ،ثم ینقض،وأحیانا بشكلخصوصاً.یتبع أسلوباً خاصا بالنقاش،یستدرجك لطرح افكارك

عدم نجاعتھا أو غلطھا من األساس.كان صاحبمضحك،أو ساخر،علیھا لتفتیتھا الى عناصر أولیة،مثبتا
فكر نقدي بإمتیاز.

االمزجة عموماً.فموقفي النقدي مننشأت بیننا عالقة صداقة متینة جدا،نظرا التفاق الكیمیاء،وتشابھ
طریق التطور إلى اإلشتراكیة عبر التطوراألمین العام،ومن برنامج الحزب في فترة اإلنفصال،ومن

أن المرحوم نایف كان یحمل دبلوم في الفلسفة منالالرأسمالي . فسأبدأ من اإلشارة في ھذا المجال إلى
من القیادة المركزیة للحزب وخصوصاجامعة دمشق،وكان بیتھم في دمشق یستضیف دوماً ،أعضاء

وغیرھم كثیر،وھو یعرفھم بالتالي عننقوال الشاوي وفرج هللا الحلو ویوسف فیصل ودانیال نعمة
حمص.قرب،على عكسي أنا،حیث قدمت من منظمة طالبیة في مدینة

وأخیرا ال آخراً،كان یكبرني بتسعة سنوات من العمر.

جاھلة في العلم الماركسي ومنصاعة بدونبدأنا. نتفق بأن ھكذا حزب یقاد بعقلیة عبادة الفرد،وبقیادة
العام.نقاش ألوامر األمین العام ،لیس لھ مستقبل على النطاق

المنظمة في الیبزیغ.وركزنا بالدرجةبعد فترة قصیرة خرجنا بشكل خجول الى العلن ضمن رفاق
المطلقة.وتفرد الرفیق نایف بضرب أولاألولى على موضوع عبادة الفرد وتفرد الرفیق خالد بالزعامة

الرفاق الواعیین حول ھذه االمور.معول في ھذا الصنم المعبود،وبدأت انا بالتحدث مع بعض

،بقصداسطنبولمدینةإلىبالقطارجبورعونوصدیقيأنا،سافرنا1964الدراسيالعامصیففي
كثیرا بعد مرور خمسة سنین على أخرلقاء أھلینا ھناك.والموضوع بدأ بأن والدتي اشتاقت الي

األوضاع المتواضعة فیھا،كانت اللقاء.وسألت اذا كان من الممكن زیارتي في الیبزیغ،طبعا
أیضا موافقا وتكلم مع والدیھ،اللذینتسمح،فاقترحت علیھا ان یكون في اسطنبول،وكان زمیلي عون

وحول عنوان الفندق.قررا القدوم،وجرى التفاھم مع والدتي حول زمان الموعد

نحن االثنین في استقبالھم.كانتقدمت والدتي إلى اسطنبول بالطائرة، قدم والدي عون بالباص،وكنا
في ھذه المدینة،رائعة الجمال،فترة ثالثةحرارة اللقاء عالیة وفرحتھ أعلى،وسعدنا أیة سعادة.قضینا

أسابیع تعرفنا فیھا الى معالم اسطنبول األساسیة.

ألمانیا حیث اشترى ھناك سیارة اوبلقبل موعد العودة بأیام قلیلة،قدم إلى الفندق شاب حلبي،من
مستعملة یرید العودة بھا الى حلب.

إلى حلب،وكعادة تجار حلب،طلب تقاسمعرض على أبوي عون أن یرافقوه بھذه السفرة من اسطنبول
بالباص.تكالیف البنزین بینھم،فوافق على الفور،بدال عن العودة

والوسامة،بالذكاء واللباقة،باللطفكانت والدتي،المشھود لھا في اوساط مجتمعھا الحمصي،بالجمال
العودة بالطائرة،ومع ذلك صارحتنيوالتھذیب،بحرارة العاطفة والتعاطف،تملك في حقیبتھا بطاقة
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برغبتھا بمشاركة الجمیع بالعودة معھم بسیارة ھذا  الحلبي،اللذي لم أعد اذكر إسمھ،حرصا منھا على
الحال بالسیارة.مشاعر أھل صدیقي عون من أن تجرح،ھي بالطائرة،وھم متواضعي

مشاعرھاوامتدحتفوراكم،وافقت1200یتجاوزالذيالطریقبطولمعرفتيبالجغرافیا،بعدمولجھلي
الرقیقة.

سألتھا  ماذا تفعلین ببطاقة الطائره قالت نمزقھا.

الدموع وتقبیل الخدود واألیادي وطلبوفي الیوم الموعود المشؤوم ودعنا بعضنا البعض مع ذرف
عددة أیام في اسطنبول،رغبة مناالرضى،وتوجھوا ھم یقصدون حلب، وقررنا أنا وعون أن نبقى

التعرف والتمتع بأجواء لیل المدینة الحمراء.

في السفارة السوریة على الخط یطلب مناوفي الیوم التالي رن جرس الھاتف في الفندق،واذا بموظف
فورا بالمصاب وبالكارثة مع عدم تصور حدودھاالسفر فورا الى أنقرة ومقابلة القنصل ھناك.لقد شعرت

الى أنقرة بعدة كیلو مترات،اصطدمتطبعا.قام القنصل باعالمنا بما حدث.لیال وقبل وصول السیارة
الطریق،وبدون إضاءة.السیارة آلتي فیھا أھلیكم بسیارة شاحنة متوقفة على جانب

اصابات تذكر.ووالدتي خلفھ بقیت على الحیاةانفتح باب السائق على الیسار،وخرج من السیارة  بدون
مع فقدان الوعي نتیجة الصدمة

اما والدي رفیقي عون فقد توفوا على الفور على یمین السیارة.

مدى استعدادنا بالتنازل عن حقنا الجنائي تجاھھ.سألنا  القنصل عن مدى استعدادنا لمقابلة السائق،وعن

اھلینا الى الحیاة،وقبلنا أیضا بمقابلة السائق.أوافقنا عون وانا بالتنازل عن اي تعویض،الن ذلك ال یعید

من مجتمع ألمانیا الدیموقراطیة المتقدم.نظرا لشعورنا بأنھ غیر مذنب،ولتمتعنا بعقالنیة اكتسبناھا

الشدید لما حصل،مع حرصھ على تقدیم الشكرقام صاحب وسائق السیارة،بتقدیم العزاء وأبدى  األسف
المدعي العام التركي،ثم شرح لنا ما جرى ملقیاواالعتراف بالجمیل لتنازلنا عن حقوقنا الشخصیة امام

دون أیة إضاءة أو عالمة تنبیھ.وقال مبدیااللوم على سائق الشاحنة الذي اوقفھا على جانب الطریق
الذین وصلوا الى مكان الحادثغضبھ وانزعاجھ الشدید من تصرف سائق ومرافق سیارة اإلسعاف

نجاستھم.وامتناعھم عن نقل الضحایا عندما علموا بأنھم مسیحیون،بحجة

متزمتة من أناس یعملون في حقلشيء صادم وال یوصف بكلمات عن تخلف عقلیة، وقناعات طائفیة
عابر،بوضعھم على أرضھ.وأعلمنا بأنإنساني إغاثي. المھم جرى نقل الضحایا المصابون بباص

لمدینة انقرة.والدتي ال تزال على قید الحیاة،وتعالج في المستشفى الوطني

فتحت عیناھا وتبسمت حین سماعھا لصوتي.ھرعنا  على الفور إلى ھناك،فوجدتھا بحالة غیبوبة،ولكنھا

،بان یقوم جراح عصبیة بمتابعة عالجھا.سالت الطبیب المعالج عن خطة العالج،فأجاب بانھ ینصح
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بحثنا عن طبیب إختصاصھ جراحة الجملة العصبیة،فأعطونا عنوان منزل بروفیسور یقیم لیس بعیدا عن
العاشرة لیال،وطرقنا الباب فخرج منھ الجراححیث كنا،ذھبنا إلى ھناك،وكانت الساعة تشیر الى الساعة
أنھ ال یعالج مرضاه في المشافي الحكومیة اوبنفسھ،فشرحت لھ باالنكلیزیة الوضع الذي نحن فیھ،فقال
مشفى خاص،علي أن انقل والدتي المصابة إلیھ.البلدیة،وإنما فقط في المشافي الخاصة،وأعطاني عنوان

بھذه المھمة.اكتشفنا بأن مدینة انقرة،العاصمةفي صباح الیوم الثاني كان علي تأمین  سیارة إسعاف،تقوم
معركة أخرى بان نحصل على إحدى السیارتین.التركیة،كلھا لیس لدیھا إال سیارتین إسعاف فقط.وكانت

الى المستشفى الخاص،وھناك كانتولكي ال أطیل،وربما قد أطلت،قامت سیارة إسعاف بنقل الوالدة
بتقدیم مبلغ خیالي من المال.الطامة الكبرى.فلقد امتنعت إدارة المشفى عن استقبالھا،اال

كل ھذه المدة من اقامتنا في تركیا.ماكانت ذخیرتنا من المال قد مالت الى النضوب،أو قد نضبت،بعد
العمل؟

الماساوي،فما كان للشھامة العربیة اال انذھبنا الى بیوت طالب یسكنھا عرب شاریحین أزمتنا ووضعنا
من بعضھم البعض.وسارعنا بھ،بعدتفصح عن نفسھا،فقاموا على وجھ السرعة بجمع المبلغ المطلوب

بوجودھا عندھم.فقالوا انھ یقوم حالیاً بإجراءالشكر واالمتنان،الى المشفى،طالبین اعالم البروفیسور
الى فندقنا بقصد الراحة قلیال،ولم یمضيعملیاتھ الجراحیة،ولن بتمكن من معاینتھا إال بعد الظھر.ذھبنا

المحبة،وشھیدة المشاعر اإلنسانیة الراقیة.وقتا طویال،إال ان اتصل المشفى واعلمني بوفاة شھیدة

حزني ودموعھ تنسال بغزارة تفوق بسیالنھاكان حزن رفیقي عون،وھو االنسان العاطفي الرقیق،یفوق
عن ما زرفتھ على وفاة والدیھ.والحق یقال.

ترافقني إلى الیوم.كان األلم واألسىكانت صدمتي مروعة وعظیمة،وھي األكبر في حیاتي،والتزال
االحزان.خسرت فیھ الوطن واالھلوالحزن،یساءلني أكان ال بد لك اال أن تسلك ھذا الطریق،طریق
إن محبتي لشعبي ولوطني دفعتني الىووالدتك واالصحاب،طریق النضال  الشیوعي الصعب.فاجیب

وطن حر وشعب سعید)ھو منارة سفینتيھذا الطریق دفعاً ،وكان شعارنا العظیم المرفوع (من أجل
الشبابیة وھي تبحث عن مرسى.

نتصرف،وبمن نستعین؟المھم أننا وقفنا من جدید أمام مھمة أصعب من سابقاتھا،كیف

أبو نزار اعلمھ بالمصیبة وأطلبذھبت الى مركز البرید بأرجل من رصاص،وأبرقت لشقیقي فیلیب
یوما واحداَ وكانوا في انقرة الى جانبنا.العون ،وكذلك قام رفیقي عون باخبار خالھ،ولم یمضي اال

في غایة التعقید.ونحن عون وأنا في حالةكنا قد سألنا عن اجراءات نقل الجثامین الى سوریا .وكانت
منا األخ والخال بتولي األمر . وعادواحزن وضیاع التوصف،وال ندري من این نبدأ.فقام الكبار

وحضور مراسیم الدفن،تخوفا منبالجثامین إلى حمص ونحن بقینا في تركیا ال نستطیع مرافقتھم
استلم السلطة،وحافظ مع ذلك على أوامراالعتقال،رغم أن حزب البعث العربي االشتراكي كان قد

مع مصر.االعتقال التي صدرت بحقنا الشیوعیین،في عھد الوحدة االندماجیة
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عدنا إلى الیبزیغ نجرجر وراءنا مشاعر الخزي والحزن والكآبة.وكان ذلك في شھر تشرین أول
نیكیتاالكبیرالسوفیاتيالزعیماقالةوھوالجدیدالحزینبالخبروسمعتأیاماالتمضي.لم1964

ھذا الزعیم السوفیاتي موضعخروتشوف من منصبھ كأمین عام للحزب الشیوعي السوفیاتي.كان
نھائیاً على الستالینیة في دوائرأملنا،الدكتور نایف بلوز وأنا،بتحقیق اإلصالحات المطلوبة،واالنتصار

على رأس السلطة كان سیوفر علینا فجیعة إنھیارالدولة العمیقة باالتحاد السوفیاتي ،.وأعتقد بأن بقاءه
.1991العامفياالشتراكيالمعسكرومعھالسوفیتياالتحاد

عشر سنوات على أحداث درعا... آلیة تشّكل األزمة السوریة

محمد سید رصاص

2021آذار19الجمعة-"األخبار"جریدة

آذار/18فيدرعامدینةأحداثمنذالبادئالسوريالمجتمعياالنفجارمعالسوري،الرئیسیلحقلم
وكانالعام،منوالثانياألولالشھرینفيسقطاعندماوالمصريالتونسيبالرئیسین،2011مارس

في شباط/ فبرایر.وضعھ أفضل من الرئیسین الیمني واللیبي بعد انفجار مجتمَعْیھما

المجتمعي وفي منتصفھ ثم ضغط على رأسفي تونس ومصر وقف الجیش على الحیاد مع بدء االنفجار
والمصریة، أي واشنطن، كان في النھایة معالسلطة للتنحي، كما أن الراعي الدولي للسلطتین التونسیة

واإلقلیمي، أي الوالیات المتحدة والسعودیة،التنحي. في لیبیا والیمن انقسم الجیش، وكان الراعي الدولي
بالمسألة الیمنیة ضد عناده بالبقاء، فیما وقفمع تنحي الرئیس الیمني، وكان المبعوث الدولي المكلف

موسكو عنھ عند إصدار القرارالغرب األمیركي - األوروبي مع إزاحة معمر القذافي، وتخلّت
كانتلیبیا.فيالناتواألطلسي-حلفلتدخلغطاًءكانالذي2011مارسآذار/17في1973الدولي

من الناحیة االجتماعیة.المعارضة في البلدان األربعة قویة وقاعدة السلطة ضعیفة

موقفاً مضاداً لھا أو یقف على الحیاد بتأثیرفي سوریا ظّل الجیش تحت قیادة السلطة السیاسیة ولم یقف
الضباط وصف الضباط والجنود السورییننشوب االحتجاجات االجتماعیة المعارضة، وكانت انشقاقات
السلطة السوریة كانت لھا قاعدة اجتماعیةجزئیة وسطحیة ولیست عمیقة في بنیة المؤسسة العسكریة.

كانت أضعف من تونس ومصر وحتى منأقوى من السلطتین التونسیة والمصریة، والمعارضة السوریة
فیھ أقلیة قومیة كردیة، كان من الصعب أن تنتصرالیمن ولیبیا، وفي مجتمع متنّوع دینیاً وطائفیاً وتوجد

األول أو یمسكون بمقود باص المعارضةمعارضة كان یتزّعمھا اإلسالمیون أو ھم أصبحوا في صفھا
%من25والطائفیة(الدینیةاألقلیاتعندكاسحتأییدالسوریةللسلطةكان.2011خریفمنذ

مدینَتي دمشق وحلب وباقي المدن السوریةالسكان)وكان لھا تأیید كبیر عند التجار والصناعیین في
نة، وكانت فئة رجال المؤسسة الدینیة السنیة مع السلطة وھي التي یسودھا التفكیروأغلبھم من السُّ

على الحاكم» أو الحصول على المكاسباألشعري- الصوفي الذي یرى «المناصحة أفضل من الخروج
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الفئاتأغلبعند2011عامفيموجوداًكانللسلطةحذراًتأییداًنجدكماالسیاسي،التأییدمقابلالثقافیة
نة. المسافة التي للسلطة السوریة عن واشنطن كانت میزة لھا ولیست عامالً سلبیاً لھا ،الوسطى من السُّ

وجودإلىتؤّدلم،2010و2009عاَميفيدمشقمنأوباماباراكتقاربرغمأنھا،حیثمنأوالً
زین العابدین بن علي وحسني مبارك تدفعقوة ضغط دولیة مؤثرة في داخل بیت السلطة كما في حالَتي

وأیضاً ھذه المسافة التي للسلطةأطرافاً في السلطة للتحرك أو للضغط على رأس السلطة للتنحي،
سنداً للسلطة السوریة وخاصة مع تشّكلالسوریة عن األمیركیین قد دفعت طھران وموسكو لكي تشّكال

اكتملت مالمحھ في شھراستقطاب أمیركي- أوروبي- تركي- خلیجي ضد السلطة السوریة
.2011آب\أغسطس

تمیل للتنازل أمام الحراك المعارض في الشارع،ھذه العوامل للقوة عند السلطة السوریة قد جعلتھا ال
مدینةإلىالجیشنزولمعثم،2011آذار\مارس30فيالسوريالرئیسخطابفيواضحاًھذاوكان
تنازالتمعالعنیفة،المجابھةطریقالسلطةاختارتحیثأبریل،نیسان/25فيحورانومنطقةدرعا

ریفإلىوحوراندرعامنبسرعة2011وصیفربیعفيامتدالذيالمعارضللحراكجزئیة،
ودیروحمص)2011خریففيالحراكعنالمدینتینھاتینانكفاء(قبلوحماةالالذقیةومدندمشق

الزور. لم تستطع السلطة السوریة عبرالزور وإلى أریاف محافظات حمص وحماة وإدلب وحلب ودیر
أمنیاً- عسكریاً، كما حصل من قبل السلطةالمجابھة العنیفة للحراك المعارض أن تنھیھ أو تھزمھ

علىوقادرةأقوىاجتماعیةقاعدةھناكأنالواضحمنكان،حیث1982-1979أحداثفيالسوریة
وھزیمتھ، ولكن ھذه القاعدة االجتماعیةاالستمرار تمنع إمكانیة سحق أو إنھاء الحراك المعارض

القدرة الذاتیة على إسقاط السلطة السوریةللحراك السوري المعارض قد كان من الواضح أنھا ال تعطیھ
حل انتقالي في سلطة انتقالیة تتشارك فیھاوال على إجبارھا على التنازل عبر تسویة حل وسط من خالل

ماوھو2011سبتمبرأیلول/17فيحلبونمؤتمرفيالتنسیق)(ھیئةطرحتكماوالمعارضةالسلطة
خالفت الھیئة فیھ باقي المعارضین.

الحراكانتصارویمنعالسلطةانتصاریمنعتوازناًھناكأنالواضحمنكان2011سبتمبرأیلول/في
نحو التسویة والحل الوسط. تعّزز ھذا المیل لعدمالمعارض، وقد كان جلیاً أنھما ال یملكان الرغبة والمیل

لكنھاأغسطس،آب/18فيبالتنحيالسوريللرئیساألمیركيالرئیسدعوةمعالمعارضةعندالتنازل
ولو مع وجود دعم دولي- إقلیمي، لذلك بدأتكانت تدرك عدم قدرتھا على تحقیق ذلك بوسائلھا الذاتیة

دون ھیئة التنسیق) للتدخل العسكري الخارجيفي تلك الفترة الدعوة عند أغلبیة المعارضة السوریة (من
مع ذلك عند أولئك المعارضین نحو العملولو تحت قناع «المناطق اآلمنة»، وكان االتجاه بالتزامن

للتدخلالدولیةالقوىتأتيسوریةحرائقإنشاءأجلمنھو)2011خریفالمعارض(منذالمسلح
األّول/تشرین4فيالروسيالفیتومعالسوریةالسلطةعندللمجابھةالمیلھذاتعّززبالمقابلبذریعتھا.

قبلفعلتھماسوریافيتكررلنأنھااألمنمجلسفيموسكوخاللھمنأعلنتالذي2011أكتوبر
السوریة، بالتعاون مع إیران، في مجابھةسبعة أشھر تجاه لیبیا، وبالتالي تختار االنخراط مع السلطة

السوریة.الحلف األمیركي - األوروبي - التركي - الخلیجي على األرض
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ألزمةتشكیالًأنشأقد،2011أكتوبر/األّولتشرین4و2011مارسآذار/18یوَميبینجرىما
سوریة، بدأت داخلیة وظلت كذلك حتى العشریة األولى من الشھر الثامن من العام عندما أعلنت تركیا

إقلیمیة وخاصة مع وجود دعم إیراني للسلطةوالسعودیة االفتراق والمجابھة مع السلطة السوریة لتصبح
باراكدعوةمع\أغسطسآب18فيدولیةأزمةأصبحتثم،2011ربیعمنذواضحاًكانالسوریة

إعالنمعأكتوبر،األّول/تشرین4فينیویوركفيالروسيالفیتوومعبالتنحيالسوريللرئیسأوباما
أصبح2012ینایرالثاني/كانون23فينفسھاعنالقاعدة»،لـ»تنظیمامتدادوھيالنصرة»،«جبھة

من بناء األزمة السوریة بطوابقھ الثالثةھناك طابق منظمات دولیة عابرة للحدود ھو الطابق الرابع
عابرة للحدود تتبع طھران انخرطت في الصراعالداخلیة - اإلقلیمیة - الدولیة، وقد كانت ھناك منظمات

قبل أن ینخرط حزب هللا في الصراعالسوري متمثلة في تنظیمات عسكریة شیعیة عراقیة وأفغانیة،
-األطلسيحلفیعلنأنرسميبالغوفيالفتاًكانالصددھذافي.2013إبریلنیسان/منذالسوري

ھذایعنيكانسوریا».فيالعسكريبالتدخللھنیة«الأن2011نوفمبرالثاني/تشرینأولفيالناتو
المسلح الداخلي الذي كان یمیل لمصلحةأن ال تكرار للسیناریو اللیبي عندما حسم (الناتو) الصراع
نارھا المشتعلة اإلتیان بطناجر طبخات متعددةالقذافي، وجعل الساحة السوریة في أزمة مفتوحة یتم عبر

داخلیة وخارجیة.یتم إنضاجھا على النار السوریة المشتعلة بفعل تغذیة

طرَفي الصراع من الحسم لمصلحة أّي منھما،ھنا، األزمة تشّكلت داخلیاً بفعل استعصاء توازني یمنع
دولیة متراكبة مع الداخلي بفعل انخراطومن عدم وجود میل عندھما للتسویة. أصبحت أزمة إقلیمیة-

ترید منع دول إقلیمیة ودولیة من تحقیقدول إقلیمیة ودولیة متخندقة في خندَقي الصراع السوري
السوریة.كان دخول «النصرة»، ثمأجنداتھا ضدھا، أو أجندات غیر مرغوبة منھا، عبر الساحة

وإقلیمیةدولیةقوىمواقفرسمفيمؤثراًعامالً،2013أبریلنیسان/9فيتأّسسالذي«داعش»
تجاه الصراع في سوریا وعلى سوریا.

یتم إغالقھا بسرعة بعد أن ُتترك مفتوحةفي ھذا الصدد، ھناك أزمات ُتترك مفتوحة، وھناك أزمات
منذمفتوحةاللیبیةاألزمةُتركتأنبعد،2021فبرایر-2020أغسطسلیبیافيكماالزمن،منلفترة

عاممنذمفتوحةالسوریةاألزمةبتركإقلیمیة–دولیةرغبةھناكأنالواضحمنكان.2014صیف
فيالصادر2254والقرار2012\یونیوحزیران30فيالصادر)1جنیف(بیانومصیر2012

ذلك.إلىیوحيمطلق)،والمعلق(البوضعیةتركھماحیثمن،2015دیسمبراألول/كانون18

أو التسویة الدولیة- اإلقلیمیة- الداخلیة ألزمتھیبدو أن السبب في ھذا، یعود إلى أن تغییر المشھد السوري
سیولدكان2011عامالسوريالتغییر.2003عراقتغییرمنأبعدوإقلیمیاًدولیاًبالغةآثارلھماستكون

الخلیجي، وھو ما لم تكن تریده موسكوتغییرات لمصلحة المحور األمیركي- األوروبي- التركي-
اإلسرائیلي ،وھو ما لم تكن تریده طھرانوطھران، وكان سیولد تغییرات في مشھد الصراع العربي-

9بعدماعراقتركیبةسیزعزعالتغییرھذاوكانغزة،وقطاعلبنانخاللمنللصراعالممتّدة
التغییرھذاوكاناإلیرانیون،یریدهلمماوھو،2008أیار\مایو7بعدماولبنان2003نیسان\أبریل

في عراق ما بعد صدام حسین، یجعلسیولد فراغاً في الجغرافیة السوریة أو بعضھا، كما حصل
وھو ما لم تكن تریده تل أبیباإلسالمیین، ومنھم «تنظیم القاعدة»، على الحدود مع إسرائیل،
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وواشنطن، وكان ھذا التغییر من الممكن أن یجعل جماعة اإلخوان المسلمین في صدارة المشھد السوري
تریده السعودیة ألنھ سیؤثر على الوضعكما حصل في قاھرة ما بعد حسني مبارك، وھو ما كان ال

السوري كان لمنع ذلك من خالل إحداثالداخلي ھناك، وعلى األرجح أن انخراط السعودیة في الصراع
المعارض، وھو ما رأیناه في جھود الریاضتوازنات في المعارضة تمنع (اإلخوان)من تصّدر المشھد

.2013مایوأیار/في«االئتالف»لتوسعة

في سوریا وعلى سوریا، تتفقكل ما سبق، جعل مصالح األطراف الدولیة واإلقلیمیة، المتصارعة
سنوات ونصف سنة من الزمن حتى اآلن،وتتالقى على ترك األزمة السوریة مفتوحة لما یقارب تسع
ستة أشھر ونصف شھر.بعد أن تشّكلت األزمة السوریة في عملیة زمنیة استغرقت

عن رسالة الحسن بن طالل إلى اإلسرائیلیین

لمیس اندوني

٢٠٢١مارس/آذار١-حریرموقع

الثاني إلى مدیر دائرة المخابرات العامة، أحمدلم یفق األردنیون من محاولة فھم رسالة الملك عبدهللا
في األردن، حتى نزلت علیھم صاعقةحسني، ووعدت ضمنیاً بوقف التدخل األمني في الحیاة السیاسیة

“السالم بین الشعوب” التي تبدأ من األسفلدعوة األمیر  حسن بن طالل اإلسرائیلیین إلى إكمال مسیرة
وكأن المسألة ال تتجاوز خالفات حدودیةإلى األعلى، من دون ذكر االحتالل أو القضیة الفلسطینیة،

وصراعات دینیة. 

التي اتفق علیھا عّم والده الملك فیصل األولدعا األمیر، وبكل صراحة، إلى إحیاء فكرة “البینولكس”
عامالحقا)إسرائیللدولةرئیس(أولوایزمانحاییمالصھیونیةالمنظمةرئیسمع)1933في(توفي

یعترفالتعایٍشلتنظیمویھود،ومسیحیونمسلمونبھایعیشالتياألراضيوكلاألردنبین،1919
وباألصح ألزمة إسرائیل بوجود فلسطینیین فيبحقوق الشعب الفلسطیني، بل كحل “للمسألة الفلسطینیة”،

العنصریة، وكأن عقودا من النضالاألرض التي اختارتھا الحركة الصھیونیة إلقامة مستعمرتھا
الفلسطیني لم تكن، وُشطبت بجّرة قلم.

أحرونوت اإلسرائیلیة أن كاتبھا مثقف یمتازالملفت في رسالة األمیر حسن التي نشرتھا صحیفة یدیعوت
إن المسیرة یجب أن تبدأ باتفاق على مشاركةبالعمق، ویعي أبعاد المعاني التي تضمنتھا دعوتھ، فالقول

إسرائیل في مصاف أي دولة في المنطقة،مصادر المیاه وتقاسمھا، إضافة إلى أن لھجة الرسالة وضعت
األردنبحقالمجحفةوھي،1994عامإسرائیلمعاألردنوقعھاالتيعربةواديمعاھدةیتجاوزبما

وكأنھا دولة أصیلة، لم ُتبن على االستعمارأصالً، إلى تقدیم خّطة الندماج إسرائیل في المنطقة،
خطرا استراتیجیاً على أمن األردن واستقرارهاإلحاللي المستمر وبوحشیة ضد الفلسطینیین، وال تشّكل
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ومستقبلھ. ومبعث االستغراب ھنا أن كاتب الرسالة رجٌل، كما أعرف جیداً، درس الصھیونیة وملم
بالقانون الدولي واإلنساني، وھذا أخطر ما في الموضوع.

یمكن أن یكون ولي العھد األردني األسبق قد فّكرالسؤال األھم ما ھو موقف الملك عبد هللا الثاني؟ ال
فعل اإلسرائیلیین واألمیركیین أنفسھم، یقّرربرسالة كھذه من دون علمھ، وقد تكون بالون اختبار لردة

لو كانت كذلك، فإنھا أسست لروایٍة خطیرٍة،على إثرھا الملك تبّنیھا رسمیا أو تجاھلھا. ولكن حتى
الرسمي عن روایة النكبة واالحتالل وسرقةتضرب حقوق األردن والفلسطینیین معاً، فإذا تخلّى األردن

یبقى إال التجّبر اإلسرائیلي، ویفقد األردن أي قدرٍةمیاه األردن وكل الجرائم التي ارتكبتھا إسرائیل، فلن
من أن األمیر یدعو إلى حلول تعتمد على أسسعلى االستنجاد بالقوانین والمواثیق الدولیة، فعلى الرغم

بدعوتھا إلى مشاركة إسرائیل الغاز والنفطالقانون الدولي، فإن خطتھ تتخلى مسبقا عن ھذه األسس،
والثروات في األراضي التي احتلتھا والتيوالمیاه، أي یعطي ضمنیا الحق إلسرائیل بالمصادر الطبیعیة

التي تتضمنھا إلى وقف تبادل اللوم “بینلم تحتلھا. عدا عن أن الرسالة تبرئ إسرائیل، في الدعوة
بغرض حمایة إسرائیل وعدم معاقبتھا أوالطرفین”، وھذا تعبیر نسمعھ عادة من المسؤولین األمیركیین

وبناء المستوطنات، وھدم البیوت وتھویدالضغط علیھا، أي أن إدانة مصادرة األراضي الفلسطینیة،
للوقت!القدس، تصبح جزءا من “لعبة تبادل اللوم”، وبالتالي مضیعة

والفلسطینیة، في وقت أصبح واضحاً،یقترح حسن بن طالل حالً على أساس إقامة الدولتین، اإلسرائیلیة
إسرائیل، كیان ممسوخ ومعزول من دون سیادة،ومنذ زمن، “الدولة الفلسطینیة” التي ما قد تقبل بھا

ولیس تعبیرا عن حق الشعب الفلسطینيتتحّكم إسرائیل بمنافذه وبسمائھ وما تحت األرض وفوقھا،
وأھمھا حق عودة الالجئین الفلسطینیینبتقریر المصیر. ویعني شطب كل الحقوق التاریخیة والقانونیة،

مجانیة تزید إضعاف موازین القوى المختلةإلى دیارھم. والسؤال ھنا: لماذا یقبل األردن إعطاء ھدایا
عن كل أوراقھم، وبعد ذلك نتحّدث عن حلأصالً؟ كیف یمكن دعوة األردن الفلسطینیین إلى التخلي
أصالً؟یقبلھ الفلسطینیون، إال إذا كان ال مكان لرأي الفلسطینیین

(اإلسالم والیھودیة)” من دون ذكروماذا تعني جملة ” تقسیم القدس مع مراعاة الدیانات اإلبراھیمیة
المبكى، ووضع المقدسات الدینیة، بماالمقدسات المسیحیة؟ ھل یعني االعتراف بھیكل سلیمان وحائط

السیادة على القدس؟ والقدس لیست بمقدساتھافیھا المسیحیة، تحت إشراف السلطات الدینیة؟ وماذا عن
لتھجیر أھلھا وتھودیھا، أو أن ھذا كالمفحسب، بل أیضاً بأھلھا الذین یتعّرضون لتطھیر عرقي یومي

یعیق “السالم المطلوب”.

“تجدید شباب القیادة الفلسطینیة” فياألغرب أن تتبّنى شخصیة في مستوى حسن بن طالل دعوة إلى
من أرض القدس. ھل عدنا إلى محاوالتسیاق َشرِطي لوجودھا في القدس، أو ما تسمح بھ إسرائیل

إیجاد قیادة فلسطینیة بدیلة تقبل ھذا السیناریو؟

قیادًة لن ترضى الخنوع، فال عودة إلى روابط للتذكیر، تجدید شباب القیادة الفلسطینیة بحریة سینتج
بالقضیة الفلسطینیة، تعي حقوق الشعبالقرى، فالقیادات الفلسطینیة الشابة، بل والعربیة المؤمنة

واألمیر یعي تماما درجة وعي الشبابالفلسطیني، وال تقبل االنصیاع أو الحلول الھزیلة والذلیلة.
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الفلسطیني والعربي الذي ما زال متمّسكا بالقضیة الفلسطینیة، إال إذا كان الحدیث عن قیادات شاّبة على
وأعتقد أنھ یرید حمایة األردن والنظام، فلماذاقیاس ما تریده إسرائیل، فبغض النظر عن نیات األمیر،

مع معاھدة التطبیع التحالفي معیمكن التصدیق أن إسرائیل التي أصبحت أشّد عنجھیة (خصوصا
اإلمارات وغیرھا) قد تقبل بأي حل یضمن استقرار األردن؟

ماكوفسكي، وھو من المؤثرین في واشنطن،قبل فترة، دعت ورقة سیاسیة للصھیوني األمیركي، دیفید
مكاسب اقتصادیة ومالیة لھ، لتسقط تحّفظھإلى ضم األردن إلى صفقة تطبیع جدیدة مع السعودیة، تضمن

ویعتقد القائمون على معھد واشنطنعلى كل ما رفضھ الملك عبد هللا الثاني سابقا بخصوص القدس،
مع اإلمارات وغیرھا استبعدتھ منللشرق األدنى، وھو صھیوني، أن األردن یستشعر أن المعاھدات

یتضح أن أوساط الدولة األردنیة تتفق مع فھمالمكاسب وفرص الستثمارات. وبعد قراءة رسالة األمیر،
غاز ونفط في معاھدات التطبیع ُحرمت منماكوفسكي، ومنزعجة، فالرسالة تتحّدث عن صفقات أنابیب

شامل یجب أن تضمن توزیع ھذه المصادرفوائدھا األطراف والشعوب، وأن أي مسیرة لتحقیق سالم
إدماج إسرائیل في المنطقة ھي شرطمن میاه وثروات وإیراداتھا على الجمیع، بمعنى أن عملیة

االزدھار والتقّدم لدول المنطقة وشعوبھا.

في “یدیعوت أحرونوت”، وسط جدلجاءت رسالة حسن بن طالل إلى اإلسرائیلیین، والتي نشرت
العامة، یطلب منھا البقاء في اختصاصھا، ماأردني بشأن رسالة معلنة من الملك عبد هللا إلى المخابرات

ثم جاءت رسالة ولي العھد األسبق لتعمقیعني انسحاب األجھزة األمنیة من التدخل في الحیاة السیاسیة،
للدخول في صفقة جدیدة مع إسرائیل،الشكوك في أن “العملیة اإلصالحیة” لیست أكثر من ترتیبات

والكالم الفصل لدى الملك.

خطاب فریدریك انجلز على قبر كارل ماركس

علىاالنجلیزیةباللغةالخطابھذاانجلزألقىأیامثالثةوبعد.1883مارس14یومماركستوفي
انجلز باالنجلیزیة وظھر الخطاب فيضریح ماركس بمقبرة "ھاي غیت" بلندن حیث دفن ھناك. تكلم

مترجماً عن األلمانیة.صحیفة المانیة في ترجمة المانیة ثم نشر الخطاب باالنجلیزیة

ظھرا توقف أعظم مفكر عن التفكیر. لقد ترك"في الرابع عشر من مارس وعلى الساعة الثالثة إال ربع
كرسیھ نائما في ھدوء ولكن الى االبد.وحیدا لدقیقتین بالكاد وحینما عدنا وجدناه جالسا في

في اوروبا وامریكا وعلم التاریخ بوفاة ھذاانھا خسارة ال تقاس ضربت كال من الطبقة العاملة المناضلة
ستبرز بجالء قریبا.الرجل. ان الثغرة التي نجمت عن رحیل ھذه الروح العظیمة

ماركس قانون تطور التاریخ البشري:فمثلما اكتشف داروین قانون تطور الطبیعة العضویة اكتشف
ان االنسان یجب أوال أن یأكل و یشرب و یجدالحقیقة البسیطة التي تخفیھا ھیمنة االیدیولوجیا و ھي

و العلم و الفن والدین الخ... و بالتاليالمأوى والملبس قبل ان یصبح في استطاعتھ االھتمام بالسیاسة
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فان انتاج الوسائل المادیة الضروریة للعیش و من ثمة درجة التطور االقتصادي المحققة من طرف
الدولة و المفاھیم الشرعیة و الفن وشعب ما او في حقبة ما تشكل األساس الذي تقوم علیھ مؤسسات

و على ضوئھا یجب ان تفسر و لیس العكسحتى األفكار حول الدین التي یختص بھا ھذا الشعب او ذاك
كما ھو الحال.

القانون الخاص بالحركة الذي یحكم نمطولكن لیس ھذا كل ما في االمر. فقد اكتشف ماركس أیضا
ھذا النمط من االنتاج. ان اكتشاف فائضاالنتاج الرأسمالي لعصرنا والمجتمع البرجوازي الذي خلقھ

عن حلھ جمیع البحوثات السابقة من لدنالقیمة سلط الضوء فجأة على المشكلة محاوال حل ما عجزت
االقتصادیین البرجوازیین وكذلك النقاد االشتراكیین.

ذاك الذي یتسنى لھ تحقیق ولو احدىان ھذین االكتشافین ألمر كاف في حیاة شخص. وسیكون سعیدا
ھذین االكتشافین.

بحث في حقول عدیدة ولم یكن ذلكعالوة على ذلك فانھ وفي كل حقل بحث فیھ ماركس – ولئن
باكتشافات مستقلة.بسطحیة في اي منھا -حتى في حقل الریاضیات قام ماركس

نصف ھذا الرجل. لقد كان العلم بالنسبةھكذا كان ماركس رجل علم. اال ان ذلك لم یكن یمثل ولو
سروره عظیما باي اكتشاف جدید في العلوملماركس حركیة-دینامیة-تاریخیة وقوة ثوریة. ومھما كان

یعیش سرورا من نوع اخر حین یشمل االكتشافالنظریة ولئن كانت تطبیقاتھا مستحیلة البلوغ فانھ كان
عموما. فعلى سبیل المثال كان متابعا عنالجدید تغییرا ثوریا مباشرا في الصناعة وفي التطور التاریخي

Marcelدوبريلمارسالتلكواخرھاالكھرباءمجالفيالمحققةاالكتشافاتلتطورقرب Deprez .

الحیاة المساھمة بطریقة او بأخرى فيكان ماركس قبل كل شيء ثوریا. وكانت مھمتھ االولى في
معھ وكذلك المساھمة في تحریر البرولیتاریااالطاحة بالمجتمع الرأسمالي وبمؤسسات الدولة التي جلبھا

وتعي بشروط تحررھا. لقد كان الكفاح امراالحدیثة الذي كان اول من جعلھا تعي بموقعھا وحاجاتھا
اال قلیلون. وكان عملھ في الجریدة الرینانیةاساسیا بالنسبة لھ فكافح بحب وعزم ونجاح ال ینافسھ فیھم

Brusslerالبروكسالي-جریدة-وفيVorwarts*1844الباریسیة-االمامالى-وفي1842االولى-
Newالنیویوركیة-التریبیونفيو.1849-1848الجدیدة-الرینانیةوفي–1847-االلمانیة- York

Tribune-1852-1861.فيمنظماتفيوعملھنضالیةنشریاتعلىاشرافھذلكالىوباالضافة
الرجال العاملین العالمیة. كان ذلك انجازاباریس وبروكسال ولندن واخیرا توج كل ذلك بتكوینھ جمعیة

بإمكان محققھ ان یفخر بھ حتى ولو لم ینجز شیئا غیره. 

بھم في عصره فقامت حكومات مطلقةوكنتیجة لذلك كان ماركس أفضل المكروھین وأكثر المشھرین
من المحافظین او من اقصىوجمھوریة على حد السواء بترحیلھ عن اراضیھا وتنافس البرجوازیون

كما تزاح خیوط العنكبوت. لكن لم یعرالدیمقراطیین بالتشھیر والثلب لشخصھ. لقد ازاحوا ماركس
الى الرد. ومات محبوبا ممجدا ونعتھ المالیینماركس اھتمامھ بذلك ولم یرد اال عندما دعتھ الضرورة

وفي كافة انحاء اوروبا وامریكا. من العمال الثوریین-من مناجم سیبیریا الى كالیفورنیا
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ولمن المھم القول انھ برغم خصومھ العدیدین فبالكاد ان كان لھ عدو شخصي واحد.

سیخلد اسمھ على مر العصور وكذلك أعمالھ!".

حوار مھم مع رفاقنا النقابیین

لیون تروتسكي

١٩٢٣آذار/مارس٢٣

ترجمة رامز مكرم باكیر

والذي یحتوي على مقاالت ومخطوطاتعثرت على ھذا المقال القیم في كتاب الماركسیة األناركیة،
آالن ودز، الطبعة الصادرة في نیسان/ابریل منقیمة إلنجلز وتروتسكي ولینین، وأیضاً مقاالت للرفیق

Wellred(نشردارمن،٢٠١٥عام books(،تروتسكيلیونالنقابیین،رفاقنامعمھمحواربعنوان
.٢٠٧-ص٢٠٣ص

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

العالميالمؤتمربعدلوزون،الرفیقعلىردا،١٩٢٣عاممنآذار/مارس٢٣یومفيالمقالھذا(ُكتب
من االھتمام بالنضال ضد الیمین االشتراكي.الرابع لألممیة الشیوعیة. في ذلك الوقت، كان ھناك مزید

مع مذاھب النقابیین، وفضلت تأجیل نشر ھذافي ھذا النضال كانت الجھود الشیوعیة وال تزال متحدة
النقابیون الثوریون لن یموت أبًدا. لقد كان یوًماالمقال. نحن مقتنعون تماًما بأن تضامننا ووعینا بمطالب

الحزب الشیوعي. تحتاج الثورة إلى أناس من ھذارائًعا بالنسبة لنا عندما دخل صدیقنا القدیم مونات إلى
األفكار. وفي األشھر األخیرة، تم تطھیرالنوع. ولكن سیكون من الخطأ دفع ثمن ھذا التقارب بخلط
للدخول في نقاش ھادئ وودي مع رفاقناالحزب الشیوعي الفرنسي وتوطیده؛ وقد حان الوقت االن

من األعمال التي یتعین علینا القیام بھا والعدید منالنقابیین، حیث بجانبھم ویداً بید سیكون لدینا الكثیر
المعارك التي یجب ان نخوضھا.  - مالحظة تر وتسكي]

لوزون وجھات نظر حول المسائل الرئیسیةفي سلسلة من المقاالت والتفسیرات الشخصیة، طرح الرفیق
عن آراء األممیة الشیوعیة وعن الماركسیة.للعالقات بین الحزب والنقابة والتي تختلف اختالفاً جذرًیا

بتقدیر كبیر عن الرفیق لوزون وتفانیھ فيإن الرفاق الفرنسیین الذین اعتدت أن أحترم آرائھم، یتحدثون
األخطاء التي ارتكبھا في مثل ھذه المسالةخدمة البرولیتاریا.  ولذلك، من الضروري للغایة تصحیح

المھمة.

للنقابات العمالیة.الرفیق لوزون یدافع عن االستقالل التام وغیر المشروط
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ضد ماذا؟ من الواضح ضد ھجمات معینة.

العمالیة ھي ضرورة ال جدال فیھا، ولكنومن من؟ من الھجمات المنسوبة للحزب. استقاللیة النقابات
من ماركس، بشكل خاطئ تماًما.  یقولقام لوزون بمنحھا أھمیة مطلقة ومقدسة. ورفیقنا ھنا یقتبس

ومع ذلك، فإن الحزب لیس سوى حزب. واللوزون، إن النقابات العمالیة تمثل "الطبقة العاملة ككل.
مجال للمساواة بینھم. وإن الطبقة العاملة لھایمكن إخضاع الطبقة العاملة ككل للحزب. وال یوجد حتى

اھدفھا المستقلة عن الحزب".

الحمراء والذي كان قائماً حتى آخر مؤتمر فيإن التمثیل المتبادل لألممیة الشیوعیة واالتحادات العمالیة
وقد تم إلغاء ھذا التمثیل المتبادل.موسكو بحسب لوزون، یجسد مساواة فعلیة بین الحزب والطبقة.

الرفیق لوزون یوافق على ھذا. ووفًقا لھ،وبذلك یستأنف الحزب دوره كمجرد خادم او تابع مرة أخرى.
كانت ھذه أیًضا وجھة نظر ماركس.

في بعضھا البعض، بالنسبة للوزون ھنا تكمنان نھایة التمثیل المتبادل بین األممیة السیاسیة والنقابیة
Laفيظھرالذيالمقالجوھرھوھذاالماركسیة.مبادئإلىبالعودة Vie Ouvrie ef١٥یومفي

تشرین األول\دیسمبر.

من الواضح، وبكامل وعیھ وحزمھ، یغلقالشيء األكثر إثارة للدھشة في ھذا وغیره ھو أن الكاتب
فھم اصراره على تمثیل النقابات العمالیة للطبقةعینیھ على ما یحدث بالفعل في فرنسا.  وإال فكیف یمكن
فرنسا، فإن النقابات العمالیة ھناك، على حدالعاملة ككل؟  عن أي بلد یتحدث لوزون؟  إذا كان یقصد
أدت المناورات اإلجرامیة للنقابیینعلمنا، ال تشمل لألسف حتى نصف الطبقة العاملة.  وقد

االناركیین، إلى انقسام المنظمة النقابیةاإلصالحیین، المدعومة یساریاً من قبل بعض الفوضویین
منفردینسواءلھم،یحقوالعامل.٣٠٠.٠٠٠منأكثرالنقابییناالتحادینمنأيیضمالالفرنسیة.

الفرنسیة والتي یشكلون جزًءا متواضًعاأو مجتمعین، ان یعّرفو أنفسھم على انھم یمثلون كل البرولیتاریا
مختلفة.منھا. عالوة على ذلك، تتبع كل منظمة نقابیة سیاسات واجندات

Conféderation["اإلصالحيالنقابياالتحادیعملفمثالً Générale du Travail (CGT(
Conféderation[للعملالموحدالعاماالتحادویعملالبرجوازیة،معبالتعاون Générale du

Travail Unitaire (CGTU[(كبیر.حدالىثوريتنظیموفق

التي یعتبرھا بوضوح مرادفة للتنظیمات النقابیة،ولكن ما الذي یقصده بتأكیده على أن الطبقة العاملة،
من؟ وكیف تعبر الطبقة العاملة الفرنسیة عن ھذهبقولھ انھا "تحمل ھدفھا الخاص في ذاتھا؟"، وبمساعدة

"بالفعلCGTU"قدمتلقد"؟CGTU"بمساعدةال.بالتأكیدجوھاوكس؟منظمةبمساعدةاألھداف؟
بأكملھا بعد.  من یمثل مصالح الطبقة العاملةخدمات رائعة.  لكن لسوء الحظ ھي لیست الطبقة العاملة
وبمساعدة التجربة األممیة لحزبنا، اإلجابة علىأفضل تمثیل؟  ومن یحكم على عملھا؟  إذا حاولنا اآلن،
اخالق ممیتة، فقط ألننا نطالب بأن یحكم الحزبھذا السؤال، فعندئٍذ وبرأي لوزون. فأننا نرتكب خطیئة
أننا نضع الحزب فوق الطبقة العاملة.  لكن إذاعلى السیاسة األكثر نفعاً لمصلحة الطبقة العاملة.  أي
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لجأنا إلى الطبقة العاملة ككل، فسنجدھا لألسف مقسمة وعاجزة، ومكتومة الفم.  وكونھ ھناك فصائل
نقابات مختلفة في نفس االتحادات، وحتىمختلفة من الطبقات المنظمة في االتحادات مختلفة، وحتى

الى ردود افعال مختلفة.  لكن األغلبیةالمجموعات المختلفة في نفس القطاعات، فھذا حتماً سیؤدي
النقابیة، لن تقدم لنا، في الوقت الحاضر، أي ردالساحقة من البرولیتاریا، التي تقف خارج االتحادیات

الطبقة العاملة بأكملھا.  لكن في بعضعلى اإلطالق.  ال توجد دولة تحتضن ضمنھا المنظمات النقابیة
لكن ھذا لیس ھو الحال في فرنسا.البلدان تضم على األقل قسًما كبیًرا جًدا من العمال.

العاملة (ما الذي ُیفترض أن یعنیھ ھذاإذا كان على الحزب، كما یعتقد لوزون، أال "یضم" الطبقة
الحق للنقابیین؟  قد یجیب: "تنظیمنا النقابي الالمصطلح في الواقع؟)، ولماذا یعطي الرفیق لوزون ھذا
" لذلك یجب أن نجیب على ھذا:" بالتأكید؛ نحنیزال ضعیًفا.  لكننا ال نشك في مستقبلھ ونصره النھائي.
من الشك في أن الحزب أیًضا سیفوز بالثقة غیرأیًضا نشارككم ھذه القناعة. ولكن لیس لدینا سوى القلیل
للحزب وال للنقابات حق "ضم" البرولیتاریا -فمنالمشروطة للغالبیة العظمى من الطبقة العاملة ".  لیس

عادة في كفاحھم ضد الثورة -إنھا مسألةالخطأ أن یستخدم لوزون المصطلحات التي یستخدمھا خصومنا
بالتكتیكات واالستراتیجیات الصحیحة، التي تمكسب ثقة الطبقة العاملة. ومن الممكن فقط القیام بذلك

بوعي وحذر وبصورة نقدیة؟ ومن سیقترحھااختبارھا بالتجربة. أین ومن الذي سیخطط لھذه التكتیكات
العاملة ككل، "كشيء بحد ذاتھ"، لن تعلمنا ھذهعلى الطبقة العاملة؟ بالتأكید لن تسقط من السماء والطبقة

او یحاول الرد على ھذا السؤال.  إن للبرولیتاریاالتكتیكات أیًضا.  یبدو لنا أن الرفیق لوزون لم یواجھ
العظیمة، فإن معناھا الواضح ھو أن المھامھدفھا داخل نفسھا. "إذا جردنا ھذه الجملة من الزخارف
ودورھا في اإلنتاج، وفي المجتمع، وفي الدولة.التاریخیة للبرولیتاریا یحددھا وضعھا االجتماعي كطبقة

اإلجابة على السؤال الذي یھمنا، وھو: كیف یمكنھذا أمر ال جدال فیھ. لكن ھذه الحقیقة ال تساعدنا في
من خالل موقعھا الموضوعي؟ ھل كانتللبرولیتاریا أن تصل إلى نظرة ذاتیة للمھمة التاریخیة

على الفور، ھي لن تحتاج إلى أن یولد حزبالبرولیتاریا ھي نفسھا ككل قادر على فھم مھمتھ التاریخیة
وال نقابات، ھي تحتاج الى ثورة برولیتاریة.

خاللھم نظرتھا الثاقبة لمھمتھا التاریخیة والطویلةولكن واقعیاً، فإن ھؤالء التي ستكتسب البرولیتاریا من
والمحاكمات الشدیدة، والخبرة الواسعة، فإن تلكجًدا والمؤلمة جداً، والملیئة بالتناقضات الداخلیة،

من في ھذه الطبقة العاملة، طلیعةالبصیرة واألسالیب الصحیحة ستنبثق في عقول ووجدان أفضل
الجماھیر. وھذا ینطبق بالتساوي على الحزب والنقابات.

وتنمو تدریجًیا خبرتھم باكتساب ثقة الجماھیر.تبدأ النقابة دائماً كمجموعة صغیرة من العمال الناشطین
في الطبقة العاملة، ودائماً ما نجد األیدیولوجیینلكن بینما تكافح المنظمات الثوریة من أجل كسب النفوذ

البرجوازیین یعارضون.

طرحھا كموضوع للذات الواعیة للطبقة العاملة.یعارض األیدیولوجیون البرجوازیون الطبقة العاملة عند
الطبقة العاملة بالتدریج عامال فاعال في التاریخ.ألنھ فقط من خالل األقلیة الواعیة للطبقة العاملة تصبح

غیر المبررة" للحزب ینطبق بنفسوھكذا نرى أن النقد الذي وجھھ الرفیق لوزون ضد "االدعاءات
خصوصاً في فرنسا.القدر على "االدعاءات غیر المبررة" للنقابات العمالیة
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بالنسبة للنقابات الفرنسیة -كانت وال تزال، في تنظیماتھا ونظریتھا، أحزاباً أیًضا. وھذا أیًضا سبب قوتھا
فيولیسالنشطة"،"األقلیةنظریةوبحسب)،١٩٠٧-١٩٠٥(الكالسیكیةفترتھخاللالجماھیریة.

ھذه األقلیة فاعلة، المتماسكة بوحدة أفكارھا، إن لمنظریة "البرولیتاریا الجماعیة". فماذا یمكن أن تكون
الجماھیریة، التي ال تحتوي على أقلیة نشطةتكن حزباً؟  ومن ناحیة أخرى، ألن تكون المنظمة النقابیة
حقیقة أن الحركة النقابیة الفرنسیة كانت حزباواعیة طبقًیا، منظمة رسمیة بحتة وال معنى لھا؟  تأكدت

النظر السیاسیة في صفوفھا.  لكنمن خالل االنقسام الذي حدث بمجرد ظھور الخالفات في وجھات
العاملة الفرنسیة من األحزاب في حد ذاتھا.النقابیة الثوریة دائماً تخشى النفور الذي تشعر بھ الطبقة

إنھ حزب حاول دمج أعضائھ فيلذلك لم تتخذ اسم الحزب، وظلت غیر مكتملة من حیث التنظیم.
النقابات العمالیة.  وھكذا فإن الخضوع الفعليعضویة النقابات العمالیة، أو على األقل االحتماء وراء

النقابیة یتم تفسیره.  وھذا أیًضا تفسیرللنقابات العمالیة لبعض المیول والفصائل وحتى الجماعات
المنظمة النقابیة.  والعكس صحیح."المیثاق"، وھو رسم كاریكاتوري ماسوني لحزب داخل حضن

االنقسام في الحركة النقابیة في فرنسا،لقد كافحت األممیة الشیوعیة بأقصى قدر من الحزم كل اشكال
لألممیة الشیوعیة ھو المھمة التاریخیة للطبقةوتحولھا الفعلي إلى أحزاب نقابیة.  كان االعتبار الرئیسي

في حل مشاكل البرولیتاریا.  في ھذا الصدد،العاملة ككل، واألھمیة المستقلة الھائلة للمنظمة النقابیة
والحي للنقابات بروحھا الماركسیة.  انودافعت األممیة الشیوعیة منذ بدایتھا عن االستقالل الحقیقي

بشكل علني.  ھي التي ستجعل النقابات العمالیةنظریة "األقلیة النشطة" من الحزب، قبل أن تصبح حزباً
أمر غیر ممكن في نظام رأسمالي)، او علىمن أن تصبح، منظمة وممثلة للطبقة العاملة بأكملھا (وھو

األقل على مستوى الجماھیر العریضة.

حزبھم لیس لدیھ أي شيء مشترك، ولنال یجب على الشیوعیین ان یخافون من كلمة "حزب"، ألن
واحداً من األحزاب السیاسیة في النظامیكون لھ أي شيء مشترك، مع األحزاب األخرى.  حزبھم لیس

من البرولیتاریین، بل انھا طلیعتھم الثوریة.  ومنالبرجوازي للدولة.  إنھا األقلیة النشطة الواعیة طبقیاً
أو تنظیمھم، لالختباء وراء النقابات العمالیة.ثم فإن الشیوعیین لیس لدیھم سبب، سواء في أیدیولوجیتھم
لھا.  إنھم ال یقسمون النقابات العمالیة عندماإنھم ال یسیئون استخدام النقابات العمالیة ویكیدون المكائد

التطور المستقل للنقابات العمالیة، وھمیكونون أقلیة فیھا.  إنھم ال یزعجون بأي شكل من األشكال
یحتفظ الحزب الشیوعي بالحق في إبداء رأیھیدعمون النضال النقابي بكل قوتھم.  لكن في الوقت نفسھ،

المسألة النقابیة، وانتقاد التكتیكات النقابیة، وتقدیمفي جمیع المسائل في حركة الطبقة العاملة بما في ذلك
منھا الحریة في قبول أو رفض ھذه المقترحات.مقترحات محددة إلى النقابات العمالیة، والتي یبقى لجزء
كما ان الحزب سعى دائماً إلى كسب ثقة الطبقة العاملة.

العمالحزبأن١٨٦٨عامكتبماركسأنحقیقةإنھالوزون؟للرفیقماركساقتباساتمعنىما
في بریطانیا، في ذلك الوقت كانت بریطانیاسیخرج من النقابة.  عندما كتب ھذا كان یفكر بشكل أساسي

منظمات عمالیة واسعة النطاق.  نصف قرن مضىالدولة الرأسمالیة المتقدمة الوحیدة التي تمتلك بالفعل
نبوءات ماركس فیما یتعلق ببریطانیا.  لقدمنذ ذلك الحین.  وأكدت التجربة التاریخیة بشكل عام صدق
العمالیة.  ولكن ھل یعتقد الرفیق لوزون حًقاتم بالفعل بناء حزب العمال البریطاني على أساس النقابات
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أن حزب العمال البریطاني، كما ھو الحال الیوم، بقیادة ھندرسون وكلینز، یمكن اعتباره ممثًال لمصالح
بریطانیا العظمى قضیة البرولیتاریا مثلما تخونھاالبرولیتاریا ككل؟  بالتأكید ال.  یخون حزب العمال في

في بریطانیا تقترب من ضم الطبقة العاملةبیروقراطیة النقابات العمالیة، على الرغم من أن النقابات
إال أن نشك في أن نفوذنا الشیوعي سوفككل أكثر من أي مكان آخر.  ومن ناحیة أخرى، ال یسعنا

حدة الخالف بین الجماھیر والقادة داخلینمو في حزب العمال البریطاني، وأن ھذا سیساھم في زیادة
وسیتم تحویل حزب العمل وتجدیده بالكامل.  ونحن،النقابات العمالیة حتى البیروقراطیین الخونة منھم.

البریطاني الصغیر، لكنھا تحارب األممیةمثل الرفیق لوزون، ننتمي إلى أممیة تضم الحزب الشیوعي
في األصل قد نشأ من رحم النقابات العمالیة.الثانیة المدعومة من حزب العمال البریطاني الذي كان

نقیض لبریطانیا العظمى -الحزبفي روسیا -وفي قانون التطور الرأسمالي، روسیا ھي مجرد
النقابات العمالیة، وأنشأ النقابات العمالیة،الشیوعي، الحزب االشتراكي الدیمقراطي السابق، أقدم من

بالكامل تخضع لتأثیر الحزب الشیوعي الروسي،الیوم، النقابات العمالیة بل والدولة العمالیة في روسیا
ولكنھ، وعلى العكس من ذلك، ھو الذيالذي لم یكن منشأه بأي حال من األحوال من النقابات العمالیة
بما یتناقض مع الماركسیة؟  ألیس منأنشأھا ودربھا.  ھل سیؤكد الرفیق لوزون أن روسیا تطورت
أثبتت بالتجربة أنھ كان صحیًحا بالنسبةاألسھل أن نقول إن حكم ماركس على أصل الحزب في النقابة

علىنیةأبًداماركسلدىیكنلملكنالمائة،في٪ ١٠٠بنسبةصحیًحایكنلمأنھوحتىلبریطانیا،
اإلطالق في التصریح عن ذلك.

تقف جمیع دول أوروبا األخرى، بما فيما وصفھ ھو نفسھ مرة بازدراء بأنھ "قانون فوق تاریخي"؟
في بعض البلدان تكون النقابات العمالیة أقدمذلك فرنسا، بین بریطانیا العظمى وروسیا في ھذه المسألة.
حزب البرولیتاریا من النقابات في أيمن الحزب، وفي بلدان أخرى یكون العكس؛ ولكن لم یظھر

حال، لم یتطور أي حزب شیوعي بشكل عضويمكان، باستثناء بریطانیا وجزئیا في بلجیكا.  على أي
الشیوعیة بأسرھا مولودة غیر شرعیة؟  عندمامن النقابات العمالیة.  لكن ھل نستنتج من ھذا أن األممیة

واللیبرالیین ومثلت إلى حد ما ملحًقا عمالًیا بھذهدعمت النقابات العمالیة البریطانیة بالتناوب المحافظین
لیس أكثر من جناح یساري للحزب الدیمقراطي،األحزاب، عندما كان التنظیم السیاسي للعمال األلمان
-طالب ماركس باستقالل النقابات العمالیة عنعندما كان أتباع السال وآیزناخ یتشاجران فیما بینھما

في مواجھة المنظمات العمالیة لجمیعجمیع األحزاب.  حیث كانت ھذه الصیغة التي تملیھا الرغبة
االشتراكیة.  ولكن ربما یتذكر الرفیق لوزون أناألحزاب البرجوازیة، ومنع ارتباطھا الوثیق بالفصائل

التحرك في جمیع البلدان، ومن جمیعماركس ھو من أسس األممیة األولى أیًضا، والتي كان ھدفھا
ماركسأنشأھاالتياألممیةوكانت١٨٦٤عامفيالعملدلیلھوھذاكانمثمرة.وجعلھاالنواحي،

العاملة نفسھ بطریقة ما خارج النقاباتحزًبا.  رفض ماركس االنتظار حتى یشكل الحزب الدولي للطبقة
حیث تم التعبیر عن تأثیر أفكار االشتراكیةالعمالیة.  لقد بذل قصارى جھده من أجل النقابات العمالیة،

التامباالستقاللبالنقاباتماركسطالبعندماالشیوعي.البیانفي١٨٤٧عامفيمرةألولالعلمیة
والطوائف البرجوازیة والبرجوازیةعن جمیع األحزاب والطوائف القائمة، أي عن جمیع األحزاب

االشتراكیة العلمیة للنفایات العمالیة.  لم یرالصغیرة، قام بتعزیزھا داخل ھذا األمر من أجل تسھیل
شبیھة بتلك األحزاب السیاسیة األخرى الموجودةماركس أبًدا في األحزاب االشتراكیة العلمیة احزاماً
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(برلمانیة، دیمقراطیة، إلخ).  بالنسبة لماركس، كانت األممیة ھي الطبقة العاملة ذات الوعي الطبقي،
جًدا.والتي كان یمثلھا في ذلك الوقت طلیعة ال تزال صغیرة

وفي تفسیره وتأویالتھ لكارل ماركس، فإنھ حتماًإذا كان الرفیق لوزون منغمساً في میتافیزیقیتھ النقابیة
ھذا الحزب من النقابات".  وسیكون ھذاسیقول، "دعونا نتخلى عن الحزب الشیوعي وننتظر حتى ینبثق

ایضاً.  وفي واقع الحال، ال یمكن للنقابات العمالیةالنوع من المنطق قاتالً، لیس فقط للحزب ولكن للنقابة
على الجماھیر إذا شكلت ونظمت أفضلالفرنسیة الحالیة أن تستعید وحدتھا وتفوز بتأثیر حاسم

أي الحزب الشیوعي.عناصرھا في طلیعة البرولیتاریا الثوریة ذات الوعي الطبقي،

الحزب والنقابات، وبالفعل لم یستطع فعل ذلك.لم یقدم كارل ماركس إجابة نھائیة لمسألة العالقات بین
ظرفھ وخصوصیتھا.  وسواء تم تمثیل كل منفھذه العالقة تعتمد على الظروف المتغیرة، فكل حالة لھا

المركزیة، أو ما إذا كانا یشكالن لجان عملدي واي واتحاد النقابات العمالیة بشكل متبادل في لجانھما
مشتركة، ھي لیست مسألة ذات أھمیة حاسمة.

ثابًتا.  إن الحزب، إذا كان جدیًرا باالسم، یضمقد تتغیر أشكال التنظیم، لكن یبقى الدور األساسي للحزب
لجعل كل فرع من فروع الحركة العمالیةطلیعة الطبقة العاملة بأكملھا ویستخدم تأثیره األیدیولوجي
العمالیة جدیرة باسمھا، فإنھا ستضم   كتل منمثمًرا، وخاصة الحركة النقابیة.  ولكن إذا كانت النقابات

ال یستطیعون أداء مھمتھم إال عندما یتم توجیھھمالعمال، والعدید من العناصر المتخلفة بینھم.  لكنھم
إال عندما تتحد أفضل عناصرھم فيبوعي إلى مبادئ راسخة.  وال یمكنھم الحصول على ھذه القیادة

الثورة البرولیتاریة.

تخلص في ضربة واحدة من أنینالحزب: إن التطھیر األخیر للحزب الشیوعي الفرنسي، والذي
والوصولیین المقززین، ومن ناحیة أخرىالبرجوازیة الصغیرة، ومن أبطال الصالونات من السیاسیین

كبیرة نحو إقامة عالقات مناسبة بین النقاباتحفز التقارب بین الشیوعیین والنقابیین الثوریین، كخطوة
للثورة.والمنظمات والتنظیم السیاسي، وھو ما یجسد التقدم الكبیر
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موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org

صفحتنا على الفیسبوك:

facebook.com/scppb.org

موقعنا على الحوار المتمدن:

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

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

