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االفتتاحیة:

معارضة الداخل أم الخارج؟
الحكممنالمالحقونالخارجفيالمعارضونضغطروسیافي1917شباطثورةحصلتعندما

المؤقتة التي استلمت السلطة بعد الثورةالقیصري المطاح بھ في تلك الثورة من أجل دفع  الحكومة
اإلفراج عن ضباط ألمان أسرى لدىلمقایضة األلمان الذین كانوا في حرب مع روسیا نحو مبادلة

من سویسرا إلى روسیا یمر باألراضيالروس بعملیة السماح من قبل األلمان بمرور قطار مغلق
األلمانیة یحمل الساسة المعارضین الروس للحكم القیصري.

نیسان" التي دعا فیھا إلى ثورةكان لینین في ذلك القطار، وعندما وصل لروسیا أصدر "موضوعات
العمال والفالحین والجنود.اشتراكیة تطیح بالحكومة المؤقتة واستبدالھا بمجالس سوفیاتات

وخریفصیفبینالمعارض،اتجھالسوريالحراكحصلعندما2011آذار18بعدماسوریافي
علیھتوجدوالأمنیاًمطلوبینیكونوالمومعظمھمللخارجالمغادرةنحوالمعارضینمنالكثیر2011

السوریة، مع منافسة من دمشق عبر (ھیئةأخطار، وعملیاً في خریف ذلك العام أصبح مركز المعارضة
وھو ما ترافق مع العسكرة عندماالتنسیق الوطنیة)، في اسطنبول عبر تشكیل "المجلس الوطني"،

محور روسیا-ایران ضد محور الوالیاتأصبحت تدار التنظیمات المسلحة من تركیة مع تدویل بین
الملف السوري لصالح ھذا المحور.المتحدة-فرنسا-تركیا-الخلیج مع تفویض لألتراك بإدارة

وقد اتجھ الكثیرون من الذین كانوامنذ ذلك الوقت أصبح أغلب المعارضین السوریین في الخارج،
یزاودون في معارضتھم أمام خریجيصامتین عن معارضة النظام نحو الخروج للخارج وأصبحوا
في الداخل في حالة استمرار في معارضةعقود من السجن والزنزانات والمالحقات الذین بقي بعضھم

كانوا صیصاناً في دمشق نموراً في تلك البلدانالنظام، وھم في ألمانیا وفرنسا وتركیا أصبحوا بعد أن
األرض، وربما كان بعضھم،من الذینیطرحون طروحات قصویة ال تبني على توازنات الواقع على

المعارضة كغسالة ألوساخھم السابقة أوكانوا جزءاً من السلطة السوریة، یستخدمون التطرف في
للتمویھ علیھا.

تشكیل معارضة خارج أمام معارضة داخلقاد ھذا الوضع خالل عشر سنوات من األزمة السوریة إلى
للتغییر ولكن عبر طریق انتقالي نحو نظاممثلتھا ھیئة التنسیق الوطنیة التي قدمت طرحاً جذریاً

ذلك النظام الجدید عبر دستور جدیددیمقراطي تتشارك في سلطتھ السلطة والمعارضة للوصول إلى
االنتقالي، فیما كانت معارضة الخارجتجري االنتخابات على أساسھ تحت إشراف الجسم الحكومي

واحد للمعارضة السوریة المنعقد في كانون أولرافضة لفظاً وفعالً للحل االنتقالي حتى مؤتمر الریاض
اآلن.حتىفعالًوترفضھلفظاًتقبلھوبعده2015

مع "االئتالف" والثاني في دمشق معحتى الوقت الحاضر ھناك مركزین للمعارضة واحد في اسطنبول
معارضي الخارج للھیئة بأنھا "رخوة"أمام"ھیئة التنسیق الوطنیة". جرت اتھامات كثیرة للھیئة من
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السلطة السوریة وبأنھا "مساومة" وتطرف بعضھم في االتھام نحو وصمھا بأنھا "تدار أو على توافقات
مع حلفاء السلطة السوریة" وخاصة الروس.

(الرؤیةوثیقةنشرمعالوطنیة)التنسیق(ھیئةضداالتھاماتتلكسقطت2021آذار27یومفي
مقرراً أن تكون جدول األعمال الرئیسي لمؤتمرالسیاسیة للجبھة الوطنیة الدیمقراطیة - جود) التي كان

أجھزة األمن بمنع انعقاده.(جود) الذي كان مقرراً عقده في ذلك الیوم بدمشق وقامت

في الخارج لو كانوا في الداخل على طرحتضمنت تلك الوثیقة طروحات ال یتجرأ أولئك المعارضون
قد صعقوا من ھذا المشھد، ھم والسلطة السوریةواحد بالمئة مما تضمنتھ تلك الوثیقة، وھم في الحقیقة

المعارضة في دمشق ولیس في الخارجوموالیھا على قدم سواء، الذي أعطى صورة جدیدة بأن عاصمة
بمافیھ اسطنبول حیث مقر "االئتالف".

بیان المكتب االعالمي لجود

حول منع النظام عقد مؤتمر جود في الداخل
27/3/2021

الوطنیة الدیمقراطیة جود والذي كان سیعقدمنع النظام السوري انعقاد المؤتمر التأسیسي لتشكیل الجبھة
صباح الیوم السبت، في دمشق.

مكونات مشاركة في المؤتمروجاء المنع من خالل اتصاالت "جھات أمنیة" بشخصیات وقیادات
منتصف لیل أمس الجمعة.

بأن السلطات األمنیة لن تسمح وستمنعوقد جاءت التھدیدات التي اتخذت شكل تحذیرات للمتصل بھم،
المؤتمر على ترخیص مما یسمى "لجنة شؤونانعقاد مؤتمر جود بذریعة عدم حیازة المؤتمرین أو لجنة

األحزاب".

دمشق، مع كل نشاط وطني دیمقراطي وثوري، وال یخفى على أحد آلیة تعامل النظام االستبدادي في
والسوریین، ومن ینظر إلى توقیت قراریناھضھ ویسعى لتغییر األوضاع الراھنة التي أنھكت سوریا

األخیرة قبیل انعقاده، وفي منتصف اللیلالمنع، یرى كیف انتظرت أجھزة النظام األمنیة حتى الساعات
كي ال تتاح أي فرصة للتحرك أو فعل شيء.

وثائقھا المقترحة على المؤتمر إلقرارھاھذا وقد كانت اللجنة التحضیریة لتشكیل جود قدمت من خالل
مكونات مشاركة في جود- قدمت مجموعة من-وانتم تعلمون والعدیدون بینكم أعضاء مشاركون وممثلو
في مقدمتھا تغییر النظام الحاكم المستبد بشكلالبنود التي اقترحتھا للخروج من الوضع السوري الحالي،
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جذري بكل مرتكزاتھ ورموزه، إضافة إلى إخراج كافة القوى الجیوش والمیلیشیات األجنبیة من سوریا،
داخل سوریا من أي كان، والبدءوسحب سالح األخرى، في مسعى لوقف االحتراب واألعمال العسكریة

كاملةانتقاليحكمھیئةبتشكیل2254القرارو1جنیفالدولیةالشرعیةقراراتحسبسیاسيبحل
دستور جدید للبالد، وانتخابات نزیھة تحتالصالحیات التنفیذیة، تفضي إلى جو دیمقراطي یتیح كتابة

اشراف أممي تحیل إلى دولة مدنیة.

یزمع النظام إجراءھا في یونیو حزیران القادم،  وفي موقفھا من االنتخابات  االنتخابات الرئاسیة التي
مقاطعتھا.فتراھا انتخابات غیر شرعیة، ویجب على السوریین عامة

قسراً. وكل ھذا یزعج النظام فیما یصدر منوطالبت بإطالق سراح المعتقلین ومعرفة مصیر المختفین
دمشق.

بتشكیل جود، وھي قوى سلمیة مدنیة، تمثلإن ما قام بھ نظام القمع في دمشق ضد القوى المشاركة
الوطنیة الدیمقراطیة السوریة، والشخصیاتحراك الشارع السوري بكافة أطیافھ، واألحزاب والتیارات

منھا التضییق والترھیب والمالحقة واالعتقال،الوطنیة المشھود بوطنیتھا ونضالھا، والتي عانى الكثیر
نظام الفساد واالنتھاكات والقتل والتھجیرلیس إال حلقة في سلسلة قمع النظام واستبداده وشمولیتھ،

وتدمیر البالد.

جود ما قام بھ النظام من منع لعملھا السلمي تعتبر اللجنة التحضیریة لتشكیل الجبھة الوطنیة الدیمقراطیة
للم شمل السوریین واستعادة لحمتھم فيالمدني، الذي یعبر عن الشعب السوري وطموحاتھ، ویسعى

اإلنسان، وعمال إجرامیاً قمعیاً یضاف إلى سجلوطن لكل أبنائھ. انتھاكا لكل الشرائع الدولیة وحقوق
بقواھا وشخصیاتھا المشاركة  كل االحتماالت،النظام الزاخر بكل ما یشین. وتدرس اللجنة التحضیریة

والقمع والقھر والفساد، وعملِھا ضد القتلفھي لن تتنازل عن حِقھا في النضال السلمي ضد االستبداد
لتوحید قوى المعارضة الوطنیة الدیمقراطیةوالتدمیر، وسترى ما یمكن فعلھ لمتابعة ما بدأت من مسعى

حلمھم بالحریة والكرامة والحیاة.وتعاضدھا مع السوریین في كل مكان بالداخل والخارج لتحقیق

الدول المؤثرة في المشھد السوري، مسؤولیةومن ھنا فإننا نحمل النظام والحكومات الداعمة لھ، وأیضا
دبلوماسي ودولي واممي لحفظ سالمتھم،أمن رفاقنا وزمالئنا في الداخل وسالمتھم، ونطالب بتدخل
المدني السلمي في سوریا.وكّف ید النظام وأجھزتھ األمنیة عن قمع الحراك الوطني

حالة انعقاد اجتماع مفتوح فیما تنسق عملھا خاللوأخیرا تعتبر اللجنة التحضیریة لتشكیل جود نفسھا في
الصحیح فیما یخص تشكیل الجبھة الوطنیةالساعات واألیام القادمة التخاذ القرار المناسب، والتصرف

بالخروج من الوضع السوري القائم الیوم.الدیموقراطیة جود، التي ترى فیھا حال البد منھ للبدء
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"جود" أعاد المعارضة الوطنیة إلى حضِن الشعب!

نور الواكي
٢٠٢١آذار٢٩

(من صفحتھ على الفیسبوك)

خطوةكاندمشق،عاصمتنافيعقدهوموضوعدیمقراطیة)وطنیة(جبھةجودمؤتمرعقدفكرةإن.١
الدمویة لقتلھما، بل یمكن وصفھا بأنھا خطوةھامة وناجحة، أعاد الحیاة للتفكیر والمنطق بعد المحاوالت
حدود توقعات كل ما یمكن أن یحدث، منجریئة في التفكیر ومغامرة من ناحیة الحركة ومدروسة في

قبل المعارضة الوطنیة السوریة.

إلى أن تبلور بشكلھ األخیر في (جود)، طرأخالل التحضیر للمؤتمر الذي استغرق حوالي السنتین فعلیا
ولد فیھ للعلن، والقى صدى ایجابیاً وحاضناً لدىعلیھ الكثیر من التطورات التي أوصلتھ إلى شكلھ الذي

وحتى مؤیدین ورمادیین ومواطنینقطاعاٍت واسعٍة من الشعب السوري الجریح، من ثوار ومعارضین
المعاناة الرھیبة والفظیعة.ال یھمھم من السیاسیین سوى أن یجدوا سبیال إلنھاء ھذه

بین السوریین، (عدا النظام) على قضیةوألول مرة منذ ما یقارب التسع سنوات نصل إلى حالة إجماع
عقد مؤتمر في العاصمة السوریةسیاسیة سوریة بدیھیة وطبیعیة وجوھریة، بأنھ من حق السوریین

مع مخرجاتھ) وبطریقة سلمیة!یبحث مشاكل السوریین (بمعزل عن االتفاق او االختالف

وال یشكر سیادة الرئیس، وال یشید بحكمتھمؤتمر ال یصفق للنظام وال یھلل لھ، وال یبارك أمجاده
واالنتقال السیاسي، وتشكیل ھیئة حكموشجاعتھ، بل مؤتمر یطالب بالتغییر الوطني الدیمقراطي،

ویطالب باستعادة حق السوریین الكامل في تقریرانتقالي، ویطالب باإلفراج عن المعتقلین والمخطوفین،
إلى مصالح الدول اإلقلیمیة والدولیة،مصیرھم، وكتابة دستورھم، بدون تدخل خارجي، وبدون النظر

وإخراج كل المحتلین وكل الجیوش األجنبیة،فقط إلى مصالح السوریین، وعلى مبدأ سوریا أوالً وآخراً،
الجیش والقوى األمنیة، وعدم تدخلھموالمیلیشیات المسلحة، وإنھاء فوضى السالح، وإعادة ھیكلة

وإعادة إعمار البالد، وجبر الضرر الذي أصاببالسیاسة، وتحدید مھمتھم في حفظ أمن البالد والعباد!،
ویكون مؤتمراً بصناعة سوریة وطنیةالسوریین، ومحاسبة المسببین، وبناء الدولة المدنیة الدیمقراطیة،

وفي العاصمة دمشق، دون البحث عنمئة بالمئة! بأدواٍت وإنتاٍج محلیین، وعلى أرٍض سوریة،
وال طلب المشورة من أي سفیر، وال توسلضمانات لعقده، وال عن دول راعیة لھ، وال استئذان أحد،

من أجل الدعم والتمویل.

المادیة المتواضعة، بما یشبھ طبیعتناوجاء إصرارنا على عقده في دمشق ضمن ھذه الظروف، بإمكاناتنا
وما جعلھ مقبوال وقریبا من السوریین.وجلساتنا وبیوتنا السوریة، وھذا ما عظمھ أوال في نفوسنا
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والمؤتمر الممنوع من العقد الفیزیائي، لكنھ انعقد في قلوب السوریین وھو األھم؛

واإلسالمیینواألصولیةوالتطرف،والفاشیةاإلرھابمحاربةیدعونالذینوداعمیھالنظامأحرج.٢
حقیقتھم على أنھم (النظام وداعموه) كتلةویحمون الدولة واألقلیات، وبین زیف ادعاءاتھم، وأظھر

داعمیھ الروس "بطبخة البحص" التي یسمونھاواحدة!، بعقلیة استبدادیة واقصائیة مدمرة ، وبین كذب
والكلمات والمخرجات ویحاولون إفراغمسار أستانا والعملیة الدستوریة، وأنھم فقط یلعبون بالوقت

وعلى رأسھ (الوالیات المتحدة) الذي وقفالقرارات الدولیة من مضامینھا، وأحرج المجتمع الدولي
التنسیق بالتفكیر خارج الصندوق! والعملصامتا ومذھوال أمام تحرك المعارضة الوطنیة بقیادة ھیئة
حیال منع عقد المؤتمر، وأصبح واضحا أنعلى تعزیز قاعدة المؤمنین بالتغییر، ولم ینبس ببنت شفھ

بیوتنا وضیاع مستقبلنا ما ھو إال كذب ودجل!دموع التماسیح التي یذرفونھا على قتالنا وأطفالنا وخراب
ومن یقلل من قیمة العمل من الداخل،وأحرج أیضا كل من ال یؤمن بالحل السیاسي السلمي، وأھمیتھ،
وباعھم األوھام، وسلم قضیتھم إلىبل سحب البساط من تحت أقدام الكثیرین ممن تاجر بالسوریین،

ومادي، وأصبح بقائھم مرتبطا بموازینالدول، وأصبح مرھونا لھا بما یقدمونھ لھم من دعم سیاسي
القوى، وقدم بارقة أمل وفتح أفقا جدیدا.

إلىالعودةمنمكنھافقدبثمن!تقدرالھدیةالمؤتمرعقدبمنعھالوطنیةللمعارضةالنظامقدملقد.٣
وتخوینھا وذمھا، وإطالق صفاتحضن شعبھا الدافئ بعد طردھا منھ بالقوة، عبر تشویھ صورتھا

علیھا سواء من النظام، أو من خصوم المعارضةمسیئة علیھا والقول بما فیھا وما لیس فیھا والتضییق
الوطنیة في ذلك الوقت!

الوطنیة وجود، بقرار النظام بمنع عقد جود،ال بد وأن نقدر فرح الكثیرین ممن یحترمون ھیئة التنسیق
من الشعب السوري وعن جدارة، وأصبحفقد استطاعت ھیئة التنسیق/جود اكتساب ثقة قطاعات واسعة

من المشاركة في المؤتمر مخافة مطرقةمن الممكن لكثیر من القوى والشخصیات والشباب ممن ترددوا
و أكثر المتحمسین ھم من فئة الشبابالتخوین، أو خوفا من النظام، أو من رأى عبثیة عقده بدمشق!

الخلبیة والمؤتمرات الشكلیة وأغلق أمامھم أبوابالذین فقد معظمھم األمل بالعبثیة السائدة، والمسارات
ویطلب وثائق الھیئة السیاسیة ورؤیتھا، بعدالنضال والكفاح لمقاومة الواقع المر، وأصبح الشباب یھتم
طویلة وإعاقتھم عن التفكیر السیاسي، ودفعھمأن تم التشویش على الشعب السوري بشبابھ وشیبھ لفترة

تحول یجب قراءتھ واالھتمام بھ، ولكننحو العنف واالنغالق على مسارات محددة، دون غیرھا وھذا
الوطنیة ھذه الھدیة، ألن النظام السوريیجب القول أن النظام لیس بھذا الغباء حتى یقدم للمعارضة

بظل تدھور الوضع المعیشي واألمنياستشعر خطر إقامة مؤتمرات داخل سیطرتھ تتحدى إرادتھ،
السوریین، وبات یشعر أن السماح لمثلوالفساد المستشري وعجزه عن تقدیم أیة حلول مقنعة للمواطنین

العملیة السیاسیة والمطالبة في التغییرھذه المؤتمرات سیشجع شرائح وقوى جدیدة على الدخول إلى
التي تستخدمھا ھیئة التنسیق الوطنیة.ولربما تحركات أكثر حرارة وأعلى صخباً و من نفس البوابة

المعارضةقوىبینوتوافقإجماعحالةالتنسیقبھیئةالممثلةالوطنیةالمعارضةتحققمرةألول.٤
والتشكیك، لتنتقل إلى مرحلة التقدم باتجاهعلى اختالف مواقعھم، وھذا یزیل من أمامھا عقبة التخوین
وتخلیص البالد من الھاویة، والعمل معاالجمیع، وإنجاز مھام توحید المعارضة لمواجھة االستبداد،
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لتخلیص سوریا من عتمت ھذا الكھف الذي تسده صخرة النظام الثقیلة، ولكن معاولنا جمیعا في الداخل
ما بدأه شبابنا منذ عشرة أعوام!والخارج وعلى اختالفنا واختالف مواقعنا وآرائنا ستكمل

فالمعركة لم تنتھي بعد!

ظاھرة جو بایدن

محمد سید رصاص
2021\4\11برس"-"نورث

األمیركیة في أشھر ثالثة مثلما حصل معمنذ الحرب العالمیة الثانیة لم تتبین مالمح سیاسات اإلدارات
الجدید والطاقم الذي معھ، ویمكن أنإدارة جو بایدن: یمكن أن یعزى ھذا إلى خبرة الرئیس األمیركي

المختلفة بأن السنوات األربعیكون لعب عامل آخر في ذلك، وھو إحساس عام في دوائر واشنطن
العالقات الدولیة وساھمت في تقویةلدونالد ترامب قد أضعفت مكانة الوالیات المتحدة في خارطة

خصومھا، وخاصة الصین وروسیا.

كسرت قاعدة استمرت لسبعین عاماً، وھي أنیلفت النظر في جو بایدن أمور عدة ، منھا أن إدارتھ قد
األمیركي)، أي وزارة الدفاع- البنتاغونالجمھوریون أقرب من الدیمقراطیین إلى (مجمع األمن القومي

ھاري ترومان في الحرب الكوریةواالستخبارات، وقد بدأ ھذا عندما قام الرئیس الدیمقراطي
السیاسیةالقیادةتعلیماتخالفلمااألمیركیةالقواتقیادةمنأرثرماكالجنرالبإقالة1950-1953

لمكانة الجنرال ماك أرثر في المجتمعفي عملیات تلك الحرب،وقد أحدث ذلك دویاً كبیراً نظراً
الثانیة.العالمیةالحربالحربأنھىمماالیاباناستسالمورقة1945عاماستلمالذياألمیركي،وھو

أیزنھاور، وقد كان الجمھوریونأتى بعد ترومان رئیس جمھوري من خلفیة عسكریة ھو دوایت
في انسجام مع (مجمع األمن القوميریتشارد نیكسون ورونالد ریغان وجورج بوش األب واالبن

بین الجمھوریین وھذا (المجمع) في عھد ترامب،األمیركي) أكثر من نظرائھم الدیمقراطیین. بدأ الشقاق
بسحبقرارینمنأعلنھماتنفیذمن2019أولوتشرین2018أولكانونفيالبنتاغونمنعھالذي

لسحبطالبانمع2020شباط29اتفاقعنراضیاًالبنتاغونیكنولمسوریا،مناألمیركیةالقوات
لحلفترامبعدائیةعنراضیاًیكنلمأنھكما،2021أیار1منبدءاًأفغانستانمناألمیركیةالقوات

األمیركي في الخارج، ھذه النزعة التي أتتاألطلسي- الناتو وال عن نزعتھ إلنھاء الوجود العسكري
"عن مشاكل العالم القدیم" في دولة مھاجرین بدأتعند ترامب استمراراً ومتابعة لنزعة انعزالیة أمیركیة

العالمیةالحربفياألمیركياالنخراطمع1917عامسوىتنتھيولم1823عاممونرومبدأمع
األولى .
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عند بایدن ھناك تشارك ملفت مع (مجمع األمن القومي) في رؤیة كانت غائبة طوال ثالثین عاماً في
الباردةالحربفيھزیمتھمنعامینعقب1991عامالسوفیاتياالتحادتفككمنذواشنطن
مثلالمتحدةللوالیاتعالميلمنافسمشروعاًوتشكلخطراًتمثلروسیاأنوھي،1947-1989
العالميالمنافسبأنھا2001-1993كلینتونإدارةمنذواشنطنفيثابتةرؤیةھناكالتيالصین

الباردة. ھناك اآلن في إدارة بایدن رؤیة  بأناألكبر للقطب الواحد األمیركي في عالم ما بعد الحرب
جدیدة بالقیاس إلى ما كان في واشنطن منذالصین وروسیا ھما عدوین للوالیات المتحدة ، وھي رؤیة

لتقریبواشنطنتتجھكانتالماضیةعاماًالخمسینفيحیث1971عامللصینالسریةكیسنجرزیارة
لتقریباالتجاهجرىثم،1989عامحتىاستمرماوھوموسكوعلىللضغطواشنطنمنبكین

عھدي باراك أوباما وترامب.ھناكموسكو من واشنطن للضغط على بكین وھو ما ظھر بوضوح في
األمیركي في سوریا، وھناك تشارك بینھماتشارك بین بایدن و (المجمع) في استمرار الوجود العسكري
بسحب القوات األمیركیة من أفغانستاننحو نقض أمیركي لالتفاق مع طالبان من ناحیة عدم االلتزام

المقرر بدئھ في الشھر القادم.

یكاد أن یصل منذ بدء الخالف الصیني-ینظر بایدن بقلق بالغ للتقارب الصیني مع موسكو الذي
،1960و1949عاميبینوبكینموسكوبینكانالذيالتحالفمستوىإلى1960عامالسوفیاتي

ھذا التحالف، مما یمكن أن یخل بالتوازنوھو یخشى من أن تنضم ایران (وربما باكستان وتركیا) إلى
الموقف األمیركي تجاه المفاوضات مع ایرانالعالمي.لذلك كانت مسارعتھ باألسابیع األخیرة نحو تلیین

بین الصین وایران، الذي یتضمنبشأن برنامجھا النووي بعد قلیل من توقیع االتفاق االستراتیجي
إضافةمختلفة،مجاالتفيعاماًوعشرینلخمسایرانفيدوالرملیار400بقیمةصینیةاستثمارات

مع الصین بأوتوستراد وسكة حدید عبرإلى إقامة "مرفأ صیني "في األراضي اإلیرانیة بعد ربطھ
لكي تتفادى الصین المرور بمضیق ماالقاباكستان، أسوة بـ "مرفأین صینیین" في باكستان ومیانمار،

تتحكم بھ قاعدة عسكریة أمیركیة في،الرابط بین المحیط الھندي وبحر الصین الجنوبي والذي
العالمیة.التجارة%من40بھتمرالذيالمضیقسنغافورة،وھو

األوسط، والقیام عبر ذلك بإنشاء تعارضیأمل بایدن، عبر كسب ایران، القیام بعزل الصین عن الشرق
الوسطى، وھو مستعد من أجل التقارب معایراني-  روسي في منطقة الشرق األوسط وفي منطقة آسیا

وأبوظبي والریاض، مادام ھذا التقاربطھران أن یصل إلى حدود إغضاب حلفاء واشنطن في تل أبیب
صیني-روسي-إیراني، وربما  یساھم فياألمیركي-اإلیراني یساھم في فرط أي تحالف أومحور ثالثي

في السبعینیات وخاصة إن ساھماستعادة "المخفر االیراني"للمنطقة الذي كان زمن كیسنجر-نیكسون
شبیھة بما جرى بعد موت لیونید بریجنیفموت خامنئي في أحداث تداعیات في تركیبة السلطة اإلیرانیة

السلطةفيمیولإحداثفيالسوفیاتي-األمیركيالوفاقسیاسةساھمتعندما،1982عامموسكوفي
جدیدة في الكرملین نحو الیمین.السوفیاتیة وفي المجتمع السوفیاتي نحو الضغط باتجاھات

ضداألمیركیةاألولىالمدفعیةطلقةوأوسترالیاوالیابانالھندقادةمعآذار12فيبایدنقمةكانت
میدانین كبیرین للصدام الذي ینویھ بایدنالصین. ھناك مالمح كثیرة عن أن سوریا وأوكرانیة ستكون

الذي)،2ستریم(نوردمشروععنللتخليواألوروبیةاأللمانیةللشركاتاألمیركياإلنذاربوتین.مع
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كان مقرراً عبره جر الغاز الروسي تحت میاه البلطیق إلى ألمانیة، یدخل أیضاً في سیاق تصادم البیت
مع دول االتحاد األوروبي، التي تدھورتاألبیض مع الكرملین، وكذلك ترمیم بایدن لعالقات واشنطن

كثیراً في عھد ترامب.

الالجئون والضحایا السوریون باألرقام

إعداد نادر عازر
والمھاجرین والنازحین داخلیاًبعد عشر سنوات من الصراع الدموي في سوریا، فإن عدد الالجئین

إضافة إلى نحو نصف ملیون ضحیة،وصل إلى أرقام كبیرة جداً شملت نصف الشعب السوري تقریباً،
وفق تقدیرات مختلفة.مع مئات اآلالف بین معتقلین ومختفین ومجھولي المصیر

مقتلوثقفإنھ،٢٠٢١آذار١٥بتاریخاإلنسانلحقوقالسوريالمرصدنشرھاأرقامآخروبحسب
٢٢ویشملونالمدنیین،منألف١١٧منھمسوریا،فيالصراعسنواتخاللشخصألف٤٠٠نحو
امرأة.ألف١٤وطفلألف

ألفاً.٥٥نحواألخرىوالتنظیماتواإلسالمیینالمعارضةفصائلقتلىعددوبلغ

شخص.ألف١٣یقاربماالكردیةوالوحداتالدیمقراطیةسوریاقواتخسرتفیما

ألفاً.٦٣نحوالحكومیةالقواتقتلىعددوبلغ

النظام.معتقالتفيالتعذیبتحتماتواشخصألف٨٨یقاربماأنالمرصدوقّدر

،٢٠٢١آذار٣١بتاریخالمتحدة،لألممالتابعةالالجئینلمفوضیةإحصاءآخرووفقأخرى،ناحیةومن
ملیون.١٣,٤بلغسوریاداخلوالحمایةاإلنسانیةالمساعدةإلىالمحتاجیناألشخاصعددإجماليفإن

ملیون.٦,٧عددھمبلغالذینداخلیاًالنازحینمنمنھم

٢٨١والجوار،دولفيمنھمملیون٥,٦ملیون.٦,٦بلغالخارجإلىوالمھاجرینالالجئینعددأما
ألف یعیشون في المخیمات.

تقریبیة):ویتوزع الالجئون والمھاجرون على الشكل التالي (أرقام

ملیون.٣,٦تركیا

ألف.٨٨٠ألمانیا
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ألف.٨٦٥لبنان

ألف.٦٦٥األردن

ألف.٢٥٠السودان

ألف.٢٤٣العراق

ألف.١٩١السوید

ألف.١٣١مصر

آالف.١٠٥ھولندا

المتحدة.والوالیاتوكندااألخرىأوروبادولفيوالباقيألف،٣١أفریقیاشمالدولباقي

)1966-1964(الذاكرة:زوایامن

الدكتور جون نسطة
شكل أحالم او كوابیس، وفي یقظتي علىظلت حادثة فقداني لوالدتي المؤلمة ترافقني في نومي على

ذلك الن امي كانت تعني لي الوطنشكل بكاء دموعھ التنضب، وذلك على مدى شھور، بل سنوات.
او الحجر بل یحن ویشتاق إلى البشر.بحد ذاتھ.فاالنسان، كما یقول شكسبیر ال یحن الى الشجر

وقناعتي وجاءت عالماتي بالتالي جیدة ممارغم ذلك انكببت على الدراسة التي أصبحت قریبة الى نفسي
بفرح واعتزاز. كنت اول طالب أجنبي فيدعى إدارة الجامعة لتقدیم منحة مالیة اضافیة لي تلقیتھا

جامعة البزیغ یحصل على مثل ھذا التقدیر.

بالمرحلة السریریة.في ھذه السنة الدراسیة أنھینا المرحلة الالسریریة وبدأنا

في فحص مادة علم الوظائف،وقبل سرد إحداث سرد ھذه المرحلة، سأحدثكم عما جرى معي
phisiogie،األمراضلمادةطبعاباالضافةالطبیة،العلومفيأساسیةمادةوھيpathologie.

ساعة12وبمعدلكامالشھرادراستھعلىعكفتالمادة.لھذهومعتمدمقررواسعكتابھناككان
بالیوم، حفظتھ صفحة صفحًة بل سطرا سطرا.

الى غرفة بل مكتب عمید الكلیة،لتقدیموفي یوم االمتحان الشفھي،دخلت مع ثالثة طالبات ألمانیات،
بالتتالي،ثم سؤاالً ثانیا وثالثا ورابعا اخیرا.وعنداالمتحان.كان األستاذ العمید یطرح سؤاال محددا علینا
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االنتھاء من األسئلة، بدأ بإعطاء العالمات. أعطاني عالمة جید ثم توجھ الى الزمیالت معلنا بأنھن جمیعا
الطالب األجنبي غریب اللغة واللسان البعید عنراسبات، بدأ بتعنیفھن ...أال تستحین من انفسكن، ھذا

شؤون الحیاة وإذا تأخرت رسالة اھلھ بالوصولأھلھ، علیھ تدبیر أموره من طعام وغسیل ألبسة الى كافة
یبقى مشغول البال مضطرب الفكر والھواجس.

درجة جید، فأنا أرغب بدرجة جیدوبعد ان انتھى من محاضرتھ قلت لھ بأنني اعترض على إعطائي
مما تعرفھ ربما تعرف أكثر من كتاب، ولكنجدا وھذا ما استعددت لھ، مضیفا بأنني أعرف الكتاب أكثر

مضض وقال تقدم نحو الصبورة واشرح لي كیفالكتاب المقرر لي أعرفھ أكثر منك. تفاجأ االستاذ على
الى االطراف.شرحت ذلك بالصورة والكلمةینتقل احساسك باأللم إلى الدماغ وكیف یعود جواب الدماغ

الخوف.منولكنقناعةعنلیسفرضیت.Blusجیدعالمةأعطیكفقالإتقان.بكل

ممكنا،لو بقیت من سكان بیت الطلبة برفقة زمیليطبعاً انكبابي على الدراسة بھذا الشكل المكثف لم یكن
واالصدقاء السوریین والعرب. ولھذا بقیتعون حیث كانت غرفتنا تضح بالزوار لیال ونھارا من الرفاق

عند إحدى العائالت االلمانیة. كانت أسعارمنذ السنة الدراسیة الثانیة اعمد الى استئجار غرفة مفروشة
كنت اعود للسكن ببیت الطلبة، وكانتاإلیجارات رخیصة بشكل ال یصدق. وعند انتھاء االمتحانات

الخارج.فيالخاصةغرفتيعناتخلىاندونبالشھرشرقيمارك10أجرتھ

ننظم سھرات ثقافیة، تضم الموسیقىكنت أنشط في العمل الحزبي وفي عمل رابطة الطالب السوریین،
أیضا ضمن الھیئة االداریة التحادوالحزازیر ومسابقات أفضل نكتة وأجمل قصیدة. وكنت اعمل

الطالب العرب.

تضمواسعةقاعةفيكبیراحفالنقیمالجالء،كناعیدحلولمناسبةفيعامكلمننیسان17وفي
وزمالئنا االلمان ایضا، وندعوا كذلك الھیئاتالمئات، ندعو إلیھا اساتذتنا األلمان من كل فروع الجامعة
السوري یغنیھ طاقم من اعضاء رابطتنا، تحتاالداریة للمنظمات الطالبیة العربیة. نستھل الحفل بالنشید
نكتبھا في قیادة المنظمة الحزبیة ونقوم بترجمتھاإشراف الموسیقار نوري رحیباني، ثم كلمة المناسبة كنا
الحفل إلقاء كلمات من الضیوف، وبعض األغانيویلقیھا أحد الزمالء المتمكن في اللغة األلمانیة.وتتخلل
الغربي ایضا.العربیة، ثم یتاح المجال للموسیقى الغربیة مع الرقص

نایف بلوز في جلسات ودیة بدون برنامج محددجرت العادة ان اتقابل ثالث مرات باألسبوع مع الرفیق
نتحدث حول كل أحداث السیاسة العالمیةاو مخطط مدروس غالبا في أحد مطاعم او مالھي الیبزیغ،
سارة تنظیمیا وسیاسیا وفكریا، بظل قیادةوالعربیة والسوریة طبعا، وكذلك عن أوضاع الحزب الغیر
وساحات عملھ.تخضع لعبادة الفرد وتسلطھ الكامل على كل أوجھ نشاطاتھ

قال فیھا في نھایة السھرة، ارى إنكأتذكر حادثة مرت معي برفقة نایف حیث كنت مضیفھ على العشاء،
اإلقطاعي، وقیمة عالیة من قیم اإلقطاعي،تعتز بكرمك؟ قلت نعم قال ان الكرم عادة من عادات المجتمع

لصفوفھم، فالكرم لیس من موضاعتھم، ألنھم الاما العمال والفالحین، وانت تعتبر نفسك من المنضمین
یملكون ما یكرموا بھ.

11



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

������)( ���� ����������)٥١(���� ��
��/� ��� ��

ٔ
�٢٠٢١

تأثرت جدا بھذا الكالم وبدأت اعید النظر بفكر نقدي بكل مسلماتي وقناعاتي األخالقیة واالجتماعیة.

لنایف، انت درست الفلسفة فما موقفك منوفي لقاء مع زمالئنا الطلبة السوریین توجھ أحدھم بالسؤال
السوریین آلتي تعرفھم فأجاب الطالب حدد وأیلهللا، فأجاب نایف على شكل سؤال عدد لي أسماء االلھة
أعرف فقال نایف ھذا یعني ان البشر ھم منوبعل وعشتار. قال نایف ما یعني ھذا؟ اجاب الطالب ال

یصنعون آلھتھم، وأحیانا على صورتھم ومثالھم.

مالحقة مباحث عبد الحمید السراج ،من مدینةفي ألمانیا الدیموقراطیة كان طبیبان شیوعیان فروا من
ھو الطبیب زیاد الساعاتي،خریجحمص،وارسلھم الحزب بقصد التخصص في أحد فروع الطب، األول

من برلین، في قسم الجراحة، واآلخر ھوجامعة دمشق،وعمل في مشفى في مدینة براندنبورغ بالقرب
قریب أیضا من برلین في قسم أمراضالدكتور شكر هللا عبد المسیح خریج فرنسا، وعمل في مشفى

بسبب فارق العمر الكبیر، ولكني تعرفت علیھماألنف واألذن والحنجرة. لم أكن أعرفھم من قبل شخصیا
امتدت إلى آخر أعمارھم، ألرواحھم الذكیةبشكل لصیق، في ألمانیا ونشأت بیننا عالقة صداقة متینة

بماركسیتھم وشیوعیتھم.الطاھرة الھدوء والسكینة. حیث بقوا ألخر ایامھم متمسكین

الزور یتخصص في التولید والجراحة النسائیةوفي مدینة الیبزغ كان ھناك طبیباً سوریا من مدینة دیر
محمود یتبنى الفكر الماركسي ایضا، ولھویدعى الدكتور محمود الحافظ رحمھ هللا أیضآ.كان الدكتور

اخ محام من كوادر الحزب یعمل بالرقة.

محدثا، یرغب باالستماع الیھ دوماد. محمود شخص إجتماعي، كریم الید، معارض لدولة الوحدة،
الحیاة والحین، في إحدى المرات وبعد طعامیعرف المجتمع السوري جیدا كان یدعونا الى منزلھ بین

طبعا واستلم الحدیث وعرج على اسمالشواء والتبولة جلسنا على تراس منزلھ وكان الوقت صیفا
ینعتھ بالغرور والتعالي الخ.فقمت بالتصدي لھالدكتور فایز الفواز مسؤول منظمتنا الحزبیة مھاجما،

ببرودةودعتھشخصاً.12حواليوعددھمرفاقنامناالخرونصمتحینفيفایز،رفیقناعنمدافعا
واضحة وذھبت إلى بیتي.

بیت الطلبة، فتحت فإذا محمود الحافظ أماميفي الیوم التالي مباشرة بعد الظھر، اندق باب غرفتي في
صداقتك ومودتك. البارحة لفت نظريفرحبت بھ ودعوتھ للجلوس قال لن اطیل علیك، جئت طالبا

وكنت الوحید من تصدى لي ودافعتصمت جمیع رفاقكم، عندما كنت أتحدث عن رفیقكم فایز الفواز،
أحدھم في غیابي، انا متأكد من ذلك.عنھ. فلھذا اطلب صداقتك، النك سوف تدافع عني إذا ھاجمني

لم اذكرھا یوما للرفیق فایز إلى اآلنحادثة رغبت بسردھا ألنھا بنظري غیر عادیة علما إنني

عن بیتنا الذي كان یسكن فیھ العدد األكبر منكان  لنا رفاق في الیبزیغ یسكنون في بیت للطلبة بعید
وزیاد إدریس وانا وكلھم لم یكونوا من عداد فریقالرفاق ومنھم قادة المنظمة عبدهللا حنا وسلطان ابازید

وال نثق بھم كل الثقة، بحسب قلة المعرفة، وكنابیروت،ومنھم من قدم من ألمانیا الغربیة. كنا ال نعرفھم
المھام والنشاطات االخرى. ومن الطبیعي أن یكونواال نرشحھم للعمل في قیادة الرابطة الطالبیة وال الى
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ناقمین ومعارضین، وكنا بقیادة الرفیق عبد هللا نقمعھم وبشدة أحیانا، اذكر بعض األسماء منھم أبو النور
شومان من الالذقیة وغیرھم.كیالي، وفوزي الدقاق، وعبد القادر الصباغ من حلب، وھشام

ابازیدوسلطانیضمنياجتماععقدوطلبالفوازفایزالرفیقبرلینمنجاء1965العاممطلعفي
الرفیق عبد هللا لم یعد یرغب بقیادة المنظمةوزیاد إدریس من قیادة منظمة الیبزیغ، أعلمنا فیھ بأن
اي سكرتیر للمنظمة. فورا وبنفس الوقت أشرنا،وعلینا نحن الثالثة انتخاب وأحد منا لیكون بدیال عنھ

بالحلقة، اي كان ھو الحمامة ونحن الصقور.انا وزیاد، باصابعنا نحو الرفیق سلطان الذي كان االضعف

أحاسیسھ وشعوره، أكثر من اعتماده على عقلھ،كان سلطان إنساناً رقیقاً، حالماً، ودیعاً، یعتمد على
جاء من درعا ومن منظمة ضعیفة، حدیثةمسالما، ضعیف المعرفة بقواعد التنظیم اللینیني، ألنھ

التكوین.

كل قیادات المنظمات وامناء الفرق الحزبیةلم یكن مبدأ االنتخاب معروفاً في حزبنا الشیوعي السوري،
الموافقة علیھ بانصیاع من الكل.یجري تعیینھا من األعلى إلى األدنى على شكل ترشیح یجري

واحدا تجاه كل األحداث العالمیة،والمطلوب من كل اعضاء الحزب ان یكون لھم موقفا ورأیاً
والظواھر والحركات السیاسیة.

والحراك الثوري في الیمن ومع بوادركنت شخصیا وداخلیا أتعاطف مع خروتشوف وتیتو وعبد الناصر
نحو اإلشتراكیة، وأعلن عن مواقفي أحیاناظھور الشیوعیة االوروبیة، وطریق التطور غیر رأسمالي

التي لم تكن تتطابق مع الخط البكداشي.

كوادرمعاجتماععقدوطلبفیصل،یوسفالرفیقبرلینإلىدمشقمنقدم1966العامأواسطفي
Sportفندقفيالحزب Hotel.

قام بعرض سیاسي مطول عن األوضاع فيوسافرنا من الیبزیغ إلى ھناك. لم أكن أعرفھ من قبل.
شیوعيوزیروتعیین1966شباطمنوالعشرینالثالثبعدالبعثيبالنظامالحزبعالقةوعنسوریا

كان أثناء االجتماع ینظر الى كل رفیقیدعي سمیح عطیة، ثم تطرق الى الحدیث عن الوضع العالمي.
في عینیھ أي مشاعر وأحاسیس إنسانیة والبعین التفحص والریبة والشك كأنھ ضابط مخابرات ال ترى

ینم في حدیثھ تعبیر عن عاطفة ومحبة.

عمل في مطلع الثالثینات في قیادة حزبنافي نھایة حدیثھ قال ھناك رفیق جزائري یعیش في برلین،
رجل مسن یرغب بالحدیث إلیكم، فاسمعوا لھمندوبا من الكومنترن، القیادة العالمي لألممیة الشیوعیة،

وال تناقشوه.

ازرق العینین فوق شفتیھ شوارب بیضاءدخل علینا رجل في أواسط السبعینات من العمر فاتح البشرى
طویلة، عیونھ تشع ذكاء، وانتباھا، ومودة.

وعاش مع والدیھ في الجزائر، عملالرفیق عرف عن نفسھ باسم محمود األطرش،مولود في فلسطین
للعمل في الكومنترن، مبعوثاً الىفي صفوف الحزب الشیوعي الجزائري والفرنسي ثم جرى انتدابھ
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1933بینمباشربشكلالحزبفيعملوسوریا.فلسطینفيالناشئةالشیوعیةاألحزابمساعدة
ھذهفيالحزبنشاطعنحدثناالحزبیة.المدرسةفيموسكوفيبكداشخالدوجودأثناء1935وحتى

من السوریین باألسماء وعرج الى الحدیثالفترة وكیف أنھ ساھم في عملیة تعریبھ، وعن سیاسي الفترة
لما كان ھناك شيء اسمھ اسرائیل. وان الجیشعن الكیان الصھیوني قائال لوال خیانات القادة العرب

الجزائري قادر على اجتیاحھا بأیام لو سمحت الفرصة.

كان ھذا الرجل الشخص الثاني في قیادة الحزب،ترك یوسف فیصل في نفسي أثراً سلبیاً بالغاً وقلت إذا
رسالة أطلب فیھا قبول استقالتي من قیادةفإني غیر مستعد للعمل تحت قیادتھ. وفورا بادرت إلى كتابة

ال أستطیع اقناع الرفاق بالفرق الحزبیة بصحةمنظمة الیبزیغ، مع احتفاظي بعضویة الحزب، قائال إنني
برنامج وسیاسات الحزب وأنا غیر مقتنع بھا.

الشیوعي العربي

صبحي أنطون
(من صفحتھ على الفیسبوك)

الشیوعي العربي) التي سبق لھا أن ُطرحتطرح في اآلونة األخیرة عدد من الشباب موضوعة (الحزب
من النقاشات والحوارات كما یجب أن تكون. للنقاش في سبعینیات القرن الماضي لكنھا لم تنل حظھا

في اجتماعات المجلس الوطني للحزبعلى مستوى الحزب الشیوعي السوري ُطرحت ھذه الموضوعة
أنالمفترضمنكانالذيللحزبالسیاسيالبرنامجمشروعفيتأكدتثمومن.1971عامالمنعقد

وال الموضوعة نوقشت. مشروع البرنامجُیعرض على أعمال المؤتمر الرابع للحزب. ال المؤتمر انعقد
یوسف فیصل، موریس صلیبي یمثلونالسیاسي ھذا وضعتھ لجنة مؤلفة من خمسة: خالد بكداش رئیسا،

المناھض لبكداش.تیار بكداش. دانیال نعمة، وبدر الطویل یمثالن التیار

وفي فصل الوحدة العربیة. ُطرحُدونت موضوعة الحزب الشیوعي العربي في مقدمة المشروع
المؤتمر الرابع، وما أن اطلع السوفییتالمشروع للمناقشة العامة على مستوى الحزب تحضیرا النعقاد

الحزب بالتخلي الفوري عن الموضوعةعلى المشروع حتى قامت قیامتھم واستنفرت قواھم مطالبین
عنھا. من یعرف الشیوعیین السوفییت علىألنھا تخلق لھم إشكاالت في سیاساتھم الخارجیة ھم بغنى

للموقف السوفییتي ھذا أرغى وأزبد خالدحقیقتھم یعرف أنھم (كمن ُیسرع الخطى لیلحق بظلھ). تلبیة
إلغاء الموضوعة كلیا.بكداش الذي كان رئیسا للجنة التي صاغت المشروع مطالبا

فصل الوحدة العربیة شرط أن تظل في مقدمةبعد األخذ والرد تم االتفاق على أن ُتحذف الموضوعة من
للنقاش على مستوى الحزب ما دام سُیصارالمشروع فقط. ال أدري ما الخوف من فكرة إذا ما ُطرحت
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إلى طرحھا على المؤتمر الوطني العام للحزب؟ قد یقبل بھا المؤتمر وقد یعدل فیھا وقد یرفضھا. ما
أو في الفكر أو في التنظیم؟ االجتھاد شرطالضرر في ذلك؟ لماذا الخوف من االجتھاد إن في السیاسة

العقل الجدلي فاعال متفاعال في الحركةأساسي لتخصیب النظریة والعمل السیاسي بشكل عام. لُیستخدم
الحزب بخصوص موضوعة الحزب الشیوعيالسیاسیة. كان التعلیل الذي استخدمھ تیار التجدید في

العربي في سبیل وحدة عربیة متقدمةالعربي ھو أن الحزب ما دام یناضل ضمن جغرافیة الوطن
الشیوعي العربي ھو أحد أھم ھذه الروافعدیمقراطیة ال بد أن یكون لھذه الوحدة رافعة سیاسیة والحزب

الدیمقراطیة وتصون صیرورتھا ودیمومتھا. الذي من المفترض أن یغذي ویقوي قیام الوحدة العربیة

یمكن لھا أن تعیش وتتطور تحت ُمسمىعشنا في البدایات بدایة وحدة ألحزاب شیوعیة عربیة كان
تأسس الحزب الشیوعي السوري والحزبالحزب الشیوعي العربي أو اتحاد األحزاب الشیوعیة العربیة.

السیاسيالمكتبعبراللبنانیةالسوریةالقیادةمععمل.1924عامواحدتنظیمفياللبنانيالشیوعي
عضوي المكتب السیاسي للحزبللحزب الرفیقان محمود األطرش (أبو داوود) ونجاتي صدقي

الثاني للحزب الشیوعي السوري اللبناني منالشیوعي الفلسطیني. الرفیق فؤاد الشمالي األمین العام
مؤسسي الحزب االشتراكي المصريأصول لبنانیة كان أحد مؤسسي الحزب الشیوعي المصري وأحد

أحد قیادیي الحزب الشیوعي العراقي شغلمع المثقف الكبیر سالمة موسى. الرفیق عبد القادر اسماعیل
لو استمرت وحدة مصر وسوریة ألم یكن منموقعا متقدما في قیادة الحزب الشیوعي السوري اللبناني.

الشیوعي السوري؟ ألیست كل ھذه المھامالضرورة بمكان توحید الحزب الشیوعي المصري مع الحزب
نواة حزب شیوعي عربي أو إلى أعلىالمتداولة من حزب إلى حزب كان من الممكن أن تتطور إلى

أشكال التعاون والتنسیق فیما بینھا؟

الخلق واإلبداع ومدة زمنیة أطول حسبما تقتضیھھذه الفكرة لن تموت أبدا وقد تأخذ أشكاال متعددة في
العربیة. نعلم جمیعا بأن أمراض الحركةالظروف الموضوعیة ونضوج العامل الذاتي للحركة الشیوعیة
واالنتكاسات الكبیرة وھي تجتر الیومالشیوعیة العربیة الیوم عصیة جدا. واإلرث مثقل باالنكسارات

مرفوضا من قبل الجمیع. الظاھرة المرة التيھزائمھا بحیث ال یصح طرح مثل ھذا الشعار ألنھ سیكون
األمر الواقع وھي تشكل ردیفا إضافیانعیشھا الیوم ان ھناك أحزابا شیوعیة باعت نفسھا لسلطات
لسلطات األمر الواقع. ومنھا أحزاب غادرت الماركسیة. 

من قبل أشخاص ھم فكریا وجوھریاصار واضحا ومعروفا للجمیع بأن األحزاب الشیوعیة تم اختراقھا
حرف الحزب. ال عالقة لھم بالحزب ال بل ضد الحزب ووظیفتھم األساسیة

الذي اُنتھك على مدى عشرات السنین باسمأصبح واجبا فك االرتباطات المشبوھة صونا لشرف الحزب
المخاض عسیر وعسیر جدا الیوم، البدیلالجبھة الوطنیة التقدمیة أو بتحالفات مع قوى إسالمویة.

العاملین في البحث الماركسي إلى إصدارالمتواضع جدا خطوة ال بد منھا ھو أن یتنادى عدد من الشباب
فكرا وممارسة عسى أن تضيء شمعة فيمجلة فصلیة تبحث في النظریة الماركسیة تجدیدا وتخصیبا

آخر النفق وإلى أن یقضي هللا أمرا كان مفعوال.
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واقع حركة التحرر العربیة ومستقبلھا

حبیب حداد
التحرر العربیة التي تجلت بصورة رئیسةشھد النصف الثاني من القرن التاسع عشر بواكیر یقظة حركة

في ھذه المرحلة، تجدید الثقة بماضي األمةفي مصر وبالد الشام. وكان الھدف الرئیس لتلك الیقظة،
طریقواالستقالل عن السیطرة العثمانیة، ومواصلة السیر في

مدنیة عصریة كما فعلت شعوب أوروبا التيالتقدم الحضاري: الفكري والروحي والمادي، وبناء دول
أضحت نموذجا ومركزا في قیادة مسار التقدم العالمي. 

العربیة، یمكن أن یقودنا إلى تحدیدإن استعراضا موضوعیا للمراحل التي قطعتھا حركة التحرر
من جھة، ومعرفة ما أعاق مسیرتھا، وأجھضالعوامل التي أسھمت في تمكینھا من تحقیق بعض أھدافھا

االولى في عملیة التحرر والنھضةجھودھا الستكمال تحررھا الشامل من جھة أخرى. كانت المرحلة
واسترجاع دروس التاریخ القریب والبعید لھذهھي الكفاح من أجل استعادة الوعي وتعزیز الثقة بالذات
القومي كمحفز أساسي جماعي في مواجھةاألمة. أي إن تلك المرحلة كانت مرحلة استعادة الشعور

آنذاك ھي التعبیر الحي عن طموحات شعوبسیاسات التتریك والھیمنة. لقد كانت حركة القومیة العربیة
وكانت في الوقت نفسھ حركة تنویریةھذه االمة في مختلف أقطارھا نحو االستقالل والتقدم والوحدة.

وحق تقریر المصیر. لذا كانت بعیدةشعبیة تحرریة كجزء من حركة التحرر العالمیة من أجل الحریة
أو تجاه أي من شعوب العالم االخرى.عن أي نزوع شوفیني أو متعصب تجاه أي من مكوناتھا الذاتیة

اقطار المشرق العربي استقاللھا، لكن ما حدثوبعد الحرب العالمیة األولى، وإذ كان المنتظر ان تحرز
عھد االنتداب. إذ قامت كل من بریطانیا وفرنساھو انتقال ھذه األقطار من عھد االستعمار المباشر إلى
ھذا االستعمار الجدید یستھدف ترقیتھا وتھیئتھاوإیطالیا بتو زیع السیطرة على ھذه االقطار بدعوى أن

من الدول المستقلة. وفي ھذه المرحلة كما ھوكي تستطیع ان تحكم نفسھا بنفسھا، وتدیر شؤونھا كغیرھا
العام بنشوء األحزاب السیاسیة التي مع تعددمعلوم تمثلت حركة القومیة العربیة، إضافة للوعي الشعبي

ومشترك ھو تحقیق االستقالل وإنھاء الوجودمرجعیاتھا العقائدیة واإلیدیولوجیة التقت على ھدف عام
االستعماري المباشر.

العربي استقاللھا الوطني. وعلى صعید حركةوفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة أحرزت دول المشرق
لكفاحھا استكمال مقومات االستقالل ببناءالتحرر العربیة، ومع تعدد تیاراتھا أصبح المحور األساس

ن الحریة والمساواة والعدالة لجمیع مواطنیھا دون أي تمییز. ھذه الدول التي كاندول عصریة تؤمِّ
المشتركة على طریق التكامل والوحدة، وكذاینتظر منھا ان تفتح اآلفاق نحو تكامل قدراتھا ومصالحھا
العادلة، وعلى رأسھا القضیة المركزیة، وھيفي مجال تعزیز األمن القومي، والدفاع عن قضایا األمة

إلى تكریس واقع التخلف والتجزئةتحریر فلسطین، ومواجھة المخطط الصھیوني اإلمبریالي الھادف
والتبعیة لمجتمعاتنا.
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ھذه ھي المعركة الفعلیة التي ما تزال تخوضھا شعوبنا، إنھا معركة التحرر المجتمعي، وبناء دول
نیل استقاللھا خطوات مھمة في مجال توفیردیمقراطیة حدیثة. ومع أن بعض الدول العربیة قطعت بعد
إال أنھا لم تتمكن من مواصلة ھذه العملیة،األسس الدستوریة والشعبیة لممارسة الحیاة الدیمقراطیة،

خطیرة على غیر صعید، وفي أكثر منوعلى النقیض من ذلك فقد شھدت تراجعات كبیرة، وارتدادات
بلد عربي!

الرئیسة في كیان االمة من حیث عمقھاففي مصر وسوریة والعراق والجزائر التي تشكل األعمدة
أن تجارب بناء أنظمة دیمقراطیة في كل منھا قدالحضاري وإمكاناتھا، وطاقاتھا البشریة، والمادیة رأینا

الجیش بصورة غیر مباشرة على الحیاةأخفقت سواء بسبب االنقالبات العسكریة، أم بواسطة ھیمنة
للعراق. ھذا الوضع ھو الذي أدى إلى غیابالعامة، أم عن طریق الغزو واالحتالل المباشر كما حدث
أصبحت مؤسسة الجامعة العربیة تحت الھیمنةأیة صیغة فعالة للعمل العربي المشترك، وخاصة بعد أن

الكاملة لكیانات الخلیج البترولیة.

كي تطرح مخططھا تحت عنوان: صفقةلقد وجدت اإلدارة األمریكیة في ھذا الواقع فرصتھا الذھبیة
الشرق االوسط الجدید الذي یضم مجموعالقرن، الرامي لتصفیة القضیة الفلسطینیة، وتنفیذ مشروع

طبعا بحیث ینھي ھذا الحلف إذا ما تمتاالنظمة المطبعة مع إسرائیل في حلف جدید تتزعمھ إسرائیل
العربي المشترك. لذا ونحن الیوم في نھایةإقامتھ أي صیغ أخرى تتعلق بالتضامن العربي او بالعمل
طرحھ شكیب أرسالن، وأعاد طرحھالعقد الثاني من القرن الواحد والعشرین یظل السؤال الذي

أي لماذا یتقدم اآلخرون، ونستمر فيالكثیرون من رواد عصر النھضة، مطروحا وإن بصیغة الحاضر،
ا علینا: وعلى شعوبنا وعلى نخبنا الفكریةالتخلف نحن العرب والمسلمین؟! سیظل ھذا السؤال مطروًحا

أن نشخص الخطأ ونبني على الحلول المجدیةوحركاتنا السیاسیة، كي نستطیع كما یرى عبد هللا العالیلي
لتجاوز أزماتنا المزمنة!

المشروعات والمناھج والسیاسات التي استخدمتإن بنیة التخلف العام في مجتمعاتنا العربیة وفي ضوء
من جمیع النخب الفكریة والسیاسیة القیامحتى اآلن لتجاوز ھذا الوضع، َولم تفلح، ما تزال تستدعي
كیان كل قطر وعلى الصعید العربي العام،بمراجعات نقدیة شاملة للتجارب التي مرت بھا في نطاق
خالل العقود الثالثة األخیرة من القرنواستیعاب النتائج والتطورات التي شھدھا المجتمع الدولي

وإشكالیات وقفت كعوائق مثبطة فيالعشرین. فھناك كما أسلفنا في أكثر من موضع ومنعطف قضایا
األمة أو على الصعید العربي العام.طریق انجاز أھداف المشروع النھضوي لكل من أقطار ھذه

تقابل بمستوى الوعي المطلوب للتعامل معھا، ماوفي مقدمة تلك اإلشكالیات التي ماتزال حتى الیوم ال
المعاصر مثل: ماھیة الھویة الوطنیةاصطلحت على تسمیتھ شخصیا بجدل الثنائیات في الفكر العربي

الدیمقراطیة واللیبرالیة العلمانیة والدین،السوریة، أو غیرھا، والھویة العروبیة، االصالة والمعاصرة،
الموقف من القیم الحضاریة الكونیة المشتركة.العودة إلى التراث أو القطع معھ. الخصوصیة والعالمیة،

ھو إحداث نقلة نوعیة في التقدموغیرذلك. لقد كان ھدف المشروع النھضوي العربي وما یزال
العالمي في ھذا المیدان. لذا فإن بناءالحضاري لشعوب ھذه االمة ومجتمعاتھا، بحیث تواكب المسار

بحد ذاتھ.أنظمة وطنیة دیمقراطیة في كل من أقطار األمة لیس غایة
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كما أن قیام خطوات وحدویة أو اتحادیة بین ھذه االقطار لیس ھدفا بحد ذاتھ أیًضا. ذلك أن الغایة
وبالتالي الشعب في كل من ھذهاالساسیة والھدف المطلوب من تلك اإلنجازات ھو شعور المواطن

على تلبیة حاجاتھ المادیة والروحیة والتمسكاألقطار بإنسانیتھ وأنھ في مجتمع متحضر وبیئة قادرة
بالقیم اإلنسانیة المشتركة.

نخب مثقفة متسلحة بالقیم الخلقیة والمناھجوعلى ھذا، وكما رأى قسطنطین زریق، تتأكد أھمیة وجود
نحو مستقبل أفضل. فإن تسلحت شعوبنا ونخبھاالعلمیة في وعیھا وسلوكھا. نخب مؤھلة لقیادة شعوبھا

تجاوز واقعھا المتخلف واالنتصار في معاركالفكریة والسیاسیة بمستوى من الوعي وااللتزام، یمكنھا
التنمیة المستدامة والتقدم الحضاري. 

المعركة الشاملة التي تخوضھا مجتمعاتنا الیوم،من ھنا تتأكد لنا ضرورة أن تكون الجبھة االساسیة في
تمكن ھذه المجتمعات من مواكبة مسار العصر.لتجاوز واقعھا المتخلف، ھي جبھة الثقافة والتنویر. التي

مختارات من دفاتر السجن، عن الدولة والمجتمع المدني

أنطونیو غرامشي

ترجمة رامز مكرم باكیر
١٩٣٤-١٩٣٠عاميبینالنصُكتب

العضویة، المقال األول:مالحظات عن ھیاكل األحزاب السیاسیة في فترات األزمة

عن أحزابھا التقلیدیة.  وبعبارة أخرى، تصبحفي مرحلٍة تاریخیٍة معینة، تنفصل الطبقات االجتماعیة
الذین یشكلونھا ویمثلونھا ویقودونھا، غیر معترفھذه األحزاب التقلیدیة في شكلھا التنظیمي، مع ھؤالء

بھا من قبل الطبقات او الشرائح الطبقیة التي تعبیر عنھا.  

حساًسا وخطیًرا، ألن المجال العام یصبحفعندما تحدث مثل ھذه األزمات في التمثیل، یصبح الوضع
المجھولة "الخالیا النائمة"، المتمثلة فيمفتوحاً على جمیع االحتماالت، ومنھا العنف، وأنشطة القوى

"رجال المصیر االبطال" ذو الكاریزما والحضور المؤثر.

لین والممثِّلین" في كافة األحزاب، وینتقل ھذا الصدى الىتتردد أصداء حاالت الصراع ھذه بین "الممثَّ
ومن ثم الى كافة تنظیمات وقطاعات الدولة،(المنظمات الحزبیة، المجال االنتخابي البرلماني، الصحافة)

(سواء المدنیة او العسكریة)، والتي عادًة مامما یؤدي الى تعزیز السلطة النسبیة لبیروقراطیة الدولة
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تكون ذات تمویل ضخم، من الكنیسة او المؤسسة الدینیة بشكٍل خاص (كما ھو الحال في إیطالیا وقتھا)،
ومن جمیع الھیئات المستقلة نسبًیا عن تقلبات الرأي العام.  

ولكن أوالً! 

كیف تنشأ ھذه اإلشكاالت؟  

ھو نفسھ.  والمضمون ھو أزمة ھیمنة الطبقةتختلف العملیة من بلد الى آخر، على الرغم من أن الشكل
الحاكمة فشلت في بعض المشاریع السیاسیةالحاكمة. وتحدث ازمة ھیمنة الطبقة الحاكمة إما ألن الطبقة
تمثیل الجماھیر العریضة (كالوصول للحكمالكبرى والتي ُطلبت منھا، أو عندما تنتزع بالقوة واإلكراه

العریضة (خاصة من الفالحینعن طریق انتصار عسكري، على سبیل المثال)، أو ألن الجماھیر
من السلبیة السیاسیة إلى نشاط معین، وبدأواوالمثقفین البرجوازیین الصغار) قد انتقلت فجأة من حالة

"عضوي"، والتي قد یؤدي تراكمھا إلىبطرح مطالب معینة، وإن لم تكن ھذه المطالب مصاغة بشكل
ثورة.

أزمة ھیمنة، أو بشكٍل عام على انھا ازمةیتم الحدیث عن "أزمة سلطة" على إنھا وعلى وجھ التحدید
الدولة.

ألن الطبقات المختلفة من السكان لیست جمیعھاتخلق األزمة أوضاًعا خطیرة على المدى القصیر، نظًرا
بینما الطبقة الحاكمة التقلیدیة، والتي دربتقادرة على توجیھ نفسھا أو إعادة التنظیم بنفس اإلیقاع. 
وبسرعة أكبر مما حققتھ الطبقات التابعة، انالعدید من الكوادر، ولیھا خبرات أكبر في التنظیم، قادة

تضحیات، ویعرضون نفسھم لمستقبلتستعید السیطرة التي قد تنزلق من قبضتھا.  وربما یقدمون
في حاضرھم بل ویستخدموھا لسحقغامض بوعود دیماغوجیة.  لكنھم یحتفظون بالسلطة ویعزونھا

كثیرة أو مدربة تدریباً عالیاً وذات خبرات.  خصومھم وتشتیت كوادرھم القیادیة التي ال یمكن أن تكون

واحد، والذي قد یمثل بشكل أفضل مطالبإن تنظیم العدید من األحزاب المختلفة تحت رایِة حزٍب
إیقاعھا سریًعا للغایة بالمقارنة مع فتراتالطبقة بأكملھا، ھو ظاھرة عضویة وطبیعیة، حتى ولو كان

الھدوء واالستقرار.  

موحدة، والتي وحدھا تكون قادرة على حلفحدٍث كھذا یمثل اندماج طبقة اجتماعیة بأكملھا تحت قیادة
مشكالتھا ودرء أي خطر ممیت قد یھدد وجودھا.

الى حل انتاج شخصیة قیادیة ذات حضوروعند غیاب الحل العضوي لمثل ھذه األزمات، یتم اللجوء
عواملھ متباینة، ولكن العامل الحاسم للجوءوشخصیة كارزماتیة، مما یعني إیجاد توازن ثابت (قد تكون

أنھ ال توجد جماعات، من المحافظون واللمثل ھكذا حل ھو عدم نضج القوى التقدمیة)؛ ھذا یعني
المحافظة تحتاج إلى قائد.  التقدمیون، لدیھا القوة الكافیة للنصر، وحتى الجماعات

ارتباطاً وثیقاً بالمسائل المتعلقة بالحزب السیاسي،إن ھذا الترتیب في نشأة وتنظیم القوى السیاسیة مرتبط
إلى حالة التحنیط واالنفصال عن واقعھوقدرة الحزب على تفادي الوقوع في حكم العادة والمضي
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الطبقي والسیاق التاریخي للمرحلة. فاألحزاب تنشأ، وتشكل نفسھا كمنظمات، من أجل التأثیر على
فئاتھا؛ ولیس عندما تصبح أقل قدرة على التكیفالوضع في اللحظات التي تعتبر حیویة تاریخیاً لتمثیل

القوى الشاملة (ومكانتھا النسبیة من الطبقةمع المھام الجدیدة والعھود الجدیدة، وال التطور في عالقات
 التي تمثلھا) في البلد المعني، أو في المجال الدولي.

ھذه االحزاب االجتماعیة، وعضویتھمعند تحلیل تطور األحزاب، من الضروري التمییز بین: مكونات
الجماعیة "بیروقراطیتھم وأركانھم العامة".

ما انتھى األمر بتشكیل جسم، یقف من تلقاءإن البیروقراطیة ھي أخطر قوة محصورة ومحافظة.  وإذا
ھذا الحزب ویكون قد عفا علیھ الزمن، وفينفسھ ویشعر بأنھ مستقل عن كتلة أعضائھ، یكون قد انتھى

لو كان معلًقا.  في الجو.  وھناك الكثیر منوقت األزمات یتم تجریده من محتواه االجتماعي ویترك كما
نتیجة لتوسع النازیة الھتلریة.  األمثلة على ذلك، أبرزھا ما حدث لعدد من األحزاب األلمانیة

ایضاً: فھي كلھا احزاب محنطة وعفا علیھاوتعتبر األحزاب الفرنسیة أمثلة جیدة على ھذه األحزاب
وطرقھا القدیمة؛ ویمكن أن تصبح أزماتھم أكثرالزمن -تلك األحزاب التي ال تزال تكرر نفس خطاباتھا

كارثیة من أزمة األحزاب األلمانیة.

محاولة في دراسة فكر ماوتسي تونغ

رامز مكرم باكیر
لمحة عامة: 

ذو بنیة صناعیة ضخمة تنافس الدولآمن ماو تسي تونغ بضرورة النھوض بالصین، وإرساء نظام
وبعد،١٩١٧عاموفيودولیة.إقلیمیةقوةوجعلھابالصینوالنھوضثمن،بأيالكبرىالصناعیة

البلشفي، االنتصار الذي أدى إلى تشّكل االتحادنجاح تجربة ثورة أكتوبر بقیادة فالدیمیر لینین والحزب
تحتتحقیقھممكنھوعماوتصوراتناالعالميالنظامسیغیرالذياالنتصارتلك،١٩٢٢عامالسوفییتي

أصبح ماو تسي تونغ واحد من الُمنضمینحكم قیادة شیوعیة ولو لفترة قصیرة. بعدھا بسنوات قلیلة
وقتھاالحزب الحاكمحزبھمنواستقال،١٩٢١عامتأسسالذيالصینيالشیوعيللحزباالوائل

لینین وھي تؤتي ثمارھا لیس ببعیٍد جداً عنالحزب الوطني (الكومینتانغ)، بعد أن شاھد أفكار فالدیمیر
إلعادة بعض السلطة لشعب الصین، وخاصةالصین، فزاد ایمان ماو بالماركسیة، وأن الوقت قد حان

البالد، وفیما بعد أصبحوا القاعدة الجماھیریةالمزارعین الذین كانوا یشكلون الشریحة األكبر من سكان
للحزب الشیوعي الصیني. 
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لم یصبح ماو ذلك القائد، ویخلد لنفس مكان بین انصاف االلھة او الطغاة العظام مثل،" المعلم األول"
ستالین، وطغاة على شاكلة (كِیم إل سونغ) فقط ألنھ استطاع تأسیس الجیش األحمر، وزحفھ العظیم على

مكتبة قبل أن یصبح ثوریاً، وكان وصاحب فكرأعدائھ وسحقھم بالكامل ودون ھوادة. فقد كان ماو أمین
وعقولھم قبل أن یدخل الرعب في قلوبھم. ومثقفاً من العیار الثقیل، مما مكنھ من خطف وعي الجماھیر

أفكار اسالفھ من ماركس وأنجلز ولینین.كان لماو إسھامات فكریة نظریة كبیرة، حیث بنى فیھا على
الشعبي، ورؤیتھ عن التقسیم الطبقي فيوقدم تصوراتھ عن كیفیة التنظیم الحزبي وخاصة على المستوى

ولعل من أھم ھذه اإلسھامات الفكریة وأبرزھاالصین، وطور من أسالیب مواجھة االمبریالیة وأذرعھا.
للفكر الثوري الماوي.نظریة مآو المادیة الدیالكتیكیة، والتي تشكل الحجر األساس

مادیة ماو: 

على أنھ ینقسم إلى معسكرین عریضین: المعسكریبدأ ماو بالنظر إلى أن التاریخ، تاریخ الفلسفة تحدیداً،
المجردة، والتي تشمل (الوعي والمفاھیمالمثالي والمعسكر المادي. ویصف المثالیة باعتبارھا األشیاء

لكل ما ھو موجود. وبالتالي یكونوكل ما ھو موضوعي)، وتكون األرواح في ھذا المعسكر المصدر
الثروة، الموارد) اشیاء ثانویة، وبكل بساطة. بینمافیِھ عالم االشیاء أو الموجودات (الطبیعة، المجتمع،

عن الروح، وتعتبر الروح أو عالمفي المعسكر المادي، تعترف المادیة بالوجود المستقل والمنفصل
الُمثل ثانویاً.

التي ال وجود لھا في العالم المادي ككل (مثلوتركز النزعة المثالیة في الدرجة األولى على األشیاء
أو "الروح المطلقة" كالتي في مثالیاتوجود االلھة واألرواح) أو ھل ھناك شيء مثل "عالم األرواح"

یحدد ماھیة العالم؟ فالنزعة المثالیة تنظر إلىھیغل على سبیل المثال؟ وھل الوعي أو اإلدراك ھو الذي
فنحن ندرك وجودنا فیھ، ونتأثر بھ ونؤثر فیھالعالم من منظور ماذا یمكننا أن نعرف عن ھذا العالم؟
نحن الذین نكونھ ونشكلھ في وعینا؟ ام ان ھناكونتحرك معھ. فھل ھذا العالم ھو الذي خلقنا وكوننا، أم

خالق ھو المسبب األول لكل ما ھو موجود؟

إلى االنقسام الطبقي في المجتمعات. فالطبقةیعزو ماو ھذا االنقسام بین النزعتین المادیة والمثالیة
تمكنھا من تفادي مشاق الحیاة الیومیة، مما یتیحالرفیعة أو العلیا لدیھا قدر معین من االمتیازات، والتي
لیست بالضرورة ذات عالقة بالعالم الماديلھم الراحة والكثیر من الوقت للتفكیر والتأمل في أموٍر

مرتاحاً في ھذه الجلسة الوقورة والجلیلة،الُمعاش. ویتجسد ذلك في صورة "الفیلسوف على الصوفایة"،
وما إلى ذلك من المسائل الوجودیة. متأمال الوضع البشري والكون، ومفاھیم الحقیقة والعدالة

یوٌم بعد یوم یقضون معظم أوقاتھم في المعامل اوبینما تھتم الطبقات الدنیا بالمادیة، ألن ھذه ھي حیاتھم.
اآلخرین، وبصراع دائم ومشترك للبقاءفي المزارع یحرثون التربة، وعلى احتكاك مع األرض والناس

للتأمل في مسائل الوجود والمثل والحقائقعلى قید الحیاة. لذلك لیس لدیھم نفس الوقت واالمتیازات
االولیة ولیس بالسعي لمعرفة ماھیة وجودھم.العلیا. فوجودھم مشروط بالصراع للبقاء وتأمین حاجیاتھم

وفالحین، أو الطبقات الُمستغلة، قد تنطوي علىلذا فإن نوع المعرفة المتاحة للطبقة الدنیا من عمال
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أشیاء دنیویة نوعا ما، والتي تنبع من الحاجة الملحة والدائمة، ولجعل حیاتھم ومعاناتھم أسھل
صناعة العربات البدائیة لتسھیل النقل) وھذا التطورقلیال (كتعلم كیفیة تقلیب التربة بمساعدة حیوان، أو

الخبرات والعمل الدؤوب للطبقة العاملة. ولم یأتلم یحدث من قبل الطبقات العلیا، بل حدث نتیجة تراكم
التفكیر والتأمل واالنغماس الذاتي، واالیمان انمن قبل ھؤالء المتنعمین الذین یقضون معظم حیاتھم في

األشیاء.  فتطور االنتاج مشروط بالحاجةبالفكر والمنطق وحدھما یمكن الوصول إلى المعرفة وحقیقة
سیر العمل ویصبح من المھم التحایلالملحة وشروط البقاء، عندما تكون ھناك مشاكل معینة تعترض

trialواألخطاءالتجاربخاللمنوحلھا،علیھا and error.الریاضیةالبراھینالحقاًلتأتي
المجردة، وتتبنى انجازاتھم وتبني علیھا.

ملحة، ألن ذلك یعطیھ قدراً معیناً منویرى المثالي أن تقسیم العمل والسیطرة على االنتاج ضرورة
تنبثق من قاعدتھ المعرفیة، وادعائھ ھذه اإلنجازاتاالمتیاز. (باحتكاره الحقائق والمفاھیم واألفكار) التي

المنفصلة عن العالم الحقیقي، یفكر ویخطط فيالتاریخیة للطبقة العاملة، بینما یجلس ھو على الصوفایة
من االستمرار في االزدھار في ھذه الظروفكیفیة الحفاظ على ھذه العالقات االجتماعیة حتى یتمكن

ویبررون ذلك بالقول إن الحقائق التي یأتون بھاالمادیة، وخاصًة عن طریق ترسیخ الطبقیة في المجتمع.
وأليٍّ كان، وھي من بدیھّیات األشیاء.ھي حقائق كونیة وسابقة للوجود، وتصلح لكل مكان وزمان

ألن ھذه الحقائق ال یمكن الوصول إلیھا إالیرى ماو في ھذه األنماط من التفكیر قمة الرجعیة والتخلف،
حقائق كونیة. في حین أن المادیة ھي الشيءشریحة ضئیلة جدا من المجتمع. فكیف یمكننا أن نعتبرھا

كونیة مقارنة بالمثالیة. ویرى ایضاً انالذي ینخرط فیھ المجتمع بأسره، وھي أكثر عمومیة وأكثر
ألنھا ال تسمح لھذه العوامل االجتماعیةالمادیة الجدلیة أو الدیالكتیكیة ھي نوع من العالج للمثالیة.
والعالقات االجتماعیة. وخاصة من خاللوالمادیة أن تعزز أو ترسخ ھذا النوع من التفوق الطبقي

ظھور الفكر المثالي بأن الناس لم یكن لدیھمرفض القیم المثالیة والتفكیر االسطوري. ُیرِجع ماو احتمالیة
كان علیھم أن یبحثوا في عالم األرواح وااللھةاألدوات المعرفة او التقنیة لفھم العالم الخارجي. لذا

وماھیة وجودھم. بینما اآلن، ومع تطوروالماورائیات.  إلعطائھم تفسیر عما ھو بعید عن متناولھم
لفھم العالم.اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، طور الناس الوسائل الالزمة

والخرافات واالنفتاح على العالم المادي".وكما یقول ماو " أصبح لدیھم العزم على فك فتیل الدین

وأن الظروف االجتماعیة الحقیقیة والمادیة ھيفالمادیة الجدلیة أو الدیالكتیكیة تحدد لنا ماھیة المعرفة،
ماو أن یتوصل إلى حقیقة أن الجدلیة المادیة ھيالعوامید األساسیة للمعرفة االنسانیة. وھكذا استطاع

إلى حد بعید باألحوال المادیة للكون، من خالل دراسةالنظریة العلمیة الوحیدة إبستیمیاً، ألن العلم یھتم
واختبارھا ورؤیة مدى صحتھا. بھذهالمسببات والنتائج، ومن خالل الرصد والمراقبة وطرح الفرضیات

المادیة لنظریة المعرفة. الطریقة فقط یصبح الدیالكتیك المادي ھو علم الدراسة

یضع ماو بین یدینا خطوتین لتطبیق المادیة الماویة: 

ولھ وجوده الخاص المنفصل عن وجودنا. أوالً: أن نعترف بأن العالم موجود بشكل مستقل عن وعینا،
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ثانًیا: أن نعترف بأن كل شيء في الكون في حالة حركة وتغیر وتطور دائم.  وھذا ھو الجانب
معارضةوفكرة)thesis(أطروحة/مافكرةبینالصراعتعنيفالجدلیةماو.فكرمنالدیالكتیكي
حصلحالفيولكنعكسي،تنافرلقوةیخضعانأوتنافرحالةفيویكونان)،antithesis(النقیض/

إلى تشكیل تولیفة جدیدة أو مركب جدیداتصال أو التحام بین االثنین، فإن ھذا التصادم یؤدي
)،thesis(أطروحة/األطروحةدورأوشكللیأخذبدورهیعودالمكبھذا)،synthesis(مركب/

تتكرر الدورة الدیالكتیكیة. وھذا ینطبقلیتشكل لھ نقیض جدید یعارضھ ویحاول نفیھ بعد ذلك، وھكذا
وتغیر دائم. وما أن تطرأ تطورات كبیرة،على حركة وسیرورة المجتمع والتاریخ، فھما في حالة تطور

تظھر صدامات وصراعات جدیدة، وھكذا.

وإضفاء الطابع الكوني على المفاھیم واألشیاء.ھنا یعكس ماو المثالیة، التي تحاول ترسیخ الدوغمائیة
من خالل "الروح المطلقة" أو كماوتقوض التطور ورؤیة العالم بشروطھ الخاصة ومادیتھ، لولیس

یمت للعالم بصلة.  یسمیھ ماو "روح العالم" ھذا الشيء التجریدي الذي ال

وتقدمالعالم،ھذافيوتتفكرتتحرى)teleological(والتیلوجیةتقدمیةرؤیةإلىتھدففالماویة
the("المجتمع"المادةأشكالوأرفعأعلىیجسدالذيالبشريالمجتمعھذاللبشریة، highest form

of the motion of intellectualised matter،(الفكریةالمادةحركةأشكالأعلىھمفالبشر
العظیمة بكلمات ماو تسي تونغ.
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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
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