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افتتاحیة العدد:

استعصاء األزمة السوریة

أیلول14اتفاقبعداألولىالعشرة:المرةسنواتھافيلمرتینتسوويحلنحوالسوریةاألزمةتحركت
صدورمنأسبوعینبعدذلكتبعوماالسوري،الكیماويالسالحلنزعوموسكوواشنطنبین2013
إلىبالدعوةالقرارتضمنھوماالقرار،ثنایافيالكاملبنصھ1جنیفبیانتبنىالذي2118القرار
األزمةاندالعنتیجة2014شباطفيالروسياألمیركياالتفاقانكسر).2جنیف(مؤتمرانعقاد

الثانیة التي تحركت فیھ األزمة السوریة كانتاألوكرانیة التي اتھمت موسكو األمیركان بإشعالھا.المرة
30یوممنبدایةسوریافيالروسيالعسكريالتدخلحولروسيأمیركي-لتوافقحصیلةأیضاً

أیلول.

فیینا وانعقاد مؤتمر الریاضكان التوافق حول ذلك قد أنتج في شھرین ونصف الحقین وثیقتي
من أجل التفاوض مع الحكومة السوریة،ومنللمعارضة السوریة الذي أنتج وفداً للمعارضة السوریة

أفشلت.2016ثانيكانون29فيبدأالذي)3(جنیفالنعقاددعاالذي2254القرارصدوربعده
).3(جنیففيالمعارضةوفدمشاركةتعلیقإلىحجابریاضدفعخاللمن)3(جنیفمسارتركیة

تكن ھناك سوى ھاتین المحاولتین لحلخالل السنوات العشر الماضیة من عمر األزمة السوریة لم
في البیت األبیض وفي الكرملین،وبأن كالھمااألزمة.یوحي ذلك بأن مفتاح حل األزمة السوریة موجود

محاولة منفردة لحل جزئي یتبناه أحدھما المعاً یستطیعان وضع األزمة السوریة على سكة الحل،وبأن
اقلیمیة،كماحاول الروس في النصفیستطیع تحریك عملیة تسویة األزمة حتى ولووقفت معھ أطراف

.2021عاممناألول

أمیركي-توترظلفيأعقبھ،قد2016عامفي)3(جنیفانفراطبأنالنظریلفتالمجالھذافي
التواجد العسكري الروسي في غربروسي،التواجد العسكري األمیركي في شرق الفرات في موازاة

سنواتخاللالكرملینبغطاءولدتقد2016صیفمنذوأنقرةموسكوتقارباتأنكماالفرات.
جرابلس-الباباعزاز-–عفرین–ادلبخطفيالتركيالعسكريللتواجدمناطق2016-2019

یصبحوا الالعب الثالث في األزمة السوریة،وفي خط تل أبیض- رأس العین، وھو ما أتاح لألتراك ألن
فیما ھناك العب رابع أقل قوة من األتراك ھو الالعب االیراني.

من األتراك عبر تابعھم ریاض حجاب فيالالعب اإلقلیمي یستطیع عرقلة حلول األزمة، وھو ما رأیناه
حلإنتاجیستطیعالولكنھوموسكو،واشنطنكلمعتجابھحالةفيأنقرةكانتعندما2016نیسان

أي األمیركان والروس.لألزمة حتى ولو تحالف وتعاون مع أحد الالعبین الكبار،

في العالقات األمیركیة-الروسیة منذ نھایةاستعصاء األزمة السوریة ینتج اآلن من التوتر غیر المسبوق
بسوریة بل لھ عالقات بملفات عدیدة تمتدالحرب الباردة،وبالذات في عھد جو بایدن،وھو توتر الیتعلق

2



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

������)( ���� ����������)٥٣(���� �� ���/� ��
��� ��٢٠٢١

للضغط األمیركي على الروس البعادھم عن نسج حلف مع الصین التي یراھا األمیركان المنافس األكبر
الذي یرید األمیركان عبر ادخال أوكرانیاأمام القطب األمیركي األوحد للعالم، وتمتد للملف األوكراني
الشرقي للناتو من أجل عزل روسیا عنفي حلف األطلسي واالتحاد األوروبي جعل أوكرانیا الجدار

تشكل تھدیداً للقارة العجوزأوروبا، وھي التي یراھا الكثیر من الغربیین أنھا كانت

تھدیداًاألوروبيالیمینواعتبرھاالعالمھزتالتي1917أكتوبرثورةتداعیاتاألخیرمظھرهلیس
عشر زعیمة للقوى المحافظة الرجعیة القدیمةخطیراً لھ، فیما كانت روسیا عند یساریي القرن التاسع

في1815عامالفرنسیةوالثورةبونابرتنابلیونھزیمةفيالروسيالقیصرمشاركةمثاليعبر
الروسیة آلل ھابسبورغ الحاكمین فيواترلو وإعادة آل بوربون للحكم في باریس ومشاركة القوات

الضغط،عبراآلنسوریة.تستخدم1849عامالمجریةالثورةقمعفيالنمساویةاالمبراطوریة
أوكرانیا ومن أجل إجبارھم لالبتعاد عناالقتصادي،من أجل إجبار الروس على تقدیم تنازالت في

عندما تم تحویل أفغانستان لمستنقع غرق فیھالصینیین،ویبدو أن سیناریو أفغانستان في الثمانینیات
إال إذا استجاب الكرملین لمطالب األمیركانالسوفیات یرید األمیركان تكراره في سوریا ضد الروس،

في أوكرانیة وفیما یخص العالقة الروسیة- الصینیة.

البیان الختامي للھیئة المركزیة لـ "جود"

عشر سنوات من انطالق ثورة الشعب السوري،في ظروف بالغة التعقید داخلیاً واقلیمیاً ودولیاً، وبعد
في نضالھ لنیل الحقوق المشروعة فيحاملة الوعد بالخالص من االستبداد والطغیان، یستمر شعبنا

الواقع السوري الناتج عن امتالك النظامالحریة والكرامة والعدالة االجتماعیة، وفي ظلِّ مجریات
التي جعلتھ ینتھج في مواجھة ثورة الشعبألدوات العنف، واستعصاء بنیتھ على اإلصالح والتغییر،

طائفیة، وتدّخل جیوش أجنبیة عّمتالسوري، الحل األمني العسكري، الذي تمّثل باستقدام میلیشیات
ما أدى إلى االقتتال والتدمیر واالعتقالاألرض السوریة، وانتشار التنظیمات االرھابیة المتطرفة.

ساحة صراع ومناطق نفوذ لكّل المتدخلین،والتھجیر، وحرب الوكالة التي تعیشھا سوریا، وجعل وطننا
وتأمین الحاجات األساسیة من الخبز والدواءما زاد معاناة الشعب السوري فقراً ونقصاً في الخدمات،

والوقود.

الوطنیة الدیموقراطیة (جود)، المؤتمرفي ظل ھذه الظروف، عقدت األطراف المشاركة في الجبھة
مرةأولعقدهمنعكمامنعھ،النظامحاولوقد،١٨/٥/٢٠٢١بتاریخ"إلكترونیاً"للجبھةالتأسیسيَّ
المؤتمرانعقادمكانبمحاصرةأمنھعناصرقامتعندما،٢٧/٣/٢٠٢١بتاریخدمشقفيفیزیائیاً

وأرغمت الحاضرین على الخروج.
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بدأت أعمال المؤتمر بانتخاب رئیس لھ، ونائب للرئیس، ومقرر، وأمین للسر، وتمت مناقشة مشاریع
ت الالئحة التنظیمیة وتمت المصادقة علیھا، الوثائق (الرؤیة السیاسیة، والالئحة التنظیمیة) حیث أُقرَّ

ومقترحات التعدیالت، وأحیلت إلىكذلك تمت الموافقة على الرؤیة السیاسیة مرفقة ببعض التحفظات
وانتخب المؤتمر من بین أعضائھ ھیئة للرقابةالھیئة المركزیة لمناقشتھا واتخاذ القرارات بشأنھا.

والتقییم.

واستناداً إلى اللوائح التنظیمیة التي اعتمدھاوُشّكلت الھیئة المركزیة على قاعدة التوافق دیموقراطیاً،
الشخصیات الوطنیة المستقلة المشاركة فیھ،المؤتمر، حیث تمثَّلت فیھا كافة مكونات الجبھة، ومنتخبو

حسب ما حددتھ الالئحة التنظیمیة.

ستضطلع بالعمل الوطني لبناء جبھة موسعة وتم إطالق الجبھة الوطنیة الدیموقراطیة (جود)، التي
وخارجھا، ما یسھم في تحقیق مشروعمفتوحة لكل القوى والشخصیات الوطنیة المعارضة داخل سوریا

القائم بكل رموزه ومرتكزاتھ، والمساھمةالتغییر الوطني الدیمقراطي الجذري والشامل لنظام االستبداد
الحدیثة، دولة الحق والقانون والمؤسسات المنتخبة،بإنجاز االنتقال السیاسي، وبناء الدولة الدیموقراطیة
مبدأ المواطنة الحّرة المتساویة في الحقوقالدولة الحیادیة اتجاه األدیان والمذاھب، التي تكرس

على أساس القومیة أو الدین أو المذھب أووالواجبات لكل أفراد الشعب السورّي، دون تمییز أو إقصاء
ضد المرأة وضمان مشاركتھا السیاسیة الفاعلةالجنس أو االتجاه السیاسي، وإلغاء جمیع أشكال التمییز

القومیةبالحقوقمواطنوھایتمتعدولة)،1325(األمنمجلسقرارحددهماوفقالمنقوصةغیر
أرضاً وشعباً، وصوالً إلى الدولة المدنیةالثقافیة واالجتماعیة، في إطاِر سیادة سوریا، ووحدتھا

وتمثِّل طموح شعبنا منذ نیلھ االستقالل. الدیموقراطیة التي تحّقق الحریة والعدالة والمساواة،

وھیئات ومنظمات المجتمع المدني محلیةھذا، وطالب المؤتمر المجتمع الدولي والجھات صاحبة القرار
على النظام، والسعي الحثیث ودونودولیة، كذلك القوى واألحزاب السوریة بضرورة الضغط السیاسي

وغیرھا من المعتقالت أیضاً، وتبیان مصیرإبطاٍء لإلفراج عن كافة معتقلي الرأي في معتقالت النظام،
للمھجرین، والنازحین داخل البالد إلى مناطقالمغیبین والمختفین قسریاً، والعمل الجاد للعودة الطوعیة

سكناھم. كذلك 

والمیلیشیات األجنبیة، ووقف العملیاتدعاھا جمیعاً لوضع الخطط والعمل على إخراج كافة القوى
العسكریة على التراب السوري.

وتخلیص البالد من جمیع االحتالالت، ومن نظامإن إطالق "جود"، یأتي سعیاً الستعادة السیادة الوطنیة
األمنیة تكم األفواه، وتعتقل وتقتل تحتینتھج الحل األمني والعسكري، متشبثاً بالسلطة، وأجھزتھ
النظام حتى ھذا التاریخ، یعّطل الحل السیاسيالتعذیب وتتحكم بكل مفاصل الدولة والمجتمع، وما زال

الدولياألمنمجلسوقراري،2012لعام1جنیفبیانخاصةالدولیةالقراراتعلیھنّصتالذي
شتىذرائع تحتمسّوفاًالصلة،ذاتاألخرىوالقرارات،2015لعام/2254و2013لعام/2118

4



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

������)( ���� ����������)٥٣(���� �� ���/� ��
��� ��٢٠٢١

بغیَة التَّنّصل من االستحقاق السیاسي والدستوري، وتشكیِل "ھیئة الحكم االنتقالي كاملة الصالحیات
السیاسي، ووضع دستور عصري للبالدالتنفیذیة" التي تھيء لمناٍخ دیموقراطي وبیئة آمنة لالنتقال

أممي،  مستفیداً من التناقض واالختالف والصراعُیستفتى علیھ شعبیاً، وإجراء انتخابات نزیھة بإشراف
الدولي واإلقلیمي حول الملف السوري.

الذي لم یبخل بالعطاء في سبیل الحریة على مرِّ واختتم المؤتمر فعالیاتھ بتوجیھ التحیة للشعب السوري،
.2011آذارثورةاالجتماعیة،والعدالةوالكرامةالحریةثورةفيتجلّىماتاریخھ،

والعودة اآلمنة للمھجرین، والنصرالرحمة للشھداء، والشفاء للجرحى والحریة للمعتقلین والمخطوفین
للثورة.

            الجبھة الوطنیة الدیموقراطیة (جود)                                                  

                       الھیئة المركزیة                                                                        
                                                

                               ٣٠/٥/٢٠٢١

الموقعون:

- التیار السوري للبناء والتجدید-سبت 

- الجمعیة األھلیة لمناھضة الصھیونیة ونصرة فلسطین

- الحركة التركمانیة الدیمقراطیة السوریة 

- الحزب االجتماعي الدیمقراطي 

- الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)

- المبادرة الوطنیة في جبل العرب 

- تجمع الشباب الوطني 

- تكتل السوریین

- تجّمع بّنا الوطن

- حركة االشتراكیین العرب 

- حزب االتحاد االشتراكي العربي الدیمقراطي
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- حزب البعث الدیمقراطي االشتراكي العربي 

- حزب العمل الشیوعي في سوریة

- كوادر من الشیوعیین في جبل العرب 

- مجموعة المستقلین في ھیئة التنسیق الوطنیة 

شخصیات وطنیة مستقلة

  - ابراھیم الجباوي

  -سلیمان الكفیري

  -محمد مّالك

ھكذا تتوزع المعابر داخل مناطق السیطرة في سوریا

تحت مناطق نفوذ مختلفة باتت حدودھامضت عشر سنوات على الحرب السوریة، توّزع خاللھا البلد
منقطعة تماماً عن بعضھا البعض وإنما تربطھاشبھ ثابتة منذ شھور طویلة، إال أن ھذه المناطق لیست

معابر مختلفة تستخدم ألغراض تجاریة ومدنیة ونقاط تھریب.

بین أطراف الصراع السوري فيونشأت ھذه المعابر الداخلیة نتیجة الحصار والمعارك المستمرة
مناطق السیطرة المختلفة.

للدخل للجھة المسیطرة علیھا، حیث یتم تحصیلكما ُتعد نقاطاً فاصلة بین ھذه المناطق، ومورداً ھاماً
دائماً لتطویر ھذه المعابر ألسبابرسوم عبور لألفراد والسلع والسیارات، وتمیل الجھات المسیطرة

تتعلق بالموارد المتحصلة منھا.

الظروف لم تنقطع العالقات التجاریةوبحسب تقریر لمؤسسة "جسور للدراسات"، فإنھ وحتى في أشد
تتوافر في غیرھا، ونتیجة العالقات االجتماعیةوحركة األفراد بین ھذه المناطق، ففي كل منھا میزة ال

أمراً طبیعیاً رغم مخاطره.والمصالح االقتصادیة لألفراد صار انتقالھم عبر ھذه المناطق

بین ھذه األطراف.كما استخدمت بعض المعابر كمراكز لتسھیل عملیة التفاوض
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وقالت مؤسسة "جسور" إن المقایضة اسُتخدمت في كثیر من حاالت التبادل في سوریا، مع تراجع دور
والبائع أصبح أقل اھتماماً بالنقود لصالح االھتمامالنقود وأھمیتھا، فربما تتوافر النقود دون توافر السلع،

بالسلع.

المعابر بین النظام وقوات سوریا الدیمقراطیة

سیطرةومناطقالدیمقراطیةسوریةقواتسیطرةمناطقبینمعبرا١٥ًمنأكثروجودالتقریروالحظ
منھا السلع بین الطرفین، كما یستخدم بعضھاالنظام، خمسة منھا على األقل تعد معابراً رسمیة تتدفق

المدنیین بشكل رئیسي .

(شرق مدینة الطبقة) أبرز المعابر بینویعد معبر "التایھة" (جنوب غرب مدینة منبج) و"الھورة"
قواتھ من خاللھا إلى مناطق سیطرتھ داخلالطرفین، وھما معبران حیویان بالنسبة للنظام، إذ تمر

مناطق قسد، كما یحصل عبرھما على المحروقات.

منھ، وإمكانیة الضغط على النظام من خاللھ.وتتمثل أھمیة ھذه المعابر لقسد من خالل الموارد المتأتیة

وتتوزع المعابر والنقاط حسب المحافظات بین النظام وقسد:

حلب: التایھة.

الرقة: شّنان، الھورة، شعیب الذكر.

الحسكة: دوار المطار، دوار مرشو.

صبحة، البصیرة، الشحیل، الطیانة، ذبیان،دیر الزور: المحیمدیة، الصالحیة، جدید عكیات، جدید بكارة،
درنج، الجرذي.

المعابر بین النظام والمعارضة المسلحة

الفاصلة بین المناطق التي یسیطر النظامرأى التقریر أن سیولة الحركة في جانب المدنیین في المعابر
حالة مناطق سیطرة قسد، حیث تقتصر حركةوتلك التي تسیطر علیھا المعارضة، أقًل منھا مقارنة مع

بعضھم لالعتقال أو اإلھانة، ولكن الحركةالمدنیین على الموظفین وبعض الطالب، وغالباً ما یتعرض
التجاریة مستمرة في أغلب األوقات.

كماواسعة،تجاریةحركةفيیساھمكان،٢٠١٩عامالنظامعلیھسیطرالذيالمضیق""قلعةفمعبر
وجود وسطاء تجاریین بین الطرفین.حافظت قوات المعارضة وقوات النظام لسنوات طویلة على

اآلخر، فقد ضعَفت الحركة التجاریة التيلكن مع تمایز ھؤالء الوسطاء وانحیازھم لطرف على حساب
لكل من معبر "میزنار" أو معبر "سراقب" كماتتدفق أحیاناً عبر معابر التھریب أو من خالل فتح مؤقت
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یتم استخدام معبر "أبو الزندین" قرب مدینة الباب الستقبال المھجرین من مناطق النظام في أغلب
یتم استخدام المعابر بین مناطق قسد ومناطقاألوقات وكذلك لعملیات تجاریة غیر رسمیة، وغالباً ما

النظام إلى مناطق المعارضة أو العكسالمعارضة كمعابر وسیطة لتحرك السلع واألفراد من مناطق
مروراً بمناطق قسد.

المعابر بین قوات سوریة الدیمقراطیة والمعارضة المسلحة

لتدفق السلع واألفراد بین مناطق قسدیعتبر معبر "عون الدادات" قرب جرابلس ھو المعبر الرسمي
الغذائیة واإللكترونیات وغیرھا من السلعومناطق المعارضة، ویدخل عبر المعبر المحروقات والمواد

وأكثر ضبطاً، كما ھو الحال في معبر "أمالمھمة للطرفین، كما توجد معابر تھریب أخرى أقل أھمیة
لآلخر بزعزعة األمن في مناطقھ.جلود" وذلك لحساسیة الوضع بین الطرفین، واتھام كل منھما

المسلحة:وتتوزع المعابر والنقاط حسب المحافظات بین قسد والمعارضة

حلب: عود الدادات، أم جلود، براد.

الرقة: اعیوه.

من وإلى مناطق النظام وأحیاناً إلقامة عالقاتوتتمتع مناطق قسد بأھمیة كبیرة للمعارضة لنقل البضائع
تجاریة مع العراق.

المصدر: مركز جسور للدراسات

أرقام حول إعادة إعمار سوریا

وھيدوالر،ملیار400و250بیناإلعمارإعادةتكلفةتقدیراتتراوحت،2019العاممطلعفي
8.9حوالىأوسوریة،لیرةتریلیون3.9والبالغةالحكومةوضعتھاالتي2018میزانیةتجعلأرقام

ھذه المیزانیة، وصل المبلغ المخّصص إلعادةملیارات دوالر، تبدو قلیلة للغایة بكاملھا ، ومن إجمالي
الحكومةتتحّملالوبالتالي،دوالر.ملیون115یتجاوزالأنھأيسوریة،لیرةملیار50إلىاإلعمار

السوریة عملیة إعادة اإلعمار الھائلة ھذه ،

العامفيدوالرملیار61.1منملحوظبشكلسوریةفياإلسمياإلجماليالمحليالناتجوتراجعھذا
منبأكثرالبالدفيالفقرمعدلارتفعنفسھ،العاموفي.2017العامفيدوالرملیار17.1إلى2010

سوریةتواجھھاالتياالقتصادیةالتحدیاتأكبرأحدأنذكرتالموالیةالوطنصحیفةأنحتى%،90
ھي معالجة التفاوت الصارخ في توزیع الثروات والمداخیل.
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قال مصدر أممي إن إعادة إعمار سوریا قد یستغرق أكثر من نصف قرن

ھي المستفیدة من إعادة اإلعمار، ھذهإضافة لما سبق ذكره أعاله أیضا ستكون ھناك شریحة ضیقة
السلطة والقرار االقتصادي والسیاسي، ألنھالشریحة ھي المتحكمة بكل صغیرة وكبیرة بالبلد وبیدھا

ولیس ھو المقرر في سیاسات السلطة ،فعلیا المواطن السوري یعیش ویالت الحرب على كافة الصعد
إعادة اإلعمار في ظل استمرار الحربوفي النھایة یبقى السؤال األخیر ما ھي مصادر تمویل عملیة

خاصة مع عجز الدولة السوریة عن التكفل بھا؟

المصادر: مركز مالكوم كیر - كارنیغي للشرق االوسط

مجتمع مدني سوري عابر للحدود: إیجابیاتھ وسلبیاتھ

ذلكفيالسببو٢٠١١فيالسورياالنفجاروبعدقبلسوریةفيالمدنيالمجتمعحضورتفاوت
رافق ذلك من صراع على السلطة بعدمرتبط بالمتغیرات والتطورات السیاسیة التي حدثت وما

االستقالل .

للسلطة فقد أولى القانون السوري آنذاك اھتمامافبعد االستقالل، وبسبب التوجھ الدیمقراطي، اللیبرالي
والفنیة والریاضیة والمنظمات الخیریة والشبابیةكبیرا وملحوظاً بالجمعیات األھلیة والنوادي الثقافیة

بالجمعیاتالخاص١٩٤٥لعام٤٩بالقانونبدءاًالسیاسیة،واألحزاباالجتماعیةوالمؤسساتوالنسائیة
وانتھاءاألندیةبتأسیسالخاص١٩٤٩لعام٥٢بالقانونومرورااالجتماعیةوالمؤسساتالخیریة
ثمواستقاللھا،حریتھاومنحھاالجمعیاتبتأسیسالمواطنینحقتضمنالذي١٩٥٠دستوربإقرار
حیاةمنأساسیاًجزءاًاعتبرھاالذيالسیاسیةواألحزاببالجمعیاتالخاص١٩٥٣لعام)٤٦(القانون

المجتمع وحق من حقوق المواطنین .

القویة للسلطة السیاسیة المطبقة آنذاك،مع قیام الوحدة السوریة المصریة وبسبب السیاسة المركزیة
جدیداًفھماًأسسالذي١٩٥٨لعام)٩٣(القانونتطبیقبفعلسابقاالممنوحةالحقوقتلكجمیعغابت

كم حدد لھا اإلطار القانوني لعالقتھا القویةلمصطلح الجمعیات بما یتوافق ویلتزم  بسیاسة الوحدة ،
حل جمیع الكیانات واألحزاب السیاسیة استنادابالحكومة ودورھا المحدود في المجتمع ، ھذا إضافة إلى

إلى ما ھو كان قائما في مصر.

بالغیاب في حیاة المجتمع وتطوره واستمر ھذامع صدور ھذا القانون بدأ دور منظمات المجتمع المدني
– الشمولیة،  من خالل صدور جملةالوضع في سوریة ولھذا التاریخ بسبب طبیعة النظام االستبدادیة

كانتالتيوالمھنیةالعلمیةالنقاباتجمیعحلأخرھاوكان١٩٨١و١٩٦٣أعوامبینومراسیمقوانین
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تتمتع بھامش  من االستقاللیة فأصبحت جزءاً من أجھزة الدولة وسلطة حزب البعث القائد للدولة
.١٩٧٣لعامالسوريالدستورمنالثامنةللمادةوفقاًوالمجتمع

الحر الذي یؤمن إقامة التوازن بینتكمن أھمیة حضور منظمات المجتمع المدني من خالل نشاطھا
من جھة أخرى أو خلق توازن بین ظلمسلطة الدولة من جھة والھیئات والتجمعات الخاصة واألفراد
واألفراد مع  المطالب بالحقوق والحریاتاألنظمة والحكومات واستغاللھا المالي واالقتصادي للمجتمع

االقتصادیة والمالیة  ومدى تأثیرھا في توجیھوالعدالة ویتجسد ھذا الدور من خالل أنشطتھا في الحیاة
النشاط االجتماعي الطوعي الحر  او قدرتھا علىالتجمعات االجتماعیة والكیانات السیاسیة والثقافیة في

انشطتھا المتعددة األمر الذي یدفع أنظمةضبط ایقاع وانفعاالت االفراد  من خالل استیعابھم ضمن
عبر القوانین والمالحقة واالعتقال منعا مناالستبداد والشمولیة الى تقیید نشاط وحركتھا في المجتمع

تعبئة االفراد والمجتمع بقیم التغییر والحقوق والعدالة.

فيمتداولةأوشائعایعدلم،وبالتاليلھالسلطةباحتكار٢٠١١قبلالمدنيللمجتمعالسوریینفھماقترن
واالتحاداتوالجمعیاتوالنواديوالنقاباتالمنظماتأغلباعتباریمكناللذلك٢٠١١حتىالمجتمع

المدني ألنھا فقدت ھذه الصفة كونھا خضعتاال جزاً من النظام الحالي وال ینطبق علیھا صفة المجتمع
والمراسیم واللوائح الناظمة لحركتھ، باستثناءمنذ تأسیسھا لسلط االستبداد وتأتمر بتوجیھات عبر القوانین
تراخي القبضة االمنیة للنظام وبدایة االلفیةفترة ما بعد منتصف التسعینات من مرحلة األسد األب عند
قصیرة ظاھرة ما سمي بلجان إحیاء المجتمعالثانیة في مرحلة استالم األسد االبن حیث انطلقت ولفترة

من شخصیات ذات خلفیات سیاسیةالمدني  فتشكلت بعض المنظمات والمنتدیات الثقافیة والحقوقیة
ووقف العمل بقانون الطوارئ.تطالب باإلصالح وإصدار قانون لألحزاب والحریات السیاسیة

واعتقال ومالحقة الناشطین ضمنھا، ھذا بالرغماال ان تلك الظاھر لم تعمر طویال بسبب إغالق أغلبھا
المجتمع المدني وال معبراً عنھ بسبب غلبة الطابعمن أنھ ال یمكن اعتبار تلك األنشطة متوافقة مع مفھوم
اجتماعیاً أو أھلیاً یمكن أن یبنى علیھ مستقبالً فيالسیاسي أو الحقوقي إضافة إلى أنھا لم تترك أي اثراً

ومع ذلك أقدم النظام على قمع تلك األنشطةإیجاد حالة  من التوازن بین مؤسسات النظام وبین المجتمع،
ضغط امام السلطة الفتیة أو أن تكون عائقاً امامھواعتبرھا تشكل تھدیداً للسیاسة الداخلیة أو تشكل  قوة

خدام نائب رئیس الجمھوریة آنذاك وبعدمن توسیع قاعدتھ االجتماعیة، وقد صرح حینھا عبد الحلیم
سوریة إلى جزائر أخرى).حملة االعتقاالت على الناشطین فیھا (لن نسمح بتحویل

علىقدرتھاالمركزیةالسلطةفقدانومعسوریةفيالشعبیةاالحتجاجاتاندالعوبعد٢٠١١بدایةفي
تحت اسم (التنسیقیات) البعض منھا داخلیةتشدید الرقابة والمالحقة ، برزت طفرة جدیدة وغیر مسبوقة

،  كتنظیم االحتجاجات والتظاھراتوأخرى خارجیة وغیر موحدة، وطال  نشاطھا بعض  جوانب الحیاة
العملیات العسكریة الجاریة إضافة إلىوتأمین مراكز صحیة لمعالجة المصابین  والجرحى من جراء

بعد  تفاقم  األوضاع االنسانیة، وقد تركز ھذاتأمین بعض الخدمات االجتماعیة كتأمین المواد اإلغاثة
النشاط في المناطق التي انحسر عنھا سلطة النظام.
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مع ازدیاد األعمال العسكریة ومالحقة واعتقال الناشطین في المجال اإلنساني واالغاثي والسیاسي سواًء
التي انحسر عنھا النظام ، دفع الكثیرفي مناطق سلطة النظام ، أو لسبب صعوبة العیش  في المناطق

أو في مناطق سلطة األمر الواقع في الشمالمن الشباب والنشطاء البحث عن مالذات أمنة خارج سوریة
ساھم في ارتفاع نسبة المنظمات خارجأو الجنوب أو في المناطق الشرقیة لممارسة أنشطتھا  مما

فقدان وانتھاء دورھا المباشر في تلبیةسوریة أو خارج سلطة النظام مما  أدى بتلك المنظمات إلى
استقاللیتھا في العمل المجتمعي أو االغاثي أواالحتیاجات المحلیة ، االھلیة من جھة ، والى  فقدان

الدول أو سلطات األمر الواقع في عملھا أو فياإلنساني  بسبب التأثیر المباشر وغیر المباشر من قبل
والحد من أنشطتھا .تغییره  وفق أجندات سیاسة تلك الدول أو التضییق علیھا

٢٠١٧عامبروكسللمؤتمر٢٠١٥لعام٢٢٥٤الدوليوالقرار٢٠١٢لعامواحدجنیفلبیانكان
دورا كبیرا في إعطاء بعداً جدیدا سیاسیاولتوجھات الدول المانحة والداعمة للحل السیاسي في سوریة

تمییع دورھا المستقل، فقد اعتبرت تلكودولیا لما سمي بمنظمات المجتمع المدني السوري و في
جزءاً من حل األزمة وطرف ثالث إلى جانبالقرارات الخاصة باألزمة السوریة أن المجتمع المدني

الدول الفاعلة والمانحة والمؤثرة في الحلكل من النظام و المعارضة، األمر الذي أعطى الحق لتلك
المدني  كما أعطى ذلك الحق للمنسقالسیاسي للتدخل المباشر في عمل مجموعات ونشاط المجتمع

غرف خاصة بالمجتمع المدني وغرفة بالمرأةالدولي الخاص بسوریة السید دي مستورا حینھا من انشاء
فوق العادة في كافة المؤتمرات وجوالتالسوریة وجعل منھا كوتا مستقلة عن بیئتھا ومجتمعھا وممثلة

المنسق األممي الخاص  وتوجھاتھالتفاوض وأصبحت تلك الغرف خاضعة للدول المانحة أو لوصایة
اللجنة الدستوریة وبنفس  النسب التي تمثلت فیھاالفكریة والسیاسیة، كم تمثلت تلك المجموعة في تشكیل

المشتركة  فیما بینھم وقد اتضح دورھمالمجموعات األخرى بالرغم من غیاب رؤیتھا الواضحة أو
في جنیف.الثانوي وغیر الفاعل من خالل اجتماعات اللجنة الدستوریة

حصلت علیھا مجموعات المجتمع المدنيوبصرف النظر عن  االستفادة من  الخبرات المتعددة التي
التحول بفعل القرارات الدولیة قد شكل عندالتي تأسست خارج الحدود السوریة ، وھي عدیدة، فأن ھذا
ومراكز ومواقع وشبكات دولیة كبیرة وھامةالكثیر من نشطاء المجتمع المدني بوابة للوصول الى دول
الذي ساھم في إفساد العدید منھم وتغییروساعدھم على تلقي  الدعم وتدفق  األموال الھائلة  االمر

الشخصیة والخاصة ، كما أدى ھذاھتماماتھم نحو  نحو النشاط السیاسي أوالتركیز على مصالحھم
اتجاه سیاسة المانحین   فأصبح دورھا فيأیضاعند الكثیر من  أعضاءھا الى ضعف االستقاللیتھم

ألن مجتمع النزوح في أغلب تلك الدولمجتمع النزوح أو في اللجوء  محدودا وغیر مؤثر ً وذلك
أو الرعایة في وقت یكون المجتمع السوري فيوخاصة في  الدول األوربیة لم یكن بحاجة إلى الحمایة

لھم بسبب البعد أو تقیید النشاط باستثناءالداخل في حاجة لكافة أنواع المساعدة وھي عاجزة عن تقدیمھا
على عاتقھم  مھمة توثیق األحداث مثلالبعض منھا  أو بفضل جھود بعض األفراد عندما  أخذوا

أو منظمات حقوقیة أو لإلعالم ساھمت(اعتقال، تعذیب، قصف، قتل، نزوح، تھجیر) وتقدیمھا  لدول
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في بعض األحیان  في صیاغة  قوانین أو مواقف سیاسیة ، كما حدث في الوالیات المتحدة األمریكیة
عند إصدار قانون قیصر .

سواء ً في الداخل أو في مناطق سلطاتال یزال أمام تشكیالت المجتمع المدني الكثیر من التحدیات
المجتمع المدني ، في حال وجودھا وأخذاألمر الواقع أو في دول المھجر، ففي الداخل، تعتبر منظمات

تھدید حقیقي لھا ومدخل لحضور المعارضةدورھا رغم المنع المفروض علیھا، منافسا للسلطة ومصدر
أن تستعید حضورھا عند قاعدتھا االجتماعیةفي الحیاة  السیاسیة، لذلك على الناشطین في ھذا المجال

او القومي وان تنھي النزاعات واالنقسامات فیمابعیدا عن مفھوم النخبة او العصبة او االنتماء الدیني
تعبر عن نفسھا عبر دورھا االجتماعيببنھا وأن تعالج أمراض الفساد المنتشر بین أعضاءھا وان

في سوریة.واالقتصادي والثقافي والخدمي واالغاثي في حال طال النزاع

یختلف كثیرا عن الداخل السوري ، فعلىاما في دول اللجوء و في مناطق سلطات األمر الواقع  فاألمر
أمام سلطة المانحین وھذا مدخل لھاأكثریة المنظمات المتواجدة فیھا أن تحل  مشكلة ضعف االستقاللیة

واضحة تھم الشعب السوري  وتساعدھملحل مشكلة الفساد فیھا، وان یكون لھا رؤیة وبرامج وأولویات
حاجات المجتمع السوري  بمعزل عن رغباتفي مواجھة أزماتھم العدیدة ،  أي تبیئة مشاریعھا وفق

المانحة والفاعلة باالزمة السوریة كما علیھاومشاریع افتراضیة التخدم الشعب السوریة تفرضھا الدول
مستفیدة في ذلك من حضورھا المفروضأن تبلور في نشاطھا دوراً ضاغطاً على حكومات دول اللجوء

السیاسي وفقاً لبیان جنیف والقراراتدولیا في مفاوضات الحل السیاسي، إلنجاح العملیة السیاسیة
تیسره االمم المتحدة ، وأیضاً باعتبار أن نجاحالدولیة ذات الشأن باعتبارھا طرفاً وجزًء من الحل  الذي
المستقرة و المستدامة واآلمنة في الداخلالحل السیاسي المنشود ھو الذي یؤمن لھا البیئة المجتمعیة

السوري لیكون  من خاللھ تحقیق نجاحھا.

حرب الخامس من حزیران كما عایشتھا

حبیب حداد

دروس الخامس من حزیران ھل استوعبت حقا؟

المدة الزمنیة الطویلة أن نعید تعیین األسبابترى كیف یمكن لنا اآلن بوعینا الراھن وبعد انقضاء ھذه
لنا أن نحاول من جدید اإلجابة علىالرئیسیة التي كانت وراء ھزیمة الخامس من حزیران ...وكیف

ھل تم استیعاب الدروس التي ترتبت على تلكالسؤال الذي ما یزال یطرح نفسھ علینا حتى الیوم  وھو
الھزیمة الكبرى في مسار األحداث الالحق؟
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ذلك یتوقف طبًعا على وجھة النظر التي تتناول ھذا التقییم .فمن الناحیة العسكریة وكما أوضحنا سابقا
كانت حرب الخامس من حزیران حربا استباقیة بمعنى أن إسرائیل ھي التي بدأتھا وھي التي امتلكت

توقیتھا. ھذا جانب في الموضوع ال یجوز إغفالھزمام المبادرة فیھا ،بعد أن كانت قد ھیأت لھا وحددت
عنھا تلك الحرب إنما یرجع إلى حالةلكن السبب األساس فیما وراء النتائج الكارثیة التي أسفرت

أو من حیث أدائھا في غمار المعارك التيالجیوش العربیة الثالثة عشیة الحرب سواء من حیث إعدادھا
خاضتھا.

الحربي الرئیسي في عملیة المواجھة، والتيفبالنسبة للقوات المسلحة المصریة التي كانت تمثل المجھود
األیام الثالثة األولى ، فإن المطلعین والمحیطینكانت الھدف المباشر لألعمال الحربیة اإلسرائیلیة طوال

مراد غالب و یر الخارجیة المصریةبواقع الحال (عبد اللطیف بغدادي – دروس الھزیمة – مذكرات
بھا إلى ما یلي: السبق) یعزون أسباب ھزیمتھا والخسائر الجسیمة التي منیت

في ظروف قاسیة استنزفت طاقاتھ● كان ثلث الجیش المصري یقاتل في الیمن منذ خمس سنوات
بدرجة كبیرة. 

مواجھة كل االحتماالت.● لم یكن ھناك إعداد مھني ومعنوي كاف ألفراد الجیش في

 ● لم تكن ھناك قیادة عسكریة كفوءة على رأس القوات المسلحة. 

الجیوش الثالثة في الجبھات الجنوبیة● لم یكن قد تحقق بعد التنسیق الضروري والمطلوب بین
والشمالیة والشرقیة.

قیادة القوات المسلحة  من جھة ثانیة.  ● االزدواجیة في ھرم السلطة بین الرئاسة من جھة وبین

ومشاركتھا الفعلیة والمباشرة في ھذه الحرب. ● وقوف الوالیات المتحدة األمریكیة إلى جانب إسرائیل

أصبح معروفا للجمیع ودون الخوض فيأما بالنسبة للجیش السوري على الجبھة الشمالیة فإن ما
لمواجھة إسرائیل في حرب شاملة من ھذاالتفاصیل ھو أن ھذا الجیش لم یكن حینھا في وضعیة تؤھلھ
أكد تطور األحداث المتعاقبة مدىالنوع. وبصدد ھذه الوضعیة یجدر بنا ھنا أن نستعید أمرین

عملیات تصفیة متتالیة حرمتھ من خیرةخطورتھما. وأولھما ھو أن الجیش السوري كان قد عانى من
الثامن من آذار عبر الصراع الذي دار بینضباطھ وكوادره، بدایة من وقوع االنفصال، واستمرت بعد
مرورا بما تم بعد حركة الثالث والعشرینالضباط البعثیین والناصریین بھدف االستحواذ على السلطة

التصفیة المتتالیة ھذه القوات المسلحة منمن شباط من تصفیات داخل الحزب نفسھ. فلقد حرمت حمالت
تعویضھا إال بعد انقضاء وقت طویل وبإمكاناتكفاءات نوعیة كانت بأمس ّالحاجة إلیھا والتي ال یمكن
كبیرة. أما األمر الثاني فھو أن ما سمي بتجربة الجیش
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العقائدي التي كانت آنذاك رائجة في البلدان االشتراكیة من الصین إلى كوبا لم یثبت أنھا كانت الصیغة
المالئمة واألصلح لبلدان العالم الثالث التي تقودھا حركات التحرر الوطني. اذ ما لبثت تلك الجیوش بعد

أن تطلعت إلى السلطة وأقامت أنظمةانجاز ھدف االستقالل الوطني من الوجود االستعماري المباشر
عملیة استكمال تحررھا. دیكتاتوریة شمولیة أو فردیة صادرت إرادة شعوبھا وأجھضت

في الحدیث كفایة عن وضع الجیش األردنيوأود أن أشیرھنا مرة أخرى إلى أنني إذا كنت لم اتطرق
حزیران وخاضھا مع الجیشین المصريالذي انضم إلى اتفاقیة الدفاع المشترك قبل أیام من حرب

بذلك جمیع المراقبین، فلیس ذلك إغفاًال لدورهوالسوري وأبلى بالء حسنا في الدفاع عن القدس كما یشھد
الكافیة بأوضاع ھذا الجیش األمر الذي ال أسمحاو انتقاًصا من شأنھ وإنما یرجع أساًسا لعدم معرفتي

لنفسي

عنھ. الخوض في موضوع ال یتوفر لدي الحد األدنى من المعرفة

حزیران،وھذه الصورة العامة ال یمكن لھاھكذا كان إًذا حال القوات العربیة بصورة عامة عشیة حرب
ان تتجاھل وتطمس تلك

عن وطنھا أو أن نغفل تلك البطوالت الجماعیةالتضحیات الجسام التي قدمتھا الجیوش الثالثة دفاًعا
تمجید تلك التضحیات وھو أمر واجب شيء،والفردیة التي شھدتھا جبھات القتال. غیر أن تقدیر بل
مقومات الصمود واالنتصار لكل من ھذه الجیوشوغیاب االستراتیجیة الدفاعیة الفعالة التي تتوفر على

الثالثة او لجھدھا المشترك شيء آخر. 

نصف القرن الماضي بأن إسرائیل قد عملتأما من الناحیة السیاسیة فقد أكد تطور األحداث على مدار
من خالل فرض سیاسة األمر  الواقع علىعلى الدوام على استثمار نتائج الحرب العسكریة وما تزال
الیوم الذي تتمكن فیھ من تصفیة جوھراالنظمة العربیة وربما على جامعتھا أیضا حتى یأتي ذلك

استعادة وطنھ وإنشاء دولتھ المستقلة.القضیة الفلسطینیة كقضیة تحرر وطني لشعب یكافح من أجل

المصري والسوري حالة صراع داخليعلى مدار ثالث سنوات أعقبت حرب حزیران عاش النظامان
مختلف الصعد لمواجھة  التحدیاتیتمحور حول التوجھات السیاسیة التي ینبغي انتھاجھا على
ونظرا لمركزیة القیادة في مصر التي تتلخصالمطروحة واالستعداد المطلوب لتحریر األرض المحتلة.

رحیلھ. أما في سوریة فقد ظھر ھذا الصراعبشخص الرئیس عبد الناصر فقد ظل ھذا األمر  مغیًبا حتى
وكان یرى ضرورة إجراءبصورة مكشوفة وتمحور حول خطین: خط تتبناه المؤسسات الحزبیة

مختلف المیادین، وذلك على الرغم من أنمراجعة شاملة ألوضاع البالد وإدخال إصالحات جدیة في
بصیغتھا الدستوریة الكاملة. وخطأبعاد ھذا اإلصالح لم تكن تصل إلى حد إرساء الحیاة الدیمقراطیة

آخر تمثلھ القیادة العسكریة وكان یرى أن النھج الذي 
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یمكن من تحریر األرض المحتلة ینبغي أن یعطي األولویة للتضامن والعمل العربي المشترك وللحلول
السیاسیة والدولیة لمشاكل المنطقة.

المصري والسوري بإجھاض ھاتین التجربتینلقد انتھت حالة الصراع الداخلي تلك التي عاشھا النظامان
الیمین واالرتداد التي خرجت من رحم كلالمتمیزتین في حركة التحرر العربیة وذلك على ید تیارات

مثل ھذان النظامان طلیعتھ قد دخل في أمنھما، بحیث یمكن القول إن المشروع النھضوي العربي الذي
كانت تقودھما من جھة ونتیجة السیاساتازمة ذاتیة نتیجة عوامل داخلیة تتعلق بطبیعة القوى التي

الغربیة وقبل ذلك من قبل األنظمة العربیةالعدائیة التي وجھت لھما من قبل إسرائیل والدول اإلمبریالیة
الرجعیة من جھة ثانیة.

آخرنظامھناككانسوریةفيالتصحیحیةتشرینبحركةسميماوقیام1970عامنھایةومعھكذا
إلى األنظمة السلطانیة التي عرفتھاسرعان ما استكمل ھویتھ كنظام شمولي فردي أقرب ما یكون

رموزوتصفیةمصرفي1971عامالتصحیحیةمایوبحركةسميماقیامومعالوسطى.القرون
التحرر العربیة في منعطف تراجعي خطیرالنظام الناصري واستفراد السادات بالسلطة دخلت حركة

نظرا للدور المركزي لھذین البلدین في الوضع العربي عامة. 

منتصف السبعینیات حالة من البلبلة وعدملقد سادت في ھذه الفترة التي أعقبت حرب حزیران وحتى
والسیاسیة بردود الفعل تجاه التطوراتوضوح الرؤیة وتمیزت مواقف العدید من النخب العربیة الفكریة

أن السبب الرئیس في ھذه الھزیمة یعود إلىالتي تالحقت في المنطقة. حتى أن قوى الیسار كادت تجمع
لحركة التحرر العربیة وأن الخالص من ھذاالدور الذي اضطلعت بھ البورجوازیة الصغیرة في قیادتھا

وأحزابھا الثوریة لھذه الحركة.المأزق یتحقق اآلن ولیس غًدا في قیادة الطبقة العاملة

بھذه المسؤولیة ! كما نتذكر الیوم تلكوبالتالي فإنھ على الطبقة العاملة أن تتقدم الصفوف وتضطلع
في تلك المرحلة، واال كیف نفسر مثًالالمواقف الخاطئة التي اتخذھا العدید من الشخصیات واالحزاب

الذي یضع نفسھ دوما في موضع المؤتمنأن كاتبا أو  صحفًیا مرموًقا مثل السید محمد حسنین ھیكل
منذ أول یوم لقیامھا ویّنصب نفسھوالمدافع عن تراث عبدالناصر یبایع حركة السادات التصحیحیة

اتفاقیة فصل القوات التي أشرف على تنفیذھامنظًرا وشارحا لسیاساتھ طوال أربع سنوات أي حتى إبرام
ناصریة ویساریة وماركسیة ال یشكھنري كیسنجر؟ وكیف نفسر أن أحزابا وحركات سیاسیة سوریة

الخمس األولى من قیامھ مبررة موقفھافي إخالصھا ووطنیتھا شاركت في نظام األسد طوال السنوات
التي رفعھا. فغادرت بعد أن تأكد لھا أن الھذا باختبار صدق النظام في الوعود التي قطعھا والشعارات

التي تبلورت تسمحان لھ بتنفیذ أي من تلك الوعودنوایا النظام الحقیقیة كانت كذلك وال طبیعتھ أو ھویتھ
والشعارات التي طرحھا أو نادى بھا.

ومیاه كثیرة مرت تحت جسر المشروعأحداث خطیرة عاشتھا االمة منذ حرب حزیران وحتى الیوم،
، وما زالت تلك التاثیراًت تستھدف جوھر ھذاالنھضوي العربي فأثرت في ھذا المشروع سلًبا أو إیجابا
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المشروع فتدفع بعضھم إلى ضرورة إجراء مراجعة جذریة لھ من حیث األھداف والمھمات والمرحلیة
في صحة أو صوابیة ھذا المشروع من أساسھوأسالیب العمل واإلنجاز ، وتدفع بعضھم اآلخر إلى الشك
وفاتھ مركزة على ان ھذا المشروع یلغي اووبالتالي في إمكانیة نجاحھ فتدعو إلى اإلقالع عنھ وإعالن

یتناقض مع المشروع الوطني في نطاق كل قطر.

منذ حرب حزیران وحتى الیوم الذيشعارات ومفاھیم جدیدة طرحت في ساحة الفكر السیاسي العربي
التي جاءت في سیاق ما سمي بالربیعشھد فیھ العدید من البلدان العربیة تلك االنتفاضات الشعبیة
ظلت تلك الشعارات والمفاھیم سواء فيالعربي، ونتیجة قصور الوعي وغیاب الحیاة الدیمقراطیة
االختالط واإلرباك وأحیانا في حالة من التضادماھیتھا وداللتھا أم في عالقاتھا مع بعضھا في حالة من

في الفكر العربي المعاصر مثل الصراع بینوالتناقض وأبرز مثال على ذلك جدل أو صراع الثنائیات
والتنمیة وبین الحریة والعدالة االجتماعیةالقطري والقومي وبین األصالة والمعاصرة وبین التحریر

وبین العلم واإلیمان.

الیوم، ونحن نعیش في عصر العولمةخالصة القول وبنظرة موضوعیة إلى أوضاع المجتمعات العربیة
بكل ما تحملھ من مخاطر

لتلك التحدیات ,التي خلفتھا حرب حزیرانوتحدیات وبكل ما تتیحھ من فرص وامكانیات، فإن االستجابة
اآلنحتىظلت,اإلیجابیةنتائجھابددتالتي1973عامحربذلكفيبماتطوراتمنأعقبھاوما

ما یزال كل منھا یعیش أزمة بنیویةقاصرة ومحدودة ودون المستوى المطلوب. فالمجتمعات العربیة
مسؤولیتھ أساسا السلطات الحاكمة من جھةشاملة، أزمة نظام ومجتمع، واستمرار ھذا الواقع تتحمل

والنخب الفكریة والسیاسیة من جھة أخرى.

نظام وآخر ظلت الحلول حتى اآلن قاصرةفعلى صعید األنظمة الحاكمة ومع وجود بعض التفاوت بین
السیاسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي بلوجزئیة ال تتناول جذور عملیة التنمیة واإلصالح الشامل

العربیة، وخاصة في مجال الحریاتإن بعض تلك اإلصالحات الجزئیة التي تمت في بعض البلدان
أما على مستوى المجتمع المدني وبخاصة التیار العامالعامة، كثیرا ما تم التراجع عنھا واالرتداد علیھا.

بالحقیقة الماثلة أمامنا وھي أن التعامل معالذي یشمل النخب الفكریة والسیاسیة فال بد من االعتراف
تارة او باالنغالق والعزلة والعودة إلى الماضيالتحدیات المطروحة ما یزال یتسم بردود الفعل الحماسیة

تارة أخرى! وما نشھده الیوم ھو طغیانبدافع الحفاظ على الخصوصیة والدفاع عن الھویة المھددتین
العقل العربي على التطور وتحول دونموجة األصولیة والشعبویة بمختلف ألوانھا التي تشل قدرة
من عملیة التنویر الیوم المھمة المركزیةامتالكھ للوعي النقدي العلمي المطلوب. وھذا الواقع یجعل

الملحة.
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التي تتقدم على غیرھا من المھمات في مجتمعاتنا وذلك من أجل بناء ثقافة عقالنیة عصریة، ثقافة تكرس
تجاوز حالة التخلف التي تعیشھا ومواكبةقیم العدالة والدیمقراطیة والعلمانیة وتكفل لھذه المجتمعات

مسار العصر.

العربي والعالمي وكان لھذهشھدت مرحلة ما بعد حرب حزیران تطورات ھامة على الصعیدین
التي احتلت أراضیھا. فعلى الصعید الدوليالتطورات انعكاساتھا المباشرة على األقطار العربیة الثالثة

بقیادة الوالیات المتحدة واالشتراكي بقیادةازدادت حدة الحرب الباردة بین المعسكرین: الرأسمالي
داخل ھذا المعسكر األخیر وتمثلت بؤراالتحاد السوفییتي مع اتساع شقة الخالف الصیني السوفییتي

الحرب الفیتنامیة والصراع العربيالصراع بین ھذین المعسكرین في مختلف الساحات وفي مقدمتھا
وآسیا وأمریكا الالتینیة ولو بالوكالةالصھیوني وكذلك الحروب في العدید من الساحات في أفریقیا

العربي فقد تمثلت بتعاظمأو بطریقة غیر مباشرة. أما أبرز تلك التطورات على الصعید

ونیل حقوقھ الوطنیة المشروعة فيدور الشعب الفلسطیني من أجل ممارسة حقھ في تقریر مصیره
قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة إلى فصائلالحریة واالستقالل، وترافق ذلك بصورة رسمیة في انتقال

مؤقتة السید یحیى حمودة وانتقالھا بعد ذلك إلىالمقاومة بعد استقالة السید أحمد الشقیري لیخلفھ بصورة
عبدنظامأنھتالتيتموز30-17حركةقامتالعراق.وفيفتححركةرئیسعرفاتیاسرالسید

حدث انقالب الخامس والعشرین منالرحمن عارف وجاءت بحزب البعث إلى السلطة، وفي السودان
السلطةإلىوالشیوعیینالناصریینالضباطمنومجموعةالنمیريبجعفرجاءالذي1969عاممایو

وفي لیبیا قامت ثورة الفاتح من سبتمبر عاموذلك قبل أن یرتد علیھم ویصفي معظمھم وینفرد بالسلطة.
الناصریة.المیولذويالشبابالضباطمنومجموعةالقذافيمعمرالعقیدبقیادة1969

العربیة في مختلف أقطارھا الذي اتسمولعل العامل األھم الذي میز تلك المرحلة ھو موقف الشعوب
المحتلة ومحو آثار  العدوان . وقد كانبالحماس والتضحیة واالستعداد للمساھمة في تحریر األرض

وغیرھا من العواصم العربیة كما ذكرنا رفضانزول المالیین من الجماھیرالمصریة إلى شوارع القاھرة
المسؤولیة أسطع برھان على ذلك.الستقالة عبد الناصر ومطالبتھا لھ باالستمرار في تحمل

من كتابنا: "النھضة المعاقة"

حزیرانھزیمةعلىعاما54ً

غازي الصوراني

الفلسطینیة وسبل النھوض الثوري)(آثار الھزیمة على مشرق ومغرب الوطن العربي والقضیة
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(ورقة مقدمة للندوة الحواریة اعداد الرفاق في موقع األوراق/حزب النھج المغاربي - المغرب)

2021\6\5االخباریة"،الھدف"بوابة

شعوب بالد الشام و مصر وبلدان المغربمنذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین تطلعت
والفرنسیة ، وذلك بتأثیر من األفكارالى الخالص من السیطرة االستعماریة العثمانیة واالنجلیزیة

النھضویین ، فمن مصر وبالد الشام : رفاعھالنھضویة اللیبرالیة الدیمقراطیة والتقدمیة  للرّواد
(مؤسس صحیفة االھرام) ومیخائیل نعیمھالطھطاوي واالفغاني والكواكبي ومحمد عبده وسلیم تقال

عازوري وقسطنطین زریق وساطعوناصیف الیازجي وإبراھیم الیازجي وزكي األرسوزي ونجیب
البستاني وأحمد الشدیاق ولطفيالحصري ومحمد عزة دروزة ویعقوب صّروف وفارس نمر وبطرس

وفرح انطون وأحمد امین وطھ حسینالسید وقاسم أمین وسالمھ موسى وشبلي شمیل وطلعت حرب
النشاشیبي وادیب اسحق والشیخ علي عبدوجورجي زیدان واسماعیل مظھر وخلیل السكاكیني واسعاف

الفاسي وفرحات الدراجي اللیشاني ، وابنالّرازق ، ومن بالد المغرب : أبو القاسم بن َحلّوش وأحمد
عبد القادر الیاجوري والسعید علیليبادیس وباعزیز بن عمر الزواوي والطاھر بن عاشور والشیخ

العملیة النھضویة في االنتشار على الرغم منالیجري والھادي َزّروقي وعّالل الفاسي ، واستمرت تلك
النھضویةاالفكارلكافھنقیضمجتمعيسیاسياطارفي1928عامالمسلمیناالخوانحركھتأسیس

الثوریة ضد الملك واالستعمار وضد رموزسالفة الذكر ثم جاءت ثوره یولیو حاملھ للعدید من المواقف
االقطاع .

خالل القائد الراحل جمال عبد الناصر خصوصاً إال أّن ثوره یولیو تفّردت عبر قیادتھا عموماً ، ومن
للدیمقراطیة ولمجمل االفكار التعددیةفي تطبیق رؤاھا وبرامجھا الوطنیة بصوره أحادیھ نقیضھ

ان سنوات ثوره یولیو حتى ھزیمھ حزیران كانتالسیاسیة بمختلف اطیافھا الیمینیة والیساریة ، ما یعني
سبباً رئیساً في الھزیمة ، الى جانب ضعفتفتقد للدیمقراطیة السیاسیة والمجتمعیة االمر الذي شكل

والسیاسي واستمرار مظاھر الفقر فيتطبیق مشاریع التنمیة المجتمعیة وھشاشة التطور االقتصادي
وتزاید مظاھر االستبداد والفساد ، واستشراءأوساط العمال والفالحین ، واستمرار قمع القوى الیساریة

االنقالبیة الفاشلة إلسقاط نظام عبد الناصر ،ھیمنة البیروقراطیة العسكریة واجھزتھا األمنیة ومحاولتھا
الصھیوني والحكام العرب الرجعیین ضدهالذي صمد على الرغم من استمرار تآمر التحالف االمبریالي

الىوصوالاكتوبرحرببعداالنفتاحمرحلھبدایةثمومن،1970أیلول28فيوفاتھلحظھحتى
اوضاع التبعیة واالستبداد في مجمل البلدانمعاھده كامب دیفید التي فتحت االبواب مشرعھ امام تزاید

الرسمیة الھابطة ضد القضیة الفلسطینیة وقواھاالعربیة ، ومن ثم تزاید التراجعات والمواقف العربیة
والرجعیھ وتحالفاتھا مع النظام االمبریاليالثوریة من ناحیھ ، و تزاید انتشار القوى الكومبرادوریھ

حساب القضیة الفلسطینیة من جھة ثانیھ ،العالمي على حساب قضایا الجماھیر الشعبیة من جھھ ، وعلى
من التراجع واالنھیار غیر مسبوقھ فيحیث شھدت مجمل البلدان العربیة في المشرق والمغرب حالھ

نتائج الھزیمة واالنھیارات السیاسیةكل تاریخھا الحدیث والمعاصر ، وذلك عبر تفاقم تراكمات
.اللحظةحتى1979دیفیدكامبمنذالكومبرادورأنظمةفيالمتصلةوالمجتمعیة
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العربيالوطنبلدانباتت67حزیرانمنالخامسھزیمھعلىوالخمسینالرابعةالذكرىفيواالن
، وصارت الذكرى- منذ ذلك التاریخ الىمجرد رقم أو كّم ، أو عدد حسابي ال یحسب لھ أحداً حساباً
واالستغالل والتطبیع ، بعد أن فقد معظم حكامیومنا ھذا – مناسبة لتكریس الخضوع والتبعیة واالستبداد
مصالحھم وتراكم ثرواتھم التي تنزف دماً مناألنظمة وعیھم الوطني واستباحوا وعیھم القومي لحساب

فكلھم في االستبداد واالستغالل والفسادكل مساماتھا، ال فرق بین نظام ملكي أو أمیري أو جمھوري
وتراكم الثروات سواء .

من أسلحتنا اإلستراتیجیة، بعد أن أصبحتفقد دخلنا إلى ھذا القرن ، الحادي والعشرین ، مجردین
في خدمة مصالح العدو اإلمبریالي وركیزتھأنظمتنا في المشھد السیاسي الدولي الراھن مجرد أدوات
األنظمة تعرف لنفسھا خطراً معیناً سوى"إسرائیل" في بالدنا، وفي ظل ھذا الخضوع لم تعد ھذه
باتت تدرك أن العدو الرابض في أوضاعھاشعوبھا عموماً والجماھیر الشعبیة الفقیرة خصوصاً التي

الداخلیة اشد خطراً من العدو الخارجي .

بعد أربعة وخمسین عاماً من ھزیمة حزیران،على أي حال ، كثیرة ھي األسئلة واإلشكالیات المثارة
المستویات سیاسیاً وفكریاً واقتصادیاً واجتماعیاًأسئلة كبرى، مقلقة وعمیقة، جادة وشاملة، وعلى مختلف

المحوري الكبیر :لماذا ھزمنا؟ ولماذا وصلنا إلىوثقافیاً وعسكریاً وأمنیاً، ولعل أخطرھا وأھمھا السؤال
ما وصلنا إلیھ؟

الطبقیة واألمنیة التي أسست وراكمتالجواب باختصار مكثف ، یكمن في األنظمة العربیة وأجھزتھا
والتخلف االجتماعي واالقتصادي،حالة عمیقة من مظاھر ومؤشرات التبعیة والفساد واالستبداد
والقمع اإلجرامي لحساب مصالح حكامھاواستغالل ثروات شعوبھا ، بمثل ما كرست كل وسائل القھر

"مالذھم اآلمن" وخضعوا لشروطھاللذین –في معظمھم- وجدوا في التحالف االمبریالي الصھیوني
الحركة الصھیونیة ودولتھا بعدومقتضیاتھ، على حساب أماني وتطلعات شعوبھم ، حیث استطاعت

ظلفياألھدافمنالعدیدتحققأنحزیران،ھزیمةعلىعاماً)54(وبعدالنكبة،علىعاماً)73(
التحالف االستراتیجي بینھا وبین الوالیات المتحدة األمریكیة.

والسیاسي األمریكي على وجھ الخصوص،فلقد تمكنت دولة العدو اإلسرائیلي، ومن خالل الدعم المادي
األوسط، كما أصبح الوضع العربي الرسميمن أن تتحول الیوم إلى دولة إمبریالیة صغرى في الشرق

عبئاً ثقیالً على كاھلھ یسعى إلى الخالص منھ طالمافي حالة ینظر فیھا إلى القضیة الفلسطینیة باعتبارھا
(البیروقراطیة والكومبرادوریة).كان في ذلك ضمانة لمصالح النظام الحاكم وشرائحھ الطبقیة

وجعلت المنتصر أكثر انتصاراً، والمھزوملقد ألغت ھزیمة حزیران / یونیو مبدأ: التحدي واالستجابة،
حروبھم الصغیرة، لیبرھنوا أنھم یخوضونأكثر ھزیمة ، ولھذا -كما یقول فیصل دراج- اخترع العرب
كان ھناك الخالف السوري - العراقي.الحرب ولم یغادروا أرضھا ، فعالوة على الحرب اللبنانیة،
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والخالف المصري - اللیبي، وحروب السودان ، والخالف الجزائري - المغربي، و"حروب المخیمات
الفلسطینیة في لبنان".

المراجعات ُبنیت على أن سبب الھزیمةلم تكن المراجعة للھزیمة الحزیرانیة بمستوى الحدث: معظم
ھي ھزیمة لبنیة كاملة: سیاسیة - عسكریة -مرتبط بالمسائل العسكریة، ولم تبَن الرؤیة على أن الھزیمة

إلى «النكسة». األمر الذي أنتج، بلغةاقتصادیة - اجتماعیة – ثقافیة ، من ھنا جرى تقلیص «الھزیمة»
وحید ال یخاف إال من شعبھ، وعلى شعبھعلماء السیاسة "أنظمة الخوف"، التي یقف على رأسھا مرجع

أن "تحارب" السیاسة وحریة األحزابأن یرھبھ وأن یخاف منھ، وكان على ھذه "األنظمة االستثنائیة"
في لحظة أولى، ھزیمة لألنظمة العربیة،السیاسیة وحریة القول، فقد شّكلت حرب حزیران / یونیو،

باإلحباط واألحكام العرفیة، ذلك بأن فيومّثلت، في لحظة تالیة، ھزیمة للشعوب العربیة ، المحاصرة
-كما یضیف د.فیصل دراج- الى قوىالھزیمة انتصارات لألنظمة التي قاتلت ولم تقاتل ، وتحولت
جدیدة"، في نھایة ثمانینیات القرن الماضي،رجعیة جدیدة ، ولھذا بدا حدیث البعض عن "نھضة عربیة

العسكریة واالقتصادیة والثقافیةمثیراً للسخریة، إذ ال یمكن استنھاض مجتمع انھارت مؤسساتھ
مع بقاء األنظمة المھزومة التي لموالقضائیة ونشرت سلطتھ الخوف واإلحباط وتفاقمت واستمرت

"لألمة العربیة" في تعاملھا مع الھزیمة، ماتعترف باالزمة او بالھزیمة ، وبالتالي فإن الوضع الشاذ
أن الھزیمة تستنھض اإلرادة القومیةیعارض دروس التاریخ واجتھادات المؤرخین : فمن المفترض
قبل الھزیمة وبعدھا".الجماعیة، وھو أمر لم یتحقق، بسبب انھیار المشروع القومي،

النظمتفككمشھدعنوانھاكلھ،العربيالوطنفيجدیدةلمرحلة67/حزیران/5ھزیمةأسستلقد
جمال عبد الناصر، ومن ثم بدایة عصر االنفتاحالوطنیة التقدمیة، والذي تجلى بعد رحیل القائد الوطني

الرأسمالي بصورة غیر مسبوقة.وانھیار المشروع القومي، وتكریس التبعیة والخضوع للغرب

الدیني عموماً وحركة اإلخوان المسلمینوفي مثل ھذا المناخ، كان من الطبیعي أن یجدد التیار
للعدید من قادة اإلخوان المسلمین،خصوصاً، نشاطھما بعد ھزیمة حزیران التي كانت مصدر ارتیاح

تضافر مجموعة من العوامل السیاسیةوفي الواقع، فان عودة جماعات اإلسالم السیاسي، كان نتیجة
سیادة مظاھر االستبداد وافتقاد الحریات قبلواالقتصادیة واالجتماعیة والفكریة، ومن بین ھذه العوامل،
االستقطاب االجتماعي، وانتشار الفساد،ھزیمة حزیران وما بعدھا، وتعثر مشاریع التنمیة، وتنامي
وتنامي الشعور باإلحباط والیأس في صفوفوتوسع مساحات الفقر وتفاقم البطالة وتراجع فرص العمل،

الجماھیر الشعبیة.

المناخخلقتالدیمقراطي،القوميالتحررلمرحلةالنھایةبدایة1967حزیرانھزیمةكانتولذلك
االجتماعیة الطبقیة القدیمة والمستحدثة،العام، والمقومات الالزمة إلعادة إحیاء التشكیالت والتكوینات

السیاسیة العربیة الرسمیة التي تولتبصور وأشكال معاصرة، تتوافق مع شروط االنفتاح والتحالفات
في بالدنا.قیادتھا أو توجیھھا األنظمة األكثر رجعیة وتخلفاً وتبعیة
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إن الوضع الراھن ، الذي تعیشھ شعوبنا العربیة ، لم یكن ممكناً تحققھ بعیداً عن عوامل التفكك و
و،1961أیلولو سوریا فيمصربینالعربیةالوحدةانھیارمنذالتراكمفيبدأتالھبوط التي

أنلدرجة،الیومإلى1979دیفیدكامببعدامتدتوتعمقتو،1967حزیرانھزیمةبعدتطورت
جماھیرنا -في كل بلداننا في المشرقالستة عقود الماضیة حملت معھا صوراً من التراجع لم تعرف

مما كان یتمتع بھ العدید من بلدان الوطن العربي فيوالمغرب- مثیالً لھا في كل تاریخھا الحدیث ، فبدالً
، تحول ھذا الوطن بدولھ العدیدة و سكانھالستینات من إمكانات للتحرر و النھوض الوطني و القومي

مسمیاتھا ویعج بالصراعات الطائفیةإلى رقم كبیر –یعج بحركات وجماعات االسالم السیاسي بمختلف
دولھ المفككة او الضعیفة- ، ال یحسب لھ حساب أوالدمویة واالثنیة وبالنزاعات الداخلیة و العداء بین

و حكوماتھ إلى أدوات للقوى المعادیة، فیمادور یذكر في المعادالت الدولیة ، و تحولت معظم أنظمتھ
، في إطار عام من التبعیة على تنوعأصبح ما تبقى منھا عاجزاً عن الحركة و الفعل و المواجھة

والثقافیة و السیكولوجیة ، من خالل النمودرجاتھا وأشكالھا السیاسیة و االقتصادیة و التكنولوجیة
بلداننا في المشرق والمغرب ، في ظروفالسرطاني للتحالف البیروقراطي والكمبرادوري في مجمل
و الیساریة قدرتھا –ألسباب ذاتیة وفقدت فیھا القوى و األحزاب الدیمقراطیة الوطنیة و القومیة

في التأثیر على الناس أو على األحداث منموضوعیة- على الحركة و النشاط و النمو، و تراجع دورھا
حولھا .

الصھیوني بصورة غیر مسبوقة، لم یستطعو في مقابل ھذا التراجع الرسمي العربي تتبدى ھیمنة العدو
الترویض األمریكي لألنظمة العربیةتحقیقھا في كل حروبھ السابقة مع العرب ، إلى جانب عملیات

لم تنجح في تغییر الموازین و المعاییر العسكریةالحاكمة، في السیاسة و االقتصاد و الفكر و الثقافة التي
فحسب ، بل نجحت في تغییر أسس ماو السیاسیة في الصراع العربي –الصھیوني لصالح إسرائیل

التعامل معھا اآلن على قاعدة أن یعترفیسمى بعملیة التفاوض او المھادنة إلى الدرجة التي یجري
العدو اإلسرائیلي بحقوق الشعب الفلسطیني ولیس العكس .

والسؤال ھنا .. أین یكمن الطریق إلى المستقبل ؟

معقوداً على الرؤیة الدیمقراطیة التقدمیةفي اإلجابة عن ھذا السؤال، أقول : لقد بات الرھان الیوم
واألحزاب والفصائل التقدمیة العربیة التي تعیشالعلمانیة في بالدنا، المرتبطة باستنھاض أوضاع القوى

أوضاعھا في اللحظة الراھنة للقیام بتحقیق وبلورةالیوم حالة من التفكك والتراجع والتأزم، وال تؤھلھا
ھذه الرؤیة في المدى المنظور.

في ھذه المرحلة، یتطلب من ھذه القوى تفعیللكن إیماننا بآفاق المستقبل الواعد لشعوبنا العربیة،
واالستجابة لمبرراتھا وأسانیدھاوإنضاج عوامل وأدوات التغییر الثوریة والدیمقراطیة الحدیثة،

الموضوعیة الملحة من قلب واقعنا الراھن.
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بالتالي فإن الخطوة األولى على طریق الخروج من األزمة في المرحلة الراھنة التي تجتازھا بلداننا
العربیة، تتمثل في العمل على إعادة تكوین الیسار وبناء القوى الشعبیة، وذلك في إطار عمل طویل

المشروع المجتمعي االشتراكيالنفس یطاول مستویات عدة "من تحدید األسس الفكریة، وسمات
للتقدم في االتجاه المرغوب ... والقوىالمطروح كھدف راھن وتاریخي، وتحدید المراحل اإلستراتیجیة

المعادیة لھ .االجتماعیة التي لھا مصلحة في انجاز المشروع والقوى

الراھن ھو حدیث عن ضرورة حتمیة فيإّن الحدیث عن كسر وتجاوز نظام اإللحاق أو التبعیة والتخلف
األخرى في المشرق والمغرب من أكراد أوالمستقبل المنظور لشعوبنا العربیة ولكل الشعوب واالثنیات
التاریخیة والسیاسیة والمجتمعیة في التعبیرأمازیغ وغیر ذلك من القومیات التي تملك الحق بكل ابعاده

بالضبط أشیر الى أن المجتمعات المغاربیة سواءعن ھویتھا الوطنیة وثقافتھا التاریخیة المتمیزة ، وھنا
تتمیز بأن كل منھا مجتمع ذو ھویھ وحضارةفي المغرب او الجزائر وتونس و لیبیا وموریتانیا ..الخ

من ناحیھ ، ومن الخطأ ایضا الحدیث عنھاامازیغیھ عربیھ اسالمیھ كھویھ جامعھ من الخطأ تجاوزھا
الفكري عموما والیساري الماركسيكھویھ مطلقھ ومغلقھ على ذاتھا ، بل بالعكس ، إن التعدد

الجماھیر الشعبیة العربیة اوالدیمقراطي خصوصا كفیل من خالل التحلیل الموضوعي لمصالح
وتوفیر االسس والمقومات السیاسیة والمجتمعیةاألمازیغیة بجسر الفجوات بین العروبة واألمازیغیة ،

الشوفینیھ بینھما.الكفیلة بتجاوز كافھ الصراعات والتناقضات اإلثنیة والقومیھ

العنصریھ واالنفصالیة بین االمازیغ والعرباذ ال مصلحھ للجماھیر الشعبیة الفقیرة في إثارة النزاعات
والرأسمالیة التابعة في األنظمة الحاكمة، او بین أیة قومیة أخرى في بالدنا ، حیث ان القوى الرجعیة
في اثاره النزعات العنصریھ األمازیغیة اوبالتنسیق مع القوى اإلمبریالیة ھي بالضبط صاحبھ المصلحة
العروبي الراحل محمد عابد الجابري ، كماالعربیة ، فاألمازیغي عربي بثقافتھ حسب المفكر االمازیغي

ودورھا التاریخي الجامع من خالل التزاوجان العربي ال یمكنھ تجاوز الحضارة األمازیغیة العربیة
بمنالجابريیقولكماھناكوبالتالي،عام1400مناكثرطوالالمشتركةوالحیاهواالختالط َتَعرَّ

غ وال وجود للنقاء ، ما یعني توّفر اإلمكانیة الموضوعیة والذاتیة في الحیاة السیاسیةوھناك من َتمزَّ
الدیمقراطیة والنھضة والتقدم اإلنساني ، ومنوالمجتمعیة المشتركة راھناً ومستقبالً وفق قواعد وأسس

التي یمكن أن تلتحم في اطار جامع ومشتركمنطلق مقتضیات المصلحة العربیة واألمازیغیة المشتركة
بعیداً عن اي نزعھ عنصریھ او متعصبھ.

رجل الدین التنویري والمناضل السیاسي ضدمثالنا على ذلك العدید من النخب االمازیغیة من أبرزھم
االمازیغي الشھید المھدي بن بركة والرئیساالستعمار الفرنسي ابن بادیس، والمناضل الوطني والقومي

والمناضل التقدمي ابراھام السرفاتيالراحل ھواري بومدین والرئیس الراحل عبد العزیز بوتفلیقھ
استطاع ان یقدم لنا مثالً ُیحتذى ضمن ھذا البعدوالمفكر االمازیغي المغاربي محمد عابد الجابري الذي

مغرب الوطن العربي ومشرقھ وفق مفاھیمالمجتمعي التوحیدي الجامع على طریق النھوض لشعوبنا في
أرى فیھا مدخالً وحیداً ألي حدیث عن التعایشوأسس الدیمقراطیة والتقدم الحداثي واالشتراكیة التي

عن اي نزاعات او اشكالیات من ناحیھ ، وبماالمشترك بین كافھ االعراق والعصبیات واالثنیات بعیداً
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یحفظ ویحترم حق الجمیع في التعبیر عن وجودھم الذاتي وثقافتھم وخصائصھم بكل حریھ من ناحیھ
خالل االشتراكیة، ولكن ھذه الضرورة ستكونثانیھ ، إذ ال حل ألوضاع مجتمعاتنا بكل تنوعھا إال من

تفرضھا علینا العولمة األمریكیة وحلیفھاضرباً من الوھم إذا لم نمتلك وضوح الرؤیا للمخاطر التي
االسرائیلي والرجعي العربي في بالدنا.

وعولمة االستسالم، وھي دعوة إلىمن ھنا فإن الدعوة إلى مقاومة المشروع االمبریالي الصھیوني
في بالدنا واسقاطھا ، تمثل أحد أبرز عناوینتفعیل النضال السیاسي والطبقي ضد أنظمة الكومبرادور

وأدواتھ في بالدنا، من أجل التحررالصراع العربي الراھن ضد التحالف األمریكي الصھیوني
مدركین أن أحد أھم شروط ھذا التحدي العربيوالدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة بآفاقھا االشتراكیة،

الحزب الثوري الحامل للفكر الماركسي فيلھذه الظاھرة ھو امتالك عناصر ومقومات العامل الذاتي،
صیرورتھ المتجددة، وبمنھجیھ نقدیة، للفكر والواقع معاً.

أحد أھم جوانبھا ، تكریس وتعمیق الھویة الفكریةإن الدعوة لاللتزام بھذه الرؤیة وآلیاتھا تستھدف، في
وخالقة وواعیة، لتسھم بدورھا الطلیعيالماركسیة المتجددة في بنیة القوى الیساریة، بصورة جدلیة
في الطبقات االجتماعیة الكادحة والفقیرة،المأمول في وقف حالة اإلحباط والیأس التي تستشري اآلن

السیاسیة العربیة الیوم حالة استقطاب غیربسبب توحش أسالیب القمع واالستغالل حیث تتصدر الساحة
المغرب ، عبر مجموعتان تختلفان شكالً رغممسبوقة في التاریخ المعاصر لبالدنا في المشرق كما في

تحت لواء السلطة أو أنظمة الحكم،جوھرھما الكومبرادوري الواحد : مجموعة الرأسمالیین المنضوین
حركات االسالم السیاسي . أي أن مجتمعاتناومجموعة الرأسمالیین المنضوین أو المتنفذین في قیادة

(عبر برنامجین: الیمین "العلماني"، والیمینوساحاتھا السیاسیة مسیطر علیھا عملیاً من جانب قوة واحدة
بالتحالف مع البیروقراطیة الحاكمة وكالھماالدیني) وھى الرأسمالیة التابعة ، الطفیلیة والكومبرادوریة
كما أن كل منھما ال یتناقض في الجوھر معمحكومان –بھذه الدرجة أو تلك- لقاعدة التبعیة والتخلف،

اإلمبریالیة والنظام الرأسمالي.

متسقا -كما یؤكد المفكر الماركسي الشھید مھديما یعني بوضوح: ان العداء لالمبریالیة ال یكون بالفعل
العداء بالذات ، ففي حقل عالقتھا العضویة بازمةعامل - اال بما ھو عداء للراسمالیة، ومن حیث ھو ھذا

الراسمالي نفسھ، تتحدد حركة التحرراالمبریالیة، من حیث ھي، بالدرجة االولى، أزمة نمط االنتاج
العملیة الثوریة العالمیة، فال سبیل الى تحررالوطني في ذلك الشكل التاریخي الذي یجعل منھا جزءا من

البنیویة بھا ھو بالضرورة تحویل لعالقات االنتاجوطني فعلي من االمبریالیة اال بقطع العالقة التبعیة
الرأسمالي العالمي. بھذا المعنى وجب القول انالرأسمالیة القائمة في ارتباطھا التبعي بنظام االنتاج

أعني في المجتمعات الكولونیالیة، ھي ھيسیرورة التحرر الوطني في المجتمعات التي كانت مستعمرة،
سیرورة االنتقال الثوري الى االشتراكیة".

في المشرق والمغرب – عبر قواھاوھنا بالضبط تتجلى أھمیة مجابھة شعوبنا وجماھیرنا الشعبیة
الماركسیة خصوصاً – لكل أشكال االضطھادوأحزابھا الوطنیة التقدمیة عموماً وأحزابھا الیساریة
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واالستغالل واالستبداد في بالدھا ، انطالقاً من وعیھا بضرورة مجابھة منطق العولمة وإزاحتھ
فیھا، ومجابھة منطق التبعیة  والرأسمالیةواستبدالھ بمنطق االنتماء لألرض والشعب المتجذر تاریخیا

منطق البرجوازیة الكومبرادوریة والطفیلیةبقیم الدیمقراطیة والتحرر الوطني واالشتراكیة، ومجابھة
وفق منطق العقل التاریخي العلمي، وأن نسعى إلىبمنطق الطبقة العاملة وقیم اإلنتاج التنموي المستقل،

السمات األساسیة لثقافة التنویر والحداثةصیاغة رؤیة ثوریة اشتراكیة دیمقراطیة، تقوم على استیعاب
إبداعیة واستكشافیة متواصلة في فضاء واسعاألوروبیة، و ما تضمنتھ من عقالنیة علمیة وروح نقدیة

من الحریة والدیمقراطیة.

النظام الدیمقراطي الخالي من كل اشكالان النضال من اجل اسقاط رؤوس وانظمة االستبداد وبناء
ومظاھر التبعیة للنظام االمبریالي وحلیفھاالستغالل، ھو في نفس اللحظة نضال من اجل الغاء عالقات
مجدداً السؤال التقلیدي : ما العمل؟ ... ماالصھیوني، وإذا كان األمر كذلك، فان من واجبنا أن نطرح

ھي العملیة النقیض لذلك كلھ؟

، سیاسیاً وفكریاً وتنظیمیاً ، من قبل أحزابإن اإلجابة عن ھذا السؤال مرھونة بصحوة حقیقیة نشطة
على الرغم من ادراكنا للطبیعة المركبةوحركات الیسار في بالدنا في كل ارجاء المشرق والمغرب،
احزاب وحركات یساریة ماركسیة ثوریةوالمعقدة ألزمة ھذه األحزاب، ومرھونة أیضاً بتبلور والدة

النضال الحقیقي السیاسي الدیمقراطي والجماھیريقادرة على التقاط ھذه اللحظة، ومن ثم االلتزام بعملیة
جماھیرنا الشعبیة، وخاصة إسقاط رؤوسمن منظور طبقي، من أجل تحقیق األھداف التي تتطلع الیھا

النظام االشتراكي الدیمقراطي الجدید .وأنظمة التبعیة واالستبداد والتخلف واالستغالل، وتأسیس

الثوریة ، تحدیاً كبیراً ، سیحدد مصیرھالذلك فإن قوى وأحزاب الیسار العربي ، تواجھ في ھذه اللحظة
أو التقلیدیة القدیمة ، أو بالنسبة للحركاتووجودھا ومستقبلھا ، سواء بالنسبة للقوى واألحزاب التاریخیة

واألحزاب الماركسیة التي یمكن أن تولد الیوم أو غداً.

الثوري الذاتي، في مجمل أحزاب الیسار فيفي ھذا الجانب البد من اإلقرار بأن عوامل االستنھاض
غیر مؤھلة –حتى اللحظة- لھذه المجابھة،بالدنا ، باتت الیوم في حالة شدیدة من الضعف والتراجع،

فیھا، وعندئذ ال مجال للحدیث عن أيمما وفر بالتالي فرص تراكم عوامل األزمة البنیویة الشاملة
صحوة أو استنھاض إذا ما استمرت تلك األزمة البنیویة.

یجب أن یبدأ أوال عبر المراجعة النقدیةلذلك ، فإن رسم أو وضع تصور لمغادرة األزمة وتجاوزھا،
والمطلبي ، طوال العقود الستةلكل مكونات الخطاب السیاسي وآلیات العمل التنظیمي والكفاحي

، نظرا ألولویتھا كحلقة مركزیة توفرالماضیة، -شرط وضوح الھویة الفكریة الماركسیة ومنھجھا-
والسیاسیة والكفاحیة والمجتمعیة) بصورةاألرضیة التي تـنبنى علیھا الحلقات األخرى (التنظیمیة

العربي یتحدد –بصورة رئیسیة- فيموضوعیة ومنضبطة، إذ أن المفصل األساسي في أزمة الیسار
بلورة الرؤیة الفكریة لتشخیص واقعالعجز الفكري أو ضعف الوعي بالنظریة، ومن ثم العجز عن

24



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

������)( ���� ����������)٥٣(���� �� ���/� ��
��� ��٢٠٢١

مجتمعاتھ وصیاغة البرنامج الدیمقراطي البدیل، األمر الذي یتطلب خطوات استنھاضیة عاجلة لخروج
ھذه األحزاب من أزماتھا قبل فوات األوان .

بالعامل الذاتي كعقل جمعي ، تتطلب توفیرإن نقطة البدء لعملیة التصدي للوضع المأزوم ، و االرتقاء
من اعضاء ھذا الحزب أو ذاك ، في كلعنصر الوحدة الجدلیة بین الوعي و الممارسة لدى كل عضو

وأننا نعیش الیوم ، أمام نتیجة مفزعة تتجلىما یرتبط بمفھوم الحزب و دوره ووظیفتھ و آلیاتھ، خاصة
وأحزاب الیسار الماركسي العربي من ناحیةفي ھذه الھوة المتزایدة االتساع بین الجماھیر من ناحیة
الذاتي البنَّاء.ثانیة، وھنا تتبدى الحاجة إلى إثارة وتفعیل عملیة النقد

الحوار والبحث ، -بكثیر من الھدوء والتدرجوعلى ھذا األساس ، فإنني أدعو إلى البدء في تفعیل عملیة
والماركسیة ، حول كل القضایا السیاسیةوالعمق- بھدف ایجاد آلیة حوار فكري من على ارضیة الحداثة

، بما یخدم ویعزز الدور الطلیعي -الراھنواالقتصادیة والمجتمعیة الوطنیة واالثنیة والقومیة واالنسانیة
الصعوبات والتعقیدات السیاسیة والطبقیة فيوالمستقبلي- لقوى الیسار الماركسي في بالدنا، رغم كل

الصھیونیة االمبریالیة على شعوبنا منمجتمعاتنا، ورغم كل المعوقات التي تفرضھا الھجمة العدوانیة
اللیبرالیة الھابطة تجاه ضروراتجھة ، وما یعتري ھذه المرحلة من ادعاءات القوى االنتھازیة

الماركسیة وراھنیتھا من الجھة األخرى...

االستنھاض الذاتي للخروج من أزماتھا،األمر الذي یفرض على قوى الیسار الماركسي أن تبدأ بعملیة
المشرق والمغرب أوالً ، عبر برامج سیاسیةواثبات وجودھا ودورھا في اوساط جماھیرھا في كل بلدان

، بما یمھد إلى الخطوة الثانیة التيومجتمعیة تستجیب لمنطلقات الثورة الوطنیة التحرریة الدیمقراطیة
والسیاسیة والتنظیمیة من أجل إعادةتتجلى في البدء بعملیة حواریة تستھدف وضع التصورات الفكریة

في بالدنا ، التي یجب أن تظل ھدفاً استراتیجیاًبناء الحركة الماركسیة الثوریة الجامعة لكل قوى الیسار
من أن بلورة وتنشیط ھذه الحركة، سیوفر اداةلكل احزاب وفصائل ومثقفي الیسار في بالدنا ، انطالقاً
التاریخي في الدعوة الى بلورة أممیة خامسةورافعة نھضویة دیمقراطیة تقدمیة وثوریة تسھم بدورھا

واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةعلى المستوى العالمي من ناحیة ، وفي تجاوز األوضاع السیاسیة
الدیمقراطیة والمشروع النھضوي على طریقالتابعة والمتخلفة والمأزومة صوب تحقیق مھمات الثورة

بناء المجتمع االشتراكي من ناحیة ثانیة .

الثوري الدیمقراطي في بلدانناإن الحاجة الموضوعیة الستنھاض فصائل وأحزاب الیسار الماركسي
الراھنة المحكومة بكل عوامل التبعیةورص صفوفھا وتقویة بنیانھا، تبرز كضرورة ملحة في الظروف

الخارجیة، والھبوط السیاسي والتراجعوالتخلف والصراع الطائفي والمذھبي او االثني والھیمنة
القلق واإلحباط، التي باتت تشكل مساحة واسعةاالقتصادي واالجتماعي واالفقار الداخلي مع كل مظاھر
الحاجة الملحة لنھضة الیسار تزداد إلحاحاً فيفي الذھنیة الشعبیة في كل مجتمعاتنا، وبالتالي فإن ھذه

ونوعیة في قلب الحراكات واالرھاصاتالظروف الراھنة التي تتطلب من قوى الیسار مشاركة فعالة
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الثوریة الشعبیة وقیادتھا وتوجیھھا صوب استمرار النضال لتحقیق أھداف الثورة الوطنیة الشعبیة
الدیمقراطیة، وتجاوز قوى الیمین العلماني والدیني .

بعملیة تفعیل النضال السیاسي والطبقيلذلك فإن التحدي الكبیر الذي یواجھنا الیوم یجب أن یبدأ
والفساد في بالدنا، وذلك انطالقاً منوتوجیھھ صوب تغییر سیاسي ثوري یحطم أنظمة التبعیة واالستبداد

واتساع الھیمنة االمبریالیة على مقدراتوعینا بأن ھذه األنظمة شكلت األساس الرئیسي في تزاید
تزاید انتشار عملیة التطبیع واالعترافوثروات شعوبنا العربیة، كما شكلت األساس الرئیسي في

بشرعیة الوجود الصھیوني الغاصب في بالدنا .

لتعزیز واستنھاض النضال الثوري فيوبالتالي البد من توفیر كل المقومات والعناصر المطلوبة
للخالص من كل معانیاتھا ومن كل أشكالمجتمعاتنا، تجسیداً لشوق الجماھیر وتطلعاتھا وأمانیھا

جماھیر العمال وكل الكادحین- فياضطھادھا، بما یضمن مشاركة جمیع القوى االجتماعیة –خاصة
المركزي، وفكرتھا التوحیدیة وفق منظورتحدید خیاراتھا واتجاھات تطورھا تجسیداً إلرادتھا وھدفھا

الثورة الوطنیة الدیمقراطیة بآفاقھا االشتراكیة.

الھزیمة:علىعاما54ًبعدالصھیونيالعدومعوالصراعالفلسطینیةالمسألة

بالدنا عموما والفلسطینیة خصوصا ، أن تعیدأعتقد أن المھمة العاجلة أمام حركات وفصائل الیسار في
، الوطنیة/القومیة ببعدیھا السیاسي والمجتمعي،النظر في الرؤیة اإلستراتیجیة التحرریة الدیمقراطیة
الصھیونیة، ودورھا ووظیفتھا كمشروع إمبریالي الانطالقاً من إعادة إحیاء وتجدد الوعي بطبیعة الدولة

اإلمبریالیة على مقدرات بلداننایستھدف فلسطین فحسب، بل یستھدف –بنفس الدرجة- ضمان السیطرة
قوى الیسار الماركسي في بالدنا، وفيواحتجاز تطورھا، وبالتالي یجب أن تتأسس الرؤیة لدى كافة

من خارجھ، فالدولة الصھیونیة ھي مركز ثقلالمقدمة الیسار الثوري الفلسطیني، انطالقاً من ذلك ولیس
حاسم الستمرار السیطرة االمبریالیة، وضمانالوجود االمبریالي في مشرق بلداننا ومغربھا، ووجودھا

استمرار التجزئة والتخلف.

الرؤیة التقدمیة الدیمقراطیة األشمل، التيلھذا كان ضروریاً أن یعاد طرح الرؤیة الوطنیة من قلب
البیروقراطیة والكومبرادوریة والرجعیة،تنطلق من فھم عمیق للمشروع االمبریالي الصھیوني وأدواتھ

ضوء ھذه الرؤیة ، وال شك في أن ھذهمن أجل أن یعاد تأسیس نضالنا الوطني والدیمقراطي على
الیسار الثوري الفلسطیني المناضل من اجلالمھمة ھي أوالً مھمة الماركسیین في بلداننا، وفي طلیعتھم

استرداد الحقوق التاریخیة على ارض وطنھ فلسطین .

كما ھو، مھما طال واستمر الحدیث عنوالى أن تتوافر ھذه الشروط تدریجیا سوف یستمر الصراع
األمریكیة، فلن یكون في ذلك سوىالتفاوض من اجل ما یسمى حل الدولتین وفق الشروط اإلسرائیلیة

مقدرات الشعوب العربیة واستمرار احتجازتكریسا للھیمنة والسیطرة األمریكیة اإلسرائیلیة على
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تطورھا واستتباعھا وتخلفھا ، لضمان استیالء التحالف االمبریالي/الصھیوني على ثروات بلداننا ومجمل
فائض القیمة لثروات شعوبنا .

ھو حدیث یستدعي-على األقل نظریاً في ھذهوبالتالي فإن حدیثي عن حل الدولة الدیمقراطیة العلمانیة
في الخطاب السیاسي وصوالً إلىالمرحلة- استنفار كل طاقات الیسار من أجل إعادة النظر

والمستقبل، األمر الذي یستدعي حواراًخطاب/برنامج یستجیب لمعطیات وضرورات المرحلة الراھنة
لتحقیق ھذه الغایة، لیبدأ مرحلة جدیدة في نضالھجاداً ومعمقاً بین أطراف الیسار الماركسي في بلداننا

، كفكرة مركزیة توحیدیة تلتف حولھامن اجل إعادة تأسیس المشروع التحرري الدیمقراطي النھضوي
وكل الكادحین والفقراء والمضطھدین والُمسَتَغلینالجماھیر الشعبیة، وفي الطلیعة منھا الطبقة العاملة

الذین سیمثلون روح ھذه النھضة وقیادتھا وأدواتھا .

أجل تحقیق ھدف إقامة دولة فلسطین الدیمقراطیةمن ناحیة ثانیة ال بد لي من التأكید على أن النضال من
وھذه القضیة قد یفترض البعض محقا أو بدون وجھالعلمانیة لكل سكانھا ، كفیل بحل المسألة الیھودیة،

موقفاً طوباویاً بقدر ما ھو حلم ثوري تتوافرحق بأنھ موقف طوباوي ، فإنني أقول بوضوح أن ھذا لیس
في المشرق والمغرب عموما، وفي أوساطمقوماتھ وإمكاناتھ في نسیج مجتمعنا الفلسطیني ومجتمعاتنا

الصغیرة الثوریة التي تتطلع بشوقالشرائح المضطھدة من العمال والفالحین وشرائح البورجوازیة
لشعوبنا.

وأكراد وأمازیغ وغیر ذلك من التنوع االثنيأخیراً، إننا -كفصائل وأحزاب یساریة ماركسیة ثوریة عرباً
الصھیوني ، أو في نضالنا وصراعنافي بالدنا - سواء في نضالنا التحرري ضد التحالف االمبریالي

بحاجة ماسة إلى مھماز یتقدم بھا نحو الحداثةالطبقي الدیمقراطي االجتماعي الداخلي، فإن مجتمعاتنا
الفرد والمواطنة والدیمقراطیة والعلمانیة والعدالةبكل مفرداتھا ومفاھیمھا العقالنیة المتمثلة في حریة

أن ندخل الحداثة ونحن عراه، متخلفیناالجتماعیة ، وھي وجوه لعملة واحدة ، وبدون ذلك لن نستطیع
أو اثنیة طبقیة ، رجعیة شوفینیھ إلىوتابعین ومھزومین یحكمنا المیت (عصبیات وصراعات طائفیة

أكثر من الحي (النھوض الوطنيجانب شیوخ قبائل وامراء وملوك عمالء ورؤساء مستبدین)
من المستقبل...فما ھي قیمة الحیاة والوجودالدیمقراطي)، ففي مثل ھذه االوضاع یحكمنا الماضي أكثر

وعیھ وممارساتھ في سبیل مراكمةألي مثقف ماركسي دیمقراطي ان لم یكن مبرر وجوده تكریس
األبد لوالدة النظام الثوري االشتراكيعوامل الثورة على األموات والتحریض علیھم لدفنھم الى

الفقراء والجماھیر الشعبي.الدیمقراطي الجدید المعبر عن مصالح وتطلعت العمال والفالحین
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)١١(الذاكرةزوایامن

الدكتور جون نسطة

ألمانیاجمھوریةفيالموحداالشتراكيللحزبرسمیةبزیارةبرلینإلىحضر،1967العامنھایةفي
الشیوعي السوري. وكان من الطبیعي أن یلتقيالدیموقراطیة، الرفیق خالد بكداش األمین العام للحزب

مّنا الحضور إلى برلین، من كافة المحافظاتبنفس الوقت مع أعضاء المنظمة الحزبیة السوریة. فُطلب
وصلنا إلى ھناك أخبرنا الرفیق فایز الفواز، بأنفي ألمانیا الدیموقراطیة للقاء مع األمین العام. ولّما

األطباء طلبوا منھ الخلود إلى الراحة، لكنھالرفیق خالد مصاب بوعكة صحیة على شكل أنفلونزا، وأن
البرولیتاریا على دیكتاتوریة األطباء. وُطلبمصر مع ذلك على لقائھ معنا، وبھذا انتصرت دیكتاتوریة

إلى القاعة بالصف، وكان أمامي في الصفمّنا أن ال نكثر من األسئلة، حرصاً على صحتھ. دخلنا
جداً سمعنا صوت الرفیق خالد یجلجل فيصدیقي عون جبور، وقبل أن ندخل إلى القاعة بمسافة قصیرة

من أجراس أورشلیم القدس، وھذا وھو مریض،القاعة، فالتفت إلّي عون قائال، ما شاء هللا صوتھ أعلى
تشبھ المقاعد المدرسیة، وفوجئتفكیف سیكون صوتھ وھو معافى؟ المھم جلسنا على مقاعد خشبیة

یعرف من ھو محمود األطرش أوضح مابجلوس الرفیق الشیخ محمود األطرش إلى جانبي. ولمن ال
وتعلم في مدارسھا، وانتسب مبكراً إلىیلي: ھو ابن أبوین جزائریین ھاجرا إلى فلسطین حیث نشأ

القیادة األممیة للحركةالحزب الشیوعي الفلسطیني. ومن ھنا عمل ضمن صفوف "كومنتیرن"،
أیضاً، برعایة الحزب الشیوعي السوريالشیوعیة العالمیة التي كلفتھ مع نجاتي صدقي، الفلسطیني

المدرسةمنموسكومنبكداشخالدعودةعند1936العامحتىالحزب،تعریبعلىوعملاللبناني،
اللبنانیة بدقة وباألسماء. كان سبق ليالحزبیة. وكان محمود األطرش یعرف الساحة السیاسیة السوریة

باحتراملھواحتفظتفیصل.یوسفالرفیقمعلقائناعند"Sporthotel"فندٍقفيعلیھتعرفتأن
خاص.

الناشط بھ، وتحدث عن استشھاد أحدتكلم الرفیق خالد عن الوضع السیاسي السوري وعن دور الحزب
الفالحین في وجھ أصحاب األراضيالرفاق من الفالحین في الجزیرة السوریة دفاعاً عن حقوق

لھ صدى كبیر بین صفوف فالحي المنطقة، ماالزراعیة الكبار "اإلقطاعیین، وكیف أن استشھاده كان
أثرت في نفسي كثیرا، قال: "طبعاًجعل كثیرین منھم ینضمون إلى صفوف الحزب. وقال جملة مریبة

عن نفسھ، وكأنھا موضع شك.نحن لم نكن نرغب بمقتل رفیقنا"! قالھا بصیغة من یدافع

وعندما ھم بالخروج من القاعة، كان علیھ أنلم تطرح علیھ أسئلة كثیرة حسب توصیة الرفیق "فایز".
أن یصافحھ ویتحدث معھ ولو قلیالً، فما كانیمر بین صفوف مقاعدنا، فقام الرفیق محمود األطرش یرید
وتركھا. رأیت في عیني الرفیق "محمود"من الرفیق "خالد" إالّ أن تجاھلھ وأعطاه یده بسرعة خاطفة

مؤثراً للغایة.الحزن واألسى وخیبة األمل. وھذا ما ترك في نفسي انطباعا
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خرجنا من القاعة وتجّمعنا في ساحة المكان نتحدث عن انطباعنا عن ھذا اللقاء. فجاء إلي أحد الرفاق
وسألني بصوت منخفض، ألم تنتبھ إلى "الجاكیت" الذي كان یرتدیھ الرفیق خالد؟ قلت: "ال". قال: "إنھ

"إنھ جاكیت الشحادة". ثم قدم نحويجاكیت عتیق وكأنھ اشتراه من البالة"، سوق الثیاب المستعملة،
ویعرف موقفي النقدي اتجاھھ، وأراد أنالرفیق زیاد إدریس، وھو من محبي خالد بكداش المغالین،
بالرفیق خالد؟ فأجبت بصیغة التوریة:یحرجني أمام بقیة الرفاق، فسألني بصوت مرتفع ما رأیك
وفي العشیرة، شیخھا، وفي الجمع، اآلغا، وفي"الرفیق خالد في األسرة، رئیسھا، وفي القریة، مختارھا،

بما قلت.الحزب الشیوعي، الزعیم". فسكت على مضض، واكتفیت أنا

وبیتي، وأسرتي، وأھلي ووالدّي أبي وأمي.كنت وما أزال إلى الیوم، اعتبر الحزب الشیوعي داري،

لي صورة مغلوطة عن األب واالبن.ولكن مع األسف في ذلك الوقت، قیادتھ أبي وأمي، قّدما

أي:،1962الالعاممنالتاسعالشھرففيحیاتي.فيالعاطفيالجانبعنبالتحدثلنفسيأسمحواآلن
بكلیة الطب، للذھاب مع الطلبة األلمانفي الصف الثاني طب، تطوعت مع رفاقي "الشیوعیین السوریین
فیما كنت في المركز الثقافي للقریةإلى مساعدة الفالحین في قطاف البطاطا. وفي إحدى األمسیات،

تمیالن للخضرة، واسعتین بشكل ملفت،ألعب "البلیاردو"، الحظت فتاة جمیلة ذات عینین زرقاوین
مني واقتربت منھا، وسلمت فسلمت،تحدقان بي طویالً وبإعجاب واضح، فتبسمت وتبسمت واقتربت

مرة مع شاب ال یعرفھا وال تعرفھ. تركت لعبةفاذا بھا فتاة خجولة بریئة مرتبكة وكأنھا تتحدث ألول
الطب معي في ذات الصف، وأنھا من مدینة تقع"البلیاردو"، وبدأت بمحادثتھا، فعرفت منھا أنھا تدرس

عند سیدة ألمانیة في مدینة "الیبزغ" فيفي منطقة جبلیة على مقربة من حدود "تشیكوسالفیا"، وتسكن
سألتھا عن اسمھا، فقالت: "ھانیلوريغرفة استأجرتھا في شارع لیس بعیداً عن سكني في بیت الطلبة.

شرایتر".

قضیة اإلیمان با� من عدمھ، قالت: :إنھا ال تؤمنتناقشنا في تلك األمسیة طویالً حول أمور شتى، بینھا
العالم وتنظمھ على طریقة الفیلسوف األلمانيبا� الذي تقدمھ الكنیسة، ولكنھا تؤمن بقوة واعیة تقود

"ھیغل".

سبعة أعوام، إنسانة مثقفة تتقن عدة لغات:في واقع الحال كانت "ھانیلوري"، التي ستصبح زوجتي بعد
كّل مساء بعد انتھاء عملنا في الحقل."روسیة وانكلیزیة وتتكلم الفرنسیة". تتابعت حواراتنا

الدراسة في الیبزیغ. وكنا نتواعد على اللقاء مرةوعندما انتھت فترة عملنا ھناك، عدنا كلینا إلى مقاعد
عالقة دائمة، ولم أكن أفكر ابدأ بموضوعأو مرتین في االسبوع. لم یكن في ذھني بذلك الوقت، إقامة
أبلغتنا بقرار ُیمنع فیھ عضو الحزب بألمانیازواج مستقبلي، لسببین: األول وھو األھم، أن قیادة الحزب

ألمانیة، (بلغاریة أو ھنغاریة مثالً) تدرس أو تقیمالدیمقراطیة من الزواج بأجنبیة، ألمانیة كانت أو غیر
في ألمانیا.
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والسبب الثاني، شخصٌي یعتمد على واقع أنني ال أفضل الزواج من أجنبیة بدوافع وطنیة بحتة، وأخرى
للمتزوج من اجنبیة، فیھا مالمح الشكوكسیاسیة، ألنھ من المعلوم في ذلك الزمان، أن نظرة المجتمع
أن یتطور في مدارج العمل الحزبي، علیھ أنبانتسابھ للوطن، ومن جھة أخرى، من یرید من الشیوعیین

ال یكون متزوجاً من أجنبیة خاصة أوروبیة.

في الغالب نجلس ونتحدث سویة.كان رفاقي من األصدقاء المخلصین، قد تعرفوا علیھا، وكّنا

ذلك ألنھا انكبت على دراسة العربیة، وكانتوكانت لغتھا العربیة ونطقھا بتحسن وتطور من یوم آلخر،
القاھرة على الموجة القصیرة، وكانتتمضي ساعات طویلة في المساء واللیل وھي تستمع إلى إذاعة

األزمان.اإلذاعة العربیة الوحیدة التي تصل إلى ألمانیا في تلك

ومنھا الالتینیة أیضاً، تعزف بإتقان البیانو بإتقان،حین تعرفت علیھا كانت إضافة إلى اللغات التي تتقنھا،
تحمل وسام بطولة فیھا، وتجید لغةعن طریق معلم خاص یحضر إلى بیتھا، وتجید السباحة، بل

على اآللة الكاتبة، وتجید التزلج على الثلج،"االختزال"، حاصلة على شھادة قیادة سیارة، تجید الكتابة
رشیقة القوام، تتمتع بخلق سام وتواضعوتمارس ریاضات مختلفة. كانت إلى ذلك كلھ جمیلة الوجھ،

جم، ولھفة فّوارة.

بتعرفك على ھذه المرأة المالك، ولندفع ھذا كلھ أصدقائي كي یقولوا لي: "إنك محظوظ فوق العادة
الفرصة وتزوجھا، بل علیك أن تتزوجھا".تلقى بحیاتك امرأة مثلھا، وإنھا ظاھرة لن تتكرر، فاغتنم

وكنت أقول لھا: "ألنني أحبك ال أرغبمن جھتھا كانت مرتبطة بي بحب غیر معقول یفوق الوصف.
وأمامي خدمة العلم العسكریة لمدة سنتینأن أتزوجك، فطریقي صعب جداً مليء باألشواك في وطني،

والریف یا عزیزتي في بالدي، لیسونصف، دون دخل مادي یذكر، ثم أمامي خدمة الریف كطبیب،
ال یوجد شبكة میاه". فكانت تقول لي: "أناكریف ألمانیا، ففي أغلب القرى ال یوجد كھرباء، وأحیانا
مستعدة للعیش معك في أصعب الظروف وأشدھا ھوالً".
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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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