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االفتتاحیة:

التناقض الرئیسي في الوضع السوري الراھن
عند الماركسیین ھناك مقولة (التناقض الرئیسي) التي من خاللھا تتحدد مالمح المرحلة السیاسیة، وھي
تجیب على سؤالین رئیسیین طرحھما لینین: "من أین نبدأ؟" و"ماالعمل؟". وقد طور ماوتسي تونغ ھذه

السیاسيالواقععلىملموسبشكلوطبقھاالتناقض"،"فيالمعنونة:1937عاممحاضرتھفيالمقولة
المتحرك.

خالل األحد عشر عاماً من األزمة السوریة، اختلف السوریون المعارضون حول مسألة (التناقض
الرئیسي)، فبعضھم قال باسقاط النظام، وبعضھم قال بأن األولویة ھي ایقاف العنف السلطوي والعنف
المضاد المعارض،بینما قالت ھیئة التنسیق الوطنیة،والتي حزبنا ھو أحد األطراف المؤسسة للھیئة،بأن
األولویة ھي لعملیة تغییر دیمقراطي جذري  تنقل سوریة من النظام القائم إلى نظام دیمقراطي تعددي

تتم عبر تسویة وطنیة تضم جمیع السوریین  في المعارضة والسلطة والقوى المتعددة في
أیلول17یومفيالمنعقددمشققربحلبونبلدةفيمؤتمرھامنذالبرنامجھذاالھیئةالمجتمع.طرحت

األزمةتعریبتجعللكيالتطوراتجاءتالسوریة،وقداألزمةبدءمنأشھرستةبعدأي،2011
الذيوتدویلھا)2011الثانيتشرین2(السوریةاألزمةلحلالعربیةالجامعةمبادرةخاللمنالسوریة

حالة-في2015لعام2254الدوليالقرارثم2012حزیران30فيالصادر1جنیفبیانأعلنھ
تبني لفكرة االنتقال السیاسي نحو نظام دیمقراطي جدید .

بسبب تدویل األزمة السوریة، وبالتالي تحكم توازنات دولیة واقلیمیة بمسار األزمة، لم یستطع
المعارضون الذین نادوا بإسقاط النظام تحقیق ھدفھم وخاصة أنھم كانوا ینادون باالستعانة بالخارج

لتحقیق ھدفھم، وھذا الخارج إما لم یرد تكرار ماجرى في العراق ولیبیا أو أن االستقطابات الدولیة في
االستقطاباتفإنبالمقابلذلك.فعلفيمتردداًجعلتھقد2011خریفمنذظھرتالتيالسوریةاألزمة

الدولیة- االقلیمیة نفسھا قد منعت  النظام من تحقیق  انتصار عسكري-أمني، وعملیاً في السنوات الثالث
األخیرة ھناك تشكل لمناطق ثالث في غرب الفرات وفي شرق الفرات وفي ادلب-شمال حلب تعیش

حالة من الالحرب والالسلم، مما ینذر بمصیر لألزمة السوریة شبیھ بما جرى لألزمة القبرصیة طوال
ثمان وأربعون عاماً مضت.

نحن نقول، بسبب كل ما سبق بأن التناقض الرئیسي في الوضع السوري الراھن ھو إیجاد تسویة وفقاً
وباشتراكجدیددیمقراطينظامإلىالحاليالنظاممناالنتقالخاللھامنیتم2254الدوليللقرار

السلطة والمعارضة وقوى أخرى في السلطة االنتقالیة وتحت رعایة دولیة مادام تدویل األزمة السوریة
بالعشر سنوات الماضیة قد جعل القوى الدولیة ھي المتحكمة بزمام ومحركات األزمة السوریة،ولیس
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السوریون لألسف.من دون اطفاء الحریق السوري وعبر ھذا المسار الدولي ھناك خشیة حقیقیة من أن
یتكرس االنقسام الجغرافي إلى تلك المناطق الثالث،وبالتالي تفقد سوریة وحدتھا الجغرافیة، كما أنھ من

دون التسویة ستستمر معاناة السوریین االقتصادیة مادامت عقوبات قیصر التي فرضتھا الوالیات
دولیةملفاتأجلمنموسكوعلىللضغطواشنطنبیدأداة2020صیفمنذونفذتھاالمتحدة

أخرى،منھا أوكرانیا،ولكنھا تفتك بالمواطن السوري وتجعل حیاتھ المعاشیة جحیماً.

خط ھیئة التنسیق الوطنیة التسووي لألزمة السوریة ھو الذي انتصر ولكن لیس أمامھ سوى اآللیات
الدولیة للتنفیذ  عبر توافق أمیركي-روسي مادام السوریون قد فقدوا جمیعاً منذ أن تم أقلمة األزمة في

لألزمة.بالمقابلسوریة-سوریةتسویةتحقیقعلىالقدرة2012عامفيتدویلھاثمومن2011خریف
التدخلعلىالمراھنةخطوھوھزمقد2012عاماالئتالف""خلیفتھثم"ومن"المجلسخطفإن

العسكري الخارج وعلى العنف المعارض وعلى رفض التسویة وفق القرارات الدولیة.

وھي2015األولكانون18فيالصادر2254القرارلتنفیذاعتمدتالتيالتفاوضآلیاتھنا،فإن
التفاوضلھیئةالعامالمنسقأوقفھا)والتي2016نیسان18-2016الثانيكانون30جنیف(مفاوضات
بعدانطلقتثمومن2019أیلولفيتشكلتالتيالدستوریةاللجنةثمومنحجابریاضالمعارضة

شھر،وفي جوالتھا العدیدة من الواضح أن وفد النظام السوري یرید للجنة الدستوریة أن التصل إلى أي
نتیجة- قد وصلت إلى طریق مسدود ،وبأن كل آلیات انتاج تسویة عبر التفاوض بین السوریین ھي
معطلة اآلن ،ومن الواضح من تجربة اللجنة الدستوریة بأن إطالق مسار لسلة واحدة ھو عقیم وبأن

الطریق األساسي ھو طریق المفاوضات من أجل ھیئة الحكم االنتقالي ذات الصالحیات التنفیذیة الكاملة
فیھابمااألخرىالمساراتكلوبأن،2254القرارعلیھیستندالذي1جنیفبیانعلیھانصكما

المسار الدستوري ستكون بدون آلیات تنفیذیة ،حیث أن ھیئة الحكم االنتقالي ھي التي ستجري االستفتاء
على نص مشروع الدستور ومن ثم ھي التي ستشرف على إجراء االنتخابات التي ستجري على أساس

الدستور المقر عبر االستفتاء.

من الضروري اآلن أن تجري المعارضة السوریة مراجعة لكل المسارات التفاوضیة..وأن تحدد موقفھا
من جدید بعد أن وصلت كل تلك المسارات إلى طریق مسدود.

حول حراك مدینة السویداء
بسبب الوضع المعیشي الكارثي الذي وصل لھ األھالي في محافظة السویداء ، خرجت المظاھرات

مطالبة بتحسین الوضع المعیشي ( من خالل المطالبة بربط األجور باألسعار ورفع أجور العاملین بأجر
في قطاع الدولة ومحاسبة ناھبي المال العام ) وبعض المطالب التي تخص أسعار المواد وللمطالبة

بتراجع الحكومة عن رفع الدعم آلالف األسر في المحافظة والتي منھا تلك التي قدمت أوالدھا من أجل
بقاء السلطة وعدم سقوطھا .
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من المفید القول ،من أجل التعلم من ھذه التجربة، أن ھناك اھمیة النخراط ھذا الحراك في إطار مشروع
وطني دیمقراطي كامل ، ولكتابة مطالب عامة تخص المجتمع ككل ( كإنجاز الحل السیاسي ، كونھ باب

لتحسین األوضاع العامة المتدھورة ) ومطالب خاصة محلیة لمحافظة السویداء لحفظ الحراك من أي
جذب ألجندة خارجیة ومشاریع دولیة وإقلیمیة ، ولبلورة برنامج متكامل یتقاطع مع المصالح الجمعیة

لكلیة المجتمع ، وإال فأن الحراك لن یستطیع أن یحقق الحد االدنى من مطالبھ ، وسیجلب التدخل
الخارجي والعنف والتطییف والمشاریع المذھبیة والتقسیمیة ، فالسویداء محافظة ككل المحافظات تعاني
من  سیاسات السلطة التي كانت سیاساتھا االقتصادیة في العشر سنوات الماضیة تتجھ أساساً الستغالل

السوریینمنبالمئة80فیھأصبحجدیدطبقيفرزاحداثأجلمنالخارجيوالحصاراألزمةظروف
تحت خط الفقر وأصبحت قلة مرتبطة بالسلطة ھي صاحبة الثروة وھي المتحكمة بكل مفاصل

االقتصاد،فیمادول أخرى استغلت ظروف مماثلة من حصار الخارج للتخطیط  من أجل بناء اقتصاد
داخلي قوي مثل ایران وكوبا. كماأن ترھل عملیة التنمیة في محافظة السویداء قد زاد في معاناة األھالي

، وھنا یتقاطع أھالي المحافظة مع كل أھالي المحافظات األخرى في المشروع الوطني التغییري العام
الشامل لمنع تدھور االوضاع العامة ( األمنیة والسیاسیة والمعیشیة ) ، وقد أدى ترھل التنمیة فیھا

لھجرة آالف الشباب إلى الخارج بمحاولة لتكوین ثروات لتأمین مستقبلھم المعیشي ومستقبل أوالدھم ،
ویأتي الحراك الشعبي في إطار قضایا مطلبیة أكثر منھا  سیاسیة ، لكن تأتي أھمیتھ من خالل دفع

الناشطین بسبب تعنت السلطة إلى اإلنخراط في مشروع وطني دیمقراطي یتقاطع مع بقیة أبناء شعبنا
الذي یعاني األمرین ، وال شك أن ھناك محاوالت لتغذیة العنف والعنف المضاد في المحافظة كمقدمة

لجلب التدخل الخارجي وتطییف ھذا الحراك الشعبي الذي یعبر في جوھره عن المصالح الحیویة ألھل
المحافظة الذین یتقاطعون مع المصالح الحیویة ومعاناة أبناء شعبنا في بقیة مناطق سیطرة السلطة .

في النھایة وباختصار ، ھناك أھمیة النخراط الحراك ضمن مشروع وطني دیمقراطي ، ألن السلطة
عاجزة عن حل المشكالت التي یعاني منھا أبناء شعبنا في محافظة السویداء ، بسبب بنیتھا القائمة على
األحادیة واإلقصاء الذین یفرض على قوى الشعب الحیة الدیمقراطیة العمل وذلك من أجل التقریب بین

الرؤى لبلورة البرنامج الدیمقراطي الذي سیحل األزمة االقتصادیة من خالل حلھ لألزمة السیاسیة ،
كون االزمة السیاسیة آتیة من خالل إنتاج وإعادة إنتاج التبعیة على المستوى االقتصادي للسوق العالمیة

من خالل تحول الطابع البیروقراطي للطبقة السیاسیة الحاكمة إلى طبقة طفیلیة وكیلة تثبت التخلف
والجھل والفساد واإلفساد ضمن بنى المجتمع ، مما جعل ویجعلھا معیقة ألي عملیة تغییر دیمقراطي.

إن تقریب النضال المطلبي إلى العمل السیاسي الصحي وبلورة برنامج دیمقراطي یضم المطالب التي
على رأسھا إنجاز الحل السیاسي التسووي لألزمة السوریة ھو تقدم في إطار تشكیل أوسع تحالف وطني

دیمقراطي للقوى الوطنیة والدیمقراطیة والشعبیة لدفع الواقع السیاسي القائم إلى تغییر "ما" في بنیتھ
القائمة ، وھذا ما یؤكده وجود عناصر ضمن البنیة االجتماعیة السوریة ( إذا ما وعت لمھمتھا التاریخیة
) لدفع البالد نحو تقدم ملحوظ ضمن العملیة السیاسیة ، ومحاصرة القوى التي لھا مصلحة في استمرار

العنف والعنف المضاد وتدھور األوضاع العامة ، من خالل االتفاق على الحل السیاسي الممكن
والواقعي بین السلطة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني بحوار سوري سوري وعلى أساس

القرارات الدولیة ذات الصلة بالقضیة السوریة.
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ذكرى إضراب المنیة وال الھویة
یأتي الرابع عشر من شباط ذكرى اإلضراب الكبیر الذي أطلقوا علیھ أھل الجوالن اسم " المنیة وال

السوریفيالعربيالجوالنبضماإلسرائیليالكنیستقرارضد،1982عامفيوذلك"الھویة
معلنین،اإلسرائیلیةالھویة،وضدأبنائھعلىاإلسرائیلیةالقوانینوفرض1981األولكانون14

إنتمائھم للھویة العربیة السوریة ، الھویة الوطنیة الذي ضحى من أجلھا قوافل من المجاھدین الوطنیین
رفضاً لإلستعمار وطلبا للحریة واالستقالل الوطني الكامل .

أربعمنومدنّیةمدنّيالف14فیھوقفحیث،المحتلالجوالنألھالياجتماعبعداإلضرابھذاجاء
قرى صغیرة نائیة ال یحملون سوى العصا والحجارة أمام أعتى دولة مسلحة في عالمنا العربي، وذلك

رفضاًالكبیراإلضرابإعالناإلجتماعھذافيوقرروا،1982عامشباطمنعشرالثالثفي
إلجراءات االحتالل الصھیوني وتأكیداً على الھویة العربیة السوریة وانتماء الجوالن العربي السوري

ومعوماءوحركةطعامبالأشھر6دامقاسيحصارأثناءوصمدواالوطنیة،وھویتھالسوریةوأبناءه
حمالت اعتقال یومیة ، حیث تعرض الكثیر من أبناء الجوالن للجوع والطرد من العمل وحرموا من

مصادر قوتھم.

ھذه الذكرى الخالدة درس كبیر لألجیال ،فھي تبین وتبرھن على أھمیة وحدة الصف الوطني في مواجھة
إجراءات المحتلین ، وتؤكد أن إجراءات المحتلین ستبقى عاجزة عن النیل من الھویة الوطنیة مادام ھناك
طفل یتنفس وما دامت الروح الكفاحیة الوطنیة تعیش في أعماق الوجدان الشعبي، تحیي النضال والكفاح
الوطنیین وتجمیع كافة القوى الوطنیة والشعبیة في إطار مشروع وطني یحقق االستقالل الوطني الكامل.

ھذه الذكرى تؤكد على أھمیة وجود استراتیجیة وطنیة لتحریر التراب الوطني من المحتلین الصھاینة
تتشارك في صنعھا كافة القوى الوطنیة والشعبیة ، وھذا یبدأ من خالل تھیئة الجبھة الداخلیة وتقویتھا

الذان یتحققان من خالل الدیمقراطیة في إلغاء كامل لقوانین الطوارئ واألحكام العرفیة ونزعات
االحتكار وھیمنة حزب واحد على مفاصل الدولة وحركة المجتمع ، كون الشعب العربي السوري قد

أفرز العدید من األحزاب الوطنیة في إطار نضالھ الوطني ، وساھمت ھذه األحزاب في معارك
اإلستقالل والحریة من غیر مساومة على حبة تراب ومن غیر تنازل عن المطالب الوطنیة الجامعة ،

وھذا تحقق من خالل وحدة القوى الوطنیة السوریة بمختلف مرجعیاتھا الفكریة ، وفي إطار تحشید كافة
القوى على أولویة النضال الوطني والمطالب الوطنیة على سواھا من المطالب والنضاالت األخرى الذي

حكم تلك المرحلة من تاریخ سوریا.
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تلخیص لموضوعات المؤتمر الخامس للحزب الشیوعي (المكتب السیاسي)

الداخليبالوضعوالمتعلقة1978عاممناألولكانونفيالمنعقد
لكراس موضوعات المؤتمر الخامس للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) المتعلق بالوضع
السوري أھمیة نظریة بالغة ، حیث یحدد في البدایة االتجاھات العامة للوضع السیاسي من نمو دور

السلطة واستفحال القمع الشدید والعداء للدیمقراطیة ، وسیطرة الدولة على الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة
والسیاسیة ، وبروز الطابع األحادي لإلنتاج وفشل التنمیة في تحقیق االستقالل االقتصادي ونمو التبعیة

للخارج وتسارع عملیة التمایز الطبقي وافقار دوائر واسعة من الشعب والتفكك االجتماعي وعدم
االستقرار .

في تحلیلھ للوضع القائم ، یبین الكراس أن الدولة قد أضحت القوة االقتصادیة الكبرى وھي رب العمل
األساسي في المجتمع ، وتكونت عالقة بینھا وبین العامل كالعالقة بین رب العمل الرأسمالي والعامل ،
فإذا كان الرأسمالیون یحصلون على فضل القیمة ویتقاسمونھ عبر السوق ویعطون جزءا منھ للدولة ،
فإن الدولة قد أضحت ھي التي تقوم بھذه العملیة ، فساد ھذا الواقع في كل زوایا البالد ، فلم یتم تقدیم

نقیضاً  وبدیالً عن العالقات الراسمالیة بل تم تثبیت رأسمالیة الدولة وتعززت العالقات الرأسمالیة، مما
منع إجماال من قیام القطاع الخاص بقیادة عملیة التنمیة .

ھذه العالقة ال یعبر عنھا رجال الدولة بصفتھم أفرادا مستقلین بل من خالل دورھم في أجھزة الدولة
وارتباطھم بھذه األجھزة، وھذا ال ینفي إمكانیة نشوء إستغالل الرتباطات لتكوین ملكیات عن طریق

سرقة القطاع العام أو بالرشوة وقبض العموالت أو اإلشتراك في المضاربات أو تنظیم التھریب والسوق
السوداء .

توضح الموضوعات أن برجوازیة الدولة لم تأخذ من االقتصاد الرأسمالي حسناتھ ، بل یمكن القول أنھ
لم یتم األخذ بالریعیة كمبدأ في العمل االقتصادي ، وإضافة لذلك تم تعویض التكلفة العالیة لإلنتاج

بالحفاظ على أجور العاملین مما نتج عنھ تدھور في شروط معیشة العاملین بأجر في قطاع الدولة ، فقد
تعزز الطابع اإلحتكاري للدولة بدال من المنافسة ، حتى معاداة المنافسة قد تعممت وشملت القطاع
الخاص الذي زادت أرباحھ لكن خدماتھ قد ساءت ، وكانت حجة الدولة في ذلك أن المنافسة أمر

رأسمالي یھدر الطاقات اإلنتاجیة .

فقد لعبت عوامل مختلفة في منع أیة عملیة تغییر اجتماعي اقتصادي منھا عزلة السلطة عن العمال ومن
أھمھا غیاب الحریات الدیمقراطیة وتشدید القمع كمبدأ ناظم للعالقة بین سلطة الدولة والشعب واستبعاد

الجماھیر عن المشاركة في صیاغة القرار والھیمنة على المنظمات الشعبیة لجعلھا تحت وصایة السلطة.

بینالصراعمناألخیرةالجولةأنھىقد1970عامثانيتشرین16إنقالبأنالموضوعاتحللت
قیادة الحزب وقمة المؤسسة العسكریة ،فقد كان إعادة صیاغة لألوضاع القیادیة لحزب السلطة والمراكز
التمثیلیة العلیا الدولة بما یتفق وواقع القوى القائم ، فالتطور االقتصادي االجتماعي والنظام السیاسي أدى
لعملیة تمایز واسعة في صفوف الفئة الحاكمة ذات األصول البرجوازیة الصغیرة ، وإلى توفیر األسس
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والشروط لنمو برجوازیة الدولة وترجیح كفتھا ، فتوجھت للتعاون مع فئات برجوازیة قدیمة وجدیدة
تعیش على ھامش اإلنتاج ، وأضعفتا ما تبقى من مواقع للبرجوازیة الصغیرة التي كانت ممسكة بالسلطة
أو بقیت مشاركة فیھا ومارست نھجا قمعیا أبعدت الجماھیر عن المشاركة في إدارة الدولة واالقتصاد .

جاء اإلنقالب في ظروف دولیة وإقلیمیة مالئمة ، ففي الداخل لقي قبوال من فئات اجتماعیة عدیدة بدوافع
متباینة وكذلك من  كبار التجار وبعض فئات البرجوازیة التقلیدیة ، فھي بعد إن انھزمت في صراع مع

المجاالتفيالمستجدةالظروففيوالعمل،القائمالواقعمعللتكیفسعت1965–.1963السلطة
المتاحة والسعي لفتح مجاالت جدیدة .

قام برنامج الوضع الجدید وفق ماجاء في الموضوعات على العناصر اآلتیة:

توحید مركز القرار بما یحول دون نمو التناقضات وحصر القرار بید حلقة ضیقة غیر خاضعة-
للحساب .

قوننة اإلستبداد وحل أزمة الشرعیة بإعطائھ شكال شرعیاً وصورة شعبیة وخلق مؤسسات شكلیة-
للتمثیل الشعبي .

إعادة النظر في تكوین وطرق عمل حزب السلطة بما یمنع تحولھ لمركز قوة وبما ال یخرجھ-
عن وظیفتھ كمؤسسة سلطویة تمارس بعضاً من العمل السیاسي بین الشعب .

ضبط الحركة السیاسیة من خالل أطر معینة مرسومة من فوق ، بما یوجھ النشاط السیاسي-
لألحزاب األخرى في تیار مواز لتیار النظام .

ضبط الحركة النقابیة والفالحیة بتقویة إشراف األجھزة علیھا .-

تشجیع النشاط االقتصادي وفتح مجاالت جدیدة بما یرضي الفئات البرجوازیة المختلفة ویوجھ-
فعالیاتھا في طرق موازیة ومكملة للنشاط االقتصادي للدولة وخصوصا تشجیع النشاط التجاري

والعقاري وفي مجال التعھدات .

مغادرة مواقع العزلة في الوضع العربي والتفاعل اإلیجابي مع الواقع العربي الرسمي ، وتوثیق-
الروابط خاصة مع الحكم الجدید في مصر بعد وفاة جمال عبد الناصر ومع المملكة العربیة

السعودیة .

التوجھ نحو عالم الدول من منطلق إیجابي تجاه مبدأ التسویة السیاسیة ألزمة الشرق األوسط-
وإقامة عالقات نشطة سیاسیة واقتصادیة مع الدولة الغربیة ،وتعمیق الروابط االقتصادیة

خصوصا مع دول السوق األوروبیة المشتركة .

:التاليوأھمھا1970إنقالببعدالتدابیرمنمجموعةأُتخذتالمجتمعحركةلضبطو
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- إبدال الدستور المؤقت بدستور دائم في إطار األحكام العرفیة حیث أرسى القواعد الحقوقیة لمركزة
القرار في قمة السلطة .

- إیجاد صیغ لمجالس تمثیلیة شكلیة على نطاق المحافظات وعلى نطاق القطر من خالل عملیات انتخاب
مرتبة .

- ترسیخ فرع ثالث للقضاء إلى جانب القضاء المدني والعسكري سمي بقضاء أمن الدولة یستمد شرعیتھ
وقانونھ وسلطانھ من األحكام العرفیة ویرتبط باالجھزة السریة .

- نمو األجھزة السریة وتغلغلھا في مؤسسات الدولة واتساع صالحیاتھا وعدم خضوعھا ألیة ضوابط
قانونیة دیمقراطیة ونمو سطوتھا على المجتمع .

- توسیع اإلمتیازات المرتبطة بالعضویة في حزب السلطة بما یعني إلغاء المساواة بین المواطنین
ورسوخ مبدأ التمییز بینھم على أساس القرب أو البعد من السلطة .

- تعیین حدود وضوابط العمل السیاسي في المجتمع بتھیئة إطار خاص سمي بالجبھة الوطنیة التقدمیة
مما سمح للسلطة لیس فقط في إلحاق العمل السیاسي بھا وتوجیھھ لخدمة سیاساتھا بل حتى في تأسیس

األحزاب وتسمیة قیاداتھا ورسم سیاساتھا واإلشراف علیھا .

- إعادة ترتیب الھیئات الفرعیة والمركزیة للنقابات ومنظمات الفالحین والنساء والطلبة بما یتیح إشرافا
أفضل لألجھزة السریة علیھا ، وتأسیس منظمات جدیدة للشبیبة وتالمیذ المدارس ورفع درجة اإلشراف

على ھذه المنظمات .

الوقتذلكمنذلكنھ1970قبلسوریافيمعروفاكاناالقتصادياالحتكارأنالموضوعاتفيوجاء
أخذ صفة الدیمومة وأصبحت السوق السوداء جزءا من النظام االقتصادي ، وبینما كانت فئات من التجار

تخلق سابقا السوق السوداء والدولة تقمعھا ، تتعاون مع البرجوازیة البیروقراطیة على إیجاد السوق
السوداء واستمرارھا ، یتم ذلك عن طریق فقد المواد أو نقصھا افتعاال وتسعیرھا رسمیا بسعر متدني

السوداء أو تھریبھا إلى الخارج إن كانت محلیة ، وتقیید ومنعواحتكارھا وبیعھا بسعر أعلى في السوق
استیرادھا لیرتفع سعرھا ومن ثم تھریبھا للداخل إن كانت أجنبیة ، فأمكن للعاملین في ھذا المیدان جمع

أمواال طائلة وتقاسمھا مع حماتھم في أجھزة الدولة.

اقتصادھوالعاديللمستھلكبالنسبةھو1970عامبعداالقتصاديالنظامأنالموضوعاتووضحت
أزمات، مع ما یحمل ھذا من تیئیس وإذالل لعامة الشعب وفرص إثراء أصحاب النفوذ والمال.

جاء في تحلیل الموضوعات للمیدان االقتصادي أنھ قد صفیت أشكال من العالقات ما قبل الرأسمالیة
كبقایا العالقات اإلقطاعیة في الزراعة (وأنعشت أشكاال منھا في المیدان االجتماعي كالطائفیة تعبیرا عن

التفكك االجتماعي ) وانتشرت العالقات الرأسمالیة واتسع تأسیس بناء تحتي أكثر مناسبة لتطورھا ،
ووضحت الموضوعات أن في كل األوقات والتبدالت لم تخرج البالد من دائرة فعل القوانین الرأسمالیة
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وإن شھدت اشتداد أو خفوت الصراع بین الكتل والفئات الرأسمالیة وبین الدولة التي وضعت یدھا على
اإلقتصاد .

في تحلیلھا لوضع الریف جاء في الموضوعات أن اإلصالح الزراعي أدى من جھة للنمو الكبیر للسكان
ومن جھة ثانیة إلى محدودیة الرقعة الزراعیة ومن جھة ثالثة إلى فصل المنتج عن وسائل إنتاجھ ، فقد
أزاح اإلصالح عددا ھاما من كبار مالكي األراضي وألغي نفوذ قسم منھم ،وقلص نفوذ القسم اآلخر ،

ورفع من مستوى حیاة شریحة من الفالحین وسمح للدولة أن تؤكد وجودھا في الریف إقتصادیا من
خالل المنظمات الفالحیة التي أقامتھا إلى جانب وجودھا القمعي ، وسرع عملیة التمایز بین الفالحین
لكنھ لم یؤدي إلى تغییر جذري في حیاة الریف ولم یطلق نھضة حقیقیة في الزراعة ولم یحل مشكلة

األرض بالنسبة لألغلبیة الساحقة من الفالحین وال یتجلى ذلك في بؤس الریف الواضح واألمیة السائدة
وحال المرأة والبطالة المنتشرة بل أیضا في ركود اإلنتاج الزراعي وفي حصة الزراعة البعلیة في ھذا

اإلنتاج وفي نمو الحاجة للغذاء واالرتفاع الھائل في أسعار المواد الغذائیة .

أن التغیر األساسي في النشاط البرجوازي كما جاء في الموضوعات ھو المیل من النشاط اإلقتصادي
المرتبط باإلنتاج باتجاه النشاط االقتصادي على ھامش اإلنتاج والنشاط اإلقتصادي الطفیلي ، وھذا

النشاط متصل مع نشاط الدولة اإلقتصادي أو مكمل لھ لكنھ ال یلغي التناقض بینھ وبین الدولة ، ففي
الوقت نفسھ ، فأن ھذا النشاط الطفیلي ھو میدان الشراكات الخاصة بین برجوازیة الدولة والفئات

البرجوازیة خارج الدولة .

وفي تحلیلھا عن الدولة قد تبین أنھا لم تعد ھیئة لتنظیم المجتمع بقدر ما أصبحت غایة ذاتھا أي ممثلة
مصالح خصوصیة ، فمؤسساتھا العلنیة تقزمت وظھرت محدودیة فعلھا مقابل التضخم السرطاني
لألجھزة السریة التي تتحكم بأمور الدولة والشعب ، فلقد ضاعت الضوابط على السلطة فال حدود

لتحكمھا بالمواطنین وبأرواحھم ، والحریات ألغیت ، والقانون ضاعت ھیبتھ ، والمساواة بین المواطنین
أمام القانون لم تعد قائمة والسجون تعج بالمعتقلین السیاسیین وال یستطیع ذووھم أن یعرفوا مصیرھم ،
فلقد بانت الدیمقراطیة الشعبیة على حقیقتھا كإلغاء تام للدیمقراطیة ، فالقانون الوحید الناظم للعالقة بین

الشعب وسلطة الدولة ھو قانون القوة التي بواسطتھا أُستبعد الشعب عن المشاركة بتقریر مصیره وإدارة
شؤون بالده ، فالعمل السیاسي المرخص ھو تمجید النظام والتطبیل لسیاساتھ مھما تبدلت وتناقضت ،

وبانت الجبھة الوطنیة التقدمیة لیس كملحق للسلطة فحسب بل قبل كل شيء كأداة لإللغاء العملي
لألحزاب الداخلة بھا .

فوفق الموضوعات قد أصبح الترابط اإلجتماعي مھدد ومع تدھور قیم الشغل الشریف المنتج وانتشار
السرقة والرشوة والكسب الھین سادت عبادة المال والعقارات واإلستھالك الجنوني ، وال تجد السلطة

حال سوى باستمرار السیر على نفس السیاسة التي أدت لتدھور وتردي ھذه األوضاع ،ووفق
الموضوعات فقد نما اإلختالل بین القوى المنتجة وعالقات اإلنتاج ، بین حاجات البالد الحالیة وواقعھا

الحالي ، بین قدراتھا وضرورات تطورھا ، و ھذا اإلختالل یتجلى في ضعف معدالت نمو الصناعة
والزراعة وتدھور الخدمات وعجز نظام التعلیم ،وعالج اإلستبداد یتم باإلفتراق عنھ وعدم متابعة السیر

على النھج الطائفي الذي یھدد البالد والمجتمع بالتفكك واإلنقسام  .
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فقد وضحت الموضوعات أن أمام البالد لم یعد سوى خیاران :

استمرار األوضاع الراھنة بالتالي استمرار تدھور أوضاع البالد .-

أو:

خیار التغییر الجوھري وإقامة النظام الوطني  الدیمقراطي ، وھذا یتیح للبالد تحریر األراضي-
المغتصبة وشق طریق التقدم والتطور والوحدة العربیة.

في النھایة ال بد من ذكر المھام التي طرحتھا الموضوعات في عمل الحزب السیاسي:

إقامة نظام دیمقراطي یخضع لرقابة الجماھیر ولقرارھا واختیارھا بدستور یكون أساسا للنظام-
الدیمقراطي تقره ھیئات شعبیة منتخبة بحریة ، یكفل استقالل السلطات بعضھا عن بعض

وخضوع السلطة التنفیذیة لسلطة تشریعیة یتم انتخابھا بشكل دوري ، ویضمن استقالل القضاء
ویوفر شروط ھذا اإلستقالل ، دستور علماني یكفل المساواة بین المواطنین وال یمیز بینھم

بسبب العرق أو الدین أو الطائفة أو اإلنتماء السیاسي .

انتخابات حرة مباشرة وسریة كوسیلة للشعب الختیار ممثلیھ للسلطة التشریعیة .-

إلغاء الحكم العرفي، الذي كان باألصل حالة استثنائیة وتحول على ید الحكم الدیكتاتوري إلى-
حالة دائمة وأداة فظة لالعتداء على الحریات.

ابعاد الجیش عن العمل السیاسي الیومي، وقطع مسلسل اإلنقالبات العسكریة التي حولت الجیش-
الى أداة بید الدیكتاتوریة والمغامرین وأساءت إلى دوره في الدفاع عن إستقالل البالد وحمایتھا
من العدوان ، إن الجیش ھو مؤسسة وطنیة لیست حكرا لحزب من األحزاب ، علیھ أن یكون

القوى األساسیة المدافعة عن النظام الدیمقراطي وعن حریات المواطنین وعن اإلختیار السیاسي
الحر للشعب .

ضمان الحریات العامة بما فیھا حریة المعتقد والرأي والتعبیر وحریة الحركة للمواطنین وحریة-
التظاھر واإلضراب عن العمل وحریة التجمع وحریة تأسیس المنظمات السیاسیة والنقابیة

وحریة األحزاب في النشاط العلني وحریة إصدار الصحف والنشر .

إطالق الحریات للحركة النقابیة وضمان استقاللھا عن السلطة .-

إقامة حكم محلي حقیقي على أساس الدیمقراطیة والالمركزیة وإفساح المجال أمام المشاركة-
الشعبیة ومنع اإلضطھاد القومي لألقلیات ومنحھا حقوقھا .

تشجیع اإلنتاج الصناعي والزراعي ومحاربة النشاط الطفیلي .-
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إعادة بناء قطاع الدولة في اإلقتصاد وجعلھ تحت المراقبة المباشرة للطبقة العاملة في مواقع-
اإلنتاج والجماھیر الشعبیة بشكل عام ، وتحویلھ على طریق االستقالل عن االمبریالیة ولخدمة

التوحید القومي .

رفع مستوى الریف وتطویر اإلنتاج الزراعي وتشجیع التعاون االختیاري والحر في الزراعة .-

تطویر التعلیم ورفع مستواه وربطھ بحاجات التنمیة واإلنتاج .-

إلغاء التمییز في القانون وتحقیق المساواة بین المرأة والرجل وضمان األجر المتساوي للعمل-
المتساوي ورعایة األمومة والطفولة .

تأمین العمل ، والضمان االجتماعي والصحي والتوجھ لحل ازمة السكن .-

للموضوعات أھمیة نظریة وسیاسیة ھامة وذلك من خالل النظرة السیاسیة الثاقبة والوضوح الطبقي
وربطھا بین المھام الوطنیة والقومیة ، ذلك توضح من خالل ربط الثورة الوطنیة الدیمقراطیة في بالدنا

بالثورة العربیة ضد أنظمة اإلستبداد والرجعیة والكیان الصھیوني من اجل العدالة والمساواة
والدیمقراطیة والتحرر .

جدول مقارنة بین مصر والجزائر والمغرب

المغربالجزائرمصر

كیلومترملیون٢,٣مربعكیلومترملیون١المساحة
مربع

كیلومترآالف٧١٠
مربع

متوسط العمر المتوقع
(منظمة الصحة العالمیة

)٢٠٢٠عام

سنة٧٣سنة٧٧,١سنة٧١,٨

ملیون٣٧ملیون٤٤ملیون١٠٢)٢٠٢١(السّكانعدد

الناتج المحلي اإلجمالي
(صندوق النقد الدولي

٢٠٢١(

دوالرملیار١٢٦دوالرملیار١٦٣دوالرملیار٣٩٦
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معّدل النمو االقتصادي
(تباین الناتج المحلي

٢٠١٩(

٢,٥٪٠,٨٪٥,٦٪

القدرة الشرائیة للفرد
وفق الناتج المحلي

اإلجمالي (صندوق النقد
)٢٠٢١الدولي

دوالرآالف٨دوالرألف١١,٤دوالرألف١٣

نسبة البطالة (البنك
)٢٠٢٠الدولي

١٠,٢٪١٢,٨٪١٠,٤٪

مؤشر السعادة العالمي
(تقریر األمم المتحدة

٢٠٢١(

١٠٤المرتبة١٠٧المرتبة١٢٩المرتبة

احتیاطي النقد األجنبي
)٢٠٢١(

دوالرملیار٣٥دوالرملیار٦٠دوالرملیار٤٠

نسبة الدین الخارجي
من الناتج المحلي

)٢٠٢٠(اإلجمالي

٤٦٪٢٪٣٤٪

قیمة الصادرات (البنك
)٢٠٢٠الدولي

دوالرملیار٣٧,٥دوالرملیار٢٤,٩دوالرملیار٤٠

نسبة الصادرات من
الناتج المحلي اإلجمالي

)٢٠٢٠الدولي(البنك

٣٤,٩٪١٨٪١٣٪

قیمة الواردات (مركز
)٢٠١٩الدوليالتجارة

دوالرملیار٤٤,٦دوالرملیار٤٠دوالرملیار٧٨,٦
)٢٠٢٠(

الحصة السوقیة من
صادرات السالح في

-٢٠١٦(بینالعالم
٢٠٢٠(

ال یوجدال یوجدال یوجد

عدد الجامعات من
العالمفي٢٠٠أفضل
QSتصنیف(وفق

٢٠٢٢(

ال یوجدال یوجدال یوجد
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مؤشر االبتكار العالمي
عام)GII(االقتصادي

٢٠٢١

٧٧المرتبة١٢٠المرتبة٩٤المرتبة

مؤشر األمن السیبراني
)NCSI(وفقالوطني

١٠٩المرتبة٩٠المرتبة٤٨المرتبة

مستوى التطور الرقمي
)NCSI(وفق

٩٠المرتبة١٠٣المرتبة٨٩المرتبة

براءات االختراع
)٢٠٢٠(الممنوحة

٤٩٥٤٢١٤٠٠

عدد الشركات من أكبر
(منالعالمفي٥٠٠

حیث اإلیرادات
٢٠٢١(

ال یوجدال یوجدال یوجد

ملف حول التحول الیساري الجدید في تشیلي

نصر الیسار في تشیلي یجلب من األمل ولكن ھناك الكثیر للعمل أجلھ
2022الثانيكانوندیبلوماتیك"،"لوموند–جودیشودفرانك-

أمریكاتاریخفيرئیسأصغر،عاًما35،بوریكغابرییل،أيسیاسیاًوناشطاًطالباكانمنسیصبح
الالتینیة عندما یتولى منصب رئیس دولة تشیلي في مارس.  ولكن مع تحلیق رأس المال بالفعل

واالرتفاع الصحیح عبر القارة ، فھو لیس في رحلة سھلة.

فيأیًضاولكنالتشیليالیسارمقرفيفقطلیس-دیسمبر19لیلةالصعداءالتشیلیینمنالعدیدتنفس
منازلھم وعلى وسائل التواصل االجتماعي - عند ورود أنباء عن الھزیمة االنتخابیة للیمین النیولیبرالي

الرئاسيالسباقخسرقدكاستأنطونیوخوسیھكان).1989-1973(لدیكتاتوریةالحانن،المتطرف
Aprueboالیسارياالئتالفأمام Dignidad،الحزبمنتحالفوھو،بوریكغابرییلبقیادة

Frenteو،)PC(الشیوعي Amplioشوارعفيالحشودابتھجتاإلقلیمیة.الخضراءواألحزاب
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سانتیاغو وفي جمیع أنحاء البالد.  استمرت أصوات أبواق السیارات والغناء في وقت متأخر من اللیل.
تحول مختبر النیولیبرالیة السابق إلى الیسار.

ومع ذلك ، لم تكن النتیجة حتمیة ، نظرا للعدد الكبیر من الناخبین الذین لم یحسموا أمرھم.  في الجولة
الدیمقراطیةإلىتشیليانتقالمنذلوحظالذياالتجاهیؤكدمما،الناخبینمن٪53یصوتلم،األولى

ضخمامتناعمعدل:2012عامفياإللزاميالتصویتنھایةمنذخاصبشكلوظھر،1990عامفي
وخیبة أمل متزایدة من عملیة الدمقرطة التي تتمیز بھا  النیولیبرالیة المستمرة والعدید من الموروثات

الباقیة من الدیكتاتوریة.

بین جولتي التصویت ، حاول فریق حملة بوریك الوصول إلى أبعد من الطبقة الوسطى في سانتیاغو ،
دیموغرافیتھ األساسیة ، إلى األجزاء النائیة من البالد ، بما في ذلك المناطق الریفیة واألحیاء الفقیرة.
كان ھدفھم ھو حشد الممتنعین وسد الفجوة في المناطق التي تلقى فیھا كاست دعًما قوًیا.  نجح األمر:

مالیینثمانیةمنأكثرصوتاألولىوللمرة،الثانیةالجولةفي٪56منیقربماإلىاإلقبالقفز
تشیلي.  فاز بوریك على كاست بأكثر من عشر نقاط.

Boricحملةمدیرةلعبت Izkia Siches ، ،الفائزةاإلستراتیجیةھذهفيحاسًمادوًرا،عاًما35
حیث أعادت تنشیط الحملة بنجاح.  تشتھر سیتشیز ، التي كانت رئیسة كلیة الطب التشیلیة كولمید ، أثناء
الوباء ، بمعارضتھا للسیاسة الصحیة للرئیس الحالي سیباستیان بینیرا.  تشیر بیانات االنتخابات المبكرة
إلى أن النساء والطبقة العاملة والشباب كانوا العامل الرئیسي وراء الفوز ، حیث ساھموا بشكل كبیر في

تحقیق فرق الملیون صوت تقریًبا بین المرشحین.  كان أداء الیسار جیًدا بشكل خاص في المناطق
من٪68أنإلىالتقدیراتتشیربعضھا.في٪70منأكثرسجلحیث،سانتیاغوفيالفقیرةالغربیة

النساء دون سن الثالثین صوتن لصالح بوریك ، بینما فاز كاست بین األشخاص الذین تزید أعمارھم عن
).1(عاًما70

محافظكاثولیكيمحاٍموھو،عاًما55العمرمنالبالغ،كاستجاءمفاجأة:األولىالجولةنتیجةكانت
ذلكومع٪.25.8بنسبةبوریكعلىمتقدًما،٪28بنسبةاألولالمركزفي،أطفاللتسعةوأبللغایة

، بقي األمل في فوز بوریك حاسًما ، نظًرا لمساره االستثنائي على مدار العقد الماضي: فقد بدأ في
الیسار المستقل في العقد األول من القرن الحادي والعشرین ، ثم قاد اتحاد طالب جامعة تشیلي

)FECH(وعام"مجانيتعلیمعلىللحصولالناسللشباب.الكبیرةالتعبئةأثناء،2011عامفي
وذي جودة".

إصالحي وما بعد اللیبرالیة الجدیدة

الذي،التشیلياالنتخابيالنظامفيإنجازوھو،حزبيدعمأيدونكمستقل2013عامالبرلماندخل
یفضل تحالفات أحزاب الوسط على المستقلین.  ثم أعید انتخابھ جنًبا إلى جنب مع شخصیات من الحركة
الطالبیة مثل كامیال فالیجو من الحزب الشیوعي وجورجیو جاكسون ، الذي أصبح یده الیمنى.  شارك

الیساربیناستراتیجيبشكلووضعھ،2017عامفيالقدمكرةاتحادتأسیسفيوجاكسونبوریك
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الشیوعي التاریخي ، الذي كان محوره كاسترو وبولیفار ، واألحزاب التقلیدیة لكونسرتاسیون یسار
إلى1990عاممنحكموا.الذینالمسیحیینوالدیمقراطییناالشتراكيالحزبوتحالف،القدیمالوسط

بالنیولیبرالیة.المخلصاللتزامھتعذیبھوتم2010عام

كان ھذا "الیسار الجدید" المؤسسي (الجبھة العریضة) الذي سعى إلى أن یكون إصالحًیا وما بعد
النیولیبرالیة ، بعیًدا كل البعد عن تسمیة "الیسار الرادیكالي" التي طبقتھا الصحافة الدولیة بتكاسل

واتھامات الشیوعیة في تشیلي.  وسائل اإلعالم المھیمنة.  رأى دانیال جادو وبوریك واتحاد كرة القدم أن
تكتیكاتھم تؤتي ثمارھا ، وذلك بفوزھم في االنتخابات التمھیدیة ضد رئیس بلدیة ریكولیتا ذي الشعبیة

الكبیرة (واألكثر یساریة).

احتوى البیان الرئاسي لبوریك على سیاسة مالیة جدیدة تھدف إلى فرض ضرائب على األثریاء
والشركات الكبرى لتمویل اإلصالحات االجتماعیة.  وشملت ھذه الصحة العامة؛  التعلیم؛  عودة نظام

التقاعد (الذي خصخصھ الجنرال بینوشیھ) لسیطرة الدولة ؛  تقنین اإلجھاض وتعزیز حقوق المرأة
واألقلیات الجنسیة ؛  البحث عن اقتصاد أكثر اخضراًرا ؛  والتفاوض على حقوق أساسیة جدیدة لشعب

مابوتشي.

إقبال كبیر ضد أقصى الیمین

Aprueboمنأبعدمنالناسحشدفيالمنصةھذهنجحت Dignidad.فيالمذھلةالزیادةلكن
نسبة المشاركة في الجولة الثانیة - خاصة في المدن ، وفي المناطق التي كانت معادیة للیسار في الجولة

األولى (مثل مدینة أنتوفاغاستا الساحلیة الشمالیة) - كانت قبل كل شيء رد فعل على ظھور  الیمین
المتطرف ، الذي غالًبا ما كانت ُتغنى في التجمعات الحاشدة المؤیدة لبینوشیھ.  لذلك صوت بعض

للمجموعاتالعدیدةالتصریحاتمنیتضحكما،بوریكلصالحصوتوامابقدرKastضدالتشیلیین
Laفيالشعبیةالجمعیةمثل،والنسویةاالجتماعیةوالمنظمات Granjaقدمتوالتي،سانتیاغوفي

).2(كارتیربوریكتفویضإعطاءبدون،الفاشیة"وجھفي"الوقوفلـدعمھا

في أول خطاب لھ كرئیس منتخب ، شدد بوریك على أنھ سیكون رئیًسا لجمیع التشیلیین ، وأشار إلى
الدستوریةللعملیةدعمھوجدد.1973عامانقالبفيتوفيالذياالشتراكيالرئیس،ألینديسلفادور

الجاریة "مصدر فخر عالمي": "ألول مرة في تاریخنا نكتب دستوراً بطریقة دیمقراطیة ومتساویة ...
دعونا جمیعاً نعتني بھذه العملیة حتى یكون لدینا ماجنا كارتا یمثل نقطة التقاء ولیست مصدر انقسام."

أیار/مایوفيالعامباالقتراعدستوريمؤتمروانتخاب2020األولتشرین/أكتوبراستفتاءبعد
تمثل).3(بینوشیھعنالموروث1980دستورالستبدالطریقھافيأخیًراتشیليأصبحت،الماضي

أحزاب یسار الوسط ویمین الوسط التقلیدیة أقلیة في ھذه الھیئة ، التي یسیطر علیھا المستقلون (جزئًیا
من الحركات االجتماعیة ، وخاصة المنظمات النسویة والشعوب األصلیة) وممثلي الیسار من الكمبیوتر

الشخصي واتحاد كرة القدم.  على النقیض من ذلك ، أعرب كاست باستمرار عن رغبتھ في إفساد
المشروع الدستوري.
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قال بوریك إنھ یخطط لتنفیذ "تغییرات ھیكلیة دون ترك أي شخص وراءنا ؛  ینمو اقتصادیا  تحویل ما
یتعلق بالعدید من السلع االستھالكیة إلى حقوق اجتماعیة بغض النظر عن حجم المحفظة ، لكنھ سعى
أیًضا إلى طمأنة خصومھ من خالل الوعد بأن یكون "مسؤوالً".  في الفترة ما بین جولتي االنتخابات

أعاد توجیھ برنامجھ نحو الوسط ، مما أغضب الشیوعیین.

أضافأنھحتى،السابقةConcertaciónفيباألحزابشبھاًأكثربشكلالظھورفيبوریكبدأ
بعًضا من أبرز االقتصادیین إلى فریقھ - مثل الرئیس السابق للبنك المركزي التشیلي روبرتو زاھلر

واللیبرالي المتطرف ریكاردو فرینش دیفیس - لمحاولة '  طمأنة األسواق.  باإلضافة إلى السعي
للحصول على دعم الرئیسین اللیبرالیین االجتماعیین السابقین ریكاردو الغوس ومیشیل باتشیلیت ،

Enadeمؤتمرفياألعمالقادةبوریكخاطب 2021.

أزمة في "الجنة النیولیبرالیة"

المالیةطموحاتھبمراجعةقام،الكونجرسأقرھاالتي2022لعامالتقشفمیزانیةباحترامالتزمأنبعد
اإلجماليالمحليالناتجمن٪8یعادلمامنتدریجیاًالجدیدةالضرائبلزیادةخططھتحولتفقدنزوالً:

النمومعدلحسب،سنواتخمسأوأربع٪.5بنسبةتواضعاًأكثرھدفإلىتفویضینمدىعلى
االقتصادي.  تم تقدیم ھذا التغییر كعالمة على "مسؤولیتھ" المالیة وتصمیمھ على السیطرة على التضخم.

ھيوالدیونوالھشاشة،تشیلي)دخلثلثحواليعلىیستحوذون٪1(أغنىالمساواةعدمقضیةلكن
واالتجارالجریمةموضوعاتظھرت).4(النیولیبرالیة""الجنةھذهفيلألزمةالجذريالسبب

األمن.للغةالناجحKastنشرعلىفعلكرد،بوریكخطاباتفيأیًضابالمخدرات

وفًقا للصحافي بنیامین أبیلباوم في نیویورك تایمز ، فإن ما یدافع عنھ غابرییل بوریك ھو ببساطة
).5("شیوعي"اسممشروعھعلىیطلقأناألحوالمنحالبأيیمكنالاالشتراكیة"."الدیمقراطیة

أبًدابوریكیذكرلم،Kastأنصارمن-األحیانمنكثیرفيالمزیف-التحذیرمنالرغمعلى
إمكانیة التأمیم الجزئي لموارد البالد الطبیعیة الھائلة ، الموجودة حالًیا في أیدي الشركات متعددة

الجنسیات والمصدرین البرجوازیین.  تمتلك شیلي رواسب ضخمة من اللیثیوم والنحاس ، لكن بوریك
تحدث فقط عن زیادة "اإلتاوات" التي یدفعھا المشغلون من القطاع الخاص.  قام ألیندي بتأمیم النحاس ،

والذي أسماه "راتب تشیلي" ، لكن ھذا ال یظھر في برنامج ھذا "الیسار الجدید" ، وال یعتقد حلفاؤه
الشیوعیون أن الوقت قد حان إلثارة مسألة التأمیمات.

على الرغم من حذر االئتالف المنتصر ، إال أن بعض النخبة ما زالوا ینظرون إلیھ بریبة.  انخفض
سوق األسھم والعملة على حد سواء بعد أنباء النتیجة.  في الیوم التالي لالنتخابات ، أعرب إغناسیو

والكر ، الوزیر الدیمقراطي المسیحي السابق والمثل األعلى للنیولیبرالیة "الشیلیة" ، عن قلقھ بشأن ما إذا
كان التوجھ "الدیمقراطي االشتراكیة" و "اإلصالحي" للحكومة المنتخبة حدیًثا - وھو ما رحب بھ -
سیتغیر.  لیكون واجھة للعودة إلى الحماس "المتجدد" الذي میز الحزب الشیوعي وأحزاب الجبھة

).6(العریضة
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تعد مشاركة الشیوعیین في الحكومة مصدر قلق في المناصب العلیا ، وبالنسبة للبعض تثیر شبح العودة
ومع).1973-1970(ألینديدعمالذيالتحالف،الشعبیةوالوحدةلالشتراكیة"التشیلي"المسارإلى

ذلك ، أصر الكمبیوتر الشخصي على أنھ سیحترم التزامات بوریك ، كما حدث عندما أظھر اعتداًال في
).18-2014(الثانیةباتشیلیتمیشیلوالیةبدایةفيالجدیدة""األغلبیةإلىاالنضمام

"السالم االجتماعي والدستور الجدید"

انتقدت بعض الحركات االجتماعیة الیساریة بوریك ، ألنھا أقل اھتماًما منھ بالتوصل إلى اإلجماع.
نتیجة لذلك ، تم لصق ملصق أماریلو (األصفر) بھ أحیاًنا.  لقد ظل بالفعل غامًضا بشأن مسألة

المابوتشي (خاصة حقھم في تقریر المصیر واستعادة أراضي األجداد) ومسألة قانون العمل.  لقد اختار
عدم دعم مقترح العفو العام عن أولئك الذین تشیر إلیھم الحركات االجتماعیة بـ `` سجناء الثورة

دونعامینلمدةالجبریةاإلقامةرھنأوالسجنفيكانوبعضھم،)2019(أكتوبر''السیاسیین
محاكمة.

فيانفجاروھو،2019أكتوبراحتجاجاتفيالمنتخبللرئیسللجدلالمثیرالدورحتماھذاویثیر
الغضب من "النموذج اللیبرالي الجدید" الذي كاد أن یطیح بحكومة بینیرا وقوبل بمستوى من القمع من

تشرینفيساعدواالذینالنوابھؤالء.أحدھوبوریك.1990عاممنذمثیللھیسبقلمالدولةقبل
الیمینوقعھاالتي،''الجدیدوالدستوراالجتماعيالسلم``اتفاقیةوضعفي2019(نوفمبر)الثاني

إرادةیتجاھلتمزیقبأنھووصفوهأدانوهالذین،FAالمنقسموPCالرفضاھالكنوالوسط
المحتجین.  یعتبر بعض النشطاء ھذا االتفاق ، الذي مّكن من تأسیس المؤتمر الدستوري ، بمثابة شریان

حیاة لبینییرا ومحاولة لتوجیھ االحتجاجات إلى المؤسسات بینما كانت البالد في حالة طوارئ.

بعد شھر ، صوت بوریك أیًضا لصالح "قانون مكافحة الحواجز" األكثر إثارة للجدل ، والذي أعطى
دعًما قانونًیا لقمع الدولة في وقت كانت فیھ انتھاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبھا الشرطة تتعرض

النتقادات شدیدة في الداخل والخارج.  اعتذر بوریك وزمالؤه في وقت الحق عن التصویت مع الیمین.
أخیًرا ، في منطقة یظھر فیھا الیسار دعًما غیر مشروط للثورة الكوبیة ، رأى البعض في دعم بوریك

خیانة.بمثابة2021عامللحكومةالمناھضةالكوبیةلالحتجاجات

رددھاالتيالشعاراتفيواضًحاكانالتشیلي.المجتمعفيللغایةحیة2019أكتوبرفيالتمردروح
الحشد أثناء احتفالھم بانتصار الیسار في الشوارع وفي ساحة الكرامة التي أعیدت تسمیتھا بسانتیاغو في

،االقتصادیةواألزمةالوباءمنشھوربعددینامیكیتھااإلقلیمیةالمجالسفقدتإذاوحتىدیسمبر.19
فال تزال ھناك مطالب عدیدة بالعدالة االجتماعیة وال تزال نیران الثورة مشتعلة.

الرئیس الجدید ، وھو ناشط سابق ومنظم ممتاز ، یعرف ذلك.  لقد وعد "تشیلي أكثر إنصاًفا" و "تمدید
الحقوق االجتماعیة" ، مع االعتراف بأن "األیام المقبلة لن تكون سھلة" ... بالفعل ، تشھد البالد ھروًبا
كبیًرا من رأس المال ، مما سیقلل من مجال المناورة.  سیتعین علیھ التعامل مع ھیئة تشریعیة ستكون
معادیة إلى حد كبیر ، ألنھ على الرغم من استبعاد األحزاب القدیمة من الجولة الثانیة من االنتخابات
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الرئاسیة بعد حصولھا على المركز الثالث والرابع في الجولة األولى ، إال أنھا تحافظ على وجودھا على
المستوى البلدي واإلقلیمي و  في الكونجرس.

أمام مفاوضات صعبة

فاز الیمین بأغلبیة مجلس الشیوخ في االنتخابات البرلمانیة التي جرت في تشرین الثاني (نوفمبر).
المنزل السفلي منقسم بین الیسار / الوسط-الیسار والیمین / أقصى الیمین.  الیسار البرلماني أقوى ،

عززبینما،مقعًدا)155منھیئة(في37بـ،دیجندادوأربویبومقعًدا)12(معالشیوعیینخاصة
في الوقت نفسھ قاعدتھ البلدیة في المدن الرئیسیة مثل وسط سانتیاغو ، فالبارایسو ،  فینا دیل مار

وفالدیفیا.  لكن السیاسیین التقدمیین یواجھون مفاوضات صعبة بشأن أي إصالح رئیسي مع الوسطیین
یزالالوالذيطویلةفترةمنذیحتقرهبوریككانالذي،السابقConcertaciónتحالفوأحزاب

معادًیا ألي تغییر مھم.

مجردصعودهیكونقدالھزیمة.عنبعیدأنھإال،معركةللتوخسرقدKastأنمنالرغموعلى
بدایة.  كانت تلك ، على أي حال ، رسالتھ إلى أنصاره لیلة ھزیمتھ.  یرید "بولسونارو التشیلي" مواصلة

إحراز تقدم: بصفتھ شقیق وزیر االقتصاد في ظل الدیكتاتوریة وابن النازي األلماني ، فقد یبدو أنھ
ارتداد إلى االستبداد القدیم في الثمانینیات.

لكن ھذا یعني التقلیل من شأن ظاھرة تعمل في جمیع أنحاء أمریكا الالتینیة: ظھور الیمین المتطرف ،
الذین یحشدون الخطاب األخالقي ، والكنائس اإلنجیلیة والمتشددون الكاثولیك ، والتحریض ضد األجانب
ضد المھاجرین والخوف من المكاسب النسویة وحركة المثلیین.  ھنأ كاست نفسھ لدخولھ البرلمان بقوة بـ

فيبھیمنتھالتقلیديالیمینفیھیحتفظالذيالوقتفي،الشیوخ)مجلسفيواحد(وعضونائًبا15
نائًبا.53إلىنائًبا72منانخفضلوحتى،المحافظةالساحة

لقد حقق الشعب التشیلي دون شك فوًزا مھًما ، وھو ما یفسر التأثیر اإلقلیمي والعالمي لھذه االنتخابات.
ولكن اآلن یبدأ العمل الحقیقي.

النتائج المفاجئة النتخابات تشیلي تضع خریطة طریق لدیمقراطیة أكثر شموالً
2021األولكانون20كارنیجي،"معھد-ستوینكلأولیفر

سیصبح غابرییل بوریك ، عضو الكونجرس الیساري البالغ من العمر خمسة وثالثین عاًما ، أصغر
ضداألحدیوماإلعادةانتخاباتفياألصواتمنبالمائة56علىحصولھبعدتشیليتاریخفيرئیس
فاجأتعاًما.55العمرمنالبالغكاستأنطونیوخوسیھالمتطرفالیمینيالسابقالكونجرسعضو

النتیجة العدید من المراقبین الذین توقعوا سباقا أقرب.
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یواجھ بوریك اآلن التحدي المتمثل في توحید بلد ، بعد عقود من االستقرار السیاسي ، أُلقي بھ في حالة
عدمتزایدمنواالستیاءالسیاسیةالنخبضد2019عامفيحاشدةاحتجاجاتبعدالیقینعدممن

المساواة وعدم كفایة الخدمات العامة. یجب علیھ صیاغة وتنفیذ رؤیة وطنیة جدیدة بعد أن أعرب غالبیة
الناخبین عن رغبتھم في االبتعاد عن النموذج االقتصادي للسوق الحرة في تشیلي. كما یتعین علیھ أن
یقود البالد خالل فترة الجمعیة التأسیسیة التي بدأت استجابة لالحتجاجات ومن المتوقع أن تستمر حتى

یوافق الناخبون أو یرفضون الدستور الجدید العام المقبل.

من نواٍح عدیدة ، یشیر المناخ السیاسي أثناء جولة اإلعادة إلى أن شیلي تقع فریسة لھذا النوع من
االستقطاب المدمر المرئي للغایة في الدیمقراطیات الغربیة األخرى.  أثار انھیار أحزاب الوسط في

الجولة األولى من االنتخابات الرئاسیة ، وھو أمر غیر مسبوق منذ عودة تشیلي إلى الدیمقراطیة قبل
ثالثة عقود ، قلقاً كبیراً.  تساءل المحللون عبر أمریكا الالتینیة عما إذا كانت تشیلي ستعاني من مصیر

مماثل لمصیر البرازیل ، التي دخلت في دوامة من االستقطاب الشدید وعدم االستقرار السیاسي والركود
الیمینيالرئیسصعودإلىالنھایةفيأدتالتي2013عامفيالجماھیریةاالحتجاجاتبعداالقتصادي

الشعبوي والمناھض للمؤسساتیة جایر بولسونارو.

إن خطاب الحملة المحتد والشیطنة المتبادل یمیزان ھذه المنافسة الرئاسیة بعیًدا عن الدورات االنتخابیة
المروعة نسبًیا في تشیلي - ویمكن للمرء أن یقول ، حتى أنھا مملة بعض الشيء - على مدار العقد

الماضي.  صاغ كاست االنتخابات كواحدة بین الحریة والشیوعیة ، مما یعني أن بوریك الملتحي
والموشوم سیتبع خطى ھوغو شافیز ویشرف على انھیار تشیلي ، وأصبح من الواضح بشكل متزاید في

األسابیع األخیرة من الحملة أن من یفوز سیواجھ انعدام ثقة عمیًقا بین  أولئك الذین دعموا المرشح
الخاسر.

ومع ذلك ، أشار یوم االنتخابات إلى أن لدى تشیلي فرصة للتراجع عن ھاویة االستقطاب الشدید.  اتصل
كاست ، أحد المعجبین بنظام بینوشیھ الدیكتاتوري وشبھ ببولسونارو ، بوریك لتھنئتھ والتنازل بعد

حوالي نصف ساعة من إغالق صنادیق االقتراع ونشر رسالة تصالحیة للغایة على وسائل التواصل
االجتماعي.  یعود انتصار بوریك إلى حد كبیر إلى قدرتھ على جذب الناخبین الوسطیین الذین شعروا
بعدم االرتیاح معھ ومع كاست.  (حتى أكثر مؤیدي بوریتش حماسة قد یوافقون على األرجح على أن

الكثیرین الذین صوتوا لمرشحھم فعلوا ذلك ألنھم وجدوا البدیل غیر مستساغ). باإلضافة إلى ذلك ،
یخلق مجلس الشیوخ المنقسم بالتساوي حافًزا لبوریك للوصول عبر الممر للحكم.  وربما كان الرئیس

المنتخب مدركاً لھذا الوضع ، فأكد "التغییر بالمسؤولیة" في خطابھ األول مساء األحد.

ولكن ھناك خطر یتمثل في أن أولئك الذین یعتقدون أن تشیلي یمكن أن تكون بمثابة مثال على كیفیة
توجیھ السخط الشعبي بشكل بناء یقلل من المخاطر الشدیدة التي ال تزال البالد تواجھھا - على الرغم من
تصنیفھا كواحدة من أكثر الدیمقراطیات استقراًرا في أمریكا الالتینیة.  من السھل التغاضي عن الصدمة

أصبحت،االنتفاضاتذروةفيالبالد.فيالناخبینمنأجزاءفي2019احتجاجاتأحدثتھاالتي
البالد غیر قابلة للحكم وشھدت نھب الكنائس والمباني الحكومیة وإغالق المدارس ، ولم تتعاف بعض

األحیاء في سانتیاغو اقتصادًیا بعد من الدمار المادي (ناھیك عن الوباء الذي أعقب ذلك).
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خالل جولة اإلعادة ، انتقل بوریك بال ریب إلى المركز فیما یتعلق بالمسائل االقتصادیة وشدد على
المسؤولیة المالیة - المواقف الطویلة التي كانت لعنة على یسار تشیلي.  كما أنھ یؤید استقاللیة البنك

المركزي وینصح بھ االقتصادیون المعتدلون ، ربما في محاولة لكسب دعم المحافظین وأصحاب
األعمال الصغیرة.  ال یعتبر أي من ھذه االقتراحات ثورًیا.  ومع ذلك ، قد یفشل بوریك في إیجاد

الصیغة الصحیحة إلشراك المتشككین مع الحفاظ أیًضا على دعم العناصر األكثر رادیكالیة في تحالفھ ،
بما في ذلك الحزب الشیوعي التشیلي ، الذي دعم بشكل مثیر للجدل االنتخابات الزائفة األخیرة لدانییل

أورتیجا في نیكاراغوا.

قد یكون التوصل إلى حل وسط بشأن القضایا االقتصادیة أسھل حتى من القضایا االجتماعیة مثل حقوق
المثلیین واإلجھاض - الموضوعات التي من المرجح أن یعطیھا المحافظون األولویة.  كان المجتمع

التشیلي محافًظا بشدة حتى وقت قریب ، وھو یمر بقدوم جیل أكثر تقدًما بكثیر من آبائھم.  یجسد بوریك
؛حملتھخاللLGBTQحقوقعلىأكد؛ملحًدانفسھیعلن،كاثولیكیةأسرةفينشأالتغییر:ھذا

وتخطط إلضفاء الشرعیة على اإلجھاض المحظور إلى حد كبیر في تشیلي.  كاست ، من ناحیة أخرى ،
ھو كاثولیكي محافظ للغایة وأب لتسعة أطفال وعد بالعودة إلى "القیم التقلیدیة".

ومع ذلك ، أظھر بوریك أنھ ال یخجل من المواقف غیر الشعبیة داخل معسكره األیدیولوجي.  في تشرین
اقتراحوھو،جدیدلدستوراستفتاءإلجراءاتفاًقابوریكالكونغرسعضوأید،2019(نوفمبر)الثاني

رفضھ أقصى الیسار في ذلك الوقت.  خیبت ھذه الخطوة آمال العدید من مؤیدیھ األكثر تطرفاً لكنھا
جعلت منھ صانع توافق في اآلراء.  إن استعداده النتقاد النظام االستبدادي في فنزویال - وھو أمر یحجم
عنھ حتى القادة الیساریون المعتدلون في جمیع أنحاء أمریكا الالتینیة - ھو مثال آخر قد یفھم بوریك أنھ

یحتاج إلى العمل كباني للجسور لدفع تشیلي إلى األمام.  سیزداد الطلب على ھذه السعة في السنوات
القادمة ، وسیراقب المراقبون من جمیع أنحاء أمریكا الجنوبیة عن كثب بینما ترسم أغنى دولة في

المنطقة مساًرا جدیداً.

التحول الجدید نحو الیسار في تشیلي
2022شباط22األخبار،جریدة–رصاصسیدمحمد

نسبةإلىلیصل20092021عاميبینأضعافبأربعأصواتھتشیليفيالشیوعيالحزبضاعف
%78صوت2020األول\أكتوبرتشریناستفتاءالنواب،وفيمجلسفيالمقترعینأصواتمن8%

،1989-1973الیمینيالعسكريالحكمدستورمنبدالًجدیددستوركتابةنحوالیساريالمیللصالح
بنسبةلیسولكنبساریةبأغلبیةأعضائھاجاء2021أیار\مایوفيالدستوریةالجمعیةانتخابوعند

الثلثین الالزمة أثناء اقرار مواد مشروع الدستور الجدید،وأخیراً في الجولة الثانیة من االنتخابات
%،وھو55,87بأغلبیةالیساريالمرشحبوریكغابرییلفاز2021عاممناألخیربالشھرالرئاسیة
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المدعوم من الشیوعیین والخضر والفیمنست واالشتراكیین، على خوسیھ كاست، مرشح (الجبھة
%.44,13نالالذيالیمینأقصىیمثلوھو،المسیحیة)االجتماعیة

ھنا، االنتخابات الرئاسیة كانت تعكس اصطفاف التشیلیین في معسكرین متضادین تجابھا في لحظة
االنتخابات التي في جولتھا األولى ترافقت معھا االنتخابات البرلمانیة. معسكر الیمین معظمھ ،وأولھم

ألیامیحن،1973عامالعسكرياالنقالبزعیمبینوشیھألغوستومستشاراًشقیقھكانالذيكاست
الدیكتاتوریة العسكریة بكل ما أتت بھ من سیاسات لیبرالیة جدیدة في االقتصاد بعد أن أتى میلتون

أصبحالذي1980دستورومنبینوشیھ،أوغستوللجنرالمرشداًلیكونشیكاغوجامعةمنفریدمان
موضع تغییر تشتغل علیھ الجمعیة الدستوریة المنتخبة،كماأنھ بمعظمھ معسكراً للكاثولیك المحافظین

الذین ھم ضد تشریع حریة االجھاض وضد تشریع زواج المثلیین وضد موجات الھجرة التي تتدفق على
زیادةمعوھو،1980لدستورجذريتغییرمعالیسارمعسكر.وھایتيوبولیفیافنزویالمنتشیلي

قوة قطاع الدولة في االقتصاد وتوسیع حدوده،ومع زیادة الضرائب تصاعدیاً مع الدخل،ومع االجھاض
مامجتمعفيالسكان،%من9ویبلغون(مابوتشياألصلیینللسكانالحقوقاعطاءالمثلیین،ومعوزواج

زال معظمھ أبیض ولم یختلط عرقیاً مع الزنوج والھنود الحمر لیشكل مجتمعاً خالسیاً كمعظم دول
أمیركا الالتینیة ،مثل البرازیل وفنزویال والبیرو..إلخ)، وھو معسكر لھ عداء شدید للوالیات المتحدة

األمیركیة وتأیید لتجربتي كوبا وفنزویال.

ھوة2020آذار\مارس-2019األول\دیسمبركانونبینتشیليھزتالتيالمظاھراتعكست
االنقسام الطبقي في مجتمع جعلتھ السیاسات اللیبرالیة الجدیدة طوال مایقرب من نصف قرن منقسماً

اقتصادیاً- اجتماعیاً بین قلة میسورة وأغلبیة فقیرة أو تمیل فئاتھ الوسطى للنزول نحو التحت
اقتصادیاً،وقد كان العنف الذي مورس في المظاھرات من تكسیر للباصات ومحطات المترو وبعض

المباني العامة والمصارف انعكاساً ألوضاع اجتماعیة صعبة انفجرت في تلك المظاھرات.أیضاً، ظاھرة
تنامي قوة الحزب الشیوعي،وھو حزب ماركسي- لینیني متشدد مازال على الطبعة القدیمة أیام

السوفیات، تعكس حدة ھذا االنقسام الطبقي الذي لھ محموالت أیدیولوجیة ومحموالت ثقافیة ، ویلفت
النظر ھنا قوة الشیوعیین في األحیاء الفقیرة من سانتیاغو وبین طالب الجامعة وبین المثقفین،وھي

التراجعحالةیكسر2009عاممنذالتشیليالشیوعيالحزبكونحیثمنحالتھادراسةیجبظاھرة
في قوة الشیوعیین التي ھي ظاھرة عالمیة منذ أواخر السبعینیات ثم استفحلت بعد تفكك االتحاد

أنھاأمخاصةبشروطتتعلقمحضةتشیلیةظاھرةھذهكانتاندراسةویجب،1991عامالسوفیاتي
حالة إن توفرت لھا شروط قریبة في مكان آخر یمكن أن تولد قوة للشیوعیین ھناك،وبھذا الصدد فإن

ظاھرة تنامي قوة الشیوعیین تالحظ في السنوات الثالث الماضیة في السودان والھند.

من جھة أخرى یلفت النظر أن الثالوث السیاسي،الذي كان ھو األقوى في الحیاة السیاسیة التشیلیة بین
یعدوالشیوعي،لماالشتراكيوالحزبینالمسیحيالدیمقراطيالحزبأي1973وانقالباألربعینیات

طرفیھ اآلخرین غیر الشیوعي في حالة نمو بل یشھدان في القرن الواحد والعشرین تراجعاً لصالح
أقصى الیمین وأقصى الیسار، مع العلم أن االشتراكیین قد انزاحوا یمیناً عن أیام سلفادور ألیندي الذي
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كان على یسار األحزاب االشتراكیة الدیمقراطیة، كما أن كاست، وھو والده من أصول ألمانیة وكان
عضوا في الحزب النازي، یمثل الكاثولیكي المحافظ ولھ آراء تشبھ الیمین الجدید األوروبي.

على صعید ثاني، لم یخلط الحزب الشیوعي، وھو فعالً كان القائد الداخلي للنضال السري ضد
النضالوبینالدیكتاتوریةالسقاطالسیاسيالنضالبین،1989-1973العسكریةالدیكتاتوریة

المطلبي، بل ركز على التناقض الرئیسي وھو إسقاط حكم بینوشیھ.في المرحلة الحالیة یجمع الشیوعیون
النضال السیاسي مع النضال المطلبي في مجتمع یشھد انقساماً طبقیاً حاداً مع النضال من أجل التحدیث

الدستوري عبر الجمعیة الدستوریة المكلفة بكتابة دستور جدید.

ألینديبسلفادورأتىالذي1970تحولمنأعمقھوتشیليفيالجدیدالیساريبالخالصة:التحول
بكل1973انقالبعلىللعسكرواشنطنتشجیعاستدعىمماوالشیوعییناالشتراكیینتحالفبفعل

انتصارمع1959عامبدأتالتيالالتینیةأمیركافيالیساریةللموجةالنھایةبدایةعلىكمؤشرماعناه
الثورة الكوبیة.الصراع الطبقي اآلن في تشیلي ھو أعمق وھناك انقسام سیاسي-

اقتصادي-اجتماعي-ثقافي یشطر التشیلیین إلى معسكرین متضادین بدون وجود لموقع الوسط. قال
غابرییل بوریك العبارة التالیة بعد انتخابھ:"كانت تشیلي مھد اللیبرالیة الجدیدة وستكون مقبرتھا". ولكن

ھل یستطیع؟ وكم سیعمق عمق المدفن؟

تنویھ
ألسباب نتجت عن وعكة صحیة ألمت برفیقنا الدكتور جون نسطة فإن مذكراتھ المعنونة بـ "من زوایا

الذاكرة" تحتجب بھذا العدد.

نكتفي في ھذا العدد بإیراد ما كتبھ الرفیق جون من على فراش المرض على صفحتھ بالفیسبوك في یوم
:2022شباط14

"البارحة قبل ستون عاماً وطأت قدماي األرض األلمانیة. وما زلت شیوعیاً، عربیاً، سوریاً، وسأبقى
مناضالً من أجل الحریة والدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة".

نتمنى من قلوبنا للرفیق القیام من ھذه الوعكة وأن یعود إلى الصحة والعافیة  لیستأنف نشاطھ السیاسي
المعتاد.
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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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