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حتــولــت إلــى دولــة ديــنــيــة متــيــيــزيــة متــارس 
الــتــمــيــيــز الــديــنــي إضــافــة إلــى الــتــمــيــيــز 
الــعــنــصــري الــقــومــي ضــد غــيــر الــيــهــود مــن 
املـواطـنـي الـعـرب، بـل و ميـكـن الـقـول بـأنـهـا قـد 
أصــبــحــت ورمبــا أســفــرت عــن وجــهــهــا ف عــام 
2018، الـذي كـان مـنـذ تـأسـيـسـهـا قـبـل سـبـعـي 
عـامـاً مـن قـانـون الـكـنـيـسـت املـذكـور، هـذا الـوجـه 

الديني-القومي العنصري. 
عـنـدمـا فـازت أحـزاب الـصـهـيـونـيـة الـديـنـيـة ف 
انــتــخــابــات 1 تــشــريــن الــثــانــي 2022، بــأربــعــة 
عــشــر مــقــعــداً مــن أصــل 120 مــقــعــداً، و هــي 
مـقـاعـد الـكـنـيـسـت اإلسـرائـيـلـي، كـان هـذا ميـثـل 
ظـــاهـــرة ســـيـــاســـيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة ف دولـــة 
إسـرائـيـل، ولـكـن قـانـون 2018 يـتـيـح فـهـم اجملـال 
الــدســتــوري الــذي يُــشــرِع الــصــعــود الــســيــاســي 
لـهـذا الـتـيـار الـذي يـسـتـنـد إلـى كـتـلـة اجـتـمـاعـيـة 
كـبـرى ف إسـرائـيـل تـرى انـدمـاجـاً عـقـائـديـاً بـي 

- بـأن إسـرائـيـل قـد حتـولـت إلـى دولـة فـاشـيـة 
تـريـد مـن خـالل االضـطـهـاد الـديـنـي- الـقـومـي 
الــعــنــصــري وعــبــر الــقــوة حتــقــيــق األهــداف 
املــــــوضــــــوعــــــة ف بــــــنــــــاء أيــــــديــــــولــــــوجــــــي 
مـــعـــلـــن،كـــمـــاحـــصـــل مـــع نـــظـــامـــي هـــتـــلـــر 
ومــوســولــيــنــي، ولــوأنــهــمــا لــم يــكــونــا أصــحــاب 
أيــديــولــوجــيــة ديــنــيــة- قــومــيــة عــنــصــريــة بــل 
اقـــتـــصـــرا عـــلـــى األيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــقـــومـــيـــة 
الـعـنـصـريـة ولـكـنـهـمـا أقـامـا دولـتـي كـانـتـا مـثـل 
إسـرائـيـل متـارسـان الـقـوة والـتـوسـع اجلـغـراف 
مــصــحــوبــاً بــالــتــهــجــيــر والــقــتــل عــلــى أســاس 

الهوية واالستيطان. 
أيـــضـــاً، تـــوحـــي احلـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
اجلـــديـــدة ،الـــتـــي ف تـــركـــيـــبـــتـــهـــا تـــعـــبـــر عـــن 
اجتـاهـات أكـثـريـة اجملـتـمـع اإلسـرائـيـلـي وخـاصـة 
مــن فــئــة الــشــبــاب، بــأنــه لــم يــعــد مــن مــجــال 
لـوهـم عـربـي وفـلـسـطـيـنـي عـاش طـويـالً اسـمـه 
(حـل الـدولـتـي)، وأن المـجـال حـتـى لـتـطـبـيـق 
اتـفـاقـيـة أوسـلـو بـنـظـر نـتـنـيـاهـو وسـمـوتـريـتـش 
وبــن غــفــيــر،بــل هــنــاك مــشــاريــع إســرائــيــلــيــة 
مــعــلــنــة مــنــذ اآلن لــضــم أجــزاء واســعــة مــن 
الـضـفـة الـغـربـيـة ،اعـتـرف إسـحـق رابـي رئـيـس 
الــوزراء اإلســرائــيــلــي ،عــنــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
أوســلــو ف 13 ايــلــول 1993، مــع يــاســر عــرفــات، 
بـأنـهـا أراضـي فـلـسـطـيـنـيـة مـن أجـل إقـامـة دولـة 

فلسطينية عليها. 
 هـذا غـيـر مـاميـثـلـه ومـا يـعـنـيـه وجـود شـخـص 
ف الـوزارة االسـرائـيـلـيـة اجلـديـدة مـثـل «ايـتـامـار 
بـن غـفـيـر» الـذي يـكـرر اقـتـحـامـاتـه قـبـل الـوزارة 
وبـعـدهـا لـلـمـسـجـد األقـصـى والـذي يـعـتـبـره هـذا 
الـصـهـيـونـي الـديـنـي بـأنـه "الـهـيـكـل الـيـهـودي 
"الـقـدي الـذي يـجـب أن يـشـيـد مـن جـديـد عـلـى 
أنــقــاض املــســجــد األقــصــى، وهــو لــلــعــلــم أحــد 
الــورثــة األيــديــولــوجــيــي «لــرحــبــعــام زئــيــفــي » 
الــذي اغــتــالــتــه اجلــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فـــــلـــــســـــطـــــي ف عـــــام 2001، والـــــذي نـــــادى 
بـالـتـرانـسـفـيـر- الـتـرحـيـل لـلـفـلـسـطـيـنـيـي مـن 
كـل األراضـي الـتـي بـي الـبـحـر والـنـهـر مـن أجـل 
إقـــامـــة الـــدولـــة الـــيـــهـــوديـــة هـــنـــاك والـــدولـــة 
الـفـلـسـطـيـنـيـة ف شـرق األردن وفـق االقـتـراح 
الـقـدي إلريـيـل شـارون، وكـان مـازال جـنـراالً لـم 
يتعاقد من اخلدمة العسكــــــــــــــــــــــــــــــــرية ويدخل 
مــضــمــار الــســيــاســة، ف أيــلــول 1970 أثــنــاء 
أحــداث األردن بــي املــلــك حــســي واملــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة.  لــن تــكــون مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسـط هـي نـفـسـهـا بـعـد حتـول إسـرائـيـل إلـى 

افتتاحية العدد 

كـانـت دولـة إسـرائـيـل عـنـد إنـشـائـهـا ف   14 أيـار 
1948 دولــة مــســتــوطــنــي أتــوا وهــاجــروا عــن 
طــريــق الــهــجــرة مــن بــلــدان األرض اخملــتــلــفــة 
إلـــــى أرض فـــــلـــــســـــطـــــي، وهـــــم مـــــن خـــــالل 
االسـتـغـالل لـوعـد بـلـفـور ومـاتـبـعـه مـن انـتـداب 
بـريـطـانـي عـلـى فـلـسـطـي اسـتـطـاعـوا إقـامـة 
مـنـظـمـات سـيـاسـيـة وعـسـكريـة قـامـت بـتـهـجـيـر 
الــفــلــســطــيــنــيــي مــن أرضــهــم وإقــامــة تــلــك 

الدولة. 

ف الــــبــــدايــــة كــــانــــت دولــــة إســــرائــــيــــل دولــــة 
اســتــيــطــانــيــة مــارســت الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز 
الـقـومـي وحـقـقـت أهـدافـهـا بـالـقـوة وهـي مـن 
أكـثـر الـدول متـرداً عـلـى الـقـانـون الـدولـي وأكـثـر 
دولـة تـلـقـت إدانـات مـن مـنـظـمـات هـيـئـة األم 
املــتــحــدة. حــاول حــزب الــعــمــل الــذي حــكــم 
إســـرائـــيـــل حـــتـــى عـــام 1977، أن يـــوحـــي بـــأن 
إسـرائـيـل دولـة عـلـمـانـيـة ولـيـسـت ديـنـيـة وأن 
كـونـهـا "وطـنـاً قـومـيـاً لـلـيـهـود "، وفـق مـنـطـوق 
وعــد بــلــفــور، اليــعــنــي أنــهــا دولــة ديــنــيــة بــل 
"الـيـهـوديـة "هـي "قـومـيـة "وفـق تـعـريـف تـيـودور 
هـرتـزل والـيـسـار الـصـهـيـونـي الـعـمـالـي والـيـهـود، 
عــلــى أنــهــم "شــعــب "لــه أرضــه الــتــاريــخــيــة ف 
فــلــســطــي "، وحــتــى بــنــغــوريــون تــراجــع ف 
اخلــمــســيــنــيــات عــن وصــفــه إلســرائــيــل بــأنــهــا 
"دولــة الــيــهــود "، بــل اعــتــبــر أنــهــا "دولــة لــكــل 
مــواطــنــيــهــا "، وهــو كــان يــفــكــر بــضــرورة أن 
اليـقـود هـذا الـتـعـريـف إلـى اضـطـهـاد الـيـهـود ف 

بلدانهم خارج دولة إسرائيل أو احراجهم. 
وف عـــام 2018، عـــنـــدمـــا تـــبـــنـــى الـــكـــنـــيـــســـت 
اإلســرائــيــلــي أن إســرائــيــل هــي دولــة "يــهــوديــة 
"كـــان يـــنـــقـــل الـــتـــعـــريـــف الـــصـــهـــيـــونـــي مـــن 
"الـعـلـمـانـيـة "إلـى "الـدولـة الـيـهـوديـة "، وبـالـتـالـي 
يــضــرب مــفــهــوم "املــســاواة بــي مــواطــنــي دولــة 
اسـرائـيـل"الـذي كـان يـقـول بـه أول رئـيـس وزراء 
لـدولـة إسـرائـيـل دافـيـد بـن غـوريـون ومـن خـلـفـه، 
ولـوأن الـتـمـيـيـز ضـد املـواطـنـي الـعـرب ف دولـة 
إسـرائـيـل، وهـم خـمـس الـسـكـان، كـان صـارخـاً ف 
احلــــقــــوق الــــســــيــــاســــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة 

واالجتماعية منذ عام 1948. 
تـعـريـف 2018, نـقـل إسـرائـيـل مـن "دولـة قـومـيـة 
لـلـشـعـب الـيـهـودي "إلـى "دولـة ديـنـيـة تـقـوم عـلـى 
أتـبـاع ديـانـة مـحـددة "ومتـارس الـتـمـيـيـز ضـد 
بـاقـي املـواطـنـي خـارج هـذا الـديـن، وبـالـتـالـي 
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الــصــهــيــونــيــة والــديــن الــيــهــودي بــخــالف رأي 
مـؤسـس الـصـهـيـونـيـة هـرتـزل الـذي كـان مـلـحـداً 
أو بـن غـوريـون الـذي لـم يـكـن مـتـديـنـا وعـنـدمـا 
جنـــد أن زعـــيـــمـــي الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة 
«بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش»، وهــو مــن مــوالــيــد 
1980 ف مـسـتـوطـنـة بـاجلـوالن وأبـوه حـاخـام 
أوكـرانـي األصـل، و «ايـتـامـار بـن غـفـيـر» وهـو مـن 
أصـول عـراقـيـة قـد أصـبـحـا وزراء ف حـكـومـة 
بـنـيـامـي نـتـنـيـاهـو اجلـديـدة الـتـي تـشـكـلـت ف 
األسـبـوع األخـيـر مـن الـعـام املـاضـي ميـكـن أن 
نــتــلــمــس أن الــتــركــيــبــة احلــالــيــة لــلــحــكــومــة 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة اجلـــديـــدة، أي ميـــي قـــومـــي 
صـــهـــيـــونـــي مـــع حـــزب الـــلـــيـــكـــود ولـــه اثـــنـــي 
وثــالثــي مــقــعــداً وحــزبــي الــيــهــود املــتــديــنــي 
«احلـريـدي»: «شـاس» و «ديـكـل هـاتـوراة» ولـهـمـا 
ثــمــانــيــة عــشــر مــقــعــداً زائــد الــصــهــيــونــيــة 
الـديـنـيـة، تـوحـي - أي هـذه الـتـركـيـبـة احلـكـومـيـة 

ف حكومة بنيامي نتنياهو اجلديدة التي تشكلت 
ف األسبوع األخير من العام املاضي ميكن أن 

نتلمس أن التركيبة احلالية للحكومة اإلسرائيلية 
اجلديدة، أي ميي قومي صهيوني مع حزب 

الليكود وله اثني وثالثي مقعداً وحزبي اليهود 
املتديني «احلريدي»: «شاس» و «ديكل هاتوراة» 

ولهما ثمانية عشر مقعداً زائد الصهيونية 
الدينية، توحي - أي هذه التركيبة احلكومية - بأن 

إسرائيل قد حتولت إلى دولة فاشية تريد من 
خالل االضطهاد الديني- القومي العنصري وعبر 

القوة حتقيق األهداف املوضوعة ف بناء 
أيديولوجي معلن،كماحصل مع نظامي هتلر 

وموسوليني، ولوأنهما لم يكونا أصحاب 
أيديولوجية دينية- قومية عنصرية بل اقتصرا 
على األيديولوجية القومية العنصرية ولكنهما 
أقاما دولتي كانتا مثل إسرائيل متارسان القوة 
والتوسع اجلغراف مصحوباً بالتهجير والقتل 

على أساس الهوية واالستيطان. 

"

"
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دأبـت أدبـيـات احلـركـة املـاركـسـيـة الـلـيـنـيـنـيـة وبـعـض 
الـقـوى املـنـاهـضـة لـلـمـشـروع الـصـهـيـونـي االمـريـكـي 
عـلـى اعـتـبـار الـكـيـان الـصـهـيـونـي قـاعـدة عـسـكريـة 
مـتـقـدمـة لـالمـبـريـالـيـة االمـريـكـيـة ميـكـن الـتـخـلـي 

عنه ف مفترق تاريخي ما. 

اذا كـانـت هـذه الـنـظـرة تـصـح لـلـكـيـان الـصـهـيـونـي 
مــنــذ انــتــقــال الــرعــايــة لــه مــن بــريــطــانــيــا إلــى 
الـواليـات املـتـحـدة االمـريـكـيـة ف الـقـرن املـاضـي، 
فـإن هـذه الـنـظـرة تـفـقـد صـحـتـهـا الـتـاريـخـيـة ف 
الـعـصـر احلـال، وذلـك لـسـبـب الـرابـطـة الـعـضـويـة 
الـــتـــي اصـــبـــحـــت بـــي االقـــتـــصـــاد الـــصـــهـــيـــونـــي 
واالمـريـكـي، وميـكـن الـقـول أن اعـادة انـتـاج املـركـز 
االمــبــريــالــي االمــريــكــي لــذاتــه مــرتــبــط ارتــبــاطــا 
عـضـويـا مبـصـالـح الـلـوبـي الـيـهـودي، فـاضـحـى هـذا 

الـعـالقـات الـدولـيـة، وحـصـار الـصـي، ومـسـتـقـبـل 
احلــرب االوكــرانــيــة الــروســيــة، اضــافــة ملــســتــقــبــل 
االتفاق النووي االيراني، والتسوية ف اليمــــــــــــــــــــــن 

واتفاقات الهدنة. 
لـن يـكـون بـعـيـداً مـن شـن حـربـاً عـلـى غـزة ولـبـنـان 
وسـوريـا وخـاصـة بـعـد الـتـدريـبـات الـعـسـكريـة الـتـي 

حتاكي اجلنوب السوري واللبناني. 

ف اخلـــالصـــة، ال ميـــكـــن الـــفـــصـــل بـــي مـــشـــروع 
امــريــكــا والــكــيــان الــصــهــيــونــي، وبــي مــســتــقــبــل 
االمــبــريــالــيــة االمــريــكــيــة ومــســتــقــبــل الــكــيــان 
الـصـهـيـونـي، وال ميـكـن فـصـل الـسـيـاسـة الـصـهـيـونـيـة 
عـن حتـوالت وتـبـدالت الـنـظـام االقـتـصـادي الـدولـي 

اخلاضع للهيمنة االمريكية. 

دولــة فــاشــيــة مــع تــشــكــيــل حــكــومــة بــنــيــامــي 
نــتــنــيــاهــو اجلــديــدة ف 29 كــانــون أول 2022، 
ويـبـدو أن هـذا سـيـؤكـد مـن جـديـد مـقـولـة أن 
الـصـراع الـعـربـي مـع دولـة إسـرائـيـل هـو صـراع 

وجود وليس صراعاً على احلدود. 
ومـن جـهـة أخـرى، هـذا سـيـقـضـي عـلـى أسـطـورة 
أن إســرائــيــل هــي "واحــة الــدميــوقــراطــيــة ف 
املـنـطـقـة "، ورمبـا سـيـقـود هـذا الـطـابـع الـفـاشـي 
إلـى تـخـفـيـف الـتـأيـيـد إلسـرائـيـل ف الـعـالـم 
الـغـربـي األوروبـي-األمـيـركـي أويـضـعـه مـوضـع 
تـسـاؤل ف أوسـاط اجـتـمـاعـيـة واسـعـة وحـتـى 
مــن املــمــكــن أن تــقــود ســيــطــرة الــصــهــيــونــيــة 
الــديــنــيــة واألحــزاب الــديــنــيــة الــيــهــوديــة إلــى 
تــــنــــاقــــضــــات وصــــراعــــات بــــي يــــهــــود أوروبــــا 
والــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة،حــيــث يــغــلــب 
االجتـــــاه الـــــيـــــهـــــودي اإلصـــــالحـــــي عـــــلـــــى 
الـــتـــديـــن ،وبـــي الـــفـــئـــات احلـــاكـــمـــة ف دولـــة 

اسرائيل، وإلى تخفيف التأييد لها بينهم. 
مــــن جــــانــــب ثــــالــــث، حــــذر رئــــيــــس الــــوزراء 
اإلسـرائـيـلـي الـسـابـق يـائـيـر البـيـد مـن حتـول 
إســرائــيــل إلــى "ايــران ثــانــيــة "مــع ســيــطــرة 
الـصـهـيـونـيـة الـديـنـيـة واألحـزاب الـديـنـيـة عـلـى 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو اجلــديــدة حــيــث ميــلــكــون 
نــصــف مــقــاعــد الــكــتــلــة الــبــرملــانــيــة لــهــا، وهــو 
وضــع مــســبــوق مــع وزارات الــلــيــكــود وحــزب 
الـعـمـل الـسـابـقـة حـيـث كـان حـزب رئـيـس الـوزراء 
دائـمـاً مـا ميـلـك احلـصـة الـكـبـرى مـن الـكـتـلـة 
الـبـرملـانـيـة لـلـحـكـومـة ف الـكـنـيـسـت وهـذا مـا 
سـيـجـعـل نـتـنـيـاهـو "أسـيـراً لـهـا "وفـق تـعـبـيـر 
البـــيـــد، ولـــكـــن رئـــيـــس الـــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي 
الــســابــق ف الــوقــت الــذي يــشــيــر إلــى أن هــذا 
ســــيــــقــــود إلــــى صــــراعــــات بــــي املــــتــــديــــنــــي 
والــعــلــمــانــيــي ف اســرائــيــل،فــإنــه يــغــفــل أن 
الـيـمـي الـقـومـي الـصـهـيـونـي ممـثـالً ف حـزب 
الـــلـــيـــكـــود لـــم يـــعـــد عـــلـــمـــانـــيـــاً بـــل أصـــبـــح 
أيـديـولـوجـيـاً ولـيـس فـقـط سـيـاسـيـاً ف تـقـاطـع 
مــع الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة ومــع األحــزاب 
الـيـهـوديـة الـديـنـيـة وهـذا مـا سـيـزيـد مـن قـوة 
الـتـيـارات اإلسـالمـيـة عـنـد الـعـرب واملـسـلـمـي 
وسـيـزيـد مـن مـخـاطـر حتـول الـصـراع الـعـربـي- 

اإلسرائيلي إلى صراع إسالمي- يهودي. 

الـــلـــوبـــي جـــزءا عـــضـــويـــا مـــن بـــنـــيـــة االقـــتـــصـــاد 
االمـبـريـالـي االمـريـكـي، فـاصـبـح اسـتـمـرار وجـود 
الـكـيـان مـرهـون بـاسـتـمـرار اعـادة انـتـاج االمـبـريـالـيـة 
االمـريـكـيـة كـمـركـز امـبـريـالـي، بـاعـلـى مـن درجـة 

اعادة انتاج الرابطة بي املركز واالطراف. 
وف الـوقـت احلـالـي، مـع تـفـجـر االزمـة الـهـيـكـلـيـة 
لـلـنـظـام الـراسـمـالـي الـعـاملـي الـتـي كـانـت بـدايـاتـهـا 
مــع اجــراءات كــورونــا، ميــكــن الــقــول بــان الــقــيــادة 
اجلـديـدة املـتـطـرفـة لـلـكـيـان الـصـهـيـونـي، ايـذانـا 
بـتـصـعـيـد امـبـريـالـي جـديـد ف املـنـطـقـة، قـد يـؤدي 
الــى حــرب اقــلــيــمــيــة، واقــتــســام جــديــد لــلــنــفــوذ 
والـسـيـطـرة اجلـغـرافـيـة الـسـيـاسـيـة لـقـوى الـهـيـمـنـة 

الدولية واالقليمية. 
هـذا الـتـصـعـيـد مـرتـبـط بـتـفـجـر االزمـة الـهـيـكـلـيـة 
اجلــديــدة لــلــنــظــام االقــتــصــادي الــدولــي وبــنــيــة 

i n f o @ a l m a s a r j o u r n a l . o rg  
@ a l m a s a r j o u r n a l  
 جـــــريـــــدة الــــــــــمـسـار
@ a l m a s a r J

 ٣

 ٢٠٢٣ / يــنــايــر  كـــانـــون الــثــانــي 

mailto:info@almasarjournal.org


 ٧٢ الـــعـــدد   ٤

والـتـفـاعـالت والـرؤى املـطـروحـة مـن قـبـل دول 
اقــلــيــمــيــة وعــربــيــة ودولــيــة، يــقــدر بــعــض 
الـسـيـاسـيـي ان حـل االزمـة الـرئـاسـيـة سـيـتـم 
ف 23 شــبــاط مــن الــعــام 2023، وســتــتــوافــق 
مـع حـل املـسـألـة الـسـوريـة مـن خـالل الـلـقـاء 
الــثــالثــي بــي تــركــيــا وروســيــا والــســلــطــة 
الــســوريــة، ومــع تــوافــق حــول حــل تــســووي 
لــالزمــة االوكــرانــيــة بــي قــوى الــنــزاع. تــريــد 
امـــريـــكـــا مـــن خـــالل احلـــرب االوكـــرانـــيـــة 
اضــعــاف االحتــاد االوروبــي، وجــعــلــه مبــوقــع 
الـتـابـع ولـيـس مبـوقـع قـطـبـي تـابـع لـهـا، فـهـي 
تـريـده مـنـفـذ الجـنـداتـهـا دون سـؤال، وهـذا مـا 
انــعــكــس مــن خــالل الــتــفــويــض االمــريــكــي 
لـفـرنـسـا لـطـرح رئـيـس جـديـد ف لـبـنـان، رغـم 
عـدم االتـفـاق ف مـؤسـسـات الـقـرار االمـريـكـي 
حـول الـرئـيـس اجلـديـد لـلـبـنـان ودوره املـنـاط 
بـه. هـذه الـقـضـايـا تـطـرح مـن جـديـد مـدى 
قــدرة الــواقــع الــلــبــنــانــي عــلــى اجنــاز دولــة 
املــواطــنــة املــتــســاويــة بــدال مــن دميــقــراطــيــة 

املكونات الفاعلة فيه؟ 
وإلــى أي مــدى ميــكــن لــلــقــوى الــيــســاريــة 
الـعـروبـيـة مـنـهـا والـشـيـوعـيـة عـلـى قـدرتـهـا 
لـفـرض اجـنـداتـهـا الـوطـنـيـة والـشـعـبـيـة عـلـى 

يوسف الطويل 
لـــم يـــكـــن لـــبـــنـــان ذو دور ثـــانـــوي ف قـــضـــايـــا 
املـنـطـقـة، بـل كـان ف لـب الـتـفـاعـل احلـي مـعـهـا، 
وانـــعـــكـــاســـا لـــهـــا ف الـــتـــوازنـــات الـــداخـــلـــيـــة، 

والعالقات بي القوى السياسية فيه.  

ميــر لــبــنــان بــازمــة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 
عـمـيـقـة، هـمـا آتـيـان بـسـبـب الـتـوجـهـات الـدولـيـة 
او مــنــظــور الــقــوى الــكــبــرى ملــوقــع لــبــنــان مــن 
جـهـة اولـى ف الـسـوق الـعـاملـيـة ومـن جـهـة ثـانـيـة 
ملـوقـعـه املـمـكـن ف قـضـايـا املـنـطـقـة والـعـالـم، وال 
ميـكـن فـصـل االزمـات االقـلـيـمـيـة والـدولـيـة عـن 
احلـراك الـسـيـاسـي ف لـبـنـان والـعـالقـات بـي 

القوى السياسية الكبرى فيه. 
وف هـذا االطـار تـطـرح الـسـعـوديـة وفـق مـصـادر 
الـعـمـاد جـوزيـف عـون كـرئـيـس لـلـبـنـان ف شـبـه 
تـفـويـض امـريـكـي لـهـا، وتـطـرح فـرنـسـا سـلـيـمـان 
فـرجنـيـة بـعـد تـفـويـض امـريـكـي لـهـا، وبـي هـذا 
وذاك، تـلـعـب ايـران دورهـا مـن خـالل حـزب ال 
وحــركــة امــل او الــثــنــائــي الــشــيــعــي، ف ظــل 
انــقــســام ف الــبــيــت املــســيــحــي املــارونــي حــول 
الــرئــيــس اجلــديــد، وف ظــل هــذه الــنــقــاشــات 

الـقـوى الـسـيـاسـيـة الـكـبـرى الـتـابـعـة الجـنـدات 
خارجية.  

ف النهاية، هل لبنان قادر 
على لعب دور عروبي ف 
السياسة العربية؟ وهل 

قادر على اجناز حتول ف 
طبيعة ومرتكزات النظام 

السياسي القائم، وبالتالي 
ف بنية السلطة القائمة 
نحو واقع جديد يحقق 

جزءا من متطلبات 
املرحلة الراهنة لبنانياً 

وشعبياً ومن حيث التراكم 
الراسمالي الوطني؟ 

التحرير 
بعد مسار طويل استغرق عقداًمن الزمن 

للمأساة السورية، تخللها أحداثا مفصلية وذات 
أثار طويلة املدى على اجملتمع السوري، تفقد 

املعارضة اخلارجية املرتهنة أية مصداقية 
سياسية، وميكن القول أنها لم تستفد من 

فرص التغيير، مما دفع الشعب السوري أثمانا 
كان ف غنى عنها، أما املعارضة الدميقراطية 
املمثلة بهيئة التنسيق وبعض القوى األخرى 

التي تلتزم مبصالح املواطن السوري فإنها 
مهمشة إعالميا، ومحصورة بي مطرقة 

السلطة والتحشيد اإلعالمي والشعبي ضدها، 
من قبل أطراف املعارضة، واإلفادة فانها لم 
تلعب دوراً محورياً ف استراتيجية التغيير 
وكانت محصلة عملها لآلن شبه صفر، إذا 

استثنينا طرحها للتسوية السورية ف بدايات 
األزمة السورية كبديل مناسب لتدهور الوضع 

السوري وآلليات تدويله وأقلمته، وجتاوزاً لبحر 
الدماء ولفقدان الرابطة الوطنية .  

تطرح على املعارضة السورية الدميقراطية 
مهمة املراجعة الدقيقة ملسار األزمة السورية 

واملواقف الصادرة عنها ف كل مرحلة، لنستطيع 
إرجاع عالقة الثقة بي الفئات التي لها 
مصلحة ف التغيير والقوى السياسية 

الدميقراطية من جهة أولى، وصوالً لوضع 
استراتيجية التغيير املتفق عليها ف دراسة 

دقيقة للتحوالت السياسية وعوامل القوة التي 
ميكن استثمارها ولتجاوز حالة الترهل والكساد 

والعجز السياسيي، وصوال لوضع تكتيكات 
قادرة على دفع العملية السياسية لألمام.  

وبسبب التدهور احلاصل للمجتمع السوري، 
فان قضية الثقة واملصداقية السياسية يكسبان 

أهمية كبيرة ف برمجة العمل السياسي 
املعارض وفق أساليب نضالية مدنية سلمية، 

وبإملامٍ بالوضع السياسي واالقتصادي الراهني. 
ومنطق التاريخ هو طريق حلزوني وليس 

مستقيماً، والفشل هو اعظم مدرس إلجناز 
هدف ما، ويجب على قوى املعارضة املرتهنة 

والدميقراطية أن تعترف بأخطائها وتشخص 
وضعها التنظيمي والنضالي وتقدم كشف 

حساب عن أعمالها وأهدافها ورؤيتها ومطالبها 
وعرضها أمام الشعب السوري، اذا أرادت 

املعارضتي تكوين قاعدة اجتماعية قادرة على 
إجناز التغيير والتي تبنى من خالل ما أشرت 

أعاله بالصدق السياسي مع الفئات التغييرية 
والشعب عموما واستقاللية القرار املعارض، اذا 

كانوا يريدون أن يشعروا باآلالم التي يعاني 
وعانى منها املواطن السوري ف كل 

االصطفافات. 
التغيير برنامج عمل تراكمي تنضجه عوامل 

موضوعية وذاتية، وال ميكن أن نظل كشعب 
حتت حكم استبدادي، فمنطق التاريخ ال يعرف 

اجلمود والركود، وأنظمة اإلدارة تتطور 
باستمرار، والتشريعات تتغير وفق حاجات 

اجملتمعات ف كل مرحلة متر بها، وال ميكن 
إجناز التغيير قبل انضاجه. 

 ، IBRAHIM AMRO                                                                     نبيه بري ، رئيس مجلس النواب اللبناني، يدلي بصوته بعد إحضار صندوق االقتراع إلي كرسيه، النتخابات األولى، ٢٩ ايلول ٢٠٢٢
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 ٧٢ الـــعـــدد 

مـطـالـبـة الـرئـيـس األمـيـركـي مـن الـرئـيـس الـسـوري 
بـالـتـنـحـي ف يـوم 18 آب/أغـسـطـس 2011 تـعـنـي بـأن 
هـنـاك سـيـنـاريـو لـيـبـي سـيـطـبـق ف سـوريـا، ولـيـس 
صــــدفــــة ف هــــذا اجملــــال أن يــــســــمــــى مــــجــــلــــس 
اسـطـنـبـول عـلـى غـرار «اجملـلـس الـوطـنـي الـلـيـبـي» 
بــرئــاســة مــصــطــفــى عــبــداجلــلــيــل، الــذي تــولــى 
الـسـلـطـة بـعـد أن كـانـت عـمـلـيـة اسـقـاط نـظـام مـعـمـر 
الـقـذاف مـن خـالل تـدخـل عـسـكـري خـارجـي حلـلـف 
األطـلـسـي كـان رأس حـربـتـهـا الـفـرنـسـيـون، وكـان 
يـــأمـــل هـــؤالء املـــعـــارضـــون أن تـــضـــع واشـــنـــطـــن 
أردوغــان بــســوريــا ف مــكــان الــرئــيــس الــفــرنــســي 
نـيـكـوال سـاركـوزي بـالـعـمـلـيـة الـلـيـبـيـة، وهـو مـاطـالـب 
بـه عـلـنـاً مبـؤمتـر صـحـفـي ف اسـطـنـبـول املـراقـب 
الــعــام جلــمــاعــة االخــوان املــســلــمــي الــســوريــي 
ريـاض الـشـقـفـة بـيـوم 18تـشـريـن الـثـانـي/نـوفـمـبـر 
2011.  عـنـدمـا حـصـل الـتـفـارق األمـيـركـي- الـتـركـي 
ف 3 متــــوز/يــــولــــيــــو 2013 مــــع دعــــم واشــــنــــطــــن 
النـقـالب الـفـريـق عـبـد الـفـتـاح الـسـيـسـي عـلـى حـكـم 
جـمـاعـة اإلخـوان املـسـلـمـي ف مـصـر، فـإن هـؤالء 
املــعــارضــي الــســوريــي الــذيــن تــعــلــقــوا بــأردوغــان 
وراهـنـوا عـلـيـه، املـشـار لـهـم آنـفـاً،لـم يـخـف ربـاطـهـم 
بـأنـقـرة، مـادام أردوغـان لـم يـنـعـطـف نـحـو حـلـول 
تــســوويــة لــألزمــة الــســوريــة، بــخــالف مــافــعــلــت 
واشــنــطــن الــتــي اجتــهــت لــلــتــنــســيــق مــع مــوســكــو 
بــاجتــاه تــلــك احلــلــول، بــدايــة مــن اتــفــاق 7 أيــار/
مــايــو 2013 ف مــوســكــو بــي وزيــري اخلــارجــيــة 
األمـيـركـي جـون كـيـري والـروسـي سـيـرغـي الفـروف 
لـتـفـعـيـل «بـيـان جـنـيـف1» الـذي يـقـول بـحـل انـتـقـالـي 
تـسـووي لـألزمـة الـسـوريـة، ثـم عـبـر الـقـرار الـدولـي 
2118 ف أيـــلـــول 2013 الـــذي تـــبـــنـــى نـــص «بـــيـــان 
جـنـيـف1»، بـالـكـامـل وكـانـت ف نـصـه الـدعـوة إلـى 
عـقـد «جـنـيـف2» كـمـؤمتـر تـفـاوضـي حلـل األزمـة بـي 

السلطة السورية واملعارضة.  
ف تــلــك الــفــتــرة الــفــاصــلــة بــي تــاريــخــي 7 أيــار 
2013، وحــتــى اســتــدارة أردوغــان نــحــو مــوســكــو ف 
لــقــائــه مــع بــوتــي بــيــوم 9 آب/أغــســطــس 2016، 
كـانـت تـركـيـا مـعـارضـة لـلـجـهـد األمـيـركـي- الـروسـي 
نحو تسوية األزمة السورية والذي جتسد مـــــــــــــــــــــع 
ذروة بـيـوم 18 كـانـون األول/ديـسـمـبـر 2015، اسـمـهـا 
«الـقـرار 2254» والـذي انـعـقـد عـلـى أسـاسـه مـؤمتـر 
«جــنــيــف3» ف الــشــهــر األول مــن عــام 2016، وهــي 
مـــن خـــالل مـــعـــارضـــي ســـوريـــي ، مـــثـــل ريـــاض 
حــجــاب وفــاروق طــيــفــور وجــورج صــبــرا وســهــيــر 
األتـاسـي، كـانـوا ف ”الـهـيـئـة الـعـلـيـا لـلـمـفـاوضـات“ 
أُفـشـلَ «جـنـيـف3» مـن خـالل اعـالن ريـاض حـجـاب 
تــوقــيــف املــفــاوضــات ف 18 نــيــســان/إبــريــل، وهــي 
مــفــاوضــات كــانــت مــحــددة مــدتــهــا بــســتــة أشــهــر 
تـنـتـهـي بـنـهـايـة متـوز، حـيـث كـانـت املـؤشـرات عـلـى أن 
هـــنـــاك حـــالً أمـــيـــركـــيـــاً- روســـيـــاً ، إن لـــم يـــتـــفـــق 
الـسـوريـون، سـيـفـرض عـلـى املـفـاوضـي الـسـوريـي، 
عـلـى غـرار احلـلـول ”الـفـوقـيـة الـتـفـاوضـيـة“ الـتـي 
جـرت ف اتـفـاق الـطـائـف الـلـبـنـانـي عـام 1989، وف 
اتــفــاق دايــتــون عــام 1995 اخلــاص بــيــوغــســالفــيــا، 

أمــنــي ميــتــد مــن إدلــب حــتــى رأس الــعــي «ســري 
كـانـيـه» عـلـى أن تـضـم لـه مـنـاطـق تـل رفـعـت ومـنـبـج 
وعـي الـعـرب «كـوبـانـي»، وهـنـاك مـؤشـرات عـلـى أن 
الـــســـلـــطـــة الـــســـوريـــة التـــريـــد هـــذا اخلـــط حتـــت 
سـيـطـرة األتـراك وال أن يـشـاركـوا الـسـيـطـرة عـلـيـه 
بل تريد انسحاباً تركياً عسكــــــــــــــــــــــــرياً من األراضي 
الـــســـوريـــة، ورمبـــا هـــي تـــفـــضـــل انـــتـــظـــار نـــتـــائـــج 
انــتــخــابــات الــصــيــف الــقــادم الــتــركــيــة،الــرئــاســيــة 
والـبـرملـانـيـة، حـيـث إن فـازت املـعـارضـة الـتـركـيـة وهـزم 
أردوغـان فـسـيـكـون هـنـاك اجتـاه تـركـي نـحـو الـنـأي 
عـن األزمـة الـسـوريـة،بـخـالف مـافـعـلـه أردوغـان مـنـذ 

عام2011. 
كــتــكــثــيــف: ظــهــر أردوغــان ف األزمــة الــســوريــة، 
الـبـادئـة مـع درعـا 18آذار/مـارس 2011، كـتـاجـر سـوق 
الــهــال، الــذي يــتــلــهــف لــلــبــيــع ملــن يــدفــع أكــثــر، 
ثـــم  اجملـــلـــس“  ” ف  بـــه،  تـــعـــلـــق  مـــن  كـــمـــاظـــهـــر 
املــســلــحــة،  الــســوريــة  املــعــارضــة  وف  االئــتــالف“ ”
كــأنــاس بــال إرادة وال رؤيــة و القــدرة عــلــى تــلــمــس 
الـوقـائـع الـتـي حتـدث مـعـهـم والعـلـى اسـتـشـراف 
مـاذا سـيـحـدث . وهـم اآلن عـلـى األرجـح الميـلـكـون 
اجلـرأة عـلـى اعـالن خـيـبـتـهـم وفـشـل مـراهـنـاتـهـم 
عـلـى أردوغـان،والعـلـى اسـتـخـالص الـعـبـر والـدروس 

من وصولهم إلى تلك النتيجة الصفرية. 

محمد سيد رصاص  
لـم يـكـن مـن الـصـدف أن يـولـد «اجملـلـس الـوطـنـي 
الــســوري» ف اســطــنــبــول بــيــوم 2 تــشــريــن األول/
أوكـــتـــوبـــر 2011، وف نـــفـــس الـــســـيـــاق أن يـــأتـــي 
"االئـتـالف الـوطـنـي الـسـوري"بـالـعـام الـتـالـي حتـت 
رعـــايـــة تـــركـــيـــة- قـــطـــريـــة،كـــمـــا أن مـــايـــســـمـــى ب 
”اجلـيـش الـوطـنـي احلـر“ قـد ت تـنـظـيـمـه وتـرتـيـبـه 
ف تــركــيــا بــخــريــف 2011، بــعــد ثــالثــة أشــهــر مــن 

اعالن العقيد رياض األسعد قيامه. 
أتــى هــذا أوالً مــن الــربــاط األيــديــولــوجــي الــذي 
يـجـمـع جـمـاعـة اإلخـوان املـسـلـمـي ف سـوريـا ،وهـم 
قـد شـكـلـوا عـمـاد "اجملـلـس" و"االئـتـالف"،مـع حـزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــذي يــتــزعــمــه رجــب طــيــب 
أردوغـان(رئـيـس الـوزراء الـتـركـي 2014-2003، ثـم 
«رئــيــس اجلــمــهــوريــة الــتــركــيــة»، ومــن حتــالــف 
«الـلـيـبـرالـيـون اجلـدد» الـسـوريـي، وهـم مبـعـظـمـهـم 
مــن خــلــفــيــات شــيــوعــيــة ســابــقــة، مــع «اإلخــوان 
املــســلــمــون»، هــذا الــتــحــالــف الــذي تــبــلــور مــنــذ 
(اعـالن دمـشـق) املـعـلـن ف تـشـريـن األول/أكـتـوبـر 
2005، ثـم اسـتـمـر ف «اجملـلـس» و «االئـتـالف»، وقـد 
قـرأ االسـالمـيـون مـن زاويـة أيـديـولـوجـيـة الـربـاط 
الـــتـــركـــي فـــيـــمـــا قـــرأه الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون اجلـــدد 
الــســوريــون،وكــان وعــائــهــم الــرئــيــســي ف "اعــالن 
دمـشـق"ولـوأن شـكـلـهـم الـتـنـظـيـمـي األسـاسـي كـان 
«حـزب الـشـعـب الـدميـقـراطـي» الـذي أسـسـه ريـاض 
الــــتــــرك ف نــــيــــســــان/إبــــريــــل 2005، مــــن زاويــــة 
مـصـلـحـيـة مـادامـت مـؤشـرات ”الـربـيـع الـعـربـي“ ف 
عــام 2011 كــانــت تــعــطــي اجتــاهــاً عــنــد واشــنــطــن 
نـحـو  األردوغـانـي“  االسـالمـي  الـنـمـوذج  ” لـتـبـنـي 
الـقـبـول األمـيـركـي بـتـولـي االسـالمـيـي األصـولـيـي 
اإلخــــوانــــيــــي لــــلــــســــلــــطــــة ف تــــونــــس ومــــصــــر 
ومــشــاركــتــهــم الــســلــطــة ف لــيــبــيــا والــيــمــن، وكــان 
هـنـاك عـنـد هـؤالء املـعـارضـي الـسـوريـي قـراءة بـأن 

وهـو أمـر كـانـت تـخـشـاه تـركـيـا الـتـي كـانـت عـالقـاتـهـا 
آنـذاك مـتـوتـرة مـع كـل واشـنـطـن ومـوسـكـو، حـيـث 
كـانـت املـؤشـرات عـلـى أن حـل األزمـة الـسـوريـة لـن 
يـكـون لـصـالـح أنـقـرة، لـذلـك قـامـت بـقـلـب الـطـاولـة 
عـبـر ”عـصـابـة األربـعـة: حـجـاب- طـيـفـور- صـبـرا- 
الـهـيـئـة  ” ب  يـتـحـكـمـون  كـانـوا  الـذيـن    ، األتـاسـي“

العليا للمفاوضات“. 
ولــكــن مــنــذ لــقــاء بــوتــي-أردوغــان، املــشــار إلــيــه 
والـــذي أتـــى بـــعـــد عـــدة أســـابـــيـــع مـــن مـــحـــاولـــة 
االنـقـالب الـعـسـكريـة الـفـاشـلـة ضـد أردوغـان والـتـي 
اتـــهـــمـــت أوســـاط تـــركـــيـــة مـــقـــربـــة مـــن أردوغـــان 
واشـنـطـن بـالـضـلـوع بـهـا، اجتـه الـرئـيـس الـتـركـي 
نـحـو بـيـع املـعـارضـة الـسـوريـة املـسـلـحـة، و قـد بـدأ 
بـيـعـه لـلـمـعـارضـي املـسـلـحـي ف شـرق حـلـب نـهـاية 
عــــام  2016 مــــقــــابــــل أن يــــأخــــذ األتــــراك خــــط 
«جـرابـلـس- الـبـاب- إعـزاز»، ثـم مـقـابـل مـسـلـحـي 
الـغـوطـة وحـوران أخـذ األتـراك مـنـطـقـة عـفـريـن 
عـام 2018، ثـم بـالـتـعـاون مـع مـوسـكـو أخـذ أردوغـان 
خــط «تــل أبــيــض- رأس الــعــي» (ســري كــانــيــه) ف 

خريف 2019. 
مـنـذ خـريـف 2022 هـنـاك دالئـل عـلـى أن أردوغـان 
يــتــجــه إلــى بــيــع املــعــارضــة الــســوريــة الــســيــاســيــة 
يـتـعـاون  أن  مـقـابـل  االئـتـالف“  ” ف  لـه  املـوالـيـة 
الــروس والــســلــطــة الــســوريــة مــعــه ف انــشــاء خــط 

أُفشلَ «جنيف3» من خالل اعالن 
رياض حجاب توقيف املفاوضات 

ف 18 نيسان/إبريل، وهي 
مفاوضات كانت محددة مدتها 
بستة أشهر تنتهي بنهاية متوز، 

حيث كانت املؤشرات على أن 
هناك حالً أميركياً- روسياً ، إن 

لم يتفق السوريون، سيفرض 
على املفاوضي السوريي، على 

غرار احللول ”الفوقية 
التفاوضية“ التي جرت ف اتفاق 
الطائف اللبناني عام 1989، وف 
اتفاق دايتون عام 1995 اخلاص 

بيوغسالفيا
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 ٢٠٢٣ / يــنــايــر  كـــانـــون الــثــانــي 



األراضـي واملـبـانـي والـعـقـارات وارتـفـاع مـتـصـاعـد 
ف أسـعـار وسـائـل املـعـيـشـة، وكـان ذو الـهـمـة عـيـسـى 
شـالـيـش ال يـزال يـتـردد بـزيـاراتـه إلـى بـيـتـي، وقـد 
طـلـب مـنـي يـومـا أن أقـوم بـالـتـعـرف عـلـى شـقـيـقـه 
ريـاض شـالـيـش، فـذهـبـنـا بـسـيـارتـه إلـى غـوطـة 
دمــشــق ،وهــنــاك وجــدنــا ريــاض يــعــمــل بــيــده ف 
صــنــع بــلــوكــات أو خــفــان الــبــنــاء عــلــى مــكــابــس 
بـدائـيـة عـاديـة والـعـرق بـتـصـبـب مـنـه، فـتـعـجـبـت 
ف نـفـسـي كـيـف يـقـوم بـهـذا الـعـمـل وخـالـه حـافـظ 
األســد ،وقــدرت لــه عــصــامــيــتــه واعــتــمــاده عــلــى 
نـــفـــســـه ولـــم ميـــض وقـــت طـــويـــل عـــلـــى هـــذأ 
الـــلـــقـــاء ،حـــتـــى جـــاءنـــي ذو الـــهـــمـــة يـــطـــلـــب 
مــســاعــدتــي ف عــدم إغــالق مــصــنــع ريــاض ألن 
مـحـافـظـة ريـف دمـشـق طـلـبـت مـنـه ذلـك بـحـجـة 
أنــهــا أي الــغــوطــة مــنــطــقــة زراعــيــة ولــيــســت 
صـنـاعـيـة. كـنـت أعـرف مـحـافـظ ريـف دمـشـق ابـن 
الـغـوطـة بـواسـطـة الـعـقـيـد الـطـبـيـب مـصـطـفـى 
ســالخــو، وكــنــت قــد جــالــســتــه عــدة مــرات عــلــى 
طــاولــة الــشــراب الــذي يــحــتــســيــه بــشــراهــة. لــم 
أتـردد بـاملـسـاعـدة فـذهـبـت إلـى احملـافـظ ريـاض 
بـدون تـردد، وشـرحـت لـه األمـر، ابـن اخـت رئـيـس 
جـمـهـوريـة عـصـامـي يـعـمـل بـيـديـه وبـعـرق جـبـيـنـه 
حـتـى يُـحـصـل قـوت يـومـه، وأنـتـم تـهـددوه بـإغـالق 
مــعــمــلــه الــصــغــيــر هــذا. أرجــوك بــإن تــوعــز إلــى 
اخملـتـصـي بـان يـغـضـوا الـطـرف عـنـه. واحملـافـظ 

رجل شهم طيب اخللق وعدني بتنفيذ ذلك. 
وريـاض شـالـيـش هـذا أصـبـح فـيـمـا بـعـد مـن أغـنـى 
رجـال أعـمـال سـوريـا حـيـث ميـلـك أسـاطـيـل ف 

البحار وقصور ف البر. 
وبــقــي ذو الــهــمــة عــيــســى شــالــيــش يــداوم عــلــى 
زيـارتـي يـومـيـا ويـأكـل عـلـى مـوائـدي مـن الـطـعـام 
الـبـسـيـط والـرخـيـص مـن حـمـص وفـالفـل وفـول، 
وعـنـدمـا كـنـت أضـع(بـسـطـرمـا) عـلـى الـطـاولـة، 
كـان يـبـدي فـرحـا كـبـيـرا، وقـد صـار مـعـروفـاً لـلـعـلـن 
بــأنــه مــن مــعــارف مبــن فــيــهــم إخــوتــه وأقــاربــه 

وأصدقائي املقربي. 
اذكــر هــذا ألن حــادثــة غــريــبــة جــرت مــعــي، ف 
إحـدى األمـسـيـات وكـنـت ف عـيـادتـي، رن جـرس 
الهاتف وكان معي على الطرف اآلخر مــــــــــــــــــــــــــن 
اخلط العميد مصطفى النابلسي، مساعــــــــــــــــــــــــد 
وزيـر اإلدارة احملـلـيـة، صـديـقـي وشـقـيـق صـديـقـي 
مـحـمـد سـعـيـد الـنـابـلـسـي. كـان صـوتـه مـتـهـدجـاً 
مـــلـــتـــاعـــاً وهـــو يـــقـــول لـــي (دخـــيـــلـــك)، (ايـــدي 
بــزنــارك) يــا أبــو فــائــز أنــقــذ أبــنــي أحــمــد مــن 
الـقـتـل، فـقـد تـورط مبـشـاجـرة مـع حـرس أحـد 
بــيــوت رفــعــت األســد املــقــابــل لــبــيــتــنــا ف حــي 
الــروضــة، اخملــصــص إلحــدى زوجــاتــه املــدلــالت 
مـن آل اخلـيـر، عـلـى مـا أذكـر، وهـم يـطـلـقـون اآلن 
الــرصــاص عــلــى بــيــتــنــا، وأنــت الــوحــيــد الــذي 
يـسـتـطـيـع ردعـهـم واال قـتـلـوا أحـمـد. سـألـت بـعـد 
أن أغــلــق مــن هــو املــشــرف عــلــى فــريــق احلــرس 
قــالــوا لــي الــعــقــيــد أو الــرائــد مــحــمــد شــالــيــش، 
فـتـكـلـمـت مـعـه فـورا عـلـى الـهـاتـف وبـدون مـعرفـة 
شـخـصـيـة سـابـقـة مـعـه، وقـلـت لـه بـصـوت عـال، 
«ولـك انـتـم ال تـسـتـحـون» تـهـاجـمـون بـالـرصـاص 

بــيــت احــدى الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة الــبــارزة، 
صـــاحـــب األفـــضـــال الـــعـــديـــدة عـــلـــى الـــوطـــن 
وتـهـددون ابـنـه بـالـقـتـل، سـألـنـي عـن اسـمـي قـلـت 
لــه الــدكــتــور جــون نــســطــة، فــقــال متــهــل لــعــدة 
دقــائــق وســوف أنــهــي املــوضــوع. وبــالــفــعــل لــم 
متـــضـــي ربـــع ســـاعـــة وإال هـــاتـــفـــي يـــرن وصـــوت 
الـعـمـيـد مـصـطـفـى يـشـع فـرحـاً وهـو يـقـول شـكـراً 
جـزيـالً يـا أبـو فـايـز عـلـى مـا قـمـت بـه مـن إنـقـاذ 

ابني وابنك احمد فقد توقف كل شيء. 
هـذه حـادثـة ال أنـسـاهـا طـوال عـمـري ولـم افـهـم 
أسـبـابـهـا إلـى الـيـوم وكـنـت وقـتـهـا طـبـيـبـاً مـغـمـورا 
ًف دمـشـق وعـضـو حـزب مـعـارض ايـضـا. وحـادثـة 
أخــرى ممــاثــلــة جــرت مــعــي أرغــب بــروايــتــهــا 
لـلـقـارئ الـكـري. مـع بـدايـة تـواجـدي ف دمـشـق 
جــاءنــي صــديــقــي املــفــضــل واألبــهــى واألوفــى 
مـصـطـفـى شـاكـر وقـال أريـد أن أعـرفـك عـلـى شـاب 
بـعـثـي ظـريـف ولـطـيـف اسـمـه عـبـد حـداد وهـو 
يــعــمــل صــحــفــي ف وكــالــة ســانــا ويــتــردد عــلــى 
الـقـيـادتـي الـقـومـيـة والـقـطـريـة ويـعـرف أغـلـبـيـة 
أعــضــاؤهــمــا وهــو شــاب فــقــيــر مــن ريــف الــرقــة 

 . ويقف معنا سياسياً
وبــالــفــعــل تــعــرفــت عــلــى هــذا الــشــاب الــودود 
الــلــطــيــف وصــاحــب جــرأة لــيــس لــهــا مــثــيــل، 
وأصــبــح يــتــردد يــومــيــا عــلــى عــيــادتــي وبــيــتــي 
عارضا خدماته على زوجتي اإلنسانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
املـتـواضـعـة احلـنـونـة، وبـعـد سـنـوات مـن املـعـرفـة 
حـــاولـــت فـــيـــهـــا أن أشـــجـــعـــه عـــلـــى الـــدراســـة 
واحلــصــول عــلــى الــشــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة 
واشــتــريــت لــه الــكــتــب وقــلــت لــه نــدرس ســويــة 
ونـتـقـدم لـالمـتـحـان سـويـة ونـدرس ف اجلـامـعـة 
سـويـة، كـان شـابـاً ذكـيـاً يـلـتـقـط األسـمـاء واألشـيـاء 
املعقدة، ولكنه ال ميلك القدرة على الدراسة. 

صـار عـبـد فـرد مـن أفـراد األسـرة، يـأخـذ أوالدي 
مـنـى وفـايـز ف نـزهـات خـارجـيـة ويـلـعـب مـعـهـم 
ويــدخــل إلــى املــطــبــخ لــيــغــلــي الــشــاي مــشــروبــه 

املفضل، ويأكل ما حضر. 
وعــنــدمــا ســافــرت زوجــتــي واألوالد إلــى أملــانــيــا 
بـقـصـد مـتـابـعـة دراسـة االخـتـصـاص، أصـبـح يـنـام 
عـنـدي هـو وصـديـقـي سـعـد الـنـابـلـسـي ونـحـيـي 

الليل بالسهر. 
كـنـت أعـتـقـد أن عـبـد رجـل صـاحـب عـزوة عـنـد 
نـــظـــام األســـد ولـــه بـــاع طـــويـــل عـــنـــد أجـــهـــزتـــه 
األمــنــيــة ويــشــكــل حــمــايــة لــي نــظــرا حملــبــتــي 
ومـعـامـلـتـي اجلـيـدة لـه. كـان رفـاقـي ف احلـزب 
يـشـكـون ف إمـرة ويـطـلـبـون مـنـي اجلـذر جتـاهـه. 
وكـنـت أصـرح لـهـم دائـمـا أن اآليـة مـعـكـوسـة عـنـد 
عـبـد فـهـو ال يـتـجـسـس عـلـى بـل يـتـجـسـس عـلـى 
حـزبـه لـصـاحلـي ويـنـقـل لـي أخـبـار الـقـيـادتـي 
الـقـومـيـة والـقـطـريـة وصـراعـات الـفـرقـاء فـيـهـمـا. 
ف إحـدى األمـسـيـات كـنـت أعـالـج أحـد املـرضـى 
وإذا بجرس الهاتف يرن وعلى الطرف اآلخـــــــــــــــر 
كــان صــوت عــبــد يــجــهــش بــالــبــكــاء وهــو يــقــول 
(قتلوني وضربوني وجرحوني) فسألته مـــــــــــــــــــــــن 
منهم فقال مجندون عسكـــــــــــــــــــــــــــــريون كنا سوية 
ضــيــوفــا عــنــد أحــد األصــدقــاء وبــعــد مــالســنــة 
بـسـيـطـة قـامـوا بـضـربـي ضـربـا مـبـرحـا وأسـالـوا 
دمـي. أدهـشـنـي األمـر الـذي شـكـل لـي مـفـاجـأة 
غـيـر مـتـوقـعـة ولـم يـكـن ف يـدي حـيـلـة فـأنـا ال 
اعـرف أحـدا مـن رجـال الـسـلـطـة ولـكـنـي فـجـأة 

د.جون نسطة 
بــدأت تــظــهــر بــي صــفــوف املــكــتــب الــســيــاســي 
لـلـحـزب، الـذي انـتـخـبـتـه الـلـجـنـة املـركـزيـة لـلـحـزب 
الـشـيـوعـي الـسـوري (املـكـتـب الـسـيـاسـي) املـنـبـثـقـة 
عـن املـؤمتـر الـرابـع «كـانـون األول 1973» خـالفـات 
وتـبـايـن ف وجـهـات الـنـظـر. مـن أسـبـابـهـا الـرئـيـسـيـة 
املـوقـف مـن الـنـظـام واملـوقـف مـن الـسـوفـيـيـت، ف 
تــلــك املــرحــلــة كــان بــعــض األعــضــاء مــن املــكــتــب 
الـسـيـاسـي أكـثـر قـربـاً سـيـاسـيـاً لـلـجـنـة املـنـطـقـيـة 
والـتـي كـان يـرأسـهـا الـرفـيـق «حـنـي منـر» الـدمـشـقـي 

األكثر قرباً الى الناس واجلماهير.  
وهـو شـاب ذكـي وصـاحـب قـلـب أبـيـض، مـحـبـوب، 
مـحـتـرم، وذو لـسـان طـلـيـق تـلـتـف حـولـه أغـلـبـيـة 
أعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــة املـــنـــطـــقـــيـــة وأغـــلـــب الـــكـــوادر 
والـنـشـطـاء احلـزبـي الـذيـن يـضـعـون ثـقـتـهـم بـه، 
وكـان مـوضـع مـحـبـة زمـالئـه ف الـعـمـل وكـذلـك ف 
حـيـه الـقـصـاع، أمـا الـرفـيـق ريـاض الـتـرك فـلـم يـكـن 
يـتـمـتـع بـهـذه الـصـفـات، لـه احـتـرامـه عـامـة ولـكـن 

ليس محبوبا كالرفيق حني. 
وأيـضـا كـانـت الـلـجـنـة املـنـطـقـيـة هـي اجلـهـة األكـثـر 
قــربــا مــن مــكــتــب املــثــقــفــي حــيــث تــقــوم بــدعــمــه 

وتوجيهه وحضور اجتماعاته. 
أمــا اجلــريــدة املــركــزيــة: "نــضــال الــشــعــب" الــتــي 
تــصــدر شــهــريــا فــغــالــبــاً هــي خــالــيــة مــن أخــبــار 
االحتـاد الـسـوفـيـاتـي وبـقـيـة الـدول االشـتـراكـيـة، بـل 
كــانــت أحــيــانــاً تــقــوم بــتــلــمــيــح نــقــدي لــلــســيــاســة 
الـسـوفـيـاتـيـة ف الوس وافـغـانـسـتـان. واألهـم مـن 
ذلـك كـلـه خـلـو كـامـل اجلـريـدة مـن زاويـة ثـقـافـيـة 
تــشــرح الــنــظــريــة املــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة. أمــا 
افــتــتــاحــيــات األعــداد فــأصــبــحــت تــزداد نــقــداً 
لـلـنـظـام وتـتـهـمـه بـتـرتـيـب الـبـيـت الـداخـلـي الـسـوري 
اسـتـعـداداً مـنـه لـتـغـيـيـر سـيـاسـة الـنـظـام لـصـالـح 
الــتــفــاهــم مــع الــغــرب والــتــصــالــح مــع أمــيــركــا أو 

التسريع به. 
وبـعـض تـلـك االفـتـتـاحـيـات كـانـت شـديـدة الـلـهـجـة 
جتـعـلـنـا نـشـعـر بـخـطـر االعـتـقـال مـن قـبـل األجـهـزة 
األمنية، مما يستــــــــــــــــــــــــــــدعيني للنوم خارج البيت 
أحـيـانـا، ونـقـل أوراقـي وبـعـض املـطـبـوعـات احلـزبـيـة 
األخـرى إلـى بـيـوت اجلـيـران أو إلـى بـيـوت بـعـض 

األصدقاء. 
كـانـت ف هـذه الـفـتـرة تـتـدفـق عـلـى الـبـالد، بـعـد 
حــرب ألــف وتــســعــمــائــة وثــالث وســبــعــون أمــواال 
طــائــلــة حــيــث بــدأ مــعــهــا ارتــفــاع هــائــل ف أســعــار 

وانـا مـعـه عـلـى الـهـاتـف تذكـرت األمـس حـي كـنـت 
أمـشـي ف شـارع خـالـد بـن الـولـيـد وسـط الـعـاصـمـة 
تـقـابـل وجـهـي مـع وجـه شـاب كـنـا نـدرس سـويـا ف 
الــصــف الــتــاســع ف مــدرســة الــبــطــركــيــة ف شــارع 
الـزيـتـون ورغـم مـرور سـنـوات طـويـلـة، اسـتـطـعـنـا 
الـتـعـرف عـلـى بـعـضـنـا بـكـل وضـوح، شـاب أبـيـض 
الـوجـه شـعـره أحـمـر شـركـسـي يـدعـى أديـب ونـسـيـت 
لـألسـف إلـى الـيـوم أسـم عـائـلـتـه وأخـذنـا بـعـضـنـا 
بـاألحـضـان، وبـعـد حـديـث قـصـيـر فـهـمـت مـنـه إنـه 
اصبح عقيدا ف الشرطة العسكــــــــــــــــــــرية وف قيادة 
مـوقـع دمـشـق وقـام بـتـسـلـيـمـي كـرت تـعـريـفـه عـلـيـهـا 
أرقـام هـواتـفـه، طـالـبـا االتـصـال بـه بـدون إي حـرج 
حي احتاج أي مساعدة . أغلقت مع عبـــــــــــــــــــــــــــــــد 
واتــصــلــت مــبــاشــرة بــالــعــقــيــد الــصــديــق أديــب 
مـوضـحـا عـنـوان عـبـد بـدقـة وأخـبـرتـه مـا حـصـل. 
فأرسل مباشرة دورية عسكــــــــــــــــــــــرية قامت بواجبها 
عــلــى أكــمــل وجــه. ارتــفــعــت أســهــمــي كــثــيــرا عــنــد 
صـديـقـي عـبـد وأصـبـح يـعـتـقـد إنـنـي مـن أصـحـاب 

النفوذ ولكن تواضعي يغطي ذلك. 
كــانــت اجــتــمــاعــاتــنــا ف مــكــتــب اإلشــراف عــلــى 
املـثـقـفـي مـنـتـظـمـة ونـشـأت بـي أعـضـائـه صـداقـات 
مـتـيـنـة اليـزال بـعـضـهـا مـسـتـمـر إلـى الـيـوم مـثـل 
صـداقـتـي مـع االقـتـصـادي الـالمـع فـؤاد الـلـحـام 
واملـهـنـدس بـسـام الـعـبـيـسـي عـلـى سـبـيـل املـثـال ال 

احلصر. 
وأصــبــح بــيــتــي مــلــتــقــى لــلــكــثــيــر مــن الــرفــاق 
الـقـيـاديـي أمـثـال الـرفـيـق الـعـزيـز مـحـمـد ديـب 
الـكـردي أبـو ديـاب والـرفـيـق يـوسـف منـر والـرفـيـق 
نــبــيــه جــالحــج والــرفــيــق فــايــز الــفــواز وأبــو فــهــد 

خليل احلريري وغيرهم الكثير. 
يوسف منر كان وطنياً عروبيا ومتسامحا مــــــــــــــــــــــع 
سـيـاسـات الـنـظـام، وهـكـذا بـدأت تـرشـح رويـدا رويـدا 
اخلـالفـات بـي أعـضـاء املـكـتـب الـسـيـاسـي وكـانـت ف 
جـوهـرهـا ومـنـذ الـبـدايـة تـدور حـول املـوقـف مـن 
السلطة واملوقف من السوفييت. باإلضافـــــــــــــــــــــــــــــة 
لـلـمـوقـف مـن الـعـمـل املـشـتـرك مـع رابـطـة الـعـمـل 
الـشـيـوعـي وقـول الـرفـيـق ربـاض بـان حـزبـنـا مـصـاب 
بـاجلـب واخلـوف ويـجـب الـتـحـرر مـنـهـمـا بـأسـرع 

وقت ممكن. 
كـانـت الـقـيـادة ممـثـلـة بـاملـكـتـب الـسـيـاسـي تـضـم ف 
الـبـدايـة ثـالثـة عـشـرة عـضـوا وأصـبـحـوا ف نـيـسـان 
1976 بـعـد وفـاة نـوري حـجـو الـرفـاعـي مـن حـمـص 

اثنا عشرة. 
مقسومون إلى كتلتي سبعة وخمسة أعضاء. 

كـان صـديـقـي الـعـزيـز الـدكـتـور نـايـف بـلـوز كـثـيـرا مـا 
يـؤكـد ويـكـرر الـقـول بـان هـذه الـقـيـادة لـيـس فـيـهـا 
رفــيــقــا واحــدا يــســتــطــيــع أن يــقــود هــذا احلــزب 
مبـــفـــرده وأن يـــســـد الـــفـــراغ الـــذي تـــركـــه خـــالـــد 
بــكــداش، ولــكــنــهــم إذا عــمــلــوا بــشــكــل جــمــاعــي 
ومـتـعـاون يـسـتـطـيـعـوا أن يـسـدوا هـذا الـفـراغ وان 

يتجاوزوه نحو األفضل. 
كـان هـنـاك رفـيـقـي قـيـاديـن فـقـط ال يـتـرددوا عـلـى 
عــيــادتــي أو بــيــتــي إال فــيــمــا نــدر وهــمــا الــرفــيــق 
«مـيـشـيـل عـيـسـى» و «الـرفـيـق بـدر غـزي الـطـويـل»، 
واألخـيـر كـان يـتـمـتـع بـخـبـرة سـيـاسـيـة وتـنـظـيـمـيـة 
واســعــتــي بــاإلضــافــة إلــى ســالح أيــديــولــوجــي 

ماركسي قل مثيله. 
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 ٧٢ ٧ الـــعـــدد 

اسجّل فيما يلي الظواهر التالية: 
- أكــــثــــرمــــن نــــصــــف هــــؤالء الــــطــــالب ، أو 
بـاألصـح الـتـالمـيـذ ، لـم يـكـن قـد حـاز شـهـادة 
الـدراسـة الـثـانـويـة. فـقـد جـرت مـالحـقـتـهـم، 
بـسـبـب نـشـاطـهـم، وهـم ال يـزالـون ف املـرحـلـة 

الثانوية. 
- ثـلـثـهـم كـان طـالـبـا ف اجلـامـعـة ، والـبـقـيـة 

حملة بكالوريا. 
- نـصـفـهـم كـان مـسـيـحـيـاً بـالـوالدة ، والـنـصـف 
اآلخـر مـسـلـمـون سـنـة ، مـنـهـم كـرديـان مـن 
اجلـزيـرة. لـم يـكـن ثـمّـة بـيـنـهـم عـلـويـون أو 

دروز أو إسماعيليون. 
- جــاء الــقــســم األكــبــر مــنــهــم مــن حــمــص 

وحلب ، ولم يكن بينهم دمشقي. 
- عــنــدمــا أتــت جلــنــة مــن وزارة الــتــعــلــيــم 
الـعـالـي لـتـسـجـيـل رغـبـة هـؤالء "الـضـيـوف" ف 
الـدراسـة ، كـانـت األكـثـريـة الـسـاحـقـة تـرغـب 
ف دراسـة الـطـب. كـاتـب هـذه األسـطـر سـعـى 
لــدفــعــهــم لــدراســة الــهــنــدســة أو االقــتــصــاد 
بـهـدف الـعـمـل فـيـمـا بـعـد ف صـفـوف الـطـبـقـة 

العاملة كما كان يحلم. 

مـع اقـتـراب انـتـهـاء سـنـوات الـدراسـة ، كـان مـن 
املـالحـظ أن قـسـمـا مـنـهـم لـم يـكـن يـرغـب ف 
الـرجـوع إلـى سـوريـة ، وبـعـضـهـم عـاد مـرغـمـا. 
وبــعــضــهــم لــم يــعــد وبــقــيَ ف أملــانــيــا إلــى " 

األبد " 
- قــســم مــنــهــم وبــخــاصــة األطــبــاء عــادوا ، 
بــأســالــيــب مــخــتــلــفــة ، بــعــد إقــامــتــهــم مــددا 
مـخـتـلـفـة ف سـوريـة إلـى أملـانـيـا لـيـتـمـتـعـوا 

باالمتيازات ، التي توفّرها مهنة الطب. 
لـم أكـن ف أعـمـاقـي مـرتـاحـا إلـى هـذه الـنـسـبـة 
الـكـبـيـرة مـن املـسـيـحـيـي ف هـذه اجملـمـوعـة 
الــهــاربــة مــن ســوريــة، والــتــي وصــلــت إلــى 
أملــانــيــا، وهــي مــؤشــر عــلــى تــركــيــبــة احلــزب 
الـشـيـوعـي ف خـمـسـيـنـيـات الـقـرن الـعـشـريـن. 
وهـذه الـنـسـبـة الـكـبـيـرة لـلـمـسـيـحـيـي كـنـت 
أالحــظــهــا قــبــل 1958. وكــانــت قــد تــرسّــخــت 
لديّ قناعة أثناء نشاطي الـسياسي السابـق 

خالصتها: 
إن احلـزب الـشـيـوعـي، (املـنـتـشـر عـمـومـا بـي 
املــســيــحــيــي األرثــوذكــس واألكــراد، وبــنــســب 
مـحـدودة بـي املـسـلـمـي الـعـرب) ال ميـكـن أن 
يــصــبــح حــزبــا جــمــاهــيــريــا إذا لــم يــســتــطــع 
كـسـب أفـئـدة الـشـبـاب الـسـنـة، فـهـم أكـثـريـة 

اجملـتـمـع، وبـدونـهـم سـيـبـقـى احلـزب ضـعـيـفـا 
ال ميكنه التغيير والسير نحو االشتراكية. 
هـذا االجتـاه اسـتـقـيـتـه مـن ابـن عـمـي خـلـيـل 
حـنـا وسـرت عـلـى خـطـاه. خـلـيـل كـان مـدرّسـاَ 
لـلـريـاضـيـات عـام 1956 ف ثـانـويـة املـيـدان ف 
احلـي الـشـعـبـي إلـى اجلـنـوب مـن دمـشـق. وقـد 
حـــقـــق جنـــاحـــا ف كـــســـب قـــلـــوب عـــدد مـــن 
طـالبـه، وشـارك ف حـفـلـتـيّ ذِكِـر ف املـيـدان، 
مـنـطـلـقـا مـن قـنـاعـتـه بـالـتـقـرب مـن املـؤمـنـي 
املـسـلـمـي وكـسـبـهـم ف مـسـيـرة الـنـضـال مـن 
أجل االشتراكية. وهكذا سرتُ على خطاه. 

أذكر هنا على سبيل املثال واقعتي: 

األولـى جـرت عـام 1957 عـنـدمـا طـلـب مـنـي 
احلـــزب أن أقـــود مـــنـــظـــمـــة حـــي الـــقـــصـــاع 
املـسـيـحـي. فـرفـضـت وأجـبـت املـسـؤول قـائـال: 
سـيـضـيـع وقـتـي ف الـعـمـل بـي املـسـيـحـيـي 
ســدى، وإذا لــم تــؤيــد " أمــة ال إلــه إال ال " 
احلـزب فـال جـدوى مـن الـعـمـل. فـاقـتـرح عـلـيّ 
الـــعـــمـــل ف أحـــيـــاء بـــاب اجلـــابـــيـــة وبـــاب 
الــســريــجــة وبــاب مــصــلــى، فــوافــقــت فــورا، 
وأطـلـقـت عـلـى نـفـسـي بـي شـيـوعـيـي تـلـك 
األحـيـاء وكـان عـددهـم مـحـدودا اسـم " عـبـد 
ال اخلـلـيـل " حـاذفـا اسـم " حـنـا " املـشـيـر إلـى 
أنـنـي مـسـيـحـي. وكـانـت فـتـرة الـعـمـل ف تـلـك 
األحـيـاء مـنـعـشـة آلمـالـي ف حتـقـيـق الـغـايـة، 
الــتــي أصــبــو غــلــيــهــا ف كــســب املــســلــمــي 

للحزب. 
املــثــال الــثــانــي جــرى ف ربــيــع 1957 عــنــدمــا 
قـام الـطـالب الـشـيـوعـيـون وأنـصـارهـم بـرحـلـة 
إلـى األردن اسـتـغـرقـت ثـالثـة أيـام ورمـت إلـى 
تـوطـيـد الـعـالقـة مـع الـوطـنـيـي األردنـيـي وف 
مـقـدمـتـهـم الـشـيـوعـيـي. زرنـا ف أريـحـا قـبـر 
الــطــالــبــة رجــاء حــســن أبــو عــمّــاشــة، الــتــي 
سـقـطـت صـريـعـة بـرصـاص الـشـرطـة أثـنـاء 
مـشـاركـتـهـا ف إحـدى املـظـاهـرات الـوطـنـيـة 
املــنــاهــضــة لــالســتــعــمــار. طُــلِــبَ مــنــي إلــقــاء 
كـلـمـة أمـام الـقـبـر. وبـعـفـويـة، ودون تـفـكـيـر 
مُـــســـبـــق، دعـــوت املـــســـتـــمـــعـــي إلـــى قـــراءة 

الفاحتة على روح الشهيدة. 

شـعـور االجتـاه لـلـعـمـل بـنـشـاط ف صـفـوف 
املــســلــمــي لــكــســبــهــم إلــى االشــتــراكــيــة لــم 
يفارقني طوال نشاطي الـــــــــــــــــــــــــــــــــسياسي أو 
الــفــكــري. ويــبــدو أن هــذا الــشــعــور جتــلــى 

عبدال حنا 
اسـتـقـلـيـت الـطـائـرة الـسـويـسـريـة مـن بـيـروت 
إلـــى زوريـــخ. وبـــتّ لـــيـــلـــة ف أحـــد فـــنـــادقـــهـــا 
الـفـخـمـة عـلـى حـسـاب الـشـركـة. وأثـنـاء الـعـشـاء 
سـألـنـي نـادل املـطـعـم أي نـوع مـن الـنـبـيـذ ارغـب 
ف شـربـه. وف أقـل مـن ثـوان أجـبـت بـاالعـتـذار 
عــن شــرب اخلــمــر. فــقــد مــرّت ف مــخــيــلــتــي 
حــالــة املــعــتــقــلــي مــن رفــاقــنــا ف ســجــن املــزة 
وهــم يــســامــون مــرّ الــعــذاب، ومــن الــعــار أن 
أشـرب الـنـبـيـذ وهـم ف الـسـجـون. ف الـفـراش 
الـوثـيـر لـم أسـتـطـع الـنـوم بـعـمـق، ألنـنـي لـم 
اعـتـد عـلـى هـذا الـنـعـيـم املـبـاغـت، بـعـد سـنـة 
ونـيّـف مـن الـشـقـاء. وف الـصـبـاح اسـتـقـلـيـت 
الــطــائــرة مــن زوريــخ إلــى مــطــار بــراغ. وهــنــا 
تـنـفـسـت الـصـعـداء بـأنـنـي أصـبـحـت ف مـأمـن 

من مخابرات عبد احلميد السراج.  
ولـم يـطـل االنـتـظـار ف مـطـار بـراغ السـتـقـالل 

الطائرة الذاهبة إلى برلي. 
اســتــقــبــلــنــي بــوجــه بــشــوش ف مــطــار بــرلــي 
مـــنـــدوب الـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة ف الـــنـــقـــابـــات 
األملـانـيـة احلـرة وذهـبـت بـصـحـبـتـه ف الـسـيـارة 
إلـى مـنـتـجـع دولـكـنـبـروت لـلـنـقـابـات الـواقـع ف 
وسـط غـابـات وعـلـى ضـفـة إحـدى الـبـحـيـرات 
الـكـثـيـرة إلـى الـشـرق مـن بـرلـي. هـنـاك وجـدت 
ثـالثـي شـابـا شـيـوعـيـا مـن مـخـتـلـف األعـمـار 
وصـلـوا تـبـاعـا مـن بـيـروت إلـى املـنـتـجـع، وكـنـت 
آخـر الـقـادمـي. واجلـمـيـع كـانـوا مـسـجـلـي ف 
املـــنـــتـــجـــع طـــالبـــا لـــبـــنـــانـــيـــي. والـــســـبـــب أن 
جــمــهــوريــة أملــانــيــا الــدميــوقــراطــيــة كــان لــهــا 
عــالقــات اقــتــصــاديــة قــويــة مــع مــصــر، ولــهــا 
عــالقــات دبــلــومــاســيــة مبــســتــوى قــنــصــلــيــة، 
وخـوفـا مـن تـعـكّـر الـعـالقـات مـع اجلـمـهـوريـة 
الـعـربـيـة املـتـحـدة، سُـجّـل الـضـيـوف الـسـوريـون 
الــهــاربــون مــن جــحــيــم املــالحــقــة والــتــالــي 

السجن طالبا لبنانيي. 

الــثــالثــون " طــالــبــاً لــبــنــانــيــاً "، وهــم الــطــالب 
الـشـيـوعـيـون الـسـوريـون الـهـاربـون مـن سـوريـة 
إلـــى لـــبـــنـــان أرســـلـــهـــم احلـــزب إلـــى أملـــانـــيـــا 
لــلــخــالص مــن عــبــئــهــم ف لــبــنــان، وإلمتــام 
دراســتــهــم ف أملــانــيــا والــعــودة فــيــمــا بــعــد إلــى 
سـوريـة كـوادر مـثـقـفـة. وقـد عـلـمـتُ أن احلـزب 
الـشـيـوعـي أرسـل أيـضـاً الـعـشـرات إلـى الـدول 

االشتراكية القائمة آنذاك. 

بــأشــكــال مــخــتــلــفــة أثــنــاء إلــقــائــي لــدروس 
الـــتـــاريـــخ. ذات مـــرة مـــن عـــام 1967 دخـــلـــت 
إللــقــاء الــدرس عــلــى طــالب الــبــكــالــوريــا ف 
ثـانـويـة مـوفـق الـشـرع ف درعـا. وقـبـل أن أبـدأ 
الـدرس رجـانـي أحـد طـالب الـصـف أن أقـرأ مـا 
هــو مــكــتــوب عــلــى الــســبــورة. فــالــتــفــت إلــى 

السبورة املكتوب عليها بخطِ كبير: 
"هل أنت مسلم أم مسيحي يا أستاذ ؟". 

ال أذكــر كــيــف تــهــرّبــت مــن اإلجــابــة بــوضــوح 
تــاركــاً األمــر ف إجــابــتــي مــبــهــمــاً، مــحــتــمــيــاً 
بـالـعـروبـة واالنـتـمـاء إلـى احلـضـارة الـعـربـيـة 
اإلسـالمـيـة. والـواقـع أنّ دروسـي أوقـعـتـهـم ف 
حـيـرة مـن أمـر " ديـنـي " بـسـبـب املـنـهـج الـذي 
اتـبـعـه وطـريـقـة اإللـقـاء واسـتـخـدام الـتـعـابـيـر 
اإلســالمــيــة مــازجــاً بــي اإلســالم والــعــدالــة 
االجــتــمــاعــيــة وبــالــتــالــي الــســيــر لــتــحــقــيــق 

االشتراكية.  
ولـهـذا وقـعـوا ف حـيـرة مـن " ديـن هـذا األسـتـاذ 
". وزاد األمـر غـمـوضـا عـنـدمـا سـألـوا مـدرّس 
الـــتـــشـــريـــح عـــنـــي (وكـــان ف عـــقـــلـــه وشّـــة) 
فـأجـابـهـم: كـان مـسـيـحـيـاً وأسـلـم ولـم يـسـتـطـع 

تغيير كنيته فغيّر اسمه. 
وغــالــبــاً مــا أشــكــل اســمــي عــلــى الــكــثــيــريــن، 
الـذيـن يـظـنـون أن اسـم عـبـد ال " اسـم مـسـلـم 
". وأثـنـاء مـؤمتـر تـاريـخـي اجـتـمـاعـي ف عـدن 
دُعـيـت إلـى لـقـاء تـلـفـزيـونـي. وبـعـد تـسـجـيـل 
الــلــقــاء جــلــســت مــع أربــعــة ميــنــيــي وأثــنــاء 
احلـــديـــث، نـــظـــر إلـــيّ أحـــدهـــم مـــتـــســـائـــال 
بـاسـتـغـراب تـركـيـبـة اسـمـي. فـعـبـد ال حـسـب 

ولهذا وقعوا ف حيرة 
من دين هذا األستاذ. 

وزاد األمر غموضاً 
عندما سألوا مدرّس 

التشريح عني (وكان ف 
عقله وشّة) فأجابهم: 

كان مسيحياً وأسلم 
ولم يستطع تغيير 
كنيته فغيّر اسمه. 

وغالباً ما أشكل اسمي 
على الكثيرين، الذين 

يظنون أن اسم عبد ال 
" اسم مسلم. 

"

"
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مـعـلـومـاتـه اسـم مـسـلـم وحـنـا اسـم مـسـيـحـي، 
وبــادرنــي بــالــســؤال: مــا هــو ديــنــك؟ فــأجــبــتــه 
عــلــى الــفــور: بــلــهــحــة حتــمــل اجلــدّ والــهــزل " 

مسلم روم ”. 
 ***

نـعـود إلـى احلـديـث عـن اجملـمـوعـة الـشـيـوعـيـة، 
الـتـي حـلّـت ف أملـانـيـا الـدميـوقـراطـيـة، وبـعـض 
مـا جـرى لـي مـعـهـا ف ضـوء تـفـكـيـري املـذكـور 
قـبـل قـلـيـل وأنـا املـسـؤول حـزبـيـا عـنـهـا. لـم أهـتـم 
كــثــيــرا بــاملــســيــحــيــي، وتــركّــز اهــتــمــامــي عــلــى 
املـسـلـمـي واملـؤهـلـي مـنـهـم كـكـوادر نـاشـطـة بـعـد 
الــــدراســــة والــــعــــودة إلــــى ســــوريــــة. وحــــســــب 
اجـتـهـادي وقـع اخـتـيـاري عـلـى اثـنـي وهـمـا: 
ســلــطــان أبــا زيــد مــن درعــا وكــمــال زبــيــدة مــن 

حلب. وفيما يلي نبذة عنهما: 
ســلــطــان أبــا زيــد املــولــود ف درعــا عــام 1936 
امـتـهـن الـتـعـلـيـم بـعـد حـصـولـه عـلـى الـشـهـادة 
الـثـانـويـة. وانـتـسـب إلـى احلـزب الـشـيـوعـي عـلـى 
يـد قـريـبـه املـعـلـم عـبـد الـكـري أبـازيـد وهـو مـن 
املـؤسـسـي األوائـل لـلـحـزب ف حـوران. وعـنـدمـا 
كـشّـرت املـبـاحـث الـسـلـطـانـيـة عـن أنـيـابـهـا أيـام 
اجلــمــهــوريــة الــعــربــيــة املــتــحــدة، الــتــجــأ إلــى 
بـيـروت ومـنـهـا إلـى أملـانـيـا. بـعـد أن أنـهـي أبـا زيـد 
دراســة الــطــب عــاد فــورا إلــى الــوطــن مــقــدمــا 
الـنـمـوذج لـلـكـثـيـريـن، الـذيـن فـضـلـوا الـبـقـاء ف 
أملــانــيــا بــذرائــع مــخــتــلــفــة. ارتــبــطــت حــيــاة 
الــطــبــيــب ســلــطــان أبــا زيــد ارتــبــاطــا وثــيــقــا 
بنشاطه الـشيوعي. كانت املباحث السلطانية 
(األسـديـة) بـاملـرصـاد لـسـلـطـان ونـشـاطـه الـبـارز 
ف حــوران وهــو طــبــيــب ويــنــتــمــي لــعــشــيــرة 
مـعـروفـة ف درعـا. اضـطـر سـلـطـان لـلـتـخـفـي 
والــلــجــوء إلــى لــبــنــان ومــنــهــا إلــى اجلــزائــر 
فــأملــانــيــا وفــرنــســا. فُــجــع ســلــطــان وهــو ف 
بـاريـس، مـتـزعـمـا مـع احملـامـي أحـمـد مـحـفـل 
الــشــيــوعــيــي (جــنــاح ريــاض الــتــرك)، بــوفــاة 
أخـيـه حتـت الـتـعـذيـب ف أيـار 1988 ف سـجـون 
املـبـاحـث الـسـلـطـانـيـة. ورغـم الـظـروف الـقـاسـيـة، 
الــتــي عــاشــهــا لــم يــنــكــس عــلــم الــنــضــال ف 
مـخـتـلـف املـراحـل. ولـكـن مـرض الـسـرطـان لـم 
ميـهـلـه طـويـال، وفـارق احلـيـاة ف بـاريـس أواخـر 
2006. أثـنـاء صـراعـه مـع املـرض كـتـب أو أمـلـي 
مــذكــراتــه، الــتــي رأت الــنــور بــعــد وفــاتــه حتــت 
عـــنـــوان: " ذاكـــرة الـــوطـــن واملـــنـــفـــى ". هـــذه 
املـذكـرات أعـدتـهـا وحـررتـهـا الـسـيـدة فـاديـة فـضـة 
املــقــيــمــة ف بــرلــي. وكــان ســلــطــان وهــو عــلــى 
فــراش املــرض قــد فــوّضــهــا بــنــشــر املــذكــرات 

بالصورة التي تراها مناسبة. 
كـمـال زبـيـدة وهـومـن حـلـب. تـعـرّفـت عـلـيـه عـام 
1957 أثــنــاء دراســتــه احلــقــوق ف اجلــامــعــة 
الـسـوريـة. هـرب إلـى لـبـنـان ومـنـهـا إلـى أملـانـيـا. 
وكـان تـقـديـري لـه يـشـبـه تـقـديـري لـسـلـطـان أبـا 
زيـد. فـهـو مـرتـبـط بـاحلـركـة الـشـيـوعـيـة مـسـلـم 

مــتــزن فــعــقــدت عــلــيــه اآلمــال ف املــســتــقــبــل 
بــعــد رجــوعــنــا إلــى ســوريــة. درس كــمــال ف 
كـلـيـة االقـتـصـاد ف بـرلـي وعـاد فـور تـخـرجـه 
إلـــــى ســـــوريـــــة وعـــــمـــــل مـــــوظـــــفـــــا ف وزارة 
الـــتـــخـــطـــيـــط، ومـــن ثـــمّ انـــتـــقـــل كـــخـــبـــيـــر 
اقـــتـــصـــادي لـــلـــعـــمـــل ف مـــجـــلـــس الـــوزراء، 
وأخــيــرا حــطّ الــرحــال ف مــديــنــتــه حــلــب 
مـشـرفـا عـلـى املـنـطـقـة احلـرة، الـتـي أنـشـأتـها 
الـدولـة. لـم يـنـقـطـع عـن الـنـشـاط الـسـيـاسـي 
وكــانــت لــه عــلــيّ أيــاد بــيــضــاء ف مــشــروعــي 
الــهــادف إلــى جــمــع املــعــلــومــات مــن أفــواه 
احلـــرفـــيـــي والـــنـــقـــابـــيـــي والـــشـــيـــوعـــيـــي 
الـقـدامـى. وهـو اآلن (ربـيـع 2015) مـقـيـم ف 
مـنـزلـه ف حـي الـسـبـيـل بـحـلـب يـعـيـش املـأسـاة 
الــســوريــة بــعــامــة، وهــو يــعــانــي مــع أســرتــه 
مـصـاعـب احلـيـاة ف حـلـب املـقـسّـمـة، واملـدمّـرة 
أســـواقـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــســـبـــب احلـــرب 
الــهــمــجــيــة. هــذه األســواق كــان كــمــال (ابــن 
حـلـب) يـشـرح لـي ولـزوجـتـي سـكـريـد األملـانـيـة، 
الـتـفـاصـيـل الـدقـيـقـة عـن هـذه األسـواق كـلـمـا 

زرنا حلب. 
ضــمّــت اجملــمــوعــة أيــضــا كــال مــن مــحــمــد 
عـطـري، الـذي كـان وجـهـا طـالبـيـا نـاشـطـا ف 
اجلــامــعــة الــســوريــة أثــنــاء دراســتــه ف كــلــيــة 
احلـقـوق. وبـعـد هـربـه إلـى بـيـروت فـأملـانـيـا كـان 
مـن املـقـربـي إلـى قـلـبـي. وهـو شـهـم مـخـلـص " 
وشـــيـــخ شـــبـــاب "، ولـــكـــنـــنـــي كـــنـــت أجـــده " 
فــوضــويــا ". درس عــطــري الــصــيــدلــة وعــاد 
فـورا بـعـد تـخـرّجـه إلـى حـلـب مـسـقـط رأسـه. 
وهــنــاك افــتــتــح صــيــدلــيــة، وكــان نــاشــطــا، 
وعـنـدمـا ضـاق عـلـيـه حـبـل خـنـاق اخملـابـرات 
الــســلــطــانــيــة األســديــة الــتــجــأ إلــى أملــانــيــا 
وافـتـتـح عـيـادة ف هـامـبـورغ إلـى حـي بـلـوغـه 

سنّ التقاعد. 
وال بــد مــن ذكــر طــيــب الــتــيــزيــنــي، وهــو مــن 
مـجـمـوعـتـنـا الـتـي أرسـلـهـا احلـزب، واحلـاصـل 
عـلـى الـبـكـالـوريـا، ولـم يـكـن طـالـبـا جـامـعـيـا 
عـنـد هـربـه مـن سـوريـة إلـى لـبـنـان. انـتـسـب 
تـيـزيـنـيـي إلـى كـلـيـة الـفـلـسـفـة وبـعـد اإلجـازة 
حـصـل عـلـى شـهـادة الـدكـتـوراه ف الـفـلـسـفـة، 
وعـاد إلـى سـوريـة. وكـان واضـحـا أنـه كـشـيـوعـي 
وحــامــل شــهــادة الــدكــتــوراه ف الــفــلــســفــة " 
سـيـمـوت مـن اجلـوع " ألن الـنـظـام لـن يـقـبـل 
دخـولـه اجلـامـعـة. لـم يـكـن تـيـزيـنـي وهـو مـن 
حـمـص مـعـروفـا بـأنـه شـيـوعـي. ولـهـذا سـار 
بـــعـــد عـــودتـــه ف طـــريـــق مـــســـايـــرة احتـــاد 
الـطـالب وإلـقـاء مـحـاضـرات فـلـسـفـيـة ف إطـار 
نشاطات البعث. ولم يكن اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
اإليـديـولـوجـي الـعـام لـتـيـار الـبـعـث وبـخـاصـة 
الــيــســاري مــنــه مــعــارضــا، بــل مــحــبّــذا لــهــذه 
احملـاضـرات. وعـن طـريـق الـشـبـاب الـيـسـاري 
ف الــبــعــث، وتــكــتــمــه عــن مــاضــيــه، متــكّــن 

تـيـزيـنـي مـن دخـول جـامـعـة دمـشـق مـدرسـا ثـمّ 
أســـتـــاذا فـــيـــهـــا. ولـــه دراســـات وكـــتـــب نـــالـــت 
الـشـهـرة. ونـشـاطـه الـعـلـمـي والـبـحـثـي ال يـشـقّ 
لــه غــبــار. ولــكــن لــم يــســلــم تــيــزيــنــي مــن 
الـنـاقـديـن لـه وف مـقـدمـتـهـم املـاركـسـي عـبـد 
الـرزاق عـيـد، الـذي وصـفـه بـالـعـبـارة الـتـالـيـة: 
وهــو " ممــن يــعــيــشــون مــن خــبــز الــســلــطــان 

ويتنعمون بزهو العصيان ”. 

مازن كم املاز 
أعـتـقـد أن احلـوار حـول سـمـات املـرحـلـة احلـالـيـة 
لـيـس فـقـط مـطـلـوبًـا ، إنـه ضـروري ألنـه نـقـطـة 
االنـــطـــالق ف فـــهـــم الـــواقـــع و مـــواجـــهـــتـــه … و 
أعـتـقـد هـنـا أن افـتـتـاحـيـة الـعـدد ٧١ مـن املـسـار 
قــدمــت لــنــا أكــثــر مــن نــقــطــة مــركــزيــة ملــقــاربــة 
الـــواقـــع و الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه : قـــضـــيـــة الـــوحـــدة 
الـوطـنـيـة ف مـواجـهـة اخلـطـر اخلـارجـي و قـضـيـة 
الـثـورة الـدميـقـراطـيـة الـتـي تـعـنـي فـيـمـا تـعـنـيـه 
أيـضًـا حتـقـيـق الـوحـدة الـوطـنـيـة لـكـن مـن أسـفـل ، 
عـبـر حـراك أو ثـورة شـعـبـيـة … أعـتـقـد أن حتـديـد 
املـوقـف الـتـقـدمـي أو الـصـحـيـح ،الـيـوم كـمـا ف عـام 
١٩٤٨ ، هـو عـمـلـيـة مـعـقـدة و مـن املـضـر اخـتـزالـهـا 
ف مــقــاربــات بــالــلــونــي األبــيــض و األســود … ال 
أعـتـقـد مـثـالً أن وجـود مـصـطـفـى الـسـبـاعـي ف 
صـــفـــوف جـــيـــش اإلنـــقـــاذ عـــام ١٩٤٨ يـــكـــفـــي 
العــتــبــاره مــوقــفًــا تــقــدمــيًــا ، إذا صــح هــذا عــلــى 
الـسـبـاعـي فـهـو أيـضًـا يـصـح عـلـى كـل مـن شـارك 
ف جــيــش اإلنــقــاذ كــأديــب الــشــيــشــكــلــي مــثــالً ، 
ديـكـتـاتـور سـوريـا الـقـادم ، مـن بـي ضـبـاط آخـريـن 
ميكن بكل سهولة وصفهم باملغامـــــــــــــــــــــــــــــــــرين أو 
املـهـووسـي بـالـنـظـام الـعـسـكـري و إعـطـاء األوامـر 
و افـــتـــراض الـــطـــاعـــة الـــعـــمـــيـــاء فـــقـــط مـــن 
املـرؤوسـي … أشـعـر بـاحلـاجـة لـبـعـض الـتـحـفـظ 
ف الــتــعــامــل مــع أولــئــك الــذيــن نــحــكــم بــأنــهــم 
اتـــخـــذوا مـــواقـــفًـــا صـــحـــيـــحـــة أو تـــقـــدمـــيـــة 
بـــالـــصـــدفـــة ، بـــدون وعـــي أو تـــعـــمـــد ، لـــدواعـــي 
مـخـتـلـفـة جـذريًـا عـن االلـتـزام مبـصـالـح شـعـوبـهـم 
… إن احلــديــث عــن تــقــدمــيــة االصــطــفــاف مــع 
عـبـد الـنـاصـر و ضـد عـبـد الـكـري قـاسـم لـصـالـح 
وحـدة تـضـم الـعـراق و مـصـر و سـوريـا ال أعـتـقـد 
أنـه يـكـفـي لـلـحـديـث عـن رجـعـيـة الـشـيـوعـيـي 
الـعـراقـيـي مـقـابـل ، مـثـالً ، تـقـدمـيـة األخـويـن 
عـارف و الـبـعـث الـعـراقـي … رغـم كـل مـواقـفـهـم 
الـقـومـيـة املـعـلـنـة و الـتـي اسـتـخـدمـوهـا لـقـمـع 
خـصـومـهـم الـشـيـوعـيـي و لـلـقـفـز عـلـى الـسـلـطـة 
ف حركات عسكــــــــــــــــــرية دموية ف أكثر األحيان ، 

لم يهب القوميون العراقيون و ال السوريون  

الـذيـن عـارضـوا االنـفـصـال لـلـوحـدة مـع مـصـر عـبـد 
الـنـاصـر و انـتـهـى كـل هـؤالء بـأن كـانـوا مـسـؤولـي 
عــن هــزائــم تــاريــخــيــة مــدمــرة بــحــق الــشــعــوب و 
األوطـان و اجلـيـوش الـتـي حـكـمـوهـا … نـقـد مـوقـف 
الـشـيـوعـيـي مـن الـوحـدة الـسـوريـة املـصـريـة احملـق 
يــجــب أال يــنــســيــنــا أن الــوحــدة قــد انــهــارت مــن 
الـداخـل ال بـفـضـل مـواقـف الـشـيـوعـيـي الـسـوريـي 
و املـصـريـي مـنـهـا … مـن األكـيـد أن وضـع عـسـكـر و 
دبـابـات و طـائـرات أكـثـر بـإمـرة عـبـد الـنـاصـر و عـبـد 
احلـكـيـم عـامـر كـانـت سـتـجـعـل هـزميـة ٦٧ أضـعـف 
احـتـمـاالً رمبـا و لـو أن الـواقـع يـفـتـرض أن يـكـون 
اجلـيـش املـصـري قـادرًا مبـفـرده عـلـى صـد الـعـدوان 
أو عـلـى األقـل أال يـنـهـار و يـهـزم بـالـطـريـقـة الـتـي 
جـرت ف حـزيـران ٦٧ ؛ عـدا عـن أن دول املـواجـهـة 
إضـافـة إلـى الـعـراق كـانـت قـد اسـتـنـفـرت جـيـوشـهـا و 
حــشــدتــهــا ف نــفــس الــوقــت عــلــى احلــدود مــع 
إســـرائـــيـــل دون أن ميـــنـــع ذلـــك مـــن هـــزميـــتـــهـــا 

مجتمعة ف خمسة أيام … 

كــان نــقــاش جــاد قــد بــدأ بــعــد هــزميــة ٤٨ و أخــذ 
مــنــحــى أكــثــر عــمــقًــا بــعــد هــزميــة ٦٧ لــكــن هــذا 
الــبــحــث اجلــدي عــن أفــضــل ســبــل املــواجــهــة و 
أشــكــالــهــا قــد تــوقــف و يــكــاد يــنــســى الــيــوم عــلــى 
أهــمــيــتــه خــاصــة بــعــد أن أضــيــفــت إلــى هــزائــم 
األنــظــمــة و جــيــوشــهــا املــتــالحــقــة تــلــك الــهــزميــة 
الـــفـــادحـــة الـــتـــي حلـــقـــت بـــالـــربـــيـــع الـــعـــربـــي ، 
بـاجلـمـاهـيـر الـثـائـرة و بـالـقـوى الـتـي حـاولـت تـصـدر 
املـشـهـد بـعـد الـزلـزال الـذي أصـاب الـنـظـام الـعـربـي 
الــرســمــي … وطــنــيــون و يــســاريــون فــلــســطــيــنــيــون 
حـمـلـوا جـزءً مـهـمًـا مـن املـسـؤولـيـة عـن هـزميـة ٤٨ 
إلى تهافت القوى الطبقية و االجـــــــــــــــــــــــــــــــــتماعية 
الـتـقـلـيـديـة الـتـي قـادت اجملـتـمـع الـفـلـسـطـيـنـي 
يـومـهـا و الـتـي كـان هـاجـسـهـا األول هـو احلـفـاظ 
عـلـى امـتـيـازاتـهـا الـطـبـقـيـة و عـلـى هـيـمـنـتـهـا عـلـى 
اجلـــمـــاهـــيـــر و اســـتـــهـــانـــت بـــاخلـــصـــم و جلـــأت 
ألسـالـيـب فـوقـيـة و غـيـر عـلـمـيـة ف تـلـك املـواجـهـة 
احلــاســمــة ممــا ســهــل وقــوع الــهــزميــة … يــاســي 
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تـعـايـش عـجـيـب بـي املـؤسـسـة الـديـنـيـة املـنـغـلـقـة و 
الــتــي جتــتــر مــا أنــتــجــه أســالفــهــا مــحــاربــة أي 
جتـديـد آو كـل فـكـر مـسـتـقـل ، مـع فـسـاد و نـهـب 
املــمــالــيــك املــســتــمــر لــلــبــالد و الــعــبــاد … كــانــت 
الـدولـة املـمـلـوكـيـة اسـتـمـرارًا لـالنـحـطـاط الـعـربـي 
الـطـويـل و تـكـريـسًـا لـه و لـن يـتـغـيـر األمـر إال مـع 
جـحـافـل جـيـوش نـابـلـيـون تـطـرق الـقـاهـرة عـام 
١٧٩٨ … تـعـالـوا لـنـتـخـيـل مـوقـف أولـئـك الـذيـن 
كــانــوا ف ســجــون ســتــالــي ف عــام ١٩٤١ و كــان 
عـلـيـهـم أن يـشـاهـدوا جـحـافـل الـنـازيـي تـهـاجـم 
بــالدهــم ، أي خــيــار كــان أمــام هــؤالء : هــتــلــر أم 
ســتــالــي ؟ هــل كــان الــتــصــدي لــلــنــازيــي لــيــبــرر 
االصـطـفـاف خـلـف سـتـالـي؟ هـل كـان قـيـام هـتـلـر 
بـإعـادة تـوحـيـد أملـانـيـا مـع الـنـمـسـا نـصـف األملـانـيـة 
و اسـتـعـادة األراضـي الـتـي سـلـبـت مـن أملـانـيـا بـعـد 
احلـرب الـعـاملـيـة األولـى مـبـررًا كـافـيًـا الصـطـفـاف 
األملــان خــلــف الــرجــل الــخ الــخ … قــاد الــثــانــي 
أملـانـيـا إلـى مـجـزرة عـاملـيـة و بـنـتـيـجـة تـردد األول و 
حـسـابـاتـه اخلـاطـئـة و اسـتـهـتـاره بـحـيـاة جـنـوده ، 
قـــضـــى املـــاليـــي مـــن اجلـــنـــود و مـــن املـــدنـــيـــي 
حــيــاتــهــم … بــعــد انــتــصــاره ف حــطــي كــانــت 
مـعـارضـة صـالح الـديـن أمـرًا مـسـتـحـيـالً ، مـن كـان 
لـيـعـتـرض عـلـى إعـدام مـهـرطـق كـالـسـهـر وردي أو 
عـلـى غـزو جـمـاعـات مـتـهـمـة بـاخلـروج عـن املـلـة 
ممــا يــعــنــي بــالــضــرورة االتــهــام بــالــعــمــالــة و 
اخلـيـانـة أو املـغـامـرة بـحـيـاة اآلالف مـن اجلـنـود و 
املـــدنـــيـــي ف مـــعـــارك هـــرمـــجـــدونـــيـــة … مـــن 
يـسـتـطـيـع الـيـوم، ف الـقـرن الـواحـد والـعـشـريـن، 

الـهـزميـة و األيـديـولـوجـيـة املـهـزومـة تـوقـف عـنـد دور 
تــأخــر الــعــرب ف هــزميــتــهــم … كــان مــصــطــفــى 
الـسـبـاعـي يـريـد مـحـاربـة اخلـطـر الـصـهـيـونـي لـكـنـه 
كـان ف نـفـس الـوقـت يـريـد تـعـزيـز كـل مـا مـن شـأنـه 
تــكــريــس تــخــلــف الــعــرب ، بــالــنــســبــة لــلــحــافــظ و 
آخـريـن كـانـت تـلـك مـجـرد وصـفـة لـهـزائـم قـادمـة 
فـقـط … و يـجـب هـنـا أن نـتـوقـف لـدقـيـقـة فـيـمـا 
يـــخـــص عـــبـــد الـــنـــاصـــر و وحـــدة ٥٨ أو الـــوحـــدة 
املـرتـقـبـة مـع الـعـراق ؛ مـا يـصـح عـلـى عـبـد الـنـاصـر 
هـنـا يـصـح عـلـى غـيـره ، عـلـى كـل مـن أراد و يـريـد 
"تـوحـيـد" املـشـرق أو أيـة شـعـوب عـربـيـة بـقـصـد بـنـاء 
قــوة أكــثــر قــدرة ف مــواجــهــة اخلــارج املــتــربــص ، 
داعـــش أيـــضًـــا أرادت تـــوحـــيـــد الـــشـــرق و وحـــدت 
بـالـفـعـل أجـزاء" واسـعـة" مـن سـوريـا و الـعـراق و كـان 
لـهـا امـتـداداتـهـا ف مـصـر و لـيـبـيـا و الـيـمـن و حـتـى 
لـــبـــنـــان ، و داعـــش تـــزعـــم و رمبـــا كـــان زعـــمـــهـــا 
صـحـيـحًـا ، أنـهـا أكـثـر أمـانـة ف مـحـاولـتـهـا إعـادة 
إحـــيـــاء الـــدولـــة ، اإلمـــبـــراطـــوريـــة ، الـــعـــربـــيـــة 
اإلسـالمـيـة الـقـروسـطـيـة مـن الـقـوى الـقـومـيـة الـتـي 
تـنـطـعـت لـهـذه املـهـمـة مـنـذ اخلـمـسـيـنـيـات … هـل 
قـيـام داعـش بـتـوحـيـد أجـزاء مـن سـوريـا و الـعـراق و 
رمبـا غـيـرهـمـا هـو عـمـل تـقـدمـي بـغـض الـنـظـر عـن 
داعـش نـفـسـهـا ، عـن أسـبـابـهـا و عـن أهـدافـهـا مـن 
هـذا الـتـوحـيـد ، عـن كـيـف تـرانـا كـشـعـوب و مـا تـريـد 
فـعـلـه بـنـا و بـجـيـرانـنـا و بـخـصـومـنـا … تـعـرض نـظـام 
عـبـد الـنـاصـر و أشـبـاهـه لـنـقـد الذع بـعـد ٦٧ خـاصـة 
مـن قـبـل الـيـسـار الـعـربـي و الـقـوى الـتـي انـضـمـت 
إلـــيـــه قـــادمـــة مـــن صـــفـــوف الـــقـــومـــيـــي و حـــتـــى 
الــنــاصــريــي مــركــزة عــلــى ممــارســات و ســيــاســات 
الـنـظـام الـنـاصـري الـتـي لـم تـسـمـح لـه بـاالسـتـفـادة 
الـقـصـوى مـن الـطـاقـات الـبـشـريـة و املـاديـة الـتـي 
كـان يـتـحـكـم بـهـا ، هـذا بـيـنـمـا كـان الـفـيـتـنـامـيـون 
يـواجـهـون عـدوًا أخـطـر و أكـثـر قـدرة ، عـدوًا يـعـتـبـر 
الـقـوة األكـبـر ف الـعـالـم و مـا يـزال بـإمـكـانـيـات أكـثـر 
تـواضـعًـا ممـا كـان بـتـصـرف عـبـد الـنـاصـر و رفـاقـه … 
ملـواصـلـة الـنـقـاش مـع املـقـال ميـكـنـنـي اإلضـافـة هـنـا 
أن مــشــكــلــتــي مــع نــصــر ال لــيــس عــمــامــتــه و أن 
مـظـاهـر احلـداثـة عـنـد سـمـيـر جـعـجـع ال تـعـنـيـنـي ، 
املـشـكـلـة مـع الـرجـلـي هـي أنـهـمـا رمـزيـن ، قـائـديـن 
طـائـفـيـي ، جـزء مـن مـنـظـومـة أو نـظـام يـقـوم عـلـى 
احملـاصـصـة بـي زعـمـاء الـطـوائـف و املـيـلـيـشـيـات 
إلـى جـانـب الـبـرجـوازيـة املـالـيـة و الـكـومـبـرادوريـة ، 
مـنـظـومـة أفـقـرت الـلـبـنـانـيـي مـن كـل الـطـوائـف و 
حـولـتـهـم إلـى مـجـرد أتـبـاع لـهـذا الـزعـيـم أو ذاك و 
أبــقــت لــبــنــان عــلــى حــافــة صــدامــات و تــوتــرات 
طــائــفــيــة ال تــنــقــطــع قــابــلــة لــالنــفــجــار دومًــا ف 
حـروب عـبـثـيـة مـدمـرة كـرمـى زعـمـاء الـطـوائـف و 

أسيادهم و هيمنتهم … 

أشــك ف أن انــتــصــار ديــكــتــاتــور مــا عــلــى اخلــطــر 
الـصـهـيـونـي سـيـأتـي بـاخلـيـر عـلـى الـعـرب ، يـكـفـي أن 
نـذكـراملـمـالـيـك الـذيـن ردوا املـغـول ف عـي جـالـوت 
ثـم أكـمـلـوا حتـريـر املـشـرق مـن الـصـلـيـبـيـي ، بـعـد 
ذلـك أصـبـح حـكـمـهـم الـقـائـم عـلـى الـنـهـب و الـسـلـب 
بـال مـنـازع و بـال مـعـارضـة عـمـلـيًـا خـاصـة بـعـد أن 
قـبـلـوا بـتـقـاسـم الـهـيـمـنـة عـلـى مـجـتـمـعـاتـنـا مـع 
املـؤسـسـة الـديـنـيـة الـرسـمـيـة : يـسـيـطـر األولـون 
عـلـى الـعـبـاد و يـسـيـطـر األخـرون عـلـى عـقـولـهـم ف 
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االنتاج باملليار متر مكعب

أول ٢٠ دولة ف انتاج الغاز الطبيعي، بيانات عام ٢٠٢١بحسب منصة ستستيستا لإلحصائات والبيانات

وكالة «أسوشيتد برس» 
تقرير ت نشره بتاريخ ٥ كانون ثاني ٢٠٢٣ 

وصـل االقـتـصـاد الـسـوري إلـى أدنـى مـسـتـويـاتـه مـنـذ 
انـدالع الـثـورة ثـم احلـرب الـتـي تـلـتـهـا قـبـل نـحـو 12 
عـامـا، مـع تـصـاعـد الـتـضـخـم وتـهـاوي قـيـمـة الـلـيـرة 
الـــســـوريـــة والـــنـــقـــص احلـــاد ف الـــوقـــود ف كـــل مـــن 
املـنـاطـق سـواء الـتـي يـسـيـطـر عـلـيـهـا الـنـظـام أو الـتـي 

يسيطر عليها املعارضة. 
وقـد وصـلـت احلـيـاة ف دمـشـق إلـى طـريـق مـسـدود. 
فــالــشــوارع خــالــيــة تــقــريــبــا مــن الــســيــارات، وبــالــكــاد 
يـصـل الـتـيـار الـكـهـربـائـي لـبـضـع سـاعـات ومـتـقـطـعـة 
يــومــيــا ف أحــســن األحــوال، كــمــا ارتــفــعــت أســعــار 

الطعام والضروريات األخرى بشكل كبير. 
أدت األوجـاع االقـتـصـاديـة املـتـزايـدة إلـى احـتـجـاجـات 
ف املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا قـوات بـشـار األسـد، 

والتي قوبلت أحيانا برد فعل عنيف. 
ف هــذا الــتــقــريــر نــلــقــي نــظــرة عــلــى ســبــب تــفــاقــم 

الوضع االقتصادي وتأثيراته احملتملة. 
ما مدى سوء األزمة؟ 

ســجــلــت الــلــيــرة الــســوريــة أدنــى مــســتــوى لــهــا عــلــى 
اإلطـالق عـنـد سـبـعـة آالف لـيـرة لـلـدوالر األمـريـكـي 
ف الـسـوق الـسـوداء األسـبـوع املـاضـي قـبـل أن تـتـحـسـن 
إلــى نــحــو ســتــة آالف لــيــرة. وهــو مــا ال يــزال ميــثــل 
هـبـوطـا كـبـيـرا، نـظـرا ألن املـعـدل كـان حـوالـي 3600 

قـبـل عـام واحـد. ورفـع الـبـنـك املـركـزي سـعـر الـصـرف 
الـــرســـمـــي مـــن 3015 إلـــى 4522 يـــوم االثـــنـــي، ف 
مـحـاولـة عـلـى مـا يـبـدو إلغـراء املـواطـنـي السـتـخـدام 

السعر الرسمي بدال من السوق السوداء. 
مــع نــقــص الــوقــود، رفــع الــنــظــام أســعــار الــبــنــزيــن 
والـديـزل. بـالـسـعـر الـرسـمـي، يـصـل ثـمـن الـ 02 لـتـرا 
(5 غـالـونـات) مـن الـبـنـزيـن اآلن إلـى مـا يـقـرب مـن 
راتــب شــهــر كــامــل ملــوظــف حــكــومــي مــتــوســط، وهــو 
حـوالـي 150 ألـف لـيـرة سـوريـة، أي 25 دوالرا بـسـعـر 
الــســوق الــســوداء. وتــوقــف بــعــض املــوظــفــي عــن 
احلـضـور إلـى الـعـمـل ألنـهـم ال يـسـتـطـيـعـون حتـمـل 

تكاليف النقل. 

قـال جـوزيـف ضـاهـر، الـبـاحـث الـسـوري-الـسـويـسـري 
واألســتــاذ مبــعــهــد اجلــامــعــة األوروبــيــة ف فــلــورنــســا 
بـإيـطـالـيـا، إن األجـور ال تـقـتـرب مـن تـغـطـيـة تـكـالـيـف 
املـعـيـشـة، وعـلـيـه فـإن مـعـظـم الـنـاس "يـعـيـشـون عـلـى 
الــتــحــويــالت، ويــعــيــشــون عــلــى وظــيــفــتــي أو ثــالث 

وظائف وعلى املساعدات اإلنسانية“. 
وذكــر مــبــعــوث األم املــتــحــدة اخلــاص إلــى ســوريــا، 
غــــيــــر بــــيــــدرســــن، جملــــلــــس األمــــن الــــدولــــي ف 21 
ديـسـمـبـر/ كـانـون أول أن تـلـبـيـة "احـتـيـاجـات الـشـعـب 
الــســوري وصــلــت إلــى أســوأ املــســتــويــات مــنــذ بــدء 

الصراع". 
انــدلــعــت االحــتــجــاجــات ف بــعــض املــنــاطــق الــتــي 
تـسـيـطـر عـلـيـهـا قـوات الـنـظـام، ال سـيـمـا ف الـسـويـداء 
ودرعــا ف اجلــنــوب. وف الــســويــداء الــشــهــر املــاضــي 

قــتــل مــتــظــاهــر وضــابــط شــرطــة بــعــد أن حتــولــت 
مظاهرة إلى أعمال عنف. 

ما أسباب التدهور؟ 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عـــن ســـنـــوات احلـــرب والـــفـــســـاد 
املــســتــشــري، شــهــد االقــتــصــاد الــســوري ســلــســلــة مــن 
الـصـدمـات مـنـذ عـام 2019، بـدءا مـن انـهـيـار الـنـظـام 

املالي اللبناني ف ذلك العام. 

قــال نــاصــر الــســعــيــدي، وزيــر االقــتــصــاد الــلــبــنــانــي 
الـسـابـق إنـه "بـالـنـظـر إلـى احلـدود املـفـتـوحـة بـي سـوريـا 
ولـبـنـان وكـالهـمـا اقـتـصـاد قـائـم عـلـى الـنـقـد بـشـكـل 
مـتـزايـد"، فـإن أسـواقـهـمـا مـرتـبـطـة بـشـكـل وثـيـق. وتـابـع 
أن انــهــيــار الــعــمــلــة ورفــع الــدعــم ف لــبــنــان أدى إلــى 

انخفاض قيمة العملة وارتفاع األسعار ف سوريا. 

تــضــررت ســوريــا أيــضــا مــن االنــكــمــاش االقــتــصــادي 
الــعــاملــي الــنــاجــم عــن جــائــحــة كــوفــيــد-19 واحلــرب 
الــروســيــة ف أوكــرانــيــا، الــتــي أدت إلــى ارتــفــاع أســعــار 

الوقود وغيره من السلع عامليا. 
لــكــن مــحــلــلــي قــالــوا إن الــعــامــل األكــثــر أهــمــيــة هــو 
الـتـبـاطـؤ األخـيـر ف شـحـنـات الـنـفـط مـن إيـران، الـتـي 
كـانـت املـصـدر الـرئـيـسـي لـلـوقـود لـدمـشـق مـنـذ الـسـنـوات 
األولــى لــلــصــراع. فــقــبــل احلــرب، كــانــت ســوريــا دولــة 
مـصـدرة لـلـنـفـط، واآلن يـسـيـطـر تـنـظـيـم قـوات سـوريـا 
الـدميـقـراطـيـة-قـسـد بـدعـم مـن الـواليـات املـتـحـدة عـلـى 
أكـبـر حـقـولـهـا الـنـفـطـيـة ف شـرق الـبـالد، لـذا يـتـعـي 

على دمشق استيراد النفط. 

 ٢٠٢٣ / يــنــايــر  كـــانـــون الــثــانــي 



 ٧٢ ١٠ الـــعـــدد 

رامز باكير  
عــنــدمــا صــوتــت املــمــلــكــة املــتــحــدة عــلــى 
الـبـريـكـسـت 2016 اخـتـلـف الـسـيـاسـيـون عـلـى 
كـيـفـيـة وآلـيـة اخلـروج، فـالـبـالد لـم تـعـد ف 
الـسـوق املـوحـدة أو حـتـى االحتـاد اجلـمـركـي 
األوربـــي، ال أصـــبـــحـــت حتـــكـــم عـــالقـــاتـــهـــا 
االقــتــصــاديــة مــع االحتــاد االوربــي اتــفــاقــيــة 
جتارة حرة عامة جداً و بحدودها الدنيا.  

ومـــع حـــلـــول أزمـــة كـــورونـــا الـــتـــي عـــصـــفـــت 
بــاالقــتــصــادات الــعــاملــيــة ولــم تــســلــم مــنــهــا 
اقــــتــــصــــادات دول املــــركــــز، واحلــــرب عــــلــــى 
أوكـرانـيـا الـتـي أربـكـت اسـواق الـطـاقـة و أدت 
إلـــى ارتـــفـــاع نـــســـب الـــتـــضـــخـــم، بـــدأت اآلن 
تــظــهــر املــالمــح الــكــارثــيــة لــبــريــكــســت عــلــى 
املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة. و ف دافـــوس، املـــكـــان 
الـوحـيـد الـذي جتـتـمـع فـيـه نـخـب رأس املـال 

الـعـاملـي و نـخـبـه الـسـيـاسـيـة والـذي جـاء ف 
وصــفــه الــدقــيــق بــأنــه" جتــمــع املــلــيــارديــرات 
"على لسان زعيم حزب العمال السابــــــــــــــــــــــــق 
جـيـرمـي كـوربـي، كـان كـيـر سـتـارمـر ف مـهـمـة 
ضــروريــة العــادة بــنــاء الــثــقــة مــع االحتــاد 
االوربـي و جـهـات الـتـمـويـل الـعـاملـيـة، النـقـاذ 
اقــتــصــاد بــات االســوء أداءاً بــعــد االقــتــصــاد 
 , الــثــمــانــيــة الــدول  مــجــمــوعــة  ف  الــروســي 
واعــالن ســتــارمــر الــصــريــح والــعــلــنــي فــشــل 
صــفــقــة مــابــعــد بــريــكــســت و الــضــرر الــتــي 

أحلقته باقتصاد اململكة. 
وقـال سـتـارمـر و مـسـتـشـارة حـكـومـة الـضـل 
ريـتـشـيـل ريـفـيـز بـتـصـريـح لـهـمـا لـصـحـيـفـة 
الـفـايـنـانـشـال تـاميـز" سـنـعـيـد بـنـاء االقـتـصـاد 
عــلــى حــجــر ســيــاســة مــالــيــة وضــريــبــيــة ذات 
مـسـؤولـيـة، ومـن خـالل عـالقـات وثـيـقـة مـع 

التحاد األوربي". 

وأشــار جــهــاد يــازجــي، اخلــبــيــر االقــتــصــادي ورئــيــس 
حتــريــر "ســيــريــا ريــبــورت"، إلــى أن دمــشــق تــشــتــري 
الــنــفــط مــن إيــران بــالــديــن، لــكــن "عــنــدمــا يــبــيــعــون 
الـنـفـط ف األسـواق... يـبـيـعـونـه نـقـدا"، لـذا فـإن تـراجـع 
إمدادات النفط تقلل أيضا املورد النقدي للحكومة. 
وألـقـى وزيـر الـنـفـط الـسـوري بـسـام طـعـمـة ف حـديـث 
لـلـتـلـفـزيـون الـرسـمـي ف نـوفـمـبـر/ تـشـريـن ثـان بـالـلـوم 
ف نـقـص الـوقـود عـلـى الـعـقـوبـات الـغـربـيـة والـتـأخـيـرات 
الـطـويـلـة ف إمـدادات الـنـفـط، دون أن يـوضـح أسـبـاب 

التأخير. 
ولم يرد مسؤولون إيرانيون على طلب للتعليق. 

ما الوضع ف املناطق اخلاضعة للمعارضة؟ 
يـعـانـي سـكـان مـخـيـمـات الـنـزوح املـؤقـتـة ف آخـر مـعـقـل 
تـسـيـطـر عـلـيـه املـعـارضـة مبـحـافـظـة إدلـب شـمـال غـربـي 

البالد ف كل عام من العواصف والطقس املتجمد. 
ويـقـول مـحـلـلـون إنـهـم عـانـوا مـن األزمـة االقـتـصـاديـة 
ف تــركــيــا اجملــاورة هــذا الــشــتــاء، فــضــال عــن ارتــفــاع 
األســـعـــار، وتـــقـــلـــص املـــســـاعـــدات بـــســـبـــب احلـــرب ف 

أوكرانيا. 

وشـــهـــدت إدلـــب تـــشـــكـــل صـــفـــوفـــا طـــويـــلـــة مـــن أجـــل 
احلصول على الوقود. 

ف غــضــون ذلــك تــدور مــعــركــة ف األم املــتــحــدة بــي 
روســـيـــا والعـــبـــي دولـــيـــي آخـــريـــن حـــول الـــســـمـــاح 
للمساعدات بعبور احلدود من تــــــــــــــــــــــــــــــركيا إلى شمال 

غربي سوريا. 
ومــن املــقــرر أن يــنــتــهــي متــديــد الــســتــة أشــهــر لـ "آلــيــة 
املـسـاعـدة عـبـر احلـدود" ف الـعـاشـر مـن الـشـهـر احلـالـي، 
مــع تــصــويــت مــجــلــس األمــن عــلــى جتــديــدهــا قــبــلــهــا 

بيوم. 

تـطـالـب روسـيـا بـوصـول املـسـاعـدات عـبـر دمـشـق بـحـجة 
أن املـسـاعـدات الـقـادمـة مـن تركـيـا تـسـتـغـلـهـا جـمـاعـات 
مـــســـلـــحـــة، وتـــقـــول إن اجملـــتـــمـــع الـــدولـــي ال يـــقـــدم 
مـسـاعـدات كـافـيـة لـسـكـان املـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا 

احلكومة. 
لـكـن مـنـظـمـات إنـسـانـيـة تـرسـم "صـورة مـفـزعـة" لـعـواقـب 

قطع املساعدات عبر احلدود. 
فـتـقـول تـانـيـا إيـفـانـز، املـديـرة الـقـطـريـة لـلـجـنـة اإلنـقـاذ 
الـدولـيـة ف سـوريـا، إن أسـعـار الـوقـود والـغـذاء آخـذة ف 
االرتفاع بينما يتقلص متويل املساعدات اإلنسانية. 
وأضـافـت أن هـذا األمـر، إلـى جـانـب الـطـقـس وتـفـشـي 
الـكـولـيـرا، "سـيـكـون مـزيـجـا ممـيـتـا ف حـال أغـلـق شـريـان 

احلياة الوحيد املتبقي لهذا اجلزء من سوريا". 
هل ميكن اندالع ثورة أخرى؟ 

يـقـول مـحـلـلـون إنـه ف حـال اسـتـمـرار األزمـة احلـالـيـة، 
من املرجح تنظيم املزيد من االحتجاجات. 

لــكــنــهــم اســتــبــعــدوا إلــى حــد كــبــيــر إمــكــانــيــة انــدالع 
انـتـفـاضـة جـديـدة مـنـاهـضـة لـلـحـكـم عـلـى مـسـتـوى 

البالد مثل تلك التي اندلعت عام 2011. 
وأشــار ضــاهــر إلــى أن االحــتــجــاجــات األخــيــرة كــانــت 
"مـتـشـرذمـة ومـحـلـيـة"، مـضـيـفـا أن الـبـالد تـعـيـش بـالـكـاد 
ف الـوقـت احلـالـي عـلـى املـسـاعـدات والـتـحـويـالت املـالـيـة 

من اخلارج. 
وذكـر ضـاهـر أن الـسـوريـي، الـذيـن شـمـلـهـم االسـتـطـالع 
ضـمـن دراسـة سـتـنـشـر قـريـبـا، أفـادوا بـأنـهـم يـتـلـقـون مـا 
بـــي 100 إلـــى 200 دوالر شـــهـــريـــا ف املـــتـــوســـط مـــن 

أقاربهم ف اخلارج. 
وتـابـع قـائـال "الـسـكـان مـنـهـكـون لـلـغـايـة، ويـفـكـرون ف 
الـبـقـاء عـلـى قـيـد احلـيـاة قـبـل كـل شـيء. ال يـوجـد بـديـل 
ســـيـــاســـي لـــتـــرجـــمـــة هـــذا اإلحـــبـــاط االجـــتـــمـــاعـــي 

واالقتصادي إلى سياسي". 

كــمــا وقــابــل ســتــارمــر و ريــفــيــس مــســتــشــاريــن 
وكـبـار املـدراء الـتـنـفـيـذيـي مـن عـمـالـقـة الـقـطـاع 
املــالــي الــعــاملــي، غــولــدمــان ســاكــس، مــورغــن 
سـتـانـلـي، جـي بـي مـورغـن و بـالك روك. وعـبـر 
االثـنـي بـشـدة عـن انـتـقـادهـمـا المـتـنـاع رئـيـس 
الـوزراء ريـشـي سـونـاك عـن حـضـور املـنـتـدى ف 
الـنـدوة الـعـلـنـيـة. وانـتـقـدا خـصـمـهـمـا رئـيـس 
الـوزراء الـسـابـق مـن حـزب احملـافـظـي بـوريـس 
جـونـسـون عـلـى اتـفـاقـيـة مـابـعـد بـريـكـسـت مـع 
الـتـحـاد االوربـي والـتـي كـلـفـت املـمـلـكـة املـتـحـدة 
خـسـارة ٤ بـاملـئـة مـن نـاجتـهـا االجـمـال احملـلـي 

على املدى املتوسط. 
وف املـــقـــابـــل، اتـــهـــم رئـــيـــس الـــوزراء ريـــشـــي 
ســونــاك كــيــر ســتــارمــر بــالــتــراجــع عــن قــراره 

بعقد استفتاء ثاني لبريكست. 
ومـن أهـم مـا تـوجـه بـه زعـيـم حـزب الـعـمـال كـيـر 
سـتـارمـر ومـسـتـشـارة الـظـل ريـتـشـل ريـفـز إلـى 
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لــكــن حــمــلــة ســتــارمــر وتــطــمــيــنــاتــه جلــذب 
الـطـبـقـة الـرأسـمـالـيـة قـد أتـت ثـمـارهـا، حـيـث 
جتــاوزت الــتــبــرعــات اجلــديــدة مــن األفــراد 
األثـريـاء لـلـحـزب املـلـيـونـي جـنـيـه إسـتـرلـيـنـي، 
و شـهـد احلـزب زيـادة ممـاثـلـة ف الـتـبـرعـات 

من الشركات. 
ومـن املـهـم اإلشـارة إلـى أن الـكـثـيـر مـن هـذه 
الــتــبــرعــات جــائــت مــن جــهــات كــانــت قــد 
تـبـرعـت سـابـقـاً لـلـمـحـافـظـي وقـامـت بـقـلـب 

والئها مع تغير مجريات األزمة. 
وحلسم مسألة البــــــــــــــــــــــــريكسيت يقول زعيم 
حـــزب الـــعـــمـــال" إن الـــعـــودة إلـــى الـــســـوق 
املـوحـدة مـن شـأنـه أن يـخـلـق مـزيـدًا مـن عـدم 

الــيــقــي ، نــريــد بــدالً مــن ذلــك" بــريــكــســت 
أفضل“." 

فـبـنـظـر سـتـارمـر الـعـودة إلـى الـسـوق املـوحـدة 
لـــــالحتـــــاد األوروبـــــي لـــــن تـــــعـــــزز الـــــنـــــمـــــو 
االقـــتـــصـــادي ف املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة ، بـــل 
سـتـخـلـق" سـنـوات مـن عـدم الـيـقـي "لـلـشـركـات 
الــبــريــطــانــيــة ، والــتــي ســتــكــون أســوأ مــن 
الـروابـط الـتـجـاريـة الـوثـيـقـة الـتـي قـد تـأتـي 
مـــن خـــارج االحتـــاد. فـــأمـــر اخلـــروج قـــد ت 
حــســمــه، ولــكــن الــســؤال هــو عــن كــيــفــيــة 

اخلروج. 
مـن الـواضـح أن سـتـارمـر هـو حـالـيّـاً املـمـثـل 
اخملـــتـــار و قـــد يـــكـــون الـــوحـــيـــد لـــلـــطـــبـــقـــة 

ف   ( W E F الــعــاملــي ( االقــتــصــادي  املــنــتــدى 
دافـوس بـي تـوضـيـحـات وإميـاءات لـلـطـبـقـات 
الــرأســمــالــيــة احلــاكــمــة، بــأن" حــزب الــعــمــال 
عـائـد بـقـوة "و أن أيـام الـكـوربـيـنـيـة" اجلـامـحـة 
"وخـطـرهـا لـم تـعـد مـوجـودة، وأن الـكـوربـيـنـيـة 
قـد ت وأدهـا ف مـهـدهـا، و بـأن احلـزب سـيـكـون 
الـيـد اآلمـنـة إلدارة الـرأسـمـالـيـة الـبـريـطـانـيـة، 
بـــــدالً مـــــن احملـــــافـــــظـــــي الـــــذيـــــن فـــــقـــــدوا 
مـصـداقـيـتـهـم عـلـى نـحـو مـتـزايـد، ولـم يـعـودوا 
قـادريـن عـلـى اإللـتـفـاف عـلـى مـطـالـب الـطـبـقـة 
الـــعـــامـــلـــة، ف ظـــل أزمـــة اقـــتـــصـــاديـــة وازمـــة 
مـعـيـشـة، ومـوجـة مـن اإلضـرابـات لـم تـشـهـدهـا 

البالد منذ حوالي النصف قرن. 

احلــاكــمــة الــبــريــطــانــيــة، ويُــتــوقــع أن يــتــولــى 
الـسـلـطـة بـعـد االنـتـخـابـات الـقـادمـة، لـذلـك كـان 
يُـظـهـر الـتـزامـه بـأنـه رجـل دولـة عـاملـي. أمـا ف 
أوروبـا ، أعـتـقـد أنـه ال يـريـد إعـادة فـتـح مـلـف 
بـريـكـسـت ألنـه لـيـس لـه مـصـلـحـة فـيـه، ولـهـذا 
الـسـبـب يـواصـل الـقـول إنـه يـوافـق عـلـى نـتـيـجـة 
االسـتـفـتـاء ؛ لـكـنـه أيـضـاً يـفـهـم جـيـداً مـدى 
أهــمــيــة الــوصــول لــلــســوق املــوحــدة مــن قــبــل 
الـرأسـمـالـيـة الـبـريـطـانـيـة ، ويـدعـمـه ف ذلـك 

القسم األكبر من الطبقة احلاكمة. 
و كـمـا هـو احلـال دائـمًـا ، فـهـو يـحـاول إجـراء 
عـمـلـيـة مـوازنـة سـتـكـشـف لـنـا األيـام الـقـادمـة 

مدى صعوبتها وتعقيداتها. 
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