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تقديم: 
بقلم، مهدي رفيق

04 نونبر 2015

إن الكتيب الذي نتشرف اليوم بتقدميه، هو عبارة، يف األصل، عن مقاالت أصدرها الرفيق جوزف ضاهر 
بشأن الثورة السورية منذ اندالع احلراك الشعيب السلمي يف مارس/آذار 2011 إىل غاية التدخل العسكري 
الشعب  ثورة  شهدتها  اليت  الكربى  واالنعطافات  التطورات  بأهم  مرورا   ،2015 شتنرب   30 يف  الروسي 

السوري.
ويف هذا الكتيب، ال خيفي جوزف ضاهر احنيازه الكامل لثورة الشعب السوري، والتشبث، يف مجيع املراحل 
الصعبة واملأساوية اليت طبعت مسارها، يف االنطالق من مطالبها وأهدافها يف حتليل تطورات الوضع، مع 
االسرتشاد بهذه األهداف واملطالب يف الكشف عن املصاحل احلقيقية اليت حترك تدخل القوى اإلمربيالية 

)أمريكا، روسيا...( واإلقليمية ) إيران، األنظمة اخلليجية، والسعودية...(.
 كل هذا، جعل جوزف ضاهر ينطلق من إميان راسخ بأن دعم استمرار الثورة السورية  »يندرج يف إرادة بناء 
سوريا حرة، ودميقراطية، وعلمانية وثورية تسعى للقضاء على مجيع أشكال التفاوت والتمييز االجتماعية، 
الدينية  األقليات  واحرتام  مصريه،  تقرير  يف  الكردي  الشعب  حق  دعم  إىل  وتهدف  والدينية،  واالثنية، 
واالثنية، وضمان احلريات الدميقراطية والسياسية للجميع إناثا وذكورا«، يف حني يفتح التخلي عن دعمها 

مسارا مظلما ومأساويا.
وكما ال خيفى على مجيع املتتبعني واملهتمني بالشأن السوري، فقد شهدت الثورة السورية منذ اندالعها 
واإليديولوجية  والسياسية  الطبقية  القوى  ودور  انفجارها  وأسباب  طبيعتها  حول  وعدائية  حادة  خالفات 
املختلفة يف حتديد مضمونها ورسم مسارات واجتاهات تطورها. هل هي ثورة نابعة من احتياجات الشعب 
السوري احلقيقية لنظام بديل يرتكز على تلبية مطالبه امللحة يف احلرية والعدالة االجتماعية والدميقراطية، 
أم انها مؤامرة إمربيالية بدعم من قبل األنظمة اخلليجية لتفكيك آخر »األنظمة املمانعة« يف املنطقة العربية؟. 
ما مصري املطالب الشعبية اليت فجرت الثورة السورية يف خضم مسارها الشاق واملرير؟ ما موقع قضية التحرر 
القومي لألكراد يف مسار الثورة السورية؟ ما موقف اليسار العربي من حق الشعب السوري يف تقرير مصريه يف 
وجه أبشع األنظمة الديكتاتورية يف املنطقة، يف ظل التقاطب احلاد بني أطراف الثورة املضادة: نظام بشار من 
جهة املدعوم من قبل حتالف روسيا وإيران وحزب اهلل، وبني التنظيمات اإلسالمية الرجعية )داعش وجبهة 
النصرة، ومنظمات مشابهة(؟ ما الغاية من التدخل العسكري األجنيب ملختلف القوى اإلمربيالية العاملية، 

وكيف يتم التخطيط لتفكيك سورية؟ 
القضايا  هذه  كل  حول  ومتناقضة  خمتلفة  وحتليالت  تفسريات  تقديم  الكتابات  من  العديد  حاولت  وقد 
الشائكة، عكست، بطبيعة احلال، خمتلف املصاحل االقتصادية واالجتماعية والسياسية ألصحابها. وهذا 
الكتيب الذي نضعه اليوم، بني أيدي قراء املناضل-ة، ميثل حماولة فهم أولية، من منظور ماركسي ثوري، 
لفهم تطور الثورة السورية، دون أن خيفي صاحبه اصطفافه التام واحنيازه املبدئي لقضية الشعب السوري يف 
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احلرية واالنعتاق من قبضة نظام بشار األسد الدموي الذي عاث، يف بالد الشام، فسادا واستبدادا، وكان له 
األثر احلاسم يف إجهاض املقاومة الفلسطينية عرب اجتثاثها من خميمات الصمود باحلديد والنار، ويف شحذ 

النعرات الطائفية، كل ذلك من أجل ختريب وحدة الشعب السوري وإضعاف مقاومته.
جوزف ضاهر، هو أحد االشرتاكيني الثوريني الذين يؤمنون بأن الثورة الشعبية يف سورية هي جزأ ال يتجزأ 
من السريورات الثورية اليت شهدتها منطقتنا العربية واملغاربية، وأن أسبابها كامنة يف طبيعة النظام السوري 
ويف طبيعة التناقضات اليت خترتق الشعب السوري، وقد اندلعت هذه الثورة »نتيجة التغريات االجتماعية 
السريورة  سياق  يف  تندرج  التغريات  وهذه   .1970 عام  السلطة  إىل  األسد  حافظ  وصول  منذ  واالقتصادية 
اإلقليمية والعاملية لتطبيق السياسات النيوليربالية منذ ذلك العقد«، حبيث، كما يؤكد جوزف ضاهر، أن 
»غياب الدميقراطية وإفقار قطاعات واسعة من اجملتمع السوري، ويف ظل مناخ من الفساد وزيادة الفروقات 
الطبقية، كل ذلك مهد الطريق أمام الثورة الشعبية، اليت كانت تنتظر جمرد شرارة«. محلتها رياح الثورة 

التونسية إىل بالد الشام.
ورغم تعقد الوضع السوري احملكوم بتداخل مصاحل العديد من القوى اإلمربيالة واإلقليمية، غري أن جوزف 
ضاهر مل يفقد ثقته يف إرادة الشعب السوري املستغل واملضطهد يف تقرير مصريه ويف فرض اختياراته الدميقراطية 
احلرة، ومل يفقد البوصلة، كما حصل لقطاعات واسعة من اليساريني والليرباليني، الذين اصطفوا إىل جانب 
ماكينة القتل الوحشية لنظام بشار بدعوى مواجهة املد الداعشي واإلرهابي والوقوف بوجه املؤامرة العاملية 
ضد »سوريا املمانعة«، يف تنكر تام طبعا ألشكال التنظيم الذاتي الذي أبدعها الثوار للوقوف يف وجه القمع 
العنيف ألجهزة النظام؟ وإمنا ظل منطلقه األول واألخري يف رسم وتوقع اجتاهات الصراع يف سورية هو مصلحة 
الطبقات الشعبية وحقها العادل يف احلرية والعدالة االجتماعية، ويف هذا الصدد يقول ضاهر:« ان نضال 
املاليني من املظلومني السوريني  هو الذي يسمح باسقاط النظام وليست العمليات االنتحارية أو األيديولوجية 
الرجعية والطائفية جلبهة النصرة  أو اجملموعات الشبيهة بها ، فهذه االخرية تعمل على   تقسيم احلركة 
الشعبية ومتزيقها ويضعف كفاحنا. ال شك بان تنسيق قسمي املقاومة الشعبية السلمية و املسلحة، أمر أساسي 

على طريق النصر«.
يعود بنا جوزف أيضا، للبدايات األوىل النطالق احلراك الشعيب يف سوريا، وحلقيقة من أغرق ثورة السوريني 
يف العنف واإلرهاب، ويف هذا اإلطار يؤكد احلقيقة امللموسة اليت يرتعد من ذكرها واإلقرار بها أعداء الشعب 
السوري، واليت تتجلى يف كون » احلركة الشعبية السورية بدأت بشكل سلمي مطالبة بإصالحات، لكن 
النظام رد بالعنف والقمع يف كل االجتاهات. فنظمت بعض أقسام الشعب السوري مقاومة مسلحة لرد هجمات 
أجهزة األمن والبلطجية، املعروفني باسم الشبيحة، والتابعني للنظام. و كانت تدافع أيضا عن التظاهرات 
للتزوير  قابلة  ملموسة غري  تارخيية  بوقائع  إقرار  ». ويف هذا  الشعبية  للتنسيقات احمللية  والتنظيم اجليد 
واحملو من ذاكرة التاريخ، وهي أن طغمة نظام األسد هي من جرت الثورة إىل مستنقع العنف، بل وسعت إىل 
تفكيك املقاومة الشعبية املوحدة باستعمال نار الطائفية من جديد، ملواجهة »حركة شعبية قام نضاهلا املوحد، 
على تطوير حس تضامين وطين واجتماعي يتجاوز االنقسامات االثنية والطائفية. هكذا، كان السكان األكراد 
واألشوريون مبناطقهم سنان رمح املعارضة ضد نظام األسد منذ بداية الثورة. وعالوة على ذلك شارك الالجئون 
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الفلسطينيون بسوريا يف التظاهرات ويف النضال ضد النظام واستقبلوا يف معسكراتهم عائالت سورية عديدة 
فارة من القمع »حبيث أنه  يف تظاهرات عديدة، بوسعنا مشاهدة الفتات كتب عليها »الطائفية مقربة 
الثورة أو األوطان« أو »ال للطائفية!«. وعقب كل مذحبة يقرتفها النظام أو اعتداءات غري متبناة، يرى 
كثريون أنها منظمة من قبل النظام، كانت جلان التنسيق احمللية تعمل على إدانتها وتدعو إىل وحدة 

الشعب«.
إن األسباب املؤدية الندالع الثورات العربية ، واليت زاد من حجمها  وحدتها سياق األزمة االقتصادية 
العاملية، هي على قدر من العمق واالتساع جيعل من الصعب على أعداء الشعوب أن جيدوا هلا حلوال 
على املدى املتوسط، فإن كانت الطبقات السائدة قد متكنت من خالل استعمال االنفالت األمين وخطر 
اإلرهاب، وتوظيف الطائفية لرتهيب الشعوب املنتفضة، من إعادة التحكم يف زمام األمور، مدعومة يف هذا 
اإلطار من طرف القوى الليربالية واليسارية املتهالكة، واليت ما فتئت تعرب عن احنيازها ألنظمة الثورة 
املضادة يف مصر وسوريا وغريها، بدعوى احلفاظ على مكتسبات الدولة واجملتمع على صعيد العلمانية 
واحلريات الفردية، يف وجه اخلطر اإلسالمي الذي يتهدد هذه القيم، لكن دون أن ترتدد هذه القوى، 
حبكم طبيعة املصاحل االقتصادية واالجتماعية اليت حتركها، يف االصطفاف إىل جانب العسكر واالستبداد 

ومناصرته، حبجة الدفاع عن العلمانية ومحاية البالد من خطر الظالمية اإلسالمية.
مما جيعل من مهمة شق طريق ثالث يقوم على شعار ال دعم أو حتالف مع طريف الثورة املضادة: األنظمة 
الدكتاتورية وتيارات الرجعية الدينية مبختلف اجتاهاتها، مهمة أساسية على جدول أعمال الثوريني 
قبل غريهم من اجتاهات املعارضة، طريق ينتصر حلق الشعوب املنتفضة العربية واملغاربية من أجل تقرير 
مصريها، ويقوم على هدف توحيد الطبقة العاملة ضد أعدائها وجذب كافة املضطهدين واملطالبني باحلرية 
وراء راية الطبقة العاملة الثورية، دون أن يعين ذلك، على وجه اإلطالق، السكوت أو تأييد اجلرائم 
وخمتلف أشكال البطش اليت تقرتفها األنظمة االستبدادية ضد اإلسالميني، حبجة الدفاع عن »املدنية« 
و«العلمانية« و«احلريات الفردية« و«حقوق النساء واألقليات«...ألن الدفاع عن هذه القضايا وغريها يتطلب 

أوال وقبل كل شيء  الوقوف يف وجه القمع أيا كان املستهدف منه.
املضادة  الثورة  قوى  معارضة خمتلف  يف  دورنا  »يتجلى  ضاهر،  يقول جوزف  الثالث،  الطريق  وبشأن 
وبناء جبهة مستقلة عن هذين الشكلني من أشكال الرجعية واالخنراط يف النضال على أسس دميقراطية 
واجتماعية ومعادية لالمربيالية والتصدي لكل أشكال امليز والعمل من أجل تغيري اجملتمع جذريا يف إطار 
دينامية من أسفل جتعل من الفئات الشعبية الفاعل يف التغيري، وعلينا بوجه هذه املواجهات أو التعاون 
بني قوى الرجعية، عدم اختيار شكل من أشكال الرجعية، لكن دعم وبناء وتنظيم بديل شعيب وجذري 

من أجل حتقيق األهداف األولية للثورات املتمثلة يف الدميقراطية والعدالة االجتماعية واملساواة«.
وباعتباره ماركسيا ثوريا، مؤمنا بالدور التارخيي لليسار الثوري يف تنظيم معركة العمال وعموم الطبقات 
الشعبية ضد مركب االستغالل واالستبداد والتبعية، ومن أجل حتقيق مهام التحرر الوطين والدميقراطي 
معمعان  يف  اليسار  هذا  دور  حول  وحامسة  حارقة  أسئلة  طرح  ضاهر  جوزف  يفت  مل  واالشرتاكية، 
واستعادة  املضادة  الثورات  بانتصار  املطبوعة  احلالية  مرحلتها  يف  سيما  اجلارية،  الثورية  السريورات 

الطبقات السائدة لزمام األمور يف أكثر من بلد.
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أي دور لليسار الثوري
يف هذا اإلطار يتسائل جوزف عن دور اليسار الثوري يف هذه الظروف؟ وهل عليه ترك املعركة وانتظار ثورة 
اجتماعية خالصة، كما يفعل، وفعل، بعض من اليسار التقليدي؟ أو عليه أن يكون جزءا ال يتجزأ من 
هذه السريورة الثورية وتوجيه قواه كليا حنو هذا النضال إلطاحة النظام وألجل جتذر خمتلف عناصر هذه 

الثورة؟
هذه األسئلة، اليت يقفز عليها ويتجاهل التصدي إليها فكريا وبرناجميا، مع كامل األسف، جزأ هائل، 
من املعارضة ومن ضمنهم من يدعون االنتساب للماركسية أيضا، سبق مللهم ثورة أكتوبر أن أبدى رأيه 
بصددها انطالقا من اخلربات الثورية للشعوب، مؤكدا »أن االعتقاد بإمكان حتقيق الثورة )...( بدون تفجري 
ثوري لقسم من الربجوازية الصغرية مع كل أحكامها املسبقة، وبدون بروز حركة مجاهريية بروليتارية 
وامللكية  الدين  ورجال  اإلقطاعيني  األسياد  وقمع  تسلط  تناضل ضد  واعية سياسيا  بروليتارية غري  وشبه 
والنزعة القومية، اخل، هو اعتقاد يعين رفض قيام الثورة االجتماعية. ويعين ذلك تصور أن جيشا سيقف 
يف مكان معني وسيقول »حنن مع االشرتاكية«، وجيش آخر يف مكان آخر، سيقول »حنن مع االمربيالية«، 
وهكذا ستتحقق الثورة االجتماعية! )...( كل من يتوقع ثورة اجتماعية »طاهرة« لن يتمكن بأي وجه من 
العيش مدة طويلة لرياها. إنه ثوري قوال وال يفهم بتاتا معنى ثورة حقيقية« )لينني، األعمال الكاملة، 

الطبعة الرابعة باللغة الفرنسية، اجمللد 22(
أما بالنسبة للرفيق جوزف ضاهر فإن املسألة واضحة، حبيث »ال ميكن لسريورة ثورية أن تكتسي لونا 
واحدا ولن تكون كذلك بأي وجه، وإال فلن ميثل ذلك ثورة. ومن ناحية أخرى، فإن دور اليسار الثوري 

واضح: النضال ضد النظام والعمل على جتذر احلركة الشعبية«.
من  أقسام  دعم  من خالل  الرجعية  اخلليج  أنظمة  تقوده  الذي  والعسكري  السياسي  التدخل  وخبصوص 
»املعارضة السورية«، فإن جوزف يرى بأن هذا الدعم  يسعى، باألساس،  إىل »حرف جمرى الثورة السورية 
عن أهدافها األولية والقائمة دوما، اي دميقراطية مدنية، والعدالة االجتماعية واحلرية، وبوجه خاص 
حتويلها إىل حرب طائفية«، وهذا ما خيدم بقاء نظام األسد ويدعم سياساته وممارساته الطائفية، والذي ال 
نتصور إسقاطه دون وحدة القوى العاملة والشعبية يف سوريا بصرف النظر عن انتماءاتها الدينية أو اإلثنية.
سلطاتها  يهدد  قد  باملنطقة  للثورة  امتدادا  ضاهر،  يقول جوزف  كما  اخلليج،  دول  الواقع ختشى  ففي 
ومصاحلها. كما أن حتويل طبيعة الثورة إىل حرب طائفية قد يتيح هلا ترويع سكانها )تضمنت خطابات 
امللك املغربي إشارات واضحة بهذا الشأن(، بعرض األمور التالية: من احملتمل جدا أن يؤدي كل تغيري 
باملنطقة إىل حروب طائفية، ومن مثة وجوب الدفاع عن الوضع الراهن، وبعبارات أخرى: احلفاظ على 

القوى الديكتاتورية«.
ويف نهاية املطاف، نقول حنن، أيضا، كاشرتاكيني ثوريني يف املغرب، ما قاله رفيقنا السوري ضاهر، بكل 
بساطة ولكن مبنتهى الصراحة والصدق: إن من ال يعرتفون بالثورات الشعبية يأبون إذا أن يطرحوا على 

بساط البحث  حترر الذين هم يف أسفل ومن قبل الشعب! وال ميكن إذن اعتبارهم يساريني«.



8

ثورة دائمة
وانطالقا من هذا املبدأ يرى ضاهر بأن دعم اليسار الثوري  يتغيى »ظفر الثورة يف إطار النضال من أجل حترر 
الشعب السوري، وأيضا يف إطار دعمنا للثورة الدائمة، اليت تعين مواجهة نظام األسد الديكتاتوري وإطاحته، 
السورية ألجل  الثورية  السريورة  لتغيري جمرى  اليت تسعى  واإلقليمية،  العاملية  االمربيالية  الدول  معارضة  و 
مصاحلها اخلاصة وضد مصاحل الشعب السوري. لذلك نرفض وندين كل التدخالت األجنبية بسوريا، سواء 
احملور الغربي والسعودي/القطري، أو احملور اإليراني/الروسي الذي يدعم النظام يف قمعه للحركة الشعبية ويف 

كل قدراته العسكرية واملالية.
كما يندرج استمرار الثورة يف إرادة بناء سوريا حرة، ودميقراطية، وعلمانية وثورية تسعى للقضاء على مجيع 
أشكال التفاوت التمييز االجتماعية، واالثنية، والدينية، وتهدف إىل دعم حق الشعب الكردي يف تقرير مصريه، 

واحرتام األقليات الدينية واالثنية، وضمان احلريات الدميقراطية والسياسية للجميع إناثا وذكورا.
ستكون الثورة دائمة ألنها تلتزم أيضا ببذل كل جهودها لتحرير اجلوالن احملتل، ولدعم حق الشعب الفلسطيين 
من أجل عودة الالجئني وتقرير املصري على أرض فلسطني التارخيية، وملساعدة الشعوب األخرى باملنطقة يف 

نضاهلا ضد أنظمتها الديكتاتورية وضد االمربيالية«.
وانطالقا، من هذا التحليل الذي ال يرتهن فقط بالوضع املأساوي الذي تعيشه الثورات العربية والنسداد آفاقها 
على املستوى القريب، وإمنا ينشد باألساس مستقبلها، أخذا بعني االعتبار بأن األسباب العميقة اليت أدت 
إىل اندالعها، ما تنفك، تزداد تفاقما وحدة، وأن إرادة الشعوب يف التحرر واالنعتاق أكرب من كل املؤامرات، 
فإن هذا الوضع التارخيي املعقد يضع على عاتق الثوريني مهمة استخالص الدروس احلقيقية من هذه الثورات 
بإخفاقاتها وجناحاتها، واالسرتشاد بها يف وضع خططهم االسرتاتيجية والتاكتيكية ويف عقد حتالفاتهم، مبا 

يساهم يف تهييئ الشروط الذاتية النتصار الشعوب القادم دون ريب.
كما ال جيدر بالثوريني، إغفال العمل على واجهة تقوية التضامن األممي واحلرص على تنظيمه، حسب الشروط 
واإلمكانات املتوفرة يف كل بلد من البلدان، وعدم االستكانة، يف هذا اجلانب، إىل ما تبديه شعوبنا من تضامن 
عفوي حتركه اجلرائم الوحشية اليت تقرتفها الطبقات احلاكمة. ولنضع نصب أعيننا بأن مرحلة االنفجارات 
اجلماهريية الكربى، بقدر ما يتسارع فيها تطور الوعي الطبقي للجماهري املنتفضة فهي مرحلة مواتية، أيضا، 
لتنظيم التضامن األممي، ما يضع أمام الثوريني فرص حقيقية  لتعميق النقاش فيما بينهم حول القضايا الكربى 
االرتهان خبالفات أضحت  الصعيد األممي، بدل  التنظيمي والسياسي على  تعاونهم  لتوطيد  واالنطالق منها 

متجاوزة حبكم التطورات واملستجدات  اليت حتكم كفاح الطبقة العاملة اليوم.
مهدي رفيق.
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سوريا: التغيرات االجتماعية واالقتصادية، اإلنعكاسات والنتائج

اخلميس 17 تشرين األول )أكتوبر( 2013
 بقلم: جوزف ضاهر

L’Anticapitaliste  : املصدر
ترمجه اىل العربية :  وليد ضو

الثورة الشعبية يف سوريا بدأت نتيجة التغريات االجتماعية واالقتصادية منذ وصول حافظ األسد إىل السلطة    
عام 1970. وهذه التغريات تندرج يف سياق السريورة اإلقليمية والعاملية لتطبيق السياسات النيوليربالية منذ ذلك 

العقد.
برجوازية حلب ودمشق أثنت ورحبت بذلك بفرح كبري، بدأ حافظ األسد ببناء شبكة من الوالءات االقتصادية 
خاصة، تتألف من شخصيات من طوائف وأعراق وعشائر متعددة، فوضع حدا للسياسات الراديكالية اليت اختذت 
كبار  األقوى-  القطاعات  أرضى  األسد  للربجوازية.  السياسية  السلطة  أزعجت  قد  كانت  واليت  الستينيات،  يف 
التجار، وكذلك املصانع الكربى، املرتكزة خاصة يف دمشق وحلب، باإلضافة إىل مالك األراضي الواسعة- حيث 
النمو داخل  النظام، كما ساعد على إشراك الربجوازية اجلديدة اليت شجعها على  استمر نفوذهم بالنمو داخل 

أجهزة الدولة نفسها.
خالل ثالثني عاما، اعتمد حافظ األسد سياسة اللربلة االقتصادية البطيئة املختلطة مع الفساد، مسببا عدة نكسات 
عام  اخلليج.  وإمارات  ممالك  تقدمها  كانت  اليت  واملعونات  النفط-  عائدات   - بفعل  حجبها  جرى  اقتصادية 
1986، تعرضت العملة الوطنية ألزمة وكان ذلك دليال على ترسخ الشبكات االقتصادية اليت بناها النظام. عام 

1991، سيطرت هذه الشبكات على قطاعات واسعة من االقتصاد.
هذه »الطبقة اجلديدة« املرتبطة عضويا بالنظام، كانت حباجة الستثمار ثرواتها يف قطاعات خمتلفة من االقتصاد. 
لـ«غسل« أمواهلا املرتاكمة. فقد عزز هذا املرسوم وشجع  الذي كان وسيلة  فصدر املرسوم رقم 10 عام 1991 
العام، كصناعة  القطاع  على  تزال حكرا  ال  كانت  اليت  القطاعات  يف  واألجنيب  االستثمار اخلاص احمللي  على 
األدوية والزراعة والصناعات الزراعية والفنادق والنقل )1(. وسهل فرص االستثمار يف القطاع اخلاص وفتح اجملال 
أمام عمليات االسترياد والتصدير من خالل خفض الضرائب وتقديم حوافز ضريبية أخرى، وإن كانت ال تزال 
حتت سيطرة النظام، وبالتالي ساعد على إثراء أعضائه احملظيني وعمق نظام الفساد على نطاق واسع »رأمسالية 

احملاسيب«.
بني  االندماج  عن  ناجتة  هجينة-  برجوازية  أو  األغنياء  من  طبقة  جديدة«-  »طبقة  ظهور  التسعينيات  شهدت 
بريوقراطية الدولة والناجني من الربجوازية القدمية »اخلاصة«. ونشأت العديد من االحتكارات يف يد عائلة األسد، 
وعلى ما يبدو فإن رامي خملوف )ابن خال الديكتاتور بشار األسد( سيطر عشية بدء الثورة عام 2011 على ما 

يقارب 60 باملئة من اقتصاد البالد )2(.
اخنفضت نوعية السلع واخلدمات خاصة يف جمال الصحة والتعليم حيث زاد عدد املؤسسات اخلاصة، يف حني 
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منا القطاع املصريف منذ عام 2004، عرب املصارف اخلاصة األوىل اليت يسيطر عليها رأمسال سوري وخليجي، 
وشركات التأمني، وبورصة دمشق باإلضافة إىل مكاتب الصريفة.

وقد أدت السياسات النيوليربالية اليت نفذت خالل العقد املاضي إىل انهيار القطاع العام وساهمت يف هيمنة القطاع 
اخلاص، الذي ميثل حوالي 70 باملئة من النشاط االقتصادي )3(. حيث أرغم الشعب على اللجوء إىل القطاع 

اخلاص األكثر تكلفة، للحصول على اخلدمات األساسية.
وارتفعت االستثمارات األجنبية املباشرة من 120 مليون دوالر عام 2002 إىل أن وصلت عام 2010 إىل 3.5 مليار 
دوالر، خاصة يف جمال التصدير وقطاع اخلدمات، السياحة بشكل خاص )4(. أكثر من ذلك، عمل النظام على 
»إصالح« نظام الدعم، من خالل معاقبة الطبقات الشعبية واألكثر فقرا، وتضاعفت، يف الوقت عينه، اخلصخصة. 
واخنفض منو الناتج احمللي اإلمجالي والدخل احلقيقي للفرد منذ بداية التسعينيات. وعشية بدء الثورة يف آذار 
2011، وصل معدل البطالة 14.9 باملئة حبسب األرقام الرمسية- تشري مصادر أخرى إىل أنها تراوحت بني 20 
و25 باملئة، وقد بلغت نسبة البطالة 33.7 باملئة و39.3 باملئة على التوالي للفئة العمرية 20-24 سنة وللفئة 
العمرية 15-19 سنة )5(. عام 2007، بلغت نسبة السوريني الذين يعيشون حتت خط الفقر 33 باملئة، أي ما 
يعادل 7 ماليني مواطن سوري، يف حني كانت نسبة 30 باملئة منهم أعلى بقليل من هذا اخلط )6(. وترتفع نسبة 
الفقراء يف املناطق الريفية إذ تبلغ 62 باملئة يف حني بلغت نسبتهم يف املناطق املُدنية 38 باملئة. الفقر أكثر انتشارا 
ورسوخا ووضوحا )58.1 باملئة( يرتكز يف الشمال الشرقي والغربي )حمافظات إدلب، وحلب، والرقة ودير الزور 

واحلسكة(، حيث يعيش 45 باملئة من السكان )7(.
النمو االقتصادي يف سوريا، الذي كان مبعدل 5 باملئة يف السنوات اليت سبقت الثورة، مل تستفد منه الطبقات 
الشعبية، إمنا ازدادت الفروقات الطبقية. على سبيل املثال، بني عامي 1997 و2004 ارتفع معدل جيين من 
0.33 إىل 0.37. عامي 2003-2004، كان 20 باملئة من السكان األكثر فقرا يساهمون بـ7 باملئة من جممل 
اإلنفاق، يف حني ساهم 20 باملئة من السكان األكثر غنى يف 45 باملئة من إمجالي اإلنفاق )8(. هذا االجتاه استمر 

يف النمو حتى اندالع الثورة.
املزارعني يف مشال  من  اآلالف  مئات  على حساب  األراضي  2008 خصخصت  عام  ومنذ  الزراعي،  القطاع  يف 
شرقي البالد بذريعة اجلفاف. يف الواقع تزايد عدد الشركات الزراعية الكربى وتكثف استخدامها لألراضي، كما 
استخدمت األراضي املخصصة للرعي، وحفرت آبارا ارتوازية دون ترخيص، وُمَدت هلا أنابيب املياه لالستجابة 
ملتطلبات أصحاب األراضي الزراعية اجلدد، كل ذلك ساهم يف زيادة فساد اإلدارات احمللية وقد ترافق ذلك مع 
تفاقم األزمة الزراعية. عام 2008، عمل 28 باملئة من املزارعني يف 75 باملئة من األراضي املروية، يف حني كان 

49 باملئة من املزارعني ال ميلك إال 10 باملئة منها. األمر الذي يدل على عدم املساواة داخل القطاع الزراعي)9(.
غياب الدميقراطية وإفقار قطاعات واسعة من اجملتمع السوري، ويف ظل مناخ من الفساد وزيادة الفروقات الطبقية، 

كل ذلك مهد الطريق أمام الثورة الشعبية، اليت كانت تنتظر جمرد شرارة.
مصادر: 

 Bassam Haddad, Business Networks in Syria, the Political Economy of Authoritarian Resilience, Stanford  )1(
.Californie, Stanford University Press, 2012, XIV

)2( حممد مجال باروت، العقد األخري يف تاريخ سوريا: جدلية اجلمود اإلصالح، الدوحة، املركز العربي لألحباث ودراسة السياسات، 2012
 Bassam Haddad, Business Networks in Syria, the Political Economy of Authoritarian Resilience, Stanford  )3(

Californie, Stanford University Press, 2012, 20
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)4( القطاع السياحي أصبح مزدهرا، حيث مثل 12 باملئة من الناتج احمللي اإلمجالي، أي ما مقداره 6.5 مليار دوالر، وعمل فيه 11 باملئة من اليد العاملة عام 2011. وقد 
 FIDA, République arabe syrienne, programme d’options stratégiques 2011تعرض هذا القطاع خلسائر فادحة منذ بدء الثورة يف آذار

98-R-22.pdf-pour le pays, 2009 Décembre, http://www.ifad.org/gbdocs/eb/98/f/EB-2009
.)/http://www.cbssyr.org( مكتب اإلحصاء املركزي، دمشق )5(

UNDP, Syrian Arab Republic, Third National MDGs Progress Report 2010, http://www.undp.org/content/)6(
....dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%2

FIDA, République arabe syrienne, programme d’options stratégiques pour le pays, 2009 Décembre, http:// )7(
98-R-22.pdf-www.ifad.org/gbdocs/eb/98/f/EB-2009

Heba El Laithy, H. and Khaled Abu-Ismail, Poverty in Syria. UNDP Syria CO, UNDP, 2005 )8(
FIDA, République arabe syrienne, programme d’options stratégiques pour le pays, décembre 2009, http:// )9(

.98-R-22.pd-www.ifad.org/gbdocs/eb/98/f/EB-2009



موقف وتأمالت حول جبهة النصرة و أشباهها
بقلم جوزف ضاهر
19 نوفمرب 2012

من املرجح ان اجلماعة السلفية  اليت ضربت مرة أخرى يف مدينة محاة، االثنني 5 تشرين الثاني 2012, مسببة 
قتل أكثر من 50 شخصا، هي جبهة نصرة اهل الشام. وليس هذا أول هجوم للجماعة السلفية املذكورة يسبب 
قتل العديد من املدنيني و / أو أفراد من األجهزة األمنية أو إدارة الدولة. هذه اجملموعة ال تزال هامشية، مثل 
اجلماعات السلفية األخرى، ولكن ازدادت أهميتها بفضل املساعدة املالية املقدمة من دول اخلليج، يف حني يفتقر 
مقاتلو اجليش السوري احلر للموارد والتمويل. هذا الدعم الذي تتلقاه اجلماعات السلفية املقاتلة يندرج يف اطار 

مسعى دول اخلليج اىل إفشال الثورة الشعبية واجهاضها و لتحويله إىل حرب طائفية.
بعد تقديم عرض موجز عن جبهة النصرة، سوف نشرح ملاذا نعارض التفجريات االنتحارية اليت تقوم بها جبهة 

النصرة أو غريها، و التدليل على ان هذه االعمال ال ختدم انتصار الثورة.

أصول وتطورات جبهة النصرة
تريد اجلماعة اجلبهة النصرة  اسقاط نظام األسد، ولكنها ال جتد نفسها معنية بديناميات احلركة الشعبية السورية 
من أجل احلرية، والكرامة واملساواة.  لكن هذه  اجملموعة االسالمية  تريد ان تقيم وبالقوة  دولة إسالمية وفق 

برنامج سلفي يف تناقض صارخ مع شعارات وروح للثورة
ظهرت جمموعة جبهة النصرة على الساحة السورية يف كانون الثاني عام 2012 يف تسجيل للفيديو داعية للجهاد 
ضد النظام و باستخدام خطاب طائفي صريح. تعرف اجملموعة نفسها كمدافع عن الطائفة السنية ضد العدو العلوي 

ووكالئه من الشيعة.
وقد أثنى العديد من مؤيدي تنظيم القاعدة على خطاب جبهة النصرة واالعمال اليت قامت بها الحقا. متيزت 
هذه اجملموعة أيضا  بأنها تتكون من إسالميني من اصول أجنبية كثر، يقودها فكر طائفي  يتعارض مع  الرسالة 

التوحيدية بني كل السوريني  للثورة الشعبية.
سواء يف اختيارها لالهداف مثل املباني احلكومية يف املناطق احلضرية املزدمحة أو  اسلوبها التكتيكي, مثل استخدام  
التفجريات االنتحارية، فان هلذه اجملموعة  الكثري من القواسم املشرتكة مع مجاعة تنظيم القاعدة يف العراق اكثر 

مما هلا من قواسم  مع اجلماعات املسلحة للمعارضة السورية.
الصيف إىل جانب غريها من اجملموعات  النصرة شاركت يف اهلجوم على مدينة حلب هذا  صحيح أن جبهة 
املسلحة لتحرير املدينة من اجليش النظامي، ولكن لألسف دون جدوى حتى اليوم ، على الرغم من حترير بعض 

األحياء.
لكن هذا ال يزيل الطابع الرجعي والطائفي هلذه اجملموعة يف معارضة تامة مع جذور وأسباب االنتفاضة الشعبية، 

وهي تريد خطف الثورة الشعبية وجرها اىل حرب طائفية، وهذا ما نرفضه متاما.

التفجيرات االنتحارية
أوال، حنن نكرر أننا نؤيد املقاومة الشعبية املسلحة بالتنسيق مع احلركة الشعبية كسبيل السقاط هذا النظام.
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فاملقاومة املسلحة هي رد فعل على عنف وقمع النظام اهلمجي ضد الشعب السوري يف كفاحه من أجل احلرية 
والكرامة.

هذا الواقع خيتلف عن اهلجمات االنتحارية اليت تؤثر على العديد من املدنيني والدوائر احلكومية. أوال،و 
كما عربت عنه غالبية   احلركة الشعبية السورية,حنن نتبنى  هذا الشعار: من يقتل شعبه فهو اخلائن.

أطلق هذا الشعار ضد الدكتاتور بشار األسد اساسا  ، كما انه وجه ضد  التفجريات االنتحارية جلبهة النصرة  
ايضا واليت تسببت يف  مقتل العديد من املدنيني السوريني.

ثانيا، واألهم من ذلك، علينا االجابة على سؤال ما هو املوقف من هذه األعمال و هل تساعد الثورة؟ وحنن 
ال ننكر أنه هو عنف  النظام الذي قد أدى، يف كثري من احلاالت،إىل هذه األعمال الرهيبة، و ان النظام هو 

املسؤول األول عن هذا الوضع.
الروسية  للثورة  الرئيسيني  القادة  الروسي، احد  الثوري  قاله  تروتسكي  ما  ومع ذلك، ال ميكننا اال تبين 
ومؤسس اجليش األمحر، الذي اعترب ان تكتيك اإلرهاب الفردي ال فعالية  يف حتقيق مهام النضال من أجل 
حترر الربوليتاريا والشعوب املضطهدة. رغم انه اكد تفهمه , مع ذلك,  حلتمية هكذا أفعال متشنجة  والناجتة 

عن اليأس واالنتقام.
ان حجم اجلرائم الفاشية، قال تروتسكي، هو بشع جدا اىل حد أن هذا التعطش لالنتقام، حتى إذا مت له ما 
يربره، ال ميكن  له ان يرتوي  من خالل عمليات اغتيال معزولة لبريوقراطيني فاشيني . واحلال نفسه ينطبق 
على سوريا، فإن اهلجمات االنتحارية ضد مكاتب احلكومة واألجهزة األمنية لن تروي رغبتنا يف االنتقام من 

هذا النظام اهلمجي  كما انها ال تساعدنا يف مسعانا  السقاطه.
قال تروتسكي أن ” ليس مبقدور منتقم معزول  أن حيرر املضطهدين، بل وحدها حركة ثورية مجاهريية هي 
القادرة على ذلك، وهي اليت لن تدع أي شيء يتبقى من نظام االستغالل الطبقي والقهر القومي و االضطهاد 

العنصري”. يف الواقع،  حركة مجاهريية هي اليت ستسمح قيام سوريا اجلديدة، سوريا حرة.
بالفعل أدان الشعب السوري  بأغلبية ساحقة هذه العمليات، مثلما ادانتها جمموعات من اجليش السوري 
احلر أو  تلك املرتبطة به أيضا. ولكن جيب أن نسأل سؤاال آخر عن الرتابط بني احلركة الشعبية، السلمية 

واملسلحة، يف املعركة املشرتكة ضد النظام
االنتحارية   العمليات  وليست  النظام  باسقاط  يسمح  الذي  هو  السوريني   املظلومني  من  املاليني  نضال  انه 
اواأليديولوجية الرجعية والطائفية جلبهة النصرة  أو اجملموعات الشبيهة بها ، فهذه االخرية تعمل على   
و  السلمية  الشعبية,  املقاومة  بان تنسيق قسمي  الشعبية ومتزيقها ويضعف كفاحنا. ال شك  تقسيم احلركة 

املسلحة, أمر أساسي على طريق النصر
واخريا نذكر ما قاله الثوري تروتسكي والذي يدوي براهنيته مع ما يواجهه اليوم  السوريون  يف نضاهلم 
من أجل احلرية والكرامة، ” فقط اإلطاحة جبميع أشكال الرق والتدمري الكامل للفاشية، فقط باقامة عدالة  

الشعب ضد قطاع الطرق ورجال العصابات املعاصرين هي اليت ستجلب االشباع احلقيقي  لسخط الشعب.
نعم، فقط  سقوط نظام األسد ونظامه سريوي سخطنا الكبري.

عاشت سوريا حرة.
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الشعب السوري لن يخضع ، أو الثورة الشعبية الدائمة
السبت 1 كانون األول )ديسمرب( 2012

 بقلم: جوزف ضاهر
تعريب : املناضل-ة

املصدر: جملة انربيكور، يصدرها املكتب التنفيذي لألممية الرابعة
عدد 587 – شهر أكتوبر 2012

معظم جمموعات املقاومة املسلحة بسوريا متثل فعال مقاومة شعبية، ومن اخلداع متاما إظهارها كأداة بيد قوى 
امربيالية عاملية أو إقليمية. كما أنها ليست جمموعات إسالمية فاعلة بكل استقالل عن احلركة الشعبية. ويف 

الواقع فأن تكون مسلما ال يعين أن تكون اسالمويا.
مل تكف مقاومة الشعب السوري عن االتساع منذ بداية السريورة الثورية املنطلقة يف مارس/آذار 2011. 

ويندرج نضاله يف إطار النضاالت الشعبية بتونس ومصر وامتد إىل البلدان األخرى باملنطقة.
و يستمر القمع الوحشي ضد الشعب السوري، حيث أعلن رئيس املرصد السوري حلقوق اإلنسان، رامي عبد 
الرمحن، يوم 23 آب/أغسطس، وقوع ما ال يقل عن 24495 شهيد منذ بداية الثورة، منهم 17281 
مدني و 6163 عسكري و 1051 جندي منشق كانوا قد انضموا إىل الثورة. ويلزم إضافة 1.5 مليون شخص 

مت تهجريهم داخل سوريا، يف حني جلأ أكثر من 250 ألف شخص إىل الزظبلدان اجملاورة.

تنظيم ذاتي للحركة الشعبية
مل تنسحب احلركة الشعبية يف سوريا من الشارع، ومن اجلامعات و أماكن العمل، بعكس ما قيل، رغم ما 

مارس النظام من قمع عنيف ومتعدد األشكال، سياسيا وعسكريا.
منذ بدء الثورة، كانت أشكال التنظيم الرئيسة هي التنسيقات احمللية الشعبية على صعيد القرى واألحياء 
التظاهرات. كما  املعبأة للشعب من أجل  الشعبية رأس حربة احلركة  اللجان  واملدن واملناطق. ومتثل هذه 
طورت أشكال تسيري ذاتي قائمة على تنظيم اجلماهري يف املناطق احملررة من نري النظام. وظهرت جمالس 

شعبية منتخبة لتسيري املناطق احملررة، مربهنة بذلك على أن النظام هو مسبب الفوضى و ليس الشعب.
كما أقيمت إدارات مدنية باملناطق احملررة من قوات النظام املسلحة بسبب غياب الدولة لالضطالع مبهامها 
يف جماالت عديدة، مثل املدارس واملشايف والطرق وخدمات املاء، والكهرباء واالتصاالت. وتعني هذه اإلدارات 
والسلم  واألمن  العمومية  الوظيفة  التزويد خبدمات  الرئيسة  ومهمتها  الشعبيني  باالنتخاب واإلمجاع  املدنية 

األهلي.
كما كانت اجلامعات أماكن هامة للمقاومة الشعبية، و شهدت جامعة حلب، اليت كانت رأس رمح االحتجاج 
يف املدينة منذ بدء التظاهرات يف مارس 2011، تظاهرات طالبية حاشدة يف أيار/مايو األخري وقبله أيضا. 
وقد تعرضت لقمع عنيف من قبل قوى األمن اليت قتلت أربعة أشخاص واعتقلت مئات آخرين. وقد أوقفت 
فيما  للشباب،  أكرب  انتفاضة  اندالع  وحزيران/يونيو خشية  أيار/مايو  الدروس خالل شهري  جامعة حلب 
رصاص البنادق أكثر من الكتب جبامعة محص. وغالبا ما تسمع أصوات و أناشيد طالب جامعة دمشق من 
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القصر الرئاسي، القريب بنحو مائة مرت، بينما جتري مظاهرات يومية تقريبا يف جامعة درعا و دير الزور.
و ميثل الطالب ربع عدد الشهداء يف سوريا منذ بدء الثورة يف مارس/آذار 2011، حسب احتاد الطالب األحرار يف 
سوريا. وميثل هذا االحتاد، الذي تأسس يوم 29 أيلول/سبتمرب 2011، للنضال ضد النظام، قلعة سياسية ونقابية 
النقابة تظاهرات الطالب األحرار  الطالبية. و تنظم  للمقاومة من أجل إرساء جمتمع دميقراطي يف حياة احلركة 
واملقاومة الشعبية يف اجلامعات عرب البلد برمته. كما قام احتاد الطالب األحرار بدور كبري يف محالت اإلضراب 

والعصيان املدني يف كانون الثاني/يناير وشباط/فرباير 2012.
كما ظهرت نقابة أساتذة سوريني حرة يف يناير/كانون الثاني 2012 معلنة مساندتها للثورة السورية و التزامها 
بإعادة هيكلة اجلامعات بقصد حتويلها إىل منارات للعلم والعدل واحلرية. كما عربت النقابة عن عزمها على تطهري 

اجلامعة من مصاحل أمن النظام وفساده.
جيذر التذكري أن اجلامعات كانت، مع اجليش، قطاعات اجملتمع الرئيسة اليت فرض عليها النظام رقابة شبه 
تامة. و منع كل األنشطة السياسية ، ما خال أنشطة حزب البعث. وكان هذا احلزب املنظمة السياسية الوحيدة 
املسموح هلا بتنظيم أنشطة وندوات و تظاهرات عمومية يف اجلامعة أو يف ثكنة عسكرية أو نشر جريدة يف اجلامعة 

أو اجليش.
وحتى األحزاب السياسية املتحالفة مع النظام يف إطار اجلبهة الوطنية التقدمية، مل يكن حيق هلا أن تنظم نفسها 

أو تقوم بدعاوة أو يكون هلا حضور صغري رمسي يف تلك املؤسسات.
و على النحو ذاته، فرض النظام سيطرته على البريوقراطية النقابية، ما حال دون النضال ضد السياسات النيوليربالية 
واالستبدادية اليت ينهجها، ال سيما منذ سنوات 2000. ومذاك واصل مستوى عيش غالبية السكان تدهوره، 
فيما القمع السياسي يتواصل. على سبيل املثال، يف عام 2006، احتج مئات العمال باملقاولة العامة للبناء بدمشق 
واشتبكوا مع قوات األمن. ويف نفس الفرتة حبلب، خاض سائقو سيارات األجرة إضرابا احتجاجا على شروط عملهم 

وحياتهم.
ومت أيضا قمع الشعب الكادح خالل سريورة الثورة. وأثناء شهر كانون األول/ديسمرب 2011، شنت محالت ظافرة 
من العصيان املدني وإضرابات عامة بسوريا. ما شل مناطق هامة من البلد، وبذلك بينت أن تعبئة الطبقة الكادحة 
واملستَغلني قائمة يف صلب الثورة السورية. لذلك السبب سرح النظام الديكتاتوري ما يزيد عن 85000 عامل وعاملة 
بني كانون الثاني/يناير عام 2011 وشباط/فرباير 2012 وأغلق 187 مصنعا )وفق األرقام الرمسية( بهدف إيقاف 

دينامية االحتجاج.
بإمكاننا إدراك أن السريورة الثورية بسوريا هي حركة شعبية ودميقراطية حقيقية تعبئ الفئات املستَغلة واملضطَهدة 

ضد النخب الرأمسالية املرتبطة بالنظام العاملي )يف غاية التماثل مع نظرياتها بالعامل العربي(.
هل من الالزم استحضار كل التدابري النيوليربالية املتخذة من قبل هذا النظام واليت أفقرت اجملتمع وأضعفت االقتصاد 
السوري؟ تعيش نسبة %60 من السكان بسوريا حتت عتبة الفرق أو فوقه بقليل. هل من الضروري التذكري بأن 
آل األسد، والسيما امللتفني حول رامي خملوف، استحوذوا على أكثر من %60 من الثروات االقتصادية بسوريا، 

من خالل عمليات اخلصخصة.

من مركزية اقتصادية إلى رأسمالية متوحشة فاسدة.
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أشادت الربجوازية الكربى مبدينيت حلب ودمشق باستيالء حافظ األسد على السلطة عام 1970 وتلقته بفرح 
1960 اجلذرية  لسياسات سنوات  األسد حدا  اليت شنها حافظ  التصحيحية«  »احلركة  بداية  وستضع  عظيم. 
اليت كانت قوضت الرأمسال والسلطة السياسية هلذه الربجوازية الكربى. ويف الواقع كان هدف نظام األسد ضمان 
استقرار النظام، وضمان تراكم الرأمسال على حنو آمن واسرتضاء القطاعات القوية من عامل األعمال، اليت كانت 

دوما تضطلع بدور متنام وأقوى.
تشكل نظام استبدادي وقائم على الزبونية واحملسوبية بوصول حافظ األسد إىل السلطة، حبيث مت على حنو هائل 

استغالل إفساد املسؤولني احلكوميني والعسكريني بشكل كبري لضمان والئهم.
بسب هذا الفساد املعمم، أصبحت الدولة آلة حقيقية لرتاكم كميات ضخمة من املال، وبقرة حلوب فعلية لذوي 
االمتيازات وبوجه خاص للدائرة املقربة للديكتاتور، وعائلته ومساعديه األكثر إخالصا. تضاعفت الشبكات غري 
الرمسية والقائمة على احملسوبية بني أجهزة الدولة وعامل األعمال، ما خلق طبقة برجوازيي ريع جديدة بسوريا 
ذات العواقب الوخيمة للغاية على اجملتمع السوري إىل حد اليوم. هيمن على اقتصاد البلد سوء استخدام املوارد 

وتكاثر املقاوالت التجارية واألعمال غري املنتجة، اليت ال تستند على اليد العاملة، ولكنها مرحبة.
كانت هذه »الطبقة اجلديدة« املرتبطة عضويا بالدولة حباجة الستثمار ثروتها مبختلف قطاعات االقتصاد. وكان 
املرسوم رقم 10 عام 1991 وسيلة مكنت هذه الطبقة من »تبييض« ثروتها. أتاح هذا القانون االستثمار يف القطاع 
كليهما وساعد على  إثراء  من  زاد  ما  الدولة،  دوما حتت حتكم  لكن  والتصدير،  االسترياد  فرص  وفتح  اخلاص 
استمرار نظام الفساد املعمم. تسارعت عملية االنتقال من مركزية اقتصادية تديرها الدولة حنو رأمسالية قائمة على 

احملسوبية والزبونية خالل سنوات 1980 مع التخلي تدرجييا عن تدبري اقتصادي موجه مركزيا.
شهدت سنوات 1990 بروز هذه »الطبقة اجلديدة« أو طبقة األثرياء اجلدد/ الربجوازية اجلديدة اهلجينة املتحدرة 

من اندماج البريوقراطية وبقايا الربجوازية القدمية، »الربجوازية اخلاصة«.
تزايدت اخلصائص الربجوازية للنظام وتسارعت مع نهج سياسات اقتصادية نيوليربالية منذ وصول بشار األسد إىل 
احلكم. واستفاد بوجه خاص من هذه السياسات أوليغارشية قليلة وبعض أتباعها. و كان رامي خملوف، ابن خال 

بشار األسد، رمزا لسريورة اخلصخصة املافيوية هذه اليت قام بها النظام.
خلقت عملية اخلصخصة احتكارات جديدة بأيدي يد عائلة بشار األسد، بينما تقلصت نوعية السلع واخلدمات. 
استفاد من عملية خصخصة املقاوالت العامة بعض األشخاص املقربني من النظام. ويف اآلن ذاته تطور القطاع املالي 

مع تأسيس بنوك خاصة، وشركات تأمني، وبورصة دمشق ومكاتب صرف العمالت.
خاص  وبوجه  األجانب،  واملستثمرين  العليا  الفئات  ترحيب  النظام  نهجها  اليت  النيوليربالة  السياسات  لقيت 
املتحدرين من منطقة اخلليج، بتحرير االقتصاد السوري ملصلحتهم وعلى حساب أغلبية الشعب السوري املتضرر 
للغاية من استمرار التضخم وغالء املعيشة. و أدت السياسات النيوليربالية املطبقة يف السنوات األخرية إىل انهيار 

القطاع العام وهيمنة القطاع اخلاص، الذي بلغ ما يناهز %70 من األنشطة االقتصادية.
الدعامات الرئيسية للنظام املستفيدة من تلك السياسيات إىل حد اليوم هي:

-  قادة أجهزة مصاحل األمن،
-  شبكات البريوقراطية ورأمساليي احملسوبية والزبونية، اليت ترسخت حتت رعاية خمتلف قطاعات اخلدمات 
العامة، واليت تطورت وزادت ثراء، بوجه خاص يف سنوات 1990 يف القطاع اخلاص بعد سريان قانون االستثمار 

رقم 10 عام 1991.
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-  برجوازية حلب ودمشق، املستفيدة من السياسة النيوليربالية يف السنوات األخرية، بوجه خاص منذ انطالق ما 
يسمى بـ«اقتصاد السوق االجتماعي« عام 2005.

اخنفض النمو احلقيقي للنتاج الداخلي اخلام والدخل الفردي احلقيقي منذ مطلع سنوات 1990. وخلقت سريورة 
التحرير االقتصادي تفاوتا أكرب على الدوام بسوريا. وجد األكثر فقرا صعوبة يف التكيف مع االقتصاد اجلديد بسبب 
انعدام فرص عمل، فيما هوت »الطبقة الوسطى« حنو عتبة الفقر ألن مواردها مل تواكب التضخم الذي بلغ 17% 
عام 2008. وترتاوح اآلن نسب البطالة بني %20 و%25، وتبلغ %55 بالنسبة للبالغني 25 سنة )ببلد 
حيث ميثل البالغون أقل 30 سنة نسبة %65 من جممل السكان(. انتقلت نسبة سكان سوريا الذين يعيشون 
حتت عتبة الفقر من %11 عام 2000 إىل %33 عام 2012، بينما تعيش نسبة %30 من السكان فوق هذه 

املستوى بقليل. هكذا، يعيش زهاء 7 ماليني سوري حول عتبة الفقر أو حتتها.
يف قطاع الزراعة، جيب عدم اعتبار عملية خصخصة األراضي اليت عانى منها مئات اآلف الفالحني بالشمال 
بسبب اجلفاف من عام 2008، جمرد كارثة طبيعية. إن تنامي استغالل األراضي وتكثيفه من قبل كبار املقاولني 
الزراعيني )الصناعة الزراعية(، حتى األراضي املخصصة سابقا للرعي، وكذا احلفر غري القانوني لآلبار وإقامة 
فاقم  –بتسهيل من فساد اإلدارة احمللية- كل ذلك  تلبية ملتطلبات كبار املالكني اجلدد  انتقائية  أنابيب مياه 
األزمة الزراعية. »وفقا لألمم املتحدة، هاجر ما يفوق مليون شخص من الشمال الشرقي حنو املناطق احلضرية. ومل 
يعد املزارعون يتوفرون على املوارد وال على ما يكفي من الطعام. ويقدر هذا العام إنتاج القمح، الذي يعترب موردا 
اسرتاجتيا بسوريا، بـ 2.4 مليون طن مقابل 4.1 مليون طن عام 2007. سنستورد القمح للعام الثالث على 
التوالي«. االستهالك الوطين من القمح يبلغ حنو أربعة ماليني طن سنويا. هذا ما كتبت اجلريدة اليومية »البعث«يف 

حزيران عام 2010.
إن خريطة الثورات يف إدلب ودرعا، وكذا مبناطق قروية أخرى، ويف معاقل تارخيية حلزب البعث، اليت مل تسهم 
إىل حد كبري كما اليوم يف انتفاضة سنوات 1980، مبا يف ذلك ضواحي دمشق وحلب، يبني اخنراط ضحايا 

السياسة النيوليربالية يف هذه الثورة.
المقاومة المسلحة

بدأت احلركة الشعبية السورية بشكل سلمي مطالبة بإصالحات، لكن النظام رد بالعنف والقمع يف كل االجتاهات. 
باسم  املعروفني  والبلطجية،  األمن  أجهزة  هجمات  لرد  مسلحة  مقاومة  السوري  الشعب  أقسام  بعض  فنظمت 

الشبيحة، والتابعني للنظام. و كانت تدافع أيضا عن التظاهرات والتنظيم اجليد للتنسيقات احمللية الشعبية.
تعرب املقاومة املسلحة للشعب السوري عن حقه يف الدفاع عن نفسه ضد القمع، وأتاحت مواصلة املقاومة الشعبية 
ببعض املناطق ضد هجمات النظام. و تشكلت جمالس ثورية يف سوريا، وكذا جلان تنسيق العمل السياسي والكفاح 
املسلح. ووقع قسم كبري من اجملموعات املسلحة املشاركة يف املقاومة الشعبية املسلحة ضد النظام، على ميثاق حسن 
سلوك، مراع للقانون الدولي ومناهض للطائفية. وعدد املوقعني يف ازدياد مستمر كل يوم. و قد أختذت هذه التدابري 
املرتبطة بالضرورة باجليش  املعارضة ، غري  بعد أعمال تعذيب واغتياالت اقرتفتها بعض اجملموعات املسلحة 
السوري احلر، واليت نددت بها احلركة الشعبية والسواد األعظم من كتائب اجليش السوري احلر. وأعلن ضابط 

من اجليش السوري احلر عزمه على محاية أهداف الثورة ومعارضته التامة لكل طائفية.
ميثل احتاد املقاومة املدنية )URC(، الذي تشكل يف آب/أغسطس بدمشق، فرعا للجيش السوري احلر، ويسعى 
لتنظيم أعمال املقاومة وتوحيد القوى الشعبية لتشكيل هيئة مسلحة مرافقة له. ترتكز جهود احتاد املقاومة املدنية 
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يف الوقت احلاضر أساسا بدمشق وضواحيها. و تستمر جهود توحيد اجليش السوري احلر يف امليدان وعرب األراضي 
السورية. وعلى سبيل املثال أعلنت جمموعات ثائرة متحدرة من دمشق وإدلب ومحاة ومحص ودير الزور تشكيل 
»جبهة حترير سوريا« كمنظمة إطار، تضم أنصار اإلسالم بدمشق وكتائب صقور الشام يف إدلب ومحاة، وكتيبة 
الفاروق حبمص، وكتيبة عمرو بن العاص واجمللس الثوري بدير الزور. كما مت التصريح بإعالنات أخرى عن تكتل 

جمموعات مسلحة معارضة حتت راية واحدة يف مناطق أخرى كحمص ومحاة.
حتظى املقاومة الشعبية املسلحة، املشكلة من جنود منشقني ومدنيني محلوا السالح، جبذور شعبية فعلية وسط 
القرى واملدن ومن »الطبقات  املؤلف من بروليتاريا  السورية هو  الثورية  القسم األكرب من احلركة  االنتفاضة. إن 
الوسطى« املهمشة اقتصاديا واليت تضررت من تطبيق السياسات النيوليربالية، السيما منذ وصول بشار األسد إىل 
احلكم. وقد انضمت معظم مكونات الثورة الراهنة هذه إىل اجملموعات املسلحة التابعة للجيش السوري احلر. 
لذلك فإن اعتبار مجيع هذه اجملموعات املسلحة أداة بيد قوى امربيالية عاملية أو إقليمية، هي من اخلداع متاما 
وبعيدة عن أي حتليل مادي. عالوة على ذلك عاينا كيف متكنت املقاومة املسلحة الشعبية من أخذ خمتلف 
مطالب احلركة الشعبية بعني االعتبار ، السيما توحيد اجليش السوري احلر، والدعوة ضد التعصب الطائفي ونداء 
احلفاظ على أهداف الثورة. إن محلة »ثورة كرامة وأخالق«، اليت أطلقتها جلان التنسيق احمللية وحظيت بدعم 
عدد كبري من املنظمات الشعبية احمللية، يف أواخر آب/أغسطس وأوائل أيلول/سبتمرب 2012، كانت شددت 
بالضبط على هذه املواضيع وعلى مبادئ وأهداف الثورة السورية اليت على الشعب السوري املناضل احرتامها، مبا 

يف ذلك املدنيني واجلنود.
وعلى النحو ذاته، ليس العتبار املقاومة الشعبية املسلحة جمموعة إسالمويني فاعلة بكل استقالل عن احلركة 
الشعبية اي صلة بالواقع. أكيد أن السوريني السنة يشكلون غالبية املقاومة الشعبية املسلحة، بيد أن اعتبار كل 
تكون مسلما  أن  الواقع،  ويف  كارهة لإلسالم.  وبوجه خاص  فكرة خاطئة  السنية إسالمويا  الطائفة  من  شخص 
ال يعين أن تكون إسالمويا. تضم املقاومة الشعبية املسلحة كل التشكيالت اإليديولوجية، واالثنية والدينية يف 

اجملتمع السوري.
و ختاما، إن كان وجود جنود أجانب حقيقة واقعية، فإنه مضخم إعالميا وال أهمية لتأثريه يف امليدان. ويتفق معظم 
احملللني باملنطقة والناشطني ميدانيا على أن عدد أولئك اجلنود األجانب ال يتجاوز 1000 شخص، بينما تضم 
املقاومة املسلحة بني حوالي 70 ألف إىل 100 ألف شخص. وهم موجودون يف عدد حمدود جدا من اجملموعات. 
ومن املهم أيضا اإلشارة إىل أن موقف السكان احملليني إزاء تلك العناصر اجلهادية غري اجيابي يف الغالب، ووقعت 

أخريا مواجهات بني جمموعات من اجليش السوري احلر وبني جمموعة جهادية قرب احلدود الرتكية.

القوى االمبريالية
وعلى النحو ذاته، فإن ما يسمى باملساعدات الضخمة املرسلة من القوى االمربيالية إىل احلركة الشعبية واملقاومة 
املسلحة مازال من املطلوب إثباتها حبقائق ملموسة وفعلية بعد 18 شهرا من النضال. رفضت معظم البلدان الغربية 
أية مساعدة عسكرية للثوار املسلحني، مع التعهد مبنح مساعدات غري عسكرية. وتأتي الوسائل الضئيلة اليت 
للمقاومة املسلحة الشعبية يف املقام األول من جيش النظام )األسلحة اليت حيملها اجلنود املنشقون، شراء أسلحة 

من ضباط فاسدين، غنائم احلرب(.
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إن القوى الغربية االمربيالية الكربى، وغريها من القوى االمربيالية العاملية مثل روسيا والصني، واإلقليمية، 
مثل إيران، كلها وبدون استثناء، تواصل مساعيها إلجياد حل على الطريقة اليمينية، وبعبارات أخرى، قطع 
رأس النظام، أي التخلص من الديكتاتور بشار األسد، مع احلفاظ على هياكله ساملة –كما ميكن مالحظته يف 
اللقاءات اليت جرت بني مسؤولني أمريكيني وروس، أو يف املؤمتر الدولي املنعقد يوم 30 حزيران/يونيو جبنيف. 
تبقى العقبة الوحيدة هي موقف روسيا الذي تسعى جبميع الوسائل إىل احلفاظ على األسد يف السلطة، لكنها قد 
التضحية به يف مستقبل قريب حفاظا على مصاحلها بسوريا. وبدورها أعربت الواليات املتحدة مرارا عن رغبتها 

يف احلفاظ عن سالمة اهلياكل العسكرية واألجهزة األمنية للنظام.
أمن  املذكورة أعاله، وحفاظا على  النظام، وذلك لألسباب  انهيار  الكربى مصلحة يف  للدول  ليس  الواقع  ويف 

إسرائيل اهلادئة حدودها مع سوريا منذ عام 1973.

رفض التعصب الطائفي
يواصل الشعب السوري جتديد رفضه للطائفية، رغم كل مساعي النظام إلشعال هذه النار اخلطرية اليت استخدمها 
حتت أشكال خمتلفة منذ استيالء آل األسد على السلطة. أكدت احلركة الشعبية نضاهلا املوحد، بتطوير حس 
تضامين وطين واجتماعي يتجاوز االنقسامات االثنية والطائفية. هكذا، كان السكان األكراد واألشوريون مبناطقهم 
سنان رمح املعارضة ضد نظام األسد منذ بداية الثورة. وعالوة على ذلك شارك الالجئون الفلسطينيون بسوريا يف 
التظاهرات ويف النضال ضد النظام واستقبلوا يف معسكراتهم عائالت سورية عديدة فارة من القمع. عانى الالجئون 
الفلسطينيون أيضا من القمع وسقط يف صفوفهم 50 شهيدا ومت اعتقال املئات منهم من قبل قوى األمن. وكان 

العديد من خميمات الالجئني بسوريا هدفا لقصف جيش النظام.
يف تظاهرات عديدة، بوسعنا مشاهدة الفتات كتب عليها »الطائفية مقربة الثورة أو األوطان« أو »ال للطائفية!«. 
وعقب كل مذحبة يقرتفها النظام أو اعتداءات غري متبناة، يرى كثريون أنها منظمة من قبل النظام، تعمل 

اللجان الشعبية على إدانتها وتدعو إىل وحدة الشعب.
نظمت جلان التنسيق احمللية بسوريا يف حزيران/يونيو 2012 محلة حتت شعار »احلرية طائفيت«، رفعت 
خالهلا جلان التنسيق احمللية صورا والفتات ترفض خطاب التعصب الطائفي، وممارسات التعصب الطائفي 
للنظام، واحملاوالت الدامية، هذا اخلطاب اليت ُيستغل لتحويل الثورة السورية إىل جمرى فخ التعصب الطائفي. 
الطوائف  رموز مجيع  الفتات حتمل  احمللية  التنسيق  جلان  متظاهرو  رفع  سراقب،  مدينة  جلان  وسط  ويف 

السورية، بينما رفع متظاهرو مدينة َداِعل الفتة حتمل »مستقبال، ستنتهي سياسة اإلقصاء بسوريا«.
يف بداية الثورة، أدانت جمموعة فيسبوك املسماة »الثورة السورية 2011« مرارا التعصب الطائفي وكل شكل 
من أشكال التمييز بني السوريني. ونشرت هذه اجملموعة، ابتداء من يوم 24 آذار/مارس عام 2011، ميثاقا 
أخالقيا ضد التعصب الطائفي بسوريا. ويف تشرين األول/أكتوبر عام 2011، ندد مناضلون سوريون مسيحيون 
داعمون للثورة ببيان أصدره بفرنسا البطريك املاروني بشارة بطرس الراعي. كان هذا األخري صرح أن إطاحة نظام 
األسد قد يشكل تهددا ملسيحيي سوريا. وذكروا البطريك الراعي بأن املسيحيني عاشوا » منذ مئات السنني إىل 
جانب إخوتهم يف الوطن السوري دون خوف وال فضل ألحد يف بقائهم أو محايتهم فهم جزء ال يتجزأ من هذا 

البلد«.
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تدل هذه األمارات على الوعي السياسي واإلنساني ألغلبية ساحقة يف احلركة الشعبية. ويدرك الشعب السوري 
أن النضال ضد الطائفية مير عرب النضال وإطاحة هذا النظام اجملرم وعرب تغيري اجملتمع جذريا.

هذا ال يعين انعدام التعصب الطائفي داخل احلركة الشعبية بسوريا. إنه قائم وينبغي عدم إنكار وجوده. ففي 
إىل  بسوريا  وتلجأ بعض اجملموعات  بينها،  ما  وتتصارع يف  اإليديولوجيات  تتواجد خمتلف  ثورية،  سريورة 

الدعاوة الطائفية يف نضاهلا ضد النظام.

دور اليسار الثوري
ما دور اليسار الثوري إذا يف هذه الظروف؟ هل علينا ترك املعركة وانتظار ثورة اجتماعية خالصة، كما يفعل، 
وفعل، بعض من اليسار التقليدي؟ أو علينا أن نكون جزءا ال يتجزأ من هذه السريورة الثورية وتوجيه قوانا كليا 

حنو هذا النضال إلطاحة النظام وألجل جتذر خمتلف عناصر هذه الثورة؟
أجاب لينني عن هذا السؤال من قبل:

الصغرية مع كل أحكامها  الربجوازية  لقسم من  )...( بدون تفجري ثوري  الثورة  بإمكان حتقيق  »إن االعتقاد 
املسبقة، وبدون بروز حركة مجاهريية بروليتارية وشبه بروليتارية غري واعية سياسيا تناضل ضد تسلط وقمع 
األسياد اإلقطاعيني ورجال الدين وامللكية والنزعة القومية، اخل، هو اعتقاد يعين رفض قيام الثورة االجتماعية. 
ويعين ذلك تصور أن جيشا سيقف يف مكان معني وسيقول »حنن مع االشرتاكية«، وجيش آخر يف مكان آخر، 
سيقول »حنن مع االمربيالية«، وهكذا ستتحقق الثورة االجتماعية! )...( كل من يتوقع ثورة اجتماعية »طاهرة« 
لن يتمكن بأي وجه من العيش مدة طويلة لرياها. إنه ثوري قوال وال يفهم بتاتا معنى ثورة حقيقية« )لينني، 

األعمال الكاملة، الطبعة الرابعة باللغة الفرنسية، اجمللد 22(
ال تكتسي سريورة ثورية لونا واحدا ولن تكون كذلك بأي وجه، وإال فلن ميثل ذلك ثورة. ومن ناحية أخرى، 

فإن دور اليسار الثوري واضح: النضال ضد النظام والعمل على جتذر احلركة الشعبية.
لذا فإن النضال ضد الطائفية جزء أساسي يف النضال من أجل الدميقراطية، والعدالة االجتماعية، والعلمانية ونهج 

سياسات التضامن مع الشعوب املكافحة أيضا من أجل احلرية والكرامة، وبوجه خاص الشعب الفلسطيين.
كما تتعارض القطيعة مع سياسات وممارسات النظام الطائفية مع دول اخلليج يف نشر دعايتها الطائفية وأيضا 
مع أقسام املعارضة السورية، - اليت متثل أقلية لكنها حاضرة- الداعمة هلذا النوع من اخلطاب. جيدر التذكري 
أو املساعدة على  الثورة  انتصار  باملال جمموعات املسلحة إسالموية صغرية، ال لغرض  أن دول اخلليج تدعم 
حتقيقها، بل بالعكس بهدف حرف جمرى الثورة السورية عن أهدافها األولية والقائمة دوما، اي دميقراطية 
مدنية، والعدالة االجتماعية واحلرية، وبوجه خاص حتويلها إىل حرب طائفية. ويف الواقع ختشى دول اخلليج 
امتدادا للثورة باملنطقة قد يهدد سلطاتها ومصاحلها. كما أن حتويل طبيعة الثورة إىل حرب طائفية قد يتيح هلا 
ترويع سكانها بعرض األمور التالية: من احملتمل جدا أن يؤدي كل تغيري باملنطقة إىل حروب طائفية، ومن مثة 

وجوب الدفاع عن الوضع الراهن، وبعبارات أخرى: احلفاظ على القوى الديكتاتورية.
يسعى قادة هذه البلدان الرجعيون إىل التدخل يف سوريا الحتواء السريورة الثورية وتقليص تبعات الثورات سياسيا 

واجتماعيا واقتصاديا.
بعض  أو متويل  اإلنسانية  املساعدات  قاعدة حملية عرب  لنفسها  تبين  أن  املعارضة  أقسام  بعض  كما حاولت 
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من  النوع  هذا  بارتكاب  مرارا  خاص  بوجه  املسلمني  اإلخوان  حركة  اتهام  جرى  وقد  املسلحة.  اجملموعات 
السلوك، وندد ضابط باجليش السوري احلر بسرقة املنظمة اإلسالموية التربعات وبعدم دعمها اجليش السوري 
أموال  باستغالل  املسلمني  اإلخوان  ُتتهم حركة  ذلك،  على  به. عالوة  مرتبطة  أخرى غري  بل جمموعة  احلر 
اجمللس الوطين السوري، حيث تتحكم بتوزيعها بسوريا بفضل سيطرتها على جلنة املساعدات اإلنسانية، قصد 

بناء قاعدة شعبية ومليشيا بداخل البلد، بعد ثالث عقود من املنفى.

ثورة دائمة!
إلطاحة  سعيها  تواصل  واإلقليمية،  الدولية  القوى  ونفاق  السياسية  احلسابات  بوجه  الشعبية،  اجلماهري  إن 
النظام، بعد 18 شهرا من اندالع السريورة الثورية بالبلد، لكن بوجه خاص تستمر يف تنظيم نفسها وتنظيم 
الشعبية مرارا  النضال تعلن احلركة  السلمية و/أو املسلحة لتحرير سوريا من االستبداد. يف إطار هذا  املقاومة 
وتكرارا عن متسكها بتحقيق احلرية واملساواة والعدالة االجتماعية. ما انفك الوعي السياسي والنقدي والتجارب 
النضالية تتزايد وسط احلركة الشعبية، ما يعزز كل يوم حترر الشعب من نري النظام االستبدادي ومن تأثري 

إيديولوجيته الشمولية.
إن تشكيل منظمات شعبية مستقلة من أسفل جبميع أحناء البلد مبا هي مراكز شعبية بديلة عن السلطة منى 

أيضا الوعي السياسي وقوى التجارب اخلاصة حبركة الشعب السوري يف نضاله.
إن نضال الشعب السوري صدى هلذه اجلملة من البيان الشيوعي: »لن خيسر الربوليتاريون سوى أغالهلم. 

وسيكسبون عاملا.«
نقول بكل بساطة ولكن مبنتهى الصراحة والصدق: إن من ال يعرتفون بالثورات الشعبية يأبون إذا أن يطرحوا 

على بساط البحث التحرر الذين هم يف أسفل ومن قبل الشعب! وال ميكن إذن اعتبارهم يساريني.
يندرج دعم اليسار الثوري لظفر الثورة يف إطار النضال من أجل حترر الشعب السوري، وأيضا يف إطار دعمنا 

للثورة الدائمة.
تعين الثورة الدائمة مواجهة نظام األسد الديكتاتوري وإطاحته، و معارضة الدول االمربيالية العاملية واإلقليمية، 
اليت تسعى لتغيري جمرى السريورة الثورية السورية ألجل مصاحلها اخلاصة وضد مصاحل الشعب السوري. لذلك 
نرفض وندين كل التدخالت األجنبية بسوريا، سواء احملور الغربي والسعودي/القطري، أو احملور اإليراني/

الروسي الذي يدعم النظام يف قمعه للحركة الشعبية ويف كل قدراته العسكرية واملالية.
كما يندرج استمرار الثورة يف إرادة بناء سوريا حرة، ودميقراطية، وعلمانية وثورية تسعى للقضاء على مجيع 
أشكال التفاوت التمييز االجتماعية، واالثنية، والدينية، وتهدف إىل دعم حق الشعب الكردي فيتقرير مصريه، 

واحرتام األقليات الدينية واالثنية، وضمان احلريات الدميقراطية والسياسية للجميع إناثا وذكورا.
ستكون الثورة دائمة ألنها تلتزم أيضا ببذل كل جهودها لتحرير اجلوالن احملتل، ولدعم حق الشعب الفلسطيين 
من أجل عودة الالجئني وتقرير املصري على أرض فلسطني التارخيية، وملساعدة الشعوب األخرى باملنطقة يف 

نضاهلا ضد أنظمتها الديكتاتورية وضد االمربيالية.
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سوريا، السالم والميالد
ااخلميس 27 كانون األول  / ديسمرب 2012

بقلم: جوزف ضاهر   
                                        ترمجه / ته اىل العربية :  وليد ضو 

   
يف فرتة االحتفال بعيدي امليالد و رأس السنة، نسمع ونقرأ ونشاهد العديد من رسائل التضامن من شعوب    

العامل مع الشعب السوري يف صراعه من أجل حريته وكرامته ضد النظام األسدي.
والعديد من األصدقاء والعائالت والرفاق وآخرين يسألونين عن معامل احلل بالنسبة إىل الشعب السوري؟    

ما الذي ميكن فعله ضد النظام؟ وقبل كل ذلك، كيف ميكن إحالل السالم يف سوريا وللشعب السوري؟
للسالم عدة معان لكنين أفهمه حبسب التالي…

أوال، أود تذكري اجلميع بأن السالم مل يكن موجودا قبل بداية الثورة يف سوريا يف آذار ٢٠١١، ولكن كان األمر 
وهما. ملاذا؟ ألن النظام السوري ومنذ وصول حافظ األسد إىل السلطة عام ١٩٧٠ أطلق حربا مستمرة ضد الشعب 
السوري، من خالل القمع التعسفي، وحماوالت قسمة الشعب السوري على أسس طائفية وإثنية، وإفقار الغالبية 
العظمى من الشعب السوري من خالل الفساد، وكذلك من خالل اعتماد سياسة نيوليربالية فرضها بشار األسد 

وأغرق مبوجبها ٦٠ باملئة من الشعب السوري حتت خط الفقر.
يف آذار ٢٠١١، واستمرارا للثورات الشعبية اليت تعم املنطقة، بدأ الشعب السوري سريورته الثورية لوضع حٍد 

هلذا السالم الوهمي والقمع، ومن أجل العيش حبرية وكرامة.
املعارضة الشعبية املسلحة ال تسبب حربا يف سوريا أو للشعب السوري، لكن النظام ومن خالل إرادته ملتابعة 
احلرب املستمرة ضد الشعب جيرب كل منهم على التسلح أو أن يعتمد نهج املقاومة املدنية. وارتكب النظام مؤخرا 
جمازر جديدة يف حلفايا يف محاه وتلبيسة من ضواحي دمشق، موقعا مئات الشهداء واجلرحى. يف احلالتني، 
استهدف النظام املدنيني خالل وقوفهم يف الطوابري للحصول على اخلبز. جتاوز عدد شهداء الثورة مخسني ألف 
شهيد، وجرى تدمري العديد من املدن من خالل استهدافها من الطريان احلربي ودبابات النظام. يف الوقت عينه، 
سجل تهجري أكثر من نصف مليون سوري إىل خارج البالد، باإلضافة إىل تهجري مليونني ونصف مليون شخص 
داخل سوريا. عام ٢٠١٣، سيبلغ هذا العدد ٤ مليون الجئ حبسب تقرير أصدره مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية.
هلذا السبب ال ميكن إحالل السالم بدون إسقاط النظام. وال ميكن حتقيق من خالل ما يقرتحه مبعوث األمم 
املتحدة األخضر اإلبراهيمي من خالل »خطته للسالم من أجل سوريا« وتشكيل حكومة انتقالية حبيث تتوىل 
املسؤولية التنفيذية حلكم سوريا حتى حلول موعد االنتخابات الرئاسية والنيابية عام ٢٠١٤ برعاية األمم املتحدة. 
خالل هذه الفرتة، سيحتفظ الديكتاتور بشار األسد مبوقعه يف سدة الرئاسة. هذه اخلطة كمثيالتها عندما ال تقرتح 

إسقاط النظام ضمن بنودها لن حتمل السالم معها.
هذا ال يعين غياب األخطاء واجلرائم واليت مست روح الثورة واليت اقرتفتها املقاومة الشعبية املسلحة، واليت 
ندينها. ونشوء فصائل إسالموية مثل جبهة النصرة وغريها جيب إدانتها وفهم الدور الذي تلعبه الدول اإلقليمية 
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بهدف حرف مسار الثورة الشعبية وحتويلها إىل حرب طائفية، وبعبارات أخرى بهدف إفشال الثورة الشعبية.
ومع ذلك، يستمر احلراك الشعيب، ففي ٢١ كانون األول أحصت جلان التنسيق احمللية خروج أكثر ٢٩١ 
تظاهرة يف عدة مدن سوريا. وقد شهدت مدينة محاه أكرب عدد من التظاهرات إذ بلغت ٨٧ تظاهرة حيا فيه 
الزور اليت خرجت ٦١ تظاهرة حتية لشهداء وتعهدا  السوري احلر، وتتبعها مدينة دير  املتظاهرون اجليش 
مبواصلة القتال، يف حلب، املدينة اليت أهدي تسمية اجلمعة املنصرمة هلا خرجت ٣٩ تظاهرة طالب فيها 
املتظاهرون من اجليش السوري احلر االلتزام بواجبه املتمثل حبماية املدنيني، يف إدلب خرجت ٣١ تظاهرة 
للتأكيد على  تظاهرة  السورية، يف دمشق وضواحيها خرجت ٢٨  السجون  من  املعتقلني  بإطالق كل  للمطالبة 
استمرار الثورة حتى اإلطاحة بالنظام وتضامنا مع اإلخوة الفلسطينيني يف خميم الريموك لالجئني والذين يناضلون 
مبواجهة آلة التدمري اليت تشنها قوات األسد مسببة تدمريا وتهجريا هلم، يف درعا خرجت ١٧ تظاهرة حيث 
طالبوا بوحدة املعارضة وااللتزام بأخالقيات وآداب الثورة، يف محص خرجت ١٣ تظاهرة تضامنا مع املهجرين، 
يف احلسكة خرجت ١١ تظاهرة للتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية، يف الالذقية خرجت ٣ تظاهرات وهتف 

املتظاهرون تضامنا مع املعتقلني ويف الرقة خرجت تظاهرتني.
إن سقوط النظام سيشكل انتصارا عظيما وحتقيقا آلمال الشعب السوري، ولكن ال ميكن إخفاء أن هذا األمر 
سيعين انتهاء السريورة الثورية. لكن الطريقة الوحيدة حلصول ذلك هي عرب معاجلة أسباب الفقر، والالمساواة 
االجتماعية وسوء التوزيع االقتصادي، والطائفية )اليت ساهم بنشرها النظام وبعض جمموعات املعارضة(، وإنهاء 
الدعم  للمرأة والرجل، وبني األديان واجملموعات اإلثنية، مع  التمييز واالعرتاف حبقوق متساوية  أنواع  كل 

الكامل حلق الشعب الكردي يف تقرير مصريه.
السالم هو مسار وجزء من السريوة الثورية، واحلراك الشعيب وحد الشعب، كما توحد املصريون والتونسيون 
خالل ثورتهم، وكسر حاجز اخلوف بني السوريني. ال ميكن حتقيق الوحدة يف ظل النظام الديكتاتوري، الذي 
طور اسرتاتيجية ختويف الطوائف من بعضها البعض. واحلراك الشعيب يف سوريا يناضل من أجل التضامن 
الثورة  انتصار  هو  السوريني  ملا حيتاجه  الوحيدة  والضمانة  واإلثنية.  الطائفية  االنقسامات  االجتماعي وجتاوز 

بهدف بناء دميقراطية واجتماعية جديدة يف سوريا املستقلة.
وبالنسبة للذين خيافون من املستقبل، دعونا نعمل معا ونناضل لبناء سوريا اجلديدة، ألن هذا النظام مل حيِم 
أحدا أو أية أقلية، لكنه حيمي مصاحل الناس اخلاضعني له بغض النظر عن انتمائهم. واإلنسان ال حيتاج إىل 
الفساد، والتسلط والنظام التعسفي حبجة محايته، وخاصة الشعب السوري! احلماية الوحيدة هي عرب دولة 

دميقراطية، وعلمانية، ومستقلة واشرتاكية، اليت حترتم حقوق الشعب للعيش بكرامة وحرية.
يف اخلالصة، كل ما أمتناه يف عيد امليالد هلذه السنة هو السالم لسوريا ولشعب سوريا، سالم ال ميكن حتقيقه 
اجلميع  وتعامل  املعتقد  حرية  وعلمانية )حترتم  دميقراطية،  وبناء مجهورية  األسدي،  النظام  إسقاط  عرب  إال 
مبساواة دون أي نوع من أنواع التمييز، من املسيحيني واملسلمني، من الرجال والنساء، من العرب واألكراد…( 
اشرتاكية، وسوريا مستقلة ومتضامنة مع نضاالت بقية الشعوب، خاصة الشعب الفلسطيين، ألن حريتنا مرتبطة 
حبريتهم. اليوم ال أفكر إال بالشعب السوري، والعائلة، واإلصدقاء، والرفاق وقبلهم كلهم كل الشهداء… السالم 

وفق هذه املقاربة يعين الثورة الدائمة والنصر للشعب السوري.
عاشت سوريا حرة!!
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الثورة السورية وخطاب بشار األسد
اخلميس 10 كانون الثاني )يناير( 2013

بقلم: جوزيف ضاهر
ترمجه / ته اىل العربية :  وليد ضو

 مل يكن خطاب الديكتاتور بشار األسد يوم األحد يف ٦ كانون الثاني ٢٠١٣ يف دار األوبرا يف دمشق  خمتلفا عن 
بقية خطاباته، كما أنه تكرارا لعدد منها. وقد دعا مرة أخرى إىل »تعبئة جممل األمة« ملواجهة الثوار الذين 
وصفهم بـ«إرهابيي القاعدة. كما دعا إىل مؤمتر للمصاحلة الوطنية مع »من مل خيونوا سوريا« والذي سيلحقه 

تشكيل حلكومة جديدة باإلضافة إىل عفو عام جديد.
حل أزمة بشار األسد ليس حال، بل على العكس من ذلك، كانت رسالته واضحة إىل الشعب السوري: النظام 

سيتابع حربه ضد احلراك الشعيب، السلمي واملسلح.
وكالمه ال يفتح آفاقا جديدة، ما خال إكمال الثورة، بالنسبة إىل الشعب السوري الذي يناضل منذ ما يقارب 

السنتني إلسقاط نظام بشار األسد اإلجرامي والفاسد. يف وقت جتاوز عدد الشهداء ٦٠ ألف شهيد.
كما ما يسمى بـ«خطة سالم من أجل سوريا« املقرتحة من قبل مبعوث األمم املتحدة األخضر اإلبراهيمي ليست 
انتقالية واليت  حال للشعب السوري كما قلنا سابقا يف مقال سابق]١[. هذه اخلطة تدعو إىل تشكيل حكومة 
ستتمتع بسلطات تنفيذية حلكم سوريا حتى موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية عام ٢٠١٤ بإشراف منظمة 
األمم املتحدة. خالل هذه الفرتة، سيحتفظ الديكتاتور بشار األسد يف موقعه. اجلملة التالية اليت وجهها الثائر 
الروسي ليون تروتسكي إىل عصبة األمم، تنطبق بشكل تام على واقع منظمة األمم املتحدة: »عصبة األمم بدفاعها 
عن الستاتيكو ليست منظمة للمحافظة على »السالم«، إمنا منظمة عنف القوى اإلمربيالية ضد األغلبية العظمى 
من البشرية« ]٢[. ومنظمة األمم املتحدة املنظمة اليت نشأت بعد عصبة األمم هي بالفعل أداة القوى اإلمربيالية 

العاملية لضمان مصاحلها، والشعب السوري والفلسطيين هما خري مثال على ذلك.
يف احلالتني، ال يوجد أي حل، سوى استمرار عذاب الشعب السوري وإنكار حريته وكرامته الذي طالب فيهما 

منذ بداية الثورة.
ووصف األسد بشكل متكرر املعارضة بأنها عميلة للقوى الغربية وال ميكن الدخول معها يف أية مفاوضات: »لن 
يكون هناك مفاوضات مع دمى مصنوعة يف الغرب«. الشعب السوري يوافق مع هذه العبارة، وهو يرفض أي 
نوع من املفاوضات مع النظام الذي مل يرتدد خالل األعوام الثالثني املاضية خلدمة اإلمربيالية يف حاالت عديدة. 
القوى اإلمربيالية ال جتد أي مصلحة يف سقوط النظام. فهذا النظام حافظ على استقرار احلدود مع االحتالل 
اإلسرائيلي وعمل مرارا مع القوى الغربية يف »حربها ضد اإلرهاب« اليت أطلقها جورج بوش، وشارك يف احلرب 
ضد العراق عام ١٩٩١، وعام ٢٠٠٣ شارك يف »استجواب« السجناء لدى الدول الغربية، ناهيك عن التدخل 
العسكري يف لبنان باالتفاق مع القوى الغربية بهدف سحق املقاومة الفلسطينية واليسار اللبناني عام ١٩٧٦. 
والسياسة النيوليربالية اليت أطلقت منذ استالم بشار األسد السلطة عام ٢٠٠٠، باإلضافة إىل انفتاح سوريا على 
االستثمارات الغربية واخلليجية قبل بدء الثورة. هذه السياسات أغرقت أكثر من نصف الشعب السوري يف الفقر 
والبؤس. هلذا السبب ال جتد الدول اإلمربيالية أية مصلحة يف سقوط النظام، وللمحافظة على أمن االحتالل 
اإلسرائيلي حيث تنعم احلدود املشرتكة مع سوريا بهدوء منذ عام ١٩٧٣. نعم، إن الشعب السوري يرفض 
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كلينتون  هيالري  املتحدة  الواليات  خارجية  وزيرة  وصفته  ديكتاتور  ومع  اإلمربيالية  خدم  نظام  مع  التفاوض 
بـ«اإلصالحي« خالل األشهر األوىل من الثورة السوري وحيث تناول الطعام على مائدة الرئيس الفرنسي السابق. 

الشعب السوري لن يتفاوض معه، إمنا سيناضل حتى يتم اإلطاحة بك.
يف الوقت عينه، الشعب السوري يرفض كل حماولة إلخضاع سوريا للسيطرة الغربية، فيمكن قراءة الفتة يف 
الدعم« ]٣[. كما يعلن الشعب  الوالء مقابل  أيلول ٢٠١٢: »يسقط كل من يريد  تظاهرة يف بنش خالل شهر 
السوري معارضته الستعمال اخلطاب الطائفي الذي تدعمه الدول اخلليجية عرب الربوباغندا الطائفية، لتحويل 
الثورة الشعبية إىل حرب طائفية ملنع جتذر وانتشار هذه الثورة. بهذه الطريقة، تعرف الطائفية بأنها بأنها »مقربة 
الثورات أو األوطان«، والطائفية ساهم النظام بنشرها خالل عقود، وحدها ستهزم النضال من الدميقراطية والعدالة 

االجتماعية والعلمانية واالستقالل احلقيقي.
يف اخلتام، قال الديكتاتور بشار األسد »أنها ليست ثورة، الثورة حتتاج إىل مثقفني، أين هم مثقفو هذه الثورة، 
الثورة حتتاج إىل قادة من هم قادة هذه الثورة؟« هذه اجلملة تظهر ضعف فهم الديكتاتور السوري ونظامه، وهي 
من عالمات كل الديكتاتوريات، يف مواجهة احلراك الشعيب والديناميكيات احمليطة به. احلراك الشعيب ينظم 
نفسه من خالل التنسيقيات الشعبية على مستوى القرى، واألحياء واملدن واملناطق وذلك منذ بدء الثورة. هذه 
التنسيقيات الشعبية هي العمود الفقري احلقيقي للثورة، فهي تساهم يف تعبئة الناس للمشاركة يف التظاهرات. 
وطوروا أنواعا من التنظيم الذاتي يقوم على التنظيم اجلماعي يف املناطق احملررة من نري النظام. كما انُتِخب عدٌد 
من اجملالس احمللية إلدارة شؤون املناطق احملررة، مما يثبت أن النظام هو الذي يعمم حالة الفوضى وليس 
الشعب. يف الوقت عينه، إن املعارضة املسلحة تعرب عن حقها املشروع يف الدفاع عن نفسها ضد القمع، وقد 
مسحت باستمرار املقاومة الشعبية السلمية يف بعض املناطق يف وجه هجمات النظام. كما جرى تشكيل جمالس 

ثورية يف أحناء خمتلفة من سوريا، باإلضافة إىل جلان تسيق للحراك السياسي واملسلح.
قادة هذه الثورة هم كل امرأة ورجل شاركت وشارك يف هذه الثورة وعمل وعملت يف هذه اللجان الشعبية. قادة 

سوريا هم الشعب السوري نفسه.
والدميقراطية واالشرتاكية  والكرامة  فيها باحلرية  نقرأ الفتاتهم يطالبون  الذين  املثقفني، هم كل  إىل  وبالنسبة 
والعلمانية ويرفضون الطائفية، ويرددون هتاف »واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد«، أو يقولون أن 

بشار األسد بعد خطابه يستحق حذاًء يف وجهه….
نعم املثقفون كما يقول غرامشي مل يعودوا يكمنون يف بالغتهم أو يقتصرون على أبراجهم العاجية، لكن عليهم 

االنضمام وبنشاط يف احلياة العملية، كبناة، وكمنظمني دائمي النشاط واإلقناع بني اجلماهري.
املثقفون هم كل امرأة ورجل شارك وشاركت يف الثورة. املثقفون يف هذه الثورة هم الشعب السوري.

من دون أي شك، إنها ثورة حقيقية منذ بدايتها. وعلى الرغم من القمع الوحشي واإلجرامي، كان للشعب 
السوري نفس اجلواب: ثورة دائمة حتى النصر!

عاشت الثورة السورية والسالم جلميع شهداء الثورة! 
...syria-peace-and-chri/25/12/http://syriafreedomforever.wordpress.com/2012 ]1[

Trosky L. )1936(. La révolution Trahie ]2[
...listen-to-what-the-s/21/10/http://syriafreedomforever.wordpress.com/2012 ]3[
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الطائفية ونظام األسد في سوريا
بقلم جوزف ضاهر، 

نشر مبجلة الثورة الدائمة عدد مارس/أذار 2013
ال تزال الثورة السورية مستمرة، وأصبحت لديها طبيعتان، طبيعة حراك سياسي سلمي، وطبيعة عنفية متمثلة 
باجليش السوري احلر، الذي نشأ كردة فعل على القمع الوحشي الذي انتهجه نظام األسد مبواجهة احلركة 

الشعبية.
ورغم البيانات واهلتافات املتعددة اليت أطلقها الثوار يف سوريا، رفضا للطائفية وللمطالبة بوحدة الشعب السوري، 
نرى الكثري من القوى املساندة للنظام حتاول أن تبنينّ أن الثورة تطغى عليها اجلماعات اإلسالمية املتطرفة، اليت 
تدعمها السعودية وقطر. وباملقابل حتاول هذه القوى، بالشراكة مع جزء كبري من اليسار “املمانع”، تصوير نظام 

بشار األسد، كما لو كان نظاماً علمانياً تقدميًا، وحامياً لألقليات الدينية!
ولكن، على الرغم من زيف هذا الطرح، وعدم صوابية هذا التشريح لواقع الثورة السورية، من اخلطأ أن ننزلق إىل 
عدم االعرتاف بكون الطائفية هي جزء من السياسات، اليت تنتهجها بعض القوى، يف احلراك الثوري السوري. 
ففي أي واقع ثوري، تصعد إىل السطح قوى وإيدولوجيات خمتلفة ومتناقضة، تتوحد موضوعياً يف تضررها من 
النظام القائم، ولكنها يف نفس الوقت، ختتلف جذرياً يف ما بينها، حول السياسات املتبعة ومنهجية العمل 
الشعيب، واخلطاب السياسي واإليديولوجي. وإنكار وجود هكذا ديناميات، يف أي واقع ثوري، ال يندرج سوى 
يف حماوالت التسخيف والتبسيط، اليت ينتهجها بعض املثقفني، يف تعاطيهم مع واقع الثورات العربية، بشكل 

عام، وواقع الثورة السورية، بشكل خاص.
أجل، هناك جمموعات وقوى يف احلراك السوري تنتهج املنطق الطائفي، يف مواجهتها للنظام، لكن ماذا جيب 
أن يكون دور اليسار الثوري يف سوريا، يف مواجهة هذا الواقع؟ أجيب عليه أن يرتك املعركة، وينتظر إىل أجل 
غري مسمنّى، حتى تأتي الثورة االجتماعية املثالية والنقية، كما فعلت بعض قوى اليسار التقليدي؟ أو ننخرط 
كليا يف احلراك الثوري، من أجل التخلص من النظام، ويف نفس الوقت، وعلى نفس املستوى من األهمية، نتوىل 

العمل على تثوير القوى واجلماهري املنخرطة، يف احلراك الشعيب، مبواجهة اخلطاب الطائفي؟
جييب لينني عن هذا السؤال، بالقول:”إن تصور إمكانية قيام ثورة اجتماعية… بدون هبات ثورية يقوم بها 
قطاع من الربجوازية الصغرية، بكل ما له من حتيزات، وبدون حركة من جانب مجاهري الربوليتاريا، وأشباه 
الربوليتاريا، غري الواعني سياسيا، ضد قهر مالكي األراضي والكنيسة وامللكية، وضد القهر القومي.. اخل.، 
أقول إن تصور هذا كله يعين التخلي عن الثورة االجتماعية. فاملتوقع هو أن تنتظم صفوف جيٍش يف مكان ما، 
ويقول:”حنن للدفاع عن االشرتاكية” وآخر تنتظم صفوفه يف مكان ثان، ويقول”حنن للدفاع عن االمربيالية”.. 

وهكذا تكون الثورة االجتماعية…
“إن من يتوقع ثورة اجتماعية “حمضة”، أو “نقية”، لن حييا أبدا حتى يراها. فمثل هذا اإلنسان يثرثر بكلمة 

الثورة، من دون أن يفهم معناها”.
إن السريورة الثورية ليست ذات لون واحد، ولن تكون كذلك، أبدا؛ فإن كانت ال تعود، عندئذ، ثورة؛ ودور 

اليسار الثوري هنا واضح جدا، وهو مواجهة النظام، وتثوير احلركة الشعبية.
ولقد رأينا كيف أن جزءا كبريا من احلراك الثوري السوري، عمد منذ بداية الثورة إىل رفض الطائفية، على 
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رغم حماوالت النظام املتكررة إشعال نريان الطائفية. فرأينا شعارات، كـ”مجيعنا سوريون، مجيعنا متحدون”، 
تتكرر دائمًا، ويف كثري من التحركات رأينا يافطات واضحة تقول “ال للطائفية”. باإلضافة إىل ذلك، قامت جلان 
التنسيق احمللية يف سوريا بتنظيم محلة، حتت شعار “طائفيت احلرية”، حيث رفعت اللجان يافطات ترفض 

فيها اخلطاب الطائفي، كما ترفض املمارسات الطائفية للنظام، وحماولته جر الثورة الشعبية إىل فخ طائفي.
تنسيقية سراقب رفعت يافطات حتمل رموز مجيع الطوائف والتالوين السورية، بينما يف داعل، رفع املتظاهرون 
يافطة تقول:”يف سوريا املستقبل، سياسات اإلقصاء ستنتهي”. ويف األشهر القليلة املاضية، رأينا يافطات تقول 

أن الطائفية هي مقربة الثورة السورية.
لقد أكدت احلركة الشعبية يف سوريا، يف أكثر من مناسبة، التزامها بالنضال من أجل سوريا موحدة، وضد 

التقسيم، بناءا على تضامن شعيب اجتماعي، ووطين، ويف حتد واضح لالنقسامات الطائفية واالثنية.

من صنع الطائفية؟
ولكن ما يغيب عن مسعنا عادة هو السياسات واملمارسات الطائفية والعنصرية املستعملة من قبل النظام، مبحاولة 
منه لتفريق احلركة يف الشارع. ويعود تاريخ هذه السياسات إىل األيام األوىل لتولي حافظ األسد الرئاسة يف سوريا. 
فالنظام السوري هو نظام سلطوي، وزبائين، وقد وجد لنفسه الدعم من قبل أجهزة األمن، اليت تهيمن عليها 
بشكل عام شخصيات علوية، باإلضافة إىل شبكات من البريوقراطيني، والرأمساليني املتمركزين حول القطاع 
العام، والذين استطاعوا أيضا االستفادة، على الصعيد االقتصادي، بشكل كبري، خالل التسعينيات من القرن 

املاضي، بعد تطبيق قانون االستثمارات رقم ١٠ يف العام ١٩٩١.
وكذلك حصل النظام على الدعم من قبل الربجوازيني املسيحيني والسنة، يف دمشق وحلب، الذين استفادوا 
كثريا من السياسات النيوليربالية، اليت اعتمدها النظام يف السنوات املاضية، وخاصة بعد إطالق مسرية السوق 

االجتماعية، يف ٢٠٠٥.
وال جيب أن ننسى أيضا يف ١٩٧٠، حني هلل جتار حلب ودمشق جمليء حافظ األسد إىل السلطة، ومساندتهم 
للحركة التصحيحية اليت قادها حافظ األسد، واليت انهت السياسات الراديكالية اليت اعتمدت يف الستينيات، 
بشكل  ناشطني  كانوا  والذين  املدن حينها،  فتجار  واالقتصادية.  السياسية  الربجوازية،  سلطة  واليت حتدت 
يافطات  الكربى، حاملني  املدن  شوارع  إىل  متظاهرين  أرسلوا  البعث،  اليساري، يف حزب  اجلناح  قوي ضد 

تقول:”طلبنا من اهلل املدد )العون(، فأرسل لنا حافظ األسد«.
ومنذ ذلك احلني سعى النظام إىل بناء شبكة من الوالءات لنفسه، عرب أكثر من وسيلة، معظمها اقتصادي، مع 
أفراد وزعامات من كل الطوائف السورية. وباملقابل، اعتمد النظام االستقطاب الطائفي والقبلي والعائلي، يف 

تشكيله اجلهاز األمين للنظام احلاكم، املؤلنّف بغالبيته من شخصيات علوية.
الشعبية  احلركات  جلم  الدائمة  حماوالته  يف  األسد،  لنظام  األبرز  األسلحة  أحد  ومازالت  كانت  فالطائفية 
املعارضة، كذلك األحزاب السياسية، واحلركات املدنية، وذلك من خالل رفع شأن العالقات العائلية والقبلية، 
مبواجهة العالقات أو التجارب اإلنسانية املدنية. وهدفت هذه السياسات إىل توجيه األنظار بعيدا عن الفساد، 

والفروقات االقتصادية والقمع واالضطهاد، وغياب الدميقراطية.
هذا وعادة ما تفسر الطائفية، بكونها انتصار التقاليد على احلداثة، أو تعبريا عن مشاعر بدائية أو كره تارخيي 
ما، بني اجملتمعات، كما احلال بني الشيعة والسنة يف العراق، والبحرين ولبنان، أو العلويني والسننّة يف سوريا، 
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أو األقباط والسننّة يف مصر. ويف هذا السياق يرونّج بأن الطائفية هي إرث مدمج يف جمتمعاتنا، ما قبل حداثي، مينع 
جمتمعاتنا من التطور والدخول يف حيز احلداثة.

ولكن واقع األمر خيتلف عن هذا الطرح، فالطائفية كتعبري سياسي هي تعبري حداثي، يستمدنّ القوة من التناقضات 
الطبقية والسياسية واالجتماعية، اليت نشأت مع دخول جمتمعاتنا، يف كنف النظام الرأمسالي، حتت إدارة الدول 

الكولونيالية، يف أواخر القرن التاسع عشر.
ويقول أسامة مقدسي، يف كتابه “ثقافة الطائفية”: “أحد أكثر األخطاء التارخيية شيوعا، حول الشرق األوسط، 
هو إعتبار أن الطائفية حاجز أمام االنتقال إىل احلداثة، وهي عارض من عوارض ما يسمى قوس األزمات. هذا 
التحليل أدى إىل مسارات حمبطة للتحقيق التارخيي، حيث قام الكثري من األكادمييني بالعودة، بعيدا يف املاضي، 
إلجياد جذور املشكلة، بينما مشكلة الطائفية تستمر بالتقدم يف احلاضر، وتتجه لتكون أكثر تعقيدا وأكثر ترسخا. 
فالطائفية مل تكن ارتدادا إىل املاضي، بل كانت تقطع معه، وسجلت والدة ثقافة جديدة تتخذ من االنتماء الديين 

السمة اليت من خالهلا يعرف املواطن احلديث نفسه”.
فالطائفية اذاً هي تعبري حداثي، ويف معظم الوقت هي صورة ُمسقطة من قبل الطبقة احلاكمة، على احلركات 

الشعبية، بغية إلغاء شرعيتها، وبهدف خلق تفرقة ما بني اجلموع املنتفضة على احلكم.
وكما يقول حممد القحطان، من السعودية:”إن الطائفية هي نتاج هذا النظام الذي يفرنّق بني العمال واملوظفني، 
املباشر،  والعمل  االحتاد  أي جهود حنو  لتشتيت  العمال،  فئات  من  فئة  لدى كل  وخيتلق خرافات منطية، 
ملواجهة الطبقة اليت تستغلهم، وتضطهدهم – لذا يتم اختالق صراع ضار بني الطائفتني السنينّة والشيعية – بينما 
يف احلقيقة ال يوجد عالقة استغاللية بني الفقراء السنة للفقراء الشيعة، إمنا العالقة االستغاللية املستبدة هي بني 

الطبقة احلاكمة والطبقة الكادحة، مبختلف طوائفها”.
والقصة تكرر نفسها يف لبنان، فنستطيع أن نالحظ يوميا يف لبنان كيف توظنّف السياسات الطائفية يف ضرب 
التحركات العمالية، أو التحركات الشعبية. فمثاًل يف إضراب موظفي مؤسسة كهرباء لبنان، قام شبيحة وزير 
كهرباء  مؤسسة  “تشييع”  بكونهم حياولون  العمال  متهمني  اإلضراب،  بالتظاهر ضد  باسيل،  الطاقة، جربان 
لبنان، وحاولوا حتريض املناطق املسيحية يف بريوت، حينها، ملواجهة اإلضراب، فردنّ العمال باعتصامات ليلية، 

كان يشكنّل العمال املسيحيون فيها عصب الدفاع عن اإلضراب، ملواجهة التحريض الطائفي.
أما يف مصر، فلقد رأينا يف عدة مناسبات، استخدام النظام للسياسات الطائفية، من خالل القمع الوحشي الذي 
تعرضت له مظاهرات األقباط، مثاًل يف أحداث ماسبريو، يف أكتوبر 2011 حيث عمد النظام إىل تأجيج جو من 
املعاداة، ضد األقباط سايقا، من خالل حرق الكنائس، الذي ثبت الحقا تورط حبيب العادلي، وزير الداخلية 

األسبق، فيها.

استقرار النظام باستمرار الطائفية
والنظام السوري مل يكن بعيدا عن هذه املمارسات خالل األربعني عاما املاضية، ليس فقط على اجملتمع السوري، 

بل على اجملتمع اللبناني أيضا. فسياسة النظام السوري اعتمدت على ثالثة حماور أساسية:
- مركزة القوة السياسية بيده، من خالل السيطرة على احلركة النقابية واحلركة السياسية، واحتواء املعارضة 

وتفريغها.
ار وأصحاب األعمال، ومع املؤسسات الدينية والطائفية، وتشجيع منط  - إنشاء شبكة من العالقات مع التجنّ
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العالقات القبلية يف التمثيل السياسي.
- باإلضافة إىل ذلك انتهاج سياسات اقتصادية نيوليربالية، أدت إىل تراجع خدمات الدولة، أمام صعود مؤسسات 

الرعاية الدينية، والعائلية.
الواقع  يف  مساحتهما  وهلما  قائمتني،  طائفيتني  وثقافة  بيئة  إنتاج  إىل  احلال  بطبيعة  أنّدت  السياسات  هذه  كل 
املنتفضة،  النظام يوميا ضد اجلماهري  القمع الوحشي الذي يقوم به  إثر  اليوم بشكل فظ،  السوري، اليت تظهر 
حماوال من خالل هذه الوحشية دفع اجملتمع السوري حنو حرب أهلية طائفية، يستطيع من خالهلا إعادة إنتاج 

هيمنته، اليت يفقدها يوما بعد يوم.
وما سنقدمه هنا هو شرح لكيف قام النظام بإنتاج تلك البيئة، على مدى األربعني عاما املاضية:

١- السيطرة على احلركة العمالية: وقد بدأت سياسات السيطرة على احلركة النقابية، منذ جميء حافظ األسد 
إىل السلطة، فقام حبلنّ نقابات األطباء، واحملامني، واملهندسني، والصيادلة، يف العام ١٩٨٠، حيث كان هلذه 
النقابات دور قيادي، يف النضال من أجل الدميقراطية واحلريات السياسية، ومن أجل إلغاء قانون الطوارئ. وأعيد 
فتح هذه النقابات بعد ذلك، واستبدال قياداتها بقيادات معينّنة من قبل النظام، وتابعة له، واعتمدت هذه السياسة 

يف جممل احلركة النقابية.
السياسات  مترير  تسهيل  وأيضا  السورية،  الربجوازية  مع  متينة  عالقات  إنشاء  الحقا  للنظام  سهنّل  ما  وهذا 
السكان،  لغالبية  املعيشي  املستوى  إىل احندار  احلال  بطبيعة  أدنّت  اليت  وهي  العام ٢٠٠٠،  منذ  النيوليربالية، 
العام ٢٠٠٦ حتركني  فلقد شهد  السوري،  النظام  ألزمة  االقتصادي  للعمق  وتبياناً  ذلك،  ورغم  احندارا خميفا. 
عماليني بارزين، أوهلما كان اعتصام مئات من عمال البناء، أمام الشركة العامة للبناء يف دمشق، وثانيهما كان 

إضراب سائقي السيارات العمومية يف حلب، وقد قمعا بشكل قاٍس.
ونستطيع أن نرى هذا البعد االقتصادي والعمالي، يف الثورة السورية، رغم أن الكثري من وسائل اإلعالم، والقوى 
السياسية، تغفل هذا اجلانب وتشارك بدورها يف التحريض الطائفي. فخالل شهر كانون األول/ديسمرب، من العام 
٢٠١١، شهدنا إضرابات عامة وعصيانا مدنيا شلنّت أجزاء كبرية من سوريا، ما أدى إىل ردود وحشية من قبل 
النظام، وإىل سياسات طرد مجاعية ضخمة، حبيث قام النظام بطرد أكثر من 85 ألف عامل/ة، ما بني كانون 
األول/ديسمرب ٢٠١١ وكانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وقد أقفل أكثر من ١٨٧ مصنعا )حبسب إحصائيات النظام( 

لكسر حركة العمال.
٢- أما على املستوى التعليمي فاستهدف النظام األساتذة واملعلمني/ات اليساريني/ات، بينما يف نفس الوقت أعطى 
وأساتذة  إسكندر،  ووادي  كيلو،  أمثال ميشيل  فمثقفون مستقلون من  األصولية.   الدينية  للتيارات  أكرب  مساحة 

جامعيون كرفعت السيويف وآصف شاهني، كانوا نقديني جتاه النظام، فتم استهدافهم أيضا.
٣- وعلى املستوى السياسي، قام النظام بقمع واضطهاد أي حركات سياسية، أو أحزاب معارضة ال تلتزم مبظلة 
اجلبهة الوطنية الدميقراطية، اليت أنشأها حافظ األسد. واألحزاب املنتمية للجبهة ال تتمتع بأي حقوق سياسية 
األحزاب  بضرب  النظام  قام  املاضي،  القرن  من  السبعينيات  بداية  ففي  النظام.  إرادة  وفق  تتحرك  بل  فعلية، 
والتنظيمات العلمانية واليسارية، كحركة 23شباط )تيار راديكالي من أصول حزب البعث(، وكذلك حزب العمل 
الشيوعي )بصيغته القدمية، وقبل سحق النظام له، يف الثمانينيات، وأوائل التسعينيات(، هذين احلزبني اللذين 
بقيادة رياض  السياسي،  الشيوعي–املكتب  العلوية، فضاًل عن ضرب احلزب  الطائفة  كان معظم أعضائهما من 
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الرتك.
استكمل هذا النهج مع جميء بشار األسد إىل السلطة، فقام النظام حينها بقمع كل حركة طالبت باحلريات 
من املثقفني والفنانني والكتاب  السياسية والدميقراطية، ما بني العام ٢٠٠٠ والعام ٢٠٠٦، وكانت تضم عدداً 
واألكادمييني والسياسيني. وترافق هذا األمر مع بداية نشوء منتديات نقاشية كانت شكلت منطلقاً هلا املنابر اليت 
نشأت مباشرة بعد وصول بشار إىل احلكم. وقد ترافق ذلك مع عدة اعتصامات شكلت حالة جديدة يف الواقع 
السياسي السوري، وقامت بالدعوة هلذه االعتصامات األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدني، يف نفس 
الوقت. وعلى إثر ذلك قام نظام بشار األسد بقمع هذه التحركات وإقفال املنتديات واعتقال الكثري من املثقفني/

ات والناشطني/ات املبادرين/ات إليها.
وقد أدى هذا الوضع، بطبيعة احلال، وذلك منذ أيام حافظ األسد يف السلطة، إىل إحكام سيطرة حزب البعث 
على معظم تفاصيل احلياة السياسية يف سوريا. وأصبح احلزب الوحيد الذي حيق له تنظيم النشاطات السياسية، 
واحملاضرات واملظاهرات يف اجلامعات، كما يف شتى اجملاالت، واملواقع، وكان الوحيد الذي ميلك احلق بتوزيع 
جريدته يف اجلامعات والثكنات، وحتى األحزاب املوالية للنظام مل يكن هلا احلق بالدعاية السياسية، وحتى 
مبكتب يف حرم اجلامعة. وقام حزب البعث بإنشاء منظمات شعبية مكنته من إحكام سيطرته على أقسام خمتلفة 
من اجملتمع، كالشباب والنساء. وباإلضافة إىل مركزة القوة السياسية، قام حافظ األسد بعد جميئه إىل السلطة 
بالسيطرة أيضا على حزب البعث، فتم تغيري النظام الداخلي للحزب، حبيث أصبحت قيادة النظام والسلطة 

األمنية هي من يقرر ويعنينّ القيادات احلزبية، وباملقابل مت قمع أي معارضة حزبية داخلية.
ويف املؤمتر السابع حلزب البعث، قام رفعت األسد بتلخيص األمر بشكل جيد، بينما كان يشرح رؤيته لكيفية 
االحتاد  يف  االشرتاكية  تعمل  هكذا  يهتف،  والشعب  يوافق  واحلزب   ، تعنينّ “القيادة  بقوله:  احلزب،  عمل 

السوفياتي، ومن ال يهتف يذهب إىل سيبرييا”.
هذا وقد كانت شهدت فرتة السبعينيات من القرن املاضي حتول القيادات احلزبية للبعث من مناضلني ملتزمني 

وناشطني متحمسني، كما كان األمر يف اخلمسينيات والستينيات، من القرن املاضي، إىل موظفني تابعني.
ويف الفرتة اليت تلت السبعينيات، عمدت قيادة احلزب إىل توسيع القاعدة احلزبية حبيث أصبح احلزب اآلداة 
األهم يف بسط سيطرة النظام على تفاصيل احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، يف سوريا، وبالطبع تعزز 
ع تضخم  هذا الدور للحزب، من خالل ربط التوظيف، والرتقي الوظيفي يف مؤسسات الدولة، باالنتساب، ما شجنّ
القاعدة احلزبية من ٦٥،٣٩٨ يف ١٩٧١، إىل ٣٧٤،٣٣٢ يف ١٩٨١، ومن ثم إىل ١،٠٠٨،٢٤٣ يف حزيران/يونيو 

من العام ١٩٩٢.

إعادة تعريف العالقات المدنية والسياسية من خالل الخطاب الديني والطائفي
ويف ظل سيطرة شبه كاملة على تفاصيل احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف سوريا، عمد النظام إىل 
إنشاء شبكة من العالقات تنمنّي، بطبيعتها، العالقات الدينية والطائفية والعائلية، بداًل من العالقات املدنية. 
فلقد عمد النظام إىل تقوية ومتتني عالقته مع رجال األعمال السننّة، وانتهاج سياسات ليربالية مضبوطة، سعت 
إىل متكني النظام من جتميع الثروات، يف ما بينه وبني شبكة العالقات اليت يرعاها، واليت مل تقتصر فقط على 

رجال األعمال، بل مشلت أيضاً األجزاء األكثر رجعية يف اجملتمع السوري.
التكنوقراط غري  هكذا متت ترقية رجال األعمال إىل مواقع قيادية يف احلزب، فضاًل عن ترقية عدد كبري من 
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احلزبيني، يف الدولة.
الدين،  رجال  كما  والشركات،  املصاحل  أعلى، ألصحاب  وصوت  أوسع،  ُأعطي جمال  الشعب،  ففي جملس 
باإلضافة إىل زعماء العشائر يف املقاعد املستقلة وغري املنتسبة إىل البعث. وقد شكنّل هؤالء حواىل ٣٣،٢٪ من جملس 
الشعب، منذ ١٩٩٤. وقد هدف حافظ األسد من هذه السياسات إىل تأمني استقرار النظام، عرب جتميع الرساميل 
والثروات، يف مواقع مضمونة، ويف نفس الوقت استقطاب اجملتمع التجاري، وخاصة رجال األعمال، إىل جانبه.
وقد متنّ تثبيت البعد الطائفي للنظام احلاكم يف سوريا، من خالل تقوية هيمنة املؤسسات الطائفية والدينية على 
اجملتمع، خاصة يف الطائفة السنية، بينما على مستوى العلويني، مت الربط املباشر ما بني العائلة احلاكمة )آل 
االسد( ومجوع العلويني يف سوريا، ويف نفس الوقت انتهاج نهج إقصائي وقمعي جتاه األكراد. وهو، بطبيعة 
األمر، ما أسس لعالقات جتعل من الدين والطائفة والعائلة مسرحاً لتعبريها السياسي، بداًل من املساحة املدنية.
والثمانينيات  السبعينيات  املسلمني يف سوريا، بوحشية، بني  بقمع حركة اإلخوان  قام  النظام  أن  وبالرغم من 
من القرن املاضي، مل مينعه ذلك من انتهاج سياسات حمافظة دينية، بتعارض مباشر مع ما يدنَّعيه من طبيعة 
مدنية وعلمانية. فقام النظام ببناء عدد كبري من املساجد، ودعم مدارس الشريعة اإلسالمية، ورفع أجور األئمة 
واملدرسني واخلطباء ورجال الدين السننّة، وذلك باإلضافة إىل الرتويج لإلسالم يف اإلعالم الرمسي، بينما يف نفس 
املتعددة، ولبناء  التيارات اإلسالمية  الوقت، حاول تشجيع بناء مؤسسة دينية إسالمية حمافظة، الستقطاب 

شرعية إسالمية للنظام.
ومنذ عام١٩٧٣، ونتيجة الحتجاج بعض الشخصيات الدينية السنية، كالشيخ حسن حبنتكة، قام حافظ األسد 
بتعديل الدستور، بعد تبنيه من جملس الشعب، وأعلن من خالله أن “دين الرئيس هو اإلسالم”.  وُأبقي على 
هذا البند الدستوري يف الدستور اجلديد، الذي اعتمده نظام بشار األسد يف آذار/مارس ٢٠١٢، وكذلك أضيفت 

عبارة “الشريعة اإلسالمية هي مصدر كل التشريعات”، للتأكيد على العمق اإلسالمي للنظام احلاكم.

تراجع خدمات الدولة أمام انتشار أوسع للمؤسسات الدينية غير العلوية
مع تبين »االقتصاد االجتماعي اجلديد«، وكان الغطاء اإليديولوجي للسياسات النيوليربالية، اليت بدأ باعتمادها 
النظام، منذ عام ٢٠٠٠، عنى ذلك انسحاب الدولة من مرافق أساسية وحياتية، وترافق مع ازدياد كبري لعدد 
اليت سبقت  الفرتة  ففي  فاضحة.  بصورة  للسكان،  املعيشي  املستوى  تدني  وكذلك  الدينية،  الرعاية  مؤسسات 
الثورة، مباشرة، كان يرزح ٣٠،١٪ من السكان حتت خط الفقر، وحواىل املليونني )أي ١١،٤٪( من السكان كانوا 
غري قادرين على تأمني حاجاتهم األساسية. كما أن الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي كان يتناقص، منذ بدايات 
التسعينيات، من القرن املاضي، وهذا ما دفع النظام إىل انتهاج سياسات نيو ليربالية أكثر جرأة، واستكمال 

البحث عن رساميل خاصة.
وكمثال أساسي على هذه السياسات، شهدنا تراجعا كبريا يف القطاع الصحي، أمام ازدياد كبري ملؤسسات الرعاية 
الدينية خاصة. ففي عام ٢٠٠٤، حواىل ٣٠٠ مؤسسة رعائية كانت تعطي أكثر من ٨٤٢ مليون لرية سورية ألكثر 
من 72 ألف عائلة. إحدى أشهر وأهم هذه املؤسسات كانت مجاعة زيد، اليت كانت تربطها عالقات متينة مع 
الربجوازية السنية الدمشقية، ويديرها اإلخوان الرفاعي، الذين وإن كانوا ينتهجون اليوم خطابا مناهضا للنظام، 
فهذا مل مينعهم )ما قبل الثورة( من بناء عالقات متينة ومصاحل مشرتكة بينهم وبني النظام، من خالل متكني 
النظام هلم من السيطرة على اجلوامع اجلديدة على حساب املؤسسات األخرى، بينما حصل الكثري من أعضائهم 
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على مراكز هامة يف املؤسسة الدينية الرمسية. ما أدى بطبيعة احلال إىل تعمنّق دور املؤسسات الدينية، املسيحية 
واإلسالمية، يف اجملتمع السوري.

فلقد مت بناء حواىل 10 آالف جامع، ومئات مدارس الشريعة، وأكثر من ٢٠٠ مؤمتر ديين مت عقدها، يف املراكز 
الثقافية، يف عام ٢٠٠٧. ويف نفس الوقت، قامت قيادات املؤسسات الدينية الرمسية بلعب دور اجملتمع املدني 
السوري، وتأكيد الوالء للنظام، وكانوا، بإيعاز من النظام، ميثلون صورة توافقية وحداثية عن اجملتمع السوري، 
أمام الوفود األجنبية. وتأكيدا هلذين الدور والبعد اإلسالميني، قام بشار األسد، يف ٢٠٠٩، باالجتماع بيوسف 

القرضاوي يف دمشق، ضمن فعاليات مؤمتر الحتاد العلماء املسلمني يف العامل.
ازدادت  بينما  واليسارية،  العلمانية  واألدبية،  الفنية  األعمال  الرقابة على  ازدياد  السياسات مع  وترافقت هذه 
أعداد الكتب الدينية واإلسالمية يف املكتبات، وكذلك متت أسلمة التعليم العالي. وهذا يظهر بشكل صارخ يف 
العلوم اإلنسانية، حيث متت بشكل منهجي اإلشارة إىل الدين يف قراءة الظواهر واملسائل العلمية واالجتماعية 
والثقافية. وقامت احلكومة أيضا بسحب رخصة منظمتني نسويتني يف ٢٠٠٧، استجابة لضغط عدد من املؤسسات 

والشخصيات الدينية. 
فسياسة التقرنّب من املؤسسات الدينية، كانت أحد الروافد األساسية اليت شكلنّت املساحة البديلة من املساحات 
السياسية املدنية، ما أدى إىل إعادة تعريف التعبري السياسي، يف شكل ديين وطائفي. وتأكيدا على ذلك، رأينا 
كيف أن النظام، يف نيسان/أبريل ٢٠١١، ويف حماولة منه الستقطاب األقسام احملافظة يف اجملتمع السوري، قام 
بإقفال الكازينو الوحيد يف البالد، وألغى القرار الذي كان مينع املنقبات من دخول صفوف الدراسة يف اجلامعات.

محاولة إحكام السيطرة على الطائفة العلوية وربطها مباشرة بآل األسد
بينما كان النظام يقوم بتشجيع العالقات االعتمادية، ما بني السننّة واملؤسسات الدينية، عمل على الربط ما بني 
اجلموع العلوية والنظام مباشرة، إن مل نقل بعائلة األسد. فقام النظام باعتماد سياسات خمتلفة، منها ضرب أي 
حالة اعرتاضية على النظام، ضمن العلويني، باإلضافة إىل حماولة حتويل الطائفة العلوية إىل طائفة سياسية، 

مربوطة مباشرة بعائلة األسد.
فقد كان حافظ األسد قد قام، أوال، بالقضاء على أي بديل عسكري حلكمه، كاجلنرال حممد عمران الذي اغتيل 
يف بريوت عام ١٩٧١، والذي كان يتمتع بعالقات جيدة مع الربجوازية السنية الدمشقية. وقام حافظ األسد بسجن 

صالح جديد، منذ استالمه احلكم وحتى عام ١٩٩٣، عام وفاة هذا األخري.
وقام النظام أيضا بتأسيس مؤسسة اإلمام علي املرتضى، يف عام ١٩٨١، اليت كان اهلدف منها استقطاب الطاعة يف 
مجوع العلويني، والزيادة من سلطة مجيل األسد، أخ الرئيس، يف منطقة الالذقية. وكان هدف املؤسسة، حبسب 
تعريف مجيل األسد، هو بناء شخصية علوية. واستخدمت املؤسسة بشكل أساسي من أجل ترشيح شخصيات 
علوية تابعة آلل األسد، مبقابل املرشحني البعثيني اآلخرين. ولكن مل تعش تلك املؤسسة طويال وانتهت يف عام 
١٩٨٣، على إثر انتقادات كبرية من قبل أعضاء من حزب البعث ومن النظام. ومل يسمح بعدها ألي مؤسسة رعائية 
أخرى بالنشوء يف اجملتمع العلوي، خالفا ملا كان يتم يف الطوائف األخرى. فعائلة األسد عمدت حينها إىل الربط 
ما بينها وبني اجلموع العلوية، من خالل العالقات الزبائنية والعائلية. وباإلضافة إىل ذلك مل يسمح النظام بنشوء 
اجمللس العلوي األعلى، على غرار اجمللس الشيعي األعلى، أو اجمللس اإلمساعيلي األعلى، ومل يسمح بأي 
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اشارة رمسية إىل اجملتمع العلوي، وهذا األمر ال يأتي من منطلق “علمانية” النظام، بل من أجل إلغاء إمكانية 
نشوء أي جسم مينع أو حيد من سيطرة آل األسد على الطائفة العلوية. كما عمد النظام إىل تشجيع الوالءات 

ع التفرقة يف ما بني أبنائها. العشائرية يف الطائفة العلوية، ما شجنّ
يف املقابل، فإن ظروف الفقر املدقع اليت عاناها العلويون، بفعل السياسات االقتصادية لنظام األسد، دفعت 
الكثري منهم حنو االلتحاق باجليش، أو باألجهزة األمنية، اليت كانت حتت سيطرة العائلة احلاكمة مباشرة. 

ففي تقرير جملموعة األزمة الدولية )انرتناشيونال كريسيس غروب(:
“بقي الريف العلوي من دون أي إمناء؛ والكثري من السكان التحقوا باجليش؛ لغياب أي بديل اقتصادي فعلي؛ 
وموظفو األجهزة األمنية كانوا ذوي دخل قليل، بينما يعملون لفرتات طويلة. واألفراد حديثو السن من العلويني، 
انتسبوا يف غالبيتهم إىل القوى العسكرية واألمنية، لكون النظام ال يسمح هلم بأي خيار ثاٍن. هذا وإن العلويني 

العاديني نادرا ما استفادوا من الفساد، يف أعلى هرم النظام، وخاصة حتت حكم بشار األسد”.
فهذا الربط، أو إحكام السيطرة على الطائفة العلوية، اختذ شكله الفعلي مبحاولة نظام األسد عسكرة العلويني 
حتت سيطرته، فأصبحت بالتالي الطائفة العلوية خزانا بشريا لنظام حكم حافظ األسد، ومن ثم ابنه بشار، 
وهذا الواقع كان أحد أبرز األمور اليت أسست للبيئة الطائفية الناجتة من الصراع مع النظام األمين لألسد، يف 

الثورة السورية، اليوم.

التمييز والعنصرية تجاه األكراد
قام نظام األسد منذ ١٩٧٠ بزيادة التفرقة والتمييز حبق األكراد، وخلق جو من التفرقة ما بني األكراد والعرب 
واآلشوريني والرتكمان، وخاصة يف الشمال. ففي ظل حكم األسد، جرى اعتبار األكراد، الذين يشكلون أكثر من 
١٠٪ من اجملتمع السوري، مواطنني من الدرجة الثانية، مل يسمح هلم بتعليم لغتهم، وال االحتفال بتقاليدهم، 
وأي حماولة خلرق هذه القوانني قد ُيعاقب عليها ب ١٠ سنوات من السجن. باإلضافة إىل ذلك، مت إفقار املناطق 
الكردية، وأعطيت األراضي إىل مالكني عرب، ومتت السيطرة على آبار البرتول الغنية، يف املناطق الكردية، 

وتركت الطرقات حبالة سيئة ومن دون صيانة.
فما بني العام ١٩٧٢ والعام ١٩٧٧، اعتمدت سياسات شبه عنصرية، يف عدة مناطق كردية. فحواىل 25 ألف 
مزارع عربي، ممنَّن تضررت معظم منازهلم من الفيضان الذي سببه بناء سد الطبقة، أرسلوا إىل اجلزيرة العليا 
وأسكنوا يف بلدات منوذجية وحديثة، موازية للبلدات الكردية املفقرة. ومتتعت هذه القرى والبلدات احلديثة 
باخلدمات اجليدة من مياه وكهرباء ومستشفيات ومدارس وطرقات، وغريها من األمور، بينما البلدات الكردية 
كان ينقصها تقريباً كل شيء. باإلضافة إىل ذلك كانت تعاني اجملتمعات الكردية سياسات متييزية قاسية، 
منها منعهم من التدريس، لكونهم غري عرب، ومت اعتماد سياسات طرد العمال األكراد، وتدمري املنازل، واعتقال 
القيادات السياسية الكردية، وغريها من األمور. وقامت احلكومة السورية أيضا بتغيري امساء املناطق الكردية 

واستخدمت االمساء العربية، ومنعت األهالي من تسجيل ابنائهم وبناتهم، بأمساء كردية.
فسياسة احلزام العربي كانت تهدف فعليا إىل بناء حزام اجتماعي يقفل أو حياصر احلافة الشمالية، واحلافة 
وإعطاؤها  الكردية  األراضي  والعراق. ومتت مصادرة  تركيا  مقابل احلدود مع  الشرقية من اجلزيرة،  الشمالية 
لعرب، وأرسلت العائالت الكردية لتعيش يف الداخل السوري، للسماح للعرب باجمليء، بدال منها. وتدعيما 
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هلذا احلصار العنصري، كان هناك وجود عسكري قوي يف هذه املناطق، وقدمت تسهيالت كبرية وتقدميات سخية 
من قبل الدولة لتشجيع االزدهار االقتصادي يف املناطق العربية.

القرن  من  والتسعينيات  الثمانينيات  بني  ما  عديدة  احتجاجات  ظهرت  السياسات،  هلذه  كنتيجة  وبالطبع، 
املاضي، وخاصة ضمن احتفاالت النريوز، أو ذكرى إحصاء احلسكة الذي مت يف ١٩٦٢، يف غرب سوريا، والذي 
كانت نتيجته منع اجلنسية السورية عن حواىل 150 ألف كردي، ومنعهم هم وأوالدهم وعائالتهم من أي حقوق 

مدنية، مع حماصرتهم يف حالة من الفقر والتمييز. واليوم يقارب عددهم 300 ألف.
خمتلف  إىل  حينها  وانتشرت  القامشلي،  مبدينة  بدأت  اليت  األكراد،  انتفاضة  بقمع  النظام  قام   ،٢٠٠٤ ويف 
املناطق الكردية يف سوريا، يف اجلزيرة، وعفرين، وحلب ودمشق. واستخدم النظام أيضا القبائل العربية لضرب 
احتجاجات األكراد، يف املناطق الشمالية الشرقية، ما زاد من التفرقة ما بني األكراد والعرب. وأكثر من ٢٠٠٠ 

كردي إما ماتوا أو اعتقلوا، بينما مت نفي آخرين غريهم إىل خارج سوريا.
لقد سجل النظام األسدي يف سوريا الكثري من املمارسات الطائفية والعنصرية، وحماوالته املتعددة تقسيم الشعب 
اإلفقار  فسياسات  أساسيا.  تناقضا  الوقت  نفس  يف  محلت  خمتلفة،  واثنيات  طوائف  أساس  على  السوري، 
والتهميش االقتصادي واالجتماعي والسياسي، حلقت جبميع فئات اجملتمع السوري، وخاصة تبعا للسياسات 
االقتصادية النيوليربالية، اليت اتبعها النظام يف بداية القرن الواحد والعشرين، ما أدى بشكل ملحوظ إىل التأثري 
يف ارتباط شخصيات وحركات ومنظمات من خمتلف طوائف الشارع السوري بالثورة على النظام، وذلك لكون 
ما جيمع الشعب السوري مبجمل تالوينه من رفض للنظام ما زال يلعب دورا أساسيا يف بناء خطاب وحدوي، 
ومواجه للطائفية، بات يربز بأحد الشعارات واهلتافات األشهر للثورة السورية، وهو “واحد، واحد، واحد، 

الشعب السوري واحد”.
فالطائفة العلوية مثال مل تكن ختتلف بأي امتيازات اقتصادية عن الطوائف األخرى؛ ولقد كتب حننّا بطاطو، يف 
التسعينيات من القرن املاضي، أن املزارعني العلويني كانوا حيتجون على احلرمان من وسائل الراحة، ومازالوا 
يعتمدون على احلراثة حتى يف ظروف طقس قاسية، بينما حماصيلهم الزراعية كانت ختتفي بسرعة، والكثري 
منهم اضطر إىل البحث عن مصادر رزق بديلة. وجبل العلويني، كان ثاني أفقر املناطق يف سوريا، بعد املناطق 
نتيجة  سوريا،  من  األخرى  املناطق  يف  بكثري  أفضل  يكن  مل  واحلال  األكراد،  يسكنها  اليت  الشرقية  الشمالية 

السياسات النيوليربالية، وتراجع خدمات الدولة وازدياد منسوبات التضخم االقتصادي.

الخاتمة
كما رأينا خالل النص، فإن النظام السوري هو املسؤول األول عن انتشار السياسات الطائفية والعنصرية يف اجملتمع 
السوري. فالنظام األسدي قام، خالل األربعني عاما املاضية، بتبين سياسات تهدف إىل التفرقة ما بني السكان 
على أسس طائفية، واثنية، باإلضافة إىل القمع املمنهج للحركات االعرتاضية واملعارضات اليسارية والعلمانية، مع 
سيطرة شبه كاملة على مفاصل احلركة النقابية وإسكات أصوات االحتجاج االقتصادية والعمالية، اليت تستطيع 
د املواجهة ضد السياسات الطائفية. وكل هذه األمور شجعت صعود خطاب طائفي، مرتافقا مع صعود  أن توحنّ
أكرب للتيارات احملافظة والرجعية، اليت تتبلور اليوم على أشكال احلركات األصولية والطائفية، كجبهة النصرة، 
مثال. ومن هنا فدور اليسار الثوري ال يكون بالتملنّص من االخنراط يف السريورة الثورية، لكونها حتتوي على عناصر 
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رجعية وطائفية، بل بالعكس متاما، فعلى اليسار أن يواجه، ويبنينّ أن مصدر هذه السياسات الطائفية هو النظام 
نفسه، وأن ضرب هذا اخلطاب الطائفي ال ميكن أن يتم إال مع سقوط املرونّج األول للطائفية، وهو النظام، وكذلك 

وعلى نفس القدر من األهمية، بالوقوف حبزم ضد العناصر الطائفية والعنصرية من داخل الثورة السورية.
فتخطي الطائفية، كما يقول أسامة مقدسي، “إذا كان ذلك ممكنا، يتطلب قطعا آخر، ال يقل جذرية، بالنسبة 
للجسم السياسي، عما كان قد مت مع صعود الطائفية، بالنسبة للنظام القديم. إنه يتطلب تعريفاً جديداً للحداثة”.
فالنضال ضد الطائفية، هو جزء ال يتجزأ من النضال ضد النظام القائم، ويتطلب فصال جذريا عن املاضي، وعن 
السياسات الطائفية والعنصرية. وهذا يتطلب باإلضافة إىل مواجهة النظام مواجهة العناصر اليت تسعى من خالهلا 
بعض دول اخلليج العربي إىل قولبة الصراع القائم ضد النظام ليكون صراعا طائفيا، لتنجو هي بدورها من املوجات 
الثورية اليت جتتاح العامل العربي. فالطائفية ميكن حتطيمها إذا فقط عملنا من أجل الدميقراطية الفعلية، والعدالة 

االجتماعية واملساواة، والعلمانية واالستقالل احلقيقي.
إن العلمانية اليت ننادي بها ليست منفصلة عن الصراع من أجل الدميقراطية، واالشرتاكية، ومواجهة االمربيالية. 
فنضالنا من أجل العلمانية هو جزء من نضالنا الثوري لتحرير املعتقد من سيطرة النظام والسلطة، من أجل أن 

يعيش كل منا معتقداته حبرية، ومن دون قمع او اضطهاد.
وكما يقول أحد االشرتاكيني اللبنانيني، يف مقال له عن لبنان، وقوله ينطبق أيضا على الوضع السوري:”فالنضال 
ضد الطائفية، ليس فقط نضااًل من أجل جمتمع متسامح، بل هو يف صلبه صراع طبقي، صراع ضد األفكار املهيمنة 
يف اجملتمع، وثقافة التفرقة والطائفية اليت تبثها األنظمة. وهو نضال املظلومني ضد الظاملني. ولذلك فإن هذا 
الصراع ال ميكن أن ختوضه الربجوازية، بل بالعكس متاما فإن هذا الصراع جيب أن يتم مبواجهة الربجوازية، 
لكونها احملرض األول للطائفية، وهنا أهمية ومركزية الطبقة العاملة، ليس فقط من منحى نظري، بل لكونها 
رافعة أساسية لنضال الشعب اللبناني مبواجهة الطائفية، واالضطهاد واالستغالل. فخط الدفاع األول للمجتمع 

اللبناني مبواجهة الطائفية هو وحدة الطبقة العاملة خارج املنطق الطائفي”.
هكذا يهتف الثوار السوريون:”الشعب السوري واحد”، و”احلرية طائفيت”. وهذا ما جيب أن يكون!
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بسوريا وفي أي مكان آخر:
 ليس ثمة ثورة خالصة، بل ثورة وحسب

27 كانون الثاني  / يناير 2012
بقلم: جوزيف ضاهر

                                         ترجم ه اىل العربية :  وليد ضو 
 

بعد مرور أكثر من عامني على بدء السريورة الثورية، ال تكف وسائل اإلعالم الغربية على ترداد نفس العبارة« 
بعد احللم، حل الكابوس على الشعب يف الشرق األوسط ومشالي أفريقيا، بعد »الربيع العربي«، حل »الربيع 
اإلسالمي«، )الذي نرفضه(. أين ذهبت كل الثورة »اجلميلة« و«النقية« اليت بدأت، واليت لن نتوقف عن تردادها؟
ويتم تصوير الوضع بأنه كارثي: حيث حيكم اإلسالميون تونس ومصر، يف حني من املتوقع نشوب حرب أهلية 
الشعور االنهزامي، ودفع إىل انسحاب  انتشار هذا اخلطاب، عزز من  الدموي.  بني اإلسالميني ونظام األسد 

ناشطني|ات يناضلون|ن من أجل الدميقراطية والعدالة االجتماعية.
وبطريقة خنبوية  املنطقة-  هذه  يف  الشعب  يوصف  الطغاة،  ضد  صراعه  يف  وإصراره  بشجاعته  االحتفال  بعد 
ومضللة- كعاجز أو غري جاهز لتحقيق تغيري جذري. وعاد استخدام املصطلح اإلقصائي »العربي- املسلم« إىل 

الواجهة والذي يصور أن هذه املنطقة غري قادرة بطبيعتها للوصول إىل املثال الدميقراطي.
من  العديد  تقدم  سوريا،  يف  الثورية.  السريورة  من  للحد  مقرتحات  عدة  قدمت  املختلفة،  األوضاع  وحبسب 

احملاوالت لتحقيق هذه األهداف.
الثورية لقد جرى طرح احلل اليمين عدة مرات على طاولة  جنيف 2 حماولة جديدة لـ«لي ذراع« السريورة 
احملادثات. مؤمتر جنيف الثاني، والذي من املتوقع عقده يف شهر متوز املقبل، هو ليس أكثر من حماولة من 
قبل القوى اإلمربيالية الدولية، الواليات املتحدة وأوروبا من جهة وروسيا والصني من جهة أخرى، للحفاظ على 
بنية النظام السوري وسيشمل معه أجزاء من املعارضة السورية )اجمللس الوطين السوري على رأسهم( الذي ال 

ميثل احلركة الشعبية الثورية يف سوريا.
مؤمتر جنيف 2 هو تكرار للمؤمتر األول يف املدينة نفسها خالل شهر حزيران عام 2012 والذي مساه اجلميع 
خطة سالم اقرتحتها منظمة األمم املتحدة من ضمنها ما يسمى بـ«خطة سالم من أجل سوريا« واليت اقرتحها 
املبعوث األممي األخضر االبراهيمي. هذه اخلطة تدعو إىل تشكيل حكومة انتقالية، واليت ستتوىل املسؤولية الكاملة 
عن السلطة التنفيذية حلكم سوريا إىل حني موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2014 حتت رعاية األمم 

املتحدة. خالل هذه الفرتة، سيحتفظ الديكتاتور بشار األسد مبنصبه الرئاسي.
نعم، الشعب السوري غرق بدمائه وصحيح جدا أن الشعب السوري يريد السالم، ولكنه ال يريد سالما بأي مثن 
وبالطبع ال يريد سالما تفرضه القوى اخلارجية باالتفاق مع نظام األسد اإلجرامي وحليفيه النظامني اإليراني 
والروسي إىل جانب جزء من املعارضة السورية االنتهازية، على حساب مصاحل الشعب السوري يف نضاله من 

أجل احلرية والكرامة!
نظمت يف سوريا العديد من التظاهرات املناهضة ملؤمتر جنيف 2، وضد أي اتفاق حيافظ على بنية النظام. ومن 
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الالفتات اليت رفعت خالل تظاهرات يوم اجلمعة 31 أيار يف سوريا ميكن قراءة الشعار التالي: »جنيف 2، 
هناك فارق بني من يناضل من أجل احلرية وبني من يسعى لتحسني شروط العبودية« وهي رسالة تستهدف 

مباشرة أولئك الذين يريدون التفاوض مع النظام.
الشعب يرفض األالعيب اليت ترمي إىل احلفاظ على أساس النظام ويف مناسبات عديدة عرب عن ذلك من خالل 
تظاهرات حاشدة ومن خالل العديد من البيانات واإلعالنات الرافضة القرتاح احلوار مع النظام الذي قدمه 
الرئيس السابق للتحالف الوطين السوري معاذ اخلطيب. خالل تظاهرات 8 شباط، رفعت الفتات تقول: 

»سنفاوض فقط على رحيل النظام«.
هلذا السبب أيضا انتقدنا من البداية هيئة التنسيق الوطنية من أجل الدميقراطية يف حماولتها لعقد اتفاق مع 
أجزاء من النظام، وحتى مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، من أجل ما يسمى احلل السلمي االنتقالي 

والذي، كما بقية احللول، يهدف إىل احلفاظ على بنية النظام.
جنيف 2 وغريها من »احللول« تهدف فقط إىل: منع التغيري اجلذري القاعدي للثوار والثائرات السوريني 
والسوريات واحلد من انتشار رياح الثورة اليت من املمكن أن تتوسع يف كل املنطقة بعد سقوط نظام األسد، 
خاصة يف الدول اجملاورة، كما نرى اليوم يف تركيا، ويف دول اخلليج، ونشوء جبهة مقاومة بهدف حترير كل 

األراضي اليت حيتلها العدو اإلسرائيلي يف فلسطني ويف سوريا.
كثوريني، ال ميكن إال أن نقول أن احلل األكثر سوءا هو احلفاظ على النظام اإلجرامي.

انتهازية االئتالف الوطين هلذا السبب جيب عدم الصمت أمام فشل وانتهازية وبرجوازية االئتالف الوطين 
لقوى الثورة واملعارضة السورية، اجلاهز خليانة الثورة يف سوريا خدمة ملصاحله السياسية والدول األجنبية.

ونظمت عدة مظاهرات ووجهت انتقادات من ضمن احلركة الشعبية ضد اإلئتالف الوطين، ومن بينها مظاهرة 
نظمت مؤخرا يف 4 حزيران إلدانة الفساد يف حي السكري يف مدينة حلب.

ووجه الكثري من االنتقادات لإلئتالف السوري، من بينها البيان الذي أصدرته احلركات الثورية يف سوريا  
والذي وقعته جلان التنسيق احمللية، واهليئة العامة للثورة السورية واحتاد تنسيقيات الثورة السورية واجمللس 
األعلى لقيادة الثورة حيث أشاروا إىل: »أن قوى الثورة السورية املوقعة على هذا البيان لن متنح بعد اليوم أي 
شرعية ثورية جلسم سياسي قد يتحول إىل سرطان يف جسم الثورة لو متت توسعته بشكل خاطئ على أساس 
اعتبارات مريضة بعيدة عن متثيل من ال يزال يضحي منذ انطالق الثورة وحتى اليوم. واعتربوا هذا البيان 

الفرصة األخرية لإلئتالف الوطين قبل أن يقول أهل الثورة من الشعب السوري كلمتهم«.
لالئتالف الوطين لقوى الثورة احلق يف انتقاد وإدانة الدور الدموي الذي تلعبه روسيا وإيران وحزب اهلل يف قتل 
الشعب السوري. وقد أظهر دور حزب اهلل اإلجرامي أن املقاومة ال ميكن أن تقوم على أساس اهلوية الطائفية 

املرتبطة بنظام ديكتاتوري كالنظامني السوري واإليراني.
يف الوقت عينه، على االئتالف الوطين انتقاد الدول واجملموعات اليت تلعب دورا خطريا يف الثورة السورية. 
على سبيل املثال بسبب دعم النظام السعودي والقطري لالئتالف فإنهم ال يدينون أهداف النظامني الرجعيني. 
ما يهدد سلطتهما  إبعاد كل  الثورة إىل حرب طائفية، وذلك من شأنه  يريدان حتويل  والنظامان األخريان 
أيديولوجيا طائفية  تقوم على  اليت  النصرة،  متطرفة كجبهة  فهما ميوالن جمموعات إسالمية  ومصاحلهما. 

ورجعية، وغالبا ما حتاول السطو على الدور الذي تلعبه اجملالس الشعبية، وأحيانا عن طريق القوة.
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مقاومة القوى الرجعية االئتالف الوطين لطاملا دافع عن جبهة النصرة، على الرغم من طبيعتها وسلوكها الذي 
يهدد السريورة الثورية يف سوريا.

واليت  الرقة،  مدينة  ففي  املشابهة هلا.  واجملموعات  النصرة  الشعبية جبهة  القوى  واجهت  عدة حاالت  يف 
حتررت من قوات النظام منذ شهر آذار املاضي، نظمت عدة مظاهرات ضد اإلجراءات االستبدادية اليت اختذتها 

اجلبهة يف املدينة.
منذ بضعة أسابيع، وعقب إعدام ثالثة ضباط يف جيش النظام على يد جبهة النصرة، نظمت جلان التنسيق 
احمللية واملنظمات الشعبية مظاهرات حاشدة  ضد هذا السلوك، وكان اهلتاف األساسي »ال سين وال علوي، 

ثورتنا ثورة مدنية«.
يف الوقت عينه تظاهر الثوار يف كفرنبل ضد أعمال جبهة النصرة، ومحلوا الفتة كتب عليها: »إعدامات يف الرقة، 

وجلد يف سراقب. من منحكم سلطة حكم هذا الشعب؟؟؟!!«
ونظمت العديد من املظاهرات الشعبية احلاشدة  اليت حتدت سلوك جمموعات مشابهة يف حلب، وامليادين يف 
القصري وغريهما من املدن. يف حي هنانو حبلب، نظمت مظاهرة ضد اهليئة الشرعية بسبب سلوكها ضد اجمللس 

احمللي، حيث غالبا ما يتم إرغامه على اختاذ قرارات بقوة السالح.
اهليئة الشرعية يف حلب اعتقلت وال زالت الصحايف شعبان حسن، وقمعت ناشطني آخرين من جلان التنسيق 
كأبو مريم وغريه يف حي بستان القصر وغريه من األحياء. ويف مناسبات عديدة، نظم الثوار مظاهرات ضد األعمال 

اليت تقوم بها اهليئة الشرعية يف حلب.
يف 7 حزيران 2013، وضمن حمافظة حلب، أنزل ناشطون إسالميون يف حي طريق الباب  أعالم الثورة السورية 
وألقوها على األرض، ورفعوا مكانها أعالم جبهة النصرة والدولة اإلسالمية يف العراق والشام. وأعرب الناشطون 

املدنيون عن غضبهم الشديد إزاء هذا العمل.
تتصرف  واليت  املسلحة  اجملموعات  لبعض  اإلجرامي  السلوك  مع  أيضا  تتعامل  الشعبية  اجملالس  أن  كما 

كعصابات.
وجتدر اإلشارة إىل أن جبهة النصرة ال ترتدد يف عقد صفقات مع نظام األسد، فهذا األخري يدفع للجبهة أكثر 
إىل  أنابيب يصالن  النفط من خالل خطي  استمرار ضخ  له  لرية سوري شهريا حتى تضمن  مليون   150 من 
بانياس والالذقية. وشارك مقاتلو جبهة النصرة يف أعمال أخرى، كالقمح والقطع األثرية، والتجهيزات الصناعية 

والتنقيب عن النفط والسيارات وقطع الغيار والنفط اخلام.
هل هذا النموذج هو ما حتتاجه اجلماهري الثورية السورية حتى تتحرر؟ بالتأكيد ال!

كل السلطة للجماهري الثائرة حترير مدينة الرقة أطلق أكثر الطاقات والديناميات داخل اجلماهري الثائرة. املدينة 
يديرها الناس أنفسهم الذين يتولون رعاية كل اخلدمات لسكان املدينة.

وتضاعف عدد املنظمات الشعبية بشكل مضطرد، إذ بلغت 42 حركة اجتماعية )مسجلة رمسيا حتى نهاية 
شهر أيار يف املدينة منذ حترير املدينة يف شهر آذار(، وكما رأينا أعاله، نظمت هذه احلركات الشعبية العديد من 
الفعاليات مثل »علم الثورة ميثلين« حيث طلي علم الثورة على جدران املدينة ملعارضة محلة اإلسالميني لفرض 
العلم اإلسالمي األسود. على املستوى الثقايف، عرضت مسرخية تسخر من نظام األسد يف وسط املدينة، ويف بداية 

شهر حزيران، نظمت املنظمات الشعبية معرضا للحرف اليدوية والفنون.
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يف حلب، عقد االجتماع األول الئتالف شباب الثورة يف سوريا  يف بداية شهر حزيران. وضم االجتماع جمموعة 
واسعة من الناشطني واللجان والتنسيقيات، اليت لعبت دورا بارزا منذ اندالع الثورة يف سوريا. واعترب املؤمتر 

خطوة أساسية لتمثيل الشباب الثائر من كل أطيافه.
املقاومة الشعبية والتنظيم الذاتي ضمن اجملتمع السوري يظهر الطابع الثوري للحركة املناضلة من أجل احلرية 
والكرامة. كل التدخالت اخلارجية، سواء من إيران وروسيا وحزب اهلل من جهة ومن السعودية وقطر والغرب 

من جهة أخرى، مل تستطع تغيري هذا الواقع حتى اليوم.
اجلماهري الثورية، اليت تستبدهلا وسائل اإلعالم بصورة السلفي وتركز عليه بالتالي، ستستمر يف نضاهلا حتى 

إسقاط النظام وحتقيق أهداف الثورة.
املقاومة الشعبية املسلحة استعمال السالح الكيمائي ضد الثوار واملدنيني يظهر مرة أخى مدى وحشية النظام 
السوري، وسلبية القوى العظمى اليت على الرغم من إدانتها اللفظية هلذه األعمال فإنها لن تقدم وسائل املقاومة 
للجيش السوري احلر الذي يفتقر إىل كل شيء، يف حني يتوفر للقوى الرجعية متويال هائال تقدمه السعودية 
ودول اخلليج اليت تريد حتويل الثورة الشعبية إىل حرب طائفية ملنع رياح الثورة من الوصول إليها. االنتصار 
العسكري البحت هو أمر صعب، بفعل بنية جيش النظام السوري، املبين على أسس طائفية، وزبائنية وعلى 
التحالفات العشائرية والقبلية واحملسبوية يف وقت يفرض سلطته القامعة داخل القوات املسلحة، األمر الذي 
وإيران.  روسيا  تقدمه  الذي  واملالي  اللوجسيت  الدعم  وبسبب  واسعة،  انشقاقات  الصعب حصول  من  جيعل 
لذلك ينبغي احلفاظ على ضرورة اجلمع بني املقاومة الشعبية املسلحة واحلركات »السلمية« واملدنية )اإلضراب 
وخمتلف األنواع األخرى من املواجهة( اليت تسمح يف إسقاط النظام. هذه هي الطريقة اليت من شأنها املساعدة 
يف ردم التفاوت احلالي الذي هو لصاحل النظام وبالتالي زعزعة استقراره أكثر فأكثر. عدم التوازن مع النظام 
القوى الدميقراطية يف اجليش السوري احلر بدعم  التغلب عليه عسكريا طاملا ال حتظى  سيكون من الصعب 

لوجسيت ومادي.
دورنا كثوريني دور الثوريني هو الوقوف إىل جانب نضال املنظمات الشعبية املناضلة من أجل احلرية والكرامة 
القوى  مواجهة  الوقت عينه  تقدمية، ويف  أهداف  الشعبية حنو حتقيق  أكرب قدر ممكن من احلركة  وجتذير 

الرجعية واالنتهازية اليت تتعارض مع مصاحل الطبقة الشعبية.
يف هذا اإلطار، رفعت الفتة يف محص تعكس جيدا هذا األمر: »الثورة مستمرة ضد النظام وضد املعارضة العميلة 

الرخيصة«.
اليوم العاملي للتضامن مع ثورة الشعب السوري من أجل الكرامة واحلرية والذي نظم يف 40 بلدا يف العامل، ومن 

بينها سوريا، وهضبة اجلوالن احملتل، وفلسطني، هي مثال حقيقي هلذا الدعم العاملي املطلوب.
حنن ال ننكر الصعوبات يف سوريا- وهي كثرية- ولكن علينا أن حنسن اختاذ املوقف خالل السريورة اجلارية- 
غري املنتهية كما يدعي البعض- وان نناضل من أجل حتقيق ما روجت له الثورة منذ البداية: احلرية والكرامة.

وكما قال برتولد برخيت: »من يناضل رمبا خيسر، ومن مل يناضل فهو خاسر بكل األحوال«.
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سوريا: »مؤتمر جنيف هو بالمقام األول تهديد لمصالح الشعب الثوري«.
السبت 15 حزيران )يونيو( 2013

بقلم: جوزيف ضاهر
حاوره لطفي شوقي، تعريب املناضل-ة

مقابلة مع جوزف ضاهر العضو بتيار اليسار الثوري يف سوريا ومبنظمة SolidaritéS يف سويسرا   
)حيث يقيم حاليا(. 

أعلن نظام األسد مشاركته يف املؤمتر الدولي الثاني جبنيف، وكذلك فعل قسم من املعارضة. ماذا ُينتظر من ذلك 
املؤمتر؟

هذا املؤمتر هو أوال تهديد ملصاحل الشعب الثوري. فهو ليس إال تكرارا جلنيف األول املنظم يف يونيو 2012 
وحماولة أخرى من القوى االمربيالية والواليات املتحدة األمريكية وأوربا من جهة، وروسيا والصني من جهة 
أخرى، لإلبقاء على بنية النظام بدمج قطاعات من املعارضة فيها )مبقدمتها اجمللس الوطين السوري( ال متثل 

احلركة الشعبية.
نعم، سال دم الشعب السوري كثريا جدا، وهو يتوق إىل السلم، لكن ليس أي سلم، وبوجه خاص يرفض سلما 
تقرره قوى أجنبية باتفاق من النظام اجملرم، وحلفائه األوفياء، إيران وروسيا، وقسم من املعارضة االنتهازية، 

على حساب مصاحل الشعب السوري املناضل !
إن هدف جنيف 2 و«حلول« أخرى سد طريق تغيري جذري من حتت ووقف ريح احلرية اليت قد تهب مع 
سقوط النظام على ملكيات اخلليج وتفتح مقاومات جديدة يف األراضي احملتلة السورية والفلسطينية. إن مؤمتر 

جنيف يرتئي أسوأ احللول: احلفاظ على هذا النظام اجملرم.
هل ميثل التدخل العسكري الكثيف حلزب اهلل مقدمة لتعميم الصراع باملنطقة؟

ليس الدعم العسكري من حزب اهلل جديدا. لكن مشاركته إىل جانب اجليش السوري يف اجلرائم اليومية ضد 
السكان اختذ اليوم وجهة كثيفة ومباشرة. االمتداد اإلقليمي للنزاع يتطور منذ بداية السريورة الثورية ألن النظام 

يستعمل حلفاءه يف العراق وإيران ولبنان.
وباملوازاة تسلل املقاتلون اجلهاديون إىل سوريا، لكن عددهم النسيب يظل قليال جدا، ال أكثر من 10 باملائة من 

املقاتلني. وهذه التدخالت املختلفة ال تنال شيئا من الطابع الشعيب والثوري للحركة املسلحة والسلمية.
يبدو أن استعمال السالح الكيماوي يصعب انتصارا عسكريا صرفا. كيف تواجه املقاومات املسلحة والسلمية عدم 

تكافؤ الوسائل هذا؟
إن استعمال السالح الكيماوي ضد الثوريني والسكان يربز مرة أخرى همجية النظام وسلبية القوى العظمى اليت 
متتنع، رغم تنديدها الكالمي بأفعال النظام، عن مد اجليش السوري احلر بوسائل املقاومة فيما هو يعاني نقصا 
يف كل شيء، بينما حتظى القوات الرجعية اإلسالمية بتمويل كثيف بالبرتودوالر من العربية السعودية ودول 

اخلليج.
بات النصر العسكري الصرف صعبا بفعل بنية جيش النظام ذاتها – القائمة على حتالفات طائفية وزبونية 
اإليراني  املادي  والدعم  كثيفة،  انشقاقات  يعيق  املسلحة  القوات  داخل  وتوتاليتاري  قمعي  ونظام  وقبلية- 
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والروسي الكثيف. حنن يف تيار اليسار الثوري نساند اجلمع بني املقاومة الشعبية املسلحة واملقاومة »السلمية« 
او املدنية )إضرابات وأشكال نضال أخرى( تتيح إسقاط النظام.

لكن يصعب مع ذلك جتاوز التكافؤ الوسائل طاملا ال حتظى القوات الشعبية والدميقراطية للجيش السوري احلر 
بدعم مادي ومالي.

ما هي الصالت بني التنسيقيات اليت ختوض النضال املدني والنضال املسلح؟ هل مثة حالة ازدواجية سلطة 
ترابية بالنظر إىل وجود مناطق حمررة؟

التنسيق بني النضال السياسي املدني والكفاح املسلح قائم باملناطق احملررة، وكذا يف املناطق اليت يتحكم بها 
النظام لكن على حنو أصعب طبعا. مثة وضع ازدواجية سلطة باملناطق احملررة حيث تتكلف اللجان يف القرى 

واألحياء واملدن واملناطق باخلدمات للسكان.
ترافق الدمار الكثيف يف تلك املناطق، نتيجة القصف املستمر، وتدمري البنيات التحتية وكل مظاهر احلياة 

االجتماعية، بتزايد عدد اجملالس املدنية واحمللية اليت تسعى إىل تدبري شؤون حياة املواطنني اليومية.
ومل تكف جتارب التسيري الذاتي لدى اجلماهري عن التطور. إنها العمود الفقري للحركة و للمقاومة الشعبية.

هل مثة إعادة تنظيم أوعناصر دالة عن الطابع الدميقراطي واالجتماعي للثورة؟ ما محولة شعار«السلطة والثروة 
للشعب«؟

أكثر األمثلة إقناع مدينة الرقة احملررة يف مارس األخري. مذاك شهدت أكثر من 46 حركة اجتماعية. نظمت 
بها محالت من قبل املنظمات الشعبية. ومرارا تواجهت تلك القوات الشعبية مع القوات الرجعية. كما رفضت 
اجلماهري الشعبية تلك اجملموعات والسلوكات يف حلب و ميادين والقصري ومدن أخرى . وتتصدى لسلوكات 

إجرامية ولصوصية جملموعات مسلحة تتصرف كعصابات.
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سوريا: سالحكم يقود إلى جنيف، النصر تخلقه الثورة
اخلميس 27 حزيران )يونيو( 2013

 بقلم: جوزف ضاهر
ترمجه / إىل العربية :  وليد ضو

كانت املسألة السورية على رأس جدول املناقشات يف قمة جمموعة الثمانية يف إيرلندا الشمالية، ويف    
مؤمتر الدوحة الذي مجع من يسمون بـ«أصدقاء« سوريا، ومن ضمنهم الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا. 

 يف مؤمتر الدوحة، أعلنت العديد من الدول عن استعدادها لتكثيف املساعدات للثوار يف حماولة منها إلعادة 
التوازن إىل ميزان القوة لصاحل الثوار السوريني وذلك قبل عقد مؤمتر »السالم« يف جنيف. »انتصارات« وتقدم 
أنها ستخسر  تعتقد  اليت  الغربية ودول اخلليج  القوى  أثار خماوف  العسكري  الصعيد  السوري على  النظام 
الفرصة لفرض شروطها خالل التسوية اليت حُيَضر هلا يف املستقبل. ولذلك أرسلت شحنة األسلحة إىل اجليش 

السوري احلر. 
 ومع ذلك، ال تزال القوى الغربية ترفض تقديم األسلحة. وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس أعلن بوضوح أن 

فرنسا ال ترغب يف تزويد الثوار بأسلحة ألن ذلك من شأنه أن »يسبب نتائجا عكسية« الحقا على باريس. 
األسلحة  من  كميات  اخلارج  من   2013 21 حزيران  اجلمعة  يوم  تلقيه  عن  احلر  السوري  اجليش  وأكد 
»احلديثة« اليت ميكن »أن تغري مسار املعركة«، مبا يف ذلك أسلحة مضادة للطائرات ومضادة للمدرعات. وطالب 
الثوار بأسلحة ثقيلة حلماية املناطق من القصف ومن هجمات النظام. املساعدة العسكرية األخرية أتت بشكل 

رئيسي من السعودية وقطر.
تسليم شحنة األسلحة هذه مل تغري من أهداف القوى الدولية الكربى اليت أكدت عليها خالل قمة جمموعة 
الدول الثمانية ويف مؤمتر الدوحة. وقال وزير خارجية الواليات املتحدة جون كريي أن الثوار حيتاجون إىل دعم 
أكرب من أجل »الذهاب إىل جنيف« وتغيري »اخللل يف ميزان القوى على أرض املعركة«. يف كل األحوال، انتصار 
الثورة الشعبية يف سوريا مل يكن ولن يكون جزءا من أجندة القوى العظمى، ولكن القوى الغربية واخلليجية 
تهتم حصرا مبصاحلها هي. اجلماهري الثورية يف سوريا على بينة من هذه اللعبة، كما قرأنا على الالفتات 
اليت رفعت يف كفرنبل، خالل تظاهرة يوم اجلمعة 21 حزيران 2013: »أوباما أنت ترسل »أسلحة« ليستمر 

النزاع؟! أعطنا األسلحة حتى تفوز ثورتنا مرة واحدة وإىل األبد!«
ومل تتوقف الدعوات لتنظيم مؤمتر »سالم« لسوريا، مسي جنيف 2، يف حني كان الغرب وروسيا يعلن عن 
رغبتهم بالوصول إىل اتفاق يقوم على تشكيل حكومة انتقالية بـ«الرتاضي« بني املعارضة والنظام. والفرق الوحيد 
بني موقف احلكومات الغربية ودول اخلليج من جهة، وإيران وروسيا والصني من جهة أخرى يقوم على معرفة 
مصري الديكتاتور بشار األسد. روسيا تريد احملافظة عليه، يف حني تريد القوى الغربية زعيما جديدا، خيدم 

مصاحلها أكثر من بشار األسد.
وأعرب زعماء جمموعة الدول الثمانية عن »قلقهم الشديد« من »التهديد املتزايد لإلرهاب والتطرف يف سوريا«، 
وتباكوا على »الطبيعة الطائفية للنزاع« يف البالد. هذه التصرحيات تتجاهل متاما صمود اجلماهري الثائرة اليت 
ال تزال تعارض الطائفية، اليت تعززت بفعل أعمال النظام وبعض فصائل املعارضة بدعم من دول اخلليج، إىل 
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جانب اجلماعات اليت تقوم بأعمال إرهابية كجبهة النصرة. ويف كثري من املناطق احملررة يف سوريا، نظمت 
العديد من االعتصامات املناهضة العتداءات وتصرفات جبهة النصرة واجملموعات املشابهة هلا.

جمموعة الدول الثمانية )اليت تضم الواليات املتحدة وروسيا وكندا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا(، 
جنيف  يف  املستقبل  يف  لـ«السالم«  مؤمتر  يف  مشرتك«  بالتزام  »تتعهد  بأن  واملعارضة  السوري  النظام  طالبت 
»لتدمري وطرد كل املنظمات واألفراد املرتبطني بالقاعدة وغريها من املنظمات املشاركة يف اإلرهاب«. الطريقة 
الوحيدة لوقف اإلرهاب والستعمال الطائفية سواء من قبل النظام أو من مجاعات مرتبطة بتنظيم القاعدة هو 
يف استمرار الثورة حتى سقوط النظام وانتصار اجلماهري وحتقيق أهداف الثورة: احلرية والعدالة االجتماعية. 
الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه الصعوبات هو من خالل تعزيز التنظيم الذاتي للطبقات الشعبية، وليس من 
خالل االتفاقات املربمة بني القوى اإلمربيالية والنظام اإلجرامي واجلانب االنتهازي من املعارضة السورية على 
حساب اجلماهري الثورية. ففي املناطق احملررة يف سوريا، اليت ختلصت من النظام، نشهد تزايد املعارضة 
أن اإلطاحة  الواضح  األمر ليس ميكانيكيا، ولكن من  املماثلة هلا. هذا  الرجعية  النصرة واجلماعات  جلبهة 
بالنظام والتعزيز الذاتي للجماهري هو الطريق الفضلى لبناء جمتمع قائم عل احلرية والكرامة اليت ميكن أن 

تتعارض مع اجملموعات املتسلطة والرجعية.
شحنة األسلحة األخرية، اليت ال تزال بكمية قليلة، ال تسمح بأي حال من األحوال بانتصار الثورة السورية، 
ولكنها تنحصر يف تعديل ميزان القوى، وهذه الشحنة هي أقل بكثري من كميات األسلحة اليت تقدمها إيران 

وروسيا إىل النظام اإلجرامي ولكن تهدف إىل بقاء الثوار ودفعهم إىل قبول اتفاق مع النظام.
ومن شأن االتفاق مع النظام السوري أن ينهي السريورة الثورية يف سوريا وهزميتها بالتالي، وهلذا السبب إن 
البديل الوحيد لسوريا دميقراطية واشرتاكية ومستقلة هو باستمرار الثورة الشعبية بأشكاهلا السلمية والعسكرية، 
وبدعم من املنظمات التقدمية وأصحاب الضمائر احلية يف العامل، وأن تسلم احلكومات الغربية وغريها األسلحة، 
من دون شروط سياسية، إىل أجزاء من اجليش السوري احلر، اليت ختدم أهداف الثورة واملكلفة من اجلماهري 

للدفاع عن الثورة.
النصر للثورة الشعبية يف سوريا واجملد لشهدائنا!
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سوريا: المسألة الكردية، اإلسالميون والجيش السوري الحر
االربعاء 24 متوز )يوليو( 2013

بقلم: جوزف ضاهر
ترمجه  اىل العربية :  وليد ضو

شهدت األيام القليلة املاضية اشتدادا يف املعارك بني اجملموعات الكردية من خالل جلان محاية الشعب    
الكردي )اجلناح املسلح حلزب االحتاد الدميقراطي، الفرع السوري حلزب العمال الكردستاني( واجملموعات 
اإلسالمية من خالل جبهة النصرة والدولة االسالمية يف العراق والشام يف مشال شرقي سوريا، حيث يشكل 
بني سوريا  عبور  نقطة  وهي  بالنفط  من سوريا  الغنية  االسرتاتيجية  املنطقة  هذه  السكان. يف  أغلبية  األكراد 
وتركيا، حيث متر خمتلف أنواع السلع، باإلضافة إىل مرور الناس واألسلحة. انسحبت قوات األسد منذ سنة، 
يف 19 متوز 2012، من تسع مدن ذات أغلبية كردية. حزب االحتاد الدميقراطي يسيطر على أغلب املناطق 
الكردية خارج مدينة القامشلي اليت يسيطر عليها النظام وبعض املدن املختلطة يف حمافظيت احلسكة وحلب.

وتنقسم الكتائب املسلحة يف اجليش السوري احلر يف هذه املعارك حبسب انتماءاتها والديناميات احمللية. 
بعضها يقاتل إىل جانب اإلسالميني وبعضها اآلخر انضمت إىل الكتائب الكردية وشجبت االنتهاكات اليت 

ترتكبها اجملموعات اإلسالمية ضد السكان احملليني: العرب واألكراد وغريهم.
يف حمافظة الرقة، شهدت مدينة تل األبيض تشكيل كتيبة »شريكو األيوبي« اليت انضمت إىل لواء اجلبهة 
الكردية. وأصدرت بيانا تدين فيه األعمال الوحشية  اليت ترتكبها اجملموعات اإلسالمية وحماوالتها لتقسيم 

الشعب السوري على أساس عرقي وطائفي.
ودعت القيادة العليا للجيش السوري احلر واملعارضة السورية جمموعات اجليش السوري احلر إىل عدم االجنرار 
إىل معارك جانبية. ففي بيان مشرتك، صدر يف 18 متوز، أعلنوا إدانتهم للقتال بني »اإلخوة« وإىل عدم الوقوع 

يف فخ الصراعات الداخلية اليت يغذيها نظام بشار األسد اإلجرامي.
وبعد بضعة أيام، قال اجلنرال سليم إدريس، رئيس هيئة األركان يف اجليش السوري احلر يف اسطنبول أن 
املعارضة لن تعرتف أبدا بدولة كردية يف مشال سوريا- متهما حزب االحتاد الدميقراطي بأنه يريد حتقيق 

ذلك- وشدد أن اجليش السوري احلر سيقاتل كل جمموعة تريد تقسيم سوريا.
السوري احلر واجملموعات اإلسالمية مثل جبهة  للجيش  التابعة  التوترات بني اجملموعات  أن  ننسى  وال 
النصرة والدولة اإلسالمية يف العراق والشام، تكثفت خالل األشهر القليلة املاضية. واألخريان متهمان باغتيال 

أعضاء يف اجليش السوري احلر، منهم فادي القش، قائد كتيبة تابعة للجيش السوري احلر، وشقيقيه.
كما طردت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام اجليش السوري احلر من املناطق احملررة وأعلنت تأسيس إمارات 
إسالمية يف املناطق اخلاضعة لسيطرتها، يف وقت ترفض القتال على اجلبهات األمامية يف حلب ومحص وخان 

العسل.
السوري احلر  أعضاء اجليش  والشام أمساء  العراق  اإلسالمية يف  الدولة  قائد  التونسي،  أسامة  أبو  نشر  وقد 
»املطلوبني« على أبواب املساجد يف دانا ودار عزة، وعلى معرب باب اهلوا على احلدود مع تركيا. وأمر التونسي 
كل عناصر اجليش السوري احلر يف املناطق اخلاضعة لسيطرته إعالن الوالء للدولة اإلسالمية ويسلموا أسلحتهم.
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وتتزايد املظاهرات الشعبية يف املدن احملررة ضد اجملموعات اإلسالمية الرجعية وتصرفاتها االستبدادية، كما 
حصل يف دانا حيث للدولة االسالمية يف العراق والشام وجود ، أو من خالل مظاهرات واعتصامات واسعة 

النطاق من تنظيم جلان التنسيق احمللية  يف 19 متوز.
وبالعودة إىل مشال شرقي سوريا، مل يرتدد اإلسالميون يف املناطق اخلاضعة لسيطرتهم عن فرض تفسريهم 
الرجعي للدين اإلسالمي، مثل فرض »الصيام« خالل شهر رمضان، وهددوا النساء اللواتي ال يضعن حجابا، 
دون أن يراعوا التعدد الثقايف للمجتمعات احمللية. ومتارس اجملموعات اإلسالمية االعتقال حبق املدنيني، 

وخاصة األكراد منهم حيث اعتقلت يف 18 متوز 19 طالبا كرديا.
هذه اإلجراءات باإلضافة إىل االستبداد تدفع السكان احملليني إىل تنظيم أنفسهم ضد وجود هذه اجملموعات.
وتسارعت األحداث بعد هجوم أعضاء يف جبهة النصرة يف 16 متوز على دورية ملقاتلني أكراد مبدينة رأس 

العني.
رد اجملموعات املسلحة التابعة للجان محاية الشعب الكردي مل يتأخر وحتررت العديد من املدن يف تلك 

املنطقة من القوى اإلسالمية بعد قتال عنيف ودموي مسببا مقتل أكثر من 50 شخص.
وخسرت اجلماعات اإلسالمية سيطرتها على مدينة رأس العني يف حمافظة احلسكة واليت هي نقطة عبور 
أساسية إىل تركيا، لصاحل جلان محاية الشعب الكردي. لكن اجملموعات اإلسالمية مل ترتدد يف قصف املدينة 

عشوائيا بقذائف اهلاون، مسببة نزوح مجاعي خاصة لسكان بعض األحياء.
وال زالت االشتباكات، مستمرة يف وقت كتابة هذا املقال، تتصاعد حدتها يف شرق مدينة القامشلي، حيث 
العديد من آبار النفط األمر الذي يزيد من أهميتها. واستفادت اجملموعات اإلسالمية من عائدات حقول النفط 
القتال بني جلان محاية الشعب الكردي واجملموعات  املوجودة هناك، الذي تبيعه لنظام األسد. ويستمر 

اإلسالمية بهدف السيطرة على حقول النفط.
يف األيام األخرية، ازدادت االشتباكات يف مدينة تل أبيض، املدينة املهمة الواقعة على احلدود الرتكية- 

السورية، عقب اعتقال اجملموعات اإلسالمية مئات من املدنيني األكراد.
واقرتح حزب االحتاد الدميقراطي إنشاء جملس مستقل مؤقت إلدارة كردستان الغربية )مشال شرقي سوريا( 
حتى جالء األمور يف سوريا لالستجابة حلاجات السكان، وحتسني االقتصاد والتعامل مع هجمات قوات 
األسد واإلسالميني واجليش الرتكي. واخلطة اقرتحت تشكيل إدارة مؤقتة ملدة ثالثة أشهر، وتنظيم استفتاء 
تعرض على  املبادرة مل  ولكن هذه  أشهر،  تشريعية يف غضون ستة  انتخابات  وإجراء  على مشروع دستور 
اجلهات الفاعلة األخرى على الساحة الكردية وال حتظى بإمجاع هذه القوى. وحتل اإلدارة املؤقتة مكان 
اجمللس األعلى الكردي، الذي كان من املفرتض به العمل مع خمتلف األطراف الكردية يف املناطق اخلاضعة 
اجمللس  االنتخابات.  وتنظيم  برزاني  مسعود  مبقرتحات  والعمل  للخالفات  حد  لوضع  وذلك  لسيطرته، 
الشعيب لغربي كردستان نشر بالفعل مسودة الدستور على االنرتنت. وكان اجمللس األعلى الكردي، الذي كان 
من املفرتض به تشكيل إدارة مشرتكة للمناطق الكريدة مع حزب االحتاد الدميقراطي واجملموعات املختلفة 

املكونة للمجلس الوطين الكردي، قد فشل وسبب بذلك وقوع اشتباكات بني جمموعات كردية خمتلفة.
وال تزال العديد من القضايا عالقة قبل التوصل إىل اتفاق بشأنها، منها تقاسم السلطة السياسية والسيطرة 
على القوات املسلحة يف املنطقة، كما تقرتح اخلطة أن تتوىل جلان محاية الشعب الكردي تأمني األمن وأن 
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تستوعب يف صفوفها العناصر املسلحة األخرى، وهو اقرتاح رفضته بقية اجملموعات.
ورفض اجمللس الوطين الكردي، الذي يضم مكونات سياسية كردية خمتلفة ويتأثر بسياسة مسعود برزاني، أن 
يقرر فصيل كردي واحد مستقبل الشعب الكردي دون استشارة بقية الشركاء األكراد معيدا التذكري بأهمية وحدة 

األكراد يف هذه املرحلة.
وشدد اجمللس الوطين الكردي على أهمية التعاون والتفاهم مع القوى الثورية واملعارضة الوطنية. وهذا يعين عدم 

إغالق الباب أمام أي مبادرة مماثلة ميكن أن حتقق مصاحل الشعب الكردي يف سوريا.
ومن املفيد التذكري أن حزب االحتاد الدميقراطي تعارضه جمموعات متزايدة من الشعب الكردي يف سوريا  باإلضافة 
إىل الناشطني األكراد املؤيدين للثورة بسبب سياسته االستبدادية وتعاونه مع نظام األسد يف أوقات معينة. والتقى 
ممثلون عن حزب االحتاد الدميقراطي بشار األسد قبل عدة أسابيع، حيث وافق على االعرتاف باحلكم الذاتي 
لألكراد على مساحة تغطي سبع مناطق هي احلسكة ورأس العني وعفرين والدرباسية وعني العرب والقامشلي. 
وتعاون حزب االحتاد الدميقراطي يف بعض املناسبات مع نظام األسد يف عدة أمور، وهو ال يزال عضوا يف هيئة 
التنسيق الوطنية لقوى التغيري الدميقراطي يف سوريا ومن أعضائه البارزين هيثم املناع، الذي دعا منذ بداية الثورة 
إىل حوار مع أطراف من النظام من الذين مل تتلطخ أيديهم بدماء السوريني، من مثل، نائب الرئيس فاروق الشرع.
وعلى الرغم من ذلك، أعلن حزب االحتاد الدميقراطي وكرر أن احلزب واألكراد يشكلون جزءا من الثورة الشعبية 
السورية، ولكنهم يريدون من املعارضة واجليش السوري احلر أن يأخذوا بعني االعتبار مطالب الشعب الكردي 
وأن يدينوا كل األفعال واالعتداءات اليت ترتكبها اجملموعات االسالمية ضدهم )أنقر|ي هنا ملشاهدة هذه املقابلة 
مع ممثل حلزب العمال الكردستاني (. واجمللس الوطين السوري رفض يف املاضي إدانة أعمال جبهة النصرة، ال 

بل دافع عنها من خالل جورج صربا وعن أيديولوجيتها الطائفية والرجعية.
ولكن إطالق محلة »كردستان الغربية ألبنائها« من قبل حزب االحتاد الدميقراطي لصد اهلجمات اليت تشنها 
اجلماعات اإلسالمية على املدن ذات الغالبية الكردية خففت من االنتقادات ضد حزب االحتاد ودعمتها جمموعات 

كردية أخرى وشاركت يف هذه احلملة، مؤكدين على ضرورة العمل مع حزب االحتاد الدميقراطي.
ومل تتأخر تركيا يف التعليق على االشتباكات الدائرة بالقرب من حدودها فحذر وزير اخلارجية الرتكي أمحد داوود 
أوغلو من موضوع حصول األكراد يف سوريا على حكم ذاتي، الذي من شأنه أن يشجع أكراد تركيا على املطالبة 
باملثل. وقد قمعت الشرطة الرتكية مظاهرة كردية يف جنوب تركيا  كان املشاركون فيها حيتفلون بتحرير عددا من 
املدن الكردية يف سوريا من اإلسالميني. يف الوقت الذي تدعم تركيا جزءا من املعارضة السورية، وعلى رأسهم القوى 

اإلسالمية والقوى الربجوازية االنتهازية. 
كيساري أنتمي إىل تيار اليسار الثوري يف سوريا، أجدد تأكيد التزامي ودعمي حلق الشعب الكردي بتقرير مصريه 
يف سوريا وغريها، هذا الشعب الذي عانى طويال من القمع والتمييز على يد مجيع األنظمة يف املنطقة. دعمهم 
يف حقهم بتقرير مصريهم ال مينعين من التعبري عن الرغبة يف أن يكونوا شركاء كاملني يف املعركة ضد نظام األسد 
اإلجرامي، وهم كانوا جزءا من هذه املعركة منذ البداية، وضد اجملموعات الرجعية اإلسالمية، وشركاء يف بناء 

سوريا الدميقراطية، واالشرتاكية والعلمانية.
كما أدين سلوك اجملموعات اإلسالمية الرجعية وغريها، وحماوالتهم العنصرية والطائفية لتقسيم الشعب السوري. 
كما أن رفض بعض املعارضة السورية، ومن ضمنها اجمللس الوطين السوري، االعرتاف حبقوق الشعب الكردي 
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يف سوريا هو أمر غري مقبول ويشكل امتدادا للسياسات القومية اليت انتهجها النظام السوري خالل السنوات 
األربعني املاضية .

وحدة واستقالل الطبقات الشعبية دون متييز إثين أو طائفي وغريهما يف سوريا وغريها هو السبيل الوحيد من 
أجل حتقيق التحرر والتحرير.

عاشت الثورة السورية وعاشت الشعوب احلرة يف سوريا!
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الشعب السوري لن يركع!
 ٢٦ أب  / أغسطس 2013

 بقلم: جوزف ضاهر
ترمجه اىل العربية :  وليد ضو

   
النظام يستمر في حربه ضد الشعب    

 يواصل النظام الديكتاتوري سياسته اإلجرامية واجملازر الواسعة النطاق ضد الشعب السوري. واملثال األخري عن 
هذه اهلجمة األخرية كان يف 21 آب 2013، حني هاجم النظام السوري باألسلحة الكيماوية والغازات السامة 
منطقة الغوطة الشرقية، وهي ضاحية من ضواحي دمشق، مسببا مقتل أكثر من ألف شخص بينهم عدد كبري من 
النساء واألطفال. منظمة أطباء بال حدود أصدرت بيانا قالت فيه أن املستشفيات اليت تدعمها يف سوريا عاجلت 
أكثر من 3600 مريضا الذين يعانون من »أعراض تسمم يف اجلهاز العصيب، وقد لقي 355 منهم حتفهم. 
وقالت أن املرضى الذين وصلوا إىل ثالث مستشفيات يف حمافظة دمشق بتاريخ 21 آب- يف وقت يشري الثوار 
إىل أن هجمات كيميائية قد شنت ضدهم. وقدم بيان املنظمة املزيد من األدلة على استخدام األسلحة الكيميائية. 
 هذه اجملزرة اجلديدة، وقد سبقها العديد من اجملازر، وقعت ضمن إطار هجوم واسع النطاق ضد أحد أهم معاقل 
الثورة. يف بداية شهر آب، ارتكبت قوات النظام السوري جمزرة سابقة يف املنطقة عينها حيث قتلت أكثر من 

مئة شخص وجرحت أكثر من 1000 شخص. 
الدولي «  »اجملتمع  تقاعس  ولشجب  إلدانتها  الشعبية عقب حصول اجملزرة  املظاهرات  من  العديد   وخرجت 
وخطوطه احلمراء، اليت لطاملا انتهكها النظام. املظاهرات عمت خمتلف أحناء البالد يف اليوم التالي حلصول 
اجملزرة. يف اجلمعة 23 أغسطس/آب، وهو اليوم املعتاد خلروج املظاهرات الشعبية يف سوريا، حيث مسيت 
»اإلرهابي بشار يقتل املدنيني بالكيماوي والعامل يتفرج«. ورفعت الفتات ساخرة يف من تقاعس اجملتمع الدولي 
مجيع املظاهرات. وكتب الثوار على اجلدران يف محص احملاصرة، على سبيل املثال، العبارة التالية: »اخلط 

األمحر التالي: استخدام األسلحة النووية«.
وقد أدان بيان تيار اليسار الثوري يف سوريا اجملزرة، ملخصا شعور أقسام واسعة من احلركة الشعبية، وال سيما 
حني قال: »ليس لثورتنا حليف خملص، سوى ثورات شعوب املنطقة والعامل وكل املناضلني من أجل اخلالص 

والتحرر من أنظمة اجلهل واالستعباد واالستغالل«.
ارتكب النظام هذه اجملزرة اجلديدة يف إطار األحداث اجلارية يف املنطقة خاصة عرب ردة فعل الثورة املضادة يف 

مصر بقيادة اجليش املدعوم من النظام السعودي، رأس هذه الثورة املضادة.
هذه اجملزرة قونّت من عزمية احلركة الشعبية يف سوريا، أوال، ملواصلة الثورة من أجل احلرية والكرامة، وثانيا، 
لزعزعة احلل »السيء الذكر« الذي من شأنه احلفاظ على أساس النظام عرب »حل سياسي« لتنفيذ »انتقال سلمي« 
للسلطة، كما اقرتح من يدنّعي دعمه للثورة السورية كالواليات املتحدة واالحتاد األوروبي وَقِبل به دون أية مفاجأة 
حليفا النظام )روسيا وإيران(. من هنا إن انتصار الثورة يف سوريا وانتشارها يف املنطقة سيشكل خطرا على كل 

األنظمة خاصة دول اخلليج، وبالتالي كل من الواليات املتحدة وروسيا.
هذه اجملزرة أتت يف أعقاب تصريح للديكتاتور بشار األسد منذ أسابيع قليلة، حيث أعلن فيه أنه »ال حل ميكن 
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التوصل إليه مع اإلرهاب إال بضربه بيد من حديد«. بعبارة أخرى، إن النظام يواصل حماوالته العسكرية لسحق 
وتدمري الثورة الشعبية السورية. يف التصريح عينه أضاف األسد أن اجليش غري املدرب على حرب العصابات »قد 
حقق املستحيل«. نعم لقد كان بالفعل ناجحا يف تدمري أحياء بكاملها يف القرى واملدن السورية، وأجرب نصف 
السكان على النزوح داخل البالد أو خارجها، وقتل أكثر من مئة ألف شخص. يف أواسط شهر آب، ترجم هذا 
اإلعالن على أرض الواقع حني قصف حي بستان القصر يف حلب، مما أسفر عن مقتل أكثر من أربعني شخصا 

إضافة إىل عشرات اجلرحى مع تدمري شامل لعدد من املباني السكنية.
يف الوقت عينه تتواصل معاناة مدينة محص من احلصار املفروض عليها من قبل قوات النظام، اليت فرضت 
املزيد من القيود على احلركة وتنقل الناس يف اجلزء احملاصر منها. وأفاد الثوار عن العديد من االنتهاكات ضد 
النساء على حاجز »حي املزرعة«، ضمن إجراءات احلصار األكثر إذالال يف محص، البوابة الرئيسية حلي الوعر. 
باإلضافة إىل ذلك، فإن احلي احملاصر يعاني من نقص يف الغذاء والدواء. ألن النظام منع دخوهلا إىل اجلزء 

القديم من مدينة محص.
وقد أصدر النظام مرسوما اشرتاعيا »يرخص« فيه إنشاء شركات خاصة للحماية وتأمني خدمات احلراسة، يف 
حماولة واضحة منه لـ«إضفاء الشرعية« على عمل ميليشياته مثل »جيش الدفاع الوطين الشعيب«. وينص املرسوم 
على أن وزارة الداخلية ستكون مسؤولة عن ترخيص هذه الشركات، ومنحها اإلذن يف استخدام األسلحة النارية، 
واملوافقة على املرشحني للحراسة، وتكون هذه الشركات مسؤولة عن تدريب موظفيها وتزوديهم باملعدات. وأِذن 
املرسوم أيضا هلذه »امليليشيات اجلديدة« اعتقال أي فرد حياول التعدي على ممتلكات الغري أو مهامجة املواقع 
واألفراد واملواد اليت حتميها، ويتعني عليها تقديم تقارير إىل الشرطة يف أقرب وقت تعتقل فيه أحد األشخاص.
على الرغم من هذه اإلعالنات، فإن الشعب السوري يستمر يف املقاومة، والنضال، والتظاهر والغناء بأنه لن يركع. 
هذه املقاومة تشمل أيضا إضراب عمال قطاع صناعة األدوية يف نهاية شهر متوز، الشهر الذي شهد أكثر من 
29 احتجاجا على غالء املعيشة وانعدام األمن، بفعل وقوع العديد من عمليات النهب. وقد ارتفعت كلفة السلع 
األساسية إىل أكثر من 300 باملئة. فكل عائلة تتألف من مخسة أفراد ازدادت تكلفة معيشتهم إىل أكثر من ثالث 
مرات مما كانت عليه قبل األزمة، فأصبحت حتتاج إىل راتب يرتاوح بني 905 و1200 دوالر أمريكي لتأمني 
احتياجاتها األساسية. يف حني أكثر من 80 باملئة من السوريني ال يصل راتبهم إىل 286 دوالر. يف السياق 
عينه، نشر برنامج الغذاء العاملي لألمم املتحدة تقريرا مؤخرا، حيث أشار فيه إىل أن أكثر من 4 ماليني سوري 
غري قادر على تأمني احتياجاته الغذائية. وقد جتاوزت معدالت الفقر كل التوقعات، ليصل إىل 80 باملئة معدل 

بطالة السكان، ومن ناحية أخرى، وصل معدل البطالة إىل 55 باملئة حبسب أرقام النظام.
أما بالنسبة إىل املدافعني عن نظام األسد الذي يدنّعون مناهضة اإلمربيالية فبإمكانكم قراءة هذا االقتباس للرتوتسكي 
الفرنسي بيار فرانك: »دعونا نالحظ أن أعظم منظري املاركسية مل يعرنّفوا طبيعة سياسة النظام الربجوازي من 
خالل املواقف الذي يتخذها األخري يف جمال السياسة اخلارجية إمنا فقط وببساطة من خالل موقفها فيما يتعلق 

بالطبقات اليت تتألف منها الدولة«.
القوى الرجعية اإلسالمية، خطر على الثورة

اجملموعات اإلسالمية الرجعية، وعلى الرغم من مشاركتها يف بعض املعارك ضد النظام على املستوى العسكري، 
فإنها تستمر يف العمل ضد الثوار وضد كتائب يف اجليش السوري احلر، وكان املثال األخري يف مدينة الرقة يف 
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منتصف شهر آب، حيث شنت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( هجوما عنيفا ضد كتيبة أحفاد الرسول، 
والذي جاء عقب هجوم آخر ضد كتيبة أخرى. بدأ اهلجوم عندما فجرت داعش سيارة عند مركز ألحفاد الرسول 
يف حمطة قطار شرقي مدينة الرقة، ومن ثم اطلقت داعش هجوما عنيفا وواسع النطاق على قواعد أحفاد الرسول، 
وسيطرت عليها سيطرة تامة مسببة مبقتل العديد من الثوار وجرح واعتقال العشرات منهم، وقد قتل يف هذا اهلجوم 
زعيم كتيبة أحفاد الرسول. واحتجاجا على أعمال داعش، نزل املدنيون إىل الشوارع واجتهوا حنو حمطة القطار 
للقتال بني مقاتلي داعش  اليت استهدفتها داعش، وطالب املتظاهرون بالسماح هلم بإنقاذ اجلرحى ووضع حد 
وأحفاد الرسول. وتظهر هذه الفيديوات ]أنقر|ي هنا وهنا[ حالة الذعر اليت أصابت املدنيني يف املناطق القريبة من 
االشتباكات، ولقطات أخرى تظهر احملتجني يف طريقهم إىل حمطة القطار. جتد اإلشارة إىل أن عدة مظاهرات 

خرجت خالل شهر أيار املاضي حيث هتف املتظاهرون: »سوريا حرة حرة!، الدولة )داعش( تطلع برا!«
كما طردت داعش كتائب من اجليش السوري احلر من عدة مناطق حررتها لفرض إمارات إسالمية، يف وقت ترفض 

املشاركة يف املعارك الدائرة على اخلطوط األمامية يف حلب، ومحص وخان العسل.
وقد اتسع نطاق التوترات بني كتائب اجليش السوري احلر واجملموعات اإلسالمية الرجعية كجبهة النصرة وداعش 

يف العديد من املناطق.
كما اعتقلت اجملموعات اإلسالمية الرجعية املئات من الناشطني، من ضمنهم األب باولو، وغريهم من املدنيني 
خالل األسابيع وحتى األشهر القليلة املاضية. هذه األعمال جيب أن تدان باعتبارها خطرا على الثورة الشعبية 
الدينية يف سوريا ]أنقر|ي هنا وهنا لقراءة  الكردي واألقليات  السورية، كذلك هجماتها العشوائية على الشعب 
رت اجملموعات اإلسالمية املتطرفة املدنيني األكراد  موقف تيار اليسار الثوري يف سوريا[. ففي مدينة تل أبيض، هجنّ
املؤيدين حلزب االحتاد الدميقراطي، والذي ال نؤيده بسبب ممارساته السلطوية ضد الناشطني األكراد ]أنقر|ي هنا 
وهنا[. ويف خضم تصاعد القتال بني القوى اإلسالمية الرجعية واألكراد على أكثر من جبهة، أعلن اجمللس الوطين 
الكردستاني عن أن عدة مدن كردية أصبحت منكوبة. وتزامن ذلك مع تهجري لألكراد إىل كردستان العراق مل يسبق 
له مثيل، حيث جلأ حوالي 30 ألف شخص إىل العراق يف أسبوع واحد فقط، يف منطقة احلسكة، يتزايد انتشار 

اجلماعات اجلهادية املتطرفة، من ضمنها تنظيم القاعدة، واليت تستهدف املسيحيني هناك.
»حصل خطفي بداية من أجل املال، ولكنهم ما لبثوا أن شرعوا بإقناعي بعبادة اهلل«، حبسب قول أحد مسيحيي 

احلسكة الذي جرى خطفه على يد اجلهاديني.
جبهة النصرة وداعش تابعا سياسة االغتياالت الطائفية. فداعش أعدمت فتيني شيعيني من عائلة شاربو من قرية 

نبل كما خطفت شاب من املنطقة نفسها، وأعدمت ثالثة سائقي شاحنات من الطائفة العلوية يف مكان آخر.
ع على الطائفية، واخلطف والتعذيب والقتل  يف هذا اإلطار، جيب أن نكون واضحني: كل اجملموعات اليت تشجنّ

جيب اعتبارها من أعداء الثورة الذين جيب حماربتهم.
وعلى الرغم من ذلك، مل تأِت تصرفات داعش وجبهة النصرة، اللتني تسيطران على أجزاء واسعة من مشال سوريا، 

من دون مقاومة من السكان احملليني، األكراد أو العرب على حد سواء.
يف مدينة الرقة، اليت شهدت استمرار املقاومة والصمود بوجه اجملموعات اإلسالمية منذ حترير املدينة من قوات 
النظام يف شهر آذار 2013، خرجت مظاهرات تضامنية مع النشطاء الذين خطفوا وطالبوا بإطالق سراحهم، 
وأدانوا أعمال داعش: فرفعوا الفتات خالل اعتصام نظم يف 5 آب كتبوا عليها: »فراس احلاج صاحل، األب باولو، 

من خطف شبابنا هو عميل للنظام وقاتل للثورة«.
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كما اعتصم أهالي الرقة يف تاريخ سابق من هذا الشهر، تضامنا مع املخطوفني يف سجون داعش.
أما يف مظاهرة يوم اجلمعة 2 آب 2013، فقد أصدرت جلان التنسيق احمللية بيانا أشارت فيه إىل أن »من 
خيطف النشطاء والفاعلني األساسيني يف الثورة ال خيدم سوى مصلحة نظام االستبداد، ومن شأن هذه األعمال 

أن تسيء لثورة احلرية والكرامة«.
يف حي بستان القصر يف مدينة حلب، ما زال السكان احملليون ينددون باإلجراءات السلطوية اليت تتخذها 

اهليئة الشرعية كما نشاهد يف هذا الفيديو.
الغوطة، وكانوا  النظام ضد السكان يف شرق  البستان ضد جمزرة ارتكبها  الثوار يف قصر  يف 23 آب، تظاهر 

يطالبون أيضا باالفراج عن الناشط الشهري أبو مريم، الذي سجنته مرة أخرى اهليئة الشرعية يف حلب.
من خالل  املضادة  الثورة  من  تشكل جزءا  كما  الثورة،  على  تشكل خطرا  أنها  اجلماعات  هذه  أظهرت  وقد 
أيديولوجيتها الرجعية والطائفية، ولكن واقع قوتها املادية )السياسية والعسكرية واالقتصادية( الذي ال ميكن 
مقارنته بالنظام السوري، العدو األكثر خطورة للثورة الديقراطية والشعبية. واجملازر اليت ارتكبها النظام مؤخرا 
تقدم دليال إضافيا على ذلك. يف الوقت عينه احلركة الشعبية يف سوريا ال تريد إسقاط نظام ديكتاتوري وان 

تستبدله بديكتاتورية جديدة.
يتحمل  االئتالف  ولكن  املتطرفة.  اإلسالمية  اجلماعات  بعض ممارسات  السوري  الوطين  االئتالف  أدان  وقد 
املسؤولية يف انتشار هذه اجلماعات أو على األقل تقدميه الغطاء هلا، سواء من خالل الدفاع عنها يف البداية 
على الرغم من فكرها الرجعي والطائفي، بدال من اإلصرار بثبات على مبادئ الثورة السورية األساسية )الكرامة 
واحلرية وليس الطائفية( والقيام بكل ما هو ممكن لتطوير املكونات الدميقراطية لكتائب اجليش السوري احلر 
ودعمها باملال والعتاد. هذه اجملموعات تشبه النظام بأعماهلا ألنها تريد تقسيم الشعب السوري إىل كيانات 
النظام فرضه على  الطائفي والعرقي الذي حاول  التقسيم  الثورة السورية كسر  طائفية وعرقية، يف حني تريد 

الشعب.
ضد الفرز بين العرب واألكراد

يف الوقت عينه، حياول النظام واجملموعات اإلسالمية التفريق بني األكراد والعرب، هذه احملاوالت يقاومها 
السكان احملليون من خالل مبادرات يقوم بها النشطاء أو أهالي املنطقة. وقد ظهرت بالفعل مبادرات متزايدة 
إلثبات األخوة بني األكراد والعرب يف املنطقة من خالل إعادة التأكيد على أن الثورة الشعبية يف سوريا هي 

للجميع وهي مناهضة للعنصرية والطائفية.
يف حي األشرفية، ذات الغالبية الكردية، يف مدينة حلب، نظمت مظاهرة حيث ردد احملتجون فيها هتافات 
اإلسالمية  تتخذها اجملموعات  اليت  اإلجراءات  ذاته  الوقت  يف  وأدانوا  والعرب،  األكراد  بني  لألخوة  مؤيدة 

الرجعية ضد السكان األكراد.
ويف مدينة تل أبيض، اليت شهدت معارك عسكرية بني حزب االحتاد الدميقراطي وداعش وخضعت حلصار 
الصراع  لوقف  مبادرة  إطالق  النشطاء  وقد حاول  األخرى،  الكردية  املناطق  وعلى  املدينة  نفذته األخرية على 
املبادرات  وتعزيز  املدينة،  إلدارة  شعبية  إدارة  وإنشاء  املدنيني،  تهجري  ووقف  اجملموعتني،  بني  العسكري 
واإلجراءات جلمع العرب واألكراد، وتعزيز السبل السلمية ملناقشة والتوصل إىل توافق يف اآلراء، واحلفاظ على 

العالقات التارخيية بني السكان احملليني، خاصة بني العرب واألكراد.
يف مدينة عامودا، جتمع املواطنون رافعني األعالم السورية والكردية، ورفعوا الفتة تقول: »أحبك محص« إلظهار 
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تضامنهم مع هذه املدينة اليت حتاصرها قوات النظام.
كما نظم أعضاء من احتاد الطلبة الكرد يف سوريا- قامشلو محلة صغرية على االنرتنت تطالب باحلرية والسالم 

واألخاء، والتسامح واملساواة من أجل مستقبل سوريا.
بعد اجملزرة اليت ارتكبتها قوات النظام يف الغوطة الشرقية، تظاهر العديد من األكراد يف سوريا وتضامنوا مع 
الضحايا، وأدانوا هذه اجلرمية. ويف 23 آب، نظمت مظاهرات شعبية يف إربيل- العراق ضد جرمية بشار األسد 

الكيميائية يف الغوطة الشرقية.
الخالصة

ال عودة إىل عهد نظام األسد، وال بديل إال مبتابعة الثورة. إحدى الشعارات األساسية اليت أطلقها احملتجون 
يف سوريا كانت ]وال تزال[: »املوت وال املذلة«. يف الوقت عينه، علينا أن نكون واضحني، اجلماعات اإلسالمية 
الرجعية تشكل تهديدا للثورة وتهديدا لسوريا الدميقراطية، االشرتاكية والعلمانية اليت نطمح إليها. وإذا هامجت 

الثوار فيجب إدانتها ومواجهتها.
هذا هو خط تيار اليسار الثوري يف سوريا، والذي منذ البداية، وعلى الرغم من قدراته املتواضعة، مل يرتدد يف 
املشاركة يف الثورة، حيث دعا إىل حتقيق الدميقراطية واالشرتاكية. التيار يناضل إىل جانب الشعب ومجيع القوى 
الدميقراطية من أجل هذه الثورة العظيمة، متاما كما يناضل من أجل تشكيل حزب العمال االشرتاكي. حنن ال 
نقسم اجملموعات أو األفراد بني علماني وديين، ولكن بني أولئك الذين يريدون متابعة الثورة وحتقيق أهدافها، 

وأولئك الذين يعارضون ذلك.
الثورة،  مبادئ  ترسيخ  خالل  من  األوسع،  الشعبية  احلركة  وداخل  جنب  إىل  جنبا  الثوري،  احلزب  بناء 
)الدميقراطية والعدالة االجتماعية واملناهضة للطائفية( ليس أمال أو حلما طوباويا، ألننا نعمل على ذلك، وهذا 

األمر هو ضرورة سياسية الستمرار الثورة وحتقيق أهدافها.
الشعب السوري لن يركع!

اجملد للشهداء، والشفاء للجرحى، والنصر للثورة الشعبية!
كل السلطة والثروة للشعب!
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التنظيم الذاتي للنضاالت الشعبية في سوريا 
بوجه النظام والجماعات اإلسالمية؟ نعم هذا موجود!

اخلميس 12 أيلول )سبتمرب( 2013
                                                 جوزيف ضاهر 

تعريب: جريدة املناضل-ة )املغرب(

مقدمة
منذ أكثر من عامني، حيلل معظم املراقبني السريورة الثورية يف سوريا من الناحية اجليوسياسية، من أعلى، 
متجاهلني الديناميات الشعبية من أسفل، السياسية واالقتصادية-االجتماعية. مل تعمل تهديدات البلدان الغربية 
الغربية  البلدان  معسكرين:  تعارض  على  العائمة  الرؤية  هذه  تعزيز  على  سوى  بالتدخل  اآلن(  حتى  )لفظية 

ومملكات اخلليج من جهة، وإيران وروسيا وحزب اهلل من جهة أخرى.
نرفض االختيار بني هاذين املعسكرين، ونرفض منطق »أهون الشرين« هذا الذي لن يؤدي سوى إىل هزمية الثورة 
السورية وأهدافها: الدميقراطية، والعدالة االجتماعية ونبذ النزعة الطائفية. دعمنا موجه للشعب الثائر يف نضاله 
من أجل حترره وانعتاقه. ويف الواقع، وحده الشعب املناضل سيتيح ليس انهيار النظام وحسب، بل أيضا بناء 
جمتمع قائم على الدميقراطية والعدالة االجتماعية والعلمانية. جمتمع حيرتم ويضمن لكل فرد حق ممارسة دينه 

ويؤمن املساواة للجميع رجاال ونساء دون أي متييز )ديين، أو اثين، أو مبين على النوع...(.
وحدها اجلماهري املرتقية أكثر فأكثر مبقدرتها التعبوية اخلاصة مؤهلة لتحقيق التغيري عرب نضاهلا اجلماعي. إنه 
ألفباء السياسة الثورية. لكن هذا األلفباء تصطدم اليوم بتشكك عميق من قبل أوساط عديدة من اليسار بالغرب. 
ُيقال لنا إننا نسقط أمانينا على الواقع، وإنه رمبا كانت هناك بداية ثورة يف سوريا قبل عامني ونصف، لكن 
األمور تغريتُ مذاك. ويقال لنا إن اجملموعات اجلهادية تفوقت ضمن املعارضة للنظام، وأن األمر مل يعد متعلقا 

بثورة، بل حبرب ومن الالزم على املرء اختيار معسكره لرسم حل ملموس...
كل »النقاش« على اليسار ملوث مبنطق »املعسكرات« هذا، الذي غالبا ما يقرتن بنظريات املؤامرة ويطمس احلدود 
األساسية الفاصلة بني اليسار واليمني –وبوجه خاص اليمني املتطرف. عندما يقدم صحايف/ة شهادة عما رأى يف 
امليدان مبنطقة معينة يتحكم بها املتمردون، وتكون شهادته مفنذة للتفسريات السائدة حول هيمنة اجملموعات 
اجلهادية، يتم إنكارها. بل يلمح البعض أحيانا إىل أن مثل هذه الروايات جزء من » الكذب اإلعالمي«، الرامي 

إىل جعل املعارضة مقبولة لتربير التدخل االمربيالي، ومن مثة ال تستأهل أي مصداقية.
طلبنا من جوزيف ضاهر، املناضل الثوري سوري املقيم حاليا يف سويسرا، استعراض وضع احلركات الشعبية يف 
بلده على حنو ملموس، وخباصة التنظيم الذاتي للجماهري يف املناطق احملررة، والنضال ضد النزعة الطائفية وضد 

اإلسالميني. احلصيلة املستنتجة من ذلك واضحة: أجل، الثورة مازالت قائمة يف سوريا، وحتتاج إىل دعمنا.
موقع الرابطة الشيوعية الثورية - بلجيكا

ثم  أوال،  النظام  عليها  أقدم  اليت  الطائفي  التقسيم  حماوالت  البداية  منذ  السورية  الشعبية  احلركة  واجهت 
اجلماعات اإلسالمية الرجعية فيما بعد.
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التنسيقات المحلية الشعبية، وانتخابات، وإدارات مدنية
منذ بداية الثورة، متثلت أشكال التنظيم الرئيسة يف التنسيقات احمللية الشعبية على صعيد القرى واألحياء 
لتنظيم  للشعب  املعبئة  احلركة  رمح  سنان  تشكل  الشعبية  احمللية  التنسيقات  تلك  كانت  واملناطق.  واملدن 
التظاهرات. بعد ذلك، طورت يف املناطق احملررة من نري النظام أشكال تنظيم ذاتي مبنية على تنظيم اجلماهري. 
مت إنشاء جمالس شعبية منتخبة إلدارة هذه املناطق احملررة، ما يثبت أن النظام هو الذي يسبب الفوضى، 

وليس الشعب.
يف بعض املناطق احملررة من القوى املسلحة التابعة للنظام، جرى أيضا إرساء إدارات مدنية لتعويض غياب 
املاء  والطرق، وخدمات  واملستشفيات  املدرسة  مثل  وللتكلف مبباشرة صالحيتها يف جماالت عديدة،  الدولة 
والكهرباء واالتصاالت. مت تعيني هذه اإلدارات من خالل انتخابات و)أو عرب؟( إمجاع شعيب، وتتمل مهامها 

الرئيسة يف تقديم خدمات الوظيفة العمومية، واألمن، والسلم املدني.
النواحي، واألحياء  40 عاما يف بعض  للمرة األوىل منذ  املناطق »احملررة«  انتخابات حملية حرة يف  ُنظمت 
والقرى. تلك على سبيل املثال حال مدينة دير الزور، يف أواخر شباط/فرباير عام 2013، حيث صرح ناخب 
امسه أمحد حممد: »حنن نريد دولة دميقراطية، وليس دولة إسالمية، نريد دولة علمانية يديرها مدنيون وليس 

ماللي«.
تعرب هذه اجملالس احمللية عن حس املسؤولية وقدرة املواطنني على اختاذ مبادرات لتدبري شؤونهم اعتمادا 
على أطرهم، وجتاربهم وطاقاتهم اخلاصة. توجد تلك اجملالس احمللية حتت أشكال عديدة، يف املناطق اليت 

مازالت حتت سيطرة النظام واملناطق احملررة منها على حد سواء.
ويكمن مثال آخر ملموس من دينامية التنظيم الذاتي هذه يف اجتماع تأسيس حتالف الشبيبة الثورية يف سوريا، 
املنعقد يف مطلع حزيران/يونيو يف حلب. ضم االجتماع تشكيلة واسعة من مناضلني ومناضالت وجلان تنسيق 
اضطلعوا بدور هام على امليدان منذ اندالع الثورة السورية والذين جاءوا من مناطق خمتلفة ومثلوا قطاعات واسعة 

من اجملتمع السوري. ومت اعتبار املؤمتر مرحلة أساسية لتمثيل الشبيبة الثورية من مجيع الطوائف.
ذلك ال يعين أال حدود أحيانا هلذه اجملالس الشعبية، مثل انعدام متثيل النساء، أو بعض األقليات. ال يتعلق 

األمر بتجميل الواقع ولكن بإثبات احلقيقة.

مثال الرقة
مثال ساطع للتنظيم الذاتي للجماهري هي مدينة الرقة، العاصمة الوحيدة للمحافظة احملررة من قوى النظام 
)منذ آذار/مارس عام 2013(. ال تزال الرقة معرضة لقصف النظام، وهي مستقلة متاما ويقوم السكان احملليون 
بإدارة مجيع اخلدمات يف البلدية. ويتمثل عنصر آخر مهم أيضا يف إطار الدينامية الشعبية للثورة، يف ارتفاع 
عدد الصحف املستقلة اليت تصدرها منظمات شعبية. يف الواقع انتقل عدد الصحف من 3 قبل الثورة، واليت 

كانت صحفا بيد النظام، إىل أكثر من 60 تصدرها اجملموعات الشعبية.
ازداد عددها، إىل حد أن 42 حركة اجتماعية كانت  الشعبية.  املنظمات  الشباب  الرقة، غالبا ما يقود  يف 
يف محلة  مثال  ويتجلى  الشعبية محالت خمتلفة.  اللجان  نظمت  أيار/مايو.  شهر  أواخر  يف  رمسيا  ُسجلت 
»العلم الثوري السوري ميثلين«: اليت ترمي إىل رسم العلم الثوري يف األحياء والشوارع واملدينة، ملواجهة محلة 
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اإلسالميني الذين كانوا يريدون فرض العلم اإلسالمي األسود. وعلى املستوى الثقايف، عرضت مسرحية تسخر 
من نظام األسد وسط املدينة، ويف بداية شهر حزيران، نظمت املنظمات الشعبية عرضا حول الفن وحول الصناعة 
التقليدية احمللية. مت فتح مراكز مللء وقت فراغ الشباب وملعاجلة االضطرابات النفسية النامجة عن عواقب 
احلرب. وتكلف متطوعون كليا بامتحانات الباكالوريا السورية يف أواخر العام، يف حزيران/يونيو ومتوز/يوليو.

يوجد هذا النوع من جتارب التنظيم الذاتي بعدة مناطق حمررة. وجتدر اإلشارة إىل أن النساء يضطلعن بدور 
كبري يف هذه احلركات ويف التظاهرات بشكل عام. على سبيل املثال يف 18 حزيران/يونيو عام 2013 يف مدينة 
الرقة، نظمت النساء تظاهرة حاشدة، أمام مقر جبهة النصرة، وهي جمموعة إسالمية، خالهلا كان املتظاهرون 
واملتظاهرات يطالبون بتحرير السجناء املعتقلني. رفع املتظاهرون شعارات ضد جبهة النصرة، ونددوا بأعماهلا. 
ومل يرتدد املتظاهرون واملتظاهرات يف رفع أول شعار استعمل يف دمشق يف شباط/فرباير عام 2011: »الشعب 
السوري ما بينذل «. نظمت جمموعة »حقنا«، اليت يتواجد فيها عدد كبري من النساء، جتمعات عديدة ضد 

اجملموعات اإلسالمية يف الرقة، رافعة شعار: »الرقة حرة، اجلبهة تطلع برا«.
املواطنني واملواطنات  الزور،شهر حزيران/يونيو، كان مناضلون حمليون أطلقوا محلة لتشجيع  يف مدينة دير 
على املشاركة يف سريورة املراقبة وتوثيق ممارسات اجملالس الشعبية احمللية، مبا يف ذلك إشراكهم يف ممارسة 
حقوقهم وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف اجملتمع. وجرى الرتكيز بصفة خاصة خالل هذه احلملة على فكرة 

احلق والعدالة للجميع رجاال ونساء.
ضد اإلسالميين

غالبا ما واجهت نفس هذه املنظمات الشعبية اجملموعات اإلسالمية املسلحة. تسعى هذه األخرية للتحكم بالقوة 
باملناطق احملررة بينما ال جذور هلا يف احلركة الشعبية، ومل تكن متحدرة من الثورة.

شهدت مدينة الرقة على سبيل املثال مقاومة مستمرة وصلبة ضد اجملموعات اإلسالمية. منذ أن مت حترير املدينة 
من قوات النظام، يف آذار/مارس عام 2013، ُنظمت تظاهرات عديدة ضد إيديولوجيا اجملموعات اإلسالمية 
وممارستها االستبدادية. كانت هناك جتمعات تضامنية مع مناضلني خمتطفني مطالبة بإطالق سراحهم من 
سجون اإلسالميني. أتاحت تلك التظاهرة حترير بعض املناضلني، لكن مازال عدد كبري منهم رهن االعتقال حلد 

اليوم مثل األب باولو املشهور وآخرين مثل فراس جنل املثقف املناضل ياسني احلاج صاحل.
نظمت اجلماهري الشعبية تظاهرات مماثلة ضد املمارسات االستبدادية والرجعية لإلسالميني يف حلب، وامليادين، 

والقصري ومدن أخرى مثل كفرنبل. مازالت تلك املعارك مستمرة اليوم.
ويف حي بستان القصر يف حلب، تظاهر السكان احملليون مرارا احتجاجا على تصرفات جملس الشريعة يف 
حلب، الذي يضم جمموعات إسالمية عديدة. ويف 23 آب/أغسطس على سبيل املثال، ندد املتظاهرون يف 
بستان القصر، مبجزرة األسلحة الكيماوية اليت اقرتفها النظام ضد سكان الغوطة الشرقية، و طالبوا يف اآلن 
ذاته بإطالق سراح الناشط الشهري أبو مريم، الذي اعتقل مرة أخرى من قبل جملس الشريعة يف حلب. من قبل 
يف نفس هذا احلي يف أواخر حزيران/يونيو عام 2013، رفع املتظاهرون شعار »طز يف اجمللس اإلسالمي«، 
بسبب سياسات هذا األخري القمعية واالستبدادية. وحدث انفجار شعيب أيضا بعد أن قام اجلهاديون األجانب 
املنتمون جملموعة دولة اإلسالم يف العراق والشام باغتيال صيب عمره 14 عاما، بتهمة ما يسمى سب الدين بعد 
أن روى نكتة حتيل إىل النيب حممد. ونظمت اللجنة الشعبية يف بستان القصر تظاهرة ضد اجمللس اإلسالمي 
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واجملموعات اإلسالمية، رافعة شعار: »يا للعار، يا للعار ، الشبيحة صاروا ثوار«، أو كانوا حييلون إىل اجمللس 
اإلسالمي باستحضار مصاحل األمن التابعة لنظام األسد، يف إشارة واضحة ملمارساتها االستبدادية.

جتري تظاهرات أسبوعية يوم اجلمعة. خالل تظاهرات يوم اجلمعة 2 آب/أغسطس عام 2013، أعلنت جلان 
والتموين  املساعدة  تقديم  يف  أيضا  لكن  الثورة  عن  املعلومات  نشر  يف  هام  بدور  تضطلع  اليت  احمللية،  التنسيق 
واخلدمات للسكان والالجئني، يف بيان هلا ما يلي: »يف رسائل موحدة للعامل أمجع، نؤكد على أن خطف النشطاء 
والفاعلني األساسني يف الثورة ال خيدم سوى مصلحة نظام االستبداد، وأن من شأن هذه األعمال أن تسيء لثورة 
احلرية والكرامة«. كان تلك الرسالة موجهة مباشرة إىل تلك اجملموعات اإلسالمية الرجعية. وبنفس الروح، يوم 
28 متوز/يوليو عام 2013، كتبت جلان التنسيق احمللية بيانا حيمل عنوان: »االستبداد واحد، سواء باسم 

الدين أو باسم العلمانية«، رافضا اإلسالميني و النظام على حد سواء.

عرب وأكراد متحدون
اإلسالميني  بني  مؤخرا  دارت  اليت  املعارك  كانت  كردية،  أغلبية  تسكنها  اليت  سوريا،  شرق  منطقة مشال  يف 
العمال الكردستاني(، مناسبة ملبادرات  التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي )املرتبط حبزب  وامليليشيات الكردية 
التآخي بني األكراد  إبراز  الشعبية تستهدف  املبادرات  تلك  شعبية اختذها مناضلون والسكان احملليون. كانت 
والعرب يف هذه املنطقة وتأكيد أن الثورة الشعبية السورية هي من أجل اجلميع رجاال ونساء، وأنها تنبذ العنصرية 
والعصبوية. خالل تلك املعارك، يف حمافظة الرقة، شهدت مدينة تل أبيض أيضا تشكيل كتيبة »شريكو أيوب«، 
اليت انضمت إىل لواء جبهة األكراد يوم 22 متوز/يوليو عام 2013. باتت هذه الكتيبة تضم العرب واألكراد معا. 
أصدرا بيانا مشرتكا يندد بأعمال العنف اليت تقرتفها اجلماعات اإلسالمية وحماوالت تقسيم الشعب السوري على 

أساس اثين وطائفي.
ويف مدينة حلب، يف حي األشرفية –الذي يقطنه بوجه خاص األكراد- مت تنظيم تظاهرة يوم 1 آب/أغسطس عام 
2013 ضمت مئات األشخاص دفاعا عن التآخي بني العرب واألكراد، وتنديدا باألعمال اليت تقرتفها اجملموعات 

اإلسالمية املتطرفة ضد السكان األكراد.
ويف مدينة تل أبيض اليت شهدت معارك شديدة، حاول املناضلون إطالق مبادرات عديدة بهدف إنهاء الصراع 
العسكري بني اجملموعتني، ووقف الرتحيل اإلجباري للمدنيني، وتشكيل جلنة شعبية حلكم وإدارة املدينة على 
أساس يومي، وتشجيع مبادرات مشرتكة بني العرب واألكراد، من أجل التوصل إىل إمجاع بواسطة وسائل سلمية. 

تتواصل اجلهود اليوم برغم استمرار املعارك بني اإلسالميني وامليليشيات الكردية.
يف مدينة عامودا، اجتمع حوالي 30 مناضال يوم 5 آب/أغسطس عام 2013 حاملني أعالما كردية وأعالما سورية 

خلف الفتة مكتوب عليها: »أحبك محص« إلبراز تضامنهم مع هذه املدينة اليت حتاصرها قوات النظام.
ومؤخرا أيضا، يف مدينة قامشلي، اليت يقطنها السكان العرب )املسلمون واملسيحيون(، واألكراد واآلشوريون، أطلق 
مناضلون حمليون مشاريع عديدة لتأمني التعايش وإدارة بعض األحياء من قبل اللجان املشرتكة. ويف نفس هذه 
املدينة، شن فرع احتاد الطلبة االكراد األحرار محلة صغرية يف اإلنرتنت تدعو للحرية والسلم واإلخاء والتسامح 

واملساواة من أجل مستقبل سوريا.
النظام واجملموعات  للنزعة الطائفية، رغم حماوالت  مل يكف معظم احلركة الشعبية السورية عن ترديد رفضه 
اإلسالمية إشعال فتيل هذه النار اخلطرية. « ردد املتظاهرون باستمرار حلد اليوم، شعارات مثل »كلنا سوريون، 
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حنن متحدون« و »ال للطائفية«.
ينبغي فهم الدور احلاسم الذي تضطلع به اللجان الشعبية واملنظمات يف مواصلة السريورة الثورية، ألن الفاعلني 
األساسيني هم من ميكن احلركة الشعبية من املقاومة. ال يتعلق األمر خبس دور املقاومة املسلحة، لكن هذه األخرية 

متوقفة على احلركة الشعبية ملواصلة املعركة. فبدونها، لن تكون لدينا أية فرصة.

»الموت وال المذلة«
يتمثل دليل واضح للغاية على الدينامية الشعبية للثورة يف تزايد عدد الصحف اليت تصدرها املنظمات الشعبية. 
يف الواقع انتقل عدد الصحف من 3 صحف قبل الثورة- كانت كلها صحف النظام- إىل أكثر من 60 صحيفة 

تصدرها اجملموعات الشعبية.
وختاما، فإن الثورة السورية مازالت قائمة، إنها متواصلة ومل تتوقف. رغم احلرب اليت يشنها النظام بال شفقة 
ضد احلركة الشعبية ومذاحبه املتكررة ضد السكان املدنيني. ورغم التهديدات الداخلية اليت تشنها اجملموعات 
اإلسالمية الرجعية. وعلى الرغم من أن هذه اجملموعات أقلية، فهي خطرية، وهي أيضا عدوة الثورة مبعارضتها 
ألهداف االنتفاضة من أجل الدميقراطية والعدالة االجتماعية، وبإيديولوجياتها الطائفية وممارساتها االستبدادية.

وكما يواصل املتظاهرون اهلتاف أثناء احتجاجات عديدة أقول: » الشعب السوري ما بينذل« و»املوت وال املذلة«. 
ستواصل احلركة الشعبية كفاحها حتى انتصار أهداف الثورة.

حتيا الثورات الشعبية!
السلطة والثروة للشعب



سوريا: اتفاق على حساب الشعب الثائر
االحد 29 أيلول )سبتمرب( 2013

 بقلم: جوزف ضاهر
ترمجه اىل العربية :  وليد ضو  

للنظام  الكيميائية  الرتسانة  أيلول يف جنيف إلزالة   14 ُعِقد يف  الذي  الروسي-األمريكي  االتفاق     عقب 
السوري، استمرت املفاوضات بني خمتلف القوى الكربى بهدف التوصل إىل اتفاق يف منظمة األمم املتحدة ينظم 

نزع السالح الكيميائي يف سوريا. 
املتحدة  األمم  من  التفتيش خلرباء  يتيح عمليات  األسد ،  الديكتاتور  به  قبل  الذي  الروسي-األمريكي،   االتفاق 
والتدمري الفعلي للسالح الكيميائي حتى أواسط العام 2014. وأعاد وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس التأكيد 
القرار »ينص على إمكانية اختاذ  بـ«قرار قوي وملِزم«، وطرح »ثالثة شروط«، خاصة وأن  إلتزام باريس  على 
تدابري حتت الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة« يف حال عدم التزام النظام السوري بتعهداته بنزع السالح، 
هذه النقطة هي من نقاط اخلالف األساسية بني القوى الغربية من جهة والصني وروسيا من جهة أخرى. وقد 
عارضت روسيا والصني يف أوقات سابقة ثالثة مشاريع قرارات يف جملس األمن للضغط على الديكتاتور السوري.
يف الوقت عينه، صرح رئيس االئتالف الوطين السوري، أمحد جربا، أنه مستعد حلضور مؤمتر السالم يف جنيف 

إذا كانت من أهدافه إقامة حكومة انتقالية تتمتع بصالحيات كاملة.
القوى  من  املدعوم  السوري،  الوطين  االئتالف  من جانب  به  والقبول  الروسي-األمريكي  االتفاق  األسوأ  احلل 
اإلمربيالية الغربية، يثبت مرة أخرى مدى استعداد هذه املعارضة الربجوازية واالنتهازية إلنهاء السريورة الثورية 
السورية. »احلل اليمين«، الذي يقوم على تغيري رأس النظام مع احلفاظ على بنيته يبقى احلل املفضل للقوى 

اإلمربيالية احلليفة أو املعاِرضة للنظام السوري.
احلراك.  تضر مبصاحل  اليت  السياسية«  »احللول  من  النوع  هذا  مرات  عدة  عارضت  الشعبية  الثورية  احلركة 
االستبدادي وضد اجملموعات  نظام األسد  اليومي ضد  الشعبية تستمر يف كفاحها  الثورية  يف سوريا، احلركة 

اجلهادية املعادية أيضا للثورة وأهدافها.
خالل مظاهرة يوم اجلمعة املاضية، نشرت جلان التنسيق احمللية بيانا يف 20 أيلول احلالي بعنوان: »السوريون 
وحدهم من سيحرر سوريا« وأعلنت أنه على الرغم من وحشية النظام السوري وضعف اجملتمع الدولي، فإن 
إرادة الشعب السوري املتزايدة على االخنراط واملشاركة يف الثورة وأكدت على أن إرادة الشعب السوري تبقى 
أقوى سالح ضد الطغيان. وأعادت جلان التنسيق التأكيد على أن الغالبية العظمى من احلركة الثورية الشعبية 
ترفض استبدال استبداد باستبداد آخر، كما أدانت ممارسات الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( اليت 

»ال ختتلف عن ممارسات النظام السوري يف القمع وإلغاء حرية التعبري«.
تستمر األخرية يف هجماتها  املناطق احملررة، يف حني  السوري احلر وداعش يف  املعارك بني اجليش  وتتزايد 
املستمرة ضد امليليشيات والشعب الكردي. املعارضة الشعبية تستمر بالنمو يف املناطق احملررة من سلطة النظام ضد 
اجلماعات اجلهادية مثل داعش وغريها. الثورة الشعبية يف سوريا، حيث يشكل التنظيم الذاتي إحدى مساتها 

األساسية، هي أبعد من أن تزول...
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الثورة السورية وحيدة بوجه العالم برمته
االربعاء 18 كانون األول )ديسمرب( 2013

 بقلم: جوزف ضاهر
تعريب: جريدة املناضل-ة )املغرب(

ال تزال السريورة الثورية السورية تثري نقاشات وتساؤالت، ال سيما يف اليسار، فيما جرى من جديد تأجيل«مؤمتر 
السالم« جنيف 2 إىل 22 يناير 2014.

إن ملؤمتر جنيف 2 هذا نفس أهداف سابقه وغريه من ما مسي مؤمترات »سالم« من اجل سوريا، أي بلوغ اتفاق 
بني نظام األسد وقسم من املعارضة الربجوازية واالنتهازية املرتبطة بالغرب ومبلكيات اخلليج. يتمثل الفرق 
الراهن يف كون حتضريه جيري على خلفية تقارب بني الواليات املتحدة األمريكية و مجهورية إيران اإلسالمية 
حول املسألة النووية، ما يعزز أكثر رغبة النظامني يف إنهاء السريورة الثورية السورية مراعاة ملصاحلهما. ويف 
اآلن ذاته، نشر جملس التعاون اخلليجي، املكون من السعودية و الكويت وقطر و البحرين و اإلمارات العربية 
وعمان، تصرحيا يوم 28 نوفمرب 2013 يؤكد أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية املمثلة باالئتالف 

الوطين، الذي يعترب جملس التعاون اخلليجي ممثال شرعيا وحيدا للمعارضة السورية يف مؤمتر جنيف 2.
يربز تقارب إيران والواليات املتحدة األمريكية، من جديد، تهافت بعض قطاعات اليسار اليت تعترب روسيا 
الربجوازية، برغم  وللقوى اإلقليمية  العاملية،  القوى االمربيالية  وإيران كتلة مناوئة لالمربيالية. إن ملختلف 
تنافسها، مصلحة مشرتكة يف هزمية الثورات الشعبية باملنطقة، ومنها سوريا. جيب فعال أال نظن استحالة 
جتاوز أشكال التنافس االمربيالي على الصعيد العاملي بني الواليات املتحدة األمريكية، والصني، وروسيا عندما 
تكون مصاحلها يف الرهان وعالقات االرتباط املتبادل بينها بالغة القوة. إن كل هذه األنظمة سلطات برجوازية 
معادية، آنيا ودوما، للثورات الشعبية، منشغلة حصرا بسياق سياسي مستقر يتيح هلا مراكمة وتطوير رأمساهلا 

السياسي و االقتصادي بال مراعاة للطبقات الشعبية.

ثورة حية دوما
تسعى وسائل اإلعالم السائدة، بالغرب و بالشرق األوسط على السواء، وكذا احلكومات الغربية واإلقليمية، إىل 
جعلنا نعتقد أن الثورة السورية ماتت وحتولت إىل حرب طائفية، أو إىل مواجهة ثنائية بني اجلهاديني ونظام 
األسد. وعلى العكس، إن السريورة الثورية السورية حية دوما. إذ مل يكف الثوريون داخل البلد عن التظاهر 
وعن تنظيم صفوفهم ضدا النظام كما ضد اجملموعات اجلهادية بنداءاتهم إىل الدميقراطية واىل وحدة الشعب 
السوري ضد حماوالت تقسيمه. ليس إلصرار الثوريني حدود، مثال ذلك ملا غنى املتظاهرون مبدينة الرقة على 
أنقاض بناية قصفتها يف صباح اليوم ذاته طائرات النظام، جمسدة حتديها ومقاومتها لقوات األسد. وتتواصل 
املظاهرات ضد ممارسات ما يسمى الدولة اإلسالمية بالعراق و الشام )داعش(، ومن أجل إطالق سراح املعتقلني 
السرية  باحملاكمات  و  باالختطافات  نندد  عليها:«  بالفتات  سيما  ال  املناطق،  مبختلف  داعش  طرف  من 

وبالتعذيب يف دياجري السجون ألنها تعيد إنتاج ممارسات نظام األسد«.
مبدينة  اجتماع  اثر  على   2013 أكتوبر   13 يوم  احلر،  السوري  االحتاد  تشكيل  إىل  أيضا  اإلشارة  جتدر 
الرحيانية، على حدود تركيا وسوريا. تتكون هذه البنية من زهاء 106 جمموعة ومتحد للكتائب العسكرية، 
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وجمموعات إعالمية وتشكيالت مدنية أخرى. تدعو وثيقة تأسيسها بوجه خاص إىل قيام سوريا حرة ودميقراطية 
تعامل فيها اجملموعات الدينية و العرقية مبساواة. كما أن احليوية و التنظيم الذاتي ال يزاالن راهنيني يف السريورة 

الثورية السورية.
المقاومة الشعبية العسكرية

تواجه املقاومة الشعبية العسكرية مصاعب عدة، أهمها تفوق نظام األسد عسكريا، إذ تعزز بقوة بالدعم العسكري 
و السياسي واالقتصادي اهلائل الذي يأتيه من إيران وروسيا، واملشاركة الكثيفة ملقاتلي حزب اهلل وللمجموعات 
العراقية الشيعية الطائفية يف املعارك إىل جانب النظام. وقد أتاح هذا التفوق العسكري واملساعدة األجنبية جليش 

النظام إعادة احتالل مناطق عديدة كانت حررتها املعارضة املسلحة.
أفضى انعدام أي دعم عسكري واقتصادي وسياسي للجيش السوري احلر إىل إضعافه وانقسامه. تتكون املعارضة، 
تقديرا، من زهاء 1000 جمموعة مسلحة مع حتالفات متعددة ومتنوعة حسب املناطق و ديناميات السياقات. 
فاجليش السوري ليس بعد كيانا يشتغل كمظمة موحدة. كما كان اجليش السوري احلر هدفا للجهاديني ولبعض 
اجملموعات اإلسالمية اليت اغتالت بعض ضباطه وهامجت بعض ألويته. مع ذلك ميثل اجليش السوري احلر 
زهاء نصف املائة ألف مقاتل اليت تتكون منها املقاومة الشعبية. يتكون الباقي من اجلبهة اإلسالمية، وهي حتالف 
جيمع عددا من اجملموعات اإلسالمية احملدثة يف نوفمرب، وتضم أكثر من 30000 رجل و يقدر اجلهاديون 

بزهراء 10000 معظمهم أجانب.
ابتعدت اجلبهة اإلسالمية عن معارضة االئتالف الوطين باملنفى، بعد رفض هذا األخري منحها متثيال اكرب يف 
القيادة العسكرية اليت يرأسها اللواء سليم إدريس. صرحت اجلبهة اإلسالمية أنها لن تتواجه مع اجليش السوري 
احلر رغم اهلجوم على بعض جمموعاتها ودعت إىل دولة غسالمية يف سوريا. وحتظى هذه اجلبهة اإلسالمية 
اجلديدة بدعم ملكيات اخلليج. وقد أتاح متويل هذه اجملموعات الكثيف جذب العديد من مقاتلي املعارضة، ليس 
خبطاب ديين، بل أساسا بتجهيز عسكري أكثر تطورا ووفرة، وأجور أهم قياسا بألوية اجليش السوري احلر 
الذي يعاني نقصا يف كل شيء. لذا جيب أال نعترب آليا كل مقاتلي اجلبهة اإلسالمية أنصارا إليديولوجية قادتهم 

الرجعيني.
بعد قول هذا، فيما متثل أشكال وحدة عمل يف امليدان العسكري بني اجليش السوري احلر واجلبهة اإلسالمية 
ضد النظام واجلهاديني ضرورة و ليست مشكال، بالنظر إىل واقع امليدان، وهي باتت قائمة، جيب استبعاد أي 
وهم حول جمموعات اجلبهة اإلسالمية فيما خيص حتقيق أهداف الثورة ، أي الدميقراطية والعدالة االجتماعية 

اجملتمع العلماني.
خالصة

ما من قوة إقليمية أو دولية هي صديقة للثورة السورية، بل وحدها الطبقات الشعبية املناضلة عرب العامل. يف سوريا، 
وبغريها، ال ميكن بلوغ أي حل طاملا ظلت الرهانات الدميقراطية واالجتماعية غري معاجلة ككل واحد. بعبارات 
أخرى، ال ميكن فصل املطالب االجتماعية عن التطلعات الدميقراطية، وال اعتبارها ثانوية. إنها غري قابلة للفصل 
وهذا ما جعل احلركة الشعبية السورية ترفض كل مبادرة رامية إىل بقاء النظام القائم، مع بشار األسد أو بدونه، 

يكون هدفها إنهاء السريورة الثورية السورية.
ال ندفنن الشعب السوري الثوري، فما أبعده عن قول كلمته األخرية...
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سوريا: ثورة ثانية ضد الجهاديين و داعش
االثنني 13 كانون الثاني )يناير( 2014

 بقلم: جوزف ضاهر
تعريب:جريدة املناضل-ة )املغرب(

كانت اخليبة ضد اجملموعات اجلهادية، ال سيما جمموعة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ]داعش[، كامنة منذ 
مدة يف األراضي احملررة من نظام األسد. وقد جرت مظاهرات وأشكال معارضة مبختلف املناطق منذ شهور، حتى 
قبل صيف العام 2013 مبدن مثل الرقة احملررة منذ مارس من قوات نظام األسد لكن املعرضة دوما لقصف هذا 

األخري.
كانت جمموعات اجلهاديني اليت بلغت أعدادها زهاء 10 آالف، واملشكلة من أجانب بنسبة النصف أو أكثر، قد 
متكنت بوجه خاص من االنغراس يف مناطق مشال سوريا اليت حررتها من قوات األسد املقاومة الشعبية و العسكرية 

للجيش السوري احلر، وليس اجلهاديون.
مل يكن جيش نظام األسد، الذي تعود عالقاته مع اجملموعات اجلهادية إىل غزو أمريكا للعراق يف العام 2003 
حيث كان يشجعها وينسق معها إرسال إرهابيني إىل العراق، يستهدف هذه اجملموعات بقصفه وعملياته العسكرية، 
بل يستهدف باألحرى املكونات الدميقراطية للمعارضة املدنية و املسلحة. متثلت إسرتاتيجية استعملها نظام األسد 
منذ بداية االنتفاضة الشعبية يف سوريا يف استهداف املكونات الدميقراطية واملدنية للثورة مع ترك املكونات املتطرفة 
كان  وقد  السجون.  من  اإلسالميني  آالف  األوىل  االنتفاضة  أشهر  يف  النظام  أطلق  وقد  بالبلد،  تتطور  واإلسالمية 
القادة الرئيسيون للجبهة اإلسالمية ، وهي متحد جمموعات إسالمية مسلحة، غادروا السجن آنذاك. وجه آخر 
ميكيافيلي لنظام األسد املستبد، الذي يرى فيه البعض نظاما علمانيا، يتمثل يف استهداف دميقراطيي الثورة وترك 
اجملموعات اإلسالمية تتطور. كما أن علمانية النظام املزعومة تتهاوي عند العلم أن جمموعات طائفية عديدة، منها 

حزب اهلل، حتارب إىل جانيب جيش األسد، مستعملة يف الغالب شعارات طائفية.
غذت السياسات الرجعية واالستبدادية للمجموعات اجلهادية، عالوة على اهلجمات واالغتياالت و السجن حبق 
اجملموعات الثورية املعارضة لألسد، غضب سكان األراضي احملررة طيلة شهور ليتفجر يوم 3 يناير 2014. 
كانت داعش قد هامجت، مثال، يف األسبوع السابق مركز وسائل اإلعالم، معتقلة املدير الذي أطلق بعد ذلك، 
مبدينة كفرنبل مبنطقة إدلب، الشهري بالفتاته ذات اخليال املبدع. كانت اجلرمية األخرية لداعش، اليت ستشعل 

البارود هي اغتيال حسني السليمان بعد تعذيبه، وهو طبيب يف حلب معروف أيضا باسم ابو ريان.
تطورت مظاهرات عامة عرب خمتلف املناطق اليت كان بها للجهاديني حضور، ورفعت بكل مكان شعارات »األسد 
وداعش يد واحدة« و »الشعب يريد إسقاط داعش » ، أو » داعش تطلع برة«، وتعرضت مقرات داعش هلجوم من 
اجليش السوري احلر، وجمموعات إسالمية أخرى أيضا، فيما اعتقلت هذه األخرية قيادات داعش. ويف إحياء 
انتفض السكان وعربوا عن سخطهم ضد أعمال عنق داعش  عديدة مبدينة حلب وريفها، وكذا مبنطقة إدلب، 

واستبدادها. وتتكاثر بكل مكان الرسوم اليت تصف داعش و األسد بالشرين املتماثلني.
اضطر أعضاء داعش اىل املغادرة بعد انذارات من السكان ومن اجملموعات احمللية للجيش السوري احلر. كما مت 
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حترير العديد من الثوريني املدنيني و أعضاء اجليش السوري احلر من سجون داعش، لكن مل يكن لبعضهم 
هذا احلظ ألن اجلهاديني اغتالوا أحيانا بعض السجناء قبل مغادرة سجونهم. مثال، يف حلب طردت قوات 
خمتلف األلوية اإلسالمية واجليش السوري احلر داعش من كل قواعدها يومي 7 و 8 يناير، ال سيما مبستشفى 
األطفال الذي كانت داعش قد جعلته مقر قيادتها باملدينة واحد أهم سجونها. ومت حترير عشرات املعتقلني، 
لكن العديد منهم مت إعدامهم. حسب املرصد السوري حلقوق اإلنسان:« 42 جثة منه 5 باألقل ملناضلني و21 

ملقاتلي خمتلف األلوية املنتفضة )...( أعدمتهم داعش )...( مت اكتشافها بتلك األمكنة.
تواصلت التعبئات الشعبية ضد داعش طيلة األسبوع. يف أحد أحياء حلب، جرى رفع شعارات ضد اجلهاديني 
كانت تستعمل ضد النظام، مثل »ثورتنا ضد كل مضطهد« أو »الشعب السوري لن خيضع«. يف حي بستان 
قصر ، جرت مظاهرة إحياء لذكرى الشهداء الذين اغتاهلتم داعش حيث رفعت شعارات مثل »حرية« بالعربية 
وبالكردية،« سوريا حرة، داعش تطلع برة«. ويف مدينة الرقة، جرت أيضا مظاهرة ضد داعش، و خارج املدينة 

صدت خمتلف األلوية اإلسالمية و اجليش السوري احلر داعش.
دعت جبهة النصرة، املرتبطة أيضا بتنظيم القاعدة، إىل وقف إطالق النار بني خمتلف اجملموعات اإلسالمية 
و اجليش السوري احلر من جهة و داعش من جهة أخرى لرتكيز النضال ضد بشار األسد. و ووقفت جبهة 

النصرة على احلياد يف املواجهات اجلارية ما عدا يف الرقة حيث حيارب اعضاؤها داعش.
يوم الثالثاء 7 يناير،دعا شيخ داعش ،ابو حممد العدناني، قواته إىل القضاء على املتمردين الذين يقاتلهم.

وصدرت نداءات عديدة جلعل اجلمعة،10 يناير2014 ، مجعة ضد األسد والقاعدة.
كما جيري التصدي للجهاديني يف مناطق أخرى حلظة كتابة هذا النص. وجتدر اإلشارة إىل ان مواقع عديدة 

مت حتريرها من داعش تتعرض لقصف من النظام السوري.
إن داعش و نظام األسد وجهان لعملة واحدة: الثورة املضادة.

ميكن ملن مل ير غري التأثري اإلسالمي يف الثورة السورية، وحتى اعتربه مهيمنا، ان يراجع حساباته وحتليالته، 
كما دأبنا على ترديده، تندرج االنتفاضة الشعبية السورية يف ديناميات االنتفاضات األخرى و الشعوب املناضلة 
و  األسد  نظام  الستبداد  ذاته  اآلن  يف  معارضة  ثالثة،  قوة  إن  االجتماعية.  العدالة  و  الدميقراطية  أجل  من 
للمجموعات اإلسالمية ال تكف عن النمو و التطور رغم احلصار االعالمي من قبل تلك اجملموعات وحتى من 
بعض األوساط اليت تزعم أنها يسارية و اليت تفضل البقاء اسرية ثنائيات العلمانيني / اإلسالميني أو حتليالت 

جيوسياسية متنعها من فهم الديناميات الثورية و التغيري الراديكالي من حتت.
الثورة واحدة ...  السورية: »األعداء كثريون...  الثورة  تلخص الفتة رفعها ثوريو مدينة كفرنبل جيدا روح 
ومستمرة » . نعم الثورة مستمرة رغم املصاعب و األخطار الكثرية ، والشعب السوري يواصل طريقه حنو احلرية 

و الكرامة مزحيا كل املضطهدين...
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حول تحرير فلسطين، 
التضامن مع الشعب الفلسطيني والثورات الشعبية بكامل المنطقة

جوزيف ضاهر
السبت 26 متوز )يوليو( 2014

استمرار العدوان العسكري اإلسرائيلي ضد قطاع غزة يف حني أن قمع الفلسطينيني مواطين إسرائيل وفلسطينيي 
الضفة الغربية يتواصل حتى اآلن منذ أكثر من شهر، مبينا مرة أخرى، ملن ال زال يف حاجة لذلك، بأن الدولة 
الصهيونية ليست مستعدة للسالم مع الشعب الفلسطيين من أجل السماح بتحقيق حقوقه الوطنية، ومل تكن 
مستعدة لذلك أبدا. لذلك مل تكن اتفاقات أوسلو أبدا وسيلة للفلسطينيني لتحقيق أهدافهم الوطنية، بل فقط وسيلة 
تركت بواسطتها إسرائيل إدارة االحتالل للسلطة الفلسطينية، وهي مؤسسة حتت اهليمنة السياسية واالقتصادية 

والعسكرية شبه تامة للمحتل.
كانت صهيونية تيودور هرزل وقادة احلركة الصهيونية يف أصوهلا دائما مشروعا استعماريا للفلسطينيني وترحيلهم 
مدعوما أوال باالمربيالية الربيطانية وبعد ذلك من طرف الواليات املتحدة لضمان مصاحلها باملنطقة. تلعب دولة 
إسرائيل يف الواقع منذ عقود دور كلب حراسة مصاحل االمربياليات الغربية يف املنطقة. مل تكن ميينية اجملتمع 
احلركة  ألصول  بالرجوع  فهمها  بل جيب  اإلعالم  يقدمها  كما  مفاجئة  األخري  العقد  يف  املتطرفة  اإلسرائيلي 
الصهيونية وتطورها. إنه يف الواقع احلركة الصهيونية بالرغم من أثر اشرتاكي مزعوم هي من ساعد احملتلني 
الربيطانيني على قهر التمرد الشعيب الفلسطيين بني 1936 و1939، وخباصة أنها من ارتكبت جرم النكبة 
بالتالي فحالة  القسري ألزيد من 800000 فلسطيين، اخل…  سنة 1948، مع مسلسل اجملازر والنفي 
الذعر احلالي من عنصرية اجملتمع اإلسرائيلي جيب أن ينظر إليها كنتيجة للتشجيع الدائم لعنصرية دولتية 

ومؤسساتية إسرائيلية وهذا ال حيمل جديدا بل يندرج يف تاريخ اضطهاد الفلسطينيني ألزيد من 6 عقود.
قبل احلديث عن اخلالصة املستخلصة من هذا الوضع، جيب التذكري بأهمية محالت التضامن مع نضال الشعب 
الفلسطيين وخباصة محلة مقاطعة وعدم االستثمار وفرض العقوبات BDS. تواصل هذه األخرية النجاح عامليا 
وأن تعتربها إسرائيل وحلفاؤها كتهديد هام ومتنامي. تسمح محلة BDS بكشف واستنكار تواطؤ احلكومات 
الغربية مع دولة تغتصب بشكل يومي القانون الدولي منذ أزيد من 60 سنة، وأيضا الشركات الكربى اليت 
اآلبرتايد  إفريقيا  جنوب  مبقاطعة  املتعلقة  تلك  كما  احلملة  هذه  تشكل  األرباح.  االحتالل جلين  من  تستفيد 
آلية ضغط على حكوماتنا من أجل أن تطبق عقوبات وضغطا على احلكومة اإلسرائيلية لدفعها لتطبيق القانون 
الدولي واحرتام حقوق الفلسطينيني. يف اخلتام، نريد أيضا عرض رؤيتني أساسيتان حول مسألة حترير الشعب 

الفلسطيين.
أوال، احلل الفعلي الوحيد للقضية الفلسطينية وللمسألة اليهودية هو 1( تدمري الدولة االستعمارية، واآلبرتايد 
واالحتالل اإلسرائيلي، اليت مل حتمل سوى اآلالم للسكان الفلسطينيني ومل توفر أبدا األمن للسكان اليهود يف 
إسرائيل كما تدعي دعايتها الكاذبة، بل على العكس. و2( إقامة دولة دميقراطية واجتماعية وعلمانية للجميع يف 
فلسطني التارخيية لسنة 1948 )إسرائيليون وفلسطينيون( دون أي شكل متييزي وحيت ميلك كل فلسطيين، 
سواء كان الجئا داخليا أو الجئا يف بلدان أجنبية، احلق يف العودة إىل أراضيه ومسكنهم األصلي الذي مت ترحيلهم 

منها بالقوة سنة 1948 و1967 وبعد ذلك.
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مت العنصر الثاني األكثر أهمية، هو ضرورة دعم الثورات الشعبية باملنطقة يف نضاهلا من أجل إطاحة كل األنظمة 
االستبدادية املتواطئة خبصوص معاناة الشعب الفلسطيين عرب تعاونها املباشر أو غري املباشر مع دولة إسرائيل. 
حاولت كل األنظمة االستبدادية باملنطقة إلغاء احلركة الوطنية لتحرير فلسطني واهليمنة عليها والتحكم بها. يف 
هذا اإلطار، لدى نظام األسد تاريخ قمع ضد املقاومة الفلسطينية بدأ يف سنوات 1970 و1980 بسوريا وخالل 
تدخالته يف لبنان إبان نفس الفرتة. لكن بشكل خاص، منذ بداية الثورة يف سوريا سنة 2011، قتل النظام أكثر 
من 2000 فلسطيين، الذين ساندوا يف غالبتهم العظمى مترد الشعب السوري، دون نسيان تدمري احلصار املفروض 
على خميم الريموك لالجئني الفلسطينيني خالل أزيد من عام. ليس هناك اختالف بني موت الفلسطينيني بغزة 
أو يف سوريا، يف احلالتني، هناك إرادة إلخضاع النضال من أجل احلرية والكرامة. نفس الشيء نالحظه يف مصر 
حيث تابع نظام السيسي وسجن الجئني فلسطينيني مبصر يف املاضي، ويرفض فتح معرب رفح مساهما بذلك يف 
حصار غزة، ومانعا خروج الفلسطينيني املعرضون للقصف ودخول القوافل اإلنسانية والتضامنية املصرية والعاملية 

مع قطاع غزة.
جيب التذكري بشكل دائم بأهمية فهم أن حترير الشعب الفلسطيين مير يف الواقع عرب حترير شعوب املنطقة، وذلك 

عرب دمشق والرياض والدوحة وطهران والقاهرة، وعمان، اخل.
كما كتب أحد املتظاهرين السوريني مساند للثورة من هضبة اجلوالن احملتلة من طرف إسرائيل “احلرية مصري 

مشرتك لغزة والريموك واجلوالن”.
املنطقة ضد طبقاتها احلاكمة كما  الشعبية يف  الطبقات  بتحرير وحترر  مرتبط  الشعبية  حترير فلسطني وطبقاتها 
االمربياليات املختلفة، وخباصة الواليات املتحدة وروسيا، والقوى االمربيالية الصغرى مثل إيران والعربية السعودية 
وتركيا وقطر. يف هذا املنطق املماثل جيب علينا النضال ضد كل حماوالت تقسيم الطبقات الشعبية من طرف أنظمة 
وقوى إسالمية رجعية على أساس النوع، واالنتماء الديين، والوطين، اخل… واليت حتاول إخضاع هؤالء السكان 

وبالتالي منع حتريرها وحتررها وبالتالي منع حترر الطبقات الشعبية الفلسطينية.
هذا نفس ما ذهب إليه املاركسي مهدي عامل، املغتال سنة 1987، رمبا من طرف حزب اهلل.

وللعقل واحلب واحللم واجلميل، ضد  القهر،  الفاشية، ومن أجل احلرية ضد  للدميقراطية ضد  “من ال ينحاز 
العدمية وضد كل أشكال الظالمية، سواء يف لبنان احلرب األهلية أو يف كل بلد من بلدان عاملنا العربي ويف كل 

العامل، من ال ينحاز يف كل حلظة للثورة هو مثقف زائف وثقافته مضللة ومزورة وخمادعة.
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كوباني: المسألة الكردية والثورة السورية مصير مشترك 
جوزف  ضاهر

15 أكتوبر 2014
احتلت الدولة اإلسالمية جزئيا املدينة الكردية كوباني )عني العرب( يف سوريا. وصلت الدولة اإلسالمية إىل وسط 

املدينة، واحتلت املركز الثقايف فيها. 
 كانت املدينة حتت تهديد املباشر لعدة أسابيع من الدولة اإلسالمية. منذ بداية هجوم الدولة، يف 14 أيلول 
2014، قتل أكثر من 550 شخصا، بينهم 298 من مسلحي الدولة اإلسالمية، و236 مقاتال كرديا وعشرين 
مدنيا. ما زال أكثر من 12000 مدنيا ما يف أقسام من املدينة، يف حني تهجر منذ بداية اهلجوم على املدينة 

والقرى احمليطة بها حوالي 200.000 شخص. 
 ينظم املقاومة الشجاعة من اول يوم اهلجوم يف هذه املدينة، ذات الغالبية الكردية، حزب االحتاد الدميقراطي 
الكردستاني ووحدات محاية الشعب الكردي التابعة له، كما يشارك فعليا يف الدفاع عن املدينة عدد من الكتائب 
للمقاتلني السوريني العرب املتواجدين فيها مثل لواء “ثوار الرقة” وكتيبة “مشس الشمال” وكتيبة “جرابلس”، 

ويف 4 ت1 اعلن اجليش السوري احلر عن قراره بإرسال الف مقاتل للدفاع عن كوباني. 
 مدينة كوباني هلا أهمية اسرتاتيجية للدولة اإلسالمية. ألنها تقع بني مدينيت جرابلس وتل أبيض الواقعتني 

حتت احتالل الدولة االسالمية، وألنها تشكل بوابة إىل تركيا. 
 مدينة كوباني، وهي املدينة الكردية الثالثة يف سوريا واألوىل اليت حتررت من نظام األسد 19 حزيران 2012. 
 كوباني هي مركز واحدة من الكانتونات الثالثة )مع عفرين وسيزر( الذين شكلوا “منطقة حكم ذاتي دميقراطي” 
عرب احتاد كونفدرالي “األكراد والعرب واآلشوريني والكلدان والرتكمان واألرمن والشيشان” حسب ديباجة ميثاق 
روجافا )اسم كردستان الغربية أو السورية(. جتارب اإلدارات الذاتية مثرية جدا لالهتمام، ال سيما مبا يتعلق 
حبقوق املرأة واألقليات، ولكنها حتتوي أيضا على العديد من التناقضات، وخاصة مبا يتعلق بسلطوية قوات 
حزب االحتاد الدميقراطي الذي مل ترتدد يف معاقبة النشطاء أو إغالق املؤسسات شديدة األهمية. يف هذه احلالة، 

حزب االحتاد الدميقراطي ليس املنظمة الوحيدة يف سوريا على هذا الشكل أو داخل املعارضة السورية.  
 هذا ال مينعنا من تقديم الدعم الكامل حلركة التحرر الوطين الكردي يف نضاهلا من أجل تقرير املصري يف العراق 
وسوريا وتركيا وإيران ضد الدول االستبدادية اليت تضطهدهم أو متنعهم من حتقيق حقهم يف تقرير املصري. ويف 
الوقت عينه نطالب بسحب اسم حلزب العمال الكردستاني من قوائم املنظمات اإلرهابية يف أوروبا وأماكن أخرى. 

 يف الواقع، ميكننا انتقاد قيادة حزب العمال الكردستاني أو حزب االحتاد الدميقراطي لبعض سياساتهما، ولكن 
كما قلنا سابقا، من املبادئ الثورية األساسية هو أن تقديم الدعم لكل أشكال النضال من أجل التحرير والنضال 

التحرري دون قيد أو شرط قبل انتقاد الطريقة اليت تتصرف وفقها القيادة السياسية. 
 فشل قصف التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، بالتعاون مع املمالك الرجعية يف اخلليج لوقف 
هجوم الدولة االسالمية منذ 23 أيلول، كانت الدولة االسالمية آنذاك على بعد ستني كيلومرتا من كوباني… 

اآلن حتتل عدة أحياء من املدينة ووصلت إىل وسط املدينة. 
 هذا يدل مرة أخرى على أن التدخل العسكري مل يكن مصمما ملساعدة السكان احملليني بل ليخدم مصاحل القوى 
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الروسية، واألنظمة اإلقليمية، اليت تشارك مباشرة )كالسعودية  الغربية، باالتفاق مع االمربيالية  االمربيالية 
وقطر( أو ال تشارك يف االئتالف )كرتكيا( أو ال تعارض التدخل معارضة مباشرة كإيران. كل هذه اجلهات 
ختدم  اليت  االستبدادية  األنظمة  “استقرار”  واستعادة  املنطقة  يف  اجلارية  الثورية  العملية  إنهاء  إىل  تهدف 

مصاحلها وليس مصاحل اجلماهري الشعبية يف املنطقة. 
 من جانبها أثبتت حكومة حزب العدالة والتنمية جمددا معارضتها ألي مشروع كردي لتقرير املصري الذي من 

شأنه أن يتحدى مصاحلها السياسية.  
 وقد اتهمت احلكومة الرتكية حزب العمال الكردستاني الكردي والدولة االسالمية، على حد سواء، باإلرهاب. 

وقصفت تركيا أيضا مواقع املتمردين االكراد املنتمني إىل حزب العمال الكردستاني. 
 اهلدف من هذه التهم، اإلضرار باملنظمات الكردية العاملة على أراضيها أو يف املناطق السورية اجملاورة، أو 

على األقل استمالة البعض منها. 
 يف نفس السياق، منعت تركيا مقاتلني من وحدات محاية الشعب من التوجه إىل كوباني ملساعدة القوات الكردية 
يف املدينة، يف حني فرضت السلطات الرتكية حظرا للتجول ألول مرة منذ عام 1992 يف ست حمافظات غالبية 
سكانها من األكراد بعد مظاهرات ضخمة نظمت ضد سياسة احلكومة بسبب عدم رغبتها يف مساعدة مدينة 

كوباني ورفض مرور املقاتلني األكراد إىل سوريا. 
 بعد أسبوع على بدء أعمال الشغب، وقع حوالي 30 قتيال و400 جريح، يف أغلبيتهم من األكراد. واعتقل 

ألف شخص فضال عن أضرار مادية هائلة، وذلك يف جنوب شرق البالد ذات الغالبية الكردية.   
 من جانبه، دعا زعيم حزب االحتاد الدميقراطي، صاحل مسلم، تركيا للسماح مبرور املقاتلني واألسلحة إىل 

كوباني، يف حني عارض بشكل قاطع دخول اجليش الرتكي إىل املدينة، الذي يعتربه، مسلم، “احتالال”.  
 حذر الزعيم املسجون حلزب العمال الكردستاني عبد اهلل أوجالن، أن سقوط كوباني سيؤدي إىل نهاية جهود 
أكثر من  يزال هناك  وللتذكري، ال  الكردستاني.  العمال  تركيا وحزب  السنتني األخريتني بني  السالم خالل 

8000 سجني سياسي كردي يف السجون الرتكية يتهم النظام هناك بـ”اإلرهاب”. 
الكردي  للشعب  املصري  تقرير  الدولة االسالمية سيشكل هزمية مزدوجة حلق  أيدي   سقوط مدينة كوباني يف 

وللثورة السورية، ألن غياب هذا احلق سيؤدي إىل نهاية العمليتني. 
 املنطقة الذاتية احلكم الدميقراطية “روجافا” هي نتيجة مباشرة وإجيابية للثورة السورية. لن يكون هذا احلكم 
الذاتي للمناطق ذات األغلبية الكردية ممكنا لو مل تقوم احلركة اجلماهريية الشعبية القاعدية من شعوب سوريا 
)العرب واألكراد واآلشوريني معا( ضد نظام األسد االستبدادي واإلجرامي. هذه القوى الشعبية اليت عارضت 
تقاتل  اليوم،  الذاتي من “روجافا”.  الذين هامجوا ويهامجون اآلن مناطق احلكم  الرجعية  القوى االسالمية 
جمموعات من اجليش السوري احلر ووحدات محاية الشعب جنبا إىل جنب ضد الدولة االسالمية. وخرجت 

مظاهرات عديدة لدعم مدينة كوباني يف القرى واملناطق “احملررة” نظمها الثوار السوريون. 
 الثورة من األسفل اليت تقودها اجلماهري الشعبية يف سوريا، العرب واألكراد واألشوريني معا، هي احلل الوحيد 

ضد الطائفية والشوفينية القومية. 
 وقد تعزز احلق بتقرير املصري للشعب الكردي خالل الثورة السورية، وهذا األمر سيستمر. ألنها عالقة جدلية. 
 إن هزمية العملية الثورية السورية وأهدافها على األرجح ستفضي إىل نهاية لتجربة منطقة احلكم الذاتي يف 
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“روجافا” وآمال الشعب الكردي بأن يقرر مستقبله بنفسه يف مواجهة معارضة العديد من اجلهات املؤثرة: 
اإلمربيالية الغربية والروسية، القومية الشوفينية الرتكية والعربية وأيضا من قوات إسالمية رجعية. يف االجتاه 
بنفسه:  تقرير مستقبله  الكردي على  الشعب  قدرة  تكتمل من دون  لن  السورية  الثورية  العملية  فإن  اآلخر، 
االنفصال أو املشاركة والنضال مع مجيع الدميقراطيني والتقدميني لسوريا الدميقراطية، اشرتاكية وعلمانية مع 

ضمان حقوقهم الوطنية. 
 هذا هو السبب يف ضرورة معارضة كل احملاوالت لتقويض احلق بتقرير املصري للشعب الكردي وللثورة السورية 
بسبب ترابط املصريين، سواء كان ضد نظام األسد، والقوى الرجعية االسالمية، وخمتلف أشكال االمربيالية 

الدولية )األمريكية والروسية على وجه اخلصوص(، واإلقليمية )السعودية وقطر وتركيا وإيران(.  
 مجيع أشكال الثورة املضادة جيب معارضتهم، ألنهم يريدون تقسيم الطبقة العاملة من خالل الطائفية والعنصرية.  

 عاشت األخوة بني الشعوب اليت تكافح من أجل التحرير والتحرر!  
 نعم حلق الشعب الكردي بتقرير مصريه!

 عاشت الثورة السورية !
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الشرق األوسط، شمال افريقيا:
السيرورة الثورية في قبضة القوى الرجعية

جوزف ضاهر
9  كانون األول/ديسمرب عام 2014

تعريب: املناضل-ة
لقد مرت حتى اآلن أربع سنوات تقريبا على بداية السريورات الثورية بالشرق األوسط ومشال افريقيا، ورغم عدم 
انتهاء هذ السريورات، مل َتْبُد األهداف األولية هلذه السريورات )دميقراطية وعدالة اجتماعية ومساواة( بأي وجه 

أكثر بعدا.
إن القوتني الرئيستني اللتني متيزتا وسادتا خالل بعض الوقت يف مشهد املنطقة السياسي هما ممثلو األنظمة القدمية 
املستبدة من جهة والقوى اإلسالمية األصولية والرجعية مبختلف مكوناتها )من اإلخوان املسلمني إىل اجلهاديني. 
بالطبع ليست هذه القوى متماثلة كليا وبينها اختالفات كبرية، لكنها تتقاسم موقف معاديا للثورة بوجه احلركات 

الشعبية وأهداف الثورة( من جهة
أخرى. 

القدميني هو متصدر  وبن علي  بورقيبة  تونس، ممثل مصاحل نظامي  نداء  املثال، حزب  تونس، على سبيل  يف 
االنتخابات التشريعية يف تشرين الثاني/أكتوبر األخري والدور األول من االنتخابات الرئيسية يف تشرين الثاني/

نوفمب، يليه ثانيا إسالميو حزب النهضة الرجعيون.
ال تقتصر عودة أو توطيد سلطة ممثلي األنظمة القدمية يف تونس وحسب، ولكنها أيضا ظاهرة إقليمية. يف مصر، 
متت تربئة حسين مبارك، يوم 29 تشرين الثاني/نوفمرب، من ما وجه ضده من تهمتني متمثلتني يف الفساد وبوجه 
خاص دوره يف قمع وقتل أكثر من 850 متظاهر ومتظاهرة خالل 18 يوم من االنتفاضة الشعبية اليت قادت إىل 
سقوطه، يف شباط/فرباير عام 2011. ولقد متت أيضا تربئة جنلي مبارك، عالء ومجال، املتهمني باختالس أو 
تسهيل اختالس أكثر من 125 مليون جنيه مصري )حوالي 14 مليون يورو(. ومت أيضا إسقاط التهم اليت كانت 
موجهة ضد سبعة مسؤولني أمنيني كبار، ضمنهم وزير الداخلية السابق يف ظل حكم مبارك، حبيب العدلي… 
وللتذكري، منذ وصول السيسي للسلطة، مت قتل ما ال يقل عن 1400 من أنصار اإلخوان املسلمني، ومت اعتقال 
أكثر من 15000 متعاطف ومتعطفة مع هذه املنظمة. لقد تناولُت من قبل دور اإلخوان املسلمني املعادي للثورة، 
لكن ذلك ال مينع شجب عنف وجرائم نظام السيسي ضد أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني ألن ذلك يشكل انتهاكا 
ضد احلقوق الدميقراطية األولية. إن الصمت إزاء هذه اجلرائم يعين فسح اجملال للثورة املضادة يف قمعها وخيانة 
واليسارية،  الليربالية  املعارضة  أيضا  السلطة  كما هامجت  الدميقراطية.  احلقوق  املدافعة عن  األساسية  للمبادئ 
واعتقلت عدة مناضلني ومناضالت، خاصة بتهمة خرق قانون مثري للجدل يقيد حق التظاهر. إن الثورة املضادة 
اليت جيسدها نظام السيسي مازالت حترز تقدما، بدعم ثابت من اململكة العربية السعودية ومملكات اخلليج، 
واآلن حتى من قطر. إن هذا البلد األخري، املساند السابق حلركة اإلخوان املسلمني يف مصر والذي مازال يستقبل 
مسؤولني من هذه احلركة، عرب عن دعمه لنظام السيسي إثر الضغوطات اليت مارستها عليه خمتلف مملكات 
اخلليج يوم 9 كانون األول/ديسمرب عام 2014 يف إطار مؤمتر جملس التعاون اخلليجي. ويسعى نظام السيسي يف 
الواقع إىل رد االعتبار لنظام مبارك وطغمته القديم االستبدادي مبواصلة نفس السياسات. ويف الوقت ذاته، مل متارس 
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حركة اإلخوان املسلمني اليت تعرضت لقمع شديد نقدا ذاتيا عميقا النتقاهلا إىل السلطة ولسياستها االستبدادية 
واملعادية للثورة. بل عززت احلركة منذ إطاحة مرسي خطابها الطائفي الديين العدواني ضد األقلية املسيحية 
القبطية، متهمة إياها بكل أنواع املؤامرات وبكونها املسؤولة الرئيسية عن سقوط اإلخوان املسلمني من السلطة، 
رافضة تقديم دعمها للمطالب االجتماعية وإلضرابات عمالية عديدة تعرضت لقمع السلطة. ال يكمن شعار اإلخوان 

املسلمني الوحيد املوجه ألنصارهم يف أهداف الثورة )دميقراطية وعدالة اجتماعية(، بل فقط يف عودة مرسي.
ويف حالة سوريا، بينما فيما مضى كانت مسألة نظام استبدادي بدون األسد لكن بقيادة بعض أقسام املعارضة 
السورية )من ليرباليني وإخوان مسلمني( املوالية للغرب وململكات اخلليج واليت ال متثل الثوريني السوريني، 
حتظى بتشجيع خمتلف القوى االمربيالية الدولية واإلقليمية، تتفق هذه القوى اليوم على اإلعالن بأن األسد 
ميكنه أن يبقى يف نهاية املطاف ويصبح حليفا يف ما يسمى »حماربة اإلرهاب«. هكذا سيتم تربئة األسد من كل 
جرائمه ومن الدمار الذي مارسه جيشه وميليشياته احمللية أو األجنبية دفاعا عن النظام. عالوة على ذلك ميكن 
أن نعاين أن تدخل الدول الغربية يف سوريا، بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، وبتعاون مع بعض مملكات 
اخلليج مل يكن له تأثري كبري ومل مينع من تقدم القوى اجلهادية، بوجه خاص تنظيم الدولة اإلسالمية وتنظيم 
جبهة النصرة )فرع القاعدة يف سوريا(، سواء ضد الثوريني السوريني واملناطق الواقعة حتت سيطرة القوى الكردية 
التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي. وعلى النحو ذاته، مازال خمتلف ما يسمى »أصدقاء« الثورة الروسية يرفضون 
تقديم مساعدة سياسية وعسكرية للقوى الدميقراطية والشعبية بسوريا، مبا يف ذلك اجليش احلر واجملموعات 
الكردية التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي )حزب العمال الكردستاني السوري(، اليت قاتلت وتقاتل ضد نظام 
املتمثلني يف  االثنني  املكونني  هذين  أن  استحضار  ذلك  على  وينبغي فضال  الرجعية.  اإلسالمية  والقوى  األسد 
اجليش السوري احلر واحلزب االحتاد الدميقراطي إضافة إىل احلركة الشعبية السورية هي اليت قاتلت ضد 
توسع القوى اجلهادية واإلسالمية الرجعية يف سوريا ودفعت مثنا باهظا بوجه استبداد هذه اجملموعات، بينما 
كان نظام األسد يسمح بتوسع هذه األخرية ويركز قمعه ضد القوى الشعبية، املدنية والعسكرية، الدميقراطية 

والتقدمية بالبلد.
نظامي  مصاحل  تونس، ممثل  نداء  التشريعية يف حزب  االنتخابات  تصدرتا  اليت  القوتني  تونس، متثلت  ويف 
بورقيبة وبن علي القدميني، ويف حركة النهضة اإلسالمية الرجعية، اليت كانت يف السلطة منذ تشرين األول/
أكتوبر عام 2011 بتحالف مع قوتني سياسيتني أخريتني. يبدو أن حزب نداء تونس مبا هو اخليار األكثر 

جاذبية بنظر منظمات أرباب العمل التونسية والسفارات األجنبية واملؤسسات املالية الدولية.
ثابر حزب النهضة من جهته على مواصلة السياسات االقتصادية واالجتماعية فائقة الليربالية اليت ُنهجت يف 
عهد بن علي. ولقد تعهد حزب النهضة أيضا حبماس ثابت باحرتام التزامات تونس جتاه االحتاد األوروبي 
واملؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العاملي للحصول على قروض جديدة تتجاوز مليارات 
عديدة. ويف اآلن ذاته، اعترب الغنوشي يف حوار بتاريخ متوز/يوليو عام 2014 أن النقابات الكفاحية والعمال 
مفرطني أحيانا يف مطالبهم، مبا يف ذلك على مستوى املركزية النقابية، االحتاد العام التونسي للشغل .عالوة 
على ذلك يتهم الغنوشي االحتاد العام التونسي للشغل بكونه إرث فرنسا وأن هذه املؤسسة ليست مسبقا مؤسسة 

طبيعية لألمة اإلسالمية.
معاينة  استطعنا  كما  واملعارضات،  املعارضني  العنف ضد  أشكال  السلطة  إىل  النهضة  وصول حزب  يوقف  مل 
ذلك مع االغتياالت السياسية. لكن هذا العنف ضد املعارضني حدث أيضا عن طريق امليليشيات املسماة »جلان 
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محاية الثورة« واليت تعترب مدافعة عن مصاحل حزب النهضة. شنت هذه امليليشيات وجمموعات سلفية هجمات 
عديدة ضد خمتلف اجملموعات السياسية واملناضلة، خاصة ضد التجمعات السياسية للجبهة الشعبية ومناصريها 
عروضهم  تقديم  من  ُمنعوا  الذين  الفنانون  )ضمنهم  واجلمعيات  واملناضالت  املناضلني  من  وغريهم  ومناصراتها، 
بتهمة »انتهاك املبادئ اإلسالمية«(. ويلزم أيضا عدم جتاهل أن ميليشيات جلان محاية الثورة هامجت مقر نقابة 
االحتاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس باهلراوات والسكاكني وقنابل الغاز، ما أسفر عن عشرات اجلرحى، 
وذلك يوم 4 كانون األول/ديسمرب عام 2012، إحياء لذكرى مرور ستني عاما على اغتيال قائد احلركة النقابية 

ومؤسسها فرحات حشاد.
ترافق عنف هذه امليليشيات أيضا مع تشديد قمع الدولة ضد املعارضني واملعارضات وبوجه خاص ضد نقابيني ُكثر 

اعتقلوا مرارا عديدة بسبب نشاطهم النقابي.
وقبل اضطرار الرتويكا )ائتالف يتكون من حزب املؤمتر من أجل اجلمهورية والتكتل الدميقراطي هذا املشروع 
تقشف وسياسات  ميزانية  السلطة، صوتت على  للتخلي عن  النهضة وحلفائها،  النهضة(، أي حزب  وحزب 
املتوسطة والشعبية مفجرا  للفئات  التدابري الضريبية اجلديدة املضادة صراحة  للمجتمع والشعب. كانت  معادية 
حلركة احتجاج واسعة، ما أثار ليس جتميد هذه التدابري وحسب، ولكن أيضا االستقالة القسرية لرئيس احلكومة، 

اإلسالمي علي العريض.
يف  واألصولية  الرجعية  اإلسالمية  والقوى  القدمية  األنظمة  ممثلي  بني  حدثت  اليت  االختالفات  معاينة  ميكن 
االنتخابات التونسية الشرعية أو يف قمع أعضاء اإلخوان املسلمني مبصر من قبل نظام السيسي. هذا ال يعين أن 
املواجهات العنيفة بني هاتني القوتني مل تفسح اجملال لتحالفات وأشكال تعاون يف بعض الوقت. ويف الواقع من 
الضروري استحضار أن حركة اإلخوان اإلسالمي يف مصر بعد سقوط مبارك حافظت على عالقات جيدة مع قادة 
اجليش بل تعاونت معهم حتى سقوط مرسي يف متوز/يوليو عام 2013. ومل يرتددوا يف اإلشادة بدور اجليش 
كـ»حام لألمة والثورة« مرارا قبل إطاحة مرسي. عالوة على ذلك، ملا كان اإلخوان املسلمون يهيمنون على الربملان 
ويشغلون منصب الرئاسة، مل يضعوا موضع سؤال السلطة السياسية واالقتصادية للجيش، بينما مل يندد هذا األخري 
بدوره يف القمع ضد احلركة الشعبية املصرية على سيبل املثال خالل 18 يوم من انتفاضة عام 2011 أو جبرائم 

ماسبريو يف تشرين الثاني/نونرب عام 2011 ضد املتظاهرين واملتظاهرات املصريني األقباط.
يف تونس، تعاون حزب نداء تونس وحزب النهضة أيضا مرارا يف ما مضى ومل خيفيا نواياهما للقيام بذلك مستقبال. 
ويف حوار خالل تشرين األول/أكوبر عام 2014، مل يستبعد رشيد الغنوشي إمكانية العمل مع حزب نداء تونس 
وأضاف أن حزب النهضة هو من منع اعتماد قانون حتصني الثورة ما مكن أشخاصا منتمني للنظام القديم من 
الرتشح لالنتخابات. وعقب فوز حزب نداء تونس يف االنتخابات التشريعية، مل يكن نائب رئيس حزب النهضة 
عبد الفتاح مورو ضد مشاركة حزب النهضة يف احلكومة املقبلة. لقد صرح قائد حركة نداء تونس واملرشح لرئاسة 
اجلمهورية، باجي قائد السبسي، أن حركة النهضة ال تشكل عدوا بل أشار إىل أنه إذا كانت املصلحة العليا للدولة 
تفرض ذلك، فلن يرتدد حزب نداء تونس يف أي وقت من األوقات يف تشكيل جبهة مع حزب النهضة وهذا لن 

يشكل خيانة ملن صوتوا حلزب نداء تونس يف االنتخابات التشريعية.
وخالل أوىل جلسات الربملان، متت مالحظة أيضا هذا التعاون. وكان التصويت الوحيد الذي اختذ يوم 2 كانون 
األول/ديسمرب يتعلق بتعليق اجللسات ملدة 48 ساعة، إلتاحة مزيد من الوقت حلزب نداء تونس وحزب النهضة 
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اليت  الوحيدة  الربملانية  الشعبية اجملموعة  بينهم  و/أو كسب كل واحد منهم حلفاء. كانت اجلبهة  للتفاوض 
عارضت ذلك وانضم إليها فقط نواب برملانيون مستقلون. وخالل اجللسة الثانية يف يوم اخلميس 4 أيلول/سبتمرب، 

صوت حزب نداء تونس وحزب النهضة معا من جديد على املناصب الثالثة يف السلطة.
وللتذكري، كان بارون عامل األعمال ومساند حزب النهضة حممد الفرخية قد صرح أن االحتاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية )مجعية أرباب العمل بتونس( اقرتح على خمتلف األحزاب، مبا يف ذلك حزب 
النهضة، إدراج رجال أعمال يف الئحتها وأضاف أن مثة إمجاعا معينا حول اخلط االقتصادي، بوجه خاص لدى 

حزب النهضة وحزب نداء تونس، وغريهما مثل حزب آفاق تونس )حزب فائق اللربالية(.
الرجعية واألصولية، أعداء  القديم والقوى اإلسالمية  النظام  املتكونان من ممثلي  الفاعالن  وختاما، يشكل هذان 
لألهداف األولية للسريورة الثورية. لقد هامجت هاتني القوتني احلركات الشعبية واملناضلني واجملموعات اليت 

حتمل األهداف األولية للسريورة الثورية.
يتعلق األمر بقوتني معاديتني للثورة وهذا رغم دعاوة سياسية خمتلفة. يقدم ممثلو األنظمة القدمية أنفسهم مبا هم 
مدافعون عن احلداثة، ومنقذو وحدة األمة وأبطال حماربة »اإلرهاب«. وتقدم القوى اإلسالمية الرجعية واألصولية 
نفسها من جهة مبا هي املسؤولة عن الدين اإلسالمي واألخالق وأصالة اهلوية اإلسالمية والعربية، بإقامة عالقة 

مع »األمة« اإلسالمية.
جيب أن ال ينسينا هذان اخلطابان، املتباينان على ما يبدو، أن هاتني احلركتني تتقامسان مشروعا سياسيا متشابه 
للغاية قائم على الرغبة يف احلد من احلقوق الدميقراطية واالجتماعية وقمعها، سعيا لضمان نظام اإلنتاج الرأمسالي 
ومواصلة السياسات النيوليربالية اليت تفقر الطبقات الشعبية باملنطقة. وعلى النحو ذاته لن ترتد هاتان القوتان 
املعاديتان للثورة يف استعمال خطاب يستهدف زرع االنقسامات والتناحرات يف الطبقات الشعبية على أسس طائفية 

دينية واثنية وقائمة على النوع وإقليمية، اخل.
أقل  خيار  هي  مبا  بتقدميها  للثورة  املعاديتني  القوتني  هاتني  إحدى  دعم  ونساء،  رجاال  ملن خيتارون  بالنسبة 
»الضررين«، فهم خيتارون يف الواقع اهلزمية واحلفاظ على نظام جائر تعيش فيه الفئات الشعبية باملنطقة. ال 
يتجلى دور الثوريني يف اخليار بني خمتلف فصائل الربجوازية أو خمتلف الفصائل املعادية للثورة اليت حتظى 

بدعم خمتلف ممثلي االمربيالية الدولية واالمربيالية الفرعية باملنطقة.
يتجلى دورنا يف معارضة خمتلف قوى الثورة املضادة وبناء جبهة مستقلة عن هذين الشكلني من أشكال الرجعية 
واالخنراط يف النضال على أسس دميقراطية واجتماعية ومعادية لالمربيالية والتصدي لكل أشكال امليز والعمل من 

أجل تغيري اجملتمع جذريا يف إطار دينامية من أسفل جتعل من الفئات الشعبية الفاعل يف التغيري.
ختاما، علينا بوجه هذه املواجهات أو التعاون بني قوى الرجعية، عدم اختيار شكل من أشكال الرجعية، لكن 
دعم وبناء وتنظيم بديل شعيب وجذري من أجل حتقيق األهداف األولية للثورات املتمثلة يف الدميقراطية والعدالة 

االجتماعية واملساواة.
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حزب العمال الكردستاني ومسألة تقرير المصير للشعب الكردي
بقلم جوزف ضاهر

يناير/ كانون الثاني 2015
الدولة اإلسالمية )داعش( منذ أكتوبر/تشرين االول عام 2014، أصبحت كوباني  حماصرة من قبل جهاديي 
رمزا للمقاومة الكردية يف روجافا )كردستان سوريا(، واليت تتضمن منطقة ذاتية احلكم يف مشال شرق سوريا، 
يسكنها أساسا األكراد واليت يسيطر عليها حزب االحتاد الدميقراطي )PYD(، الفرع السوري حلزب العمال 

الكردستاني. وقد تضامن مع هذه املقاومة أجزاء واسعة من اليسار الغربي، وهو أمر يستحق الرتحيب.
ومع ذلك، فمن املمكن، عرب مقاربة نقدية و بناءة، مناقشة جانبني من جوانب هذه التعبئة، بالنسبة لنا بالعودة 
إىل القضية املركزية ألي احتمال تقرير املصري للشعب الكردي يف سوريا: حترير الشعب الكردي يرتبط بانتصار 

الثورة السورية.
العنصر األول هو إرادة عزل النضال من أجل تقرير املصري للشعب الكردي يف سوريا عن الثورة السورية، كما رأينا 
يف الدعوة للتضامن الدولي مع إطالق كوباني يف 1 تشرين الثاني وقعه عدد من الشخصيات اليسار، من بينهم نعوم 
تشومسكي. يف مقال سابق، ناقشنا خطأ عزل القضية الكردية من الثورة السورية. وسوف نضيف هنا أن رفض هذا 
األمر وإنكار نضال الثورة الشعبية السورية من أجل احلرية والكرامة، هذا األمر يصب يف النهاية يف خانة أعداء 
الشعب الكردي والسوري: فنظام األسد أو القوى اإلسالمية الرجعية ال مصلحة هلما يف منو خربة سياسية، سورية 

أو كردية، مبعزل عن برناجمهما السلطوي.
وهذا ال يعين عدم إدانتنا ألجزاء خمتلفة من املعارضة السورية اليت ما زالت تنكر حق تقرير املصري عن الشعب 
الذي لديه  الغربية وتركيا، ودول اخلليج،  الدول  السوري، بدعم من  الوطين  الكردي وخصوصا دور االئتالف 
مواقف غامضة من هجمات القوى اإلسالمية الرجعية، مبن فيهم جبهة النصرة، ضد املناطق الكردية يف املاضي. 
هذه املواقف تستدعي الشجب ألنه جيب علينا أن نتذكر عقودا من القمع السياسي واالجتماعي والثقايف للشعب 
الكردي يف سوريا وسياسات التعريب يف املناطق الشمالية من سوريا اليت فرضها نظام األسد. وكانت املناطق الشمالية 
من سوريا أيضا األكثر فقرا واألقل قدمت اخلدمات االجتماعية. ناهيك عن الصمت جلزء كبري من املعارضة خالل 
االنتفاضة الكردية يف سوريا يف عام 2004، حني اتهموا بعض االكراد خبدمة املشاريع اخلارجية إلضعاف سوريا.

أوال، جتدر اإلشارة إىل املمارسات االستبدادية حلزب العمال الكردستاني وفرعه السوري، سواء يف ممارساتها 
ضد املواطنني أو الناشطني السياسيني؛ حيث يقمع حزب االحتاد الدميقراطي ويعتقل الناشطني الثوريني األكراد 
ويغلق املنظمات واملؤسسات اهلامة، مثل اإلذاعة املستقلة، يف شباط عام 2014. وأعضاء أحزاب املعارضة الكردية 
 PYDالسورية مثل حزب يكييت واحلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا وحزب آزادي عانوا من قمع قوات ال

يف مناطق احلكم الذاتي من روجافا.
يف الواقع، سجلت العديد من االحتجاجات ضد قوات PYD وممارساتها يف بعض املدن من روجافا، على سبيل 
املثال عامودا ودرباسية. يف نهاية حزيران 2013، شهدت املدينتني مظاهرات وأنشطة احتجاجية للتنديد بالقمع 
الثوريني األكراد من قبل وحدات محاية الشعب )YPG(، اجلناح املسلح حلزب االحتاد  املناضلني  واعتقال 
الدميقراطي. يف حزيران 2013، مل يرتدد الـPYD يف إطالق النار على احلشود يف عامودا، مما أدى إىل مقتل 
 PYD العديد من املتظاهرين. وعالوة على ذلك، منذ تشرين األول عام 2014، صدر مرسوم التجنيد ونفذه الـ
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يف املناطق اليت يسيطر عليها، وتسبب يف هروب أعداد متزايدة من الشباب من مجيع الطوائف، لرفضهم 
اخلدمة. نظم سكان عامودا احتجاجات يف كانون االول 2014 وكانون الثاني 2015 للتنديد باختطاف 
النساء من قبل داعش والتجنيد العسكري القسري للفتيات الصغريات يف الـPYD، خاصة حالة همرين 

عبدي، وهي فتاة شابة يبلغ عمرها 15 عاما. كما أن YPG مل يرتدد مرارا جتنيد األطفال يف صفوفها.
حنن أبعد ما يكون عن الديناميات القاعدية للمجالس الشعبية اليت تشكلت تباعا منذ عام 2011 يف املناطق 
السورية “احملررة”، مبشاركة القوى الشعبية احمللية يف إدارة خمتلف قطاعات اجملتمع. ويف املقابل، 
يف حني تدار املناطق الذاتية احلكم األكراد عرب ديناميات مفروضة من فوق وحتت وصاية حزب االحتاد 
الدميقراطي. وحيث تنتشر العديد من صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبداهلل أوجالن على جدران 

مراكز حكومات روجافا.
هل تعين هذه االنتقادات أنه ينبغي أن نرفض كل شيء؟ املناطق الثالثة من روجافا بنشر شكل من أشكال 
احلكم الذاتي واالهتمام يف العديد من اجملاالت )حقوق املرأة، ومشاركة األقليات واملؤسسات العلمانية …(. 

وجتربة احلكم الذاتي بنيت بسبب الظلم الذي تعرض له الشعب الكردي على مدى عقود.
ال ننسى أيضا عدم الثقة اليت أظهرها حزب العمال الكردستاني وحزب االحتاد الدميقراطي باحلركات 
االحتجاجية الشعبية اليت حصلت يف املاضي عندما مل تكن مببادرتهم أو يسيطرون عليها. كان موقف حزب 
العمال الكردستاني سلبيا عندما اندلعت االنتفاضة الكردية يف سوريا عام 2004، إمنا سعى أكثر لتهدئة 
األكراد الذين ثاروا ضد ظلم نظام األسد، أو يف بداية العملية الثورية السورية عام 2011. وينبغي أن نتذكر 
أنه خالل الوقت الراهن يف املدن السورية من القامشلي واحلسكة، وحزب العمال الكردستاني يتعايش مع 

قوات النظام السوري من خالل عدم حماولة التخلص منها. )1(
وباملثل عام 2013 خالل خروج املظاهرات الشعبية يف تركيا يف أعقاب قضية جيزي بارك، جتنب حزب 
العمال الكردستاني إصدار أي بيان داعم لالنتفاضة، يف حني انضم العديد من النشطاء األكراد بشكل فردي 
املتظاهرين يف اسطنبول واملدن الكربى اليت انضمت إىل االنتفاضة. يف دياربكر، أكرب مدينة كردية يف تركيا، 
كان عدد من املظاهرات منخفضا نسبيا. كان حزب العمال الكردستاني يفضل يف هذا الوقت تعزيز واالستمرار 
يف عملية السالم مع حكومة حزب العدالة والتنمية يف عام 2012 واليت يتم التشكيك جبدواها بسبب 
استمرار قمع حزب العمال الكردستاني والناشطني األكراد يف تركيا، باإلضافة إىل موقف احلكومة الرتكية 

من مسألة كوباني.
يثبت ذلك تفضيل حزب العمال الكردستاني للتغيري املفروض من فوق، وليس عن طريق التغيري من أسفل 

وعرب احلركات الشعبية.
هذا ال يغري من املوقف السياسي الداعم حلركة التحرر الوطين الكردية يف نضاهلا من أجل تقرير املصري يف 
العراق وسوريا وتركيا وإيران، مثل كل أشكال النضال من أجل التحرر واالنعتاق، والذي يستحق الدعم غري 
املشروط. يبدو من الضروري أن نلقي نظرة ناقدة على كيفية توجيه هذه احلركات. وحان الوقت ألن يتخلى 

بعض الرفاق اليساريني الغربيني عن آرائهم الرومانسية اليت حتجب بعض املشاكل السياسية األساسية.
وأخريا، يبدو من الضروري أن نكرر أن أي احتمال لتقرير املصري للشعب الكردي وحتسني الظروف املعيشية 
للشعب الكردي، او األقليات العرقية أو الدينية األخرى يف سوريا، يرتبط بتعميق وبانتصار للعملية الثورية 
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السورية وحتقيق أهدافها ضد نظام األسد والقوى اإلسالمية الرجعية. مناطق احلكم الذاتي يف روجافا هي يف 
الواقع نتيجة لتعبئة احلركة الشعبية اجلماهريية القاعدي للشعب السوري )العرب واالكراد واالشوريني معا( ضد 
نظام األسد اجملرم والسلطوي يف آذار 2011. صعود االنتفاضة دفع نظام األسد للدخول يف اتفاق مع القوات 
املسلحة من الـPYD يف متوز/يوليو عام 2012 يف الذي انسحب من عدة مناطق تقطنها أغلبية كردية إلعادة 

نشر قواته يف مناطق أخرى إلخضاعها.
هزمية الثورة السورية واحلركة الشعبية ستمثل نهاية جتربة روجافا والعودة إىل العصر القمعي ألكراد يف سوريا، 
مثل بقية الشعب السوري. نظام األسد والقوى اإلسالمية الرجعية كما قلنا لن يفسحوا باجملال أمام انشقاق أي 

خربة سياسية عن برناجمهم السلطوي.
وباملثل ميكن القول أن أي تقرير مصري للشعب الكردي يف إيران وتركيا مير عرب النضال املشرتك للطبقات الشعبية 
يف هذه البلدان ضد الربجوازية اليت تهيمن على هذه البلدان، سواء من اإلسالميني الرجعيني و/أو الشوفينية 
القومية. نرى كيف مت حتطيم االتفاق بني حزب العدالة والتنمية وحزب العمال الكردستاني منذ كوباني واستمر 
القمع ضد العديد من الناشطني األكراد. من جانبها، تواصل منطقة احلكم الذاتي يف كردستان العراق بقيادة 
اللتني هما أكرب مستثمرين أجنبيني  والرتكية،  اإليرانية  بارزاني باحلفاظ على عالقات جيدة مع احلكومتني 
القمعية ضد اجلماهري الكردية يف بلدهما. كما واصل بارزاني  الرغم من السياسات  العراق، على  يف كردستان 

السياسات النيوليربالية والزبائنية يف وقت استمر فيه إفقار الطبقة العاملة يف كردستان العراق.
يف اخلتام، وحدة واستقالل الطبقة العاملة دون متييز عرقي وطائفي وغريها يف سوريا وأماكن أخرى هي السبيل 

الوحيد لتحرير وحترر مجيع الشعوب، مبا يف ذلك األكراد.
)1(: وقد حدث بعض التوتر وتبادل الطالق النار يف احلسكة بني نظام األسد وقوات YPG يف منتصف يناير/ 
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تعريب: املناضل-ة

بلغ التزام روسيا العسكري إىل جانب نظام األسد مستوى جديدا يوم 30 سبتمرب األخري مع أوىل عمليات القصف 
بالطريان العسكري يف سوريا…

هذا فضال عن وصول مئات اجلنود اإليرانيني إىل سوريا يوم 21 سبتمرب لالنضمام إىل قوات األسد وحلفائهم يف 
حزب اهلل اللبناني يف هجوم بري كبري قادم مدعوم بضربات جوية روسية.

روسيا داعمة لنظام األسد
ليست دعاية الدولة الروسية بصدد “احلرب على اإلرهاب” غري ذريعة لدعم نظام األسد سياسيا وعسكريا، 
ولسحق كل أشكال املعارضة. فمنذ هجمات سالح الطريان  الروسي، ُقتل أكثر من 40 مدني حتت  القنابل 
الروسية و 14 مقاتال، منهم جهاديون من داعش، لكن أيضا أعضاء جببهة النصرة و أحرار الشام و كتائب من 

اجليش السوري احلر.
أهداف عمليات القصف الروسية جلية: إنقاذ وتعزيز قوة النظام السوري العسكرية والسياسية. فقد صرح بوتني 
يوم 28 سبتمرب األخري، قبل انطالق القصف الروسي، قائال: ” ليس مثة طريقة أخرى إلنهاء النزاع السوري 

غري تعزيز مؤسسات احلكومة الشرعية القائمة يف معركتها ضد اإلرهاب”…
جرت يف األيام األخرية تظاهرات عديدة يف مناطق سوريا احملررة للتنديد بالقصف الروسي. هكذا نددت جلان 
التنسيق احمللية بالقصف الروسي اهلادف إىل “ضمان بقاء نظام األسد”، ودعت ” كل القوى الثورية إىل الوحدة 

بكل السبل و الرد على العدوان العسكري الروسي”.

إجماع القوى العظمى
جتري هذه التطورات بسلبية، وحتى مبوافقة ما، من القوى الغربية اليت تسعى بأي مثن إىل تثبيت الوضع 

باملنطقة بعد التخلي عن رحيل األسد كشرط لبدء حقبة انتقالية.
 على هذا النحو، عرب الرئيس أوباما عالنية يف خطابه يوم 28 سبتمرب األخري أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
عن عزمه على العمل مع روسيا و إيران إلجياد حل يف سوريا، مع تأكيد استحالة العودة اىل الوضع القائم قبل 

بداية احلرب…
بعمليات  بغداد  يف  األمريكية  السفارة  الروسية  الرمسية  اجلهات  أبلغت  الروسية،  اجلوية  الغارات  أثناء  يف   
القصف، وطلبت من السالح اجلوي األمريكي تفادي اجملال اجلوي السوري أثناء عملياتها. كما جرى إخبار 
جهات رمسية إسرائيلية من قبل روسيا ساعة قبل بداية الضربات، ألن مثة أيضا إمجاع يف دوائر القرار بتل 

أبيب حول أهمية بقاء نظام األسد.
وسار قادة احلكومات الغربية يف نفس االجتاه، إذ صرح معظمهم أنه جيب أال يستبعد األسد لبدء حقبة انتقالية 
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يف سوريا، مع تأكيدهم انه ال ميكن أن يكون جزءا من مستقبل البلد على املدى البعيد. هذا دون حتديد هذه 
احلقبة…

التصريح بوجوب    وتعززت هذه املواقف مع “أزمة الالجئني”. إذ مل يرتدد مسؤولني رمسيون متعددون من 
تعاون  الدول األوربية مع نظام األسد وحلفائه، الروس و اإليرانيني، إلنهاء مشكل داعش، ومن مثة بنظرهم 
مشكل الالجئني. هذا طبعا تناسي أن جذر املشكل يف سوريا هو نظام األسد، املسؤول عن %90 من الالجئني 

الذين غادروا البلد!

ال للنفاق، وال للتدخالت العسكرية
 كان لإلليزيه خطاب مماثل :”يتطلب هذا احلل السياسي )نهاية النزاع يف سوريا( دمج كل األطراف، وفرنسا 
تناقش مع اجلميع و ال تستبعد أحدا”… وقد صرح فابيوس أنه يستحيل على األسد قيادة سوريا إىل األبد… 
لكن اجلوهري حاليا هو الشروع يف تفاوض حول  انتقال سياسي ال جيعل من رحيل األسد شرطا سياسيا لكل 

انتقال.
 وشنت احلكومة الفرنسية ضرباتها اجلوية اخلاصة يف سوريا شهر سبتمرب مبربر “الدفاع عن النفس” بوجه 

خطر اإلرهاب …
 جيب معارضة هذا التدخل العسكري االمربيالي اجلديد حللفاء نظام األسد، الساعي إىل إنقاذ نظام ديكتاتوري، 
الثورة  دعم  يدعون  من  نفاق  الغربية:  الدول  نفاق  مدنيني جدد وخرابا.  جيب فضح كل  املسبب ضحايا  و 
السورية…مع رفض أي مساندة فعلية  للقوى الدميقراطية باجليش السوري احلر و األكراد يف معركتهم ضد 
النظام وحلفائه، وضد القوى اإلسالمية األصولية.  وإن سياسات الدول األوربية إزاء الالجئني و تشييد أوربا 

حمصنة دليل إضايف على هذا الرياء.
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