«تكامل» القهر
وتناق�ص الكرامة!

واأخ ــر ًا دخــل الــذكــاء ال�سطناعي اإىل اأر�ــص الوطن على �سكل بطاقة ذكية تثبت يف كل يــوم غباءها
وف�سادها .كورونا على الأبواب والبطاقة الذكية تقوم بدوره جيد ًا حتى الآن ،فاإذا �ساألت اأي مواطن �سوري
�سيقول لك اإنه بعد هذه املكرمة العظيمة واأمتتة املحروقات وبع�ص ال�سلع الأ�سا�سية وعناء الطوابر ،مل
يعد مهم ًا ا�ستقبال كوارث اأخرى ،فالكوارث مالزمة لنا منذ الأزل وفاقت احلد يف �سنوات احلرب.
تفا�سيل �ص2

بيــان رابطــة الن�شــاء ال�شوريات يف الي ــوم العــاملي للمــراة

�ص3

الثورة على الذات
ارتقا ٌء باملجتمع

عرب التاريخ وحتى يومنا هــذا ،ترتكز املجتمعات الب�سرية ب�سكل جوهري على الـفــرد ،كمكوّن
أي بلد
باملح�سلة حتت لواء املجتمع ككل يف ا ّ
ّ
اأ�سا�ص للعديد من التجمعات الفرعية التي تن�سوي
�سك تُعطي �سورة عامة عن ماهية
كان .وهذا ما يقودنا اإىل اأن اخل�سائ�ص التي يتمتّع بها الأفراد ل ّ
املجتمع وطريقة عي�سه وتعامله مع مقت�سيات احلياة كافّ ة.
تفا�سيل �ص4

طبق ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ــزي ـ ـ ــت ..وخي ـ ـ ــان ـ ــة الدميق ـ ــراطيـ ــة

�ص5

رفع �شعر البنزين  25لرية لليرت

احلكومة :مل ي�شلنا كورونا

رفـ ـع ــت احلــكــومــة يـ ــوم الأحـ ـ ــد املــا�ــســي � ـس ـعــر مـبـيــع
البنزين ،املــدعــوم وغــر املــدعــوم ،بقيمة  25لــرة �سورية
لليرت الــواحــد ،ويــذلــك تتحمل الن�سبة الأك ــرب مــن الــزيــادة
�سريحة البنزين املدعوم.
ومب ــوج ــب قــ ــرار وزارة الـ ـتـ ـج ــارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وح ـمــايــة
املـ�ـسـتـهـلــك رقـ ــم ( )765مت حتــديــد � ـس ـعــر ل ـيــرت الـبـنــزيــن
اأوكـ ـت ــان 90/املــدعــوم مببلغ  250لــرة ،بينما كــان قبل
�سدور القرار م�سعر ًا ب ــ 225لــرة .وكانت وزارة النفط قد
اأعلنت �سابق ًا اأنـهــا ب�سدد حتديد اأ�سعار املـحــروقــات من
بنزين ومازوت ب�سكل يتوافق مع تغرات اأ�سعار التكلفة.

اأهـ ــاب جمـلـ�ــص ال ـ ــوزراء بــاملــواط ـنــن ع ــدم الـ�ـسـفــر اإىل
ال ـب ـلــدان ال ـتــي تـ�ـسـهــد ان ـت ـ� ـســار ًا ل ـفــرو�ــص ك ــورون ــا ،واأق ــر
اإجــراءات ا�ستباقية للوقاية من الفرو�ص تت�سمن تعليق
دخول املجموعات ال�سياحية ب�سكل موؤقت من الدول التي
اأعلنت وجود اإ�سابات بهذا الفرو�ص بن مواطنيها ،ومن
املنافذ الربية والبحرية واجلوية.
ونــاقـ�ــص املـجـلـ�ــص يف جل�سته اأم ـ�ــص اإج ـ ــراءات وزارة
ال�سحة الحرتازية والوقائية املتعلقة بفرو�ص كورونا،
واأهمية املتابعة اللحظية وعلى مــدار ال�ساعة يف املنافذ
احل ــدودي ــة لـفـحـ�ــص ال ـقــادمــن ،وخ ـ� ـســو� ـس ـ ًا يف ظــل خلو
�سورية من اأي اإ�سابة بهذا الفرو�ص.

اأ�شـــــبوعيــة ـ �شــــيا�شـــية ـ ثقــــافيــــة
ي�شـــدرها احلـــزب ال�شـــيوعي ال�شـــوري املوحـــد
� 8سفحـ ـ ـ ــات

ال�سـ ـ ـ ـ ــنة التــا�سعـ ـ ــة ع�سـ ـ ـ ـ ــرة ـ العـ ـ ـ ــدد  901ـ الأربعـ ـ ـ ـ ـ ــاء  4اآذار 2020
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بــالغ ع ـ ــن اجتـماع اللجن ــة املـ ــركزيــة للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد:

مواجهة بقايا الإرهابيني ومقاومة العدوان الرتكي الغا�شم والحتالل الأمريكي

] عودة الدولة لدورها الرعائي ودعم املواد ال�شرورية ملعي�شة املواطن ] الرتكيز احلكومي على تلبية احتياجات الفئات الفقرية واملتو�شطة
عقدت اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي ال�سوري
املــوحــد اجتماع ًا مو�سع ًا يومي  20و� 21سباط ،2020
برئا�سة الــرفـيــق علم الــديــن اأبــو عا�سي (رئـيـ�ــص اللجنة
املــركــزيــة) وحـ�ـســور الــرفـيــق جنــم خــريــط (الأمـ ــن الـعــام
للحزب) والــرفــاق رئي�ص واأعـ�ـســاء جلنة الــرقــابــة واأمـنــاء
اللجان املنطقية .افتتح الجتماع بالوقوف دقيقة �سمت
اإك ــرامـ ـ ًا لـلــرفــاق الــذيــن رح ـلــوا عــن دنـيــانــا بــن اجتماعي

اللجنة املركزية واإجال ًل لكل �سهداء احلزب والوطن.
وب ـعــد اإق ـ ــرار جـ ــدول الأعـ ـم ــال ،نــاقـ�ــص الج ـت ـمــاع واأق ــر
خطة عمل اللجنة املــركــزيــة يف عــام  ،2020ثــم ناق�ص
الج ـت ـمــاع تـقــريــر املـكـتــب الـ�ـسـيــا�ـســي ع ــن اأه ــم الأحـ ــداث
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية ،متناو ًل ال�سيا�سات
الـعــدوانـيــة الـتــي تنتهجها ال ـقــوى الإمــربيــال ـيــة برئا�سة
الوليات املتحدة الأمريكية ،فهي ت�سعّ د تهديدها لل�سلم

الــدويل من خــالل �سعيها للهيمنة على ثــروات ال�سعوب
ومــ�ــســائــرهــا ،ودعـ ـ ــم الـ ـكـ ـي ــان ال ـ� ـس ـه ـيــوين وامل ـن ـظ ـمــات
الإره ــابـ ـي ــة ،وف ــر� ــص احل ـ� ـســار وال ـع ـقــوبــات الق ـت ـ� ـســاديــة
واحلــروب التجارية ،ون�سر القواعد والأ�ساطيل احلربية،
وخ ـلــق ب ـ ـوؤر ال ـتــوتــر يف اخل ـل ـيــج وب ـحــر ال ـ� ـســن ،وتنظيم
ال ـ ـثـ ــورات املـ ـ�ـ ـس ــادة ل ـالأن ـظ ـمــة الــوط ـن ـيــة وال ـي ـ� ـســاريــة يف
اأمريكا اجلنوبية ،مما يتطلب من جميع القوى الوطنية

والتقدمية العربية مزيد ًا من الن�سال ملجابهتها.
واأكـ ـ ــد ال ـت ـقــريــر اأن �ـسـعـبـنــا وج ـي ـ� ـس ـنــا ال ـ ــذي يحقق
اإجن ـ ــازات وان ـت ـ� ـســارات عـلــى ال ـقــوى الإرهــاب ـيــة وداعـمـهــا
النظام الرتكي يف جبهات حلب واإدلــب هو م�سمِّ م على
الت�سدي لهذه ال�سيا�سات بكل الو�سائل حتى الق�ساء
على كل الإرهابين ،وطرد كل الغزاة ،وحترير كل �سرب
مــن اأرا�سينا املحتلة مــن الأمــريـكــان واإ�ـســرائـيــل وتركيا،

ملاذا زيادة منغّ�شات ال�شوريني الآن؟!

قيادة ال�شيوعي ال�شوري املوحد
تعزي برحيل املنا�شل م�شهور غريبة
ق ـ ــام وف ـ ــد مـ ــن ق ـ ـيـ ــادة احلـ ــزب
الـ ـ�ـ ـسـ ـي ــوع ــي الـ ـ ـ�ـ ـ ـس ـ ــوري املـ ــوحـ ــد
برئا�سة الرفيق جنم الدين خريط
(الأم ــن الـعــام للحزب) ،وع�سوية
ال ــرف ــاق ع ـلــم ال ــدي ــن اأبـ ــو عــا�ـســي،
(رئي�ص اللجنة املركزية) ،وعبد
ال ـ ــرزاق الــدرجــي وحم ـمــود عفيف
ـر
وع ـ ــدن ـ ــان خ ـ ـ ــزام وبـ ـ�ـ ـســـار املـ ـن ـ ّ
(اأعـ ـ�ـ ـس ــاء امل ـك ـتــب ال ـ� ـس ـيــا� ـســي)،

رئ ـ ـ ـ ــي�ص التحـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــر

ال�شيناريو اأمريكي..وال�شمود �شوري

التتمة �ص7

التتمة �ص7

التقت اللجنة املنطقية بحم�ص

االفتتاحية

يتو�سح �سيئاً ف�سيئاً م�سمون ال�سيناريو ال��ذي تعمل على
تنفيذه الواليات املتحدة اليوم يف امل�ساألة ال�سورية ،والذي ميكن
اخت�ساره باخلطوات التالية:
تخفيز اأردوغ��ان وم�ساندته يف �سعيه لعرقلة التخل�ص من
االإرهابيني يف اإدلب ،وعودة هذه املحافظة اإىل ال�سيادة ال�سورية..
ولو تطلّب االأم��ر ال�سغط ال�سيا�سي على الطرف الرو�سي ،والدعم
اللوج�ستي الأردوغ��ان ،وحتريك (الناتو) مل�ساندته بهدف اإحداث
�سجة دولية حول املخاطر (االإن�سانية) القتحام اإدلب.
تعزيز ال��وج��ود الع�سكري يف مناطق النفط ال���س��وري (يف
املناطق ال�سمالية وال�سرقية) ،ملنع الدولة ال�سورية من تعزيز
ق��درات �ه��ا االق �ت �� �س��ادي��ة ،يف ظ��ل احل �� �س��ار وال �ع �ق��وب��ات ،وت��راج��ع
االإيرادات العامة.
م �ن��ع ا ّأي ت� �ق ��ارب ب ��ني مم�ث�ل��ي ال� �ق ��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ك��ردي��ة
واحلكومة ال�سورية ،وتغذية نوايا قادة بع�ص املنظمات الكردية
بالعودة اإىل (نغمة) التق�سيم ،واإقناع اأردوغ��ان بتاأجيل ردّ ه على
(اخلطر) الكردي املزعوم.
حرمان الدولة ال�سورية من ا�ستثمار املحا�سيل وال��روات
والطرق والتبادل بني املناطق ال�سمالية وال�سرقية وبقية املدن
ال�سورية.
ال�سغط على الزر (ال�سهيوين) بعد كل اإجن��از حتقّقه قواتنا
امل�سلحة يف مواجهتها للإرهابيني والعدوان الرتكي ،ثم ال�سغط
على الزر (االإن�ساين) يف املحافل الدولية ،لرفع ال�سوت يف وجه
ال�سوريني الذين يدافعون عن �سيادة بلدهم واأر�سهم وثرواتهم!
ت�سليط قانون (قي�سر) الذي يبداأ �سريانه يف �سهر حزيران
ال�ق��ادم على جميع االأط ��راف املعرقلة لهذا ال�سيناريو ،وخا�سة
�سورية ورو�سيا واإيران.
هذا ال�سيناريو مل يفاجئ اأحداً من املواطنني ال�سوريني ،فهم
مل يتوقعوا يوماً انزياحاً اأمريكياً باجتاه حلحلة االأزم��ة ال�سورية،
اأو اأزمات اأخرى تهدد ال�سلم واال�ستقرار العامليني ،وهم يعوّلون
اليوم ال على (معجزة) الرتاجع االأمريكي ،بل على ا�ستمرار التقدم
ال�سوري الذي ياأتي يف طليعته اإجنازات اجلي�ص ال�سوري الوطني
يف مواجهة االإره��اب�ي��ني وا�ستعادته لع�سرات املناطق والقرى
يف اأري���اف حلب وحم��اف�ظ��ة اإدل���ب ،واإ�� �س ��راره على دح��ر ال �ع��دوان
الرتكي واالحتلل االأمريكي ،وو�سع ال�سروط ال�سورية الأي جهد
دويل �سلمي حلل االأزمة ال�سورية ،مع ّوالً على م�ساندة اأ�سدقائه
وحلفائه وخا�سة احلليف الرو�سي الذي ي�سر على �سيادة �سورية
وا�ستعادتها الأر�سها ووحدة �سعبها.
ال�سمود ،ثم ال�سمود ،هو حجر الزاوية يف هزمية امل�سروع
االأمريكي ال�سهيوين الرتكي االإرهابي ،وهذا ما يدركه كل وطني
�سوري ،وه��ذا ما اأكدته وثائق املوؤمتر ال �  13حلزبنا ال�سيوعي
ال�سوري املوحد ،وهذا ما ناأمل اأن يدركه اأي�ساً اأ�سحاب القرارات
وموجهو ال�سيا�سات على جميع االأ�سعدة ال�سيا�سية واالقت�سادية
ّ
واالجتماعية يف البلد.
ا�ستمرار ال�سمود هو الرد الطبيعي ..الواقعي ،ل�سعب يطمح
اإىل احل �ف��اظ على ��س�ي��ادة ب ��لده ووح��دت �ه��ا ،لكن ل�ه��ذا ال�سمود
م�ستلزمات يجب اأن تُلبَّى ،ومناخات ينبغي اأن تُه َّياأ.
االأع �م��ى وح ��ده م��ن ال ي��رى ت��داع �ي��ات ال���س�غ��وط االق�ت���س��ادي��ة
واحل�سار اجلائر على الدولة ال�سورية ،وما ت�سبّبه من معاناة بالغة
جلماهري ال�سعب ،لكن االأعمى من ال يرى اأن هذه ال�سغوط لي�ست
ال�سبب الوحيد لهذه املعاناة ،فهناك اأ�سباب اأخرى تتعلق بق�سور
االأداء احلكومي يف مواجهة هذه ال�سغوط والعقوبات ،وخا�سة

متابع ًا لتقاليده الن�سالية يف مقاومة ال�سغوط ال�سيا�سية
والقت�سادية ،واإن الع ـتــداءات الإ�سرائيلية والتهديدات
الرتكية لن تثنيه عن مت�سكه بالثوابت الوطنية باحلرية
وال�سيادة ووحدة البالد اأر�س ًا و�سعباً.
وثــمّ ــن الـتـقــريــر مــواقــف الــدعــم واملـ ـ ـ ـوؤازرة مــن الـقــوى

والــرفـيــق عبد اهلل �سالح (رئي�ص
جل ـنــة الـــرقـــابـــة) ،ب ـت ـقــدمي واج ــب
ال ـعــزاء يف حم�ص لعائلة الرفيق
الراحل املنا�سل م�سهور غريبة.
واألـ ـق ــى الــرف ـيــق الأم ـ ــن ال ـعــام
ذكــر فيها مبناقب
للحزب كلمة ّ
الفقيد ون�ساله الدوؤوب يف �سفوف

التتمة �ص7

ر�شالة حتية لل�شيوعي ال�شوري
املوحد من احلزب ال�شيوعي ال�شيني
اخلـ ـ ـب ـ ــز ،ومـ ـ ــا ي ـع ـن ـيــه اخل ـبــز
بالن�سبة للمواطن ال�سوري اليوم،
بعد ارتـفــاع اأ�سعار جميع ال�سلع
وامل ـ ـ ــواد الأ� ـســا� ـس ـيــة وال ـغــذائ ـيــة،
اأ� ـس ـبــح امل ـ ــادة الــرئـيـ�ـسـيــة ،ورمبــا

الـ ــوح ـ ـيـ ــدة عـ ـل ــى بـ ـ�ـ ـس ــاط ال ـف ـئــات
ال ـف ـقــرة ..اأ� ـس ـبــح احل ـ� ـســول عليه
اأك ـ ــر � ـس ـعــوبــة ،ب ـعــد ق ـ ــرار وزارة
(حـمــايــة) امل�ستهلك بـعــدم خبزه
يف الـ ـلـ ـي ــل ،وال ـت ـق ـنــن يف ب ـي ـعــه،

اإ�ـ ـس ــاف ــة اإىل �ـ ـس ــوء تـ�ـسـنـيـعــه يف
غالبية املـخــابــز ،يف الــوقــت الــذي
جتده معرو�س ًا على اأيــدي الباعة
جانب الأفــران وب�سعر م�ساعف اأو
اأكر.

ذريـ ـع ــة الـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــي ي ـنــاط
بـهــا حـمــايــة املـ�ـسـتـهـلــك ،اأن منع
اخل ـبــز يف ال ـل ـيــل يـ�ـسـيــق اخل ـنــاق

دخلت وحدات من اجلي�ص العربي ال�سوري
يوم الثنن ،2020/3/2مدينة �سراقب بريف
اإدلـ ــب اجلـنــوبــي الـ�ـســرقــي ،بـعــد م ـعــارك عنيفة
�سد التنظيمات الإرهابية املدعومة من النظام
الرتكي .وحدات اجلي�ص دخلت مدينة �سراقب
بعدما خا�ست مـعــارك عنيفة �سد التنظيمات
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احلزب ال�شيوعي الرتكي:
يجب اأن تنتهي هذه احلرب!

وحدات اجلي�ص تدخل مدينة �شراقب
بعد معارك عنيفة �شد التنظيمات الإرهابية
الإرهــابـيــة املــدعــومــة مــن النظام الــرتكــي ،وهي
ت ـع ـمــل عــلــى مت ـ� ـس ـيــط امل ــديـ ـن ــة مـ ــن خم ـل ـفــات
الإرهابين.
وكــانــت وح ــدات اجلي�ص اأ�سقطت اأمـ�ــص 3
طائرات م�سرة للنظام الرتكي خالل عملياتها
�سد التنظيمات الإرهابية بريف اإدلب ،ووجهت

الرفيق جنم الدين خريط (الأمــن العام للحزب ال�سيوعي ال�سوري
املوحد)!
يف اللحظة احلــا�ـسـمــة ملكافحة الـ�ـســن تف�سي الل ـت ـهــاب الــرئــوي
الناجت عن فرو�ص كورونا اجلديد� ،سجلتم الفيديو وعربمت عن الت�سامن
والدعم للحزب ال�سيوعي ال�سيني واحلكومة ال�سينية وال�سعب ال�سيني
يف معركة �سد فــرو�ــص كــرونــا ،واإن دل ذلــك على �ـســيء ،فـيــدل على

�ـ ـس ــرب ــات نـــاريـــة م ـك ـث ـفــة ع ـلــى حمـ ـ ــاور حتــرك
الإرهابين بريف املحافظة.
وكــان م�سدر ع�سكري �سوري قد اأعلن اأنه
مت اإغالق املجال اجلوي فوق املنطقة ال�سمالية
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بـ ـع ــد اأن اأعـ ـلـ ـنـــت احلــكــومــة
الـ ــرتك ـ ـيـ ــة ع ـ ــن اخل ـ ـ� ـ ـسـ ــائـ ــر الـ ـت ــي
� ـس ـ ّب ـب ـت ـهــا يف اجل ـي ـ�ــص ال ـ� ـســوري
ملــدة اأ�ـسـبــوع ،اأبـلــغ حــاكــم هاتاي
اأن (جنودنا الت�سعة ا�ست�سهدوا).
ثم ارتف ــع العدد ب�سـ ــرعة .ال ــرقم
الدقيـ ـ ــق غــر وا�ســح الع�س ـ ــرات
مــن اأطفـ ـ ـ ـ ـ ــالنا فـقــدوا حيـ ـ ــاتهم.

تعازينا ل�سعبنا!
ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا ،الـ ـت ــي
تـ ـاأ�ـ ـسـ ـ�ـ ـس ــت بـ ـعـــد الـ ـنـ ـ�ـ ـســـال � ـســد
الحتالل الإمربيايل يف عام ،1923
تقاتل جنب ًا اإىل جنب مع القوات
امل ـ� ـس ـل ـحــة الأخـ ـ ـ ــرى � ـســد ب ـلــد يف
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اخلارجية ال�شورية :دعم الإرهاب اأ�شبح ا�شرتاتيجية ثابتة يف �شيا�شات النظام الرتكي والغرب
لفــروف :ل�شـــوريــــــة كــــامل احلــــــق بالق�شــــــاء عــــــلى الإرهـــــــاب يف اأرا�شيهــــــا
اأكــدت �سورية اأن حملة الت�سليل التي يقوم بها النظام الرتكي
والــدول الغربية �سدّ ها ،خــالل الأيــام القليلة املا�سية ،اأثبتت الدعم
الكبر الذي قدمته طيلة ال�سنوات املا�سية وتقوم بتقدميه الآن تلك
الدول للمجموعات الإرهابية امل�سلحة ،وال�ستثمار الكبر الذي راهنت
عليه لتنفيذ خمططاتها املعادية لتطلعات ال�سعب ال�سوري.
وق ــال مـ�ـســدر م ـ� ـس ـوؤول يف وزارة اخلــارج ـيــة وامل ـغــرتبــن :اأثـبـتــت
حملة الت�سليل التي قامت بها تركيا والدول الغربية �سد اجلمهورية
العربية ال�سورية خــالل الأي ــام القليلة املا�سية الــدعــم الكبر الــذي
قدمته طيلة ال�سنوات املا�سية وتقوم بتقدميه الآن تلك الدول وعلى
راأ�سها النظام الرتكي للمجموعات الإرهابية امل�سلحة ،وال�ستثمار

الكبر الــذي راه ـنــت عليه هــذه ال ــدول لتنفيذ خمططاتها املعادية
لتطلعات ال�سعب ال�سوري ،املتمثلة بالق�ساء على الإرهاب واحلفاظ
على �سيادته وا�ستقراره.
واأ�ساف امل�سدر :اإن مبالغة الإعــالم الرتكي والغربي باخل�سائر
التي يتكبدها اجلي�ص العربي ال�سوري يف املعارك الدائرة على حمور
وتبجحهم بها ،يف حماولة لرفع معنويات الإرهابين
ّ
مدينة �سراقب
املنهارة ،متثل اعرتاف ًا ر�سمي ًا بتورط قوات اأردوغان بالقتال جنب ًا اإىل
جنب مع املجموعات الإرهابية التكفرية ،وتوؤكد عدم التزام تركيا
بالتزاماتها مبوجب اتفاق �سوت�سي.
وتابع امل�سدر :اإن الإجنازات التي حققها اجلي�ص العربي ال�سوري

ومتكنه من اإعادة فتح الطريق الدويل
ُّ
على الإرهاب ،بدعم من حلفائه،
بن حلب ودم�سق ،واإعادة فتح مطار حلب الدويل ،وا�ستعادة ال�سيطرة
على ما يزيد على مئة وثالثن قرية يف حمافظات اإدلب وحلب وحماة،
وما تبعها من ه�ستريا تركية وغربية ،ك�سفت ب�سكل ل يقبل ال�سك
اأن دعــم الإرهــاب اأ�سبح ا�سرتاتيجية ثابتة يف �سيا�سات هــذه الــدول،
للو�سول اإىل غاياتها الدنيئة واملرفو�سة اأخــالقـيـاً ،والتي تتناق�ص
قــو ًل وفـعـ ًال مــع م�سمون الـقــانــون ال ــدويل والـقــانــون الإنـ�ـســاين الــدويل،
وتتعار�ص مع قانون حقوق الإن�سان.
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ال اأعلم االأ�سباب الكامنة خلف هو�سنا الراهن مب�سطلح (ذك��اء) على
(ويــن) التابع لل�سركة تعطي يف كــل يــوم دور ًا للغاز يزيد عن
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q ˘d óÛG
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π˘˘bÉ˘˘Y ¿É˘˘°ùfEG ø˘˘e É˘˘ª˘ a É˘˘¡˘ à˘ LÉ˘˘ Mh
لنطلقة على (كل �ساردة وواردة) من دون اأي تعريف م�سبق.
ËQـول:
•É«°Sوحتــولــك للمعتمد ال ــذي يـقـ
–âحل ـمــل
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Gògـن كــاهـلـ
ـل عـ
تـ
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قد يكون ما و�سلت اإليه تكنولوجيا اليوم من تطور ،وحتديداً ما يتعلق
اأريــد الر�سالة! وهكذا دائــرة فارغة دون جــدوى! اأو يطلبون منك
ب�(الذكاء اال�سطناعي) اأحد االأ�سباب الكامنة خلف هو�سنا به.
ال�سكوى ل�سركة املحروقات على رقم رباعي م�سغول ليل نهار!
أي ع��لق��ة يف عملية اإن �ت��اج (ال��ذك��اء
ب��لدن��ا وجم�ت�م�ع��ات�ن��ا ل�ي����ص ل�ه��ا ا ّ
ليرتحم املواطن على  23يوم ًا التي كــان ي�ستطيع تبديل
اال�سطناعي) اأو تطويره ،وجلّ ما يف االأمر هو اأننا م�ستهلكون له .اإال اأن الدول
فيها اجلرة ولو مل تتوفر اأو عا�ص ليله ونهاره على الطوابر ،على
واملجتمعات املنتجة له قد دخلت يف معركة عنيفة معه تتعلق بجوهرها
الأقل يعلم يف النهاية اأنه �سيح�سل عليها ولو بعد معركة! اأما
ب�سوؤال فل�سفي عميق حول دور االإن�سان يف ع�سر (الذكاء اال�سطناعي).
الآن فالعرو�ص الأمنية ثقيلة الظل قد ل تاأتي لعدة اأ�سهر!
وي �ب��دو اأن �ن��ا كم�ستهلكون ل��ه ا�ستح�سرنا امل �ع��رك��ة ،وت��وه�م�ن��ا اأن�ن��ا
هــذا ك ـ ّلــه اإ� ـســافــة اإىل الــدفـعــة الـثــانـيــة مــن املـ ــازوت ال ـتــي مل
¯ ,ójõJh ΩÉ©dG ∂dP …hÉ°ùJ AÉHô¡µdG ™£b äÉYÉ°S
يح�سل عليها اإل عدد حمدود ورمبا مع (دف�سة) وقد قارب ف�سل
م���س��ارك��ون ب�ه��ا ،فا�ستح�سرنا ج��زء ال ج��وه��ري منها لنخو�ص ج��زء من
(áë∏°ùe) á«HÉgQEG äÉHÉ°ü©d OƒLh ’ Ωƒ«dG ¿CG ¥ôØdG
الـ�ـسـتــاء عـلــى الـنـهــايــة ،ورمب ــا هــذه رح ـمــة لـتـاأتــي بـعــدهــا لعنات
املعركة املتوهمة على �ساكلة رواية (طواحني الهواء).
äÉ˘˘HÉ˘˘°üY á˘˘ª˘ K π˘˘H ,2013 ΩÉ˘˘©˘ dG ‘ ∫É◊G ƒ˘˘g É˘˘ª˘ ˘c
ال�سيف.
متثل العلقات املت�سكلة ما بني املجتمع املنتج (للذكاء اال�سطناعي)
OƒLh ’ ,kÉµàa ÌcCGh ô£NCG √ògh (áë∏°ùe ÒZ) á«HÉgQEG
انتقلنا مــن مرحلة انتظار جــرة الـغــاز اإىل جــرة غــاز تنتظر
و(الذكاء اال�سطناعي) اأح��د جوانب هذه املعركة ،كما متثل التغريات يف
¿É˘°ùfE’G) ø˘˘WGƒŸG ÖJô˘˘j IOóﬁ ™˘˘£˘ b ó˘˘«˘ YGƒŸ Ωƒ˘˘«˘ dG
ر�سالة (تكامل) الذكية ،ومع العلم تتوفر هذه املــواد جميعها
العلقات املجتمعية ،يف املجتمعات املنتجة له ،ب�سبب فر�سه نوع من
âbƒdG ‘ ,É¡°SÉ°SCG ≈∏Y ¬JÉeGõàdG (πbC’G ≈∏Y kÉjô¶f
بال�سوق ال�سوداء باأ�سعار م�ساعفة ،وهذا ما يطرح ال�سوؤال عن
التغريات يف العلقات املجتمعية للتلئم مع وجوده بها ،واإنتاج املجتمع
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اإىل ن�شاء بالدي

!ó©°S É¡∏©a

من ذكاء «البطاقة الذكية»

ي�سري من التغريات العامل االقت�سادي .عامل تبدو انعك�ساته جلية يف
املجتمع ،ومن مظاهر انعك�ساته تاأخر �سن الزواج عند اجلن�سني ،اإرتفاع
ن�سب العنو�سة عند اجلن�سني ،اإنخفا�ص يف م�ستويات االإجن��اب ،االنتقال
من (العائلة املمتدة) اإىل (العائلة النواتية) و...
باالإ�سافة اإىل العامل االقت�سادية ،دخ��ل عامل ط��ارىء اآخ��ر ب��رز على
ال�ساحة اأال وه��و عامل النزاعات امل�سلحة .وم��ن انعكا�سات ه��ذا العامل
ال �ط��ارىء ،باالإ�سافة اإىل انعك�سات العامل االق�ت���س��ادي ،تفكك العائلة،
ارت�ف��اع يف م�ستويات االإع��اق��ات اجل�سدية والنف�سية ،اإنخفا�ص كبري يف
ن�سب الذكور مقارنة بن�سب االإناث و...
من هنا ،طبعاً باالإ�سافة اإىل عوامل اأخرى متعددة ،تعاين هذه البلد،
والتي متر بهكذا اأزم ��ات ،من اختلل غري ب�سيط يف ت�سكلتها العائلية
ومبفهوم (العائلة) بعامة.
ل��ذا ميكن القول اأن (البطاقة الذكية) تندرج �سمن ه��ذا االإط��ار العام
يف البلد ،ومن �سمنه (العائلة) .قد تعود االأ�سباب الكامنة وراء ت�سميتها
ب�(البطاقة الذكية) نابعة من الهو�ص مب�سطلح (ذك��اء) .ولكنها مل تاأخذ
بعني االإعتبار كل هذه املتغريات التي طراأت على مفهوم (العائلة) .فعلى
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AÉØ«gلإنرتنت
يف خطته ــا اجلديدة مب ــا يخ�ص خدم ــات ا
 ¿ÉÑ©°Tيف ال�سرع ــات وج ــودة اخلدم ــة دون اأن ي�سط ــر اأغل ــب
ال�سرعة الأ�سلية مع بداية ال�سهر اجلديد.
الثاب ــت ،وحتقيقـ ـ ًا للم�س ــاواة ب ــن امل�سرتك ــن ،اأعلن ــت
أي فروقات �سعرية ،لفتةً اإىل اأنه مت
امل�سرتك ــن لدف ــع ا ّ
وع ــن خدم ــة (اف ت ــي ت ــي ب ــي) مُ ن ــح  500غيغ ــا
ل�سرع ــة  20ميغ ــا ب ــت ،و 900غيغ ــا ل�سرع ــة  40ميغ ــا،
الهيئ ــة الناظم ــة لالت�س ــالت والربي ــد اأنه �سيت ــم اعتبار ًا
التعميم على كل مزودي اخلدمة على اخلطوط الثابتة
و 1000غيغ ــا ل�سرع ــة  50ميغ ــا ،و 1200غيغا ل�سرعة
من بداية �سه ــر اآذار احلايل بدء العمل بالآلية اجلديدة
للقيام بالإجراءات الالزمة لبدء العمل بها.
 75ميغ ــا ،و 1600غيغ ــا ل�سرع ــة  100ميغ ــا .يف ح ــن
لتق ــدمي خدم ــات الإنرتن ــت الثاب ــت م ــن قب ــل م ــزودي
وبح�س ــب الآلي ــة اجلدي ــدة ،فق ــد مت حتدي ــد حج ــم
مُ ن ــح خلدم ــة (اف ت ــي ت ــي ات� ــص)  225غيغ ــا للتحمي ــل
خدم ــات الإنرتن ــت ،به ــدف وق ــف ال�ستن ــزاف املف ــرط
ا�سته ــالك خدم ــة (اأي دي اإ� ــص اإل) بح�س ــب ال�سرع ــة،
ل�سرع ــة  8ميغ ــا ب ــت ،و 275غيغ ــا ل�سرع ــة  10ميغ ــا،
للخدمات لتح�سن �سرعة الإنرتنت وجودته .واأو�سحت
فق ــد مُ ن ــح  30غيغ ــا باي ــت حج ــم ا�سته ــالك �سه ــري
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املجرَّب ...اأح�سن من ع�سرة عال�سجرة!) ،و�ساحمونا!
الإلكرتوين لكل مزوّد ،موؤكدة اأن الآلية اجلديدة �ستتيح
 ˘ ˘°Uواأ�ساف ــت الهيئ ــة اإن تطبي ــق الآلي ــة اجلدي ــدة
ال�ستخ ــدام املح ــدد ل ــكل �سرع ــة ل يت ــم قط ــع الت�س ــال
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ال�سرعة لدي ــه �سراء باقات متنوع ــة �ستطرحها الهيئة
(ع ــن طري ــق امل ــزودات) مع ب ــدء تطبيق الآلي ــة اجلديدة
باأ�سعار تنا�سب خمتلف ال�سرائح.
اجلدي ــر ذك ــره اأن ــه ميك ــن ال�ستف�س ــار ع ــن اأي
معلوم ــات اأخ ــرى مبراجعة الهيئ ــة الناظمة لالت�سالت
اأو زي ــارة موقعه ــا عل ــى �سبك ــة الإنرتن ــت و�سفحته ــا
الرئي�سية.
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{ ال�سويداء ـ «النـور»:

وتخبطها يف ال�سيا�سة الـنـقــديــة ،وانتعا�ص

حمافظة ال�سويداء والتميّز تواأمان؛ فعبق
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اجتهوا.
ـالد ،ويجه�ص
ـدد و
˘ ˘ ëي ـ ًا
ً˘ ëا ˘ ˘اأ« ˘ ˘م˘ـن ـ
كــز
مــر
˘,¿ƒfÉ
طـGنـ≤˘d
ـوا˘≥
ملـ«˘Ñ
عندà˘Hا˘˘£
ـرة˘º˘gó
˘…òـل”ك˘Jـب≤ـ˘«˘«
G
äGƒ˘æ˘°ùd É˘æ˘Mô˘˘W ó˘˘b É˘˘æ˘ ch ,á˘˘≤˘ HÉ˘˘°ùdG
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اأقبل اآذار يحمل ن�سمات الربيع ،يحمل الدفء ،وزخات املطر
لتزهر االأر�ص بعد اليبا�ص وال�سقيع والربد من جديد.
ن�ساء ب��لدي تعطّ رن مب��اء ال�سماء ،ا�ستعداداً لعيدهن ،بعد
¯ CGóÑJ ,ÉfOÓH ‘ ¿ƒMÓØdG ¬©Ñàj …òdG Ëƒ≤àdG Ö°ùM
�سنوات من احلرب والقهر والعذاب والنزوح واللجوء.
32 ‘ »¡àæJh •ÉÑ°T øe ∫hC’G òæe AÉà°ûdG á«æ«°ùªN
نعم� ،سنوات �سعبة خا�سة على اللواتي فقدن ال��زوج واالبن
á˘©˘HQCG ¤EG IÎØ˘˘dG √ò˘˘g º˘˘°ù≤˘˘Jh ,™˘˘«˘ Hô˘˘dG π˘˘°üa á˘˘jGó˘˘H QGPBG
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واجلارية ،وتقييدها بالعادات واالأع��راف والقوانني البالية،
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منزلها
بالطرد من
اأح�سن االأحوال ،وهناك من يحاولون ا�ستغللها واالجتار بج�سدها
mah.hlal@gmail.com
واإرغامها على ممار�سة اأعمال ال اأخلقية وابتزازها لك�سب املال،
وقد ينتهي املطاف بها اإىل القتل!
فهل نحمي امل ��راأة ون�سونها ون�ك��ون على م��دار اأي��ام ال�سنة
حلفاء حقيقيني لها ،ن�سد من اأزره��ا ،ونقف اإىل جانبها ،ونتبنى
ق�ساياها ونقدّر عطاءاتها وت�سحياتها ،ونفتخر ونعتز بنجاحاتها
ومن�سك بيدها لنكون �سركاء لها ومن�سي معها لتحقيق حقوقها؟
حتية للن�ساء ال�سوريات ال�سامدات ال�سابرات يف عيد املراأة
العاملي ،وكل اآذار ون�ساء بلدي ون�ساء العامل باألف خري!
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عم ي�شي ــر ؟!

ر�شوخ (للم�شلحة العامّ ة)

امل�سلحة العامة) لكن زوجته كانت م�سرّة على راأيها ،الذي قوبل
¢ù«∏L ¿Gƒ°VQ ÚdOÉe
بالرف�ص القاطع من زوجها.
ومنذ ذلك اليوم مرت ثلثة اأيام مل تقم الزوجة ب�اأداء واجبها
يف الطبخ ،ما ا�سطر الزوج ل�سراء الطعام اجلاهز ،ودفع ما (وفّ ره)
من البنزين ب�سعفه يف الطعام ،ولذلك فقد اأع��اد الدرا�سة مرة
اخرى ،وخرج منها بنتائج جديدة.
يف �سباح اليوم التايل خرج اجلار منت�سراً بدرا�سته اجلديدة
واجت��ه اإىل لوحة االإع��لن��ات املنزلية ،وكتب :ال �ق��رارات ال�سابقة
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م�سهور غريبة (اأبو طالب) ..وداعاً!
نعى املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي
ال�سوري املوحد اإىل جميع ال�سيوعين ال�سورين
واأ�سدقائهم ،واإىل جميع الوطنين والتقدمين،
رحيل املنا�سل ال�سيوعي الوطني البا ّر الرفيق:
م�سهور غريبة (اأبو طالب)

و�سيِّع
الــذي تــويف يــوم ال�سبت ُ ،2020/2/22
اإىل مـثــواه الأخــر يــوم الأحــد  2020/2/23يف قرية
امل�سرفة (حم�ص).
ولد الراحل يف عام  ،1930وانت�سب اإىل احلزب
يف اأرب ـع ـي ـن ـيــات ال ـقــرن املــا� ـســي ،وت ـع ـ ّر�ــص الــرفـيــق

م�سهور للمالحقة وال�سجن والتعذيب ،وبقي �سامد ًا
متم�سك ًا مبـبــادئــه� .ـســارك يف م ـوؤمتــرات احلــزب منذ
املوؤمتر الثالث عام  ،1969وانتُخب ع�سو ًا يف اللجنة
املــركــزيــة لـلـحــزب اأك ــر مــن م ــرة ،وك ــان يف الـغــالــب
م�سرف ًا على املكتب الزراعي املركزي.

اإن املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي ال�سوري
املــوحــد ،يتقدم مــن عائلة الــراحــل الكبر واأقــربــائــه
واأ�سدقائه ورفاقه باأحر العزاء ،و�ستبقى ذكراه ماثلة
يف اأذهان ال�سيوعين ال�سورين.

كلمة الرفيق جنم الدين خريط الأمني العام للحزب

خالل تقدمي وفد احلزب ال�شيوعي ال�شوري املوحد واجب العزاء لأ�شرة الراحل م�شهور غريبة يف حم�ص
الرفاق والخوة عائلة الرفيق الراحل
رفاق واأ�سدقاء فقيدنا الغايل م�سهور غريبة
ا�سمحوا يل با�سمي وبا�سم قيادة احلزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد،
اأن نتبادل واإياكم اأحر التعازي بفقدان رفيق غايل ،ومنا�سل عريق.
اأقــول نتبادل التعازي لأننا كما اأنتم ،فقدنا اأبـ ًا واأخ ـ ًا ورفيق ًا عزيزاً،
فكما كــان م�سهور غــريـبــة عميد اأ�ـســرتـكــم ،كــان اأح ــد منا�سلي حزبنا
الكبار ،فنحن واإياكم يف العزاء �سواء.

نـحــن ..كما اأنـتــم ،فقدنا منا�س ًال �سلباً ،عرفناه على مــدى �سنوات
طويلة� ،سلب ًا قوي ًا ك�سجرة ال�سنديان ..طيب ًا ودود ًا حنون ًا كقلب طفل
بريء ،مبدئي ًا يف مواقفه ،خمل�س ًا لأفكاره ،وفي ًا لرفاقه واأ�سدقائه.
نا�سل من اأجــل الوطن ،ومــن اأجــل �سرفاء الوطن من عمال وفالحن
ومثقفن من اأجــل �سورية م�ستقلة �سيدة� ،سورية دميقراطية علمانية
تقدمية ..تعر�ص للمالحقة وال�سطهاد ،والقهر والفقر ،ولكنه ظل �سلب ًا
�سامداً.

كــان ينتقل مــن مــن مـكــان اإىل مـكــان ومــن حمافظة لأخ ــرى لتنفيذ
املـهـمــات الـتــي كلفه احلــزب بـهــا ،راف ـع ـ ًا راأ� ـســه عــالـيـاً ،مـعـتــز ًا بانتمائه
احلزبي ،فخور ًا ببطاقة ع�سوية هذا احلزب ،معترب ًا اإياها اأغلى ما ميلك
وما �سيورث.
اأيها الراحل الغايل ..عزاوؤنا اأن رفاقك م�ستمرون يف الن�سال من اأجل
الأهــداف ال�سامية التي نــذرت نف�سك واأم�سيت عمرك يف �سبيلها ،واأنــك
�ستبقى يف ذاكرة وقلب كل من عرفك وعمل معك وتعلم منك ..و�سياأتي

املنا�شل العريق

كلمة الرفيق عدنان خزام

الذي �شتفتقده احلركة العمالية
هـنــاك منا�سلون اأ�ـسـهـمــوا م�ساهمة حقيقية يف تـطــور احلركة
ال�سعبية املـنــاهـ�ـســة للظلم الجـتـمــاعــي يف بــالدنــا ،تنح�سر عنهم
اأ�سواء ال�سهرة يف تاريخنا املعا�سر ،مع اأن هذا التاريخ يوؤكد عند
ا�ستنطاقه اأنهم اأ�سهموا يف الرتقاء باحلياة الجتماعية والثقافية،
وكر�سوا ب�سلوكهم وممار�ستهم اأف�سل التقاليد الكفاحية العريقة
لل�سعب ،وعملوا على اأن ينقلوا ما عرفوه اإىل بني وطنهم واأن يبدعوا
يف اأكر من جمال ،واأن ي�ستجيبوا لتحديات التخلف يف جمتمعهم،
رغبةً يف الرتقاء بهذا املجتمع.
اإن م�سهور غريبة هو واحد من هوؤلء املنا�سلن ،فقد كر�ص منذ
نعومة اأظفاره ،ومل يبلغ ال�ساد�سة ع�سرة من عمره ،جل حياته من
اأجل ق�سية ال�سعب ،وم�ستقبله ،وا�ستمر طوال عمره املديد ملت�سق ًا
عميق ًا باجلذور ،ومعرب ًا عن الواقع امل ّر الذي كان يحياه اأبناء الريف
ال�سوري ومعاناته من جور الإقطاعين.
ولــد م�سهور غريبة عــام  ،1930يف بلدة امل�سرفة ،القريبة من
مدينة حم�ص ،هذه البلدة الكبرة ن�سبي ًا بعدد �سكانها اآنذاك ،وذات
أجرها لإقطاعي
الأرا�سي اخل�سبة ،التي كان ميلكها اإقطاعي لبناين ا ّ
�ـســوري مــن مدينة حماة مــن اآل مــرهــج ،عمل جــاهــد ًا مــن خــالل اأزلمــه
لمت�سا�ص عرق وجهد كادحي هذه البلدة.
كــانــت احلــركــة الـ�ـسـيــوعـيــة نــا�ـسـطــة يف حمــافـظــة حـمـ�ــص اأوائ ــل
الأربعينيات ،وكانت تاأثراتها تتو�سع تدريجي ًا وتنطلق من املدينة
اإىل الأريـ ــاف املثقلة بـجــور الإقـطــاعـيــن عـلــى مــدى مـئــات ال�سنن..
وت�سل اإىل بلدة امل�سرفة عــرب بع�ص الـطــالب الــذي كــان مــن بينهم
م�سهور غريبة ،الذي �سي�سبح فيما بعد معلم ًا يف املدار�ص البتدائية
يف هذا الريف .ينت�سب اإىل احلزب ال�سيوعي عام  1946هو والعديد
كرِّ�ست
من اأبناء جيله يف هذه البلدة ،وتبداأ بالن�سبة له حياة جديدة ُ
دون كـلــل ،لأج ــل التخل�ص مــن تلك الـعــالقــات الإقـطــاعـيــة املرتاكمة
خالل عهود الظالم على كاهل كادحي الريف .ومنذ عام  1946يبداأ
م�سهور غريبة هو وعــدد اآخــر من متنوري بلدته بقيادة الن�سال من
اأجل حقوق الفالحن ،وكان من الطبيعي اأن يتعر�ص هو وعدد اآخر
من منا�سلي البلدة لتهديدات الإقطاعي واأزلم ــه ،اإذ اأخــذوا يكرون
مــن الع ـتــداءات على الفالحن الــذيــن ب ــدوؤوا ي ـوؤيــدون هــذه املجموعة
ال�سغرة من ال�سباب ،الذين ثاروا على هذا الو�سع املحزن لكادحي
البلدة.

جتري حمــاولت عديدة لالعتداء على م�سهور غريبة ورفاقه ،اإل
اأن ذلك قد زاده اإميان ًا بعدالة ق�سيته ،كان املحامون ال�سيوعيون يف
حم�ص يدافعون اأمام املحاكم ال�سورية عن الفالحن امل�سطهدين،
وي ـقــدمــون لـهــم امل ـ� ـســاعــدات ال ـك ـبــرة ،وجت ــدر الإ�ـ ـس ــارة هـنــا اإىل دور
املحامي ال�سيوعي خالد كالو ،امل�سهور با�ستب�ساله يف الدفاع عن
الق�سية الفالحية.
اأت ـعــرف على م�سهور عــام  1954يف منزل وال ــدي ،حيث كانت
وظيفته الإداريـ ــة تلزمه بالعي�ص يف هــذه الـبـلــدة ،كــان م�سهور قد
بلغ �سن ًا نا�سج ًا اآنذاك ،بينما كنت اأنا ل اأزال مل اأتلم�ص بعد طريقي
الالحق ،ورغم فارق ال�سن ،اإل اأن �سداقتنا قد توطدت تدريجياً ،كان
دائم ًا لديه ما يقوله ،وكان يعرب عما يجي�ص به �سدره بب�ساطة ،دون
البحث عن ال�سهرة ،وكان يعرب بعمق عن �سعوبة حياة اأبناء بلدته
الذين يرزحون حتت ثقل ا�سطهاد الإقطاع واأزلمه .لقد دخل م�سهور
اإىل منزله واأ�سبح ع�سو ًا يف الأ� ـســرة ،هكذا بب�ساطة ودون ت�سنّع،
كان واحد ًا من الذين ر�سموا تطلعاتي الالحقة يف م�سرة احلياة التي
قطعتها.
ال يف معاناته ،ولغته،
كان م�سهور �سادق ًا وحاراً ،لذلك كان اأ�سي ً
وانتمائه ،ووطنيته ،واإن�سانيته ،وتعامله مع الواقع ،واإعادة تركيبه
من جديد.
يف اأوائــل اخلم�سينيات من القرن املا�سي ،انخرط م�سهور يف
الـنـ�ـســال �ـســد الــدي ـك ـتــاتــوريــات الـعـ�ـسـكــريــة ،ويـتـعــر�ــص لال�سطهاد
واملــالحـقــة ،وبعد �سقوطها يف الن�سال �سد الأح ــالف ،ويخو�ص مع
حــزبــه وال ـقــوى الــوطـنـيــة الأخـ ــرى املـعــركــة الــوطـنـيــة �ـســد ال�سيطرة
ال�ـسـتـعـمــاريــة .يتعر�ص م�سهور لل�سجن واملــالح ـقــات يف �سنوات
تراجع املد الدميقراطي ،كما تتعر�ص زوجته اأم طالب ،املنا�سلة
اأي�ساً ،لال�سطهاد وال�سجن ..اأ�سرة بكاملها وهبت كل ما لديها اأجل
م�ستقبل الكادحن ،ولأجل العدالة وازدهار الوطن.
كانت حياة هــذا البــن الـبــار للريف الـ�ـســوري مرتبطة بامل�ساألة
الزراعية ،لقد عا�سها يف ال�سميم ،وفهم م�سكالتها ،وعمل بكل ما
ي�ستطيع من قــوة كي يجد احللول اجلذرية لها ،اإن حياته مل تكن
عابرة ،كان يف قلب ع�سره امل�سطخب ،وها هو ذا يرحل خملّف ًا اإرث ًا
كفاحي ًا عميق ًا ل ميوت اأبداً ،ل ي�ستطيع اأن ميوت.

يون�ص �سالح

األـ ـق ــى ال ــرفـ ـي ــق ع ــدن ــان خ ــزام
(ع�سو املكتب ال�سيا�سي للحزب
ال�سيوعي ال�سوري املوحد) ،كلمة
يف ت�سييع الرفيق الراحل م�سهور
غريبة ،ممث ًال لقيادة احلــزب ،هذا
ن�سها:
يف �ساعة الوداع ،تعود للذهن
�ـســور مــن �ـســاعــات الـلـقــاء الأخ ــرة،
ويف ال ـ� ـس ـمــت الـ ــذي ت ـفــر� ـســه هــذه
الأوقات احلزينة ترجع اإىل الذاكرة
اآخر الكلمات.
� ـ ـسـ ــورتـ ــك واأنــ ـ ـ ــت تـ ـعـ ـل ــن ب ــدء
اأعمال املوؤمتر الثالث ع�سر للحزب
الـ ـ�ـ ـسـ ـي ــوع ــي الــ ـ�ــ ـسـ ــوري املـ ــوحـ ــد،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــارك اأكـ ـ ــرب الأع ـ ـ� ـ ـسـ ــاء � ـس ـن ـ ًا
واأق ــدمـ ـه ــم ع ـ� ـســويــة ،ف ـقــد تــراأ� ـســت

عربة عر�ست اإحــدى مواقع التوا�سل
يف �سورة مُ ِّ
الجتماعي املحلية �سورةً خلم�سة اأ�سخا�ص اأو �ستة،
أي مواطن يف
وكتِب حتتها :نتحدّ ى ا ّ
بينهم �سيّدةُ ،
�سورية يعرف من هوؤلء الأ�سخا�ص.
بُ عيد انــدلع الأزمــة ال�سورية جــرى اإ�ـســدار قانون
تعددية الأحـــزاب يف �ـســوريــة ،قــانــون انتظر �سنوات
قبل اأن تُ ـ ِقــرّ فيه اجلـهــات املعنية �ـســراحــةً ال�سماح
عــربه بتكوين الأح ـ ــزاب ،الـتــي كــانــت مــن املحرمات
الـ�ـسـيــا�ـسـيــة بـبـنــد ك ــان قــد نُ ـ�ـ ّـص عـلـيــه يف الــد�ـسـتــور
الــ�ــســوري ال ـ� ـســابــق .ل ـكــن الــد� ـس ـتــور احلـ ــايل ق ــد اأقـ ــرّ
التعددية احلزبية ،واأقرّ �سمن ًا اأن الأحزاب والكيانات
ال ـ� ـس ـيــا� ـس ـيــة ج ـ ــزء اأ�ـ ـسـ ـي ــل مـ ــن حـ ـق ــوق امل ــواطـ ـن ــن
ال�سورين ،واأ�سبحت القناعة ال�سعبية اأن الأحــزاب
تهمة ،واأن منت�سبيها من العمالء ،جمرد ترّ هات من
املــا�ـســي .الآن ومــع مــرور ع�سر �ـسـنــوات تقريب ًا على
اإ� ـســدار هــذا ال ـقــانــون ،م ــاذا قــدمــت الأحـ ــزاب اجلــديــدة
ال اأ�س�ست
لـلـحـيــاة ال�سيا�سية يف � ـســوريــة؟ وه ــل ف ـع ـ ً
لثقافة �سيا�سية تـقــوم عـلــى م ـبــداأ اح ــرتام الخـتــالف
والتبني اجلدي ملطالب املواطنن؟
حالي ًا يــوجــد يف ال�ساحة ال�سورية عــدد ل باأ�ص
به من الأحــزاب اجلــديــدة .اإن واحــدة من اأهــم امليزات
ال�سجالت
ِّ
التي ات�سفت بها هي الكم العري�ص من
واملهاترات البينية فيما بينها ،والتي ابتعدت ،ويا
للمفارقة ،عن القــرتاب واملـ�ـ ّـص بــالأحــزاب التاريخية
يف � ـســوريــة .كـمــا اتـ�ـسـفــت ه ــذه الأح ـ ــزاب بالت�سرذم
وانـعــدام الــوزن ،حتت �سغط جملة ظــروف تاريخية
أي ملمح من مالمح ال�سراع
وبنيوية جعلتها تفتقد ا ّ
الفكري اأو التناف�ص ال�سيا�سي كما عهدته �سورية
خالل خم�سينات و�ستينات القرن املا�سي بن الي�سار
والقومي ،اأو بن التيارات التي حملت التوجه نف�سه،
ال بن التيارات القومية الرئي�سية
خا�سة ما كان حا�س ً
البعثية وال ـ� ـســوريــة والـنــا�ـســريــة .وعـكـ�ـســت ،ب�سكل
اأو ب ـاآخــر ،غ ـيــاب الإرادة احلقيقية لت�سكيل جبهة
منظمة ووازن ــة ت�ستطيع
ّ
عري�سة اأو قــوة دميقراطية
مواجهة �سطوة وقــوة ال�سلطة يف احتكارها للحياة

اجلل�سة اإىل جانب اأ�سغر اأع�ساء
املوؤمتر �سناً.
اإ� ـ ـ ـسـ ـ ــرارك عـ ـل ــى اإلــ ـقـ ــاء كـلـمــة
افـ ـتـ ـت ــاح م ـ ـوؤمتـ ــر م ـن ـط ـق ـيــة حـمـ�ــص
واقف ًا رغم �سنك وو�سعي ال�سحي،
اع ـتــزازك بـاأنــك ابــن �سيوعي قــدمي،
اع ـت ـبــارك ب ـطــاق ـتــك احلــزب ـيــة الـتــي
حتتفظ بها منذ عــام  1946اأغلى
ما متلك وما تورث.
غيابك اليوم بعذر فــوق طاقة
الب�سر ،غيابك يختتم عـمــر ًا مديد ًا
من احل�سور بن الرفاق الفالحن
يف ريـ ـفـ ـن ــا الـ ـطـ ـي ــب وال ـ ـع ـ ـمـ ــال يف
اأحـيــائـنــا ال�سعبية .كـنــت حــا�ـســر ًا
يف امل�سوؤوليات احلزبية والوطنية
الـتــي حملتها ..ع�ست يف احلــزب

وعـ ــا�ـ ــص احل ـ ـ ــزب ف ـ ـيـ ــك ..مل تـغــب
عـ ـن ــه ومل يـ ـغ ــب ع ـ ـنـ ــك � ،ـس ـت ـب ـقــى
ح ــا�ـ ـس ــر ًا ك ـمــا ب ـقــي والـ ـ ــدك ف ـيــك..
حا�سر ًا بـاأولدك واأحفادك واأ�سرتك
ورف ــاق ــك ،ب ــال ــرتاث ال ـغ ـنــي للحزب
الـ ــذي واك ـب ـتــه و� ـســاه ـمــت ف ـيــه ،يف
وثائق املـوؤمتــر الثالث ع�سر ،التي
�ـسـمــت �ـسـفـحــاتـهــا الأوىل كلمتك
الـ ـت ــي اأعــلــنــت ف ـي ـهــا بـ ــدء اأعــمــالــه،
ويف ذاكــرتــي حر�سك على اقتناء
ن�سخة منها يف اآخــر هاتف بيننا.
يف الـ ـ�ـ ـسـ ـعـــارات الـ ـتـــي رفـ ـعـــت يف
ق ــاع ــة امل ـ ـوؤمتـ ــر (حت ــري ــر الأر� ـ ـ ــص،
مكافحة الإرهاب ،حقوق املواطن،
م�سالح العمال والـفــالحــن ،اإعــادة
البناء ،عدالة اجتماعية ،اجتثاث

الف�ساد) ،هذه هي هويتك وهويتنا
الــيــوم ،واأم ـل ـنــا اأن يحملها اأ�ـسـغــر
اأعـ ـ�ـ ـس ــاء املـ ـوؤمت ــر � ـس ـن ـ ًا واأحـ ـف ــادك
ومنهم م�سهور الـ�ـســاب ورفــاقـهــم،
فالدرب طويل واملعركة م�ستمرة
ما دام هناك احتالل ،وما دام هناك
وم�ستغلّ .
َ
ظامل ومظلوم ،وم�ستغِ لّ
اإن غـ ـب ــت الـ ـ ـي ـ ــوم فــال ـق ـ� ـس ـيــة
حا�سرة.
بـ ــا� ـ ـسـ ــم رفـ ــاق ـ ـنـ ــا يف ال ـل ـج ـنــة
املركزية ومنطقية حم�ص ونحن
نتلقى التعازي ،نتقدم اإىل عائلة
الفقيد باأخل�ص الـتـعــازي ،راجــن
لـلـفـقـيــد الــرح ـمــة والـ ـ�ـ ـس ــالم ،ول ـكــم
جـمـيـعـ ًا الـ�ـســرب وال ـ� ـس ـلــوان والـعـمــر
املديد.

كلمة الرفيق اأحمد �شجيع
 ..واألقى الرفيق اأحمد �سجيع (ع�سو اللجنة
املــركــزيــة ل ـل ـحــزب) ،كـلـمــة بــا� ـســم مـنـظـمــة حلب
للحزب ،جاء فيها:
نـحــن يف حـ�ـســرة رف ـيــق �سيوعي مــن الرعيل
الأول ،والرعيل الأول له ق�س�ص وحكايا ن�سالية يف
دروب هذه احلياة ،قد ل نبالغ اإن قلنا اإن م�ساحات
قليلة مل تطاأها قدما هذا الإن�سان من اأر�ص �سورية
من �سمالها اإىل جنوبها ومن غربها اإىل �سرقها.
وكــان له مع اأهــل تلك املناطق اأي�س ًا مواقف
ن�سالية ،من اأجل خدمة ورفعة الق�سية التي نذر
نف�سه لها .كــان اإميــانــه عميق ًا بخدمة اجلماهر
الكادحة التي انبثق هو من �سفوفها اأ�سالً.
اآخــر اتـ�ـســال لنا بالرفيق اأبــو طــالــب كــان يف

اأيــــن هي الأحــــزاب ال�شــوريـــة اجلــــديــدة؟
ال�سيا�سية منذ ع ـقــود ،كما اأفـلـتــت فر�سة تاريخية
م ـن ـهــا ،ب ـح ـ� ـســور الأزمـ ـ ــة ال ـ� ـســوريــة وت ـع ـق ـيــدات ـهــا من
تراكم اخلــربة ال�سرورية ملعاجلة الأزمــات الداخلية
امل�ستع�سية الـتــي يظهر ب�سكلٍ جلي اأن ـهــا لي�ست
اأزمــات معي�سية ،بقدر كونها اأزمــات نابعة من خلل
يف البنية ال�سيا�سية ال�سورية .وهــي مل ت�ستطع اأن
تخلق حتى احلد الأدنى من �سدقية ميكن اأن يتطلع
اإليها اجلمهور ،وي�ستطيع العتماد عليها ملعاجلة
م�ساكله اأو حتى كو�سيلة ميكن له اأن ي�سارك عربها
يعرب عن تطلعاته اأو هواج�سه املُحقّ ة.
ّ
يف القرارات اأو
واإذا تعمّ قنا يف املنطلقات الفكرية لهذه الأحزاب
لوجدناها مكوّ نة من بُ نى فكرية هجينة ،فكر ي�ساري
اأو قــومــي تـقـلـيــدي ،مقتب�سة عــن الأح ـ ــزاب الـ�ـســوريــة
التاريخية املعروفة باجتاهها املارك�سي اأو القومي،
ـب عـلـيـهــا الــرتك ـيــز ع ـلــى امل ـبــادئ
م ــع ت ـعــديــالت َغـ ـ َل ـ َ
الدميقراطية احلديثة ،وهــذا اخلليط بال �سك يعطي
حيوية اأكــر للبعد النظري لها ،ويجعله اأكــر قرب ًا
من اجلمهور خا�سة من فئة ال�سباب .لكن �سحالة
حـ�ـســور ه ــذه الأح ـ ــزاب وغ ـيــاب احلــوامــل املجتمعية
لها ،وعــدم ن�سوجها ،و�سعف ح�سورها الفاعل يف
فر�ص وجــود م�سكلة
َ
ال�ساحة ال�سيا�سية ال�سورية،
عميقة يف خلق روؤيــة وبرامج عملية حمــدّ دة الأهــداف
حل �سل�سلة
ّ
والغايات ت�سبط وت�سارك من خاللها يف
الأزمات الوطنية الناجتة عن احلرب ال�سورية .ويبدو
هذا طبيعي ًا من كيفية ونوعية الكوادر املُ�ستلمة زمام
اأمور هذه الأحزاب ،ومن ه�سا�سة تكوينها التنظيمي،
اإذ من املُالحظ اأن الأدبيات واملنطلقات الفكرية لها
حتـمــل بــاملـجـمــل مــن الـقـيــم النـ�ـســانـيــة والــوط ـن ـيــة ما
يكفي جلعلها رائدة يف حتقيق الهدف الهام والنبيل
الذي وجدت من اأجله ،لكن افتقار كوادرها للكاريزما،
وافتقارها القدرة على خماطبة اجلمهور وتقدير وعيه
ال�سيا�سي بعيد ًا عــن ال�سعارات الــرنــانــة ،حــال دون
اإث ـبــات حـ�ـســورهــا ،ور�ّــســخ ف�سلها يف خلق الو�سائل
والج ـت ـهــادات املـنــا�ـسـبــة ،وه ــذه الإرادة ل تتحقق اإل
يف اللحظة الـتــي تن�سجم فيها ا�سرتاتيجيات هذه

اليوم الذي تتحقق فيه اأحالمك.
(و�سنك�سو الأر�ص يوم ًا بالزهور
نحن اإذ نحيا فمن اأجل الربيع
واإذا متنا فمن اأجل الربيع ..نحن حبات البذار)
فـنــم قــريــر ال ـعــن ،وال ـ� ـســالم لــروحــك ،والـ�ـســرب والـ�ـسـلــوان لـنــا ولأهـلــك
وحمبيك.

الأحـ ــزاب وو�سائلها مــع م�سلحة اجلـمـهــور ال�سوري
وق�ساياه العميقة وامل�ستقبلية .وهــذا غائب فعلي ًا
ع ــن ك ـ ــوادر هـــذه الأح ـ ـ ــزاب ال ـتــي وق ـعــت يف مع�سلة
جمـ ـ ــاراة ال ـع ـمــل ال ـ� ـس ـيــا� ـســي ول ـي ـ�ــص الن ـ ـخـ ــراط ف ـيــه،
واعتباره جمموعة من امل�سكالت الإدارية اأو الإدارية-
التنظيمية ،ل كمجموعة مــن اخل ـيــارات والأولــويــات
القائمة على اأ�س�ص ونهج ن�سايل ا�ستثنائي بعيد
املــدى .هذا يف�سر غياب ال�سراع الفكري والتناف�ص
ال�سيا�سي ،وغياب الب�سمة ال�سيا�سية لها .بالتايل
يجب اأن نعرتف اأن حيثية �سغط ال�سلطة على هذه
الأح ــزاب_ واإن وجــدت فـعـالً_ تبقى ذريـعــة تغطي
ب ـهــا ه ــذه الأحـ ـ ــزاب اأعــرا� ـس ـهــا املــزم ـنــة وفـ�ـسـلـهــا يف
حتقيق احل�سور املنا�سب ،وعجزها عن تطوير الأداء
ال�سيا�سي الفردي واجلماعي الذي ل بد منه ل�ستعادة
املــبــادرة ال�سيا�سية يف ال ـبــالد والــدخــول يف عملية
املـ�ـســاركــة يف ات ـخــاذ الــقــرار .بالنتيجة وق ـعــت هــذه
الأحــزاب ،على الرغم من تبنّيها اخليار الدميقراطي،
�سمن الـفـ�ـســاء نف�سه ال ــذي يحكم اجل ـهــاز الإداري
والق ـ ـت ـ ـ� ـ ـسـ ــادي والــ�ــســيــا�ــســي يف �ـ ـســـوريـــة؛ ال ـن ـطــاق
البروقراطي املتعايل على م�سائر الوطن وال�سعب
وروح املوؤ�س�سة .وعجزت عن بناء منظومة نقدية،
ومل تت�سم باملو�سوعية عـنــد اإعـ ــادة ق ــراءة ال�سياق
التاريخي وم�سببات امل�سر الذي و�سلت اإليه البالد
نتيجة احلرب.
حالي ًا ل ميكن و�سف املعار�سة ال�سورية املتمثلة
بــالأحــزاب اجلــديــدة ح�سب اعتقادي �سوى باأنها بال
لون ول طعم ،فهي مل ت�ستطع جذب ال�سارع ال�سوري
ـظ ب ـت ـقــديــره ،واحل ــق ي ـقــال اإن ه ــذا اجلـمـهــور
ومل حت ـ َ
م ــازال ينتظر وي ـاأمــل منها اأن حتقق احلــد املطلوب
عرِ�ست
منها جتاه الوطن واملــواطــن .وال�سورة التي ُ
على هذا اجلمهور على و�سائل التوا�سل الجتماعي
يف بداية حديثنا هي لأمـنــاء عامن وروؤ� ـســاء اأحــزاب
� ـســوريــة ج ــدي ــدة خـــالل ل ـقــاء ل ـهــم يف اأحـ ــد ال ـف ـنــادق
(الفاخرة) يف دم�سق.

�سفوان داوؤد

مـوؤمتــرنــا الأخ ــر ،حيث كــان حمــط اأنـظــار مندوبي
املـوؤمتــر جميعاً ،وكــان للموقف املـوؤثــر الــذي برز
عرب اإظهاره للبطاقة احلزبية التي رافقته لأكر من
�سدى وجداني ًا عميقاً� ،سعرت حينئ ٍذ
ً
�ستن عام ًا
اأن الرفاق ال�سغار �سن ًا اأكــر ت�سوق ًا واندفاع ًا من
الــرفــاق الأكــرب �سناً .كــان ب�سدق اأيقونة ن�سالية
حتـتــذى يف مـوؤمتــرنــا الأخ ــر كما كــان كــذلــك عرب
�سنواته الطوال التي بذل فيها كل نب�ص قلبه من
اأجل خدمة حزبه ووطنه.
الــرفـيــق اأب ــو طــالــب؛ �سهامتك الن�سالية عرب
الأماكن التي تبواأتها باحلزب كانت مدر�سة بكل
معنى للكلمة.
الــرفــيــق ال ـ ـغـ ــايل ،اأريـ ـ ــد اأن اأهــمــ�ــص لــروحــك

بكلمات اأنــا واثــق اأنها كانت تفرح قلبك وروحــك،
األ وهــي النت�سارات الأخــرة التي حققها جي�سنا
العربي الـ�ـســوري ،وكــان اآخــرهــا فتح طريق حلب
حماة الذي اأتينا عربه اليوم لنودعك الوداع الأخر.
الرفاق من كل منظمات احلزب ويف منظمة حم�ص
خ�سو�ساً ،ننقل لكم م�ساعر واأحا�سي�ص رفاقكم
يف منظمة حلب جتاه الرفيق اأبو طالب.
حتية لروحك يا رفيقنا الغايل ،ولرتقد نف�سك
مطمئنة يف مثواك الأخر باأنك قدمت وعملت بكل
�سدق واإخال�ص ولوطنك وحزبك.
الرفاق الأعزاء ،اأخر ًا تقبلوا منا وعربنا تعازي
رفاقكم يف منظمة حلب.
الرفيق اأبو طالب وداعاً!

بيان رابطة الن�شاء ال�شوريات
يف اليـــــــوم العــــاملي للمــــراة
مئة وع�سر �سنوات م�ست ()2020-1910
عـلــى ق ـيــام احلــركــة الـعــاملـيــة املـطــالـبــة بحقوق
املراأة ،منذ املوؤمتر العاملي للن�ساء ال�سرتاكيات
يف (كوبنهاغن) برئا�سة املنا�سلة الملانية كالرا
زايتكن (عام  )1910الذي يعترب حدث ًا تاريخي ًا
هام ًا يف العقد الأول من القرن الع�سرين ،والذي
ك ــان مــن اأهـ ــم املـ ـح ــاولت اجلــديــة ذات الـطــابــع
العاملي لبحث اأو�ساع املراأة واملطالبة بحقوقها.
اأرادت هـ ــذه احل ــرك ــة اأن ي ـكــون هـ ــذا ال ـيــوم
م ـكــر� ـس ـ ًا ل ـب ـحــث اأو�ـ ـ ـس ـ ــاع املـ ـ ـ ــراأة ومــوق ـع ـهــا يف
املجتمعات ،وتوفر الظروف الإن�سانية املالئمة
لها .وقد اأعلنت جامعة الدول العربية تبنيها لهذا
الـيــوم عــام  1970وكر�سته هيئة الأمم املتحدة
عام  1977حتت ا�سم يوم املراأة العاملي.
ورغـــم اأن نـ�ـســال امل ـ ــراأة يف �سبيل حقوقها
وحــل م�ساكلها وم�ساهمتها يف الن�سال العام
ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي والثقايف غر
حم�سور بيوم معن اأو بعام ،فاإن الثامن من اآذار
ميثل وحدة ن�سال الن�ساء على امل�ستوى العاملي،
مما جعله يتطور وتت�سع اآفاقه ويكت�سب اندفاع ًا
جديد ًا لكل عام ،فهو رمز تاريخي لكفاح الن�ساء
يف العامل.
وقد يكون بحث ق�سية املــراأة يف هذه الفرتة
احلــرجــة والــدقـيـقــة الـتــي تعي�سها بــالدنــا �سعب ًا
ومعقد ًا بعد ت�سع �سنوات ونيّف من الأزمــة وغزو
الإره ـ ـ ــاب ،واحل ـ� ـســار وال ـت ـخــريــب ،ف ـقــد تعر�ست
لبالدنا للتدمر والعنف بكل اأ�سكاله ،مما عرّ�ص
ال ـك ـثــر مــن اأبـ ـن ــاء �ـسـعـبـنــا رج ـ ــا ًل ون ـ� ـســاءً اأط ـفــالُ
و�سيوخ ًا ملخاطر هائلة ،خا�سة النزوح والت�سرد،
ولأخ ـطــار مميتة يف خميمات الـلـجــوء الـتــي افتقر
معظمها لأب�سط متطلبات احلياة الإن�سانية.
وقــد عانت املــراأة ال�سورية من هــذه الأو�ـســاع
ظـلـمـ ًا مـ�ـســاعـفـاً ،فـقــد عــانــت الـتـهـجــر الـقـ�ـســري،
وفـ ـق ــدان ال ـ ــزوج والأب ـ ـنـ ــاء ،وامل ـعــانــاة املعي�سية

وفقدان فر�ص العمل.
وعــانــت كــذلــك مــن اأخ ـطــار الـ ـع ــدوان الــرتكــي
الغا�سم ،والحـتــالل الأمريكي لق�سم من اأرا�سينا
وال�سيطرة على ثرواتها ،ومــن اع ـتــداءات الكيان
ال�سهيوين املتكررة على �سورية.
والـ ـي ــوم ت ـعــاين املـ ـ ــراأة ال ـ� ـســوريــة وعــائـلـتـهــا
�سعوبات جمة يف تاأمن عي�ص كرمي لعائلتها،
يف ظل الرتفاع امل�ستمر لأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية،
وتـ�ـســاوؤل مــداخـيــل الـفـئــات الـفـقــرة واملتو�سطة.
وفــوق ذلــك كـ ّلــه ،مــا زالــت امل ــراأة ال�سورية تعاين
حتيّز بع�ص القوانن املتعلقة بـاأو�ـســاع املــراأة
والأطـ ـف ــال ،ومــن ذلــك قــانــون الأحـ ــوال ال�سخ�سية
وقانون اجلن�سية وغرهما.
اإن ا�ست�سرا�ص الـقــوى الظالمية واملتطرفة،
وممــار�ـســاتـهــا حيث اأُت ـيــح لها اأن ت�سيطر ،و�سع
ويـ�ـســع املـ ــراأة الـ�ـســوريــة اأمـ ــام حتــديــات جــديــدة،
ويـهــدد املكا�سب الـتــي حققتها ،ويـحــدّ مــن منو
احلركة الدميقراطية التقدمية يف البالد.
واإذا كان من تخ�سي�ص للمراأة يف هذا اليوم،
فهو لأنها الأكر تاأثر ًا يف حميطها ،وهي العن�سر
الــفــاعــل وامل ـ ـوؤثـ ــر يف امل ـج ـت ـم ـعــات الـ ـت ــي عــانــت
وت ـعــاين مــن احل ــروب ،وهــي مــن حمل هــمّ الوطن
بجدارة.
حتية حــب لـلـمــراأة الـ�ـســوريــة يف يــومـهــا ،يوم
املراأة العاملي.
ولكل املنا�سالت يف الوطن العربي.
عــا�ــص �سمود �سعبنا وجي�سنا يف مواجهة
الإرهاب
و�ـســد ال ـعــدوان والح ـتــالل الــرتكــي الأمــريـكــي
وال�سهيوين.
واملجد واخللود لل�سهداء وال�سهيدات.

رابطة الن�ساء ال�سوريات
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الثورة على الذات ارتقا ٌء باملجتمع
ع��رب ال�ت��اري��خ وحتى يومنا ه��ذا ،ترتكز املجتمعات
الب�سرية ب�سكل جوهري على ال�ف��رد ،كمكوّن اأ�سا�ص
باملح�سلة
ّ
للعديد من التجمعات الفرعية التي تن�سوي
أي ب�ل��د ك ��ان .وه ��ذا ما
حت��ت ل ��واء املجتمع ك�ك��ل يف ا ّ
ي�ق��ودن��ا اإىل اأن اخل�سائ�ص ال�ت��ي يتمتّع بها االأف� ��راد ال
�سكّ تُ عطي ��س��ورة عامة ع��ن ماهية املجتمع وطريقة
عي�سه وتعامله مع مقت�سيات احلياة كافّ ة .باملقابل ،ال
�سكّ اأن العلقة بني الفرد واملجتمع علقة عك�سية اأو
َ�سمُ االأفراد ب�سماته
تبادلية ،مبعنى اأن املجتمع اأي�ساً ي ِ
التي يتمتّع بها ،مثلما يفر�ص عليهم العديد من القيم
وامل��وروث��ات االجتماعية والدينية وحتى ال�سيا�سية ،ما
يجعلهم غالباً اأ�سرى هذا املوروث رغم امتعا�سهم منه
اأو رف�سهم ال�سمني له ،فقط كي ال يُ غرّدوا خارج ال�سرب
واأعرافه في�سبحوا منبوذين.
ل�ك��ن ،اأخ��ربن��ا ال�ت��اري��خ يف خمتلف املجتمعات اأن
ه�ن��اك اأ��س�خ��ا��س�اً /اأف� ��راداً خ��ال�ف��وا ال�ع��دي��د م��ن القوالب
االجتماعية والدينية والفكرية ال�سائدة ،الأنهم مل يكونوا
مقتنعني بها ،والأنها تعار�ست مع تفكريهم الذي غاير
الزمن احلا�سر لديهم ،اإ�سافة اإىل الكثري من العلماء

والباحثني الذين انتقدوا العديد من النظريات العلمية
ال�ت��ي ق��ام��ت عليها ال��درا� �س��ات واالأب �ح��اث رمب��ا ل�ق��رن اأو
اأكر من الزمن ،واأكرب مثال ُميكننا اأن ن�سوقه يف هذا
املجال هو غاليلييه الذي رف�ص مقولة ثبات االأر�ص رغم
اأن م�سريه ك��ان االإع��دام الأن��ه خالف املفاهيم واالأع��راف
ال�سائدة حينذاك.
بالطبع هذا يو ّؤكد اأهمية دور الفرد يف التغيري ،واأن
أي تغيري ال ميكن اأن يكون جمعياً باملطلق ،اإذ ال ب ّد
ا ّ
اأن تن�ساأ فكرة التغيري لدى �سخ�ص ،في�سعها مو�سع
البحث والدرا�سة واملناق�سة مع اأُنا�ص يُ �سابهونه رمبا
يف التفكري ،ومن ثمّ تاأخذ تلك الفكرة حيّزاً يت�سع �سيئاً
ف�سيئاً اإىل اأن تلقى ال�سدى املطلوب فتغدو �سائدة.
لكن كل ه��ذا ال ب� ّد له من ج��راأة خمالفة ال��واق��ع وال��ذات
م�ع�اً ،مبعنى خمالفة ال�ف��رد ذات��ه مل��ا يعتقد ب��ه ه��و اأوالً،
ومن ثمّ تغيري ال�سائد رغم رف�ص املجتمع بكل �سلطاته
القائمة لطروحاته واأفكاره ،ال�سيما اإن كان الطرح يتعلّق
ح�سا�سة.
بق�سايا دينية اأو �سيا�سية ّ
غ��ري اأن م��ا نلم�سه يف واق�ع�ن��ا ال �ي��وم ،وخ��ا� ّ��س��ة يف
العقد االأخ��ري ال��ذي �سهد حت��والت وت�غ� ّ�ريات كبرية على

امل�ستوى ال�سيا�سي والديني واالجتماعي ،جعلنا نُ درك
اأن حم� ��اوالت ال�ت�غ�ي��ري يف جمتمعاتنا م��ا زال ��ت جم �رّد
اإره��ا� �س��ات ع�ف��وي��ة ه���ّ�س��ة ال ت�ستند اإىل ق��واع��د فكرية
حقيقية ت�سمو للتغيري ،وذلك ب�سبب ف�سام �سبه اأزيل ما
بني املوروث (بكل اجتاهاته) املُ تجذّر يف ن�سغ تفكرينا
وقيمنا كاأفراد (اللوعي) ،وما ن�سبو اأو ن�سعى اإليه بحكم
اطلعنا على جتارب ال�سعوب التي �سبقتنا يف خمتلف
ّ
امليادين (ال��وع��ي) ،والأن�ن��ا ك�اأف��راد نكتفي فقط بانتقاد
ال�سائد ورف�سه دون حماولة اخل��روج من �سرنقته ولو
قيد اأُمنلة ،وحتى لو خالفنا القائم بع�ص ال�سيء ،فاإن تلك
املخالفة تبقى يف اإطار التنظري ال اأكر ،واأكرب مثال على
ذلك انتقاد الطائفية ال�سائدة ،يف الوقت الذي ال ُميكننا
م�ستوى ب�سيط .ال ��س��كّ اأن
ً
خمالفة طوائفنا ول��و على
هذا الو�سع ال ميكنه اأن يقودنا للتغيري املن�سود ،طال
ق�سر ،ما مل نتجراأ ونثور على ذواتنا ومعتقداتنا
الزمن اأم ُ
ك� �اأف ��راد ،ح�ي�ن�ئ��ذٍ ُمي �ك��ن ل �ل �ث��ورة احل�ق�ي�ق�ي��ة اأن ت�سمل
املجتمع ككل باجتاه احلياة واحل�سارة والتطور.

اإميان اأحمد ونو�ص

غري نف�شك
لتغيري العاملّ ..
لـ ـت ــواك ــب الـ ـع ــامل ان ـط ـلــق مــن
ذاتك!
َعـ ـ ـ ـ ِّر�ــ ـ ــص اأفـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــارك ل ـ ـل ـ ـنـ ــور،
لل�سم�ص ،ارف ــع وج ـهــك لل�سماء،
اأطـ ـلـــق ذاتـ ـ ــك وحــ ـرِّرهـ ــا مـــن ق ـيــود
وع ـبــوديــة فــر�ـسـهــا عـلـيــك جمتمع
رجـعــي ،ثُ ــر على اأف ـكــارك البالية،
اركنها جانب ًا والب�ص ثوب ًا جديد ًا
مـــزهـــر ًا ب ــاحلـ ـي ــاة .تـ ـطـ ـوّر ل ـي ـت ـط ـوّر
الـ ـع ــامل م ــع ت ـ ـط ـ ـوّرك ،ل ـت ـنــال هــذه
احلــريــة بــروحــك ومتنحها لذاتك،
لبــدّ اأن تعمل من اأجــل اأهدافك يف
احل ـيــاة ،وت ــدرك اأن ق�سة جناحك
�ست�سبح ملهمة لآلف الب�سر .اأي�س ًا
عـنــدمــا حتـقــق طـمــوحــك �ست�سعر
بامتالء روحــي فــريــد ،فـ ـاإذا جرّبت
مـثــل ه ــذا الـ�ـسـعــور فـلــن ت�ستطيع
الـ ـن ــزول بــعــده م ــن ال ـق ـمــة ،واع ـلــم
اأن ـ ــه بـتـحـقـيـقــك لأهـ ــدافـ ــك ت�سبح
من ـ ــوذجـ ـ ـ ًا يف حمـ ـيـ ـط ــك ،و�ـ ـس ــوف
تــدفــع الـعـ�ـســرات اإىل الق ـتــداء بك،
وت ــدرك عـنــدئـ ٍذ اأنــك �سخ�ص مفيد
لـلـمـجـتـمــع .ثــق بنف�سك لـتـتـجــاوز
ال ـكــره ،طبع ًا مــن ال�سهل جــد ًا اأن
تُ ـق ـزّم نف�سك حتى ت�سبح جــديــر ًا
بال�سفقة ،و�ستجد بع�ص النا�ص
يـ ـتـ ـاأمل ــون ل ـت ـعــا� ـس ـتــك وي ـحــاولــون
مـ�ـســاعــدتــك ،لـكــن عـنــدمــا تت�سلّح
بــالـثـقــة وال ـعــزميــة �ـسـتـتـجــاوز كل
ال�سعوبات .توقف عــن ال�سكوى
والـ ـت ــذمّ ــر لأن ال ـ� ـس ـكــوى م ــرادف ــة
ل ـل ـطــاقــة ال ـ� ـس ـل ـب ـيــة ،وه ـ ــي �ـسـجــن
روحي للتفكر الإيجابي ،وبعدها
قـ ــدّ �ـ ــص وع ـ ـ ــدك مـ ــن خـ ـ ــالل ال ــوع ــد
الــذي يعترب ميثاق �سرف مقدّ �س ًا
للجميع ،ول تخذل اأحد ًا لأنك تخذل
نف�سك بالدرجة الأوىل� ،سع اأمام
عينيك اأن عمرك ل ينتظرك لالأبد،
فهو جمموعة من اللحظات ،وكل
حلظة مت ّر لن تعود ،لذلك اأجنز ول
ترتك اأعمالك ول توؤجلها ،وبعد اأن

تنجز لتحقيق ذاتــك ،هنا لبــدّ اأن
منحت روحك
َ
تتجه للمجتمع ،فقد
بالنجاح والعطاء ،ولبــدّ اأن متنح
جم ـت ـم ـعــك مـــن ع ـطــائــك وخــا� ـســةً
بعد ثورتك على ذاتــك وحتريرها
مــن عبوديتك ومــن �سجن اأفـكــارك
املظلمة.
ل ـكــن ي ــا ت ـ ــرى ،اإىل اأي مــدى
� ـس ـي ـكــون ه ـ ــذا ال ـت ـغ ـيــر ُجمـــديـ ـاً؟
وخا�سةً بعد ربيع عربي بــدل اأن
يُ زهر براعم حب و�سقائق نعمان
مـ ـعـ ـط ــرة بـ ــدمـ ــاء زكـ ـي ــة مم ــزوج ــة
بطهارة الطفولة ،اأحــرق الأخ�سر
قـ ـب ــل الـ ـي ــابـ ـ� ــص واأ� ـ ـس ـ ـعـ ــل احل ـقــد
واغـ ـتـ ـ�ـ ـس ــب ال ـ ـط ـ ـهـ ــارة ،فـ ـل ــم ت ـعــد
ال ـ ــروح ت ـفــوح ب ــالأم ــل ول الـنـفـ�ــص
ت ـ� ـس ـت ـن ـ� ـســق احلـ ــريـ ــة ل ـ ـثـ ــورة عـلــى
اجلالد .اأ�سبحنا غابة قويّ نا يجلد
ال�سعيف فينا وال�سعيف ل يقوى
اإ ّل عـلــى ذاتـ ــه ،تـ�ـسـ ّوهــت املطالب
وع ــدن ــا بــالــزمــن ل ـل ـخ ـلــف بـ ــدل اأن
نـتـقــدم بــاخل ـطــوات ،مل تـعــد ذاتـنــا
�سغِ لنا بتاأمن القوت
تدعمنا فقد ُ
ال ـيــومــي ول جم ــال م ــع اجلـ ــوع اأن
ت ــزده ــر الــعــقــول ،ول نـنـ�ـســى ولــن
يغيب عن فكرنا التطرّف الديني
ـط ـن ـ ًا ع ـنــد الأغـلـبـيــة
الـ ــذي ك ــان م ـبـ ّ
الـعـظـمــى ،وظ ـهــر وا� ـس ـح ـ ًا بـعــد اأن
ن ـ� ّــس ـمــت ري ـ ــاح الــربــيــع ،ف ـبــدل اأن
يـ ـك ــون ه ـ ــواوؤه ـ ــا ل ـط ـيــف الـنـ�ـسـمــة
ثــارت وكـاأنـهــا ريــاح خريف عـرّت
كــل مــا بقي مــن ورق لتك�سف لنا
الأ� ـســا�ــص ،فــال تغير مــع الع�سبة
ال�سوداء ،لأن �سوادها �سيد الألوان،
فكيف لل�سيد اأن يتنحى ليظهر
حــا� ـس ـي ـتــه ،ف ـلــم ت ـعــد ثـ ــورة ال ــذات
تُ ــزهــر بعد ربيع قــاحــل ،فربيعها
جــاء جــافّ ـ ًا و�سقيعه نخر عظامنا
لدرجة اأننا اأ�سعلنا النار باأرواحنا
وكانت اجلمرة بقايا العظام.
لـكــن علينا اأن ن ــدرك ونـكــون

على يقن تــام واإميــان مطلق باأن
تغيرنا لذاتنا خطوة اأوىل لتغير
املجتمع ،رغــم كــل الـيـاأ�ــص علينا
اأن ل ن�ست�سلم لــريــاح اخلما�سن
ـث قحطها ب ـاأرواح ـنــا املــزهــرة
ت ـعـ ّ
بــربـيــع احلــب وال ـع ـطــاء ،علينا اأن
نثق بذاتنا ونُ ـع ـزّز هــذه الثقة مع
الآخــريــن .واأع ـلــم اأنــه عندما ت�سع
قــدمــك عـلــى �ـسـ ّلــم مُ ـت ـح ـرّك وتـقــف
ع ـلــى اأحـ ــد جــان ـبــي ال ـ� ـس ـ ّلــم لتتيح
لالآخرين فر�سة العبور ،هنا تكون
قــد كـ ّونــت ثقة مــع نف�سك ومعهم
لـلـنـهــو�ــص بــاملـجـتـمــع بب�سي�ص
اأمــل ،بنوع مــن التعاون وال�سعور
ب ـح ـقــوق الآخ ـ ــر ول ــو بــال ـ� ـس ـمــاح له

بالعبور عن ال�سلّم املُتحرّك ،رمبا
هـ ــذا الــتــعــاون ي ـخ ـلــق نـهـ�ـســة من
داخـ ـل ــك لـتـغـيــر م ـفــاه ـيــم ك ـثــرة،
اأولـ ـه ــا اأن يـــدك وح ــده ــا ل ت�سنع
حـ ـي ــاة جـــديـــدة ق ــوامـ ـه ــا ال ـع ـطــاء،
ولبـ ــد ل ـيــد اأخ ـ ــرى م ـعــك ،واآخ ــره ــا
النه�سة لربيع دافــئ حتتاج اإىل
روح حتـ ـ ـ ـرّرت مـ ــن �ــســتــاء حــزيــن
وان ـط ـل ـقــت ف ــرحـ ـ ًا ب ـث ـيــاب �سيفية
مزرك�سة ،ت�سافح اجلميع وتخلق
مـعـهــم ت ـن ـ ّوع ـ ًا ت ـ� ـســعُّ األ ــوان ــه على
كــل بقعة يف هــذه الأر�ـ ــص ،لذلك
لتغير العامل انطلق من ذاتك ،ثُ ر
عليها وعـلــى مفاهيمك اخلاطئة
مهما كانت العقبات ،رمبا اأفكارك

الي ـجــاب ـيــة بــوابــة ل ـعــامل خ ــالٍ من
ال�سلبيات ،واإن جاء ربيعنا بغيوم
داكـ ـنـــة اجـ ـع ــل �ـ ـسـ ـم ــاءك � ـســاف ـيــة
غ ـيــوم ـهــا ب ـي ـ� ـســاء ،وان ـط ـلــق منها
ُحم ـ ّل ـق ـ ًا بـفـ�ـســاء مــن � ـســالم يحمل
م ـعــه الـ ـن ــور بـ ـغـ ـ ٍد م ـ� ـســرق ورب ـيــع
ـكــر ال ـلــون الأزرق يف
داف ــئ ،فــال تُ ـعـ ّ
روحك فهو دليل نقاء ،ار�سم عليه
اأحــالمــك بري�سة خـ�ـســراء وانــرهــا
مل ــن ح ــول ــك ،ه ـنــا � ـس ـت ـغـ ّـر ال ـعــامل
بري�سة من روحك ،وهذا دليل ثورة
على عقد بالية قوامها اأنت ،ومنك
للعامل جمعاء.

وعد ح�سون ن�سر

مــن الـنـظــرة الأوىل اإىل امل ـكــان �ـسـ ُتــدرك
فـ ــور ًا اله ـت ـمــام ال ــذي نــالــه حـتــى ظـهــر بهذه
احل ـ ّلــة اجلـمـيـلــة واملـتـنــا�ـسـقــة ،قــد ل ميتلك
اإطـ ــاللـ ــة ُمم ـ ـ ّيـ ــزة م ــن الــطــابــق الـ ـث ــاين ول ـكــن
باملجمل اأ�سبح حــديــث املنطقة ،وقـبــل اأن
يـ�ـسـتـجـمــع دم ــاغ ــي ال ـ� ـســورة بـ�ـسـكــل كــامــل
ـت عـلــى ت ـ ّلــة مــن الـنـفــايــات،
ويُ ـخ ـ ّزن ـهــا ،وق ـعـ ُ
� ـس ـ ُت ـعــرف م ــن الــنــظــرة الأوىل ك ــذل ــك اأن ـهــا
ُخملّفات ذلك املحل ،نظر ًا للعبوات ال�سفراء
الكرتونية الفارغة املجتمعة.

YOUTH & Society
قليلٌ مني ..قليلٌ منك..

نح�شــــــــــــــــــد الـــكثيــــــــــــــر!
أي جمتمع ب�سري ال ب��دّ له من جمموعة
اإن ا ّ
�ات ت�ن�ت�ظ��م ب���س�ك� ٍ�ل ه��رم��يٍّ مُ �ت �ف��اع �ل � ًة مع
�رك��ب� ٍ
مُ � َّ
ب�ع���س�ه��ا ح �ت��ى ي �ت �ب �ل��ور ال ��� َّ�س �ك��ل ال � ِّن �ه��ائ��ي ل�ه��ذا
ركبات اأو احللقات مُ تعدِّ دة
املجتمع ،وه��ذه املُ َّ
االأطياف ،اإذ تنطلق من االإن�سان اأوالً ،وتنتقل اإىل
احللقة االأو�سع وهي العائلة ،فاالأو�سع التي تُ دعى
بالو�سط املحيط كاملدر�سة اأو احل��ي اأو نطاق
العمل ،وبتجمُّ ع هذه احللقات يت�سكَّ ل املجتمع،
وينمو بنموِّها.
كل حلقةٍ وخ�سائ�سها
واعتماداً على طبيعة ِّ
واآليات منوِّها يكون �سكل تطوُّر املجتمع ككل،
فالعلقة تبادلي ٌة بحتة ،ما يحدث هنا ينعك�ص
ب��ال ���َّ�س��رورة ه��ن��اك ،وال �ع �ك ����ص ،ول��ه��ذا ف � �اإن اأ ّي ��ة
عملية هدم اأو بناء ملنظومة التَّفكري واملُ عتقدات
والرتبية و ...اإل��خ ،ال بدّ لها اأن ت�سمل
َّ
وال�ع��ادات
اجل�م�ي��ع ،غ��ري اأن بع�ص احل�ل�ق��ات اأو امل�ك� ِّون��ات
لها احل�� َّ��س��ة االأك ��رب م��ن حيث ال� َّت�اأث��ري والتَّغيري،
ال�سلب اأو االإيجاب ،ولهذا فهي حتظى
�سواء يف َّ
ال�ساأن العام.
باهتمامٍ اأكرب من قبل املعنيني يف َّ
واأول ه��ذه امل�ك� ِّون��ات ه��و االإن���س��ان /الفرد/
امل��واط��ن ،اللَّبنة االأوىل وحجر ال�زَّاوي��ة االأ�سا�ص
قدرات
ٍ
يف عملية التَّحول والتَّطور ،فحني ميتلك
إمكانيات خا�سةٍ ب��ه ،ثم يعمل على تطويرها
ٍ
وا
�ل م��ا م��ن � �س �اأن��ه اأن
وزي� ��ادة من � ِّوه��ا وم�ت��اب�ع��ة ك � ِّ
ح�سن منها ،يغدو فرداً فعَّ االً يف و�سطه املحيط
يُ ِّ
(كبرياً كان اأم �سغرياً) ،واأم�سى مثاالً يُ حتذى من
قبل االآخ��ري��ن ،وه��و ذات��ه ال�ق��ادر الح�ق�اً على بناء
اأ�سرةٍ متما�سكةٍ متفاهمة ،ال�سيما اإن اجتمع مع
ال�سخ�سية ذاتها ومقوِّماتها وبنيتها،
�سريك له َّ
ٍ

يتج�سد املجتمع املُ �سغَّ ر،
َّ
وبرتاكم هذه النَّماذج
ال�سورة النِّهائية
ُّ
واملُ �سارك بطبيعة احل��ال يف
للمجتمع االأكرب.
من هنا ،فاإن التَّغيري الذي طال املجتمعات
الب�سرية منذ القدم و�سوالً اإىل اأيَّامنا ه��ذه ،قام
على هذه احللقات االأ�سا�سية ،فاالأم اأو االأب اللَّذان
خا�ساً اأكر تطوُّراً عن و�سطهما
َّ
ميتلكان وعياً
وينقلنه الأبنائهما عرب تربيتهم ،يُ �ساهمان يف
عمليَّة تبدُّ ل بع�ص املفاهيم االجتماعية وبع�ص
ال �ع��ادات وال� َّت�ق��ال�ي��د ،واالن �ت �ق��ال ال� َّت��دري�ج��ي نحو
االأ� �س �م��ى ،وه ��و م��ا �سيحمله االأب� �ن ��اء بانتقالهم
ل �ل �خ��ارج مُ ��رتاف� �ق� �اً م ��ع ب �ع ����ص االإ�� �س ��اف ��ات ال�ت��ي
�سيمتلكونها بحكم النُّمو العام والتَّطور �سواء
التُّكنولوجي اأو املفاهيمي اأو ...اإل��خ ،وت�ب��داأ كرة
الثَّلج بالتَّدحرج وازدياد احلجم ،لت�سمل خمتلف
مناحي احلياة وحتقِّ ق التَّغيري املن�سود.
جانب واآخ��ر ،فحني
ٍ
ال ميكن الف�سل اإذاً بني
نُ ��ر ِّب��ي اأب �ن��اءن��ا ع�ل��ى م �ب��داأ احل ��ق وال ��واج ��ب ،واأن
ال�سخ�سية تنتهي ع�ن��دم��ا ت �ب��داأ حرية
َّ
احل��ري��ة
االآخرين ،نكون قد امتلكنا اأول واأهم اأ�سا�سيات
التَّغيري ،واالأمثلة على هذا كثرية ال ُحت�سى ،رمبا
بع�ص منها:
ٍ
ميكننا طرح
 يعترب املنزل مكان اخل�سو�سية البحتةلكل اإن�سان ،من حقِّ ه اأن يت�سرَّف كيفما ي�ساء
ِّ
ف�ي��ه� ،سريطة م��راع��اة القليل م��ن ق��واع��د اح��رتام
ل
وال�سجيج يف ال� َّل�ي��ل مث ً
َّ
فال�سخب
َّ
اجل� ��ريان،
حني يخلد االآخ��رون للنَّوم ،يجب ا ّأال يُ عترب حري ًة
�سخ�سية.
 رم��ي ال� ِّن�ف��اي��ات يف ال ��� َّ�س��ارع دون اه�ت�م��امٍبعواقب التَّلوث البيئي الذي �سينعك�ص اأمرا�ساً
على اجلميع دون ا�ستثناء ،ال ميكن له اأن يتوافق
اخلا�سة.
َّ
مع حمافظتنا على نظافة منازلنا
 ا�ستخدام االأر�سفة املُ عدَّ ة خلدمة اجلميعالأغ��را�� ٍ�ص خ��ا�َّ��س��ةٍ ب�اأ��س�ح��اب امل �ح��ال التِّجارية
واإغ� �ف ��ال اأح �ق �ي��ة االآخ ��ري ��ن ف�ي�ه��ا ،م��ن � �س �اأن��ه اأن
يخلق الكثري من امل�ساكل واالأ� �س��رار ،اأب�سطها
ال�سارع بني
لل�سري يف َّ
ا�سطرار اأطفال املدار�ص َّ
ال�سيارات وتعرُّ�سهم الأذى االإ�سابة باحلوادث.
َّ
ك �م��ا اأ� �س �ل �ف �ن��ا ،ف�� �ا َّإن ع�م�ل�ي��ة ال � َّت �غ �ي��ري عملي ٌة
�ق يل ك �م��واط��ن ال�ك�ث��ري من
ت �ب��ادل �ي��ة ،وك �م��ا ي �ح� ُّ
احل� �ق ��وق ،ع �ل��يَّ اأن اأع � ��رتف اأي �� �س �اً ب��ال �ك �ث��ري من
واج� �ب ��ات ��ي .االأم� � ��ر ذات � ��ه ي �ج��ب اأن ي �ن �ط �ب��ق على
احل��ك��وم��ات .وح �ت��ى ن���س��ل اإىل م��ا ن�ن���س��ده من
تغيريٍ يف البنى التَّحتية للمجتمع و� �س��والً اإىل
التَّطور االأكرب ،علينا اأن نُ عيد التَّفكري يف منظومة
قيمنا ،واأن نت�سرَّبها حقيقةً ،لنحوِّلها الحقاً اإىل
مبداأ اأ�سا�سيٍّ يف حياتنا ،فتغدو اأفعاالً بدل من
أقوال نتباهى بها اأمام االآخرين،
ٍ
اأن تبقى جمرَّد ا
واأن منتلك القناعة احلقيقية اأخ��رياً ب�اأن النَّتائج
�ستنعك�ص علينا جميعاً دون ا��س�ت�ث�ن��اء ،وه��ي
لي�ست بحاجة اإىل عناءٍ كبري ،فالقليل من هذا،
والقليل م��ن ذاك ،ب��رتاك�م��ه وت��داخ �ل��ه� ،سيكوِّن
الكثري الذي �سي�ستفيد منه اجلميع.

اإينا�ص ونو�ص

ملاذا ل نتقاي�ص الأفعال؟
ا� ـ ـس ـ ـت ـ ـثـ ــار ذل ـ ـ ــك غـ ـ�ـ ـسـ ـب ــي  ،ك ـ ـ ــان كـ ــلّ
�سخ�ص زار املكان يتحدّ ث عن لذيذ مذاق
ٍ
(ال�ساورما) والنظافة والهتمام بالتفا�سيل،
لكن مل يلحظ اأحــد قطعة الأر� ــص املـجــاورة
ـب .اأنـ ــا عـلــى عـلــم تــام
ال ـتــي ح ـ ّول ـهــا اإىل م ـكـ ّ
اأنــه �ستُعقد املجال�ص للحديث عــن اإهـمــال
ال ـب ـلــديــة ،و�ـ ـس ــوء خ ــدم ــات ع ـمــال ال ـن ـظــافــة،
وتــالحــق هــذه الق�سية ا�ستنكارات متتالية
عــن موا�سيع منف�سلة بامل�سمون مت�سلة
باملبداأ ،و�سين�سى جميعهم ،نعم جميعهم

شباب

ومجتمع

دون ا�ـسـتـثـنــاء ،مـ�ـسـوؤولـيـتــه عــمّ ــا ح�سل ومــا
و�سلنا اإليه .من قال اإن الدولة مارد �سحري!
(ل اأخلي م�سوؤوليتها ولكن ل ميكن اأن اأكون
جــاه ـلــة مب ـع ـط ـيــات واق ـع ـيــة م ــن ف ـعــل بني
جن�سي) .من قــال اإننا ل�سنا �سركاء يف كل
العمليات والواجبات ،ما دمنا نعي�ص على
هذه الأر�ص و�سمن حدود بلد واحد!
ملـ ـ ــاذا نُ ـل ـقــي املـ ـ�ـ ـسـ ـوؤولـ ـي ــة ع ـلــى الآخ ـ ــر
ونن�سى م�سوؤوليتنا؟! ن�سرب املثل امل�سهور
نفكر يف تطبيقه (ي ٌد واحدة
ّ
يف حديثنا ومل
ل ت�سفّ ق)
ك ـيــف مي ـكــن اأن اأطـ ـل ــب م ــن اجل ـ ــوار اأن
يحرتموا وجــودي وي�ساألوا عني واأنــا ل اأفعل
ذلك ،اأو اأفعل العك�ص!؟
�سخ�ص منّا من موقعه
ٍ
يفكر كل
ّ
ملاذا ل
باأن يقوم باخلطوة الأوىل دون اأن ي�ساأل عن
الت�سفيق!
كل ما اأذكــره اأنــه يف ال�سيف املن�سرم
ك ــان ه ـنــاك خ ـلــلٌ مــا يف �سبكة امل ـيــاه ،ممّ ــا
اأدّ ى اإىل وجود مكان ينبثق منه املاء ب�سكل
م�ستمر ،وب ـعــد ال ـيــوم الأول ال ــذي مل يُ ـح ـرَّك
ف ـيــه � ـســاكــن ،ا� ـس ـت ـن ـفــرت وال ــدت ــي واتـ�ـسـلــت
بــاجلـهــات املعنية حلــلّ امل�سكلة قـبــل اأن
تُ هدر كمية اأكــرب من املــاء ،حينئ ٍذ �ساألتها
جــارت ـنــا ع ــن ال ـ� ـس ـبــب ال ـ ــذي يــدف ـع ـهــا لــذلــك
فتكون املُبادرة وكل احلي ي�سهد الواقعة؟
ابت�سمت والدتي وقالت :عندما �سنفقد املياه
م ـثــالً �ـسـنـنـتـفـ�ــص ون ـغ ـ� ـســب دون اأن ن ـ� ـس ـاأل
اأنف�سنا عن م�سوؤوليتنا جتاه ما ٍء هُ در اأمامنا
وكنّا نتفرّج ،وجود جهات م�سوؤولة ل يلغي
ُ
م�سوؤوليتنا ،نحن �سركاء دون توكيل وورقة
توظيف.
واملو�سوع ل يقت�سر على هذا اجلانب،
بـ ـ ــل يـ ـ�ـ ـسـ ـم ــل كـ ـ ــل م ـ ـنـ ــاحـ ــي احل ـ ـ ـيـ ـ ــاة ب ـكــل

لن ي�شتجيب القدر
تفا�سيلها ،واإمنــا املثال للحديث عن املبداأ
ل اأكر.
فذلك ال�سخ�ص الذي اأغلق على زوجته
واب ـن ـتــه الأب ـ ـ ــواب وال ـ� ـس ـبــاب ـيــك ،بــذري ـعــة اأن
املجتمع قذر ،هو ذاته يقف عند كل ظهرة
يراقب ان�سراف طالبات الثانوية ويُ �سمعهن
جمله الغزلية ،وهو بذلك (متحرّ�ص) يطلب
من املجتمع اأن يكون قومي ًا �سليماً.
واآخـ ـ ــر ي ـ� ـس ـت ـج ـ ّر ال ـك ـهــربــاء بــطــرق غر
� ـســرع ـيــة ،وي ـ ـاأتـ ــي يف كـــل جم ـل ـ�ــص لـيـلـعــن
املعي�سة ،ويهزِّئ الدولة لأن التيار ينقطع اأو
قد يغيب عنّا.
وقبل اأن اأخو�ص يف نقطة اأخــرى ،اأ�سر
اإىل اأن ( اأهــل مكة اأدرى ب�سعابها) ،ولكن
ـي ،اأن
بــاملـجـمــل ي ـطــرح ال ـ� ـس ـوؤال نـفـ�ـســه ع ـلـ ّ
ذلــك ال�سباب الــذي خــرج يف ال�سوارع حتت
م�سمّ ى (الربيع العربي) هل كان قادر ًا على
ر جذري
تغير نف�سه قبل اأن يُ طالب بتغي ٍ
ي�سمل اأركان الدولة واملجتمع كله؟
انطالق ًا من اإ�سارة املــرور التي يحتالون
عـلـيـهــا ،و�ـ ـس ــو ًل اإىل الـتـخــريــب الـ ــذي يـطــول
أي رادع اأو �سمر،
املمتلكات العامة دون ا ّ
�ساأقول (�سدق ًا من ذلــك ال�سف ال�سغر يف
نظفه باأنف�سنا ونخاف
املدر�سة حن ُكنّا نُ ّ
م ــن ب ـعــد ذلـ ــك ع ـلــى ات ـ� ـســاخــه لأنـ ـ ــه تـعـبـنــا
ونُ ـبــاهــي بفعلنا ،بــاملـقــابــل قــد ُك ـ ّنــا نهمله
عندما كان هناك من يقوم باملهمة ونلومه
على التاأخر) :ملاذا ل نتقاي�ص الأفعال قبل
اأن نت�سابق يف اإلـقــاء التهم والـلــوم؟ ملــاذا ل
ي�سبح كلٌ �سخ�ص منّا رقيب ًا على ذاته قبل
ُفكر
اأن يفتتح حمكمة يحا�سب بها غره؟ لن ّ
يف الإجابة وننطلق غد ًا بفك ٍر جديد يحملنا
اإىل التغير انطالق ًا من ذواتنا.

غزل ح�سن امل�سطفى

دخن ال�سجائر ،ويتحرّ�ص
كان واقف ًا يف ال�سارع يُ ّ
بــال ـف ـت ـيــات املـ ـ ـ ـ ــارّات مـ ــن ج ـ ـ ــواره ب ــاخـ ـت ــالف اأنـ ـ ــواع
التحرّ�ص� ،سواء كان لفظي ًا اأو ج�سدي ًا اأو حتى ُجمرّد
نظرات جائعة ،اإىل اأن و�سلت احلافلة التي ينتظرها،
وكالعادة كان النا�ص يتزاحمون على اأبوابها ،فما
كان منه اإ ّل اأن تداخل بن اجلميع بوح�سية واأردى
�ـسـ ّيــدة مُ ـ�ـسـ ّنــة اأر�ـ ـسـ ـاً ،وبـعــد جلو�سه عـلــى الكر�سي
بداأ بحديث من نوع( :بحياتها هالبلد ما لح ت�سر،
وال�سعب بــدّ و حــرق ،روحــوا �سوفوا ب ـرّا النا�ص كيف
عاي�سة� ،سوفوا التنظيم والرتتيب)!
رمب ــا مل يـخـطــر يف بــالــه اأنـ ــه �ـسـبــب ت ـخ ـ ّلــف هــذا
يفكر اأي�س ًا اأنه �سخ�سي ًا من يحتاج ّ
ّ
الوطن ،ومل
رمبا
اإىل احلـ ــرق ،وم ــا زال عقله قــا� ـســر ًا عــن اأن التنظيم
يف دول ال ـعــامل نــابــع مــن تنظيم ال�سعوب حلياتها
واحرتامهم لالآخرين ،ولي�ص ب�سبب معجزة اإلهية.
يـوؤ�ـسـفـنــي ح ـق ـ ًا ع ــدد املـ ــرات ال ـتــي اأ� ـس ـمــع فيها
�ستيمة لطريقة عي�ص ال�سعب ،مــن �سخ�ص ُميثّل
اأيقونة للحياة الع�سوائية والهمجية والالاأخالقية،
ف ـلــن ي ـعــام ـلــك الــنــا�ــص ب ـ ـاأخـ ــالق م ــا دمـ ــت تـعــامـلـهــم
بــوحـ�ـسـيــة ،ول ــن يــزيــد مــديــر الـعـمــل مُ ــرتّ ـبــك مــا دمــت
ت�سل م ـت ـاأخــر ًا اإىل عملك وتق�سي دوام ــك يف �سرب
ال�ساي والقهوة ،ولن حترتمك زميالتك يف العمل ما
دمت متثّل عليهن دور ال�ساطر املتفل�سف ،وزوجتك
لــن تعطيك اع ـت ـبــار ًا مــا دمــت تعتربها خــادمــة ،ولــن
تُ رفّ ع مواد الدرا�سة يف اجلامعة ما دمت تق�سي ليلة
المتحان يف ال�ستماع للمو�سيقا وت�سفّ ح facebook
 ،ولــن ي ـبــادرك جــرانــك بال�سباحات والـتـحـيــات اإذا
كـنــت تزعجهم ب�سجيجك ،هــذا هــو قــانــون الب�سر.
باخت�سار ،ابداأ بنف�سك وعمّ ر اأخالقك وطريقة تعاملك
مع الآخــريــن حتى حتظى بــالحــرتام واملحبة ،وبعد
ذلك اإن مل حت�سل على النتيجة املطلوبة باإمكانك
الــثــورة عـلــى املـجـتـمــع واأخ ــالق ــه ،وب ـاإم ـكــانــك اإع ـطــاء
الن�سائح واملواعظ.
ميكننا اإ�ـسـقــاط الـقــانــون ال�سابق على الـثــورات
العربية عامّ ة ،الثورات التي ف�سلت ،والتي جنحت،

تتغر طريقة العي�ص لــدى ال�سعوب ،تقول
ّ
لكن مل
الق�سيدة امل�سهورة:
اإذا ال�سعب يوم ًا اأراد احلياة
فال بدّ اأن ي�ستجيب القدر!
لكنه لن ي�ستجيب بهذه الطريقة ،فالثورة تبداأ
حري بال�سعوب قبل
ٌّ
من النف�ص �سعود ًا ل العك�ص،
مناداتها باحلرية من احلكومات اأن تطالب بها يف
جمتمعاتها الـ�ـسـغــرة ،يـجــب نـيــل حــريــة ال�سيدات
من الرجال ،وحرية الرجال من اأرباب العمل الطغاة،
وحرية الطالب من اأ�ستاذه املتوح�ص ،وحرية الولد
من اأهله امل�ستبدّ ين املتلذّ ذين مبحو ال�سخ�سيات،
ُتحكم.
ّ
والبنت من اأخيها امل
اإن املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة ت ـ ـعـ ــجّ بــال ـت ـخ ـلــف
وال� ـس ـت ـبــداد ،مــن اأ� ـس ـغــر ف ــرد ومـنـظــومــة اجتماعية،
لـ ــدرجـ ــة و�ـ ـسـ ـل ــت اإىل ممـ ــار� ـ ـسـ ــة ال� ـ ـس ـ ـت ـ ـبـ ــداد ع ـلــى
احليوانات ،قراأت مرّة اأن �سعوبنا اإذا راأت منلة ت�سر
عـلــى احلــائــط ت�سع يــدهــا يف طــريــق النملة لتغير
م�سارها ،فما بالك بال�ستبداد الذي نطبّقه فيما بيننا
نحن الب�سر؟!
ث ــوروا على ذوات ـكــم ،قـ ّومــوهــا ثــم انتقلوا لتقومي
املجتمع ،وكونوا قدوة ح�سنة يُ قتدى بها!
ُميكننا القول اإن الثقافة من الطرق اجليدة للثورة
ر ال�سخ�سيات
و�س َ ِ
على النف�ص ،فقراءة التاريخ مث ًال ِ
النبيلة كفيل باأن يُ حفّ زك على النبل ،وقــراءة ال�سعر
والروايات واخلو�ص يف الفن والر�سم واملو�سيقا اأكر
لن القلب ويجعله هادئ ًا عطوفاً ،فقلّما جتد فنان ًا
من يُ ّ
متوح�ساً ،واإن وجدته �سيكون مُ تعدّ ي ًا على
ّ
همجي ًا
الفن وميار�سه كمهنة ل ك�سغف نابع من القلب ،كن
ُف�سل اأن يخافني النا�ص
لطيف ًا وا�ستغنِ عن فكرة (اأ ّ
على اأن يُ حبّوين) ،فنحن ل نعي�ص �سمن فرع �سيا�سي
قائم على جناح �ساحب الهيبة الأقوى.
ويف ال ـن ـهــايــة ،لــو ث ــار ك ــلُّ �سخ�ص عـلــى نف�سه
واحـ ــرتم اجلـمـيــع مهما كــانــوا ل ـ� ـســارت املجتمعات
اأف�سل حا ًل واأقلّ ماأ�ساة واأكر وعياً.

مرح حممد نبيل ال�سمكري
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طبقة الرتانزيت ..وخيانة الدميقراطية
اأكـ ـ ــر مـ ــن  19مـ ـلـ ـي ــون طـفــل
غر �سرعي اأنتجتهم اأمريكا يف
عــام  .1918اإن الأمــريـكــي يهرب
مــن ال ـعــائ ـلــة الـطـبـيـعـيــة ،ويلعب
البولينغ وحيد ًا هرب ًا من العائلة
الريا�سية .اإن طبقة (الرتانزيت)
ت�سعد وت�سود ،ويف ظلها تنهار
امل ـ ــدن ،وت ـت ـهــاوى ال ـق ـيــم ،ويــرث
اأبناء الزنا الأر�ص.
� ـســدر يف ال ــولي ــات املـتـحــدة
الأمــري ـك ـيــة ك ـتــاب (ثـ ــورة النخبة
وخ ـيــانــة الــدمي ـقــراط ـيــة) ل ـل ـم ـوؤرخ
كري�ستوفر ل�ــص .وتــرافــق �سدور
ال ـك ـتــاب م ــع درا�ـ ـس ــة اجـتـمــاعـيــة
�ساملة و�سعتها اإحدى موؤ�س�سات
تنظيم الأ�ـســرة ،وك�سفت فيها اأن
عــدد املــوالـيــد غــر ال�سرعين يف
اأمــريـكــا بلغ اأك ــر مــن  19مليون
طفل ،اأي ثلث عدد اأطفال اأمريكا
ت ـقــري ـب ـاً ،و� ـس ـبــق ظ ـهــور ال ـك ـتــاب
بحث لأ�ستاذ جامعي يف هارفرد
ٌ
بـ ـعـ ـن ــوان (اأن ت ـل ـعــب ال ـبــول ـي ـنــغ
وح ـيــداً :الــدميـقــراطـيــة الأمريكية
يف ال ـقــرن احلـــادي والـعـ�ـســريــن)،
كـ�ـســف فـيــه اأن ه ـنــاك  80مليون
اأمريكي معظمهم يلعب البولينغ
وحيداً ،ويرف�ص النت�ساب اإىل اأي
فريق اأو احتاد ريا�سي .وي�ستنتج
اأن احل ـ� ـســارة الأمــري ـك ـيــة تعي�ص
اأزمـ ـ ــة ،فــالأمــري ـكــي بـ ــات يــرفـ�ــص
الفريق واجلماعة.
اإن تطور الأحداث يف الوليات
املـ ـتـ ـح ــدة اأك ـ ـ ــد ن ـ ـبـ ــوءة املـ ـ ـ ـوؤرخ
كري�ستوفر ل�ــص يف اأن (القنبلة
اجلـ ــديـ ــدة) بــقــيــادة املـيـلـيـ�ـســات
الع�سكرية والثقافية والعن�سرية
بـاألــوانـهــا املختلفة هــي املــولــود
الطبيعي لنخبة حتـكــم اأمــريـكــا
الـ ـ ـي ـ ــوم وتـ ـ ـخ ـ ــون ت ــاريـ ـخـ ـه ــا و..
الدميقراطية.
مـ ـ ــا هـ ـ ــي اإذ ًا ال ـ ـعـ ــالقـ ــة بــن
اأولد ال ـ ــزن ـ ــا ولـ ـعـ ـب ــة ال ـبــول ـي ـنــغ
والدميقراطية؟

توجد هنا حمطات

طـبـقــات الــرتانــزيــت ،يـعـرّف
(ل�ــ ــص) ال ـن ـخــب اجل ــدي ــدة ب ـاأن ـهــا
(ار�ـ ـسـ ـتـ ـق ــراطـ ـي ــة امل ــوهـ ـب ــة ال ـتــي
حت ــاول اأن حتـتــل امل ـكــان نف�سه
الذي كانت ت�سغله ار�ستقراطية
الـ ـ ـ ـ ــولدة) ،وي ـ ـقـ ــول( :اإن الـطـبـقــة
العليا اجلــديــدة ل يـتــم تعريفها
ب ــالإي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ،بـ ــل ب ـطــري ـقــة
حـ ـي ــاتـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــي تــ�ــســبــح ي ــومـ ـيـ ـ ًا
اأكـ ــر اخــتــالفــ ًا ع ــن الآخـ ــريـ ــن .اإن
اأفـ ـ ــرادهـ ـ ــا ل يـ ـعـ ـتـ ـم ــدون عـ ـل ــى مــا
مي ـل ـكــون م ــن ع ـ ـقـ ــارات ،ب ــل على

اح ـت ـكــار امل ـع ـلــومــات واخل ـ ــربات
ال ـت ـق ـن ـيــة ،اإنـ ـه ــم ي ـ� ـس ـت ـث ـمــرون يف
تعليم اأنف�سهم واأطـفــالـهــم ،ويف
احل�سول على املعلومات ولي�ص
يف امل ـل ـك ـيــات ك ـمــا كـ ــان يـفـعــل
اأجدادهم من قبل).
اأمـ ـ ـ ـ ــا اأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد هـ ـ ـ ــذه الـ ـطـ ـبـ ـق ــة
ف ـي ـتــوزعــون م ـه ـن ـ ًا حتـتـقــر العمل
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدوي فـ ـ ـهــ ــم( :مــ ـ�ــ ـسـ ــاربـ ــون
ورجـ ــال م ـ� ـســارف وحمـلـلــو بــرامــج
واأط ـ ـ ـبـ ـ ــاء ونـ ــا� ـ ـسـ ــرون ومـ ــديـ ــرون
تنفيذيون وممثلون ومنتجو اأفالم
و� ـس ـحــاف ـيــون وم ـع ـل ـقــون وك ـتــاب
واأ� ـســاتــذة جــامـعــات ومهند�سون
و�ـسـمــا�ـســرة وم ـقــاولــون ،وبــالـتــايل
فـ ـ ـه ـ ــم ي ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــون يف الـ ـ ـ ـ ـ ــروؤى
ال�سيا�سية) ،اأمــا مــا يجمع اأبـنــاء
هــذه الطبقة فهو الـقــدرة الهائلة
ع ـلــى احل ــرك ــة والنـ ـتـ ـق ــال .يـقــول
ل�ـ ــص( :اإن ال ـط ـمــوحــن ي ـعــرفــون
جـ ـي ــد ًا اأن ال ـع ـي ـ�ــص ع ـلــى طــريـقــة
الـ ــرتانـ ــزيـ ــت هـ ــو ثـ ـم ــن الـ ـتـ ـق ــدم)،
ويعقد مقارنة بن اأر�ستقراطية
الــرتانــزيــت احلــالـيــة الـتــي حتتكر
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واأر� ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـ ــولدة الـ ـت ــي حت ـت ـكــر الأر�ـ ـ ـ ــص،
فـيـ�ـســر اإىل (اأن الأر� ـس ـت ـقــراط ـيــة
اجلـــديـــدة �ـسـتـهـجــر ق ـلــب الــوطــن
اإىل ال�سواحل ،والوطنية ل متلك
الأول ــوي ــة يف �ـسـلــم ق ـي ـم ـهــا ..اإن ـهــا
دائ ـم ـ ًا يف مــرحـلــة ع ـبــور) .اأم ــا يف
الــ�ــســابــق فــقــد ك ــان ــت (امل ـل ـك ـيــة
ت ـ ـقـ ــرتن بـ ــالـ ــواج ـ ـبـ ــات ت ـكــري ـ� ـس ـ ًا
للقول ال�سائد :ورثناها عن اآبائنا
ونورثها لأبنائنا من بعدنا اأح�سن
اأحـ ـ ــوالً ..املـلـكـيــة كــانــت تفر�ص
واج ـبــات مدنية على اأ�سحابها،
اأم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـن ـ ـخـ ــب اجلــ ـ ــديــ ـ ــدة ،ف ـهــي
ت ـقــول عــن نف�سها اإن ـهــا عاملية،
وحـ ـ ــدودهـ ـ ــا ال ـ ـ ـكـ ـ ــون) ،وي ـ� ـس ـت ـنــد
املوؤرخ اإىل اإح�سائيات تك�سف اأن
 20باملئة مــن اأ�ـسـحــاب الــدخــول
العالية ي�سيطرون على  %50من
القـتـ�ـســاد الأمــري ـكــي ،ويــالحــظ اأن
هناك انـحــدار ًا يف وظائف الإنتاج
ال ـ� ـس ـنــاعــي ،وي ـ� ـس ـت ـن ـتــج بــال ـتــايل
اأن اق ـت ـ� ـســاد الـ ــوليـ ــات امل ـت ـحــدة
ي ـع ـت ـمــد بـ ـ�ـ ـس ــورة مـ ـتـــزايـــدة عـلــى
املعلومات واخلــدمــات .ويعر�ص
املـ ـ ـ ـوؤرخ ب ـع ـ�ــص ن ـتــائــج (خ ـيــانــة
الــدميــقــراطــيــة) الـ ـت ــي متــار� ـس ـهــا
هذه الطبقة اجلديدة يف جمالت
الأ�سرة والتعليم والإعــالم وغرها،
في�سر اإىل (تغييب ال�سيا�سة).
ف ـهــذه الـطـبـقــة حتـيــل ال ـعــامل اإىل
رموز من اأجل اأن تفهمه ،ثم تقوم
بتحليل هذه الرموز ،والنتيجة اأن

الــواقــع
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــي
ي ـخ ـت ـفــي ويـ ـح ــل ال ــرم ــز
مكانه ،ول يـعــود اأم ــام الأمريكي
ال ـعــادي اإل اأن يفغر فــاه ويتابع
بـ ـ ــرامـ ـ ــج احلـ ـ ــزبـ ـ ــن الـ ـكـ ـب ــري ــن
(الـفــارغــن) وهما يطلقان برامج
انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ل يـ ـتـ ـمـ ـك ــن م ـ ــن فــك
طال�سمهما �سوى (حمللي الرموز)
من اأبناء الطبقة اجلديدة.
اإن غياب ال�سيا�سة كما يوؤكد
ل�ــص هــو نتيجة طبيعية لغياب
احل ـ ــوار اأو تـغـيـيـبــه ،لأن و�ـســائــل
الإع ـ ـ ـ ــالم ت ـع ـت ـمــد عـ ـل ــى ت ـكــري ـ�ــص
نــوع مــن احل ــوار تخ�سي احلــوار،
لأن اأ�ـسـحــابـهــا هــم مــن اخل ــرباء،
وبــال ـتــايل ل ميـكــن جمــادلـتـهــم).
اإن ا� ـس ـت ـطــالعــات الـ ـ ــراأي تك�سف
با�ستمرار عن تدهور معرفة هذا
الأمريكي بالق�سايا العامة .لقد
مت اإه ـمــال املــواطــن ال ـعــادي ،مع
اأنــه هــو املــو�ـســوع الــدائــم للحوار
بن اأهل املعرفة.
لـقــد انعك�ست اأخ ــالق طبقة
الــرتانــزيــت اأي ـ� ـس ـ ًا عـلــى الـعــالقــات
العرقية والدينية واجلن�سية يف

ما بعد «موت املوؤلف»!
مـ ـن ــذ اأن طـ ـ ــرح رولن ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــارت ،اأحـ ــد
اأ�ساطن النقد الأدبــي يف فرن�سا والعامل،
اأطــروحـتــه املـثــرة للجدل (مــوت املـوؤلــف)
يف كتابه الــالمــع (نـقــد وحـقـيـقــة) ،تفاوت
ا�ستقبال (بــارت) يف النقد العربي ،اإذ اإن
�سورة بارت ناقد ًا كانت حتفر يف الأن�ساق
املـعــرفـيــة والفل�سفية ويف بيئة معرفية
م ـغــايــرة حكمتها تـقــالـيــد خمـتـلـفــة ،لكن
بارت نف�سه ويف تلقيه العربي وعلى غر
مـ�ـسـتــوى ا� ـس ـتــدعــى جـمـلــة مــن الـ�ـسـجــالت
الفكرية التي جعلت من تلك الأطروحة –
موت املوؤلف -حم�ص فر�سية قابلة للجدل
والنقا�ص ل �سيما اأنها يف حماولة توطينها
يف الف�ساء النقدي العربي ،تعدت ال�سياق
ال ـث ـقــايف امل ـخ ـت ـلــف ال ـ ــذي اأُ� ـس ـي ـعــت ف ـيــه،
لتطرح اأ�سئلة جديدة قدمية على املتلقي،
لي�ص بتب�سيط ال�سوؤال هل ميوت املوؤلف؟
اإذ اإن امل ـوؤلــف هــو الن�ص بــذاتــه ،وه ــذا يف
�سياقات ال ـقــراءات الفاح�سة واملنتبهة
اإىل اأن الن�ص اأ�ـسـبــح هــو كاتبه بامتياز،
وذلك ل يعني على الإطالق فيما عناه بارت،
وهو �ساحب الرتيابات املعرفية الكثيفة،
اإل ولدةً للقارئ اجلديد املغاير ،وا�ستدعاءً
لع�سر الـقــارئ املنتج للن�ص ،بل هو اأحد
مـكــونــاتــه يف حـيــز ال�ـسـتـقـبــال وال ـت ـاأويــل،
كما ذهـبــت نـظــريــات التلقي واجتاهاتها
باملعنى الفل�سفي واجلمايل والجتماعي
و�سوى ذلك.
ـارئ الـ ـع ــرب ــي ال ـيــوم
وم ـ ــا ي ـع ـنــي الـ ـ ـق ـ ـ َ
وهــو يتلقى ن�سو�ص الإب ـ ــداع ،م�ستويان
مــن الـ ـق ــراءة ه ـمــا :الـنـ�ـسـقـيــة ،وال ـقــرائ ـيــة،
واأب ـ ـعـ ــد م ــن ذلـ ــك مي ـكــن الـ ـق ــول اإن تـغــر
ع ــادات ال ـقــراءة حكمها تـغـ ُّـر يف اأن�ساق
ال� ـس ـت ـق ـبــال ،ف ـلــم ي ـعــد ال ـن ـ�ــص ج ـم ـلــة من
العالئق اللغوية فح�سب ،بــل ثمة ذهــاب
اإىل احلـ ــامـ ــل الجـ ـتـ ـم ــاع ــي والإن ـ ـ� ـ ـسـ ــاين،
بـ ـعـ ـي ــد ًا عـ ــن خــطــل الـ ـتـ ـي ــار الــبــنــيــوي ومــا
بـعــده يف اخ ـتــزال الـنـ�ــص ،اإذ اإن الطبيعة
الجتماعية /التداولية التي تعني اأكــر
من اأفق ل�ستقبال الن�ص �ستنعك�ص على
القارئ ذاته ،اأي با�ستح�سار مرجعيته هو
القرائية وباملعنى الثقايف املتعدد ،نظر ًا
لإحراز غر دللة يكتنزها الن�ص املر�سود،
ومل ي ـعــد الـ ـي ــوم الأم ـ ـ ــر جمــ ـ ٍد يف الـ ـق ــراءة

ال ـعــابــرة الـتــي تـخـتــزل ال ـقــارئ يف عالقته
باللغة فح�سب ،على اأهمية هذه اللغة ،بل
بقدر ما ي�ستدعي الن�ص من القارئ املوؤول
ك ـفــاءتــه يف الـتـحـلـيــل وم ـقــارن ـتــه وقــدرتــه
على اكت�ساف الإ�سافة يف ذلك الن�ص ،مبا
يعني ا�ستدعاء اأفـقــه الفكري بعيد ًا عن
�سلطة املزاج النف�سي ،التي ل ت�ستطيع اأن
تف�سل بن الن�ص وكاتبه ،ذلك اأن الف�سل
هو اإجــرائــي فح�سب ملقت�سيات ال�سرورة
املعرفية ،التي تف�سح املجال باكت�ساف
ج ـمــال ـيــات ال ـن ـ�ــص ال ـعــابــرة لـلـجـمــالـيــات،
ولـعــل جماليات القبح �ستكون اإحــداهــا،
فلي�ص املعول عليه فقط ،يف هذا ال�سياق،
اإل اإحـــراز ال ـتــوازن يف تلقي الن�ص لياأتي
بنية متكاملة يف قو�ص الـقــراءة ،وهــذا ما
ف�سح يف املجال للقول اإن دور القارئ هو
ردم فـجــوات الن�ص وتـاألـيــف م�سرتكاته،
مبعنى اآخر اإن احلافز التاأليفي اأ�سبح رهن
القارئ ،لي�ص من اأجل اإعادة كتابة الن�ص
من جديد ،بل اكت�ساف اآفاقه املحتملة يف
ال�سياق الثقايف الذي يراعي كل مكوناته
الــبــنــائــيــة ،فــ�ــســالً عـ ــن ح ــوامـ ـل ــه الأخـ ـ ــرى
املختلفة ،والتي باتت تعني اليوم اأكر
من اأي وقت م�سى ملوؤ�س�سة الن�ص الكثر،
مما يغذي الدر�ص النقدي العربي ،الذي
ل بــدّ لــه مــن اأن ي�ستنبت حـقــائــق جــديــدة
لالإبداع ،ل تعني احلقائق املنتهية ،بقدر
مــا ت ـ� ـســرع الأف ـ ــق لأ� ـس ـئ ـلــة ُحتــايــث الـنـ�ــص
بنية وخطاباً ،الن�ص امل�سروط بالثقافة
واملوهبة والرتاكم املعريف ،هو دينامية
ال ـقــراءة املـعــا�ـســرة ،الـتــي مــن �ـسـاأنـهــا اأن
تغر يف تقاليد ا�ستقبال الن�ص ،وتالي ًا
يف عادات القراءة على الرغم من تفاوتها
واختالفها من ذائقة اإىل اأخرى ،ومن موؤول
اإىل اآخر ،وهذا الختالف �سحي بال�سرورة
لأن ـ ــه ي ـح ـمــل � ـس ـمــة ال ـت ـعــدد والنـ ـفـ ـت ــاح ،ل
النغالق واجلمود والتكل�ص.
ل نعني هنا التبا�ص ا�ستقبال م�سطلح
اأو فر�سية بعينها ،بقدر ما نعني املمكن
الإب ــداع ــي ال ــذي تـنـجــزه الـنـ�ـســو�ــص احلية
الـ ـقـــادرة ع ـلــى ا� ـس ـت ـيــالد قــارئ ـهــا امل ـعــريف
اجلديد الذي ل يذهب اإىل الن�ص اأميا ن�ص،
مكتف باطمئنانه العمومي واخلا�ص!
ٍ
وهو

اأحمد علي هالل

املجتمع الواحد ،وحتى
على الـعــادات اليومية..
يكتب ل�ــص( :اإن عاداتنا
يف الأك ــل وال ـ� ـســراب باتت
اأق ــل طقو�سية واحتفالية،
اإنـ ـن ــا نـ ـاأك ــل ون ـ� ـســرب بينما
ن ـحــن نــرك ـ�ــص لهـ ـث ــن) .ويف
غياب الثوابت الوطنية ي�سبح
كــل � ـســيء م ـت ـحــولً ،فــالـ�ـســراع
ب ـ ــن ال ـ ـ� ـ ـسـ ــود والـ ـبـ ـيـ ـ� ــص يـ ـق ــود
اإىل (الـقـبـلـيــة اجل ــدي ــدة) .ي ـقــول:
(اإن ال ـق ـب ـل ـيــة هـ ــي اآخـ ـ ــر مــو� ـســة
اأنتجتها راأ�سمالية ال�ستهالك).
وهـ ـ ــذه ال ـق ـب ـل ـيــة ل ت ـق ـت ـ� ـســر عـلــى
اأم ــريـ ـك ــا وحـ ــدهـ ــا( ،اإن ال ــوح ــدة
الأوربـ ـ ـي ـ ــة بـ ـقـ ـي ــادة (املـ ـح ــرتف ــن)
مــن حمللي الــرمــوز �ـســوف ت ـوؤدي
اإىل بعث القبلية) ،وكــذلــك (ف ـاإن
توحيد ال�سوق ي�سر يــد ًا بيد مع
تـفـتـيــت ال ـث ـقــافــة ..اإن كــل قبيلة
اأو اأقـلـيــة ،حتــت �سعار التعددية
تـقـيــم جــزيــرت ـهــا) ،ويف مــواجـهــة
ه ـ� ـس ـتــريــا ال ــرع ــب ال ـبــاح ـثــة عن
مواجهة مع امل�سلمن يدعو ل�ص
اإىل رد العتبار للت�سامح.
اأم ـ ــا ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـن ـقــود،
فـيـقــول ل�ــص (اإن الـنـقــود تخرتق
احلـ ـ ـ ـ ــدود ،تـ ـ�ـ ـس ــرتي مـ ــا ل مي ـكــن
� ـ ـ ـسـ ـ ــراوؤه ..والـ ـغـ ـن ــي ي ـت ـحــول اإىل
�ـســوبــرمــان) .اإن الطبقة اجلديدة
التي حتتكر املعرفة ،ل تختلف
عــن اأي حمتكر اآخــر ،اإنـهــا جتمع
الــروة ب�سرعة ،وجتعل مــن هذه
الـ ـ ـ ــروة غـ ــر املـ ـ�ـ ـسـ ـتـ ـق ــرة ،اإل يف

خــزائـنـهــا ،مـعـيــار ًا للنجاح ،اإنها
ت ـت ـعــامــل م ــع املــدي ـنــة وهـ ــي اأم ــل
الــدمي ـقــراط ـيــة بــاعـتـبــارهــا مـكــانـ ًا
للعمل والت�سلية ولي�ست للوعي
وال�ـ ـسـ ـتـ ـقـــرار وت ــربـ ـي ــة الأط ـ ـفـ ــال،
وبــالـتــايل فـ ـاإن امل ــدن تـنـهــار ومــع
انــهــيــار امل ـ ــدن يـ ـخ ــرج ج ـيــل مــن
الأط ـ ـفـ ــال ،ي ـهــرب اإىل اجلــرميــة،
لأن ـ ـ ــه يـ ـع ــرف اأن ـ ـ ــه �ـ ـس ــوف يُ ـق ـتــل
� ـ ـسـ ــاب ـ ـاً ،ويـ ـ ـع ـ ــرف اأن اجل ــرمي ــة
ه ــي الـ�ـسـبـيــل الــوح ـيــد لقـتـنــا�ــص
الــ ـ ــروة الـ ـت ــي ج ـع ـل ـت ـهــا ال ـط ـب ـقــة
اجلـ ــديـ ــدة مـ ـعـ ـي ــار ًا ل ـل ـن ـجــاح .اإن
الأ�ـســرة ت�سبح �سيئ ًا من التاريخ،
والأطـفــال عندما يكربون وب�سبب
غ ـيــاب اأحـ ــد الأب ــوي ــن اأو كليهما،
�ـســوف ي�سلكون طــريــق اآبــائـهــم،
م ــع مــالح ـظــة اأن مـعـظــم الأطـ ـف ــال
غـ ــر الـ ـ�ـ ـس ــرعـ ـي ــن هـ ــم مـ ــن ب ـي ـئــة
فـ ـق ــرة ،وال ـ� ـس ـبــاب يف معظمهم
عــاط ـلــون عــن ال ـع ـمــل ،وعــاجــزون
ع ــن اإع ــال ــة اأن ـف ـ� ـس ـهــم ،فيتخلون
عن م�سوؤولياتهم العائلية ،اإنهم
يـعـيـ�ـســون وح ـيــديــن ،ويـنـجـبــون،
ولكنهم ميوتون وحيدين اأي�ساً.
اإن خيانة العائلة كما يوؤكد ل�ص
ه ــي ح ـل ـقــة فـحـ�ـســب يف �سل�سلة
خيانة الدميقراطية.
اإن ال ـع ـنــف ال ـهــائــل هــو اأب ــرز
الـظــواهــر الـتــي يالحظها الأجنبي
عندما يزور اأمريكا ،ويف مواجهة
الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــف ت ـ ـخ ـ ـت ـ ـفـ ــي الـ ـ ـع ـ ــالق ـ ــات
الإن�سانية والجتماعية وتتحول
امل ـ ـنـ ــازل اإىل م ـتــاري ـ�ــص حمكمة

الأبواب ،وتن�سط �سبكات الت�سال
ال ـتــي مي ـكــن عــربهــا اأن يـتــوا�ـســل
الإن ـ� ـســان مــع اأنــحــاء ال ـعــامل دون
اأن يغادر مقعده ،واأكــر من ذلك
فاإن ال�سحافة الأمريكية اأ�سبحت
ت ـ ـقـ ــدم خ ــدم ــاتـ ـه ــا فــيــمــا ي ـت ـع ـلــق
ب ـت ـقــريــب الـ ـقـ ـل ــوب مـ ــن بـعـ�ـسـهــا
البع�ص من خالل توفر اخلدمات
املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـ ـهـ ــذا اخلـ ـ�ـ ـس ــو� ــص،
تتحول الـعــالقــات الإنـ�ـســانـيــة اإىل
�سركات اخلــدمــات التي ل تبخل
ع ـلــى م ــن يـ ــدفـ ــع ..اإن الــو� ـســائــج
الجتماعية بداأ ي�سيبها النحالل،
كـ ـم ــا يــ ـوؤكـ ــد الـ ـكـ ـث ــر مـ ــن ع ـمــالء
الجتماع الأمريكان.
اإن املـ ـث ــل الأمـ ــري ـ ـكـ ــي الـ ــذي
يقول اإن (ال�سياج اجليد ي�سنع
جـ ـ ـ ــار ًا ج ـ ـ ـيـ ـ ــداً) ،كـ ـ ــان يــ�ــســح يف
املــا�ـســي كما ي ـوؤكــد ل� ــص ،اإذ اإن
غـ ـي ــاب احل ـ ـ ــوار وانـ ـهـ ـي ــار عـقـلـيــة
الـ ـف ــري ــق ،وت ـغ ـي ـيــب امل ـ� ـســاركــة
ال�سيا�سية واملــدنـيــة تـ ـوؤدي اإىل
عـ ــودة الـقـبـلـيــة اجل ــدي ــدة ،ولـعــل
املقارنة اأن تكون اأمرا�ص (طبقة
الــرتانــزيــت) يف الـعــامل ال�سناعي
هي القا�سم امل�سرتك مع طبقات
يف عـ ـ ــامل م ـ ــا يــ�ــســمــى بــالــثــالــث
اخـ ـتـــارت اأن تـ�ـسـتـقــر يف حمطة
ال�سلطة لعقود مديدة كي تقمع
كل من يتحرك!
ويف غياب الدميقراطية فاإن
(اأبناء الزنا) يرثون الأر�ص.

فضاءات ضيقة
د .عـ ـ ــاطف البطـ ـ ــر�ص

التيئي�ص
قرين التفاوؤل الأحمق
يف حياة ال�سعوب ،كما يف حياة االأفراد ،حلظاتٌ من االنتكا�سات
والت�سدعات واالنك�سارات ي�سبّبها تفاعل ق��وى خارجية وداخلية
تعمل متكاتفة على اإعاقة تطور املجتمعات وال�سعوب واالأفراد.
يف مواجهات التحديات الكربى تتكاتف املكونات االجتماعية
ل�ل��دف��اع ع��ن نف�سها ،يف عملية غ��ري��زي��ة عفوية م��ن ج�ه��ة ،وواع�ي��ة
عقلنية من اجلهة االأخرى ،للمحافظة على الك ّليّة االجتماعية التي
على اأ�سا�ص وحدتها يتحدد م�سري املواجهة التي ت�ستهدف وحدة
االأوطان و�سيادتها.
ت�ف��رز احل ��روب الطاحنة يف ال��داخ��ل واخل ��ارج م��واق��ف متباينة
ومتناق�سة اأحياناً ،وت�ستخدم فيها اأ�سلحة خمتلفة اأكرها خطورة
واأ�سدها فتكاً على املدى البعيد :ن�سر الياأ�ص ،والعمل على اإحباط
ع��زائ��م ال �ق��وى املت�سدية ل �لأخ �ط��ار املحيطة ب��ال��دول��ة وباملجتمع
والوطن.
التيئي�ص ،يف خ�سمّ املعركة ،ال يقلّ خطورة عن اخليانات التي
قد حت�سل فيها .وللتيئي�ص اأ�ساليب واأ�سكال ،تقوم بها و�سائل
االإعلم بكل اأ�سكاله ،والغاية والهدف منه هو االإحباط واال�ست�سلم،
واإح ��دى ط��رق��ه املبالغة ب�ق��وى االأع� ��داء والت�سغري م��ن فعالية قوى
املقاومة.
ويف مقابل دعاة التيئي�ص ،ثمة من يدعونا اإىل التفاوؤل املفرط،
ف��ريون ن�سف ال�ك�اأ���ص امل� �لآن ،ولي�ص ال �ف��ارغ ،وك��ل ت �ف��اوؤل ال يبنى
على اأر�سية معرفية �سحيحة واإدراك عميق حلجم قوى املواجهة
واإمكانياتها ي�سكل خ�ط��راً حم��دق�اً بهذه ال�ق��وى ،خا�سة اإذا جرى
الرتويج واملبالغة بتلك القوى ،بتنزيهها عن النواق�ص وال�سلبيات،
وت�سويرها وكاأنها خالية من العيوب ،وا ّأن بو�سعها حتقيق االنت�سار
ب�سهولة يف معركة �سر�سة ومتعددة اجلبهات حمفوفة مبخاطر
قاتلة.
التفاوؤل االأحمق قرين التيئي�ص يف املواجهة ،فكل تفاوؤل ال يبنى
على اأ�سا�ص موقف نقدي حتليلي عقلين لطبيعة القوى وم�سادرها
الأ�سحاب املواجهة ،قد يف�سي اإىل عك�ص النتائج املتوخاة منه،
بوعي نظري وممار�سات عملية ت�ساعد قوى
ٍ
وهي ت�سليح املقاومني
التغيري على املقاومة الإجناز مهامها املركبة االآنية وامل�ستقبلية.
قد حتدث يف غ�سون املواجهات الكربى انتكا�سات وتراجعات،
فاملعارك لي�ست انت�سارات متوا�سلة وطريقها لي�ص م�ستقيماً ،فثمة
تعرّجات فيه وخماطر ،مما يرتب على دعاة التفاوؤل عدم التقليل من
حجم الرتاجعات وتاأثريها ،بحجة عدم ن�سر الياأ�ص ،الأن االع��رتاف
باحلقائق من اأهم مقومات النجاح.
املبالغة يف االن�ت���س��ارات املحققة ،دون اأر��س�ي��ة واقعية لها،
يوؤدي اإىل خيبة االآمال و�سعور باالإحباط.
الواقعية يف التحليل وتقدمي املعلومات ال�سحيحة والدقيقة
يجنّبنا خطر الوقوع يف حتقيق انت�سارات وهمية ،كما اأن املبالغة
يف حجم اخل�سائر يف�سي اأي�ساً اإىل وه��مٍ ما يلبث اأن ينك�سف ولو
بعد حني.
اإذا يئ�ص املقاومون خ�سروا ق�سيتهم ،واإذا بالغوا يف التفاوؤل
واطماأنوا اإىل اإجنازاتهم واإمكانياتهم وهنت قواهم وتثاقلت خطاهم،
وابتعدوا عن حتقيق االنت�سارات التي حتتاج دائماً اإىل �سحذ القوى
واال�ستعداد الدائم للمواجهة التي تولّد فرحاً داخلياً ون�سوة ،بغ�ص
النظر عن النتائج ،فكيف اإذا كانت النتيجة هزمية االأعداء ،فل حزن
مع املقاومة ،وال ياأ�ص.
قد يطول الطريق وتتعقد املواجهات وتتعاظم اخل�سائر ،لكنّها
تهون عندما تكون املعركة من اأجل حرية الوطن و�سيادته ،ووحدة
ن�سيجه االجتماعي ،و�سمان احلرية يف خياراته امل�ستقلة.
atef.albbo71@gmail.com

يون�ص �سالح

الإرهـــاب وكيفيـــــــة حمـــاربتــــــــه

انت�سرت الظاهرة الأ�سولية الإرهابية ب�سكل
وا�سع يف اأنحاء متفرقة من العامل ،وب�سمنها اأكر
ال ــدول تقدم ًا مــن الناحية العلمية واحل�سارية.
وقد اأخذت هذه الظاهرة اأوجه ًا خمتلفة ،ومل تعد
َدخلت دول العامل
تتحدد يف اإطار فكري معن ،واأ َ
و� ـس ـعــوبــه ،وم ــن �سمنها عـلــى وج ــه اخلـ�ـســو�ــص
مـنـطـقـتـنــا وبـ ــالدنـ ــا ،يف �ـ ـس ــراع ــات ن ـت ـجــت عنها
اأحداث دامية وهي ل تزال باقية اإىل الآن.
وكـمــا هــو مـعـلــوم ،فـ ـاإن هــذا الـفـكــر الأ� ـســويل
الإرهــابــي ،يلغي العقل متاماً ،ويحتكر احلقيقة
ل ـن ـف ـ� ـســه ،وي ـ� ـس ـعــر بـ ـ ـاأن ال ــذي ــن ي ـخ ـت ـل ـفــون مـعــه
ي�سكلون خ ـطــر ًا عليه .ويعملون على حماربته
والق�ساء عليه .ل ميكن اأن يتعاي�ص مع الآخرين
على اأ�س�ص مــن الح ــرتام املتبادل والتكافوؤ ،بل
يــريــد فــر�ــص اأفـ ـكـــاره عـلـيـهــم ح ـتــى ولـ ــو بـطــريــق
ال ـقــوة .اإن كــل ذلــك ي�سكل ،دون � ـســك ،تــراجـعـ ًا
عــن الـقـيــم الـتــي قــامــت عليها احل ـ� ـســارة املدنية
احلديثة املبنية على احلــريــة واح ــرتام الإن�سان
وحقوقه والتفكر العلمي والعقالين ،والتعددية
الفكرية والثقافية ،واإلـغــاء كل اأ�سكال الت�سلط
على الإنـ�ـســان واملجتمع ،واإ�ـســاعــة قيم الت�سامح
والختالف.
اإن خـطــر ال ـظــاهــرة الأ� ـســول ـيــة الإرهــاب ـيــة ،مل

يقت�سر على هذه القوى فقط ،بل اأ�سبحت هناك
حكومات ودول تهدد القيم واملبادئ الإن�سانية
واملدنية احلديثة التي مت ذكرها.
اإن مـنـبــع ه ــذا ال ـف ـكــر ال ـت ـك ـفــري الإره ــاب ــي،
تـ ـ�ـ ـس ــرب جـ ـ ـ ــذوره ع ـم ـي ـق ـ ًا يف الـ ـتـــاريـــخ ال ـعــربــي
الإ� ـســالمــي ،ولـقــد ب ــداأت مــع بــدء ا�ـسـتـخــدام الــديــن
لأغرا�ص �سيا�سية ،ومن منا ل يعرف ال�سطهادات
الوا�سعة التي تعر�ص لها املفكرون العقالنيون
القدماء با�سم الدين .لقد جرى ا�ستخدام الدين
لتربير ا�سطهاد النخب الــواعـيــة املحتجة على
�ـسـلــوك احل ـكــام ال ــذي كــان يـتـعــار�ــص ،مــن حيث
اجلوهر ،مع ب�ساطة احلياة التي كانت �سائدة يف
�سدر الإ�سالم.
ل ن�ستطيع اإل اأن نقف ونـحــن نــرجتــف ،من
اأ� ـس ـكــال ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي كــانــت تـ�ـسـيــب اأول ـئــك
امل ـف ـكــريــن الـ ـق ــدم ــاء ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـ�ـسـتـنـكــرون
الـظـلــم الج ـت ـمــاعــي والـ�ـسـيــا�ـســي ،وكــانــوا يــدعــون
اإىل ال ـعــدالــة .قــالئــل هــم امل ـف ـكــرون الــذيــن جنــوا
مــن ا�ـسـطـهــاد الـ�ـسـلـطــات احلــاك ـمــة عــرب الـتــاريــخ
الإ�سالمي املديد.
بيد اأن هذه الظاهرة اأي�ساً ،ل تــزال ت�ستخدم
اإىل وقتنا احلا�سر من اأجــل حماربة العقل .اإنها
ت�ستخدم مــن قبل بع�ص الأنظمة لإعــاقــة التطور

الجتماعي وال�سيا�سي والقت�سادي ،هذا التطور
الـ ـ ــذي مي ـلــك ط ــابـ ـعـ ـ ًا حت ـ ــرريـ ـ ـاً ،وال ـ ـ ــذي ل ميـكــن
اإيـقــافــه ..فهو حتمي .اإل اأنــه اأيـ�ـسـ ًا ي�ستخدم من
ق ـبــل الــقــوى اخلــارج ـيــة ال� ـس ـت ـع ـمــاريــة اجلــديــدة
التي تبغي احلـفــاظ على نهب مــوارد ال�سعوب،
وبالأخ�ص �سعوب منطقتنا ،وتخليد هذا النهب.
ومن هنا ،كما اأ�سرنا ،تنبثق اخلطورة الكبرة يف
هــذا الفكر الأ� ـســويل ،بيد اأن الـ�ـسـوؤال الــذي يجب
طــرحــه هــو :مــا الـطــريـقــة الـتــي ميـكــن اأن تتحقق
ف ـي ـهــا امل ـجــاب ـهــة ال ـنــاح ـجــة مل ـثــل ذلـ ــك اخل ـطــر؟
ومــا يهمنا ،نحن بالدرجة الأوىل ،هــي �سورية..
بــالدنــا ال ـعــزيــزة ال ـتــي كــانــت تــزدهــر فـيـهــا ،على
ال ـ ــدوام ،اأفــكــار الـتـعــايـ�ــص وال ـت ـنــوع بــن خمتلف
اأطـيــاف جمتمعنا ،نــرى الآن هــذه الأفـكــار ترتاجع
اإىل الــوراء ،لتحل حملها اأفكار التع�سب والإلغاء
والنفي وغر ذلك ..وبالتايل ،فاإن مهمة الت�سدي
لهذا التيار ،هي مهمة وطنية من الدرجة الأوىل..
هــي مـهـمــة جمتمعية و�ـسـيــا�ـسـيــة وف ـكــريــة ،تقع
على عاتق املجتمع ،وتقع على عاتق احلكومة
اأي�ساً .ولكن هذا الت�سدي ،ل ميكن له اأن يتحقق
بو�سائل اإرادوية ،بل اإن الت�سدي يجب اأن يتم من
خــالل اإح ــداث تغير عميق يف العقلية الفكرية
والقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية .اإن الت�سدي

لهذا الجتــاه اخلـطــر ،يتطلب توجه ًا يهدف اإىل
توحيد �سفوف قــوى ال�سعب احلـ َيــة ملجابهته،
واتخاذ نهج يعك�ص م�سالح الأغلبية ال�ساحقة
من �سعبنا ،ويق�سي على التهمي�ص الذي تعي�سه
هذه القطاعات الوا�سعة .وباعتقادي ..يقت�سي
اأيـ�ـسـاً ،لتاأمن الـظــروف ال�سرورية لهذا التالحم
ال�سعبي ،واأهمها :التنوع ..وقبول الــراأي الآخــر..
والب ـت ـعــاد عــن الأحـــاديـــة ح ـيــث تــو�ـسـيــع هام�ص
احل ــري ــات وت ـط ـب ـيــق امل ـعــايــر احل ـ� ـســاريــة الـتــي
يُ ـج ـمــع عـلـيـهــا الـ ـع ــامل ،والبــتــعــاد عــن الــوعـظـيــة
والتعليمية ..وال�سدق مع املواطنن ،وامل�سداقية
اأي�ساً ..والعمل من اأجــل تاأمن كل امل�ستلزمات
ال ـ� ـســروريــة لتحقيق ذل ــك .بـيــد اأن ــه مــن الــوا�ـســح
اأن هــذه املجابهة لهذا الفكر ،مل ت�سل اإىل هذا
املـ�ـسـتــوى ،ول ت ــزال تقت�سر ،مــن حيث اجلــوهــر،
على الأعمال الع�سكرية بالدرجة الأوىل ،وهي غر
كافية لتحقيق هذه الغاية.
اإن حمــاربــة هــذا الـتـيــار الـفـكــري التكفري،
تتم من خالل فكر اآخر خمتلف يعك�ص ،ب�سدق،
متطلبات التطور التي يحتاجها جمتمعنا احلايل
لكي يــدخــل اإىل قلب احلـ�ـســارة العاملية ،ولكي
ي�سبح م�ساهم ًا فيها.

حممد الزبيدي

جمـــة تقــــع عـــلى عـــاتقنــــا
م�شوؤوليــــات ّ

ُ�س�ص له منذ
اإن ما يعانيه امل�سهد الثقايف ال�سوري حقيقة اأ ِّ
ع ـقــود ،ومــا هــذه الأمـ ــواج مــن الن�سو�ص الآ�ـسـنــة اإل نتيجة حتمية
ـك ،واأنــا هنا ل
ملقدمات خاطئة .وقــد يكون التعميم تعتيم ًا ل �ـسـ ّ
اأعمم بل على العك�ص اأقول اإن هناك الكثر من اأ�سحاب املواهب
وال ـت ـجــارب الإبــداع ـيــة ال ـبــاذخــة ُمتـتـعـنــا هـنــا وه ـنــاك وب ــن الفينة
والـفـيـنــة بـجــودهــا الــبــاذخ ،وهــي مــن تــدلــل بـاألـقـهــا الـ�ـســاطــع على
ه�سا�سة وهزال تلك الكائنات الهالمية .حديثنا هذا قد يكون فيه
�سيء من الق�سوة ،ولكن حر�سنا وحمبتنا واعتزازنا مبوؤ�س�ساتنا
ودورها الواجب اتباعه والقيام به من باب الوفاء والنتماء للخر..
للحب ..للجمال هو ما دفعنا للحديث بلهجة قد تكون غر حمببة.
ولكن ما ي�سفع لنا هو احلر�ص على �سالمة م�سهد ثقايف اأو ال�سعي
للو�سول اإىل م�سهد مـعــافــى ،فن�سر اإىل اخلـلــل مــن بــاب املحبة
والنتماء لوطن يطفح بالقدا�سة وباجلمال.
قلي ًال قلي ًال من الحرتام للعقل وللفكر وللثقافة ..ول يتحقق هذا
اإل من خالل احرتام املثقف احلقيقي النقدي والعمل على حت�سينه
ورفــع مكانته ،لأنــه يف النهاية هــو مــن يـعـوّل عليه يف حماية ما

تبقّ ى لنا من وطن .فالثقافة هي اخلندق الأخر الذي يبقى يدافع
عن الوطن ،وميكن اأن جنزم ونقول وبالفم املالآن اإن الر�سا�سة قد
تقتل اإرهابي ًا ولكن الكلمة تقتل الفكر الإرهابي الذي اأنتج وفرّخ
من عاثوا ف�ساد ًا ب�سوريتنا ال�سم�ص ،والأحــداث الأليمة التي هزّت
جمتمعنا ال�سوري من اأهم اأ�سبابها وم�سبباتها ثقافية ،لأنه لو مت
حت�سن املــواطــن ال�سوري ثقافي ًا بال�سكل املـاأمــول ملا انهار يف
كثر من املدن والبلدات اأمام اأول �سرخة قبح وفدت اإلينا من خارج
تاريخنا وجغرافيتنا .ومــن جهة اأخــرى نــدرك اأن من دافــع وحمى
و�ـسـحــى يف �سبيل نـ�ـســرة �سوريتنا ال ـنــور ..نـ�ـســرة اخلــر واحلــب
واجلـمــال ،هو ال�سوري حامل جينات الثقافة ال�سورية احلقيقية
الأهــم ،والعقل ال�سوري الأول خمــرتع اأول مــدونــة مو�سيقية ،واأول
مازج لالألوان ،واأول اأبجدية.
ثمة م�سوؤوليات جمّ ة تقع على عاتقنا جميع ًا للنهو�ص مع ًا
من جديد ،من اأهمها تعزيز ثقافة النتماء ل�سورية بكل مكوناتها.
تعزيز ثقافة املواطنة لأننا من خاللها �سندرك مالنا وما علينا
كاأفراد وموؤ�س�سات.

تعزيز ثقافة القانون الذي به ومن خالله ن�سون حقوقنا.
تعزيز ثقافة احلرية والت�ساركية والنقد ،وحماربة �سيا�سات
�ساقت لنا كل هذا البالء ،اأهمها �سيا�سة اللعب على وتر الطائفية
والع�سائرية ،واأي�س ًا �سيا�سة الف�ساد والإف�ساد.
وكم علينا البتعاد عن التع�سب والع�سبية لكل الأ�سياء التي
تفرقنا ك�سورين ،والعت�سام بكل مــا يوحدنا ويجمعنا ،فل�سنا
بقادرين على اأن نخ�سر مرة اأخرى.
ال ـ� ـس ـعــوب تـ�ـسـتـفـيــد م ــن جتـ ــارب ب ـع ـ� ـس ـهــا ،ف ـك ـيــف ل ـنــا نحن
ك ـ� ـســوريــن األ نـ�ـسـتـفـيــد مــن جتــربـتـنــا ت ـلــك ال ـطــاف ـحــة بــالـتــوابـيــت
وبالنعو�ص وبالعويل؟!
ع ـلــى حـكــومــاتـنــا اأن تـعـمــل بـ�ـسـكــل يـلـيــق بـ�ـســرخــة ت ـلــك الأم
ال�سورية التي ا�ستقبلت مزغردة جثمان ابنها الرابع امللفع بعلم
البالد وهي تقول :بقي لدي الولد اخلام�ص هو فداء ل�سورية!
على احلـكــومــات الـقــادمــة اأن ت�سع �سرخة تلك الأم بو�سلة
واأجندة عمل لها ،حينئ ٍذ �سنكون اأكر قدرة على الوقوف من جديد.

عبا�ص حروقة
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تقرير املكتب ال�شيا�شي املقدم لجتماع اللجنة
اأيها الرفاق

نتقدم اإىل اجتماع اللجنة املركزية بهذا التقرير
امل ــوج ــز ع ــن اأهـ ــم امل ـ� ـس ـت ـجــدات والأحـ ـ ـ ــداث الـ�ـسـيــا�ـسـيــة
والقت�سادية والجتماعية ،اآخــذيــن باحل�سبان ال�سياق
الزمني ،ل اأهمية احلدث ،وموقف احلزب منها.
كانت هذه الفرتة حافلة بامل�ستجدات التي �سترتك
اآث ــاره ــا وتــداع ـيــات ـهــا ع ـلــى جم ـمــل الأو� ـ ـسـ ــاع يف �ـســوريــة
واملنطقة ،وقد نوق�ست يف اجتماعات املكتب ال�سيا�سي،
واتخذ ب�ساأنها قرارات وتوجهات �سنعمد اإىل تلخي�سها
يف هذا التقرير.

ال�شيا�شات العدوانية الأمريكية

يرى حزبنا اأن ال�سيا�سات العدوانية التي تنتهجها
ال ــولي ــات امل ـت ـحــدة الأمــري ـك ـيــة ،ل يف منطقتنا العربية
و�سورية فح�سب ،بل على النطاق العاملي ،تدفع العامل
نـحــو ال ـعــودة اإىل �ـسـبــاق الـتـ�ـسـ ّلــح ،وتـكــديـ�ــص الأ�ـسـلـحــة
الـنــوويــة ،والتهديد اجلــدّ ي لل�سالم العاملي .اإن دعمها
للمنظمات الإرهابية ،واحتالل الأرا�سي وقر�سنة النفط يف
�سورية ،وال�سغط على احلكومتن اللبنانية والعراقية،
وت�سجيع الكيان ال�سهيوين على �سمّ الأرا�سي العربية،
�ــســل مــن م ـعــاهــدات الأ� ـس ـل ـحــة ال� ـســرتات ـي ـج ـيــة مع
وال ـت ـن ـ ّ
رو�سيا ،وتكدي�ص ال�سواريخ يف اأوربا ،وخلق التوتّ رات يف
بحر ال�سن ،و(ت�سنيع) النتفا�سات املعادية لالأنظمة
ال ـي ـ� ـســاريــة يف اأمــري ـكــا الــالت ـي ـن ـيــة ،واحل ـ ــروب الـتـجــاريــة
وا�ـسـتـخــدام الـعـقــوبــات واحلـ�ـســار القـتـ�ـســادي ،كــلّ ذلك
� ـس ـي ـوؤدّ ي اإىل مــزي ـ ٍد مــن احلـ ــروب والـ ـك ــوارث ال ـتــي تدفع
ثمنَها الب�سريةُ جمعاء ،مما يتطلّب مزيد ًا من الن�سال يف
مواجهة الإمربيالية الأمريكية ،ومــن اأجــل اإنهاء هيمنة
القطب الواحد املتغطر�ص ،وت�سديد التحالف بن جميع
القوى ال�سيا�سية العربية التقدمية املعادية لالإمربيالية
والهيمنة يف كل بلد عربي ،ويف جميع البلدان العربية،
لت�سكيل جبهة مــواجـهــة عــربـيــة ،تلعب فيها الأح ــزاب
ال�سيوعية والعمالية الدور الأبرز.

املناطق املحتلة ..ل م�شاومة

يــرى حزبنا اأن وجــود بقايا الإرهــاب ـيــن واملحتلن
ال�سهاينة والأتــراك والأمريكين على الأر�ــص ال�سورية ل
ميكن قبوله ،ول بــد مــن عــودة هــذه املناطق اإىل �سيادة
الدولة ال�سورية ،مع اإف�ساح املجال لتحقيق ذلك بالطرق
ال�سلمية ،وا ّإل فاإن احل�سم الع�سكري هو اخليار الوحيد .اإن
حزبنا يدعو اإىل الت�سدّ ي لالحتالل ال�سهيوين والرتكي،
وا� ـس ـت ـعــادة اجلـــولن ولـــواء اإ� ـس ـك ـنــدرون ب ـكــلّ الــو�ـســائــل،
وال ـت ـ� ـســدّ ي اأيــ�ــســ ًا لــالح ـتــالل ال ــرتك ــي ملــدي ـنــة ع ـفــريــن،
والقر�سنة الأمريكية حلقول النفط ال�سوري ،والعدوان
الــرتكــي الـغــا�ـســم عـلــى الأرا�ـ ـس ــي ال ـ� ـســوريــة يف املنطقة
ال�سرقية ،وحماولته تغير الو�سع الدميغرايف للمنطقة،
كما يدعو اإىل احلــوار والتن�سيق بن احلكومة ال�سورية
وممـ ّثـلــي ال ـقــوى ال�سيا�سية الـكــرديــة  ،بـهــدف ا�ستمرار
ـذكــر ًا بـ ـاأن الأمــريـكـيــن مل
جمــابـهــة ال ـعــدوان الــرتكــي ،مـ ّ
�سف ال�سعوب لنيل حقوقها امل�سروعة،
ّ
يكونوا اأبد ًا يف
وباأن وعودهم ل ت�ساوي قيمة الورق الذي دوِّنت عليه.
وكما جــاء يف التقرير ال�سيا�سي الــذي اأق ـرّه املوؤمتر
ال ـثــالــث عـ�ـســر حلــزب ـنــا ،فـ ـاإن مــواج ـهــة الـ ـع ــدوان الــرتكــي
الغا�سم ،والحتالل الأمريكي لالأر�ص ال�سورية ،تعدّ مهمةً
وطنية كربى ل لل�سيوعين ال�سورين فقط ،بل جلميع
القوى ال�سيا�سية الوطنية يف البالد.
ل ـقــد ف ــاجـ ـاأت زي ـ ــارة لف ـ ــروف لــوا� ـس ـن ـطــن ال ـك ـثــريــن،
اإذا جـ ــاءت دون اإعـ ــالن مـ�ـسـبــق ،ل ـكــن حــزمــة ك ـبــرة من
امل ـ� ـســائــل ُ
ط ــرح ــت يف ل ـقــائــه م ــع ت ــرام ــب ،ك ــان اأب ــرزه ــا
امل�ساألة ال�سورية ،وكــان موقف رو�سيا �سفعة للعديد
مــن املـحـلـلــن يف ال ـغــرب الــذيــن اأك ـ ــدوا اأن ث ـمــة �سفقة
ي ـجــري التح�سر لـهــا بــن رو�ـسـيــا وال ــولي ــات املـتـحــدة،
ملنع �سورية من مكافحة الإرهابين يف اإدلــب ،بذريعة
جت ـ ّنــب حـ ــدوث ك ـ ــوارث اإن ـ� ـســان ـيــة .ل ـقــد اأكـ ــد حــزب ـنــا اأن
ل م ـ� ـســاومــة ع ـلــى ا� ـس ـت ـمــرار مــواج ـهــة ب ـقــايــا الإرهــاب ـيــن
يف ال ـب ـوؤر امل ـحــدودة الـتــي مــازالــوا مــوجــوديــن فيها ،واأن
ا� ـس ـت ـعــادة اإدلـ ــب اإىل حـ�ـســن ال ــدول ــة ،ت ـعــدّ مــن ال ـثــوابــت
مذكرين ب ـاأن ت�ساعد التوتر فيها
ّ
الوطنية الأ�سا�سية،
ـهــداتــه يف �سوت�سي،
جــاء بـعــد تـخـ ّلــي اأردوغ ـ ــان عــن تـعـ ّ
ملن�سة (اآ�ستانا)
ّ
وعدم تنفيذه ملقررات الــدول ال�سامنة
بلجم الإرهابين وتفريغ املنطقة من ال�سالح الثقيل ،ثم
الدعم العلني الذي قدّ مه لإرهابيي الن�سرة وحلفائها يف
اإدلــب وريف حلب ،الذين اأراقــوا دم املواطنن ال�سورين
ب�سواريخهم وقذائفهم.

لبنان والعراق

ا�ستمرت النتفا�سات ال�سعبية املطالبة بتح�سن
الأو� ـســاع املعي�سية ،وكبح الف�ساد يف لبنان والـعــراق،
واك ـت ـ� ـس ـبــت يف ال ـ ـعـ ــراق ط ــابـ ـعـ ـ ًا جـ ــديـ ــد ًا ب ـعــد اغ ـت ـيــال
ال�سليماين واملـهـنــد�ــص ،اإذ خــرجــت مـظــاهــرات مليونية
تطالب ب ـخــروج ال ـقــوات الأمــريـكـيــة مــن ال ـعــراق ،خا�سة
بعد قــرار املجل�ص النيابي ،الطلب من الإدارة الأمريكية
باإنهاء الوجود الأمريكي يف العراق .ورغم تراجع حدّ ة
النتفا�سة اللبنانية بعد و�سوح التدخل الداخلي لبع�ص
ق ــوى الإقـ ـط ــاع ال ـ� ـس ـيــا� ـســي ،والــتــاأثــر اخل ــارج ــي مـتـعــدد
الأط ــراف ،ا ّإل اأن ال�سارع اللبناين مــازال يفرز يومي ًا اآلف
حتكم امل�سارف
ّ
املــواطـنــن اللبنانين الغا�سبن مــن
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ــاحلـ ـي ــاة القــتــ�ــســاديــة ل ـل ـب ـنــان ،وبــاحل ـيــاة
املعي�سية ملواطنيه رغــم ت�سكيل احلكومة اللبنانية،
التي متثلت فيها جميع الـقــوى ال�سيا�سية التي اأثــارت
غ�سب ال�سارع اللبناين منذ البداية .وكان حزبنا قد اأيد
مطالب اللبنانين ال�سيا�سية واملعي�سية ،لكنه حذّ ر من
تدخل القوى اخلارجية لأخذ ال�سارع باجتاهات معادية
ملـطــالــب ال�سعب الـلـبـنــاين ،واأي ــد حــزبـنــا مــواقــف احلــزب
ال�سيوعي اللبناين املعادية للطغم ال�سيا�سية الطائفية،
وامل�ساندة ملطالب ال�سارع اللبناين .كذلك �ساند حزبنا
م ـطــالــب ال ـعــراق ـيــن بـتـحـ�ـســن اأو� ـســاع ـهــم الق ـت ـ� ـســاديــة
والجتماعية ،ومطالبتهم بخروج الأمريكين من العراق،
وع ــدم الـتــدخــل بـ�ـسـوؤونــه الــداخـلـيــة ،واأي ــد مــوقــف احلــزب
ال�سيوعي العراقي امل�ساند لهذه املطالب.

قانون (قي�شر)

مل يكن توقيع تــرامــب على قــانــون (قي�سر) مفاجئ ًا
لأحد ،فهو �سكل من اأ�سكال ال�سغط واحل�سار املفرو�ص
على �سورية منذ �سنوات ،ومــع كل تقدم حتــرزه قواتنا
امل�سلحة يف مطاردتها لبقايا الإرهــاب ـيــن ،كــانــت هذه
ال ـ� ـس ـغــوط ت ـ ــزداد وت ـت ـنــوع اأ� ـس ـكــال ـهــا ،والـ ـه ــدف اأ�ـسـبــح

وا�سح ًا للجميع ،وهو اإرهاق الدولة ال�سورية ،وا�ستنزاف
قدراتها ،ومنعها من اإعــادة اإعمار ما خربته يد الإرهــاب،
وعدم حتقيق اأي تقدم يف معاجلة الأو�ساع القت�سادية
والجتماعية ،وزيادة معاناة املواطنن ال�سورين.
وي ــرى حــزبـنــا اأن ا� ـس ـت ـخــدام ال ـ� ـس ـغــوط ال�سيا�سية
والقت�سادية الأمريكية على �سورية ،وب�سمنها (قانون
قي�سر) وتـ�ـســديــد احل ـ� ـســار ،لــن يــزيــد �سعبنا ا ّإل اإ� ـســرار ًا
على ال�سمود يف وجه الإمربيالية الأمريكية وحلفائها،
و� ـســركــائ ـهــا يف اخل ـ ــارج والـ ــداخـ ــل ،وقـ ــد طــالــب حــزبـنــا
احلكومة ال�سورية ،من خالل البالغ ال�سادر عن اجتماع
مكتبه ال�سيا�سي يف  ،2019/12/28بــاتـخــاذ جملة
مــن الإجـ ـ ــراءات لتخفيف اآثـــار جميع اأ� ـس ـكــال ال�سغوط
الأمريكية والأوربـيــة على بالدنا ،ومنها قانون (قي�سر)،
كتقلي�ص قــائـمــة امل ـ� ـس ـتــوردات والق ـت ـ� ـســار عـلــى امل ــواد
الأ� ـســا� ـس ـيــة ملعي�سية امل ــواط ــن ،ومـ�ـسـتـلــزمــات الإن ـتــاج،
وتوفرها باأ�سعار تتنا�سب مع القدرة ال�سرائية للفئات
ال ـف ـقــرة وامل ـتــو� ـس ـطــة ،وال ـتــوجــه ن ـحــو ال ـ ــدول احلـلـيـفــة
وال�سديقة يف التبادل التجاري ،ومراقبة �سوق القطع
الأجنبي حت�سب ًا ل�ستغالل �سما�سرته لتداعيات قانون
(قـيـ�ـســر) وال ـتــالعــب ب ـاأ� ـس ـعــار ال ـ ــدولر ،لـكـنـنــا ،يف الــوقــت
ذاته ،نرف�ص مواقف العديد من امل�سوؤولن احلكومين
الــذيــن يحمّ لون احلـ�ـســار والـعـقــوبــات ف�سل ال�سيا�سات
احلكومية يف معاجلة العديد من املع�سالت القت�سادية
واملعي�سية ،لقد فُ ر�ص احل�سار اجلائر على بالدنا منذ
بــدايــة الأزمـ ــة وال ـغــزو الإره ــاب ــي ،وك ــان ميـكــن التخفيف
من تاأثراته ال�سلبية على القت�ساد الوطني والأو�ـســاع
املعي�سية للمواطنن ال�سورين بال�ستناد اإىل �سيا�سات
حكومية تلبي الأولــويــات يف ال�ساأن القت�سادي ،وتــوزع
املواد ال�سرورية ملعي�سة املواطن عن طريق موؤ�س�ساتها
وفــق مبداأ العدالة واحلــاجــة ،لكن حكوماتنا املتعاقبة
منذ بداية الأزمة ،تعاملت معها وكاأنها �ستنتهي غداً!

العملية ال�شيا�شية

تــوقـفــت اجـتـمــاعــات اللجنة الــد�ـسـتــوريــة يف جنيف
ب�سبب رفـ�ــص وفــد معار�سة الــريــا�ــص وتــركـيــا املوافقة
ع ـلــى ال ـثــوابــت الــوط ـن ـيــة امل ـقــرتحــة ل ـبــدء حـ ــوار اجلــولــة
الثانية ،وكان بيدر�سون قد ذكر يف اإحاطته اإىل جمل�ص
الأم ــن� ،سعوبة ا�ستئناف احلــوار ب�سبب الخـتــالف على
ج ــدول اأع ـمــال اجلــولــة ال ـقــادمــة ،وي ـبــدو جـلـيـ ًا اأن ال ــدول
الداعمة لوفد معار�سة الريا�ص وتركيا تعرقل اأعمال
اللجنة الد�ستورية ،حلرمان الوفد احلكومي ال�سوري من
اأف�سليات التقدم الذي حترزه القوات امل�سلحة ال�سورية
يف امليدان ،خا�سة مع ت�سميمها على مطاردة الإرهابين
يف اأريــاف حلب واإدلــب ،وا�ستعادتها ملزيد من املناطق
التي كانت حتت �سيطرتهم .وقد اأكدنا يف بالغ املكتب
ال�سيا�سي الـ�ـســادر عــن اجتماعه يف ،2019/12/28
اأنـنــا متم�سكون باجلهود ال�سلمية التي تـبــذل ،خا�سة
يف من�سة(اآ�ستانا) وبالعملية ال�سيا�سية التي بــداأت مع
اجـتـمــاع اللجنة الــد�ـسـتــوريــة ،وذل ــك لـتــوفــر �سفك دمــاء
ال ـ� ـســوريــن ،وامل ــزي ــد م ــن ال ـتــدمــر واحل ـ ــرق وال ـت ـخــريــب
املتعمد ،لكننا اأكدنا يف املا�سي ،ونوؤكد اليوم ،اأن اأي
جهد �سلمي يجب اأن ياأخذ باحل�سبان التم�سك بالثوابت
الوطنية ال�سورية ،واملتمثلة با�ستمرار مكافحة بقايا
الإرهابين يف البوؤر القليلة الباقية ،والتم�سك بال�سيادة
عـلــى جـمـيــع الأرا�ـ ـس ــي ال ـ� ـســوريــة ،واحلــفــاظ عـلــى وحــدة
�ــســوريــة اأر� ـ ـس ـ ـ ًا و�ــســعــبــاً ،و�ــســمــان حـ ـق ــوق املــواط ـنــن
ال�سورين ال�سيا�سية والد�ستورية ،وخياراتهم يف اختيار
نظامهم ال�سيا�سي وقادتهم دون تدخل خارجي.

ت�شعيد اأمريكي �شد اإيران

توا�سل ال�سلوك الأمريكي العدواين جتاه اإيران الذي
متثل بت�سعيد التوتر يف منطقة اخلليج ،واإطــالق �سيل
ال ـت ـهــديــدات املــرتافــق مــع ع ـقــوبــات جــديــدة يف حمــاولــة
حل�سار اإيــران ،والت�سييق على اقت�سادها ،ومنع الــدول
الأورب ـيــة والآ�ـسـيــويــة مــن التعامل معها ،وج ــاءت خطوة
ترامب احلمقاء باإعطاء ال�سوء الأخ�سر جلرمية اغتيال
قا�سمي واملهند�ص ،فرفعت م�ستوى الت�سعيد اإىل درجة
كــادت اأن تهدد ال�سلم العاملي ،لــول احلكمة الإيرانية،
وحمــدوديــة ال ــرد الإيـ ــراين ال ــذي اأوج ــع الأمــريـكـيــن رغــم
اإنكارهم واعرتافهم بعد ذلك بالأ�سرار.
ل ـقــد نـ ــال ال ـ ــرد الإيــ ـ ــراين م ــن ه ـي ـبــة الأمــريــكــيــن يف
املنطقة ،وكانت اأهم نتائجه مطالبة الربملان العراقي
لالأمريكين م ـغــادرة قــواتـهــم ل ـالأر�ــص الـعــراقـيــة ،واأعـلـ ّنــا
حينذاك م�ساندتنا ملطالب الأ�سقاء العراقين ،و�سجبنا
وا� ـس ـت ـن ـكــارنــا جلــرميــة اغ ـت ـيــال �ـسـلـيـمــاين وامل ـه ـنــد�ــص،
واأ�ـ ـ ـس ـ ــدر احلـ ـ ــزب ت ـ�ــســريــحــ ًا ل ـل ـنــاطــق الإع ـ ــالم ـ ــي ب ـهــذا
اخل�سو�ص ،ن�سر يف جريدة (النور) وعلى مواقع التوا�سل
الجتماعي املتعددة.

بوتني يف دم�شق

و�سل الرئي�ص بوتن اإىل �سورية يف زيارة مفاجئة،
بحث خاللها مع الرئي�ص ب�سار الأ�سد حزمة من امل�سائل،
وخا�سة الو�سع يف اإدلب ،وذلك قبل لقائه مع اأردوغان،
لقد مت التاأكيد يف الزيارة على الثوابت ال�سورية يف اأي
م�سعى �سلمي حلــل الأزمـ ــة ال ـ� ـســوريــة ،وال ـتــي تتلخ�ص
با�ستمرار مكافحة الإرهــابـيــن ،و�سمان �سيادة �سورية
على كــامــل الأر� ــص الـ�ـســوريــة ،ووحــدتـهــا اأر� ـس ـ ًا و�سعباً،
لكن هذه العملية ال�سلمية تتطلب الوفاء بالعهود التي
قطعها اأردوغان للرئي�ص بوتن يف لقاء �سوت�سي ،بلجم
الإرهابين ،ونزع اأ�سلحتهم الثقيلة ،وهذا مل يح�سل ،بل
ما ح�سل هو العك�ص متاماً ،اإذ �ساند اأردوغان املنظمات
الإرهــابـيــة ،وخا�سة (الن�سرة) وحلفاءها ،و�سن عدوانه
على املنطقة ال�سرقية حتت �سعار املناطق الآمنة ،مما
اأثار ال�سكوك حول نواياه التي تتعار�ص مع التوجهات
التي �سعت اإليها من�سة اأ�ستانا ..ولقاءات �سوت�سي.
ما ن�سر عن لقاء بوتن واأردوغــان هو تاأكيد رو�سيا
على تنفيذ تركيا لتعهداتها ،وات ـفــاق اجلــانـبــن على
� ـســرورة احلــافــظ على ال�سيادة ال�سورية ،لكن مــا جرى
بعد ذلــك مــن ا�ستهداف املواطنن ال�سورين يف حلب
وريفها من قبل مرتزقة اأردوغان ،يوؤكد نواياه العدوانية
وي�سع اجلهود ال�سلمية يف مهب الريح.
ل ـقــد اأع ـل ـنــا مــوقـفـنــا يف ال ـبــالغ ال ـ� ـســادر عــن اجـتـمــاع
املكتب ال�سيا�سي بـتــاريــخ  ،2020/1/18ويتلخ�ص
با�ستمرار اجلهود من اأجل الت�سوية ال�سيا�سية التي توفر
دمــاء ال�سورين ،لكن طالبنا ب�سرورة اللتزام بالثوابت
الوطنية ،والتزام الأطــراف الأخــرى بتلك الثوابت ،وعودة
اإدلــب اإىل ح�سن الدولة ال�سورية ،وهــذا ما اأكدناه اأي�س ًا

يف تقييمنا لجتماع اجلانبن ال�سوري والرتكي برعاية
رو�سية يف مو�سكو ،اإذا اأكدنا اأهمية اجلهود ال�سلمية،
مع احلفاظ على ال�سيادة ال�سورية ووحــدة البالد اأر�س ًا
و�سعباً ،وكتبنا على �سفحات جريدة (النور) اأن(اجلهود
ال�سلمية حتتاج اإىل �سركاء ل اإىل جمرمي حروب).
معرة النعمان و�سراقب اإىل ح�سن الدولة
اأ�ـ ـس ــاف ــت � ـســواعــد اأبـ ـن ــاء � ـســوريــة املـ ـي ــام ــن ،جـنــود
اجلي�ص ال�سوري البا�سل ،اإجناز ًا بطولي ًا جديداً ،ي�ساف
اإىل �سجل اإجنازاتها يف مكافحة الإرهابين ،وا�ستعادة
البوؤر التي ماتزال حتت �سيطرة الإرهابين .فقد ا�ستعاد
جنودنا الأبطال معرة النعمان و�سراقب ،وع�سرات القرى
ودك جتمعات
ّ
املحيطة ،اإىل ح�سن الوطن بعد ح�سارها،
الإرهابين الذين ارتكبوا املجازر بحق مواطنينا الأبرياء،
رغم الدعم الع�سكري الرتكي غر املحدود لالإرهابين،
وتعزيز وجود القوات الرتكية يف حميط اإدلب.
وه ــذا الإجنـ ــاز ال ــذي حققته قــواتـنــا امل�سلحة يفتح
الطريق اأمــام مطاردة بقايا الإرهابين يف ادلــب ،وعــودة
املدينة اإىل ال�سيادة ال�سورية.
لقد قدمت �سيغة (اأ�ستانا) بجهود رو�سية واإيرانية
وا�ستجابة احلـكــومــة الـ�ـســوريــة الـعــديــد مــن القــرتاحــات
ال ـتــي حتــولــت اإىل خ ـطــوات عـمـلـيــة� ،ـســاهـمــت يف اإي ـقــاف
العمليات الع�سكرية واللجوء اإىل امل�ساحلة الوطنيّة
يف ال ـعــديــد مــن امل ـنــاطــق ،لـكــن املــراقــب امل ـحــايــد لتلك
اجلهود �سكك مبواقف اأردوغان وحليفه الأمريكي جتاه
العملية ال�سلمية ،وج ــاء عــدوانــه الع�سكري واحـتــاللــه
ملــدي ـنــة ع ـفــريــن ،وم ـ� ـســانــدتــه غ ــر امل ـ ـحـ ــدودة لـلـنـ�ـســرة
وحلفائها يف اإدل ــب ،ثــم عــدوانــه الغا�سم على املناطق
ال ـ� ـســرق ـيــة ،ف ـطــرح األـ ــف اإ�ـ ـس ــارة ا�ـسـتـفـهــام ح ــول جــدوى
العملية ال�سلمية برمتها ،ورغــم تعهدات اأردوغــان اأمام
الرئي�ص بوتن يف �سوت�سي بلجم الإرهابين يف اإدلــب،
واحلفاظ على �سيادة �سورية ،فقد اأثبتت الوقائع دعم
تــركـيــا للن�سرة وحلفائها يف اإدلـ ــب ،وت�سجيعها على
ارتـكــاب املـجــازر بحق املواطنن ال�سورين يف اأريــاف
ح ـمــاة واإدل ـ ــب وح ـلــب .الـعـمـلـيــة الـ�ـسـيــا�ـسـيــة حت ـتــاج اإىل
اأطراف توؤمن بال�سالم ،وت�سعى باإخال�ص اإىل وقف �سفك
ال ــدم ال ـ� ـســوري ،ل اإىل جمــرمــي احلـ ــروب ،ول املنتفعن
من ا�ستمرارها واملحر�سن على ت�سعيدها كما يفعل
اأردوغـ ـ ــان .وج ــاء يف تـ�ـســريــح ال ـنــاطــق الإعــالمــي للحزب
بتاريخ  ،2020/1/30مبنا�سبة ا�ستعادة بلدة املعري:
اجلـيـ�ــص ال ـ� ـســوري الـبــا�ـســل م�ستمر يف اأداء واجـبــه
الــوطـنــي املـقــد�ــص يف الــدفــاع عــن املــواطـنــن ال�سورين
يف جميع املناطق ال�سورية ،و�سيفر�ص ب�سواعد اأبطاله
وت�سحياتهم ،مــا رف ـ�ــص اأردوغ ـ ــان تـنـفـيــذه بـعــد وعــوده
يف �ـســوتـ�ـســي .لـقــد اأيـ ــدت � ـســوريــة ا� ـس ـت ـعــدادهــا لإجن ــاح
امل ـبــادرات ال�سلمية ،والباقي يقع على عاتق الآخــريــن.
اأمــا جي�سنا الوطني ،جي�ص اأبناء �سورية ،فر�سم اليوم
م�سهد ًا قد يقنع الآخرين بجدوى ال�سالم.

(جرمية) القرن

اأعـ ـل ــن (تـ ــرامـ ــب) ،وب ـجــان ـبــه رئ ـي ـ�ــص وزراء ال ـك ـيــان
ال ـ� ـس ـه ـيــوين ،ب ـنــود (ج ــرمي ــة) الـ ـق ــرن ،ال ـتــي ع ـمــل على
لتعهداته للّوبي ال�سهيوين
ّ
و�سعها بُ عيد انتخابه وفاءً
مــن جــانــب ،وا�ـسـتـمــرار ًا لل�سيا�سة الأمريكية منذ عقود،
الهادفة اإىل توريث الكيان ال�سهيوين الهيمنة الدائمة،
ل على فل�سطن واأر�سها و�سعبها فقط ،بل على ال�سرق
الأو�سط برمّ ته.
ـهــد (ت ــرام ــب) جلــرمي ـتــه ب ـحــزمــة م ــن الـهـبــات
ل ـقــد مـ ّ
ال ـتــي ل ميـتـلـكـهــا ،فــاعــرتف بــال ـقــد�ــص عــا�ـسـمــة لـلــدولــة
اليهودية ،و�ـسـرّع ال�ستيطان يف الأر� ــص الفل�سطينية،
واأيّ ــد �سم اجلــولن ل�سيادة دولــة الحـتــالل ،وجــاءت بنود
هذه (اجلرمية) لتلغي واإىل الأبد كل احلقوق امل�سروعة
لل�سعب الفل�سطيني يف الـعــودة وتقرير امل�سر واإقامة
الــدولــة الــوطـنـيــة عـلــى الـ ــرتاب الفل�سطيني وعا�سمتها
الـ ـق ــد� ــص ،ولـ ـتـ ـحـ ـوّل ال ـ� ـس ـعــب الـفـلـ�ـسـطـيـنــي اإىل �ـسـكــان
م ـنــاطــق حم ـ ــدودة وحمــا� ـســرة حتــت (و� ـســايــة وح ـمــايــة)
الكيان ال�سهيوين املحتل ،ومتلقّ ن مل�ساعدات دولية،
وا� ـس ـت ـث ـمــارات م ــوع ــودة ،ب ـعــد اأن ي ـت ـخ ـ ّلــوا عــن حقوقهم
تعرب عن
ّ
واأر�سهم ..و�سالحهم .اإن (جرمية) القرن هذه ل
�سيا�سات اأمريكية �سرفة ،بــل عــن نهج نظام الهيمنة
الـعــاملــي ال ــذي ت ـقــوده الــوليــات املـتـحــدة ،ويـ�ـســارك فيه
ورث ــة ال�ـسـتـعـمــار الـكــولــونـيــايل الأورب ـ ــي ،وممــالــك النفط
يف اخلـلـيــج ال ـعــربــي ،ال ــذي يعمل عـلــى طم�ص احلـقــوق
امل�سروعة لل�سعوب ،وال�سيطرة على ثرواتها الوطنية،
واإحلــاقـهــا بــالــدول الــدائــرة يف فلك الإمــربيــالـيــة العاملية
ونظامها القـتـ�ـســادي ال ــذي تــديــره املـوؤ�ـسـ�ـســات املالية
الدولية وامل�سارف الكربى ،وهذه (اجلرمية) ت�ستهدف
ل امل�ساألة الفل�سطينية فقط ،بل جاءت م�ستهدفة اأي�س ًا
حمور املقاومة للكيان ال�سهيوين ،وجميع دول املنطقة،
الـتــي �ستتحول اإىل ف�ساء ف�سيح للتغلغل ال�سهيوين
مب�ساندة الإمربيالية العاملية وحلفائها يف املنطقة.
لـ ـق ــد ت ـ� ـس ـب ـبــت الت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات امل ـ ـن ـ ـفـ ــردة مـ ــع الـ ـع ــدو
ال�سهيوين وحليفه الأمريكي يف املا�سي برتاجع دور
املقاومة ،وزادت يف غطر�سة العدو ال�سهيوين ،ومل توؤ ّ ِد
اإىل نيل ال�سعب الفل�سطيني حقوقه ،بل اأدت اإىل مزيد
مــن ال ـت ـنــازلت ،وه ــذه (اجلــرميــة) ال ـكــربى بحق ال�سعب

الفل�سطيني وال�سعوب العربية ينبغي ا ّأل متـرّ ،وهــذا ما
يتطلب وحدة ال�سف الفل�سطيني ،وتعزيز اإرادة املقاومة
لالحتالل بجميع الو�سائل ،وب�سمنها الكفاح امل�سلّح،
ورف ـ�ــص مـ�ـســاومــات الأمــري ـك ـيــن وتـهــديــداتـهــم وعــرو�ــص
�سما�سرتهم ،ووقف التطبيع الذي جتريه بع�ص البلدان
العربية مع الكيان ال�سهيوين ،وقد كان اجتماع رئي�ص
جمل�ص ال�سيادة ال�سوداين ورئي�ص الــوزراء ال�سهيوين
اأحــدث ـهــا ول ـي ـ�ــص اآخ ــره ــا ،وت ـعــزيــز ال ـت ـحــالــف مــع حمــور
امل ـقــاومــة ،واحلـــذر مــن �ـسـلــوك الــرافـ�ـســن ق ــو ًل للجرمية
الكربى ،املوؤيدين فع ًال ملفاعيلها.
اإن حزبنا ال�سيوعي ال�سوري املوحد يرى اأن ل طريق
اآخر ملواجهة (جرمية) القرن اإ َل طريق املقاومة ،ول ريب
اأن تعزيز �سمود �سورية يف مكافحة بقايا الإرهابين،
ومواجهة العدوان الرتكي الغا�سم ،والحتالل الع�سكري
الأمريكي� ،سيلعب دور ًا مف�سلي ًا وحا�سم ًا يف ا�ستمرار هذه
املقاومة ،واإعطائها دفع ًا قوي ًا بهدف الوقوف يف وجه
التحالف الأمــريـكــي -ال�سهيوين ،واإ�ـسـقــاط ال�سفقة_
اجلرمية .لقد اأ�سدر احلزب بيان ًا بتاريخ ،2020/1/31
قال فيه:
لتتوحد �سفوف ال�سعب الفل�سطيني ولينتف�ص يف
الداخل واخلــارج يف مواجهة اخلطر الأكــرب .املقاومة..
والكفاح بجميع الو�سائل ،والتم�سك بالأر�ص ،هو ال�سبيل
لنيل حقوق ال�سعب الفل�سطيني .لم�ساومة ..ول اأوهــام
حول م�ستقبل ي�سنعه الكيان ال�سهيوين.
نهيب بال�سعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية
مواجهة هذه اجلرمية وتاأييد ال�سعب الفل�سطيني بكلّ
الو�سائل يف ن�ساله من اأجل مقاومتها .نتوجه اإىل جميع
قوى احلرية وال�سالم يف العامل ،واإىل الأحزاب ال�سيوعية
وال ـع ـمــال ـيــة ال ـعــامل ـيــة ال ــوق ــوف يف وجـــه هـــذه املـ ـوؤام ــرة
والـتـ�ـســامــن مــع الـ�ـسـعــب الفل�سطيني مــن اأجـــل حقوقه
امل�سروعة يف اإقامة دولته الوطنية امل�ستقلة وعا�سمتها
القد�ص.
وي ـتــابــع امل ـك ـتــب الـ�ـسـيــا�ـســي واأم ــانـ ـت ــه امل ــوق ــف مع
منظمات املـقــاومــة يف �ـســوريــة ،و�سيقوم بــدور فاعل يف
جـمـيــع ال ـف ـعــال ـيــات امل ـكــر� ـســة لـفـ�ـســح (ج ــرمي ــة) ال ـقــرن
وتداعياتها ،كما يدعو جميع اللجان املنطقية لتنظيم
لقاءات خا�سة مكر�سة لبيان خطورة هذه ال�سفقة على
ال�سرق الأو�سط برمته.

العتداءات الإ�شرائيلية

وا�سل الكيان ال�سهيوين اعتداءاته على �سورية ،ففي
�سبيحة يــوم اخلمي�ص  ،2020/2/6اأطلقت الطائرات
الإ� ـســرائ ـي ـل ـيــة �ـســواريـخـهــا مـ�ـسـتـهــدفــة دمـ�ـســق وريـفـهــا،
فت�سدت لها الدفاعات اجلوية ال�سورية ،واأ�سقطت العدد
الأك ــرب منها .لقد اأ�سبح وا�ـسـحـ ًا للجميع اأن كــل اإجنــاز
حتققه قواتنا امل�سلحة يف مواجهتها لالإرهابين ،يقابل
بعدوان �سهيوين ،يف حماولة لرفع معنويات الإرهابين
وداعـمـيـهــم ،وتتك�سف يــوم ـ ًا اإثــر يــوم مفاعيل التحالف
الأمــري ـكــي -الإ�ـســرائـيـلــي -الإرهــابــي -الــرتكــي ،املتعدد
الأغـ ــرا�ـ ــص يف امل ـن ـط ـقــة ،وامل ــوج ــه بـ�ـسـكــل خــا�ــص �سد
�سورية وحمور املقاومة للهيمنة الأمريكية ال�سهيونية
الرتكية ،وذلــك عــرب اإطالة اأمــد الأزمــة ال�سورية ،وعرقلة
اأي جهد دويل حللها �سلمي ًا بهدف ا�ستنزاف القدرات
ال�سورية ،وممار�سة ال�سغوط ال�سيا�سية والقت�سادية
والتدخل الع�سكري يف لبنان والـعــراق وليبيا ،لتمهيد
ال ـطــريــق اأمــ ــام تـنـفـيــذ (ج ــرمي ــة) الـ ـق ــرن ،بــال ـت ـنــاغــم مع
بع�ص الــزعـمــاء ال ـعــرب .ويف هــذا الإط ــار ميكننا تف�سر
لقاء رئي�ص وزراء الكيان ال�سهيوين ،والربهان (رئي�ص
جمل�ص ال�سيادة ال�سوداين) ،الــذي ا�ستنكرته و�سجبته
ال ـقــوى الــوطـنـيــة والـتـقــدمـيــة الـ�ـســودانـيــة ويف طليعتها
احلزب ال�سيوعي ال�سوداين.
اإن ا� ـس ـت ـمــرار � ـس ـمــود � ـســوريــة و� ـس ـع ـب ـهــا وجـيـ�ـسـهــا
يف مــواج ـهــة الإرهــابــيــن ،وم ـقــاومــة الح ـتــالل الأمــري ـكــي
والـ ـع ــدوان الــرتكــي ،هــو ال ــرد الـعـمـلــي الأكـ ــر فــاعـلـيــة يف
مواجهة هذا التحالف وخمططاته ،لذلك يرى حزبنا اأن
تاأمن م�ستلزمات هذه ال�سمود ينبغي اأن ينال الأولوية
يف اجلهود احلكومية ،وخا�سة تخفيف معاناة الفئات
الفقرة واملتو�سطة املعي�سية والجتماعية.

حترير ريف حلب

حقّ ق جي�سنا البا�سل تقدم ًا هام ًا على طريق الن�سر
النهائي ،وا�ستعادة كامل الأر�ص ال�سورية ،ودحر بقايا
الإرهابين ،وذلك بتحريره حميط حلب ،وتاأمن املدينة
بــال ـكــامــل ،وف ـتــح ال ـطــريــق ال ـ ــدويل بــن دم ـ� ـســق وح ـلــب،
وت�سغيل املطار الدويل يف املدينة .وهذا الإجناز �سيوؤدي
اإىل نتائج هامة على الأ�سعدة ال�سيا�سية والقت�سادية
والجتماعية:
-1ل ـقــد اأكـ ــد ه ــذا الإجن ـ ــاز تــالحــم الـ�ـسـعــب ال ـ� ـســوري
وجـيـ�ـســه املـ ـق ــدام� .ـسـعـبـنــا الـ ــذي �ـسـمــد و� ـســرب وحتــمّ ــل
وعـــانـــى ،وج ـي ـ� ـس ـنــا ال ـ ــذي � ـس ـحــى و�ـ ـس ــرب اأروع اأم ـث ـلــة
ال�سجاعة والفداء.
عرب عن وحدة الن�سيج الجتماعي ال�سوري.
ّ -2
-3اأف�سل خمططات المربيالية الأمريكية وحلفائها،
وخــا�ـســة تــركـيــا والـكـيــان الـ�ـسـهـيــوين ،بتجميد الو�سع
الـ�ـســوري ،واإ�ـسـغــال اجلي�ص ال�سوري بعيد ًا عــن الهدف

الرئي�سي.
وجاء اإعالن رو�سيا با�ستمرار دعمها للجي�ص ال�سوري
يف مكافحته لالإرهابين ،وحقه امل�سروع يف ا�ستعادة
حمافظة ادلــب لل�سيادة الـ�ـســوريــة ،لي�سع اأردوغـ ــان يف
املوقف احلرج ،بعد ف�سل خمططاته املدعومة اأمريكياً،
باإطالة اأمد الأعمال الع�سكرية ،وعرقلة اجلهود ال�سلمية
حلل الأزمة ال�سورية بهدف ا�ستنزاف القدرات الع�سكرية
والقت�سادية لبالدنا.

ماذا بعد حترير ريف حلب؟

ب ـعــد ت ـهــديــد اأردوغ ـ ـ ــان الـعـلـنــي بت�سعيد املــوقــف،
والرد على اإجناز اجلي�ص ال�سوري ،جرت لقاءات ثنائية
بن رو�سيا وتركيا ،كذلك تبذل م�ساعٍ لعقد قمة ثالثية
رو�سية اإيرانية تركية ،لبحث الو�سع ال�سوري.
ونتوقع اأحد اأمرين اثنن:
الأول_ خ�سوع اأردوغان ملقررات (اأ�ستانا) واتفاقات
(�سوت�سي) وتنفيذ تعهداته بـاإخــالء حمافظة اإدلــب من
الإرهابين ،وعودتها اإىل ال�سيادة ال�سورية �سلمياً.
الـثــاين_ ت�سعيد تركي لالأو�ساع بدعم اأمريكي-
رغــم خمــاطــر املــواجـهــة مــع الـطــرف الــرو�ـســي -وتو�سيع
الأعـ ـم ــال الـعـ�ـسـكــريــة ،رغ ــم اإع ـ ــالن اأردوغ ـ ـ ــان ع ــدم نيّته
ال�ستباك مع اجلي�ص الرو�سي.
وبجميع الأحـ ــوال لبــد مــن تعزيز ال�سمود ال�سوري
حت�سب ًا لـلـقــادم ،مــا ي�ستدعي بــذل جهود احلكومة من
اأجــل تاأمن م�ستلزمات هذا ال�سمود ،وهــذا ما �سنتو�سع
يف احلديث عنه يف �سياق عر�ص الأو�ـســاع القت�سادية
والجتماعية.
يف الو�سع القت�سادي واملعي�سي
حت�سن
ّ
أي
رغم الوعود احلكومية املتكررة ،مل يطراأ ا ّ
جدّ ي ملمو�ص على اأو�ساع القت�ساد ال�سوري الذي يعاين
من الركود ب�سبب حزمة من الأ�سباب �سبق اأن حتدثت
عـنـهــا وث ــائ ــق احل ـ ــزب ،خــا� ـســة يف ال ـت ـقــريــر الـ�ـسـيــا�ـســي
والقـتـ�ـســادي ال ــذي اأق ــره امل ـوؤمتــر الـثــالــث ع�سر للحزب،
والتي ميكن تلخي�سها بالأ�سرار الهائلة التي تكبدتها
ال ـق ـطــاعــات املـنـتـجــة ال ـ� ـســوريــة يف ال ــزراع ــة والـ�ـسـنــاعــة
والأع ـمــال احلرفية واملــرافــق الـعــامــة ،وتــراجــع الإي ــرادات
العامة ،وهجرة العديد من ال�سناعين ورجــال الأعمال
والعمال املوؤهلن ،واحل�سار اجلائر الذي فر�سه التحالف
الدويل املعادي ل�سورية بقيادة الوليات املتحدة ،لكن
اأ�سباب ًا اأخــرى �ساهمت اأي�س ًا يف بــطء خــروج اقت�سادنا
من نفق الركود ،واأهمها ق�سور ال�سيا�سات احلكومية،
واعتمادها على �سيا�سات ق�سرة الأمد ،ل تلبث اأن تتخلى
عنها ،ثم تبحث عن حلول ملعاجلة تداعيات امل�سكالت
ل عن اأ�سبابها.
� ـس ـح ـيــح اأن م ـعــافــاة اق ـت ـ� ـســادنــا الــوط ـنــي مــرتـبـطــة
بــاحلــل النهائي ل ـالأزمــة الـ�ـســوريــة ،لكن حزبنا يــرى اأن
النهج القت�سادي التنموي ولي�ص اقت�ساد ال�سوق احلر،
وتــرك ـيــز احل ـكــومــة ع ـلــى حتـفـيــز ال ـق ـطــاعــات املـنـتـجــة،
وم�ساعدتها لإعــادة الإنـتــاج ،خا�سة يف املناطق الآمنة،
يلعب دور ًا هام ًا يف انتعا�ص القت�ساد ال�سوري ،وعودة
دورة القت�ساد �سيئ ًا ف�سيئ ًا اإىل طبيعتها ،مما يوؤدي اإىل
ارتـفــاع �سعر اللرة ال�سورية مقابل العمالت الأجنبية،
وع ــودة ال�ـسـتـقــرار اإىل عمليات الإن ـتــاج وال ـت ـبــادل .وهــذا
يتطلب من احلكومة:
-1ت�سهيل ح�سول املنتجن يف ال�سناعة والزراعة
على القرو�ص وعلى م�ستلزمات الإنتاج.
 -2تــوفــر ال ـ� ـس ـمــاد وال ـع ـلــف واملـ ـ ــازوت لـلـمــزارعــن
ومربي الروة احليوانية باأ�سعار واقعية بعيد ًا عن التجار
والأ�سواق ال�سوداء.
-3العمل على اإكمال جتهيز املناطق ال�سناعية يف
املدن ،وخا�سة دم�سق وحلب.
ف ـهــذه اخلـ ـط ــوات تـ�ـسـكــل جــوهــر ال ــدع ــم احل ـكــومــي
لقطاعاتنا املـنـتـجــة ،وخــا�ـســة يف ال�سناعة والــزراعــة،
وميكنها من قيادة بقية القطاعات احلرفية والور�سات
الـ ـ�ـ ـسـ ـغ ــرة ،وتـ ـخـ ـل ــق ف ــر� ــص الـ ـعـ ـم ــل لـ ـعـ ـ�ـ ـس ــرات األ ـ ــوف
املتعطلن.
ل ـقــد واجـ ـه ــت الـ ـب ــالد يف الـ ـف ــرتة الأخ ـ ـ ــرة اأو�ـ ـس ــاعـ ـ ًا
معي�سية ..ا�ستثنائية ..مرعبة ،اأدت اإىل زيــادة معاناة
املــواط ـنــن ال ـ� ـســوريــن ،دون اأن ت ـقــدم ل ـهــم احلـكــومــة
تـفـ�ـســر ًا م ـق ـبــو ًل لأ� ـس ـبــاب ـهــا! اأم ــا امل ـعــاجلــات احلكومية
املـ ـح ــدودة ،لرت ـفــاع اأ� ـس ـعــار جـمـيــع الـ�ـسـلــع واخلــدمــات،
حت�سن
ّ
فبقيت يف اإطار املعاجلة ال�سطحية ومل ت ؤو ّ ِد اإىل
يف الو�سع العام.
يــرى حزبنا ال�سيوعي الـ�ـســوري املــوحــد اأن احللول
احلكومية ملعاجلة ا�ستمرار ارتفاع �سعر القطع الأجنبي،
واأ�سعار جميع ال�سلع واخلدمات ال�سرورية للمواطنن،
مل تـ ـوؤدِّ اإىل حتـ�ّــســن للو�سع املعي�سي لـلـمــواطـنــن ،مما
ف�سح املجال ل�ست�سرا�ص املحتكرين وحيتان الأ�سواق،
وتـفـرّدهــم يف فر�ص الأ�ـسـعــار التي يريدونها ،يف الوقت
الذي بدت فيه اأدوات احلكومة املالية والنقدية والرقابية
عاجزة عن و�سع حدٍّ لهم ،ويبدو اليوم اأن منطق اقت�ساد
(ال�سوق احلر) من جميع القيود الإدارية واملالية والرقابية
والإن�سانية ،يفعل فعله اأمام اأنظار احلكومة التي قلّ�ست
الدعم الجتماعي للفئات الفقرة واملتو�سطة.
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املركزية للحـزب ال�شـيوعي ال�شـوري املوحـد
ل�سمود بالدنا وجي�سنا البا�سل.

املهمات الرئي�شية اأمام بالدنا

اإن حزبنا يطالب بعودة احلكومة اإىل التدخل الفاعل
يف احلياة القت�سادية بجميع اأدواتها ،وت�سجيع القطاع
الـعــام على اأخــذ دوره يف العملية القت�سادية ،والـعــودة
اإىل تو�سيع الــدعــم الجتماعي ،وعــدم الكتفاء بـ(ال�سلة
الغذائية) ،بل دعم اأ�سعار جميع ال�سلع واملواد ال�سرورية
ملـعـيـ�ـســة امل ــواط ــن ال ـ� ـســوري ،وعـ ــدم ال ـل ـجــوء اإىل زي ــادة
ال�سرائب والر�سوم غر املبا�سرة التي يت�ساوى يف دفعها
الفقر والغني ،كقانون رفــع ر�ـســوم التقدّ م لل�سهادات
وي�سكل عبئ ًا
ّ
العامة الــذي ي�سيء اإىل جمانية التعليم،
على الطالب من الفئات الفقرة ،الذين جتربهم الظروف
املعي�سية على ترك التعليم النظامي ،والبحث عن عمل
لتح�سن اإيــراد عائالتهم ،ويــرى احلــزب �سرورة الرتكيز
على ال�سرائب املبا�سرة على الأربــاح والــريــوع ،ويطالب
باإعفاء الأجور من ال�سرائب ،ومالحقة املتهربن �سريبي ًا
من كبار امل�ستوردين والتجار وال�سما�سرة والفئات الرية
(ال ـبــازغــة) الــذيــن كــدّ �ـســوا امل ـل ـيــارات ،واقـتـنـ�ـســوا الأرب ــاح

اخليالية ب�سبب ظروف الأزمة والغزو الإرهابي.
اإن مـعــانــاة اجلـمــاهــر ال�سعبية ت ــزداد اأك ــر فـاأكــر،
رغم الإجنــازات التي حققها اجلي�ص ال�سوري البا�سل يف
مكافحة الإرهابين ،وا�ستعادته ملعظم الأر�ص ال�سورية،
واإعــادتــه الأم ــن وال� ـس ـت ـقــرار لأغ ـلــب املـنــاطــق� ،سحيح اأن
للح�سار اجلائر وفر�ص العقوبات ،وخا�سة قانون (قي�سر)
�سيّئ ال�سيت ،دور ًا يف ذلك ،لكن ال�سحيح اأي�س ًا اأن جزء
هام ًا منه يعود يف اإىل ق�سور املعاجلة احلكومية ،وغياب
ال�سفافية يف التعامل مع هذه الأو�ساع ،وعدم م�سارحة
املواطنن ،والكتفاء باإطالق الوعود والتربيرات التي ل
ت�سمد اأمــام الو�سع الــذي يلم�سه املواطن مل�ص اليد من
ارتفاع كيفي لأ�سعار جميع ال�سلع واخلــدمــات ،وفقدان
ال ـغــاز واملـ ــازوت والن ـق ـطــاع املـتـكــرر للتيار الكهربائي،
اإن حزبنا يـوؤكــد هنا �سيا�سته القائمة على الــربــط بن
املهمة الوطنية الكربى وهي ا�ستمرار مكافحة الإرهاب،
و�سدّ الـعــدوان الرتكي والحـتــالل الأمريكي ،وبــن تاأمن

م�ستلزمات �سمود ال�سعب ال�سوري لتحقيق هذا الواجب
ال ــوطـ ـن ــي ،والـ ـت ــي يـ ـ أات ــي يف م ـقــدم ـت ـهــا تـخـفـيــف م ـعــانــاة
اجل ـمــاهــر الـ�ـسـعـبـيــة وتـ�ـسـهـيــل حـ�ـســولـهــا ع ـلــى ال�سلع
حتكم املحتكرين وحيتان الأ�سواق،
ّ
الأ�سا�سية بعيد ًا عن
وجلــم الرتـفــاع يف �سعر القطع الأجنبي الــذي و�سل اإىل
م�ستويات غر م�سبوقة.
اإنـ ـن ــا نـــرى �ـ ـس ــرورة تــرك ـيــز احل ـكــومــة ع ـلــى احل ـلــول
الـ�ـســريـعــة املـبــا�ـســرة ل ـالأزمــات ال ـتــي تع�سف بــاملــواطــن،
ل�ستعادة ثقته ،ول�سدّ الطريق اأمام اأعداء �سورية وخا�سة
الــوليــات املـتـحــدة وحـلـفــائـهــا الــذيــن ا�ـسـتـغـلــوا الأو� ـســاع
القت�سادية والجتماعية امل�سطربة يف البلدان املمانعة
�سك اأن �سوت املواطنن الذي
ّ
لتحقيق خمططاتهم .ول
عــال يف ال ـفــرتة الأخ ـ ــرة ي ـعـ ّـرب عــن اأوجــاع ـهــم احلـيــاتـيــة،
واحتجاجهم على البطء يف اإيجاد احللول ملع�سالتهم
املعي�سية ،وهــذا يتطلب من احلكومة امل�سارحة وبذل
اجل ـهــود لتخفيف اأع ـبــائ ـهــم ،فـهــم الــداع ـمــون الفعليون

اأمـ ــام الــو� ـســع الـ�ـسـيــا�ـســي والق ـت ـ� ـســادي والجـتـمــاعــي
احل ــايل ،ون ـظــر ًا لـلـتـطــورات املـيــدانـيــة امل�ستجدة يومياً،
وخــا�ـســة يف ت�سدي جي�سنا لبقايا الإرهــاب ـيــن يف ريف
حلب واإدلب ،ل تزال املهام املاثلة اأمام بالدنا هي:
-1الت�سدي بجميع الو�سائل لبقايا الإرهــابـيــن يف
البوؤر املتبقية ،وخا�سة ريف حلب وادلب.
-2مـ ـق ــاوم ــة ال ـ ـعـ ــدوان والح ـ ـتـ ــالل ال ــرتك ــي ال ـغــا� ـســم
لعفرين ومناطق اأخــرى يف املنطقة ال�سرقية ،والحتالل
والـقــر�ـسـنــة الأمــري ـك ـيــة لأرا�ـ ــص وح ـقــول نفطية �ـســوريــة،
وا�ستمرار احلــوار مع ممثلي القوى ال�سيا�سية الكردية،
ومـعــاجلــة الأو�ـ ـس ــاع يف � ـســرق ال ـفــرات واجلــزيــرة ب�سكل
مبدئي ،يحافظ على الن�سيج الـ�ـســوري ،وحتــريــر جميع
الأرا� ـ ـسـ ــي ال ـ� ـســوريــة امل ـح ـت ـلــة م ــن الحـ ـت ــالل الـ�ـسـهـيــوين
والرتكي والأمريكي.
 -3ف ـ� ـســح (جـ ــرميـ ــة) ال ـ ـقـ ــرن ،وبـ ـيـــان خم ــاط ــره ــا ل
على الأر� ــص الفل�سطينية وحـقــوق ال�سعب الفل�سطيني
يف الـ ـع ــودة وت ـقــريــر امل ـ� ـســر واإق ــام ــة ال ــدول ــة امل�ستقلة
وعا�سمتها القد�ص فقط ،بل على جممل املنطقة العربية
و�سعوبها ،وخا�سة على �سورية وحمور املقاومة ،وف�سح
حماولت ت�سويقها..وفر�سها على ال�سعب الفل�سطيني،
وتـنـظـيــم فـعــالـيــات مـكــر�ـســة ل ـهــذه الـغــايــة بــالـتـعــاون مع
ال ـقــوى ال�سيا�سية الــوطـنـيــة يف � ـســوريــة ،ومــع منظمات
املقاومة الفل�سطينية.
-4ا� ـس ـت ـمــرار الـ�ـسـمــود الـ�ـســوري يتطلب ال ـيــوم ،اأكــر
م ــن اأي وقـ ــت م ـ� ـســى ،ت ـل ـب ـيــة م ـت ـط ـل ـبــات هـ ــذا ال ـ� ـس ـمــود،
بــادئــن بــاجلــانــب ال�سيا�سي ،وذل ــك بالعمل عـلــى جمع
كـلـمــة ال ـ� ـســوريــن عــرب حـ ــوار وط ـنــي � ـســامــل ،ي ـوؤكــد على
الثوابت الوطنية ال�سورية ،ويتوافق على حتديد مالمح
الـغــد الـ�ـســوري ،الــذي يطمح اأب ـنــاء �سعبنا اأن يـكــون غــد ًا
دميــقــراطــيــاً ..ع ـل ـمــان ـي ـاً ..ت ـقــدم ـي ـاً ،م ـعــادي ـ ًا لــال�ـسـتـعـمــار
وال�سهيونية والهيمنة.
-5الـعـمــل على فــر�ــص الأم ــن وال�ـسـتـقــرار يف جميع
امل ـنــاطــق ،وتخلي�سها مــن الـعــابـثــن ب ـاأمــن املــواطـنــن،
وح ـ� ـســر ال ـ� ـســالح ب ـيــد الـ ــدولـ ــة ،ووقـ ــف الـ ـتـ ـج ــاوزات على
الــقــوانــن يف ب ـع ـ�ــص امل ـنــاطــق ك ـم ـحــاف ـظــة ال ـ� ـســويــداء،

كما يتطلب تخفيف معاناة جماهر ال�سعب ال�سوري
املعي�سية ،وهــذه مهمة رئي�سية اأمــام احلكومة ،لكنها
مهمتنا ً اأي ـ� ـس ـاً ،اإذ عـلــى رفــاقـنــا يف جميع املــواقــع التي
يـ�ـسـغـلــونـهــا يف احل ـكــومــة وفـ ــروع اجل ـب ـهــة واملـجــالـ�ــص
املـحـلـيــة ت ـقــدمي القـــرتاحـــات ،ومـتــابـعــة تـلــمّ ـ�ــص مطالب
ج ـمــاهــر ال ـ� ـس ـعــب الـ ـ�ـ ـس ــوري ،واإي ـ� ـســال ـهــا اإىل اجل ـهــات
احلكومية ،وبذل اجلهود لتلبيتها.
-5ا�ستمرار الدور الرعائي احلكومي للمواطنن رغم
احل�سار والعقوبات ،وذلك بالعمل على تاأمن احتياجات
املــواطـنــن مــن ال�سلع الأ�سا�سية باأ�سعار تتنا�سب مع
قدراتهم ال�سرائية املتوا�سعة ،وتخلي�سهم من كابو�ص
املتحكمن بالأ�سواق ،وال�سما�سرة ،وامل�ساربن باأ�سعار
القطع الأجنبي ،واإيجاد الآليات ال�سحيحة للجم ارتفاع
اأ� ـس ـعــار الـ ـ ــدولر ،وتــو� ـس ـيــع حم ـتــويــات الـ�ـسـلــة الـغــذائـيــة
املدعومة لت�سمل جميع املواد الأ�سا�سية ،وعدم الت�سرع
يف اإ�سدار القرارات املتعلقة بحياة املواطنن وعملهم،
واللجوء بعد ذلك اإىل ال�ستثناء من اأحكامها.
-6اإن الــرتاخــي يف مكافحة الـفـ�ـســاد ..والفا�سدين
يحبط معنويات املواطنن ،وي ـوؤدي اإىل فقدانهم الأمل
يف امل�ستقبل ،ويف اأي حماولة لتطوير وحت�سن الأو�ساع
يف البالد ،وكما جاء يف التقرير ال�سيا�سي والقت�سادي
الج ـت ـمــاعــي الـ ــذي اأق ـ ــره املـ ـوؤمت ــر ال ـثــالــث عـ�ـســر حلــزبـنــا
ال�سيوعي ال�سوري املوحد ،فاإن حزبنا (يعترب مكافحة
الف�ساد واجتثاثه معركةً طبقية و�سيا�سية واجتماعية
واإن�سانية يف اآن واحد).
-7وعلى ال�سعيد احلزبي ،تبقى املهمة الرئي�سية
هــي احل ـفــاظ عـلــى وح ــدة حــزبـنــا الـفـكــريــة وال�سيا�سية
والتنظيمية ،وتفعيل دوره يف ح ـيــاة ال ـبــالد ،وحت�سن
عالقاته مع القوى ال�سيا�سية التقدمية ،ويف مقدمتهم
رفاقنا ال�سيوعين يف التنظيمات الأخ ــرى ،ومــع جميع
الوطنين والتقدمين ،وموا�سلة ن�ساله مــن اأجــل بناء
�سورية الغد ،ال�سيدة ..امل�ستقلة� ..سورية الدميقراطية..
العلمانية ..التقدمية.

املكتب ال�سيا�سي
للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد
2020/2/21
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بــالغ ع ـ ــن اجتـماع اللجن ــة

اخلارجية ال�سورية :دعم الإرهاب
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اأرا�سي ذلك البلد .يف اليوم ال�سابق ،قدمت وكالة الأنباء الر�سمية للدولة
� ـســور ًا لأف ــراد ال ـقــوات امل�سلحة الــرتكـيــة مــع امل�سلحن الــذيــن يــرتــدون
�سعارات داع�ص ،ثم اأزالوا ال�سور .هي منظمة اإرهابية �سفك للدماء.
اإن القوة ال�سيا�سية التي اتهمت كل وجهة نظر معار�سة باأنها
جا�سو�ص اأمريكي اأو ع�سو يف �سبكة (جوليني�ست) حتى وقت قريب،
اأطلقت الآن دبلوما�سية مكثفة للح�سول على دعم من الوليات املتحدة
وحـلــف �ـسـمــال الأطـلـ�ـســي ،ونــا�ـســدت احلـكــومــات الـغــربـيــة .مــع ا�ـسـتــداد
املـ�ـســادمــات يف �ـســوريــة .يــوم اأم ـ�ــص ،هاجمت اإ�ـســرائـيــل ال�سهيونية،
اجل ــالد لل�سعب الفل�سطيني ،دمـ�ـســق .كــلّ هــذا لي�ص مـ�ـســادفــة .كما
ات�سح ،املرحلة اجلديدة يف ال�سيا�سة ال�سورية للحكومة الرتكية هي
تو�سيع نطاق احلــرب ،وحتى �سمان مواجهة ع�سكرية وا�سحة بن
الناتو ورو�سيا.
بغ�ص النظر عما اإذا كان هذا ممكن ًا اأم ل ،يجب اأن ن�سدّ د على اأن
التوترات داخل العامل الإمربيايل قد زادت حدّ ةً لدرجة اأنه حتى اأ�سغر
الأخطاء ميكن اأن يتعذر ال�سيطرة عليها .حقيقة اأن ال�سلطة احلاكمة
يف تركيا قد فقدت بالكامل قدرتها على اإجــراء تقديرات �سحيحة ل
توؤدي اإل اإىل زيادة حجم اخلطر املحتمل.
نحن نعلم جيد ًا اأنه ،عرب التاريخ ،ا�ستخدمت احلروب كذرائع من
قبل القوى احلاكمة لإخفاء ال�سخط داخل البالد ،وحتى لقمعها .يقع
العبء الكامل لالقت�ساد الرتكي امل�سكل على كاهل ال�سعب .البطالة
يف ارتفاع ،وتكلفة املعي�سة اأ�سبحت ل تطاق .مت قطع اإمــدادات الغاز
عن مليون منزل ب�سبب فواتر ل ميكن حتمّ لها .لن توؤدي هذه احلرب
التي ل معنى لها على اأر�ص بلد اآخر اإل اإىل مزيد من الفقر واأعداد اأكرب
من الوفيات ل�سعبنا.
اإن بالدنا ثمينة جد ًا لدرجة اأنه ل ميكن ت�سليمها اإىل �سباط الناتو
اأو املـوؤيــديــن لالأمريكين اأو اجلـهــاديــن .يجب التخلي عــن ال�سيا�سة
ال�سورية للحكومة ،التي يرف�سها غالبية �سعبنا ،يجب فــور ًا �سحب
القوات الرتكية من �سورية.

احلزب ال�سيوعي الرتكي
اللجنة املركزية

28/02/2020

التقت اللجنة
املنطقية بحم�ص
تتمة املن�سور �ص1

احلزب ،من اأجل حرية الوطن ،وكرامة ال�سعب ،متعهد ًا مبوا�سلة م�سرة

الراحل الكبر ،ومن �سبقوه ،من املنا�سلن ال�سيوعين.

و� ـســارك يف الــوفــد رف ــاق مــن طــرطــو�ــص ومـ�ـسـيــاف وحـمـ�ــص واحت ــاد

ال�سباب الدميقراطي بدم�سق.

ك ـمــا ال ـت ـقــى وف ــد ال ـق ـيــادة الـلـجـنــة املـنـطـقـيــة ل ـل ـحــزب يف حم�ص،

وا�ستمع منها اإىل عر�ص �ساهم فيه اأع�ساوؤها ،تناول و�سع املنطقية،
وعملها وال�سعوبات التي تواجهها ،واقرتاحاتها لتح�سن وتطوير
عمل احلزب يف جميع املجالت .وحتدث الرفيق الأمن العام للحزب

عــن نتائج املـوؤمتــر الثالث ع�سر للحزب ،واجتماع اللجنة املركزية
قبل اأيام ،موؤكد ًا �سرورة تنفيذ املهام املو�سوعة اأمام جميع منظمات

احلــزب على الأ�سعدة ال�سيا�سية والجتماعية والتنظيمية ،وخا�سة
احلـفــاظ على وحــدة احلــزب وتطوير اأ�ساليب التـ�ـســال مــع جماهره،
وو�ـســع اخلطط الـهــادفــة اإىل تو�سيع �سفوفه ،وخا�سة بــن ال�سباب

والن�ساء ،و�ساهم يف احلــوار الرفيق رئي�ص اللجنة املركزية واأع�ساء
املكتب ال�سيا�سي.

ال�سديقة واحلليفة ل�سعبنا وجي�سنا يف معاركه الوطنية.
واأكد التقرير من جديد اأن ا�ستمرار هذا ال�سمود ل�سعبنا وانت�سارات
جي�سنا على الإرهابين واملحتلن ،يتطلب من احلكومة اإعطاء الأولوية
لتاأمن م�ستلزمات ذلك ،ومعاجلة املعاناة القا�سية التي ترخي بثقلها
على فئات �سعبنا الفقرة واملتو�سطة يف اأحوالها املعي�سية والجتماعية،
وذلك باعتماد خطط وا�سحة وحازمة و�سفافة يف ا�ستنها�ص القطاعات
املنتجة يف الزراعة وال�سناعة واحلــرف ،وتاأمن م�ستلزماتها ودعمها
بالقرو�ص ،ومكافحة الف�ساد والفا�سدين واملحتكرين وحيتان الأ�سواق
واملـهــربــن ،والـتـهــرب ال�سريبي ،وا�ـسـتـعــادة الأم ــوال املنهوبة ،وعــودة
الــدولــة لــدورهــا الــرعــائــي والـتــدخـلــي يف العملية القـتـ�ـســاديــة ،وحتــديــد
الأ�ـسـعــار ،وتو�سيع الدعم لل�سلع واملــواد ال�سرورية ملعي�سة املواطن،
واإعفاء الأجور من ال�سرائب ،وفر�ص ال�سرائب املبا�سرة والت�ساعدية على
الأرباح والريوع ،والبتعاد عن ال�سرائب والر�سوم غر املبا�سرة.
وعلى احلكومة تاأمن الأمن وتطبيق القانون ومكافحة اأعمال اخلطف
والقتل وال�سطو على ممتلكات النا�ص ،وح�سر ال�سالح بيد الدولة.
واأو� ـســح التقرير اإدان ــة احلــزب ملــا ي�سمى (�سفقة ال ـقــرن) ،واأكــد اأن
هذه اجلرمية الكربى بحق ال�سعب الفل�سطيني وال�سعوب العربية يجب
األ متــر ،وهــذا يتطلب وحــدة ال�سف الفل�سطيني ،وتعزيز اإرادة املقاومة
لالحتالل بجميع الو�سائل ،واأدان التقرير تواطوؤ الأنظمة الرجعية العربية
مع هذه املوؤامرة وتهافتها املخزي على التطبيع مع اإ�سرائيل.
واأبــرز التقرير ت�سامن احلزب مع املطالب املحقة للحراك ال�سعبي
يف لبنان والعراق �سد الف�ساد وقوى الراأ�سمال والتقا�سم الطائفي ،و�سد
التدخالت اخلارجية وخا�سة الوجود الأمريكي يف العراق .واأكد ت�سامنه
مع مواقف احلزب ال�سيوعي اللبناين واحلزب ال�سيوعي العراقي.
ونــاقـ�ــص الجـتـمــاع تـقــريــر ًا قــدمــه الــرفـيــق جنــم خــريــط (الأم ــن العام
للحزب) عــن ن�ساط احلــزب واملكتب ال�سيا�سي بــن اجتماعي اللجنة
املركزية ،وعن توجهات العمل يف الفرتة القادمة ،وت�سمن التاأكيد على
مواقف احلزب جتاه جميع التطورات امليدانية وال�سيا�سية والقت�سادية
يف ال ـبــالد واملـنـطـقــة والـ ـع ــام ،مـ�ـسـتـنــد ًا اإىل تــوج ـهــات وق ـ ــرارات امل ـوؤمتــر
الثالث ع�سر للحزب جتاه الثوابت الرئي�سية يف احلفاظ على ا�ستقالل
الـبــالد و�سيادتها ووحــدتـهــا اأر� ـس ـ ًا و�سعباً ،وحمــاربــة الإره ــاب والق�ساء
عليه ،وحترير كل �سرب من الأرا�سي ال�سورية والن�سال يف �سبيل ق�سايا

ر�سالة حتية
لل�سيوعي ال�سوري
تتمة املن�سور �ص1
م�ساعر ال�سداقة التي تكنّها ح�سرتكم جتاه ال�سن واحلزب ال�سيوعي
ال�سيني ،تتقدم دائرتنا بجزيل ال�سكر على ذلك.
منذ انت�سار فرو�ص كورونا ،بذلت ال�سن كلها جهود ًا وطنية موحدة،
واتخذت الإجــراءات الأكــر �سمو ًل و�سرامة وح�سم ًا للوقاية وال�سيطرة على
تـفـ�ـســي فــرو�ــص ك ــورون ــا ،وحـقـقــت نـتــائــج مــرحـلـيــة حتــت ال ـق ـيــادة الـقــويــة
للجنة املــركــزيــة لـلـحــزب ال�سيوعي ال�سيني ونــوات ـهــا الأم ــن ال ـعــام �سي
جينبينغ ،واعتماد ًا على القيادة القوية للحزب ال�سيوعي ال�سيني ،وامليزة
املوؤ�س�ساتية يف ح�سد اجلـهــود لإجن ــاز املـهــام ال ـكــربى ،وال ـقــدرة املــاديــة
والتكنولوجية القوية ،والت�سامن والدعم من البلدان ال�سديقة ومن بينها
�سورية ،لدينا ثقة وقــدرة وحـظــوظ تامة لك�سب النت�سار يف معركة �سد
فرو�ص كورونا.
يهتم احلــزب ال�سيوعي ال�سيني بتطوير عالقات ال�سداقة مع احلزب
ال�سيوعي ال�سوري املوحد ،م�ستعد ًا لتعزيز التبادل والتعاون بن احلزبن
وف ـق ـ ًا ل ــروح (اإي ـجــاد الأر� ـس ـيــة املـ�ـســرتكــة ،والحـ ــرتام امل ـت ـبــادل وال�ـسـتـفــادة
املتبادلة) ،مبا يدفع تطور العالقات ال�سينية ال�سورية اإىل الأمام با�ستمرار.
نتمنى لكم موفور ال�سحة وكل التوفيق.

دائرة العالقات اخلارجية
يف احلزب ال�سيوعي ال�سيني

اجلماهر ال�سعبية.
كما ت�سمن التقرير موجز ًا عن خطة املكتب ال�سيا�سي واآلية عمله،
وتــوزيــع املهمات بــن اأعـ�ـســائــه ،ومتابعته للو�سع التنظيمي ون�ساط
املنظمات وعـمــل الــرفــاق يف جمل�ص الـ ــوزراء وجمل�ص ال�سعب والإدارة
املحلية واجلبهة الوطنية التقدمية والنقابات العمالية واملهنية ،واأكد
اأهـمـيــة التح�سر اجلـيــد لنتخابات جمل�ص ال�سعب الـقــادمــة لأهميتها
املتنا�سبة مع التطورات امليدانية وال�سيا�سية يف البالد.
واأ� ـســار اإىل عــالقــات احلــزب مــع الـقــوى والأحـــزاب الوطنية والأح ــزاب
ال�سيوعية والعمالية العربية والعاملية ،وت�سامن احلزب وجماهره مع
جمهورية ال�سن ال�سعبية يف مواجهتها لوباء فرو�ص (الكورونا) وحدد
التقرير املهام احلزبية والتنظيمية خالل الفرتة القادمة ،ودعا املكاتب
التوعية املخت�سة لعقد اجتماعاتها وو�سع خطط وبرامج عملها.
كما دعا اإىل مزيد من الهتمام بوثائق املوؤمتر الثالث ع�سر للحزب
وبـجــريــدة (ال ـنــور) ،واإىل تن�سيط العمل احلــزبــي واجلـمــاهــري مــن خالل
اإقامة الفعاليات الفكرية وال�سيا�سية يف املنا�سبات الوطنية واحلزبية
القادمة.
كما ناق�ص الجتماع التقارير التالية:
الأول :عن النتخابات النقابية املهنية ،قدمه الرفيق اأحمد بو�سطجي
(ع�سو املكتب ال�سيا�سي).
والـثــاين :عن النتخابات النقابية العمالية ومهام العمل النقابي،
قدمته الرفيقة اإنعام امل�سري (ع�سوة املكتب ال�سيا�سي).
الثالث :ت�سمن قطع احل�سابات عن عام  ،2019وم�سروع موازنة عام
 2020قدمه الرفيق خليل داوود (ع�سو املكتب ال�سيا�سي).
وانتخب الجتماع الرفيق فوؤاد البني (ع�سو املكتب ال�سيا�سي) مدير ًا
املنر (ع�سو املكتب ال�سيا�سي)
ّ
م�سوؤو ًل جلريدة النور ،والرفيق ب�سار
رئي�س ًا للتحرير.
وبـعــد مناق�سة الـتـقــاريــر واإدخـ ــال الـتـعــديــالت عليها ،اأق ــر الجـتـمــاع
التقارير املقدمة واملهام املرتتبة عليها.
دم�سق 202/2/21

اللجنة املركزية
للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد

ال�سيناريو اأمريكي..

واأكد امل�سدر اأن اجلي�ص العربي ال�سوري الذي جنح خالل الأ�سابيع
الأخرة يف حترير مالين املواطنن من خطر الإرهاب� ،سي�ستمر يف تنفيذ
مهامه املتمثلة باإنهاء الــوجــود الإرهــابــي يف كل اأنـحــاء �سورية ،وعدم
ال�سماح للدول الغربية واأدواتها يف تاأبيد �سيطرة هوؤلء الإرهابين على
وحتكمهم مب�سره.
ُّ
�سعبنا
على �سعيد مت�سل جدّ د �سرغي لفروف (وزير اخلارجية الرو�سي)
التاأكيد على اأن ل�سورية كامل احلق بالق�ساء على الإرهاب يف
اأرا�سيها .واأو�سح لفروف خالل موؤمتر �سحفي مع جان اأ�سيلبورن (وزير
خارجية لوك�سمبورغ) يف مو�سكو يوم اجلمعة  ،2020/2/28اأن
الإرهابين املنت�سرين يف حمافظة اإدلب يوا�سلون ا�ستهداف املدنين
ومواقع اجلي�ص ال�سوري وقاعدة حميميم ،م�سدّ د ًا على اأن (للجي�ص
ال�سوري كامل احلق يف الق�ساء على الإرهابين يف اإدلب وفى اأي مكان
يف اأرا�سيه ،ول ميكن لأحد منعه من تطبيق ما تن�ص عليه قرارات جمل�ص
الأمن املتعلقة مبكافحة الإرهاب بكل اأنواعه واأ�سكاله).
ـف بالتزاماته مبوجب
واأ� ـســار لف ــروف اإىل اأن اجلــانــب الــرتكــي مل يـ ِ
اتفاقات �سوت�سي حول اإدلب وعليه تنفيذها ،لفت ًا اإىل اأن ات�سا ًل هاتفي ًا
جرى اليوم بن الرئي�ص الرو�سي فالدمير بوتن ،ورئي�ص النظام الرتكي
رجب طيب اأردوغان بطلب من اجلانب الرتكي ،جرى التطرق خالله اإىل
هذا املو�سوع .ودعا وزير اخلارجية الرو�سي دول الغرب اإىل عدم تكرار
اأخـطــائـهــا مــن خــالل العـتـمــاد على الإرهــاب ـيــن لتحقيق اأهــداف ـهــا ،وقــال:
اأرغــب بجدية كبرة بتحذير زمالئنا الغربين من تكرار اأخطائهم من
جديد ،عندما تقت�سي م�سلحتهم الرتباط بالإرهابين لتحقيق غايات
جيو�سيا�سية .واأ� ـســاف اإنـهــم يفعلون ذلــك على اأمــل اأنـهــم �سيكونون
قادرين على ال�سيطرة على الإرهابين بعد حتقيق غايتهم ،وهــذا الأمر
مل يحدث اأبد ًا من قبل على مدى التاريخ ،وبالطبع لن يكون من املمكن
اأو املنطقي توقع العتماد عليهم لت�سوية الق�سايا املتعلقة بت�سوية
الأزمة يف �سورية .وانتقد لفروف ت�سريحات امل�سوؤولن الغربين الذين
يـحــاولــون تبيي�ص �سفحة تنظيم جبهة الـنـ�ـســرة الإره ــاب ــي ،مــن خــالل
حماولة اليحاء باأنه (يف حالة اإعــادة تاأهيل) ،واأ�سار يف هذا الإطــار اإىل
اأن املبعوث الأمريكي اخلا�ص اإىل �سورية جيم�ص جيفري زعم مرار ًا اأن
(جبهة الن�سرة) التي يعتربها جمل�ص الأمــن منظمة اإرهابية (تتخل�ص
الآن من اإرهابييها وت�سبح جزء ًا من عملية الت�سوية حول �سورية).

ملاذا زيادة منغّ �سات ال�سورين

تتمة املن�سور �ص1

تتمة املن�سور �ص1

يف االهتمام بتلبية م�سالح الفئات الفقرية واملتو�سطة التي ت�سكل الداعم
االأكرب جلي�ص �سورية املقدام ،والتي مازالت ت�سد على البطون منذ بداية
االأزم��ة وال�غ��زو االإره��اب��ي ،يف الوقت ال��ذي ت�ساهد فيه ب �اأم العني مظاهر
الف�ساد والبذخ والتحكم وال�سم�سرة يف االأ�سواق البي�ساء وال�سوداء.
يف م��واج �ه��ة ال� �ع ��دوان ال��رتك��ي واالح� �ت ��لل االأم��ري �ك��ي واالع� �ت ��داءات
ال�سهيونية وبقايا االإرهابيني ،جي�سنا الوطني ،و�سعبنا ال�سابر الويف،
هما ال�سمان لتحقيق الن�سر النهائي.
فلترتكز جميع اجلهود احلكومية لتعزيز الوحدة الوطنية ..وا�ستمرار
ّ
ال�سمود!

على مهربي الدقيق التمويني! ومينع �سرقتها ،وكـاأن جميع املهربات
املـعــرو�ـســة يف �ـســوارعـنــا ت ـه ـرّب فقط يف الـلـيــل ،اأم ــا دوريـــات احلكومة
واأجهزتها املخت�سة ،فتقوم بعملها يف النهار فقط!
هل �ساهد اأح ٌد من م�سوؤويل الوزارة (املحرتمة) الطوابر التي ت�سطف
على نوافذ املخابز ،بعد قرارها؟ ومل ي�سح املواطن من كابو�ص اخلبز اإل
على كابو�ص اآخر هو (النت) الذي يتنف�ص عن طريقه بع�ص اللحظات
التي تن�سيه مواجعه ،وت�سله مبا انقطع بعد �سنوات ع�سر ،ذاق خاللها
الأمرّين!
من اختار توقيت اإثارة هذه املنغ�سات الآن؟ يف وقت تواجه فيه بالدنا
عدوان ًا تركي ًا غا�سم ًا واحتال ًل اأمريكياً ،واعـتــداءات �سهيونية ،وحتتاج
فيه اإىل متا�سك جبهتها الداخلية ،وا�ستمرار �سمودها خلف جي�سها
الوطني البا�سل!
مه ًال اأيها ال�سادة ،لقد دفع �سعبنا اأغلى ما لديه للدفاع عن �سيادة
بــالده ،ووحدتها ،يف مواجهة الإرهابين وداعميهم ،ويقف اليوم خلف
جي�سه الوطني ل�ستعادة �سيادة بالده ،وو�سع نقطة النهاية لأزمته التي
اأرهقته ،فما بالكم ت�سعون اأمامه عرة ..اإثر عرة؟!
اإن ا�ستمرار ال�سمود ال�سوري ،اأيها ال�سادة ،مرهون بتلبية م�سالح
املواطنن ال�سورين الأ�سا�سية ،وتاأمن املواد واخلدمات ال�سرورية التي
حتفزهم وت�ساعدهم على بذل املزيد من اأجل �سيادة بالدهم.
هل و�سلت الر�سالة؟!

رئي�ص التحرير

وحدات اجلي�ص تدخل مدينة
تتمة املن�سور �ص1
الغربية من �سورية وخا�سة فوق حمافظة اإدلب ،و�سيتم التعامل مع اأي
طران يخرتق جمالنا اجلوي على اأنه طران معا ٍد يجب اإ�سقاطه ومنعه
من حتقيق اأهدافه العدوانية.
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ال�شينمائية العربية والإقليمية.
اأخرج عدد ًا من الأفالم ال�شينمائية منها فيلم (الرحال) ،وفيلم
(الطحالب) ،و(ح�شيبة) ،وعدد ًا من الأفالم الوثائقية والق�شرية.

ó`«¡°û∏d AGõY á`ª«N
…ô```````````ÑdG π`````````°ü«a

التعزية يف حماة :الثالثاء والأربعاء  3و  4اآذار .2020
ويف دم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق :اخلمي�ص واجلمعة  5و  6اآذار .2020

دعوة

تقيم رابطة الن�ساء ال�سوريات
ال مبنا�سبة الثامن من اآذار
حف ً
(يوم املراأة العاملي).
وذلك يوم االأحد الواقع يف الثامن من اآذار
ال�ساعة اخلام�سة م�ساءً.
يف املركز الثقايف العربي يف دم�سق � اأبو رمانة

ي�سرّنا ح�سوركم.

¯ IQÉjõH óMƒŸG …Qƒ°ùdG »Yƒ«°ûdG Üõë∏d Iôjõ÷G áª¶æe øe óah ΩÉb
‘ á∏àÙG á«cÒeC’G äÉHÉHódG ¬HÉL …òdG …ÈdG π°ü«a ó«¡°ûdG AGõY áª«N
á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG á˘˘°SÉ˘˘FQ ƒ˘˘°†Y (ó˘˘eÉ◊G º˘˘«˘ gGô˘˘HEG) ¥É˘˘aô˘˘dG ó˘˘aƒ˘˘dG º˘˘°V PEG ,ƒ˘˘ª˘ Y á˘˘Hô˘˘ N
AÉ°†YCG (»LÉM ô°ùNh ≈°Sƒe »bÉÑdGóÑYh ≈°SƒŸG óªMCG) ¥ÉaôdGh ,ájõcôŸG
ádƒ£ÑH ¬«a OÉ°TCG áª∏c óeÉ◊G º«gGôHEG ≥«aôdG ≈≤dCG ó≤a ,á«≤£æŸG áæé∏dG
¿CÉH ¬àª∏c ‘ QÉ°TCGh ,»cÒeC’G πàëª∏d áehÉ≤e ádÉ°SQ ∫hCG ¬Lh …òdG ó«¡°ûdG
»g áMOÉµdG ÒgÉª÷G ¿CG π«dO Gògh πàÙG Qhôe ¢†aQ §«°ùÑdG πeÉ©dG Gòg
,á˘˘¡˘ L ø˘˘e »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG OÉ˘˘°üà˘˘b’G …ƒ˘˘≤˘ j …ò˘˘dG É˘˘¡˘ LÉ˘˘à˘ fEG ÈY ø˘˘Wƒ˘˘dG ¿ƒ˘˘°üJ ø˘˘e
∂dP ¿CÉH ócCGh ,iôNCG á¡L øe º¡FÉæHCGh º¡°ùØfCÉH Úë°†e ¬æY ¿ƒ©aGójh
äÉ©ÑJ øe ÊÉ©Jh âfÉY »àdG á≤Ñ£dG √ò¡d »°TÉ©ŸG ™°VƒdG Ú°ù– Ö∏£àj
IóMƒdG Úà“ IQhô°V ≈∏Y ócCGh ,Ühô◊Gh áeRC’G QÉŒ âéàfCG »àdG áeRC’G
á«fóŸG
ájQƒ°S
AÉæHh ∫ÓàM’G
AÉ¡fE
G øe á«æWƒdG
ájOó©àdGبعد
á«WGô≤ÁódGجل ــدار،
املعلقة على ا
ال�شاعة
ـرت اإىل
πLCوGنـظـ
قلتها
.ÚjQƒ°ùdG
,á«fÉª∏©dG
ـرب ال ـثــواين ب ـقــادر عـلــى احلــركــة.
πµdيـعــد ع ـقـ
ájQƒ°Sومل
�شمتت
اأن

اأمي
قد تغادرين الليلة

اغـتـ�ـشـبــت اب ـت ـ� ـشــامــة م ـ ـرّة ون ـه ـ� ـشــت ب ـبــطء ب ـعــد اأن قـ ـرّرت
ا�شتبدال البطارية لأعيد اإليها تكتكتها ،يعني لأعيدها اإىل
احلياة.
دون ق�شد مني �شقط نظري على التقومي املعلّق بجانب
ال�شاعة ،فقراأت على الورقة :العا�شر من �شباط.
قـبــل خم�شني عــام ـ ًا بــالـتـمــام وال ـك ـمــال �شهقت �شهقة
¯ AGó©°S AÉcô°T ¿ƒµ∏Á …òdG ¢UÉî°TC’G ¿CG ¤EG IójóL á°SGQO Ò°ûJ
ال فـيـهــا ،كـمــا روت يل
احل ـيــاة الأوىل ،بـعــد اأن ت ـاأخــرت قـلـيـ ً
.±ôÿÉH áHÉ°UE’G øe Gòg º¡«ªëj ÉÃQ ,áë°U ÌcCG IÉ«M ¿ƒ°û«©j Ú∏FÉØàeh
والدتي.
Iô¶æH ™àªàj ∂jô°T ™e º¡JÉ«M ¿ƒ°†≤j øjòdG OGôaC’G ¿EG ¿ƒãMÉÑdG ∫ƒ≤jh
يومذاك خافت اأمــي كثرياً ،قبل اأن تفقد وعيها لدقائق
™e ‘ô©ŸG QƒgóàdGh ±ôÿGh ôÁÉgõdG ¢VôŸ πbCG ôWÉﬂ º¡jód á∏FÉØàe
وهي تكابد اأوجاع املخا�ص.
§‰ ôjƒ£J ‘ óYÉ°ùj ób πFÉØàŸG ∂jô°ûdG ¿CG ¿ƒãMÉÑdG ó≤à©jh .ôª©dG Ωó≤J
فـ ـجـ ـاأةً ا�ـشـتـيـقـظــت ،وب ـ ــداأت تـلـطــم وج ـه ـهــا ع ـلــى حظها
ΩÉ¶f ∫hÉæJ πãe Ió«Øe äÉ°SQÉ‡ ≈∏Y ™«é°ûàdG ∫ÓN øe áë°U ÌcCG IÉ«M
البائ�ص ،فمولودها الــذي حملته ت�شعة اأ�شهر مــات حلظة
ولدته.
لكن العجوز التي اأ�شرفت على ولدتها اأخرتها باأن ما
يجري ل يخرج عن نطاق املاألوف ،وكي ت�شع حدّ ًا ملخاوف
ـدىل ،وهكذا �شهقت
ي وجعلتني اأتـ ّ
اأمــي اأم�شكتني من قدمَ ّ
�شهقتي الأوىل وبداأت بالبكاء ،فيما كانت اأمي ترفع يديها
ابتها ًل و�شكر ًا هلل.
عدت ورمقت اأمي املري�شة ،اأح�ش�شت باأن املوت يحيط
بها من كل جانب.
حت�ش�شت
ّ
اق ــرب ــت م ـن ـهــا ،ق ـ ّب ـلــت وج ـه ـهــا املـ ـتـ ـعـ ـرّق..
برودته ..اأم�شكت يدها وقبّلتها ،ثم رفعتها وم�شحت بها
وجهي فيما ازداد التنف�ص ب�شكل وا�شح.
�شديقي الذي بقي اإىل جانبي طيلة حمنتي اأخرين اأن
ما يجري ل ينذر اإل ب�شي ٍء واحد .قالها وخرج لأم ٍر ما.
اأمــي امل�شتلقية اأ�شناها املر�ص ،ومل تعد تقوى على
ال�شتمرار يف احلياة.
وكلما ازداد التنف�ص زاد خــويف وقلقي ،مع اأنني اأعلم
متام ًا اأنها تلفظ �شويعات حياتها الأخرية.
العا�شر من �شباط من كل عام ،حت�شر يل عائلتي قالب
احللوى وت�شتعدّ ل�شتقبايل فيما ي�شمّ ى عيد امليالد.
اأ�شندت راأ�شي على �شجرة التني اأمــام املنزل ،وكـرّرت
يف نف�شي ما قلته يف ال�شباح( :اأمي قد تغادرين الليلة!).
هل �شيحدث ذلك حقّ اً؟ يا اإلهي! ويف يوم ميالدي؟! اأمي
تعذّ بت كثري ًا و�شارفت على املوت يف ذاك ال�شباح البارد،
عندما ولدتني ،وهــا هــي ذي الـيــوم تكابد �شكرات املــوت!
خفت
ُ
قلت ذلــك ونظرت اإىل بــاب الغرفة حيث ترقد اأمــي..
اأكر ..متنّيت لو يتوقف الزمن كعقارب ال�شاعة ،ولكن دون
فائدة.

مع ظهور املزيد من احلــالت
يف اأوربــ ــا ،والرتـ ـف ــاع الـ�ـشــريــع يف
الإ�ـ ـش ــاب ــات يف ك ــوري ــا اجلـنــوبـيــة
وال ـ� ـشــرق الأو� ـ ـشـ ــط ،ي ـحــذر بع�ص
علماء الفريو�شات من اأن فريو�ص
 ،19-Covidو�شل الآن اإىل مرحلة
(اجلائحة).
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن ت ـف ـ� ـشــي
فــريو�ــص (كــورونــا) اجلــديــد ،الــذي
انطلق من ال�شني يف اأواخــر العام
املا�شي ،اإىل  29دولة حتى الآن،
ومل�ص كل قارات الأر�ص با�شتثناء
اأمريكا اجلنوبية والقارة القطبية
اجلنوبية ،مل تعلن منظمة ال�شحة
الـ ـعـــاملـ ـيـــة حـ ـتـــى الآن فـــريو�ـــص
 ،19-Covidاعـتـبــاره (جــائـحــة)،
بـيـنـمــا يــدعــو ال ـعــديــد مــن الـعـلـمــاء
اإىل ال�ـشـتـعــداد للتعامل مــع هذه
احلالة يف القريب العاجل.
ما هي اجلائحة؟
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يف حــالت املر�ص التي قد تكون
الذين اأ�شيبوا يف ال�شني ثم عادوا
فريدة بالن�شبة لبلد اأو جمتمع ما.
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الل ـتــزام بـهــا ،عـلــى غ ــرار مــا حــدث
مــع فــريو�ــص ال ـ� ـشــار�ــص ،الـ ــذي مت
حتـــديـــده يف ع ـ ــام  ،2003اإذ مل
يـقــع اإعــالنــه جــائـحــة ،عـلــى الــرغــم
مــن انـتـ�ـشــاره يف  26دولـ ــة .ووقــع
احتواء انت�شاره ب�شرعة ،ومل تتاأثر
�شوى قلة من الدول ب�شكل كبري،
مبا يف ذلــك ال�شني وهونغ كونغ
وتايوان و�شنغافورة وكندا.
واأو�ـ ـشـ ـح ــت م ــاك ــالو اأن اإع ــالن
منظمة ال�شحة العاملية فريو�ص
(ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا) اجلـ ـ ــديـ ـ ــد ج ــائـ ـح ــة،
�شيكون مبثابة دفع اإىل اأخذ الأمر
بـجــديــة وع ــدم جتــاهــل الأعــرا�ــص،
واحل ـ� ـشــول ع ـلــى املــ ــوارد املــالـيــة
ال ــالزم ــة ل ـل ـم ـ� ـشــاعــدة يف الـتـعــامــل
وال�شيطرة عليها.
ولكن اإذا كان اإعالن الفريو�ص
مبثابة جائحة مثري ًا للذعر حول
العامل ،فاإن هذا قد يهزم الغر�ص
مــن حمــاولــة زيـ ــادة الــوعــي ب�شاأن
الفريو�ص.
مــا الــذي يعنيه اإعــالن منظمة
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واإيطاليا و�شنغافورة.
وقــالــت مــديــرة ق�شم الأمــرا�ــص
امل ـ ـعـ ــديـ ــة وامل ـ ـنـ ــاعـ ــة يف م ـع ـهــد
مينزي�ص ال�شحي يف كوينزلند،
الــروفـيـ�ـشــورة نــايـجــل ماكميالن،
اإن ـ ــه م ــن املـ ـه ــم اأن نـ ــرى ت ـقــاريــر
اإع ــالمـ ـي ــة ت ـبــالــغ يف اإث ـ ـ ــارة معنى
اجلــائ ـحــة ،م ـ� ـشــرية( :ل نــرغــب يف
حتفيز الــذعــر بتخزين ال ـغــذاء اأو
ال ــوق ــود ،ل ـكــن اجلــائ ـحــة �شتعني
اأن حـظــر الـ�ـشـفــر لــن ي ـكــون مفيد ًا
اأو م ـن ـط ـق ـي ـاً ،و�ـشـيـنـبــه الـ�ـشـلـطــات
ال ـ� ـش ـح ـيــة اإىل اأنـ ـه ــا حتـ ـت ــاج اإىل
ال�شتعداد للمرحلة التالية ،وهذا
ي�شمل اإعــداد م�شت�شفياتنا لتدفّ ق
كـ ـب ــري م ـ ــن املـ ــر� ـ ـشـ ــى ،وتـ ـخ ــزي ــن
م ـ� ـشــادات ل ـل ـفــريو� ـشــات ،وتــوعـيــة
اجل ـ ـم ـ ـهـ ــور بـ ـ ـاأن ـ ــه عـ ـن ــدم ــا ي ـحــني
الــوقــت� ،شيحتاجون اإىل التفكري
يف اأ�ـشـيــاء مـثــل الـبـقــاء يف املـنــزل
يف ح ـ ـ ــال املـ ـ ــر�ـ ـ ــص ،والن ـ ـ ـعـ ـ ــزال
الج ـت ـمــاعــي ،وجت ـ ّنــب التجمعات
الكبرية وما اإىل ذلك).
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– ت�سكيل جلنة ل�سياغة م�سروع ثقايف وطني.
imadnaddaf@hotmail.com
– ت�سكيل جلان توا�سل ومتابعة مع اجلهات االإعالمية
والثقافية االأخ��رى تهدف اإىل و�سع اأ�س�ض لن�سر ثقافة وطنية
)(Iójó÷G §°ShCG ¥ô°ûdG áHGƒH ™bƒe ™e øeGõàdÉH ájhGõdG √òg äô°ûof
تنويرية ،وتي�سري ال�سبل لرتويجها.
– االإع��داد لربنامج تلفزيوين ،واآخ��ر اإذاع��ي ،يكون و�سيلة
متطورة للتفاعل الثقايف باأدوات جديدة.
– تنظيم اأن�سطة عربية تبادلية لنقل وجهة نظر املثقف
ال�سوري اإىل االأجواء الثقافية االأخرى.
– اإقامة زي��ارات متبادلة للكتاب العرب ل�سورية ،وزيارات
كتاب �سوريني اإىل البلدان العربية.
– �سد الثغرة املالية يف االحت ��اد ،و�سحب الب�ساط من
حتت الرديء مما ين�سر.

∞°TÉæª∏d øµÁ ∞«c
?πJÉb ô£N ¤EG ∫ƒëàJ ¿CG

imadnaddaf@hotmail.com
(ن�شرت هذه الزاوية بالتزامن مع موقع بوابة ال�شرق الأو�شط اجلديدة)

كيف ت�ؤثر ال�جبات
ال�شريعة يف ج�شم الإن�شان؟

ك�شفت �شوزي باريل ،خبرية
ـرية،
¿Cي ـ˘ ˘fـة˘ ˘àال ـ
ـرالـ ـ
¯ـذeي˘ـ ˘ـة˘øالأ�ـ
ال ـت ـغـ
� ـ˘ش ـ˘ºهـCGó˘˘ Ñ˘ ˘e
©˘ ˘∏
÷Gـش«ـ˘ ˘˘G ó
عند
عما
إن�شان˘‘ ø
ج�شم ˘Ñاµل˘µ˘d ,Iô
يف˘ e ø˘˘°S
يجري‘
á˘˘cQÉ˘˘°ûŸG
با�شتمرار.
ال�شريعة
 IÉ«◊Gال
تناول
πÑ≤J
’ á«°üî°T
أكالتAÉ«°TC
G ∑Éæg
احلديث
وت�شري
إىل˘ ا© ˘أن∏˘˘≥ É˘˘¡˘ æ˘ e
اخلبرية˘Éاà˘ j
˘e á˘˘°UÉ˘˘ N
,∫hGó˘˘ à˘ ˘dG
áØ°ûæeـر
¿Eـ ـم ــرغ ـ
AGÈÿGلـ ـGه
∫ƒ≤jhـ ـنــ ــاول ا
 .áaÉ¶ædÉHـ ـ ــول تـ
ي ـ ـ ـ ــدور ح
املقلي
املقلية
والبطاطا
والدجاج‘ É¡fCG ’E
G ,IQÉ°V ÒZ
hóÑJ ób
ΩÉª◊G
ملن
˘¿ƒـا اأ �˘eـ˘µشـ˘àـواأ¶ ا˘áخHـتـيــار
ـزا˘J،لأµن ـهـ
˘Gƒبـbيـ
والـ
˘º«˘KGô÷É
˘™تـó˘b
dG
ـد
حــي ويــريـ
¿Cـام �ـشـ
ط ـGعـ
,á∏JÉ≤dGـنــاول
يــريــد ت
ÉjÒàµÑdG
¢û«©J
øµÁh
التخل�ص
الزائدhCG ΩÉjCG hCG .
الوزنäÉYÉ°S
من™°†Ñd
∞°TÉæŸG
‘
ـوي
حتـ˘Øـ ـ˘Éت ـ ـ
ـل (
ـاري ـ ـ ـ
ـول˘,ôب ـ ـ ـ
 ˘ à˘ ˘Mو
É˘˘¡˘ X
˘ ˘à˘ ˘M
˘G ÖÑ
˘ °ùH
˘≈تـ ـ’ـ ـTCق°ـ˘ ـ˘ ـ¡ ˘
ن�شبة
IOÉŸGـة عـلـ
Ö°ùMشــريـعـ
ـولت الـ�ـ
املـ ـاأك ـ
»àdGـىâ©æ°U
áHƒWôdÉH
ـرات
ـون ˘Jوا¨ل ـ� ـ
˘ Gòا˘jلـ ـ©˘ـدæهـ ـ
˘gـن
eع˘ـæـا˘ل ـ¡˘يـ˘,Éـةhمــ
˘«Òش ـgعـ˘Iô˘e É
˘» ¿CG
ـدرات
´ƒÑ°SCـ ـGي ـ ـ
ك ـGـ’ـرب ـ ــوهـ
πbCلـ ـ ـ
ـة وا
IóMGhـراريـ ـ
احلـ ـ ـ ـ
º¡e ôeC
‘
≈∏Yـ ـ’G
kGócCل ـ ـøe
¿ƒµJـرàe
ـح.
واÉملـ ـ ـ
 �¿Cـ ـش ـ ـكـ ـ
ÖéjhواGل ـ ـ
.ájÉ¨∏dـنـ ـع ــة
املـ ـ�ـ ـشـ
≈∏Y
ìƒàØe
ـة
óYÉ°ùjي ـعـ
ـولت ال ـ� ـشــر
¿ÉµÃاأك ـ ـ
É¡≤«∏©Jـوي املـ ـ ـ
وحتـ ـتــ
,º«KGô÷G
ـا،
ôKÉµJـ� ـشــري ـهـ
øeلـ ـت ــي ن
óë∏dعــا ا
 �,É¡aÉØLـش ـيــو
الأكـ ـ ــر
ـرار˘°يـ˘∞
حلæـ˘˘TÉ
˘ ¿ƒاŸG
ـة
¿Cشـ˘ Jعـ˘µـرات
∂dPلـ�Gـ
˘øلــى ا
Ghق’Cــر˘ gيـ˘ºبـ ًا˘ eعـ
تـ
هـ ™e
É¡àcQÉ°ûe
ΩóYh
áàëH
ـون
�ـشـكــر والــد
ـالح والـ
á«°üî°Tلأمـ ـ
وكـمـيــة ا
خـ˘∂jô
ـم ˘ ˘ ˘ ˘ ˘
˘ ˘°T
ملـT
Gا…C
ـالل
�∂dPـشـ
ÉÃــة‘لـلـجـ
˘,¢üîـالزم
�ـ˘°ش˘ـ ˘ ˘ب˘ـ˘ ˘عــة ال ـ
يومني)óMCG hCG ∂à∏FÉY øe Oôa …CG hC.
G ∂JÉ«M
.∂FÉbó°UCشـ ـي ــف اخل ـ ـبـ ــرية حمـ ـ ــذرة،
 Gوتـ ـ�ـ ـ
˘,∫Éمـeـة˘˘õ˘˘ cô˘˘ e ø
ـاول˘ fا˘Éلأ˘ Z
˘∫ƒنـÉ˘˘ jO
وعــواJhق˘ـ ˘≤ ˘
الدهنية
ط ـع ـ
ـب ت ـ
áÑWô˘dG ∞˘°TÉ˘æŸG) Doctor 4 U:

بانتظام وخالل فرة طويلة تكون
وتنتهي
الوزن
تبد
á˘˘ ˘æ˘ ˘ °VÉ◊G
بزيادة« ˘ ˘á˘˘ ˘Ä
˘gاأ ˘˘» ˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG
�شيئةá˘˘ ˘Ä،
˘ ˘ aGó˘˘ ˘ dG
الدموية،
القلب”والأوعية
باأمرا�ص
kGQGôe É¡eGóîà°SG
GPEGh ,º«KGôé∏d
ـواع
ـ
ـ
ن
ا
أ
ـص
ـ
�
ـ
ع
ـ
ب
إىل
ا
ـري
ـ
ك
ـ
ش
ـ
�
ـ
ل
ا
وم ــن
,ÚØ∏àﬂ ¢UÉî°TCG πÑb øe kGQGôµJh
ال�شرطان∞˘˘é˘ à˘ d á˘˘°Uô˘˘Ø˘ dG É˘˘¡˘ ˘d ìÉ˘.
˘ à˘ ˘J ’ ó˘˘ ≤˘ ˘a
.(ƒªædÉHيف
ÉjÒàµÑ∏dلــى اأن ــه
خل ـبــرية عـ
Éeكــد ا
“ÉeÉو,kت ـوؤ
íª°ùj
ـل  �Gـشـ
ـة ˘ ˘ ˘ ˘ق˘ـ˘ ˘بــل
(احل ـGhق ـي ـ
ـزداد
ÈcCـيء ي ـ
±hÉıG
˘âëكGـ¿C
قـ˘ ˘ ˘ ˘
°VhC
ـاغ
والـ ـ
عـ ـ« ˘ ˘ـدة
ـط ع
ا˘ Jل˘ـ˘�
ـد ˘˘Éمـ ـá˘˘ ˘ H
˘ °UE
˘’G á
مل˘Éـ ـ˘ ˘ ˘f
ـى˘ ا˘ ˘ ˘µ
‘ـ ـ EGل ـ˘ ˘ e
غ˘ـ˘ø
˘ µـ ˘ ˘ش ـ˘ ˘ª
ـرات
ب�شبب ك
ـون˘G áوا˘dلـ≤�˘ƒـشdـ˘ƒعـ,á˘«˘f
هـ«˘µ
ـرة’اTEلـ°ـد˘˘jô
˘ÒàـG É˘j
µ˘Ñ˘ dÉ˘˘H
ـدرات
 É¡Hـ ــرب ـ ــو
والـ ـ ـك
ـراريـ ـ ـ ــة
احل
øµÁهـGـ ـ¿Cي ـ ـ¿ƒµj
ºª°ùàdG
∂dPـ ـ ـGـ¿C
لها
Oó¡Jـواد
ـذه املـ ـ ـ
ـات .و
Ò£NشkGـ ـك ــريـ
والــ�ــ
IÉ«◊G
É¡fCه ـ ـób
G áLQód
تا
اجل�شمó˘˘ b É˘˘ ¡˘ ˘fCG É˘˘ ª.
يف˘«˘ ˘˘ ˘c ,á˘˘ æ
�شيء˘©˘ ˘e
أثري ˘˘±hô
‘ ˘X
تناول
لالهتمام
ÖÑ°ùJوامل ـثــري
بعدá«dƒÑdG
∂dÉ°ùŸG
‘ äÉHÉ¡àdG
ـالت ال ـ� ـشــري ـعــة،
ـن الأكـ ـ ـ ـ ـ
πãeـبـ ــة مـ ـ
وج ـ
.áfÉãŸG
ÜÉ¡àdG
˘äGQƒ
˘ ˘ ˘ ˘ µŸG
ال�شخ�صihó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y
ي�شعر ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘˘Èà
Jh
من
أ�شرع
باجلوع ا
,ôNBG kÉ«≤«≤M
ماkÉ°†jC
G ájOƒ≤æ©dG
بتناول
kGô£Nيرغب
يجعله
املعتاد،
¤EG ∞°TÉæŸG
∫É≤àf’G
É¡æµÁ
PEG
الغنية
øeلأكالت
هذه ا
أكر من
كمية ا
وال�شكر)´ƒf …C’ ¢Vô©J.
GPEG …ô°ûÑdG
º°ù÷G
بالدهون
√ò˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ g …OD
للخبريةƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘J ،
ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ bh ,ìhô÷G
م�شكلة
هناك
ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ eووفق ًا
˘IÒ£
ارتفاع ihó˘˘Y
وهي¤EG kÉ˘ °†jC
˘G É˘˘jÒà
خـ˘µ˘ Ñ
Gاأ˘ ˘d
ـالح
ن�شبة اNلأ˘مـ
ـرى،
˘á˘jOƒ
ـذاæ˘©˘d
˘G äGQƒ
˘ ºـ ـ ـ ـµŸG
˘H ±ô
˘J
ـاع
الر˘≤تـ ـفــ
ـالت .ه ـ ـ
ـذه ا˘SÉلأ°ك
يف©˘ ه ـ ـ
�شغط ˘ °ا«˘لـ˘∏Ú
م�شتوى ˘ù«˘˘ã˘ «˘ ª
تغري≤˘˘∏˘ d á˘˘ehÉ
ي�شبب˘«˘˘ŸG á
Ñ˘ gò˘˘ dG
ـدم
الدمويةäGOÉ°†ŸG .
≈∏Y á«°ü©dGh
)(MRSAل,أوعية
ومرونة ا
.ájƒ«◊G

e-mail:annourscs@gmail.com

áYÉÑ£∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG :áYÉÑ£dG

