
 
 

 

 

 

 *افتتاحیة*

 لماذا الحزب الشیوعي السوري(المكتب السیاسي)؟..

– السوریة االجتماعیة البنیة في كامن اتجاه عن أول1924 یوم28تشرین السوري الشیوعي الحزب والدة                 َعبَّرت
عام الروسیة أكتوبر ثورة نشوب فیها ساهم قد الوالدة على التحریض عملیة كانت عام1964)وإن الحزبان                اللبنانیة(انفصل
هذا دون والسودان.من وسوریا العراق في القویة أحزابها العربیة،وخاصة الشیوعیة الحركة على ماینطبق               1917،وهو
من شیوعیة أحزاب أربعة أفرزت 3نیسان1972التي مابعد انشقاقات رغم قویة تستمر أن السوریة الشیوعیة للحركة                 ماكان

 رحم حزب1924.

القومیة القضیة أهمیة إدراك عدم للسوفیات،2- أمراض:1-التبعیة أربعة  من مساره خالل السوري الشیوعي الحزب                عانى
لینین االقتصادیة-االجتماعیة-الثقافیة،كمافعل بخصائصها المحلیة البیئة ماركسي،مع التفاعل،كاتجاه         العربیة،3-عدم
في السبب هي للسوفیات التبعیة الزراعیة.كانت المسألة أهمیة إدراك مینه،4-عدم وهوشي تونغ وماوتسي               وغرامشي
العربیة- الثالث:القومیة القضایا لهذه تلمسه بسبب اجتماعیًا ونما البعث حزب صعد األخرى،بینما الثالثة               األمراض
هذه مع تفاعلت التي السیاسیة الحركات بأن الحدیث العربي التاریخ في المالحظ الزراعیة.كان المسألة المحلیة-                 الخصائص
االتجاهات العربیة،بینما التربة في األقوى كانت التي أواحداها(اإلسالمیون)هي وعبدالناصر) الثالث(البعث            القضایا
وقسطنطین الحصري ساطع عند العلمانیة بطبعتها العربیة والقومیة والماركسیة اللیبرالیة ذلك،مثل تفعل لم التي                السیاسیة

 زریق ،كانت أضعف تأثیرًا وفعالیة في المجتمعات العربیة.

یرى الترك ریاض للحزب األول األمین عند جدید اتجاه یوم9نیسان2003نشأ األمیركي المحتل بید بغداد سقوط                 بتأثیر

1 
 



 
 

الخالف بنشوب داخلي)،متشجعًا تغییر إحداث أجل من بالخارج (االستعانة نحو العراقیة المعارضة بتجربة               االقتداء
هذا بغداد.تطور سقوط من أسابیع ثالثة بعد لدمشق باول كولن األمیركي الخارجیة وزیر زیارة منذ                 األمیركي-السوري
جریدة مع مقابلة الصفر)في إلى الصفر تحت من العراق نقلوا األمریكان االستعماري: الصفر (نظریة طرح إلى                  عنده
أن"هناك یطرح األمیركیة،بدأ المتحدة الوالیات ،وسرًا وكندا ألوروبة زیارته من عاد             "النهار"یوم28أیلول2003.عندما
أول2003التخلي كانون منذ جدید"طارحًا وبثوب جدید سیاسي ببرنامج نالقیها أن وعلینا دمشق على ستهب غربیة                 ریاح
الشعب)28 ل(حزب التأسیسي المؤتمر انعقاد عام2004وحتى بدایة منذ الخالف الحزب.بدأ اسم وتغییر الماركسیة              عن
على الحفاظ أم داخلي تغییر أجل من بالخارج استعانة لیبرالیة؟...2- أم ماركسیة نقطتین:1-               نیسان-30نیسان2005حول
عن بالخارج)و(التخلي ب(االستعانة قالوا (الوطنیة)و(الدیمقراطیة)؟...من حدي بین یربط الذي الدیمقراطي الوطني             الخط
من بالخارج االستعانة ورفض الدیمقراطي الوطني ب(الخط متمسكًا ظل الشعب)،ومن (حزب مؤتمر إلى               الماركسیة)ذهبوا
فیه أعلن 2005كونفرانس  یوم20أیار انعقد حیث الزور دیر إلى بالماركسیة)ذهب داخلي)و(التمسك تغییر إحداث               أجل
تأسیسي مؤتمر هو الشعب حزب مؤتمر وأن له قیادة انتخاب السیاسي)مع السوري(المكتب الشیوعي الحزب                استمرار
في تكریسه تم ما وهو للحزب سادسًا مؤتمرًا السیاسي)ولیس الشیوعي(المكتب الحزب غادروا من قبل من جدید                  لحزب
سیاسي: فكري- لخط مالمح ورسم للحزب قیادة أول2007انتخب یوم25تشرین انعقد دمشق في للحزب ثاني                كونفرانس
الدیمقراطیة واستجالب بالوطنیة المدرع االستبداد ویرفض الحدین بین یربط دیمقراطي وطني خط - بالماركسیة                التمسك

 عبر دبابات األجنبي- االتجاه للتحالفات من أجل تعویم دور الحزب السیاسي .

أجواء وسط بالغة ولوبصعوبة نفسه السیاسي)على السوري(المكتب الشیوعي الحزب حافظ ونصف سنة عشرة أحد                خالل
الماركسي-تیم)/20نیسان2007 الیسار (تجمع تشكیل في رئیسیة مساهمة للحزب الكثیرین:كان من والتشكیك العداء             من
دمشق"،ثم و"إعالن السلطة خطي بین ثالث ثاني2008-تموز2010)،كخط الدیمقراطي)/كانون الثالث:الوطني           /و(الخط
من كثیرة حاالت وسط معارض ماركسي خط عن اإلعالن (تیم)أرید خالل الوطنیة)/25حزیران2011/.من التنسیق               (هیئة
الوطني الثالث للسلطة.عبر(الخط موالیة شیوعیة أحزاب الجدیدة)ووسط باتجاه(اللیبرالیة ماركسیتهم عن الماركسیین             تخلي
المتدرع السلطة استبداد خط عن مفترق خط وجود تثبیت أخرى،أرید االشتراكي)و(تیم)وقوى (االتحاد )،بین               الدیمقراطي
یراد التنسیق)كان بالخارج).عبر(هیئة عبر(االستعانة الدیمقراطیة استجالب یرید "إعالندمشق"الذي خط وعن            بالوطنیة
والمعارضة)ومع السلطة (عنفي سلمي)ضد بالخارج)و(خط االستعانة (نزعة ضد دیمقراطي) وطني ب(خط             االستمرار
الثالث،أثبت المحطات هذه في كبیر دور السیاسي) السوري(المكتب الشیوعي للحزب السوریة).كان لألزمة التسویة               (خط
التنظیمي ضعفه تتجاوز سیاسیة أدوار لعب على القدرة السوریة،ویملك السیاسیة الساحة في مهمًا رقمًا مازال أنه خالله                   من
الشعب)أوإلى (حزب إلى الحزب  أعضاء من الكثیرین ذهاب بعد الكثیرون كماتوقع ویغرق ویزول یختفي لم                 وتتخطاه،وانه

 (البیت).

دروس واستخالص مراجعة إلى حاجة هناك السوري الشیوعي الحزب عمر من الزمان من القرن مایقارب وبعد                  اآلن
الدروس واستخالص المراجعة لهذه السوفیتیة.یمكن التجربة وأولها بمافیها العالمیة أیضًا وإنما السوریة فقط لیس                التجربة

 أن تتمثل في التالي:

لبنیة1. معرفي تحلیلي منهج السیاسة في هي ومحكمةاإلغالق.بل جاهزة عقیدة لیست             الماركسیة
سیاسي وبرنامج سیاسیة رؤیة إلى المنهج هذا عبر للوصول معینین وزمان مكان في               اقتصادیة-اجتماعیة-ثقافیة

 خاص بحزب هو ماركسي في المنهج التحلیلي وشیوعي في التنظیم .
ببرنامجه 2. یعترف من كل الحزب في عضوًا الحزب:(یعتبر لعضویة ثالث شروط هناك اللینیني التنظیم                حسب

المنظمة في للعضویة موازیة الفردیة الصلة الحزبیة)وتعتبر المنظمات إحدى في شخصیًا ویشترك مادیًا               ویؤیده
 الحزبیة.هذا یعني بأن الماركسیة في السیاسة ال تشترط (العقیدة) .

النظام3. تجاه دینیة أوغیر دینیة معتقدات من مایراه یعتقد أن في السیاسة في المنخرط الماركسي                 حریة
بناء الماركسیة لمایعتقده،لتكون وفقًا – أوالیمارس – وطقوس شعائر من مایراه یمارس وأن               الكوني-الطبیعي
عقیدة عن مفصولة الماركسیة  تكون سیاسي،وبحیث ثقافي- اقتصادي-اجتماعي- إطار في محصورة ذلك              على
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 الماركسیین عبر عملیة  فصل بین تخومي(العقیدة)و(السیاسة)داخل الحزب الشیوعي الماركسي.

وشیوعي المنهج ماركسي الشیوعي منهجه:الحزب خالل من بل أهدافه خالل سیاسیة،من فكریة الیتحدد،كهویة               الحزب
المعرفي منهجه من یأتي الحزب اسم التنظیمیة. النظرة 1919-1943)في :الكومنترن الثالثة األممیة لتصنیف               (وفقًا

 التحلیلي ومن نظرته التنظیمیة .

عام1976،كما منذ المعارض الماركسي الیسار لمقعد الرئیسي المالئ السیاسي)هو السوري(المكتب الشیوعي الحزب              كان

كما یفصلهما وال والوطنیة الدیمقراطیة 1978بین منذ یزاوج الذي الدیمقراطي الوطني الخط لمقعد الماركسي الممثل                 كان

 فعل من اتجهوا إلى خط

منذ1972لمزاوجة األهم العربیة التجربة السیاسي)هي السوري(المكتب الشیوعي الحزب تجربة بالخارج).كانت            (االستعانة

 الماركسیة وتبیئتها عربیًا.

خط ترجیح إلى الوطنیة) التنسیق (هیئة في وجوده عبر السوري الشیوعي الحزب عام2011یسعى السوریة األزمة بدء                  منذ

لتكون مهامه تربیع إلى الحزب یسعى االستراتیجي المدى جنیف1.على لبیان وفقًا سیاسي انتقال عبر                التسویة

هي القادمة المرحلة بل اشتراكیًا أفقًا لیس المنظور األفق أن الحزب اجتماعیة-تحدیثیة).یرى              (وطنیة-دیمقراطیة-اقتصادیة

 مرحلة رأسمالیة وعلى الحزب الشیوعي تحدید مهامه المرحلیة وفقًا لذلك في المدى القصیر والمتوسط.

هادیة: قراءة أولیة لفیة والجِّ  اإلسالمیة، السَّ

Shadi Hamid 

Rashid Dar 

Friday, July 15, 2016 

ساخنة المسلمین، حول "Dhaka "دكا إلى "Nice "نیس من الشنیعة األخیرة الهجمات بعد السیاسیة الخطابات                 أصبحت

و "اإلسالمیة كلمات باتت األهمیة. شدیدة مصطلحاتنا، تعریف مسألة األقل- یجعل-على الذي األمر بالخالفیة،                ومفرطة

في موجزًا هنا نقدم شاملة، لیست القائمة هذه أن ندرك ذلك ومع األحیان. أغلب في سویة تتكوم و ُتطرح السلفیة" و                       الجهادیة

حیاتنا، في الرئیسیة العناوین على تهیمن التي و أحیانًا، مربك بینها التمییز یبدو الثالثة، المعاصرة الحركات هذه بین                    التَّمییز

  ومن المحتمل أن تهیمن علیها لبعض الوقت في المستقبل.

 اإلسالمیة:

أن اإلسالمیة الجماعات اعتقاد معانیها، أوسع في هي و المعتقد. و السلوك من واسع طیف كظاهرة، اإلسالمیة                   تتضمن

لیقولها أشیاء اإلسالم لدى أنه اإلسالمیون یشعر العامة. الحیاة في مركزیًا دورًا تلعب أن یجب اإلسالمیة القیم أو                    الشریعة

ألنفسهم ولیس الناس، من لغیرهم ینبغي كیف و القانون، تطبیق ینبغي وكیف تجر، أن للسیاسة فیها ینبغي التي الكیفیة                     حول

  فقط، أن یتصرفوا من الناحیة األخالقیة.

جامعة في المؤرخ یؤكد كما اإلسالمیون، یاسي. السِّ االنتماء و الفعل لتأكید واعیًا عمًال هو ربما، إسالمیًا، تصبح أو تكون                     أن

یفسر وهذا اإلسالمي." تراثهم خارج سیاستهم لتفسیر جهدهم قصارى "یبذلون Michael Cook كوك مایكل                برینستون

الحداثة قبل ما عصر في اإلسالم أشبَع منه. ُمنَتْج ولكنها الحداثة، على فعل رد مجرد لیس اإلسالم لماذا منه، جزء في                       أیضًا،

مع ُیقال، لم و القول، عن غني ولعله شامل. بشكل األخالقیة و القانونیة و الدینیة الثقافة وفَّر و العامة، الحیاة جوانب                       كل

  ظهور الحداثة للمرة األولى، أصبح اإلسالم مشروع سیاسي واضح.

الحساسیات تخجل بدایة، سیاسي؟ برنامج أو أخرى أیدیولوجیا أي نعامل أن نود كما اإلسالمیین نعامل ال لماذا                   ولكن
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اإلسالمیین غایة ذلك، ومع الفردیة، الحریة على القیود وضع من خوفًا دین، ألي متمیزة مكانة تكریس من الحدیثة                    اللیبرالیة

ِقَیم تعزیز حول إسالمیة جماعة كل تتصرف كیف اإلسالمیة. للعقیدة متمیِّز سیاسي و اجتماعي دور عن للدفاع الدعوة                    هي

  اإلسالم، في حین تختلف اإلسالمیة و على نطاق واسع من جماعة إلى أخرى، طبقًا للظروف المحیطة.

كلتا تتضمن المقولة تلك أن أیضا االّتساع هذا یعني ولكن اإلسالمیة. اإلندفاعة اللتقاط یكفي بما واسعًا أعاله التعریف                    ُیعتبر

األسباب أحد (وهو المعتدل الّتونسي النهضة وحزب اإلرهاب و العنف یستخدم الذي اإلسالمیة الدولة تنظیم مثل                  الجماعتین

من مهمة هي لماذا اإلسالمیة بالتجربة التَّنوع هذا ح یوضِّ النِّطاق) هذا خارج رًا مؤخَّ نفسه لیضع النهضة حزب دفع                    الذي

اإلسالمیین حاز اإلسالمیین. بین بعنایة التمییز إلى مضى وقت أي من أهمیة أكثر وربما القومي، األمن نظر                   وجهة

  المتطرفین على أكبر قدر من االهتمام، في حین أن الغالبیة العظمى من اإلسالمیین في الواقع غیر عنیفین.

 االتجاه اإلسالمي الُمعتدل :

جماعة من مستوحاة وحركات المسلمین اإلخوان جماعة من األول المقام في المعتدل اإلسالمي التیار جماعات                 تتألف

قبول أي للثورة) التاریخي المفهوم (تحاشي ج التَّدرُّ هي المسلمین اإلخوان لجماعة الممیزة الّسمات من المسلمین.                 اإلخوان

المعتدلین، اإلسالمیین یصر العلمانیة. الدولة ذلك في بما القائمة، الدولة هیاكل ضمن للعمل االستعداد و البرلمانیة                  السیاسة

  وذلك على عكس الخیال الشعبي، على عدم العودة إلى الجزیرة العربیة في القرن السابع.

 المشروع األساسي لتیار اإلسالم المعتدل، إذا كان باإلمكان تلخیصه في جملة واحدة، هو التَّوفیق بین الشریعة اإلسالمیة التي

رق، وربما عبر الطرق األكثر أهمیة،  تنتمي لما قبل الحداثة مع الدولة القومیة الحدیثة. حصلت الدولة عبر العدید من الطُّ

فقة. عملیة بناء الدولة الحدیثة، والبیئة العالمیة التي تركِّز على الدولة المركزیة قد سهَّلت تلك  على النِّهایة األفضل للصَّ

 العملیة ، والتي لها تأثیر علماني على

ال أنه لدرجة الدینیة، اندفاعاتهم و طموحاتهم من للحد اإلسالمیین على القضیة تلك تضغط االجتماعیة. و السیاسیة                   النُّظم

األغلبیة ذات المجتمعات داخل التَّوتُّر من كبیرة درجة إدخال و الحداثة، قبل ما الماضي في بمشروعهم التَّفكیر حتى                    یمكن

  المسلمة التي ال تزال و لحٍد كبیر دینیة و محافظة.

واسع، نطاق على و اإلجابة تلك تختلف بالضبط؟ أجله من یقاتلون الذي وما اإلسالمیین؟ مستقبل یبدو كیف علیه، بناًء                     و

 وتعتمد على أي نوع من اإلسالمیین تتحدث.

لفیة:  السَّ

من الصالحة األجیال في و مبكر وقت في الُمعاش المثال في ُوِجَد حقیقیة و أصالة األكثر اإلسالم أن فكرة هي                      السلفیة

أنهم على بالعموم السلفیین ُیوَصف المكان. و الزمان في محمد للنبي األقرب كانوا الذین َلف، السَّ باسم المعروفة و                    المسلمین،

في نظرائهم عن قهم ُیفرِّ األمر وهذا "رسالتها"، ب أیضًا لكن و الشریعة ب"روح" فقط یؤمنون ال المتشددین"                   "المحافظین

اللباس ارتداء مثل األوائل، المسلمین عند محددة عادات تقلید لمحاوالتهم الیوم العربي بالعالم السلفیین ُیعَرف المعتدل.                  التیار

(بواسطة النبي مثل أسنانهم وتنظیف للكاحل) فقط یصل وطولها بهم الخاصة الجالبیب (ارتداء محمد النبي طریقة                  بنفس

واك).  عود طبیعي لتنظیف األسنان یدعى (السِّ

الوعظ من "األهدأ" النَّهج لون یفضِّ الذین المعتدلین، اإلسالمیین من السیاسة في للمشاركة میًال أقل هم عام بشكل السلفیین                    و

وجه على مصر و الكویت (في لفیین السَّ بعض شارك قد و الدولة. سلطات مع المواجهة تجنُّب و الدیني، التَّعلیم                     و

أجل من غط الضَّ على التَّركیز إلى تمیل أنها من الرغم على السیاسیة، األحزاب تشكیل وحتى االنتخابات                  الخصوص)في

  سیاسات محددة ُتبنى على أسس شرعیة بدًال من بناء أحزاب جماهیریة ضخمة تسعى للسلطة التنفیذیة.

 الجهادیة:

الجماعي االلتزام من بدًال المسلمین جمیع عاتق على عین فرض هي دینیًا) ة ُمقرَّ (حرب الجهاد أن فكرة من ة ُمسَتمدَّ                     الجهادیة
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قادرون وهم الحداثة. قبل ما عصر في علیه األمر كان كما كفایة)، (فرض اإلسالمي للمجتمع الشرعیین الممثلین یتبنَّاه                    الذي

غیاب حال في و المبرر. العنف أجل من السلطة تقود ال و شرعیین، غیر الیوم المسلمین الزعماء أن بحجة ذلك فعل                       على

مع الوضع هذا من النقیض على للجهاد. ینصرف أن جسدیًا قادر مسلم كل على یجب عندئٍذ یقولون، كما السلطة، هذه                      مثل

  الحرب العالمیة األولى، عندما باع القیصر نفسه،الكالم المعسول للخلیفة العثماني من أجل إعالن الجهاد ضد الحلفاء.

استخدام و الُعنف تتناول التي القرآنیة اآلیات بأن ون ُیِقرُّ اإلسالمي الدین علماء من العظمى الغالبیة فإن ذلك، على                    وعالوة

أم مبررة الحروب تلك كانت إذا فیما النَّظر هو الدین رجال دور أن و الظروف، من محددة بمجموعة ذلك ربط تم قد                        القوة،

الجماعات تهدف للحرب، الكالسیكیة القواعد ومن السیاق من الجهادیون تحرر الجهاد. فقه هو هذا ُتَشن. أن یجب كیف و                     ال،

كانت. وسیلة بأي و كانوا أینما جماعي، بشكل العدو محاربة و الّنهوض على إخوانهم لتحریض عمومًا الحدیثة                   الجهادیة

لفیین المحافظین، ولكن حتى الصوفیین أیضًا.   الهوتیًا، یشترك المسلمون بمذاهبهم المختلفة  في الجهاد- ولیس فقط السَّ

لفیة الجهادیة:   السَّ

لف للسَّ العسكریة المآثر على التَّأكید إلى الجهادیون السلفیون یمیل لفیة. بالسَّ االلتزام مع تقترن التي للجهادیة النَّهج هو                   هذا

ب الجهادیة الجماعات معظم تصنیف الیوم یمكننا إلهیة. بأوامر عنفهم ربط أجل من ذلك و المسلمین) من األولى                    (األجیال

نهجهم أن الجهادیون السلفیون یعتبرون و "داعش". اإلسالمیة الدولة تنظیم و القاعدة تنظیم ذلك في بما الجهادیة"                   "السلفیة

منهم المقاتلین غیر ذلك في بما اآلخرین، المسلمین ضد عنفهم یبررون ما غالبًا و اإلسالمي، للنهج الحصري الممثل                    هو

ضدهم العنف على یطفون وبذلك ین، مرتدِّ ویعتبرونهم الجماعة، و الملة من إخراجهم أو للتَّكفیر، اللجوء خالل من                   وذلك

  نوع من األوامر اإللهیة.

اثني من أكثر مدى على اإلسالمي للشرع المتنِّوع التَّطویرات كبیر حٍد إلى و اإلسالمیة" الدولة "تنظیم مثل جماعات                    تتجاهل

جزئیة في تقیِّدهم الشریعة هذه تبدو عندما مبادئها یتجاهلون بینما لمشروعهم، مبرر لتقدیم الشریعة في منغمسین قرنًا،                   عشر

و اإلسالمیة..داعش" "الدولة ترفض القدیمة. التقالید بإتِّباع أنفسهم بإلزام السلفیین مع السلفیین الجهادیین یتشارك و                 ما.

نظرهم وجهة من األصالة تكمن و "االبتكارات"، ب المليء اإلسالمیة للعلوم ع المتنوِّ و الغني التراث إتِّباع و تقلید                    أمثالها

  فیما یعتبرونه "التكلیف اإلسالمي األصلي." ویعتبرون أن التَّقلید هو قوة محافظة أساسًا. وما عدا ذلك كل شيء ممكن.

جمیع في ینفرون المسلمین تجعل قد سیاسات إلتباع المطاف نهایة في السیاسیون یتجه قد الخطاب، و اللغة نتقن ال كنا                      إذا

(السیاسي ریعة" الشَّ "حظر ل تدعو التي الغریبة الفكرة مثل المغلوط التفكیر على مثال وهناك العالم). سكان (ربع العالم                    أحاء

إذا بالشریعة.) یؤمن من ترحیل ویتم "اختبار" إلى األمریكیین المسلمین كل ُیخِضع أن یرید حیث نیوتغینغریتش،                  الجمهوري

األساسیة بالفروق أنفسهم تثقیف فعلیهم المسلمین، و باإلسالم یتعلق بما الة فعَّ سیاسات بصیاغة مهتمین السیاسة ُصنَّاع                  كان

  بین الفرق اإلسالمیة.

 

 ترجمة هیئة التحریر

 

  األسطورة والخرافة والنزوع األسطوري         
حقیقة وفي بالكذب، یوحي طابعًا األسطورة تعبیر یحمل ما وكثیرًا والخرافة، األسطورة مفهومي بین الخلط یتم ما                   كثیرًا

الداللیة الوظیفة یؤدي أحدهما أصبح التعبیر صح أن _شعبویًا_ ولكن المصطلحین، ِكال بین ما _ماهوي_ تمایز هناك                   األمر

الوقت في ویكون العلماء جمیع یقبله لألسطورة ودقیق محدد أكادیمي تعریف إیجاد صعوبة هو بله الطین یزید وما                    لألخر،

النصوص أنواع لكل محدد تعریف إیجاد جدًا الصعب من إنه ذلك على وّضف االختصاص، أصحاب غیر متناول في                    نفسه

تمییزه على یساعدنا خاص باسم یدعوه ولم غیره، من األسطوري النص تمییز على یعملوا لم أنفسهم فهم القدماء، تركها                     التي
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 بوضوح بین ركام ما تركوه لنا من حكایا و أناشید وصلوات وما إلیها.

  لذلك یتوجب علینا دراسة المفهوم من حیث مضامینه و وظیفة ذاك المضمون

بعبارة التكوین، زمن البدائي، الزمن في جرى حدثًا تروي مقدسًا، تاریخًا یروي ما هي لها تعریف أوسع في األسطورة                     إن

أن إال خیالي، زمن في تجري األسطورة أحداث أن ومع الوجود، إلى ما حقیقة جاءت كیف األسطورة لنا تروي                     أخرى

لدى صحتها على الدلیل الخلق فأسطورة ، التاریخیة للروایات المضامین من فیها للمؤمن بالنسبة وحقیقة صدقًا أكثر                   أحداثها

بالنسبة حقائق إلى دومًا یرجع ألنه حقیقي هو وبالتالي مقدس، تاریخ األسطورة أن أي الخلق، وجود هو بابلي                    رجل

 للمصدقین له، وهنا بالتأكید ال نقصد التاریخ كمفهوم فلسفي أي تاریخ الفعالة البشریة وإنما تقصد األحداث الماضیة ال أكثر.

یكون أن قبل األولّي التكوین زمن في حدث ما تروي التي القصصي السرد مبادئ تحكمها األسطورة فإن الشكل حیث من                      أما

وبذلك البدایة و الخلق على معظمها تركز المصریة أو الفینیقیة أو السومریة األساطیر أن المثال سبیل على فنرى شيء                     أي

بالنسبة األسطورة تكون الشكل بهذا البشري، بالكائن یحیط ما وكل الوجود تؤنسن الحال بطبیعة وهي للوجود أسباب                   تعطي

األسطورة فإن وهكذا فیه وما للوجود إنسانویة روابط وخلق التكوینات عبثیة عن بعیدًا الواقع لفهم محاولة البشري                   للجنس

اآللهة وأنصاف اآللهة وتلعب نشأت وكیف عملها لتفسیر الطبیعة على البشریة للمفاهیم إسقاط أنها على البعض یصفها                   كما

 الدور الرئیسي فیها وإن ظهر اإلنسان فیها یكون ظهوره ثانوي.

عمیقة لحاجات تستجیب الحال بطبیعة وهي طبیعي وراء ما أصل والطبیعة اإلنسان و للعالم أن على األسطورة لنا                    وتكشف

ذات مقدسة حكایة هي تعریفها محاوالت أحد في فاألسطورة االجتماعي المستوى على أوامر و وواجبات أخالقیة                  وتطلعات

 معاني ومضمون عمیق یشف عن معاني ذات صله بالوجود والكون وحیاة اإلنسان .

عین أي ولكن باألسطورة شبهًا التقلیدیة الحكایا أنواع أقرب التي الخرافة على نظرة سنلقي الدقة وجه على الفصل یتم                     ولكي

وتجري والتهویالت بالمبالغات وتمتلئ اإلدهاش عنصر على تقوم الخرافة ف بینهما الفروق تتبدى أن تلبث ال                  فاحصة

والعفاریت الجن مثل متنوعة ماورائیة كائنات مع عالقاتها وتتشابك طبیعي والماوراء الطبیعي بین مخلوطة                أحداثها

في شأنهم هو كما سامیة كآلهة ولیس المتفوقون بالبشر أشبه یظهرون ولكنهم الخرافة مسرح اآللهة یدخل وقد                   واألرواح

بهالة محاطة كاألسطورة لیست فالخرافة القداسة، معیار هو والخرافات األساطیر بین الفروقات في واألهم ،                 األسطورة

روایتها بصدق أنتجتها التي الثقافة أهل یؤمن ُمقدسة حكایة فاألسطورة وكلي جمعي وتصدیق إیمان إلى تؤدي التي                   القداسة

وهي تصدیقها على ُمجبر أحد ولیس تروى قصة فهي تماما، ذلك عكس على فهي الخرافة أما یتزعزع، ال بها                     وإیمانهم

 التحمل رسالة سرمدیة خالة لبني البشر مثل األسطورة.

آلهة أنصاف خلق على األمثل من الكثیر فنرى الحداثة بعد ما عالم في حتى أسطوریًا نزوعًا دومًا للبشر إن بالذكر                      والجدیر

العصریة الحیاة جفاف عن تعوضهم صغیرة عزاءات لهم لتقدم البشر بعض ینتجها القداسة، هالة بهم تحیط أشخاص                   و

التي الشخصیات هذه مثل خلق إلى الجماهیر نزوع على مثال خیر الروك نجوم في ولنا فیها، بعضهم عن األفراد                     وغربة

لیشیر جمعي هوس من الروك صاالت في یالحظ ما إن ، ولي أو قدیس أو شعبي إله بأي جدیرة القداسة من هالة بها                         تحیط

ذات عن وتصدر ، ونشوه وتأثیر فعل من الدینیة للعبادات ما تتمتع ولكنها الشكل حیث من دنیویة عبادات نشوء إلى                      فعًال

الجماهیر یجعل ما وهذا النزوع، هذا إلرضاء األساطیر هذه وتخلق البشریة، النفس في المتأصلة األسطوریة                 النوازع

ما غالبًا الذي الحدیث اإلنسان ف الجماهیر، توجیه أجل من دقیق بشكل مصممه حدیثة أساطیر براثن في الوقوع في                     عرضة

التي األساطیر لكل ظهره یضیر إذ وهو األساطیر، صانع القدیم البدائي اإلنسان ذاك سلیل هو بعلمانیتهوعقالنیته،                  یفتخر

النزوع ذاك ترضي قد عابرة، قصص و ُمزیفة بأساطیر استبدالها على یعمل إنما اإلیحاء، على مقدره كل له بالنسبة                     فقدت

 األسطوري لدیه.

الشمولیة األنظمة صعود إبان وخصوصًا السیاسة، مجاالت في تتبدى األسطوري للنزوع السلبیة الجوانب أخطر                إن

االستفادة على مفكروها یعمل األنظمة، هذه صعود إلى قادت التي التغییر ومنعطفات االضطراب، فترات فخالل                 والفاشیة:

المشاعر تأجیج شأنها من اإلعالم، إلى تضخ أساطیر فبركة على فیعمدون عقالني غیر كنزوع األسطوري النزوع                  من

شحنة ذات ُمصطلحات وینتجون السحري وطابعها اللغة من االستفادة إلى هؤالء ویعتمد المنطقیة، األحكام                ومصادرة
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1933 عام منذ السیاسي العالم بدأ لقد كاسیرر: أرنست األلماني الفیلسوف یقول الموضوع هذا یخص وبما هائلة،                   عاطفیة

حدثت قد الحقیقیة التسلیح إعادة فإن أحد، الحظه قد یكن لم وإن دولیًا، انفجارها احتمال و ألمانیا تسلیح إعادة من بالقلق                       یشعر

قرأت إني ولو اللغة، مهمة في تغییر إحداث هي بها القیام الضرورة اقتضت خطوة وأول األساطیر، إحیاء إعادة تم                     عندما

صك تم فقد األلمانیة اللغة فقهم على قادر غیر أنني أرى فإني الوقت، ذلك ُنشرت التي األلمانیة الكتب من كتابًا األیام                       هذه

الكلمات في معینة تأثیرات إحداث بذلك ویقصد جدیدة معاٍن على للداللة ُتستخدم القدیمة الكلمات وأصبحت بل جدیدة                   كلمات

نتیجة ذات التعبیرات هذه تكون ولكي شعوریًا الُمفعمة الكلمات بإنتاج فقط لیست والبراعة معینة انفعاالت لتحریك                  الجدیدة

 یتوجب إضافة طقوس جدیدة تتمیز بصرامتها ورتابتها كالطقوس التي نراها في المجتمعات البدائیة.

باألسطوریة مثًال النازیة العقیدة سمینا أننا إلى هنا التنویه ویجب إیجابي، تأثیر ذات عجلة بكلیته لیس األسطوري النزوع                    إذًا

 ولیست الخرافیة ألنها تتمتع بهالة هائلة من القداسة والتصدیق الكلي.

------------------------------------------------------------------------------------ 

                      الوطنیة و الصراع الطبقي في وجه الطائفیة

وتطورات لمتغیرات استجابة الرأسمالیة مع صراعها في العاملة الطبقة دیكتاتوریة فكرة عن الشیوعیة األحزاب تخلي                 رغم

التجربة لخوض وصوًال المجتمع قوى ع تنوُّ یستوعب استقطاب و مشاركة ألوسع المجال لتفسح مجتمعاتها، بنیة                 في

ظروف بحكم یوم، كل المحرومین و الفقراء تضاعف و الطبقیة الفوارق اتِّساع تعاني مازالت مجتمعاتنا فإن                  الدیمقراطیة،

و أضعاف لعدة العملة قیمة النخفاض إضافة المعونات، على العیش إلى بیوتهم، و ألعمالهم الناس فقدان و الدمار و                     الحرب

القرن بأموات استنجادًا العشرین القرن في فقراؤنا یصرخ حیث رائیة، الشِّ القوة في وضعف األسعار في جنون من تبعه                    ما

الهرم قاع في الناس أفقر فیه لیتصارع األجیال، راكمته ما یهدر نكوص و واقعنا في لألفق انسداد فأي الهجري.                     األول

الرأسمالیین و البورجوازیین من الهرم رأس مستغلي و أثریاء یدیره اإلنسان، و لألوطان مدمرًا صراعًا بعضهم ضد                   الطبقي

مفَقریه و الشعب أكثریة بین بقي الطَّ األفقي االنقسام إخفاء و الحقیقي الصراع لحرف شع الجَّ و الدَّجل لعبة یتقنون                    الذین

و مناطقیة، حتى و إثنیة و قومیة و دینیة من الشاقولیة اعة الخدَّ االنقسامات تفتعل و الهیمنة و الثروة تحتكر أقلیة                      المهمَّشین

 كلها صراعات ما قبل وطنیة و ال تمت للعصر و التقدم بصلة.

تأثیر و الصراع، بنیة تحدید أوًال هو الزجاجة، عنق من بمجتمعاتنا للخروج الملحة برامجنا و الوطني عملنا مهام یحدد ما                      إن

یستدعي ما هو و الحالیة العنف دورة في االجتماعیة و االقتصادیة البنیة إلیه آلت ما بتحلیل كما فیه الخارجیة                     التدخالت

األكثریة تمثل ألنها طبقیة مصلحة أساسها واسعة وطنیة قاعدة على جهودهم د یوحِّ و المتضررة الناس یجمع عما                   البحث

ما و حقها على تحصل ال هي و األعمال و المشاریع لكل منفذة و الخیرات لكل منتجة كانت التي و المتضررة، و                        المفقرة

و االقتصادیة التنمیة في الكبرى الوطنیة المهمات انجاز من المتعاقبة الحكومات تتمكن لم وحیث حقوقها. و حاجاتها                   یسد

التي العصبیة و العنف انجاز من تعفینا أن جدًا الممكن من كان التي الدیمقراطیة و بالتعددیة األخذ و الحداثة على                      االنفتاح

الوهمیة االنحرافات في لتوقعنا و المجتمع أطیاف لكل الواسعة المشاركة و السیاسي األفق انحباس عن الناتجة و إلیها                    وصلنا

وعدم ألزماتنا الطبقي بالتحلیل األخذ بأهمیة نرى كماركسیین فإننا الواقع هذا من انطالقًا و األموات! و باألعداء االستنجاد                    و

األغلبیة مصلحة هي وطنیة مآالت من انطالقًا رئیس كتناقض الشعب، فئات لمختلف التفقیر و االستغالل عن                  التعامي

مشاركة ألوسع وطني كخیار الدیمقراطي الطریق سالكین معها. یقف من و الرأسمالیة ل تدخُّ و بهیمنة المهددة و                   المنكوبة

في خسارة و التراجع في تزید و بوطنه اإلنسان صلة تمزق رجعیة بانقسامات الطاقات وهدر اإلقصاء و التَّفرد                    توقف

و الرأسمالیة تخدم وطنیة غیر لمصالح مجاني كوقود الجبهات طرفي على المفقرین من ضحایانا یتساقط حیث                  األرواح،

  االستعمار.

الطبقیة طبیعته و الصراع حقیقة إغفال عن النظر إلعادة مفتوحًا سؤاًال الیساریة و الماركسیة أحزابنا كل على نطرح                    لذلك

تعددیة دیمقراطیة إلى العاملة الطبقة دیكتاتوریة لفكرة فقط و تجاوزنا بعد العلمیة الماركسیة النظریة نهج و أسس أهم                    كأحد

 تسعى للتغییر عبر النضال السیاسي السلمي.

و بهویتها متَّهمة نفسها وجدت كبیرة شعبیة قطاعات مع عداء في العلمانیة مدَّعي أغلب ومعهم الیساریون ینزلق                   وكیف
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بإحیائهم أمًال لیس باألموات، االستنجاد سوى خیار لها كان فما االستعمار، و الرأسمالیة لوحوش كدریئة ومنصوبة                  ثقافتها

  بل هو یأسًا من األحیاء.

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 التیَّارات السیاسیة وبدایة الحراك/األزمة السوریة

السیاسة المتغیرات إیقاع على وذلك بینها- فیما تبادلت سیاسیة فكریة تیارات عّدة االستقالل قبل ما منذ سوریة على                    مرَّ

الماركسي والتیار البعثي و الناصري بشقیه العروبي التیار ,وهي والجذر المد فترة أخرى- أحیانًا واإلقلیمیة أحیانًا                  الدولیة

 والتیار اإلسالمي، والتیار اللیبرالي .

في حتى وال السیاسي المجال في ال إرث وال بصمة ال یترك ولم سوریا في كثیرًا ر یعمِّ فلم اللیبرالي للتیار بالنسبة                       أّما

البعثیین علیه وأكمل ،1948 فلسطین حرب في الفشل خلفیة على 1949 العام في العسكر علیه انقلب إذ الفكري،                    المستوى

العروبي القومي المد وضحیة أوًال نفسه ضحیة اللیبرالي الفكر كان الطویلة. الثبات حالة ذلك إثر لیدخل ،1963 العام                    في

اللیبرالي التیَّار استعاد وللمفارقة الغربي. االستعمار ضد العربي التَّحرر لحركة السوفییت دعم نتیجة كان الذي                 والماركسي

قارعة على أنفسهم ووجدوا موسكو انهیار عهم روَّ الذین الّتائبین الماركسیین األشخاص بعض ید على مزي الرَّ                 وجوده

السیاسي المشهد في سیاسي دور بممارسة رغبوا الذین الدمشقیین الصناعیین رموز بعض من وأیضًا تأثیر, بال                  الطریق

مجيء مع جدًا قصیرة لفترة استمر الذي دمشق بربیع ُعرف مما ُمستفیدین االقتصادي، المشهد في دورهم یوازي                   السوري

لیراهنوا ،2003 العام للعراق األمریكي الغزو بعد أكثر التیار هذا أنصار ز وتعزَّ .2000 العام في للحكم األسد بشار                    الرئیس

  على العامل الخارجي في إحداث التغییر في بنیة األنظمة الحاكمة.

فترة علینا یمّر ولم شمولي، دیكتاتوري نظام على انقالب نتیجة أو صناعیة ثورة نتیجة سوریا في اللیبرالي التیار ینشأ                     لم

1798 العام مصر على نابلیون حملة عبر بالغرب المباشر االحتكاك طریق عن إلینا وصلت بل أوروبا، غرار على                   تنویریة

الناشئة لدولته علمیة أسس لوضع منه سعیًا أوربا إلى بعد فیما باشا علي محمد مصر حاكم ابتعثها التي العلمیة البعثات                      وعبر

بدون اللیبرالیة جعل األمر وهذا العشرین، القرن بدایات في لمنطقتنا الغربي للمستعمر المباشر الحضور خالل من وأیضًا ,                  

النُّخب و االستعماریة، السیاسیة المنظومة خالل من الدولة حكمت التي السیاسیة النخب في محصورة ,فبقت اجتماعي                  حامل

في سوریا في الماركسي التیار انتشر كما انتشرت أو شعبي لتیار تتحول ولم المثقفة النُّخب وبعض والتجاریة                   الصناعیة

 الفترة الممتدة بین أربعینات وثمانینات القرن العشرین .

بفعل وذلك واإلسالمي العربي العالم في التَّغریب انتشار فترة -مع والعروبة الماركسیة شأن -شأنها اللیبرالیة وجود                  ترافَق

ما وهو العشرین، القرن عشرینات في كمال مصطفى ید على الحدیثة العلمانیة التركیة الدولة وبناء العثمانیة الخالفة                   سقوط

القومیة/األمة مفهوم تبلور وهنا الخالفة، زوال بعد األمة تجمع سیاسیة أشكال عن للبحث العربیة للنخب واسعًا المجال                   فتح

السیاسي لدوره اإلسالم استعادة عن للبحث قطب- -سّید أیضًا آخرین ودفع أوربا، شهدته الذي القومي بالنهوض                  متأثِّرین

لسوریا، ذلك بعد ولتنتقل البدایة في مصر في المسلمین اإلخوان حركة لتأسیس قاد ما وهو العربیة المنطقة في                    والحضاري

مع وتتصارع بعد فیما ستتعایش والتي لها، فكریًا مرجعًا اإلسالم من تتخذ سیاسیة جمعیات وجود عن بعیدة غیر كانت                     التي

في المعاصر والفكري السیاسي التاریخ من هامًا جزءًا الصراع هذا وسیشّكل طویلة، لسنوات والماركسي العروبي                 التیار

 المنطقة .

منذ الممتدة الفترة في سوریا في والفكري السیاسي النفوذ ساحة یتقاسمان الماركسي للتیار باإلضافة العروبي التیار                  كان

موافقة إثر الماركسي للتیار بالنسبة متقطعة جذر فترة قطعتها العشرین، القرن سبعینات أوائل وحتى األربعینات                 منتصف

إثر المد لحالة الماركسي التیار لیعود ،1948 العام فلسطین تقسیم قرار على السوري الشیوعي الحزب وبالتالي                  السوفییت

الذي اإلسالمي للتیار خجول وجود مع التیاران هذان انتعش .1956 العام مصر على الثالثي العدوان من السوفییت                   موقف

تعّج وقتها دمشق كانت إذ االجتماعي. المستوى في حتى یخسر كان أنه بل السیاسي المجال في یكسب ال فقط یكن لم أنه                        یبدو
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اللباس طریقة في التغریب حالة وانعكست والسیاسة. والفكر األدب في وحداثة ووجودیة ماركسیة من التَّغریب أشكال                  بكافة

 التي هي في النهایة انعكاسا ألفكار محددة.

والمعاصر الحدیث العرب تاریخ في فارقة عالمة ستشّكل 1967والتي العام هزیمة حتى المد حالة في العروبي التیار                   استمر

 وستكون بمثابة الزلزال الذي ستهز كل المفاهیم, وستكون الهزیمة حدث مفصلي في حیاة العروبیین .

التاریخ هذا كل بعد األخیر المالذ أصبح الذي اإلسالمي التیار ببروز تدریجیًا والبدء العروبي التیار النكفاء الهزیمة تلك                    أدَّت

 الطویل من النكبات والنَّكسات .

لحقت التي والهزیمة والتراجع الضعف حالة من مستفیدًا سوریا في السیاسیة الساحة على بالبروز اإلسالمي التیَّار                  بدأ

الهزیمة تلك ورغم , ولكن یات. الحرِّ و والّتنمیة الحقوق استعادة معركة في وفشله العروبي التیار بمشروعیة و                   بمشروع

في استمراره و وجوده استمرار خالل من سوریا في السیاسیة الساحة على وجوده على محافظًا بقي العروبي للتیار یة                    المدوِّ

1972 تأّسست التي التقدمیة الوطنیة الجبهة خالل من السلطة رأس على لقسمین:قسم العروبي التیار هذا لینقسم                 السلطة,

 وقسم في المعارضة من خالل التجمع الوطني الدیمقراطي الذي تأّسس 1979.

المزاج أن ,في 2011 آذار 18 في بدأت والتي الراهنة السوریة األزمة حتى وامتدت استمرت والتي الكبیرة، المشكلة                    تكمن

یمیل بدأ بل الماركسي، التیار أو المعارض ,أو الحاكم العروبي التیار صالح في ال 1967 هزیمة بعد یكن لم العام                      الشعبي

هذا من االستفادة محاوًال 1979 العام أحداث ر لیفجِّ األخیر استثمره الذي ,األمر ملحوظ وبشكل اإلسالمي التَّیار                  لصالح

لموازین الجماعة تقدیر أن والسلطة اإلخوان بین األزمة انفجار تلت التي القادمة الثالث السنوات أثبتت والتي الشعبي                   المزاج

هزیمة بعد لالعتراف الجماعة منّظري أبرز ى حوَّ سعید دعا ما وهو , خاطئًا كان السوري الشعب وطبیعة لمستوى أو                     القوى

ل الدیمقراطیة والجمهوریة."  اإلخوان في الصراع العسكري مع السلطة "یبدو أن الشعب السوري یفضِّ

یمكن وال للمجتمع، السیاسیة و االقتصادیة المنظومة في عمیقة تناقضات عن منطقتنا في الشیوعیة األحزاب تأسیس                  عبَّر

أحزاب تأسیس حول "الكومنترن" الثالثة: األممیة قرارات و ،1917 روسیا في أكتوبر ثورة لعبته الذي الكبیر الدور                   تجاهل

  شیوعیة في منطقتنا.

و العروبیین، عند الوفرة بذات نجده ال الذي األمر العقائدي، التَّشدد و التَّصلب جرعة في بزیادة الشیوعیة األحزاب                    امتازت

تّبیئة عملیة بدون مكان، و زمان لكل تصح مغلقة معرفیة منظومة إلى التفكیر في منهج من الماركسیة یحولون جعلهم ما                      هو

لهم مساعدًا عامًال لموسكو تبعیتهم ل شكَّ فقد ذلك، إلى إضافة مینه. وهوشي غرامشیوماوتسیتونغ ماركسیة غرار على                  لها
دة و العنف لواشنطن بعد زلزال 1990.   لینقلوا تبعیتهم ذاتها و بذات الشَّ

الحاضنة تراجع ومدى الشعبي المستوى على وضعه هشاشة مدى الثمانینات أخوان مع محنته بعد جّدي وبشكل النظام                   أدرك

االجتماعي الحامل هذا عن استعاض و الحكم، في الستمراره القوي األساس لت وشكَّ للحكم أوصلته التي                 االجتماعیة

اإلخوان تجاه لیس أكثر، د وتشدُّ الثمانینات، أحداث بعد للنظام، الوحید وربما الحامل ل ستشكِّ والتي األمنیة                 باألجهزة

مملكة سوریا دخلت وهكذا برّمته. السوري المجتمع وتجاه معارض حزبي أو سیاسي حراك أي تجاه بل وحسب،                   المسلمین

 الصمت والحسرة على ماض سیاسي كان فاعًال فیما مضى .

:البوطي- الصوفي الثنائي عبر وتّقویته سمي الرَّ اإلسالم مع للتَّحالف الّثمانینات في اإلخوان على انتصاره بعد النِّظام                  لجأ

متدیِّنة طبقة الطویلة سنواته عبر التَّحالف هذا أنتج السیاسي. اإلسالم مواجهة في دعوي و فقهي ثقل من یمثالن بما                     كفتارو

السیاسة هذه لیس ولكن، السوریة. السیاسیة الخارطة تشكیل في دورًا لیأخذ االجتماعي إسالمها لتحویل إمكانیة بدون                  مكبوتة

تغذیة على ساعدت بل فحسب، والفقهي الدعوي النطاق ضمن وحصره لإلسالم السیاسي المشروع لجم في أبدًا تنجح                   لم

تفعیل في األكبر األثر إیران، مع بالتعاون المتحدة الوالیات قبل من العراق لغزو كان الذي الجهادي، السلفي الدیني                    التیار

  الحالة الجهادیة في سوریا في المرحلة األولى من النمو الجهادي في سوریا.

،باإلضافة الرسمي اإلسالم مع السلطة تحالف خلقها التي والمكبوتة المتدیِّنة الطبقة تلك كانت الربیعالعربي مجيء                 مع
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بالتوازي (العلماني) النظام ورعاها افتتحها التي الشرعیة والثانویات المعاهد للمجتمع یصدرها كان التي السلفیین                لطوابیر

فیما والتحقت سمي الرَّ اإلسالم قادة وتركت األحداث واجهة لتتصدر متنور،جاهزة حزبي سیاسي عمل أي وسحق قمع                  مع

مئات لخروج 2011،باإلضافة أیار في الصادر العفو في صیدنایا سجن من علوش زهران السیاسي(خرج اإلسالم بقادة                  بعد

الوطنیة األحزاب كانت حین ,في األحداث واجهة إلى لعودتهم نادرة فرصة الربیع هذا في وجدوا الذین السلفیین)                   السجناء

لحظة عند ,وكانت الجمیع وأسكتت طالت التي االعتقال حمالت جراء الكامل التَّدمیر أصابها قد عقائدها اختالف                  على

من بتلزیم و إقلیمیة لدول كان والذي الكاسح، العفوي الحراك توجیه أو قیادة لجهة شيء أي تقدیم عن عاجزة                     االنفجار

 الوالیات المتحدة (تركیا والسعودیة) دور القائد والموجه لهذا الحراك.

سوریا في السیاسي اإلسالم قوى وسلوك التها وتحوُّ بانعطافاتها ومرورًا انطالقها لحظة من بدًء السوریة األحداث سیر                  أثبت

قد بینهما، وما جهادیة سلفیة إلى إخوان من تالوینه وبمختلف السیاسي اإلسالم أن والدولي اإلقلیمي المستوى في                   وحلفائها

1967.كما العام هزیمة عقب العروبي التیار واجهها التي واالنكفاء الجذر بحالة الشبیهة والجذر االنحسار مرحلة                 دخل

مع مواجهته في منتصرًا خروجه بعد الثمانیات طریقة على هو كما نفسه إنتاج إعادة عن النظام عجز عن األحداث                     أثبتت

ذاته یطرح الذي ,والسؤال الفشل في تساوت قد الذكر اآلنفة الثالث الفكریة / السیاسیة الّتیارات أن أیضًا وأثبتت                    اإلخوان.

 الیوم : ما العمل ؟

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 التعریف بالماركسیة

 

القرن سیاسات رسم في كبیرًا دورًا والحزبیة، المعرفیة منظومتها خالل من سیاسیًا خطًا أنتج فكري كتیار الماركسیة                   لعبت

ال ولعلَّنا والتاریخ. واألدب والفن االجتماع علم نحو لتعبره االقتصادي السیاسي البنیان تأثیراتها حدود وتجاوزت                 العشرین,

السوفییتي، االتحاد في الماركسیة التجربة لسقوط كان هنا من بامتیاز. ماركسیًا قرنًا كان العشرین القرن أن قلنا إذا                    نبالغ

عن النظر بغض هذا والمعرفي. والفكري السیاسي المشهد مجمل على إنما الدولیین، والسلم التوازن على لیس الكبیر،                   األثر

  التبعیة العمیاء لمعظم األحزاب الشیوعیة العربیة للسوفییت.

السوریة, السیاسیة الساحة على متضادة–موجودین سیاسیة مواقع ومن الماركسیة تالوینهم اختالف –وعلى الماركسیون               بقي

:الحزب مثل بالمعارضة وجودهم خالل من أو التقدمیة الوطنیة الجبهة خالل من بالحكم ومشاركتهم وجودهم خالل من                   إما

 الشیوعي السوري-المكتب السیاسي أو حزب العمل الشیوعي في سوریا وبعض الفصائل الماركسیة األخرى .

ضفة على وسنبقى الحدود نعبر أال هنا سنحاول بالمبادئ، الشرس ك التَّمسُّ و العقائدي، الجمود بین تفصل بسیطة حدود                    هناك

طاقاته إطالق و ف، التَّعسُّ و االستغالل من اإلنسان تحریر في األسمى وهدفها للماركسیة العظیمة بالمبادئ الشرس                  التَّمسك

  الخالقة.

 نحن هنا، منحازین تمامًا لإلنسان المظلوم و المضطهد و الفقیر والمسلوب، و منحازین للوطن في استعادة سیادته الوطنیة

 واستقالله بعد هذا الكم الهائل من التدخالت الدولیة و اإلقلیمیة.

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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 قسم الدراسات في الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي

 

 (1)بحث حول الدیموقراطیة :

 الدیمقراطیة كواحدة من أهم مسائل العصر  :

 - الدیمقراطیة كواحدة من أهم مسائل العصر, كیف یمكن تناول هذه المسألة و كیف نكون نظرة علمیة لها . هل نبدأ باالسم ؟

السلطة تعني التي و " كراتیا " كلمة و . الشعب عامة : تعني التي " دیموس " الیونانیة الكلمة من الدیمقراطیة كلمة                          تتكون

یكفي، ال االصطالحي و النظري .لكن السیاسیة السلطة فیه الشعب یمتلك نظام : العمومي و النظري المعنى .فیكون الحكم                     أو

الظهور حیث القدیمتین روما و الیونان الى نعود هل ؟ البدء ینبغي این فمن التاریخ، أي الممارسة میدان إلى الرجوع                      یجب

  األول لنظام سمي بالدیمقراطي ؟

. النافذة القرارات صنع و السیاسات اختیار و الحكومة شؤون في المباشرة بالمشاركة " ل"الجمیع سمحت دیمقراطیةأثینا                   ان

. العبید! مالك دیموقراطیة انها , الخصوصیة شدید نموذج أمام هنا فنحن العبید. ... و األطفال و النساء باستثناء                     الجمیع

و الدولة داخل السلطات فصل من مایحمله و الجمهوریة لمفهوم اسست حیث النموذج هذا في جدیدة خطوة روما                    فخطت

, العبید مالكي دیموقراطیة : نفسه االطار ضمن ذلك وكل , المنتخبین الموظفین خالل من التفویض بأسلوب المجتمع                    تمثیل

 حیث االحرار فقط هم من یتمتعون بالحقوق المدنیة و السیاسیة , و معیار الحریة طبعا هنا هو التملك(تملك العبید ) .

كبحت وثیقة هي التي " كارتا الماغنا " توقیع على جون الملك البالد نبالء فقداجبر عشر الثالث القرن بالنسبةالنكلترا                     إما

تضمنت كما , مقبل جمهوري نظام أي في رئیسي كعنصر التشریعیة الهیئة من اولي لشكل األسس ووضعت الملك                    حقوق

و احرار الرجال جمیع ان اكدت حیث , الدیموقراطیة تاریخ تطور في حاسمة المؤرخون یراها المبادئ من مجموعة                    الوثیقة

أي یسجن اال یجب " : الوثیقة نصت وقد , المدنیة الحقوق و الحریة لمفهوم مهدت و , القانون امام بالمساواة یتمتعوا ان                         یجب

نحرم او نبیع لن و . االرض بقانون أو أنداده عن صادر قانوني قضائي بحكم ...اال اخرى وسیلة بأیة یدمر او ... حر                         رجل

 او نؤخر الحق او العدالة ألي كان".

كانت ایضا لكن القانون. فوق – الملك حتى – احد جود و عدم فكرة قدمت انها " كارتا "الماغنا في ثوریة االكثر النقطة                         ان

انها .. ذكرها سبق التي المدنیة و السیاسیة بالحقوق المتمتعین وحدهم هم االرض! مالكي باألحرار تعني فهي .. حدودها                     لها

الدیموقراطیة یتجاوز للدیموقراطیة جدید شكل و جدید بنموذج بشرت و مهدت التي االرستقراطیة الطبقة                دیموقراطیة

راسه االول تشارلز الملك فیهال خسر التي االهلیة الحرب اندلعت حیث 1642 عام منذ االرهاصات بدأت .                   االرستقراطیة

 في مواجهة البرلمان .

 لكن هنا ینبغي التوقف و السؤال : ما الذي یمنح انكلترا هذه الریادة في تحقق و ازدهار الدیموقراطیة في التاریخ المعاصر ؟!

و االنكلیزیة الثورتین ان نجد الهولندیة الرأسمالیة للثورة فخالفا ." الرأسمالیة الثورة " مفهوم في تتوفر ان یمكن االجابة                     لعل

فقط فرنسا و انكلترا في الرأسمالیة الطبقة انتصار الى یرمزان ال انهما اذ , خاصة وعالمیة تاریخیة بأهمیة تتسمان                     الفرنسیة

 , بل و كذلك نادتا بنظام سیاسي و اجتماعي جدید ألوروبا باسرها و للعالم .

 و بالتالي و كما نرى علینا االستعانة في بحثنا بمیدان اخر من میادین الممارسة البشریة : االقتصاد او التاریخ االقتصادي.

تطور و نمو اشتداد انكلترا في لوحظ عشر السابع القرن من االول النصف و عشر السادس القرن من الثاني النصف                      ففي

مستوى تتطلب التي القطاعات في خاصة فاكتوري" المیني " یسمي ما و الصغیر البضاعي االنتاج و , الصناعیة                    الرأسمالیة

انتاج و , الحریر صناعات و المنجمي و التعدیني االنتاج في أي , المال راس توظیفات من كبیر قدر و اعلى                       تكنیكي

و مرات 8 الرصاص 1680و و 1560 بین الممتدة الفترة في مرة 14 الحجري الفحم استخراج ازداد فمثال                    األسلحة،

فیها كانت مرحلة في االنكلیزیة الصناعة حققتها عام مائة خالل استثنائیة قفزات ...وهذه مرات 3 الحدید و مرات 6                     النحاس
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  اوروبا تعاني من ثقل العالقات االقطاعیة و الصناعات الحرفیة القروسطیة .

و المحلیة االسواق اندماج یسر ما ) المدن و الریف بین مسبوق غیر رأسمالي تجاري تطور مع الصناعي النمو هذا                      تزامن

 تكوین سوق قومیة واحدة ) و بین انكلترا و بقیة القارة و العالم سواء عن طریق الحمالت التجاریة او االستعماریة .

و تجار الى " النبالء " تحول حیث للزراعة الرأسمالیة غزو مع تزامن الذي , الصناعي باالنقالب یعرف ما كان                      ثم

 صناعیین و تولى الرأسمال اجراء تغییرات جذریة في الزراعة كما في الصناعة سواء .

غیر بزیادات سمح ذلك كل , البخاریة واط الة استخدام ثم ,(1767) المائي النول و (1765) المیكانیكي المغزل                    اختراع

 مسبوقة في االنتاج المصنعي  و نمو المراكز الصناعیة و ازدیاد استخدام التقنیات الحدیثة في التصنیع .

, حدید الى تحویله و الصب الحدید لتنقیة العاكس ذو الفرن فاخترع , المعادن على الطلب ازدیاد اآلالت نمو ازدیاد استتبع                       و

بظهور ذلك كل وتكلل .1797 عام الى 1785 عام من الفترة في % 100 انكلترا في الحدید انتاج ازدیاد النتائج                      فكانت

ان بحیث السرعة من درجة الى نمت التي اآلالت صناعة و " الثقیلة الصناعات  " الیوم یسمى ما او المیكانیكیة                      االنشاءات

 البرلمان سمح بتصدیر اآلالت من انجلترا في العام 1824.

ازاحت قد االلیة الصناعة كانت عشر التاسع القرن من الخامس العقد في و البالد في حدیدیة سكة اول بنیت 1825 العام                       في

 نهائیا االنتاج الیدوي بحیث صارت انكلترا بحق " مشغل العالم " بوصفها البلد الصناعي ذو المرتبة االولى .

ازدهاراها؟ و الدیموقراطیة تحقق میدان في االنكلیزیة الریادة سبب ادراك الصورة خلفیة تناول بعد االن باإلمكان صار                   هل

".. انكلترا في السعة و الرحب على مكانتها تحتل فرنسا في االقامة من الممنوعة الحقیقة "ان 1734 عام في فولتیر                      كتب

مثل خطورة االكثر التنویر مجاالت في خاصة المتنورة و المتقدمة االنكلیزیة بالدیموقراطیة االقتداء الى الفرنسیین                 داعیا

اوروبا في لها مثیل ال االنكلیزیة الدیموقراطیة توفرها التي الحریات حیث االدبي االبداع و العلمي البحث و الدیني                    التسامح

  بل في العالم , منادیا بذلك الیوم " الذي سیعبر فیه العقل بحر المانش".

تحققها و ریادیتها استیعاب و االنكلیزیة الدیموقراطیة فهم یمكن االنكلیزي االقتصادي التطور و الصناعیة الثورة خلفیة                   على

, تامة صناعیة ثورة اول حصلت وفیها , زراعیة ثورة اول انطلقت فمنها , االوروبیة الثورات مهد فعال كانت انكلترا ان .                      

و الخلفیة هذه .فعلى البالد في راسخة بل ال ممكنة الدیموقراطیة جعلت تنویریة و سیاسیة و فكریة ثورة معها تزامن و                       تالها

بها مرت التي الصناعیة للثورة االجتماعیة "...النتائج لوك "جون و "نیوتن" و " بیكون " فهم یمكن فقط االطار هذا                      ضمن

ظهرت و , القوى مراكز تعددت و , القروسطي و الملكي االستبداد لممارسة امكانیة هناك یعد فلم , كبیرة كانت                      انكلترا

و دیموقراطیة جهات تو و افكار من تحمله ما مع االجتماعیة و السیاسیة الساحة على نفسها فارضة المدینیة الوسطى                     الطبقة

. االوروبیة الدول بقیة و فرنسا عكس على التحرر و بالتعددیة یتسم اجتماعیا سیاسیا مناخا انتج ذلك كل , تحرریة و                       لیبرالیة

و االدیان و المذاهب لتعددیة استثنائیا مسرحا انكلترا كانت البروتستانتیة بهیمنة یعتقد لما خالفا و مثال الدیني الصعید                    فعلى

مذاهب ثالث لدینا كان الصناعیة الثورة إثر اذ , ( مثال البروتستانت تصفیة تمت قد فرنسا (في الدیموقراطي و الحر                      تفاعلها

االلهي الحق و الملوك بعصمة ایمانه و البابا و لروما المخلص الكاثولیكي المذهب  : الدیني و السیاسي المسرح على                     رئیسیة

و الكنیسة حول االمة التفاف الى یدعو و االنكلیزیة القومیة الكنیسة یجسد الذي االنغلیكاني المذهب و . التنویر معاداة                     و

فهو الثالث المذهب اما . البروتستانتیة الى اقرب كان ان و البروتستانتیة و الكاثولیكیة بین وسط تسویة یمثل هو و ,                       الملك

كامل بشكل یهیمن لم المذاهب هذه من أیًا ان . الكامل بشكلها الدینیة الدیموقراطیة عن یعبر و یمثل البروتستانتی  الذي                     الكالفیني

و انكلترا في والدیموقراطي المدني االنقالب اسس ارست التي االنكلیزیة الثورة بفضل ذلك كل . االخرى المذاهب یحذف                    او

 جعلت منها فعال أعرق دیموقراطیة في العالم .

نظام في الجذري التغییر و العمل انتاجیة نمو و التقني التقدم الى یفضي الذي الصناعي لالنقالب الحتمیة النتائج هي                     تلك

  العالقات السیاسیة و االجتماعیة .

و التاریخي سیاقها ضمن وضعها و اعتباطیتها ال ادراك و , الدیموقراطیة ظهور فهم یمكن ال التاریخیة الخلفیة هذه                     بدون
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سیاق في بل , ذاتیة و إرادویة بطریقة او نظریا و اصطالحیا المفاهیم و االفكار تفسیر الیمكن اذ , الصحیح                      االجتماعي

االنسانیة نتیجةللممارسة و مرحلة و كصیرورة النظریة المقوالت فهم یمكن فقط طریقها عن . الفاعلة التاریخیة                  الممارسة

 العظیمة في االقتصاد و السیاسة و الفعل الثوري .

 (2) الدیموقراطیة كواحدة من أهم مسائل العصر:

القرن منذ االوربي, االستعماري الحكم نظام ظل في للرأسمالیة مبكر نشوء و بظهور االمریكیة المتحدة الوالیات                  تتمیز

رأسمالیة ثروات تكوین الفرنسیین و الهولندیین و االسبان و االنجلیز المستعمرون التجار استطاع حیث عشر                 السادس

البالغ و االمریكیة المتحدة الوالیات ألراضي االصلیین السكان و الحمر الهنود مع متكافئ الغیر التبادل جراء من                   ضخمة

 عددهم زهاء ملیوني نسمة في تلك المرحلة .

مستعمرة 13 فیها انشأت و تقریبا كلها الشمالیة أمریكا اراضي على استولت قد انجلترا كانت عشر الثامن القرن مستهل                     في

 انكلیزیة ، و ظلت أالسكا في الشمال في ید الروس الذین كانوا قد بدأوا ایضا باستصالحها.

یهدد خطرا فیها ترى صارت التي انجلترا بین و بینها المصالح و التناقضات تأزم الى للمستعمرات االقتصادي النمو                    أفضى

  هیمنتها التجاریة و االقتصادیة .

مستقلة رسامیل فیها تتشكل بدأت التي االمریكیة المستعمرات في الكبیرة و الواسعة الزراعة ازدهار و الصناعي التطور                   ان

و للخامات رخیصا مصدرا االمریكیة المستعمرات بإبقاء ورغبته االنجلیزي الرأسمال لمصالح مباشرا تهدیدا یعتبر صار ,                

حرب " ب تاریخیا یعرف ما فهم یمكن االقتصادي المشهد هذا خلفیة على . االنجلیزیة الصناعیة البضائع لتصریف                    سوقا

و الصناعي النمو تقیید انجلترا خاللها من حاولت التي االجراءات من مجموعة فبعد ." االمریكیة                 االستقالل

مصانع او العالیة االفران بناء من منعها و االمریكیة المستعمرات في الصناعات تقیید قوانین (مثل                 الرأسمالیاالمریكي

من المستعمرین بموجبه منع 1763 عام في انكلترا ملك اصدره الذي كالقرار الزراعة تقیید قوانین و , الحدید و                     الفوالذ

االرستقراطیة الى المیسسبي نهر حتى الممتدة االراضي كل منح وتم , اللغاني جبال سلسلة وراء الواقعة االرض قطع                    اشغال

"قانون و ... 1765 المستعمرات على المفروضة الضرائب زیادة قوانین هناك كان ثم .. ملكي قرار بموجب                   االنجلیزیة

االجراءات هذه على فعل كرد و البالد) على العسكریة الرقابة و االحتالل من نوع یفرض الذي 1766                   االسكان"

و القرارات من مجموعة رفض اعلن و 13 ال الشمالیة االمریكیة المستعمرات ممثلي مؤتمر نیویورك في انعقد                   االستعماریة

" بحادثة (مایسمى االضطرابات من مجموعة اثر على ثم المفروضة. الجدیدة الضرائب ضمنها من االنجلیزیة الملكیة                  القیود

التنكیل و القمع اعمال من سلسلة اثر و ( البریطانیة السلطات ضد مسلح ثوري عمل اول اعتبارها یمكن التي " بوسطن                       شاي

مؤتمر اول اجراء اقرت التي ,1774 عام مساتشوسیتس في ثوریة لجنة أول تأسست االنجلیزیة الحكومة بها قامت                   التي

الحقوق اعالن ب" الیوم یعرف ما اقر حیث 1774 ایلول فالدلفیا في عقد قد و المستعمرات جمیع عن 55مندوبا یضم                      قاري

) االستقالل سبیل في االمریكیة الثوریة الحرب اثرها على لتندلع انجلترا, مع التجارة بمقاطعة قرارا المؤتمر اتخذ و "                  

. (1783 – 1775  

تاریخ في الوثائق اهم من واحدا الیوم الى یعتبر الذي و , 1776 الشهیر االستقالل" اعالن " جفرسون یقر الثاني المؤتمر                       في

سلطة هي احدة و علیا سلطة امام للجمیع الواجبات و الحقوق مساواة عن ثوري اعالن من یتضمنه بما الحدیثة                     الدیموقراطیة

االستقالل لوثیقة الثانیة المیزة و . المواطنة : هي و اال الدیموقراطیة المجتمعات ركائز من ركیزة اهم بذلك مرسیا ,                      القانون

الرأسمالي و الصناعي النمو ظل في تبلورت التي المستقلة االمریكیة القومیة الهویة االبد الى و نهائیا رسخت انها                    االمریكیة

و مستقل شكل بناء في حقه و الثورة في حقه و الشعب سیادة الى االعالن اشار حیث الثوریة االستقالل حرب في تأكدت                        و

عن البحث حق و المبادرة و الحریة (قیم الجدیدة الوطنیة قیمهم على مبنیا جدیدا نظاما االمریكیون سیختاره الحكم من                     جدید

 السعادة ..)

الوالیات باستقالل انجلترا بموجبها اعترفت التي الصلح معاهدة على فرنسا) ) فرساي في التوقیع تم 1783 عام في                    وفعال

 المتحدة االمریكیة و احالت لها االراضي الممتدة حتى نهر المیسسبي .

قادت حیث , البشریة تاریخ في الثانیة الدیموقراطیة البرجوازیة بمثابةالثورة االمریكیة االستقالل حرب اعتبار                یمكن
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و . البالد على االنكلیز فرضها قد كان التي االستعماریة القیود و االقطاعیة العالقات ضد الثورة االمریكیة                   البرجوازیة

الصناعي و الرأسمالي النمو و االقتصاد دور وهي اال الجوهریة النقطة بنفس االنكلیزیة الثورة مع االمریكیة الثورة                   تشترك

  كمحرك و دافع اولي و رئیسي للدیموقراطیة و ثورتها .

الدینامیكا و المحركة القوة هو االمریكیة المستعمرات و البریطاني التاج بین الرأسمالیة االقتصادیة التناقضات مشهد                 ان

 الحاكمة لثاني ثورة دیموقراطیة في التاریخ المعاصر .

المجتمع تطور ظروف خلق في ثوریة و دیموقراطیة و تحرریة توجهات من تحمله بما و بقیمها الثورة هذه فتحت                     وقد

معیقات أي دون خارقة بمعاییر الزراعة و الصناعة تطورت حیث الزخم و القوة و السرعة من بمزید االمریكي                    الرأسمالي

 و كوابح .

القضایا من الكثیر بقیت فقد , االولى المرة منذ الدیموقراطي التحویل مسائل كافة حل تستطع لم االمریكیة الثورة ان                     اال

ثوریة ابعادا الوقت مع تأخذ بدأت التي الزنوج عبودیة و , المواطنة حقوق ینالوا لم الذین مثال الحمر الهنود كمسالة ,                       العالقة

الدیموقراطیة داخل تبرز االقتصادیة التناقضات بدأت حیث . الجنوب والیات في خاصة السائد االقطاع نظام بقایا ظل                   في

تأزمت حیث , العبودي - االقطاعي - الزراعي الجنوب و , الصناعي-الرأسمالي-الدیموقراطي الشمال بین , بالذات                  الجدیدة

من الصراع خلفیة على اخرى جهة من الشمال في الصناعیة الرأسمالیة و جهة من االقطاع و العبید مالكي بین                     العالقات

الصناعیة الشمالیة الوالیات تطور یعیق كان الجنوب في االقطاعي شبه العبودي النظام ان . الغرب اراضي استصالح                   اجل

التسهیالت الى باإلضافة الداخلیة السوق نمو و توسع حریة على یؤثر و المأجور العمل لنظام الحر التطور یؤخر                    فهو

الزراعیة المنتوجات من غیرها و التبغ و القطن مجاالت في خاصة االستعماریة النجلترا الجنوب یقدمها كان التي                   التجاریة

و .. بالحرب معها تنذر باتت درجة الى التناقضات فازدادت , بمصالحهم اضر و الشمال رأسمالیي استیاء اثار ذلك                     ,كل

 كانت الحرب االهلیة االمریكیة التي یمكن اعتبارها تاریخیا المرحلة الثانیة من الثورة الدیموقراطیة االمریكیة .

الثورة و , السیاسة محرك هو ,فاالقتصاد النموذج نفس اطار ضمن الزلنا الدیموقراطیة من االمریكي النمط في نحن                    اذا

 الرأسمالیة هي القوة خلف الدیموقراطیة , هي خالقة الدیموقراطیة و مقدمتها الحتمیة و االكیدة.

و للبالد االقتصادي و السیاسي االنقسام على قضت و الدیموقراطي التحویل مهمات االمریكیة االهلیة الحرب اكملت                  لقد

الزمن من عقدین نحو بعد لتصبح , صناعي بلد الى زراعي بلد من المتحدة الوالیات تحول طریق في العقبات ازالة                      أتمت

 البلد االول عالمیا في االنتاج الصناعي و لتصبح نموذجا جمهوریا دیموقراطیا دستوریا قل مثیله بین بلدان العالم .

 

 (3) الثورة الفرنسیة  الكبرى:

 

 الثورة الفرنسیة  الكبرى:

القصر كان و , التام التفسخ من مرحلة في عشر الثامن القرن من الثاني النصف في الفرنسیة المطلقة الملكیة كانت                      لقد

حالة في یعیشون الذین الفالحین و العمال هموم عم بعیدا الباذخ الترف و الفساد من حالة یعیشان حوله من البالط و                       الملكي

عمالیة اضرابات و فالحیة بانتفاضات واخر حین بین نفسه عن یعبر شدید استیاء مع المترافق الفقر و المدقع البؤس                     من

 سرعان ما ستتراكم لتشكل وضعا ثوریا ینتج عنه واحد من أكبر االنفجارات الثوریة في التاریخ االوروبي.

االنتاج بدأ قد كان المرحلة تلك ففي . الفرنسیة البرجوازیة , االنفجار ذلك في االكبر المصلحة ذات الطبقة كانت                     لقد

التي الجوخ و الحریر صناعات مجاالت في ,خاصة الفرنسي الجنوب مدن بعض و لیون في الظهور في الصغیر                    الصناعي

الشمال مناطق في التعدین مصانع بعض و الفحم مقالع هناك كان ثم االنتاج. في البخاریة اآلالت تستخدم بدأت قد                     كانت

في الرأسمالیة التصنیع لحركة كبیر انطالق أي أمام عائقا یقفان كانا المطلق الحكم و االقطاع أن .اال االلزاس و                     الفرنسي
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الفالحین خراب و الریف افقار و , اخرى و اقطاعیة بین الداخلیة الحمائیة النظم و , االقطاعیة الفرائض و فاألتاوات                      البالد.

لدى الشرائیة القدرة انخفاض الى یؤدي و , القومیة للسوق الداخلي التكون من یمنع ذلك ..كل المدن في الحرفیة القیود و ,                      

  السكان , االمر الذي یعیق تطور الرأسمالیة الفرنسیة .

من بمجموعة قام قد كان الذي و " تورغو جاك " الوزیر اقالة هو البالد في الطبقي الصراع تأزم على دلیل                       وأكبر

مع تتناقض كانت التي البالد في الرأسمالیة التحوالت امام الطریق تمهید شأنها من التي التجاریة و المالیة                   االصالحات

 النظام السیاسي و االقتصادي االقطاعي القائم.

ممثلي لیتخذ و , الطبقات ممثلي بین الخالفات نشبت 1789حیث ایار 5 في , الشهیر االمة طبقات مجلس انعقد ان                      ...الى

للبالد دستور ضع و , الملك تهدیدات رغم مهمتها- تأسیسیة" جمعیة " انفسهم عن فیه أعلنوا ثوریا موقفا البرجوازیة                     الطبقة

معارك بعد و تموز 14 في و , التأسیسیة للجمعیة تأییدهم فیها یعلنون باریس لعمال الشعبیة االنتفاضة كانت تموز 13 وفي .                      

االستیالء سیكون التي الباستیل قلعة على جماهیري هجوم في الكادح الشعب ,هّب القصر قوات و الملكیة الخیالة مع                    شوارع

 علیها بدایة الثورة الفرنسیة الكبرى .

تمتد و 1789 الباستیل سقوط مع االولى المرحلة تبدأ حیث حاسمة رئیسیة مراحل ثالث الى الفرنسیة الثورة تقسیم                    یمكن

سبیل في حروبهم و الفالحین بانتفاضات المرحلة هذه تمیزت .و الملك قصر على االستیالء و 1792 اب انتفاضة                    حتى

القوانین من مجموعة أصدرت و الفالحین صف في التأسیسیة الجمعیة ووقفت , االریاف على المهیمنین االقطاع مع                   االرض

دعائم ضد موجها كان الذي الشهیر المواطن" و االنسان حقوق "اعالن صدر المرحلة تلك في و , صالحهم في التشریعات                      و

مجموعة فأقرت رئیسیة بصورة الكبیرة الرأسمالیة مصالح عن تعبر التأسیسیة الجمعیة كانت لقد . بالذات االقطاعي                  المجتمع

ذلك و الثوریة, المنتدیات و العمالیة الحركة كبح حاولت اخرى جهة من و جهة من الرأسمالیة تطور تیسر التي                     منالقوانین

بسبب عارم شعبي استیاء الى أدى مما , العام نفس في الدستوریة الملكیة سلطة ثبتت ثم ,1791 حزیران قوانین سلسلة                      عبر

 عدم تلبیة الطموحات بخلع الملك و اعالن الجمهوریة .

الدستور بموجب تشریعیة سلطة الى تحولت قد كانت (التي التأسیسیة الجمعیة بدأت الثورة لخنق الخارجي الضغط ظل في                    و

خلع تم حیث 1792 اب في الجدیدة الشعبیة الباریسیة االنتفاضة استتبع مما , الملكیة للسلطة السافر التأیید الى تمیل                     الجدید)

 الملك و اعدامه .

الذي الجیروند علیه هیمن الوطني" "المجلس سّمي تنفیذي مجلس ظهر و الثورة من جدیدة مرحلة الى الملكیة دك رمز                      لقد

الیوم " ل أیلو ب22 نودي و فرنسا في الجمهوریة قیام ایلول 21 في واعلن التقدمیة الصناعیة البرجوازیة مصالح                     یمثل

 االول من عام الحریة االول ".

یجلسون كانوا انهم اذ الجبل حزب سمیو و ) الیعاقبة – الجبلیون حزبي بین الوطني المجلي داخل الشهیر االنقسام كان ثم -                      

تصفیة مسألة حول الكبیر الصراع ونشب . االقالیم و الجیروند نواب بقیة من السهل" " أغلبیة )و الجلسات قاعات أعلى                      في

و المضاربة منع قوانین موضوع حول الخالف هناك كان ثم , الفقیرة الفالحیة للعائالت منحها و لألرض الكبیرة                    الملكیات

و الجیروند أسقطت التي ,1793 ایار في الثالثة الكبرى االنتفاضة فكانت .. بشدة الجیروند عارضها التي , التجار                    ضبط

 أطلقت عهد الدیكتاتوریة الثوریة .

و العسكریة حمالتها و الداخلیة المضادة الثورة قوى مع المتحالف االنجلیزي و البروسي و النمساوي الغزو ظروف ظل                    في

الدیكتاتوریة تطبیق نحو الجبلیین الیعاقبة سلطة قاد ذلك كل "مارا".. االبرز الثوري القائد اغتیال و االقالیم في                   االرهابیة

وصادرت الثوریة". "المحكمة و العام" االمن لجنة و" العامة" السالمة "لجنة هي شهیرة استثنائیة حكم هیئات عبر                   الثوریة

تمنع التي القوانین اقامت و االسعار ضبطت ,و لألرض الفالحین امتالك حریة شرعت االقطاعو أراضي الیعاقبة                  سلطة

لعل و . الشعبیة الجماهیر و الثوریة الدیموقراطیة لمصالح حقیقین ممثلین روبسبیر بزعامة الیعاقبة من جعل ,مما                   المضاربة

و الضرائب تخفیض و الوطني باالقتصاد النهوض و الرأسمالیة الصناعة دعم تدابیر جملة هي ثوریة الیعاقبة تدابیر                   أكثر

هذه تمكنت االجتماعي و السیاسي التركیب تغییر فعبر الفرنسیة الثورة انجازات أهم من واحد یتجلى وهنا , الحمائیة                    اقامة

مدخال كانت فالسیاسة , الرأسمالیة العالقات هي جدیدة انتاجیة عالقات و جدید اقتصادي نظام أمام السبیل تمهید من                    الثورة
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القضاء و 1794 ترمیدور من التاسع انقالب .ان االمریكیة و االنكلیزیة الثورتین حالتي في كما العكس لیس و االقتصاد                     الى

مایسّمى : بالذات الثورة لها مهدت قد كانت مرحلة .. جدیدة مرحلة وبدء الفرنسیة الثورة بانتهاء ایذانا كان روبسبیر                     على

 باالنقالب الصناعي أو الثورة الصناعیة .

 

  (4) دیموقراطیة المكونات

 

في دیموقراطیة ثورات ثالث أكبر عن نتجت التي الرئیسیة المقوالت و القیم تلك على الیوم الغربیة الدیموقراطیة                   تستند

الوالیات و انكلترا من كل في الصناعي االنقالب و الرأسمالي النهوض مع تزامنت التي الثورات هذه , المعاصر                    التاریخ

 المتحدة االمریكیة و فرنسا .

أصول على تستند القائمة, المؤسسات و المطبقة القیم منظومات أصول أن نجد الدیموقراطي و المتمدن الغرب هذا                   في

كارتا الماغنا وثیقة على عشر, السادس القرن منذ بوادرها بدأت قد كانت التي و بالذات الدیموقراطیة – الرأسمالیة                    الثورات

في االوروبیة الدول حق أكدت 1689التي وستفالیا معاهدة وعلى القانون, حكم لتأسیس مبكرة سابقة كانت التي                  االنكلیزیة

تأسست ...لقد 1690 البرلمانیة الهیمنة أسس أرست التي االنكلیزیة الحقوق قائمة على و , القومیة سیادتها                  تحقیق

حدد حیث لوك جون كأفكار , أنوارها عصور و الكبرى ثوراتها رافقت التي الكبرى االفكار تلك على الغربیة                    الدیموقراطیة

اذا انه برهن حیث روسو أفكار و ( الحكومة في "(بحثان والملكیات , الحریة وحمایة , بالحیاة الحق ب"حمایة الدولة                      وظیفة

المتحدة الوالیات دستور الى باإلضافة االجتماعي), (العقد بها االطاحة حق السكان یمتلك , رعایاها خدمة في حكومة                   أخفقت

االنسان لحقوق العالمي االعالن اثرها على ,ولیأتي المدنیة الحقوق و السلطات فصل تنظم التي الحقوق قائمة و 1787                  

القانون 1949و جنیف اتفاقیات على كلها تستند Third generation of human rights ثالث و ثاني جیل                  ولیتبعه

 الدولي .

أوروبیة الغیر و النائیة المجتمعات جمیع على تطبق غربیة استعماریة حمى مع تزامن الغرب في الدیموقراطیة انتصار                   لكن

طبعا و . "للخارج" وواحدة للداخل واحدة , دیموقراطیتین وجود : الغربیة الحضارة واجهت التي الكبرى العقبة                   فكانت

" ان . اإلنسانویة و العلمانیة القیم و االنوار و الفرنسیة الثورة لمبادئ كلیا مناقضة كانت هذه الخارج "                     "دیموقراطیة

 دیموقراطیة الخارج " هذه لم تكن أقل من غزو أوروبي للعالممع اهالك للسكان االصلیین وخراب استعبادي للبالد المغزیة .

به أطلت الذي الوجه هو ذلك و النموذجیة بصورتها الغربیة الدیمقراطیة عنوان و رایة هي تلك . التجارة و الحرب                      

 الحضارة الغربیة على العالم , وجه الغازي – المتاجر .

یصح فما الداخلیة سیاستها منظومات عن مایكون أبعد سیاسات تطبیق المستعمرات على األوروبیة الهیمنة ادوات أهم                  من

تعد لم و , البحت الدیني و الطائفي للتجمع مؤسسیة قواعد اقامة من البد صار العلمانیة من بدال و .. للخارج یصح ال                         للداخل

إزاء ما لطائفة الجماعیة الحریة وانما , المنشودة هي االدیان كل مواطني بین المساواة تحقیق على القادرة الفردیة                    الحریة

ان تقریبا العرقي بمعناه الغربیة باألدبیات االقلیة مصطلح یؤخذ (حیث االقلیات و المذاهب و الطوائف فهذه , مركزیة                    سلطة

السیاسات هذه جراء منها فكل , العسكري حتى بل و االقتصادي و الثقافي للتغلغل وسائل تصبح العنصري) یكن                    لم

االستعماریة – الدیموقراطیة " هي .هذه المستعمرة الخارجیة الغربیة القوى بأحد " زبائني " ارتباط ذات تصبح                   االستعماریة

المستندة " المكونات دیموقراطیة " سیاسة المنطقة نحو الغربیة و االمریكیة التوجهات في یظهر عندما جدید فال , التقلیدیة "                    

أو طائفة كل حق یستند طبعا ,و الفردیة الحقوق من بدال العرقیة و المذهبیة و القومیة الجماعات و الطوائف حقوق                      على

 مكون لیس حتى على وزنه الدیموغرافي بل على قوة السلطة الغربیة الحامیة و الداعمة !

, " الخارج " تجاه سیاساته في االمبریالي و , - الداخل في العلماني- الدیموقراطي الغرب قبل من وتقلیدیة نمطیة سیاسة                       هذه

مناقضة و للعلمانیة معادیة و للدیموقراطیة معادیة توجهات و سیاسات بالضبط تتطلب الغربیة االستعماریة التوجهات ان                  اذ
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  لكل أسس حضارة الغرب .

االصولیات دعم و التدین إعادة و الثالث العالم أسلمة اعادة في رئیسیة محطات رصدخمس یمكن انه قرم جورج یرى                     و

الجزیرة شبه في المتزمتة االصولیة الوهابیة الثورة انتصار دعم -1 : االمبریالیة السیاسات فرض في االدوات كأقوى                   الدینیة

المنطقة في الدیموقراطیة االنتفاضات و الثورات و العلمانیة العربیة القومیة مواجهة في رئیسیة كأداة استخدامها ثم ,                   العربیة

المملكة و باكستان لتصبح 1977 الحق ضیاء انقالب ثم , 1947" االطهار " دولة تشكیل و الهند مسلمي انفصال -2.                    

تأسیس عبر الدیموقراطیة مكافحة و األسلمة إعادة و التدین إعادة عملیة في االمریكیة التوجهات ركیزتي السعودیة                  العربیة

و الوهابي االسالم نفوذ زیادة في ستساهم و االنحیاز عدم حركة ستواجه التي 1969 االسالمي المؤتمر منظمة -3                  

طهران في السلطة على یستولي " بدیل " بوصفها االیرانیة الدینیة الثورة دعم -4. افریقیا و اسیا في المذهبي و                      الرادیكالي

قیام دعم اخرا ولیس اخیرا و -5 علمانیة و دنیویة منطلقات من للغرب المعادي و الشیوعي االیراني _تودة_ حزب من                      بدال

اال اللهم , حق موضع او فاعل كعنصر االدیان یعتبر ال الذي الغربي الدولي القانون ألسس صریحة مخالفة في اسرائیل                      دولة

قومي كوطن " جودها و ودعم قیامها فكان , المقدسة االماكن الى الوصول حریات ضمان او الضمیر حریة مجاالت                     في

ومنع العالم على الهیمنة لضمان المتبعة " التدین اعادة " عملیة في العالمیة االمبریالیة التوجهات اطار نفس ضمن                    للیهود"

 الدیموقراطیة و اعاقة العلمانیة فیه .

تفیض حیث علمیة", " نظریة و اكادیمیة بتوجهات معززة و مدعومة باتت الیوم االمبریالیة التوجهات أنهذه للنظر الملفت                    و

اال تصوغه ال البشري التاریخ وكأن االنثروبولوجیة المسائل و الثقافیة" "االختالفات مثل مواضیع عن الغربیة                 الدراسات

بحسب و هنتنغتون بحسب الثقافیة و " العرقیة الذاكرات و" المذاهب و االدیان و الحضارات و الهویات صراعات                    مسائل

ینحرف من كل فیكون , الغرب في الیوم المهیمن و السائد الحداثة" بعد ما تیار" الى تنسب التي االبحاث و االدبیات                       مجمل

 عنه "یسارویا " و "طفولیا " و ذو عقلیة متخشبة !

"و علمیة "غیر أفكار الیوم تعتبر ... " العلمانیة " و " العام الصالح " و " المواطنة " مثل افكار و السیاسیة العقالنیة                          ان

  خاصة عندما یراد تطبیقها خارج الغرب  , فهي ببساطة التخدم مصالح االمبریالیة !.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 شخصیات من الحركة الشیوعیة السوریة

 

الجنسیة. لبناني باألسید. جسده ذوبوا و جالدیه ید على ُقتل بارز عربي شیوعي قائد (1959 – 1906) الحلو اهللا                     فرج
بعد حتى اللبنانیین و السوریین الشیوعیین عند رمزًا زال ال و اللبناني، السوري الشیوعي الحزب في بارزًا قائدًا                    كان
بین الوحدة إثر على نفسه حّل رفض الحزب أن المعروف من السوري. توأمه عن اللبناني الشیوعي الحزب                   انفصال
اهللا فرج وجود أثناء في و ُرِفَضْت. التي و العشرة المبادرات وثیقة ُیسمى ما م قدَّ و ،1958 العام في سوریا و                       مصر
بأسماء لیعترف تعذیبه وتم علیه القبض إلقاء فتم عنه، السلطات بتبلیغ المخبرین أحد قام سریة ، بمهمة دمشق في                    الحلو

األغاني ُكتبت باألسید. جسده تذویب تمَّ و معلومة، أیة على منه یحصلوا لم و التَّعذیب تحت استشهد وقد الموجودة.                     القیادات

لیف الروسي الفنان أعمال من والتمثال ذكراه إلحیاء لبنان في تمثال له أشید كما استشهاده، بعد األناشید                   و
الشهید لروح الخلود و المجد سرور. نجیب المصري المسرحي الشاعر كاتبها معاناته تصّور قصیدة                ألكسندروف .وأشهرها

 فرج اهللا الحلو و البقاء للفكر الذي استشهد من أجله.
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 شخصیات وطنیة سوریة

 

 فارس الخوري (1837 – 1962)

 انتخب فارس الخوري سنة 1914 نائبًا عن دمشق في مجلس المبعوثان العثماني. وفي سنة 1916 سجنه  جمال باشا  بتهمة

 التآمر على الدولة العثمانیة، لكنه ُبرئ ونفي إلى  استانبول . عاد فارس الخوري إلى  دمشق  بعد انفصال سوریا عن الحكم

 العثماني. وفي عام 1919 ُعین عضوًا في مجلس الشورى الذي اقترح على الشریف فیصل تأسیسه، كما سعى فارس مع

 عدد من رفاقه إلى تأسیس معهد الحقوق العربي، وكان هو أحد أساتذته، كما اشترك في تأسیس المجمع العلمي العربي

 بدمشق.تولى فارس الخوري وزارة المالیة في الوزارات الثالث التي تألفت خالل العهد الفیصلي في سوریا. وعلى إثر

 احتالل الفرنسیین لسوریا عام 1920 انصرف الخوري إلى العمل الحر كمحام. أسس فارس الخوري وعبد الرحمن

 الشهبندر وعدد من الوطنیین في  سوریا  حزب الشعب ردًا على استبداد السلطة الفرنسیة... ولما قامت الثورة السوریة الكبرى

 عام 1925اعتقل فارس الخوري وآخرون ونفوا إلى معتقل أرواد.انتخب فارس الخوري رئیسًا للمجلس النیابي السوري

 عام 1936 ومرة أخرى عام 1943، كما تولى رئاسة مجلس الوزراء السوري ووزیرًا للمعارف والداخلیة في تشرین أول

 عام 1944... وكان لتولي فارس الخوري رئاسة السلطة التنفیذیة في البلد السوري المسلم وهو رجل مسیحي صدى عظیمًا.

 وعندما اعترض البعض خرج نائب الكتلة اإلسالمیة في المجلس آنذاك عبد الحمید طباع لیتصدى للمعترضین قائال: إننا

 نّؤمن فارس بك الخوري على أوقافنا أكثر مما نؤمن أنفسنا.في عام 1945 ترأس فارس الخوري الوفد السوري الذي ُكّلف

 ببحث قضیة جالء الفرنسیین عن سوریا أمام منظمة األمم المتحدة. في عام 1954 طلب رئیس الجمهوریة  هاشم األتاسي  من

 فارس الخوري تشكیل حكومة سوریة، لكنها لم تستمر سوى أشهر معدودة. في 22 شباط 1960، منح جائزة الدولة التقدیریة

 في العلوم االجتماعیة من قبل الرئیس  جمال عبد الناصر  بناء على توصیة المجلس األعلى للعلوم والفنون.كانت وفاة فارس

 الخوري مساء الثالثاء 2 كانون الثاني 1962، في مستشفى السادات بدمشق.

 

------------------------------------------------------------ 

 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 

 مادة 1

بعضًا● بعضهم یعامل أن وعلیهم وضمیرًا عقًال وهبوا وقد والحقوق، الكرامة في متساوین أحرارًا الناس جمیع                  یولد

 بروح اإلخاء.

 المادة 2

أو● العنصر بسبب كالتمییز تمییز، أي دون اإلعالن، هذا في الواردة والحریات الحقوق بكافة التمتع حق إنسان                   لكل

أو الثروة أو االجتماعي أو الوطني األصل أو آخر، رأي أي أو السیاسي الرأي أو الدین أو اللغة أو الجنس أو                       اللون

أساسه تمییز أي هناك یكون فلن تقدم عما وفضال والنساء. الرجال بین تفرقة أیة دون آخر، وضع أي أو                     المیالد

مستقال البقعة تلك أو البلد هذا كان سواء الفرد إلیها ینتمي التي البقعة أو لبلد الدولي أو القانوني أو السیاسي                      الوضع
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 أو تحت الوصایة أو غیر متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سیادته خاضعة ألي قید من القیود.

 المادة 3

 لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسالمة شخصه.●

 المادة 4.

 الیجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ویحظر االسترقاق وتجارة الرقیق بكافة أوضاعهما.●

 المادة 5●

 الُیعرض أي إنسان للتعذیب وال للعقوبات أو المعامالت القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة.●

 المادة 6●

 لكل إنسان أینما وجد الحق في أن یعترف بشخصیته القانونیة.●

 المادة 7●

في● الحق جمیعا لهم أن كما تفرقة، أیة دون عنه متكافئة بحمایة التمتع في الحق ولهم القانون أمام سواسیة الناس                      كل

 حمایة متساویة ضد أي تمیز یخل بهذا اإلعالن وضد أي تحریض على تمییز كهذا.

 المادة 8●

التي● األساسیة الحقوق على اعتداء فیها أعمال عن إلنصافه الوطنیة المحاكم إلى یلجأ أن في الحق شخص                   لكل

 یمنحها له القانون.

 المادة 9●

 ال یجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفیه تعسفًا.●

 المادة 10●

عادًال● نظرًا نزیهة مستقلة محكمة أمام قضیته تنظر أن في اآلخرین، مع التامة المساواة قدم على الحق، إنسان                    لكل

 علنیًا للفصل في حقوقه والتزاماته وأیة تهمة جنائیة توجه إلیه.
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 زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع و االقتراحات على الرابط التالي

http://www.facebook.com/1509678585952833-/الحزب-الشیوعي-السوري-المكتب-السیاسي 
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