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 اإلسم: الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي.
 تعریف:

 هو حزب یتبنى الماركسیة منهحًا في التحلیل, وهو شیوعي في السیاسة والتنظیم , مع قطعه مع الكثیر من
 المفاهیم والممارسات التي مارسها الشیوعیون , وهو یعبر اآلن عن إرادة لالنفتاح على البنى المحلیة لتفعیل
 وتبیئة الماركسیة , منهجًا وفكرًا, مع العروبة واإلسالم, الذي هو المكون األساس للهویة الحضاریة والثقافیة

 لألمة العربیة،كمایعبر أعضاء الحزب عن رؤیة جدیدة للماركسیة یرونها من خالل هذه الرؤیة بوصفها
 منهجًا تحلیلیًا لجوانب اإلقتصاد واإلجتماع والثقافة من أجل تكوین رؤیة سیاسیة،تشمل األبعاد العالمیة

 –اإلقلیمیة-الداخلیة،إلستنباط برنامج سیاسي منها من أجل مكان وزمان محددین،وهم الیرون الماركسیة
 عقیدة تشمل إضافة لماسبق رؤیة فلسفیة للنظام الكوني-الطبیعي،بل یرون حریة الماركسي في أن یعتقد

 مایراه من معتقدات-دینیة أوغیر دینیة- تجاه هذا النظام،وأن یمارس مایراه وفقًا لذلك من شعائر
 وطقوس-أوالیمارس-وفقًا لمایعتقده،لتكون الماركسیة بناء على ذلك محصورة في إطار

 اقتصادي-اجتماعي-ثقافي-سیاسي.
 مـدخـل :

 ونحن إذ نتقدم بهذا البرنامج ,من المفید القول انه لیس خطًا استرتیجیًا لنعمل علیه في إطار طویل المدى بل
 هو برنامج مرحلي یركز على رؤیة لالنتقال بالمجتمع من االستبداد والشمولیة إلى الدیمقراطیة عبر برنامج

 مرحلي یطمح واضعوه إلى جعله متفقًا علیه بخطوطه العریضة بین كافة القوى السیاسیة في السلطة
 والمواالة والمعارضة , وذلك لتجنب مخاطر االنتقال عبر الفراغ , كما حصل في العراق . هذا یعني

 بوضوح أن االشتراكیة لیست على جدول أعمالنا الراهن , ولكن هي غائبة سیاسیًا اآلن , إال أنها أیدیولوجیًا
 تبقى متضمنة عندنا , ونحن نؤمن , بخالف لینین , ومع ماركس, بأن الدیمقراطیة واكتمال المرحلة

 الرأسمالیة هي الطریق السالك إلى االشتراكیة , وهذا هو أهم درس یمكن استخالصه من فشل التجربة
 السوفییتیة . وفي الوقت نفسه , فإننا نؤكد في هذا الصدد , بأن ما سقط هو القراءة السوفییتیة للماركسیة ,
 وهذا ال یؤثر على ما سنقرأه , كعرب سوریین عبر الماركسیة ,من واقعنا المحلي في المجاالت القومیة -
 الوطنیة – االجتماعیة – االقتصادیة , حیث ننطلق من أرض هذا الوطن , ولیس من تجارب وقراءات

 األحزاب األخرى للماركسیة . إننا ننطلق مما سبق من أن كل حزب سیاسي هو صاحب رؤیة أیدیولوجیة /
 وقد أثبتت الخمسة عشر عامًا الماضیة أن ما سمي بموت األیدیولوجیا كان خرافة كبرى ساهم اللیبرالیون

 الجدد وعلى رأسهم إدارة بوش اإلبن في دحضها/ . والفرق بین األحزاب-وأیضًا ممارسي البحث المعرفي
 – یتحدد بین استخدامهم لمناهج معرفیة تنطلق من رؤیة ایدیولوجیة ,منفتحة وقابضة على الوقائع , وبین

 تلك الرؤى األیدیولوجیة المنغلقة والمفارقة للوقائع .
  الوضع الدولي:

 ـ كان انهیار نظام الثنائیة القطبـیة في عام1989 – وماتبعه بعد عامین من سقوط وتفكك لإلتحاد
 السوفیاتي- مدخًال إلى حقبة جدیدة في العالقات الدولیـة تحددت بواقع تحول واشنطن إلى قطب واحد للعالم.

 ـ ظهر مقدار التفـّرد األمیركي في إدارة األزمات : أزمة وحرب الخلیج (1990ـ 1991) , حرب
 البوسـنة ( 1992ـ 1995) حرب كوسـوفو (1999) ,فیما تفّردت واشـنطن بإدارة ملف تسـویة النزاع
 العربي ـ اإلسـرائیلي بین عامي 1991 و 2000 من مؤتمر مدرید حتى مؤتمر كامب دافید بین عرفات
 وباراك . من جهة أخرى , استطاعت واشنطن تحدید آفاق المشـكالت اإلقلیمیة وتعیین سقوفها : نحو تغییر

 الخرائط من عدمه ( أوروبا الشـرقیة بعكس الشرق األوسط ) , إلى ضبط حدود التعامل مع " الدول
 المارقة " ( إیران ـ كوریا الشمالیة ـ كوبا ...إلخ ) , ثم استخدام العوامل المحلیة ضد القوى

 الكبرىاألخرى(اسـتخدام أقلیة التوتسـي في روانده وبوروندي ضد أكثریة الهوتو الحاكمة الموالیة تقلیدیًا
 لفرنسـة ) , إلى اسـتغالل المشكالت لتحجیم أدوار دول إقلیمیة معینة (مشكالت السودان ضد مصر,األزمة

 اللبنانیة ضد سوریة بعد صدور القرار 1559في عام 2004) .
 ـ كان غزو العراق فاصًال في تاریخ أحادیة القطب األمیركي للعالم : حصل هذا عبر تفـّرد أمیركي كامل ,



 تجاهلت واشـنطن عبره ( وقفزت فوق) ممانعات باریس وموسكو وبرلین ,ووضعت مجلس األمن وراءها
 بعد خمسة عشر عامًا من استخدامه واجهة للتفّرد األمیركي .

 ـ تركز الوالیات المتحدة, منذ بدایة أحادیتها القطبیة ,على موضوع السیطرة على منطقة الشرق األوسط,
 إلدراكها بأنها " قلب العالم " وأن من یسـیطر على هذه المنطقة " یسـیطر على العالم " وفقًا لتعبیر

 الجنرال دیغول , فیما نراها ال تلتفت كثیرًا إلى تطورات تبدو لیست لصالحها في مناطق أخرى من العالم,
 مثل أمیركا الالتینیة التي تسمى بـ" حدیقتها الخلفیة ", بعد صعودحكام وقوى یســاریة إلى السلطة هناك

 خالل الســنوات القلیلة الماضیة : هنا النفط, إضافة إلى األهمیة االسـتراتیجیة لمنطقة تشكل ملتقى القارات
 الثالث القدیمة , مضافًا لذلك موضوع ( اإلسالم ) الذي یبدو، لیس بعیدًا عن أذهان الغرب , اعتباره كـ "
 خطر أخضر " بدیًال عن " الخطر األحمر ". إال أن ذلك على ما یظهر لیس كافیًا لتفسیر هذا االندفاع

 األمیركي الكبیر نحو المنطقة منذ عام 1991 إال إذا اعتبرنا أن هدف تأمین تطویق روسیا من الجنوب ,
 بعد تحقیق ذلك من الغرب إثر الســیطرة األمیركیـة على شـرق أوروبة ووســطها والبلقان , وكذلك الصین

 من الغرب , ال یمكن تأمینهما بـدون مسـك المنطقة الممتـدة بین أفغانستان والشاطىء الشرقي للبحر
 المتوسط,ما یمكننا من تفسیر اتجاه واشنطن, إثر السیطرة واحتالل العراق ,نحو الصدام مع سوریا في
 بیروت ,ومع طهران حیال برنامجها النووي ,لملء فراغات السیطرة في المنطقة الممتدة بین كابول

 وبیروت.
 ـ یمكن القول , بعد عقدین تقریبًا من نظام األحادیة القطبیة , بأن واشـنطن قد اسـتطاعت إلى حد كبیر
 النجاح في تحقیق الكثیر من األهـداف : تحجیم الدول الكبرى مثل الصین وروســیا وإخضاع اإلتحاد
 األوروبـي والقضاء على ممانعات بعض دوله , أو على األقل تحدید مسارات القوة األوروبیة الموحدة

 باتجاهات ال تنحو نحو تشكیل قطب مواٍز لواشنطن , وخاصة بعد أفـول االتجاهات الممانعة في بعض دوله
 ( فرنسة ـ ألمانیا ) لصالح اتجاهات التحاقیة ,یقدمها ساركوزي والمستشارة میركل , تتجه إلى االقتداء
 بالتحاقیة البـریطانیین، مع محاولـة تحدید أدوار دول كبرى تتجه نحو القوة مثل الهند باتجاه التحاقیة

 باألمیركان الستخدامها ضد الصین و " الخطر اإلسالمي " .
 ـ بالمقابل فهي تعیش تعثرات كبیرة في الشـرق األوسـط : في العراق وإن كان من غیر الممكن القول بأنها

 قد فشلت هناك ،فیما تمیل التوازنات على صعید المنطقة ككل في صراع( الدولي : واشنطن وحلفائها
 وتوابعها ) مع ( اإلقلیمي : حلف طهران ـ دمشـق ـ حزب اهللا ـ حماس) لصالح ( اإلقلیمي ) بعد محطات
 ( حرب / 12 / تموز ) و ( انقالب حماس في غزة في صیف 2007) و ( أحداث 7 أیار ببیروت ) .
 ـ یمكن اســتخالص الخالصة التالیة كإجـمال للوضع الدولي : نجحت واشــنطن خالل ثمانیة عشـر عامًا في
 تعزیز واســتقرار أحادیتها القطبیة للعالم ,وال یظهر في األمد القریب أو المتوسط ,أفق لتشكل قطب أخر
 للعالم ,أو قوة یمكن أن تطرح نفسها كمنافس لواشنطن على الزعامة العالمیة, فیما تقتصر المقاومات, أو
 الممانعات باألحرى, على مناطق موضعیة محددة من دول العالم, غالبًا ما تكون أهدافها الحصول على

 اعتراف ( القطب الواحد للعالم ) بها كقوى إقلیمیة تحت المظلة , أو ترید فرض نفسها رغمًا عن واشنطن
 (= طهران ) أو في أجل االعتراف بنظامها (= كوریا الشمالیة )،وهذا الینفیه واقع الحركة العسكریة
 الروسیة األخیرة في جورجیا أوتلك التي تأخذ شكًال سیاسیًا لتغییر الخارطة السیاسیة األوكرانیة،حیث

 التهدف روسیا من ذلك طرح نفسها مجددًا كقوة عالمیة منافسة ،وإنما هي تستفید من الضعف األمیركي في
  الشرق األوسط لمنع أمیركا من اختراق"حدائقها الخلفیة" ولفرض السیطرة أوالنفوذ على األخیرة .

 شكلت الحرب عند واشنطن , منذ عام 1991, وسیلة لخلق حقائق سیاسیة واقتصادیة جدیدة , وهذا ینطلق
 من إدراك صانعي القرار األمیركان بأن التفوق العلمي ـ التقني ـ العسكري , إذا لم یرادفه حقائق مكافئة أو
 موازیة في االقتصاد,على الصعید الجغرا ـ سیاسي, فإن ذلك كله یمكن أن یؤدي إلى تقویض بناء األحادیة

 القطبیة ,وخاصة مع وجود مؤشرات إلى بزوغ قوى اقتصادیة كبرى تتجه نحو العملقة العالمیة , في أوروبا
 الموحدة وعند الصین وربما مستقبًال لدى روسیا , ما یجعل الحرب وسیلة لخلق حقائق اقتصادیة لصالح

 القطب الواحد ومعیقة أو وقائیة تجاه العمالقة االقتصادیین المقبلین , وخاصة إذا تمت السیطرة على
احتیاطیات النفط العالمي من قبل األمیركان في الشرق األوسط ( 60% ) ومنطقة القفقاس ـ بحر قزوین (

. ( %18  
 هناك أسئلة تطرح على ضوء تطورات الوضع الدولي خالل حوالي العقدین من عمر نظام(القطب الواحد

 للعالم):لماذا كان النجاح األمیركي بهذه السهولة والسیولة في تثبیت وترسیخ نظام الواحدیة العالمیة:هل هذا
 بسبب عدم وجود مشاریع مضادة ذات طابع أیدیولوجي –سیاسي ،كماكان األمر في زمن الثنائیة القطبیة،أم
 أن اإلقتصاد( تنتج أمیركا 70%من اإلنتاج التقني العلمي العالمي وهي لها وحدها ثلث الناتج اإلقتصادي

 اإلجمالي للعالم) كان مقررًا في ذلك ،كماكان مقررًا حاسمًا في كسر الثنائیة القطبیة مع السوفییت؟.....
 من جهة أخرى:هل المصاعب التي واجهتها أمیركا في تنفیذ مشروعها ل"إعادة صیاغة المنطقة"البادىء



 من البوابة العراقیة،منذ حرب تموز وفشل اسرائیل فیها ماانعكس الحقًا في محطات(14حزیران2007
 بغزة)وفي(اتفاق الدوحة)،یمكن أن تقود المرء للقول بأن المشروع األمیركي قد فشل في المنطقة ،أم أنه

 یواجه فقط مصاعب وتعثرات،ستستطیع الوالیات المتحدة تجاوزها؟...
 ثم:ماهي عالقة الوضعیة األمیركیة الراهنة في الشرق األوسط بعملیة اإلستیقاظ الظاهرة للقوة الروسیة التي
 أظهرتها مؤخرًا أحداث جورجیا؟......... وأیضًا:ماعالقة ذلك باستیقاظ الدور الفرنسي،تجاه سوریا وفي
 جورجیا،أم أن ذلك لیس بوادر استقاللیة وإنما أدوار بالوكالة عن األمیركي بسبب توعك وضعف راهن عند

 األخیر،وهو مایجب طرحه تجاه أدوار مثل الدور التركي األخیر في المفاوضات السوریة
 اإلسرائیلیة،واإلتجاه العام لتعوم أوتعویم دور أنقرة في المنطقة ؟.............

 كل ذلك یقود إلى سؤال كبیر:هل نحن نتجه ،بسبب تطورات الشرق األوسط والقفقاس وبعض ارهاصات
 التمرد العلني لبعض دول أمیركا الالتینیة على الهیمنة األمیركیة(فنزویال وبولیفیا)،إلى انكسار نظام

 األحادیة القطبیة باتجاه تشكل نظام دولي جدید لم تتحدد مالمحه،أم أن هناك استیقاظ وتحین فرص من دول
 كبرى( روسیا + فرنسا) أودول اقلیمیة رئیسیة( جنوب افریقیا- البرازیل – ایران –تركیا) إما هي تحت
 ایقاع القطب الواحد أو أنه سیستطیع احتوائها (روسیا)أوكسرها أوا حتوائها(ایران)،من حیث أنها تنوي
 بحركاتها إلى تحسین مواقعها في النظام الدولي القائم بعد عام1989=روسیا،أوفرض موقع معین لها في

 منظومته الشرق أوسطیة یكون لها فیه دور رئیسي=ایران؟........
 في الجانب اإلقتصادي للوضع الدولي : أتت األزمة المالیة العالمیة بدءًا من شهر أیلول2008،التي بدأت

 من المركز في نیویورك،لتطرح وتبین مآزق المشروع اإلقتصادي الذي حملته للرأسمالیة المنظومة
 األیدیولوجیة للیبرالیة الجدیدة،خالل العقود الثالثة الماضیة،والذي یحوي خصیصة رئیسیة متمثلة في الدور

 الرئیسي لرأس المال المالي في البنیة الرأسمالیة،فیماكان الصناعي والتاجر یحتل هذا الموقع حتى بدایة
 الربع األخیر من القرن العشرین.من الواضح ،عبر معالجات األزمة على الصعیدین األمیركي

 واألوروبي،أن هناك عودة عن الوصفات اإلقتصادیة التي قدمتها اللیبرالیة الجدیدة،وأن هناك رجعة
 للوصفات التدخلیة للدولة كماحصل بعد أزمة1932-1929.

 هناك سؤال یطرح نفسه،هنا: ماهي اإلنعكاسات األیدیولوجیة والسیاسیة واإلقتصادیة ،في الغربین األمیركي
 واألوروبي وفي كافة مناطق العالم بمافیها منطقة الشرق األوسط،للوضع التراجعي والمأزقي لمشروع

 اللیبرالیة الجدیدة "في إعادة صیاغة العالم من خالل سلطة القطب الواحد " وفي اإلقتصاد كحصیلة لثمان
 سنوات من عمر إدارة بوش اإلبن؟........أي:هل سینعكس ذلك في خریطة أیدیولوجیة مختلفة للعالم،یكون
 فیها الیسار الماركسي قویًا من جدید،بعد ضعف قوي أصابه إثرهزیمته أمام مشروع اللیبرالیة الجدیدة الذي
 حملته إدارتي ریغان وبوش األب في الثمانینیات،ثم أوصله بوش اإلبن لذروته،ویكون فیها للیمین انزیاحات

 عن أیدیولوجیة اللیبرالیة الجدیدة؟..........
 الوضع العربي و اإلقلیمي :

 تأتي الخصیصة الرئیسـیة للوضع العربي الراهن وتتحدد من خالل فشـل التیار القومي العربي , بجناحیه
 البعثي والناصري ,في تحقیق برامجه التي تركزت على المواضیع األربعة التالیة : 1ـ فلســـطین , 2ـ

 مقاومــة الهجمة األمیركیة على المنطقـة ,3ـ الوحدة العربیة , 4ـ التنمیة والتحدیث.
 أصبحت إسرائیل بعد ستین عامًا من نشوئها أقوى ,وهي تتجه شیئًا فشیئًا لكي تكون " جزءًا " من

 المكونات السیاسیة المعترف بها من األنظمة العربـیة , وال ُیختلف في هذا الشـأن معها من قبل هذه األنظمة
 إال على دفـتر الشـروط للتسـویة , فیما أصبحت الوالیات المتحدة " قـوة إقلیمیة " بعد احتالل العراق ,
 وهي تقرر اآلن الكثیر من محطات وسـیاســات بعض األنظمة العربــیة الخارجیة ,وتحدد الكثیر من

 السیاسات الداخلیة ,أیضًا ,في العدید من بلدان العرب ,كما تأخذ اآلن ,عند بعض القوى المعارضة وضعیة
 الحلیف أو " القوة المرتجاة " أو " المنقذ " .

 لن نتحدث عن وضعیة الوحدة العربیة فیما تمور وتبرز إلى السطح عوامل االنقسامات البنیویة في
 المجتمعات العربیة أو تطفواالنتماءات والمیول ا لما قبل ـ وطنیة ,ولن نتحدث أیضًا عن مصر التي لم

 تستطع حتى اآلن حل مشكلتها الغذائیة ,لتصبح رهینةلمعونات القمح األمیركیة , بینما یزداد الفارق الطبقي
 إلى حدود شاسعة بین األغنیاء والفقراء , فیما سوریا التي كانت في عام 1975 توازي أو تقترب من دخل

 مالیزیا للمواطن الفرد ( 676 /716 دوالر), قد أصبحت في عام 2002وفقًا لتقریر التنمیة
 البشریةالصادر عن األمم المتحدة , في المرتبة ( 108 ) من أصل ( 173 ) دولة , فیما مالیزیا في

  المرتبة ( 59 ).
 أدى هذا الوضع العربي إلى تـراجع التیارات التحدیثیة : القومیة والماركســیة لصالح التیارات اإلســالمیة

 األصولیة , بفرعیها السني والشیعي , وإلى بروز قوى إسالمیة أكثر تشددًا من األصولیة , برزت بعد
 حرب الوالیات المتحدة وغزوها للعراق في عام 2003تمثلت في تیار ( الســلفیة الجهادیة ) ,فیما كان



 تیار ( اللیبـرالیة الجدیدة ) في وضعیة الصدى للمشــروع األمیركي للمنطقة الذي توضحت أبعاده
 الســیاسیة ـ االقتصادیة ـ الثقافیة بعد غزو العراق من خالل ( مشــروع الشــرق األوسط الكبیر) / 13

  شباط 2004 / الصادر عن الخارجیة األمیركیة .
 أتت أمریكا إلى العراق، كبوابة للمنطقة لتأمین مصالحها اآلنیة والمستقبلیة ، وذلك من خالل سیطرتها على
 نفطه وعلى موقعه االستراتیجي ، ومن أجل التحكم المباشر ومنع نشوء قطب آخر، ومن أجل منع تأسیس

 أي قوة عربیة كبرى ومستقلة تواجه إسرائیل . ویالحظ تركیز كل طرف من التیارات السیاسیة العربیة على
 عامل واحد لهذا المجيء، إّال أننا یمكن أن نقول بأن ما طرحته اإلدارة األمریكیة من برنامج رافق دبابتها،

  والمتمثل بمشروع " الشرق األوسط الكبیر " ,قد كان ذرًا للرماد في العیون .
 على ضوء ذلك , كانت السیاسة األمیركیة , بعد احتالل العراق , تحاول إعادة صیاغة شؤون المنطقة على
 األصعدة كافة , فلم تقتصر على الضغط على األنظمة من أجل سیاسات مالئمة إقلیمیا , بل حاولت التدخل
 في الشؤون الداخلیة لمختلف الدول العربیة , ومنها الحلیفة لها , حتى وصلت إلى المناهج الدراسیة , ومنع

 تدریس آیات القرآن الكریم التي تحض على الجهاد وتتناول الیهود .
 كان العراق بوابة من أجل ذلك , أما لماذا اختیار العراق كبوابة فقد كان ذلك بسبب عزلة النظام العراقي

 العالمیة واإلقلیمیة , وبسبب الفجوة بین النظام والمجتمع , وبسبب موقعه اإلستراتیجي , وكونه یحوي ثاني
 احتیاطي للنفط في العالم . وقدانطلقت أمریكا من هذه البوابة لترتیب أوضاع المنطقة,عبر سیاسة هجومیة
 كان أحد عناوینها (القرار1559) الذي یحوي تصورًا للمنطقة الممتدة من كابول حتى شرق المتوسط,وقد
 كان اصطدام واشنطن مع دمشق ناتجًا عن تغیر نظرة األمیركان إلى األدوار االقلیمیة لدول المنطقة, وناتجًا
 عن سیاسة السلطة السوریة الممانعة تجاه العراق المغزو والمحتل, ماجعلها تدفع فاتورة سیاستها العراقیة

 في بیروت 2005.
 أظهرت األوضاع العربیة هشاشة داخلیة أمام االختراق األمیركي,الذي أخذ أشكاًال عدة في السنوات القلیلة

 الماضیة,من االحتالل إلى اللعب على المكونات الداخلیة لتحقیق األجندات
 األمیركیة(لبنان-السودان)وصوًالإلى مراهنة تیارات سیاسیة عربیة على الخارج األمیركي لتحقیق سیاساتها

 المحلیة في بلدان عربیة عدیدة,فیماكان الحكام بمعظمهم في وضعیة المتكیف والمنحني أمام المتطلبات
 األمیركیة في القضایا االقلیمیة وعلى األصعدة الداخلیة.

 إن هذه الهشاشة التي ظهرت أمام األمیركان,وقبل ذلك أمام االسرائیلیین,قد كانت حصیلة لنصف قرن من
 حكم التیار القومي, بفرعیه الناصري والبعثي,في العواصم الثالث األهم للعرب,والتي امتدت إلى االقتصاد
 واالجتماع والثقافة,لتبین حصیلة كاملة من الفشل على هذه األصعدة,بعد حكم لفرد أوحزب واحد, كان فیها

 غیاب كامل للحریات الدیموقراطیة لقوى المجتمع.
 من المهم جدًا,وربما األهم, هزیمة المشروع األمیركي في العراق,أما كیف أومامدى تطابقنا مع أسالیب
 المقاومة, فهذا متروك ألهل العراق, ومن الثابت أنه والمقاومة في العراق تحظى بدعم كل العراقیین

 أوغالبیتهم, أما فیما یتعلق بامتداد المشروع األمیركي إلى المنطقة, بعد مجيء األمیركي إلى بغداد,فمن
 الضروري عدم التطابق مع أجنداته ومواجهته ,سواء المتعلقة بلبنان، أوفي أي منطقة أخرى من العالم

 العربي .
 یالحظ هنا, تأثر موضوع الصراع العربي-االسرائیلي بمجيء واشنطن للمنطقة عام2003,حیث ترافق
 هذا المجيء مع موت عملیة التسویة التي بدأت عام1991 في مدرید, ومن الواضح أن انطالقها من جدید
 سیكون مرتبطًا مع استكمال"إعادة الصیاغة" األمیركیة للمنطقة,وهو ماتالقت معه السیاسات االسرائیلیة

 في عهدي شارون وأولمرت, وقد أثبتت اسرائیل أنها امتداد مستمر للمشروع الغربي, وأنها مازالت مستعدة
 ألداء دور الوكیل, كما حصل في حرب 12تموز األخیرة في جنوب لبنان, وهذا مایؤكد أن اسرائیل كائن
 دخیل على المنطقة العربیة, ومن الصعب التصالح معه أوالقبول به من قبل العرب,سواء وقع الحكام معه

 تسویات أم ال,وهو ماأثبتته تجارب العقود األخیرة في مصر واألردن وبعد(اتفاق أوسلو)الذي وقعته منظمة
 التحریر الفلسطینیة، مما یؤكد ضرورة تضافر كافة الجهود العربیة وتوجیهها باتجاه سیاسة تحریریة لجمیع

 األراضي العربیة المحتلة، ومنها أرضنا السوریة المحتلة في هضبة الجوالن .
 من الواضح اآلن, ,أن هناك غیابًا للمشروع العربي, في ظل حضور المشروع األمیركي,والمشروع

 االسرائیلي,مع بدایة بروز وبلورة المشروع االیراني في المنطقة, خصوصًا بعد المكاسب التي حصل علیها
 االیرانیون جراء الغزوین األمیركیین ألفغانستان والعراق, وإزاحة األمیركان لنظامین كانا من ألد أعداء
 ایران في المنطقة.إن خطورة المشروع االیراني تتأتى من كونه مشروعًا خاصًا لبلد اقلیمي رئیسي یبحث
 عن تسویات مع القطب الواحد لالعتراف بدور اقلیمي رئیس له في المنطقة,وهو ماسیكون بالضرورة على

 حساب العرب كما جرى في عراق2003, ویتأتى من كونه یحمل بعدًا مذهبیًا-یغطي بعده
 القومي-سیصطدم(واصطدم) بغالبیة العرب, وهو مایمكن أن یعید العرب والمنطقة إلى صراعات لن



 یستفید منها سوى األمیركي واالسرائیلي,من دون نسیان تناقض السیاسة االیرانیة في جنوب لبنان(وهي
 ایجابیة تجاه العرب)مع سیاسة طهران في العراق, إذ أنها تغطي سیاستین متناقضتین, واحدة في النجف

 والثانیة في الضاحیة الجنوبیة لبیروت، لتحقیق األهداف القومیة اإلیرانیة عبر هذین الممرین، مع تسجیل أن
 تبعیة النظام العربي الرسمي للوالیات المتحدة، خالل الثلث األخیر من القرن العشرین، هي العقبة أمام نشوء

 مشروع عربي مستقل في المنطقة .
 كمجمل للوضع العربي ،یمكن القول بأنه تتحدد المرحلة العربیة القائمة من خالل (الوطني), أي من خالل

 الموقف من مشاریع الوالیات المتحدة الهادفة إما إلى االحتالل( العراق) أو الهیمنة ( لبنان) أو التأثیر (
 مصر) أو تغییر السیاسات (سوریا) : في مناطق , تخضع لالحتالل,یكون ( الوطني)لوحده هو عامل

 التحدید,وربما أیضًا في مواضع مخصوصة مثل لبنان ,أما في بلدان عربیة أخرى فال یمكن أخذ ( الوطني)
 مجردًاوإنما یجب أن یكون مشروطًا بـ (الدیموقراطي), إال إذا تعرض البلد لهجمة خارجیة أو اعتداء

 عسكري, فیما تفرض التحوالت نحو رأسمالیة السوق , الموجودة في بلدان عربیة عدیدة كانت تنتهج نمط (
 االشتراكیة العربیة ) أو خط ( التطور الالرأسمالي)،وفقًا للمصطلح الســوفیاتي , األخذ بثالوث ( الوطني ـ

 الدیموقراطي ـ االقتـصادي االجتـماعي ) كرزمة واحدة , بعد أن تغّولت الرأسمالیة الجدیدة , مستظلة
 بالقوى الحاكمة , في هجمتها على الفقراء والفئات الوسطى , ما یهدد النسیج االجتماعي القائم .

 یمكن أن یطرح ذلك حدود التحالفات , أو التنافرات , بین التیارات السیاسیة العربیة الرئیسیة اإلسالمیة ,
 القومیة , الماركسیة ,اللیبرالیة : من الواضح في هذا المجال أن (الدیموقراطیة) تجمع هذه التیارات األربعة
 في بلدان عربیة عدة, مثل سوریا ومصر، إال أن تجربة ( إعالن دمشق) تبّین بأن ذلك لم یعد كافیًا, إذا لم
 یقترن بالموضوع الوطني , أي الموقف من ( العامل األمیركي)،األمر الذي أدى إلى انقسـام ( إعالن

 دمشق ) طوال سنتین من عمره , حتى انفجر ذلك في االجتماع المنعقد لمجلسـه في الشهراألخیر من عام
 2007 , عندما تم إقصاء التیارین القومي العربي والماركسي من قیادة ( اإلعالن ) , لصالح سیطرة (

 االتجاه األمیركي ) على هذه القیادة عبر ثالوث (لیبرالي ـ إسالمي إخواني ـ قومي كردي) اجتمعت أطرافه
 الثالثة على تأیید المشروع األمیركي للمنطقة , حیث كان الموقف من هذا المشروع هو مسطرة التالقیات

 والتباعدات بین هذا( الثالوث ) والتیارین القومي العربي والماركسي في ( إعالن دمشق ) .
 بالمقابل , إن ( الوطني ) یجمع في العراق المحتل بین ( اإلسـالمي ) و ( القومي ) و ( الماركسـي )
 المختلف مع قیادة الحزب الشیوعي العراقي الملتحقة بسلطة االحتالل األمیركي, إال أنه ال یمكن أن یجمع
 لوحده, إال في ظروف عدوان أو غزو خارجیبین التیارات السیاسیة المتفقة أو المتقاربة في الموقف من (

 العامل األمیركي) ببلد یعیش تحت أوضاع غیر دیموقراطیة , مثل سوریا , فیما یكون ( االقتـصادي
 االجتـماعي ) غیر مقرر , أو ال یوازي ( الدیموقراطي ) في تقریر التالقیات والتباعدات بین مواقع القوى

  السیاسیة بالبلد المذكور على اختالف وتنوع اصطفافاتها في الخریطة السیاسیة .
 الوضع الداخلي السوري:

 تعیش السلطة السوریة,اآلن, مأزق العجزعن االصالح(= االقتصاد – اإلدارة- القانون –
 السیاسة)المترافق مع عجز البنیة المتولدة عن 8آذار1963على االستمرار ضمن شكلها

 القدیم.یرخي,هذا,بثقله على األوضاع السوریة ویسمها بطابعه, وخاصة في المرحلة التي أعقبت وفاة
 الرئیس حافظ األسد في عام2000.بالمقابل, فإن المعارضة السوریة تعاني من عجز لیس فقط عن الفعل

 والتأثیر وإنما حتى عن القدرة على انتاج رؤى سیاسیة مطابقة للوقائع,بعكس فترة ماقبل عام2000,
 والمالحظ أنها لم تعد ترسم سیاساتها وتحدد توجهاتها من خالل موقعها وذاتها,بل عبر دالالت

 اآلخرین,سواء عبر التطابق معهم أوالمراهنة علیهم أوعبر التعاكس معهم. وفي الوقت نفسه, تعیش سوریا
 حالة تترافق فیها أزماتها الداخلیة مع اتجاه دورها االقلیمي نحو منحى الضعف, وهو مایجعل البلد في وضع
 مأزوم وصعب, لم یواجهه منذ عقود،وهو مأزق لن ینتهي حتى ولو استطاعت السلطة الخروج من عزلتها

 من خالل فتح كوات،كماجرى مؤخرًا مع الفرنسیین واألوروبیین في صیف عام2008 عقب(اتفاق
 الدوحة) .

 من الصعب أن تستمر األوضاع على ما هي علیه , في المستقبل المنظور أوالمتوسط , وخاصة في ظل
 استمرار واشنطن في محاولة فرض أجنداتها في المنطقة,سواء في الحدود الشرقیة لسوریا أوفي عند

 حدودها الغربیة. لذلك من الضروري عدم تكرار ماجرى في العراق أولبنان على الصعید السوري, من
 خالل البحث عن شكل من اإلجماع الداخلي, أوشبه اإلجماع, یؤدي بالسوریین إلى تجنب منزلقات ماجرى

 في بغداد أوبیروت .
 إن الهشاشة التي تعیشها سوریا ،اآلن, هي محصلة للمسار الداخلي الذي بدأ قبل أربعة عقود, والذي كان
 یغطیه الغطاء الدولي للنظام في فترة الحرب الباردة ثم في العقد الذي أعقب انتهائها, وتعود هذه الهشاشة

 إلى غیاب الحریات الدیموقراطیة والتفرد بالسلطة, وإلى عدم القدرة على تحقیق البرنامج القومي والوطني



 ضد اسرائیل, وإلى الفشل في األصعدة االقتصادیة واالجتماعیة .
 إن الخروج من هذا المأزق الذي تعیشه سوریا یجب أن یوضع على رأس جدول أعمال الجمیع, في السلطة
 والمواالة والمعارضة, وهذا یعني حاجة سوریا إلى مرحلة انتقالیة یتشارك فیها الجمیع في الجهد من أجل

 نقل البلد من الوضع الراهن, بمایحویه من أزمات ومخاطر, إلى وضع جدید.
 

 نحن نرى ضرورة أن تتضمن المرحلة اإلنتقالیة التالي:
 1-اعتراف الجمیع بالجمیع في الساحة السیاسیة السوریة على أصعدة السلطة والمواالة والمعارضة.

 2-تعدیل مواد الدستور التي تتضمن احتكار السلطة من قبل حزب البعث.
 3-الغاء حالة الطوارىء ورفع األحكام العرفیة.

 4- السماح لجمیع التعبیرات السیاسیة التي یفرزها المجتمع السوري بالظهور والتعبیر والنشاط.
 5-الدعوة إلى مؤتمر وطني عام یشارك فیه الجمیع, من السلطة القائمة والمواالة والمعارضة, لوضع

 (میثاق وطني)بین القوى السیاسیة والمنظمات, یؤكد على نبذ العنف والتقید بالقانون العام ومبدأي التعدد
 والتداول,ولوضع(دستور مؤقت)للبالد,و(قانون لألحزاب)و(قانون لإلنتخاب),ویتفق فیه على سیاسة

 اقتصادیة-اجتماعیة تكون موضع اجماع وطني.
 6-تستمر المرحلة اإلنتقالیة عددًا من السنین,تبقى فیها السلطة القائمة,وتسود فیها الحریات ,كطریق إلى
 انتخابات عامة لبرلمان جدید ,یكون انتخابه خاتمة للمرحلة اإلنتقالیة,وبدایة لمرحلة جدیدة، على أن یحدد

 المؤتمر الوطني آلیات ومّدة المرحلة اإلنتقالیة .
  خاتمة:

 إننا ننطلق في هذا المشروع لبرنامج سیاسي من ذهنیة منفتحة على الجمیع,تبتعد عن منطق األبیض
 واألسود,وهي ترید القطع مع الكثیر من ممارسات الماركسیین,السوریین والعرب والعالمیین,لبناءماركسیة

 جدیدة,في المعرفة والسیاسة,تبتعد عن اإلطالقیات واألحكام الجاهزةواإلستقطابات التي كانت
 تبنى-ومازالت- على منطق الخنادق المتقابلة,ونحن نرید التأكید على أننا لم نتجاوز,بعد,مرحلة التحرر

 الوطني,وعلى أننا ننظر إلى الدیموقراطیة,والجانب االقتصادي-االجتماعي,من خالل داللة(الوطني),ونحن
 نشعر انطالقًا من ذلك بضرورة انفتاح الجمیع على الجمیع تحت مظلة وطنیة-دیموقراطیة یتشارك الجمیع

 في انشائها,ونحن ننظر إلى تحالفاتنا القادمة,وتالقیاتنا,على ضوء ذلك.
 إننا ندعو القوى السیاسیة السوریة إلى التخلص من اللغة المتخشبة والخطاب التعبوي القائم ,في
 معظمه,على طمس حقائق واظهار أخرى لغایات تعبویة وایدیولوجیة.ونحن نرى أن الماركسیة

 العربیة,ومنها السوریة,تحتاج إلى القطع مع الكثیر من ممارسات العقود الثمانیة الماضیة,من خالل نظرة
 جدیدة إلى العروبة ( التي مازالت قویة في الشارع العربي)واالسالم, وإلى اإلبتعاد عن اإلرتباط بمراكز

 دولیة.
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 إن فهمنا للتطورات االقتصادیة والمؤسسیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة یحدد طبیعة االقتصاد الدولي
 المعاصر حیث كانت هذه الحرب فاصًال رئیسیًا لمرحلة زائلة وبدایة لمرحلة جدیدة، تعرضت هي األخرى
 لتغیرات عمیقة إثر انتهاء الحرب الباردة، وربما بشيء من التعمیم والتبسیط یمكن القول: إن العالم عرف
 درجة كبیرة من االستقرار والوضوح في عالقته االقتصادیة خالل القرن التاسع عشر منذ سقوط نابلیون
 وإبرام معاهدة فیینا عام /1815/ من ناحیة، وحتى قیام الحرب العالمیة األولى /1914/ من ناحیة

 أخرى.
 سادت خالل هذا القرن الرأسمالیة الصناعیة، وسیطرت االمبراطوریات االستعماریة على مجمل الكرة
 األرضیة خارج أوروبا، وتم االعتراف بنظام حریة التجارة على أوضاع االقتصاد العالمي، وأخذ العالم
 بشكل عام في عالقته التجاریة بقاعدة الذهب وثبات أسعار الصرف، مع قیام الجنیه اإلسترلیني بالدور



 األساسي في المعامالت التجاریة، والتي كانت لندن مركزًا لها، وغلب مذهب حریة التجارة وحیاد المالیة
 العامة على الفكر االقتصادي، وحدَّ من تدخل الدولة في المجاالت االقتصادیة، فأصبحت الدولة حارسة

 تؤمن الدفاع واألمن والعدالة ویتكفل السوق بالدور االقتصادي الرئیسي، ولیس معنى ذلك أن الدولة تخلت
 تمامًا عن كل دور اقتصادي، حیث كانت تقف وراء المصالح االقتصادیة الغالبة، سواء بتوفیر عناصر البنیة

 األساسیة الالزمة، أو بتحقیق االستقرار القانوني والنقدي الضروریین الستمرار المعامالت، أو بالتدخل
 المباشر وأحیانًا بالقوة العسكریة لحمایة المصالح الرأسمالیة خارج الحدود، وظهر ذلك بوجه خاص في
 حمایة المصالح االستعماریة في مستعمرات الدول الصناعیة وراء البحار، إلى أن أتت الحرب العالمیة
 األولى تقویضًا لهذه األوضاع وكان أول الضحایا هو نظام الذهب واستقرار أسعار الصرف، فعند قیام
 الحرب اضطرت الدول التجاریة للتخلي عن قاعدة الذهب مع إفراط في إصدار النقود الورقیة لمواجهة

 احتیاجات الحرب، كما وفرضت القیود على التجارة التي توقفت تمامًا بین المتحاربین، وقبل انتهاء الحرب
 ظهرت بوادر انقالب على المفاهیم السابقة لما قامت الثورة البلشفیة وخرجت روسیا من الحرب عبر معاهدة
 (برست – لیتوفسك)آذار1918 ثم لم تلبث الدول الغربیة أن تدخلت في حرب غیر معلنة ضد روسیا ومن
 ثم بعد هزیمة ألمانیا تشرین ثاني1918تم إبرام معاهدة فرساي /1919/ وفرضت تعویضات مالیة على
 الدولة المنهزمة، فانزلقت ألمانیا إلى هاویة التضخم، والنخفاض مستمر في قیمة العملة فیما عرف بالتضخم
 الهائل، ولم تفلح المحاوالت في تثبیت األسعار وحمایة العملة، ومن ثم استمرت البطالة وزادت زیادة كبیرة،

 ولم تستقر األحوال إال بوصول الحزب النازي إلى السلطة عام1933، تحت خطر الوقوع في الشیوعیة.
 هنا حاولت بریطانیا المنتصرة بالحرب، العودة إلى النظام االقتصادي الذي كان سائدًا قبل الحرب األولى،
 حیث اختار تشرشل وزیر المالیة آنذاك العودة إلى قاعدة الذهب في العام /1925/ على أساس العودة إلى
 سعر اإلسترلیني بالنسبة للذهب وفقًا للسعر السائد في فترة ما قبل الحرب ودون مراعاة ما أصاب االقتصاد

 البریطاني من اختالالت بسبب الحرب، في وقت كانت بریطانیا بحاجة إلى تخفیض عملتها ال إلى رفعها.
 وبالفعل عرفت بریطانیا كسادًا لم تلبث بعدها أن تخلت عن قاعدة الذهب /1931/، شهد فیها االقتصاد

 العالمي أكبر أزمة اقتصادیة، انهارت فیها البورصات، وتضخمت أعداد العاطلین في بریطانیا، والوالیات
 المتحدة األمیركیة، وفي ألمانیا، ما عرف وقتها بالكساد العظیم منذ تشرین األول /1929/، حیث بدأت
 الدول في األخذ بسیاسات الحمایة الجمركیة، والحروب من أجل تخفیض العمالت بقصد كسب األسواق،

 وااللتجاء إلى اتفاقیات المقاصة، واتفاقیات الدفع والتجارة الثنائیة.
 في الوقت الذي كانت فیه االقتصادات الغربیة تتخبط، حاول االتحاد السوفییتي األخذ بنظام اقتصادي نقیض
 للرأسمالیة وهو النظام (الشیوعي). انكفأت روسیا على نفسها وأخذت بفكرة االشتراكیة في بلد واحد، بعد

 فترة من حروب التدخل في شؤونها الداخلیة ومحاولة النظام البلشفي إثارة الثورة الشیوعیة العالمیة.
 جاءت األزمة االقتصادیة /1929/، لتخفف من حدة الحصار االقتصادي المفروض على روسیا، حیث

 اضطرت العدید من الشركات األمیركیة، في إطار بحثها عن األسواق، إلى تقدیم تسهیالت في الدفع
 لروسیا، مما ساهم في نجاح الخطة الخمسیة األولى عام /1929/ حیث كانت بدایة الخطط الخمسیة في

 االتحاد السوفیتي والتي تواقتت مع األزمة الرأسمالیة الكبرى.
 كانت التناقضات الناجمة عن الحرب مؤدیة إلى انهیار نظام النقد القائم على قاعدة الذهب، وظهور األزمة
 االقتصادیة، وفشل الدول الغربیة في السیطرة علیها، و في قیام نظام اقتصادي معارض في روسیا، ومن ثم

 ظهور نظام نازي معادي ومتعطش للثأر، وفي نفس الوقت غلبت السیاسة الحمائیة على سلوك الدول،
 وتراجعت حریة التجارة وتعددت اتفاقیات الدفع، وازدادت الرقابة على انتقال األموال والسلع.

 فیما على الصعید السیاسي، غلب المد الفاشي وانحسرت الدیمقراطیة ومن ثم فشلت عصبة األمم، ثم كان ال
 بد من حصول األزمة، فجاءت الحرب العالمیة الثانیة باعتبارها نتیجة منطقیة للقلق واالضطراب الذي عمَّ
 بعد سقوط النظام العالمي الذي كان سائدًا قبل الحرب العالمیة األولى، ثم بدأ العمل لصیاغة نظام عالمي

 جدید.
 بدأ العمل لتأسیس النظام االقتصادي الدولي الجدید قبل نهایة الحرب العالمیة الثانیة عام1945، لم یلبث أن
 خیم على العالم شكل جدید من الحرب الباردة منذ1947 بین المتحالفین، الغرب بقیادة الوالیات المتحدة

 األمریكیة والشرق بقیادة اإلتحاد السوفییتي.
 لقد تكَون النظام االقتصادي تحت مقتضیات الحرب الباردة ومن ثم جاء انهیار (النظام االشتراكي) ونهایة

 الحرب الباردة عام /1989/.
 قبل الحدیث عن النظام االقتصادي الدولي الجدید ال بد من تسجیل مالحظة مهمة، هي أن الحرب كانت دائمًا
 عنصرًا أساسیًا في تطور الرأسمالیة حتى أن تاریخها حتى عام /1945/ كان سلسلة من الحروب، حروب
 إقلیمیة لتوسیع مملكة على حساب أخرى (حرب المائة عام – حرب الثالثین عام – حرب السنوات السبع
 – حروب الثورة الفرنسیة وحروب نابلیون – الحروب بین ألمانیا وكًال من فرنسا والنمسا – الحروب



 الروسیة العثمانیة) ثم كانت الحروب االستعماریة لغزو أقطار خارج أوروبا، أو إلعادة اقتسام
 المستعمرات، انتهت بحربین عالمیتین لم یفصل بینهما إال عشرون سنة، وكانت تلك الحروب وسیلة إلثراء
 الرأسمالیین من تورید ما یلزم للقوات المسلحة ومن طعام وكساء وسالح وذخائر، فضًال عن االستفادة من

 كل توسیع لرقعة اإلمبراطوریة التي ینتمون إلیها، حیث یرى بعض المفكرین أن الحرب تدّمر فائض اإلنتاج
 التي تقصر السوق المحلیة على استیعابه، إذ لوحظ التوازي الزمني بین األزمات الدوریة التي عرفتها

 أوروبا والوالیات المتحدة كل عشر سنوات تقریبًا والتي بلغت ذروتها في الكساد العظیم (1934-1929)
 والذي كما أسلفنا وفر األرضیة لظهور الفاشیة في ایطالیا عام1922 والنازیة األلمانیة بطابعهما العدواني

 الظاهر، والذي ساق الجمیع إلى الحرب العالمیة الثانیة، كما أن تكرار الحروب یفرض على الشعوب
 التعصب القومي وتمجید األمة وإعالء قیمة االستشهاد في خدمتها مما یحفظ جذوة كراهیة اآلخر وتقبل الثأر

 منه بالقتال، وظهر في كل دولة اعتقاد بأن بینها وبین دولة أخرى عداًء أبدیًا.
 تعتبر الحرب العالمیة الثانیة نقطة البدایة للنظام االقتصادي الدولي المعاصر، لذا یتوجب دراسة األوضاع
 االقتصادیة القائمة عند نهایة الحرب العالمیة الثانیة والمشاكل التي وجهت العالم آنذاك وسبل معالجتها عبر

 مجموعة من المؤسسات االقتصادیة التي أنشئت لهذه الغایة.
 ال یمكن استعراض األوضاع االقتصادیة القائمة عند نهایة الحرب العالمیة الثانیة بشكل تفصیلي، وإنما یمكن

 اإلشارة إلى بعض القضایا التي كان لها تأثیر كبیر في التطورات الالحقة للنظام االقتصادي العالمي.
 هنا یمكن اإلشارة إلى ثالث قضایا فرضت نفسها بشكل جلي عند نهایة الحرب:

 ـ إعادة إعمار أوروبا بعد الدمار الذي خلفته الحرب حیث ظهر مفهوم النمو االقتصادي واستخدامه باعتباره
 معیارًا للتقدم.

 ـ المواجهة بین نظام اقتصادي یعتمد اقتصاد السوق وآخر یعتمد مبدأ التخطیط.
 ـ التنمیة االقتصادیة للعالم الثالث باعتبارها مشكلة رئیسیة في عالم ما بعد الحرب، حیث انقسم العالم إلى

 جنوب متخلف وشمال متقدم.
 كانت نتائج الحرب العالمیة بالغة القسوة على كل من أوروبا والیابان، فقد دمرت بنیتهما األساسیة وهدمت
 صناعتهما. وكان ال بد من أجل مواصلة الحیاة من إعادة بناء القدرة االقتصادیة لهما، كما أن حجم الدمار
 الهائل، الذي أصاب بصورة خاصة الیابان وروسیا وألمانیا، كان یتطلب استثمارات هائلة إلعادة النشاط

 االقتصادي لها.
 كما كان من نتائج الحرب ظهور خطر ما یسمى بـ (الشیوعیة) حیث أن األحزاب الشیوعیة وخاصة في

 فرنسا وإیطالیا كان لها مواقف بطولیة ضد النازیة والفاشیة مما أكسبها مواقع متقدمة في الواقع السیاسي في
 تلك الدول، كما تلقت الكثیر من الدعایة والتأیید من اإلتحاد السوفییتي بسبب االنتماء العقائدي، ومماألة من
 الدول الغربیة لهذه األحزاب بسبب ظروف الحرب والعدو النازي المشترك، كما أن أوضاع ألمانیا غداة
 الحرب، وهي ممزقة اقتصادیًا ومقسمة بین الدول الغربیة واإلتحاد السوفییتي، قد زاد من حدة التوتر

واحتمال المواجهة،فكانت المبادرة المهمة التي قدمها وزیر خارجیة أمریكا جورج مارشال في (5
 /حزیران/1947) مما عرف بمشروع مارشال. حیث وضعت خطة إلعمار أوروبا كما واإلتحاد

 السوفییتي. ومن جهة أخرى كان حجة االقتصاد األمریكي عامًال مهمًا في هكذا مشروع ، عندما كان دخول
 الوالیات المتحدة الحرب نهایة عام /1941/ قد ساعد على إنعاش االقتصاد األمریكي الذي عانى من
 ركود شدید منذ أزمة /1929/ فكانت استعادته عافیته في تلك الحرب حیث حصل على طاقة إنتاجیة
 كبیرة ألغراض هذه الحرب،حیث كان، وعلى العكس من الدول األوروبیة، اقتصاد الحرب یمثل إضافة

 لالقتصاد األمریكي ولیس اقتطاعًا منه.
 وجاءت االستقطابات التي حصلت لتعجل من القیام بتنفیذ مشروع مارشال، ومن النتائج المهمة لمشروع
 مارشال العمل على اإلسراع بتحریر التجارة وإزالة القیود، وبذلك ساهم في وضع أساس النظام العالمي

 القائم على حریة التجارة، وحریة انتقال رؤوس األموال لیعرف العالم الصناعي ربع قرن من النمو
 االقتصادي من /1945/ وحتى عام /1970/، ومن ثم بدأت األزمة االقتصادیة. بدأت باألزمة

 االقتصادیة عام /1972/ ومن ثم أزمة النفط /1973-1979/ وبعدها أزمة المدیونیة عام /1982/.
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 أسهمت الثورة التكنولوجیة والقوى االجتماعیة السائدة مع ظهور الثورة الصناعیة في بریطانیا منذ منتصف
 القرن الثامن عشر في التطور التلقائي للنظام االقتصادي، ولم یكن هذا النظام ناتج عن التخطیط المسبق من
 قبل منظر اقتصادي أو سیاسي، وإنما جاء المنظرون فیما بعد لتأییده أو معارضته، فكانت األفكار التقلیدیة،
 وخاصة مع آدم سمیث /1723-1790/ تأصیًال نظریًا القتصاد السوق والتوافق بین المصالح الخاصة
 والمصالح العامة ما عرف حینها (بالید الخفیة). مع ذلك لم یسلم هذا النظام من النقد، فكان النقد العنیف
 الذي وجهه ریكاردو /1772-1823/ نقدًا عنیفًا لطبقة المالك وفكرة الربع االقتصادي، وكان حدیث



 مالتوس /1766-1834/ عن ضرورة التضحیات بسبب قساوة الطبیعة.
 ومن ثم كانت مطالبات جون ستیوارت میل /1806-1873/ بالتخفیف من حدة المظالم لمصلحة

 الطبقات الفقیرة. بالرغم من تلك االنتقادات ظل االعتقاد بأن النظام الرأسمالي هو (النظام الطبیعي) "وقد
 یحتاج لبعض التهذیب" ولكنه یظل النظام المعتمد. بالرغم من ذلك كان قد ظهر ومنذ وقد بعید فكر رادیكالي

 یرفض فكرة النظام الرأسمالي والملكیة الخاصة، ویدعو إلى قامة نظام اشتراكي أو شیوعي.
 وصل هذا الفكر مع كارل ماركس /1818-1883/ إلى مرحلة النضج وتأكدت معالمه مع دعوة ماركس
 وانجلس /1820-1895/ في "البیان الشیوعي" /1848/ إلقامة مجتمع شیوعي، ومن ثم في كتابات

 ماركس الالحقة وخاصة مؤلفه "رأس المال"/1867/.
 قامت الحركة الشیوعیة في كل أرجاء أوروبا بالدعوة لتقویض النظام الرأسمالي تحت تأثیر المنظرین

 االشتراكیین ولكنها كانت حركة سیاسیة ضمن حركات سیاسیة متنوعة قبل الحرب العالمیة األولى.
 كانت هزیمة اإلمبراطوریة الروسیة القیصریة أمام الیابان /1904/ فرصة للحزب الشیوعي الروسي،
 فبعد ثورة /1905/ عمل الحزب على تقویض النظام القیصري وخاصة بعد اندحار جیوش القیصر أمام
 األلمان /1917/ .حینها استولى الحزب الشیوعي على السلطة وعمل على إقامة نظام اشتراكي. رغم

 حروب التدخل الغربیة استطاع الحزب الشیوعي إقامة سلطته وتخلص من الطبقات االجتماعیة المناوئة.
 ظلت العداوة قائمة بین النظامین حیث اعتبر أن النظام االشتراكي لیس مجرد دعوة لتغییر النظام االقتصادي

 والسیاسي وإنما حركة تبشیریة لتغییر العالم ومن هنا نشأ العداء بین النظامین.
 خالل الحرب، بسبب العدو المشترك المتمثل بـ هتلر، حصل تعاون كبیر بین النظامین العالمیین، فاستفاد

 االتحاد السوفییتي من المعونات االقتصادیة في ظل قانون ما عرف باإلعارة والتأجیر. كرست نتائج الحرب
 الروس واألمریكان باعتبارهما قوى عظمى أو القوى األعظم.

 بدأ التوتر بین الغرب والشرق منذ إلقاء القنابل النوویة على الیابان إلخراجها من الحرب من دون حقوق
 سیاسیة للروس، ثم الخالف حول برلین /1949/، ومن ثم الحرب الكوریة /1953-1950/.

 جاءت المواجهة بین الغرب والشرق على الصعید اإلیدیولوجي استجابة العتبارات متناقضة ولكنها مطلوبة
 لكل منهما، ومن ثم كان قیام الحرب الباردة /1947/ وانقسام العالم إلى كتلتین والذي كان له أثر كبیر

 على السیاسات االقتصادیة الدولیة.
 تمیز العصر الحدیث بخصائص لم تكن معروفة في الماضي حیث ظهرت دول عرفت بالدول المتقدمة

 یقابلها دوًال عرفت بالمتخلفة وهذه الدول بالرغم من تشابهها مع الدول المتقدمة باالنقسام االجتماعي إال أنها
 عرفت انقسامًا بالقیاس بالدول المتقدمة من حیث مستوى التطور االجتماعي واالقتصادي مما جعلها مرهونة

 لما یعرف بالتبعیة (بعد انحسار موجة االستعمار الكولونیالي) وربط هذه الدول بعجلة النظام الرأسمالي
 والتي حولها إلى موضع للنهب بدءًا من السرقة المباشرة لثرواتها وانتهاًء باالتجار بالمال عبر ما یعرف
 بالقروض وسواها وذلك عبر تعمیم نمط اإلنتاج الرأسمالي وإخضاع هذه البلدان الحتیاجاته وذلك عبر ما
 یعرف بالمؤسسات الدولیة مثل (البنك الدولي – صندوق النقد الدولي – منظمة التجارة العالمیة) مما
 أفضى باالستقالل السیاسي لیصبح حبرًا على ورق بالرغم من الیافطات المختلفة لدول العالم الثالث أو

 األیدیولوجیات المتمایزة.
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 أزمــــة االقتصـــاد الدولي (1970 – 1999):
 مر االقتصاد العالمي بفترة من االزدهار بدأت مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة وحتى أواخر الستینات، وقد
 ساهمت في هذا النجاح معظم الدول الصناعیة وإن بدرجات متفاوتة سواًء في المعسكر الغربي أو الشرقي
 أو بعض الدول حدیثة االستقالل، وعلى الرغم من وجود الكثیر من المشاكل االقتصادیة فإن هذه الدول

 استطاعت أن تتغلب على الكثیر منها بنجاح، كما أنه یذكر في هذا السیاق أن الدول في العالم الرأسمالي بعد
 الحرب العالمیة الثانیة سعت للتخفیف من حدة التفاوت الطبقي الناجم عن عملیات السوق المنفلتة من عقالها،

 على العكس من الدولة في ظل النیولیبرالیة ، حیث تسعى الدولة للتدخل لترسیخ التفاوت الطبقي لصالح
 رؤوس األموال وأنواع محددة منها. وكان هذا التدخل یعبر عن وجود أزمات خانقة حیث واجهت
 السیاسیات االقتصادیة السابقة العجز عن حل هذه األزمات، وفیما یلي عرض لهذه األزمات وسبل

 مواجهتها.
 أولى هذه األزمات كانت تتعلق بنظام النقد الدولي الذي وضع في نظام بریتون وودز /1944/ متأثرین

 بأوضاع النظام السابق حیث كانت قاعدة الذهب معموًال بها.
كان العالم ما بین الحرب العالمیة األولى والثانیة قد مر بتجربة في منتهى الصعوبة بعد ترك قاعدة الذهب /

 1931/ وثبات أسعار الصرف، حیث بدأ باألخذ بتقلبات األسعار والدخول في مرحلة التنافس لتخفیض
 أسعار العمالت واكتساب األسواق حیث انتهى ذلك إلى فرض قیود على التجارة الدولیة، وإتباع سیاسیات



 حمائیة واتفاقات جمركیة والرقابة على الصرف وكانت نتیجة ذلك تقلیص التجارة الدولیة ومن ثم انخفاض
 معدالت النمو وانتهى ذلك إلى قیام الحرب العالمیة الثانیة.

 لذا كان من الطبیعي أن یجري البحث الحثیث وقبل نهایة الحرب لوضع قواعد جدیدة لنظام النقد الدولي في
 ضوء التجارب السابقة ومنها قاعدة ثبات أسعار الصرف.

 بالرغم من أخذ قاعدة ثبات الصرف فإن هناك اختالفات جوهریة، وبوجه خاص فإنه في ظل قاعدة الذهب
 كان هناك جهاز لتحقیق التوازن عن طریق خروج ودخول الذهب وعدم وجود سیاسات اقتصادیة داخلیة
 مستقلة بینما في ظل اتفاقات (بریتون وودز) فإن الدول لم تتخل عن سیاساتها الداخلیة من حیث األسعار
 والدخول، بصرف النظر عن اعتبارات التوازن الخارجي ،ولذا واجه نظام (بریتون وودز) عقبات لم

 تعرفها قاعدة الذهب.
 إن التعامل بنظام بریتون وودز قد أدى إلى جمود كبیر في أسعار الصرف، ورجع ذلك بشكل كبیر إلى نمو
 حركة رؤوس األموال، ومع االتفاق على حریة انتقال رؤوس األموال كان التعدیل ألسعار الصرف یساعد
 على نمو المضاربات وقد أدى الخوف من المضاربات إلى التشدد في تغیرات أسعار الصرف وتحقیق أكبر

 قدر من الجمود في هذه األسعار خوفًا من هذه المضاربات، وقد نتج عن ذلك العدید من المشاكل وعلى
 رأسها النقص في السیولة أو النقود الدولیة.

 لم یكن بمقدور الذهب القیام بهذا الدور بسبب قلة إنتاجه كما أن فكرة رفع ثمن الذهب، ومن ثم حجم السیولة
 الدولیة، لم تلق قبوًال لدى الدول، ألسباب سیاسیة، أهمها عدم الرغبة في منح الدول المنتجة (روسیا –
 جنوب إفریقیا) مكاسب مجانیة. یضاف إلى ذلك أن منطق النظام ،الذي یقوم على ثبات أسعار الصرف،

 بالنسبة للذهب، كان یتعارض مع ترك ثمن الذهب یرتفع.
 فشلت فكرة استصدار نقود دولیة (بانكور) عن طریق اتحاد المدفوعات الدولي، فكان ال بد من اعتماد

 إحدى العمالت الوطنیة كنقود دولیة تستخدم إلى جانب الذهب في تسویة المدفوعات الدولیة. كان للدوالر
 األمریكي الحظ األوفر في االختیار، حیث أن االقتصاد األمریكي خرج من الحرب العالمیة الثانیة بأقل

 األضرار بل بفائض كبیر، وكانت الحاجة إلى السلع االستهالكیة ومشروع (مارشال) من العوامل المساعدة
 على قبول الدوالر، وحتى الدول التي ال تحتاج إلى السلع األمریكیة بصورة مباشرة، فإن امتالك الدوالر

 كان یسهل لها ما تحتاج من أیة دولة. یضاف إلى ذلك قیام الوالیات المتحدة بتكوین مخزون من جمیع أنواع
 السلع، ثم ازدیاد الطلب على سائر السلع المصدرة من الدول فهیأ لها هذا الحصول على فوائض من

 الدوالر، وبذلك تحققت الخطوة الثانیة لقیام الدوالر بدور النقود الدولیة یضاف إلى كونه عملة وطنیة.
 رغم ذلك بدأت تظهر للدوالر مشاكل ناتجة عن التناقض األساسي بین كونه عملة وطنیة، باعتباره أصل
 مالي تصدره سلطة وطنیة، وقیامه بدور في میزان المدفوعات الدولیة. ومصدر المشاكل هو مشروعیة

 المكاسب التي تحققها الوالیات المتحدة الحتكارها إصدار هذه النقود الدولیة، وما یترتب للنظام النقدي من
 عدم استقرار نتیجة توفیر هذه الدوالرات لالستخدام الدولي، یضاف إلى ذلك التعارض بین المسؤولیة

 الدولیة واالحتیاجات المحلیة للوالیات المتحدة، ومع غیاب سلطة دولیة مشرفة على ذلك، وظهور العدید من
 المشاكل االقتصادیة، كانت األزمة التي قادت إلى الوصول لنظام نقدي دولي هجین یعتمد على الدوالر

 ویقوم بتعویم العمالت وكذلك ال یضع أیة ضوابط على الدوالر الورقي بعد القرار األمریكي بعدم تحویل
 الدوالر إلى ذهب في عام /1971/.

 في إطار الحدیث عن النظام الرأسمالي، ال بد من التعرف بعض الشيء للنظام االشتراكي الذي ظهر في
 العام /1917/ ،حیث قام نظام اقتصادي جدید یرفض الملكیة الخاصة وقوانین السوق، ویستند إلى أشكال
 من الملكیات العامة بما فیها (المزارع الجماعیة – والتعاونیات في الزراعة) ویحاول أن یفرض أسلوبًا

 جدیدًا لإلدارة االقتصادیة المركزیة.
 واجه النظام االشتراكي في االتحاد السوفییتي صعوبات كثیرة، وقد أخذ اتجاهات متعددة، لیعرف النظام

 الولید مقاومة شرسة من بقایا النظام القدیم تحولت إلى حرب للتدخل من قبل الدول الغربیة.
 قام النظام االشتراكي استنادًا إلى إیدیولوجیة مستمدة من نظریات ماركس، لذا فقد واجه صعوبات عند

 التطبیق في كیفیة إدارة النظام االقتصادي الجدید، فالماركسیة بالرغم من تضمنها تحلیًال لتناقضات النظام
 الرأسمالي وحتمیة زواله، إال أنها لم تتضمن الكثیر عن كیفیة إقامة النظام االشتراكي بعد القضاء على

 الرأسمالیة باستثناء إلغاء الملكیة الخاصة ألدوات اإلنتاج أو لعناصر اإلنتاج، ومن هنا دخل النظام في أشكال
 متناقضة إلى حد المطالبة بإلغاء النقود، وكانت من نتائج هذه الفوضى تدهور الزراعة حیث كان التصنیع

 في بدایته ،مما اضطر لینین /عام 1921/ إلى اعتماد نوع من اإلصالح االقتصادي عرف بالسیاسة
 االقتصادیة الجدیدة (النیب)، ُأعطي فیها البعض من الحریة االقتصادیة للمزارعین، وشيء من اقتصاد
 السوق للصناعات الصغیرة، وبعد وفاة لینین /1924/ واستالم ستالین جرت صراعات بین األجنحة
 المختلفة في وجهات النظر بخصوص السیاسات االقتصادیة المطلوبة ثم حسم ستالین الصراع وبوشر



 بتطبیق نظام المزارع الجماعیة /1929/ حیث تم القضاء على (الكوالك) ومن ثم األخذ بنظام التخطیط
 المركزي، والبدء بتطبیق الخطط الخمسیة وخاصة الصناعات الثقیلة حیث أخذ النظام (االشتراكي)

 المزعوم معالمه األساسیة. أعطت األزمة االقتصادیة عام /1929/ الفرصة المناسبة لإلتحاد السوفییتي،
 كما أن السوق الروسیة الحدیثة كانت متلهفة للصناعات الغربیة والتي كانت بحاجة للتصریف نظرًا لضعف
 السوق المحلیة، وبعد عملیات "التطهیر" لخصوم ستالین في قیادة الحزب عام 1936/ استقر األمر نهائیًا

 لستالین، حیث أسس نظامًا صارمًا جمیع مقالیده في یده.
 بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة انقسم العالم إلى معسكرین وبدأت المواجهة الحقیقیة بین نظامین
 اقتصادیین، رأسمالي من ناحیة، واشتراكي من ناحیة أخرى، ومن خالل هذه الفترة كانت المشكلة

 االقتصادیة وكیفیة إدارة االقتصاد هي أخطر تحد واجه النظام االشتراكي، أوفي الحقیقة (نظام رأسمالیة
 الدولة) وعلى هذه الساحة خسر الرهان.

 یعزى ضعف األداء فیما عرف بالنظام االشتراكي لعدة أسباب منها المصادفة التاریخیة في نجاح الحزب
 الشیوعي الروسي في محاولة استالم السلطة حیث طبع التراث الحضاري والسیاسي لروسیا التجربة

 بطابعه، حیث غلبت اإلرادة وقطعت السیرورة التاریخیة، ولم یلبث التاریخ أن انتقم لنفسه في عام1991.
 وال بد من مالحظة أخیرة حیث أن مشكلة اإلدارة االقتصادیة قد واجهت جمیع الدول االشتراكیة بشكل أو
 بآخر، والغریب في األمر أن هذه الدول تستند إلى نوع من التفسیر االقتصادي للتاریخ ولكنها عند التطبیق
 تواجه المشاكل وذلك بسبب ضعف اإلدارة االقتصادیة، ولعل السبب في ذلك یرجع إلى أن دراسات ماركس
 كانت تتعلق بالمجتمع الرأسمالي، ولم تتضمن هذه الدراسات أي تحلیل لما یمكن أن یكون علیه الوضع بعد

 تحقیق الثورة االشتراكیة وزوال الرأسمالیة.
 تشیر ثورة المعلومات إلى تغیر وانقطاع كیفي في التكنولوجیا وفي اآلفاق المتاحة، حیث بدأ العالم یدخل
 مرحلة جدیدة كلیًا منذ نهایة الستینات وبدایة السبعینیات وخاصة في فترة التسعینیات، مما انعكس على

 مجمل النشاط اإلنساني سواء كان اقتصادیًا أم سیاسیًا أو اجتماعیًا وخاصة بعد إتباع سیاسة إعادة الهیكلة
 والتكیف مع المعطیات العلمیة الحدیثة، مما ساهم في توفر اإلمكانات االقتصادیة الهائلة كما سهل إمكانیة

 اإلدارة والتحكم باألوضاع االقتصادیة والسیاسیة وهو ما سهل كثیرًا ظهور ما یسمى بالعولمة.
 كانت الفترة الممتدة من نهایة الحرب العالمیة الثانیة /1945/ تعتبر من أزهى المراحل الذي عرفها النظام
 الرأسمالي على جمیع الصعد وعلى مستوى الحقوق ،وعند نهایة هذه الفترة بدأت المشاكل االقتصادیة تغطي

 على الحلول وواجهت معظم دول العالم مشاكل جدیدة، وقد ظهرت هذه المشاكل على السطح في أزمات
 لموازین المدفوعات، وعجز النظام النقدي عن توفیر السیولة الالزمة، أو في ظهور التضخم وأحیانًا

 التضخم الركودي، وترهل األجهزة الحكومیة المسؤولة عن السیاسات االقتصادیة الداخلیة لمعظم الدول
 الصناعیة.

 ومن جهة أخرى كانت هناك تطورات أخرى تسیر بهدوء وتعتبر أكثر أهمیة في النظام اإلنتاجي فیما عرف
 بالثورة التكنولوجیة، التي بدأت تغیر في المعطیات االقتصادیة للعالم وتهیؤه للدخول في مرحلة جدیدة،

 أسست هذه الثورة لتغیرات طالت جمیع مناحي الحیاة وكانت األیدیولوجیا المرافقة لها ما عرف باللیبرالیة
 الجدیدة، وعّدت انتصارًا جدیدًا للنظام الرأسمالي أو ما یمكن أن یسمى إعادة تأسیس مثبتة ما عرف ب(نهایة
 التاریخ) وأن النظام الرأسمالي هو خیار البشریة النهائي،الشيء الذي هو متناف مع مفهوم الدیمقراطیة الذي

 یعني تعدد الخیارات. ومن أبرز سمات هذه األیدیولوجیا أن اقتصاد السوق والدیمقراطیة السیاسیة
 واالعتراف بحقوق اإلنسان هي السمة الغالبة في الحدیث األیدیولوجي على مختلف دول العالم، وكما سبق

 وتحدثنا فإن اللیبرالیة الجدیدة ولدت تحت تأثیر األزمة االقتصادیة أو الترهل في االقتصاد منذ نهایة
 الستینیات وبدایة السبعینیات، حیث بدا أن دولة الرفاه غیر قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ومن هنا بدأت

 الدعوات إلعادة النظر في طبیعة النظام االقتصادي.
 جاءت الدعوة من بریطانیا في عهد تاتشر /1979/ إلى العودة إلى السوق وعدم تدخل الدولة في العملیة
 اإلنتاجیة بصورة مباشرة وطرح تعبیر عن ذلك ما یعرف بالتخصیصیة وهي بشكل ما تنازل األمة عن
 أمالكها، تبع بریطانیا في ذلك الوالیات المتحدة بعهد ریغان(1981-1989)، وعاصر ذلك أزمة

 المدیونیة في بلدان العالم الثالث، وهي مدیونیة نشأت عن دیون عقدتها حكومات هي في أغلب األحوال قلیلة
 الكفاءة، إن لم تكن فاسدة، وقد تم هذا تحت مرمى نظر المجتمع "الحر" راعي حقوق اإلنسان، وهي في
 األصل عبارة عن تجارة لرؤوس األموال، وبناًء علیه فقد تركزت نصائح البنك الدولي وصندوق النقد
 الدولي لإلصالح االقتصادي على ضرورة استعادة دور اقتصاد السوق والقطاع الخاص، وتقلیص دور

 الدولة في اإلنتاج، وبحیث تكون الدولة منظمًا وواضعًا للسیاسات االقتصادیة، وضمانًا لحسن انتظام قواعد
 السوق ومؤمنًا لسالمة النظام النقدي والمالي، وموفرًا لنظام قانوني وقضائي مناسب، أما قضایا اإلنتاج

 فتترك لقوى السوق.



 وهذا ال یعني انحسارًا لدور الدولة، بل العكس هو الصحیح فإن الدولة لم تكن أقوى في أي وقت مما هي
 اآلن والذي حدث أن الدولة كان لها سابقًا دورًا في العملیة اإلنتاجیة واآلن قد تراجع هذا الدور.

 خالل أزمة األسواق اآلسیویة /1997/، بدت المؤسسات العالمیة الدولیة وكأنها تجاوزت عمرها
 االفتراضي، وكان قد نبه إلى هذه الحقیقة الملیاردیر الشهیر (جورج سوروس) عندما دعا إلى حذف

 صندوق النقد الدولي نهائیًا إلخفاقه في التحسین لألزمة وتردده في التعامل مع نتائجها.
  فما هي الحال مع األزمة الجدیدة؟
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 هل النظام الرأسمالي في أزمة؟

 لقد حملت اللیبرالیة الجدیدة وعودًا مدهشة للعالم وخاصة (الثالث) منه، حیث كان فتح األسواق أمام البضائع
 ورؤوس األموال، ورفع الدعم، وكف ید الدولة، سیقابله الخیرات الوفیرة، وعالم یتضاءل فیه التفاوت

 الطبقي بین بلدان الكرة األرضیة، كما و"سیصبح" العالم "قریة صغیرة" ذات نظام سیاسي واحد ونظام
 اقتصادي واحد، رغم أن هذا تناقض مع الدیمقراطیة باعتبارها خیارات متعددة ومفتوحة.

 لم یتحقق حلم الخبراء، وضاعت السیاسات. تراجع النمو عالمیًا كما كان قبل هذه االنعطافة، تراجعت القیمة
 الحقیقیة لألجور، وزادت البطالة والتفاوت االجتماعي. كما وزادت الهوة بین البلدان المتخلفة (التابعة)

 والبلدان الصناعیة والتي تركت الصناعة إلى األسواق المالیة، ذات الربح السریع.
 استقر دارسوا االقتصاد السیاسي الرأسمالي على أن األزمة هي مرادف جوهري لهذا النظام. فاقمت

 السیاسات اللیبرالیة الجدیدة في األمر حیث أن الركود الذي یجتاح العالم الیوم هو تعبیر عن التناقضات التي
 تحملها السیاسات اللیبرالیة الجدیدة. مثًال عدم رفع األجور ینعكس سلبًا على االستهالك، أو سیاسة خفض
 الضرائب على األغنیاء تقلص حجم األموال في خزائن الدول فتؤثر سلبًا على اإلنفاق الحكومي والضمان

 االجتماعي مما یضاعف من أزمة الركود، حتى إنفاق المستثمرین یتأثر، حیث یتضاءل االستثمار في
 القطاعات المنتجة الصناعیة القلیلة الربح، فیتجه رأس المال إلى األسواق المالیة طمعًا في الربح السریع.
 رافق صعود اللیبرالیة الجدیدة انتقال لرأس المال من عالم اإلنتاج إلى عالم األسواق المالیة، فباتت حركة

 البیع والشراء في األسواق المالیة تخدم المضاربات أكثر مما تخدم تطویر اإلنتاج مما شكل أساسًا
 لإلنفجارات الالحقة.

 إن قیام الوالیات المتحدة األمریكیة – بوصفها صاحبة مشروع إمبراطوري أو مفوضة النظام العالمي
 الجدید – بتعمیم صیاغة جدیدة للمجتمع الدولي قائمة على الفوضى، قد رَتب تكالیف باهظة على هذا

 المشروع القائم على الفوضى الخالقة ، حیث فقدت تفوقها االقتصادي وجاذبیتها اإلیدیولوجیة،لتعتمد على
 تفوقها العسكري كعامل موازن لهذا الوضع، حتى لو أدى ذلك إلى أزمات واضطرابات وردود فعل غیر

 مرغوبة. إن إمبراطوریة تتفوق في الحرب وحدها هي إمبراطوریة آیلة إلى األفول مهما طالت حالة
 االحتضار.

 إن الركود واألزمات ،التي تعرض لها االقتصاد العالمي ،هي أمر یتجاوز تقلبات أسواق األسهم والعقارات
 وحركة الفوائد العالمیة وأسعار الصرف، وهي أسباب ذات صلة وثیقة باالستنزاف الخطیر للموارد والتي

 تذهب لتغطیة النفقات اإلمبراطوریة األمریكیة.
 هذا یعني أن ركود االقتصاد األمریكي سینعكس وقد انعكس على بقیة دول العالم، فانخفاض استهالك أمریكا

 (وهي أكبر مستورد في العالم) ،جراء هذا الركود، سیحد من نمو الصین (الدولة األكثر تصدیرًا)،
 العتمادها على السوق األمریكیة، وهو ما ینطبق على العدید من الدول األخرىالهند،مثًال، وسیقود انخفاض
 الطلب األمریكي إلى هبوط أسعار المعادن والطاقة والمنتجات الزراعیة والتأثیر سلبًا على الدول المصدرة

 في آسیا وأفریقیا وأمریكا الالتینیة. لن تتردد أمریكا هذه المرة في توصیل أزماتها إلى الدول األخرى،
 ولكنها ستجبر العالم على مشاركتها في األزمة، كما وستجبره على تسدید الثمن مرتین، أثناء حروبها مرة،

 وجراء تدهورها االقتصادي مرة أخرى.
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 شّكل القرن التاسع عشر مدخًال واسعًا لوحدة التاریخ الكوني بشكل لم یسبق له مثیل في القرون السابقة، وقد
 رافق النمو المضطرد للنظام الرأسمالي حركة استعماریة كبیرة كانت تعمل على مستویین، األول الحصول

 على المواد األولیة ومنها البشر (العبید) منذ اكتشاف األمریكیتین، والمستوى الثاني تعمیم نمط اإلنتاج
 الرأسمالي خارج دول المراكز ولكن لغایة االنسجام مع النظام العالمي وتسهیل التعامل مع مما ُعرف بإعادة
 اإلنتاج التابع للسوق الدولیة والذي حَول بلدان العالم الثالث إلى مناطق خدمات للنظام الرأسمالي، وكان هذا
 أساسًا في نشوء األنظمة الدیكتاتوریة، حیث أنها أنظمة وظیفیة تقوم بحراسة المصالح الخارجیة وتتشارك

 وإیاها في المنافع، باعتبارها أنظمة كمبرادوریة على الصعید السیاسي واالقتصادي.
 تعود العناصر األولى للتغلغل األوروبي، في الوطن العربي، إلى االمتیازات التي وافقت اإلمبراطوریة



 العثمانیة على تقدیمها إلى األوروبیین، عام /1675/، إال أنها كانت تعكس الصراع االستراتیجي بین
 الرأسمالیة التجاریة األوروبیة الناشئة واإلمبراطوریة العثمانیة، في وقت كان العثمانیون قادرین فیه على

 تحقیق نوع من التعادل االستراتیجي.
 مثلت حملة إبراهیم باشا /1830/ عنصرًا جوهریًا في إدراج ومن ثم تطویر عالقات رأسمالیة أو شبه
 رأسمالیة، أو رأسمالیة تجاریة، داخل المجتمع السوري كمثال یختصر حالة مجمل الوطن العربي في

 عالقات التبعیة التاریخیة مع الغرب.
 لم تكن طبیعة التجارة داخل سوریا (داخلیة أم خارجیة) رأسمالیة إذ أنها شملت أساسًا انتقال البضائع

 المصنعة أو غیر المصنعة (ترانزیت) وتصدیر البضائع المنتجة محلیًا والمؤلفة من األغذیة أو القماش، أو
 منتجات الحرف الیدویة، ویقابل ذلك الشكل شكل الرأسمالیة التجاریة األوروبیة التي انطلقت من موقع

 متفوق، لتبادل البضائع الرخیصة، بالمواد الخام أو المواد الغذائیة التي كانت ما تزال تحتاج إلیها.
 مهما كانت الصراعات أو المصالح االقتصادیة المتنافسة التي شهدتها سوریة حتى منتصف القرن التاسع
 عشر، إال أنها لم تنبع من التناقض بین برجوازیة صناعیة، أو تجاریة ناشئة، وبین طبقة إقطاعیة ثانیة،
 وبالتالي یعكس دخول الصراعات، أو العالقات المتعلقة بالرأسمالیة إلى المسرح، االختراق المتنامي

 والسیطرة المتصاعدة للقوة األوروبیة (الرأسمالیة) داخل سوریة كما في المنطقة ككل.
 كما وأن النمو الالحق للعالقات الرأسمالیة، أو حتى أنماط اإلنتاج الرأسمالیة، ارتبط بالضرورة باستمرار

 وتضاعف الهیمنة األوروبیة. إن الرأسمالیة األوروبیة الطامعة، والقویة، عجزت عمومًا عن تشجیع ظهور
 رأسمالیة محلیة في أي وقت كان، أو ضمن أیة ظروف، بل إنها رغبت (وقامت فعًال) بمعارضة أي نمو
 محلي، بینما ساعدت بنشاط على تفكیك أي بنى سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة یمكن أن تبدي مقاومة، أو

 تمثل االستمراریة مع الماضي.
 استمرت السیاسة االقتصادیة للدول العربیة، بعد انتهاء فترة االستعمار المباشر على نفس المنوال من

 الدورات في فلك الغرب االمبریالي، عاجزًة عن إنجاز االستقالل السیاسي وبالتالي االقتصادي الناجم، وكان
 من نتائج هذه السیاسات عدة "انجازات": الوحدة في تخریب المجتمعات العربیة وإنهاك شعوبها ونهب

 ثرواتها، والمساواة في اإلفقار والتجهیل، والعدل في توزیع الظلم واإلرهاب واإلذالل على الشعوب العربیة
 كافة.

هنا، شهدت سوریة خالل عقد السبعینات نموًا اقتصادیًا كبیرًا بلغ معدله الوسطي السنوي نحو /11.92
 %/ وكان الفضل في تحقیق هذه المعدالت العالیة یعود إلى ارتفاع أسعار النفط العالمیة، وتقدیم الدول

 النفطیة العربیة مساعدات كبیرة لها إلعادة اإلعمار إثر حرب تشرین /1973/، حیث أفادت هذه
 المساعدات بالتوسع بالمرافق العامة وفي إقامة بعض الصناعات.

في أوائل الثمانینات بدأت أسعار النفط بالتراجع، وتقلصت المساعدات العربیة، وتوقفت تمامًا قبل عام /
 1985/، وقد ترافق توقف المساعدات بتقلص فرص العمل في الدول العربیة النفطیة وبالتالي تراجع

 مستوى التحویالت التي كانت تقوم بها العمالة السوریة المهاجرة. انعكست هذه األوضاع على مستوى النمو
 االقتصادي ومستوى انجاز مشاریع الدولة، وانسجامًا مع الموجة اللیبرالیة ووصفات صندوق النقد والبنك
 الدولیین بدأت الحكومة عام 1986/ برنامجًا لإلصالح االقتصادي كان محوره األساسي تقلیص عجز

 الموازنة العامة، والحد من دور الدولة االقتصادي، وتشجیع القطاع الخاص للقیام بمهمة قیادة عملیة التنمیة
 طبقًا لوصایا البنك الدولي وذلك انسجامًا مع المتغیرات العالمیة. كانت نتیجة ذلك تحقیق معدل نمو سلبي

 خالل الثمانینات بلغ /-0.54%/ سنویًا بالمقارنة مع مستوى الناتج المحلي لعام /1980/ نتیجة تراجع
 دور الدولة االقتصادي، وعدم قیام القطاع الخاص بالدور الموكل إلیه، حیث تراجع معدل االستثمار إلى

 مستویات دنیا بلغت /15%/ لعام /1988/ وإلى نحو /19.77%/ من الناتج لعام /1990/.
 عند هذا الوضع قامت الدولة بزیادة استثماراتها، وأصدرت قانون تشجیع االستثمار (رقم 10/عام1991)

 والذي منح المستثمرین إعفاءات وتسهیالت كبیرة، على أمل أن یزید القطاع الخاص من استثماراته،
 فازدادت عام /1992/ حوالي /25%/ من الناتج المحلي، وبلغت عام /1995/ نحو /34%/ من

 الناتج، وعادت االستثمارات من جدید للتقلص لتبلغ ما یعادل /18%/ عام /2000/ ،كما أن معدل النمو
 تراجع خالل السنوات (1999 – 2001) فبعد أن حقق نموًا سنویًا یتراوح بین /4.75/ وسطیًا خالل

النصف األول من التسعینات و/2.59/ خالل النصف الثاني من التسعینات حیث توقف النمو عام /
1998/ وساد ركود استمر حتى أوائل /2002/ تراجع فیه الناتج خالل السنوات /2000-1999-

 2001/ بما یعادل /1.8/ وسطیًا بالمقارنة مع عام /1998/.
 لم یكن النمو االقتصادي مستقرًا خالل فترة التسعینات حیث تبین أن جملة التسهیالت التي قدمت للرأسمال
 الخاص لم تغیر من سلوكه االستثماري ومن موقفه من عملیة التنمیة، حیث ظل معتبرًا نفسه غیر مسؤول
 عن عملیة التنمیة االقتصادیة، إذ أن استثماراته عام /2000/ قاربت مستواها عام /1980/ عندما لم



 تكن لدیه التسهیالت التي أعطیت له عام /1986/ وعام /1991/ وما بعدهما.
 لقد أدت السیاسات االقتصادیة المتبعة منذ عام /1986/ إلى غیاب المسؤولیة عن التنمیة، فالدولة التي

 قدمت اإلعفاءات والتسهیالت، للقطاع الخاص، وجدت هذا كافیًا لیقوم القطاع الخاص بقیادة عملیة التنمیة،
 كما اعتبرت أن مجرد انفتاحها على العالم الخارجي، وفتح أسواقها، كفیل بجلب النمو االقتصادي. یضاف
 إلى ذلك، أن القطاع الخاص (الذي لم یتطور بالشكل الكافي ألسباب تاریخیة، وإلى طغیان رأس المال

 المنهوب على مجمل العملیة االقتصادیة والذي طغى على نشاطه الربح الطفیلي الكومبرادوري) وجد أن
 من الصعب االنتقال إلى دور رأس المال اإلنتاجي الوطني ألن ذلك یتعاكس مع التوجه الدولي تجاه المنطقة،
 فاألساس – لدى الغرب- إعادة استباحة المنطقة العربیة عمومًا وفق آلیات االقتصادي الدولي المتجددة حیث

 یبدو أن المنطقة تسیر على خطى األرجنتین والصومال والسودان في تجربتهم مع البنك الدولي.
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 تأسست الدولة الوطنیة في المشرق العربي على أنقاض الدولة العثمانیة من جهة، وكذلك على أنقاض هزیمة
 (الثورة العربیة الكبرى) حیث تم إسقاط وهزیمة مشروع الدولة القومیة العربیة الحدیثة، وهو حدث مؤسس

 للدولة الوطنیة العربیة وإلسرائیل أیضًا.
 إن ربط الدولة الوطنیة بمهام تحدیثیة أو بأنها خطوة في طریق بناء الدولة العربیة الواحدة، هذه الیوتوبیا قد
 أكسبتها بعض الشرعیة من خالل حملها لهذه اإلیدیولوجیا:إن خطأ الواقعیة السیاسیة العربیة منذ مرحلة

 السادات وحتى اآلن هو اعتقادها أنها تنقذ الدولة الوطنیة من خالل التنازل عن هذه األیدیولوجیا حیث أنه في
 الوقت الذي تم فیه إعالن الدولة الوطنیة كحالة دائمة تكون قد تخلت عما تبقى من شرعیتها وهذا ما یؤذن
 ببدایة تحللها وتضخمها كوحدة سیاسیة متماسكة.إن اإلشكالیة في الوطن العربي هي إشكالیة توحید قومي

 (أي توحید المجتمعات العربیة الممزقة داخلیًا على أسس دینیة وطائفیة، ومذهبیة واثنیه وعشائریة
 و....إلخ) .
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 إن عملیة النهوض البرجوازیة في الغرب قد عجَلت في زیادة أفاعیل التناقضات واألزمات التي عانت منها

 الدولة العثمانیة،مماساعد في خروج العرب من السیطرة العثمانیة لیجدوا أنفسهم تحت سیطرة الغرب
 الرأسمالي،وبالتالي فإن األزمة اإلقتصادیة الخانقة التي یعاني منها العرب الیوم تعود إلى ارتهان اإلرادة
 السیاسیة لحاجات الغرب،وهذا یعني أن األزمة اإلقتصادیة هي أزمة سیاسیة بامتیاز،لذا فالخروج منها هو

 المفتاح في حِل األزمة اإلقتصادیة.

 مشروع النظام الداخلي
 

 ـ الباب األول ـ

 
 1ـ مقدمة :

 الحزب الشیوعي السوري ـ المكتب السیاسي : ماركسي الهویة والفكر وهو امتداد تاریخي للحركة الشیوعیة
 السوریة منذ نشأتها في العشرینات من القرن الماضي، لذلك فهو لن یتهرب من إخفاقاتها وتراجعاتها التي

 دفعت إلى ظهوره ُبعید انشقاق األمانة العامة/1972/ اثر النتائج التي تركتها هزیمة /1967/
 وانعكاساتها المباشرة في األزمة الداخلیة للحزب قبیل المؤتمر الثالث/1969/ والتطور التاریخي لهذا
 الفصیل الحقًا ،وهویضع في أولویات مهامه تقییم تجربته بكل ما أوتي من صدق وشجاعة باعتباره حقیقة
 سیاسیة واجتماعیة عجزت السلطة على تصفیته وخرج أقوى من كل ضرباتها ،مازاد من إصرار أعضائه

 على التمسـك بمهامه الوطنیة الدیموقراطیة وإقامة نظام تعددي یمثل قوى المجتمع السـوري تعكس
 مصالحها في طبیعة السلطة السیاسیة من خالل المشاركة الشعبیة والتمثیل الحقیقي للشعب في كافة أجهزة

 السلطة والتشریع والقضاء واإلعالم لتمكینها من المحافظة على حقوقها ومكاسبها.
 إن الحزب الشیوعي السوري ـ المكتب السیاسي حالة سیاسیة مستمرة وقائمة وموجودة وهذا في حد ذاته

 تحدي جسور ورد على تحویله باتجاه الفكر والممارسة اللیبرالیة و إعالن عن تمسكه بمبادئه وفكره
 ورسالته الوطنیة ورد على محاولة تغییبه من الخارطة السیاسیة ودوره السیاسي في النضال ضد االستبداد

  والدیكتاتوریة والتأكید على انتمائه الماركسي فكرًا وممارسة .
 إنه الیوم إذ یؤكد على ثقته في المستقبل بانتمائه الیساري واتخاذه الماركسیة وتطورها المعرفي والنقدي
 أساسًا لتوجهاته الفكریة في نضاله السیاسي فإنه یسعىً  من خالل نضاله السلمي إلى إلغاء كافة أنواع

 استغالل واضطهاد اإلنسان ألخیه اإلنسان متمثًال الخصائص الوطنیة والقومیة محترمًا التقالید التاریخیة



 التحرریة لشعبنا ووطننا مقدرًا للحاجات الموضوعیة الراهنة وأفاق تطورها .
 إن الواقع السیاسي في بلدنا یشهد تراجعًا مریعًا في السیاسات، التي أنتجها النظام في المجتمع في عودة

 التشكیالت االجتماعیة المفوتة واحتكار النشاط السیاسي في مستوى السلطة ،مایشكل أبلغ دلیل على تراجع
 العمل السیاسي على المستوى االجتماعي والمعارض إزاء هذه النتائج وفي ضوء تسلط المؤسسة األمنیة

 وحربها المفتوحة على النشاط السیاسي وهیمنة الطبقة السیاسیة في السلطة على النشاط االقتصادي واحتكار
 القرار السیاسي عبر نظام شمولي أضعف العقد االجتماعي وأنتج ما یسمى بـ " الدولة الرخوة ".

 إن طبیعة المهام المطروحة أمام الحزب تتداخل بشكل متزاید بین ما هو اجتماعي ـ سیاسي یهدف إلى
 تحصین الوطن على المستوى الداخلي وبین ما یتعلق بحمایة استقالل البـالد في ظل التفرد الدولي للوالیات
 المتحدة األمریكیة وحلفائها الغربیین بعد انهیار التوازن الدولي وبروز ظاهرة العولمة في شقها المتوحش
 الهادفة إلى إثارة المنازعات بین الدول وإشعال الفتن الدینیة والطائفیة والتعصب القومي ونهب ثروات

 الشـعوب والتحكم في إدارة أزماتها بما یتوافق مع مصالح هذه القوى الدولیة االحتكاریة واالقتصادیة الشيء
 الذي بدا بتمزیق دولة یوغسالفیة ولن ینتهي بعودة ظاهرة االستعمار وانتهاك سیادة الدول باالحتالل المباشر

 للعراق.
 

 2ـ التنظیم :
 قامت فلسفة التنظیم تاریخیًا على أساس شمولي لنظام الحزب األوحد ،كان الهدف منه تحویل " الحزب
 السیاسي " نحو رؤى وأسـالیب قسـریة غایتها السـیطرة على السـلطة ،وكانت الطرق المتبعة في ذلك
 تعكس حالة االلتفاف حول الحزب من خالل شـخصیة الزعیم أو األمین العام أو القائد الذي یحیط نفسه
 بمجموعة من المریدین البارعین في الثقافة السیاسیة والقدرات التنظیمیة تحت شعارات الحزب القائد أو
 الطلیعي. هذا الشكل من العمل والممارسة التنظیمیة ولد أمراضًا في الحیاة الداخلیة للحزب قائمة على
 االنتهازیة والتزلف وهي ولیدة العالقـات والصیغ التي تأسست تاریخًا على اعتماد األنماط اللینینیة في

  التنظیم وهو ما یستدعي
 البحث في قیام قواعد جدیدة تتعلق بشروط وآلیة العمل السـیاسي والتخلي نهائیًا عن هذه األنماط الرثة ومنع
 عودتها عبر تعزیز دور المؤسسات التنظیمیة وإرساء مبدأ النقد والنقد الذاتي ومعالجة األخطاء في العالقات

  الداخلیة والخالفات الحزبیة من خالل تعزیز فاعلیة الهیئات الرقابیة.
 في ضوء ذلك ،فإن تجربتنا( التي علمتنا وكذلك تجارب اآلخرین)قد دفعت بنا إلى مالمسة تطویر مفهوم
 التنظیم السیاسي،ما یهیئ إلى إعادة جسر الثقة في جدوى العمل السیاسي من خالل اعتماد ممارسة مختلفة
 ,تعتمد حریة االنتماء وإبداء الرأي وحق االختالف لتحقیق انتظام الفئات الشعبیة حول تطلعاتها االجتماعیة

 والسیاسیة والثقافیة وفق أهداف محددة في برنامج سیاسي واضح من خالل السعي إلى توطید األسلوب
  الدیموقراطي النتقال السلطة وتداولها ولیس الحفاظ علیها والتمسك بها .

 
 إن النظرة الشـاملة لجوانب العمل الحزبي تتأسس على مقومات فكریة وخطة تنظیمیة وممارسة سـیاسیة

 ذات قدرة على فهم الواقع واإلفادة من تجربة الماضي لبناء خط سیاسي تتحقق فیه المقاربة بین أمال الشعب
 وأحاسیسه وإمكانیاته، والتقوم صیاغته

 في الغرف المغـلقة وعلى طاوالت المقـاهي أو الصالونات " المـدوكرة " أو المؤتمرات المنجـزة في "
  الكوالیس " تهربًا من

 معالجة وتقییم تجربة الماضي إلى تغییر الهویة والمرجعیة الفكریة .هذه النظرة الخاطئة سوف تنتهي إلى
 مزید من العزلة بین الناس واهتزاز المصداقیة السیاسیة في مثل هذه الحال ..

 من خالل هذه الرؤیة فإن مبادئ التنظیم نرى أنها تقوم على:
 ـ تكریس وتوطید الهیئات والمؤسـسـات في البناء الداخلي للتـنظیم واعتماد مبدأ الدیموقراطیة ،كممارسة في

  الحیاة الداخلیة، من
  حق االختالف والتعبیر وحریة االنتخاب والترشیح .

 ـ نبذ عبـادة الفرد وكل أشكال التفرد والقسر واإلخضاع ومصادرة الرأي واحترام تعدد اآلراء وحمایة حق
  األقلیة واعتماد قرار

 األكثریة وإرساء مبدأ القیادة الجماعیة ،مع التأكید على هذه التوجهات من خالل القواعد التنظیمیة التي
  یحددها النظام الداخلي .

 ـ التأكید على حریة وكرامة العضو باعتبارهما المحرض على التفكیر واإلبداع والدفع بالمبادرات الذاتیة
  الخالقة وتعزیز مبدأ

 الحوار وسبل اإلقناع واألخذ بالطرائق والوسائل واألسالیب المالئمة للتطورات التقنیة الجدیدة في المجالین



  الثقافي واإلعالمي
 وتفعیل النشاط السیاسي واإلعالمي في تحسس مشاكل الفئات الشعبیة باعتبارها الحامل والحاضن األسـاسي

  في تقدم التنظیم
 وتوسعه األفقي من خالل الربط بین العام والخاص.

 ـ تـطویر العمل السـیاسي وتقدیم مفـهوم متجدد للعضویة ال یتأسس على عرض المطالب وحسب بل وعلى
  تحفیز روح المبادرة

 والعمل وحل المشاكل وحشـد وتعبئة وتنظیم الحوامل االجتـماعیة عبر التعبیرات والتجمعات المدنیة
  المختلفة والحفاظ على

  استقاللها وحمایة نشاطاتها.
 ـ اعتماد صیغ المراجعة المستمرة والنقد البناء ألجل تقدم وتطویر مسـألة التنظیم وتعمیق النشاط المنفتح

  ودوریة المؤتمرات
 الحزبیة واألخذ بمبـدأ علنیة العمل السـیاسي، لكن مع اعتماد المزاوجة بین العلنیة والسـریة ،في حد ذاته،

  كوضع ظرفي مرتبط باسـتمرار
  القوانین االستثنائیة التي تستعین بها السلطة عبر نهجها األمني والتدابیر المعتمدة من قبل المحاكم العرفیة .
 ـ إذا كان التنظیم هدفـًا وسـیطًا في ذاته وغایته التحول إلى حزب سـیاسي فإن الغایة األسـاسـیة العمل على

  تعبئة وتـنظیم قوى
  العمل االجتماعي في البناء واالستخدام األفضل للقدرات االجتماعیة االقتصادیة والعلمیة.

 
 3ـ التوجهات العامة :

 الحزب الشیوعي السوري ـ المكتب السیاسي اتحاد سیاسي اختیاري مفـتوح لكل المواطنین السوریین ومن
  هم في حكمهم

 للنضال والعمل على تحقیق األهداف السـیاسیة واالجتـماعیة واالقتـصادیة والثقافـیة المعلنة في برنامجه
  السـیاسي وااللتزام

  بقواعد النظام الداخلي للحزب سعیًا لتحقیق األهداف المبینة :
 1ـ الجمهوریة العربـیة السـوریة وطن لجمیع المواطنین السـوریین على السـواء دون تمییز دیني أو مذهبـي

  أو عرقي بین أبناء
 الوطن، مع العمل على محاربة عودة التشـكیالت االجتـماعیة المفوته والوقـوف بوجه تسـیسها مقدمة لعودة

  اإلقطاع السیاسي والعمل الجاد
 ألجل تعمیق الوعي السیاسي واالجتماعي والحفاظ على االندماج الوطني ووحدة المجتمع وتكریس مفهوم

  المواطنة .
 2ـ حریة العقیدة واالحترام الكامل لمختلف األدیان في أداء معتنقیها شعائرهم الدینیة وممارسة حقوقهم

  كمواطنین وتوخي الحذر من
 استغالل الدین لغرض التعصب الدیني وتغذیة الفتن الطائفیة والمذهبیة ونبذ هذه المحاوالت وفضح األنشطة

 المشبوهة التي
 ترمي إلى تعمیق االنقسـام و التفـرقة ودس التعصب بین أبناء الوطن الواحد واالنتصار الدائم لصوت العقل

 والوفـاء للتقالید
 القائمة على تعزیز روح اإلخاء والتسامح والسلوك المتحضر بین أبناء الوطن على اختالف انتماءاتهم

  الدینیة واالجتماعیة .
 3ـ تحدیث القوانین والتشـریعات وتجدید قوانین األحوال الشـخصیة واألنظمة لخدمة المجتمع والدولة

  واعتـماد مبدأ فصل الدین
  عن الدولة ولیس فصل الدین عن المجتمع والسیاسة وإلغاء كافة القوانین التي ال تتناسب مع هذا التوجه .
 4ـ یرى الحزب أن النظام االشـتراكي هو النموذج المالئم لتحقیق العدل االجتـماعي والذي یبنى على

  المشاركة الحقیقیة للمواطنین في حل
 كافة المشـكالت العامة وتأمین وحمایة الحقوق السـیاسیة واالقتـصادیة واالجتماعیة عبر مؤسـسات وهیئات

  تقوم على أسـس
 دیموقـراطیة انطالقًا من هویته والتـأكید على مصلحة المجتمع والتـوزیع العادل للثـروة واإلنتاج االجتماعي

  وتبني تطلعات
 الفئات الشـعبیة الكادحة والفـقیرة التي تعاني من الظلم واالسـتغالل وشـظف العیش و من سیاسة التهمیش

  بسبب انهیار قیم العمل



 والفساد السیاسي واإلداري واإلثراء.
 5ـ النضال السلمي من أجل إنهاء التفرد بالسلطة وهیمنة نظام الحزب الواحد وإقامة نظام التعددیة السیاسیة

  واستقالل مؤسسات
 المجتـمع المدني باعتـبـارها المجال الطبـیعي للتـعبیر والمـطالبـة والدفـاع وحمایة الحقوق الجـماعیـة

  المتـمثلة في النـقابـات
  واإلتحادات المهنیة وإعادة النشاط للجمعیات األهلیة والنوادي ذات الطابع األهلي المحض .

 
 6ـ حصر دور المؤسسة العسكریة بتولي حمایة استقالل البالد والحفاظ على سیادتها وأمنها والدفاع عن

  حدودها وأرضها وأجوائها ،
 والمهام الوطنیة، ضمن الدستور، والعمل على بناء جیش وطني على أسس حدیثة والعمل بكل الوسائل

  المتاحة السترداد األراضي المحتلة.
 7ـ محاربة كل أشـكال الفـساد ورموزه وإعادة الدور الـوطني للجهات الرقـابـیة والقـضائیة بعد تنظیـفـها من

  الفـاسـدین وحماته
 وإطالق دور المؤسسات اإلعالمیة المختلفة وصیانة حریة اإلعالم واستقالله في الحفاظ على مكتسبات

  الصالح العام .
 8ـ العمل والتـأكید على تحریر المرآة وضمان حقوقها, وتعزیز دورها في المجتمع وإلغاء جمیع أشكال

  التمییز والعنف ضدها
 وصوًال إلى المساواة الكاملة وحمایة األسرة والطفولة .

 9ـ التـعاون والعمل الجاد مع األحزاب الماركسـیة واألحزاب ذات التوجه الیسـاري على إنشـاء تـجمع
  وطني ماركسي/ یساري ،

 والعمل على تشكیل جبهة معارضة تضم كافة القوى والفـعالیات السـیاسیة والمدنیة تـقوم على مبدأ اعتراف
  الجمیع بالجمیع

 والعالقة الندیة وكذلك العمل لتأسیس تجمع یساري على المستوى القومي یعتمد التالقي المستمر في القضایا
  المصیریة وعقد

  مؤتمرات دوریة .
 10ـ التمسـك بالوحدة العربـیة كضرورة مـصیریة وطموح متـزاید وأمل الشـعوب العربـیة إلنهاء حالة

  التـمزق والضعف عبـر
 مشروع نهضوي قومي متكامل یبدأ بمقدمات العمل المشترك بتدعیم وتفعیل دور الجامعة العربیة وتنشیط

  إتحاد البرلمانیین
 العرب وإنشاء السوق العربیة المشتركة وتكریس التكامل االقتصادي من خالل حریة التنقل والعمل والشغل

  والتجارة ورفع
 الرســوم الجمركیة وتوحید النقد وتشـجیع االسـتثمار العربي وتبنى سـیاسة اقتـصادیة تـكاملیة في إقـامة

  المشـاریع المختلفة
 وتوحید مناهج التربیة والتعلیم والصحة ودفـع أنشـطة منظمات المجتـمع المدني وحقوق اإلنسـان وحریة

  اإلعالم والصحافة
  والنشر ورعایة وتنشیط الفنون .

 11ـ إقامة دولة دیموقراطیة تقوم على أرضیة التعایش بین الشعبین اإلسـرائیلي والفـلسطیني على كامل
  أرض فـلسطین، ویمكن

 بناء ذلك على أساس أن الصراع العربي/الصهیوني لم یقم أساسًا على حدود بل صراع تاریخي بین
 مشروعین متناقضین ،ما

 یتطلب دعم مختلف أشـكال النضال الفـلسطیني وممارسة حقه في تقریر مصیره ومساندة قوى السـالم
  والمعادیة للمشـروع

 الصهیوني الذي یتـقاطع الیوم مع المشـروع األمریكي ویلتقي مع النظام العربي المتـراجع في ذروة تصارع
  إقلیمي ودولي

  یهدف إلى دمج الكیان الصهیوني عبر " تحالف الحرب على اإلرهاب ".
 12ـ السـعي الجاد لتـكوین تكتل یسـاري عالمي ذو توجه إنسـاني مناهض لظاهرة العـولمة بشـقها المتـوحش

  والوقوف في وجه
 األحالف الدولیة االحتكاریة التي تعتمد نهج العسكرة والعربدة والتبعیة والعقوبات المختلفة ونهب ثروات

  الشعوب وانتهاك



 سـیادة الدول وإعـادة أشـكال االسـتعمار بـزعامة الوالیات المتـحدة األمریـكیة تـحت مسـمیات ( الفـوضى
  البناءة ) ونشـر

 الدیموقراطیة وفق مشـاریع وهمیة والتسـویات غیر العادلة لحل األزمات المسـتعصیة واإلنفراد في إدارة
  المشـاكل الدولیة

 وإثارة وتصعید الصراعات الداخلیة مقدمة إلضعافها وتفكیكها (یوغسالفیا ) وجعلها أشباه دول ( البلقان)
  أو تحت مفهوم

 " الدولة المستحیلة " ( الصومال ) أو االحتالل المباشر ( أفغانستان والعراق ) .
 13ـ دعم إقـامة تـجمع دولي یعید للمؤسـسـات والهیئات األممیة هیبـتها ودورها المغّیب وإعادة هیكلة

  مجلـس األمن بعیدًا عن
 سیطرة وتوجیه الدول الكبرى وتصنیفـاتها المختلفة للدول لتـجریدها من السـیادة وفـقًا ألهداف سیاسیة

  واحتكاریة وتقویة
 دور المحاكم الدولیـة لیشـمل الدول واألفـراد ودعم وتـقـویة دور المنظمات اإلقـلـیمیة والفـعالیات اإلنسـانیة

  واالجتـماعیة
  والحقوقیة .

 14ـ مناصرة جمیع أشـكال النضال اإلنساني للقـضاء على كل أشـكال التـمییز العنصري واالسـتغالل
  واالسـتعباد واالضطهاد

 الطبقي للبشر والفوارق بین الدول الغنیة والفـقیرة وتضییق الهوة بین دول الشـمال والجنوب أو المركز
  واألطراف بإلغاء

 الدیـون وإنهاء اسـتغالل البـنك الدولي والصندوق الدولي والوقـوف بـوجه تمركز االقتـصاد بـید الدول
  الصناعیة والغـنیة

 ومساعیها الرامیة لدمج االقتصاد الدولي في منظمة التجارة العالمیة أو سـوق اإلتحاد األوربي المشـتركة
  وتـوسـیع دائرة

 الحلف العسـكري " الناتو " كقاعدة اسـنادیة مدعومة بالقـوة العسـكریة الهمجیة ,والعمل على دعم برامج
  التنمیة العالمیة

 والقضاء على العوامل المسـبـبة الندالع النزاعات اإلقلیمیة والحروب األهلیة ومحاربة األمراض
  المسـتعصیة والخطیرة
 على الجنس البشري .

 15ـ إعادة التـوازن بین اإلنسان والطبیعة ووقـف اسـتخدام العلم ضد اإلنسـان وتخریب األرض ومكوناتها
  ،وما یشـهده كوكبـنا

 ُیظهر مدى انهیارعالقة التبادل بین اإلنسان والطبیعة وتزاید الكوارث الطبیعة والتلوث البیئي واالحتباس
  الحراري الكوني

 والمؤثر على أشـكال النشـاط البشري والتـكامل الطبـیعي وظهور أمـراض نوعیة جدیدة متـعلقة بأنشـطة
  صناعیة كیماویة

 ونوویة محددة تهدد الحیاة على كوكب األرض والذي یتـطلب وقف اسـتغالل أراضي الدول الفـقیرة وأعالي
 البـحار لدفن

 المخلفات الصناعیة الملوثة للبیئة وتقویة دور المنظمات الدولیة المهتمة بهذا الشأن وتنفیذ االتفاقات
  والمعاهدات الدولیة .

 
 

 ـ الباب الثاني ـ
 مشروع الالئحة الداخلیة

 

 فصل تمهیدي
 

  مبادىء التنظیم :
 ـ الحزب تنظیم سـیاسي یمثل قناعات وتـوجهات أعضائـه ورؤیتهم في أحالل نظام سـیاسي وطني

  دیمقراطي من خالل تحقیق
 الدیموقراطیة الداخلیة سبیًال لتكریس وحدته .



 ـ الحزب الشیوعي السوري ـ المكتب السیاسي:إتحاد اختیاري سیاسي یتخذ من المنهج الماركسي دلیًال
  ومرشدًا فكریًا في العمل

 السیاسي,وهو امتداد للحركة الوطنیة السوریة واستمرارًا للحركة الشیوعیة من أجل االستقالل الوطني
 والسیاسي واالقتصادي

 ـ یعمل ویناضل من أجل إرســاء الدیموقراطیة والوحدة الوطنیة والعدالة االجتماعیة وانتزاع الحریات
  الدیموقراطیة السـیاسـیة

 واالقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع ومنظماته.
 ـ تقوم حیاة الحزب الداخلیة على أساس المبدأ الدیموقراطي ضمانة لوحدته الفكریة والسیاسیة والتنظیمیة

  ،مایستلزم :
 1ـ حریة المناقشة والحوار وعلى مختلف المستویات، وتتخذ القرارات باإلجماع أو التوافق .

 2ـ الحق في االحتفاظ بالرأي المخالف ضمن التنظیم ومن خالل الحوار والنقاش سبیًال لتحوله إلى غالبیة ,
 3ـ تكوین الهیئات وعلى جمیع المستویات ،واختیار المندوبین للمؤتمرات الحزبیة ،والتحالفیة،والحوار مع

 القوى األخرى، وكافة
 النشاطات، عبر االنتخاب الحر المباشر مهما كانت الظروف السیاسیة.

 4ـ اعتماد وتكریس مبدأ القیادة الجماعیة في جمیع الهیئات الحزبیة القیادیة والعمل على محاربة وصد كل
  ممارسات وأسالیب

  التفّرد دون أن ینفي ذلك المسؤولیة الفردیة وتوزیع المسؤولیات.
 5ـ أطالق المبادرات الفردیة لكل عضو في أطار المهمات الموكله إلیه.
 6ـ ممارسة النقد والنقد الذاتي بكل حریة في كافة الهیئات ومستویاتها.

 7ـ حریة الرأي المعارض والمخالف والمتمایز داخل التنظیم وإتاحة الفرصة لطرح اآلراء في كافة الهیئات.
 9ـ تنمیة مختلف أشكال الدیموقراطیة في كل اللقاءات واالجتماعات الحزبیة ,دوریة أو تداولیة أو

 مؤتمرات، بقدر ما تسمح به
 ظروف الحزب.

 10ـ الحفـاظ على وحدة مركز الحزب القیادیة وحظر إجراء االتصاالت الجانبیة أو قیام الشـلل والتكتالت
  أو أي نشـاط یؤدي

 إلى أضعافه.
 11ـ مبدأ التكافؤ بین النساء والرجال وعلى كافة مستویات عمل ونشاط الحزب التنظیمي والسیاسي

  واالجتماعي.
  12ـ حریة أبداء الرأي والتعبیر عبر منابر الحزب اإلعالمیة.

 
 الفصل األول

 
 ـ تعاریف وایضاحات:

 ـ الحزب الشیوعي السوري ـ المكتب السیاسي : فصیل سیاسي , منتمي سیاسیًا إلى الجمهوریة العربیة
  السوریة, وهو اتحاد

 سیاسي طوعي مفتوح لكافة أفراد الشعب السوري ومن في حكمهم , وكل فئاته االجتماعیة المختلفة.
 ـ الهویة الفكریة : یتبنى الماركسیة كمنهج معرفي في التفكیر وكمصدر أساسي في تحلیل الواقع وجدله،

  وفي التوجه السیاسي
 والتنظیمي، والعمل على تغییره سلمیًا.

 ـ أهدافه وغایاته : العمل على إعادة تأسیس العقد االجتماعي وفق مفهوم المواطنة وبناء الدولة الحدیثة من
 منطلق علماني.

  ـ شعار ورمز الحزب : یتحدد من قبل أعلى هیئة في الحزب وهو " المؤتمر " .
 ـ یراعي الحزب كافة القوانین واألنظمة اإلداریة النافذة في ما یخص التقسیمات اإلداریة في تواجد هیئاته

 وعضویة الحزب.
  ـ مشروع الالئحة الداخلیة هو ناظم لحیاة الحزب لفترة انتقالیة تنتهي بعقد " مؤتمر الحزب "

 ـ كافة ما تقدم وتضمن في الباب األول ( 1ـ المقدمة ـ 2ـ التنظیم ـ3ـ التوجهات العامة ) والباب الثاني
  والفصل التمهیدي

 والفصول التالیة جزءًا ال یتجزأ من هذا المشروع.
 



 
 

 الفصل الثاني
 

 عضویة الحزب
 

 مادة1ـ لكل سوري بلغ سن الثامنة عشر حق االنتساب بطلب خطي ویترتب على ذلك االلتزام الموافقة على
:  

 أـ كافة ما ورد وتقدم للنظام الداخلي والالئحة الداخلیة.
  ب ـ البرنامج الفكري والسیاسي .

 ج ـ االنتظام في إحدى هیئاته الحزبیة.
 د ـ المساهمة في مالیة الحزب باشتراك شهري منظم وفق دخله المالي الشهري.

 هـ ـ عدم االنتماء إلى أي جمعیة أو منظمة أو حزب أو القیام بأي نشاط سیاسي في الوقت نفسه أو المشاركة
  بأي نشاط

 یتناقض أو یتعارض مع توجهات الحزب الوطنیة والقومیة.
 و ـ المحافظة على أسرار وقواعد أمان الحزب.

 ز ـ ممارسة النقد الذاتي الموضوعي ألخطائه ونواقصه من أجل تصویبها ومعالجتها وكذلك تجاه األعضاء
 والهیئات.

 ح ـ أن یكون مثاًال في أخالقه وفي عمله وحیاته العامة والخاصة.
 ط ـ االنتماء لمنظمات المجتمع المدني أو المساهمة في إي نشاط عام ال یتعارض مع خط وقرارات الحزب.

 
 مادة2ـ یترتب على قبول االنتساب العضویة :

 أـ قبول الترشیح لعضویة الحزب بتزكیة عضوین وقرار من الهیئة الحزبیة بمنح العضویة بانقضاء ستة
 أشهر.

 ب ـ وبقرار من اللجنة المركزیة في حالة األعضاء السابقین أو الذین كانوا منتمین ألحزاب وتنظیمات
  سیاسیة أخرى

  بعد فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
  ج ـ بقبول االنتساب یؤدي العضو القسم الحزبي أمام الهیئة الحزبیة.

  د ـ یمنح بعد شهر بطاقة حزبیة مؤرخة بدایة انتسابه وتأدیة التزاماته الدوریة.
 

 مادة3ـ واجبات العضو :
 أ ـ المشاركة المنتظمة في اجتماعات هیئته الحزبیة.

 ب ـ رفع مستواه الفكري والسیاسي والثقافي وصوًال لتعمیق وعیه وعالقته بالواقع .
 ج ـ المشاركة في توزیع نشر الحزب األساسي أو النشر التحالفي.

 د ـ تنفیذ سیاسة الحزب وقرارته والمساهمة قوًال وفعًال في تحقیق أهداف الحزب السیاسیة واالجتماعیة.
 هـ ـ الحفاظ على وحدة الحزب الفكریة والسیاسیة والتنظیمیة , كمصدر لقوته وضمانة الحترام خطه

 السیاسي.
 و ـ تعزیز الدیموقراطیة الحزبیة الداخلیة وتطویر نشاط األعضاء ومبادراتهم الشخصیة.

 ز ـ تعزیز الروابط السیاسیة والنضالیة مع القوى الیساریة والدیموقراطیة والقومیة .
 ح ـ العمل بجد ونشاط لتوسیع صفوفه ونشر فكره وخطه السیاسي وتوثیق صالت الحزب في نضاله

 الیومي.
 ط ـ العمل من أجل التنمیة االجتماعیة ومحاربة التشكیالت التقلیدیة واإلقطاع السـیاسي والرواسب القبلیة

 والعشـائریة
 والطائفیة والمذهبیة واالنفصالیة ومحاربة التعّصب القومي والشوفیني.

 ي ـ إبالغ الهیئة الحزبیة بتغییر موقع عمله أو سكنه لتسهیل استمرار نشاطه الحزبي والتحاقه بهیئة جدیدة.
 

 مادة4ـ حقوق العضو :
 أ ـ حریة أبداء الرأي والتعبیر في النقاش والحوار دون تحولها إلى نشاط انقسامي أو تكتلي .

 ب ـ حریة الترشیح واالنتخاب في جمیع الهیئات التنظیمیة والمؤتمرات أو أي نشاط یتعلق بهذا الحق.



 ج ـ المساواة وعلى كافة المستویات بین المرآة والرجل في النشاط التنظیمي والسیاسي واالجتماعي.
 د ـ الترشیح لعضویة اللجنة المركزیة بعد مضي ثالث سنوات دون انقطاع.

 هـ ـ تقدیم االقتراحات للهیئات القیادیة بالطرق التنظیمیة أو طرح األسئلة وحق اإلجابة علیها.
  و ـ حق الطعن في أي تدبیر یتخذ بحقه أمام هیئة التحكیم والرقابة المالیة بالطرق التنظیمیة.
  ز ـ حضور أیة محاسبة تجري ضده وال یتخذ القرار بحقه قبل االستماع إلى وجهة نظره .

 
 مادة5ـ انتهاء العضویة : تسقط أو تلغى العضویة في الحاالت التالیة :

 أ ـ االستقالة من الحزب بطلب خطي أو شفهي ألسباب شخصیة.
 ب ـ تجمید أو وقف العضویة االختیاري في حاالت تتعلق بأسباب شخصیة.

 ج ـ عدم تسدید االشتراك الشهري لمدة سنة كاملة ومتصلة.
 د ـ الفصل من الحزب بسبب خرق المادة ( 1 ) أو تقدیر هذا األمر في خرق المادة ( 2 ) من هذه الالئحة

 الناظمة.
 

 مادة6ـ إعادة العضویة : یمكن استئناف أو إعادة العضویة في الحاالت التالیة :
 أ ـ العودة عن االستقالة بطلب انتساب جدید , وطلب استئناف العضویة في تجمید أو وقف العضویة , وال

  تتحسب الفترة
  الفاصلة في هذه الحاالت الثالث في قدم الحیاة الحزبیة.

 ب ـ تسدید االشتراك الشهري عن سنة كاملة من العضو نفسه وطلبه ذلك.
 

 مادة7ـ یصدر قرار الفصل :
 أ ـ بالنسبة ألعضاء الفرق عن " لجنة المحافظة ".

 ب ـ أما أعضاء لجنة المحافظة :عن لجنة التنسیق إن لم یكن عضوًا في اللجنة المركزیة وقرار لجنة التحكیم
  والرقابة.

 ج ـ أعضاء لجنة التنسیق واللجنة المركزیة :عن اللجنة المركزیة باألغلبیة ویخضع لمصادقة المؤتمر العام.
 

  مادة8ـ أحكام عامة في العضویة :
 أ ـ یجوز لمن أمضى ثالث سنوات في الحزب مستمرة أن یترشح عضوًا في هیئات الحزب القیادیة.

 ب ـ ال یجوز لعضو الحزب ترشیح نفسه لمهمات قیادیة بعد تولي ذلك في دورتین متتالیتین.
 ج ـ تسترد البطاقة الحزبیة من العضو في الحاالت التي وردت في المادة ( 4 ) المتعلقة بانتهاء العضویة.

 د ـ یمكن للجنة المركزیة منح بطاقة " شرف " لقدامى الحزب الراغبین في ذلك.
 هـ ـ یمكن للجنة المركزیة إعفاء العضو من االشتراك وفي حدود ضیقة ومؤقتة ألسباب الوضع المعاشي

 لهذا العضو.
 

 الفصل الثالث
 

  هیكلیة الحزب
 الفرقة ـ لجنة المحافظة ـ اللجنة المركزیة ـ لجنة التنسیق ـ لجنة التحكیم والرقابة ـ المؤتمر

  مادة9ـ الفرقة :
 أ ـ منظمة حزبیة , تشكل القاعدة األساسیة للحزب وتضم من ثالث إلى خمسة أعضاء ویمكن أن تقوم على

 اعتماد
 الحي السكني أو القریة أو الناحیة أو البلدة أو عمل مهني أو اتحادي أو وحدة العمل أو الشأن المشترك.

 ب ـ تتشكل الفرقة بقرار من لجنة المحافظة مؤقتًا بسبب غیاب الفرعیات والمحلیات.
 ج ـ یترأس الفرقة عضوًا منتخبًا من بین أعضائها باألغلبیة , یتولى إدارتها وتقوم صلته مع " لجنة

 المحافظة ".
  د ـ ألعضاء الفرقة توزیع المهام الحزبیة بالتوافق أو بالتكلیف.

  هـ ـ تعقد اجتماعًا سنویًا الختیار من یمثلها في مؤتمر المحافظة.
  و ـ ألسباب موجبة ،و بموافقة لجنة المحافظة ،وبحضور أحد أعضائها، یمكن لها عقد لقاء استثنائي.

  ز ـ الترشیح لعضویة الحزب وإصدار قرار العضویة بعد موافقة " لجنة المحافظة ".
  ح ـ البحث في إسقاط وإلغاء العضویة وإعادتها.



 
 مادة10ـ لجنة المحافظة :

 أ ـ هي الهیئة الحزبیة القیادیة في المحافظة التي تتولى اإلشراف والتوجیه على عمل التنظیم ونشاط الحزب
  وفق أهدافه

 و برامجه الفـكریة والسیاسیة والتنظیمیة ( لفترة انتقالیة حالیًا مشكلة من كوادر حزبیة ).
 ب ـ إن انتخاب لجنة المحافظة هو أحد أعمال جدول مؤتمر المحافظة الذي ینعقد كل سنتین والذي یبحث

  نشاطها خالل
 الفترة ما بین مؤتمرین.

 ج ـ یتكون أعضاء المؤتمر من المندوبین المنتخبین في مؤتمرات الفرق و الفرعیات و المحلیات وفق
 التمثیل النسبي.

 د ـ تعتبر اللجان المشكلة لفروع المحافظات والذین تم اختیارهم لفترة انتقالیة تنتهي بانعقاد المؤتمر العام.
 هـ ـ یتم باالنتخاب أو التوافق توزیع المهام للمكاتب= التنظیم والمالیة واألنشطة السیاسیة والثقافیة

 واإلعالمیة والنقابیة
  بین األعضاء.

 و ـ ترفع للجنة المركزیة كل شهرین تقریرًا عن مجمل نشاطاتها في المحافظة و تنظم العالقة مع اللجنة
  المركزیة

  عبر العضو الممثل لها أو عضو اتصال في حال عدم وجود تمثیل لها.
 ز ـ تلتزم برفع كافة ملفات المنازعات والخالفات الحزبیة والتنظیمیة عبر اللجنة المركزیة التي تعرضها

 بدورها على
  " لجنة التحكیم والرقابة ".

 ح ـ مسؤولة عن تنفیذ النظام الداخلي واللوائح والقرارات التي تصدر عن الهیئات القیادیة في الحزب ولها
 حق الطعن

 أمام " لجنة التحكیم والرقابة " في ما ینم عن أي مخالفة.
 ط ـ دراسة كافة المقترحات والمالحظات التي ترد لها من الهیئات الحزبیة واتخاذ ما تراه تقدیرًا مصلحة

 الحزب.
 

 مادة11ـ اللجنة المركزیة :
 أ ـ الهیئة القیادیة األعلى للحزب ,وتتولى مسؤولیة قیادته بین مؤتمرتین وتنفیذ برامجه وأهدافه وقراراته

  التي أصدرها
  المؤتمر والتوجهات العامة للحزب ویتم انتخاب أعضائها من قبل أعضاء المؤتمر .

 ب ـ تتخذ القرارات وتضع سـیاسة الحزب بما ینسـجم مع المقررات والتوصیات الصادرة عن المؤتمر
 وتتولى إصدار

 البیانات والتقاریر السیاسیة واختیار من یمثل الحزب في نشاط تحالفاته السیاسیة والمؤتمرات و اللقاءات
  والندوات

 على المستویین اإلقلیمي والدولي .
 ج ـ تجتـمع اللجنة المركزیة خالل شهر من انتخاب أعضائها ویترأس إدارة االجتـماع العضو األكبر سـنًا

  فیها النتـخاب
 " لجنة التنسـیق " وتوزیع مهام المكاتب الحزبیة من بین أعضائها لتسـییر أعمالها ومتابعة تنفیذ قراراتها

  كما تضع
 اللجنة المركزیة الئحة تنظم أعمالها ونشاطاتها .

 د ـ تجتمع اللجنة المركزیة كل ثالثة أشهر أو بدعوة من قبل " لجنة التنسیق " الجتماع استثنائي في حالة
  الضرورة أو

 بالتوافق بین أكثریة األعضاء.
 هـ ـ تتولى التحضیر للمؤتـمر كل ثالث سـنوات بإعداد كافة مشـاریع الوثائق الالزمة من قبل اللجان

  المختـصة للصیاغة
 ولجنة المتابعة وإصدار الالئحة التنفیذیة وانتخاب المندوبین األعضاء في المؤتمر, ویعتبر أعضاء اللجنة

  المركزیة
 مراقبین في المؤتمر في حال عدم انتخابهم .

 و ـ للجنة المركزیة، بأغلبیة أعضائها ،ترقین عضویة العضو المتغیب عن اجتماعاتها العادیة ألربع دورات



 متتالیة.
 ز ـ مراقبة تنفیذ سـیاسـة الحزب وتوجهاته و سیر أعمال الحزب من قبل " لجنة التنسیق " عبر تقاریر عن

  هذه األعمال
  و أقرار أو تعدیل القرارات التي تضعها هذه اللجنة.

 ح ـ یمكن لها حل أو تشكیل " لجنة المحافظة " ألسباب وجیهة ومعللة وبقرار من لجنة التحكیم والرقابة
 المالیة.

 ط ـ تصدر جمیع القرارات والتقاریر باسم اللجنة المركزیة الحزب الشیوعي السوري ـ المكتب السیاسي.
 ي ـ یعتبر اجتماعها شرعیًا بحضور ثلثي أعضائها , وتكون قراراتها شرعیة بأكثریة األعضاء الحضور.
 ك ـ إصدار قرارات عودة الرفاق الذین في مواقع قیادیة باقتراح من المنظمات والهیئات التنظیمیة أوطلب

 خطي للرفیق
  مع األخذ باالعتبار تاریخه التنظیمي ومكانته السیاسیة واالجتماعیة وقدراته الفكریة والثقافیة.

 م ـ تصدر بعد اختتام كل دورة الجتماعها " رسالة " عن مجمل أعمال هذا االجتماع موجهة لهیئات
 وأعضاء الحزب.

 ل ـ تصدر نشرة داخلیة " حیاة الحزب " تمثل أراء الرفاق ووجهات نظرهم , ویتولى مكتب اإلعالم
 إصدار جریدة

  سیاسیة تعتبر لسان الحزب الموجه للرأي العام .
 

 مادة12ـ لجنة التنسیق :
 أ ـ تعتبر لجنة التنسیق المركز القیادي للحزب وهي مسؤولة أمام اللجنة المركزیة عن تنفیذ سیاسة الحزب

  وتوجهاته
 وتسییر أعمال الحزب الیومیة وقرارات اللجنة المركزیة ما بین اجتماعین.

 ب - إقامة العالقات مع من تولى مناصب قیادیة في الحزب من الرفاق القدامى لالستفادة من خبراتهم
 وتجاربهم .

  ج ـ المتابعة التنظیمیة و اإلشراف على منظمات الحزب في أوساط الجالیات السوریة خارج البالد.
  د ـ المشاركة في النشاط اإلعالمي عبر مكتب اإلعالم بما یخدم سیاسة الحزب وتوجهاته.

 هـ ـ تتوزع مهامها الحزبیة والسـیاسـیة بالتوافق بین أعضائها ویمكن لها التنســیق مع مكاتب اللجنة
  المركزیة في هذه

  المهام وخاصة " مكتبي التنظیم واإلعالم ".
  و ـ إدارة نشاطات الحزب مع حلفائه والمشاركة و الحوار مع القوى والمنظمات السیاسیة األخرى.

 مادة13ـ لجنة التحكیم والرقابة :
 أ ـ یتم انتخاب أعضاء اللجنة في المؤتمر العام للحزب ویراعي في ترشـیحهم القدم والخبـرة والتـجربـة

  والمهنة وعدم
 العضویة في هیئات قیادیة أخرى ،ولهم صفة االستقاللیة عن اللجنة المركزیة ومسؤولیتهم جماعیة أمام

  المؤتمر.
 ب ـ تجتـمع خالل شهر من انتخاب أعضائها لتقاسم وتوزیع المهام بالتوافق

 ج ـ تتولى اإلشـراف على تطبـیق الالئـحة الداخلیة للحزب وتنفـیذ القرارات والتـوصیات الصـادرة عن
  المؤتمر واللجنة

 المركزیة والفصل في الخالفات والمنازعات الحزبیة وإصدار أحكام الفصل من الحزب و البت بقبول
  العضویة.

 د ـ مراقبة تنفیذ القرارات المتعلقة بسـیاسـة الحزب المالیة والمصادقة على قطع الحسـابات الختامیة
  والموازنة السنویة

 والمتعلقة باإلیرادات والنفقات المقدمة من اللجنة المركزیة حسب التعلیمات التي تصدر عنها كهیئة مجتمعة.
 هـ ـ إن كافة األحكام الصادرة، وخالصة التدقیق في المسائل المالیة،تعتبر باتة وقطعیة بعد مصادقة المؤتمر

  العام.
 و ـ یلتزم مكتبي التنظیم والمالیة، في اللجنة المركزیة, التعاون مع لجنة التحكیم والرقابة في تقدیم الوثائق

 واألدلة التي
 تندرج في اختصاصها.

 ز ـ لها حق التحقق المباشر عن كافة األوضاع المتعلقة باختصاصها للوقوف على صحة الوقائع والمالبسات
 فیها.



 ح ـ تصدر أحكامها باألكثریة المطلقة ،في المنازعات الحزبیة والتنظیمیة والمصادقـة الجماعیة في المســائل
  المالیة مع

 حق وضع المالحظات على الدخل والصرف.
  ط ـ یمكن لها اتخاذ تدابیر مؤقتة تتناسب مع طبیعة المسائل المطروحة أمامها قبل إصدار أحكامها.

 
 مادة14ـ المؤتمر العام واالستثنائي:

 أ ـ ینعقد المؤتمر العام للحزب كل أربع سنوات ویمكن عقد مؤتمر استثنائي بعد مضي سنة وكلما دعت
 الضرورة.

 ب ـ یتم ترتیب عقد المؤتمر العام واالستثنائي بدعوة من اللجنة المركزیة بعد اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة
  بالتوقیت

  والمكان المناسبین لعقده .
 ج ـ یحق لثلثي أعضاء اللجنة المركزیة الدعوة لعقد المؤتمر العام في حال التأخیر أو التقصیر مدة ستة

  أشهر كما یحق
 للجان المحافظات التنادي لعقد اجتماع النتخاب لجنة لعقد المؤتمر إذا تأخرت اللجنة المركزیة أو تلكأت عن

 عقده مدة عام.
 د ـ تصدر اللجنة المركزیة كافة مشاریع ووثائق المؤتمر وتعلنها قبل فترة أربع أشهر على األقل من عقده

  وتتولى تنفیذ
 الالئحة التنفیذیة ونسب التمثیل وتوزع جدول أعمال المؤتمر على المندوبین المنتخبین لعضویة المؤتمر.

 هـ ـ تطرح كافة مشاریع ووثائق المؤتمر للنقاش العلني والعام ألخذ اآلراء والمقترحات في المسائل
  المطروحة وكذلك

  في المشاریع واألنظمة الخاصة بعمل المنظمات و اللجان القیادیة للحزب.
 و ـ تنتهي مهمة اللجان المكلفة بصیاغة المشاریع والوثائق وتتولى " لجنة المتابعة " مهمة تناول ودراسة

  االقتراحات
 والمالحظات المقدمة من قبل منظمات الحزب والرفاق القدامى وأصدقاء الحزب وتقدیر جدیتها وإضافة

 المفید منها.
 ز ـ أعضاء المؤتمر هم المنتخبون في مؤتمرات لجان المحافظات وعلى أساس التمثیل النسبي ویعتبر

 حضور أعضاء
 اللجنة المركزیة و لجنة التحكیم والرقابة المالیة بصفة مراقبین في حال عدم انتخابهم.

 ح ـ یمكن للجنة المركزیة دعوة أعضاء شرف من الرفاق القدامى وبما ال یتجاوز ثالث رفاق لحضور
  المؤتمر بصفة

 مراقبین ویترتب على هذه المشاركة أمكانیة قبول ترشیح وانتخاب هؤالء للجان المنتخبة.
 ط ـ ینتخب المؤتمر وباالقتراع السري أعضاء اللجنة المركزیة ولجنة التحكیم والرقابة والمصادقة على

  قرارات وأحكام
 لجنة التحكیم والرقابة الصادرة بین مؤتمرین.

 ي ـ إصدار القرارات والتوصیات المتعلقة بالحزب وسیاستة وتوجهاته ونشاطاته وتحالفاته ومشاركاته في
  كافة األنشطة

  الدولیة والداخلیة الحزب.
 ك ـ یجب أال یتجاوز عدد أعضاء اللجنة المركزیة ولجنة التحكیم والرقابة ثلث أعضاء المؤتمر .

 ل ـ یراعى في انتخاب أعضاء اللجنة المركزیة تمثیل منظمات المحافظات ومنظمات الحزب في بلدان
  االغتراب.

 م ـ ینحصر انعقاد المؤتمر االستثنائي في الغایة المحددة النعقاده وال یمكن أحداث تغییرات جوهریة في
  طبیعة القرارات

  والتوصیات أو أجراء تغییر في اللجان المنتخبة من قبل المؤتمر العام.
 ن ـ ُیحَظر على كافة أعضاء المؤتمر والحضور والضیوف مغادرة مكان انعقاد المؤتمر حتى إعالن انتهاء

 أعماله.
 خ ـ یقدم هذا المشروع كامًال بعد استكمال مناقشته ویعتبر من وثائق المؤتمر ویكسب درجة التنفیذ

 بالمصادقة علیه.
 غ ـ یتخذ المؤتمر قرارًا , یحدد فیه شعار ورمز الحزب، یوضع على كافة نشراته ووسائله اإلعالمیة.

 



 
 ـ الفصل الرابع ـ

 
 مالیة الحزب

 مادة15ـ مالیة الحزب ومیزانیة :
 أ ـ تتكون مالیة ودخل الحزب من االشـتراكات الشــهریة لألعضاء ورسـوم االنتسـاب والتبرعات وإیرادات

  النشـاط
  اإلعالمي والنشاط االستثماري المالي المراعیة للقوانین النافذة.

 ب ـ ینظم المكتب المالي السجل الخاص بهذا النشاط في حقلین : األول , حقل الواردات ویدون فیه أرقام
  الحسابات التي

 تمثل كافة األموال التي دخلت في حساب الحزب والحقل الثاني , النفقات ویمثل أرقام كافة النفقات كما
 ویمكن فتح

  سجل مساعد تحدد نوع الدخل واإلنفاق.
 ج ـ یلتزم المكتب المالي بتقدیم تقریر عن الحسابات المالیة نصف سنویة,وكشف یمثل قطع الحسابات بنهایة

 العام یضم
 أرقام تفصیلیة لكل حساب وتقریر شامل عن األوضاع المالیة.

 د ـ یتقدم المكتب المالي للجنة المركزیة بمشروع موازنة مالیة في بدایة العام یشمل تقدیراته لحجم اإلیراد
  واإلنفاق .

 هـ ـ تخضع كافة الحسابات المالیة وسجالت المكتب المالي للتدقیق والمشاهدة وتصدیق قطع الحسابات
  الختامیة من قبل

 لجنة التحكیم والرقابة.
 و ـ یمكن للجنة التـحكیم والرقابة حل المكتب المالي ألسباب معللة تتعلق بالنزاهة وإبالغها اللجنة المركزیة

  بقرار الحل
  لتعمل على تشكیل مكتب بدیل في اجتماع منعقد ومتابعة أوضاع المكتب المنحل.

  ز ـ رفض تلقي أي دعم مادي غایته المساس باستقاللیة قرار الحزب وتوجهاته السیاسیة.
 

 ـ الفصل الخامس ـ
 

  أحكام انتقالیة
 

  مادة16ـ أحكام انتقالیة :
 أ ـ تتمثل القیادة الحالیة للحزب بـ " لجنة التنسیق " المنتخبة في اللقاء الموسع الذي عقده الحزب وضم

  أغلبیة كوادر
 الحزب والتي تولت تسییر نشاطات الحزب السیاسیة و منظماته في المحافظات.

 ب ـ لجنة التنسیق مكلفة بإنجاز كافة المشاریع والوثائق وتقدمها لكافة أعضاء الحزب وأصدقائه وحلفائه
  وللرأي العام

 وتتلقى كافة المالحظات والمقترحات المفیدة لغایة تعدیلها قبل تقدیمها إلى المؤتمر العام بشكلها النهائي.
 ج ـ تتكلف " لجنة التنسیق " باتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بالتوقیت والمكان المناسبین لعقد المؤتمر العام

  و إصدار
 الالئحة التنفیذیة.

 د ـ أعضاء لجنة التنسیق وكوادر الحزب في المحافظات أعضاء في المؤتمر القادم.
 هـ ـ یمكن استكمال التقسیمات التنظیمیة ( الفرعیة ـ المحلیة ـ ......) عندما ترى قیادة الحزب ضرورة

  إحداثها وتعدیل
 هذه الالئحة الداخلیة وبموافقة المؤتمر.

 
 ـ الفصل السادس ـ

 
 تعدیل النظام الداخلي

 



  مادة17ـ تعدیل هذا النظام :
 أ ـ یقتضي عند الحاجة إلجراء أي تعدیل على النظام الداخلي طرح مشروع التعدیل للحوار والنقاش قبل

  أربع أشهر
 من انعقاد المؤتمر.

 ب ـ ال یمكن تغییر النظام الداخلي قبل مرور أكثر من خمسة سنوات , وعند تقدیر الحاجة إلى تغییره
  یقتضي طرح

 المشروع مع الوثائق المطروحة والصادرة من قبل اللجنة المركزیة للنقاش العام.
 - الفصل السابع -

 مادة 18- من حق وصالحیة الهیئة القیادیة،المنتخبة من المؤتمر،أن تتعامل مع هذا النظام الداخلي وفق
 الواقع التنظیمي الراهن وماتراه مناسبًا.


