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 سالمة كيلة

 
 
 
 
 

 نقد الحزب 
 المشكالت التنظيمية للحزب الشيوعي

 
 
 
 
 
 
 مدخل

القرن  في ثمانينات اصدر ينبايضم هذا الكتاب كت
ثم عام  3891األول : "نقد الحزب" صدر عام  الماضي،
، والثاني : "نقد التجربة التنظيمية الراهنة" صدر 3891
 انصدريا مهوبالتالي يجعل ،وما يجمع بينها .3899عام 

مسألة التنظيم كمسألة  يناقشانا مهو أنه ،في كتاب واحد
 عالقته بالفكر وبالتجربةفي "تقنية"، ولكن أيضاً 
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د الحزب" أساس تشكيل قوبالسياسة. ولهذا تناول كتاب "ن
"التنظيم الستاليني"، وبالتالي تطرق إلى وضع روسيا قبل 

داد الستاليني لت األساس لنشوء االستبالتي شك   ،االشتراكية
لقبل تعميمه عالمياً، و ه إلى صيغة عامة تحكم األحزاب تحو 
 الشيوعية عموماً. 
رهذه الصيغة، وليقدم ليتناول، من ثم  ات تهدف إلى تصو 
تأسيس صيغة تنطلق من الديمقراطية. وتجاوز االستبداد، 

وألن "التنظيم" خاضع للفكر، وهو حسب لوكاش، جسر 
 لممارسة".التوسط بين النظرية وا

تناول الكتاب الثاني "نقد التجربة التنظيمية الراهنة" 
صيغة التنظيم الشيوعي العربي. لكن في عالقته بأزمة 

ر خطلالتي تحكم هذه األحزاب، المنهجية  ها تصو 
كما أضفت ملحقاً يتناول موضوعات تخص   السياسي.

ل الكتاب الثالث.    قضايا التنظيم، و هو ما شك 
ها مظريت بعض التعديالت على هذه الكتب معولقد أج    
أضفت مقدمة للكتاب األول : "نقد الحزب" تأخذ كما  .لغوي

بعين االعتبار التغير العميق الذي حدث منذ نهاية 
وبالتالي سقوط  ةم االشتراكيأقصد انهيار النظالثمانينات، و

الصيغة الفكرية. والصيغة التنظيمية التي أشاعتها، لكي 
، فال نقدهاهذا السقوط ال يعني انتفاء الحاجة لأوضح بأن 

الصيغة، موضحاً  خطلشك في أن السقوط أوضح 
دون نقدها، و تبيان  تحقِّقبالملموس، لكن تجاوزها ال ي

ة التي كانت تحكم قلطنية الميقيإن ال منها. الخطلأساس 
الشيوعيين، انقلبت بعد السقوط. إلى "تجاوز"، لكنه غير 

لهذا جاء كصيغة معكوسة : وبالتالي  مبني على النقد،
ركتجاوز للماركسية. وإذا كان اليقين  اً ماركسياً، فقد تصو 
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رجاء "التجاوز" ك حرأسمالي رث، وهذا  تصو  ن أ يوضِّ
انتقادي للمنهجية التي حكمت هؤالء كان صحيحاً، فهي 
ليست منهجية ماركسية على اإلطالق، بل إنها منهجية 

 ( لهذا كان طبيعياً مثالية )وهي رثة أيضاً 
أن يقود انهيار اليقين، إلى تأسيس يقين "بديل" هو 

 معكوس اليقين األول.
لكن إعادة طباعة الكتاب، بعد هذا التحويل العميق، ال 

بأن انتقادي كان صحيحاً، فأنا ال أميل إلى  للقوتهدف إلى ا
التحديد الشخصي للمسائل، بل أن ما دفعني إلى ذلك هو أن 

ماً" مناقشتها، ت التي ناقشها، والتي كان "محر  الموضوعا
عن "الماركسية  تعبِّرعة"، ورة و"مشر  ألنها كانت مقر  

الشرعية"، "الماركسية الوحيدة". وكان أي انتقاد يوسم 
إلخ. إن … تسكية وربما "اإلمبريالية"والتر بالفوضوية و

مجال مناقشة  الموضوعات أصبحت بعد سقوط اليقينهذه 
شك وكذلك رفض. وأكثر من ذلك، اصبح ما كان وانتقاد و

إلخ. يوسم بـ "الجمود … التروتسكية يوسم بالفوضوية و
الستالينية. والسبب هو أن انقالب اليقين، كان  العقائدي" و

كون أية تركسية بالذات، وانطالقاً من ذلك يعني تجاوز الما
لينية، هذا االنقالب اماركسية هي جمود عقائدي، وست

ا هو مناقشة هذه نفي مكان آخر، وما يهمني هناقشته 
الموضوعات في إطار الماركسية. أي انطالقاً من 

رالماركسية، من أجل بلورة   علمي حولها. تصو 
المالحظة التي يمكن أن أبديها هنا، والتي دفعتني إلى 
إعادة طباعة هذا الكتاب، هي أن المناقشة التي ابتدأت لم 

 هذين الكتابيننشرت  مذ تتجاوز إلى اآلن ما طرحته
وأقصد هنا بالتحديد، النقاش في األحزاب الشيوعية، ألن 
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ول النقاش خارجها أغنى وأهم. أن بعض ذلك النقاش تنا
كن يشكل عام واستناداً إلى ل مسألة الديمقراطية في التنظيم

ق، والبعض مصاغة بشكل غير منس   نقل ألفكار سابقة
استيعاب للمنهجية تناول مسألة المنهجية، لكن دون 

الماركسية ذاتها. وفي الغالب جرى انتقاد "اآلخر"، وأقصد 
ة"، وال شك في أن هذا االنتقاد السوفييتي"الماركسية 

ضروري، ألنها أساس وعي الماركسية العربية، لكن 
المطلوب هو انتقاد هذه الماركسية كمظهر من أزمة 

انتقاد  هو الماركسية العربية. وبالتالي فإن ما هو ضروري
ذاتها، وفي مجال التنظيم يبدو هذا العربية الماركسية 

االنتقاد "الملموس" هو الضروري، فرغم أن صيغة 
التنظيم الستاليني هي التي سادت، فإن سيادتها نبعت من 
كون الفئات التي شكلت األحزاب الشيوعية في الوطن 
العربي. كانت باألساس ال تعي الديمقراطية، ألن وعيها 

ان تقليدياً، وكذلك ممارستها، لهذا كانت صيغة التنظيم ك
الستاليني مناسبة لها. وبالتالي فإن الضروري هو البحث 
في جذور االستبداد لديها. وباألساس لماذا فهمت 

قة التي فهمتها ؟ أي لماذا فهمتها كيقين يالماركسية بالطر
 ؟ 

إذن أهدف من إعادة طباعة الكتاب، المناقشة حول 
ا التنظيم خصوصاً والماركسية عموماً، في وقت غدت قضاي

المناقشة ليست ضرورية فقط، فهي ضرورية منذ زمن 
 بعيد، لكن ممكنة أيضاً. 
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 مقدمة الطبعة الثالثة
 «نقد الحزب»بعد االنهيار: ماذا يضيف 

 
(3) 

-3818لكتاب عامي )كتبت المادة األساسية لهذا ا
دأجريت تعديالت  .(3891 ة عليها حين طبع الطبعة محد 

[، 3891]نقد الحزب، دار الجليل دمشق  3891األولى عام 
. 3891ثم أضفت إليه فصل كنت نشرته مستقالً عام 

وأجريت بعض التدقيقات حين نشرت الطبعة الثانية سنة 
 [3891]دار دمشق، دمشق  3891

قشة مسألة االستبداد في األحزاب وكان الهدف منه منا
الماركسية على وجه التحديد، والتكوين الذي صيغت فيه 

من  ءاً من البنى التقليدية الموروثةوالذي جعلها جز
التاريخ العربي، تلك البنى القائمة على أساس سيطرة األب 
)في العائلة(، وزعيم القبيلة )في القبيلة( مع خضوع مطلق 

 األسرة والقبيلة، إنه خضوع القطيع. من قبل بقية أفراد 
وجاء التركيز على غياب الديمقراطية كوعي وكممارسة 

 وكتكوين، في هذا السياق. 
لكن وألنني كنت أناقش تكوين األحزاب الماركسية، لم 

لالستبداد، لم أبحث في « الوراثي»أبحث في األساس 
خ لدى أعضاء هذه األحزاب، ذاك  الوعي التقليدي المرس 

وعي القادم من العصور الوسطى، بل ذهبت للبحث في ال
جذور االستبداد في القشرة التي تغطت بها هذه األحزاب، 
وأقصد بالتحديد الماركسية السوفيتية ألنها المنهل الذي 
تراكبت مفاهيمه على النظري والوعي التقليدي وعلى 
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الصعيد العملي مع البنية البطريركية ذات الجذور العميقة 
جتمعنا. وال شك أنني كنت أوضح أيضاً أن تلك في م

ختزل في الماركسية، والتي عادة ما تعاد إلى ستالين، وت  
الظاهرة الستالينية كانت نتاج وعي تقليدي موروث من 
القرون الوسطى، وحتى استبدادها كان قادماً من هناك.لهذا 
لم يكن صعباً لهذه الماركسية أن تتراكب مع وعي تقليدي 

م بريقاً ضرورياً لتلك الفئات التي  ،محلي لكنها كانت تقدِّ
لت األحزاب الماركسية ]دون أن ننسى أنها كانت تقدم شك  

رأيضاً مفاهيم  حديثة، و  ات متقدمًة..[تصو 
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(2) 
ة، كانت الماركسية السوفييتية  وحين نشر ألول مر 
الزالت قوية متماسكة لهذا بدا االنتقاد للتجربة االشتراكية 

الينية واألحزاب الماركسية، من جملة ما يصنف في والست
باب التشويه القادم من جماعات فوضوية وتروتسكية، أو 

. لكن حينما طبع سنة »لالتحاد السوفيتي»حتى معادية 
ال. كانت 3891 ت قد حدثت في االتحاد السوفيتي، تحو 

ويكا، واالنتقاد الذي بدأ رونقصد البدء في سياسة البيريست
تي للتجربة وللستالينية، يقبل قادة االتحاد السوفييسمع من 

ولهذا صنِّف الكتاب ضمن موجة  .ولتغييب الديمقراطية
انتقاد التجربة، والبحث في أخطائها، وخصوصاً في مجال 
التركيز على غياب الديمقراطية. ومنذ ذلك الحين حدثت 

ال ت كبيرة، أفضت إلى انهيار التجربة االشتراكية في تحو 
تي كذلك( وفي ياد السوفيتي )وانهيار االتحاد السوفياالتح

 أوربا الشرقية.
 لكن ما الذي قدمه الكتاب؟ ماذا كان يطرح بالضبط؟ 
 ة. لثهذا ما يجب علي  توضيحه، والكتاب يطبع للمرة الثا
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(1) 
، إال أنني »نقد الحزب»رغم أن الهدف من الكتاب هو 

لشروط حاولت تناول ذلك انطالقاً من البحث في ا
ية، وشروط التطور التاريخي الذي االقتصادية االجتماع

 نجب الظاهرة الستالينية المعممة في مجال تكوين األحزابأ
ولهذا فقد كنت أتناول ما أصبح يعرف  .والسلطة عالمياً 

بأزمة االشتراكية، أي بالشروط االقتصادية االجتماعية 
 التي أنتجت تلك األزمة. 

ليس منزعاً « اد الستالينياالستبد»لقد عنيت أن 
شخصياً لدى فرد، بل كان نتاجاً لشرط اقتصادي اجتماعي، 

وجود سلطة االستبداد  -ومن أجل تحقيق التقدم–فرض 
ة شكلها النظري، وأساليبها العملية من التراث، د  المستم  

غرز في وعي الفئات الريفية نتراث اإلقطاع الشرقي الم
ولقد  .لسلطة االشتراكيةعموماً، والتي غدت هي عماد ا

ذلك نتيجة التقاء حركتين أو منزعين، وجهات النظر  تحقِّق
المختلفة في الحزب السوفيتي حول مخططات تحقيق 
 .االشتراكية، والتي كانت نتاج الظروف الواقعية بالتأكيد

وهنا يمكن القول أن االختالف نبع من تمسك قطاعات في 
ظرياً منذ ماركس، حلم الحزب بالحلم االشتراكي المصاغ ن

االشتراكية اإلنسانية المتمدنة والديمقراطية، التي تؤسس 
لما بعد الرأسمالية، وال شك أن هذه القطاعات كانت 

سة ممارساتها منسجمة مع وعيها الماركسي هذا، ومؤسِّ 
على ضوئه. وبالتالي بدت غريبة في مجتمع الزال يعيش 

ي انهزمت لهذا القرون الوسطى، وهي الت -في غالبيته–
إنها إذن تعيش خارج الواقع، وتحلم  .السبب بالذات

بمجتمع ال تهيئ الشروط الواقعية أية إمكانية لتحقيقه. 
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لولهذا ورغم أن هذه القطاعات كانت  غالبية الحزب،  تشك 
إال أنها بدت مشلولة وعاجزة عن تقديم حلول صحيحة  أو 

رقادرة على توحيد قواها في إطار   ح. واض تصو 
وقطاعات أخرى تمسكت بالحاجة الواقعية لتحقيق التقدم 
واالشتراكية بغض النظر عن الصيغة الضرورية لتحقيق 

ل القسري للدولة،  ،ذلك وكان تحقيق التقدم يفرض التدخ 
تقدماً، حيث البرجوازية  تحقِّقألن  الحركة العفوية لم تكن ل

نها في إطار الشرط الدولي عاجزة عن تحقيق تقدمها، إ
 3811عاجزة، مترددة وجبانة كما وصفها لينين سنة 

، «خطتا االشتراكية الديمقراطية في الثورة الديمقراطية»]
وهي الفكرة التي -موسكو[. ورأسمالية الدولة –دار التقدم 

صيغة فارغة دون مسكها بكل  -3839طرحها لينين سنة 
، وأولها ستالين ،القطاعات هذه ولهذا رأت .ثروة المجتمع

أن تحقيق االشتراكية أمر سهل ويفترض إلغاء الملكية 
الخاصة، ووضعها تحت تصرف الدولة ومن ثم تخطيط 
التقدم، أي تحويل التقدم إلى مسألة تقنية وعملية. إذن 
كانت الدولة الشمولية حاجة موضوعية، من أجل تحقيق 

 االشتراكية. 
هذا المنزع توافق مع التكوين االجتماعي المسيطر، 

الريف، ويحتل « يسكن»وافق مع الوعي البطريركي الذي ت
وعي كل فال ح، والريف في اإلمبراطورية الروسية هو 
 المجتمع،أما التطور الصناعي والحداثة، والثقافة فهوامش

ن بعض المدن.« جزر»  منعزلة تلو 
وإذا كانت إدارة االقتصاد والسياسة في الدولة تفترض 

ة، فقد أدى تشكيل الجيش تعيين كادرات الحزب المتبقي
وأجهزة المخابرات، إلى التحاق الفئات الفقيرة في الريف 
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وهي الفئات الفقيرة في الريف، التي لم تكن تملك، أو  .بها
أنها تمتلك من األرض ما ال يسد  رمقها، وهي الفئات التي 
تسكنها القرون الوسطى، وتترسخ لديها قيم السلطة 

عي التقليدي الموروث، رغم األبوية )البطريركية( والو
نزوعها إلى المساواة، التي تعني بالنسبة لها الحصول 

« تمثُّل»، كما أنها تقتبس حالة »التملك»على الملكية 
 مضطهديها )اإلقطاع(. 

من هذه الفئات، ووفق هذا الوعي، واعتماداً على تلك 
المصلحة تأسست أخطر أجهزة الدولة الجديدة وهي الفئات 

 األساس االجتماعي للظاهرة الستالينية. التي شكلت
ومن هذا التكوين المتناقض، المتخلف، لكن الذي يحمل 
م صناعي وثقافي عام )وربما هذا ما زرعته  مشروع تقد 
النزعة الحالمة بتحقيق االشتراكية، في الحزب، والحزب 
كله قبل استالمه السلطة عموماً، في التجربة الجديدة(. من 

أت أزمة االشتراكية، التي قادت إلى هذا التكوين نش
انهيارها، ألنها أسست لنشوء نظام استبدادي شمولي، 
تحكمه فئة سعت إلى تحقيق مصالحها، لكن ضمن إطار 
إلغاء الملكية، حيث عززت من امتيازاتها، وأوقفت التطور 
عند الحدود التي تعيد إنتاج هذه االمتيازات، بشكل 

فوقية، ال تستطيع البنية تصاعدي، مما كان يؤسس لبنية 
التحتية تحملها، بمعنى أنه تأسست فئة غدت عبئاً على 

 المجتمع، فكان البد من تخطيها. 
وألنني كنت معنياً بالتكوين االستبدادي لألحزاب 
الماركسية، فقد اكتفيت، حين البحث في األساس 
االقتصادي االجتماعي لهذا التكوين، باعتماد فكرة اسحق 

لديمقراطية واالشتراكية، ل تداخل الثورتين ادويتشر، حو
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ذلك سبباً في نشوء المشكالت التي عانتها التجربة  واعتبار
االشتراكية، ومنها نشوء البيروقراطية كفئة متحكمة 

 باالقتصاد والمجتمع.
ورغم عمومية الفكرة، إال أنها تشير إلى جوهر 

ة، المشكلة، فالحزب الماركسي المعني بتحقيق االشتراكي
كان يواجه بمشكالت ما قبل رأسمالية، وسعى لتحقيق 
التقدم في مجتمع يعيش، في غالبيته، في القرون الوسطى، 
في االقتصاد كما في العالقات االجتماعية، والوعي 

دوالمؤسسات. وكان لينين يعي تلك المشكلة، لهذا   حد 
مهمات الحزب بتحقيق ثورة ديمقراطية الطابع، الثورة 

عاجزة  -حسب تحليله–تنجزها البرجوازية،وكانت التي لم 
عن تحقيقها، لكن قيادة الحزب للسلطة، في إطار تنافس 

ادية مختلفة، ومنها  رأسمالية الدولة صقطاعات اقت
المسيطر عليها من قبل الحزب ]أي تنافس الملكية 

التقدم  تحقِّقالصغيرة، والرأسمالية ورأسمالية الدولة[، لم 
إنهاض المجتمع، لهذا كان تحقيق  الضروري من أجل

االشتراكية ]إلغاء الملكية الخاصة على وجه التحديد[ هو 
ر لتحقيق  الشرط الضروري لتحقيق التقدم الذي يحض 

 الثورة الديمقراطية. 
لكن إلغاء الملكية الخاصة، ومركزه الثروة بيد فئات 

من « طبقي»ريفية في الغالب كان يفضي إلى تكوين تمايز 
ديد، نابع من ميل هذه الفئات إلى الحصول على نوع ج

الملكية، أو عمل بدائلها، التي تمثلت في سياسة االمتيازات 
ولتحقيق  .ة، لكنها كانت تتوسع باستمراردمحد  التي بدأت 

ولهذا فبدل أن ينتهي بعد  .ذلك كان االستبداد ضرورة
رغم أن التطوير  استمر ،تجاوز مرحلة التطوير القسري
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االجتماعي، والثقافي العلمي كان –االقتصادي  ذاته،
يؤسس الوعي المضاد له، ويوجد الفئات الساعية للتحرر 
منه. لكن الحفاظ على االمتيازات كان يفترض االستبداد من 
أجل أن تعيد البيروقراطية الحاكمة تجديد ذاتها، وبالتالي 
كانت وهي تسهم في انتشار الوعي الحديث في كل ساحات 

مع، وتوجد الفئات الساعية للتعبير عن ذاتها، كانت المجت
تكرس الوعي البطريركي، وعي القرون الوسطى، في 

 مستوى مؤسسات الدولة، وفي تعاملها مع الشعب. 
بدا الطرح االشتراكي « الثورتين»ومن هذا التراكب بين 

، أو بشكل أدت لالمساواة في »الطبقي»كغطاء للتمايز 
بداد، وللتحكم المطلق لتلك الفئة توزيع الثورة، ولالست

البيروقراطية، صاحبة االمتيازات في المجتمع. مما كان 
يجعله متصادماً مع مطامح تحقيق الثورة الديمقراطية، في 
إطارها السياسي )مسألة الحريات، والمسألة القومية( 

ي النزوع الرأسمالي لدى فئات الشعب.   وليقو 
« المنطقي»البديل فكانت الديمقراطية البرجوازية 

لالشتراكية. بينما هي واقعياً البديل الستبداد القرون 
الوسطى، للبنية البطريركية الحاكمة. رغم أنها ردة على 
 ،صعيد الملكية والبنية االقتصادية االجتماعية عموماً 

القائمة في المجتمع « الطبقي»تبررها حالة التمايز 
 االشتراكي.

ناقضات فقد أشرت إلى وألنني كنت أرى كل هذه الت
دفكرة، لعل انهيار العديد من النظم االشتراكية، قد   حد 

معناها بدقة، أو أنه قد أبرزها كرؤية تنبؤية، رغم أنني لم 
أكن أقصد ذلك على اإلطالق. فقد حاولت انتقاد الرؤية 
السائدة التي صورت النظم االشتراكية كجن ة، كفردوس خاٍل 
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والصراعات، وغير قابل  من المشكالت والتناقضات
لالنتكاس، ورأت أنها تسير في خط تطوري صاعد في خط 

، حيث أكدت أنه »ق دماً إلى األمام»مستقيم، أنها تسير 
يجب علينا أن نرى التجربة االشتراكية في إطار تناقضاتها 
الواقعية، لهذا فيمكن لها أن تتراجع، وأن تنتكس، وقد 

 . تنهار، ولقد انهار العديد منها
وربما لم أكن أتوقع ذلك فعلياً، ألن رغبتي كانت في أن 
تتجاوز االشتراكية مشكالتها، وأن تسير إلى األمام، انطالقاً 
من حلها لتناقضاتها الداخلية، لكن المنهجية الماركسية. 
الجدل المادي، كانت تفرض على  تأكيد هذه الصيغة، 

في  تحقِّقي فالتراكم الكمي الذي يفضي إلى تغيير نوعي، ال
في السلب أيضاً. لهذا أفضى تراكم  تحقِّقاإليجاب فقط، بل ي

كان  -ضمن ذلك–المشكالت، إلى االنهيار، وبالتالي 
وبينما وسعت ». الطبقي»االنهيار محتماً. لقد تفاقم التمايز 

ذها على النصيب من استحوا ،ة من بذخهاالبيروقراطي
من الشعب  استمرت قطاعات واسعة ،األعظم من الثروة

تعيش ذات المستوى، دون أي تقدم لعقود، بينما انحط 
وضع قطاعات أخرى، وكانت هذه الحالة تفضي إلى 

 التصادم، بين أقلية )السلطة( وأغلبية )الشعب(. 
صيغة »ومن جهة أخرى كان الشعور بالغربة عن 

دخل »، والرفض لها، يتعاظم لدى شعب »الحكم
ه ذات ثقافة مرموقة. ، وأصبحت معظم قطاعات»الحضارة

لقد تعاظم إذن التناقض بين الديمقراطية واالستبداد، بين 
 .الشمولي والفردي، بين نزعة المواطنة، ونزعة الرعايا

 وبين البشر، البشر الواقعيين.« اإلله الواحد القهار»بين 
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إن كل ذلك كان سيفضي إلى االنفجار، وبالتالي كان 
التي وضعتها في « قد»مة االنهيار محتماً، لذلك كانت كل

ديد االشتراكية، جالنص ال معنى لها، وربما كان األمل في ت
 هو الذي فرض علي  تقييد توقع االنهيار.

الوالشك أن ال ت التي حدثت يجب أن تجعلنا نهتم في تحو 
منطق األشياء، وأن نتجاوز وعينا التقليدي القائم على 

 /األبيض الخطأ، /أساس ثنائية الخير والشر، الصح 
األسود، ولعل هذا الوعي هو الذي أدى بالذين تعاملوا مع 

، والتجربة »الجنة»، و»النقاء المطلق»االشتراكية وكأنها 
الخالية من األخطاء واإلنحرافات، والسرمدية الباقية إلى 
األبد، أدى بهم إلى االنقالب المريع، بحيث أصبحت تلك 

ان لينين[، ]الشيط« رجس من عمل الشيطان»التجربة 
وأنها كانت خاطئة من األساس، وأنها قفز من فوق مسار 
التاريخ...الخ، ومن ثم العودة إلى تقديس نقيضها: 

نا، يالرأسمالية، إن الوعي التقليدي هو الذي يحكم ماركسي
لهذا تعاملوا مع التجربة االشتراكية وكأنها الخير المطلق، 

أو إلى المخاطر،  واعتبروا كل منتقد، أو مشير إلى األخطاء
فوضوياً، إمبرياليا، وتحريفياً، وهاهم ينطلقون من ذات 
احي الرأسمالية ومقرظي  الوعي التقليدي، ليصبحوا مد 
االشتراكية. لهذا أقول أن هؤالء ليسوا ماركسيين، ولم 

لم  .يكونوا يوماً كذلك، إنهم قادمون من القرون الوسطى
جوازي الحديث، يصل وعيهم، حتى إلى مستوى الوعي البر

لوها ن أن يعوا المموبالتالي كانوا أبعد  اركسية، لهذا حو 
تناقل ككل الشعوذات والطقوس وطقوس، ت   إلى شعوذات

وال شك أن نقدي للبنى التنظيمية لألحزاب  .فاهةش
الماركسية، كان بهدف توضيح مدى سيطرة القرون 
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 الوسطى على ممارسات هؤالء. إنه االستبداد الشرقي الذي
أدانته الماركسية، وهي تسعى لتمثيل كل الفكر الحديث، 
وخصوصاً فيما يتعلق بالديمقراطية. إنها وريثة كل ما هو 
ثوري في الفكر الحديث، وإذا كان لينين قد أشار إلى أن 
مصادرها، هي االقتصادي السياسي اإلنجليزي، والفلسفة 

راطي األلمانية واالشتراكية الفرنسية، فإن التراث الديمق
األوربي عموماً والفرنسي خصوصاً مصدراً من مصادرها 

 أيضاً. 
واآلن ماذا يمكن أن أقول، وأنا أقدم للطبعة الثالثة عن 

 آفاق االشتراكية بعد االنهيار؟
إذا كان التراكم الكمي )في السلب( قد أفضى إلى نفي 

النفي  -حسب المنهجية الماركسية–االشتراكية، فهذا هو 
تالي فما هو قائم اآلن ليس الخيار المنتصر، أي األول، وبال

النهائي، إنه مرحلة بين مرحلتين، لكن ما هي طبيعة 
 المرحلة القادمة إذن؟

إذا كان نفي النفي يحمل السمات اإليجابية للفرضية 
)األطروحة، وهي هنا التجربة االشتراكية( وللنفي األول 

ن يمكن أن )وهو هنا النظام القائم راهناً(، فإن احتماال
ديت ا:األول يتمثل في اندماج )أو توحد، أو تالحم( حد 

الديمقراطية التي هي سمة النفي األول، والصناعة التي 
هي سمة )أو من سمات، لكنها كانت في جوهر عملية 
التقدم التي حققتها االشتراكية( الفرضية لتأسيس نظام 
برجوازي ديمقراطي في إطار سيطرة الملكية الخاصة. 

للف عما هو قائم راهناً في تخيوهو  مؤسسات  تشك 
ديمقراطية مستقرة، وفي تجاوز نمط الرأسمالية التابعة 

ابة، الشرهة  المسيطرة حالياً. …( )التجارية، النه 
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لكن أساس ضعف هذا الخيار يتمثل في غياب الطبقة 
البرجوازية، والصناعية تحديداً القادرة على قيادة السلطة، 

ناعة، ثم في طبيعة السوق العالمي الذي ال وإنهاض الص
ةيستوعب  منافسة جديدة، وما من شك أن انتصار هذا  قو 

الخيار يحتاج إلى السوق، إلى احتكار سوقاً عالمي، لكي 
 يستطيع االستقرار داخلياً.

وفي هذا المجال البد  من أن يتبلور منزعان األول 
ب الوضع يتطلع، قبل، أو بالتوافق مع، ترتي« عدواني»

ع الخارجي أو التهديد به،  االقتصادي الداخلي، إلى التوس 
ن السوق الذي يسمح تكو  « مناطق نفوذ»من أجل ضمان 

بتحقيق التطوير الداخلي. والثاني: الميل إلى سيادة شكل 
ضمان التطوير  يحقِّقمن أشكال رأسمالية الدولة، 

الصناعي، وفي نفس الوقت يسمح بنمو هادئ لطبقة 
هذا الخيار في صيغة  تحقِّقازية صناعية، وربما برجو

على الطريقة األوربية، وال شك « االشتراكية الديمقراطية»
ن هذا الخيار يحافظ على مستوى مستقر لمعيشة الشعب أ

ألنه يطرح حالً لمشكالت البطالة والتعليم والصحة، ولكنه 
يصطدم بالنظام العالمي الذي ال يسمح باختراق السوق 

مي، من أجل تحقيق التراكم الضروري لتنفيذ كل ذلك، العال
لكما يبقى غياب الطبقة البرجوازية مشكلة تعيق ال  تحو 

 الرأسمالي.
د أو تالحم(  الخيار الثاني: يتمثل في اندماج )أو توح 

هي، كما أشرنا سمة النفي األول، وإلغاء ي الديمقراطية الت
ي أوجدته الملكية الخاصة، وبالتالي نمط المعيشة الذ

االشتراكية )العمل، التعليم الصحة، توازن األجور/ 
 تحقِّقالسعار...( التي هي أيضاً سمة التجربة االشتراكية لت
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اشتراكية المثال، وإذا كنت أسميت االشتراكية في التجربة 
السابقة بأنها اشتراكية بدائية، )وأقصد بذلك معنيان األول: 

بد  من وجود عيوب فيها، أنها تجربة أولية وبالتالي كان ال
وأقصد أساليب )والثاني: أنها تمارس وفق أساليب بدائية 

االستبداد والتخلف القادم من القرون الوسطى لهذا أسميتها 
شتراكية االستبداد اآلسيوي( فإن اشتراكية إفي مكان أخر، 

فال بد من أن تكون اشتراكية ناضجة، إنها  هالتوق ع هذ
ت االشتراكية البدائية ألحقة، التي هيالديمقراطية ا تحقِّق

البنية  تحقِّقأساس وجودها، وجعلتها ضرورة، وهي أيضاً 
القادرة على التحسين المطرد للشعب على أساس الملكية 
االجتماعية، إنها باختصار األقرب لتحقيق صيغة نفي 
النفي، خصوصاً أن الرأسمالية لكونها قائمة في المصالح 

معنية بالنهب، هي كي تصبح طبقة، لدى قطاعات فقط، ول
وبالتالي ال تفعل سوى تعميق عدم االستقرار، مما يجعلها 
تسعى لفرض االستبداد )الديكتاتورية(، أكثر من اهتمامها 
بتحقيق الديمقراطية! إنها وريثة االستبداد الستاليني 

 بجدارة.
والبد لنا أن نرى اإلضافة التي أدخلت في مسار التطور 

نتيجة إلغاء الملكية الخاصة، فقد أوجدت  التاريخي،
للتطور، فالبد  من أن يكون إنغرس في وعي « منطقياً »

الشعب، بعد تجربة النهب الرأسمالي، الذي مورس منذ 
 نهاية الثمانينات. 

إننا معنيون بدراسة التجربة بجدية عالية من أجل وعي 
كل مشكالتها،وتحديد الصيغة األكثر مقدرة على تحقيق 

تطور االشتراكي، لهذا أقول أن هذه السنوات ليست ال
بل إنها سنوات دراسة جادة  ،سنوات ندب وإدانة وندم
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إننا أمام تجربة غنية استمرت ما يقرب ثالثة  .لالشتراكية
أرباع القرن، وال شك أن دراستها هامة، من أجل بلورة 
صيغة متماسكة لالشتراكية، وهذه هي مهمة الماركسيين 

قتنيها اعتماداً على هذا الوعي، عاعين لها، ومحقاً، الو
 والحريصين على دورها الثوري األول.

وربما أشرت أحياناً إلى « نزعة برجوازية»تحدثت عن 
)بين مزدوجتين(، في النظام االشتراكي، وأنا في « طبقة»

هذه النقطة لن أوافق الرأي الذي شاع في السبعينات، في 
لعديد من المثقفين، بتأثير أوساط اليسار الحديث ولدى ا

الماوية، والقائل بنشوء طبقة تحكم هذا النظام، هي 
رأسمالية، رغم مالحظتي لطابع الفئات الحاكمة، وطريقة 

 تصرفها في االقتصاد والسياسة. 
بالنسبة لي الملكية الخاصة أساسية في التحديد، وهنا 

ه كافياً لتشكيل طبقة، ألن« حق التصرف»أنا أرفض اعتبار 
من صالحيات أي جهاز إداري ألية دولة، والفارق في 
الكم، وانطالقاً من هذا الحق يمكن اعتبار الفئات الحاكمة 
في فرنسا طبقة رأسمالية، هي غير الطبقة الرأسمالية 
المالكة، ألنها تتصرف ليس في موارد الدولة فقط، بل 

الذي شكل ثقالً مهماً في « القطاع العام»أيضاً في أرباح 
ْلف، ألن رأسمالية النظام  االقتصاد الفرنسي، وهذا خ 
االقتصادي نابعة من تحكم طبقة مالكة في االقتصاد، رغم 

عن بعض قطاعاته لمصلحة الدولة، لكن « تنازلت»أنها 
الدولة المدارة من قبل الطبقة الرأسمالية، وبالتالي فإن 
تصرف الجهاز اإلداري في هذه القطاعات االقتصادية لم 

عل من كبار موظفيه طبقة، إن الملكية الخاصة مسألة يج
جوهرية النقسام المجتمع إلى طبقات، ودون ذلك يمكن 
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نشوء فئات ناهبة، لكن هذه الحالة مؤقتة وتفضي عادة إلى 
االنقسام إلى طبقات، بشكل طبقة مالكة عبر الدولة، حيث 

 حينما تملك تعيد تشكيل الدولة على هذا األساس.أنها 
و شكل االنتقال إلى المجتمع الطبقي عبر ما أسمي هذا ه

، في الحضارات القديمة، وهو شكل »النمط اآلسيوي»
في الحالة األولى لم تكن  ».حركة التحرر الوطني»سلطة 

الملكية الخاصة قد تكرست، وبالتالي كانت مدخل تكريسها. 
وفي الحالة الثانية، كانت الملكية الخاصة مقدسة، رغم 

لكية في بعض القطاعات )الزراعة( والتأميم )في تحديد الم
لالصناعة(، وبالتالي سرعان ما  ت قطاعات من الفئة تحو 

الحاكمة إلى جزء من طبقة مالكة. أما في الدول االشتراكية 
فقد ألغيت الملكية الخاصة، وأصبحت كل القطاعات 

، تتصرف »ملكاً للدولة»االقتصادية )وغير االقتصادية( 
وهنا يصبح  .السياسية عبر الجهاز اإلداري بها السلطة

النقاش منصباً على طريقة التصرف، لهذا أطلقت على هذا 
ألنه كان ينطلق « نزعة برجوازية»عن  يعبِّرف بأنه ر  صالت

لمن تحقيق مصلحة هذه الفئات، لكن دون أن   يحو 
الرأسمال )الذي هو ملك الدولة( إلى رأسمال خاص، بل 

عبر البذخ، واالستئثار، « سماليالرأ»نزوعها  تحق ق
ألنها تلمس « نزعة»وهذه الحالة هي ما أسميته والتبذير 

لميول هذه الفئات وتلبيها، وال تتعلق ب ها إلى فئات تحو 
ولقد كانت هذه الحالة ضارة باالقتصاد ألنها كانت  .مالكة

تلقي بالرأسمال المتراكم إلى التهلكة، بإخراجه من 
، أي دون إعادة توظيفه في اإلنتاج »الدورة االقتصادية»

 عبر التملك الخاص. 
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حولقد أبان انهيار هذه النظم ذلك، حيث  مدى األثر  توضِّ
)إضافة إلى التوظيف في القطاعات « النهب»الذي أحدثه 

العسكرية( في االقتصاد، في تطور الصناعة والزراعة، 
ح، كما »سوء الوضع المعيشي للشعب»وفي  أن هذا  توضِّ

للم ي« نهبال» إلى ملكية خاصة، حتى كأموال نقدية  تحو 
« الرأسمالية»مودعة في البنوك الخارجية، ألن انتصار 

على أنقاض االشتراكية عانى من مشكلة كبيرة، هي غياب 
طبقة رأسمالية، أو حتى أفراد لديهم رأسمال نقدي، ولهذا 
كان االنتصار هو انتصار لنزوع رأسمالي وليس لطبقة 

هو الذي فتح المجال ة، هذا النزوع المنتصر رأسمالي
إقرار ذلك قانونياً، كما فتح المجال لبدء عبر  للتملك الخاص

ل طبقة عبر النهب والسرقة، والمافيات،  تشك 
والسمسرة،وبالتالي فمنذ االنهيار أصبح ممكناً نهب الدولة 

البديل  هو لمصلحة الملكية الخاصة. وقبل ذلك كان البذخ
لخاصة مادامت محظورة. وهنا أالحظ بأن للملكية ا

، لعبت دورها في سعي أصحابها «النزعة البرجوازية»
للل إلى طبقة رأسمالية في اللحظة التي أصبح فيها  تحو 

 التملك ممكناً. 

وبالتالي فإذا كان نشأ تمايز اجتماعي في النظام 
نشوء طبقات، ألنه تمايز ذلك االشتراكي، فلم يكن يعني 

الختالف في استحواذ الفائض عبر الدولة. لهذا ناشئ عن ا
 يا في السلطة وفي الجهاز اإلداريكانت الفئات العل

)البيروقراطية( أكثر استحواذاً من الفئات الدنيا، وهذه 
وتلك أكثر من باقي الشعب، إنه تقسيم تراتبي اجتماعي، 

رنعم لكنه ال  بأي حال من األحوال،  عن انقسام طبقي يعبِّ
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النزعة »هار حال انهيار النظام، وانتصار لهذا ان
، فقد أبان «الطبقة الجديدة»، أما بدء نشوء «البرجوازية

السابقة، « المراتب»هي من مختلف « مصادرها»أن 
لحيث وليس من الفئة العليا فقط،  موظفون صغار إلى  تحو 

رأسماليين كبار، مثلما أنحط وضع أقسام واسعة من الفئة 
 العليا.

األساسية إذن، هي: هل أن الطبقة تؤسس على المسألة 
أساس الملكية الخاصة، أم على أساس العالقة بفائض 
اإلنتاج؟ د. سمير أمين يعتبر أن العالقة بفائض اإلنتاج هي 

د لالطبقة، وعليه ت محد  الطبقة المسيطرة، إما بتملك  تشك 
وسائل اإلنتاج )الملكية الخاصة( أو بالتصرف بفائض 

ر الدولة، ومثاله اإلمبراطورية العربية اإلنتاج عب
اإلسالمية، لكن أيضاً الدولة االشتراكية. لكن هذا الرأي 
يثير مشكلة في الماركسية حول أهمية نشوء الملكية 
الخاصة في تطور المجتمعات وكذلك في االنقسام إلى 
طبقات. كما يثير مشكلة تتعلق بالتطور المجتمعي ذاته، 

خاصة في أيٍّ من المجتمعات )ومنها فهل غابت الملكية ال
المجتمع العربي اإلسالمي(؟ جوابي على هذه المسألة هو 
بالنفي. حيث أنني أعتبر بأن التأكيد على غياب الملكية 
الخاصة هو وهم، اختراع ذهني، ألن التاريخ الواقعي يؤكد 
وجودها، أكثر من ذلك قداستها. وال أدري هل انطلق 

يخ لتأكيد مفهومه حول حيازة د.سمير أمين من التار
الفائض، وبالتالي سحبه على االشتراكية، أو فعل العكس؟ 
لكن في كال الحالتين األساس خاطئ، ألن االنطالق من 
حيازة )أو التصرف بـ( الفائض، يتجاهل أساس نشوئه، 
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ومنتهاه، أي طابع الملكية لوسائل اإلنتاج، التي توجد 
ج كان في الرأسمالية ينت فإذا .الفائض، ومآل هذا الفائض

ب فيها فإنه في الدولة  ،عن الملكية الخاصة ويص 
االشتراكية ينتج عن ملكية الدولة )الملكية العامة حسب ما 
أسميت(، ويصب في االستهالك عبر البذخ والتبذير، وهذا 
الشكل ال يؤسس لنشوء طبقة، عكس الشكل األول. وكما 

إلى االستهالك( ال قلت سابقاً فإن حق التصرف )المفضي 
 .ولم يهيء لنشوء طبقة يهيئ لنشوء طبقة

أعتقد بأن الملكية الخاصة أساس حاسم في انقسام 
المجتمع إلى طبقات، هذه مسألة أساسية في الماركسية، 
ألنها أساسية في التاريخ، وأي تحديد لطبقات في غياب 
الملكية الخاصة تحديد وهمي. وهو في تحليل الدولة 

ع ألنه يختصر كل تعقيد االشتراكي ة تحديد مبتر، ومتسر 
التكوين بنشوء طبقة مسيطرة، وبالتالي ال يرى أهمية 
إلغاء الملكية الخاصة، وال انعكاسها على التكوين 

داالقتصادي االجتماعي، وال ي أسباب الدور الهائل  حد 
 للدولة، فهو يرجعها لنشوء طبقة، بينما هي أعقد من ذلك.

وم على الملكية الخاصة، ومن غير الطبقة إذن، تق
لالممكن  طبقات حيث ال تنشأ الملكية الخاصة. وحين  تشك 

نتحدث عن طبقة حاكمة، فيجب أوالً أن تكون مالكة، وهنا 
يجب التأكيد على أن الخلط بين الطبقة والجهاز 
البيروقراطي ضار، ألن هذا الجهاز أداة الطبقة في السلطة، 

ة، أو تكون الطبقة ضعيفة، يستقل وحين ال يكون هناك طبق
هذا الجهاز، فيتصرف بالتراكم الرأسمالي، لكنه هو ذاته ال 

لي  تحقِّقإلى طبقة، بل يمكن أن ينشأ منه فئات تنهب ل تحو 
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التراكم الرأسمالي الخاص. حينما تكون الملكية الخاصة 
ة فإنه ينتج  ة وسائدة، لكن حينما ال تكون مقر  مقر 

إلغاء الملكية الخاصة يلغي الطبقات االستهالك فقط. و
)اقتصادياً( لكنه ال يلغي النزعات والميول الطبقية، التي 
تبدو على أنها غير مؤسسة اقتصادياً، رغم أنها تطمح إلى 
ذلك. هذه النزعات هي التي نشأت في الدولة االشتراكية، 

 وبدت أخيراً وكأنها حلم كل مجتمع.

(1) 
ة االشتراكية كانت تهدف اإلشارة إلى مشكالت التجرب

كما أشرت إلى تحديد األساس االقتصادي االجتماعي 
. «نقد الحزب»لالستبداد، ألن هدفي من الكتاب هو 

وبالتحديد انتقاد الحزب الستاليني الذي نشأت أسسه في 
تي مع انتصار ستالين في الحزب ياالتحاد السوفي

ة. دمحد  السوفيتي. وتعميمه صيغة للتنظيم لها أسسها ال
لوكانت أساس  األحزاب الشيوعية العربية، ثم  تشك 

وتمثلت صعوبة  .األحزاب الماركسية العربية عموماً 
التجربة مع االنتقاد آنذاك، في تماثل هذه الصيغة 

االشتراكية، ودفاع األنظمة االشتراكية عنها، باعتبارها 
تأسست كلها على أساسها. هذا أوالً. لكن أيضاً ألن منتقدي 

حزاب الشيوعية الماركسيين، انتقدوا مستوى واحد في األ
المجال السياسي، ويتعلق بمواقف سياسية، دون انتقاد 
التنظيم )إضافة إلى المنهج، والرؤية...(، وإن حدث ذلك، 
فإنه انتقاد لممارسات شخصية، وليس لصيغة التنظيم، 
على العكس من ذلك، كان الحزب الستاليني في أساس 
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اب الماركسية األخرى )وأقصد ما أسمي تشكيل األحز
 باليسار الجديد(.

مما كان يوسم أي انتقاد لصيغة التنظيم هذه 
مت انتقاداً  ،«التروتسكية»بالفوضوية، و  رغم ذلك قد 

 ة التنظيملصيغة التنظيم. وأنا أعتبر أن أي انتقاد لصيغ
والسياسة ثانياً،  ،أن ينطلق من انتقاد المنهج أوالً يجب 

التنظيم والممارسة. ألن تقليدية التنظيم نابعة من  ومن ثم
تقليدية المنهج. وهذا األساس هو الذي أفضى إلى أن ال 
يجري االختالف حول قضايا التنظيم بين اتجاهات متعارضة 

 ا(، ألنها كانت كلهافي الماركسية العربية، )أو بدت هكذ
قبل نصي ة المنهج، أي أنها كانت تتبنى المنهج القديم، ما 

تكن قد اعتنقت  الرأسمالي، المسمى، منطق القياس. ولم
منذ ديكارت إلى هيغل، رغم أنها تعتبر  المنهج البرجوازي

أنها تعتنق الماركسية. والمنهج التقليدي هذا، البد  من أن 
يؤسس لسياسة تقليدية، ولتنظيم تقليدي، وهو المسمى 

تالينية النظام البطريركي )األبوي(، وهذه هي الصيغة الس
في التنظيم، إنها صيغة األب )وربما اإلله، أو نصف اإلله( 

رتدبر أمرهم، ويالذي يرعى رعايا،  لهم ما يفعلون  يقرِّ
روكيف يفعلون ما  لهم، وكيف يمارسون ما يريد،  يقرِّ

، ويعتقدون أن حويطيعون طاعة عمياء، ويقولون ما ي ب 
ركل ما يقوله و التبجيل  عين الصواب، ويقتضيهو ه، يقرِّ

 والمديح.
لمما  ركل اإلنكار وال يحو  ات عن الديمقراطية تصو 

والمساواة، واالنتخاب، وحق إبداء الرأي، إلى كلمات 
جوفاء، وصيغ شكلية، لتصبح الحداثة، ويكون كل الفكر 
الحديث غطاء لتقليدية فظة، وفي هذا التكوين تخفي حداثة 
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ولوجيا الشكل تقليدية عميقة، تطال المنهج واإليدي
والسياسة والتنظيم والممارسة، ولهذا كان سهالً انتشار 

ألنها انتشرت ككلمات، في الوطن العربي،  «الماركسية»
ألفاظ خالية من المعاني، وشعارات ال يحكمها  كلمات فقط،

منهج، وال تحكمها إيديولوجيا، وبالتالي أصبح لها معاٍن 
ليست ذات صلة خاصة، أنتجتها المنهجية التقليدية، جعلتها 

بأصلها، لهذا أسمي الماركسية الرائجة في االتحاد 
السوفيتي والمعممة عالمياً، الماركسية السوفيتية، وليست 
ماركسية ماركس أنجلز ولينين، ألنها ذات صلة واهية 
بهؤالء، والكلمات الفارغة هي هذه الصلة، أما المنهجية 

أو:  فهي منهجية القرون الوسطى، المسماة الدوغما،
األرثوذكس(،  /مود العقائدي، أو التزام النص )السن ةالج

ة عن الماركسية األصلية عشرات العقود،  وبالتالي المرتد 
ولم أذكر  .المنكفئة حتى عن ديكارت إلى أبي حامد الغزالي

أبو حامد الغزالي هنا عبثاً، بل ذكرته ألنه بلور منهجية 
ة/ التجريد، القرون الوسطى، القائمة على نبذ الفلسف

والمكرسة التقليد، الطقوس،  ،ورفض العلوم النظرية
والنازلة بالعقل إلى ما دون الفهم، إلى النقل، ومعتبرة أن 
من يتعاطى الفلسفة هم كما األطباء، وهم قلة، من أجل 

من أجل أن تظل قطيعية،  لعامة،عالج حاالت الشك لدى ا
أجل تكرر بعض الشعوذات، وتمارس بعض الطقوس، من 

ولهذا فإن جوهر هذا المنطق يتمثل في تكرار بضع  .اآلخرة
وفي التنظيم يجب أن يكون هناك خليفة أو . أفكار بسيطة

 ، رإمام، أو مهدي، أو ولي   .)أي راعي( مسار القطيع يقرِّ
لوهي فكرة وجدت منذ  المجتمع اإلنساني، وانفصال  تشك 

لاإلنسان عن الحيوان، ومن ثم  البدائية، المشاعية  تشك 
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نشوء  لمجتمع، والنظام السياسي منذانتقلت إلى القد و
، واستمرت في عصر اإلقطاع، وكانت العصر الزراعي

مهمة البرجوازية الصاعدة تدميرها، وتشكيل المجتمع 
د. لكن  من  «انتصرت»المدني، مجتمع المواطن الحر  السي 

جديد مع انتصار االشتراكية ألن االشتراكية انتصرت في 
مجتمعات متخلفة  )مجتمعات القرون الوسطى(، وتعممت 

ر ستالين ممارساته  «ماركسية»في صيغة نظرية  حينما نظ 
مة، القروسطية. لهذا كانت هذه الصيغة الستالينية المعم  

بدت وكأنها ارتداد  .ة من أي تأثير للثورة البرجوازيةخالي
اة عن تلك الثورة، وعن مفاهيم العدالة والحرية والمساو

والديمقراطية وحق االنتخاب، التي أنجبتها، والتي غدت 
نها بالتالي ارتداد إ .جزءاً عضوياً في الماركسية األصلية

عن الماركسية، وفي نفس الوقت عودة بها إلى القرون 
فبدل أن تكون مصادرها االقتصاد السياسي  .الوسطى

كما اإلنجليزي، والفلسفة األلمانية، واالشتراكية الفرنسية )
البنية الذهنية  مصدرها هو كان ،أكد لينين( وعصر التنوير

وكأنها  طى، فتبلورت في صيغتها السوفيتيةللقرون الوس
نتاج تلك القرون، بدل أن تكون نتاج الثورة البرجوازية، 
وهنا كان نفي النفي مقلوباً، أي نفي النفي الذي يعني 

 العودة إلى الوراء.
جربة االشتراكية، الذي وفي هذا يكمن الشرخ في الت

أفضى إلى انهيارها، حيث كانت على الصعيد 
السياسي/اإليديولوجي عودة إلى القرون الوسطى، بينما 
ماً إلى األمام،  كانت في المجال االقتصادي االجتماعي تقد 
لقد كانت، وفي نفس الوقت، ما قبل وما بعد الثورة 

واقعية وال شك أن الظروف ال .الديمقراطية البرجوازية
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فرضت ذلك، وهذا ما أشرت إليه في الفقرة الثالثة من هذه 
 المقدمة. 

التنظيم )الحزب، النظام السياسي( كان عودة إلى 
في الحزب  .الوراء، كان استعادة لتنظيم القرون الوسطى

أعيد إنتاج بنية القبيلة، وفي النظام السياسي أعيد إنتاج 
االستبداد »ليه النظام اإلقطاعي الشرقي، الذي يطلق ع

، وفي كليهما يقوم البناء على رأسه، حيث سلطة «الشرقي
القرار ممركزة في فرد هو زعيم القبيلة، أو الخليفة، 

ةوالذي يستمد فعله من  خارقة، ويحمل نفس صفاتها  قو 
)المقدرة، الجبروت، الدراية، الفعل، ...(، مما يجعله 

لمتفوقاً عن اآلخرين الذين ي ينفذ ما  «طيعق»ون إلى تحو 
يؤمر به، هنا تسكن فكرة القطيع الحيواني، فالراعي وحده 
ذو عقل، وألن هذا القطيع إنساني، فإن الزعيم يوجد فكرة 

، الذي يملكه وحده، من أجل أن يبقى «العقل المطلق»
القطيع اإلنساني قطيعاً. بمعنى أنه إذا كان الفارق بين 

لعقل، وبالتالي الحيوان واإلنسان في امتالك اإلنسان ل
مقدرته، من خالل العمل على تغيير الواقع. يصبح الفارق 

، فالزعيم «نوعية العقل»بين الزعيم والقطيع اإلنساني في 
وحده من يمتلك العقل المطلق، لهذا يستطيع وحده تقرير 
مسار القطيع، وتحديد أهدافه، ومهمات كل فرد فيه، 

من حق أحد ومحاسبة المخالف والمخطئ، دون أن يكون 
 محاسبته أو تخطئته، أو انتقاده، أو مخالفته. 

من البشر، وإلرادته الفعل ، أعلى «نصف إله»إنه إذن 
 هنا ينتقل التقسيم إنسان/حيوان، إلى إله/إنسان. .الحاسم

وإذا كانت العصور السابقة للرأسمالية، تنتج هذا 
التقسيم، المحقق واقعياً، في المستوى النظري، ويمارس 
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المجتمع وفي النظام السياسي )على مستوى السياسة،  في
األخالق، اإليديولوجيا عموماً(، فقد فرض انتصار الثورة 
الديمقراطية البرجوازية غياب الشفافية في تنظيره 
تر( بصفائح من المفاهيم  وممارسته، وأصبح يغطي )يس 
الحديثة، على مستوى األفكار )الحرية، الديمقراطية، 

ق االنتخاب، حرية اآلراء، الحوار، سلطة المساواة، ح
ة(. خبى مستوى المؤسسات )الهيئات المنتالشعب...( وعل

إنه، إذن، استبداد مق نع، ولكن قناعه شفاف مما ال يسمح 
 بإخفائه، إن األفكار والمفاهيم الحديثة المطروحة، ال تعدو

 ، إنها كلمات فقط، خالية من أيث الكإن تكون كلمات 
مها المنطق العربي القديم، الذي كان يسمي معنى، ويحك

الشيئ بعكسه، فاألعمى يسمى بصيراً، والمعتوه عاقالً، 
و..الخ، ويسمى االستبداد، بالتالي، ديمقراطية، 

وحكم  ة شعبية. وحكم الفرد، حكم الشعب،وديمقراطي
 الزعيم حكم الهيئات، و...الخ.

الحداثة، إذن سطحية إلى أبعد الحدود، والثورة 
الجذور، وإن كان  لديمقراطية، سطحية، واالستبداد راسخا

  .يحتاج إلى غطاء
ب الستاليني، هو كشف ما حاولته وأنا أتناول انتقاد الحز

حاولت القول أن لقد و .وتحديد جذور االستبداد هذا الغطاء،
هي بنية القبيلة القديمة، معاد إنتاجها  بنية األحزاب هذه

ركز على كلمة شكل ألنني اسي حديث، وأنا أيفي شكل س
أقصدها تماماً. ألقول أنه شكل أفرغ من جوهره الحديث، 

 وألبس لجوهر قديم، إنه الحزب/ القبيلة بالتالي.
تماماً، وفي  راثي في تولي القيادة لم يختف  وإن النظام ال

ث  الصيغ التي اختفى منها توريث االبن، أصبح يور 
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أما في  .خراً يختاره هوي آ،فاألمين العام للحزب يول  بعاتال
الصيغ التي أنيط بها لهيئة اختيار الزعيم، ظل هذا الزعيم 
يمارس نفس ممارسات زعيم القبيلة، ويتم اختيار الهيئات 
باالنتخاب عادة، لكنه انتخاب ألشخاص معينين مسبقاً، مما 

ل وهكذا فيما  .الممارسة االنتخابية إلى صيغة شكلية يحو 
ات والبرامج، والمواقف، حيث يبدو يتعلق بتقرير السياس

التصويت عليها شكلياً تماماً، ألنها مقرة مسبقاً من قبل 
لالزعيم، والمخالف ي زم إرادة تإلى خائن، ألنه لم يل تحو 

إن مهمة تقرير السياسات، وتحديد المواقف،  .الزعيم
وتحديد المهمات، واختيار الهيئات...الخ، من صالحية 

أدوات يجب أن فمنفذين ليس إال،  الزعيم، أما اآلخرون
سوى بما يساعد في تنفيذ المهمات بكفاءة،  تكون بال عقل

دي الزعيم معناها، وفي الغالب  يكون الوالء هو أساس  حد 
إال عقل واحد، هو  «القطيع»ن ال يحكم ذالتحديد هذا إ

، وإرادة واحدة هي إرادة فرد يرفع ذاته «العقل المطلق»
 فوقهم، وهذا هو الحزب/ القبيلة.عن اآلخرين، يكون 

وإذا  ،ةتما حاولته هو انتقاد هذه البنية، ألنها بنية مفو  
يرتبط بثالث عناصر، هي  كان عجزها عن تحقيق التقدم

طبيعة التكوين الطبقي للحزب/ القبيلة، أي طبيعة الفئات 
من حيث هي فئات وسطى،  ،تهلت بنياالجتماعية التي شك  

 ،من الفئات الوسطى الحديثة والتقليدية كانت تضم خليطاً  إذ
فقد كان الطابع التقليدي هو ما يغلب عليها، مما كان يؤدي 

فها مع التكوين التقليدي، إلى طرد الفئات الحديثة، أو تكيُّ 
إذا كانت فبيعة اإليديولوجيا السائدة فيه، أوالً. وط

الماركسية هي اإليديولوجيا الرسمية، المعلنة، فقد 
الماركسية السوفيتية فيه، نتيجة انتصار التقليدية انتصرت 
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محافظة، يحكمها المنطق  «ماركسية»وهي  .في الحزب
رالتقليدي القديم، وسطحية، ثانياً. وطبيعة ال السياسي  تصو 

دتنتصر فيه، ويإالذي  م برجوازي. بقيادة  حد  في دعم تقد 
برجوازية.وال شك أن هذا التناقض بين طبيعة الماركسية 

رلثورية، والا البرجوازي، كان يفرض سيادة  تصو 
ار الفئات التقليدية، ، المترافق مع انتصفي الحزب االستبداد

ل الماركسية، ويبقى الحزب الماركسي ذيالً تمن أجل أن  ظ 
ولقد بحثت في كل هذه القضايا في مواضع  .للبرجوازية

في أخرى، وبالتالي فأنا ال أود البحث فيها هنا، ألنني أبحث 
 الحزب/ القبيلة. ،قضية التنظيم

هو تبيان الطابع الشكلي  «نقد الحزب»إن الهدف من 
رها األحزاب الماركسية، فيما للمفاهيم والكلمات التي تكر  

مثل الديمقراطية، أو المركزية  ،يتعلق بالحياة الداخلية
الديمقراطية، وحق االنتخاب، والمؤتمرات، واالختالف 

اد هو الذي يمارس في هذه ستبدللقول أن اال ،والنقد
م أفكار أولية  .األحزاب لكن أكثر من ذلك، حاولت أن أقد 

حول الحياة الداخلية للحزب الماركسي، لألمير الحديث، كما 
أسماه غرامشي، وهي أولية ألنها غير متكاملة، وتبدو 
مرتبكة أحياناً، وغير ناضجة أيضاً، رغم أنها تؤكد على 

على تجاوز  . تؤكدللحزب الماركسي التكوين الديمقراطي
الحزب الستاليني، وعلى تأسيس حزب حديث، وال شك 
أنني عمقت بعض األفكار الواردة هنا في كتب ودراسات 
أخرى، منها: نقد التجربة التنظيمية الراهنة، منشورات 

، والثورة ومشكالت )المنشور في هذا الكتاب((2الوعي)
، ماذا يمكن لي أن (. لكن3التنظيم، منشورات الوعي)

أضيف في هذه المقدمة؟ خصوصاً وأن العديد من النظم 
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التالي باالشتراكية، الذي أكد سقوط الماركسية السوفيتية، و
إنهيار األسس النظرية للتنظيم التي تبلورت مع ستالين، 

إن هذا  .األحزاب الماركسية «إنجيل»وأصبحت هي 
ي هذا الكتاب، االنهيار أعطى مصداقية أعلى لما طرحته ف

في نفس الوقت جعل الحاجة إلى الحوار حول قضايا 
الحزب، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بل جعلها قضية 
مطروحة على بساط البحث. لقد غدا واضحاً أن صيغة 
الحزب الستاليني فاشلة وهي على الصعيد النظري خاطئة، 
وبالتالي كيف يمكن أن تتبلور صيغة جديدة؟ ما هو طابع 

 الحزب البديل؟
رت الجماهير في البلدان االشتراكية اشتراكية لقد دم  

االستبداد، وهي تطمح من أجل انتصار الديمقراطية، كما 
 «األحزاب الشيوعية»أبان انهيار النظم التي كانت تحكمها 
حكم أنها بعيدة عن الماركسية. بحيث  أن معظم قادتها  توضِّ

ن هذا التنظيم االستبدادي دعاة أشداء للرأسمالية، ليتأكد أ
ية. وال شك أننا نستطيع ال ينتج سوى ما يناقض االشتراك

ة كل ذلك دون الخشية من اتهامات سخيفة، قشاآلن منا
مة  ولكن، األهم من ذلك، دون تحديدات مسبقة مدع 
بشرعية تمتلك إمكانات هائلة، كما تمتلك بريقاً يجعلها 

حلة االنتقاد نعيش مرموثوقة، وفوق االنتقاد. إننا، إذن، 
وفقدت شرعيتها. لهذا كان من  المعمم، لبنية سقطت
وهذا ما سوف أقوم به في  داقالضروري تعميق االنت

ير إلى أنني حينما انتقدت دراسة أخرى لكن البد  من أن أش
لم أكن أهدف إلى تهديم تلك البنى لمصلحة  سابقاً 

المثال في الرأسمالية، بل كنت أهدف إلى انتصار اشتراكية 
لالبلدان االشتراكية وإلى  الحزب الماركسي القادر  تشك 
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على تغيير الواقع العربي، وتحقيق نهضة العرب ووحدتهم. 
وأنا، وأنا أكرر االنتقاد اآلن، ال أشمت بما حدث، ولم 

ت، لقد تألمت كثيراً لما تحقِّقيفرحني أن بعض توقعاتي 
اتي. ولذا حينما ئ الواقع توقعحصل، وكنت أتمنى أن يخطِّ 

نقد »انتقد اآلن أهدف لما كنت أهدف إليه حينما كتبت 
، مع تعديل بسيط، وهو أنني أسعى إلعادة انتصار «الحزب

االشتراكية، اشتراكية المثال هذه المرة، كما أنني ال زلت 
لأهدف إلى أن ي الحزب الماركسي القادر على تغيير  تشك 

األحوال، أنا انتقد من الواقع العربي، وبالتالي، وفي كل 
موقع الماركسية، فأنا مع الماركسية األصلية ضد 
الماركسية المشوهة، المخلوطة بالبنية الذهنية للقرون 
الوسطى، مع ماركسية ماركس، أنجلز ولينين، ضد 
الماركسية الستالينية، أو الماركسية السوفيتية، وأنا مع 

ةالعام»ماركسية الجدل المادي، ضد الماركسية  ، «ي 
المعادية للعقل، للفكر والثقافة  «الجاهلة»الماركسية 

 عموماً، أي المعادية للماركسية ذاتها.
 «الماركسي» «الطابور»هنا أنني لست من  دحدِّ إنني أ

الذاهب إلى الرأسمالية، أنني لست من هؤالء الذين تمسكوا 
بعنف بماركسية شكلية، وحينما انهارت االشتراكية هرعوا 

همون الرأسمالية واإلمبريالية، والتبعية، وغدوا يت   إلى مدح
كل متمسك بالماركسية واالشتراكية، بكل صفاتهم هم 

م رؤية دبالذات )الجمود، النصية، الستالينية، ع
الواقع،...(. إنني، حينما كنت انتقد االشتراكية، كنت أهدف 
إلى تحقيق اشتراكية المثال، أي أنني كنت أهدف السير إلى 

مام، وليس العودة إلى الوراء، وحينما كنت أنتقد الحزب األ
االستبدادي فمن أجل تأسيس حزب ماركسي ديمقراطي 
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متسق مع المنهجية الماركسية، ومع الماركسية 
كأيديولوجيا، والزلت أسعى من أجل ذلك. إنني إذن لست 
ممن يهيل التراب من أجل دفن الماركسية واالشتراكية، بل 

من أجل أن تنتصر. ألنني لست متطفالً إنني ممن يسعى 
عليها، كهؤالء الذين هرعوا من أجل الحصول على 
االمتياز، والدعم المعنوي لتضخيم حجومهم الصغيرة، 

قة التافهة.  وتحقيق مصالحهم الضي 
                                             

(6) 
في مجال  «نقد الحزب»لكن، ماذا يضيف كتاب 

أصحاب »طية، بعد كل االنتقاد الصادر عن الديمقرا
وتابعيها، وبعد سقوط التجربة ذاتها، وبالتالي،  «التجربة

بعد الجزم بأن مسألة الديمقراطية، جوهرية، وأن غيابها 
 كان من أسباب الفشل والسقوط؟
التي كنت  «الرؤى البديلة»هنا البد من أن أشير إلى 

متها منذ بداية الثمانينات، والتي ،كما قلت سابقاً، لم تكن قد 
عن محاولة  تعبِّرناضجة بما فيه الكفاية. لكنها كانت 

لتأسيس بنية تنظيمية ديمقراطية. وفي هذا المجال أشير 
إلى ثالث محاور، ظهرت بهذا الشكل أو ذاك من الوضوح 

 في الكتاب.
ألعضاء  «الفردي»المحور األول: يتعلق بالتكوين 

م أفراد ينتمون لطبقات الحزب، والشك أن األعضاء ه
اجتماعية، وبالتالي فهم يحملون كل تراث مجتمعهم، وإذا 
كانت المصلحة الطبقية تجعلهم ينتمون لحزب ماركسي، 
فإن انسجامهم مع األفكار الجديدة التي تتجاوز تراث 
المجتمع، تتقدم عليه، وتنفيه، يفترض وعي هذه األفكار، 
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بما ينسجم مع  .«ديالفر»وفي نفس الوقت إعادة التكوين 
 وهذا يعني تمث ل تلك األفكار في الممارسة. تلك األفكار

الحزب، أصالً، هو عمل واٍع، وهذا هو ما يضيفه في 
الصراع الطبقي، الذي هو صراع عفوي، ينحكم ألسس 
الوعي االجتماعي المتوارث، الحزب يضيف الوعي 

 «حدتت  »ولهذا الغرض  .واإلدارة والتنظيم لهذا الصراع
الماركسية التي هي نظرية فلسفية )منهجية( وإيديولوجيا، 
والطبقة العاملة )والطبقات الشعبية األخرى، لكن أوالً 

هذا االتحاد إال بتجاوز الوعي  تحقِّقبالطبقة العاملة(. وال ي
ومن من جهة أخرى ، ووعي الماركسية من جهة الموروث

رثم تحديد ال  .بحركة الطبقة حدالواقعي الذي يجعلها تت   تصو 
وبالتالي فالحزب هو صيغة اندماج بين فئات مثقفة )وهي 

( والفئات ومن الفئات الوسطى في الغالب محدودة العدد
 -الناشطة من الطبقة )ومن الطبقات الشعبية األخرى

 (. -الفالحون الفقراء تحديداً 
وبالتالي فحينما نسعى لتأسيس بنية ديمقراطية، من 

منا ديمقراطياً، وماد «الفردي»لتكوين الضروري أن يكون ا
الزالت إيديولوجيا القرون الوسطى  نعيش في مجتمع

تسكنه نتيجة عجزة عن التقدم، فإن مسألة الوعي عموماً، 
والوعي الديمقراطي خصوصاً، تكتسبان أهمية فائقة. إن 
قصور الواقع يفرض التركيز على )التعويض بـ( الوعي، 

الل العائلة والمدرسة )من خ «الوراثة»ومادامت 
والمجتمع( ال تسهم في اكتساب الوعي، والوعي 

كتساب القيم واألخالق إيمقراطي خصوصاً، وال في الد
إلى فعل إرادي، وهذا  الحديثة، فإن اكتساب كل ذلك يحتاج

 .في بعض وجوهها «الوعي من الخارج»رة كما تعنيه ف
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دوبهذا يت ثقف هذه هي مهمة الم .«المثقفين»دور  حد 
الماركسي الذي يجب عليه أن يثقف ذاته أوالً، أن يعي 
الماركسية، ومن ثم يكتسب القيم الديمقراطية، لتصبح 

 ، من تكوينه، من كينونته.«ذاته»جزءاً من 
لقد أشرت في خاتمة الكتاب إلى مسألة الوعي 

في تكوين بنية  «المفصل»الديمقراطي. واعتبرت أنها 
البنية البطريركية تسكن وعي ديمقراطية، ألنني أعي أن 

وممارسة كل الطبقات، بما فيها الفئات التي انتظمت في 
أحزاب حديثة، وخصوصاً في األحزاب الماركسية. إن 
تجاوز البنية البطريركية يفترض وعي هذه البنية، )ووعي 
الماركسية أوالً(، ووعي كل الفكر الحديث، وصياغة نمط 

أن الديمقراطية )التي تبدأ  وال شك .جديد للحياة، وللسياسة
بالشك، لتصل إلى االنتقاد، وتبدأ بحق إبداء الرأي، لتصل 
إلى وجوب سماع الرأي اآلخر، وتبدأ بتجاوز التعصب 

ناع بنسبية متوإدعاء الحكمة المطلقة، لتصل إلى اإل
الحقيقة...( في جوهر النمط الجديد هذا، ألنها قيمة أنتجها 

مة له، وأساس الستمرارية التطور الحديث، وغدت مالز
 عملية التطور ذاتها. 
لفكيف يمكن لفرد  في ظل شروط استبدادية )في  تشك 

طة في قالب ن  حالعائلة والمدرسة والمجتمع والسلطة( م
أخالقي، ومعطاة كصيغة نهائية، أن يعيد صياغة ذاته، في 

 إطار قيم معاكسة؟ 
لهنا ت الوعي أزمة في الوعي، وأخرى في ما بين  تشك 

والممارسة، وثالثة في الممارسة ذاتها. والشك أن 
تجاوزها، ال يرتبط سوى بتعميق الوعي، وتقويم 

 الممارسة.
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هنا ليست عبثية، ألنني أقصد  «الفرد»إن إشارتي إلى 
يفترض تجاوز منطق القطيع، وتبلور  «النمط الجديد»أن 

السمات الشخصية للفرد، وألقول أن الحزب السياسي، 
طيعاً، إنه مجموع إرادات ألفراد، تقيم فيما بينها ليس ق

د فيما  عالقات على ضوء مبادئ تحفظ فردية األفراد، وتوح 
وهذه هي مبادئ الحزب السياسي،  .بينهم في نفس الوقت

 تحقِّقمبادئ الحياة الداخلية، نظامه الداخلي. وبذلك ي
االنفصال بين الحزب والقبيلة، لتتبلور أسس الحزب 

. والشك أن يشكما أسماه غرام «األمير الحديث» الحديث،
س منطق القطيع، ال فردية الفرد في مجتمع متخلف يكر  

إال بالوعي، الوعي الحديث عموماً )أي الوعي  تحقِّقت
ن البرجوازي( والوعي الماركسي خصوصاً، المتضم  

، لهذا قلت سابقاً أن وعي التنوير بالضرورة الوعي الحديث
زء من تكوين الماركسية، في إطار عملية البرجوازي هو ج

 النفي والتأكيد التي قام بها ماركس وأنجلز.
المحور الثاني: يتعلق بالحياة الداخلية لألحزاب 

لالماركسية، باألسس التي  ت على أساسها هذه تشك 
الثورة »األحزاب، ولقد ناقشت هذه المسألة مفصالً في 

التنظيم »تقاد ]القسم الثالث[ بان «ومشكالت التنظيم
رأوالً، ومن ثم بتحديد  «الستاليني  لبنية الحزب. تصو 

الوما يمكن أن أضيفه هنا، بعد ال ن هو أت العالمية، تحو 
الذي مث ل أسس الحياة « المركزية الديمقراطية»مفهوم 

الداخلية، كان الشعار الذي أسس لالستبداد، ألن كلمة 
الممارسة الديمقراطية فيه لم تكن ذات معنى، سوى ب

الشكلية لحق االنتخاب، بينما عنت المركزية سيطرة 
فاألعلى، واألعلى هو األمين العام، الذي « الهيئات األعلى»
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دكان ي السياسات والتكتيكات، ويختار الهيئات التي  حد 
لف، ت، ويعاقب المخالف، ويطرد المخ«انتخابها»يجري 

يه يظهر تخذ هذا المفهوم معنى االستبداد. وفإوبالتالي 
االتحاد واضحاً بين الشكل الحديث )المركزية الديمقراطية( 

 والجوهر القديم )االستبداد(.
م، فقد عنى به وإذا كان لينين هو الذي انتج هذا المفهو

ة في الممارسة من أجل تغيير الواقع.  .اتحاد إرادات حر 
مل عنده على مبدأ حق إبداء الرأي وحق تشإلهذا 

قرير سياسات الحزب من خالل الحوار االختالف، ومبدأ ت
المكتوب، والعلني، ومن خالل إقرارها في مؤتمرات 
حقيقية. تشهد صراعات حقيقية، وتسمح بالتكتل، وقد تقود 
إلى االنقسام، وتأتي نتيجة االنتخاب كتعبير عن هذه 

لالصراعات، وت  الكتل.تلك الهيئات على ضوء توازن  تشك 
ا المفهوم معنى االستبداد، وحده ستالين الذي أعطى هذ

حينما حسم الصراعات في الحزب، ومنع المناقشة ألن 
الحزب ليس نادياً للمناقشة، وأعدم األقلية، وأكد مبدأ 
الخضوع )خضوع الهيئات الدنيا للهيئات العليا، وخضوع 

ل االنتخاب إلى مسألة شكلية.  األقلية لألغلبية...(، وحو 
انهيار الستالينية والتجربة واآلن ينهار هذا المفهوم مع 

فهل يمكن لنا أن نعود الستخدام  ،التي قامت على أساسها
هذا المفهوم )مفهوم المركزية الديمقراطية(؟ الشك أن 
الصيغة اللينينية للمفهوم ال تزال راهنة، وهي، وفق 
األسس اللينينية، صحيحة، ومهمة أيضاً، لكن البد من أن 

في صيغة « غمسأ  »م نالحظ، أوالً أن هذا المفهو
وكل ذلك يدفع بعض  ة.بدادية، وبالتالي اعتراه التشوياست

الماركسيين إلى الدعوة للتخلي عنه، وفي ذلك بعض الحق. 
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دولنالحظ، ثانياً، أن المفهوم، أي مفهوم،  في الزمان  محد 
الوالمكان الذي أنتج فيه، وبالتالي فهو يخضع ل ت تحو 

الضروري عادة إعادة الزمان والمكان، لذا يكون من 
إنتاجه على ضوء التجربة الواقعية، والشك أن تجربة ثالث 
أرباع القرن من الممارسة يجب أن تسمح بتحديد أعمق 
للمفاهيم، وإعادة إنتاجها لتغتني بثراء تجربة طويلة، 
ومفهوم المركزية الديمقراطية خاضع إلعادة اإلنتاج هذه، 

 التي قام بها ستالين. «عملية التحويل»وتزيد من أهميتها 
ير إلى الكلمات )أي المركزية الديمقراطية( شوأنا هنا ال أ

فربما استمر استخدام هذه الكلمات، أو ربما أسقطت، لكن 
الهام هو المضمون، أي ما هي أسس تشكيل حزب 

ديمقراطي؟ هذه هي المسألة التي شغلتني وأنا  يماركس
أعيد طباعته،  ، والزالت تشغلني وأنا«نقد الحزب»أكتب 

ولقد أشرت إلى مسألة الوعي الديمقراطي، وهي مسألة 
تتعلق بالبنية العامة للحزب )بالعضوية، بتطوير الوعي، 
وبتكوين الفرد(، لكني هنا أود التأكيد على جملة حقوق 
أعتبرها بديهية، وهي حق إبداء الرأي،حق االختالف، حق 

 يعبِّرق أن االنتقاد، حق الصراع، وحق إعالن كل ذلك، ح
العضو عن آرائه بحرية تامة علناً، وان يعلن اختالفه مع 
سياسات الحزب علناً، وأن ينتقد هذه السياسات، وأعتقد أن 
ممارسة هذه الحقوق يشكل األساس لتشكيل ديمقراطي 
يضمن حق المناقشة والحوار واالنتخاب، التي يمكن أن 

ون حينها ، الذي يصبح ذو معنى، ألنه يك«قانونها»يصاغ 
صيغة ناظمة لعالقات أعضاء متحدين ومختلفين في نفس 
الوقت، لكنهم يحرصون على االتحاد، ألنهم يحرصون على 

 تحقيق التقدم.
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المحور الثالث: يتعلق بمسألة االختالف التي تفرض 
لضرورة الحوار والنقاش، وتستلزم  بنية تستوعب كل  تشك 

ميل إليها مثقفون ذلك. فهل مسألة االختالف هذه زائدة، ي
، «العقيم»ثرثارون؟، ينزعون إلى تشكيل منتديات للنقاش 

ون في الثرثرة؟ هذا ما أوحى به ستالين، وما يوحي ويتله  
به المنطق التقليدي، الذي يفترض وجود أفكار واضحة، 
تحتاج فقط إلى التنفيذ، وبالتالي فهي تحتاج إلى التكرار، 

شفاهة ألنها « تنقل»هي دون الحاجة إلى التفكير، لهذا ف
. أو تصاغ في كتب سطحية، «واضحة»و« بسيطة»
 ، لكي تحفظ. «مبسطة»

 هل االختالف بدعة، إذن؟ 
والتناقض والتمايز  أن االختالف هو ما حاولت قوله

نها أنها نتاج الواقع، أست بدعة، أو نتاج نزق أفراد، بل لي
ناقضة فإذا نتاج البنية االجتماعية المختلفة المتمايزة والمت

انعكاس للواقع )وهذه فكرة ماركسية  هو كان الفكر
جوهرية، وهي في أساس الرؤية المادية للماركسية(، فإن 
اختالف وتمايز وتناقض الواقع يفرض كل ذلك على صعيد 

هم من الواقع، هم  الفكر وألن أعضاء الحزب )أي حزب(
على « وحدتهم الفوالذية»أعضاء أيضاً في طبقات، فإن 

عيد الفكر. )كما يحب ستالين أن يوسم الحزب( ليست ص
لممكنة على اإلطالق، إال إذا  وا إلى فئات معزولة عن تحو 

لالواقع، عن تناقضات الواقع، أي إذا   «.قطيع»وا إلى تحو 
. وهي «الوحدة الفوالذية»وهذا ما كان يؤسسه منطق 

 سمة الحزب الستاليني.
والتمايز  وإذا حاولنا أن ندرس أساس االختالف

 والتناقض في بنية الحزب، يمكن أن نشير إلى مصدرين:
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األول: األساس الطبقي، فالحزب الماركسي المعب ر عن 
م في صفوفه أعضاء  الطبقة العاملة والفالحين الفقراء، يض 
من الفئات الوسطى، ومن البرجوازية، وإذا كانت القناعة 

اً في إن تضارببالماركسية هي أساس هذا االنتماء، ف
يظهر على شكل اختالفات في  مصالح هذه الطبقات

التوجهات تصل إلى حد  التناقض. وكانت هذه المسألة في 
جوهر االنشقاق في الحركة الماركسية، بين اتجاه يسعى 
لدور ثوري للطبقة العاملة، واتجاه يسعى إللحاقها 
بالبرجوازية. والذي تمثل في نهاية القرن التاسع عشر في 

حول راهنية أو عدم راهنية االشتراكية، ومنذ  الصراع
بداية القرن العشرين في الصراع حول دور الحزب 
الماركسي في الثورة الديمقراطية، وآفاق تطور األمم 

 خلفة. تالم
وهذه ظاهرة ليس من الممكن تجن ب حدوثها، ألن الفئات 
المثقفة تنحدر من أصول برجوازية، أو من الفئات 

إلى الطبقة العاملة، « تدخل الوعي»تي الوسطى، وهي ال
وبالتالي فإن دورها حاسم مادام الحزب يعني العمل 
الواعي، ومادامت الطبقة غير قادرة على تطوير وعيها 
ذاتياً. ولذلك فإن الميل إلى محاربة  وطرد المثقفين، ال 
يفعل سوى تدمير الحزب، بتحويله إلى قطيع ينحكم لنزعات 

، ويمارس سياسة برجوازية، لكن »ةالبرجوازية الصغير»
لهذا فإن النقاش والحوار ». بروليتارية»تحت يافطات 

والصراع واالنتقاد هي كلها السبيل لتحديد الدور الحقيقي 
 للحزب الماركسي. 

نشوٌء موضوعي، لكنه  هو إن نشوء هذا االختالف
لاختالف يفضي إما إلى االنشقاق، و حزبين  تشك 
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، كما كان يقول لينين، وهو «انتهازيأحدهما »ماركسيين، 
الحزب الداعي إلى التعلق في ذيل البرجوازية، وتطويع 

اء اآلخر، فة لمصلحتها. أو سيطرة اتجاه وانتالطبقة العامل
لوبالتالي  الحزب إلى حزب ثوري، أو حزب انتهازي  تحو 

 )في الوطن العربي شهدنا الحالة الثانية(. 
ة بنية الحزب ونشوء لكن المسألة األهم حين دراس

االختالف فيه، هي مسألة نشوء اختالفات ال تصل إلى حد 
ففي الحالة األولى يقود االنشقاق إلى جعل  .التناقض

التناقض خارجياً، أي خارج بنية الحزب، رغم أنه يبقى 
فيما  تناقض داخلي، فيما يتعلق بالماركسية كنظرية، وكذلك

ف المتناقضة تستند في األطرا نيتعلق بالطبقة العاملة، أل
تناقضها إلى الماركسية، تستمد شرعيتها منها، وهي في 
نفس الوقت، تسعى لتحديد مسار الطبقة العاملة في االتجاه 

 الذي تراه صحيحاً. 
وتمايزات ال تصل إلى حد   أما في حال نشوء اختالفات

التناقض، فإن صراعاً سوف يبقى قائماً في بنية الحزب، 
وهو ناتج عن اختالف المصالح بين فئات في بين أعضائه، 

ت، أو...( ذات الطبقة )العمال الصناعيون، أو عمال الخدما
والفالحين الفقراء، أو بينهما وبين  أو بين الطبقة العاملة

فقراء الفئات الوسطى، وهنا يكون اختالف المصالح، 
، وفي «حاسم»، وإن بدى في لحظة أنه »تكتيكي»اختالف 

مس  الرؤية االستراتيجية، ال يمس  الهدف، وإن الغالب ال ي
 مس  المواقف.

والشك أن اللجوء إلى إلغاء منعكسات هذه االختالفات 
في الحزب، يفضي إلى تقليص انتشار الحزب بين الطبقات 
التي من المفترض أن تكون أساس تكوينه، وانعزاله في 
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لفئة منها، أو استقطابه عناصر منها، لي إلى حزب/  تحو 
هذه الفئات « روح»يجب أن تبقى، إذن  .قبيلة، إلى قطيع

في الحزب. يجب بالتالي، أن يشتمل تنوعها واختالفها 
 عنها، يصبح حزبها. يعبِّروتمايزها، لكي 

الثاني: األساس المعرفي، ويتمثل في تفاوت المقدرة 
على امتالك المنهجية الماركسية وبالتالي التفاوت في 

قع والوقائع، والشك أن للمستوى التحليل الدقيق للوا
لى الثقافي دور مهم في ذلك، ألن الماركسية علم، يحتاج إ

وهي منهجية تحتاج إلى دراسة  ،والمثابرة الدراسة الجادة
صحيحة من أجل امتالكها. إن المقدرة على تجاوز الوعي 
التقليدي تسمح بامتالك صحيح لهذه المنهجية، كما أن 

منهجي والسياسي، وبالتالي تجاوز التمييز الدقيق بين ال
لمصلحة الرؤية الشمولية )العامة( « المصلحة المباشرة»

دتسمح أيضاً بأن تظل المنهجية هي ال رلل محد  ات تصو 
د عن الذات»واألفكار، إننا هنا أمام الحاجة إلى  « التجر 

العلمية، الضرورية لوعي « الحيادية»لمصلحة العلم، إلى 
. لكن، في الحزب السياسي، تتفاوت الواقع وعياً مطابقاً 

المقدرة على كل ذلك، مما يقود إلى وجود أفكار مختلفة، 
 متمايزة، ومتناقضة.

لكن المسألة تتعلق، أيضاً، بالمقدرة على اإللمام بالواقع 
والوقائع، حيث ينشأ تفاوت في ذلك نتيجة أسباب مختلفة. 

رتقود إلى إنتاج مواقف و  ات مختلفة، متمايزةتصو 
 ومتناقضة.

وإذا كان األساس الطبقي لالختالف، التمايز، التناقض 
ينتج اختالفاً، تمايزاً وتناقضاً على المستوى المعرفي، 
ويتبلور عادة في طريقة التعامل مع الماركسية )هل هي 
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فلسفة، أو علم، أو إيديولوجيا؟ وهل هي طريقة وعي، أم 
 ، فإن األساس المعرفي يفعل فعالً …(وعي منجز؟

، أي ال يكون بالضرورة انعكاساً ألساس طبقي، »مستقالً »
وهذا ما نالحظه، في حالة انسياق قطاعات من الطبقة 
العاملة والفالحين الفقراء، وراء أفكار أنتجتها قطاعات من 

ها مناقضة الفئات الوسطى، كتعبير عن مصالحها، رغم أن
ن والفالحين الفقراء، والشك أ لمصلحة الطبقة العاملة

الوعي وعدم المقدرة على امتالك المنهجية « فتخلُّ »
رالماركسية، هو ما يسمح بالدفاع عن  ات تناقض تصو 

 ية لهذه القطاعات العمالية والفالحي ة.قالمصلحة الطب
االختالف، التمايز التناقض، إذن ظواهر موضوعية، 
اليمكن تصفيتها، ألنه من غير الممكن التوحيد التام 

وفئات، كما أنه من غير الممكن تطوير لمصلحة طبقات 
الوعي، وتطوير المقدرة على اإللمام بالواقع، إلى درجة 
متساوية لدى فئات تعيش صراعاً واقعياً، وتتأثر بهذا القدر 
أو ذاك بالوعي السائد، كما أنها تفتقد الوقت الكافي لتطوير 

 .«المثالي»وعيها إلى هذا المستوى 
دما يلكن في كل األحوال، فإن  مسار الحزب، في هذا  حد 

اد جاألساس الواقعي الذي يسمح بحوار الوضع، هو وجود 
فيه، يجعل من الممكن ألعضائه تحديد المواقف 

روال ات التي تجعل منه حزباً حقيقياً. لهذا يسمح للبنية تصو 
الديمقراطية للحزب، بضم فئات من الشعب، ألنها تستوعب 

إليه سابقاً[. ليكون  ]حسب ما أشرت« المصالح»تنوع 
حزباً قادراً على أن يقود عملية تغيير عميقة،وفق سياسة 

 صحيحة. 
(1) 
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ي في بنية الكتاب، سوى بعض  لم أجر أي تغيير جد 
المرة في التصحيحات الطفيفة، ألنني أود تقديمه كما طبع 

رالثانية، ل عما كنت أفكر به في ذلك الوقت. أما تطوير  يعبِّ
تقديم أفكار جديدة، فربما تحتاج إلى كتاب تلك األفكار أو 

آخر. ولعل ي حاولت تقديم بعض التوضيحات واإلضافات في 
 هذه المقدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

 
ليست مهمة الصفحات الالحقة، النقد الشامل لتجربة 
األحزاب الشيوعية العالمية في مجال التنظيم، وال بلورة 

إلى االنتباه إلى نظرية تنظيمية جديدة. ألن كل ذلك يحتاج 
أكثر من بديهية، أولها: أن الحوار حول هذه القضايا، هو 

دالذي يؤدي إلى بلورة أفكار  ة في االتجاهين )أي النقد محد 
وبلورة نظرية تنظيمية جديدة(، ألن طرح اآلراء المختلفة 

حولها، هو الذي يهيئ أجواء فكرية تسمح والحوار 
ل، جديرة أن واستخالصات بالوصول إلى استنتاجات  تشك 

أساس نقد جدي، وأساس نظرية جديدة. وثاني هذه 
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البديهيات، أن األمر يحتاج إلى مجلدات من البحث في 
 الموضوع. 

لذلك فإن الهدف مما يأتي، هو فقط )وأشدد على هذه 
النقط(. "رمي حجر في بركة راكدة" من جهة، وطرح 
 أفكار أولية حول "مشكلة الحزب الشيوعي في مجال

. لذلك ال يجوز أن تحمل هذه من جهة أخرى التنظيم"
الصفحات أكثر مما تحتمل. وال يجوز أن ينظر إليها على 
أنها حسمت في قضية إشكالية التنظيم الشيوعي، أو أنها 

دطرحت بديالً   اً له.محد 
ب الذي يفرض النقد، وفي مجال التنظيم تحديداً، بإن الس

الخط الشيوعي التقليدي، أن كل الذين اتجهوا إلى نقد هو 
انتقدوه في المجال السياسي
(3)

تحديداً )القضية القومية،  
، ولم يولوا …(قضية فلسطين. الموقف من السلطة

 اهتماماً لهذا المجال. والكتاب الوحيد الذي تناول الموضوع
س مرقص "نظرية الحزب عند لينين"اهو كتاب الي

(2)
 ،

ي رب من البحث في ، وهرغم أنه لم يتطرق إلى نقد جد 
إلى البحث السياسي. وأهمية هذه المالحظة  مجال التنظيم

تكمن في أن الذين نقدوا الخط الشيوعي سياسياً تبنوه 
 تنظيماً، مما أدى إلى إنتاج المشكلة من جديد.

إن عدم نقد "الخط التنظيمي" يوقع في إشكاالت 
 ستكريوعويصة، ليس أقلها اختالل الخط السياسي، 

لهذا وجدنا "اليسار الجديد" الذي  .القمعي الالهوتيالمنطق 
                                                           

 هبذا اخلصوص ميكن مراجعة :  (1)

 .1965 1ياسني احلافظ "حول بعض قضايا الثورة العربية" دار الطليعة )بريوت( ط -آ
 .1973 1الياس مرقص "املاركسية السوفياتية والقضايا العربية" دار احلقيقة )بريوت( ط -ب

 ملوقف العريب الراهن" دار احلقيقة )بريوت(.الياس مرقص "نظرية احلزب عند لينني وا (2)
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تأسس على أساس أنه البديل الموضوعي لألحزاب 
الذي يتفهم الظروف الموضوعية بشكل والشيوعية، 

"علمي" و"مادي"، وجدناه يعود ليتماثل معها، مما أظهر 
أن النقد الذي وجهه هذا اليسار كان "كمياً"، ولم يصل 

ز على قضايا مرحلة التغيير النوع ي. من هنا نفهم لماذا رك 
دسياسية  ولماذا تجاهل مشكلة التنظيم. لقد كان  ،ة فقطمحد 

نقداً سياسياً، ولم يكن نقداً أيديولوجياً بالمعنى اإليجابي 
 للكلمة أي أنه لم يكن نقداً نظرياً.

ونحن هنا نحاول النقد في مجال التنظيم، دون أن 
منطلقين من أن  .يديولوجينتناسى أن األهم هو النقد األ
جزء من النقد الشامل، هو النقد في الجوانب المختلفة 
 وأن هناك أكثر من مسألة وليس بديالً عنه، خصوصاً 

رتحتاج إلى توضيح، أهمها أن ال التنظيمي مرتبط  تصو 
دبتجربة عملية، وبالتالي فهو نتاج ظرف  وإن كانت  محد 

رال التجارب العملية  ات العامة تفيد في أن تتجاوزتصو 
إطارها "التجريبي"، لهذا يمكن القول أن المفاهيم المتعلقة 
بالمسألة التنظيمية، التي انتشرت في الوطن العربي، كانت 

دنتاج تجربة  ة، ولربما كانت نتاجاً طبيعياً لها، نتيجة محد 
الظروف الواقعية التي تكون عادة أقوى من كل 

رال رية كل الات، والتي تحسم في النهاتصو  ات تصو 
لمصلحتها. هذا ما فرض أن ندرس التجارب المختلفة 
باقتضاب، لتحديد جوهر اإلشكالية، التي أدت إلى بلورة 

 الصيغة التنظيمية المنتشرة.
هي نتاج ظروف  كن، ولما كانت التجارب التنظيميةول

دواقعية  ة، فإن "مشكلة النقل" تبدو قاصرة في كل محد 
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أنه رغم أن المبادئ التنظيمية التي األحوال، وهذا يعني 
سادت في الحركة الثورية، قد تكون نتاج ظروف تجربة 

د ة، فإنها في كل األحوال غير قادرة على التعبير عن محد 
دظروف أخرى، ألن الظروف العيانية ال ة، في المكان محد 

دوالزمان ال ين، بحاجة إلى تأسيس مجمل المفاهيم محد 
ها المبادئ التنظيمية، وكما أسلفنا، المطابقة لها، ومن ضمن

وهنا يبدو النقد مشروعاً غاية  .دون الوقوع في التجريبية
المشروعية، ألنه يخص ظاهرة ال تتعلق بالمبادئ 
التنظيمية فقط بل تتعلق بالمنهجية األيديولوجية كلها، 
القائمة على أساس: هل نحلل وندرس وفق رؤية علمية، 

رى ؟ فإذا كانت المبادئ أو ننقل نتاجات تجارب أخ
دالتنظيمية المنتشرة هي نتاج طبيعي لتجربة  ة، فليس محد 

من الضروري أن تكون تعبيراً عن الظرف الذي نعيشه 
 نحن.

والمسألة المهمة في هذا المجال أنه حتى في االتحاد 
هذه المبادئ، أخذ النقد  ه، البلد الذي تبلورت فيالسوفييتي

وأصبحت مفاهيم عديدة، وفي  مكانه تجاه هذه المبادئ،
 مجال التنظيم خصوصاً، ع رضة للنقد، والنقد القاسي أيضاً.
ما أقدمه هنا هو دراسة حول مشكالت التنظيم، ضمن 

وهي ال تعدو أن  .عملية التطور االجتماعي االقتصادي
رتكون دراسة أولية، ال تخلو من الوهن، ومن  ات تصو 

الشيوعية عموماً، عامة حول إشكاالت عاشتها األحزاب 
وهي تطرح  .من وصل منها إلى سدة الحكم، ومن لم يصل

قضايا للنقاش بداية هذا ثالثة أرباع القرن، ومنها األسس 
هو التي طرحها لينين بداية هذا القرن، ألن كل هذا النقاش 

يق النظرية، وبلورة األسس، وحل مالذي يقود إلى تع
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السنوات إشكاالت عانت منها مختلف األحزاب في 
 الماضية.

دراسة أن تناقش قضايا أساسية، ولقد حاولت هذه ال
 أشد االرتباط بالعملية الثورية واستمرارية تقدمها. ترتبطإ

 وأهم هذه القضايا ثالث هي :
األولى : عالقة البنية االقتصادية االجتماعية بالعملية 
التنظيمية، وهي تنطلق من أن تخلف البنى هذه ينعكس 

على صعيد التنظيم، ويقود إلى انتكاسات تأخذ  بشكل واضح
شكل سيطرة فئة ذات مطامح على الحزب. والوصول إلى 
هذه الحقيقة يقود إلى االقتناع بحتمية سير الثورة 
االشتراكية في طريق متعرج طويل، ال يخلو من انتكاسات 
وتراجعات، وانهيارات. وهذه الحقيقة تنفي مزاعم من 

الطبقة العاملة سوف يقود إلى  يعتقدون أن وجود حزب
تحقيق االشتراكية، ألن وجود الحزب يبقي الثورة في مجال 

لالطموح، وال  حقيقة إال عبر عملية طويلة ها إلى يحو 
من الصراع الطبقي، وانعكاساته األيديولوجية،  معقدة

لسنين طويلة. إن وجود الحزب مهم، ولكن من الضروري 
ية مناسبة، رغم أنه أن يترافق ذلك مع ظروف موضوع

)الحزب( يلعب دور الدافع والمحرك لعملية الصراع 
الطبقي، وللظروف الموضوعية، وهذا يطرح قضية دور 
العامل اإلرادي، أي الحزب، فإذا كان للعامل اإلرادي دور 

فإن أهميته  –كما طرحت النظرية الماركسية  –أساسي 
ات تكمن في ارتباطه بالظرف الموضوعي، ال بالمركب

 الذهنية ألعضاء الحزب.
الثانية : كون النظرية الماركسية لم تكتمل بعد، وهي في 
مراحل تكوينها األولى، رغم شموليتها من الزاوية 
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رالمنهجية العامة وخصوصاً أنها ترفض ال ات تصو 
المطلقة، فلقد وضع ماركس حجر الزاوية
(1)

، وحاول 
التجاه، الشيوعيون بعده االستمرار في هذا ا مفكرونال

ولكن تجربة قرن ال تقود إلى )تكامل( النظرية، فالنظرية 
البرجوازية كانت نتيجة صراع طويل منذ وجد اإلنسان، 

خت ولذلك لم تكن نظرية عدد من المثقفين فقط، بل ترس  
أسسها لدى أقسام واسعة في المجتمع، فلقد تبلورت 

قرون، طيلة  تحقِّقاستناداً إلى مجمل التطور الفلسفي الذي 
وحيث أصبحت المفاهيم المثالية جزءاً مكوناً لوعي البشر. 
والماركسية بحاجة لتجارب عديدة، سواء في صنع الثورة، 

أوالً  املةأو في تحقيق االشتراكية، لكي تعطي أبعادها الك
إلى دراسة التجارب، ومناقشة كل  يفرضوأساساً، وهذا ما 
 األسس النظرية.

ال إلى استخالصات د توص  فإذا كان ماركس وانجلز ق
ال مجتمعات مختلفة )وهي أساساً نظرية عامة، بعد أن حل  

قدم، الذي حلله ماركس تالمجتمع الصناعي الرأسمالي الم
في "رأس المال"، والمجتمع األلماني المجزأ المتخلف 

الذي حلله ماركس أيضاً في "األيديولوجيا األلمانية"(
(4)

 ،
سة، يفرض حكها في الواقع، فإن ارتباط النظرية بالممار

لتبيان صحتها أو بطالنها، لبلورة استخالصات نظرية 
جديدة وفق التطور االجتماعي في مراحله المختلفة، وفي 
امتداده العالمي. وهذه العملية بحاجة إلى بحث نظري 

                                                           
هذه الفكرة أكدها لينني، يف الرد على الذين حاولوا جعل املاركسية شيئاً كاماًل، مطلقاً. انظر لينني "من هم أصدقاء  (3)

 (.114ص 1جملدات، م 11الشعب" )املختارات يف 
ر التارخيي" دار احلقيقة )بريوت( وحتديداً مقال )مثقف انظر مناقشته هلذه القضية، عبد اهلل العروي "العرب والفك (4)

 العامل الثالث إزاء املاركسية(.
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متواصل، ومنهجية تسمح بالدراسة وإعادة النظر والنقد، 
د ال منهجية جامدة، تحلل وفق "قالب" . إضافة إلى أن محد 

أشد االرتباط بالنشاط الثوري  ةهذه العملية، وهي مرتبط
العالمي، تؤدي إلى إكساب العمال في المجتمعات المتخلفة 
وعياً جديداً، وهي المهمة الملقاة على عاتق المناضلين 

 الثوريين دائماً.
كون األسس الثالثة : كون التجارب التنظيمية محدودة، و

ال زالت غير واضحة تماماً، وال  عليها الحزبالتي يقوم 
د رح ال يعدو أن يكون آراء ناقشت قضية ة، وما ط  محد 

دالتنظيم في فترة زمنية  لقد و .ة، وفي ظروف معينةمحد 
رحاولت تعميمها، لكنها ال تدعي أنها بلورت  اً شامالً تصو 

في قضية التنظيم. ولقد أعنت التجارب الماضية قضية 
كنها ظلت دون دراسة أو مناقشة، ولذلك كان التنظيم،  ل

 من الضروري مناقشتها ودراستها.  
وتظل قضية التنظيم قضية أساسية في الثورات عموماً،  

لفة على وجه الخصوص، ولهذا خوفي ثورات البلدان المت
 فهي بحاجة إلى أن تولي أهمية أكبر.

فهل يفي ما جاء في هذه الدراسة بالغرض ؟ إنه مجرد 
ات تغنيه، وهدفه ش، ورأي أولي ليس أكثر، لعل المناقرأي

 طرح القضية للنقاش.يتمث ل في األساسي 
ورغم كل ذلك، يبقى القول أنه من غير السهل نقد 

وسبب ذلك أن تحريماً  .تجربة األحزاب الماركسية عموماً 
طال نقد كل ما يمت  إلى الماركسية بصلة، فالجمود 

 وعمالً مشيناً.العقائدي جعل النقد جريمة، 
ية على صعيد التنظيم، كما أما التجربة فمهمة، ألنها غن  

على الصعيد النظري عموماً. وهي بحاجة إلى النقد، النقد 
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القاسي، ألن التقدم، واالستمرار ال يكونا إال بالنقد، 
فالتجربة هي محك النظرية، ومجال غناها، وهي وسيلة 

 كشف األخطاء، ونقاط الضعف، والهفوات.
ولقد أظهرت التجربة أخطاءاً عديدة، رغم محاوالت 

 طمسها وتغليفها بأغلفة أيديولوجية مختلفة.
إن نقد التجربة هو منطلق االستمرار، ومقدمة بناء 

دحزب جديد، يقوم على غنى التراث الماضي، وي  حد 
 األخطاء ويهدف إلى السير بالثورة قدماً إلى األمام.

 رغم ذلك يبقى النقد صعباً.
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 :الفصل األول
 النظرية والممارسة

 في مجال التنظيم
 

 أهمية مناقشة قضية التنظيم -3

إلى إننا بحاجة، في هذا الوقت من القرن العشرين، 
دراسة  األسس التي تحكم التنظيم البروليتاري، على ضوء 

بروليتارية، بما طويلة التي عاشتها األحزاب الالتجربة ال
دته من حقائق. لقد مر ومشاكل، وما أك   أفرزته من ظواهر

أكثر من ثالثة أرباع القرن على المبادئ التي وضعها لينين 
تحكم الحزب البروليتاري يلك

(1)
، وهذه العقود السبعة 
والنصف، لم تكن عادية، فلقد تأسست فيها أحزاب 

في مختلف أرجاء العالم، وخاضت هذه األحزاب بروليتارية 
في المجال النظري صراعات مريرة، ضد التحريفية 
واإلصالحية والفوضوية، كما اقتحمت معمعان الصراع 
الطبقي، فانتصر بعضها وفشل اآلخر، وما لبثت األحزاب 
المنتصرة أن عانت من إشكاالت وظواهر لم تعهدها من 

ولقد أبرز ذلك مشاكل قبل. لقد وصلت إلى السلطة، 
ة، ليس في مجال التنظيم فحسب، وظواهر جديدة كل الجد  
وعلى صعيد المجتمع أيضاً. إن  .بل وعلى الصعيد النظري

بت فيه هذه القعود السبعة والنصف كانت المحك الذي ج   ر 
 مبادئ لينين.

                                                           
 وخطوة إىل األمام خطوتني إىل الوراء، و"ما العمل ؟" و "رسالة إىل رفيق" و"مب نبدأ ؟". (5)
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جيب على نجاح أو فشل نوإذا كانت النتائج أعقد من أن 
أن ندرسها بمختلف جوانبها، السلبية ن علينا إالتجربة، ف

واإليجابية، ألننا لسنا هنا في مجال الحكم، بل إننا جزء من 
التجربة رغم السنين الخمسة والسبعين التي تفصلنا عن 
لينين. علينا أن نتأكد من صحتها أوالً، ليس ألننا نناصر 
مبادئ مناقضة لها، بل ألن ذلك سوف يساعدنا على 

الصحيح ضمن عملية التطور العالمية. وضعها في إطارها 
ويقودنا إلى تحديد "الهفوات" التي كانت تعاني منها ثانياً. 

غني هذه كما أنه علينا على ضوء التجربة الطويلة هذه أن ن  
رها ثالثاً، فالظواهر واالشكاالت السياسية المبادئ ونطو  

دول االشتراكية البد أن يكون واالجتماعية التي تعانيها ال
عالقة بالقوى التنظيمية الحاكمة، كما أنه من المحتم  هال

أن يكون لها جذر في البنية الطبقية للمجتمع. ولكن علينا 
أن نرى تأثير البنية الطبقية على التنظيم، أن نسعى 
لتحصين التنظيم من عناصرها السلبية، رغم أن هناك 

 تأثيرات أعمق من أن تقاوم.
عادت تيارات كان لينين قد ثم أن التجربة الماضية، قد أ

حاربها، ولكنها عادت هذه المرة  تحت ستار الماركسية. 
ى "العنف الثوري" القائم م  فلقد أصاب العالم موجة من ح  

على مجموعات منعزلة عن الجماهير تناضل نيابة عنها 
وباسمها، لتعيد ظاهرة الشعبين في روسيا. كما ظهرت 

إلى إلغاء الشروط "الشيوعية األوروبية" التي عمدت 
اللينينية فيما يتعلق بالتنظيم، معيدة ظاهرة المناشفة. وإذا 

قلية ضئيلة ألكانت الفئة األولى تضع شروطاً ال تسمح إال 
دم، كما أنها ال تعتمد على طبقة اظتنباإل ة من الطبقات محد 

االجتماعية في صراعها، فإن الفئة الثانية تبيح ألي كان أن 
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عي ذلك، دون أن يكون لحزب وأن يد  يصبح عضواً في ا
من الضروري أن يلعب دوراً فيه )أن ينتظم في إحدى 

الحزب( تمنظما
(6)

، ظهر ذلك واضحاً في خط الحزب 
 الشيوعي اإلسباني على وجه التحديد.

ريد لها إن محاولة القيام بثورة شاملة يفرض، إذا ما أ  
كل  حتوضِّ لكي تتبلور وتتقدم وتنتصر، أن تواالستمرار، 

المسائل المتعلقة بالتنظيم، أي الخط التنظيمي رغم أن 
أهمية،  نالسياسية ال تقالالمسألة المسألة األيديولوجية، و

ذا  ين الخط التنظيمي يخضع لهما، فإن الخط التنظيمإبل 
 أهمية كبيرة ألسباب أهمها : 

األهمية التي إن مشكلة التنظيم لم تول  -3
اضية، فالبحث فيها لم يتجاوز الم واتتستحقها، خالل السن

هم، لكن مغني شك وهو ال ، في هذا المجال نمه لينيما قد  
األفكار ال تقف عند حد، فهي متطورة دائماً بتطور "البناء 

وكل  .أي القاعدة االقتصادية االجتماعية ،التحتي"
دم إجابات الدراسات التي تناولت الموضوع لم تقدِّ  ة محد 

 حول مشكالت التنظيم.
االنتكاسات واالختالالت التي عانت منها  -2

األحزاب الشيوعية، هذه االنتكاسات وهذه االختالالت 
علينا أن نبدأ من حيث انتهت هذه األحزاب ال أن  انتفرض

نعيد تجربتها. لذا علينا أن نقف وقفة جادة أمام كل هذه 
داالختالالت، نقي مها، وندرس أسبابها، ون جذورها، ألن  حد 

                                                           
"خطوة إىل األمام خطوتان  وهذا ما دافع عنه لينني طوياًل، واعتربه شرطاً ضرورياً من شروط العضوية، انظر : لينني (6)

 إىل الوراء" دار التقدم موسكو )د.ت(.
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بته سنين ر ما جر  لضمانة الوحيدة لكي ال نكرِّ ذلك هو ا
 طويلة، مليئة بالصعوبات، والمآسي، واالنتكاسات.

في  –التنظيمية  –ضعف التجربة الحزبية  -1
الخبرات التنظيمية، مما يقود  فالوطن العربي، بالتالي ضع

إلى غياب الخبرات الناضجة التي من والواجب أن يعتمد 
إضافة إلى نقض التقييم  هذا .عليها أي عمل ثوري جديد

في  ة، الذي بدوره يشكل جانباً مهماً للتجارب السابق
 االنطالق لعمل تنظيمي ثوري جديد.

وإذا كانت أهمية  الخط التنظيمي بالنسبة لنا كبيرة، 
رلوضع  لألسباب اآلنفة الذكر، فعلينا أن نسعى واضح  تصو 

لمختلفة، فيما يتعلق بالعمل التنظيمي الثوري، في جوانبه ا
مما يفرض السعي لبلورة حياة تنظيمية ثورية، ودراسة 
الظروف، الطبقية والسياسية العربية، وموقع التنظيم فيها. 
إن ذلك يتطلب نقاش مسألة الحياة الداخلية، ومبدأها 

التجارب األساسي المركزية الديمقراطية، وخصوصاً أن كل 
ها أعطت للمركزية سبق األولوية ضمن ربط الماضية

الميكانيكي بالديمقراطية، وليس ضمن عالقتها الجدلية بها، 
وهذا ما يدفعنا إلى أن نعيد االعتبار للديمقراطية، ضمن 

 عالقتها الجدلية بالمركزية أساساً، وليس بمعزل عنها.
 

 التجربة الماركسية في مجال التنظيم -2
 )ضرورة دراستها(

وم، يمكن إن دراسة جدية لواقع األحزاب الشيوعية الي
ويسهم إسهاماً  أن يساعد على تحديد بعض نقاط الخلل،

رجدياً في إغناء ال ات التنظيمية فالتجربة تغني تصو 



 57 

رالنظرية، وهي أغنى من كل  اتنا، ولقد تأكدت صحة تصو 
تخذه إلمسار الذي حيث أن اذلك في تجارب هذه األحزاب، 

الحزب الشيوعي السوفيتي
(1)

ي ، والتطورات التي حدثت ف
الحزب الشيوعي الصيني، وما آلت إليه األحزاب الشيوعية 

راألوروبية، لم تكن في  ات أحد )أو جزء كبير من تصو 
خ )المنشفية( و )الشعبية( المعنيين على األقل(. وترسُّ 

كظاهرتين عالميتين بعد ثالثة أباع القرن من دحضهما، 
وبعد ستين عاماً من تأسيس األممية الثالثة وفق الخط 

من دحض وتصفية  للينيني، وما عناه ذلك في حينهاا
للجذور البرجوازية الصغيرة في الحركة العمالية العالمية 
)رغم بقاء آثارها، وبقاياها دون أن يكون لها تأثير كبير 

 على الحركة العمالية العالمية(، ربما فاق التوقع.
إنه لم يكن كذلك. إن لهذه … هل كان ذلك صدفة ؟

راً في المجتمع أوالً، وأقصد هنا وجود الظواهر جذو
ظهور  .الملكية الخاصة، ونزعة الملكية الخاصة بشكل عام

اإلمبريالية ومقدرة الرأسمالية على خلق أرستقراطية 
ع هذه األرستقراطية خالل السنين للطبقة العاملة، وتوسُّ 

الماضية، نتيجة مقدرة اإلمبريالية على الحفاظ على 
على تغيير أساليب النهب مع تنامي وجودها، ومقدرتها 

الحركات الثورية في المستعمرات، واتجاهها للهيمنة 
 ،االقتصادية، وإدرارها األرباح الهائلة من جراء ذلك

نتصر إإضافة إلى أن معظم هذه األحزاب، وخصوصاً من 
منها )االتحاد السوفييتي، الصين، فيتنام، كوريا، كوبا، .. 

                                                           
البد أن نشري هنا إىل ظاهرة النقد اليت بدأت يف احلزب الشيوعي السوفيايت منذ وفاة برجيينيف، واليت طالبت اجلمود  (7)

 والبريوقراطية وغياب االنتقاد )واليت أفضت إىل اهنيار االشرتاكية(.
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معظمها من الفالحين الساعين،  إلخ( قد نشأ في مجتمعات
ليس إللغاء الملكية الخاصة، بل الساعين لتكريسها، نتيجة 

حرمانهم الطويل منها
(9)

. وبالتالي فما دام ليس هناك طبقة 
لعاملة، قوية ومنظمة، أي طبقة  الجزء األساسي من  تشك 

المجتمع، وتمتلك قدراً من الوعي يؤهلها للعب دور ثوري، 
طبقية التي من المفترض أن يعتمد عليها فإن البنية ال

الحزب، سوف تكون، مناقضة ألهدافه في المدى البعيد 
)تحقيق االشتراكية( وإن اتفقت في المدى المنظور 

( هذا من وتحقيق المهمات الديمقراطية )الصراع الوطني
برز أفكاراً غريبة عن أفكار الطبقة جهة، كما أنها سوف ت  
ها الطبقي، وهي بكل تأكيد أفكار العاملة كانعكاس لواقع

برجوازية مهما تلونت، واستخدمت الماركسية، وهي من 
جهة ثالثة سوف تسعى للسيطرة على الحزب وتسييد 

 أفكارها فيه.
إن سرية العمل الثوري تضعف تأثير هذه القضايا، 
بسبب االنغماس في العمل السري، وبسبب أساليب العمل 

ي ذاتها التي تفرض الت د في العضوية، وفي شدُّ السر 
الممارسة. لكن انتقال األحزاب إلى العمل العلني، يزيد من 
تأثيرها، بسبب سهولة تأثر األحزاب بالبناء الفوقي 
)وخصوصاً في جانب األيديولوجيا(، كما بسبب التساهل 

برزه في العضوية وفي الممارسة، ألن "الكم" يغدو الذي ي  
لضمان  ،يس "الكيف"الهدف األساسي لهذه األحزاب ول

ةأو إلظهار ال تأييد جماهيري واسع . ولما كانت قو 
                                                           

الشرتاكية الدميقراطية يف الثورة الدمقراطية"، دار التقدم، موسكو. حيث يول ".. ألن الفالحني ال لينني، "خطتا ا (8)
املطلق على امللكية اخلاصة، بقدر ما يهتمون بانتزاع أراضي املالكني العقاريني اليت هي أحد  قضاءيهتمون اليوم بال

 .81األشكال الرئيسية هلذه امللكية" ص
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لت  األيديولوجيا السائدة،  منظومة متماسكة تستطيع  شك 
مهما  في األحزاب، خصوصاً وأن الملكية الخاصة التأثير

كانت محدودة، تغذي هذه األيديولوجيا، حتى بعد سقوط 
 يقي في الحزب. الطبقة الحاكمة، فإنها تغدو ذات تأثير حق

من حيث أنه  جذوراً في الفكر ثانياً  ةكما أن لهذه الظاهر
ةلم يصبح  مادية من خالل استيعاب قطاعات واسعة من  قو 

ةالجماهير له، حيث "تصبح النظرية  مادية متى آمنت  قو 
بها الجماهير"
(8)

ابه، وأهمها حداثة النظرية، ب. ولذلك أس
، ال تستطيعان ترسيخ حيث أن مائة أو مائتين من السنين

تقاليد جديدة ثابتة في المجتمع، وتصبح في عداد العرف، 
تقاليد ترسخت هي ال تستطيع أساساً القضاء على عادات و

وهي  .هي بمثابة العرف لدى الجماهيرخالل آالف السنين، 
عادات وأفكار القوى الحاكمة على مدار آالف السنين. وهذا 

بنية االجتماعية بين التقاليد يفترض احتدام الصراع داخل ال
ا القديمة األيديولوجي والتقاليد الحديثة القديمة

ولكن في ظل ميزان قوى يميل  .واأليديولوجيا الحديثة
لمصلحة التقاليد القديمة، واأليديولوجيا القديمة، رغم 
سقوط ركائزها االقتصادية واالجتماعية جزئياً، ورغم 

سقوط سلطتها السياسية كلياً 
(31)

إضافة إلى تأثير البنية  .
الطبقية آنفة البحث في استيعاب الجماهير لهذه األفكار، 
فإن وجود بنية طبقية فالحية غالبة )بنية طبقية برجوازية 
صغيرة عموماً(، ال تؤدي فقط إلى ضعف استيعاب الفكر 

خها في )النظرية( بل ومقاومته بالتقاليد القديمة لترسُّ 
                                                           

 –تأليف بوليتزر، بيس، كافني  –نقالً عن أصول الفلسفة املاركسية  –ة القانون عند هيجل ماركس : نقد فلسف (9)
 .375ص

 هذا يف اجملتمعات اليت انتصرت فيها األحزاب الشيوعية، فكيف يف البلدان اليت مل تنتصر فيها بعد ؟ (11)
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ؤدي إلى توليف أيديولوجية صفوف هذه الطبقة. مما ي
جديدة تحمل من سمات المفاهيم الفالحية الكثير، رغم أنها 

 تبقى في جوهرها، أيديولوجية اشتراكية.
ورغم اإلغناء الكبير للنظرية، من قبل ماركس وانجلز، 
ولينين وماوتسي تونغ.. إلخ، وكذلك الزخم الذي أضافته 

التجارب االشتراكية في عديد من البلدان
(33)

، فإنها ال زالت 
بحاجة لتجارب كبيرة ومنظرين عديدين، فهي بحاجة 

لخها ولإلغناء الدائم، ألن تبلور األفكار وترس   أجزاء  تحو 
منها إلى تقاليد تصبح جزءاً من وعي الجماهير، بحاجة 

لى األحزاب التي إرب الكبيرة، والمنظرين الكبار، وللتجا
لتصبح جزءاً  هيرفكار لدى الجماتستطيع ترسيخ هذه األ

ومنهجها، وليست غريبة عنها. وفي غياب من تفكيرها  
اختالالت في الحزب والمجتمع، ألن ذلك سوف تحدث 

ضمانة منع االختالل هي الوعي االجتماعي المنسجم مع 
 بنية طبقية متطورة.

ولهذه الظواهر جذورها في مجال التنظيم ثالثاً، حيث لم 
لى إعطاء الديمقراطية تكن البنية التنظيمة قادرة ع

نتاج ظروف هو مضمونها الحقيقي داخلياً، ولعل ذلك 
النضال الطويلة، التي تستلزم "سلطة اللجنة المركزية" في 
بعض األحيان، هذه "السلطة" التي تتعارض مع دور 
أعضاء الحزب ومساواتهم في الحقوق ضمن الهرمية 

 :فرز ظاهرتين مترابطتين أ ، األمر الذيالتنظيمية
األولى : ظهور فئات داخل الحزب وفي مختلف مراتبه، 
وخصوصاً في المراتب العليا )اللجنة المركزية والمكتب 

                                                           
 رغم أن هذه التجارب مل حتظ بالتقييم الالئق. (11)
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السياسي(، تعمل على تكريس هذه "السلطات" االستثنائية 
ألنها ترى أن من مصلحتها ذلك، سواء ألنها ترى أن هذه 

 لها مصالح، أو ألنها تحقِّقو متيازاتإطات" تعطيها "السل
أكثر تقدماً ترى أن ذلك يقيها من أي تطورات داخلية، 

خصوصاً مع تقدم الطبقة … وسياسياً، وتنظيمياً  نظرياً 
 سها في النضال، ومع تقدم الوعي عموماً.العاملة وتمرُّ 

الثانية: إن ظروف العمل السري، والسلطات االستثنائية 
أي للمراتب العليا، تخلق ظاهرتين سلبيتين  داخل التنظيم، 

وهما قلة حصانة  ،على صعيد الكوادر واألعضاء عموماً 
اهر الالحقة المرتبطة وهؤالء وعدم معرفتهم بمعالجة الظ

بسلطات المراتب العليا، خصوصاً وأن التثقيف والتعبئة 
الديمقراطية ال تأخذ حقها، وبالتالي ينقصهم الوعي 

اد من جهة، ويعت والتقاليد الديمقراطية السليمة الديمقراطي
بعضهم على هذه الظروف االستثنائية لتصبح جزءاً مكوناً 

الظواهر الالحقة تطوراً من وعيه وتقاليده، فيرى في 
والنظرية التنظيمية،  طبيعياً غير مخالف للخط التنظيمي

ر لتطو   ئاً هرتين تخلقان وضعاً تنظيمياً مهيوهاتين الظا
لطي، أو كما يسمى بيروقراطي. إن كل ذلك تسلُّ  البنية  يحو 

التنظيمية إلى بنية ضعيفة غير قادرة على مواجهة 
ادة الشخصية" وظواهر القمع المختلفة، بالفردية، و"ع

 التي تعني تصفية المعارضة. 
إن االختالالت وكل الظواهر التي عانت منها مختلف 
األحزاب الشيوعية، كانت نتاج البنية ذاتها، بنية المجتمع 

 م، وهي ذات جانبين:   واالقتصاد والوعي والتنظي
م ر المجتمع، وتقدُّ األول: موضوعي، يتعلق بدرجة تطو  

 بنيته االقتصادية واالجتماعية، وانعكاساتها األيديولوجية.
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الثاني : ذاتي، ويتعلق بالتنظيم من حيث إمكانيات 
متالكه قدراً كبيراً من الوعي، وما يتعلق منه "بمعرفة إ

ر االجتماعي، نين التطو  الحياة االجتماعية ومعرفة قوا
«ومعرفة قوانين نضال الطبقات

(32)
، أي "بمعرفة قوانين 

«الحركة، بمعرفة قوانين الثورة
(31)

تحديداً، ومن حيث  
 الحياة الداخلية، وما يحكمها من قوانين بشكل عام.

وإذا كان الشق األول مرتبطاً بقوانين التطور 
إن الشق الموضوعية، وإن كان للحزب دور مهم فيها، ف

الثاني مرتبط مباشرة بالقوى الثورية، بالطليعة، أي 
بالحزب، ولعل دراسة التجارب الثورية خالل السنين 

 الطويلة الماضية، تفيدنا بهذا الجانب بشكل مباشر.
 

جذور االختالالت -1
(31)

 
ال شك في أن االختالالت شملت قوى مختلفة، لهذا كان 

لذي أدى إلى ذلك، من الضروري محاولة تحديد الجذر ا
جعل تلك النتائج تبدو طبيعية، ونتاج الظرف  الذي

الموضوعي ذاته. هنا نحن نناقش الوقائع التي ظهرت، وال 
ندخل في االحتماالت الممكنة، أو التي كان من الممكن أن 

دتكون. فقد  ن كان إالتاريخ نتائج تجارب مختلفة، و حد 
لتي رافقته إيضاح الجذر يسهم في توضيح المشكالت ا

التي جعلت األمور تسير على ما سارت عليه. وإذا كان و

                                                           
 .7ص –وعي يف االحتاد السوفيايت، وضع هيئة من اللجنة املركزية تاريخ احلزب الشي (12)
. وأود اإلشارة هنا إىل أن االستشهاد بنصوص هنا يف الفقرات الالحقة ال 134ص –ستالني  –أسس اللينينية  (13)

 دد.يعين تبين كل أفكار الذين يتم االستشهاد بفقرات من كتبهم، بل يعين االتفاق مع ما ورد يف النص احمل
 كلقد أطلقنا على املشكالت اليت برزت تعبري االختالالت، ومل نطلق تعبري االحنراف، ألن االحنراف يعين أن هنا (13)

 د من عملية التطور.حتسياسة قومية، بينما الواقع يفرز اجتاهات خمتلفة، مرة صحيحة، أي ختدم أفق التطور، ومرة أخرى 
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الحزب، وحسب الدور الذي يقوم به، هو المعب ر عن 
الطليعة في المجتمع، وفي الطبقات، وبالتالي فهو يمتلك 

دسمات  عن وعي معي ن، فإن اندماجه  يعبِّرة، ومحد 
ل بالحركة الجماهيرية، وتحديداً بعد انتصاره، يجعله أق

لتأثيراً في هذه الحركة، بل أن  ةه إلى تحو  ة، حاكم قو 
ستالمه زمام الدولة )بما تعنيه من أجهزة إوبالتالي 

ومؤسسات(، يزيد من تأثير األيديولوجيا السائدة التي 
حاربها لسنوات، في بنيانه األيديولوجي. وهنا تبرز قضية 

كما  استالم السلطة وكأنها توليف أليديولوجيا "جديدة"، أو
يقول اسحق دوتشر فيما يتعلق بالتجربة الروسية، إن 
الماركسية "تمتص بعض عناصر التقاليد البيزنطية 
المتأصلة في روسيا، وبعض عناصر أسلوب الروم 

األرثوذوكس"
(31)

. على أن نضيف إن هذه العناصر هي 
التي كانت ال زالت متأصلة لدى الفالحين على وجه 

 الخصوص. 
لشكالية من نوع خاص، وهي وهنا نحن أما إ  تحو 

رالنظرية التي  عن القوى المعارضة، والمناضلة من  تعبِّ
عن مصالح دولة، أي إلى  تعبِّرأجل التغيير، إلى أيديولوجيا 

سائدة، ولعل هذا السبب هو الذي  –أيديولوجيا حاكمة 
جعلها تمتص بعض عناصر األيديولوجيا السائدة السابقة 

 لها.
نا هو محاولة تحديد جذر االختالالت في لكن ما يهمنا ه
 عدد من التجارب.

 

                                                           
 .283ص 1982، 2ية"، دار الطليعة )بريوت( طاسحق دريتشر "ستالني، سرية سياس (15)
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 التجربة الروسية :
للتجربة الروسية، أو بسبب التي رغم القيمة الكبيرة 

هذه القيمة الكبيرة، البد لنا من تحديد األسباب التي أدت 
إلى سيادة فئات اجتماعية، تغل ب مصالحها الخاصة على 

فئات التي ازداد دورها حين المصلحة العامة للدولة، هذه ال
هيمن ستالين على الحزب
(36)

ديكتاتوريته بدالً من  ، وأحل  
ديكتاتورية الحزب، حيث عمد إلى تصفية المعارضة
(31)

من  
الحزب ثم قمعها دموياً وإلى إنهاء الديمقراطية، والتطوير 
القسري للمجتمع، ثم إلى سياسة التعايش السلمي عالمياً 

1
 .

من وجود "التيارات" والمؤتمرات  لتحو  إن دراسة ال
والديمقراطية الذي كان سائداً في الحزب منذ تأسيسه إلى 

، إلى القمع وعبادة الفرد و"توجيهات الحزب"، 3824عام 
ثم إلى هيمنة فئة سعت للحصول على االمتيازات الخاصة 
بها، يقتضي تحديد العوامل االقتصادية االجتماعية أوالً، 

تنظيمية في إطارها الصحيح، لكي تتسنى لوضع األسباب ال
 معالجتها.

                                                           
 لكن البد من الوضيح، ولكي توضع األمور يف سياقها، ما يلي :  .وهذه هي الظاهرة الستالينية كما أطلق عليها (16)

حنن هنا نركز النقد على اجلانب التنظيمي، أي على املبادئ التنظيمية اليت أفرزهتا هذه الظاهرة، ألنه جرى نقلها  -1
دراسة التجربة، ودون حتديد الفروق بني الظروف املختلفة واملراحل املختلفة )ظروف روسيا، وظروف الوطن دون 

 العريب، ومرحلة قيادة جهاز الدولة والسيطرة على السلطة، ومرحلة العمل السري(.
، وعلينا أن ننظر إليها وكما أشرنا سابقاً أهنا كانت نتاجاً طبيعياً لظروف معينة، لظروف اقتصادية اجتماعية معينة -2

 من هذه الزاوية، لكي ال نغرق يف النقاش النظري اخلالص.
 كما ال جيوز أن ننسى أهنا حققت هنضة اقتصادية هائلة.  -3

 )دون تاريخ(. 1هبذا اخلصوص انظر جان النشتني"تاريخ الظاهرة الستالينية" دار ابن رشد )بريوت( ط (17)
 انب، أملتها الظروف املوضوعية من جهة أخرى.رغم أن هذه القضايا أفادت يف جو  1
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فهم البنية االقتصادية االجتماعية  إلىإذن نحن نسعى 
التي أنتجت تلك المبادئ التنظيمية )رغم أنها أنتجت بنية 
أيديولوجية كاملة أساساً(. ولهذا الفهم قيمة عامة، يسهم 
، وعيها في إعادة تحديد دور األيديولوجيا الثورية من جهة

ودور الحزب من جهة ثانية، في عملية التطوير الثوري 
في المجتمع، وبهذا يمكننا االستفادة من التجارب األخرى، 
من أجل إعطاء قيمة لدور العامل اإلداري )الحزب(، تجعله 

 يتجاوز إشكاالت يمكن تجاوزها.
في داخلها عن ثورتين،  تعبِّركانت ثورة أكتوبر، 
ان لكال الثورتين أهدافها. ولقد ديمقراطية واشتراكية، وك

ثورة الفالحين هي كانت الثورة الديمقراطية في جوهرها، 
وتوزيع األرض  المالك العقاريينالساعين إلى تصفية طبقة 

فيما بينهم، أي أنها كانت ثورة الكتساب الملكية
(38)

بينما  
كانت الثورة االشتراكية هي ثورة العمال الساعين إلى 

وكان وضع الطبقة العاملة سيئاً من حيث  تحطيم الملكية،
 3312عددها، فاإلحصائيات تشير إلى أن عدد األجراء كان 

، وعدد العمال الذين يعملون في 3831مليون عام 
مليون 219الصناعة الثقيلة 

2
. يشير اسحق دويتشر إلى 
هذا التناقض بوضوح حيث يؤكد: "بيد أن بطرسبورغ 

اعية المبعثرة قد كانت وموسكو وقبضة من المراكز الصن
ضيقة جداً من أجل مثل هذا المشروع الواسع جداً )الثورة 

. كان الشعب في الريف الروسي الشاسع جائعاً (االشتراكية
إلى الملكية في حين كان عمال العاصمتين يناضلون من 

                                                           
 (ص.1ولقد حتدث لينني عن ذلك صراحة، انظر اهلامش رقم ) (19)
، وهي نقالً عن "ماركسية تروتسكي" أوردها أرنست 1956صولومون شفارتز "العمال يف التحاد السوفيايت" باريس  2

 .79ماندل يف الرد على ن. كراسو، ص
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أجل القضاء على الملكية، لقد كانت الثورة االشتراكية في 
جوازية"تناقض كامن مع الثورة البر

(21)
. 

 – 3839وما زاد المشكلة تعقيداً أن الحرب األهلية )
ها. حيث لم يعد تقد أنهكت قوى هذه الطبقة وفتت   .(3823

هناك طبقة عاملة تقريباً، فلقد أفنت الحرب جزءاً كبيراً 
منها، وادى تدمير المصانع أيام الحرب إلى رحيل قسم 

ناك طبقة عاملة كبير منها إلى الريف، وبالتالي لم تعد ه
قوية وكبيرة. وفيما بعد، عمل ستالين على تطوير الصناعة 
والزراعة بشكل سريع، مما فرض "إجبار" الفالحين على 

لال إلى طبقة عاملة، ولكنها ظلت تعاني من ارتباطها  تحو 
 بالريف لفترات طويلة، وإلى ضعف تماسكها ووعيها. 

مصالح  أدى هذا الوضع إلى ظهور فئة من الحزب ذات
: "في د دويتشركخاصة، أطلق عليها "البيروقراطية". يؤ

هذا الوضع )حيث كانت الثورة البرجوازية رغماً عن 
تت جذورها في األرياف، لم المحاكم العمومية، تحيا وقد ثب  

تكن الثورة االشتراكية سوى شبح يستند إلى فراغ( يجب 
ذي أن نبحث عن أصول ما سمي باالنحطاط البيروقراطي ال

أصاب النظام الجديد ففي غياب هذه الطبقة العاملة، كانت 
)ديكتاتورية البروليتاريا(، و)الديمقراطية بواسطة 

ة( و)رقابة العمال على الصناعة( أقرب السوفييتيالمجالس 
ن الديمقراطية إي. إلى الشعارات منها إلى الواقع الحس  

ترض ة كما عرفها لينين وتروتسكي وبوخارين تفالسوفييتي
وجود طبقة عاملة ديناميكية ويقظة، ال تعارض النظام 
القديم فحسب، بل تعارض أيضاً كل بيروقراطية جديدة 

                                                           
 .34ص –دار دمشق )دمشق( يت مل تتم" ترمجة فؤاد أيوب دويتشر "الثورة ال (21)
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ستعمال السلطة أو تغتصبها. ولما كانت إيمكن أن تسيء 
وا الطبقة العاملة قد اختفت حكمياً، فقد قرر البالشفة أن يحل  

مجرى مكانها، أن يكونوا وكالء لها حتى تستأنف الحياة 
لأكثر طبيعية و طبقة عاملة جديدة وتتطور وفي  تشك 
يمارسوا )ديكتاتورية  قد رأوا من واجبهم أنانتظار ذلك، ف

وكان … سم بروليتاريا ال وجود لها عملياً إروليتاريا( بالب
من نتيجة ذلك الدكتاتورية البيروقراطية، والسلطة التي ال 

رقب عليها، والفساد بواسطة السلطة"
(22)

. 
 ويضيف دويتشر :
حتفظ بسلطانه المطلق حتى بعدما إ"بيد أن ستالين 

ل احت تتكاثر بنسق ت الطبقة العاملة من جديد، ورتشك 
ستخدم جميع األحابيل، وكل طرائق العنف إمتسارع، بل لقد 

سترجاع حقوقهم إته من ليمنع العمال والشعب الروسي برم  
«وميراثهم الثوري

(21)
. 

للقد و فئة إلى فئة محافظة تخشى االندفاع ت هذه التحو 
الثوري، داخلياً وعالمياً 
(24)

ةوتسعى لتكريس مواقعها ب    قو 
 السلطة.

ماذا يعني ذلك ؟ إنه يعني أن الطبقة العاملة، قائدة 
لال ذري، قد االشتراكي وصاحبة الوعي الثوري الج تحو 

الذين كانوا يطمحون إلى  غرقت في بحر من الفالحين
 صة، والذين كانوا ذو "وعي" محافظ، مستمد  الملكية الخا

من "التقاليد البيزنطية"، من البنية األيديولوجية للدين 
المسيحي في صيغة "الروم األرثوذكسي". وفي إطار هذا 

                                                           
 . 41ص –نفس املصدر  (22)
 .44ص -نفس املصدر  (23)
 .55ص –ماركسية تروسكي، مقال مندل  (24)
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"الوعي المحافظ" يلتغي دور الحزب الحديث، وكذلك 
النظام الديمقراطي، وتتكرس سلطة فرد، فهذه هي الصيغة 

المفاهيم، ومن هنا نجد أن الفالحين هم  "التنظيمية" لتلك
موها.  الذين دافعوا عن هذه الصيغة، ودع 

من هنا نلحظ االنتقال من صيغة "الحزب اللينيني"، إلى 
 صيغة "الحزب الستاليني"، من الوعي العلمي الثوري

ومن الرؤية المادية  النابع من المنهج المادي الجدلي
اندماج هذه بالمفاهيم  التاريخية، إلى "الوعي" النابع من

 الفالحية، ذات المسحة الدينية، والرؤية الالهوتية.
لولقد  االستثنائية إلى خط دائم، وحلت ت السلطات تحو 

كتاتورية الطبقة، ودكتاتورية د كتاتورية الحزب، محل  د
وإذا كان إحالل  .محل ديكتاتورية اللجنة المركزية الفرد

أمراً  قة العاملةالحزب في ظل غياب الطبدكتاتورية 
ن التطورات الالحقة أبرزت االتجاه لتصفية إمنطقياً، ف

ف، يالمعارضة )تصفية تروتسكي، زنوفيف، كامين
در(. "ففي البداية، ابوخارين، ثم االعدامات في صفوف الك

كان الحزب الوحيد يترك بعد، بعض حرية التعبير وشيئاً 
ألقل. وفيما من المبادرة السياسية ألعضائه الخاصين على ا

سحبت األوليغارشية الحاكمة هذه الحريات حتى من  عدب
أعضاء الحزب أنفسهم"
(21)

. وقادت في النهاية إلى هيمنة 
منها أضعاف ستالين. ومن بعده الترويكا التي كان الهدف 

سلطة الفرد، وإظهار الحزب بمظهر مختلف عنه زمن 
ستالين، رغم بقاء هيمنتها
(26)

. 
                                                           

 .45ص –نفس املصدر  –دويتشر  (25)
لكنه رباتشيف.وهذا ما حتاول القيادة اجلديدة معاجلته كما ظهر من توجهات يوري اندروبوف، مث ميخائيل غو  (26)

  أفضى إىل االهنيار.
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 :التجربة الصينية 
لوالحزب الشيوعي في الصين  بعد وفاة ماوتسي  تحو 

ها الحزب عليستقر إتونغ إلى مواقع مشابهة لتلك التي 
الشيوعي في االتحاد السوفييتي رغم اختالف الجذور، أي 

لروسي والصيني إلى حد ما. فلقد  ينالطبقات في المجتمع
هيمنت فئة كانت الثورة الثقافية قد أودت بعناصرها 

في الحزب كما اسماها ل خطاً برجوازياً مثِّ ن، وت  الرئيسيي
وقاد ذلك إلى تغيير في الخط األساسي له،  .ماوتسي تونغ

لف من الصراع ضد "التحريفية" كما أطلق على الخط  تحو 
، إلى "الوقوع فيها"، رغم الشعارات الرنانة السوفييتي

دها قادة الصين الجدد حول محاربة التي ما زال يرد  
ة، حيث أصبح خط "التعايش السلمي" خطاً التحريفي

تخذ شكالً أكثر ردائة، إرئيسياً للحزب والدولة، وإن 
 تشاراً كبيراً وانتشر القمع بحق المعارضة في الحزب ان

د ت كل المظاهر الديمقراطية الحزبية وعلى صعييفِّ وص  
وحوربت كل األفكار  .الدولة، ومنها الثورة الثقافية

يادة، أي فرضت "بيروقراطية" على المخالفة ألفكار الق
الحزب والدولة، بعد ما كان حق النقد واالعتراض وإبداء 
الرأي ليس في الحزب فقط، بل وفي كل المجتمع أيضاً، 

 حقاً مقدساً.
لم تشمل األشخاص فقط، بل  رات في الصينإن التغيُّ 

من االنتقال وجرى  بشكل أساسي كل النهج الماضي شملت
ريفية" إلى الوقوع فيها، ومن سيطرة الصراع ضد "التح

الخط الثوري إلى سيطرة فئة ذات امتيازات، ومن الثورة 
الثقافية إلى تصفيتها واقتالع جذورها، وإعادة من سقط 
من الكوادر والقيادات إلى سدة السلطة، ومن الدمج بين 
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خبرة وحنكة الشيوخ، واندفاع وحماس الشباب، إلى 
خبراتهم التاريخية" وسحق "السقوط في براثن الشيوخ و

رت ال شك واسعة، وإذا كانت جذورها نها تغيُّ إالشباب. 
)التغيرات( تكمن في المجتمع، فإن البنية الحزبية بغير شك 

قد لعبت دوراً فيها
(21)

. 
 جدت كل هذه االختالالت ؟وفما هي الظروف التي أ

لصين لم تكن قد دخلت المرحلة الرأسمالية بعد، حين ا
كما وصفها حزب الشيوعي العمل. لقد كانت، باشر ال

ه مستعمر، وهي به إقطاعي وشبماوتسي تونغ مجتمعاً ش
لم تكن قد وصلت إلى ما آل إليه التطور في روسيا،  لذلك

لقد كانت مجتمعاً فالحياً بالكامل، حيث يشكل الفالحون 
أما الصناعة والعمال، فقد  .الغالبية الساحقة من الشعب

 الصناعات، ولكنها كانت ضعيفة بعضكانت هناك 
وهامشية. أما العمال فقد  كانوا قليلي العدد. ولقد اندحرت 
الصناعة وتراجع عدد العمال، بعد المذابح التي ارتكبها 
الكومنتانج بحقهم بعد انتفاضات العمال في شنغهاي، ومدن 

اليابانية، التي أدت إلى أن  –أخرى، وبعد الحرب الروسية 
وهي  ،الصناعات من منشوريا كتعويض حربينقل القيصر 

وكان تطور  الصناعية الوحيدة في الصين آنذاكالمنطقة 
الصين االقتصادي متوقفاً عليها
(29)

. فكان للفالحين دور 
ب والثورة عموماً. وبالتالي فقد كانت زساسي في الحأ

الثورة الصينية "تحمل في أحشائها، بصورة طبيعية، نفس 
زت الثورة الروسية، التناقض بين ي مي  تلك التناقضات الت

                                                           
 والبد أن نشري هنا إىل حماوالت القيادة الصينية احلالية معاجلة االشكاالت. (27)
 .113ص –نفس املصدر  –دويتشر  (28)
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أغراضها البرجوازية، وأغراضها االشتراكية، والتناقض 
ف البالد حيث باشرت أيضاً بين رسالتها االشتراكية وتخل  

بناء االشتراكية"
(28)

 وحين حاول الحزب تطوير المجتمع .
فقد أولى الريف األهمية األولى، كما حاول بناء الصناعة 

 السوفيات. معتمداً على
إن نمو الحزب الشيوعي لم يكن بين الطبقة العاملة، لقد 

، حيث 3829-21حاول ذلك في بداية تأسيسه، إلى عام 
االنتقال …( ايفرضت عليه مذابح العمال في المدن )شنغه

عتمد كلياً على الفالحين في تأسيس إإلى الريف. وبذلك 
الطبقة  جه الحزب إلىت  إ والجيش. وبعد االنتصار الحزب

العاملة الوليدة وقليلة العدد في المجتمع، لتخرج منها 
المعارضة اليسارية، وتعتمد عليها "عصابة األربع" في 
صراعها ضد الفئة المسيطرة، إن هذا الوضع قد فرض 
على الحزب منذ البداية أن يكون حزباً لطبقة غير موجود، 

 ومعتمداً على أخرى تتناقض مع توجهاته المستقبيلة.
 د دويتشر :كيؤ

شتراكية، فقد أخذوا على إ"وحين باشر الماويون ثورة 
فل البالشفة به إال عاتقهم منذ الوهلة األولى دوراً لم يتك  

، إال وهو دور وكالء 3831بعد سنوات عديدة من أكتوبر 
وأبطال طبقة عاملة ال وجود لها عملياً. وبقدر ما كان 

حين، فإنهم لم يكونوا عون بتأييد طبقة الفالالماويون يتمت  
نخبة ثورية منعزلة ومبتورة عن أية طبقة اجتماعية"
(11)

. 

                                                           
 .114ص –نفس املصدر  –دويتشر  (29)
 .112ص -نفس املصدر   (31)
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وهذا ما جعل الصراع بين الثورة البرجوازية والثورة 
االشتراكية أكبر مما كان في روسيا، "ألن العنصر 

لالبرجوازي الذي تمثله طبقة الفالحين التي  بعد أربعة  تشك 
سمالية في المدن التي ال أخماس األمة، والبرجوازية الرأ

يبرح الباقون منها كثيرين وأقوياء"
(13)

، كان أقوى منه في 
 روسيا.

حاول الحزب الشيوعي حل هذا اإلشكال )االعتماد على 
طبقة فالحية، وعدم وجود الطبقة العاملة( بالتركيز على 
التكوين النظري لكافة األعضاء، والكوادر والقيادات أوالً، 

 اوتسي تونغ مراراً :وهذا ما أكده م
"يجب أن يكون هناك حزب ثوري ما دمنا نريد الثورة. 

س وفق النظرية وبدون حزب ثوري، حزب مؤس  
الماركسية اللينينية الثورية وطبق األسلوب الماركسي 
اللينيني الثوري، تستحيل قيادة الطبقة العاملة والجماهير 
ى العريضة من الشعب والسير بها إلى االنتصارات عل

"اإلمبريالية وعمالئها
(12)

. 
 وكذلك : 

"يجب أن نتضلع من النظريات الماركسية وان نستطيع 
تطبيقها عملياً، فالهدف الوحيد من التضلع هو التطبيق. 
فإذا استطاع المرء أن يستخدم وجهات النظر الماركسية 

ستحق إمسألتين فقد اللينينية في تفسير مسالة واقعية أو 
نقول في هذه الحال أنه قد حقق بعض  الثناء، ويمكن أن

                                                           
 .122ص –دويتشر  (31)
 . 1ص –تونغ  مقتطفات من أقوال الرئيس ماوتسي (32)
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 م  النجاحات، وكلما استطاع المرء أن يفسر أشياء أكثر وأع
وكان تفسيره أكثر عمقاً كان نجاحه أعظم"
(11)

. 
 قعتمد أسلوباً جديداً، كان في السابإوفيما بعد االنتصار 

عتمد النقد الواسع والعلني لكل إيوليه اهتماماً قليالً. حيث 
رات الحزب من قبل أعضاء الحزب ومن قيادات وكاد

لثورة با 3816الجماهير الشعبية، وهو ما سمي بعد عام 
محاربة "الخط البرجوازي" في  الثقافية، وكان الهدف منها

ومحاربة مظاهره ورجاله ،طلق عليهالحزب كما أ  
(14)

. 
ورغم ذلك فقد انتصرت الفئة التي أسقطتها الثورة 

 ،خط البرجوازي في الحزبالثقافية، والتي أسميت بال
ن إصفت المعارضة "عصابة األربعة".. وفرضت سلطتها و

المشكلة على صعيد التنظيم تبقى قائمة، رغم اإلضافات 
 التي أدخلها ماوتسي تونغ والمتمثلة بثالث :

التركيز على الوعي في الحزب، ثم في  -3
 المجتمع، وإيالؤه اهتماماً كبيراً.

تجاه لدفع إه من لتالثورة الثقافية وما مث   -2
الجماهير لكي تأخذ دورها الثوري، بتوجيه من أكثر فئاتها 
طليعية ووعياً، لتكتسب وعياً جديداً وتسهم في تصفية 

 "الخط البرجوازي" في الحزب والدولة.
محاولة إعطاء القوى الصاعدة دوراً مهماً  -1

والممثلة بالقوى الشابة، والحد من دور القيادات القديمة 
 التجاههم المحافظ. "الشيوخ"

                                                           
 .227 – 226ص –نفس املصدر  (33)
 . 1971نيسان  1جان دوبيه "تاريخ الثورة الثقافية الربوليتارية يف الصني" دار الطليعة )بريوت( ط (34)
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حإن ما  حه تجارب روسيا والصين، توضِّ أن  يوضِّ
ختالل البنية االقتصادية االجتماعية، لمصلحة ريف إ

متخلف، وطبقة عاملة محدودة العدد، وبسيطة الوعي، كان 
يؤدي إلى اختالل في بنية التنظيم ذاته، فإذا كان العمل 

ي يفرض اختيار الفئات الطليعية من الع والفالحين مال السر 
ةلتصبح  الفقراء، وتنظيم فاعليتهم القيادة لحركة  قو 
م لنشاطها، وبالتالي ليتبلور الطبقات المضطهدة، والمنظِّ 

الطبقات، فإن الوصول  عن مصلحة هذه يعبِّرحزب حقيقي، 
يؤسس ازدواجية فيها، حيث يصبح الحزب  إلى السلطة

اسطة العالقة واسطة العالقة مع الجماهير، وتبقى الدولة و
طية تتبلور في أحد هذين أيضاً. مما يجعل أية نزعة تسل  

ة"الجهازين"، تنتصر من خالل اعتمادها على  الفئات  قو 
األكثر تخلفاً، من الفالحين تحديداً، من أجل إعادة صياغة 
بنية الحزب و"دمجها" في جهاز الدولة الذي يحوي كل 

 مات المرحلة السابقة لالنتصار.س

 الرأسمالية و"الشيوعية األوروبية" :الدول 
ال شك أن طبيعة المشكلة في الدول الرأسمالية مختلفة، 

ن األحزاب أيضاً أل ختالف الظروف، ولكنإنتيجة 
الماركسية لم تصل إلى السلطة في أي من هذه الدول، وإن 
شارك بعضها في الحكم لفترات محدودة. رغم ذلك فقد 

الل السنين الماضية، كانت ختالالت خإشهدت هذه األحزاب 
نعكست في مجال إظاهرها سياسية أوالً ما لبثت أن م

في بعضها،  ولقد وضح هذا االنعكاس بشكل جلي التنظيم،
ضح تماماً في بعضها اآلخر، ولقد برز اكثر ما برز ولم يت  

في الحزب الشيوعي اإلسباني، حيث عمد إلى حل 
قرب إلى أ هو مالمنظمات الحزبية، وتكوين شكل من التنظي
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تنظيم المناشفة واألممية الثانية، يقوم على األسس التالية 
: 

 الحزب ال يقوم على نظام الخاليا. –أ
تشكيل لجان في األحياء، مهمتها متابعة األعضاء  -ب
 فيها.
جتماعات دورية منتظمة، وليس شرطاً إليست هناك  -ج

 على األعضاء حضورها.
ل نفس -د ومن حقه أن ه عضواً، يحق ألي  كان أن يسج 

 ال يلتزم بأي نشاط، أو اجتماع.
ل  انطالقاً من أن للحزب دور جديد ولقد إنبنى هذا التحو 

ضمن الظروف الجديدة، التي يعيشها المجتمع الرأسمالي، 
صحيح مفاهيم معينة تو"ويتطلب مثل ذلك الدور في الواقع 

ات رتقليدية حول دور الحزب، وهو تصحيح له عالقة بالتغي  
البنيوية الحاصلة في المجتمع مع تطور القوى المنتجة، 
ومع العالقات المتبادلة الممكنة للقوى لصالح االشتراكية.. 

وباختصار مع الحقائق الجديدة"
(11)

نعكس ذلك على إكما . 
 مجمل دور الحزب وانتمائه الطبقي.

هذا ما لها. ممث   فالحزب ليس طليعة الطبقة العاملة و
 و أيضاً :يؤكده كاريلل

"فالحزب الشيوعي هو دائماً حزب الطليعة بقدر ما 
عتبر د حقيقة موقفاً ماركسياً خالقاً. ولكنه لم يعد ي  يجسِّ 

الممثل الوحيد الفريد للطبقة العاملة والكادحين وقوى 
الثقافة"
(16)

. 

                                                           
 .148 – 147ص –ترمجة د. سعاد حممد خضر  –سانتياغو كاريللو  –األوروشيوعية والدولة  (35)
 .145ص –نفس املصدر  (36)
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ركما تبنى الحزب  اً يقوم على أساس إمكانية  تصو 
خل الحزب، حيث تعايش مدارس ونظريات مختلفة في دا

 يقول كاريللو :
"وهو يتعرف )الحزب( كذلك أنه يمكن أن تتعايش في 

ه مختلف المدارس على صعيد النظرية، والثقافة والفن، ظل  
كما على صعيد البحث العلمي في مختلف العلوم بما فيها 

العلوم اإلنسانية
(11)

. 
وتعميمه، فهو يشمل  وأقر مسألة توسيع االنتماء الطبقي

قة العاملة والكادحين وقوى الثقافة، وهو يدعو الطب
لسيادتها في المجتمع أيضاً 
(19)

. 
رغم أن كاريللو يؤكد على وحدة العمل واالنضباط، 
"وعلى أن التنظيم عامل أساسي لفعالية العمل السياسي، 
ي وعلى أن وحدة العمل والضبط هي أسلحة ال يمكن التخل  

ة في الحزب القرارات خذ المنظمات القياديعنها عندما تت  
في المؤتمرات أو في الفترات ما بين المؤتمرات"
(18)

. 
ذلك لدليل على مدى التراجع الذي أصاب الحزب  نإ

اإلسباني، رغم أن األحزاب األوروبية األخرى، ليست بعيدة 
عن هذه التراجعات، اآلخذة في التبلور ضمن إطار 

ساساً، "الشيوعية األوروبية"، وهي تراجعات سياسية أ
يض من تعكس نفسها في مجال التنظيم، وتقوم على النق

فإذا كانت تعلن ذلك سياسياً  .اللينينية، وخطها التنظيمي
وأيديولوجياً، فإن الحزب اإلسباني، لخير دليل على ذلك 

                                                           
 .147 –املصدر  نفس (37)
 .148ص  –نفس املصدر  (38)
 .146ص –نفس املصدر  (39)
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ل ل ذلك خلالً فقط، بل يشك  ال يشك  و .على صعيد التنظيم
 تغييراً في البنية والنهج، وأسبابه التالي: 

عد بتماسك البنية الرأسمالية )إلى حد معين(  -3
. 828األزمة الخطيرة عام  التي تلت اإلصالحات الكبيرة

هذا التماسك أضفى ثقة أكبر على المؤسسات والهياكل 
اإلمبريالية، رغم بقاء األزمات مبدأ أساسياً في النظام 

 الرأسمالي، ورغم استمرار صيرورتها في االنهيار.
ك الثقة أتاحت لإلمبريالية، وهذا التماسك وتل -2

لاستقطاب فئات أوسع من الطبقة العاملة، ل ها إلى تحو 
( والتي ارستقراطية متبرجزة، تعمل لحسابها )اإلمبريالية

بين الطبقة العاملة « المساومة التاريخية»إكتملت بتحقيق 
ستغالل الواسع . وما ساعد على ذلك هو اإلوالبرجوازية.

قة مع البلدان المتخلفة، رغم تحرر الذي ال زال يحكم العال
 شعوب كثيرة منها.

مقدرة اإلمبريالية على تلبية مطالب الطبقة العاملة  -1
المطلبية، وبعض المطالب االجتماعية )الضمان الصحي..( 

ولقد أتاح ذلك  .م بالسلطة السياسيةمع قدرتها على التحك  
قنع بتعاد فئات من الطبقة العاملة عن النضال السياسي، وأإ

فئات أخرى بإمكانية تحقيق ما تريد عن طريق الضغط على 
ى مواقع اإلصالحية في الطبقة  الرأسمال، وهذا ما قو 

 العاملة.  
الذي آلت إليه هذه  ال تفسر تماماً المآل لكن هذه األسباب

ية األحزاب، فال شك أنها أسباب تتعلق بتغير البنية الطبق
ع الفئات المستفيدة من تساإللبلدان الرأسمالية، ولمصلحة 

النظام الرأسمالي، ومن سيطرته العالمية على وجه 
الخصوص. لكن لماذا لم تستطع هذه األحزاب المحافظة 
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"  ؟على دورها الثوري ؟ لماذا تشربت باالتجاه اإلصالحي
أن هذه الظروف هو أما في مجال التنظيم فما يمكن قوله 
 ة للتجربة الروسيةجعلتها أشد التزاماً بالمبادئ التنظيمي

، لهذا وجدناها تتخلى عن تراث ثوري )التنظيم الستاليني(
كبير في النشاط الديمقراطي، وتعتنق مبادئ منافية، حتى 
لطبيعة المفاهيم السائدة في هذه الدول. ويمكن القول، أنها 

عادلة التي سادت في روسيا والصين، حيث ألبست مقلبت ال
 ري.عقالً فالحياً لجسم بروليتا

  

 الظواهر التي برزت -4
إذا كانت هيمنة فئة في الحزب هي السمة االقتصادية 
االجتماعية لالختالالت التي عاشتها هذه األحزاب خالل 
العقود الماضية، فإن تعبيراتها التنظيمية كثيرة ومهمة. 
فالواقع االقتصادي االجتماعي أبرز عقبات مهمة كان على 

ضعف الطبقة العاملة، وهي  فلقد أبرز أوالً، .الحزب حلها
الطبقة التي وقع عبئ النضال عليها خالل المائة سنة 
الماضية، في جزء أساسي من العالم هو الجزء المتأخر، 
كما أن الجزء اآلخر من العالم، الجزء الرأسمالي، عانى 

لظاهرة مناقضة، هي  أقسام من الطبقة العاملة )التي  تحو 
لكانت  ةال تشك  في المجتمع، بالمعنى  األساسية قو 

أتباع وسماسرة  للرأسمالية، االقتصادي االجتماعي( إلى 
ز األرضية التي اهتزإرستقراطية. وقد ساهم ذلك في أإلى 

ففي الغرب متخمة وفي الشرق  .يعتمد عليها الحزب
ضعيفة. كما أبرز ثانياً ضعف وعي ومقدرة لديها، نتيجة 

ريف، وبكل ها بالعوامل عدة، أهمها حداثتها، وارتباطات
لها، ولضعف يديولوجيا( التي يمث  العادات والتقاليد )األ
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تجربتها المطلبية والسياسية، فيما يخص البلدان المتأخرة، 
والميوعة التي أوجدتها الظروف الطبقية الجديدة في 

 البلدان الرأسمالية.
هذه العقبات معقداً غاية التعقيد، فالضعف  ولقد كان حل  

ر صناعي فة كان بحاجة إلى تطو  لبلدان المتخل  العددي في ا
كبير، وهذا ما كانت الفئات الحاكمة، شبه اإلقطاعية 

تها للسوق اإلمبريالي، يعبزة عنه، لتوالكمبرودورية عاج
هذا السوق الذي لم يعد يسمح بتقدم صناعي خارج الدول 

سيطرتها. والمقدمة، لضمان هيمنة الرأسمالية الصناعية 
بقة العاملة األوروبية كان بحاجة إلى هزة تخمة" الط"و

من  ر في موازين القوى العالمية، بما يحد  عالمية تغي  
ه الرأسمالية تحقِّقالتراكم الهائل لرأس المال، الذي كانت 

. وضعف الوعي والخبرة عبر هيمنتها العالمية المتقدمة
والتطور الصناعي  ،كان مرتبطاً بالتطور العام في المجتمع

أساسي، وما يعكسه على صعيد البنية األيديولوجية، بشكل 
مستحيل في ظل سيطرة الفئات شبه اإلقطاعية  ووه

 والكمبرادورية.
يالء إهي التي قادت لينين إلى  إن الدائرة المغلقة هذه

ة روثالحين في الثورة، وطرح شعار الأهمية لدور الف
ى كما أنها قادت ماوتسي تونغ لالعتماد عل .الديمقراطية

وكذلك في فييتنام  ،الفالحين في الثورة الديمقراطية الشعبية
 وكوريا.

لكنها هي نفسها المسببات التي قادت إلى اختالالت 
 الحقة. أليس االعتماد على الفالحين في البلدان المتأخرة

يمثلونه من تطلع نحو الملكية الخاصة، وما يحملونه  بما
د التي أفرزها من تقاليد ومفاهيم هي مفاهيم والتقالي
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ف من جهة، والتي أرستها المجتمع الزراعي المتخل  
الطبقات الحاكمة عبر آالف العصور من جهة أخرى، هو 
الذي أبرز فئة سيطرت على الحزب وحصلت على امتيازات 

 السلطة ؟
غير شاملة، الماركسية لقد زاد في التعقيد كون النظرية 

نها أساساً ترتبط حلوالً لكل المشاكل المستجدة، أل ولم تعط
دبالوضع ال دي اً وليست الهوت محد  ث في دما يجب أن يح حد 
 المستقبل.

وكان كل ذلك يبرز عدداً من التناقضات األساسية، التي 
 عبِّرت  برز عدداً من الظواهر التي من التقدم، وت   كانت تحد  
 التي تعيشها هذه األحزاب. اإلشكاالتعن عمق 

 لتالي :وكان التناقض يتمثل في ا
ية في إنجاز نأوالً : التناقض بين الفكر والطبقات المع

رالثورة. فالفكر مادي، و عن أرقى مراحل التقدم  يعبِّ
لالفلسفي، والمرتبط أساساً بتبلور الطبقة العاملة و ها تحو 

ةإلى  والطبقات هي التي ينتجها  .أساسية في المجتمع قو 
رغم سيرها في مجتمع لم يدخل المرحلة الرأسمالية بعد، 

طريق االندماج، ولذلك كانت الطبقة العاملة هناك قليلة 
العدد، محدودة الوعي، وظلت ضمن شبكة العالقات ما قبل 

انوا يعيشون في ن الذين كوالرأسمالية. وهناك الفالح
ويسعون إلى امتالك األرض. وهناك  مجتمع شبه إقطاعي

حها، من جهة ثالثة البرجوازية الصغيرة بمختلف شرائ
ر عن والساعية إلى تحقيق ذاتها، بتطورها الفردي، والمعبِّ 

مطامحها، القائمة على أساس الملكية الخاصة وعلى 
مراكمة الثروة. والثورة تصنعها هذه الطبقات، ويقودها 
الفكر المادي من خالل قيادة الحزب الشيوعي لها. ولقد 
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وفي  كان التناقض يزيد من االشكاالت بين القوى الثورية،
 داخل الحزب أيضاً.

: التناقض بين التقدم والتخلف، بين السعي لتحقيق ثانياً 
االشتراكية والسعي لتحسين وضع الطبقات ضمن العالقات 
الرأسمالية، بين إلغاء الملكية الخاصة، وبين إعادة 

 اقتسامها.
 

د النظري، ثالثاً : التناقض بين الجمود النظري، والتجدُّ 
يل ورفض التجديد وبين دراسة الظروف بين التمسك بما ق

عن فصل بين النظرية  يعبِّروكان هذا التناقض  .المعينة
والممارسة، بين النظرية والواقع الموضوعي، فالواقع 

يظهر ويتجدد دائماً أما النظرية فجامدة، وكان هذا التناقض 
تناقضاً آخر بين ما هو صحيح، أو ما يبدو أنه صحيح في 

ز على ضوء التطورات الالحقة من عدم مرحلة، وما يبر
صحته. فيصبح الحكم مطلقاً وتسقط نسبية األفكار 

 والمفاهيم.
 ولذلك برزت ظواهر عديدة على صعيد التنظيم أهمها :

ف الوعي نتيجة للجمود الذي أصاب هذه تخلُّ   -3
األحزاب، والذي فرض وضعاً ال يسمح بنمو الوعي، وأدى 

، أو التي تطمح ألن تمتلك إلى تصفية كل الفئات الواعية
لالوعي. وكان الجمود يقود إلى أن ي عضو الحزب إلى  تحو 

يعتبر ما جاء في الماضي هو المستقبل،  كثرأد ليس مردِّ 
م كل التطور كويعتقد أن ما جاء في الماضي يجب أن يح

الالحق، وأنه الجامع المانع الذي ال شك في صحته، أو في 
 ديمومته.
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ديمقراطية، بإلغاء الحياة الداخلية، الاآللية إلغاء   -2
فأصبحت المركزية الديمقراطية تعني السلطة. سلطة 

يصبح الشكل جوهراً، ويسقط القيادة، وسلطة القرار، ل
صبح الشكل التنظيمي الذي يقوم على ألقد  .الجوهر

التسلسل الهرمي، وعلى وجود هيئة مركزية تقود التنظيم، 
ا األسفل فمحكوم. األعلى هو يعني أن األعلى هو الحاكم، أم

دخذ القرارات ويضع الخطط ويالذي يت   البرامج ويعطي  حد 
ذ يطيع ما يريده األعلى. ولذلك األوامر، أما األسفل منف  

سقطت قضايا أساسية في حياة التنظيم الداخلية، أهمها 
حرية اآلراء، والنقد، والمؤتمرات واالنتخابات ودور 

 األقلية.
يصبح لفرد، أو الهيئات العليا. دة الاتكريس عب -1

رالفرد هو التنظيم،  بالنيابة عنه، ويعتقد أن ما يقوله  يقرِّ
فون، عين الصواب، كما يرى في األعضاء رعاعاً متخلِّ 

حوا بحمده، ولذلك فبعد أن ذوا مشيئته، ويسب  عليهم أن ينف  
تكرست السلطة بإلغاء اآللية الديمقراطية، تكرس 

 اإلمبراطور.
مثيل الطبقة العاملة والشعب عموماً، فقدان ت -4

ليصبح الحزب حين يحكم سلطة، كما السلطة البرجوازية، 
حيث تفتح على عضو الحزب آفاق الحصول على 
االمتيازات، فيقمع المعارضة، أو جماهير الشعب عموماً، 
ويستغل تراكم رأس المال الذي من المفترض أن يعيد دورة 

وكان يقود ذلك إلى إلغاء اإلنتاج، لكي يثري، ويترف ه. 
الديمقراطية في المجتمع، وإلى تكريس هيمنة فئة في 

 السلطة بدل تكريس سلطة الشعب الديمقراطية.
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لال -1 في تركيب الحزب الطبقي، حيث أصبح  تحو 
لتا  ةالتركيب يشمل فئتين أساسيتين مث  ال يستهان بها في  قو 

ر الحزب، "المثقفون" الطامحون )المتعلمون(، أي أكث
فاً وقمعية، والذين يقبلوا أن يكونوا فئات المثقفين تخل  

قين..، والفئات االنتهازية في الطبقة العاملة مرددين، ومتمل  
الفالحين، الذين سعوا للحصول على االمتيازات طبقة و

لوعلى الجاه واألثرة، وارتضوا أن ي وا إلى قوى قمع. تحو 
العمالية فئة فأصبح المدراء والتكنوقراط واألرستقراطية 

ركبيرة في الحزب، تقوده وتفرض  وكانت اتها عليه، تصو 
في الدول التي وصل الحزب هذه هي الصيغة التي تبلورت 

 .، لكنها أقت بظاللها على األحزاب األخرىفيها السلطة
وعانت األحزاب المنتصرة من إشكاالت عميقة أعاقت 

ة، تحقيق عملية التغيير الجذرية، وأبرزت مشاكل كبير
أهمها التناقض مع الطبقة العاملة، ومع الشعب، وافتقاد 

ات في التطور االقتصادي كادت الديمقراطية، ونشوء هز  
 (.3898منذ عام  تحقِّقتطمح باالشتراكية )وهذا ما 

وكانت النتيجة لدى األحزاب التي لم تصل إلى السلطة 
لعجزها عن الهي في بلدانها،  ةإلى  تحو  األمر  ،تغيير قو 

منعها من تحقيق أي من أهدافها، وحولها إلى قوى الذي 
حيث لم تسطع استقطاب الطبقات الشعبية، ولم  .ضعيفة

تسطع خوض النضال الثوري الحازم الذي يوصلها إلى 
االنتصار، أي إلى استالم السلطة كمدخل إلجراء عملية 

 التغيير الجذرية.
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 إشكاالت الديمقراطية األساسية : -1
دهذه التجارب تبلور مفهوم في سياق  لطبيعة  محد 

العالقات الداخلية في التنظيم. وإذا كان الحزب البلشفي قد 
3816لتزم مفهوم المركزية الديمقراطية منذ عام إ

(41)
 ،
وإذا كان هذا المفهوم ظل دون تعريف، أو كان مطلوباً أن 

لدون تعريف لكي ال ي يظل   إلى مفهوم مدرسي، رغم  تحو 
من بنية داخلية تقوم على أساس الثقة  ر جزءً بعت  إأنه 

محل  المتبادلة، التي كانت، في ظروف العمل السري، تحل  
الديمقراطية الواسعة
(43)

. وكذلك رغم أن الصراع النظري 
كان من بديهيات الحياة الحزبية، بمعنى أن الثقة المتبادلة 
 ، بين األعضاء كانت تقوم على أساس من االختبار الحر 

الوعي، مما كان يوجد حياة داخلية تقوم على أساس ومن 
المساواة بين األعضاء، وبالتالي حقهم في النقد 
واالعتراض، وانتخاب القيادات، والمساهمة في النقاش 

وهذه هي تجربة الحزب البلشفي قبل استالم  .النظري
  .إلى أن هيمين ستالين ،السلطة. وبعد استالم السلطة

لجديدة مبادئ جديدة، وإن كانت فقد أفرزت التجارب ا
ذات صلة بالمبادئ التي سادت في الحزب البلشفي في فترة 
العمل السري. ولقد تبلورت هذه المبادئ الجديدة، خالل 
السنوات التي تلت الوصول إلى السلطة. وتمحورت حول 

مفهوم المركزية الديمقراطية
(42)

، الذي أصبح ذو معنى 
د دال ، وعلى ضوء هذا المعنىمحد  أصبح جزءاً من  محد 

                                                           
 .195ص 1لينني "املبادءئ التنظيمية للحزب الربوليتاري" دار الثقافة اجلديدة )القاهرة( ط (41)
 (.186موسكو ) –لينني "ما العمل" دار التقدم  (41)
" إصدار وزارة الثقافة، املؤسسة 1923-1917الشفة هبذا اخلصوص يكن مراجعة، ادوارد هاللت كار "ثورة الب (42)

 (. 191املصرية العامة للتأليف والنشر، ودار الكاتب العريب )القاهرة( )ص
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"البنية الفكرية" لمختلف األحزاب الثورية. من هنا وجب 
دالبحث فيه، ونقده، انطالقاً من أنه كان نتاج ظروف  ة محد 

)وأهم هذه الظروف، الظروف الطبقية السائدة في روسيا، 
ودور الحزب في قيادة الدولة(، تختلف عن الظروف 

رى. فإذا كانت البنية السائدة عندنا وفي البلدان األخ
فإن  ا كانت في روسيا قبل ثورة أكتوبرالطبقية  متخلقة كم

األحزاب عندنا ال زالت تلعب دور المعارضة، ولم تصبح 
تحويل يتمثل في أحزاب حاكمة. ويطال النقد جانب أساسي، 

الهيئة القيادية إلى سلطة مطلقة الصالحية، والتنظيم إلى 
ري التوضيح أن النقد يجب أن ذة. لكن من الضروقوى منفِّ 

يطال االتجاه اآلخر، الذي حاول تجاوز إشكالية التنظيم 
الستاليني، بأن تبني مفاهيم فوضوية، تلغي ليس فقط 

الصالحيات والتنظيم المنف ذ، بل وكل صيغة القادة مطلقو 
للتنظيم، للعودة بها إلى صيغ بدائية الحياة الداخلية 

جود حياة داخلية وهيكل وطوباوية، ال تقر  أهمية و
تنظيمي، وتقيم مقامها ما يمكن أن نسميه "العالقات 

د، وال ةالروحية". وهو بذلك يلغي العمل الموح   قو 
المتماسكة، ذات البنيان الصلب
(41)

. 
إن برامج مختلف التنظيمات السياسية الثورية، تنص 

على ضمان الديمقراطية في التنظيم
(44)

، كما تحرص على 
 ارستها، وهي تتمثل في التالي :تأكيد مم

                                                           
. 1974شباط  1( العفيف األخضر "التنظيم الثوري احلديث" دار الطليعة )بريوت( ط1هبذا اخلصوص أنظر : ) (43)
 .975أيلول  1تنظيم" دار الطليعة )بريوت( ط( كورنليوس كاستوراديس "الربوليتاريا وال2)
البد من التنبه إىل أن السمة العامة هنا هي مسخ الدميقراطية إىل حق انتخاب فقط، مع الرتكيز على التعبريات مثل  (44)

مع النظام املشدد، واخلضوع، وااللتزام الكامل املطلق. بينما ال يذكر شيء عن صراع نظري أو حق النقد. ولكن أيضاً 
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 حرية إبداء الرأي، والنقد واالعتراض. -3
 حق األقلية في التعبير عن رأيها. -2
 حق االنتخاب والترشيح. -1

فتقاد إلكن ذلك لم يمنع من بروز مظاهر كثيرة تدل على 
الديمقراطية فيها، مثل بروز ظاهرة عبادة الفرد، وهي 

كذلك ظاهرة  ماتستشرية في كثير من هذه التنظيظاهرة م
هيمنة الهيئات األعلى، خاصة المكتب السياسي على الحياة 
الحزبية، وإضعاف دور الهيئات القاعدية إضعافاً جعلها 

لت إلى هامش في الحياة التنظيمية الداخلية، مهماتها  تحو 
تنفيذ األوامر والقرارات التي تصدرها الهيئات األعلى. 

اخل هذه األحزاب، وظاهرة ثالثة هي غياب المعارضة د
سواء بمنع نشوء أقلية معارضة وتصفيتها، أو بمنع 
ظاهرة الحوار والنقد واالعتراض. لتظهر هذه األحزاب 
وكأنها تعيش حالة انسجام أيديولوجية وسياسية وتنظيمية 
كبيرة، لكنها في جوهرها تعيش حالة التبعية لهيئة أو فرد، 

( يعتبر عين ألن ما يطرح من قبلها )الهيئة أو الفرد
 ح بحمده !! وظاهرةل وأن يسب  جِّ الصواب، يجب أن يب

دجال غير آرابعة هي تأجيل المؤتمرات إلى  ة، فال محد 
محاسبة، وال انتخاب، بل أن المحاسبة تتم من قبل الهيئات 

 السياسي( للهيئات األدنى. كما أناألعلى )وتحديداً المكتب 
بما فيها المكتب  الهيئات والمراتب المختلفة، في الغالب

السياسي واللجنة المركزية تعين تعييناً. وظواهر كثيرة 
 فتقاد الديمقراطية.إ عنكلها  تعبِّرأخرى، 

                                                                                                                        

مسخ حق االنتخاب، وحتويله إىل حق شكلي، ألن العضو "ينتخب" الشخص املعنين مسبقاً، دون أن يكون من حق 
 أي عضو آخر ترشيح نفسه.
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 أين الخلل إذن ؟
اهر، وإن النصوص الظاهرة تتعارض مع هذه الظ

د على عكسها. فهي تؤكد على القيادة وبعضها يؤك  
ت في شتراك مختلف الهيئاإالجماعية ضد الفردية، ومع 

، ومع حق األقلية في انقاش األمور المختلفة ضد تلقينه
التعبير عن رأيها ضد سحقها وإفراغ التنظيم من أية 

نتخاب إضد إلغائها، ومع  معارضة. ومع عقد المؤتمرات
الهيئات أيضاً ضد تعيينها

3
. 

 فأين الخلل إذن ؟
هل في المركزية الديمقراطية ذاتها وهي المبدأ الذي 

ذه األحزاب وينص على حق النقد واالعتراض تلتزم به ه
كما ينص على ضرورة وجود المركز القيادي ؟  ،واالنتخاب

أم في بنية الفرد ؟ أم في النظرية ؟ أم في التطبيق ؟ أم في 
 الظروف الموضوعية ؟
من هذه  ظاهرة حيث أن بروزلعلها فيها جميعاً، 

الظواهر يشير إلى وجود خلل أساسي، ألن التنظيم 
لديمقراطي يتناقض مع كل هذه الظواهر، بل هو ضدها ا

لجميعاً. إن تمحور التنظيم حول فرد، و ه إلى تابع، تحو 
يعني سقوط الخط التنظيمي بمجمله، بما فيه النظام 

عني التغاضي عن بند من بنود يالداخلي. وسحق األقلية ال 
النظام الداخلي، بل يعني سحقاً للديمقراطية بمجملها، ألنها 

تقوم على نصوص، مفصولة ميكانيكياً عن بعضها، بل ال 
كما أنه ليس هناك تجزيء لها لتمارس  .متكامل أنها كلُّ 

                                                           
واعدة ما جيري االلتزام بعقد املؤمترات بيت فرتة وأخرى، وإجراء انتخابات يف بعض األحزاب، لكنها كلها تغدو  3

ناك دميقراطية ليس أكثر، ما دامت معينة بإقرار ما هو مقر مسبقاً، وانتخاب من شكلية، اهلدف منها = إظهار أن ه
 هم معنيني سلفاً.
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في موقع وتوقف في آخر، إنها في جوهرها تحوي 
 مسألتين:

ختالف اآلراء وتناقضها إاألولى : أنها تفترض وجود 
 وتصارعها، وبالتالي فأي نفي لهذا الجانب يسقطها.

لوصول إلى آراء لأنها تنظم اختالف اآلراء  الثانية :
أكثر وضوحاً ودقة، وأكثر سداداً، دون نفي االختالف من 

 جديد.
ووضعه في  النصوص، فهي لتنظيم هذا االختالفأما 

لإطار يساعد إلى أال ي إلى سفسطة، وكذلك لضمان  تحو 
ممارسة صحيحة. وهذا يعني أن النص على  ممارسته

قيد بأسسها )وهي البنود المنصوص الديمقراطية دون الت
لعليها في األنظمة الداخلية(، ال يعني سوى  النظرية  تحو 

إلى شعارات مفرغة من جوهرها، وإلى الممارسة 
االستبدادية في ظل غطاء من الديمقراطية. إن الديمقراطية 
بكل ما تعني )حرية الرأي والنقد واالعتراض، وحرية 

 (، وليس ببعضها.ةأقلياالنتخاب، والمؤتمرات ووجود 
إن الظواهر آنفة الذكر تعني جوهرياً نفي الديمقراطية. 
فحرية الرأي والنقد واالعتراض ال تعني شيئاً في ظل 
غياب المؤتمرات، وعقد المؤتمرات ال تعني شيئاً في ظل 

وغياب حرية الرأي والنقد  ،غياب االنتخابات الديمقراطية
 األقليةسحق في ظل  واالعتراض. وكلها ال تعني شيئاً 

 ةوإلغاء دورها. وكذلك يكفي إلغاء أحدها لكي تبرز ظاهر
 إلى إلغائها جميعها. ذلك ولكي يقود،عبادة الفرد والتسلط

ط، وتأكيد لذلك فالديمقراطية تعني منع القمع والتسل  
 رطؤاالختيار الحر، والتعبير الحر، وفق أسس ونظم ت
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وهي أسس ال  ،ار الحراالختي رطؤالتعبير عن اآلراء كما ت
 يمكن إلغاؤها.

 ونعود لنسأل أين الخلل إذن ؟
خطيرة على العمل  ةوكيف يمكن أن نمنع بروز ظاهر

التنظيمي، خطورة كبيرة كتسلط الهيئات العليا )المكتب 
 ط الفرد، وانحراف القيادة ؟السياسي تحديداً( وتسل  

إضافة إلى مسائل أخرى أساسية مربوطة بما سبق، هذا 
هي : كيف يمكن أن يلعب التنظيم بمجمله )هيئاته الدنيا و

والعليا( دوراً متناسقاً ؟ وكيف يمكن إلغاء تاريخية قيادة 
دم وكيف يمكن لنا منع ة، وتجديدها بشكل دائم ؟ حد 
فيها الهيئات القيادية على ضستغالل الهيبة التي تإ

لأعضائها، وبالتالي  هذه الهيبة لخدمة الفرد داخل  تحو 
ن نقوم بذلك في ظل الحفاظ على أالتنظيم وخارجه ؟ و

 مركزية التنظيم، وهرميته وتماسك هيئاته ؟
فإننا  تفصيلي، شوإذا كانت كل هذه الظواهر بحاجة لنقا

إلى  مسألة الخلل الذي أدى سوف نناقش هنا بشكل أساسي
وبممارستها من خالل  نشوئها، وهو يتعلق بالنظرية

 ف الموضوعية.التنظيم، وكذلك بالظرو

 أوالً : النظرية
لم تصبح  المسألة األساسية هنا تتمثل في أن النظرية

ذلك تشتمل على نقص دائم، يجب لوهي  شاملة، كاملة
علينا البحث فيه. هذا النقص يجعلنا ال ننظر، حين بروز 
مثل هذه الظواهر، إلى جانب دون آخر، فكما أن للممارسة 

ة دوراً أيضاً. لذلك ن للنظريدوراً في نشوء هذه الظواهر فإ
زو الخلل إلى الممارسة فقط، كما يجري حين عال يجب أن ن
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مناقشة هذه الظواهر، فالممارسة  والنظرية مترابطتان، 
 خطأ في إحداهما يقود حتماً إلى خطأ في األخرى. وأي  
 يسهم في نشوء إذا كان عدم شمول النظرية عموماً و
التنظيمية النظرية و ،ظريةالظواهر، فإن عدم شمول الن هذه

التجربة االشتراكية في مجال إن تحديداً، يقود إلى نشوئها. 
درس، دراسة كافية، رغم مرور أكثر من التنظيم لم ت  

ثمانين عاماً على وجودها، لكي تسهم في الوصول إلى 
نظرية أكثر شموالً في مجال التنظيم. إن المفاهيم التي 

/ خالل النضال لبناء 3811 -3813وضعها لينين عام /
حزب العمال االشتراكي الديمقراطي الروسي، هي المفاهيم 

المتداولة
(46)

ي بعد يعان ، رغم أن الحزب الذي بناه لينين
كل الظواهر اآلنفة الذكر. إن  من ثمانين عاماً من تجربته

دراستها ال تعني تخطيئها، بل إخضاعها للتمحيص والتقييم 
ته األحزاب الشيوعية، على ضوء التطور الذي شهد

 والظواهر التي نشأت فيها.
إن نظرية الحزب التنظيمية لم تأخذ شموليتها بعد، 
سواء على صعيد مفهوم المركزية الديمقراطية، أو على 
صعيد شروط العضوية وعالقتها بالبنية االجتماعية من 
جهة، وبالبنية الداخلية للتنظيم من جهة أخرى. فإذا كان 

ز على المركزية الصارمة وعلى خضوع األقلية كلينين قد ر  
لألغلبية واألدنى لألعلى، وكان تبعثر المجموعات 

لك، رغم تشديده على ضرورة ذالماركسية يفرض عليه 
وجود الديمقراطية في الحزب، فإننا بحاجة إلى وضعها في 

                                                           
نقول املتداولة، وليست املتبناة، ألن ما تلتزم به األحزاب هو املفاهيم ما بعد الللينينينة أو الستالينية. كما أضحنا  (46)

 اللينينية. ورغم ذلك البد لنا من متحيص حىت املفاهيم –سابقاً 
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إطارها الحقيقي ضمن مفهوم أكثر شموالً للمركزية 
على الديمقراطية الواسعة  الديمقراطية، ويعتمد أساساً 

ضمن األطر التنظيمية ووفق التزام بالخط األيديولوجي 
والبرنامج السياسي، ألن التركيز على المركزية الصارمة 

دفاً لالنضباط وااللتزام التنظيميين، وبتجاهل كامل امر
ختالل أساسي في مجمل إللديمقراطية، سوف يقود إلى 

إلى نشوء كل هذه  العملية التنظيمية، ولسوف يؤدي
 وإذا لم تفهم المركزية الصارمة فهماً  .الظواهر اآلنفة الذكر

صحيحاً من جهة، وإذا لم تؤخذ كجزء من شيء كامل 
متكامل، وهو المركزية الديمقراطية، التي ال تنص على 
المركزية والصرامة فحسب، بل تنص على مفهوم يصعب 

، ترافقها فالمركزية الصارمة .فصل جانب منه عن اآلخر
ا الحوار موااللتزام واالنضباط يالزمه .الديمقراطية الواسعة

فهم كذلك البد من أن يحدث ي  والصراع واالنتقاد إذا لم 
ط، فإن ذلك فإذا اخذ جانب المركزية الصارمة فق الشطط

ال عالقة له بمفهوم المركزية  يعني تبني مفهوم جديد
عنيه من تسلطة بما لمفهوم ال له يكون تبنٍ ولع ،الديمقراطية

هيمنة، ومن قمع فقط، وتجاهل أن السلطة بحاجة إلى 
الشرعية، أي إلى موافقة الفئات المقودة. وبالتالي ال يعود 
الخالف على تطبيق المركزية الديمقراطية فحسب، بل 
يصبح الخالف منهجياً، أي هل نحن مع المركزية 

غض االستبداد" ؟ ب –الديمقراطية ؟؟ أو مع "السلطة 
النظر عما يطلق على السلطة، سواء سميت ديمقراطية أو 
مركزية ديمقراطية، ألن هذه التسميات ال تعدو أن تكون 

 غطاءاً لممارسة القمع واالستبداد.
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فهل نتبنى المركزية الديمقراطية كمفهوم غير قابل 
ط والقمع، للفصل التعسفي أم نتبناها كشعار لممارسة التسل  

 ركزية الصارمة ؟من خالل تأكيد الم
إن مختلف التجارب قد أثبتت أن علينا إعادة النظر في 
مفهوم المركزية الديمقراطية، ليس بمعنى نفيه، بل 

عليه  نصه، ومحاولة إعطائه معنى أشمل مما كايبتمح
خالل السنوات الماضية. وما يفرض ذلك أن المفهوم لم 

ضع يمنع من نشوء الظواهر المشار إليها، رغم أنه قد و  
لنفيها. وفي هذا المجال يمكن الحديث عن أكثر من خلل 

 برز في فهمه أهمها :
 ئ لما يعنيه، رغم أن هناك نصوصاً الفهم الخاط - أ

دمواضحة للمعنى ال ز أساساً والفهم الخاطئ ترك   .له حد 
حول فهم معنى المركزية الصارمة، حيث أصبحت تعني 

)المكتب  تركيز المهام والسلطات في يد مجموعة قليلة
السياسي( أو فرد )األمين العام(، وتبعها تنفيذ األوامر، 
فألغيت الجوانب المهمة األخرى )المؤتمرات، حرية الرأي، 
واالنتقاد واالنتخاب، الحوار الواسع، مهام الهيئات 
األخرى( وهذا ما يدفعنا إلى محاولة دراسة ما تعنيه 

ك المسائل مع تأكيدنا على أن تل ،المركزية الديمقراطية
)المركزية الصارمة( جزء من المفهوم، ولعلها الجزء 

 الثانوي منه.
الربط بين المركزية والديمقراطية، والخلط  معد - ب

بين معناهما، فالمركزية ال تعني سلطة القرار، ألن سلطة 
وهي  ،القرار خاضعة للنقاش الواسع في الهيئات والتنظيم

ئات هو تنفيذ خاضعة التجاه الرأي العام، ومهام الهي
العام، مهما كان رأيها  القرارات المنسجمة مع اتجاه الرأي
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 أو معارضاً له. وبالتالي فسلطة القرار ال تخص   موافقاً 
المركزية، إنما للمركزية دور تنفيذها، وهذا ما يعيدنا إلى 
تأكيد أن المركزية تعني مركزية البرنامج والنظام الداخلي 

وجود هيكل تنظيمي واحد(، والهيكل التنظيمي )بمعنى 
والحوار والنقاش الداخلي يجري وفق البرنامج السياسي، 
وعلى ضوء النظام الداخلي، ضمن األطر التنظيمية. 

دوالحوار والنقاش هما اللذان ي ان البرامج التفصيلية حد 
أن يكون ألية هيئة حق في وقفهما، )إال  ،والقرارات دون

تخاذ القرارات بمعزل إذا خرج عما سبق ذكره( أو حق ا
 عنهما.

وهذه التجارب تفرض علينا، ال أن نعرف مكامن 
االختالل فقط، بل أن نسعى ألن يصبح مفهوم الديمقراطية، 

ختالل مل، يمنع اإلوالمركزية الديمقراطية ذا معنى أش
 د منه، ويؤسس لبنية ديمقراطية حقاً.مستقبالً، أو يح  

راً في نقاشنا من جهة ثانية فإن لشروط العضوية دو
لمسألة الديمقراطية، ألن الفكر السائد في مجتمعنا هو 

رر القمع ويعتبره األسلوب الصحيح في قيادة الفكر الذي يب  
المجتمع. إذ أن القمع جزء من تراثنا، وهو منتشر لدى 
مختلف الفئات االجتماعية بهذا القدر أو ذاك وبهذه الصيغة 

ت المسيطرة، ولكن أو تلك، ولكنه أساساً فكر الطبقا
الطبقات المضطهدة )بفتح الهاء( تمارسه، ألنها ال تعرف 

الثورة حيث أن بالدنا لم تعرف  .معنى الديمقراطية
الديمقراطية. وإذا كانت الطبقة العاملة في البلدان 

ها من تالصناعية مارست تقاليد الديمقراطية التي اكتسب
زية )المصنع( البرجوا خالل البنية التحتية التي أوجدتها

 بطركية هيل عرفت بنية بفإنها عندنا لم تعرف ذلك 
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ط. وهو ما يجعل مسألة التنظيم عندنا أكثر أساس التسل  
صعوبة. أن الديمقراطية عندنا تعتمد على الوعي أكثر من 

عتمادها على تقاليد الحياة الجديدة، وهذا ما له عالقة إ
 بالظروف الموضوعية التي نعيشها.

 الجانب المتعلق بالظروف الموضوعية :ثانياً : 
إلى تأثير الظروف الموضوعية فيما سبق جرى التطرق 

 اً على بنية التنظيم حيث ال يجوز اعتبار أية ظاهرة "نبت
لضروري رؤية " ليست لها جذور، بل من ااً شيطاني
 ،وفي الظروف الطبقية السائدة على وجه التحديد جذورها

قاً. لكن تبقى قضية هامة وهي و هذا ما حاولنا إيضاحه ساب
ر الظروف الموضوعية يؤدي إلى تأثيرات مختلفة أن تغي  

في بنية التنظيم أيضاً. فإذا كان الظرف الموضوعي الحالي 
له انعكاسه على مجمل العملية التنظيمية، وكذلك مجمل 
العملية السياسية، فإن له انعكاسه أيضاً على البنية 

امت الظروف الموضوعية ليست دالديمقراطية للتنظيم.وما 
رها تنعكس بل تتطور باستمرار، فإن تأثيرات تطو   ثابتة

نظيم، فالمجتمع يعيش أيضاً على البنية الديمقراطية في الت
ر يخلق بشكل جتماعي، هذا التطو  إقتصادي إمرحلة تطور 

 دائم شيئين مترابطين :
جتماعية جديدة أكثر تقدماً. إن محاوالت بناء إقوى  -3
عة وطنية يؤدي إلى نشوء طبقة عاملة، واستمرار صنا
 ونها يجعلها تلعب دوراً أكثر تقدماً.تك  

عادات وتقاليد أكثر ديمقراطية، تسهم في نشر  -2
تقاليد الديمقراطية في المجتمع. فإن كان لهذه العملية 

ف والتبعية، مرحلة أهمية جزئية في ظل مرحلة التخل  
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نتصار تظهر بوضوح بعد احتالل، فإن أهميتها التجزئة واإل
 تجاه االشتراكية.إالقوى الثورية، والسير في 

وإذا ما ناقشنا مسألة الديمقراطية، ليس ضمن مرحلة 
كمرحلتنا الحالية، بل ضمن مرحلة طويلة كالتجربة  قةضي  

االشتراكية، يبرز خلل من نوع آخر له عالقة بكل ذلك، 
غلبية بالديمقراطية وحرية اآلراء، وباألقلية واأل

ا. فالتطور في وبالمؤتمرات، وبالبنية التنظيمية بمجمله
االجتماعية، وتبلور قوى اجتماعية جديدة البنى االقتصادية 

لديها قدر من العادات والتقاليد الجديدة أيضاً، وقدر أكبر 
د، بين البنية من الوعي، يخلق تناقضاً من نوع جدي

يها، )حيث أنها مهما كانت درجة الوعي ف التنظيمية القائمة
رة، تخضع للوعي االجتماعي(، وبين البنى الجديدة المتطو  

فينعكس ذلك في مجالين :  األول : العالقة بين التنظيم 
يصبح أقل تقدماً من القوى  ألن التنظيم ،والجماهير الشعبية

االجتماعية الجديدة، مما قد يقود إلى نفي الديمقراطية 
 يمنة.وانتشار القمع للحفاظ على اله

 -3والثاني : داخل التنظيم ذاته، في جانبين أساسيين : 
 جانب العضوية، فأعضاء التنظيم ينحدرون من طبقات أقل  
تقدماً من القوى االجتماعية الجديدة )الطبقة العاملة(. 

يشمل المصلحة التاريخية كما يشمل الوعي.  هنا والتقدم
التنظيم  لهاجانب صراع اآلراء بين أفكار قديمة يمث   -2

ببناه القديمة، وأفكار جديدة تمثلها القوى الجديدة.هذا 
 ،الصراع، يحوي في جوهره صراعاً بين التقدم والتخلف

 بين الشيوخ والشباب.
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إلى انتشار  االشتراكية ذلك في كل التجارب كلولقد قاد 
تحريم الديمقراطية، ألن القوى القديمة تسعى والقمع، 

 تسعى للحفاظ على مواقعها.للدفاع عن أفكارها، كما 
المركزية الديمقراطية إن هذه النتائج تفرض أن تكون 

لصراع بين األفكار القديمة واألفكار احتضان إقادرة على 
الجديدة، وبين ما هو قديم وما هو جديد، وعلى ضمان 
تطوير تكوين الحزب، لكي يبقى طليعة.إن إعطاء مفهوم 

رحاولة طرح أشمل للمركزية الديمقراطية يعني م ات تصو 
 حول المسائل التالية :

اطي تطوير الوعي عموماً، والوعي الديمقر - أ
ق الحوار، في تطوير أف خصوصاً، ألن ذلك يسهم من جهة

ختالف اآلراء، ومن جهة ثانية وإ ألن الوعي يعني الحوار
إلى قبول النقد واالعتراض، وهي مسائل مهمة في العمل 

 الثوري.
ية تعتمد على الوعي عموماً وإذا كانت الديمقراط - ب

والوعي بها بشكل أساسي، فإنها بحاجة إلى مجموعة من 
القواعد تؤكدها وتسهم في أن تأخذ مجراها في العملية 
التنظيمية. وهو ما يتعلق بحرية الرأي والنقد والتعبير 
والنقاش واالنتخاب، وحق األقلية في التعبير عن رأيها في 

 إن أمكن ذلك. النشرات الداخلية والعلنية
كما أنها بحاجة إلى هيكل تنظيمي يؤدي إلى  - ت

ستيعابها وتطبيقها بشكل خالق، وألن تأخذ مجراها إ
لت ال أنالحقيقي،   إلى شعارات غير قابلة للتحقيق. تحو 

ونقاشها، يمس مسألة المركزية  ،إن طرح هذه المسألة
هل هي تركيز السلطات في يد  ،في التنظيم وماذا تعني

ت األعلى وتحديدها في الهيئات والمرتب األدنى ؟ الهيئا
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وبالتالي فإن تحقيق ديمقراطية سليمة في التنظيم يعتمد 
على الموازنة بين مهام المراتب األعلى واألدنى، صالحيات 
المراتب األعلى واألدنى، دور األقلية القيادية واألكثرية 

 القاعدية التخطيطي والنظري وعلى صعيد القرارات.
 

 و إعادة نظر في تركيب الحزب :نح -6
إن كل ذلك يقتضي إعادة نظر جادة بكل أسس الحزب 

وهذا يقتضي  التي طرحت خالل السنوات الماضية بالمفاهيم
أوالً إعادة النظر باألسس النظرية، فلقد طرح لينين 
مفاهيمه مع بداية هذا القرن، ولبداية هذا القرن ظروفها، 

إلى أن تجربة ثالثة أرباع  إضافة .كما أن لروسيا ظروفها
رة بما يسهم في بلورة القرن غني   كثر عمقاً أات تصو 

رات التي كان صعباً إبرازها وشموالً، ومهمة في إبراز التغي  
دممع بداية التجربة. لقد طرح لينين أسساً  ة كانت حد 

الظروف التي عاشها تبرزها، ولقد كانت هذه األسس أقرب 
بان أالتجربة غنية، والواقع فما اآلن للنظرية منها للواقع، أ

 اً لبلورة أسس مجرية.هينقاط ضعفها، و
وهو يقتضي ثانياً دراسة البنية الطبقية في المجتمع، 

وانعكاس هذه  وتحديد موقع الحزب فيها، وفهم إشكاالتها،
اإلشكاالت على الحزب، وعلى السلطة المقبلة. فالحزب 

لمتقدمة، أو عن طليعة عن طبقة كما في المجتمعات ا يعبِّر
طبقات كما في البلدان المتأخرة، ويسعى لتحقيق مصالحها 
وأهدافها، ولكنه طليعتها وقائدها في عملية التغيير 

رالجذري، وله  اته التي قد تتفق مع هذه الطبقة أو تصو 
وإذا كان في مرحلة ما يسعى للتعبير عن مصالح  .تلك

عن  يعبِّرف تحالف طبقات، فإنه في مرحلة الحقة سو
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دمصالح الطبقة العاملة عينها. وهذا يقتضي أن ي أهدافه  حد 
بدقة فال يطرح ما يفتت الطبقات حين يكون بحاجة 

مشكلة التناقض  لوحدتها. وهو خالل كل ذلك يسعى لحل  
الطليعة والشعب، لكي يمنع حدوث  م،ف والتقد  بين التخل  

 ختالالت داخله.إ
على الوعي، الوعي العلمي وهو يقتضي ثالثاً، التركيز 

الثوري ألن الثورة أساسها الوعي، وبناء السلطة الشعبية 
فتقد الوعي المتماسكة يقوم على الوعي أيضاً، وحين ي  

لالعملية كلها، وتفشل الثورات، وت تختل   السلطات  تحو 
ستغالل. فالوعي هو الذي يسهم إالثورية إلى سلطات قمع و

رفي تحديد ال تيجية، والخطوات التكتيكية، ات االستراتصو 
يسهم في  وتحديد الظروف للوصول إلى ذلك. كما أنه

 من خالل التخطيط.  عملية التطور االقتصادي
وهو يقتضي رابعاً، التأكيد على الديمقراطية، في الحزب 
وفي المجتمع، ألنها وسيلة الوصول إلى الوعي، وضمانة 

يق التفاعل تحديد األهداف تحديداً صحيحاً، وضمانة تحق
الضروري الالزم لقيام الثورة وتطورها. وأساسها حرية 
الرأي والنقد واالنتخاب، وهي قضايا جوهرية في الحزب 
وفي المجتمع أيضاً، وإن اتخذت أشكاالً مختلفة في كل 

 منها.
ةوهو يقتضي خامساً، العمل على بناء  تنظيمية صلبة  قو 

لشعبية، ومتماسكة، وقادرة على استقطاب الطبقات ا
 وقادتها.

لبغير ذلك تفشل األحزاب، وت إلى هوامش، وينتهي  تحو 
ذي ال يعدو أن دورها التاريخي، ليبقى دورها اللحظي، ال

يماليء القوى البرجوازية بدل  ،وانتهازياً  يكون دوراً تابعاً 
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أن يحاربها، ويقبل قيادة البرجوازية الصغيرة بدل أن 
ماهير األساسية، إلى يقودها، ويهرب من طرح قضايا الج

 الحديث عن قضايا هامشية.
وهذا يقتضي البحث في المبادئ التنظيمية من أجل 
إغناء العمل التنظيمي على ضوء تجربة طويلة قادت إلى 

 نشوء إشكاالت معقدة.
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 الفصل الثاني

 حول الحياة الداخلية
 والمركزية الديمقراطية

 
 اآلفاق الديمقراطية -3

 
؟ إذنكيف تعالج مشكلة الديمقراطية في التنظيم     

حالً  فالتجارب السابقة أسست التسلط والقمع، ولم تعط  
 لهذه المشكلة، ولقد كان من أسباب ذلك مسألتين، وهما :

ت فيها الثورات، هي البلدان تحقِّقأن البلدان التي  -2
التي لم تشهد تجربة الثورة الديمقراطية  فة عموماً،المتخل  

برجوازية، وظل التسلط والقمع )االستبداد(، والعادات ما ال
 ناً جوهرياً فيها.(  مكو  بطركةقبل الرأسمالية )ال

ن الوعي لم يستطع تجاوز "العادات االجتماعية"، إ -2
ب القمع إلى داخل األحزاب، وظل دور المثقفين فتسر  

 هامشياً.
ولذلك فمشكلة الديمقراطية مشكلة معقدة، وهي تتعلق 

الوعي أساساً، وإن كانت الضوابط والقوانين تسهم في ب
بناء أسسها، إال أن الوعي هو الذي يحافظ عليها 

 ف فيوجد كل مبررات وسبل إلغائها.رها. أما التخل  ويطو  
ولذلك فعالجها مرتبط بتطور المجتمع عموماً، ولكنه 
مرتبط أساساً بالوعي، الوعي القادر على بناء تنظيم 

 ة.ديمقراطي حقيق
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وعلينا أن نؤكد على أهمية الديمقراطية، ألنها حجر 
الزاوية في بناء األحزاب الثورية، وفي انتصار الثورات، 

ر، ه التطو  كذلك في تحقيق االشتراكية، وبدونها يشو  
 وتصبح االشتراكية الحقة حلماً.

وإذا كانت الظروف الموضوعية معقدة، وبحاجة إلى 
ديمقراطية داخل الحزب جهد ووعي، فإن توفر الظروف ال

يسهم في إيجاد الظروف المالئمة لحل كل اإلشكاالت بأفق 
ثوري، وبزخم كبير  هو زخم الحزب كله، وزخم الجماهير 

 الشعبية عموماً، بفضل الحوار الممكن والبحث العميق.
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 حول الحياة الداخلية -2
 والمركزية الديمقراطية

اقف عامة، المركزية الديمقراطية ليست شعارات، ومو
بل هي نهج يحكم الحياة الداخلية كلها، ينعكس في كل 
قضايا الحياة الداخلية، من اجتماع الخلية إلى المؤتمر 

ولذلك وإن كان  .ومن مهمة العضو إلى مهمة القادة ،العام
لها أسسها العامة، فهي متداخلة في كل أسس الحياة 

 علينا رؤية كل ذلك وفهمه.بالتالي الداخلية، و
ل إلى حد معين، ويتطرق هذا ما جعل الموضوع مفص  و

نظرة فيها شيء من الجدة،  هيإلى قضايا مختلفة. و
هامة كقضية المركزية وهدفها إخراج مناقشة قضية 

ق، إلى النقاش من التناول النظري العام والضي   الديمقراطية
الدقيق التفصيلي، ألن ذلك هو الذي يعطيها بعدها الحقيقي، 

 ….تنظيم ثوري حقاً  ويرسي أسس

 لماذا نناقش الموضوع ؟
قضية الحياة الداخلية من أعقد قضايا التنظيم، بل هي 
أعقدها على اإلطالق، ألنها تتعلق بعالقات أفراد ومراتب 
وهيئات، وألنها تجمع بين ديمقراطية واسعة، ومركزية 

دة، وألنها تتعلق أيضاً بمستوى الوعي، وبالتركيب مشد  
 العمل السري.االجتماعي، و

ولقد كانت قضية الحياة الداخلية مشكلة هامة من مشاكل 
األحزاب والقوى الماركسية اللينينية،  كما األحزاب 
 األخرى، طيلة الحقب الماضية، منذ ظهور التنظيم اللينيني.
و"المركزية الديمقراطية" هي جوهر الحياة الداخلية، 

سها، لكي ال ولذلك كان من الضروري مناقشة معناها، وأس
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دد جملة ال نعرف معناها بدقة، أو نتبنى قضية لم ننرد    حد 
ةكنهها نحن، خصوصاً وأن معناها مختلف من  ماركسية  قو 

إلى أخرى، وأن تطبيقها أظهر إشكاالت عديدة، وأنها 
البحث فيها أساساً طرحت بمفاهيمها العامة ولم يجر  

4
، بما 

ديسمح ببلورة موقف واضح و  منها. محد 
إن اختالف معانيها واإلشكاالت التي أظهرتها، وكذلك 

دعدم وجود بحث عميق فيها، يدفعنا ألن ن دموقفاً  حد  اً محد 
منها، وأن نحاول االستفادة من كل التجارب، لكي نتلمس 

ر ضد ترداد اً أكثر وضوحاً وأكثر دقة، ألننا أساساً تصو 
ضحة دون تحديد رؤية واورات دون فهمها، اعالجمل والش

 فيها.
و"المركزية الديمقراطية" مصطلح يطلق على أسس 

دالحياة الداخلية، التي ت ت بإطارها العام منذ بداية حد 
القرن، ومارسها الحزب البلشفي، ثم مختلف األحزاب 

راء لينين التي كتبها منذ آالشيوعية، وتعتمد أساساً على 
والتي تقوم على ضرورة وجود المركزية  ،3813

، لكي يبقى الحزب ثورياً، وقادراً على مسك زمام الصارمة
الصراع الطبقي، كما على الديمقراطية الواسعة. كيف 

يقوم  ق بين هذا وذاك ؟ هذا هو السؤال األساسي، وهونوف  
ن النقيضين )المركزية يبعلى معرفة الترابط الجدلي 

والديمقراطية(
(49)

. 

 جوهر الموضوع 

                                                           
 أو على األقل مل جير البحث فيها يف الوطن العريب. 4
رمبا كان يف هذا التحديد خطأ، ألن نقيض املركزية هي الفوضى، والدميقراطية هي نفي النفي، ومفهوم املركزية  (48)

 الدميقراطية هو بالتحديد نفي النفي هذا.
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ين تبني الديمقراطية إن جوهر الموضوع هو التناقض ب
كنهج في السلوك والعمل، واعتبارها قضية هامة لكل عمل 

، وبين "المركزية" كشكل اثوري، ولتطور البشرية كله
دعملي ت ده ظروف حد  ة هي ظروف الحفاظ على محد 

تماسك التنظيم ووحدته، وعلى قدرته على ضم العناصر 
كهيئة  الطليعية في المجتمع، وعلى دوره الطليعي، ودوره

أركان الثورة، وكذلك ظروف العمل السري في مواجهة 
لديها كل إمكانيات قوى قادرة على السحق والتصفية، و

ةقة في الو  المواجهة، متف ختيار أشكال ابتداء، وأيضاً إل قو 
دعمل تسه ل النشاط، وت  …..المهام واألدوار حد 

وهذا التناقض هو جوهر الحياة الداخلية، وأسس حله 
 ا سمي "المركزية الديمقراطية".هي م

ون البرنامج السياسي رفإذا كان األعضاء هم الذين يقر
والنظام الداخلي من خالل المؤتمر العام، فإن التطبيق، 
وكذلك تحديد المواقف التكتيكية، تناط بهيئة قيادية وبالتالي 

"السلطة" األساسية، القادرة على هذه الهيئة هي تصبح 
شيء تقريباً(. يساعدها على ذلك  فعل "كل شي"، )كل

عوامل عدة ، منها أنها صاحبة الصالحيات األولى، وأنها 
 .، والفصل والمحاسبةفي المراتب المتحكمة في الترقية

إنها السلطة حقيقية، والسلطة تمتلك كل شيء. وكل ذلك 
ر مجرى العمل كله، وأن تخلق تنظيماً على يؤهلها أن تغي  

 صورتها ومثالها.   
عندها ال تكون هناك ديمقراطية، وال مركزية و

م ديمقراطية، بل سلطة بيروقراطية، تقوم على أساس تحكُّ 
رالهيئة العليا، وعلى فرض قراراتها و وبالتالي  .اتهاتصو 

هاز مشابه ألجهزة الدولة ال يكون هناك تنظيم ثوري، بل ج
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وعندها ال يكون هناك انتصار، ألن الذي ينتصر  .القمعية
النقيض" أي أحد طرفي التناقض في معادلة الصراع هو "

الطبقي، والحزب الذي يشبه جهاز الدول البيروقراطي، ال 
يستطيع أن يلعب دوراً ثورياً، بل يمكن أن يلعب دوراً 
إصالحياً فقط، وبالتالي يفقد دوره الثوري سياسياً وعملياً، 

 لياً.ليتبنى برنامجاً إصالحياً، ويكتفي بالدور اإلصالحي عم
فكيف نمسك بمعادلة التناقض، لكي نؤسس تنظيماً 

 يتمتع بنهج ديمقراطي أصيل، ومركزية صارمة؟
 

 ما هي المركزية الديمقراطية ؟
 األسس العامة 

نطرح هنا األسس العامة التي حكمت التجربة الماضية 
، ولتحديد اإلطار العام لهذا البحث 3813رحت منذ والتي ط  

 …أكثر دقة ووضوحاً  وصوالً لبلورة مفهوم
 تحوي جانبين هما : فالمركزية الديمقراطية
وهي تعني وحدانية البرنامج  –األول : المركزية 

 ووحدانية الهيكل ،برنامج السياسي والنظام الداخلي()ال
، أي وجود هيكل هرمي من القاعدة إلى القمة، التنظيمي

يادية ع لمرتبة أعلى، لتخضع كلها لهيئة قكل مرتبة فيه تتب  
واحدة. "ولكن الحزب ليس مجموع منظماته وحسب، بل 
هو في الوقت نفسه النظام األوحد لهذه المنظمات، هو 
اتحادها الشكلي في كل قوامه هيئات قيادية عليا ودنيا، 
وخضوع األقلية لألكثرية، على أساس قرارات عملية 

…"إلزامية لجميع أعضاء الحزب
(48)

. ويؤكد لينين "إما 

                                                           
 (.141ستالني : "أسس اللينينية"ار دمشق )دمشق( )ص (49)
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عد المؤتمر الثاني للحزب(، فقد أصبحنا حزباً اآلن )ب
منظماً، وهذا يعني إنشاء سلطة، وجعل هيبة األفكار هيبة 
للسلطة، وتأمين تبعية الهيئات الدنيا في الحزب للهيئات 

العليا"
(11)

، ويضيف أن الحزب هو "تقسيم العمل تحت 
قيادة مركز واحد"
(13)

. 
تعبير والرأي، : الديمقراطية، وهي تعني حرية الالثاني

وحق االعتراض والنقد، وحق الترشيح واالنتخاب، 
ومساواة األعضاء في الحقوق والواجبات، وحق األقلية في 
التعبير عن رأيها. وقبل ذلك فالديمقراطية نهج في 
الممارسة، بين أعضاء متساوين، تقوم العالقة بينهم على 

 االقتناع )االلتزام الحر(.
وجوهرها، أما  العالقةوالديمقراطية هي أساس 

المركزية فشكل تطبيقها، ولسوف يبرز البحث التالي ذلك، 
لوإذا خرجت عن ذلك  ت إلى أحد اتجاهين، أما السلطة، تحو 

أو الفوضى، فاالتجاه األول يعني إلغاء القاعدة التنظيمية، 
وتكريس القيادة، وبالتالي إسقاط المساواة، وتسليط فئة 

اني يعني إلغاء التنظيم، "إن هذه على أخرى، واالتجاه الث
رة هي، بصور خاصة من صفات الفوضوية المتعالية المتكب  

هيليستي الروسي. فإن منظمة الحزب تتراءى له كـ نال
"فبركة" مخيفة، أما خضوع الجزء للكل واألقلية ألكثرية 

 ب من العبودية"، أما تقسيم العملفهو في نظره "ضر
يدفعه إلى إرساله صيحات تحت قيادة مركز واحد، فأمر 

مبكيات مضحكات، احتجاجاً على "تحويل الناس إلى 

                                                           
 (.141لينني، خطوة إىل األمام خطوتني إىل الوراء، نقالً عن "أسس اللينينية" )ص (51)
 (.141نفس املصدر )ص (51)
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وما أن تذكر أمامه قوانين تنظيم … دواليب ونوابض"
ل الحزب، حتى ترتسم على وجهه تكشيرة احتقار، ويتفض  

بمالحظة كلها ازدراء واستخفاف مؤادها أن من الممكن 
االستغناء عن هذه القوانين بأجمعها.."

5
. 

التفاق االختياري، بين عدد من النشطاء إن ا
والطليعيين، يعني تكريس مبدأ الديمقراطية في العمل، ألن 

ط فئة التطوع للعمل ينفي )أو يجب أن ينفي( مسألة تسل  
م فئة في اتخاذ القرار، وهذه بديهية على أخرى، أو تحك  

ري كثر من ذلك يجأضاعت في خضم الصراعات، و
يغال في تكريس المركزية  إوهذا  "تنظير" التسلط والقمع،

ونفي الديمقراطية. واالتفاق االختياري بحاجة إلى العالقات 
 .حتماً  الديمقراطية، والنهج الديمقراطي

 مستلزمات تقتضيها المركزية الديمقراطية :
إن التأكيد على الديمقراطية الواسعة، أو على النهج 

المطلقة  الديمقراطي في ظل هيكلية مركزية، ينفي الصفة
ولكنه ال ينفي الديمقراطية ذاتها، ألن الهيكلية  ،للديمقراطية

المركزية تضع حدوداً للعمل الديمقراطي، وهذه الحدود 
 لغي الديمقراطية.تال  اتدعم المركزية ولكنه

ط، كما يمكن ولقد كانت هذه الحدود وسيلة تبرير التسل  
اطية أن تكون وسيلة إرساء حياة داخلية مركزية وديمقر

 معاً. 
 وهذه الحدود هي : 

 خضوع كل األعضاء لقرارات المؤتمر. -3
 خضوع األقلية لألكثرية. -2

                                                           
 : والنص للينني. 141ص –نفس املصدر  5
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 خضوع المراتب األدنى للمراتب العليا. -1
إن إلغاء جوهر الحياة الداخلية، وهو التناقض بين 
الديمقراطية والمركزية، قاد إلى تحويل هذه الحدود إلى 

األقلية، قطع رأس يط، إلى سيف وسيلة قمع وتسل  
ط، و"المركزية" والمراتب الدنيا، وإلى مبرر لتأكيد التسل  

 وسلطة القيادة.
 كيف ؟

 لإلجابة على ذلك علينا أن نبدأ من التساؤل التالي :
لمن األولوية في العمل التنظيمي للحوار أم للتنفيذ ؟ إن 

حاإلجابة على ذلك،  شكال السابق، فما دامت طبيعة اإل توضِّ
هي جوهر الحياة الداخلية، إذن فالحوار هو الديمقراطية 

األساس، ألن العمل التنظيمي يقوم على البحث والدراسة 
ار، وحين يتم ذلك تأخذ العملية حووالعمل، وكلها أساسها ال

خذ القرارات، ت  التنظيمية أبعادها، فعلى ضوء الحوار، ت  
وعلى ضوئه تتم الموافقة على قرارات المراتب األعلى أو 

، وعلى ضوئه أساساً يتم إقرار الوثائق األساسية التي نقدت  
دتحكم العمل التنظيمي لمرحلة  ة )قصيرة أو طويلة(. محد 

وبعد ذلك تلتزم المراتب األدنى بقرارات المراتب األعلى، و 
تلتزم األقلية برأي األكثرية )مع حقها في تعميم رأيها 

ل التنظيم والحوار فيه، حتى بعد اتخاذ القرارات( ويلتزم ك
 برأي المؤتمر.

وحين يمنع الحوار، ويلغى النقد واالعتراض، وال يسمح 
بحرية الرأي، يصبح الحديث عن "الخضوع" خدمة لهيمنة 

لفئة أو فرد على الحزب، وت القضايا "التقنية" إلى  تحو 
أولويات، وتسقط األولويات الحقيقية. وعندها "يقف 

 التنظيم على رأسه".
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أيضاً، مدى أهمية االلتزام  حتوضِّ وهذه القضية 
 صبح األولوية للتنفيذ، وهذه تحدثواالنضباط، حيث حين ت

جزئياً في إطار العمل التنظيمي، في إطار األعضاء، أو 
بشكل شامل، في خضم العمل الثوري وتصاعد النشاط 
الجماهيري، تكون الدعوة للحوار والنقاش ثرثرة. وهذا 

ح تنظيمية بالخط األساسي، كما مدى ارتباط العملية ال يوضِّ
ح  نسبية االلتزام واالنضباط، ونسبية الحوار. يوضِّ
 

 حول الديمقراطية
إن الديمقراطية نهج في التعامل أساساً، ولذلك فمن 
الضروري أن تنعكس في حياة الحزب الداخلية. وإذا كانت 
األنظمة الداخلية لكل األحزاب تكفل الديمقراطية، وتوجد 

تساعد على تطبيقها إلى هذا الحد أو ذاك، النصوص التي 
 ها يعتمد على مسألتين :بفإن االلتزام 

كتسابه الوعي إولى : ديمقراطية العضو ذاته، أي األ
بع الديمقراطي الذي يسمح له بأن يتحاور ويناقش، وأن يت  

تماسك بنية التنظيم وانتشار  :أصول الديمقراطية، والثانية
الديمقراطي، ووعي كل عضو الوعي فيه، وبضمنه الوعي 

 لدوره.
النصوص الديمقراطية أبعادها  ىولكن إلى أي مدى تعط

 ؟..
 إن النصوص تتعلق بقضايا ثالث هي :

 ضرورة عقد المؤتمرات. -3
 االجتماعات. -2
 النشرة الداخلية. -1
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ولكل منها دوره الذي يسهم في تكريس النهج 
الديمقراطي، أو يجب أن يسهم في تكريس النهج 

 طي.الديمقرا
نها الصيغة األشمل للديمقراطية، إالمؤتمرات:  -3

رفالتنظيم يخضع لقرارات المؤتمر العام الذي  عن  يعبِّ
إقرار  تتمثل فيتوجهات كل التنظيم، ومهامه واسعة 

ستراتيجية التنظيم السياسية إالوثائق األساسية التي تطرح 
داألساسية )التوجهات السياسية( التي تتعلق بظرف  ، محد 

ك تقييم التجارب السابقة، والنقد والمحاسبة، وانتخاب وكذل
 هيئة قيادية، وحل التنظيم أو إدماجه.

روكلها قضايا هامة تتعلق بمصير التنظيم كله، وهي   تعبِّ
دعن ممارسة  ديمقراطية راقية، ألن مصير التنظيم ي ه حد 

ن إواقتناع، وبعد مناقشات مستفيضة. أعضاؤه، بحرية 
ة إذن تأتي من اتفاق أغلبية األعضاء القضايا األساسي

 واقتناعهم )أو هكذا يفترض(. 
ومن المفترض أن تكون المؤتمرات هي عماد الحياة 

ة الديمقراطية، ألنها يالداخلية، أساسها، وأساس المركز
وسيلة أن يلعب التنظيم كله، أو معظمه، دوراً مباشراً في 

يعته، وفي يين أهدافه، وتحديد طبرسم سياسة التنظيم وتع
 نها الهيئة األساسية األولى.إ ختيار قادتهإ

ولكي تبقى الديمقراطية، ويبقى التنظيم ديمقراطياً، يجب 
عقد المؤتمرات بانتظام دون تأخير أو تأجيل، كما يجب أن 

 تجري حوارات واسعة تهيئة له.
منعقدة بشكل دائم، بل تعقد غير ولكن تبقى المؤتمرات 
الث أو خمس، حسب نصوص كل سنة أو سنتين أو ث

رين النظام الداخلي، وبالتالي )ينتهي( دور األعضاء كمقرِّ 
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تحديد المواقف  لسياسة التنظيم، وكمشاركين مباشرة في
 ستراتيجية أحياناً.التكتيكية، أو اإل
 …ما هو الحل ؟

ن المؤتمرات هي الهيئات األساسية في التنظيم، إأوالً : 
يا المصيرية، أي باألهداف ية بالقضانوبالتالي فهي المع

االستراتيجية، وباختيار القيادات، وال يجوز أن يقوم بهذه 
 المهام أية هيئة أخرى, فالقيادات ينتخبها المؤتمر
ده المؤتمر  وي سقطها المؤتمر، والخط اإلستراتيجي يحدِّ
وعلى الهيئات األخرى تنفيذه. وهذا يعني احترام األغلبية، 

ير القضايا لتنظيم، وإبقاء تقرومنع إحالل هيئة محل ا
وليس لهيئة فيه. وهذه قضية  األساسية للتنظيم كله

مقدسة، ال يجوز التنازل عنها، وانتفاؤها سبب في حدوث 
فما  .ب كاف لالنشقاقباختالل تنظيمي عام، كما أنها س
ستراتيجية، وتحديد اإل دامت فئة تستطيع تعيين القيادات

ل، والالديمقراطي فإن بإمكانها إسقاط التنظيم إلى  تحو 
 سلطة.
ن األعضاء يجب أن يلعبوا دوراً في تقرير إ :ثانياً 

سياسة التنظيم، ضمن الهيكل التنظيمي، من خالل حياة  
وهذا ما  داخلية ديمقراطية حقاً، وتحديد دقيق للمهام.

 كيف ؟ يفضي إلى المسألة التالية
 االجتماعات : إن للخاليا اجتماعاتها، وهي تناقش -2

دة أهمها الخط السياسي والمواقف السياسية، قضايا متعدِّ 
 والمهام ودور التنظيم اليومي .

إن مهمة الخاليا دائماً مناقشة األحداث السياسية، 
دوتحديد مواقف منها، أو مناقشة المواقف التي  تها حد 

االتفاق أو االختالف معها.  ىالهيئات القيادية، وتقرير مد
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عكاس قرار الهيئات القيادية هو ان من المفترض أن يكون
حول القضايا السياسية  لموازين القوى داخل التنظيم

المطروحة. كما أنه من الضروري أخذ آراء األعضاء بعين 
في  تهاالعتبار بعد اتخاذ القرار )إذا أخذ قبل مناقش

القاعدة(، بحيث يجري تثبيته أو تعديله أو تحديد موقف 
مختلفة لدى الخاليا والهيئات جديد في حال بروز مواقف 

الوسيطة. وبالتالي فالهيئة القيادية، هي ميزان حساس 
ريلتقط آراء األعضاء، و  ه األغلبية.حسب توجُّ  يقرِّ

إن الحوار هو أساس االجتماعات، أما التنفيذ فهو نتاج 
الحوارات، وليس سابقاً لها، إن روح الحوار هي روح 

ة، كما تقود إلى اتخاذ االجتماعات، وهي التي ترسي الثق
 قرارات مدروسة. 

ولذلك فلالجتماعات دور في تكريس النهج الديمقراطي، 
 وفي المساهمة في صياغة القرارات واتخاذ المواقف.

وإذا كانت المؤتمرات تناقش القضايا األساسية، فإن 
الخاليا تناقش التكتيك، بمعنى األحداث اليومية، والمهام 

دمحالمباشرة، في نطاق  ، هو نطاق عمل كل خلية، د 
وتسهم في تحديد التوجهات فيها.كما أنها تناقش، وحسب 
ما ترى، كل القضايا األساسية أيضاً، التي يمكن أن تتبلور 

 في المؤتمرات.
النشرة الداخلية : وهي قضية مهمة من أجل  -1

راء األعضاء على آتكريس الديمقراطية، من خالل  تعميم 
فهي  .األقلية، والنقد والتقييم فاقمو وتعميمكل التنظيم، 

مجال حوار في كل القضايا األساسية، وهي صورة أخرى 
عن المؤتمر، وإن كانت تساهم بشكل غير مباشر في اتخاذ 

من حيث أنه  القرارات، أما المؤتمر فيبقى المقرر األول.
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حق العضو أن يقول فيها ما يمكن أن يقوله في المؤتمر، 
إنها … والتقييم وتحديد المواقف وفي المناقشة والنقد 

ولذلك فهي مهمة ، وأساسية في  الصورة األخرى للمؤتمر.
 الحياة الداخلية، وغيابها يعني تقييد الممارسة الديمقراطية.
 :إن التنظيم يحوي شكلين من أشكال الديمقراطية

غير و .وممارستها تجري في المؤتمرات المباشرة
ية وفي اجتماعات الداخل المباشرة، التي تتم في النشرة

واللجان، التي يجب أن تنعكس في سياسات الهيئات  الخاليا
 القيادية وفي قراراتها.

د بذلك كان التنظيم ديمقراطياً، أما وكلما جرى التقي   
ة م األقليط هيئة، وتحكُّ غيابها فيعني سيادة القمع، وتسلُّ 
 ة.بمصير األغلبية، واألقلية هنا  القياد

 

 مارسةمشاكل الم
 )الروح العلمية(

 يم في تحويل الحوارات إلى قراراتتكمن أهمية التنظ
دومواقف  يهدف  ألنهة، ولذلك فالحوار ليس مطلقاً، محد 

دالوصول إلى قناعات  ة، وتحديد مواقف سياسية، محد 
وتعيين مهام، وتقييم تجارب. والروح العلمية تستلزم أن 

تخرج  يكون للحوار حدود، وللمناقشة مدى، وأن
داالجتماعات بقرارات  ة، لكي يجري تطبيقها فالتنظيم محد 

هو "شكل التوسط بين النظرية والممارسة" كما يقول 
لوكاش
(11)

ل. إنه "المختبر" الذي  "المواد الخام" إلى  يحو 
 يجري تداولها. "مواد مصنعة"

                                                           
 دار الطليعة  الطبعة الرابعة. – 18ص –يف التنظيم الثوري  (53)
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والروح العلمية تقتضي تحديد الهيئات صاحبة الحق في 
  زبريد دور الخاليا واللجان، وهذا ي  اتخاذ القرارات، تحد
ووجود  إضافة إلى أن العمل السريأكثر من مشكلة، 

 هرمية تنظيمية ومركزية، يظهر مشاكل عديدة، تمس  
 الديمقراطية هذه المشاكل هي التالية :

رأوالً : مشكلة المراتب : فإذا كان المؤتمر  بصورة  يعبِّ
ركما واضحة عن تساوي األعضاء، مساواة تامة،  عن  يعبِّ

"سقوط" المراتب كلها "مؤقتاً"، فإن الحياة الداخلية خارج 
المؤتمرات تفرض وجود مراتب وهيئات مختلفة، وهذا 
يفرض "تمايزاً" بين عضو وآخر، ويخلق فروقاً في التأثير 
في اتخاذ القرار السياسي المرتبة األعلى "تلغي" قرارات 

القرار في أعلى وهذا يمركز … المرتبة األدنى، وهكذا 
 هيئة، ويسمح بتأثير محدود من الهيئة األدنى فقط.

وهذه مشكلة معقدة، ألن المساواة التي يتمتع بها 
ون هيكل األعضاء جميعاً، تصبح ال مساواة واضحة. ويتك  

جديد، فيه القادة وهي الهيئة العليا، والوسطاء، أي 
صبح الهيئات الرابطة، والمنفذون وهم قاعدة التنظيم، وي

هناك تنظيم بيروقراطي، مشابه تماماً ألجهزة الدولة، أي 
وحينها يصبح الحديث عن الديمقراطية أمراً … دولة، 

مثالياً. وهذه مشكلة أولى خطيرة إذا لم تفهم بشكل صحيح 
 ضمن العملية التنظيمية كلها.

ي يفرض نمطاً ية : إن العمل السر  ثانياً : مشكلة السر  
الخاليا الضيقة، والحوارات د وجومن العمل يقتضي 

دال دوصعوبة الخاليا الضيقة، والحوارات ال .ةمحد  ة، محد 
وصعوبة عقد المؤتمرات  )نسبياً(، وكل ذلك يزيد من 
"المركزة"، و"يقنن" الحوارات، ويحد من التفاعل، ويبرز 
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لوجود قادة ومنفذين، وكل ذلك يعيد القرار إلى الهيئة  الميل
 من دور التنظيم. يحد  العليا، بشكل ما، و
 تخاذ القرار :إثالثاً : مشكلة 

 ةإن مقتضيات العمل التنظيمي، ومواجهة المشكل
 كلها فرضتالتنظيمية، والتطورات السياسية، والمواقف، 

مواكبة تنظيمية، وسرعة  في اتخاذ القرارات. ولذلك فإن 
ة" هي الهيئة العليا، قليلة العدد، القادرة نيالهيئة "المع

الحركة، والعارفة بأمور التنظيم، والمنتخبة لهذه  على
 المهمة.

تتعامل مع األحداث مباشرة، التي إن الهيئة العليا هي 
 أما الهيئات األخرى، فتنفذ قرارات الهيئة العليا.

 رابعاً : مشكلة الوعي :
إن تفاوت الوعي يفرض أدواراً مختلفة من عضو آلخر، 

بالتالي فتأثير كل منهم ويجعل قدرات األعضاء متفاوتة، و
مختلف، ومقدرته على صياغة القرار والتأثير فيه متباينة، 

 ومعرفته بمهامه قليلة، ودوره محدود.     
 خامساً : مشكلة الترقية :

الهيئات العليا هي المعنية بمشكلة الترقية، ونقل إن 
األعضاء من مرتبة إلى أخرى، وهذا يجعل دور األعضاء 

يجعل دور الهيئات األعلى أكبر من دور الجدد ضعيفاً، و
الخاليا القاعدية، ويخلق نوعاً من عالقات التبعية إذا لم 

 تتوفر الديمقراطية الحقة.
 سادساً : مشكلة التربية : 

في التأثير على مسار نمو  وهي دور الهيئات العليا 
األعضاء وتطورهم، وبالتالي التحكم في دورهم في صياغة 

 القرار السياسي.
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 سابعاً : مشكلة األقدمية :
امتد عمر العضو امتلك مقدرة أكبر في  كلما حيث أنه

التأثير، وحاز على معلومات أوسع، وهذا يؤهله ألن يلعب 
دوراً أكبر من العضو الجديد، خصوصاً فيما يتعلق 

 قيادة تاريخية. بالتالي بالمراتب القيادية، لتصبح 

 ثامناً : مشكلة التخلف :
بنية العضو، وتحديداً الهيئات القيادية، إن وهي طبيعة 

التخلف يقود إلى القمع، ومنع الحوار، وتحريم النقد 
ومحاولة تركيز السلطات، وتوسيع المهام،  ،واالعتراض

واالزالم تكوين  ،وإلغاء اآلخرين، وإقامة عالقات التبعية
 والمريدين.
سببها األساسي طبيعة الهيكل  .مشاكل معقدةال كل هذه

يجب البحث عن سبل الحد فإنه مركزي. ورغم أنها كذلك، ال
من تأثيرها، وتكريس النهج الديمقراطي، وهذا ممكن ألن 
تأثيرها ينتهي ضمن إطار ديمقراطي، وحياة سليمة، تقوم 
على الحوار والنقد، و على المساواة، ومعرفة كل عضو 

 بمهامه وحقوقه ودوره.
 

 نظرية الحقوق 
ولكي تكون الديمقراطية منسجمة، وتصبح جزءاً من 
حياة التنظيم الداخلية، من الضروري معرفة حقوق 
األعضاء، وحقوق الهيئات، وكذلك حقوق األقلية، وحقوق 
المراتب األدنى. والتمسك بحقوق هؤالء يسمح بتوفير جو 

ط هيئة على أخرى، وفئة على من تسلُّ  ديمقراطي، ويحد  
حقوق مقدسة،  وهي ضمانة سيادة المساواة التنظيم. ألن ال
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في التنظيم، وبين المراتب المختلفة، ويضمن بقاء الهيكل 
لالتنظيمي إطاراً عاماً للحوار والنقاش والنقد، و  يحو 

المراتب إلى شكل من أشكال "تسيير" العمل، ال لخلق فئة 
أدنى من أخرى، وفرد من آخر، وال فئة تابعة ألخرى، 

 وفرد آلخر.
يم صالحيات يمنع تضخُّ هو الذي التمسك بالحقوق  إن

هيئة على حساب أخرى، وفرد على حساب اآلخرين، 
 ويضمن حقوق األقلية.

 أوالً : حقوق األعضاء :
إن لألعضاء حقوقاً أساسية، غالباً ما تنص عليها 

ق بقضايا أساسية تعتبر األنظمة الداخلية، وهي حقوق تتعل  
يتعلق ظيم، ومنها جزء من مقتضيات وجودهم في التن

 التالي:بحقوقهم الديمقراطية، وهي 
 المساواة الكاملة بين األعضاء. -3
 حرية المناقشة والحوار واالنتقاد. -2
 حق الترشيح واالنتخاب. -1
حق الدفاع عن النفس في حال التعرض لعقوبة،  -4

 وحق االستئناف.
لوهي حقوق تمنع  األعضاء إلى منفذين، والقادة  تحو 

بل تفرض االحتكام إلى الحوار، وإلى احترام ام"، إلى "حك  
 النقد.

 ثانياً : حقوق الهيئات.
إن للهيئات وضعاً اعتبارياً، فهي حلقات أساسية في 
العمل التنظيمي، ولها مهامها وحقوقها، والمركزية 
الديمقراطية تعطي حقوقاً لكل الهيئات، وال تحصرها في 

مة، فإن لكل هيئة الهيئة العليا. وإذا كان للتنظيم مهام عا
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دمهامها ال ة. وهذا يعني إعطاء سلطة القرار لكل هيئة محد 
ضمن اختصاصاتها ومهامها. وبالتالي فإن العمل التنظيمي 
يقوم على أساس وحدة القرار العام، وال مركزية القرارات 

دالمتعلقة بالظروف ال  ة.محد 
 ات مفاصل أساسية لها دورها الهامإن الهيئ

التنظيمية ال يلغي هذه وجود الهرمية وصالحياتها، و
وال ذلك الدور، بل يجعل الصالحيات نسبية،  الصالحيات

 وكذلك سلطة اتخاذ القرار، وبالتالي يمنع تمركز السلطات.
 ثالثاً : حقوق المراتب الدنيا :

إن الهيكل كلٌّ متماسك، ولكل المراتب حقوق متساوية، 
اللجنة وتحديداً  –وإذا كانت واضحة حقوق المراتب العليا 

وتتضخم كثيراً في كل  –المركزية أو المكتب السياسي 
، كان ضرورياً التأكيد األخرى األحزاب لتلغي كل المراتب

على حقوق المراتب الدنيا، والتأكيد أن هناك توزيعاً في 
 يبقي التنظيم قائماً على رجليه.كي المهام يمنع تركيزها، ل

 يعني ذلك ؟ ذاما
ائها دائماً، و هذا يعني أن تأخذ أن يؤخذ بآر - أ

مها على االهيئات القيادية آراء المراتب األدنى حين أقد
داتخاذ أي قرار أساسي، وهذا يستتبع آلية   ة.محد 

أن تسجل آراءها حول كل القرارات والتعاميم  - ب
 والنشرات والتوجهات.

 حقها في اتخاذ القرارات ضمن مسؤولياتها. - ت
 رابعاً : حقوق األقلية :

 –إذا كانت القضايا السابقة تعتبر قضايا متفق عليها و
وترد في نصوص األنظمة الداخلية عموماً،  –إلى حد ما 

كلها أو بعضها، فإن حقوق األقلية تغيب عن معظم 
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النصوص، وال تناقش إال لماماً، والقوى التروتسكية هي 
أكثر القوى التي توليها اهتماماً، بينما يعتبر الخط 

 … الحديث عن حقوق األقلية هرطقةالستاليني 
وتعيين حقوق األقلية يعطي الديمقراطية بعداً هاماً، 
ويضمن صراعاً ديمقراطياً وفق ظروف مواتية لكل أطراف 
الصراع، فال تخوض األقلية الصراع الديمقراطي وهي 

سحقها، يؤسس الميل لة باالنشقاق والتكتل، الذي مموسو
 جريمة !!م، واالنشقاق ألن التكتل محر  

 من هي األقلية ؟
دإنها أوالً المجموعة التي تعارض موقفاً  اً، أو قراراً محد 
رمعيناً، وهي ثانياً المجموعة التي تطرح  اً )سياسياً أو تصو 

أغلبية بأن وال يحظى …( تنظيمياً أو علمياً أو ثقافياً 
األصوات. وهي ثالثاً المجموعة التي تتبلور من خالل 

 وقفاً موحداً ال يحظى باألكثرية.ل مالحوار لتمث  
دولذلك فإن وجود أقلية يفترض وجود فكرة  ة محد 

متبلورة يطرحها بعض األعضاء، وقد تكون الفكرة موقفاً 
رتنظيمياً أو  اً نظرياً، أو قضية سياسية، وقد تكون تصو 

عميقة إلى حد المساس بالبنية األساسية للتنظيم، أو 
دبسيطة تتعلق بتكتيك  و موقف سياسي معين.ما هي ، أمحد 

 حقوقها ؟
أن تعمم آراء األقلية في التنظيم لكي يضطلع عليها  - أ

 كل األعضاء.
دأن تمثل في الهيئات بنسب  - ب ةعن  تعبِّرة محد   قو 

 األقلية أو ضعفها.
أن توجد أسس التنسيق بين أفرادها، وخصوصاً  - ت

 في المؤتمرات، وبما ال يخل بالهيكل التنظيمي.
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فصل، ومحاسبة يجة مواقفها، أو ت  أن ال تعاقب نت - ث
 الجهات التي تلجأ إلى ذلك.

 أن تنشر آراؤها في المنابر العلنية. - ج
د على أهمية إن المركزية الديمقراطية بقدر ما تشد  

بقدر ما تشدد أيضاً على  ،على "مركزة" القراروالمركز 
 .وهذا يعطي لها .كل اآلراءعلى وجود دور كل الهيئات، و

ةال يجوز اإلخالل بها، وحقوقاً ثابتة  هذه الحقوق هي  قو 
ةنفس  ةحقوق الهيئات العليا. وال قو  تفاق نابعة من اإل قو 

ختياري على العمل المشترك، انطالقاً من المساواة اإل
التامة في الحقوق والواجبات. ذلك أن تقسيم العمل ال 

 يزيد من أعباء الفرد. أنه يعطي امتيازاً لفرد على آخر، بل 
وإذا كان االختالط في العمل  ة.الحقوق قضايا ثابتإن 

ذي يقود إلى عجز في تحديد التنظيمي، وضعف الوعي ال
يقودان إلى  ،وفهم أسس العمل الديمقراطي المهام

 تجاوزها، فإن التمسك بها أمر ضروري.
 

 دور القادة 
ومن القضايا الهامة في مسألة المركزية الديمقراطية 

رة( وهم ة الهرم وهم الفئة )المقرِّ قضية القادة، فهم قم
، واإلقدام، وهم )المركز(. «األكثر اضطالعاً »)األقدار( و

في القاع، لكي  ونهم الثقل األساسي الذي يرسإ ،وبالتالي
يظل التنظيم معلقاً في الهواء. وهم الفئة التي تبني تنظيماً 

لعلى صورتها ومثالها. وتقيم سلطة مطلقة  اآلخرين  تحو 
تجربة التنظيمية فذين وأدوات. وقد أبرزت الإلى من

 .الماضية، كل ذلك
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ما هي مهامهم ؟ هل هم سلطة  فما هو دور القادة ؟

ر ما تشاء وتعيث فساداً كما تريد في التنظيم ؟ أم أنهم  تقرِّ
يمارسون على أساس موازين القوى في التنظيم ؟ وعلى 

" ألنه أساس توجهات األكثرية  وهنا يكون دورهم "تنفيذياً 
ر" غ رأي األكثرية في يصترته األكثرية، أي " ما قر  يقرِّ

 ؟غة قرار يصدر باسم الهيئة العلياصي
لإن الرؤية الثانية هي التي تمنع  أية هيئة قيادية  تحو 

ةإلى مركز  ، وتجعل التوجهات القاعدية هي أساس قو 
األغلبية واألقلية معنى ديمقراطياً  نشاطتجعل لكما و .العمل
ديقياً. ويبعد القضية عن قضية فرض رأي حق ، بل محد 
عطي للصراع الديمقراطي أبعاده الحقيقية.إن الطبقة ت

البرجوازية هي التي تحكم في الواليات المتحدة مثالً، 
وداخلها صراع بين أقلية وأغلبية، وموازين القوى بينها 

دهي التي ت من هو رئيس الجمهورية، وأي الحزبين هو  حد 
ةوهذا مثل هام تمارس فيه  .حكمالذي ي معادية للتقدم  قو 

خدمة مصلحتها، والصورة من أجل صورة ديمقراطية 
الديمقراطية هي التي تعنينا ألنها تؤشر لقضية هامة، وهي 

رللطبقة، وهي التي هو أن الثقل األساسي   من يقودها. تقرِّ
أما في األنظمة الدكتاتورية فالفرد يحكم باسم طبقة 

ر، ولذلك ينوب عنها، ولدورا ضعيفة بدالً منها، وهي ال  يقرِّ
تستطيع تغييره، إال بالصراع الدموي، ولتفرض ديكتاتوراً 

  آخر.
 ما نريد نحن ؟
حإن المثالين  تخدم كل ان صورتين متناقضتين، يوضِّ

دة طبقة منها  حوهما  .)ربما(محد  ان الجهة التي يوضِّ
ا بطبقة لها تمسك زمام األمور، فالديمقراطية تربطه



 122 

رمصالحها العامة ولكنها  ةقيادة، حسب  تقرِّ الفئات  قو 
المختلفة فيها )األقلية واألكثرية(. أما القمع فيقوم على 

رأساس سلطة الفرد، ل مصلحة الطبقة )وهو منها(،  يقرِّ
 ضدها )وضد نفسه(. هوفي الغالب تأتي كل أعمال

تي وهذا يعيد طرح الموضوع ذاته، هل القيادة هي ال
تخلق تنظيماً على صورتها ومثالها، أم التنظيم هو الذي 
يوجد قادته ؟ آخذين بعين االعتبار كل المشاكل المناقشة 

ن التنظيم أن تحكمه سابقاً، ألنه من المفترض حين يتكو  
آلية داخلية، تصبح أقوى من تأثير الفرد أو الهيئات، وهو 

 صلباً.بذلك فقط يصبح تنظيماً ديمقراطياً متماسكاً 
حإن المثال األمريكي  هو أن الثقل األساسي  يوضِّ

حللطبقة، أما السلطة فتابعة لها، والمثال اآلخر  أن  يوضِّ
 بيد فئة، وبالتالي فالطبقة "تابعة" لها.هو الثقل األساسي 

وفي التنظيم كذلك يجب دراسة موقع الثقل األساسي : 
 في مجموع التنظيم، أم في القيادة ؟

ا نالثقل األساسي لمجموع التنظيم، ناقشولكي يبقى 
دسابقاً قضايا أساسية ت دور األفراد والهيئات وقوانين  حد 

العمل الديمقراطي، ونضيف اآلن جانباً يتعلق بدور الهيئات 
القيادية. وتحديداً اللجنة المركزية، والمكتب السياسي 

 واألمين العام. 

 أوالً : اللجنة المركزية 
يادية األساسية في غياب المؤتمر، ولكن إنها الهيئة الق
لها حق إلغاء المؤتمر كهيئة معنوية لها هذه الصفة ال تخو  

مهامها، وكهيئة قيادية أولى، وهي تكمل المؤتمر وال تحل 
لة محله في أي حال من األحوال.ولذلك فإن مهامها مكم  

دلمهام المؤتمر، وتأكيد ذلك هام ألنه ي الحدود الفاصلة  حد 
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ا. فالمؤتمر مدور الهيئتين ومدى صالحيات كل منهبين 
يات الواسعة، وكل باعتباره يمثل كل التنظيم له الصالح

التي تتعلق بمصير التنظيم ومهامه  القضايا الهامة
وبرنامجه و أسس عمله، وهيئاته القيادية. أما اللجنة 
المركزية باعتبارها هيئة منتخبة من قبل عموم التنظيم فإن 

علق برسم التكتيك المناسب للعمل، التكتيك دورها يت
إلخ. وبالتالي …السياسي التنظيمي والعسكري والنقابي

ة بتطبيق مقررات المؤتمر فقط، ووضع الخطط يفهي معن
دالعملية الكفيلة بذلك، ومركزة عمل التنظيم. وهي ت  حد 

التكتيك بناء على توجهات الخاليا التنظيمية، وليست 
 بمعزل عنها.

يعني أن ليس من صالحياتها تغيير أو تعديل خط وهذا 
التنظيم العام، وال تعيين قيادته األساسية وال تحديد 

 مصيره.
إن تالعبها بعقد المؤتمرات، وفي تعيين القادة، وفي 
إقرار برامج استراتيجية، يضخم صالحياتها، ويلغي دور 
المراتب المختلفة دونها، كما يلغي دور المؤتمر، وهذا 

ليعني   ها إلى سلطة.تحو 

 ثانياً : المكتب السياسي
إنه هيئة تنفيذية، تنتخبها اللجنة المركزية لتسيير 
األعمال في فترة ما بين االجتماعات. وهو في الغالب يتابع 
مقررات اللجنة المركزية والمؤتمر، ويحرص على 
تطبيقها، دون أن يستطيع تحديد موقف خارج توجهاتها. 

اللجان التي تقوم ببعض مهام اللجنة  ق عملسِّ كما أنه ين
 المركزية في غيابها. 
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لوالتأكيد على أنه هيئة تنفيذية مهم، ألنه يمنع  ه تحو 
ها إلى لحوِّ يأو طة مقررة تلغي اللجنة المركزية، إلى سل

 مكمل له.

 األمين العام  :ثالثاً 
وهو موقع اعتباري ليس إال، مهمته تمثيل التنظيم لدى 

دوإصدار البيانات )وي القوى األخرى، ذلك باالتفاق مع  حد 
المكتب السياسي( وفق توجهات اللجنة المركزية، وإرساله 

ل في اتخاذ أي من القرارات وهو غير مخو  … البرقيات
وكل ذلك  …السياسية أو التنظيمية أو العسكرية أو النقابية

دي مهام كل الهيئات ودورها، ويضع الحدود التي تعمل  حد 
إن تحديد المهام ضروري، لكي ال تستحوذ هيئة على فيها. 

مهام الهيئات األخرى، ولكي يعرف كل عضو دوره. ولكي 
تسقط "النظرية" السائدة التي تعطي صالحيات مطلقة 

دة أو لشخص دمحد  لهيئة   .محد 
ومن الواضح أننا ناقشنا في هذه الفقرة والفقرة السابقة 

رغم أنها ليست الصيغة السائدة لدى هذه األحزاب، 
بالضرورة الصيغة المناسبة في وقت معين وظرف معين، 
مع اإلشارة إلى أنها تبلورت في ظروف عمل سياسي 

لهذا من  .علني، وأنها أكثر ما تناسب العمل العلني
المناسب التأكيد على أهمية اللجان التي تتابع العمل 
المركزي، ألن ظروف العمل الثوري ال تستوعبها 

 وبذلك يبقى دور اللجنة المركزية هو األساسي.  .بالضرورة
  

 نظام التقارير 
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والمركزية الديمقراطية تقوم على أساس تبادل اآلراء 
بين مختلف المراتب، لكي تأتي القرارات نتاج تفاعلها 

رتكلها، وبالتالي ل ن إعن موقف األغلبية فيها، حتى و عبِّ
مهمة اللجنة كان يتعارض مع موقف اللجنة المركزية، ألن 

إقرار المواقف  –كما جرى الحديث سابقاً  –المركزية 
ه وفق توج   ،السياسية والتوجهات التنظيمية و.. إلخ

 األغلبية في التنظيم.
وهذا يستلزم نظام تقارير دقيق. فالمراتب الدنيا يجب أن 
ترفع تقارير منتظمة عن مواقفها السياسية، وتوجهاتها 

 لفات، وعلى المراتب القيادية أخذالتنظيمية ورؤيتها للتحا
بعين االعتبار. والمراتب القيادية يجب أن تعمم  كل ذلك

قبل  ولها، أو إلبداء المالحظات فيهاآراءها داخلياً للحوار ح
 خذ أي قرار في أي من القضايا.أن تت  

وعلى كل عضو، كل خلية، وهيئة أن تحرص على إبالغ 
قب مدى استجابة هذه موقفها للهيئات القيادية، وأن ترا

 الهيئات لرأيها.
 

 حول المركزية
إن دور التنظيم السياسي، وخوضه النضال، يفرض 
اتخاذ القرارات، ولذلك يبقى من حق الهيئات القيادية اتخاذ 
القرارات وإلزام المراتب األدنى بها، في حال الظروف 

رالطارئة فقط، ويستتبع ذلك نقاشاً حولها،  على ضوئه  يقرِّ
 بية أو خطأ هذه القرارات.صوا
 

  أهمية الوعي
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ويبقى للوعي أهمية كبيرة وأساسية. الوعي العام 
المرتبط بسعة األفق، والوعي الديمقراطي، الوعي الذي 

ديعطي للديمقراطية حقها النظري والعملي، وي طبيعتها،  حد 
لكي ال تظل طلسماً يجري الحديث عنه دون فهم كنهه، 

 لممارسة.ودون التمسك به في ا
إن قضية الديمقراطية غائبة في النظرية الماركسية 
عموماً، وسبب غيابها هو أن ماركس جاء في مرحلة 
حققت البرجوازية فيها تطوراً ديمقراطياً كبيراً، وبالتالي 

حلم" يجب طرحهاعتبرها حقيقة واقعة، ال قضية "
)*(
لكن  .

ين أبانت نتقلت إلى البلدان المتخلفة، وحإ ماالماركسية حين
البرجوازية عن وجهها االستبدادي، لم تحمل الماركسية 
معها إنجاز البرجوازية الكبير، قضية الديمقراطية، وهي لم 

 تحمله لسببين أساسيين هما :
األول: أن ماركس وإنجلز لم يبحثا بها، وبالتالي لم 

دي را حد  فخلت  ،هما لها، حيث ظلت غير "منظرة"تصو 
 ن الحديث عنها، إال لماماً.النصوص الماركسية م

الثاني : إن الماركسيين الالحقين فصلوا فصالً تعسفياً 
بين النظرية الماركسية واألفكار البرجوازية السابقة لها، 
فلم يروا موقع النظرية الماركسية في التطور التاريخي، 
ولما كانت الماركسية ضد البرجوازية نبذوا كل المفاهيم 

 ا قضية الديمقراطية.البرجوازية بما فيه

                                                           
ة ضد برجوازية كانت إستبدادية )مالحظة الطبعة هذه فكرة ليست دقيقة، حيث محل ماركس هدف الدميقراطي )*(

 الثالثة(
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لكن الدراسات  ،ولقد حاول لينين بلورة مفهوم لها
توقفت بعده. وكان هذا النقص سبباً في بروز القمع 

 والتسلط والفردية. 
وعي ديمقراطي، إلى والمركزية الديمقراطية بحاجة 

 ،قضية الديمقراطيةبوألعضاء ملتزمين، التزاماً صادقاً 
وفي النقد واالعتراض.  وبحق كل عضو في إبداء رأيه،

وكذلك في معرفة كل عضو بمهامه ودوره، وتمسكه بهذه 
المهام وهذا الدور تمسكاً مطلقاً، سواء من ناحية عدم 
التعدي على مهام اآلخرين، أو من ناحية عدم السماح 

 لآلخرين بسلبه إياها.
رولذلك من الضروري أوالً تحديد  لقضية  تصو 

لماركسية، ألن ذلك يساعد في الديمقراطية ضمن النظرية ا
بلورة قناعات األعضاء، في االتجاه الديمقراطي، ومن 
الضروري ثانياً تطوير الوعي وامتالك ناصية التحليل 
العلمي، ألن ذلك يساهم في منع القمع وسيادة منطق 

 الحوار.
 

 حول المركزية الديمقراطية 
والديمقراطية  كل ذلك كيف تبقى المركزية شكالً  بعد

الهرمية المركزية  سقطوهراً في الحياة الداخلية ؟ وال ت  ج
 وما يترتب عنها من إجراءات، الديمقراطية ؟

إن الديمقراطية هي جوهر  .هذا ما هو بحاجة لتأكيد
ك الحياة الداخلية، ولذلك تطبيقاته وأسسه التي يجب التمسُّ 

 عرضها في الصفحات السابقة.تم  بها، والتي 
لقراطية معناها الحقيقي، ووالذي يعطي للديم  يحو 

المركزية إلى شكل، هو االتفاق على القضايا االستراتيجية 
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األساسية، إن برنامج النضال ليس قضية آنية يمكن 
حسمها في اجتماع أو مؤتمر، بل قضية بحاجة إلى حوار 
عميق، وبحث مستفيض في الحزب وخارجه. والحوار 

دوالبحث هما اللذان ي " كما يقول لينين، أي ان "التخومحد 
دي ان نقاط اللقاء ونقاط االختالف، وهما اللذان يرسيان حد 

الثقة بين مجموع األعضاء ويجعالن اختيار القيادة نابعاً 
 اتها ونهجها.هم لتوج  من ثقة حقيقية، وتفهُّ 

أما التكتيك المرتبط بالمواقف السياسية وباإلجراءات 
دالعملية ال مية كبيرة إذا ما توفر ة، فيكون ليس ذا أهمحد 

الوضوح في القضايا االستراتيجية، والثقة في القيادة. 
ورغم ذلك فإنه يخضع ألسس معينة أيضاً، أولها أن 

أخذ إال بعد حوار عام وفق األساليب المتاحة، المواقف ال ت  
رو تخذت الهيئة القيادية إاألكثرية رأيها، وثانياً إذا ما  تقرِّ

أي كل الهيئات واألعضاء فيه، لتقرير موقفاً معيناً يطلب ر
ن لكل هيئة قدر من إما إذا كان صحيحاً أم ال، وثالثاً، 

"االستقاللية" في نطاق وضعها. ورابعاً أن الحوار هو 
طرح كل القضايا السياسية أساس الحياة الداخلية، ولذلك ت  

دوالعملية التنظيمية للحوار دائماً وت الموافق منها في  حد 
 يا والهيئات.كل الخال

وحين تكون القضايا السياسية أو التنظيمية أو العملية 
ذات مساس باالستراتيجية، فإن تحديد موقف منها يجب أن 

طرح للحوار وتحديد يرتبط باألكثرية في التنظيم كله، أي ت  
راً عن كل التنظيم، وحين الواقف، لكي يكون القرار معبِّ 
 للمحاسبة. تأخذ الهيئة القيادية قراراً تخضع

وتبقى المشكلة التنظيمية مشكلة كبيرة، كما يبقى 
التناقض قائماً، بين المساواة وعدم المساواة، بين اإلرادة 
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 عية، وبين المركزية والديمقراطيةالفردية واإلرادة الجما
وحل هذا التناقض بشكل صحيح هو الذي يطور تماسك 

نا أفكار تحاول ز الثقة الداخلية، وما طرحته هالتنظيم، ويعزِّ 
 اإلجابة على ذلك.

 ماذا تعني حرية الرأي ؟ وكيف تمارس ؟ -4
إن التأكيد على مبدأ حرية الرأي ليس تأكيداً نظرياً فقط، 

يرتبط بقناعة نظرية،  بل هو بشكل أساسي تأكيد عمليُّ 
ن االختالف قناعة تنطلق من االعتراف باختالف اآلراء، وبأ

ن األساسي. وبالتالي فبروز القانو هوليس شيئاً طارئاً بل 
أفكار مختلفة متناقضة كلياً أو جزئياً ال يدعو للريبة والشك 
وإلى تحكيم عدم الثقة، وال إلى فرض فكرة معينة فرضاً 

ط فرد أو فئة، وتحريم تعسفياً، ألن ذلك يعني تأكيد تسلُّ 
الديمقراطية من جهة، ومن جهة أخرى محاولة فرض 

توعبة، ليس على الصعيد فكرة  غير ناضجة وغير مس
مجمل في لق بفرد أو مجموعة أفراد، وإنما الذاتي فيما يتع

التنظيم. إن التناقض حتمي في األفكار، كما هو حتمي في 
المجتمع، الرتباطه بالطبقات االجتماعية  وبالفئات داخل 
هذه الطبقات من جهة، وبالوعي من جهة ثانية، وبقدرة 

د، سواء الناتج عن القدرة االستيعاب لدى مختلف األفرا
 ذاتها أو عن توفر المعلومات من جهة ثالثة.

ذو طابع موضوعي، وإن  إذن فاختالف األفكار واآلراء
ن العوامل إكان للذات دور فهي ليست األساس، 

 الموضوعية لها قصب السنبق.
وإذا كان اختالف اآلراء في المجتمع البرجوازي ناتجاً 

ل منها منهجها وأفكارها، فهو عن وجود طبقات عديدة، لك
في داخل الطبقة الواحدة أمر حتمي، لتناقضات المصالح 
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ضمن إطار الطبقة الواحدة، والختالف الوعي والتجربة. 
كما أنه داخل الحزب الواحد أمر حتمي أيضاً، ألسباب 

 أهمها:
 الفالحونو العمالفوجود فئات من طبقات مختلفة،  (3)

 نون بنية الحزب.والمثقفون، بشكل أساسي، يكو  
ز داخلها أفكار بر  وجود فئات داخل كل طبقة، ت   (2)

 متعارضة أحياناً.
كل  نوالوعي في كل طبقة اجتماعية، وبيالتخلف  (1)

 فئة فيها، وداخل التنظيم.
ال نريد اإلطالة في بحث هذه المسائل، رغم أهميتها، 
ورغم أنه يعترضها لبس كبير، لمفاهيم برزت في تفسير 

الطبقة العاملة، ودورها، واختالفها عن االشتراكية، و
المرحلة البرجوازية، ليصبح البديل عن اختالف األفكار في 
المرحلة البرجوازية،  "انسجامها" في الحزب االشتراكي 
والمرحلة االشتراكية. وهذا ال يعني أن ليس هناك فرقاً بين 

هناك فرق جذري. فالمرحلة البرجوازية بل المرحلتين، 
حكم طبقة لطبقات أخرى، وهو ما يبرز اختالفاً تتمثل في 

واضحاً في األفكار، نتيجة وجود الطبقات ذاتها، لكنه في 
المرحلة االشتراكية ليس كذلك، فهنالك حكم طبقة تمثل 
 .الجزء األكبر من المجتمع لذاتها وللطبقات األخرى

وبالتالي من المفترض أن يكون هناك تناغم "وانسجام" 
 ي البنى الفوقية، والبنى التحتية. ولكن ذلك البين األفكار ف

من وجود األفكار  ينفي االختالف، فاالختالف نابع
نهزام الطبقة ال إازية  بعد سقوط البرجوازية، ألن البرجو

يعني هزيمة أفكارها. وأفكار الطبقات السائدة طيلة العصور 
مسي جزءاً من التراث والتقاليد ومن "وعي" الطبقات ت  
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ة. وكذلك وجود األفكار البرجوازية الصغيرة وهي الشعبي
وأن أصبح للطبقة العاملة دور،  يبقى للبرجوازية الصغيرة 

عتماد المجتمع ولفترات طويلة، بعد إدور كبير نتيجة 
تصفية الرأسمالية على اإلنتاج البسيط )التجار، الزراعة، 
والصناعة(. وكذلك فأفكار الطبقة العاملة، ليس باعتبارها 
أفكاراً كتبها أفراد، بل على أساس وعي هذه األفكار من 

لقبل الطبقة العاملة ، و سك به، تصبح ها إلى تقليد تتم  تحو 
جزءاً من حياتها، الزالت رجراجة لبساطة تجربتها، 
وشمول نظريتها، وبالتالي فهي لم تبلغ بعد مرحلة 

فالطبقة العاملة تبقى لمراحل طويلة،  .)الوعي( الحقيقي
الوعي، وهذه المحدودية  ى بعد تسلمها السلطة، محدودةحت

ناتجة عن اختالط أفكار البرجوازية واإلقطاعية  في الوعي
وأولية التطور  من ضعف تجربتهاكذلك والقبلية والدينية. و

 االقتصادي ضمن تركيبة هي قائدتها.
ها للمجتمع وتفسير .وبذا يكون االنسجام لديها محدوداً 

يتها للمستقبل أيضاً ليست ورؤ .حداً والتقدم، ليس وا
ألن  ،وإن كان ذلك غيره في المرحلة البرجوازية .واحدة

وليس في مصلحة  يزان القوى الطبقي أصبح لمصلحتهام
 البرجوازية.

ثم إن الحياة ستظل صراعاً بين القديم والجديد، بين 
الماضي والمستقبل، بين الواقع والمطامح.. وإن اختلفت 

 طبيعته.
 ،ق في دراسة المجتمعات والطبقات واألحزابعمُّ والت

يبرز هذه الحقيقة. إن االختالف هو القانون األساسي، 
ويصبح غير ذلك في حالة واحدة، وهي استيعاب الطبقة 
العاملة لمنهجها المادي الجدلي )وإن اتخذ الصراع شكالً 
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جديداً(، وهو اآلن مطروح على طالئعها أوالً. ومسألة 
 منهجها بحاجة لفعل تاريخي، ونضال شاقاستيعابها ل

ل حضاري طويل  .وتحو 
إننا حين نطرح مبدأ حرية الرأي نقرنها بوجود 

قروناً باالتفاق على االختالف والتناقض، وإن كان هنا م
الذي هو حجر الزاوية  ،والسياسي والتنظيمي الخط النظري

عليها العمل  ىبنفي العمل الثوري، وهو األرضية التي ي  
ثوري بمجمله، بما يحويه من تناقض واختالف من جهة، ال

 …واتفاق وانسجام من جهة أخرى
دفالخط النظري، وإن  مسألة االتفاق  المنهج وأقر   حد 

عليه، فإن الممارسة العملية تبرز االختالف فيه، وهي 
مسألة تتعلق بفهمنا للمنهج أساساً، ألننا ضد الجمود في 

 ارات وكليشيهات.شعإلى المنهج، وضد تحويله 
دوالخط السياسي، وإن  الخطوط العامة لمرحلة  حد 

دتاريخية، فهو ال ي التطورات السياسية التي نعيشها  حد 
 ينا مواقف سياسية، قد نختلف فيهايومياً، والتي تفرض عل

د الخط السياسي العام، أو وقد نتفق. هذه المواقف قد تؤك  
 جزء منه، وقد تنفيه.
كوم بأن ال يخرج عن الخط النظري ولكن كل ذلك مح

ده، أو والسياسي والتنظيمي ذاته، وإن كانت الممارسة تؤك  
أو تنفيه، أو تنفي بعضه. وبالتالي تتبلور  د بعضهتؤك  

 الحاجة إلعادة تأسيسه.
إن الوعي بمسألة االختالف جانب مهم من فهم مبدأ 
حرية الرأي وفي ممارسته عملياً. ولكن الوعي مرتبط 

نب عملية، تسهم في أن يصبح مبدأ حرية الرأي بجوا
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حقيقة عملية. وتطبيقه في األحزاب الثورية مرتبط، بأربعة 
 جوانب :

جانب طرح اآلراء واألفكار في الخلية، )أي في  (3
 المرتبة التنظيمية(.

 جانب طرحها للمراتب األعلى. (2
جانب طرحها للتنظيم، وهي مرتبطة بأشكال مختلفة  (1

الداخلية، المؤتمرات واللقاءات  )النشرة التنظيمية
 …(.الموسعة، النشرة العلنية

 جانب طرحها من المراتب األعلى للتنظيم. (4
فاالختالف يمارس في الخلية بين أعضائها، للوصول 

رإلى  مشترك يجمعهم، والحوار هنا يشتمل على  تصو 
 جانبين :

األول : عام يتعلق بكل األمور النظرية والسياسية 
 والتنظيمية.

  ،يتعلق بوضع الخلية ومهام أعضائهاوالثاني : خاص 
وما يحكم العمل فيها هو مبدأ خضوع األقلية لألغلبية. 

 دون أن يعني هذا المبدأ قفل النقاش.
واالختالف في الرأي يمارس بين المراتب األدنى 

رواألعلى، للوصول أيضاً إلى  مشترك يجمع هذه  تصو 
س الموضوعات وهو يشتمل أيضاً على نف .المراتب

السابقة الذكر، وما يحكم العمل فيها هو مبدأ خضوع 
 المراتب األدنى للمراتب األعلى في النتيجة النهائية.

ومبدأ الخضوع في المسألتين ال يتعلق في مبدأ الحوار، 
 ى لهذين المبدأين إذا لم يترافقابل في نتيجته.  ألنه ال معن

الها، والسعي اآلراء والحوار ح من إختالفباالنطالق 
مشترك. وهذا يعني أنه ليس  رتصوُّ إلى ي للوصول الجد  
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من حق األكثرية، أو المراتب األعلى إيقاف الحوار )إال في 
بل من حقها  ،دة سوف يجري الحديث عنها(حاالت محد  

على أن يكون خاضعاً للحوار حسمه في اتجاه محدود 
ر وما يفرض الحسم كون الحوار يجري ضمن أط .أيضاً 

ملقى عليها مهام عملية عليها القيام بها بشكل يومي، 
 ودائم وهذا ما يحتاج إلى قرارات وخطط عمل.

هو الحوار والتفاعل في كل التنظيم، فأما الجانب الثالث، 
 وله ثالثة أشكال :

عة على مستوى الحلقات والمناطق، اللقاءات الموس   ( أ
 .النشرة الداخليةت(  المؤتمر.ب (  وكل التنظيم.

دوهي كلها تخضع لشروط  ة، ضمن األطر محد 
التنظيمية. فالنقطتان األولى والثانية تخضعان للشروط 

دال  ة في النظام الداخلي.محد 
أما النقطة الثالثة، فتشمل كل أعضاء التنظيم  وتخضع 

 لتنظيم إداري.
وإذا كانت المساواة في طرح الرأي بين المراتب تخضع 

نية لألطر التنظيمية، أي أن في النقطتين األولى والثا
األكثرية في المرتبة، والمرتبة األعلى هما اللتان تحسمان 

فإنها في مسألة الحوار والتفاعل في التنظيم يخضع  ،فيهما
حسمها لألغلبية أيضاً. ولكنها تبدو أكثر وضوحاً ألن من 
حق األعضاء إبداء آرائهم داخلياً ضمن النشرة الداخلية 

 لى أي رأي يرد فيها.ومن حقهم الرد ع
ش أو منعه إال في اوليس من حق مرتبة إيقاف النق

دحاالت   ة سوف يرد ذكرها.محد 
برز اختالفات في جانبين ي   والحوار داخل األطر التنظيمية

 من المسائل :
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المسائل األساسية، وهي أساساً المسائل التي لم  (3
يكن الظرف الموضوعي قد طرحها في الحقب السابقة، 

 عتبر إغناءً الي فالنظرية  ال تشملها، وحوارها ي  وبالت
للنظرية ذاتها. هذه القضايا غير مرتبطة بتاريخ، والظرف 

 الموضوعي هو الذي يطرحها، ال نهاية في نقاشها.
وهي ما  ،مسائل متعلقة بالصراعات السياسية (2

صطلح على تسميته بالتكتيك، وهي مرتبطة من قريب أو إ
 ، ولكنها اقرب إلى المواقف العملية.بعيد بالقضايا األساسية

وكل ذلك يقود إلى تقسيم موضوعات الحوار والصراع 
 إلى التالي :

مسائل عملية تتعلق بمسائل عاجلة، وبالتالي فهي  (3
 .بحاجة لمواقف سريعة

 ة.قضايا عملية ولكنها ليس ملح   (2
قضايا استراتيجية.. تتعلق بالخط النظري والمفاهيم  (1

 والتنظيمية.النظرية والسياسية 
لإن هذا التقسيم يعطي للقضايا المناقشة حداً. فال ت   تحو 

لإلى ثرثرة، كما أن التنظيم ال ي إلى حلقة للنقاش فقط.  تحو 
لوهو من جهة أخرى ال ي إلى "خاضع" لقرارات عليا،  تحو 

تحسم األمور دون انضاج، تحت حجة خضوع األدنى 
ال يأتي إال ضمن  لألعلى، واألقلية لألغلبية، فهذا الخضوع

 هذه العملية كلها.
لضوابط التي تحكم الحوار وبالتالي فإن الحدود أو ا

ضمن األطر العامة، )النشرة، أو المؤتمرات  والصراع
 واللقاءات( هي :
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أن ال تتعلق بالقضايا السرية واألمنية أي الخطط  (3
العسكرية واألمنية التفصيلية، أسماء األعضاء. الهيكل 

 التنظيمي.
للنقاش قضايا ال تعتبر القضايا المطروحة  أن (2

والسياسي والتنظيمي تناقضاً  مناقضة للخط النظري
 واضحاً.

 أن يستنفد الحوار أغراضه، ضمن األشكال التالية : (1
بل  ة وأكثرية، وهنا ال ينتهي الحوارحين تتبلور أقلي ( أ

 يأخذ أشكاالً أخرى.
أي حين  ،حين تسقط القضية موضوع النقاش ( ب

ال أهمية لنقاشها في  لتصبح قضية مقضية الزمنيتجاوزها 
 ني، إال من باب التقييم والنقد التاريخيين.الظرف اآل

يخرج عن حين حين يصبح النقاش ثرثرة، أي  ( ت
لإطاره الموضوعي، في إلى مناكفة، أو مجال طرح  تحو 

 ذاتي.
بط يمكن أن تستغل في غير هذه الضوا أن ورغم
ية، فإن الوعي بها هو ولغير تحقيق الديمقراط مواقعها

 الضابط األساسي لتطبيقها.
إنها قضايا، تتعلق بالحوار وحرية الرأي، مواضيعه 
وأسس تطبيقه، وضرورة الوعي به، وهي بحاجة لنقاش 

لي، لكي ال يجدِّ  الحديث عن الديمقراطية وحرية الرأي  تحو 
إلى شعار يغطي القمع، فكما لاللتزام و"المركزية" 

ديمقراطية وحرية الرأي هي األخرى ضوابطها، فإن لل
ضوابطها. وإذا كانت المركزية قد أخذت قصب السبق خالل 
السنوات الماضية، في النضال الداخلي، فإننا مطالبون 
 بإعطاء الديمقراطية استحقاقها في النضال الداخلي أيضاً.
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 الوعي الديمقراطي : -4
 اخليةاة الدوإن كانت الضوابط والقوانين التي تحكم الحي

تسهم في إرساء أسس الديمقراطية، وتفرض ممارسة 
د ة لها. فإن الوعي الديمقراطي هو جوهر العملية كلها، محد 

ألن الضوابط والقوانين تسقط أمام ممارسات األفراد 
والهيئات، وإن كانت الضوابط والقوانين تحد من 
التجاوزات، وتظهر الخطأ من الصحيح، وتجعل مجال 

     الصراع واضحاً.
ولكن  ويبقى الوعي الديمقراطي أساس العملية كلها.

 أمام ذلك معوقات أساسية، أهمها اثنين :
والقتل، هي السائدة  األول : إن عادات القمع االضطهاد

ضمن مجتمع متخلف، ويعيش مرحلة ال تخرج عن سمات 
القائم على البنية ، والقمع المرحلة اإلقطاعية أيديولوجياً 

 البنية االجتماعية كلها.أساس البطركية 
الثاني : إن العادات الديمقراطية البرجوازية لم تصل إلى 
مجتمعنا، ولم تتشربها الفئة المثقفة البرجوازية 
والبرجوازية الصغيرة وال حتى الفئات الثورية، التي ظلت 

 تعيش على هامش العالقات اإلقطاعية والقبلية المتخلفة.
فة، وأنتجت عوب المتخل  وهذه المعوقات عاشتها كل الش

أحزاباً بعيدة عن روح الديمقراطية. واستشرت فيها كل 
ستهلكت نفسها في إسمات المجتمعات المتخلفة. ولذلك 

صراعات داخلية، وقمعت الجماهير الشعبية، وأبرزت نمطاً 
من األنظمة، في األحزاب، وفي السلطات، أكثر قمعية من 

 كل األنظمة األخرى.
 تستلزم القضايا التالية : ومواجهة كل ذلك
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نشر الوعي الديمقراطي في األحزاب وفي           ( أ
المجتمع، والتأكيد على الجانب الديمقراطي من الثورة 
البرجوازية، واعتبار أن االنتقال إلى االشتراكية ال يلغي 
الديمقراطية البرجوازية ليكرس القمع "البروليتاري" بل 

 تارية.لكي يكرس الديمقراطية البرولي
تربية األعضاء تربية ديمقراطية، ومحاربة كل  ( ب

 أشكال القمع والتسلط.
 فكار الديمقراطية، إقناع األعضاءنشر األ ( ت

 والجماهير الشعبية بأهميتها.
ممارسة الديمقراطية، ونقد كل ظواهر القمع، والحد  ( ث

 من حرية اآلراء والنقد واالنتخاب.
تكون إال إن مواجهة التخلف والقمع في المجتمع، ال 

بنشر الوعي الديمقراطي، وهذه سمة أساسية من سمات 
 أي تنظيم ثوري يسعى لتحقيق ثورة جذرية.

 خاتمة : 
تراوحت الصفحات السابقة بين النقد )وهو غرض القسم 

س رؤية تتعلق بديناميكية الحياة األول(، ومحاولة تلمُّ 
الداخلية للتنظيم )وهو غرض القسم الثاني(، وال شك في 

دكل هذا العرض بحاجة ألن ي أن اإلطار الذي جمعه،  حد 
ضحاً.  ويمكن أم يكون هذا لكي يكون الغرض منه وا

هو خالصة العرض السابق، الذي يمكن أن يسهم  اإلطار
 في تحديد األبعاد األساسية للموضوع كله.

إذن، ما هو منطلق النقد الموجه للخط التنظيمي الذي 
، والذي أسمي "التنظيم ساد منذ عشرينات هذا القرن

 الستاليني" ؟
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لكي يوضع النقد في  هنا البد من توضيح ثالث قضايا
 سياقه الصحيح.

دفأوالً : ال شك أن مفهوم المركزية الديمقراطية لم ي  حد 
، لكنه السوفييتيللحزب الشيوعي  31سوى في المؤتمر 

، في الحوارات بين 3816كمفهوم عام طرح منذ عام 
مناشفة من أجل توحيد الحزب، حيث طالب البالشفة وال

ووضع مفهوم لينين بإعادة النظر بالالئحة الداخلية، 
رند من أجل االلتزام به. وكان بالمركزية الديمقراطية ك  يعبِّ

عن الرؤية اللينينية للتنظيم بمجمله. لهذا حين جرت 
مناقشة هذا المفهوم، تمت مناقشته من منطلق االلتزام به، 

ساسي من أركان الحياة الداخلية، بل أنه ألنه ركن أ
 جوهرها. 

وثانياً : لكن أية مركزية ديمقراطية ؟ المفهوم الذي كان 
يعني الصيغة اللينينية في التنظيم، أم التفسير الستاليني له 
؟ رغم أن التجربة الطويلة في مجال العمل الثوري، 

مناقشة، ألن العمل إلى وبضمنه العمل التنظيمي بحاجة 
ال ينطلق من التبن ي التلقائي لألفكار، بل  الفكري الثوري

بدراستها وتمحيصها، نقدها وإعادة صياغة بنيتها. فإن ما 
د هو الخط الستاليني، جرى التطرق إليه هو نقد خط محد  

دأبرزت فهماً  نطالقاً من أن التجربة الماضيةإ اً محد 
حزاب للمركزية الديمقراطية، هو الفهم السائد لدى األ

الشيوعية كلها )في الوطن العربي على وجه الخصوص( 
رلهذا كان علينا أن نعيد النظر في المفهوم، لتحديد   تصو 

 علمي للمسألة التنظيمية.
ثالثاً : وكان جوهر الخالف مع الفهم السائد لدى 
األحزاب الشيوعية، يقوم على أساس أن هذا الفهم ينطلق 
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ين العام على التنظيم، من سيطرة المكتب السياسي واألم
. ومنفِّذين وبالتالي تحويل األعضاء إلى مرددين وناقلين

وهذا ما اعترفت به بعض األحزاب الشيوعية، ومنها 
السوفييتيالحزب الشيوعي 

(14)
كون هناك يوبذلك ال  .

تنظيم يعتمد المركزية الديمقراطية، بل فئة تفرض 
 سيطرتها على جموع تحت اسم التنظيم.

يجعل من الضروري محاولة بلورة مفهوم  وكل ذلك
د للمركزية الديمقراطية. حيث "أن اختالف معانيها  محد 

وكذلك عدم وجود بحث عميق  واالشكاالت التي أظهرتها،
ددفعنا ألن نيفيها،  دوموقفاً  حد  وأن نحاول  ،اً منهامحد 

رس االستفادة من كل التجارب لكي نتلم   اً اكثر وضوحاً تصو 
 وأكثر 
د الجمل والشعارات دون اة. ألننا أساساً ضد ترددق

  .فهمها، ودون تحديد رؤية واضحة فيها"
ويقوم هذا الفهم على أساس أن المركزية الديمقراطية 
مفهوم متماسك، ال يجوز فصل المركزية فيه عن 
الديمقراطية، فالمركزية هي شكل، هي فعلياً الهيكل 

لية، أما التنظيمي الذي تستدعيه الضرورات العم
الديمقراطية  فهي نهج التعامل في التنظيم، وال يمكن فصل 
الشكل عن النهج مطلقاً، فالمركزية هي اإلطار الذي يجري 
فيه الحوار والنقاش. "لذلك فالديمقراطية تعني منع القمع 
والتسلط، مع االختيار الحر، والتعبير الحر، وفق أسس 

                                                           
انظر هبذا اخلصوص "نضال احلزب الشيوعي اللبناين من خالل وثائقه" )اجلزء األول(. "وبدعة تقديس الفرد وأثرها  (54)

 يف كتاب تاريخ احلزب الشيوعي يف االحتاد السوفيايت".
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االختيار الحر.  ونظم تؤطر التعبير عن اآلراء كما تؤطر
 "وهي أسس ال يمكن إلغاؤها

وفي إطار ذلك يمكن التأكيد على أهمية الوعي 
 الديمقراطي، وعلى وعي األعضاء والهيئات لحقوقها.

هل في ذلك تغليب للديمقراطية على حساب المركزية ؟ 
روفق ال السابق ليس هناك إمكانية لتغليب  تصو 

 تان، الشكل والجوهرمسألتان مختلفالديمقراطية، ألن هناك 
لد قضية قوما جرت  محاولته هو ن المركزية إلى  تحو 

لسلطة مطلقة، و التنظيم إلى أداة تنفيذية  فقط. فأمام  تحو 
اإلغراق في "المركزية" كان ضرورياً التركيز على أهمية 

 الديمقراطية.
أما بخصوص دور الهيئات القيادية، فما جرى توضيحه 

رهو وضع  ي فن أن تصبح كل شيء يمنعها م تصو 
لالتنظيم، وتلغي كل الهيئات والمراتب األدنى و ها إلى تحو 

أدوات ليس إال. كيف ؟ بوضع حدود لكل هيئة تجعلها 
دتمارس وفق أسس  ة. ولقد تم التركيز على المكتب محد 

السياسي باعتباره الهيئة التي غدت هي المقررة في 
للجنة المركزية األحزاب الشيوعية. لذلك جرى اعتبار أن ا

هي "الهيئة القيادية األساسية في غياب المؤتمر، ولكن 
هذه الصفقة ال تخولها حق إلغاء المؤتمر وال تحل محله في 
أي حال من األحوال"، أما المكتب السياسي فهو هيئة 
تنفيذية تنتخبها اللجنة المركزية، لتسيير األعمال في فترة 

يتابع مقررات اللجنة  ما بين االجتماعات، وهو في الغالب
المركزية والمؤتمر، ويحرص على تطبيقها دون أن 
يستطيع تحديد موقف خارج توجهاتها. كما أنه ينسق عمل 
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اللجان التي تقوم ببعض مهام اللجنة المركزية في 
 غيابها". أما األمين العام فهو "موقع اعتباري ليس إال".
رتبط ومنطلق ذلك أن المهمة الواحدة ال يجوز أن ت

بمهام ثالث هيئات، خصوصاً أن من يقوم بالدور العملي 
اليومي هو الذي يمارس هذه المهمة بشكل كامل. وعليه 
يجب تحديد مهام كل من المؤتمر واللجنة المركزية 
والمكتب لسياسي بدقة، لكي ال يصبح من حق المكتب 

يلغيه. كما أن السياسي أن يمارس مهام المؤتمر، وبالتالي 
للجنة المركزية، ألنه وحده الذي يمارس هذه المهام يلغي ا

لبصفته القيادة اليومية، وعندها ت الهيئات األخرى إلى  تحو 
 هيئات ثانوية، لها دور محدود.

إن ظروف العمل السري تستلزم هيئة قيادية أساسية 
هي اللجنة المركزية، تتابع العمل من خالل لجان و ليس 

يمنع أن تلغي هيئة اللجنة  مما لمكتب السياسيمن خالل ا
المركزية، ويمنع تمركز السلطات في مراتب غير اللجنة 
المركزية، ألن تمركزها يلغي الديمقراطية، ويلغي الهيئات 
لمصلحة الهيئة األقوى. وهنا البد من اإلشارة إلى أن 
ستالين "الذي أصبح أميناً عاماً، قد حصر في يديه سلطة 

، وهذه السلطات 3821نين عام ال حد لها"، حسب تعبير لي
هي التي جعلته يلغي المكتب السياسي واللجنة المركزية 

لوالحزب كله، و  ها كلها إلى أدوات.يحو 
وال يجوز ألضيق هيئة أن تمارس مهام أوسع هيئة في 

وض ببعض المهام المحدودة، لكنها ف  حال من األحوال، قد ت  
حاجة لمؤتمر ال تمارس كل المهام، وإال لما اصبح هناك 

استثنائي، أو اجتماع استثنائي للجنة المركزية، ألن المكتب 
السياسي يستطيع حسم ما يمكن أن تحسم به اللجنة 
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المؤتمر، وإال لما أصبح هناك حاجة للحوار  وأالمركزية 
كل في والنقاش والصراع الداخلي ألن هناك هيئة تحسم 

ناك هلم تعد  األوقات، ألنها هيئة قيادية يومية، وبالتالي
 حاجة للتنظيم إال لتنفيذ القرارات وااللتزام بها.

ولهذا جرت محاولة إسقاط المبدأ المستخدم لدى 
والمنطلق من أن اللجنة المركزية تقوم  ،األحزاب الشيوعية

مقام المؤتمر، والمكتب السياسي يقوم مقام اللجنة 
طات المركزية، ألن هذا المبدأ بالذات يؤدي إلى تمركز السل

بيد المكتب السياسي، ولقد وضع حصراً لتحقيق ذلك. 
ولذلك قسمت القضايا إلى قسمين، المسائل األساسية أي 
المسائل النظرية )االستراتيجية(، والمسائل التكتيكية 

 المتعلقة "بالصراعات السياسية".
وعليه من حق المؤتمر الحسم بالقضايا األولى، ويمكن 

ات نظرها فيها، أما القسم للجنة المركزية إعطاء وجه
الثاني فمن حق اللجنة المركزية ثم الهيئات األخرى، حسب 
أهمية الموضوع. وهذا يتطلب حرية النقاش في القضايا 
النظرية )والقضايا النظرية ال تعني نمط اإلنتاج اآلسيوي 
مثالً فقط، بل تعني الثورة العربية، والطبقات في المجتمع 

داخل الحزب  (إلخ… هة، ولحزب والجبالعربي، وا
وحرية النقاش في القضايا األخرى، مع حق  وخارجه

 الهيئات تحديد موقف منها.
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التجربة التنظيمية الراهنة
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 يد املغريب.مونقعاً باسم سع 1988صدر هذا الكتاب سنة   )*(
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 مدخل
شك أن الحركة السياسية العربية شهدت أنواعاً من ال

ت تجاربها وممارساتها، أفكارها وبنيتها. ولقد النقد، طال
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اتسع هذا النقد في السنوات الماضية، بعد الهزيمة التي 
عاشتها الحركة، وشمل مجاالت مختلفة خصوصاً مجال 
الفكر، و"العقل"، والتجارب السياسية. ونحن نقول ذلك 

نعرف طبيعة هذا النقد ومدى جديته، حيث كان نحن و
ى التشهير بالقوى المختلفة، كل ضد الكثير منه يهدف إل

خصومه، أو يتناول مجال الممارسات السياسية مفصولة 
عن العمق النظري، أو األساس االقتصادي االجتماعي، أو 

رغم أهمية النقد الفكري الذي  .حتى يتناول قضايا شكلية
 انتشر في السنوات األخيرة، والذي طال العقل أساساً.

ان نقد التجارب التنظيمية لكن في كل هذا النقد، ك
محدوداً، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التنظيمية، وقضايا 
التنظيم عموماً. لهذا أراني محاوالً طرق هذا المجال، 
 –لقناعة بأن نقد التجارب التنظيمية في مستوياتها الفكرية 

السياسية والتنظيمية، قضية هامة، ألنها ترتبط بمراقبة 
ة، من أجل الدفع بها خطوات واسعة خبرات الحركة الثوري

إلى األمام، وإذا كان من الضروري النقد الفكري السياسي 
د)وهو هنا  ، غير شامل، ألن المقصود هو نقد البنية محد 

التنظيمية(، من أجل الوصول إلى النقد التنظيمي، ألن 
التنظيم هو تجسيد األيديولوجيا والسياسة )الخط 

ممارسة، وهنا يجب أن ال تفهم االستراتيجي للحزب( في ال
هذه القضية بشكل خاطئ، فالبنية التنظيمية ليست ملحقة 
بالفكر والسياسة، وال هي انعكاس عفوي للممارسة، بل 
هي عنصر الوحدة بين النظرية والممارسة، بين الحاضر 

 والمستقبل.
ونقد التجربة التنظيمية العربية، يعني نقد التجربة التي 

الشيوعية العربية من جهة، واألحزاب  خاضتها األحزاب
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القومية األخرى من جهة ثانية، وما جعلنا نتوسع في نقد 
تجربة األحزاب الشيوعية العربية، دون غيرها، هو أنها 
تمتلك تجربة تنظيمية أكثر رقياً من كل األحزاب األخرى. 
واألهم هو هذا التناقض الواضح بين كون الماركسية، 

ية لهذه األحزاب، هي "طريق وهي النظرية الرسم
الخالص" لكل الثورات في البلدان المتخلفة، بل في البلدان 
المتقدمة، وبين عدم قدرة هذه األحزاب على أن تسير هذا 
الطريق، وبالتالي فاالفتراض األساسي هنا، هو أن ال 

ه إلى هذه طريق غير هذا الطريق، رغم كل النقد الموج  
 النقد.األحزاب، أو على ضوء هذا 

الذي بنت  ن نشير هنا إلى أن األساس النظريوالبد أ
على ضوئه هذه األحزاب تجربتها التنظيمية، هو المفاهيم 

في الثالثينات من هذا  السوفييتيالتي تبلورت في االتحاد 
القرن، كنتاج لمخاض طويل، حيث استطاع ستالين أن 
يكمل هزيمة كل المجموعات المناهضة للينينية، كما 

ماها، في المؤتمر السابع عشرأس
(11)

س . وبالتالي أن يكرِّ 
، 3824مجمل المفاهيم التي عكف على صياغتها منذ عام 

والتي بلورها في هذا المؤتمر، وتحديداً المفاهيم المتعلقة 
بقضية  التنظيم، والتي جاءت كتفسير لمفهوم المركزية 

الديمقراطية
(16)

يني . ولقد جرى نقد صيغة التنظيم الستال
في مكان آخر
(11)

، لهذا ترانا اآلن معنيون بنقد التجربة 

                                                           
(55) Stalin “works” volume,13, foreign languages publishing house – 

moscow 1955, page 353 – 354. 
نشر تصونر ستالني التنظيمي يف كتاب عنوانه "حول التنظيم" صدر باللغة اإلجنليزية، وضم تقارير وخطابات ألقاها  (56)

 .1939و34ستالني بالفرتة بني 
 .1986املغريب "الثورة ومشكالت التنظيم" منشورات الوعي )أ( آب سعيد  (57)
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العربية، ولكن باختصار، رغم الصعوبة التي يمكن أن 
نتيجة غياب البحث التنظيمي لدى هذه األحزاب،  ،تلمس

واقتصار الرؤية التنظيمية لدى معظمها على ما يحتويه 
 النظام الداخلي من مفاهيم موجزة، وبعضها منقول، أو غير

 واضح.
أما تجربة  األحزاب القومية، فقد جرى القفز عنها 

ال التنظيم، رغم أهمية جانب لغياب األساس النظري في مج
هو الجانب المتعلق بطبيعة الحزب القومي، وعالقة  فيها

 المركز باألقطار.
إذن، ما سوف يأتي الحقاً، هو محاولة للنقد تستهدف 

الحركة الثورية. البحث في إشكالية من جوهر إشكاليات 
تحاد كل إومن أجل بلورة رؤية علمية  تكون من أسس 

 الثوريين العرب، الذي يعتبرون الماركسية دليل عمل لهم.
 التجربة التنظيمية الراهنة

ما من شك أن تجربة األحزاب الشيوعية في الوطن 
العربي كبيرة
(19)

عام نشوء الحزب  3838، وتمتد منذ عام 
إلى الوقت الراهن. لذلك فهي تجربة الشيوعي الفلسطيني 

غنية، رغم أنها تجربة تضمر إشكاالت كبيرة، ونقاط ضعف 
كبيرة، وأكثرها وضوحاً أن األحزاب التي نشأت في فترة 
تأسيسها، أو بعد ذلك، استطاعت تحقيق انتصارات كبيرة، 

ةجعلها ال األساسية في المجتمع والسلطة قو 
(18)

، أما هي 
لمواقع )المعارضة(، مع تراجع دورها فال زالت في نفس ا

                                                           
منها جتربة الشيوعيني  –البد من توضيح أن هذه الرؤية التنظيمية إمجالية، رغم وجود مواقف متمايزة أحياناً  (58)

 ، أو اجتاهات حاولت يف فرتات سابقاً، وما زالت حتاول بلورن مواقف أكثر جدية.-املصريني 
، وانتصر احلزب الشيوعي الفيتنامي 1921، وهو الذي تبلور سنة 1949نتصر احلزب الشيوعي الصيين سنة ا (59)

 ، وهكذا يف كوبا، الوس، كمبوديا، أنغوال، وعشرات األحزاب األخرى.1931، وكان تأسيس سنة 1975سنة 
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العملي ترجعاً كبيراً، حيث انقسمت إلى أحزاب، وضعف 
دورها الجماهيري، وغدت قوى محدودة التأثير، إلى هذا 

 الحد أو ذاك.
أن الظروف الموضوعية  كانت مهيئة، في شك نال 

عندنا وفي تلك الدول، فإذا كان انتصار تلك األحزاب دليالً 
فشل األحزاب  نوف موضوعية مالئمة، فإتوفر ظر على

رالشيوعية عندنا، ال  عن افتقاد الظروف الموضوعية  يعبِّ
المالئمة، ألن هذه الظروف هي التي فرضت أن تلعب 
الجيوش دوراً في عملية التغيير، وأن تنهض أحزاب قومية 

انتصارات  تحقِّقتأسست بعد عقدين من الزمن، لكي 
بنية المجتمع العربي. لقد عديدة، وتحدث تغييرات في 

تهيأت ظروف مالئمة لتحقيق ثورات ديمقراطية، إبتسرت 
ةنتيجة غياب ال الطليعية القادرة على قيادة النضال  قو 

الثوري إلى نتائجه المنطقية، وهي النتائج التي استطاعت 
األحزاب في الصين وفيتنام تحقيقها، أي إنجاز الثورة 

ق االشتراكية. لهذا فإن الديمقراطية والتقدم على طري
دراسة مكامن الضعف في هذه األحزاب، هو الموقف 
المنطقي، فأسباب الضعف تكمن في األحزاب ذاتها، في 

وتحديد األسباب مهم، ألنه سوف  .وبرامجها نهجها وبنيتها
دي ه العمل الثوري في مرحلته معالم رؤية جديدة، توج   حد 

في تكرار التجربة،  القادمة. ولقد كان غياب النقد سبباً 
واستمرار األحزاب في خطها األساسي، دون تقدم أو 
تطور. والنقد مهم رغم اإلشكاالت التي سوف يثيرها، 
بسبب الجمود النظري والتعصب التنظيمي، ألن تحديد خط 
ثوري ال يقوم إال على أنقاض خط إصالحي جامد 

 )دوغمائي( ساد لفترة طويلة.
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يتقوم في نقد التجربة  ،دراسةهذه ال منوإذا كان الهدف 
سبب التنظيمية، فإننا نجد أن قضايا عديدة بحاجة إلى نقد، ب

بقضايا الفكر والسياسة. رغم  من ارتباط القضية التنظيمية
ذلك سوف نقصر النقد في الجوانب اللصيقة بقضية 
التنظيم، التي تتعلق باأليديولوجيا، وطبيعة الثورة، ودور 

نظيم كقضية مستقلة، فهي قضية الحزب. أما قضية الت
 يعبِّر"خيالية" ليس من الممكن وجودها، ما دام التنظيم 

دور توحيد  ،عن شيء، هو الدور التاريخي الذي يؤديه
لحمتها القوية، وفي نفس الوقت  بناءالطليعة الثورية و

تحادها مع الجماهير الشعبية وهذا يعني أن الحزب بنية إ
وليست شيئاً حيادياً، أو جامداً. دان حيوية، تؤثر وتتأثر، 

أما المسائل التقنية في قضية التنظيم، فملحقة بالرؤية التي 
 ها.يحقِّقتأسس لكي 

 

 نقد المنهج :
ليس المنهج
(61)

 ،ال هو قضية "مدرسية"وقضية عابرة  
بل هو أساس العمل النظري، ألنه طريقه في التحليل 

والماركسية  .ل الثوريوالتركيب، يتوقف عليها كل العم
هي أساساً منهج، هو المنهج المادي الجدلي، تأسست على 
ضوئه النظرية الماركسية في تحليل المجتمع 

الرأسمالي
(63)

، ونظرية الثورة في روسيا. ويرفض هذا 
ر، يرفض النقل والتقديس، ألنه ضد المنهج الجمود والتحج  

                                                           
متييزاً هلا  عن العلوم  –لفلسفة "املنهج طريقة للحصول على ترديد ذهين للموضوع قيد الدراسة" و "تصميم ا (61)

املنهج العام للمعرفة : وهو اجلدل املادي، وتشكل أعم قوانني تطور العامل املادي األساسي املوضوعي  –احملسوسة 
 (.512)ص 1981كانون أول   4للمنهج اجلديل ، جمموعة كتاب "املوسوعة الفلسفية" دار الطليعة )بريوت( ط

 .54)ص 1976موسكو  –جملدات" اجمللد، دار التقدم  11لينني "املختارات يف  (61)



 151 

كل الهوت وضد كل جبرية أو حتمية. كما يرفض تحويل 
كار اللينينية إلى أفكار مطلقة. ومنطلقه األساسي في األف

ذلك، أن األفكار نسبية والحقيقية نسبية أيضاً. أي إنها 
دصحيحة في زمان ومكان  ين. كما تعتمد التحليل محد 

الملموس للواقع الملموس، وهذا يعني رفض األفكار 
المسبقة، ويعني اإلحاطة بالظروف العامة في الزمان 

دمحوالمكان ال  ين.د 
ولقد كان "إسقاط" المنهج، والتعلق باألفكار المسبقة، 

في ات سام هذه األحزاب بسمات مثالية، حيث ساد  بسب
منطق الشعارات والجمود أيديولوجياً، واإلصالحية 
والتذبذب سياسياً، و"التخلف" و"السلفية" عملياً )الثورية 

تالي اسوية والمحافظة األيديولوجية واالجتماعية وباليالس
الهشاشة التنظيمية(. وقاد ذلك إلى ترداد القضايا العامة، 
التي جاءت بها الماركسية في زمان وظروف مختلفة، كما 
قاد إلى فشلها في تحديد البرنامج السياسي الذي يطرح 

عن  تعبِّراألهداف العامة للنضال في الوطن العربي، والتي 
تستطع صنع  مطامح الجماهير الشعبية وتطلعاتها. لهذا لم

عملية التغيير الثوري الجذرية، التي هي هدفها األساسي، 
ةحتى حينما كان بعضها يمتلك قدراً من ال . ولكي نؤكد قو 

ه في مؤتمره  قداً للحزب الشيوعينذلك نورد  اللبناني، أقر 
، حول المسألة الزراعية، 3869الثاني المعقود في عام 

معرفة بالظروف  يؤكد فيه منطلق النقل دون دراسة، أو
كتفينا في تلك إننا ألواقعية، فهو يقول "ويمكن القول ا

الفترة )أي فترة ما بين المؤتمرين األول والثاني( بنقل 
األفكار والتحليالت العامة الكالسيكية التي أتت بها 
الماركسية اللينينية في القضية الزراعية، دون أي جهد 
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ا بصورة خاص لفهم أوضاع الريف في بالدنا نفسه
في القضية  –خطتنا  –ملموسة، ولهذا السبب ولدت 

الزراعية مشلولة منذ البداية. وقد كان االنحراف اليساري 
في الخطة العامة، هو في الواقع، في أساس اختيار شعار 

بوصفه الشعار األقصى واألكثر  –األرض للفالحين  –
يسارية وحسب"
(62)

. 
التي كانت سائدة، كان يعتبر الحزب أن طبيعة التثقيف 

قادت إلى سيادة منطق الحفظ، وبالتالي إلى الجمود 
النظري، فهو يقول "ولكن العمل التثقيفي، بصورة عامة، 

إن صح القول، فقد اقتصر  –األكاديمية  –كان يتسم بصفة 
فقط على دراسة بعض المواد المقتبسة من المؤلفات 

وعي الكالسيكية، ومن كتاب "موجز تاريخ الحزب الشي
البلشفي"، وكان يجري تدريسها بصورة جامدة، دون 

المقارنة
(61)

مع ظروف بالدنا، إن من حيث التشابه أو  
االختالف، وكان الهم الرئيسي هو تسهيل حفظها وتردادها 

حرفاً حرفاً، أو فكرة فكرة، كما وردت في النصوص
(64)

. 
قد وجه نقداً للجمود  السوفييتيوكان الحزب الشيوعي 

ي، في المرحلة الستالينية، بعد موت ستالين. ولقد النظر
ورد في تقرير نيكيتا خروشوف في المؤتمر العشرين 

، نقد واضح لطبيعة العمل 3816للحزب المنعقد عام 
األيديولوجي في الحزب، ألن الذين يقومون بهذا العمل 

النضال من أجل  ن"إنما يقومون بعمل تجريدي منفصل ع
                                                           

(، والنص 146احلزب الشيوعي اللبناين "نضال احلزب الشيوعي اللبناين من خالل وثائقه )اجلزء األول(" )ص (62)
 مأخوذ من تقرير اللجنة املركزية أما املؤمتر الثاين للحزب، املقرن من قبل املؤمتر.

 ملقارنة حمل االقتباس، أي ظلت الدراسة، والبحث، النقد والتحليل غائبة كلها.كما هو واضح فقد حلت ا  (63)
 (، ومقتبس من نفس التقرير.183نفس املصدر )ص (64)
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"يهتمون  مية الموضوعية" وهتأدية المهمات العلم
 –بالنزعة التبسيطية والنزعة العملية الضيقة، وبالتقليل 

من أهمية النظرية" –كما يزعمون 
(61)

. 
وتم إرجاع سبب ذلك إلى فردية ستالين الذي أشاع فكرة 

بإمكانه وحده أن يصوغ النظرية … "أن شخصاً بمفرده
ستالين  ويطورها إلى أمام. وهكذا كانت كل كلمة يطلقها

تصبح اكتشافاً علمياً، أو قمة الماركسة، أو حقيقة ال جدال 
فيها. في حين كان نشاط الكثيرين من المشتغلين في ميدان 
العلم، ومن أساتذة العلوم االجتماعية، يقتصر على تعميم 

األفكار الصادرة عن ستالين"
(66)

قاد ذلك إلى ولقد . 
ي على نطاق "انتشار التحجر والجمود في البحث العلم

لى إشاعة عادة اللجوء إلى االستشهاد بكتابات عو واسع،
ستالين وأقواله. وظهر في ميدان العلم أناس ال مبالون 
وعديمو المبادرة، ال يعرفون وال يريدون أن يفكروا تفكيراً 
 –شخصياً مستقالً، وال يعلمون إال في نطاق الحدود 

بالتستر وراء ساعين إلى إخفاء عقمهم العلمي  –المقررة 
هيبة غيرهم"
(61)

 . 
راً جذرياً في رؤية هذه رغم أن هذا النقد لم يثمر تغيُّ 

ه نقد صحيح. راً معيناً، إال أناألحزاب، وإن كان أحدث تغيُّ 
وترداد الجمل. النقل عن فرد أو عن  فالمشكلة في "النقل"

تراث. وهو لن يقود سوى إلى التقديس، تقديس الفرد، 
أي تحويله إلى الهوت جديد. ويقود  وتقديس التراث،

                                                           
 (.177نيكيتاخروشوف "بيان اللجنة املركزية الشيوعية يف املؤمتر العشرين" دون نشر أو تاريخ نشر )ص (65)
كتاب تاريخ احلزب الشيوعي يف التحاد السوفيايت، حبث علمي نظري نشر كراس "بدعة تقديس الفرد وأثرها يف    (66)

 (.6، يف جملة قضايا التاريخ، )ص1956سنة 3بشكل افتتاحية يف العدد 
 (.7نفس املصدر )ص (67)
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واقعياً إلى تحكم الطفولة اليسارية نظرياً، واإلصالحية 
عملياً، حيث قاد "النقل" إلى تبني األطروحات واألفكار 

ف، لم يبلغ الثورة األكثر يسارية في مجتمع مخل  
هوتية، وال أكد الالبرجوازية بعد، ولم يهزم األيديولوجيا ال

هم هذه األطروحات "اليسارية"، شعار حقوق المواطنة. أ
"ديكتاتورية البروليتاريا". وكان يعني ذلك، إبدال الظروف 
الواقعية، بأفكار "نظرية"، أو "مركبات ذهنية"، أو 

"الروح المطلقة"
(69)

سياسياً "دون اً . حيث يطرح خط
عتبار إلمكان توافقه مع الظروف الموضوعية السائدة في إ

لنتائج التي قد يولدها بالنسبة للحزب البالد، ودون حساب ا
من حيث تعقيد ظروف نضاله دون سبب مبرر، ومن ثم 
اإلصرار على هذا الخط، ال يمكن أن يكون إال ثمرة عقلية 

بيروقراطية"
(68)

. 
ب، فما طرحته  كما قاد منطق "النقل" إلى التغر 
الماركسية يتعلق بظروف أوروبا أواسط ونهاية القرن 

وإن كانت  ،روسيا أوائل القرن العشرينالتاسع عشر، و
رناقشت الظروف العالمية في حينها، لكن ضمن  عام  تصو 

يطرح القضايا األكثر عمومية وأساسية. يؤكد لينين أن 
عي فقط تفسير  التنظيم الرأسمالي للمجتمع الماركسية "تد  

وحده، دون غيره من التنظيمات"
(11)

. كما يؤكد "أن 
ي خطاها ماركس إلى األمام.. إنما الخطوة الجبارة الت

حكات مامت على وجه الضبط في كونه نبذ كل هذه المتقو  
                                                           

دار انظر هبذا اخلصوص، كارل ماركس، فريديريك اجنلز "العائلة" املقدسة، أو "نقد النقد النقدي" ترمجة حنا عبود،  (68)
 (.117دمشق )دمشق( وخصوصاً )ص

 (.181مصدر مسبق ذكره )ص…" "نضال احلزب (69)
 (.54(، )ص1جملدات" )اجمللد  11لينني "املختارات يف  (71)
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علمياً  –حول المجتمع والتقدم بوجه عام، وأعطى تحليالً 
لمجتمع معين وتقدم معين، هما المجتمع الرأسمالي،  –

والتقدم الرأسمالي"
(13)

، أما . لذلك كان "النقل" تغرباً 
 لم تحاول هذه األحزاب حل ه. ظلت لغزاً  ظروفنا الواقعية فقد

فالتمسك بالماضي مهما كان وقادت أيضاً إلى السلفية، 
ماً  ر قي  عن نزعة سلفية، ألن الماضي تراث دائماً،  يعبِّ

والتراث تجارب خاضعة للدراية والفهم، وغير قابلة للنقل، 
ل في الحاضر، أو جعلها صورة المستقبل. ولقد قاد والتمثُّ 

إلى اإلصالحية عملياً، ألن الترداد وتبني  "النقل"
الشعارات، دون تحليل للظروف الواقعية، يقود إلى 
"االندماج" في أحسن األحوال بحركة الجماهير العفوية، 

في  وبالتالي تبني مطالبها واقعياً، وهي مطالب إصالحية
 .الغالب

يؤشر كل ذلك إلى غياب الوعي، ألن منطق التحليل 
"النقل"  اعي، والوعي العلمي تحديداً. أملويحتاج إلى ا

فال يحتاج سوى إلى  د" و"منطق الشعارات"و"التردا
نه نقد الحزب الشيوعي اللبناني سابق الحفظ، وهذا ما يبيِّ 

الذكر. الحفظ ال يؤدي إلى تحديد االستراتيجية الثورية 
تحديداً صحيحاً، مما يفقد العملية الثورية ركناً من أهم 

 أركانها.
   

 الحركة التاريخية :
بـ"أفكار نظرية"، يقود  –إن عدم معرفة الواقع، وإبداله 

تظهر إلى انفصام بين هذا الواقع وتلك األفكار، ل

                                                           
 (.53نفس املصدر ) (71)
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هو المعبر عن مصالح طبقة،  ككاريكاتور. وإذا كان الحزب
فإن تبني "فكرة نظرية مجردة" يقود  إلى "اختراع" 

أن الحزب  المرادف "الواقعي" لها. لقد أعلن ماركس
رالشيوعي،  عن مصلحة الطبقة العاملة، في مجتمع  يعبِّ

أوروبا الرأسمالية المصنعة. وأعلن لينين أن الحزب 
رالشيوعي  في مجتمع  عن تحالف العمال والفالحين يعبِّ

الحزب عندنا ؟ عن طبقة  يعبِّرن م  عرأسمالي متخلف. ف
بعينها أم عن األمة كلها
(12)

 ؟ 
حزاب على أنها تمثل طبقة بعينها، ت هذه األلقد أصر  

هي الطبقة العاملة. ولذلك ركزت نضالها على القضايا 
"الطبقية"، وتجاهلت القضايا السياسية األساسية. جعلها 
هذا المنطق أقرب إلى "االقتصادية"، منها إلى األحزاب 

قضية الوطن  هيفة الثورية، فالقضية في كل البلدان المتخل  
طبقة فيه فحسب، والنضال الثوري هو كله، وليست قضية 

النضال السياسي دائماً، وليس النضال المطلبي فقط
(11)

 .
وقادت هذه الرؤية إلى بروز إشكالين، األول : أن هذه 
األحزاب، نتيجة إسقاطها أهداف النضال السياسية، وأولها 
هدف الوحدة، اتجهت ألن تكون أحزاباً قطرية، تتحكم في 

لطبقية" القطرية. والثاني: أنها، ونتيجة مواقفها الرؤية "ا
تمسكها بمقولة "الطبقة العاملة"، اعتبرت أن هدفها هو 
ي الدفاع عن هذه الطبقة، وأنها الممثلة الشرعية لها، ف

كانت نسبة ليست كبيرة ) ظروف تمثل الطبقة العاملة فيها
تبلغ في أكثر البلدان العربية "تطوراً"، نسبة ربع السكان 

                                                           
 ، اليت تعرب عن تطلعات اجلماهري الشعبية مبجملها.ةعين األمة هنا، حركة األمة التارخييت (72)
إىل  71موسكو، وخصوصاً الصفحات  –يشدد عليها لينني، انظر لينني "ما العمل ؟"، دار التقدم هذه الفكرة  (73)

131 
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(. وهي، وبسبب هذا الموقف، تجاهلت دور الفالحين تقريباً 
والبرجوازية الصغيرة، ولم تعتبر أنها ممثلة حركة األمة 
التاريخية، أي حركة طبقاتها المسحوقة )العمال، الفالحين 
الفقراء، البرجوازية الصغيرة الثورية(، مما منعها من أن 

ةتصبح ال درة األساسية في المجتمع، وتكون بالتالي قا قو 
على تحقيق التغيير الثوري
(14)

. وكان سبب ذلك، أنها 
اقتبست، والماركسية )ما طرحه ماركس وإنجلز خصوصاً( 

الطبقة العاملة وعلى دورها الثوري، وعلى أن على تؤكد 
الحزب الشيوعي هو ممثلها، الساعي إلى تنظيمها "في 

طبقة"
(11)

. ورغم أن لينين تجاوز ذلك فيما يتعلق بظروف 
يا، فاعتبر أن حزب العمال االشتراكي الديمقراطي في روس

روسيا، يقوم على أساس تحالف العمال والفالحين
(16)

، إال 
أن انتصار الثورة االشتراكية في روسيا، الذي اقتضى في 
نظر المنظرين الماركسيين الروس، االهتمام المتزايد 

قة" االشتراكية، وقائدة الدولة بالطبقة العاملة، "محقِّ 
باعوالمجتمع إن كل ذلك أدى إلى  األحزاب الشيوعية  إتِّ

تؤكد على أهمية دور الطبقة لالعربية نفس الطريق، 
العاملة، وعلى أن الحزب هو ممثلها، وهي في ذلك لم 
تحلل الظروف الموضوعية عندنا، هذه الظروف التي كانت 

 تظهر ثالث قضايا أساسية، وهي :

                                                           
لتجاوز إشكال نسبة الطبقة العاملة من السكان، ألن الثورة هي ثورة دميقراطية، طالب لينني بتحالف العمال  (74)

 تية التارخيية.يمم السوفياألحلركة  والفالحني، لكي يصبح ممثالً 
( النص مأخوذ 136، )ص1981موسكو –، دار التقدم 1ج 1ماركس، إجنلز، "منتخبات يف ثالثة جملدات" م (75)

 من البيان الشيوعي. 
 (.513-513)ص 1978موسكو  –( دار التقدم 1جملدات" )اجمللد  11لينني "املختارات يف  (76)
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، ضعيفة التجربة، أن الطبقة العاملة قليلة العدد -3
ومحدودة الوعي، بسبب من ظروف التطور "الرأسمالي" 
ه، الذي كان ينتج بروليتاريا قليلة نسبة لعدد الطبقة  المشو 

 العاملة ذاتها، وعمال خدمات كثر. 
أن للفالحين دوراً أساسياً في الثورة، الن  -2

ةالريف هو ال االجتماعية الكبيرة والمتماسكة،  قو 
ويعيش حالة من الصراع الطبقي  ومصدر اإلنتاج،

واضحة. وهذا الوضع الذي ساد إلى وقت قريب، 
تهاكان يجعل الريف مركز الثورة، والفالحين   قو 

 األساسية.
أن للمدينة دوراً نتيجة أنها تحوي القوى  -1

الصاعدة، خصوصاً بعد توسع المدن، وتمركز قسم 
هام من السكان فيها. وفي المدينة، إضافة للطبقة 

املة، فئات من البرجوازية الصغيرة تلعب دوراً الع
 …(.ثورياً )المثقفون والطالب، الموظفون الصغار

لهذا انعزلت هذه األحزاب، نتيجة أنها لم تتبن       
أهم  ا، في مرحلة يعتبر النضال القوميأهداف األمة كله

سمة من سمات النضال فيها. لذلك التفت الطبقات الشعبية 
العاملة(، والطامحة إلى الوحدة والتحرر )ومنها الطبقة 

والتقدم االقتصادي، حول القوى القومية، هذه القوى التي 
أصبحت قيادة النضال العربي ألكثر من عقدين من الزمان. 
إن الظروف العامة التي يعيشها الوطن العربي، تفرض 
تبني األهداف العامة لألمة، وميزة  األحزاب األكثر جذرية، 

، إضافة ألهداف األمة العامة، أهداف الطبقة هي تبنيها
األكثر سحقاً، أي الطبقة العاملة، إضافة إلى الفالحين 
الفقراء، الذين يلتقون مع مطامح الطبقة العاملة في إقامة 
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االشتراكية. فالقضية عندنا هي ليست قضية استيالء 
الطبقة العاملة على السلطة، بإلغاء سيطرة البرجوازية 

ن ما ينقصنا هو تحقيق الثورة الديمقراطية، أبل  وسيادتها،
وهنا يتداخل النضال الطبقي مع النضال القومي 
الديمقراطي، فال طبقة عاملة قوية ومؤثرة، إذا لم تتطور 
الصناعة وال مجتمع مدني دون تحقيق الوحدة القومية، 

التقدم إال  تحقِّقوإقرار حقوق المواطنة. وهذه أهداف ال ي
وال تقوم االشتراكية إال بعد إنجازها. والنضال بتحقيقها، 

المطلبي خاضع لكل ذلك، وهو جزء منه، غير منفصل 
أشكال النضال  نعنه. وأي فصل يقود إلى شكل م

"االقتصادي"، الذي ال يقود إلى تحقيق أهداف الطبقة 
 العاملة، والفالحين الفقراء.

ل الحزب أهداف األمة في مرحلتها إذن، يجب أن يمث  
رالقومية الديمقراطية، وأن  عن أهداف الجماهير  يعبِّ

الشعبية، وأن يمثل طليعة هذه الجماهير، وبذلك يستطيع 
 أن يلعب دور الطليعة في المجتمع، وأن ينتصر.

 

 الثورة الديمقراطية :
إذا كنا تحدثنا في الفقرة السابقة عن الثورة 

، البد الديمقراطية، وعدم مقدرة هذه األحزاب على تحليلها
مقولة "الطبقة العاملة"، لم وأن نؤكد أنها، رغم تبنيها 

مفهوم  رة االشتراكية، وإن كانت لم تتبنمفهوم الثو تتبن
حالثورة الديمقراطية، كما  سابقاً، فقد رفعت شعار  توضِّ

، ثم مرحلة التحرر الوطني، وإنتصار البرجوازية االستقالل
الثورة الوطنية وبدأت تطرح في المرحلة األخيرة شعار "
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الديمقراطية". وبالتالي إضافة إلى الرؤية القطرية للثورة، 
أو االستقالل. فقد اتبعت هذه األحزاب سياسة تقوم على 

على وجه التقريب  11إلى عام  –أساس قيادة البرجوازية 
للثورة، ثم على أساس قيادة البرجوازية الصغيرة لها.  –

ثورة ديمقراطية  أنها وكان مفهومها للثورة بدايةً 
برجوازية، ثم تبنت مفهوم طريق التطور الالرأسمالي
(11)

 ،
الذي غدا يعني البلدان السائرة في طريق االشتراكية، دون 

 مرورها في المرحلة الرأسمالية.   
لقد اعتبرت أن المرحلة الديمقراطية التي يمر بها 

دة لالشتراكية، وهذا صحيح تماماً، القطر، مرحلة ممهِّ 
نها رأت أن البرجوازية، ثم البرجوازية الصغيرة هي لك

ها، وليست هي. وبالتالي فإن مهمتها الجوهرية تحقِّقالتي 
م في دعم خطوات البرجوازية والبرجوازية تتقو  

الصغيرة
(19)

، انتظاراً لتهيؤ ظروف االنتقال إلى االشتراكية. 
والشك أن الرؤية المطلبية، تقود إلى هذه النتيجة، كما 

ادتها إلى أن ال تعتبر أن لها دوراً قيادياً طليعياً في الثورة، ق
األهداف الديمقراطية، وألن  تحقِّقألن البرجوازية هي التي 

البرجوازية الصغيرة تهيئ الظروف النتقال إلى االشتراكية. 
ولهذا قبلت أن تلعب دور "الملحق" و"التابع" 

بقيادتها، لبرجوازية الصغيرة، فتقبل لللبرجوازية، ثم 

                                                           
 1يوعي السوري" دار ابن خلدون، بريوت، طهبذا اخلصوص ميكن مراجعة كتاب "قضايا اخلالف يف احلزب الش (77)

(، حيث يظهر موقف خالد بكداش. وكذلك ميكن مراجعة، جنم حممود 215-124، وحتديداً )ص1972أيلول 
ص  1981 1"الصراع يف احلزب الشيوعي العراقي، وقضايا اخلالف يف احلركة الشيوعية العاملية" دون دار نشر، ط

 (.187، وخصوصاً )ص181-188
، حيث كانت -خصوصاً مع األحزاب القومية منها  –وحتديداً وهي حاكمة، بينما عالقاهتا مها صراعية قبل ذلك  (78)

 أقرب إىل القوى برجوازية.
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وتنسجم مع توجهاتها، كما تتحاشى نقدها.. إن الخلل 
األيديولوجي، يؤدي إلى هذه النتيجة، الشك في ذلك، ألنه 
جعلها غير قادرة على فهم الواقع وتحليله تحليالً ملموساً. 
هذا التحليل الذي كان يشير إلى فشل أحزاب البرجوازية، 

عملية التغيير  ثم أحزاب البرجوازية الصغيرة، في تحقيق
المطلوبة، حتى بأفقها اإلصالحي، ألسباب تتعلق بطبيعة 
الظروف العالمية الراهنة، وانعكاساتها على البلدان 

خصوصاً نظام التبعية الذي تفرضه اإلمبريالية  ،المتخلفة
على هذه البلدان، هذا النظام الذي يجعل إمكانيات التطور 

نشوء برجوازية  نه يؤدي إلىألبرجوازي مستحيلة، بل ا
تابعة، تخضع للسياسات اإلمبريالية العامة. كما يجعل 

لإمكانيات  البرجوازية الصغيرة إلى االشتراكية تحو 
(18)

 
مستحيلة، بل إنه يجتذب أقساماً منها، ليعيد دمجها فيه. 
لهذا اندمجت الفئات البرجوازية، التي قادت النضال العربي 

وأربعينات هذا  ناتطيلة عشرينات وثالثي –القطري  –
القرن، في السوق الرأسمالي، وعملت كوسيط للشركات 
اإلمبريالية، وبالتالي كأداة سياسية لها. مما جعلها تتبع 
سياسة اقتصادية، تقوم على أساس االستيراد، وتوجيه 
رأس المال المحلي في القطاع العقاري، أو الصناعي 

البرجوازية  الملحق بالصناعات الرأسمالية العالمية. أما
الصغيرة التي حاولت بداية تطوير المجتمع برجوازياً، من 
خالل دور الدولة المركزي، طورت "أجهزة الدولة"، و 

                                                           
هناك زخم من الكتابات السوفياتية اليت تتحدث عن طيق التطور الرأمسايل القائم على أساس انتقال الربجوازية  (79)

موسكو  –قع االشرتاكية. هبذا اخلصوص أنظر، اندرييف "التطور الالرأمسايل" دار التقدم الصغرية القائدة للدولة موا
 ".1982موسكو  –، وكذلك، أغانونوف "املاركسية اللينينية وطريق التطور الالرأمسايل "دار التقدم 1977
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"القطاع العام" فئة طفيلية فيها، ما لبثت أن مثلت 
 كمبرادوراً جديداً.
دإنها كذلك،  ت دورها في أن تكون، ليس قيادة حد 

الذي يهزم الفئات النضال من أجل التغيير الثوري، 
 يحقِّققتصادي سياسي، ا خطإنتصار الحاكمة، ليكرس 

نها تلعب دورا  "ترشيدياً"، أمصالح الجماهير الشعبية، بل 
يهدف إلى إجراء بعض اإلصالحات الديمقراطية، وتحقيق 
بعض القضايا المطلبية. وهذا دور متواضع، نسبة إلى 

وتغوص فيها حجم اإلشكاالت التي يعيشها الوطن العربي، 
جماهيره، إضافة إلى أنه ال يقود إلى تجاوز المشكالت 
األساسية هذه، خصوصاً مشكالت التخلف والتبعية، 
وبالتالي مشكلة فقر الجماهير وتأخر وعيها، وأيضاً 

 .ألمةل مشكالت العميقةال
ره المناشفة، منذ عام وهذا الدور، هو الدور الذي قر  

بداية  وسيا القيصريةالقاً من أن ظروف ر، انط3811
رن العشرين، ال تسمح بتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا، قال

والمطلوب هو تحقيق الثورة الديمقراطية البرجوازية، 
وعلى البرجوازية أن تلعب الدور القيادي في هذه الثورة، 
بهدف القضاء على القيصر وإشاعة الديمقراطية، وفتح 

يؤدي، وبالضرورة،  آفاق التطور االقتصادي، الذي سوف
إلى خلق طبقة عاملة قوية، كبيرة العدد، تصبح لها الغلبة 
العددية، مما يهيئها لتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا. "إن 
صيغة مارتون للمادة األولى )من النظام الداخلي(، وخطب 
 –مناصريه، تعكس آراءهم حول مسألة البرنامج السياسي 

ريا. فانتصار ديكتاتورية مسألة ديكتاتورية البروليتا
البروليتاريا بالنسبة لهم مسألة تتعلق بالمستقبل البعيد. فقد 
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اعتبروا، شأن انتهازيي الغرب، أن من واجب البروليتاريا 
الكف عن النضال من أجل السلطة، حتى تؤلف أكثرية 
السكان في بالدها. وقال تروتسكي في المؤتمر إن النصر 

غالبية  –غدت الطبقة العاملة تضم  لن يصبح ممكناً، إال إذا
، ولهذا لم يشعروا بالحاجة إلى حزب ثوري مجاهد، -األمة 

زعامة الطبقة العاملة، ال  تحقِّقمن دونه ال يمكن أن 
…"انتصار ديكتاتورية البروليتاريا

(91)
وبالتالي لم تكن  .

قيادة كانت ل بالقضية هي قضية ديكتاتورية البروليتاريا، 
عي للثورة الديمقراطية، التي بدونها ال يمكن الحزب الشيو

 الثورة.تلك تحقيق 
وكانت هذه اإلشكالية النظرية، تؤدي إلى إشكالين 

 عمليين، هما :
غياب الدور الطليعي القيادي لهذه األحزاب،  (3)

ألن البرجوازية، ثم البرجوازية الصغيرة، هي قائدة 
 هذه المرحلة.

ل (2) ب هذه األحزاب، إلى ملحق بأحزا تحو 
البرجوازية، والبرجوازية الصغيرة الحاكمة، 
مهمتها نقد سياستها جزئياً، والسعي لتحقيق بعض 

، أو التمجيد لها اإلصالحات الديمقراطية
 .و"لمنجزاتها"

إن الظروف الواقعية بالنسبة لهذه األحزاب، لم تكن      
مؤاتية لتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا، وهذا صحيح، 

ى، كتكرار للتجربة األوروبية، أن لكنها كانت تر
                                                           

 –رات مكتبة النهضة، بريوت جمموعة من املؤلفني "سرية حياة فالدميري إيليج لينني"، ترمجة عزيز سباهي، منشو  (81)
 –(. كما ميكن العودة إىل كتاب لينني "خطتا االشرتاكية الدميقراطي يف الثورة الدميقراطية" دار التقدم 171بغداد، )ص

 موسكو )دون تاريخ(.
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المرحلة الديمقراطية،  تحقِّقالبرجوازية هي التي سوف 
اً في تحقيق يمطبقة عاملة كبيرة، تلعب دوراً سللتوجد 

الثورة االشتراكية. أما هي فمهمتها التهيئة لمرحلة قادمة، 
والدفاع عن الطبقة العاملة الجنينية، ومحاولة تحقيق 

. ثم أصبح دورها التحالف مع أحزاب أهدافها المطلبية
البرجوازية الصغيرة الحاكمة، لبناء االشتراكية، مادام 
الصراع مع اإلمبريالية، يدفع البرجوازية الصغيرة، شيئاً 
فشيئاً التباع طريق التطور الالرأسمالي، الموصل إلى 
االشتراكية. كما شهدت السنوات القليلة الماضية، تطوراً 

ن تتبنى العديد من هذه األحزاب قضية دور آخر، أدى إلى أ
الطبقة العاملة القيادي، وطرحته كحل ألزمة مستعصية، 
تعيشها "حركة التحرر الوطني العربية". فقد اعتبرت أن 

كان سبباً في بروز  غياب دور الطبقة العاملة القيادي
وتفاقمها. لكن جاء هذا الطرح، دون اإلجابة على  األزمة

قة العاملة، و"أحزابها" ب عجز الطبسؤال، يتعلق بس
قدرتها على أن تلعب دوراً  مفي الماضي، وعد ،الشيوعية

قيادياً ؟ مما يجعل هذا الطرح، رغم تلمسه طريقاً جديداً، 
رقاصراً، وال يطرح  اً جديداً. فما هي طبيعة الثورة ؟ تصو 

 ما هو دور الطبقات فيها ؟ وما هو دور الحزب الشيوعي ؟      
 

 التنظيم : نقد
كان الجمود النظر، وغياب المنهج المادي الجدلي
(93)

 ،
أحد أهم األسباب في اإلشكالية التي عاشتها هذه األحزاب، 

                                                           
مما يؤدي  إن غياب املنهج وبالتايل اجلمود النظري يقودان إىل وعي غري مطابق، وبالتايل إىل االغرتاب عن الواقع، (81)

إىل تبين أهداف "ثورية" دون النظر إىل الوسائل واألساليب الكفيلة بتحقيقها. إن املسألة الواقع وبالتايل الواقعية مل تكن 
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 ،رؤية الطبقة العاملةل األساسية هميةاألمن منطلق أن 
أنها تسمح بفهم الواقع فهماً علمياً، بالتالي تقود  تتمثل في

ادرة على إحداث تغيير إلى وضع االستراتيجية الثورية الق
ةجذري فيه، في حال توفر ال التنظيمية القادرة على  قو 

تمث ل هذه االستراتيجية، وعلى االرتباط بحركة الجماهير 
العفوية. لذلك، فإن الخلل اإليديولوجي يؤدي إلى خلل 
تنظيمي، كما أدى إلى خلل سياسي، في مجال األهداف 

ي إطار الثورة، العامة، وفي مجال دور هذه األحزاب ف
 لتحقيق هذه األهداف.

فقد قاد الجمود النظري، إلى تكوين بنية تنظيمية، ذات 
دسمات  ة، هي سمات "التنظيم الستاليني". وال غرو محد 

إلى نقل التجربة الروسية  هذه األحزابفي ذلك، فقد عمدت 
)في مرحلتها الستالينية(. في مجال التنظيم، لتكون 

تجربتها "الخاصة"
(92)

. وقامت على أساس قيادة فرد أو 
مجموعة أفراد، وليس على أساس وحدة التنظيم 
وديمقراطيته. فكانت الهيئة القيادية العليا )المكتب 

رالسياسي(، وغالباً فرد فيها )األمين العام(، هي التي   تقرِّ
رسياسة الحزب، و قضايا، بغض  في كل ما يخصه من تقرِّ

ية هذه الهيئة )أو هذا ن مسؤولعالنظر عن أهميتها، و
ل القاعدة التنظيمية إلى تابع، متلٍق، الفرد( عنها. مما حو  

تنتظر القرارات، واألوامر لكي تنفذ، دون أن يحق لها 

                                                                                                                        

حتتل مكاهنا يف رسم االسرتاتيجية، وإن كانت "الواقعية" السياسية"، مبعىن الروح اإلصالحية، واالمتثال للواقع، ملمحاً 
 حزاب. أساسياً يف هذه األ

ميكن مالحظة ذلك من نصوص األنظمة الداخلية، مبقارنتها بالنظام الداخلي للحزب الشيوعي السوفييت، كمثال  (82)
على ذلك ميكن دراسة رؤية احلزب الشيوعي األمريكي التنظيمية زمن ستالني، ومطابقتها للرؤية الستالينية، أنظر، احلزب 

 دمشق. –دار دمشق  لطفي ملحس. عمادي تأليف ج. بيرتز، ترمجة الشيوعي األمريكي، دليل العمل التنظيم
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لالمناقشة، أو االعتراض، أو التحفظ. فقد  ت البنية تحو 
الحزبية، والحياة الداخلية، إلى بنية من نمط واحد، وحياة 

لى أساس حق أقلية في تقرير من جانب واحد. تقوم ع
مصير الحزب، و"حق" أغلبية في التنفيذ. فسقطت 
ة من مبدأ  المساواة بين األعضاء، هذه المساواة المستمد 
"االختيار الحر" في االنتماء للحزب وغاب التفاعل 
والحوار، والمناقشة، والصراع الديمقراطي، كما ألغي النقد 

خارج  –تخاب والترشيح واالنتقاد الذاتي، وانتهى حق االن
، وأصبحت المؤتمرات، -إطار رضى القيادة وموافقتها 

رغم أنها كانت نادرة الحدوث، مجال إعالن تأييد القاعدة 
لسياسات القيادة، وتكريساً لشرعيتها. بعد أن يكون قد 

ركتهم فيها، من قبل اجرى "اختيار" أعضائها، وإقرار مش
ر ثبات القادة، القيادة ذاتها. وهذا هو السبب الذ رغم ي يفس 

ل المواقف  وتناقضها. تبد 
وإذا كانت هذه الصيغة، قد تبلورت زمن ستالين، 
ه لها بعض النقد بعد  واتخذت أبعادها المختلفة، فقد وج 
موته، إال أنها غدت "القالب" الذي تلتزم به كل األحزاب. 
وبدأ النقد منذ المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 

السوفييتي
(91)

ضد "الظاهرة  النقد ، حيث جرى تشديد

                                                           
بعد املؤمتر العشرين، الذي يعترب عالمة حتول يف تاريخ احلزب الشيوعي السوفيايت، جتري حماولة إلصالح احلياة  (83)

ب، وجتددت الداخلية للحزب، من خالل إشاعة الدميقراطية، بدأت منذ وصل أندرويوف إىل منصب األمني العام للحز 
بعد استالم غورباتشوف هلذا املنصب، وظهرت يف نقد مرحلة برجينيف، هبذا اخلصوص ميكن مراجعة، يوري أندروبوف 

، وكذلك ميخائيل غروباتشوف "نتحدث بصراحة عن أهداف 1984موسكو  –"خطب ومقاالت خمتارة" دار التقدم 
 –( وأيضاً "مشروع برنامج احلزب الشيوعي السوفيييت 22وحتديداً )ص 1985 –نوفوسيت  –سياستنا" دار نشر وكالة 

لكنها إنتهت باهنيار احلزب  (.127-121)ص 1985موسكو  –نوفوسيت  –در نشر وكالة  –الصالة اجلديدة" 
 الذي وضح أكثر مدى تعفنه.
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الستالينية"، ولقد أوضح النقد المدى الذي وصل إليه وضع 
الحزب في "المرحلة الستالينية"، المرحلة التي هيمن فيها 
ستالين على مقاليد السلطة، "في تلك الفترة )وتحديداً فترة 

( على وجه الدقة ب دئ بخرق 3818-3816التصفيات 
نية في حياة الحزب الداخلية، وصارت تداس القواعد الليني

أكثر فأكثر باألقدام، وطغت األساليب اإلدارية البحتة، 
واستعصر شأن مبادرة الجماهير، فشهدنا من جراء ذلك، 
في أجهزة الحزب، ومجالس السوفيات، ظهور عناصر 
وصولية ال شرف لها وال استقامة، حاولت أن تضمن 

القمع ضد المالكات  لنفسها المناصب باستخدام سيف
المخلصة لالشتراكية في الحزب وفي مجالس السوفيات، 

وفي دوائر االقتصاد وفي الجيش واألسطول"
(94)

. وكذلك 
"ازدهار بدعة تقديس الفرد، وخرق الديمقراطية الداخلية 

في الحزب"
(91)

. 
كما وجه الحزب الشيوعي اللبناني نقداً لظاهرة 

، التي يفرز كل منها لشخصيةالبيروقراطية، وعبادة ا
عديدة. فالبيروقراطية، تبرز االنفصال بين الخط  مظاهر

السياسي والعمل التنظيمي التنفيذي، واالنحراف اليساري، 
التوجيهات"، وهو ما "أصبح  –و  –األوامر  –و "إصدار 

األسلوب السائد في تسيير أعمال الحزب ونشاطه"
(96)

 .
من المبادئ  وعبادة الشخصية التي هي "خرق لمبدأ

راللينينية األساسية، وهو مبدأ القيادة الجماعية، و من  تعبِّ
جهة أخرى، عن مستوى غير كاٍف من النضوج السياسي 

                                                           
 ( مصدر سبق ذكره.21)ص…" "بدعة تقديس الفرد (84)
 (.22نفس املصدر )ص (85)
 (.181صدر سبق ذكره )صم…" "نضال احلزب (86)
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لت هذه الظاهرة بوالنظري لدى كادر الحزب، التي تق
الغريبة عن المبادئ اللينينية، وسمحت باستمرارها". أما 

الهيئات مظاهرها فهي خرق الشرعية بصورة متمادية "ف
القيادية المسؤولة )المكتب السياسي واللجنة المركزية( 
كانت في حالة تغيير وتبديل مستمرة، وفق إرادة فردية"، 
و"أبعدت اللجنة المركزية عن االضطالع بواجباتها 
ومسؤولياتها شيئاً فشيئاً وبصورة اعتباطية"، كما برز 

مركز "اتجاه آخر خطير، هو عدم إمكان ربط المنطقيات بال
عن طريق العالقة بين هيئة وهيئة، واستبدال هذه العالقة 

الصحيحة بعالقة بين فرد وفرد"
(91)

. كما برز أسلوب 
لالتقييم الذاتي في اختبار الكادر، مما كان  ه إلى يحو 

"عنصر تنفيذي عادي، ال إلى قائد فعلي للجماهير"، 
و"تجديد اللجنة المركزية عن طريق الضم، حيث كان يزعم 

أن عقد المؤتمر متعذر"
(99)

. 
ورغم أن هذه األحزاب أكدت في كل أدبياتها أنها تتبنى 

إال أنها تبنته وفق  ،مبدأ "المركزية الديمقراطية"
د"التفسير" الذي  3814ه ستالين في عام حد 

(98)
، هذا 
 التفسير الذي يجعل المكتب السياسي )وتحديداً األمين

ح بصاحبة القرار، وتص العام( الهيئة القيادية الوحيدة
لة لها، يقوم دورها على تأكيد شرعية الهيئات األخرى مكم  

                                                           
 (.181املصدر نفسه )ص (87)
 (.182املصدر نفسه )ص (88)
" اجلزء األول، ترمجة عبد الكرمي 1923-1917أنظر نص هذا التفسري ف، إدوارد هاملت كار "ثورة البالشفة  (89)

ة والنشر )القاهرة( دون تاريخ، أمحد، وزارة الثقافة، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب العريب للطباع
. ولقد ظل هذا 1941، وهو نقالً عن كتاب "قرارات احلزب الشيوعي الروسي" 3(، هامش رقم 191-191)ص

 التفسري مقراً يف النظام الداخلي للحزب الشيوعي السوفيييت إىل اليوم، مع تعديالت صياغية طفيفة.
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المكتب السياسي واألمين العام. كما تصبح مبادئ االلتزام 
واالنضباط هي المبادئ "الوحيدة" السائدة في الحياة 
الداخلية، مما يمركز القرار في الهيئة األعلى، لتلعب 

خرى )بما فيها المؤتمر( دور الهيئات واللجان والخاليا األ
"أداة التنفيذ". ويأتي موقع الديمقراطية الحزبية هامشياً 
ثانوياً ضمن هذه الصيغة، ويكون دورها تغطية األساليب 

رالتي تتبعها القيادة لتمرير قراراتها و اتها. فيصبح تصو 
  .من واجبه تنفيذ كل قرارات السلطةالحزب جهاز تنفيذي، 
والحزب الشيوعي  السوفييتيوعي ونقد الحزب الشي

حاللبناني،  ان مظاهر هذه الصيغة وانعكاساتها يوضِّ
اإلله"،  –العملية. حيث يصبح األمين العام هو "الفرد 

المقرر في كل شيء، والمفكر العظيم، والبطل الذي 
"يجترح المعجزات"
(81)

. فال تعود هناك حاجة للحوارات 
دأ "تعيين القادة" هو الداخلية، أو المؤتمرات، ويصبح مب

المبدأ السائد والمعترف به، دون إقرار رسمي. أو يجر 
اتباع "الطريق الديمقراطي" الذي يعني تعيين القادة، عن 
طريق "انتخابهم"، أي اإلقرار المسبق ألسماء القادة الذين 

 "يجب" أن تنجحهم "االنتخابات الديمقراطية".
، منها انضمام ود هذه الصيغة إلى إشكاليات كبيرةقوت

دنوعية  ة من األعضاء، فإذا تحدث خروشوف عن محد 
"عناصر وصولية" سيطرت وتزعمت، وفرضت القمع لكي 
تضمن مواقعها، فإن النتيجة في بلد لم يصل الحزب 

تكون انضمام عناصر ذات وعي الشيوعي فيه إلى السلطة، 
تقبل أن تلعب دوراً تنفيذياً، مما ال  ،و"مطواعة" محدود

                                                           
 (.161خروشوف، مصدر سبق ذكره )ص (91)
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لها هذا الوضع قائداً فعلياً للجماهير، كما يقول نقد يجع
الحزب الشيوعي اللبناني اآلنف الذكر. وبهذا ال يعود 

الجماهير، وبالتالي على  قيادة الحزب الطليعة القادرة على
اخلية، تحقيق التغيير المطلوب. إن غياب الديمقراطية الد

ألجهزة ومبادرة، في تناقض مع ا يجعل الفئات األكثر وعياً 
التنظيمية، أي مع المنطق التنظيمي السائد، ومع القيادة 

الفئة التي يمكنها أن  لماسكة زمام األمور، ليفقد الحزبا
تلعب دوراً هاماً في الحياة الحزبية، وفي النضال الثوري، 
وتبقى العناصر العفوية غير المبادرة. كما تظهر إشكالية 

اسية، شخصية أو أخرى تتمثل في تكون "تكتالت" غير سي
عائلية أو "قبلية" أو حتى طائفية، يكون سبب وجودها 
الصراع على مواقع القرار بين أفراد عديدين. وتقود هذه 
الحالة إلى االنشقاق، وتفتت هذه األحزاب، وهذا ما جرى 

خالل العشر سنوات الماضية، على وجه التحديد
(83)

، في 
اإلله" بحاجة إلى  –األحزاب الشيوعية العربية. إن "القائد 

ركتلة متعصبة له، تلتزم بما  ، وبهذه الطريقة يتصارع يقرِّ
لاآللهة" فيما بينهم، حيث ي –"القادة  الحزب إلى  تحو 

 قبائل متحاربة.

                                                           
 بعة هذه الظاهرة ميكن مراجعة :ملتا (91)
عبد القادر ياسني "توحد احلزب الشيوعي األردين، فخفت أزمة احلزب الشيوعي السوري" ، جملة الشراع )بريوت(  –أ 

 (.11)ص 16/12/1985تاريخ  196العدد 
، العدد 4ظام"، السنة جملة الشراع )بريوت( "يف املؤمتر الرابع للحزب الشيوعي العراقي، وقف احلزب قبل إسقاط الن -ب

 (.9)ص 31/12/1985تاريخ  198
خضر عواد "أحداث اليمن الدميقراطي : مأساة صيغة يف التنظيم وصيغة يف احلكم" جملة الشراع )بريوت( السنة  -ج

 )واملقال أنا كاتبه(.(.22-21)ص 27/1/1986، تاريخ 212العدد  25
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إن المتابع لنشاط هذه األحزاب، والدارس لطبيعة حياتها 
 سيادة منطق "االلتزام واالنضباط"الداخلية، يالحظ 
ها. كما يالحظ غياب قضايا أساسية، و"التنفيذ" في عمل

كان التشديد على سيادة هذا المنطق، يعني إلغاءها 
وتحريمها. ومنها مثالً انتظام المؤتمرات، أو حتى انعقادها 

ولقد أشار نقد الحزب الشيوعي اللبناني سالف الذكر  –
لهذه الظاهرة، وهي ظاهرة سائدة لدى كل األحزاب 

غياب الحوار الداخلي، وال نقول أو منها أيضاً  –الشيوعية 
الحوار العلني، وهي الظاهرة التي ميزت الحزب البلشفي، 
وكانت عالمة من عالماته، بل إنها كانت وجه العملية 

 اآلخر، لمنطق االلتزام واالنضباط، ومركزية العمل.
إن افتقاد الديمقراطية الداخلية، وغياب الحوار والنقد 

دى وبالضرورة إلى افتقاد النقاش والصراع النظري، أو
الوعي لدى األعضاء عموماً، وكانت كل العوامل السابقة 
تساعد على سيادة هذه الظاهرة. فالجمود النظري، ال يقود 
 مسوى إلى التخلف الفكري، وافتقاد الوعي النظري المالئ

الفهم والتحليل.  سلحزب طليعي، ألنه يقوم على أسا
يان الوعي بل يكرسان والنقل وترداد الشعارات ال ينم

التخلف في هذا الميدان، خصوصاً أن غياب الديمقراطية 
الداخلية، يدعم هذه العوامل، ويوجد األرضية المالئمة 

 الستمرارها.
 
 

 نتيجة عامة
 تقييم عام :
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إن كل ما جاء سابقاً يجعلنا نقول إن معظم األحزاب 
الشيوعية العربية، عانت من إشكاليات عديدة، اتخذت 

داهر مظ ة، فهي تعاني من الجمود النظري على صعيد محد 
األيديولوجيا، وتتسم بترداد الشعارات العامة على الصعيد 
السياسي. وهي مترددة ومهادنة وإصالحية عملياً. 
و"بيروقراطية" وغير ديمقراطية على صعيد البنية 

غير قادرة على التنظيمية. لذلك ظلت، رغم تاريخها الطويل 
أبطاالً لية التغيير الثوري لقد كان أعضاؤها أن تحقق عم

في السجون إصالحيون في الواقع، ذوي "صالبة" 
أيديولوجية دغمائية، وتهاون سياسي. وهم ضد 

 اإلمبريالية، لكنهم يخطئون في مواجهة مخططاتها.
إن تقييم هذه األحزاب نابع من الشعور بضرورة نقد 

، فيما إذا اد منهنمط الحزب الذي كان سائداً، كخطوة ال ب
اح عديدة. نا تحديد أسس حزب جديد، مختلف من نودرأ

ومنطق  اً ضد الجمود النظري،يميمتلك أعضاؤه وعياً عل
يسعون لتحقيق الثورة  الشعارات، ويكونوا ثوريين

الجذرية، ويؤسسون حزباً ديمقراطياً، يمكن أن يكون حزب 
جتمع. الطليعة، يستطيع استقطاب القوى الطليعية في الم

حزب يمثل الطليعة في الفكر والممارسة، يمثل الوعي 
الثوري، المطابق لمصالح ومطامح العمال والفالحين 
الفقراء. والفئات الديمقراطية الثورية من البرجوازية 

 الصغيرة.
من هذا المنطلق يمكن تلمس نمط الحزب الراهن، 
وبالتالي يمكن اإلشارة إلى الخطوط العامة التي كانت 

كمه. لقد أصبحت "األفكار" الماركسية هي المرجع، تح
ويجري قياس الواقع بناًء على ما جاء فيها، فلم يعد الواقع 
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رأغنى من  راتنا، بل أصبحت تصو  اتنا هي األغنى تصو 
ركسية، غدت ماواألعمق. واألدهى أن"األفكار" الواألشمل 

هي السياسة )المنظرة أيديولوجيا( التي يتبعها االتحاد 
 السوفييتي. ولما كان للحزب الشيوعي سوفييتيال

استراتيجيته المبنية على رؤية فرضتها الظروف العامة 
)رغم مالحظاتنا على هذه  السوفييتيالسائدة في االتحاد 

السياسة(. ولما كانت هذه الظروف تختلف عن الظروف 
أحياناً عديدة، العامة في الوطن العربي، وتتناقض معها 

، ليس صحيحاً السوفييتيمكن لالتحاد مح وفإن ما هو صحي
 بالنسبة لنا.

لقد كان نمط الوعي السائد في الحزب سلفياً، يتمسك 
دبالنصوص التي كتبت في زمان ومكان  ين، على أنها محد 

نصوص صالحة لكل زمان ومكان. ولقد تمسك بنصوص 
ماركس وإنجلز ولينين، المكتوبة في ظروف أوروبا أواسط 

ا يعشر إلى نهاية القرن التاسع عشر، وروسالقرن التاسع 
بداية القرن العشرين. ورغم حدوث تطورات كبيرة منذ 
عهد ماركس وإنجلز ولينين، إال أنها لم تبحثها، ولم تر 
اختالف الظروف زمانياً ومكانياً. والسلفية تعني التمسك 

دبنصوص قديمة ولدت في ظروف  ة، فجرى تعميمها محد 
زمان ومكان. والماركسية ضد  على أنها صالحة لكل

اإلطالق، ومع نسبية األحداث، في الزمان والمكان، وإذا 
)النظام المعرفي( ضروري  كان التمسك بأسس المنهج

ن التمسك بتحليل ظروف معينة في وقت معين، إفيها، ف
على أنها تحليالت مطلقة، يعني الوقوع في مطب المثالية، 

 لجدليوالتخلي عن أسس المنهج المادي ا
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كما كان خط الحزب، خطاً إصالحياً، يطرح القضايا 
المطلبية، ويبتعد عن القضية الجوهرية، قضية التغيير 
الثوري الجذرية، أي تحقيق أهداف الجماهير الشعبية 
األساسية. ولم يكن يأخذ على عاتقه، قيادة الثورة الجذرية. 
ورغم أن هذه األحزاب شاركت في بعض النضاالت 

)تحقيق االستقالل تحت قيادة البرجوازية،  السياسية
، إال أن طابع نضالها …(ةاإلمبرياليالسياسات مواجهة 

 العام، ظل نضاالً مطلبياً ديمقراطياً.
وكان نمط الحزب فردياً، حيث الفرد أساس الحزب كله، 
)وأحياناً الهيئة العليا، التي هي المكتب السياسي(، هو 

ب ي يعين ويفصل، يقالمقرر وصاحب الشأن. وهو الذ ر 
فقد كانت مهمتها الطاعة، ويبعد، أما القاعدة الحزبية 

س، ال تجوز  والتنفيذ، دون نقاش، وكان رأي الفرد مقد 
وله. لقد "تبعت" القاعدة تخطئته، أو نقده، أو التساؤل ح

ون، أما القاعدة فأداة القيادة، فالقادة هم المقرر   الحزبية
وفي لجنته المركزية ميل  التنفيذ حيث "نشأ في الحزب

، واستصغار دور واضح إلى المغاالة في دور قادة الحزب
…."هور أعضاء الحزبمج

(82)
. 

وكان الحزب منغلقاً، عصبوياً، يعادي القوى األخرى، 
ألنه يقوم على أساس إلغاء اآلخرين، ألنه "الحزب 

مع التفرد، والمختار"، لذلك كان ضد التحالف السياسي 
دمع االنغالق، رغم المحاوالت الوضد التعاون  ة التي محد 

ل من أجل التحالف، أو من أجل التفاعل مع القوى ذكانت تب
 األخرى.

                                                           
 (.142"نضال احلزب.." مصدر سبق ذكره )ص (92)
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للذلك  ت النظرية المادية الجدلية إلى نظرية مثالية، تحو 
لتؤله النص كما تؤله الفرد. و الحزب الثوري إلى  تحو 

لحزب إصالحي، والطليعة إلى "تابع". و  ت المركزيةتحو 
الديمقراطية، إلى مركزية بيروقراطية، والحركة 

 ل ة".ماهيرية، إلى "قبيلة"، "طائفة"، "الجم
 الحاجة إلى حزب جديد

إن إشكالية هذه األحزاب، تطرح قضية العمل الثوري في 
الوطن العربي، وعلى وجه التحديد، طبيعة الحزب الذي 
 يستطيع التعبير عن المصالح الجذرية للعمال والفالحين
والفئات الديمقراطية الثورية من البرجوازية الصغيرة في 

 الوطن العربي.
والبد أن نالحظ هنا أن األزمة النظرية التي عاشتها هذه 

الاألحزاب، أمام  ت الظروف االقتصادية االجتماعية تحو 
والسياسية، ومن ثم التراجع الكبير الذي أصابها، أدت كلها 

حاالت مختلفة التباين، رز إلى تفسخ طال العديد منها، وأف
كل البنية الفكرية في عضها إعادة النظر بوإن حاول 

السائدة، وكانت أزمة الحركة القومية قد قادت إلى تأسيس 
 قوى جديدة، وبلورة أفكار جادة.

لذلك فنحن بحاجة إلى حزب جديد، يكون قادراً على أن 
يلعب دوراً أساسياً في النضال العربي، ويستطيع قيادة 
الجماهير الشعبية في نضالها من أجل تحقيق أهدافها 
الراهنة، أي إنجاز مرحلة الثورة القومية الديمقراطية، 
ومن ثم تهيئة الظروف من أجل تحقيق الثورة االشتراكية. 
وهذا يقتضي رؤية جديدة، نقدية للماضي، وواضحة 
للحاضر والمستقبل. والتجربة الماضية أساس يمكن 
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تحديد ثمرة تجربة استمرت عشرات االنطالق منه، ل
 السنين.

بعد كل ذلك ما هي سمات الحزب في الوطن العربي ؟ 
هذه هي القضية الملحة اآلن، بعد تجربة طويلة خاضتها 

(، وبعد تجربة األحزاب 3838األحزاب الشيوعية )منذ 
الوطنية األكثر أهمية، ألن الحركة السياسية العربية تعيش 

شكلة الحزب الصلب والمتماسك، مشكلة مستعصية، هي م
الثوري دائماً، القادر على قيادة حركة الجماهير والتعبير 
عن مصالحها، ليس في مرحلة محدودة فقط، بل إلى 

 النهاية.
ةوالوطن العربي اآلن بحاجة إلى ال       التي تضيف  قو 

عوامل جديدة، في الصراع النظري، كما في الحياة العملية، 
يعياً قادراً على توحيد الشعب، وبناء القوى وتلعب دوراً طل

القادة على المواجهة، مواجهة الواليات المتحدة والكيان 
الصهيوني، ومواجهة الفئات الكمبرادورية المرتبطة، وكل 
المستغلين )بكسر الغين( والمضطهدين )بكسر الهاء(. 
وهذه مهمة ملقاة على عاتق كل المناضلين الثوريين 

ا بحاجة إلى مسألتين : األولى : أن يقتنع العرب، وتحقيقه
الثوريون العرب بالحاجة إلى عمل موحد، والثانية : السعي 
لتحقيق خطوات ملموسة في هذا المجال، ومنها تطوير 
الحوارات الثنائية والثالثية والموسعة، وكذلك عقد 
كونفرسات يتفق على أسس عقدها، وتشكيل هيئات دائمة 

ي تم االتفاق عليها، والثالثة، إيجاد منبر لمتابعة القضايا الت
نظري يطرح قضايا الثورة كلها، ويكون مجال حوار القوى 
المختلفة. وتبقى القضية األهم بناء الخاليا التنظيمية في 
كل الوطن العربي، في المصانع واألحياء والمدن والقرى، 
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في المدارس والجامعات والمعاهد، في دوائر "الدول" 
 .و"الجيوش"

ةولكي تكون ال الجديدة )الحزب الجديد( قادرة على أن  قو 
تضيف عوامل جديدة في الصراع السياسي، يجب أن تمتلك 

ةذلك، وأساسها أن تكون  تحقِّقسمات تسمح لها بأن   قو 
طليعية فكراً وممارسة، فعلى الصعيد النظري يجب أن 
تمتلك مقدرة على التحليل، التحليل الملموس للواقع 

وسالملم
(81)

، وهذا يقتضي تصفية الحساب مع النهج 
التقليدي السائد، والقائم على الجمود وترداد الشعارات
(84)

 ،
وتنمية الوعي، وامتالك المنهج المادي الجدلي، المنهج 
العلمي الوحيد،وهذه قضية هامة ألنها تعني تأسيس رؤية 
جديدة، تنطلق من أرضية صلبة، هي جوهر الماركسية، 

دلواقع وزمان  وراً صأساسها ت لتقيم على لقد كانت  .ينمحد 
سمة النقل وترداد الجمل والشعارات هي السمة األساسية 
طيلة السنوات الماضية، ولدى كل القوى الماركسية، عدا 
قلة قليلة، ولذلك ظل التعلق بالماركسية شكلياً، كما ظل 
فهمها بسيطاً محدوداً، مما أوجد "ديناً" جديداً، وهذا 

ي استيعاباً جيداً للماركسية، كما يقتضي سعة يقتض
اضطالع وفهم عميق للظروف الملموسة، وبذلك وحده 
يمكن امتلك المنهج المادي الجدلي، الذي هو طريقة 
التحليل العلمية الوحيدة، التي من خاللها وحدها يمكن فهم 

 ظروف وطننا فهماً علمياً ثورياً.
                                                           

 لينني "من هم أصدقاء الشعب". (93)
لينني "طفولية اجلناح "اليساري" وعقلية الربجوازية الصغرية"، ويقول "سأقول لكم، يا أصدقائي األعزاء، ملاذا وقعتم  (94)

هبذه الورطة !!، ألنكم تبذلون اجلهد األكرب حلفظ الشاعرات الثورية غيبياً بداًل من أن تستنتجوها، وهذا يقودكم ألن 
 بوا "الدفاع عن الوطن االشرتاكي" بني إشارات استشهاد".تكت
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ولي، وعي إننا بحاجة المتالك الوعي الشم     
الماركسية، وعي التطور التاريخي ووعي الظرف الراهن، 
 ،الظرف الواقعي، بعمقه التاريخي، وأبعاده المختلفة

تقوم، وال تنتصر إال ال واحتماالت تطوره، ألن الثورة 
ل "روحها"، ومعرفة كل بوعي الحركة التاريخية، وتمثُّ 

 عرجاتها.نأبعادها وم
ةأساس بناء الإن المقدرة على التحليل، هي  الثورية،  قو 

لوأساس تماسكها ومقدرتها على أن ت ةإلى  تحو  فاعلة،  قو 
كما أنها أساس تطورها واستمرارها. فالتماسك النظري 

 يقود إلى تماسك تنظيمي، ويفترض دوراً عملياً منسجماً.
وهذه القضية تطرح قضية أخرى مرتبطة بها أوثق 

يقود إلى بلورة نظرية  االرتباط، ألن أهمية التحليل في أن
متماسكة، تحديد طبيعة الثورة ومهامها ودور الطبقات 

، اتهفيها، وإشكاالتها األساسية، دور القوى المعادية وقو  
وطبيعة نشاطها ومخططاتها، وأساليب مواجهة ذلك. إن 
أهمية امتالك المقدرة على التحليل تكمن بالضبط في 

ية، مشاكلها وعوامل مقدرتنا على تحليل ظروف األمة العرب
تهاضعفها وأسس  . أي بلورة نظرية الثورة في الوطن قو 

وهذا يعني مسألتين، األولى : أننا استطعنا إدماج  .العربي
الماركسية بظروف الوطن العربي ومشاكله، لتمثل النظرية 
المرتبطة بحركة الواقع التاريخية، والثانية : بلورة األسس 

دالتي ت في مرحلتها القادمة، إنها دليل مسار الثورة  حد 
 الحزب النظري واستراتيجيته.

ق لإن البرنامج السياسي هو أرضية الثورة، ومنط      
الحزب، ولذلك علينا أن نبلور برنامجاً سياسياً صحيحاً، 

ر آلن، ويطرح دور عن أهداف الجماهير العربية ا يعبِّ
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ت اآلن وفي المستقبل، ويناقش مشكال الطبقات المختلفة
الوطن األساسية، التجزئة واالحتالل، التبعية والتخلف، كما 
يطرح مشكلة الوجود الصهيوني والسيطرة اإلمبريالية، 

دوي طبيعة الثورة، هل هي ثورة ديمقراطية برجوازية،  حد 
 ام اشتراكية، أم ديمقراطية شعبية ؟

إذا كان الجمود النظري الذي ساد الخط التقليدي قد قاد 
ك في تحديد البرنامج السياسي السليم، وأوجد إلى ارتبا

أخطاء كبيرة، فإن المقدرة على التحليل الملموس، تتمثل 
أساساً في امتالك سياسة صحيحة، فالثورة عندنا هي ثورة 
قومية ديمقراطية، نتيجة تداخل أهداف الثورة البرجوازية، 

 قتحقِّ والتي لم تنجز عندنا، بالثورة البروليتارية، التي لن ت
دون بناء األرضية المناسبة لتحقيقها، وأساسها إزالة 

ة وبناء دولة مركزية واحدة، ومواجهة األخطار ئالتجر
الخارجية وتصفية االحتالل، وكذلك إزالة التبعية 
االقتصادية والتخلف االقتصادي السياسي االجتماعي 
واأليديولوجي، وبناء نظام ديمقراطي شعبي، يوجد 

 لالنتقال نحو االشتراكية.          األرضية المالئمة
ذات طبيعة قومية  لتها الحاليةإن الثورة في مرح      

ديمقراطية، وهي عتبة االنتقال إلى االشتراكية، وللحزب 
دور طليعي قيادي في الثورة القومية الديمقراطية، وكذلك 
في الثورة االشتراكية، ولهذا يجب نقد الدعوة التي تقول 

ت طبيعة اشتراكية، ألنها دعوة طوباوية. إن الثورة ذا
وكذلك يجب نقد الرؤية التي تعتبر أن قيادة الثورة 
الديمقراطية، من مهمة القوى البرجوازية، أو البرجوازية 
الصغيرة، ألنها رؤية إصالحية. فالقيادة من مهام الطبقة 
العاملة أساساً، من خالل حزبها، حزب العمال والفالحين 
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فئات الديمقراطية الثورية من البرجوازية الفقراء، وال
 الصغيرة.

وتقوم هذه الرؤية أيضاً على الدور الطليعي للحزب، 
وهذا يعني أن يكون قادراً على تحديد رؤية سياسية 
سليمة، وخط تكتيكي صحيح، كما يكون قادراً على بلورة 
القوى التنظيمية الفاعلة، المتماسكة، والديمقراطية. وقادراً 

ستقطاب كتلة الجماهير الشعبية األساسية، لكي على ا
يستطيع لعب دور قيادي، ولكي يستطيع تحقيق االنتصار. 
كما أن ذلك يعني، أن يكون طليعة الجماهير الشعبية، في 

ة والثورية، وفي المعارك المسلحة، يالصدامات السلم
فالثورة تعني الهجوم، فهي بغيره تكف عن أن تكون كذلك، 

س العمل الثوري، أما التراجع، أو االندفاع، والهجوم أسا
أو المساومة، أو المهادنة، أو الدعوة اإلصالحية، فهي 

دأمور تقتضيها ظروف  ة. وبغير الهجوم تكف القوى محد 
 عن أن تكون طليعية.

وتقوم هذه الرؤية أيضاً، على تحديد أن الحزب         
 ليس "حزب طبقة بعينها". كما هو الحزب في الدول

رالصناعية المتقدمة، فهو، وإن كان  عن مطامح الطبقة  يعبِّ
رالعاملة في المدى التاريخي، إال أنه  في هذه المرحلة،  يعبِّ

عن أهداف العمال والفالحين الفقراء، والفئات الديمقراطية 
الثورية من البرجوازية الصغيرة، ويمثل فئاتها الطليعية. 

ةري، ما دامت إن الطبقة العاملة جزء من تحالف ثو  قو 
محدودة الحجم )تمثل ربع المجتمع تقريباً(، وما دامت 
طبيعة الثورة الراهنة تجعل إمكانيات االتحاد ممكنة بين 
العمال والفالحين الفقراء والفئات الديمقراطية الثورية من 
البرجوازية الصغيرة، بسبب وحدة أهدافها، ووحدة 
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ء، والساعي مطامحها، وبذلك فالحزب هو طليعة هؤال
لتحقيق أهدافهم، وهو بذلك يمثل األمة كلها، في حركتها 

 التاريخية الصاعدة.
وإنه يسعى لتحقيق عملية التغيير الجذري الثوري في 
الوطن العربي كله، ليس في قطر من أقطاره فقط، لهذا 
فهو حزب مركزي، له مركز واحد، يقود النضال في 

النضال، النضال مختلف أرجاء الوطن ويقود كل أشكال 
السياسي العام، والنضاالت السياسية المحدودة، النضال 
االقتصادي المطلبي، والنضال الثوري، النضال العسكري 
والنضال "اإلصالحي". فلألمة حركتها الواحدة، وبرنامج 
نضالها الواحد، وإن اختلفت أشكال النضال، وتنوعت 

، وبها ظروف العمل. إن لوحدانية المركز أهمية كبيرة
 ية، في كل الوطن.ديمقراطيمكن تحقيق الثورة ال

وهذا يفترض على الصعيد التنظيمي أربعة قضايا 
 أساسية هي :

رالقضية األولى : أن  الحزب عن العمال والفالحين  يعبِّ
والشرائح الدنيا من البرجوازية الصغيرة، وليس عن 

دالعمال فقط، ألن العمال يشكلون جزءاً  ان اً من السكمحد 
%( أوالً، وألن 21)يبلغ حسب التقديرات المختلفة حوالي 

الثورة ليست الثورة االشتراكية ثانياً، وألن لهذه الطبقات 
 مصالح موحدة اآلن ثالثاً.

القضية الثانية : أن يضم الفئات الطليعية من هذه 
الطبقات، وليس الطبقات كلها، ألنه يمثل حزب الطليعة )أو 

حزب الطليعة(، الذي يمتلك نظرية ألنه يطمح ألن يمثل 
ثورية، ويقوم بدور طليعي عملياً، في اإلضرابات 
والمظاهرات، وتوزيع المنشورات، والمعارك المسلحة. 
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دوللطليعة سمات  ة، ال تتوفر لدى أفراد هذه الطبقات محد 
دلهم، يل عند فئة ك  ة منهم.محد 

ة القدر القضية الثالثة : أن يمثل طليعة واعية، تمتلك
ي ظروفها وعياً دقيقاً، وتلتزم على التحليل العلمي، وتع
 بالنظرية العلمية الوحيدة.

القضية الرابعة : أن يكون حزباً مركزياً واحداً في كل 
الوطن العربي، له قيادة مركزية تقود العمل كله، ألن 

ض المركزة، ومواجهة النظرية التي أوجدتها، رة تفئالتجر
 متماسكاً.وتفترض حزباً مركزياً 

والقضية الهامة هنا هي كيف يكون الحزب       
مركزياً، ويستطيع العمل في ظروف مختلفة، وشديدة 
التعقيد ؟ فلكل منطقة خصوصياتها )المنطقة هنا ال تعني 
"الدولة"، ففي داخل "الدول" مناطق مختلفة عن األخرى، 

، ولها أهدافها الثانوية …(المدينة والريف والصحراء
ي قد تخلق ضبابية حول األهداف األساسية أو تلفة، الالمخت

بعضها. فإذا كانت المركزية الصارمة قضية أساسية، 
لو سمة هامة من سمات الحزب عندنا، فإن معالجة  تشك 

قضية االختالفات ال تكون إال بإشاعة الديمقراطية وروح 
المبادرة لدى كل الهيئات التنظيمية، من هيئات الساحات 

رض بناًء تنظيمياً توهذا يف .ق إلى الخالياوالمناط
ديمقراطياً، والديمقراطية جزء أصيل فيه، إن لكل الهيئات 
حرية المبادرة انطالقاً من اإلقرار العام بالبرنامج 
السياسي، وااللتزام بمقررات المؤتمرات واللجان 
المركزية، وحرية المبادرة تعني هنا حرية التعامل مع 

دالظروف ال كل في إطار عمله )لجان الساحات في ة محد 
الساحات، ولجان المناطق في المناطق، ولجان المصانع، 
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أي حرية اتخاذ القرار وعقد  (والخاليا في مواقع عملها
 التحالفات، وإصدار البيانات، والتنظيم والترقية.

والقضية األخرى هي أن التأكيد على المركزية الصارمة 
س فئة تأمر وتنهي، بل يعني ال يعني خلق سلطة وال تكري

مركزة العمل كله، واالنطالق من أنه عمل واحد في كل 
هيئات واحدة أيضاً،  هالوطن، تحكمه قوانين واحدة، وتقود

هي المؤتمر العام أوالً، واللجنة المركزية ثانياً. والمركز ال 
 يستطيع أن يكون متماسكاً، إال إذا توفرت الشروط التالية : 

ك النظري بما يعنيه من امتالك توفر التماس (3
للمنهج المادي الجدلي، وبلورة لنظرية، هي نظرية 
الثورة في مرحلتها الحالية والتماسك النظري أساس 
التماسك التنظيمي، وهو الذي يخلق اللحمة العامة في 

 الحزب، ويسمح بوجود جسم متماسك له هيئاته.
ادة الواعية القادرة على أن تحظى يتوفر الق (2
ة كل األعضاء بامتالكها سمات المبادرة والنشاط بثق

 واالضطالع الواسع والشخصية القيادية.
توفر الحياة الديمقراطية، وإطالق مبادرات  (1

يمنع  بما كل الهيئات والخاليا، وتحديد مهام كل هيئة
 تركيز السلطات.

وبذلك يمكن توحيد الطليعة، وتوحيد الشعب كله. وبه 
ف العامة، أهداف الثورة القومية وحده يمكن تحقيق األهدا

الديمقراطية، وتحقيق األهداف الثانوية، األهداف التي 
 يوجدها اختالف الظروف.

وانطالقاً من ذلك يمكن تأسيس حزب جديد، يتمتع 
بمركز متماسك، وينتشر في الوطن كله، ويؤسس خالياه 

 .ى، في المدارس والجامعاترفي المصانع واألحياء والق
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يتواجد فيه العمال والفالحون والشرائح  في كل موقع
ةالديمقراطية الثورية من البرجوازية الصغيرة. ويصبح   قو 

هامة تؤثر في موازين القوى القائمة اآلن، وتخلق أساس 
 انطالقة ثورية جديدة.

إننا اآلن على أبواب مرحلة جديدة لها سماتها، وهي     
الحزب من أهم من اكثر المراحل تعقيداً، وهذا يجعل قضية 

نه النظري، القضايا، بل أهمها على اإلطالق، قضية تكو  
وقضية دوره العملي. وعلينا أن نخطو خطوات هامة إلى 
األمام، فالوضع بحاجة إلى اإلقدام وإلى الحماس الثوري، 

 كما هو بحاجة إلى الخطوات العملية الجادة.
أ إن الدعوة لتشكيل حزب جديد، ال تبغي تكريس مبد     

الحزب الواحد، بل تحث على العمل لبلورة حزب من طراز 
جديد، يعمل كجزء من حركة وطنية عربية، وضمن إطار 
جبهة قومية متحدة، وإن كان لديه مطمع أن يكون حزباً 
طليعياً، قادراً على قيادة الجبهة وقيادة الثورة. وهي دعوة 
ر لنبذ الحزب الواحد. ألن مبدأ الحزب الواحد يعني تسعي

الصراعات الثانوية على حساب الصراع الرئيسي، وتفتيت 
جبهة القوى الوطنية والديمقراطية. والعجز عن توحيد 
صفوف الشعب في معركته ضد اإلمبريالية، واألميركية 
تحديداً، وضد الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني. وضد 

كل أشكال القوى الرجعية العربية، من أجل إزالة االحتالل، 
 ة، وإلغاء التبعية والتخلف.ئاالحتالل، وإنهاء التجر

 ،والدعوة هذه ال تعني إسقاط األحزاب القائمة
والشيوعية تحديداً، وإسقاط دورها، بل إنها دعوة من أجل 

ةبلورة  ل أن وطليعية مناضلة، تخوض غمار النضال تحا قو 
تلعب دوراً أساسياً. إنها تحاول التصدي لمهام صعبة 
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رومعقدة، و الهجوم، وتخوض غمار الممارسة  تقرِّ
الثورية. فهي لذلك يجب أن تكون األكثر جرأة وتصميماً 
على خوض المعارك وأكثر هجومية، أكثر وعياً وصالبة. 
األكثر صرامة وديمقراطية، واألكثر سعياً من أجل مناقشة 

عن مطامح  يعبِّرقضايا الثورة كلها، لبلورة برنامج ثوري، 
دبية، ويالجماهير الشع استراتيجيتها وتكتيكها. وهو  حد 

بغير ذلك لن يكون جديراً بأن يسمى حزباً طليعياً من طراز 
 جديد.

دوالدعوة موجهة، ليس لفئة        ة أو تنظيم بعينه، محد 
بل إنها موجهة لكل القوى الثورية العربية، التي تطمح ألن 

ري. ألن تبلور أحزاباً طليعية. والساعية إلى التغيير الجذ
مهمة بناء الحزب مهمة شاقة، وتحتاج إلى مجهود كبير، 

لكما تحتاج إلى اتحاد كل القوى الطليعة العربية،   لتشكِّ
حزباً مناضالً، مترامي األطراف، يقيم خالياه في كل 

 "دولة" وكل مدينة وقرية.
دإننا على أبواب مرحلة جديدة لها سماتها ال ة، محد 

تي تسمح بإعادة بناء الحركة وعلينا أن نرسي األسس ال
القومية العربية، بناء صلباً متماسكاً، وبتعميق أطروحاتها  

 ومفاهيمها، وتحديد أسس عملها.
 
 
 
 
 
 

 ملحق
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 حول قضايا التنظيم
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لوجي وأن يو علينا أن نطور الوعي األيد
 نكتسب منهجًا فكريًا متماسكاً 
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تااااااااعل  ااااااااا     اااااااا    تن ساااااااا  ق    إن أساااااااا ا تن ساااااااا    ت  اااااااا    

   ط  عااااك       ااااك «, ه ئااااك أ ااااا ن    اااا   » إل ااااو    النل لن    اااا   
أسااا ا  هااا   ننااا ه  ذ  ااال    ااا    ن أس سااا  ل    ااا     ن  ناااك نااان   ال

   تن س   أل و    النذ
ل  ال نا    نعا ن أ  تا و و النال  أل و    النب  تن س   و ل  اص

 شااااااع   ا  ا اااااا  تن سااااااا   تاااااا و و   الناااااال     شااااااع   ا, ألن    ااااااال    
ناات   إذ  اال    اةاا ك     ا ا اا  ااو    ال    أ    تن سااا , لشااا        ال        ااوأ

 ال اا      اا ن إ ااا     اتاا  ناا  اا  ب ل تاا تبط   تن ساا   أل ااو    الن
  ف     ت و وه  بل إ    تع ن   ت  ن:نن أالل   ذذذ

ناات   ناا   , هاا  إ( قاا     هاالك   اتاا  أل  اا  تساا  و     اا  1
     ناا وا   الااو نذ  هاالك قةاا ك ه نااك  أس ساا كل لن   ناا      ناا 

 ل  أس ا   عنل      اذ    أل و    الن  تن س   أس ا
و ل  هال   ع اان و  سااك   تاا    ل ألن ( و  ساك    اا  ل   ن ااو  2

 ف اا     اا  ل     ه ااك    ن    ااكو  سااك   تطاا     تاا   ان قةاا ك 
  ااا   ل  و  ساااك ت و اااو  ألهاااو ل   ع ناااك   تااان تاااا     ااا  أس سااا    

   اااا  ل  لقتصاااا و ك ل   لالتن   ااااكذ    ب  ااااك   فا  ااااك   س  ساااا ك 
   س ئو ذ

  إةاا  ك إ اا    اا   ن اا    تطاا    ل ل اا  إن و  سااك وق اااك  ااال
 لالتن  ن   لقتص وا    س  سن   فا ا   ع  ننل تا و إ   ب     
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إ ااا  إء ااا     ااا ا,  ب  اااك إ و    ال اااك نتن سااااكل أل  ااا  تاااا و أس سااا   
ك   ب  اااااك   فا  اااااك ةااااا ا  اااااك س  سااااا ك نتن سااااااك ل  ا      ب  اااااك ب ااااا

و إشاااا لا     قااارل  تطااا غ أساااا   ت   ااا    ا ئناااكل ت اااو   ك  س  سااا 
  أهو  ع  أس   بعذ

إن أسااا ا   عنااال    ااا  ا  ااا ا نع  الاااك  إلشاااا لا   س  سااا ك 
    ن ك,   أل و ث   ع ب     س , بل نع  الك  إلشا لا   عن ااك, 

باف       ك,    فا  ك   س  س ك   سا ئو ص و ك  لالتن   نش ال  لقت
  ناااان, بناااا   ساااانو بب اااا    نف اااا   شاااا نل    اااا  ل   ع نااااكذ أناااا  
 أل و ث   ع ب  ,   إلشا لا   س  س ك     ن ك  اة ك أقل أهن اعذ 

ص  و   تا  ل نن أهن ت  , لن   ت   ل    ر و ل  ستط أن أ ء  
 تن ساا   إل ااو    الن,    اااو  عاا      إلشااا لا   س  ساا ك     ن ااك

 نصو ق ك   ت   ل ا ع ذ
        ل         أن    ن قة ك   تن س   إل و    الن  هتن ن      

 إل ب  ت  ن: نأاب ,  هل  ل  ا  
 ,      ن   ع نن ت و و  ذتط        ن  ن ن    ( أ

ت     ن نع  ن تط    نع  ت   ب      ,    سعن  ان   (  
 اص صا     نا   ل   س  سا ك    فا  اك  لقتصا و ك   لالتن   اك

 و ذ تع   ب         ن و  

     ساااعن لنااات   نااا      ت   ااال   نااا وا   الاااو نل  ( ا
   او         ت   لذ  ت  ن 
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   ن ب ث   اة     ألس سا ك   تان تفاال ط بعا     تعن   ( ث
باةا     , قةا     ألناك  نشا ا   ل        ,    تن تا تبط أس سا   

ب عت ااا ل  قةااا      ت   ااا     ااا  ا  أشاااا  ع     ااا     أسسااا    ط
      عل  قة      ت        عنل    ا بن    عسا اذذذذذذ

, تتن ساا    ب  ااك   ت   ن ااك ن  اا ن  ااا ن ه اا   تن ساا  أ ااو    ال
  تااا  ,   اا و و   ااو     عن اان   ت  اا  ,  تاا و و قو تااع   اا    فعاالذ ألن

  ا و إ     ت  ن: ال ل  
 ض   اااو  ن ساااا  ,  هااال   فااا  اااو       اااك   ع ناااك  ت ( أ

 ذ    ال و    نت   ن ك ص بك,  و      
تن س    ت   ل   س  سن ,    او     ا    ا     ا  ل  (  
   ع نكذ

 ا ل ن  قل ن  و   ن ن  ذت  إةن  ك  ( ا

  اال       اا  أن  باالل نال اا و   اب اا     اان هاال    نالاا ل,     اا  و ئناا   
  اااال    ب ااااث ن  نت اااا    اااااو     اااا    ت أأن  سااااع   تطاااا        اااا ,   

ب ااا      ااان   و  سااكذ   ن    اااو و   ااا    عن ااان, ألن   نن  ساااك  اااان هااا   
     ن,  تط      او         ت   لذ

 أ          :
  ااان  ذإ  اا    اا  ل ب اا   ت  اا    اا  ا ط  عاان, و نا  طاان  شااعبن

ب  تن ساا   إل ااو    الن,  بتطاا      اا  ن,     ااا ن ااال    اا ن  لهتناا 
 :ن  بلل ال   ال  و   ننا ك    ان شع     و ئن   قة ك ه نكذ        إ
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  و    الن نتن س ذأنن أالل ن قل 
 نن أالل ب  ك ت   ن ك ص بكذ

  نن أالل نن  سك     كذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نحو بلورة خط تنظيمي ثوري
(3) 
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,    نا   نتن ا     ان  أل  ناك   و ا  اك )*(هل  ن ال    ن ا    او ا ن
  اااالا ط   اااا ك  ات اااال  اااان   اااااط   ألااااا  هذ  هاااال   اااااط   ت   ناااان

   ت   نن  أل       ش    كه
إ  اااا  نع  اااا ن ب إلال بااااك  ت ا اااا  هااااول أس ساااان,  هاااا  نع  ااااك ناااا  

ت اا   أل اا     باا  نا   ااك  أل  نااك   و ا  ااكل  ت و ااو بناا    النع اا  ناار
 ات ال    اا ل أل  اا  أا او   ن اال   بااو  أ  اا   ا      الاا   نتن  اا   ل     اا  ل 

 ذب     نف ه   نات فك
س ل أ   ل ه     تط    إ   قة ك    و  تتع    ب    ال   ا  وا 

هاااالك   اةاااا ك,    تشاااا بع   شااااو و باااا ن    ن اااا    ااااو ا ن,  ااااال  ألهن ااااك
و ن اا    أل  نااك   و ا  ااك  ألااا  ذ  ءاا     صاا ا   شااا  ك   تاان ت ااو  

« أبا »با        شا   ن   سا   تن, أل اع  أأباو   ال ك   ن ا  ك,  س ل 
 ذ  ب  ت  ن ألن اطع ه  اط  ذ"   ن  اس ك"     ك    أل       ش

    ئااك   ع  اا  »ن   ناا تن  هاا  أ عتباا     اا     شاا   ن   ساا   تن 
 ااان   فتااا       قعاااك بااا ن نااا تن  ن, تاااا و » أ اااع,  (ذ22ا )«   ااا  ذذذ

   ال ااااااك   ن ا  ااااااك    اااااا  ذذ ااااااال  شاااااا ط    اااااا        ئاااااا ا     ب ااااااك 
نان  الال ق ا و    عنال «  ا  كال ك   ن  ت تا    , »24ا«   ن   كذذ

      ب ن و  تا ن,   ناتا    س  سان, نان أالال ق ا و    عنال   الا  ا, 
 ذ(25ا" )ن  قبك   ت ف لذذ    بص     ئ س ك نن أالل  ات     ت    

                                                           
 قش هنا البنية التنظيمية لحركة التحرير الشعبية العربية، التي باتت اآلن من الماضي.أنا )*(
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 أل ا      شا    ك   ا  ل ا ذ  ا        شا   ن   نصا ا   س  ت
ك  الن ااار ن  نااا عهااا      ئاااك   ع  ااا     ااا    ق    تااا»  نااا تن   ن  ااااو أ

أن    ال اك   ن ا  اك  ذ  (197 اا196ا )«    ئ ا     ب ك   أل ة  
تن اااال ساااا طك    اااا     ع  اااا    ا ئااااو   اااان   فتاااا       قعااااك باااا ن   عااااا و »

 ذ (198ا )«ن تن  ن   ن ن
هاا      ئااك   ن ا  اك   ا ئااو   عناال »  ةا ل أن   ناتاا    س  سان 

 اك  ت ال   ا ,   نا  ا        ن   فت   ب ن أو      عا و    ال اك   ن ا  
(ذ  هاااال     ااا     شااا   ن   ع  قااان 2)(212ا 211ا)« ن  ن ااا ذذ

,  أن (161ا)  ااالا   ااااو أن   نااا تن   ن ااال   سااا طك   ع  ااا     ااا   
نا تن  ن    ا     ع  ا  اا ل   فتا   با ن  سا طكتن ل »   ال ك   ن ا  ك 

 اااااا ن ن,  اااااان الن اااااار ن اااااا و ن    شاااااا ط     باااااان       ااااااك    اطط ااااااك 
 اااك,  اااو  ت ااا    تااان نااان  اتصااا ا   نااا تن    ااا ط ن    ااا     ت   ن

ه  نات  »   نات    س  سن  (ل161ا )«ك  ن   ن و    ت سعك  بن  
ال ااك   ن ا  ااك,   اا      اا    ااون  ل تااا ن نالتنعااك   ااا   ب  الاا      

(ذ  اااااال      ااااا   3)(166ا)«أ ن   ااااا   بنن  ساااااك صااااا   ت  ذذذ 
 أن  ل«أ  اااا  ه ئااااك»تن  هاااا   لشاااات  ان    ن اااان   اااالا   اااااو أن   ناااا  

" هاان     ئااك   ا  و ااك   ع  اا   اان   فتاا  ا باا ن ناا تن ا     ال ااك   ن ا  ااك
  لا  ا   بت ف ل ق    ا ن تن  »       "ل   أن   نات    س  سن ه 

   ااااا    و   ا    ال اااااك   ن ا  اااااكل    ااااالا  نااااا  ا   ا ااااا و    س  سااااا ك 
 اك   ن ا  اكذذذ  اا ل    ت   ن ك        ن   فت   نا  با ن و  تان    ال
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  فتااا   نااا  بااا ن و  تااان    ال اااك   ن ا  اااك  ااا ن قااا    ا   ناتااا    س  سااان 
 (ذ4)( 165ا )«ن  نك  الن ر     ئ ا

أ  ا  ه ئاك »أن          شا   ن   سا  ا    ااو أن   نا تن  ها  
هاااااان     ئااااااك   ا  و ااااااك »ل  أن    ال ااااااك   ن ا  ااااااك (289ا )«   اااااا  

 و  شاااا طع   فااااا ا    س  ساااان    اااا  ذذ  تةاااار س  سااااك    اااا  ل  تااااا
 ن ل    ال اك » أن   نات    س  سن  (ل291ا  291ا )«   ت   ننذذ

 (ذ5)(292ا)« التن   ن    ل   تا   ب سن  إ  ن ا  ك       ب ن 
 أ ةاا     الااا ااال  أل اا      تاان   شاااا  اان  أل اا      شاا    ك 
 فااااا   اااا   ل   ا اااا و    ن ا  ااااك  اااان   عاااا   ل  ن  ناااا ا   ا  ااااو   اااان 

 (ذ6    )س
 ااااال     ن  ناااا ا   ن  اساااا ك         ااااك   تاااان   اااا ا ناااار ن الااااك 

   الب ااك   شااعب ك  ت   اا    سااط ن  ذ   ساا     الو ااو  اان     ااك   ساات   ا
  اا ط نل   اان   فتاا  ا    ناا تن »ت اااو أن   ن الاار  أل  اا     اا   هاا  

  ان   فتا     ف صا ك با ن و   ا  لو   تاعل    ال اك   ن ا  اك ن  ف ص ك ب 
ال ااااك   ن ا  ااااك   أن    (ل32ا)«ك   ن ا  ااااكل   ناتاااا    س  ساااان   ال اااا

هان أ  ا  ه ئاك   ب اك بعااو   نا تن    ا ط نل  ت ا     اعذ  تناا  ا »
 ")  ق    ت   نن قبال   ناتا    س  سانص    تعل  ت  ق  ت ف ل ق    تع 

هااااا      ئاااااك     ب اااااك   تااااان تتااااا    » أن   ناتااااا    س  سااااان  (ل37ا
   ال اااك   ن ا  اااكذذذ  تااا بر ت ف ااال قااا    ا  نسااا    ك    ااا   بااا ن و  تااان
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(ذ  ااااااال     الب ااااااك 7)(38ا)«  ناااااا تن      ال ااااااك   ن ا  ااااااك  ق    تااااااع
 (ذ8  و نا  ط كذ)

  ن ل   ن    ن     و ا نه
هااان أ  اا  ساا طك  ااان     اااك ااال  ااان »إ ااع   اااو أن   ناا تن  ا 

هاان   ا اا و    ع  اا   اان ء اا     ناا تن  » أن    ال ااك   ن ا  ااك «ذ نال  ااع
ق اا و  » ن  ن اا  «ذ هاان   ال اك   نساا   ك  ان ء اا     نا تن » «     عا

 أن «ذ   عنااال   س  ساااان    فااااا ا    ت   ناااان    عسااااا ا     ااااا بن ا ااااع
 اااا و   عنااال    ااا نن  ااان اااال   نالااا لا   س  سااا ك »  ناتااا    س  سااان 

«ذ    ت   ن ك    عسا  ك     ا ب ك ن  ب ن   عا و و  تن    ال اك   ن ا  اك
ها    ال اك   نسا   ك » «ذ الن ر    شا ط ا  ان     ااك  ا و» ن  نع 

 «ذ ن ء     التن   ا    ال ك   ن ا  ك
 أ ن  لات له

 اا  ن تن   ذ ان   اةاا     ألس ساا ك   ا   و  ه اا  ا ا ه اا    ااات ل 
 عطااان صااا    تع   ال اااك   ن ا  اااك,   تااان  لهااا      ئاااك   ا  و اااك  أل  ااا 

 تااا ل   ااا     اان   صاا   اا   تعطاان صاا    ت     ناتاا    س  ساانذ  
        ئك   تن تت بر ال قةا      ت  ا     أ    ئك  ألة  ذ اص ص   

 ذ  ن    
و ذ ناا    ن تااا ن    قاا ا ن ااو  أ  أناا    ا  اا ا  ألااا  ,  اا  تعااو

ت     ا  ئااك ت ف ل ااك تساا  و الب ااك   و نا  ط ااك أ الااوا ه ئااك سااا   اا ن   
  اااااك    ن نااااا ا       ب اااااك   و ا  ااااان ت ال اااااع     ااااا»  ناتااااا    س  سااااان 



 195 

ذ   ااااااو (36ا ")  الن ه   اااااك    عساااااا  ك   إلو   اااااك   نات فاااااك   الب اااااك
أ الاااااو     ااااان  ال  ااااا   نتاصصاااااك  نت بعاااااك   عنااااال    اااااا  ن    عساااااا ا 

     ا بن    ن  نذ  هن ا ةعك   نات    س  سنذ 
 و ن  ل  ا  تب   ا    ااط   شا   ن   تا  اوا و ن و  ساكأ هل   ع ان 

 طك   ف و,   تش    انرذأن   وو  ن ل  تةانا س 
ب اااول ب ااا         ااا     اااو ا ن  ااال    اااو   إ ااا  إ ااا و      ااا   ااان

ل تساااانو بتةااااا   ساااا ط ا   فاااا و,  ب سااااا ط ه ن ااااك     ئاااا ا  صاااا  ك
  أل   ذذذ

 ه  نش
         و ا ن    ا     شا   ن  ان  لت ا و  (1

 22  ساا   تن )ن سااا  و     تاااو ( أقاا   اان   ناا تن  
 ذ24 23  ول  ن   ن تن  ا

ب  اااااا ن     اااااا     شاااااا   ن   نصاااااا ا )ناااااان  (2
 ذ1981   ئ    ن تن   أل ل( و    بن ا و ن

 ذ/ ب   او, و     ف   بن  ات ب ا         (3

ب  اا ن     اا    لشاات  ان    ن اان ا و    باان  (4
 1978ذا و ن 

( 1981  اااااااا ئ    ناااااااا تن    ااااااااا نا )أ اااااااا    (5
         ش   ن   س  اذ
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قااااان     ااااا     اااااو ا ن    ااااا     شااااا   ن   ع   (6
    اا     ااو ا ن    اا   »,  1971)  ا اا و    ن ا  ااك( 

  ناااااا   ااااان «   شااااا   ن   سااااا  ا, ن  نااااا ا   ا  اااااو 
 ذ1982  ن تن    ا نا   س ن 

    ااااا   »  الب اااااك   شاااااعب ك  ت   ااااا    ساااااط ن  (7
 1981أق   ن   ن تن      بر «   و ا ن

    اا   »  ال ااك   و نا  ط ااك  ت   اا    سااط ن  (8
  ا ط ن   عا      ا  ن أ ا   أقا   ان   نا تن  «   و ا ن
 ذ 1981
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(2) 
 )حول الهيكل القيادي(

 ن    ن     و ا ن     ع     إلشا لا  ألس س ك   تان   ب  ت  ن  
   ااا ن  اا   أل ااا     ألااا     ااا  صااع و   ت  ااا  ذ   ءاا  أن ناوناااك 

     ل  ا ع  ط غ     أ فس   هل    س  ل: ن  ه  الا ه»       أاوا 
 ك   ت   ن ااكه  ساا    ل أن  ال اا     ااع بناااو   ناا   ساانر   اا  عةاا  ن

ل    تب ا أن الا ه    نشاا ك   ت   ن اك  انان (7ا)«       تال بت  
 أااااوا   اااع   ااا    ا ااا و   ل(11 ااان نسااا ئل  ااا ثل      ااا    ت  ااا  )ا

  الن   ااك   اا  صااع و   ن ااا    اان ااال   نساات   ا  تاا    ا  ااكل ألن 
 عنل ا ع بشال ص  ول  ه  ةن ن   نش  اك ل   ه  ةن ن ق  و   
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  فع  ااااك  ااااال   ط قاااا ا   ن الاااا و   اااان   ت  اااا  ل         ااااك و ن   اناااار 
ل   ل اسااااااا   ل    ااااااا  ه    ن ةااااااا ك  ألاااااااا   ا  تاتااااااا   تعسااااااالل  اااااااا

 ذ(16ا )« ء  ه 
إل أن نااتن     اا     ااو ا ن  اا   ااا ا   اا  ناا  الاا    اان  أل  نااك 

 اااا    ااااو ا ن بعااااوو ناااان  أل  نااااك   و ا  ااااك  ألااااا  ذ   اااااو ق   ااااا    ن
  سااا ل   ااان   فاااا     سااا باكل  و ا  اااك  ألاااا    ااا ل     اااال   ا ااا وا 

  لات ل  ن    ن     و ا ن ل تعذ  آلن أ ةو
« هان   ا ا و    ع  ا   ان ء ا     نا تن    عا  »إن    ال ك   ن ا  ك 

ق اااا و    عناااال   س  سااان   فااااا ا    ت   ناااان    عسااااا ا » نااان ن  ن اااا  
ن   نات    س  سن  ا و   عنل 4ل   فا   11)  ن و   "ن ا ع    ا ب (ذ    

    نن  ن ال   نال لا   س  س ك    ت   ن ك    عساا  ك     ا ب اكل نا  
 ااااا و الن اااار    شاااا ط ا  اااان »باااا ن   عااااا و و  تاااان    ال ااااك   ن ا  ااااك   

ت و اااو أو   ااال  ل  15  ااان   نااا و   ذ(5) فاااا   نااا و ل   فاااا  «     ااااك
وس  (   ل   ص    ا   ت   ن ك ت و و إن    ال ك   ن ا  ك    فا   )س 

ن   ناتا    س  سان  ل«هن   ال ك   نس   ك  ن ء      ن تن  ها  »   
  اااان نااار «ذ   ال اااك   نسااا   ك  ااان ء ااا    التن  ااا ا    ال اااك   ن ا  اااك

   ال ااااك  ل   اااات و ااااو بعااااض   اةاااا      تاااان  اااا ا ناااان  اااااع نن  ساااات   )
 ال اااك سااا  كل إ  ااا   أا نااان  نل  ااال    ن ا  اااكل تعط ااال     ااا     اااو ا 

ق    ا    ال ك   ن ا  كل  تفال ل  التن   ا    ال ك   ن ا  ك  نو   ا ث 
 أش    اط(ذ
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اا ل    ط ا اا  ناان ل اا   و ساا   ناا ل   ع اان  ن  اا  ل ت ة   اا   ناا ل   و   
 ات اال    ن اا    ااو ا ن  اان  أل  نااك  ألااا   بوقااكل   ناا ل   اا   عاا    

 ه ألا  أل         ألس س ك  إلشا لا
و  تااان  إن اااا ن   ناتااا    س  سااان هااا    ال اااك   نسااا   ك نااا  بااا ن

و  ع ااان أ اااع  اااا   نا ن ااا  ) اااو  نااا  ت اااو   ل التن  ااا ا    ال اااك   ن ا  اااك
 سااا ل أ  وهااا  ا  ااا  ب اااول ت و اااو و      ال اااك   ن ا  اااك  ااان  ذسااا با  (

  ناتااا   باااع   عن  اااك   ت   ن اااك بوقاااكذ  ب اااول إبااا      اااو     ااالا  اااا  
 ب  ت  ن اط    ت   ل هلك   ن      نات    س  سنذ  س  سن ل   

 أ ل :  ن   ب    أل ل:
  بااااا  اااان  سااااتا  ك أ ةاااا    الاااا ن »  ناااا و        ااااك   نتع اااااك  اااان 

  سااا   ا   ألال ااا     ن ا  اااك     الااا ن   نتاصصاااك     ال اااك   ن ا  اااك 
  ن  ا لا  أل ةا     ننا    ن   ال ن ت طبا   ا      فاا  ا ) (  )و( 

      ك ) هان   نتع ااك ب ساا ط   عةا  ك  ان    اك  ل اطا    نن   ن و 
 ااان نن  ساااك     ااا     ت   ن اااك ناااو  ساااتك أشااا   و ن  ااال  )و(    اااو 

   تا   ال  ئ ذذذ(ذ
 :  ل  اتس   أ ة   س با ن ل   ن و      ن ك

( ال نان اا ن  ةا     ان ت  ا    اا ذذ     ار أنا ك إ ا     ال اك 1
 ال ك ن طاك  ن     ذ  ن ا  كل إل  ا ن نن نست    
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   ال ك   ن ا  ك  ةار اال ت  ا   أ  تاتال أ  نالن  اك  ش( ت  ق2
ت  اااااو  ل ةااااان       ااااااك  نااااان  ا ااااا  أن تباااااا  ااااان  ألنااااا  أ  ت   اااااع 

 «ذ  ن تن 
 نا: ن   ب     ا  ل       

 ااال    الاا ن   نتاصصااك  ألااا  ل   تاان »  ناا و      و ااك  شاا  : 
 اا  تةاا ل  اان   فااا   « ن ا  ااكذذ  تاب اا    ناا تن ل أ  تع   اا     ال ااك   

وه  هالك    ئ اكل ت او   (  تا   بف ن ل  ن نا ا )أا    الا ن»ذذذ أ ل  
أ  ء  هاااااااا  ناااااااان    اااااااا  ئو   تاااااااان  ا هاااااااا    ناااااااا تن ل أ  تا هاااااااا     ال ااااااااك 

 «ذ  ن ا  كذذذ
 ( نن  فا   ن و    ل  ال ك   س  كذ2   فا   )

التن   اك   ا نت بعك أ ة     سا  ك   س  سا ك   لقتصا و ك   ل" 
 «ذ ات بك تا     ن ت نك   ال ك   ن ا  ك

(   ل    ال ك   ن ا  كل   ن أ  قش ه      ص ا   ل 4   فا   )
أ  ااا    ا ااا و    ع  ااا ل  ل   ب ااا و ) (  )الاااا( نااان ن  ن ااا ل أل  ااا  سااا ل 
ت ااا قش  ااان     اااك   ن ةااا  ل   اااان أ و ت و اااو   ب ااا و   تااان تعااا و إ ااا  

 صاابو إ   وهاا   اان ب ااو ن اا      ال ااك   ناتاا    س  ساان  اان   تطب اا ل   
ت ف ال قا    ا »( نان   ن ا     تان تا ا   ا  2  ن ا  ك       ذ   فا   )

  او    ل عاا و   نا تن  »ل    فا   )و(   تن تا ا   ا  «  ن تن    ع  
   فاااا   )هاااا(   تااان تااا ا   ااا  «ذ   عااا    سااا   صااا ا هااال      ااا  

ق      ن  ف  سال ا ق     ك و« ةبط ن   ك   ت    »       ا ق اكل    
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  نتاصصاك    نصا    ا   ط  ئاكذ    فاا     ا صك   س   ا     ال ن 
 «ذ إلش  ل     ن تن  ا   س   ا»)و(   تن ت ا     

 : ن   ب     س بر ل     
  ن و        ك  ش  ل  ا ل  ألنا ن   عا      ئباعل   اث  ا ا   ا  

ل   اان ن  ناع تتعاو    ألن ن   عا أن   نات    س  سن ه    لا   تابا
 ئ سك  التن   ا   نات    س  سن     ال اك »تشنل    نات    س  سنل 

ل «ق اااااا و   ناااااال   ناتاااااا    س  ساااااان     ال ااااااك   ن ا  ااااااك» «   ن ا  ااااااك
تن  ال »  و    إ    التن   ا   نات    س  سن     ال ك   ن ا  كل  » 

 «ذ    اك  و  ال   ال  ا  ألا  
 

  ن   ب       نن: ل  بع   
ت عاااو »(   تاان تاا ا   اا    تاا  ن: 6  ناا و      بعااك  شاا  ل   فااا   )

نااا تن  ا   فااا     ألال  اااك    شااااع     ن ااا ط     سااا   ا اااال سااا ت ن 
نااااا  ل   ناااااان أن ت الااااال باااااا    نااااان  الااااا ن   سااااا   ا إل  ا  اااااا و ن 
  س  كل  نن    ال ك   ن ا  ك إل  ا  ا نتع اك ب  س   ال نو  ل ت  و 

 «ذ      ع  
  ن   ب     ع ش : لا نس   

(   فاااا   )و(  ااا ل ن   اااك     ااااك 1  نااا و    س وساااك  شااا  ل   ب اااو )
  نسا  و ا   تان تااون   ال ا ا    فاك أ  صاو اكل »   تن ت ا     

 «ذ ب        ق    ب  ن   اك نن    ال ك   ن ا  ك
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  ن   ب       وا  ش : لس وس   
 فااا   ) ااا(   تاان (  اا ل   ن انااكل  3  نا و    ساا بعك  شاا  ل   ب ااو )

تصاااااو    ن اناااااك ق    ت ااااا ل  ت  ع ااااا    ال اااااك   ن ا  اااااك »تااااا ا   ااااا  
 «ذ تصو ا  ذذذذ

 س با  : ن  ل   و  ن هل        :
نااا     ااا ن   نااا تن   ااا    تاااا  ن اناااك ت   ن اااكل  ل  ال اااك  ق باااك 

ن      بث       ع و   ناتا    س  سان نا و    اا   ناا   أل ل  عة  ك
    ك  و    عا وه ل  قة    أا   ا    ذ    ال ك   ن ا  ك  ن

 ه ن  هن   ن    ا  ألس س ك   ل ل 
إن  ااان    صااا ا   سااا باكل  ااا   ن نااان   اةااا   ل قةااا    ه ناااكل 
 قةااا         اااكل   اااان قبااال ت و اااو   اةااا        ناااكل  اطااا    ت     ااا  
  نات    س  سنل  ال    تس  ل  ن    ول نن إ   وه      أ    نان 

ك   ن ا  ااااااك ناااااا و     ناتاااااا    س  ساااااان هاااااا    اااااالا  ااااااا   ن اااااا      ال اااااا
 بنن  ست  ه  ه    نان إب    ت     ن  هن :

( إن    ا   ا  أن   ناتا    س  سان ها    ال اك   نسا   ك  ان 1
 ااع    اا   اان أن  ناا  ا ن اا   ء اا    التن  اا ا    ال ااك   ن ا  ااكل  ا   

 وهااا     ال اااك   ن ا  اااك ا  ااا  ) اااو  نااا    و  ااان   ااا ا(ل  هااال   العااال إ   
شاااا    ل  ب  تااا  ن نااان  ألالاااو  شاااطب  ل ألن   ا ااا و      ن اااك هااان   تااان 

 تن  سعذ
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  ا  أ اع  ن          و ا ن ال  نتا نلل  ب  تا  ن  ا ن   ا اإ( 2
ن    ص ا  ألا  ل أل اع  ا ا نان  ا  أ او   ال ك   نس   كل ل    

إ ا ل   عنل  ن ب و نان ب ا و     ا     او ا نل سا    الا ن   سا   ال 
 صل أ ة     ن تن ذذ )  ن و    ا نسك  ش     ب و س وس     فاا   أ  
ااا قساا  )أ(ذذ(  ب  تاا  ن    ناتاا    س  ساان  ناا  ا صاا    ا    ال ااك 1

   ن ا  ك ا  ا هلك    ص اذ
  اااو أااال   ب  تفساا    أل ل )اناا    و  اان تا  اا    ناتاا    س  ساان 

   اااع    ال اااك    ت   نااان لالتنااا      ال اااك   ن اااا      ااا  نل  انااا     ااااا
  ن ا  ااك(ذ  اال    ااا ن إ اا  و هاالك    صاا ا شااا    ل   ةاا ل   ااا    ل 

    ب   ن   تطب  ذ
 ن       ال ك   ن ا  ك:

 إن ن       ال ك   ن ا  ك     ة   ل   تتن ل  ن   ت  ن:
( أ  اا  تسااتط ر أن تناا  ا ااال هاالك   صاا    ال   ااان ا   اا  1

هاان   تاان تن  ساا  ذ «  ن ااك  ا اا و     »تالتناار ااال سااتك أشاا  ل  العاال 
 ب  تاا  ن تفااال قاا    ا    اا ل إل    اا لا   تاان  ااا     ناتاا    س  ساان 

           ال ك   ن ا  كذ ط  
 ( ت تا    نات    س  سنل     ال ن   نتاصصكذ2
( تاو  تا     س  س ك  ت   ن ك   سا  ك  ن   ك   ن تن    عا  ل 3

    (ذ) اون     نات    س  سن       ن   اك   
 ذ" أن تط غ    اك ب  نات    س  سن ا ع أ  بعةع( »4



 214 

أ ااك  ال ااك ناان  الاا ن   ساا   ال  تااا  ن  ال ااك بو  ااك  أن ت اال   " (5
 «ذن قتك  نو     

أ اااك  ال اااك أاااا  ل أ  أن تطااا غ    ااااك بعةااا  ناااان  أن ت ااال   " (6
 «ذأ ة ئ  ل  ت تا  بو     ع

 ( ت  قش تا       نات    س  سنذ7
ل باال  ال اااك «ق اا و     ااا » و  ااان   نن  سااك   عن  اااك  ب  تاا  ن ل تعاا

ل ن ااااو و    ااااو  ل  نااا  ا   ناتاااا    س  ساااان صاااا    ت  ذ « سااا طك»
ت  قااا   نااال   ناتااا    س  سااانل  تطااا غ    ااااك   اااع  ااا ن ل  ااا      ااا  

 ت  سا  «ذ    ا ناك»نن  اع إسا ط « ب  ن ن» ن عذ  ب  ت  ن   ن 
     نن  س ا ال   نن أ ة ئ  ذ

 س  سن   ا  ةا   ل ا   صابو ق ئاو اال شان  )اال إن   نات   
 ل تعاا و ه اا   أهن ااك  لشاان  تا  باا  (ل  تصاابو    ال ااك   ن ا  ااك شااا   

 لالتن   ت   إل نن   ب     ا    نذ
 اط    ل  :

نااااان  اتصااااا ا    ال اااااك  هااااان إن نالااااا و ت و اااااو أن هااااالك   ن ااااا  
ا ا و    ن ا  كل  ب   أهن ت  ل إ  ا  قةا    ه ناك   س ساكل   ألالاو  ب  

       ل   س ل أ وو   اة        نكذ  ع    أن تا   
أ ل : إن   باااااا  ااااان  ساااااتا  ك أ ةااااا    الااااا ن   سااااا   ا   ألال ااااا   
  ن ا  ااكل     الاا ن   نتاصصاااك     ال ااك   ن ا  ااكل قةااا ك ه نااكل نااان 

ل    تاان ت اان   ناا تن    بااا    اا ل  ااال   قةاا ك « أل ساار» اا      ئااك 
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   أ  ت   نااااا ا  نالن  ااااا ا   اتسااااا   أ ةااااا   ق ااااا و  ن نااااان أ ااااا  
ك ب  الاااك  اااا    نااان     ئاااك   تااان  ساااتاااات ا أاااا  ذ إ  ااا  قةااا     س  

    سب     ن تن  نب ش  ذ
    اا  : إن تع اا ن    الاا ن   نتاصصااكل ناان  اا    ناا تن      ال ااك 
   ن ا  ااك  اااطل أناا    اا ا  ساا عط     اا    ناتاا    س  ساان أن  عاا ن

 ذت      ال ن
 س  ساان بت ف اال قاا    ا   ناا تن ل  ةااعل     اا  : إن ق اا     ناتاا   

و      ال ااااك   ن ا  ااااكل      هاااا  ا  ئااااك شااااا  كل  ااااال     ااااو     عاااااو 
   ن تن ل  ةبط   ن   ك   إلش  ل     ن تن  ا   س   اذ

   بع  : تفال ل ن تن    س  كذ
 ا نس  :   نس  و ا نن ال  ا صو اك أ     فكذ

 س وس  :   نص وقك     ق    ا   ن انكذ
 ااا  ا  ااا  قةااا    ه ناااكل  تتع ااا  بنصااا     ت  ااا    ب  تااا  ن  ااا ن إ 

 ل ل إ   ه ئك أا  ذذذذ«  ا  و    ع   » إلق    بشف    ب  الك إ   
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 شانل   عنال    نت     عنال    ا  ا بشان  ع  ساعتعل  ل  ا    إل   ا
   تص   بو ن      ش ن كذ     ا نات ل نال لا       ل  ل 
ل  ااا ن   عنااال   ت   ناان ن اااو   و  ل  ن تبطاا   ب  ط  عاااك   اا   الاااع    

  ت و ااول  نالناال   ساان ا   تاان تنتاا   ب اا    ط  عااكل    ااو     االا تااا   
ل   ااا   باااعل    اااع  ااان   نالااا لا  ألاااا   نت ااا    ألشاااا ل   ألسااا    ل    

ن ت   نااا   صااا ر  ااا   ل   ااان  ب ااا  عااا ل هااالك  ألشاااا ل   ألسااا    ل  ااان 
الن ه   ااا  ل   سااا ل  باااا  قااا   نع   ااااكل تعااا ش   ااا  هااا نش     اااااك 

  ناان أهااو       اب اا   شاا ئ     س  ساا كل  تناا ا بعااو  اا نل و ن أن ت ا اا
  لا ذ

إن  ات اااا   أساااا       عناااال   ن  ساااابك  اااان    ا باااا ا   اااان  أل  اااا   
   ن ااا ط    شاااعب كل   ااان     ااالل هااا    ط  ااا    سااا     تطااا      عنااال 

بشااال  اا  ل  تطاا    أ ةاا     ت  اا   بشااال ااا ال    ا  اا      اا  ا
نتااااا   ا  ااااان ن ااااا ط  الااااا و  ل تسااااا ل ن  صااااا ت   اباااااو ن النااااا ه   

ساا ط  ل    ااو  إ  اا  أهاو ل نع   ااك أنا    ذ ا هالاا   و ن إسا  وقا       
ناااا  سااا ل   ل   ااال     ااان أهاااو لل ن نااا  ق  ا  ااا    اااا    ناااتان   عاااو

  بت      تفت ت    ت   ة  ذ
بااا ن    ت   ن اااك  ااا  أن   ااا ا   ااا  أن تعااا ش   ا  ااا   ااال      

بك  اااان       قاااا   ةاااا  ااااك  اااان   اااو  ن النااا     شااااو ل تااااا ن نتااا  ا   
 تستاط  ن ع   ا     ن  نكذ ن ا       ال  ل   
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 اااو ث  ااا    ل  ساااتا   إل   ااا  تااابن   ط  عاااك       اااكل    اااا و  إإن 
 ذ  ن تا ل الا   نان   ااك الن ه   اك شا ن ك تاا ض نعنعا ن    ةا ل

ل  ااااا ن و     ط  عااااك    ااااا و    ن تاااا لل اناااا  ق اااال   تاطاااا ط  ل هاااا    
 ألهااو لل    نشا  اك  اان   فعاال    ا  ا  ق  وتااعل  اا ن     ت ال اع  ت و ااو

اك  ل تص  ل إ  ا      اك   الن ه   ك هن ص  عك   فعل      ال  ن ا  
 أو     ت ف ل  ألس س كذ
 ت   نان ألن         ا ا  ا ثل تاو ر   عنال     ل         أن 

 ت ااا ل إ ااا   نااال ه نشااانل باااول  نااان أن  صااابو   ااااك   ساااعك تن ااال 
   الن ه     شعب ك بنالن    ل  هن:

أ ل :    ااااك   ا  ااااك   ن  اااااكل  هاااان      ااااك   تاااان تاااا   ااااال   عناااال 
     ا  ن   ا  ك  اطل   لالتن   ه  ال   عنال    ا  ال    ا  اك هان 

إ  ااا     اااك  ذا ا  ال ااا نالااا ل    شااا ط  ألس سااانل  ل نالااا ل  عنااال  ااا   
  فصااال بااا ن   ط  عاااك    النااا ه  ل بااا ن   عنااال   نااا       عنااال     سااار 

ااال أشااا ل  نات فااكل  ف  ااك   صاال ن  نااكل  ن  نااك   شاا نل   االا  ت  
   اااك أاااا  ل هااان    اااك   س اااا   شااا  ب اااو و و  ااا ذذذ  هااالك      اااك ت

  شااع   ب  تناا    باا ن  نطاا ن نات فاا ن  فاا ا  ناا   ل نناا   ااا و   اا  
إن   ا  ا   ذ ا     اك   ت  ا    ب  تا  ن ه نشا تعإ   ك  ل فص  ل تا و 

 ااان ب ااا    النااا ه  ل أنااا  اااا  ا هااال    ب ااا     ااالب ل  ااا   لإ شل تعااا 
   ن اذ
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 ك   عنال    ا  ا ا   ت اا    ا  سا   أ ك   نط ااكل       :    ك   سا   
 ك  ناااار أاااااله  بعاااا ن    اااان ناااار   ساااا    ذت اااا ساااات     ن    ااااك    ااااع

 ا  سا    نالا ة   ا  ة   ا الو  ل   اان   ع  ل    عنل   س    ل تب
إن  ذال  ااا  ناان ال   ااا    عناال    ااا  ال   اا ا اااال   عناال    ااا  ا هاا 

  ناال بنن  سااك ن  ال ااك أال اا   قناار ش سااكل  قاا   اب اا       اااكل ت اا  
ل  قااا   سااا  ك تاااا ن بع اااو   ااان أ اااوا أال ااا     ناااا ب  ا ناااتان ا  سااا   

  اع و   ها    ان  ع  ا   ل  ان نط ا     ش طك   ألنانذ  اان   عنال   ع
    اااان ء اااا     ع قااااككل تعب ااااط ااااا   اااا  ال   اااال       ااااك   ساااا  ك   ن

  نت    اااك بااا ن   عنااال   سااا  ا     عنااال   ع  ااانل بااا ن   ا  اااك   سااا   ك   
 باا ن   عةاا  ك  اان ت  اا      عةاا  ك  اان  ا بااك أ    شاا ط   الناا ه  ال 

    ااو ث  اان  ااا    ال ااك شااعب كل باا ن    ااو ث  اان ا  ااك ت   ن ااك   اان
بااو     تباا      اا ا   ع  ااك  ن   ن    ااك ةاا    ك  نط  بااك  إ ذ  شااو

  عناااال  إ تةاااا غ  ه نشاااا كل أ  ل إ اااا  قاااا     ل  اااا  ل  ب  تاااا  ن   ت اااا   
       عنل   ع  نذ      ا ا عل  ت

      :    ك   ع ق ا   ت   ن ك   ا  صكل   تن تا    ان   ع قا ا 
 ب  تاااا  ن  ةاااا ر و     فاااا ول  ل  نالتناااار   ت   ن ااااك ااااال   ع قاااا ا  اااان

إن  ذاااااا ئن  التناااا  ن  ااااع   ق تااااع  لالتن   ااااك   ةااااعع  لقتصاااا وا
  ا  اا    سااا  ل  ع قاا ا   ت   ن ااك هاان أ قاا    ع قاا ا  اان   نالتناار

 قااك    اان     ب اا    ت   ناان  اااطااال   ع قاا ال   صاا    ع قاا ا بال
   عنااال  ذه نشااا ك اااع إ ااا  نالن  اااك          ت  ااا   با  وتاااع   الن ه   اااك
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وك أس       و و نن   ع ق ال ان  ل   و  اع شال ن و       ا ل   ا  
 اع نا تبط باال أشاا ل   ع قا ا   س  سا ك إ  ن   ن  ال اكل   ن   ت    

  لالتن   ااااااكل   قاااااا ا  لسااااااتاط      قاااااا ا   صااااااو قكل   قاااااا ا 
  اسااااا    ت   نااااانل   قااااا ا   اااااو    ل     قااااا ا  نسااااا  و     اااااو  

  نا س  ص        و ك    ق ا   و     س  سنل ن   لا   ا   بنط  
   عناال    اا  ا  ااا     اا  ااال ل اا ل أناا   صاا ك  اان ال  اا  ن ااعل   اان 

 و  اطل     ا و س   إ     ع  كذأس    ن و  
 ا  اا     اا ا ل تاا     عناال    اا  ا ةاانن ساا  قع   صاا  ول باال 

  تا    ا و اك     ا  ل ت  ك ن ع ل   نتن     ل  ا        ا   تالك  ان أ 
  عناال    اا  ا بالو  تااع   صاا   كل    ع قاا ا   ت   ن ااك اااف ق  أشااا ل 

 ع قا ا  ألاا      نن ن     أ      ع قك      و ل أنا     ع ق ال تا 
ب  ن    الن ه   تن  ا   ق ت     تان  ذ ت     ت       ن ال و    قع    

قاااا ا  لالتن   ااااك اا  باااا    ااااا  ن   ط   ااااكل   اااان تناااا  ا   ع ت س اااا
 لبنات اااال صاااا  ه  )  ع قاااا ا     ن ااااكل  أل اااا  غ   لتاااا  غل   نساااا  و (

   قاااا ا  إل تاااا ا تفاااا ض  فساااا    اااان   نالتناااار أ ةاااا  ل  هاااان أساااا ا 
   ع ق ا  لالتن   كذ

ل    اا    لالتن   ااكل   االا  ااال  ةاا  ن قعااع ةاانن   قاا ا   
 لالتن   اك  ستط ر   تا ن   عل     ع أن  عنل بن   عطن   ع ق ا 

نع  هاااا    س  ساااانل أن تاااااو   اااان  لسااااتاط      ت اااا  ض    نساااا  و  
    ن      اب       ص    ذ
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 ن   ال  أن  ا ن   ةا     او   ل أن   فئا ا   تان  ناان ت   ن ا  
 ااان   طباااا ا  لالتن   اااك  ق   اااك   عاااوو ةااانن أ ةااا   نالتنع ااا ل  أن

ال   ئااا ا   ساااا     لساااتعو و   اااا  ن   ت  ااا      عنااال    ااا    ئااا ا  اااو 
   ااا  و  هااا   ااان     ااا    لالتن   اااك   ااا    ت  ااا   ل   اااان   اااو      ااااو  

  ا  اا   :أساا     نات فااك     قاا ا  إل تاا ال  هاال   اتةاان   عناال   اا
   عناااال     نااااعل   ئاااا ا اشااااال نتاااااو   ااااا و   عناااال    اااا  ا ا ااااع      

    اااااا بن   ااااالا  سااااا ه   ااااان  لساااااتف و  نااااان قاااااو  ا   فئااااا ا    شاااااعبن
 التن   ك   نات فك  ن   عن  ك       كذ ل

  ل         أن    ن  هتن ن   اب       عنل  ن    ا با ال    ن ا ط  
نات فاكل ان تاا ن سا و   ق  ا  ل     او    إالتن   اك  شعب كل  اس   ئا ا 

 و   ت     ب أل ة      نا ت  ن   أل ص     ألصوق  ذ   
ل انا   الا  أن ت ا ط    ط  عك  ال  أن ت تا      ق  و    ساعك

بست   ا  ل نن   الن ه     شعب ك   تن ت ن     تاو  ر    ا ل  تاا ن 
 ق ت     صو ن ك  ن   نع   ل  ق ت    ألس س ك  ن   ت    ذ

  اتةن   ت  ن:  هل  
ا أن ل  اص   ن        ب      ا     اط بل أن    ا   ا  1

 اس   ألصوق     أل ص  ذ
ا  ان    ا با ا أهن اك اب ا  ل  أن   ا ا ا أن    ن   عنال    ا   2

      ع  و       ذ
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ا أن  و  ر  ن  ألهو ل   نع ش ك    ن   ك  ال   فئ ا   شاعب كل 3
 ان   و  ر  ن  ألهو ل   اب     ألنك ا   ذ

  ب ااك   النا ه     انال   ا  أن  اا ن ق ا و ا شاعب ك ت عا أن 4
    ذ  شعب كل نن ا ل   و            تعب    ن نص  

  ال       اا  أن   اا ا   اا  أن تاا ن   اا    ق ت اا   لالتن   ااكل 
ن   ا ا أ   ا  اط أن ت اا   ن  ا    ع قا ا   ت   ن اك   ا صاكل   

و ل   ااا  إق ناااك أ سااار   ع قااا ا نااار اااال   فئااا ا    طباااا ا   نةاااط   
 ذ   ا نر ط ئع    اط

 إن   عنااال    ااا  ا ب  الاااك   ع قااا ا  لالتن   اااك انااا  هااا  ب  الاااك
   اااااان أهاااااو ل   الناااااا ه     ا  ااااااكل  ب  الاااااك   ب  اااااا ن    نعب ااااا الااااا و   

   اان أهااو ل   نع شاا ك    ن   ااكل اناا  هاا  ب  الااك إ اا    ب  اا ن    نعب اا
  ألنك ا   ذ

  اا  ب  الااك   ط  عااك    الناا ه  ل   الناا ه     شااعب ك  ألن ااك  شاابع إ
  ألن كل   تن ت ع  و     أس س     ن   ت  ه    إلة       ات لذ

     لهتن   ب  عنل  ن    ا با ا   أل  ا     شاعب كل   ا    ل     
   ب  ن    نت  ك     ل  بن   او    عنل      ا ا عذ
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إن إ او    نساا ئل   تاان  عاا  ن ن  اا  هاان   ااا       شااا  ك   تعاا ن   
و ن   تااوق      ساا  عك  تاان ل تتالاا    إ ااا     اا    ت   ن ااك    س  ساا كل 

  نااا   ااا ول أ    قاااك ل ااا  ب  قع ااا ل  أ ااان   ااان ننااا   طااا غه  نااا  هااان 
ن  ن ااا    ااا  ةااا ئعه    تعااا ن   تاةااار   اااا       سااا  عك   تااان ل تفااان 
ب اا ض   اا  ناا   اا و    اا ذ إن هاال   ألساا     اان   ااا     ل  ساا    ااان 
تطااا     ةاااع     ت   نااانل  ل  اااا و إ ااا  ب ااا      ااا    ةاااو   ت  ااا  ل 
 عط ااع طب عتااع     ةاا كذ   لسااتن     اان ل اا  ساا ل  ااا و  تناا   إ اا  

ل   ت  ااااا    تفتتاااااعل     ااااا   اااااو  قو تاااااع   ااااا  نع  الاااااك  ألنااااا  ض تا  ااااا
إ ا   او  نااو ت     ا   ا   تان ت  ال  ا ل  سا ل  اا و أ ةا      نعة 
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صااااابو الااااا     نااااان  ت و اااااو اط ااااا    س  سااااان    ت   نااااان     ةااااا  نل  
 سع   تال   كذ  ت ا بك   ا ئنكل  هل  ن   

 إن ن نااك   ت ا اال أس ساا  ل هاان إاساا     ت  اا     ناااو     اا   اال  
  نعةااااااا ا   تااااااان    ال  ااااااا ل   نعةااااااا ا  أل و    ال اااااااك    س  سااااااا ك 

نع  الااااك  ألناااا  ض  لإةاااا  ك  اااال   ل  تعاااا ن   ن نت اااا     ت   ن ااااكذذذ  
   نعةاا ا     اا  ه    تاان  عاا  ن ن  اا    اانل    تاان   اااا ب اا  ناان 

   ن ةنذ
و          إ ا    تاوق    ان قا       تعا ن    ت و او أ ان   ان  ل   

صاا  ه  ناا  هاان ن  ن اا    اا  ن  اا ه  ا اال  عاا     ألناا  ض   تاان تشا  
 ة ئ  ه

   ااوه   ان تعا ن   تا  ء  أ    تا ن   ا  ا     ان   ف و اك    ل ت اكل   
سااا باكل   ااان صااا      نااار   ااااط   ن ااا ن ل إل أ  ااا   ااا   أ  ااا  ل تااا  ل 

  اا  ناان     اا  ل بعةاا     ةااول  بعةاا   ء اا    ةااول    اااك  اان ا
بعةاا    اا و  بعةاا   بساا طذذذ  ا  اا  ن    اا   اا   أ  اا  ناان  ألناا  ض 

   ن  اا    ت   ناانل  تساا    اان تشاا  ع هاال    ت   ن ااك   تاان تع اا  تطاا   
  بناااا  تتااااالك نااان ساااان اذ ناااان هااال    ن ط اااا      اااا  أن  ااااو ا   تطااا   

ل  ه    ن  ل   ا  تطا     أن  عنلل  ه ذن  ه ه   ن صف     بالو ك
  ا   ا ه   إ ذ        ن  قع     تا  ا ن   أ فس    أ ة    ل بن   افل 

ل  نا   ذإ ا   ل  ا  ل لإةا  ك  نا  تا ااع نان تشا    ا لتا و اط       
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 تاااا و إ ااا    ا   اااكل  هااال  نااا  أاوتاااع أ ةااا   تال  ب ااا    سااا باكل   ستشااا ا
    تال     ألا  ذ

 ب     ف و ك   و   هن   ت   ك:إن أه    ن  ه    تن تتس  
ل    ف و  ن ل  اب  ن    اول   سع ن إ   ل    او نط ا   (  و  تاب  1

 ل       سع ن إ ا    تب  ا ل  نن ل  ت  ذ «  تا ص   »  ن  ل   تب  ك ت ال  
   ل تف لذ 

هان »( تب     ألاط  ل  اال شان   ناان تب  ا كل  اال   نسا ئل 2
بل  آلا  ن        ال  ل بل هن «      ألاط     سا أاط» « ال  

 !اط  ا  نس ئل ص   ك ا ن ك   ص ك
(   تع ناال بفساا     ء اا      ااكل  ء اا     ق ااكل     ااا ئ    سااا 3

 فاا   اان    اا     تاا  نل  ناا  ق اال  ا  ل  ناا  تاا    ااتا   بااع باا ألنا« ااا ئ »
إل  نا  با     ان    ا     تا  ن   فاول   تب    نسف ك ن ل  ا  ن   ل ن و  

 و  ا ل إ   أن  صبو   ن قل  أل ل ل  او  ق ئ عذن و     ل
  ل   س و   ال ل  ت        ا ئ ل     ال   إ    ل تف ل    تب   ذ

(  عتااااو أ اااع   صااا  و و ئنااا     أ اااع هااا    صااا ئ  و ئنااا  ذ   آل    4
هاا    صاا ئ  «ذ   ن ااك» ألااا   ء اا  صاا   ك  ء اا  صاا ئبكل  ء اا  

ساااااااا تع صاااااااا   ك   آلااااااااا  ن ل و ئناااااااا     آلااااااااا  ن ناطئاااااااا نل  نن   
  ستط ع ن   نن  سك   ص   كذ

 عتباا  أن  ن ااع هاا    ن اا  ن    ا ناالل   ااا  ن ناان  ألاطاا  ل  (5
   الااا نر   نااا  رل أنااا   آلاااا  ن  ف نااا     ت ااا ا   ا  ااا  نااان   ع ااا   
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  ألاطاااا  ل  تصاااال إ اااا  أن ل  اااا      اااا  إ ال ب اااا ا نط ااااا  ذ أ   اااا   
 بعض  إل ال ب  ا     ذ

 آلااااا  ن   الاااا   اااااوه  بتشااااوو   ااااو  ل ن ناااا  ااااا ن ( إل  أاطااااف 6
  بنالاا     عناال    اا  ال  ه اا  ل  فاا      اطااف بساا ط         اا    ل  ةاا   

  ف و ااا ن باااا ن   اطااااف   بسااا ط    اطااااف   اب اااا ذ    اااال س  ساااا ك  ا  اااا  
ل  ن  أاط    ه   اطفه    اك بسا طكل  هفا   ةانن أ نا ل   أاط  ذ    

   ب    اااك       ااك الساا ن  ل  نةاا    إ ال ب ااك اب اا  ل  تاا   أن ااا ن اطااف  
ن  با   ا ل   شاا ن طف  ست  ب ن أ     قت     أاطف  نعط      ل    

  ن ل  ل  افن إ     قو   تا  إ ن  ذ
«  إلقط   اااا ا»(  هاااا      اااا ن و ئناااا    ا اااا    ن اااا     تااااا  ن 7

  ت   ن ااكل   اا   عتاااو ن أن ناا   ت بع  ااع ناان أ ةاا   ت   ن ااك ا ناال 
 ة     ت   ن ك  ألا    ا    ل نن   ع    أ ة  ذ أن   ألنتا نل ا 

   أاطاا  ل  هاان نعط ااكل  هاال  ناا   ااا و إ اا  ا اا    شاا ل  تفت ااا   اا  
   ت    ذ
(   ت طاااااان ب  شااااااع   ا       ااااااكل   اااااا    اااااااو ن   اااااا   ل تاااااا    8

  ل ةب طل       نن  سك    عنل   الن ه  ال       ت ا ال  تطا    
   اك   اان إل  نا    ط      ب  شاع   ا    النال       نأل ن   ع       نل  

  الو  ه  نتا فك   الع كذ   نن  س ا   ع ن ك ن وقا   
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هاااااااا    ساااااااا ئو   ااااااااو هاااااااا ل ل أساااااااا    «  لسااااااااتل »(  أساااااااا    9
   صاا     اذ    ااال  الاا  أن  ااتع   ناا      سااتنر إ اا   ل «   ات ت اا »

  ك:   وو ن   ا   نذ   تفا و ل  ل تستاو   ألس       ت  
أ(   ت   اا ل  هاا   تااال ال  اا    فل اااكل    سفسااطك  ناال    سااط   

  و    ذ
 (    و ث باال   نسا ئل   لو ا   بنع  ت ا  الن عا  ل   شان  ل 

  ستط ر    و ث بعذ
أ     اال شان ذالا(   ل ت ك   لو   :       او نا    ها    الا  اا   

  و  ن أ ع  ا    ال شن ذ
   ن  تاا     عناال   اا  تعط   اا ذ      ئاا ا إ  اا      اا ا  ناال( 11

    ف و  ن ل  ع ش ن نر     ئ ا    عنل   الن  نذ
 هااال  نااا   اااو ر ب ااا  «   ن  اااو ن» «  أل ل »( ا ااا   ألتبااا    11

   اااو  نااان تااااو    اااا و    أل ةااا       ااا  ةااا   أ اااك  ااا ه   نتاوناااكل 
 ب ال  نات فكذ 

 تشااو و  (   ت ا ا   اان    ااو   اا    نسا ئل        ااكل    بسا طكل12
   او      ل   لبتع و  ن  او   نسا ئل  ألس سا ك     ئ سا كل   تان هان 

   نعة ا   ألشا ل    ا ا ك   تن ت  الع   ت    ذ
  صاا    ا   شاصاا كل  (    الاا   إ اا    ت الناا ا   شاصاا ك  13

بااااول  ناااان   ت ا اااا    اااا    صاااا     أل ااااو    الن   س  ساااان    ت   ناااانل 
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 ال ااك    س  ساا ك    ت   ن ااك إ اا  صاا    ا  ت   اال   صاا    ا  أل و   
 شاص كذ
   ااا       ت   ااال بااا  ت    ل    تفا اااو  ااان نا بااال ل ااا    صااا ( 14

       نن  سكل  ه  ن   تال شال   نن  سك   عف  كذ
ل  ن   ستفة   ب     الاو   أن  إ    ا    أن  ض   ف و ك    ل ت كل    

صاف    ل   اان هالك تب     ن ا    ان  نه      عش  ا نن  ألن  ض   ت
 أ ال       ئ س كل  ن  ه ه    ب    ذ

 أن  أسب ب     ن  ت ا    نل نتش باك  هن:
(   ه       غ   ف و اك   تان  ع شا     نالتنار   ع بانل    تشا  ه  1

بشااااال اب اااا    ااااعذ  هاااال  ناااا    ةااااع  نااااط  إل تاااا ا       اااانل    تشاااا   
   ن ا  ا   ص    ذ

 أ ا  هااا   أ  ن اااا    ف و ااااك   تاااان  (      اااك   ب ال    ااااك   صاااا    2
ت اا  ل أن تساااط     اا      قاارل    اات     اا  أ ااا    نن  ساا ا   و ااك 

 ن  قك  ن   و ت  ذ
(  أل ن ط   تن ا ات      ا      ف ساط   ك    اا      ط  اك   ع ب اك 3

 اااان   تع ناااال ناااار   اةاااا          ااااكل   س  ساااا ك    عسااااا  كل   ت   ن ااااك 
       عنل   ف وا و ئن  ذ    ا ب كل   تن  ا ا 

 ( ةعل   تش   تا   و   عنل   الن  نذ4
 أن    ال     ال  أن   ط   نن   ت  ن:
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( ن   بت ااا    ااااوه ل  تع  اااك الااال  ه   تب ااا ن نا ط هااا   تعنااا   1
 ل   بشال   سرذ

(   اااا و    اااا  ن باااا  فا    ع ناااانل  تنااااا ن   ت  اااا   ناااان  ناااات   2
   ن      ع نن  ن   ت   لذ

الااا ك إ ااا    تنااا و ب  ئ ااا    ت   نااان   ااا    ع  صااا   ألا ااا  (  لت3
الل  ااكل ناان   عناا ل    ف  اا ن   فااا       ب الاا     ن   صاا       اا    نل 

   و    با   ن ص   ن ةنن إط     ن اف ن   ن     ت  ذ
( باااالل ال اااا و اب اااا    ت ساااا   نفاااا ه     عناااال   الناااا  ن    ا اااا و  4

  ت  ذ  الن   كل    و   تن س      ئ ا  أهن
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 في الممارسة العملية
 

إل  اااا ن ناااان   نفاااا  ض   اااا      ااااا ا       ااااك صاااا  ءك اط اااا  
  س  سن ب ة غ   ن نن  سك هل    اط  ن    ل ت  ا  بفهن اك اب ا  ل 
تااال ا  اا    ناان   ااا    اا ال   أن ن اا ذ  نن  سااك   اااط   س  ساان نسااف ك 

تااان ا  اااا نااان نالنااال أس  سااا كل  قةااا ك ن ناااك نااان قةااا       ااا   ل   
قةاا    أس ساا ك أساا نا  اان ت  الاار ا  اا  ناان     ااا ا       ااكل   اان 

    إ   ق   ه نش كل ان  أس نا   ن إ ش ل ا    نان   تطا   ا ت    
ل  ناااا      اااا  إ اااا    اااا طن   ع باااا    ااااا      ط  ااااك   ع ب ااااكل  نأ ةاااا  ذ    

  ص    إ     ن    ا   ت   ك:
ا   شاعب ك   تان شا وه    ا طن ا إن   ال    ألاب  نان  ل تف ةا 1

  ع بااان  ااان   سااا  ن   انسااا ن   ن ةااا كل ا  اااا   تف ةااا ا  ف  اااك أ  
تستطر أن ت الا  اال أهاو ل    ق وت   ق    الع ك نتا فكل  ل         
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ااااااا إن   ااااااا     ب ال    ااااااك   تا  و ااااااكل    ب ال    ااااااك 2  الناااااا ه     ع ب ااااااكذ
  ا  ا  ن ق  وت  ذ   ص       نتا فكل  عبا و     أس س     ن       ل

اااا إن   ااااا     ا ن اااك    و نا  ط ااااك        ااااكل با اااا تعاااا ش   اااا  3
ه نش     اك   شعب كل ت   ل ق  وت        ل  ت   ا ال  ب          ا ذ 

  هن  ن ا        ن    تستطر  ل ون ا ب    ق  وت  ذ
ل  ااا ن  ااو   ةاا غ   اااط   س  ساان قااو  عاا  و      اان أن تبااا      

 ا ن اااك    و نا  ط اااك        اااك ه نشااا كل  ااا ن و  هااا    عن ااان قاااو   اااا    
 عاا  و     أس ساا     ااا   اان ل اا ل  هاا  ناا  ساانو ناان ال ااك باافن تبااا  
 ل تف ة ا      ا ا  ف  كل  نن ال اك أاا   أن تباا  با ا و    اا   

   نتا فك     الع كذ
 إن ال ل    ف ض       ت و و نع     نن  سك   عن  كذ

 نس ئل   ت   ك:إ    تع ن   
ااا  ل ااون ا ب  اااك   الناا ه  ل  هاال   اتةاان   عناال  اان ن  قع اا ل 1

 هااا   ع ااان أ ةااا     اااو     ااان نصااا  و   النااا ه     شاااعب كل نصااا      
  نط ب اك     ن اك  نصا        س  سا ك أس سا  ذ  ا ل  ا  اا ن ناك   اا   

ن   هاال  بع ااو    اا      ااك  ساا   لساات  ت ال ك  ت و ااو   تات اا ل  اا ن  ن  اا
  قا   إ ا    ا   ا ا إل ت   ا     سفساطكذ  ب  تا  ن  ت      اك   الن ه  ل 

   ةااا ل  ض ا ااااك  اتةااان نشااا  اك   النااا ه     شاااعب ك    ت ااا ل  اااا  
اا ا   الن ه   اك  ت   ن ا ل نع  ذ  هل    وا بو  ك إ ا  تاطا ط   ت    
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اااا ا   عف  اااكل  هب  ت ااا ل  ت  ااا   انااا   ااا وا إ ااا   لساااتف و  نااان   ت    
  ذ  نر نةط و   ل   صبو و  ه  أا   ق   ت  قة 

إن ل    و     إ     تفا و     أهن ك   ع ش  ن   ن  قر   شعب ك 
   الن ه   ااكل     اا    نع  ااك   وق اااك باا    قر   ن ناا ا     اا  ت و ااو اااط 

 س  سن   ةو  شعبن     اذ
ااااا ااااا ض   صاااا    ةااااو قاااا    أل ااااو  :   صاااا     أل ااااو    الن 2

 هااا   تط ااا   ل عساااا ال صااا    ل هااا  و    اااع   س  سااانل   اااو   ا   
ت و اااو     اااا ا    ئ سااا ك  ااان   صااا   ل  ااان نات ااال   ن   ااال  ت ا ااا  

 اااان ت و ااااو     ااااا ا     اااا ذ اناااا   الاااا  أن  ااااا ن أا اااا  وقااااك   صاااا   
      بع  ت ا ل أ  إ ا     ا   و   اك ت وا إ   تفت ا   ئ س كل      و  

   قلذتن  ر   ص    ب ات ط   اط طل  تش ب    ن
ااااا تات اااال أ ساااار   ااااا    ااااا ض   صاااا   ل   اااا  اااااط   ةااااو ل 3

ألن  ل   ةااب ب ك أ   اا و   ااات ط أ  إ ا    ن   ااك اةار    ناا ضل 
  ت ااا  ل  الاااا  أن  ااااا ن   ةاااا   ل انااا  أن   صاااا     الاااا  أن  ااااا ن 

 ات ط   ا    تو ا   ل    ة   ذ  هل    ت   ل  ال  أن ل   وا إ  
 صااااا   ل  ل إ ااااا   ل اااااون ا ب  ااااااك ل  اااااا و إ ااااا  اااااا ض   ألن ل ااااا 

  الن ه  ل بل  ا و إ   س  و    ا     نتا فك  ق  وت      اك   ص   ذ 
  هل  ن    وا إ   ت ال      تال ه ا ء     تن ت  وه    ا         كذ

هاااالك   سااااا شااااع   ا ت  اااارل  ل ب شاااا ن ا الاااا ه  ل إ  اااا  نن  سااااك 
ل ب بط ا  بب  اك ت   ن اك  ن  ك   فا       ال ل تفال نو ه     ا ان إ
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  اا  ت ا بااك طبا ااك شااعب ك         ااك ل ا الاال   الن ه   ااك  تااا   أس ساا
 ذذ  تعب    لب  نع      ا ان   

  ل  ا      و        أن تتاو ل  هل  ان   عتاو ه  هاول اال   اا   
  ا ن اااك    و نا  ط اااك        اااك  ااان   ااا طن   ع بااانل     ااا  أن  اااا ض 

   ك ء   ه  ب نذءن     نن  سك   عن
   نن  سااك ه اا  هاان تالساا و       ااك  اان   ن ااو ن   عن اانل ااا ض 

 هان تت ا  ل  ذ  ص        أسا ا   نا   ل     ةا ل  تطب ا    ب  ا ن 
ت ف ل   اططل  ب      ت          ال  ق  و    عنال   س  سان    عساا ا 

   ل ت    بفهو ل   الن ه    أ ب ئ  ذ
ئنااا  ل أل  ااا  ن ااا  صااا ك  أل اااا  ل أ     نن  ساااك تع ااان       اااك و 

 اطئ  ل  أل    ت  ن تال بت   ب ستن     ت  و   بنع  ك ل ت ت نذ
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 العمل بين الجماهير
 

إن    ااا     ااان   ت   ااال  ألا ااا  هااان نااان صااا ر   النااا ه  ل   ااال   
  نال و     نت  صال هان   ن   ساا   نا     ن  سا     تع ا  باعل بال

ه   نل ب ن   الن ه   أس س  ل   ل  ا ن   عنال  ا   بع  ان   اا  ذ   
ل    عنااال   س ااا ال  ااا ن   التاااع «   ااا ل   ن  ااااك»   ااا  ا   تااا ا إ ااا  

ت   ةااا    تع  ن ااا    ااا   ااان  ذ ألس سااا ك هااان   عنااال بااا ن   النااا ه  
 ب اا     تطاا        اا  ذتصاا  ب    اساا   اا ال    ااا ل   ااوه  ذ   اا   ا
   ق  وت اا   اا ن تصاابو ت   ااوه ذو اار   ات اا  ب تالاا ك صاا  و ذأهااو    

      ل   ن ة   ك ن  ت ك  ص ر       ذ
  ال ل   ب  الك إ     ت  ن:

 بشااال وق ا ل  هاال   اتةاان  نع  ااك      ا ل  نشاا ا         ا    اا1
  ن  سط  ل نع  شت  ل   ب ث ب أل ق     ألو ك  ن  ةع  ذ«   ع ش»

اااا ت   ةااا   ب   ااا   طب عاااك نشااا ا     نسااابب ا هااالك   نشااا الل 2
 و ااااو نط  ب اااا ل  هاااال  ب  الااااك إ اااا   ل ااااون ا    اااا  إ اااا   سااااتاط    ت

    ص  نن ص ب  ذ
 بتب      ا ض    ة ل نن أال   ذ ا   و     ن نص     3
  نط باااااااان  ااااااااا ض نعنعاااااااا ن    ةاااااااا ل    ااااااااا بن   ااااااااا و ع اااااااا  4

    و نا  طن    س  سنل  هل   اتةن  ع  و   ق  واذ
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تاباااال   النااااا ه      اااال نإن   اااال ن  سااااتط ع ن ق اااا و    الناااا ه  ل   
ق اا وت  ل هاا    اال ن  ع شاا ن نع اا   ط  اا ن قةاا   ه    ااو  ع ن    اا ذ 

 ان   الناا ه     ان    اا    و ن     او ث   ها  بال    اااط  ا و   ا ذ أناا
ن قا   ه نشا ك   و ث    ل نةا لل  ل  صا ر    ا   اذ بال   ن ا ل  

    ل ع ل نا تهشك ت     ا       ل تفعل ش ئ  ل تت وث  ن         ل 
 ل أسسااااا    طب عت ااااا   ط  ا ااااا ذ  تت  ااااا  ب  النااااا ه   و ن أن تشاااااع  

 بآلن  ذ
 أ          :

شاااا    اااان إ  اااا   طاااا غ أهااااو ل   الناااا ه     ع نااااكل   سااااع   ااااان تا 
  ا     ة ل      ا   اب  ل ان   طنار ألن  ا وها ذ   اان اال ل ا    ن  

ل   اااا  ل  أ باااا   اب اااا  ل   طاااا غ     اااا  ن  ناااا   الساااا ن  ذ  ع   اااا  أ ل  أن
إ ا     ا    ا ب  ل بال     ا    ن   الن ه    نش ا     نع   ت ا     و ث

أن  عنل بن   ص ر  ا   ل أا بنا   العال   النا ه  ا قا    ت   ا  ه ئ اكل 
    ن  ناك )   ا  ل   الب اكل  هل   اتةان نساف ت نل  أل  ا : ب ا     اا   

الااا ش   شاااع (ل        اااك: و ااار   النااا ه    اااا ض نعنعااا ن    ةااا لل 
ان    شاوه ل    او    ا    ط  ا   و    الن ه   نستعو   ل  ل   ا    ت  و ن 

   سو و ) ء  أن  ف  ت   تتاو   ن أ   ن ا      ن   ن        ن(ذ
 ال ل   ب  الك إ   قةا ك    او :   عنال با ن   النا ه  ل   عنال 

ل   تال ن  إ ا   اناكل     اناك إ ا  ت ا      بسا طل إ ا    تالا ا   لا     
    ساااارل إ اااا      بساااا ط إ اااا  ت اااا     ت اااا    أ  ن شاااا     قااااول     اااانل 
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ة      سرل   ش ط   ا ا شا نلذ    تال ا ش نلل  ن  ه   اب   ل    
       سر إ       ذ   ت    

  اااااان   باااااوأ نااااان   بسااااا طل   بسااااا ط أ ل : نااااان   ا ناااااك   صااااا   كل 
ول    ا  اااااك   نتن سااااااكل    ن ااااا  ض    ااااا الول    شاااااع      عنااااال   ن اااااو  

ساانر نشااا ال   صاا ئ ل    ف ااا    صاا  وذ  ااال       اا  أن  سااانرل أن  
  بسااط  ل   لن اا   هناا ن  ل نشاا ال   سااان    عناال    عاا ش   إلق نااك 

ل نااا   ا  ااا نل لل     ااا ذذذ  ااا ذ  نشااا ال   ااا طن  ألس سااا كذ  أن     ااا
  ااا   ن قع ااا   ااان  أل ناااك   ع ناااكل  ف ااا   نااا   لن ااا ل  اااان  ساااتط ر 

 ااا ل اااال طبااااك  اااال  ئاااك بنااا  تع   اااعل  بنااا  و  ت نطااا غ شاااع   ا ن اااو  
 عاااا   ن الن عاااا  ل  أن  نت اااا    الاااا أ ل   الاااا أ    تاااان تالع  اااا   تالاااا   ن 

  ن  اان نا اا ن  لن اا ذ    اان ل  ااو   ه اا  إ اا    ت اا   ل باال صاا  ف
 ااا  بفشاااا ل        طااا غ سااانك  الااا  أن تتااا     ااان اااال   ن  ةااا  نل  ا 

  ا   الن ه   اااك  اط  ااانات فاااكل   اااان   ن  ةااا  ن   ااال ن  عن ااا ن  ااان 
 و     ن ااااا ه  ا      الااااا  أن ت  ااااا    اااااوه  ب ةااااا غل  الااااا  أن  اااااا

 لة  ب ال  أن   او   بصا ا  ا ل    ا    أن  ن  سا   ل ا  و ن أن 
 ذ   أن  ا  اا    شاال  ك   ئاااك  ان   نعاا     تاشاف   أ اا ن   ناا ب  ا

 ااان   ساااال نل  أنااا   أ ااا  و   نشااا   ل ألن ل ااا    اااوك  ا ااار   النااا ه   
  تعذ      الو  بص بك   ت

 أ          :
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إن  ئااااك نع   ااااك ل تصاااا ر  اااا   ل  ل تااااا و الناااا ه  ل باااال تعاااا ش 
 ذو   ناك   النا ه   ا  ا     ل  تا و   نتطف كل تا  ش هال ل  تت اوث  ان ل

بااا ن «  عااا ش»ن ل تاااا ن هااالك   فئاااك     ااا  أن   ااا ا   ااا  أن   اااا
  الناا ه  ل أن  ااا ن ناان صاا ب  ل   اان صاا ب  ل  أن   اا ا   اا  أن 

 ا    وهن ن  ل  أن    ا أ ةا     ا  أن  عط  ا  اال نا   سان  ع ش
 ب  صن و    ن  ال ك   ل تص  ذ

 هااال   اتةااان ن ااا  اطااا  ا  ن  اااك ن ن ساااكل تااا تبط  ااان الااا  ب نل 
ت  ل   ث  ال  أن  اتس      ن   ا   ل   الا  الع  ا   ا     أل ل: ب 
    ع ل ن قع   نن   اةا      اب ا  «   بس طك»ل  «  ص    »  اة    

ل   عناال   بساا ط   ساا كل  أن  اا     اطاا  ا    شااع   ا  ألس   تاان ت اا  
إ اا   ناال نعا ااول    شااع   ب لةااط  و إ اا   اا   ذ  ااال   أن  اتساا  
تا   ااو   عناال   تاان تالع  اا   نت اا    اااو     اا    ااوأ    ل ت اا      ن اا ب   
   وقااكذ     اا  ن:  ن  اا  باا ن   الناا ه  ل و   اا    الناا ه  ال  شاا ط   ناان 

 هاااال   تط اااا   لهتناااا    ذ اااا   ل   تاااا  ا    اااالا  الاااا  أن   الااااوك   أالاااال
 ب  ت  ن:

ةااااااا     عنااااااا ل    ل أ اااااااأ( أن  اااااااو ا أ ةااااااا     النااااااا ه        
  ل أ ةااااا     ف  ااااا نل   طااااا   ت نشااااا ال   عنااااالل   ااااا  ل نع شااااا

  ات  ل   ص ف  نل   تال     ص   لذذذ أن  و س           ا    ا نن 
   اك  ا ذ  أن  باوأ نان  ا لا      ت ناك   تاا     ن   اتا  ا  أن  ااو  

 و   ستط ع   )نو سك ن   ل أ  نص رل أ  ق  ك أ ذذذذ(ذن و  
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و أهااا   ( أن  اطاااط ا ااال   نااان  ن  ااا    ت   نااان ب   ااا ل    اااو  
و  ئااا   ل  ن  اااا    تااان  الااا      ااا   ات  ق ااا  )ناااو  ال نصااا  رل قااا  

  ب ال   لاتا   ل   ا ف ك  ات  ق ا ل  نان  اا  ا    و  كل أ    ذذذ(ل  أن 
إن   تاطااا ط هااا   ه ااا ل  هااا   الاااو  ل  ذبااارت    ألسااا      ااالا  الااا  أن  ا 

     ااا  أن  باااوأ بااا  ن  ا   ألا ااا  أهن اااك و ئنااا  ل نااان   اااث   ااااو     ااا  
إن   ت  اا   ب  الااك إ اا   ذ  تااف   ل  ناان   ااث  ألهن ااك  اان صاا ر    اا   

ل أ  قاو       ا ا   نا     بال   عف  اكل ألن   عنال با ن   النا ه   تاط ط
ب  ت  الاااو  ااان اااال ن  قع ااا ل بااال  نااا   ن ن سااا  ل  باااوأ نااان  وإ   اااك تسااان

 وذنو سكل أ  نص رل أ   ن  ن و  
الا ( أن  ات    ألس       ن  سبك   تص ل ب  النا ه  ل ب  اث ل 

 و سان ناوا   شا        با  أسا     تشاا لت    طب عك   عنل   سا  ال 
  نااااا ب  ال أ  ناااان قباااال  ب لتصاااا ل و ن إ اااا    أ ااااك شااااا   ناااان قباااال

اتااااا     ناااااو ال  لالتن   اااااك    ن   اااااك    النااااا ه   ل ت ااااا ذ      ااااا  أن 
ن  ان    ا  ل  اان   ن ا   صاول أ    ا   ا   صاول   نو  ساك    ا   اكل 
     سع  ل   ان  الع     ن اونك    ول  ألس سنل نع  ك    ن ن   ت 

   ااا ض أ ةاا     الناا ه  ل ت   ةاا  ل   ااو     اان نصاا     ل و ع اا
   ةاااااا لذ  ن اااااا ل ل اااااا  تشااااااا ل  اااااا      ااااااك   اااااا  و     ةاااااا ك   ا   ااااااك 
  التن   كل  ت      نل  وو نن         ن ن  ا  أس س ك )نصا  رل 
نااااو  اذذذ(    تباااا     صااااول نااااوا   إلق نااااك   ع قاااا ا  لالتن   ااااك 

 )  إلا    نن   صول(ذ
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 و(   تفا ااااو   اااا  إ صاااا ل    شاااا      ن شاااا   ا   ت   ن ااااك  ألااااا  
 اط   ا   سعكل  بفس     نات فكل   ع   ك   ث  نان ل ا ل    سا   ك 
 كو ئن  ذ نن ا ل  لتص ل   نب ش ل    ب  ول  نن ا ل أسا     سا  

 الاا  إتا   اا ل )  ت   اار      اانل   اان أ قاا ا ةااعل   ن  قبااكل  ةااع   
 اان أناا ان   نااك و ن إ اا    أ ااك شااب كل  سااتاو   أشااا ا ناان ااا  ا 

   ت    ذذذ(ذ
ن أافااا  ل  هاااا( أن  اااا ض    ةااا ل    اااا بنل بنااا    الاااو قااا و   اااا ب 

و ن أن تعااا ل أال ااا     ناااا ب  ا بع قااات   بااا  ت    ل  أن   نااان قااا و  
 ااا و ن  إلةاا  ب ا    ن اا ه  ا  أشااا ل  ل تالاا ا  ألااا  ل   ااا و   

   عنل   عسا ا  ن ن  قر   ص      نس وذ
       أن  اتس  إن   عنل   الن ه  ا ب  الك إ     ن  ن  ال 

     نل  أن  ا ض ن و ن   عنلذ
 أ          :

ب ن «  ع ش»ا ن ت   ن   الن ه     ل        أن    ن ب  الك ألن 
ةااااا  ل  ا وهااااا ل  ااااا    ق  هااااا ل  اسااااا    النااااا ه  ل  عنااااال نع ااااا ل      

 نع  ا     ص    ل      اب        ط    اس  نع ات       سنكذ
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 علينا أن نتحاور
 نبدي المالحظات وأن ننتقدوأن 
هاان أس ساا    قباال ااال شاان  قةاا ك تف  اال   اا         اا     و ا  ااك

  ااااا ش    تااااا وذ  هاااان  ن  ااااك تباااا ول  ااااب    باااا ن     ئاااا ا    ن  تاااا ل 
 قةااا ك إ  ااا   ق   ااا ا اااال  أل ةااا    ااان   اةااا      نط   اااكذ ألن 

  نساا     باا ن  أل ةاا  ذ    اا   اا  ااال    عناال   ت   ناان  ااا     اا   
    ااااان إباااااو    أ اااااعل    تاااااا و       آلاااااا  نل   اااااا ش اااااال   اةااااا    نااااا 

   نط   كذ
  ساا   بصااوو تفا ااو أهن ااك    اا   ل  ةاا   تعل   اان قةاا     عتاااو 

 أ      ة كل  ل ت ت ا إ   تفا ول   ن  ا   ه     ط غ أهن ت  ذ
  اااان   ن فاااا     ااا  أن   ن   ااا ا   ااا  اااال  ألوب ااا ا   ع   اااك 

   ا ه     اول  ل ت نا نل  ل  ا  قا أ  هفا  ال     و ا  ك ن و و ل
 أ  ن     أ ذذذ أ ذذذ

   اةااا ك  ااا ا ألن     ااا     ساااا  اااو    ن   ااا ا أ    تاااا و ال 
 بعةاااا   لل   ق ساااانل  ه ااااا      اااا   ن   اااا ا  ه اااا     تااااا و ا 

إن نان  عا  ش  ذطا غ  ان نا  اع   صا  و  ان اال ل ا  ل  ا  ل     ا
" و    ناااااان   ن   اااااا ا   ل تااااااا و ا  اااااا ل     اااااا    اااااا   أن  ااااااو    قاااااا
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ل   اااا   تعاا ن  ل  ء اا     و  ساا ال    تااا و "   اا أا"  ل  "  ل ط قااك
 ن  قشك   اة      ت   ن كذذذ

      أن ه    قو  ا       ات بك  ن  قل نات ل      ذذذ
  ااان  ا  ااا  تطااا غ اااا  ا إطااا    لالتن  ااا ا   اااان   نشاااا ك أ  ااا 

 نااا  ن  ةااا   لالتن  ااا ا أ  تاااا       نت بعااا ا ب  ل   ااا    ا   ال  ب اااك
   ت   ن كل ل ت    ن    ش ئ  ذذذ   ن نع    أل   لذ

 أ          :
إن ل اا     اا  ةااعف    اان   اا  قةاا ك   عناال   ت   ناانل   تال هاا   

   الااا    ف  ااا    ااان   نن  ساااكل  اااال ل ااا  ن ااا ل   ل ااان   عنااال« شاااا     »
 ب    ن   اة      ت   ك:  عنل   ت   ننل  ن  قض ألسسعل  هن تع

ساا ط  ااع  ان إباو     ا أا  أ ا إساا ط و     عةا   ان   ت  ا  ل    
    اااو   ل تاا  ضل ألن ناان  ابااال أن  بااوا   ن   اا ا     اااو اااا  ا 
 لالتن   ا      ئ ال   ابل أن  ساط و  ك   ت   ننل  أن ل  تس    

    اااااو ناااار  أل ةاااا    آلااااا  نذ إن  ااااع    اااا   اااان إبااااو     ن   اااا ا 
 ااا ل   اااو  ر    ااا  ب  ل تااا  ضل     اااع أن   ااااوه  هااا ل  أن  تنسااا  

    ن       تال ه   نن قبل  آلا  ن  ن إسا ط     عذ
  ا ت   ااو    ااك   ت ااا نل ألن     اا     و ا  ااك تااا     اا  أساا ا 
  تف  ااااال أ ةااااا   نتسااااا   نل   ااااا  أ ةااااا   نتسااااا   ن  ااااان    اااااا    

 ااااع و    اااان صاااا  ءك   اااااط ااااا ن     الاااا ال إن قباااا ل  ةاااا  أن ل  
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ل «نت ا اا   « »ت بعاا   »  س  ساانل  ت و ااو   ن  قاالل  ع اان قب  ااع أن  ااا ن 
 ط غ  ن  لالتن   ا   ن    ش  ا   ع   ك    س  كذ           ن   ا 

    ول أ   وو نن  أل   و  ن نص     ت    ل ألن الا ا   و  و ت ا  
ل  ن ار تةاا    لا  ن ر       ا   ف و ك ه  تنسا  اال  ةا  باو  ك

 و    آلا  نذ
 أ          :

ن ت و اااو  إن     ااا     و ا  اااك تاااا     ااا  تف  ااال اااال  أل ةااا  ل    
  ن  قاال   س  ساا ك هاا   تاا ا  اا     أل ةاا    ن  قشاا ت    ن   اا ت   

    تا و ت  ذ
  نن هل    ن ط          ل ت    ب  ت  ن:

ستف ةاكل ط غ ال   اة     ان  لالتن  ا ا  أن ت ا قش ب ا أن تا 1
 ا   ط   ا   ان     ا  أا ا ن   فساع أن  باوا ن   اك  و أن ل  سن

 لالتنااا  ل  أن   ااااو اااال ن ااا  أا    ااا   طااا غ ن   ااا ا  ااا   ط   ااا  
 ت   ن   ذ

ب اااال اااال  و ا  ااا       ئااا ا بنااا   سااان     اااك  نااال  اااا أن  طااا   2
  ن   اااا ا    ن  قشاااا ا   ل تااااا و ا ناااان ااااال   ا  اااا    ا  و ااااك إ اااا  

   ا  و كذ    ئك 
ااا أن  عتباا     اا    قةاا ك ه نااك  أن  عتباا  و   ااال  ةاا  أن 3

    قش    تاو و ن ا ل أ  ت وول أ  إهن لذ
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 ن فاال نل باال   اا     نإن  ن  اا  ل  ااا     اا  أساا ا  الاا و نااا   
أساا ا أن ااال   ت  ااا    ساا ه   اان صااا  ءك   ااا    ا بشااال أ  باااآا ل 

 ن قععذذذ أن ال   ت       فل هلك   ا    ال ال  س  
 ل تاا    هان   تان   ع  ئك ن و و  لب ن ت   ن   نش ه     ب    ل   

و   ن  قل   س  س كل   آلا  ن سا ب  ن ل  ت اا ن اال نا   صاو ل  ت و  
  قو   فل ك  قو ل   فل كل      نس    ن   اف   بعة   نن ن    ت  ذ
إن   ت  اا   ب  الااك  ن   اا ا          تااا و ا ااال     اا  ل  هااا  

ل إ اا  ت  اا    اا  ا صاا    نتن ساا ل   نت اا    اااو     اا  ل    ت اا   باا
تا نذ   تا ل   ن  قل   س  س ك   وق اكل      ت ف له  بوقك    

   اا  ااال  ةاا  ن اا  أن   اا ا   اا  إ صاا ل    ئااع  ن    تااع 
   تا و تااااع  ااااال   ن  تاااا ل  ت و ااااو     ن  تاااا    نع  ااااك ب  عناااال    اااااا  ن 

 ذ   ت   ننل  ب تا ل   ا    ا
 أ          :
ا و     بالو   ل   ن    ا     أن  ا ن نع  ا ن  ال  أن  ا   

 بفن  ا ن ال           نن   ت    ذ
  بل   عف  ك  ن   عنلذذ   

ناااااان    ااااااا ش     اااااااو    اةاااااا      نط   ااااااك  ا اااااا     عطاااااان ااااااال
    ن    اذذذ

ل   ا    إ   ا     نل  ا ا كل تس    ن   ةك   ت  ا          
  كذ تط  
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