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البرنامج السياسي لـلحزب الشيوعي
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االسم :الحزب الشيوعي السوري (ا لمكتب السياسي):

تعريف :
هو حزب يتبنى الماركسية منهجا َفي التحليل ،وهو
شيوعي في السياسة والتنظــيم ،مــع قمعــل مــع الك يــر مـ
المفــاهيم و الممارســات التــي مارســها الشــيوعيو  ،وهــو
يعبر اآل عـ إرا ل لفنفتــاى علــى البنــى المحليــة لتفعيــل
وتبيئة الماركسية ،منهجا ً وفكراً ،مــع العروبــة واإلســف ،
الذي هو ك قافة في مجتمع متعــد ال قافــات تاري يـا ً يشــكل
المكو األساس للهوية الحضارية وال قافية لألمة العربيــة،
كمــا يعبـ ر أعضــاا الحــزب ع ـ رييــة مديــدل للماركســية
يرونهــا م ـ خــفا هــذ الرييــة بو ــفها منهجــا تحليلي ـا ً
لجوانــب االقتدــا واالمتمــاث و ال قافــة م ـ أمــل تكــوي
رييـــة سياســـية ،تشـــمل األبعـــا العالميـــة –اإلقليميـــة –
الداخلية ،الستنباط برنــامج سياســي منهــا مـ أمــل مكــا
وزمــا محــد ي  ،وهــم ال يــرو الماركســية عقيــدلً ،وال
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رييــة فلســفية للنظــا الكــوني-المبيعــي ،بــل يــرو حريــة
الماركسي في أ يعتقد ما يرا م معتقدات -ينية أو غير
ينية-تجا هذا النظا  ،وأ يمارس ما يرا وفقـا ً لــذل مـ
شعائر وطقوس – أو ال يمــارس –وفقـا ً لمــا يعتقــد لتكــو
الماركسية بنا ًا على ذل محدورل في إطــار اقتدــا ي –
امتمــاعي –ثقــافي – سياســي ،فــي حالــة م ـ الفدــل بــي
العقيدل الش دية واالتجا السياسي الحزبي.
الحــزب الشــيوعي الســوري ( المكتــب السياســي )
يتبنى الماركسية منهجا ً فــي التحليــل بتمبيقهــا علــى زمــا
ومكــا معينــي وفقــا ً لجــدا العــا وال ــا والــداخل –
ال ارج ،م أمل إنشاا ريية سياسية للواقع القــائم وتوليــد
برنــامج سياســي –اقتدــا ي-امتمــاعي – ثقــافي للمرحلــة
المحد ل.
مازلنـــا متمســـكي بالماركســـية كمـــنهج معرفـــي-
تحليلــي للبنيــة االقتدــا ية-االمتماعيــة-ال قافيــة-السياســية
،زائد مدا الداخل-ال ارج،م أمل توليد برنــامج سياســي
لحزبنا وم أمل بناا خمــل السياســي.نح نســمى الحــزب
الشيوعي ومازلنا متمسكو بهذا االســم ألننــا نتبنــى فلســفة
التنظــــــيم الحزبــــــي التــــــي قــــــدمها لينــــــي فــــــي
كتاب"ماالعمل؟"،حيث تؤ ي عمليــة ممــع فلســفة التنظــيم
اللينينية مع المنهج الماركسي في التحليل إلى تشــكيل قــوا
الحـــزب الشـــيوعي،وهو المتعـــار عليـــل منـــذ ت ســـي
(األممية الشيوعية -الكومنتر )عا .1919
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الحزب الشيوعي الســوري(المكتب السياســي)يدافع
ع المدالح العليــا للفئــات ال ةمفقــرل والكــا حي والعــاملي
ب مر م خفا أمسا هم وأ مغتهم.
ونح إذ نتقد بهذا البرنــامج مـ المفيــد القــوا إنــل
لي خط استراتيجيا لنعمل عليل في إطار طويل المدى بــل
هو برنامج مرحلــي يركــز علــى رييــة مرحليــة مـ حيــث
اإلستراتيجية والتكتي .
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مدخل إلى البرنامج

 الحزب الشيوعي الســوري (المكتــب السياســي )يعمل على أربعة خموط:
 -1خط وطني عام:يتفقــى مـ خفلــل الحــزب فــي
السياسة مع م يتفقــى معــل بغــر النظــر عـ
موقعــل األيــديولومي مــ األطــرا السياســة
األخرى.
 -2خط يساري عام :يتفقى فيل الحزب مع قــوى
يسارية عروبيــة وكر يــة وماركســية علــى خــط
وطني يمقراطي.
 - 3خــط يســاري مار ســي :يســعى مــ خفلـــل
الحزب الشــيوعي الســوري (المكتــب السياســي)
،بالتعاو مع القوى الماركسية األخرى بهــد
التقريب بي ومهات النظر الفكرية -السياســية ،
نحــو تجميــع الماركســيي الســوريي فــي تجمــع
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يجمــع أحــزابهم وحركــاتهم علــى أســاس قيــا ل
مركزية سياسية مع بقاا تنظيماتهم كمــدخل الــى
التوحــد فــي حــزب يجمعهــم فــي تنظــيم واحــد
وبرنامج سياسي واحد.
 -4خط يسـاري مار سـي عـام :يهــد مـ خفلــل
الحزب إلى الســعي نحــو التقريــب بــي ومهــات
النظر الفكرية والسياسية لألحزاب الشيوعية في
المنمقة.
تحديـــد المر لـ ـ  :نحـ ـ فـــي الحـــزب الشـــيوعي
السوري ( المكتــب السياســي ) نــرى أ المرحلــة الراهنــة
سوريا ً هي مرحلــة ذات طــابع وطنــي يمقراطي(المرحلــة
الراهنة سوريا ً م حيث الهد المرحلي هي مرحلــة ذات
طــابع وطنــي يمقراطــي) .المرحلــة الوطنيــة الديمقراطيــة
تعنـــي امتماع ـي ـ ا ً أنهـــا مرحلـــة برموازيـــة وذات طـــابع
رأسمالي م حيث البنية االقتدا ية – االمتماعيــة ،وهــي
تعني كــذل مـ حيــث البنيــة الدســتورية  -القانونيــة .نحـ
نــؤم ب هــدا مرحليــة وطنيــة  -يموقراطيــة-اقتدــا ية
امتماعية  -تحدي ية ،ونح نرى ب المرحلة السورية فــي
ظـــل الهيمنـــة ال ارميـــة علـــى ســـوريا ،عبـــر مســـار
أزمــــة ،2017-2011تــــدفع إلــــى إعمــــاا األولويــــة
ا(الوطني) ،أي للحفاظ علــى ســورية موحــدل وإلخرامهــا
عبر التسوية م أزمتها ،ثم بعد انجاز التسوية الدخوا فــي
كفاى وطني لل روج م هيمنــة (ال ــارج)على (الــداخل)،
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وبالتالي فنح ننظــر للمهمــات المرحليــة الـ ف األخــرى
م خفا نظــارل(الوطني) ،ونتفقــى مــع القــوى السياســية
األخرى م خفا ذل .
المرحلة الوطنية الديمقراطية هي مرحلة تستند إلى
"البيا الشيوعي"الذي يقوا ب نــل فــي بلــد مت لــف ماقبــل-
رأســمالي اليمك ـ الــدخوا فــي المرحلــة االشــتراكية قبــل
استنفاذ وانجاز كافة مراحل الرأسمالية،ويمك للشــيوعيي
أ يسعوا عبر التحالفات م أمل انجاز المرحلــة الوطنيــة
الديمقراطية،كما يمك للشيوعيي قيا ل التحوا الرأسمالي.
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الوضع الدولي

تشــكل الوضــع العــالمي الــراه مـ خــفا ســقوط
وتفك االتحا السوفياتي عا  1991وما ترافــم معــل مـ
نشوا (القمب الواحــد األميركــي للعــالم) :الوضــع الــدولي
القائم اآل أهم خدائدل التحديدية هي القمبيــة األحا يــة.
ال زاا العالم تحكمل األحا ية القمبية األميركيــة ومــا نــرا
م ظهور للنفوذ الروســي فــي بعــر المنــاطم مـ العــالم
ومنها سورية ما هــو ســوى محاولــة روســية لل ــروج مـ
حالة الضعف وموسكو ليست بعيدل في خولهــا العســكري
لسورية عا  2015عـ الغمــاا األميركــي .مــا نــرا مـ
محاوالت م وا كبرى عديدل ليست هي في اتجا تحدي
األحا يـ ة القمبيــة بقــدر مــا أنهــا فــي اتجــا االســتيقاظ م ـ
الضــعف والبحــث عـ أ وار فــي هــذا المكــا أو ذا مـ
العالم ،وقد كانت محاولة ت ســي مجموعــة وا البــريك
عا  2009هي المحاولة األكبر لتحدي القمبيــة األميركيــة
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األحا يــة والبحــث ع ـ عــالم متعــد األقمــاب ولك ـ كــل
المؤشرات تدا على أ مشروث البريك قد فشل.
االتجـــا األميركـــي فـــي عهـــد يـــارا أوبامـــا،
والمؤشرات على أ ونالد ترامب فــي هــذا ال ــط ،ينظــر
الى الدي بو فها هي المهد الحقيقي للقمبية األميركيــة
األحا ية للعالم .ال يتم ذل م خفا السفى بل مـ خــفا
منظار االقتدا حيث تحتل الدي المركــز ال ــاني عالميــا
بترتيب االقتدا العالمي بعد الواليات المتحدل:
النــــاتج المحلــــي اسبمــــالي ســــب
الدولي)(2018
GDP
)(US$million

ــــندو الن ــــد
Rank

Country/Territory

84,740,322مليون دوسر ]World[20
20,494,050

United States

1

18,750,052

][n 1

—

13,407,398

][n 2

4,971,929

Japan

3

4,000,386

Germany

4

2,828,644

United Kingdom

5

2,775,252

France

6

2,716,746

India

7

2,072,201

Italy

8
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European Union

China

2

GDP
)(US$million

Rank

Country/Territory

1,868,184

Brazil

9

1,711,387

Canada

10

1,630,659

]Russia[n 3

11

1,619,424

Korea, South

12

1,425,865

Spain

13

1,418,275

Australia

14

1,223,359

Mexico

15

1,022,454

Indonesia

16

912,899

Netherlands

17

782,483

Saudi Arabia

18

766,428

Turkey

19

703,750

Switzerland

20

وم الواضح عيــر هــذا الجــدوا أ ثقــل االقتدــا
العالمي يتحوا فــي القــر الحــا ي والعشــري نحــو شــرق
آسيا ووسمها (الدي  -اليابــا  -كوريــا الجنوبيــة  -الهنــد)
بدالً م المحيط األطلســي بضــفتيل األميركيــة واألوروبيــة
وهذا تمور مفدلي على مستوى خمسة قرو م الــزم
هو الــذي حــد فــي الســنوات األخيــرل االنزيــاى األميركــي
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نحو الشرق األقدى وهو الذي يحد تقاربات واشنم مع
موسكو م امل أبعا ها عـ بكــي والتقاربــات األميركيــة
مع الهند واليابا م أمل تمويم الدي وفي هذا االتجــا
ت تي القواعد العسكرية األميركية في شــماا أســتراليا وفــي
فيتنــا  .الدولــة الكبــرى أو العظمــى ال تتحــد م ـ خــفا
السفى بما فيها السفى النووي بل م خفا االقتدا .
يؤكــد التمــور العــالمي فــي القــر الجديــد علــى أ
تركز االقتدــا العــالمي فــي أيــدي وا قليلــة وفــي أيــدي
أفرا قفئل هو ليل على حة نظريــة لينــي عــا 1916
حــوا اإلمبرياليــة .بالت كيــد هنــا حلقــات قويــة وحلقــات
ضعيفة م اإلمبريالية ولك مـ الواضــح أ تركــز القــول
مومو فــي واشــنم والــى حــد أقــل فــي بــف أخــرى مـ
العالم .الواليات المتحدل األميركية ليســت هــي فقــط القــوى
االقتدــا ية األكبــر فــي العــالم م ـ حيــث النــاتج المحلــي
اإلممالي عندما تشكل مايقارب ربع االقتدا العالمي بــل
الواقــع أكبــر مــ ذلــ عنــدما تشــكل مــداخيل الشــركات
األميركية فــي العــالم ثلــث االقتدــا األميركــي مـ حيــث
الحجم .أيضـا ً تســع مامعــات مـ أ ــل الجامعــات العشــر
األولى في العالم هي أميركية ونظا التعليم األميركــي مــا
قبــل الجــامعي هــو األفضــل فــي العــالم كمــا أ الواليــات
المتحــدل هــي ــاحبة ثفثــة أربــاث المنتومــات العلميــة
والتقنية في العــالم ،وهنــا ميــل عــالمي نحــو نمــط الحيــال
األميركية امتماعياً.
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إ الهيمنــة اإلمبرياليــة العالميــة للواليــات المتحــدل
األميركية هي التي تحــد الك يــر مـ التمــورات اإلقليميــة
وفــي أحيــا ك يــرل هــي التــي تحــد التمــورات الداخليــة
والمحلية في أك ر م بلد في العــالم .القمــب الواحــد للعــالم
يســتند الــى شــركات متعــد ل الجنســية وتــداخل اقتدــا ي
عــالمي .بالمقابــل إ نمــو االنعزاليــة فــي أميركــا وفرنســا
وألمانيا لي ناتجا ً ع فشــل العولمــة بــل عـ مشــاكل لهــا
عفقة أو هي ر و فعل على اإلرهاب والهجــرل ومشـ اكل
الوال ل الدعبة لفتحا األوروبي.
تجربة اليسار في أميركا الفتينية لم تنش سوى مـ
امل ف التبعية ع واشنم  ،وبعد عقدي م بداية تجربة
فنــزويف مــع شــافيز عــا  1998والبرازيــل  2003تظهــر
أنها كانت تجربة غير نامحة.
كمجمل عا  :ال يتجــل الوضــع الــدولي ،فــي المــدى
المنظور القريب والمتوسط  ،الى تعد األقماب.
هنا مفمــح علــى أ النمــو االقتدــا ي الدــيني،
بترمماتل المحتملــة عســكريا ً وسياســياة ،ســيتجل نحــو قلقلــة
الوضع العــالمي وربمــا ينــتج تــوترات وحــروب كمــا كــا
النمو االقتدــا ي األلمــاني بعــد وحــدل  1871مؤ يـا ً لنمــو
توسعية ألمانية عسكرية قا ت للحــربي العــالميتي األولــى
وال انية.
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االتحا األوروبــي بتركيبتــل الحاليــة ال يتجــل نحــو
تشكيل قمب موازي لألمريكــا بــل تــدا مؤشــرات ك يــرل
ب نل لم يتجاوز ور الر يف والملحم بواشنم .
روسيا فــي عهــد بــوتي واســتيقاظ ورهــا ال تتجــل
باقتدا ها الضعيف نحو استعا ل الدور العالمي الذي كــا
لموسكو في عهد ستالي وخروتشو وبريجنيف ،بل إلــى
أ وار الدولة الكبرى فــي منــاطم محــد ل مـ العــالم :مـ ف
سوريا ما بعد  30أيلوا  ،2015كما كــا ور فرنســا فــي
ليبيا  ،2011ولك تحت أشرا أميركي.
خال استنتابي  :نبتعد في هذ الرييــة للوضــع
الدولي ع االتجا الرغبوي ونتمس بالتحليــل الماركســي
للواقــع الملمــوس م ـ أمــل بنــاا رييــة سياســية وبرنــامج
سياسي.
مازالــــت القمبيــــة األميركيــــة الواحــــدل للعــــالم
قائمة،ولك هنا تحديات لها ذات طــابع اقتدــا ي وتقنــي
تقدمها الدــي ،وهنا تحــديات سياســية وعســكرية تقــدمها
روســيا،وقد كانــت تجربــة (مجموعــة وا البــريك ) عــا
 2009بم ابــة محاولــة م ـ أمــل انشــاا تحــالف ــيني-
روسي مع وا أخرى،ولكنها فشلت في المآا األخير.
هنا أزمة فــي وضــعية القمــب األميركــي الواحــد
للعــالم بــي اتجــا تــدخلي عســكري (البنتــاغو وبقايــا
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المحافظي الجد )واتجا التدخلي عسكريا ً يرى االقتدــار
على است دا االقتدا كسفى مـ أمــل تحقيــم األهــدا
األميركية في التعامل مع الــدوا األخرى(ترامب).مازالــت
هنــــا أهميــــة للشــــرق األوســــط فــــي االســــتراتيجية
األميركيــة،ب ف رأي أوباما،ومايحدــل اآل م ـ إ ارل
ترامب تجا ايرا يؤكد ذل .
نح نرى أ االمبرياليــة األمريكيــة بهيمنتهــا علــى
العالم تمرى ضــرورل ومــو برنــامج وطنــي فــي كــل بلــد
لمقاومــة الهيمنــة االمبرياليــة ومكافحــة التبعيــة المحليــة
والبحث ع االستقفا وف التبعية لي فقط في االقتدــا
بل في السياسة وال قافة ،وهذ مهمة اليساريي الماركسيي
في كل بلد مع البحث ع تحالفات محلية وإقليمية وعالميــة
م أمل المساعدل على تحقيم ذل .
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الوضع اإلقليمي والعربي

ما إ انتهــت الحــرب العالميــة األولــى حتــى كانــت
تقريبــا ً كــل الــدوا العربيــة واإلقليميــة ت ضــع النتــداب
وو ـــاية وهيمنـــة الـــدوا الرأســـمالية االمبرياليـــة م ـــل
بريمانية وفرنسا ومع انتهاا الحرب العالمية ال انيــة بــدأت
الدوا العربية واإلقليمية تحدل على مــا ســمي باســتقفلها
السياسي وال روج م تحت الهيمنة البريمانية والفرنســية
حيــث كانــت ســمول لنــد وبــاري قــد بــدأت بــاألفوا مــع
منتدف خمسينيات القر العشــري وليبــدأ عنــدها التــدخل
األميركــي فــي المنمقــة لمــلا فــرا القـ وى االســتعمارية
التقليدية في المنمقة مــع مبــدأ أيزنهــاور الــذي طــرى مـ
أمل ذل بعد أشــهر قليلــة مـ حــرب الســوي عــا 1956
ولموامهة السوفييت في المنمقــة التــي كــانوا خلوهــا مـ
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خفا عم موسكو للرئي مماا عبــد النا ــر مـ خــفا
فقات السفى التي بدأت عا 1955ثم باتفاقية بنــاا الســد
العالي وم خفا فقات السفى والدعم السياسي للسلمة
السورية وخا ة في فترل مابعد23شباط.1966
كا الدخوا األميركــي للمنمقــة قــد بــدأت خمواتــل
قبل طرى (مبدأ أيزنهــاور) عــا 1957لماشــكل اللقــاا بــي
الرئي األميركي فرانكلي روزفلت مع المل عبد العزيز
آا سعو عا 1945بداية عفقــات معلــت الريــاً وكــيفً
أساســيا ً للقــول األميركيــة فــي المنمقــة ثــم كــا االنقــفب
األميركــي علــى رئــي الــوزراا اإليرانــي محمــد مدــدق
عــا 1953وارمــاث شــا إيـــرا بدايــة عمليــة ال ففـــة
األميركية للبريمانيي في منمقة الشرق األوسط.
اســـت دمت مناخـــات الحـــرب البـــار ل مـ ـ قبـــل
األمريكا لتحجيم النفوذ السوفياتي في المنمقة ومـ أمــل
فرً النفوذ األميركي عل الشرق األوسط وهو ما نجحت
فيـــل واشـــنم عبـــر إبعـــا القـــاهرل عـ ـ موســـكو منـــذ
عـــــا 1974ثـــــم فـــــي عقـــــد اتفاقيـــــة كامـــــب افيـــــد
عــا 1978المدــرية مــع إســرائيل إلخــراج مدــر مــ
الدراث العربي اإلسرائيلي م أمل االستفرا األميركي-
اإلسرائيلي بباقي العرب بعد تحييد (الــرأس المدــري) ثــم
بتحمـــيم العـــراق فـــي حـــرب1991تمهيـــدا ً الحتفلـــل
عا 2003م "أمل إعــا ل ــياغة المنمقــة "وفــم تعبيــر
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وزير ال ارمية األميركي كول باوا قبل أســابيع مـ بــدا
الغزو األميركي للعراق.
قا فرا القــول عنــد العــرب إلــى ــعو قـ ول وا
الجوار اإلقليمي في إيرا وتركيا وأثيوبيــا ،وبــدأ ذلـ مــع
ضــعف الــدور المدــري فــي عهــد الســا ات بالقيــاس الــى
الدور المدري اإلقليمي في عهد عبد النا ر ،وقد انتهــى
الدور اإلقليمــي العراقــي وقــول العــراق مــع حــرب 1991
وأيضا انتهى الدور اإلقليمي الســوري مــع نشــوب األزمــة
السورية عا .2011
الســعو ية التــي بــرز ورهــا اإلقليمــي أيض ـا ً مــع
الفــورل النفميــة بعــد حــرب  1973وبــدأ ورهــا اإلقليمــي
بالتفشي في مرحلة ما بعد  2015وقد برز ذلـ بوضــوى
في ملفات العراق وســوريا ولبنــا بــالتوازي مــع غو ــها
في أوحاا اليم ولو أ هنا عــو ل عنــد األميركــا نحــو
إعــا ل تعــويم الــدور الســعو ي ضــد إيــرا بــداا ً م ـ قمــة
الريــاً فــي أيــار2017التــي ترافقــت مــع تــوترات غيــر
مسبوقة في العفقات األميركية – التركية.
لــم يقتدــر ذل ـ علــى ــعو أ وار وا الجــوار
العربي في اإلقليم بل يمتد ذل الى لعبها بالدواخل العربيــة
المحلية ،كما أ ولة م ل إيرا قد أ بح لهــا تـ ثير كبيــر
في الدراث العربي اإلسرائيلي عبــر نفوذهــا علــى حــزب
هللا وحركتــي حمــاس والجهــا  .وكــا لعــب وا الجــوار
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اإلقليمي بالدواخل العربية ،م خفا الموائف الشيعية في
العراق ولبنا والبحري والحوثيي في اليم ولعب تركيــا
على األحزاب اإلسفمية والحركــات المســلحة فــي ســوريا
وأيضا ً ت ثير إثيوبيا على الجبهة الشــعبية لتحريــر الســو ا
بقيا ل مو غارانغ ثم سيلفا كيــر ،مؤشــرا علــى امتــدا ات
لتل الــدوا للعــب فــي الحركــات المحليــة بالــدوا العربيــة
لي فقط لممارسة النفوذ وإنما حتى إليدــاا قــوى مواليــة
لتل الدوا الى سدل السلمة المحلية م ل حزب الدعول فــي
العراق أو إنشاا ميليشيات عسكرية تلعب ورا كبيــرا فــي
لعبة الســلمة المحليــة م ــل الحشــد الشــعبي فــي العــراق أو
الحوثيي في اليم أو لتغيير ال ــرائط م لمــا قــا ت حركــة
مو غارانغ في منوب السو ا الى انفداا الجنوب عا
 .2011يشير ذل أيضا ً الى مــدى تفكـ واضــمراب بنيــة
الدوا العربية التي تمت وراثتهــا مـ االســتعمار التقليــدي
في ال مسينات والستينات للقر العشري .
يعمي م ــاا العــراق عــا  2003ومــا بعــد ــورل
تظهيرية ع ذل  :حيث لم ي تلــف العراقيــو فقــط ضــم
ا مفافي المعارضة والمواالل على الحــاكم المحلــي الــذي
اسمل دا حسي وإنمــا اختلفــوا أيضــا بــي مؤيــد للغــزو
األمريكي ومعارً لل وهذا ما شــمل الحقــا الموقــف عنــد
العراقيي م سلمة االحتفا بقيا ل الحاكم األمريكــي بــوا
بريمر.

28

فــي ســوريا أيضــا يشــتر الجميــع فــي المــواالل
والمعارضة ( ماعدا قلة قليلة نح منها) فــي االتجــا نحــو
نزعة االستعانة بال ارج :المواالل نحو االستعانة بــالمحور
الروســي -اإليرانــي وأغلــب المعارضــو نحــو االســتعانة
بالمحور األمريكي-التركي -ال ليجــي بحيــث كانــت (كــل"
أو معظمها" البقرات سو اا فــي الليــل) كمــا يقــوا هيغــل.
بت ثير كل ذل خل العــراق تحــت الو ــاية ال ارميــة ثــم
لحقتل سورية ويبدو أ الوضع فــي الــيم لــي بعيــدا عـ
ذل .
مـ هــذا المنملــم يفحــش أ المشــاريع التــي تقــد
للمنمقــة كلهــا علــى طــراز نظــا المحا دــة الــذي هــو
مومــو بلبنــا منــذ مي ــاق  1943ومي ــاق المــائف عــا
 1989حيــث م ـ الواضــح أ هــذا النظــا يتــيح لل ــارج
مجاال أكبر للسيمرل على الداخل العربــي أو للتفعــب فــي
هذا الداخل وذل م قبل وا في واشنم ولند وباري
وموسكو تقو على يمقراطية المواط ولــي يمقراطيــة
المكونات كما يرا فرضها م قبلها على المنمقة العربية.
يؤكــد ذلــ علــى أ العــرب ومــنهم ســورية لــم
يتجاوزوا مهمات المرحلة الوطنية مـ حيــث أ التنــاقر
الرئيسي أما القوى السياسية في العــراق وســورية ولبنــا
والــيم هــو نضــاا م ـ أمــل رفــع و ــاية ال ــارج ع ـ
الداخل واالستقفا بعيدا ع حكم السفارات في تل الــدوا
وإ المهمــات األخــرى ،م ــل الديمقراطيــة واالقتدــا ية
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االمتماعيــة والتحدي يــة ،يجــب أ تكــو بــالترا مــع
المهمة الوطنية تل ولي بالتعاك معها ،كما أ مهمــات
التحــالف السياســي بــي القــوى السياســية العربيــة المحليــة
يجــب أ تكــو مبنيــة أوال علــى الموقــف تجــا األو ــياا
ال ارميي على الدواخل العربية.

30

الوضع السوري

كا انفجار األزمة السورية بدأ ً مـ رعــا 18اْذار
 2011تعبيــرا ً ع ـ انفجــار البنيــة السياســية-االقتدــا ية-
االمتماعية-ال قافية لسوريا ما بعد  8آذار  :1963ســاهمت
"رياى الربيع العربي" في إشعاا عو ال قاب الذي حدــل
في حــورا فــي يــو الجمعــة ذا وقــد كــا هنــا حمــب
سوري مــا ك يــر مــاهزا ً لفشــتعاا .لــم يكـ هنــا مـ
مؤامرل خارمية بل بنية اخلية انفجرت ذاتيا ً وعمليـا ً كــا
مستغلوا األزمة السورية كلهــم مـ المتقــاربي مــع النظــا
الســوري فــي فتــرل  :2010-2004تركيــا  ،2004قمــر
 ،2006فرنســــا  ،2007الســــعو ية  ،2009الواليــــات
المتحدل .2009
م الضروري هنا البحث ع البذور األولــى لهــذ
األزمة :هــل كا ـن ت فــي 17نيســا  1946أ فــي 22شــباط
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[1958الوحــدل الســورية المدــريةي أ فــي  8آذار 1963
عندما بدأت سيمرل حزب البعث على الســلمة فــي ســوريا
أ في 16تشري ثاني1970؟
نح نقــوا بمدــملح األزمــة الســورية مـ خــفا
واقع سوري حدل منذ يو 18آذار 2011أنتج استعدــااا ً
توازنيا ً لم تستميع فيل السلمة التغلب على المعارضة ،وال
المعارضة التغلب على السلمة ،ولم يستميعا إنتاج تســوية
ثنائية بينهما ،وهذا ما ولد أزمة ســورية عامــة هــي األكبــر
منذ يو الجفا الفرنسي عا  ،1946وقــد اســتغل ال ــارج
اإلقليمي هذ األزمة السورية ،ثم ال ارج الدولي منــذ عــا
 ، 2012لكي تتحــوا األزمــة الســورية الــى أزمــة وليــة-
إقليمية -محلية.
نح ال نقوا أنل كانت هنــا ثــورل بــل كــا هنــا
حراكا ً امتماعيـا ً معارضـا ً واســعاً ،ولكنــل لــم يم ــل أغلبيــة
مجتمعية ،وإذا أر نــا الدقــة فقــد كا ـن ت هنــا ثــف أثــف
متســاوية فــي المــواالل والمعارضــة والتــر وهــذا وضــع
مســتمر حتــى بعــد مايقــارب تســع ســنوات مــ األزمــة
السورية ،وبالت كيد هذا التواز الذي أنتج ذل االستعداا
هو الذي منع أ يحدل في مشم عــا  2011مــا حدــل
في القاهرل مع حسني مبار في يو  11فبرايــر مـ ذلـ
العا  ،ثم منع التواز اإلقليمي والدولي ذل فيما بعد.
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م ـ هــذا المنملــم مــا كــا ممكن ـا ً ســقوط النظــا
السوري ال عبر آليات اخلية وال إقليمية وال ولية.
وم هذا المنملم ي تي منمم التسوية الــذي ننــا ي
بــل والــذي يجــب أ يكــو بحكــم طبيعــة األزمــة الســورية
المركبة في طوابــم ثــف  :وليــة وإقليميــة ومحليــة ،لكــي
تكو التسوية ذات طابع ولي  -إقليمي  -محلــي ،وإال لـ
يكتب لها االستمرار ،والمؤشرات كلها تــدا علــى أ بيــا
منيف  1لعا  2012والقــرار الــدولي  2254لعــا 2015
سيكونا عما هذ التسوية.
م الواضح عبر مسار األزمــة الســورية ومآالتهــا
أنل قد أ بح هنا هيمنة لل ــارج الــدولي واإلقليمــي علــى
الداخل السوري وتحكما ً بمسارات األزمــة ومفــاتيح الحــل،
وأ هنا هيمنة لل ارج على الــداخل الســوري ،وأ هــذا
ســيحد الك يــر مــ مســارات األزمــة الســورية مســتقبفً
ومسار التسوية السورية والوضع السوري ما بعد التسوية.
هذا يعنــي أ التوازنــات المحليــة ليســت هــي المقــررل فــي
التسوية السورية وهنــا مؤشــرات مـ أك ــر مـ ثمــاني
سنوات م األزمــة علــى أ العامــل الــدولي ،أي واشــنم
وموسكو ،هو األقوى في تقرير مسارات األزمــة الســورية
م العامل اإلقليمي الذي كانت أنقــرل والريــاً وطهــرا
وإلى حد" ما" الدوحة هي عنا ر الفعل فيل.
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ثبت في هذا الدد أ عنا ر التوافــم األمريكــي
الروســي لـ م تك ـ متــوافرل فــي منيــف  4وأيضــا لــم تك ـ
متوفرل في منيف  3وأيضا في منيف .2في منيــف 3كــا
اإلقليمي قا را ً على العرقلة ولكنل ال يمل م و الــدولي
القدرل علــى تنجــيح المفاوضــات ولكنــل يســتميع عرقلتهــا.
لهذا كا منيف 4م ل منيــف 3مـ حيــث مــآالت الفشــل،
وخا ــة مــ خــفا تــداخل الموضــوث األوكرانــي مــع
الموضوث السوري فــي الدــفقة األمريكيــة الروســية التــي
يبدو أ عنا رها لم تكتمل بعد .على األرمــح أ األزمــة
السورية ستموا ول يكــو هنــا حــل قريــب فــي المــدى
المنظور.
أظهــرت األزمــة الســورية ظــواهر عديــدل :بنيــة
ســورية متماســكة امتماعي ـا ً أك ــر م ـ وا مــوار مــرت
بانفجــــــــارات عديــــــــدل ســــــــابقة :لبنــــــــا -1975
،1990عــراق،2019-2003تركيــة،2019-1984حيــث
وقعت هذ الدوا في تفتت امتماعي طائفي(لبنا )وطــائفي
– اثني(العـــراق بـــي الســـنة والشـــيعة وبـــي العـــرب
واألكرا )واثني(تركيــة بــي التــر واألكــرا منــذ تمــر
حزب العماا الكر ستاني المسلح بيــو 15آب،)1984فيمــا
سوريا لــم تظهــر انقســاما ً امتماعيـا ً علــى أك ــر مـ ت ــو
:مواالل – معارضــة – تــر  ،وكانــت هــذ الت ــو ال فثــة
عــابرل للموائــف واأل يــا وإ كــا غالبيــة كاســحة م ـ
الموائف اإلسفمية غيــر الســنية مــع الســلمة وكــذل عنــد
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المسيحيي  ،فيما يفحش أ هنا انقساما ً واضحا ً منذ بدايــة
األزمة وعلى أس اقتدا ية -امتماعية -ثقافية -سياســية،
بي السنة العرب السوريي يجعلهــم يدــمفو فــي مواقــع
م تلفة في (المواالل)و(المعارضة)و(التر ).
كــا األكــرا الســوريي فــي موقــع وســمي بــي
المواالل والمعارضة بكل أحزابهم وفي الجسم االمتماعي،
وكــانوا أقــرب إلــى اســتغفا ضــعف الســلمة فــي الشــماا
الشــرقي وفــي الشــماا مــ أمــل تنفيــذ مشــاريع خا ــة
مغرافيــــة – سياســــية أخــــذت شــــكل (اإل ارل الذاتيــــة)
عا 2014و(الفيدرالية)عا .2016كا انقسا السنة العرب
السوريي على أس اقتدا ية -امتماعية -ثقافيــة-سياســية
وانقسامهم في الت و ال فثــة وبينهــا :مــواالل -معارضــة -
تر ،وعــد تدــرفهم كمائفــة وهــو مــا تكــرر أيض ـا ً فــي
أحدا ،1982-1979هــو الــذي منــع انجــرار ســوريا إلــى
الحرب األهلية وإلى اقتدار الدراث السوري فــي حــدو
سلمة -معارضــة ،وإلــى عــد انتدــار المعارضــة ،وإلــى
عــد ســقوط الســلمة ،حيــث بالت كيــد كــا (تجــار مشــم
وحلــب)أقوى وأهــم للســلمة كســند ومعــي مــ (الفرقــة
الرابعة)في أزمة و راث.2019-2011
السلمة السورية تستند إلى تحــالف ثفثــي نشـ منــذ
يــو 16تشــري ثــاني 1970وحتــى اآل بــي المؤسســة
العســـكرية والفئـــات البورموازيـــة ومؤسســـة االســـف
الرسمي.الرأسمالية السورية تعــزز نموهــا وأخــذت شــكلها
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الحـــالي عبـــر أربعـــة مراحـــل بـــدأت كـــل منهـــا فـــي
1974و1991و2004و.2011مازاا هــذا التحــالف قائمـا ً
وهو يشكل قاعدل اقتدا ية -امتماعية-ثقافية للنظا الحالي
ســاهمت فــي حمايتــل مــ الســقوط فــي أزمتــي-1979
1982و( .2019-2011السلمة) ــنعت (ال رول)وكانــت
هــي الــرحم الــذي ولــدت منــل األخيرل.هنــا اتجــا مــ
(رأســــــمالية الدولــــــ ة) نحو(اقتدــــــا الســــــوق)بدأ
عــا 1991ولكــ تحــت رعايــة ســلمة غيــر يمقراطيــة
ومستبدل.
هنا ظاهرل بانت فــي2019-2011وهــي ضــعف
المعارضة السورية لي فقــط فــي التنظــيم وإنمــا فــي عــد
قدرتها على القبر علــى الوقــائع السياســية وتحويلهــا إلــى
ريية وبرنامج سياسيي  ،لتظهــر المعارضــة بحالــة أقــرب
إلى حالة (الفوات السياسي) تجــا الوقــائع وهــو مــا يلمـ
ك يــــــرا ً فــــــي مســــــار(المجل الــــــوطني)و(االئتف
الوطني)،وهما خفا ثماني سنوات لم تدب كراتهمــا أبــدا ً
لــي فقــط شــبا المرمــى بــل حتــى لــم تفم ـ أخشــاب
المرمى ال ف  ،إذا لم نقل ب نها كانــت تدــيب المــدرمات
أو تتجل إلى خــارج نمـ اق الملعــب .كانــت (هيئــة التنســيم
الوطنية) است نا ًا ضــم ذلـ  .كانــت المعارضــة الســورية
م االً على عد قــدرل معارضــة منظمــة فــي أحــزاب ،ولــو
خارمة بحالة مرى عميــم بســبب القمــع والســجو  ،علــى
القبر على قيــا ل حــرا عفــوي ممــاهيري قــوي وتقــديم
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برنامج لل ،وهو ما ي الف حالة مماثلــة رأيناهــا فــي ثــورل
شباط1917الروسية التي قا ت إلى إســقاط حكــم القيدــر.
أظهر األفرا السوريو خــفا األزمــة مــدى اســتقماباتهم
في مواقع مواالل  -معارضة  -تــر وعــد ومــو مســور
بي هــذ المواقــع الـ ف وكــا الحــوار بيــنهم أقــرب إلــى
حـــوار المرشـــا ولكـــل واحـــد مـــنهم لـــل "أبمالـــل" و
"شــياطينل" وقناتــل التلفزيونيــة أو قنواتــل التــي ال يشــاهد
غيرها ويمــارس عبرهــا نزعــة تدــديقية امت اليــة لكــل مــا
يقـــد لـــل .لـــم يكـ ـ عنـــد الســـوريي فـــي أزمـــة-2011
2019مرونة الشامي وقدرتل على تدوير الزوايا والتقريب
بــي اآلراا المتضــا ل ،وهــي أمــور كانــت معتــا ل عنــد
السوريي بشكل عــا امتماعيـا ً بالقيــاس للعــراقيي وتعــو
للتجــارل فــي مــذورها ،وكانــت تلم ـ أيضــا ً فــي الحيــال
السياسية السورية ب فترل 1958-1946فيما كشفت أزمــة
2019-2011غيابها عند السوريي ضم المجتمــع وعنــد
السياسيي  .أظهرت ســوريا مابعــد18آذار2011مــدى قــول
(نزعة االستعانة بال ارج م أمــل حســم ــراث اخلــي)
لي فقط عند الك ير م المعارضي وقاعدتهم االمتماعيــة
منذ خريف ،2011وهو ما يعو إلى الفشل فــي تكــرار مــا
حدل ضد حسني مبار عندما تــم إســقاطل بقــول الشــارث
المدري الداخلية وحيا الجيش ،وإنما ومــدت أيضـا ً هــذ
النزعــة عنــد المــوالي الــذي لــم يــتملكهم الوســواس م ـ
االستعانة بإيرا وحزب هللا والمليشيات الشيعية العراقيــة-
37

األفغانية ثم القوات الروسية مـ أمــل مجابهــة المعارضــة
الســورية المســلحة .يظهــر ذلــ مــدى تهزهــز الرابمــة
الوطنية الداخلية السورية حتى يتم االستعانة بال ارج عنــد
طرفي راث اخلي م أمل حسم هــذا الدــراث لدــالح
أحدهما ،كما يظهر ضعف منمم التسوية عندهما ،وهو ما
ظهر فعـفً خــفا الســنوات الســابقة عنــدما أتــت قــول فــع
التسوية السورية م قبل ال ارج الــدولي منــذ بيــا منيــف
في30حزيرا ،2012وإ كا هنا م الضروري تســجيل
أ أوا مــ طــرى التســوية كــا مــؤتمر حلبــو الــذي
عقدتل(هيئة التنسيم الوطنيــة)يو 17أيلــوا2011فــي حالــة
عانـــت بســـببها الهيئـــة الك يـــر مــ الهجمـــات السياســـية
واالستنكارات واالتهامــات مـ معارضــي ك يــري كــانوا
يريــــــــدو إســــــــقاط النظــــــــا بوســــــــيلتي(العنف
المعارً)و(االســـتعانة بال ـــارج) ،وكانـــا م ـــل التـــوأ
المولو ا بوقت واحد في خريف.2011أظهر الك يــر مـ
الســوريي  ،فــي المــواالل والمعارضــة ،ميــوالً قويــة نحــو
العنف والمجازر م خفا يدهم ولسانهم وقلبهم ،ولتبرير
ذل م خفا أ لجة سياسية عقائدية ولم يك هذا مقتدــرا ً
على اإلسفميي بــل شــمل علمــانيي فــي المعارضــة وفــي
المواالل ،وقد كا هذا النزوث الجديد عند السوريي مفامئا ً
حيث كانــت الدــورل النمميــة عـ الســوري م تلفــة عـ
ــورتي العراقــي والجزائــري .أظهــرت ســوريا-2011
2013أنها أرضا ً رخول ،م ل اليم والدوماا والجزائــر،
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يمكــ لتنظيمــات م ــل (الندــرل-الفــرث الشــامي لتنظــيم
القاعدل) و ( اعش) م خفلها أ تفقي بيئة خدبة للنمــو
والتمـــد واالنتشـــار ،ولـــم يكـــ هـــذا بســـبب (الـــن
الــديني)،حيث كانــت (الموحسـ )في محافظــة يــر الــزور
و(ســـلقي )في محافظـــة إ لـــب تســـميا فـــي الســـبعينيات
ب(موســكو الدغرى)بســبب انتشــار الشــيوعيي القــوي
فيهما ،فيما القت (الندرل) و( اعش)انتشــارا ً قويـا ً فيهمــا،
وهــو مــا يجــب اســت دا التحليــل الماركســي حيــث تعــزى
وتـــربط االتجاهـــات األيديولوميـــة السياســـية وتحوالتهـــا
وتبدالتها بعوامل اقتدا ية -امتماعيــة ولــي ب(ال قافــة)،
وهو ما يمك تمبيقل على حزب البعــث حيــث كــا أغلــب
نوابــل فــي عــا 1954قــد أتــوا للمجلـ النيــابي مـ خــفا
أ وات محافظتي حمال وحلب التــي كانــت تضــم األخيــرل
بضــمنها محافظــة إ لــب بال مســينيات ،فيمــا كانــت هــذ
المحافظـــات الـ ـ ف فـــي أحـــدا 1982-1979القاعـــدل
االمتماعية األساسية لـ(اإلخوا المسلمو )في معارضتهم
المسلحة ضد سلمة حزب البعث.
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الحزب الشيوعي السوري (1924
– )2019
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عبـــــرت وال ل الحـــــزب الشـــــيوعي الســـــوري
يــو 28تشــري أوا 1924عــ اتجــا كــام فــي البنيــة
االمتماعيــــة الســــورية – اللبنانيــــة (انفدــــل الحزبــــا
عا  )1964وإ كانت عمليــة التحــرير علــى الــوال ل قــد
ساهم فيها نشوب ثورل أكتوبر الروســية عــا  ،1917وهــو
ما ينمبم على الحركة الشيوعية العربية وخا ة أحزابهــا
القوية في العراق وسوريا والسو ا  .م و هذا ما كــا
للحركة الشيوعية السورية أ تستمر قوية رغــم انشــقاقات
ما بعد 3نيسا 1972التي أفرزت أحــزاب شــيوعية عديــدل
م رحم حزب.1924
عانى الحزب الشيوعي السوري خفا مســار مـ
أربعة أمراً-1:التبعيــة للســوفيات-2،عــد إ را أهميــة
القضية القومية العربية-3،عــد التفاعــل كاتجــا ماركســي
مع البيئة المحلية ب دائدــها االقتدــا ية  -االمتماعيــة -
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ال قافية ،كما فعل ليني وغرامشي وماوتسي تونغ وهوشــي
مينل-4،عد إ را أهمية المس لة الزراعية .كانــت التبعيــة
للسوفيات هي السبب في األمراً ال فثــة األخــرى بينمــا
ــعد حــزب البعــث ونمــا امتماعي ـا ً بســبب تلمســل لهــذ
القضــايا ال ـ ف  :القوميــة العربيــة -ال دــائ المحليــة-
المســ لة الزراعيــة .كــا المفحــش فــي التــاري العربــي
الحــديث ب ـ الحركــات السياســية التــي تفاعلــت مــع هــذ
القضــــــايا الــــ ـ ف (البعــــــث وعبــــــد النا ــــــر) أو
إحداها(اإلســفميو )هي التــي كانــت األقــوى فــي التربــة
العربية بينما االتجاهات السياسية التي لم تفعــل ذلـ  ،م ــل
الليبرالية والماركسية والقوميــة العربيــة بمبعتهــا العلمانيــة
عند ساطع الحدــري وقســمنمي زريــم ،كانــت أضــعف
ت ثيرا ً وفعالية في المجتمعات العربية.
عــــاح الحــــزب الشــــيوعي الســــوري فتــــرات
نمـــو،1972-1968،1958-1957،1947-1945:حيـــث
كانت الفترتي األوليتي بفعل العامل السوفياتي :االنتدــار
علــى النازيــة وتحــوا موســكو إلــى أحــد قمبــي العــالم ثــم
مســــاعدل الســــوفيات للعــــرب فــــي حــــرب الســــوي
عا ،1956بينما كا النمو بالفترل ال ال ة بفعل عامل محلي
عندما قا ت هزيمة حرب1967إلى نمو للتيــار الماركسـ ي
ولفبتعـــا عـــ القوميـــة العروبيـــة بمبعتيهـــا البع يـــة
والنا رية وليتوقف التيار الماركسي ع النمــو بالندــف
ال اني م السبعينيات ةمفسحا ً المريم لنمو التيار اإلسفمي
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بمبعتيـــل :األ ـــولية اإلخوانيـــة(حتى )1982والســـلفية
الدعوية بال مانينيات ثم السلفية الجها ية التي نمت بقول في
فترل ما بعــد احــتفا العــراق عــا 2003وحظيــت بتشــجيع
السلمة حتى عا 2007ثم خلت بموامهة مسلحة معها في
فترل األزمة السورية ما بعد يو 18آذار.2011
كا الحزب الشيوعي يدــاب بترامعــات تنظيميــة
نتيجة مواقف سياسية كانــت تـ تي بحكــم التبعيــة لموســكو:
ت ييد لقرار تقسيم فلســمي عــا 1947الدــا ر عـ األمــم
المتحدل بموافقــة أميركيــة -ســوفياتية .وقوفــل ضــد الوحــدل
ــدا
السورية  -المدرية عا 1958وماقا إليل ذل مـ
مــع عبــد النا ــر ،وخا ــة بعــد بــدا خــف الشــيوعيي
والعروبيي في العــراق عقــب ثــورل14تمــوز1958وابعــا
الشيوعيي المتحالفي مع عبد الكريم قاسم وبت ييد سوفياتي
للعــروبيي المــدعومي مــ عبــد النا ــر عــ الســلمة،
وخا ة بعــد أ طــرى خالــد بكــداح (البنــو )13كشــروط
لقبوا الشيوعيي بالوحدل مستقويا ً بقول الشــيوعيي الناميــة
في بغدا  ،ومــا قــا إليــل هــذا المــرى مـ حملــة اعتقــاالت
الشــــيوعيي الســــوريي والمدــــريي منــــذ ليلــــة رأس
ســـنة.1959ت ييـــد لحركـــة16تشـــري ثـــاني1970رغـــم
االنقســا الــذي ظهــر بقــول فــي امتمــاث اللجنــة المركزيــة
للحزب بيومي17و18تشري ثــاني قبــل أ يتــدخل الســفير
الســوفياتي بدمشــم م ـ أمــل حســم مس ـ لة ت ييــد الحركــة
واالشترا بالوزارل وهو ما تم ب غلبية وت واحد8:مـ
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15م مجموث أعضاا اللجنة المركزية .تكرر هذا المشهد
فــي الموقــف مـ الــدخوا فــي (الجبهــة الوطنيــة التقدميــة)
يو 7آذار1972وهو ما كا سببا ً مباشرا ً النشــقاق الحــزب
الشـــــــيوعي الســـــــوري بعـــــــد أربعـــــــة أســـــــابيع
يــو 3نيســا 1972عنــدما كــا موضــوث (الموقــف مــ
السلمة) أحد العوامل الكبرى في انشقاق الحزب.
كــا هنــا أيض ـا ً عوامـ ل نمــو ســاهمت فــي قــول
الشــيوعيي الســوريي  :قضــايا عماليــة -اتجــا كبيــر عنــد
الم قفي والمتعلمي نحو الماركسية -اتجاهــات كبيــرل عنــد
أقليات قومية وخا ة األكرا  ،قبــل نمــو أحــزابهم القوميــة
منذ ال مانينيات على حساب الشــيوعيي  ،نحــو تبنــي الفكــر
الماركســـــي الشـــــيوعي .قبـــــل8آذار1963وبالـــــذات
قبل22شباط1958كا الشيوعيو هم األبرز قــول وتـ ثيرا ً
في الحركة النقابية العمالية السورية .كا هنا الك ير مـ
الكتاب واأل باا والفنانو وم رموا السينما والمسرى مـ
الشـــيوعيي  ،وعنـــدما افتـــتح (المعهـــد العـــالي للفنـــو
المســـرحية) عـــا 1978بجامعـــة مشـــم كانـــت الغالبيـــة
العظمى م المدرسي شيوعيي .
بسبب هذا المسار انفجرت أزمة الحــزب الشــيوعي
السوري عا 1969في المؤتمر ال الث للحزب :كــا هنــا
ثفثــــة عنــــاوي لألزمــــة :مرامعــــة الموقــــف مــــ
(العروبة)و(قضــية فلســمي ) إنهاا هيمنــة األمــي العــا
للحــزب خالــد بكــداح المــرتبط بموســكو علــى الحــزب
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ضرورل ومو برنامج سياسي للحزب وهو ما كا مفتقــدا ً
منذ المــؤتمر ال ــاني عــا .1944نجــح المــؤتمر ال الــث فــي
تســـكي األزمـــة عبـــر قبـــوا بكـــداح بم سســـة الحـــزب
ومؤسســـاتل القيا يـــة المركزيـــة والمنمقيـــة مـ ـ خـــفا
االنت ــاب ولكــ عنــدما تمــت كتابة(مشــروث البرنــامج
السياســـي)وتدخل الســـوفيات مـــ خـــفا (المفحظـــات
الســــوفياتية علــــى مشــــروث البرنــــامج السياســــي)في
أيار1971فإ أزمة الحزب قد انتقلت إلى (ال ف )ثم إلى
(انشقاق3نيسا .)1972
كانت قضايا ال ف عديدل وموهرية :الموقف م
السلمة والمرحلة -العروبــة -فلســمي  -ضــرورل اســتقفا
الحزب عـ التبعيــة فكريــا وسياســيا ً وتنظيميـا ً للســوفيات.
كا بيا 3نيسا  ،1972وهــو بتوقيــع ســبعة مـ أعضــاا
المركزيــة ال مســة عشــر واثنــي م ـ ســبعة فــي المكتــب
السياسي هما خالد بكداح ويوسف فيدــل ،قــد مــاا بت ييــد
مــ موســكو والســلمة الســورية .أخــذ (منــاى المكتــب
السياســي) أك ــر قلــيفً مــ %60مــ مســم المنظمــات
الحزبية .في المؤتمر الرابع بكانو أوا1973تمــت بلــورل
الحزب الشيوعي السوري(المكتب السياســي) مـ الناحيــة
التنظيمية وفي المؤتمر ال ام (كانو أوا )1978مــرى
تبنـــــي (موضـــــوعات)مرى فيهـــــا ألوا مـــــرل منـــــذ
8آذار1963مــــــــ حــــــــزب يســــــــاري ســــــــوري
تبني(الديموقراطية)بعيــــدا ً عــ ـ مفــــاهيم (الديمقراطيــــة
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الشعبية) و(الديمقراطية ال ورية) مع بلورل (برنامج تغييــر
وطني يمقراطي) كا هو عمليا ً برنامج (التجمع الــوطني
الديمقراطي) /كانو أوا/1979و(هيئة التنســيم الوطنيــة)
/حزيرا ./2011
فــي أحــدا مابعــد16حزيــرا 1979مــع مجــزرل
مدرسة المدفعية بحلب التي ارتكبها(تنظيم المليعة المقاتلــة
دامات مســلحة ،أخــذ
لإلخوا المسلمي ) ،وما تبعها م
الحــزب الشــيوعي(المكتب السياســي)موقفا ً ســكوتيا ً عــ
ممارســات (اإلخــوا المســلمو ) العةنفيــة ،مركــزا ً علــى
"التناقر الرئيســي " الــذي اعتبــر مــع (الســلمة)،طارحا ً
برنامج التغيير الوطني الديمقراطي(:إنهاا حالة المــوار
واألحكــا العرفيــة -إنهــاا احتكــار حــزب البعــث للســلمة-
السماى بحريــة تشــكيل األحــزاب والجمعيــات – انت ابــات
يمقراطية إلعا ل تشكيل السلمة...إل ) الذي هو متنــاقر
مـــع الســـلمة ومتفـــارق مـــع مـــا يمرحـــل (اإلخـــوا
المسلمو )،هذا البرنامج الذي أ بح مــع وال ل(التجمــع)ثم
بيانل المنشور والمــوزث بك افــة يــو 18آذار1980برنامجـا ً
ل مســـة أحـــزاب متجمعـــة فـــي هـــذا التجمـــع :الحـــزب
الشيوعي(المكتب السياسي) -حزب االتحــا االشــتراكي –
تنظــــيم23شــــباط -حركــــة االشــــتراكيي العرب(أكــــر
الحـــــوراني) -حـــــزب العمـــــاا ال ـــــوري العربـــــي.
نجح(التجمـــع)في طـــرى (خـــط ثالـــث) متفـــارق عـــ
خمي(السلمة)و(اإلخوا المسلمو ) .ولكـ كــا المـ زق
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منــذ نيســا 1980فــي بــدا مــيف ميــزا القــوى لدــالح
السلمة وهو ما قا إلى طروحات فــي (التجمــع) ،مـ قبــل
الدكتور مماا األتاسي أمي عا حزب االتحا االشــتراكي
وفي الحزب م قبل عضو المكتب السياسي الدكتور أحمد
فايز الفواز ،تقوا ب ميل ميزا القوى األمني-العســكري
لدـــالح الســـلمة يتملـــب تنزيـــل وتيـــرل ال ـــط المتشـــد
المعارً والت لي ع التكتيـ الســكوتي عـ ممارســات
(اإلخوا المسلمو ) لتفا ي ضربات السلمة.
كا األمي األوا للحزب ريــاً التــر معارضـا ً
لتل المروحات التي بدأت بالظهور منذ حزيرا 1980ثــم
بــرزت بقــول فــي امتمــاث اللجنــة المركزيــة للحــزب فــي
أيلــوا1980الــذي قــرر عقــد مــؤتمر تــداولي للحــزب فــي
كانو أوا1980لحسم ال ف وقــد مــرى عقــب امتمــاث
المركزيــة اســتفتاا لكــل أعضــاا اللجــا المنمقيــة وقيــا ل
منظمــات الجامعــة وقيــا ل منظمــة ال ــارج لوضــع آرائهــم
المكتوبة حوا ال ف وهو ما استغرق الندف ال اني م
أيلوا.1980
تفا ى (حزب االتحا االشتراكي) الضربة األمنية،
وهـــو الـــذي عمليـــا ً ممـــد نشـــاطل فـــي (التجمع)منـــذ
يف ،1980فيما بدأت السلمة حمفت اعتقــاالت شــاملة
للقيا ل والكوا ر واألعضاا في الحزب الشيوعي السوري
(المكتب السياسي) بداا ً م يــو  7تشــري أوا1980وهــو
مــا اســتمر حتــى آذار1990التــي كانــت حملــة االعتقــاالت
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ال امنة على الحزب طواا عشــر ســنوات إذا حســبنا حملــة
االعتقاالت الجزئية األولى في آذار1980لمنظمــة الحــزب
في مامعة مشــم ولمنمقيــة مشــم للحــزب عقــب توزيــع
بيا (التجمع) .نجحــت قيــا ل الحــزب فــي أ تــرمم نفســها
رغم اعتقــاا أغلــب أعضــاا المركزيــة ومــنهم أربعــة مـ
خمسة م أعضاا المكتــب السياســي وبيــنهم األمــي األوا
للحزب وقد ظلت قيــا ل الحــزب تقــو الحــزب مـ مشــم
طواا فترل العمل السري التي استمرت حتــى عــا ،2001
وهو ما لم يحدل عند كل األحزاب السورية التــي انتقلــت
لل ارج بعد الضربات األمنية وانتهت تنظيميـا ً كهيكــل فــي
الــداخل م ــل حــزب العمــل الشــيوعي بعــد اعتقــاالت عــا
1992حتى أعيد إحيائل عا .2001
يظل هنــا أســئلة بعــد فتــرل مابعــد3نيســا 1972
يجب رسها ومرامعتها واإلمابة عليها :هل كانت سياســة
الحــزب فــي أحــدا  1982-1979ــائبة وذات حدــيلة
ايجابية؟....هل كا م الممك بشيا م التكتي السياسي
الترامعي ،الذي ال يضــر بجــوهر ال ــط السياســي ،تفــا ي
حملـــة اعتقـــاالت تشـــري أوا1980وماتفها؟.....هــــل
أخم ت قيا ل الحزب الشيوعي(المكتب السياسي)عندما لــم
تقتــدي بجمــاا األتاســي منــذ شــهر نيســا  ،1980لمــا قــرأ
ميف الكفة لدــالح الســلمة الســورية وهــو مــا فعــل إلــى
سياسات في اتجــا غيــر تدــعيدي ضــد الســلمة مـ أمــل
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تجنيب (االتحا االشتراكي)الضربات التي تلقاها الحــزب
الشيوعي (المكتب السياسي)؟....
حافظــت قيــا ل الحــزب ،التــي رممــت مــرتي فــي
كــانو أوا1980وفــي أيلــوا1987بشــكل مــذري بســبب
االعتقاالت ،على التنظيم مســتمرا ً كهيكــل وكجســم طــواا
عشري عاما ً رغم ظرو العمــل الســري القاســية ورغــم
الحمــفت األمنيــة المســتمرل ،إال أنهــا لــم تســتمع تمــوير
حضور السياسي وقد شاب فترل التسعينيات ،حتى خروج
األمــي األوا للحــزب م ـ الســج عــا  ،1998نــوث م ـ
التبعيــــة الفكريــــة -السياســــية عنــــد قيــــا ل الحــــزب
الشيوعي(المكتب السياســي)للدكتور ممــاا األتاســي الــذي
انقـــا ت وراا فـــي نيســـا 1998نحـــو مشـــروث تحويـــل
(التجمع)م (تحالف)إلى (حركة سياسية – تنظيمية واحدل
ب ـ لوا أيديولوميــة متعــد ل) ،وهــو مــا أفشــلتل معارضــة
أغلبيــة كــوا ر وأعضــاا الحــزب ،تل ـ المعارضــة التــي
تعـــززت ب ـــروج األمـــي األوا للحـــزب مـ ـ الســـج
يــو 30أيــار1998وهــو مــا معــل ذلــ المشــروث يتجــل
للتفشي .في فتــرل العهــد الجديــد إثــر وفــال الــرئي حــافش
األسد ب يو 10حزيرا 2000سا ت قيــا ل الحــزب ماعــدا
األمــي األوا للحــزب وبعــر القيــا يي اتجاهــات نحــو
"المراهنة على االتجا اإل فحي في القدر عند الرئي
الجديد بموامهة الحرس القديم "وهـ و مــا تشــار فــي هــذا
الرأي حزب االتحا االشــتراكي والمراقــب العــا لجماعــة
51

اإلخوا المسلمي على البيــانوني و(لجــا إحيــاا المجتمــع
المدني) ،وقد ظهرت قول هذا التيار في الحــزب الشــيوعي
(المكتب السياسي) أثناا نقاشات المؤتمر التداولي للحــزب
المنعقــد فــي آذار 2001ببلــدل التــل بريــف مشــم .معلــت
اعتقاالت أيلوا2001هذا التيار يرتمم بالحائط وقد شــملت
األمي األوا للحزب حتى خرومل م السج فــي تشــري
ثاني ،2002ورغم هذ االعتقاالت ظل هذا التيار مســتمرا ً
في الحزب وفي المعارضة حتى غزو العراق عا .2003
بتـــ ثير ســـقوط بغـــدا بيـــد المحتـــل األميركـــي
يو 9نيسا 2003نش اتجا مديد عند األمي األوا للحزب
رياً التر يــرى االقتــداا بتجربــة المعارضــة العراقيــة
نحو (االستعانة بال ارج م أمــل إحــدا تغييــر اخلــي)،
متشجعا ً بنشــوب ال ــف األميركــي-الســوري منــذ زيــارل
وزير ال ارمية األميركــي كــول بــاوا لدمشــم بعــد ثفثــة
أسابيع م سقوط بغدا  .تمور هذا عند إلى طرى (نظرية
الدفر االســتعماري :األمريكــا نقلــوا العــراق مـ تحــت
الدــــفر إلــــى الدــــفر) فــــي مقابلــــة مــــع مريــــدل
"النهار"يو 28أيلوا.2003
عنــدما عــا مــ زيارتــل ألوروبــا وكنــدا ،وســرا ً
الواليات المتحدل األميركيــة ،بــدأ يمــرى أ "هنــا ريــاى
غربيــة ســتهب علــى مشــم وعلينــا أ نفقيهــا ببرنــامج
سياســـي مديـــد وب ـــوب مديـــد "طارحـــا ً منـــذ كـــانو
أوا2003الت لي ع الماركسية وتغيير اسم الحزب.
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بــدأ ال ــف منــذ بدايــة عــا 2004وحتــى انعقــا
المــــؤتمر الت سيســــي لــــ ـ(حزب الشــــعب)28نيســــا -
30نيسا 2005حوا نقمتي :
 -1ماركسية أ ليبرالية؟...
 -2اســتعانة بال ــارج مــ أمــل تغييــر اخلــي أ
الحفاظ على ال ــط الــوطني الــديمقراطي الــذي
يربط بي حدي (الوطنية)و(الديموقراطية)؟...
مــ قــالوا ب(االســتعانة بال ــارج)و(الت لي عــ
الماركســية)ذهبوا إلــى مــؤتمر (حــزب الشــعب)،وم ظــل
متمسكا ً ب(ال ط الــوطني الــديمقراطي ورفــر االســتعانة
بال ـــارج مـــ أمـــل إحـــدا تغييـــر اخلي)و(التمســـ
بالماركسية)ذهب إلى ير الــزور حيــث انعقــد يــو 20أيــار
2005كــونفران أعلـ فيــل اســتمرار الحــزب الشــيوعي
السوري(المكتب السياســي)مع انت ــاب قيــا ل لــل وكمــا تــم
اإلعــف أ مــؤتمر حــزب الشــعب هــو مــؤتمر ت سيســي
لحزب مديد م قبل م غا روا الحزب الشيوعي(المكتب
السياسي)ولي مؤتمرا ً سا سا ً للحزب وهو ما تــم تكريســل
فــي كــونفران ثــاني للحــزب الشــيوعي الســوري(المكتب
السياسي) في مشم انعقد يو 25تشري أوا2007انت ــب
قيا ل للحزب ورسم مفمح ل ط فكري -سياســي :التمسـ
بالماركســية  -خــط وطنــي يمقراطــي يــربط بــي الحــدي
ويــــرفر االســــتبدا المــــدرث بالوطنيــــة واســــتجفب
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الديموقراطية عبر بابات األمنبي -االتجا للتحالفــات مـ
أمل تعويم ور الحزب السياسي .
خــفا أربعــة عشــر عام ـا ً وندــف حــافش الحــزب
الشــيوعي الســوري (المكتــب السياســي) علــى نفســل ولــو
بدــعوبة بالغــة وســط أمــواا م ـ العــداا والتشــكي م ـ
الك يري  :كا للحزب مساهمة رئيسية فــي تشــكيل (تجمــع
اليسار الماركسي -تيم) 20/نيسا /2007و(ال ــط ال الــث:
الوطني الديمقراطي) /كــانو ثــاني -2008تمــوز،)2010
ك ط ثالث بي خمي السلمة و"إعف مشم " ،ثم (هيئــة
التنسيم الوطنية)25/حزيرا ./2011م خــفا (تيم)أريــد
اإلعف ع خط ماركسي معــارً وســط حــاالت ك يــرل
م ـ ت لــي الماركســيي ع ـ ماركســيتهم باتجا (الليبراليــة
الجديدل) ووسط أحزاب شيوعية موالية للسلمة.
عبر (ال ط ال الث الوطني الديمقراطي) ،الذي ضم
(االتحــا االشــتراكي) و(تيم)وقــوى أخــرى ،أريــد ت بيــت
ومــو خــط مفتــرق ع ـ خــط اســتبدا الســلمة المتــدرث
بالوطنية وع خط "إعف مشم "الــذي يريــد اســتجفب
الديمقراطيـــة عبـــر (االســـتعانة بال ـــارج) .عبـــر (هيئـــة
التنسيم) كا يرا االستمرار ب (خط وطنــي يمقراطــي)
ضد (نزعة االستعانة بال ارج) و(خط سلمي) ضّد (عنفــي
السلمة والمعارضة) ومع (خط التسوية لألزمة السورية).
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كا للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياســي)
ور كبير في هذ المحمــات الـ ف أثبــت مـ خفلــل أنــل
مازاا رقمـا ً مهمـا ً فــي الســاحة السياســية الســورية ويملـ
القدرل على لعب أ وار سياســية تتجــاوز ضــعفل التنظيمــي
وتت ما وانل لم ي تف ويزوا ويغرق كما توقع الك يــرو
بعــد ذهــاب الك يــري م ـ أعضــاا الحــزب إلــى (حــزب
الشعب) أو إلى (البيت).
اآل وبعد ما يقــارب القــر مـ الزمــا مـ عمــر
الحــزب الشــيوعي الســوري هنــا حامــة إلــى مرامعــة
روس التجربة لي فقط السورية وإنما أيضا ً
واست ف
العالمية بمــا فيهــا وأولهــا التجربــة الســوفياتية .يمكـ لهــذ
المرامعة واست ف الدروس أ تتم ل في التالي:
 .1الماركســـية ليســـت عقيـــدل مـــاهزل ومحكمـــة
اإلغــفق .بــل هــي فــي السياســة مــنهج تحليلــي
معرفــي لبنيــة اقتدــا ية -امتماعيــة -ثقافيــة فــي
مكا وزما معيني للو وا عبــر هــذا المــنهج
إلــى رييــة سياســية وبرنــامج سياســي خــا
بحـــزب هـــو ماركســـي فـــي المـــنهج التحليلـــي
وشيوعي في التنظيم.
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 .2حســب التنظــيم اللينينــي هنــا شــروط ثــف
لعضوية الحزب(:يعتبر عضوا ً فــي الحــزب كــل
م ـ يعتــر ببرنامجــل السياســي ويؤيــد ما ي ـا ً
ويشتر ش ديا ً في إحدى المنظمات الحزبيــة)
وتعتبــر الدــلة الفر يــة موازيــة للعضــوية فــي
المنظمة الحزبية .هذا يعني بـ الماركســية فــي
السياسة ال تشترط (العقيدل).
 .3حرية الماركســي المن ــرط فــي السياســة فــي أ
يعتقد ما يرا مـ معتقــدات ينيــة أو غيــر ينيــة
تجا النظا الكــوني -المبيعــي وأ يمــارس مــا
يرا م شعائر وطقوس – أو ال يمارس – وفقـا ً
لمــا يعتقــد  ،لتكــو الماركســية بنــاا علــى ذل ـ
محدـــورل فـــي إطـــار اقتدـــا ي -امتمـــاعي-
ثقـــافي -سياســـي وبحيـــث تكـــو الماركســـية
مفدــولة ع ـ عقيــدل الماركســيي عبــر عمليــة
فدــل بــي ت ومي(العقيــدل) و(السياســة) اخل
الحزب الشيوعي الماركسي.
 .4الحــزب ال يتحــد  ،كهويــة فكريــة سياســية ،م ـ
خــفا أهدافــل بــل م ـ خــفا منهجــل :الحــزب
الشــيوعي ماركســي المــنهج وشــيوعي (وفقــا ً
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لتدــنيف األمميــة ال ال ــة :الكــومنتر -1919
 )1943فــي النظــرل التنظيميــة .هنــا حامــة
لمرامعــة تل ـ النظــرل التنظيميــة التــي يــتم م ـ
خفلهــا تحديــد وظيفــة الحــزب :فــي كتــاب "مــا
لعمــل؟ "للينــي عــا  ،1902الــذي انبنــت عليــل
النظرل الشيوعية للتنظيم ،حيث هنــا رأي عنــد
لينــي ب ـ "وظيفــة الحــزب والمليعــة تدــدير
الــوعي للمبقــات والفئــات االمتماعيــة التــي ال
تســتميع مــ و المليعــة الحزبيــة الو ــوا
ألبعد م الــوعي العفــوي فيمــا الــوعي النظــري
والسياســـي ال يـــ تي إال مـــ خـــفا المليعـــة
الحزبيــة" .يمك ـ التفكيــر هنــا فــي رييــة غيــر
طليعيــة للحــزب باتجــا إعمائــل ورا ً وظيفيــاً:
تقديم ريية وبرنامج سياســيي للمجتمــع بمبقاتــل
وفئاتل وبحيث أ أفرا تل المبقات والفئات هم
م ـ ي تــارو ويميلــو وفــم مدــالحهم لهــذ
(الرييــة والبرنــامج) ،أو ذا  ،عبــر االنتســاب
للحزب أو ت ييــد أو االقتــراث لــل عبــر ــندوق
االنت ابات أو المشاركة في فعالياتل .لي هنــا
م (طليعة)بل (ساسة حزبيو ) والكــل متســاوي
في الوعي ولك يمكـ أ يكــو هنــا رمــات
في المعرفتي النظرية والسياسية.
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 .5اسم الحزب ي تي م منهجــل المعرفــي التحليلــي
ومــ نظرتــل التنظيميــة :كــارا مــارك فــي
"البيا الشيوعي"عا 1848قد ريية وبرنامجـا ً
سياسيي م خفا مــنهج تحليلــي هــو ماركســي
فــي االتجــا الفكــري المعرفــي لمنظمــة اســمها
"عدبة الشيوعيي " ولك هو يمقراطــي يــرى
مهمات الشيوعيي (بالبلدا التــي لــم تنجــز فيهــا
المرحلــة الرأســمالية م ــل ألمانيــة) فــي تحقيــم
مهمــات ذات طــابع رأســمالي تحــدي ي اقتدــا يا ً
وذات طـــابع بورمـــوازي ســـتوريا ً وقانونيـــا ً
ومؤسســاتياً .احــتج مــارك وفريــدري إنجلــز
على اسم (االشتراكي الــديمقراطي) الــذي أطلــم
علــى الحــزب المتبنــي للماركســية فــي ألمانيــة
عـــــــــا .1875عـــــــــا لينـــــــــي إلـــــــــى
اسم(الشـــيوعي)عا 1917مـــع االفتـــراق عـــ
أحزاب األمميــة ال انيــة ذات االتجــا االشــتراكي
الديمقراطي ثم تكرس هذا مــع ت ســي (األمميــة
ال ال ة( :الكومنتر ) .كل الماركسيي الشيوعيي
الذي عوا إلى تغيير اسم الحزب الشــيوعي فــي
فتــرل مــا بعــد ســقوط وتفكـ االتحــا الســوفياتي
كانــت هــذ الــدعول مؤ يــة بهــم وب ـ حزابهم إلــى
الت لــي ع ـ الماركســية .نح ـ متمســكو باســم
الحـــــزب الشـــــيوعي الســـــوري ( المكتـــــب
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السياسي)ول نغير هذا االسم إال عبــر االنــدماج
مع فديل أو فدائل ماركســية شــيوعية ســورية
(آتيـــة مـــ رحـــم حـــزب )1924أو فدـــائل
ماركســـية آتيـــة مـــ (اليســـار الجديـــد) فـــي
الســبعينيات م ــل (حــزب العمــل الشــيوعي فــي
سوريا)وسيكو اندمامنا معهم ،أو تجمعنا معهم
فـــي تجمـــع ،حـــاملي معنـــا تجربـــة حـــزب
مابعد3نيســا ،1972وهــي أهــم تجربــة سياســية
ســورية بالندــف ال ــاني بــالقر العشــري م ـ
حيــث توليــد األفكــار السياســية الجديــدل (تبيئــة
الماركسية في البيئة المحلية العربيــة الســورية -
مج الماركسية مــع العروبــة وال قافــة المحليــة -
االســتقفا عــ المركــز الشــيوعي الســوفياتي
ورسم السياسة م خــفا الموقــع المســتقل غيــر
التــابع -أوا انفتــاى فــي حــزب يســاري ســوري
بالسبعينيات علــى مفهــو الديموقراطية)،لننــدمج
أو نتجمــع مــع اآلخــري أولنــذوب فــي حــزب
ماركسي أو شيوعي مديد معهم .
 .6التجربــة الســوفياتية1991- 1917ت بــت ــحة
تحليل مارك وخم ليني ب نل ال يمك الــدخوا
فــي االشــتراكية وتحقيــم مهمــات اشــتراكية مـ
و استنفاذ المرحلة الرأسمالية لذاتها .عمليا ً لــم
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يستمع الشيوعيو في روسيا والدي أك ر مـ
قيا ل بلدانهم نحو المرحلة الرأســمالية المتمــورل
وتجاوز البنية الماقبل رأسمالية بشكل ال يتجاوز
مهمـــات ال ـــورتي االنكليزيـــة والفرنســـية فـــي
القرني السابع عشــر وال ــام عشــر .فــي فيتنــا
قــا الشــيوعيو عمليــة التحــرر الــوطني ضــد
الفرنســيي وضــد االحــتفا اليابــاني ثــم ضــد
التـــدخل العســـكري األميركـــي وقـــا وا توحيـــد
الــوط القــومي عــا 1975وهــم يقــو و اآل
عملية التحديث الرأسمالي.
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آفاق ومهمات

سيقو التدويل لألزمة السورية إلــى معــل ســوريا،
بعد التسوية التي ستكو مفروضــة مـ ال ــارج ومتحــد ل
بتوازنات ولية ،تحت هيمنة سفارات معينــة علــى الغالــب
ســتكو بتسلســل القــول :الروســي-األميركــي-الســعو ي-
التركـــي -اإليرانـــي ،ولكـ ـ ســـيكو هـــذا مترافقـ ـا ً مـــع
يموقراطية حزبية وحريات سياســية تحــت ســقف الهيمنــة
الدوليــــة علــــى الوضــــع الســــوري .ســــ ينتهي نظــــا
مابعــد8آذار1963وســيكو هنــا مشــهد سياســي ســوري
مديــد ســيكو متدــدرا ً مـ تيــارات سياســية أربعــة وفــم
تسلسل القــول :الليبرالــي -اإلســفمي -الماركســي -القــومي
الكــر ي ،فيمــا ســيكو التيــار القــومي العروبــي بمبعتيــل
البع ية والنا رية أقل قول م التيارات األربعة المذكورل.
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سـ تكو التحالفــات والتقاربــات بــي هــذ التيــارات
وفقا ً ال مفافاتها مــع تلـ الســفارل أو تلـ  ،ســواا كانــت
ولية أو إقليمية ،أوم خفا تفقيهــا علــى رفــر الهيمنــة
ال ارمية على المقدرات السورية وم رفضــها وتمايزهــا
ع قوى سورية تابعة لل ارج .إضافة إلى (البعــد الــوطني
ورفر هيمنة ال ارج) سيكو هنا (البعد الديموقراطي)
محد ا ً ثانيا ً للمتفقيات والمتباعدات بــي التيــارات والقــوى
السياسية السورية .سيكو هنــا بعــد ثالــث هــو (القضــايا
االقتدــا ية واالمتماعيــة) فــي مجتمــع أ ــبح %80م ـ
ســكانل تحــت خــط الفقــر وأ ــبحت الفــوارق المبقيــة بــي
األغنياا والفقراا واضحة وملموســة بــالترافم مــع تفشــي
الفئــات الوســمى .هنــا بعــد رابــع فــي تحديــد المتفقيــات
والتفارقـــات فيمـــا بـــي التيـــارات السياســـية هـــو قضـــايا
ستورية :علمانية الدولــة للفدــل بــي الــدي والدولــة مـ
و حرما االتجاهات السياسية التي تشــتم أيــديولوميتها
م الدي م الحم في العمل السياسي تحت ســقف ســتور
النظا العلماني -شكل النظا السياسي :رئاسي أ برلمــاني
أ م تلط على المراز الفرنسي؟ -..النظا االنت ابي :البلد
ائرل انت ابية واحدل وفم نظا النسبية على اساس القائمــة
الحزبية أو القائمة االئتففية ألك ر م حــزب أ المحافظــة
ائــرل أ نظــا الــدائرل الفر يــة أ م ــتلط بــي النســبية
والـــدائرل الفر ية؟....وقضـــايا تشـــريعية تتعلـــم بقـــانو
األحواا الش دية وبالزواج المدني.
62

م المرمح أ يتفقى الماركسيو مــع الليبــراليي
واألكرا في (البعد الديمقراطي)،فيما سيتمايزو وي تلفوا
مـــــع الحركـــــة السياســـــية الكر يـــــة فـــــي قضـــــية
(الفيدرالية)مفضــــلي عليهــــا (الفمركزيــــة اإل اريــــة)
والموقــف م ـ الومــو العســكري األميركــي فــي ســورية
المجلوب بواسمة حزب االتحــا الــديمقراطي،وأ يتفقــوا
مع الليبراليي واألكرا في القضايا الدستورية والتشــريعية
،وأ ي تلفــوا مــع الليبــراليي فــي القضــايا االقتدــا ية
واالمتماعيـــ ة ،فيمـــا ســـيتفقو مـــع (التيـــار القـــومي
العروبي)فـــي (البعـــد الـــوطني) وفـــي الهويـــة ال قافيـــة
الحضـــــارية العربيـــــة لســـــوريا وفـــــي موضـــــوعي
(الفيدرالية)و(الومو األميركي العســكري)م و إغفــاا
مساوال كافة السوريي في الحقوق والوامبات بغر النظر
ع معتقدهم السياسي و ينهم وطائفتهم وقوميتهم ومنسهم.
في سوريا القا مة هنا تيارات ستعيش فــي المــدى
المنظــور حالــة ــعو ومــدّ :الليبراليــو والماركســيو
والقوميو األكرا وهنــا تيــارات ســتعيش حالــة انحســار
ومـــزر :اإلســـفميو والقوميـــو العروبيـــو بمبعتـــيهم
البع ية والنا رية .على األرمــح أ ســوريا وهــي تضــمد
مراحها ســتعيش حالــة اضــمراب اخلــي وعــد اســتقرار
للفترل المباشــرل فــي مرحلــة مــا بعــد التســوية علــى طــراز
لبنــا مــا بعــد اتفــاق المــائف عــا 1989ولك ـ م ـ و
الرموث إلى العنف.
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مــازاا التيــار الماركســي ،بفرعيــل الشــيوعي (أي
اآلتــو م ـ حــزب 1924الشــيوعي) واليســاري الجديــد:
حزب العمل الشيوعي والحزب اليساري الكر ي ،قويا في
سوريا رغــم التشــتت التنظيمــي وال ــف السياســي الــذي
معل الماركسيي في خنــدقي المــواالل والمعارضــة طــواا
فتــرل . 2019-1972علــى األرمــح أ الماركســيو هــم
الذي سيستفيدو أك ر مـ غيــرهم مـ بــدا انحســار تيــار
اإلسف السياســي فــي عمــو المنمقــة العربيــة منــذ ســقوط
حكم (اإلخــوا المســلمو ) فــي مدــر بيــو 3يوليــو2013
وهنا عفمات ك يرل على أ هنا مومة يســارية مديــدل
في الوط العربي ،مفمحها واضــحة فــي ســوريا ومدــر
وتون وبالذات بي الشباب م الجنسي  ،كما أ الفــوارق
المبقية وقضايا التحديث في الدساتير والقواني التشــريعية
ستكو وقو ا ً قويا ً محركا ً لعربة الماركسيي .
هناك مهمات أمام المار سيين السوريين:
 .1االتجا نحو توحيد أنفسهم في حزب واحد مديــد
خا ة وأ مرحلة مــا بعــد التســوية ســتقو إلــى
تهزهــــز أو انفــــراط التحالفــــات والتجمعــــات
السياسية للمواالل والمعارضــة .إ لــم يكـ ذلـ
ممكنا ً في المدى المنظور لمــا بعــد التســوية فمـ
الممك أ يكــو عبــر هيكــل تجمعــي ماركســي
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لألحــزاب والتنظيمــات واألفــرا كفتــرل انتقاليــة
نحو حزب واحد.
 .2ســتكو مهمــات الماركســيي رباعيــة :وطنيــة-
يمقراطيـــة -اقتدـــا ية امتماعيـــة – تحدي يـــة،
وستكو تحالفاتهم وتفقياتهم مــع اآلخــري وفقـا ً
لهذا الرباعي ومتحد ل ب ولوية (الوطني) وتلــو
المهــا المرحليــة الـ ف األخــرى بــل ،وهــو مــا
سيحد التحالفات.
 .3يجب أ تكو مـ مهمــات الماركســيي إضــافة
إلى مكافحة هيمنة ال ارج الدولي-اإلقليمي على
سوريا ما بعد التســوية هــو العمــل بكــل الوســائل
المشروعة والممكنــة الســتعا ل الجــوال بمافيهــا
الكفاى المسلح في ظل ضعف سوريا اخليا ً بعد
األزمة وفــي ظــل تفشــي ور ســوريا اإلقليمــي
هــي وبــاقي األراضــي الســورية المحتلــة ومنهــا
لواا اسكندرو .
 .4ليســت المرحلــة القا مــة أمــا الماركســيي ذات
مهمات اشــتراكية بــل ضــم الربــاعي المــذكور
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وفي أفم رأسمالي مع الت كيد على الحفــاظ علــى
وظــائف الدولــة فــي التعلــيم والدــحة والنقــل
واالتدــاالت ال ابتــة وال ليويــة وفــي قماعــات
الدناعة اإلستراتيجية وفي النفط والغاز .مهمــة
الماركســيي فــي إطــار القضــايا االقتدــا ية-
االمتماعيــة هــي الــدفاث ع ـ مدــالح المبقــات
والفئــات الفقيــرل فــي ومــل رأســمالية متوحشــة
ولدها النظــا الســوري فــي فتــرل(2019-1974
) ،ولــي حــرق المراحــل باتجــا "االشــتراكية"
متعلمي م روس التجربة السوفياتية.
 .5الماركســـيو ســـيكونو فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد
التســوية ال ــقا ً وطنيــا ً فــي الجســد الســوري
المتعب.
 .6رفـــر الحـــل التســـووي للدـــراث العربـــي -
اإلسرائيلي في طريــم اســتمرار الكفــاى العربــي
والفلســـميني مــ أمـــل الـــت ل مــ الكيـــا
الدهيوني باتجا ولة يموقراطية علمانيــة فــي
أرً فلسمي التاري ية.
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 -7سوريا مزا م الوط العربــي المجــز بفعــل
الهيمنة االمبريالية على المنمقة العربية .الوحدل
العربية ال تتحد فقط باللغة والهوية الحضــارية-
ال قافية بل تتحد كضرورل لل ف م الهيمنة
االمبريالية وكمريم للو وا إلــى ولــة عربيــة
قوية .في بلد م ل سوريا سكانل العــرب يشــكلو
%90م قاطنيل ال يمك القــوا عنــل ب نــل غيــر
عربي أوأنــل متعــد االنتمــاا والهويــة القــوميتي
وإ كــا هنــا حامــة ملحــة أبرزتهــا مــؤخرا ً
األزمــة الســورية إلــى تحقيــم الحقــوق ال قافيــة
واللغويــة للقوميــات األخــرى وإزالــة المظــالم
الفحقــة بهــا مــع ضــرورل تســاوي المــواطني
السوريي مميعا ً في الحقوق والوامبــات بمعــزا
عـــ قـــوميتهم و يـــنهم وطـــائفتهم وانتمـــااهم
السياســي ومنســهم مــع ضــرورل (الفمركزيــة
اإل اريـــــة الواســـــعة)ورفر (الفيدراليـــــة).
(العروبة)أيضا ً هي ال م ضروري للســوريي
عــابر لأل يــا والموائــف فــي مرحلــة مــا بعــد
األزمة وال يومد غيرها اآل لتحقيم ذل .
الوحــدل العربيــة التــي نريــد هــي وحــدل األقمــار
العربية والشعب العربي في إطــار سياســي -كيــاني موحــد
يتفم عليل.نح نرى العروبة ال ــقا ً للعــرب فــي ظــرو
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الهجمة االمبريالية -الدهيونية القائمة التي تريد لي فقط
تجزئة المجزأ م األقمار العربية الحالية بــل أيضـا ً إثــارل
النعـــــرات الدينيـــــة -المائفيـــــة -اإلثنيـــــة الســـــتغفلها
لدالحها.نح نرى العروبــة أ ال مقاومــة ضــد االمبرياليــة
التــي كانــت تجســداتها الرئيســية فــي التجزئــة العربيــة
واســرائيل والســيمرل علــى ال ــروات العربيــة ومحاولــة
التحكم بالقرار العربي،ونرى الوحدل العربية كـ ال للتنميــة
وطريقا ً إلى أمة عربية موحدل.
 .8الماركسيو علمانيو بالضرورل مـ حيــث أ
العلمانيــة هــي (حيا يــة الدولــة تجــا األ يــا
والموائف والعقائد السياسية)  ،ويســعى الحــزب
الشـــيوعي الســـوري(المكتب السياســـي) إلـــى
ياغة ستور ســوري مديــد علــى أســاس ذلـ
ويجــب أ يكــو بــاب الحيــال السياســية مفتوحـا ً
أما كل القوى السياسية القابلة بالدستور والتعد
الفكري -السياسي ونبذ العنف وبتداوا السلمة.
العلمانيــة التــي نريــد هــي فدــل الــدي عـ الدولــة
،كمافي وا عديدل كالهند وألمانية ،وهــي علمانيــة تشــتغل
تحت خيمتها كل التعابير الفكرية -السياســية المتبلــورل فــي
أحزاب سياسية لتكو مسموحة قانونا ً ما امت تقبل بالتعد
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الفكري -السياسي وتتقيد بالقانو الذي يمنع استعماا القول
خارج إطار سلمة الدولة.
 .9مفتاى التغيير في الوضــع الســوري الــراه هــو
التســـــوية السياســـــية علـــــى أســـــاس بيـــــا
منيف1الدــا ر يــو 30حزيــرا 2012والقــرار
الـــدولي 2254عـــا 2015لتشـــكيل هيئـــة حكـــم
انتقالية تتشار فيهــا المعارضــة والســلمة نحــو
الو وا إلى انت ابات لجمعية ت سيســية تدــو
ســتورا ً مديــداً .يجــب فــتح المجــاا أمــا كــل
التعبيــرات الفكريــة -السياســية لكــي تنــتظم فــي
العملية الديمقراطية .ال يومد طريم آخر لعمليــة
التغييــر الــديمقراطي وال طريــم آخــر لتجــاوز
األزمة السورية.
 .10التفقيـــات السياســـية للحـــزب الشـــيوعي
الســـوري(المكتب السياســـي) ســـتكو محـــد ل
حسب ما يرا م متملبات فــي كــل مرحلــة مـ
المراحل ال ف التالية  :مرحلة األزمة السورية
الراهنة -مرحلة االنتقاا السياسي إلى وضــع مــا
بعـــد األزمـــة نحـــو نظـــا يمقراطـــي يتجـــاوز
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وضعية نظا مابعد يو 8آذار -1963مرحلــة مــا
بعد االنتقاا السياسي.
 -11رفــر كــل المعاهــدات واالتفاقــات العلنيــة
والسرية التي ت ل بالسيا ل السورية م أية مهة
سورية كانت.
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المسار السياسي للحزب الشيوعي
السوري (المكتب السياسي)
()2019-2005
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الن التالي يتناوا طريقة تعامل قيا ل الحزب مــع
األوضاث والتمورات السياسية في فترل معينة م الزم .
 –2عنــد خــروج ريــاً التــر وم ـ وقــف معــل م ـ
الحزب في نيسا 2005مـ أمــل ت ســي (حــزب الشــعب
الديمقراطي) كا م بقي م الرفاق في الحزب الشيوعي
السوري(المكتب السياسي) يعيش وضعا ً سياسيا ً عباً:في
ظــل األزمــة األميركيــة -الســورية التــي نش ـ ت إثــر مقتــل
رئي الوزراا اللبناني الســابم رفيــم الحريــري وماقــا ت
إليل م انســحاب القــوات الســورية مـ لبنــا (14شــباط-
73

26نيسا )2005كانت آراا رياً التــر مســيمرل علــى
المعارضة السورية،م حيث توقعل ومراهنتــل أ الدــدا
بي واشنم و مشم سيقو إلى تغيير سوري عبــر مفقــال
المعارضـــة للريـــاى األميركيـــة.في فترلأيـــار -تشـــري
أوا2005انقا ت غالبية القــوى السياســية المعارضــة نحــو
مراهنـــات ريـــاً التر ،وقـــد كـــا ت ســـي "اعـــف
مشــم"في 16تشــري أوا2005مبني ـا ً علــى انشــاا تكتــل
ســوري معــارً كبيــر مــ أمــل مفقــال تلــ الريــاى
األميركيــة .ضــم المعارضــة وقفنــا لوحــدنا ضــد تلــ
المومة،فيما تراكر الجميع للركوب في مركب "اعــف
مشم" حتى (حــزب االتحــا االشــتراكي)و(حزب العمــل
الشيوعي).
أر نــا مــ خــفا اســتمرارنا فــي بيــت الحــزب
الشــيوعي الســوري(المكتب السياســي) ،عبــر الكــونفران
المنعقــد فــي 20أيــار 2005بــديرالزور،اثبات أنــل مــازاا
هنــــا خــــط سياســــي شــــيوعي معــــارً للســــلمة
السورية،بالتضا مع قــوى شــيوعية متحالفــة مــع الســلمة
في "الجبهة" وبالتضــا مــع شــيوعيي وماركســيي ت لــوا
عــ شــيوعيتهم وماركســيتهم واتجهــوا نحــو (الليبراليــة
الجديدل).النقمــة ال انيــة ،التــي أر نــا اثباتهــا وحملهــا ،أ
هنا (خط وطني يمقراطي معــارً)في ظــل مراهنــات
عند معارضي ك ر علــى االســتعانة بــاألمنبي،على غــرار
المعارضة العراقية،م أمــل احــدا التغييــر الــديمقراطي
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السوري،والك يرو م هؤالا كانوا مؤيدي لمــامرى مـ
غــزو واحــتفا أميــركيي للعــراق عــا ،2003ولــم يكــ
يــتملكهم الوســواس م ـ تكــرار الســيناريو العراقــي أوأي
سيناريو آخر يقرر األمنبي األميركي.
التقمــت قيـــا ل الحزب،المنت بــة فـــي كــ ونفران
20أيار،2005فر ة قدمت في أواخر تشــري أوا2005
م قوى شيوعية وماركسية ( :هيئة الشيوعيي الســوريي
بقيــا ل مندــور أتاســي -حــزب العمــل الشــيوعي -التجمــع
الماركسي الديمقراطي " تمد" بقيا ل نايف ســلو  -الحــزب
اليســاري الكــر ي بقيــا ل محمــد موســى)،مع ش دــيات
مســتقلة م ــل نــذير مزمــاتي وســفمة كيلــة،م أمــل بــدا
محا ثات نحــو تشــكيل تجمــع يجمــع هــذ القــوى فــي تكتــل
مديد رغم انضواا (العمل)و(اليسار الكر ي)فــي "اعــف
مشم".
نجحـــت المحا ثـــات فـــي تشـــكيل(تجمع اليســـار
الماركســـــي -تيم)الـــــذي وقعـــــت وثيقتـــــل الت سيســـــية
بيــو 20نيســا ،2007وقــد حمــل (تــيم) كــفً مــ (ال ــط
الماركســي السياســي المعــارً للســلمة)و(ال ط الــوطني
الــديمقراطي).تعزز موقــع (تــيم) فــي ال ارطــة السياســية
الســورية عنــدما انشــم "اعــف مشــم"على إثــر مجلســل
العا المنعقد ببيت رياً ســيف بقدســيا فــي يــو 1كــانو
أوا2007عندما تحالف الليبراليو الجــد مــع االســفميي
واألحزاب الكر ية(ماعدا الحزب اليساري الكر ي)وقاموا
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باسقاط مرشحي (االتحا االشتراكي)و(حزب العمل)أثنــاا
انت ــاب القيــا ل الجديــدل ا"اعــف مشــم"،على خلفيــة
خففــات بــي المــرفي حــوا الموقــف مــ (المشــروث
األميركي للمنمقة).
فــي منتدــف كــانو أوا2007بــا ر األمــي العــا
لحزب االتحا االشتراكي حس عبــدالعظيم باالتدــاا مــع
قيا ل(تيم) ،وقد نتج ع ذل اتفاق على السعي نحو تشــكيل
تكتــل سياســي معــارً مديــد ،هــو (ال ــط ال الــث:ال ط
الوطني الديمقراطي)،بالتضا والتفارق مع خمــي الســلمة
و"اعــف مشــم"،وقد عقــدت الجلســة األولــى( حضــرها
خمسة وخمسو ش داً) في بسنا ا بمنــزا فــاتح مــاموس
يو 11كانو ثاني 2008ثم مرت ملســات بلغــت ال فثــي
بمكتب حس عبدالعظيم كا آخرها في تموز،2010حيــث
تبلورت فيها مفمح ا(ال ط ال الث) فــي وثيقــة مشــتركة ،
لم تعل  ،شكلت النوال الجنينيــة للوثيقــة الت سيســية ا(هيئــة
التنسيم لقوى التغييــر الــوطني الــديمقراطي) التــي انب قـ ت
عـــ ـ امتمـــــاث 25حزيـــــرا .2011شـــــاركت ،مـــــع
(تيم)و(االتحا االشتراكي)،قوى مديــدل بمحا ثــات (ال ــط
ال الث)،م ـــل (الحـــزب الـــديمقراطي االمتماعي)بقيـــا ل
الدكتور يوسف سلما ،وش ديات مســتقلة م ــل الــدكتور
أحمــد فــائز الفــواز والــدكتورل ميــا الرحبي.كــا (ال ــط
ال الــث)تعبيرا ً ع ـ اســتقماب مديــد فــي الحيــال السياســية
السورية نتج ع ترامع مد (خــط االســتعانة بــاألمنبي فــي
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المعارضة السورية) وع فشــل مراهنــات هــذا ال ط،وقــد
م لت (هيئــة التنســيم)لي فقــط اســتمرارا ً لهــذا ال ــط فــي
مرحلـــــة مابعـــــد انفجـــــار األزمـــــة الســـــورية منـــــذ
ــعوبة
رعا18آذار2011وإنما أيضا ً كانــت تعبيــرا ً عـ
تفقــي (ال ــط الــوطني الــديمقراطي)مع خــط االســتعانة
بال ــارج الــذي م لــل (المجل )،المشــكل فــي اســتانبوا
بيو 2تشري أوا،2011ثــم (االئتف )الــذي ولــد بالدوحــة
في يو 11تشري ثــاني،2012وخا ــة أ التباعــدات بــي
ال مي قد شملت موضوعات مديدل:خط ســلمي معــارً
أ خط العنف المعارً؟..اسقاط النظا أ تســوية لألزمــة
الســــورية بالتشــــار مــــع الســــلمة باتجــــا االنتقــــاا
الديمقراطي؟.
كـــــا الحـــــزب الشـــــيوعي الســـــوري(المكتب
السياسي)رئيســــيا ً فــــي بلــــورل خمــــوط (تــــيم)و(ال ط
ال الث)و(هيئــة التنســيم)وفي عمليــات بلــورل مؤسســات
احب ور رئيسي فــي
(تيم)و(هيئة التنسيم)،كماأنل كا
العمــــل السياســــي االســــتراتيجي والتكتيكــــي بهــــاتي
المؤسستي .كانت قيــا ل الحــزب تــرى فــي هــذ المحمــات
ال ف طريقا ً البديل لل م أمل ممارســة تـ ثير عــا علــى
الســاحة السياســية الســورية بمجملهــا ،اليســتميع الحــزب
بقوا الذاتية ممارستل،كماأ مم لي الحزب بهيئــة التنســيم
قد استماعوا الت ثير على قيا ل هيئة التنســيم بفتــرل-2011
2014م ـ أمــل عــد االنجــرار وراا خــط الســكوت ع ـ
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العنف المعارً وباتجا الضــغط ضــد ميــوا عنــد بعــر
قيا يي الهيئــة نحــو مراهنــات علــى امكانيــة تحقيــم شــعار
اسقاط النظا شبيهة بتل المومو ل في (االئتف ).
كــا مم لــوا الحــزب الشــيوعي الســوري(المكتب
السياســي ) هــم الوحيــدو الــذي طرحــوا خــط (التســوية
لألزمــــة الســــورية)في االمتمــــاث الت سيســــي للهيئــــة
يو 25حزيرا 2011قبل أ ينتدر هذا ال ط فــي مــؤتمر
17أيلوا2011الذي عقدتل الهيئة في حلبو .
 –3كـــــا هنـــــا عفقـــــات للحـــــزب الشـــــيوعي
السوري(المكتب السياسي).
تمــت عــول مم لــي مـ الحــزب ،ضــم وفــد مـ
(تجمع اليسار الماركســي-تيم)،فــي حزيــرا 2007لزيــارل
تركية ،م قبل (حــزب الكــا ى،)EMEP -بالتشــار مــع
(معهد المشرق)في اسمنبوا.مرت ندول أثناا الزيــارل فــي
مامعة (بيلجي -المعرفة)،وهي بم ابــة الجامعــة األميركيــة
هنا ،حوا (السياسة األميركية في الشرق األوسط).شار
أعضاا الحزب(اثنا )بفعالية فــي النــدول،التي شــار فيهــا
أمينــل العــا
(حــزب العمــاا الشــيوعي التونسي)بش ـ
(حمــــــــــــــة الهمامي)،وحركــــــــــــــة (الــــــــــــــنهج
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الديمقراطي)المغربية،و(الجبهــــــة الشــــــعبية لتحريــــــر
فلســمي ).مرت لقــااات عــدل بــي وفــد(تيم)وقيا ل (حــزب
الكا ى).
في عا 2010ذهب رفيقنا المقيم في بلجيكا (ســومر
خليل)وحضر ندول عا إليها (حزب الكا ى)في اسمنبوا.
فــي عــا 2008قــا الحــزب الشــيوعي الســوري
الموحد(يوسف فيدل)بدعول وفــد مـ حزبنــا للحــوار فــي
مقر الرسمي بدمشم،ونشر ندا ً رســميا ً عـ الــدعول فــي
مريدل "النور".مرت لقااات بي وفــدي مـ الحــزبي لــم
يتم فيها االتفاق بســبب ال ــف حــوا األوضــاث الســورية
بي الحزبي  .مــرت حــوارات مــع (تيــار قاســيو )،ثم مــع
(حزب اإلرا ل الشعبية)وهو االســم الجديــد لتيــار قاســيو
منذ،2011ثــم انقمعــت العفقــة فــي ــيف .2012مــرت
محاولــة فــي مؤتمر(تجمــع اليســار الماركســي-تيم)المنعقــد
بدمشم يو 4شــباط2012لتوحيــد التجمــع فــي تنظــيم واحــد
أوانشاا قيا ل مركزية موحــدل ألحزابــل وحركاتــل ال مســة
تتجــاوز ــفحية القيــا ل المركزيــة للتجمــع،ولك حــزب
العمل أفشــل المحاولــة،رغم موافقــة األحــزاب والحركــات
األربعة على ذل  .في آذار 2016تمت عول م قبــل أحــد
الفدائل الشيوعية السورية للحزب م أمــل الــذهاب إلــى
(قاعدل حميميم) وهو مارفر الحزب تلبيتها.
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فــي ــيف2018تمــت عــول للحــزب مــ قبــل
(مجل سوريا الديمقراطية -مســد)م أمــل لقــاا حــواري
فــي تمــوز2018ثــم تكــررت الــدعول م ـ أمــل لقــاا عــي
عيسى ا(مسد)الذي عقــد فــي تشــري ثــاني.2018لــم يلــب
الحـــزب الـــدعوتي بســـبب رييـــة عنـــد الحـــزب بـــ
عفقات(مســـد)مع القـــوات األميرك ـي ـ ة المتوامـــدل علـــى
األراضي السورية  ،بمافيها المظلــة التــي يعميهــا للقواعــد
العسكرية األميركية في سوريا،تشــكل مانعـا ً سياســيا ً للقــاا
مع(مسد).في فترل آذار -تمــوز2018مــرت لقــااات ثنائيــة
بــي الحــزب الشــيوعي الســوري(المكتب السياســ ي)وبي
(حزب العمل الشــيوعي فــي ســوريا)أثمرت بيانـا ً مشــتركا ً
في ذكرى الجفا بيــو 17نيســا 2018وكــا هنــا اتفاقـا ً
لت سي مجلة نظرية مشتركة لــم تــرى النــور فــي الموعــد
الذي حد لبدا دورها في خريف.2018توقفت اللقااات
عندما لم نرى مايوازي رغبة حزبنــا عنــد (حــزب العمــل)
للتوا ل والتنسيم .
علــى الدــعيد العربــي :فــي عــامي2015و2016
مرى لقااي رسميي مع قيا ل الحــزب الشــيوعي اللبنــاني
في بيروت.
فـــي أوروبا:ســـاهم أعضـــاا الحـــزب الشـــيوعي
السوري(المكتب السياسي)بفعالية في التحضير والمشاركة
فــي (اللقــاا الماركســي)الذي ممــع حــوالي ال فثــي مــ
الماركســيي الســوريي فــي بلجيكــا ببروكســل فــي شــهر
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آذار،2013والــذي كــا الهــد منــل انشــاا لجنــة تنســيم
للماركسيي السوريي في أوروبا،األمر الذي لم يتحقم.
أيضاً ،على الدعيد الــدولي :فــي عــا 2016مــرت
لقــااات بــي مم لــي للحــزب الشــيوعي الســوري(المكتب
السياسي) مع (حزب ال ضر) في بلجيكا ،ومــع (الحــزب
االشـــتراكي اليســـاري ) ،وهـــو ذو اتجـــا تروتســـكي،في
بلجيكا.
 -4لــم ينتدــر خــط التســوية لألزمــة الســورية عبــر
مسارات سورية بل عبر اتجــا ولــي كانــت أوا تعبيراتــل
هو (اتفاق الكيماوي السوري)في 14أيلوا2013الذي نــتج
عنل بعد أســبوعي القــرار الــدولي2118الــذي وضــع ،فــي
ملحم ندل  ،الن الكامل ا(بيا منيــف )1الدــا ر فــي
30حزيــرا 2012و عــا إلــى مــؤتمر ولــي يعقــد أوائــل
عا 2014مـ أمــل تســوية األزمــة الســورية علــى أســاس
(منيف.)1نتيجة مناورات أميركية -روسية مــرى تهمــيش
مشـــاركة (هيئـــة التنســـيم)في وفـــد المعارضـــة بمـــؤتمر
(منيـــف)2إلـــى اثنـــي مـــ تســـعة فيمـــاأعمي البـــاقي
لفئتف .فشل (منيــف)2مــع التباعــد األميركــي -الروســي
إثر انفجار األزمة األوكرانية.
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كانــت خمــة (الهيئــة)أ التســوية قا مــة،وأ مــ
الضروري تقوية موقع (الهيئة)أما (االئتف )عبر تشكيل
(القمب الديمقراطي)بانتظار (منيف.)3مـ أمــل ذلـ تــم
الســعي إلــى عقــد مــؤتمر القــاهرل األوا بشــهر كــانو
ثـــــاني2015ثــــــم مــــــؤتمر القــــــاهرل ال ــــــاني فــــــي
حزيرا 2015باتجا لــم شــمل قــوى معارضــة يمقراطيــة
تشكل قمبا ً موازيا ً للقمب االسفمي المعــارً المتحــالف
مــــع ليبراليــــي "اعــــف مشــــم"والمتدرث بالفدــــائل
المعارضة المســلحة.كا ســعي (الهيئــة) باتجــا االســتقواا
بمؤتمري القــاهرل أمــا (االئــتف )ولك مـ و تشــكيل
كيا سياسي معــارً عبــر هــذي المــؤتمري وهــو علــى
مايبــدو ماكــا هــد هيــ م منــاث ومــ وراا الســلمة
المدرية،التي أرا ت أ يكــو لهــا ذراث فــي المعارضــة
السورية توامل بها (االئتف )المدعو م تركيــة الداعمــة
لجماعــة االخــوا المســلمي التــي اســقط ســلمتها بمدــر
انقـــــفب 3يوليـــــو2013بقيـــــا ل الفريـــــم عبـــــدالفتاى
السيسي.نجحت (الهيئــة)في ذلـ وهــو ماكانــت أوا ثمــار
لقـــــاا بـــــاري فـــــي أواخـــــر شـــــباط 2015بـــــي
(االئتف )و(الهيئة)الذي عت لل ال ارميــة الفرنســية مــع
ت ييــد أميركي،والــذي علــى إثــر أعل ـ هي ـ م منــاث تــر
(الهيئــــة)،ثم لقــــاا بروكســــل فــــي تمــــوز2015بــــي
(الهيئة)و(االئتف )برعايـــة االتحـــا األوروبـــي.م و
لقـــائي بـــاري وبروكســـل اليمكـــ تفســـير ت دـــي
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(االئتف )و(الهيئــة) بالــدعول ككيــاني سياســيي ،فيمــاتم
عــــول البــــاقي كــــ فرا ،م قبــــل لقــــاا 14تشــــري
ال اني2015في فيينا ا(مجموعة )17الذي عا إلى مؤتمر
الريــــــاً 1للمعارضــــــة الســــــورية(10-8كــــــانو
أوا)2015الـــذي تشـــكلت علـــى إثـــر (الهيئـــة العليـــا
ــــدور القــــرار
للتفاوً)قبــــل ثمانيــــة أيــــا مــــ
الــدولي2254الــذي لحــش نتــائج مــؤتمر الريــاً وتمــت
الــدعول علــى أساســل إلــى (مــؤتمر منيــف ) 3الــذي بــدأ
بيو 29كانو ثاني.2016
لم يك أ اا مم لــي (الهيئة)مرضــيا ً فــي (منيــف)3
أما كتلة تعميليــة للمفاوضــات ظلــت تــراه علــى العمــل
المسلح بدعم تركــي -قمــري لتفشــيل المســعى األميركــي-
الروسي الذي كا على مايبــدو مــديا ً فــي (منيــف)3نحــو
التسوية السورية قبل أ يعلـ فــي 18نيســا 2016ايقــا
المفاوضات م قبل رياً حجــاب زعــيم التعميليــي فــي
(الهيئــة العليــا للمفاوضات)بالتشــار مــع فــاروق طيفــور
ومورج برل وسهير األتاسي.أ ــدر الحــزب الشــيوعي
السوري(المكتب السياسي) بيــو 28أيــار2016بيانـا ً فضــح
هؤالا التعميليو وبسببها مــرى تجميــد عضــوية منــدوب
الحزب في الهيئة االستشارية للهيئة العليا للمفاوضات مـ
و أ يقــف معــل أحــد م ـ منــدوبي هيئــة التنســيم ضــد
رياً حجــاب الــذي اخــذ القــرار منفــر اً.لم يكـ تجــاوب
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األميركـــا والـــروس ايجابيـــا ً مـــع المـــذكرل المقدمـــة
ا(مجموعــة العشــرل)في أيلــوا2016حــوا رييــة (الهيئــة
العليا للمفاوضات) للحل السياســي،وعمليا ً امتمــع هــذا مــع
ال ـــــــف الســـــــعو ي -القمري،المنفجـــــــر منـــــــذ
يو 5حزيرا ،2017إضافة لل ف األميركي والســعو ي
مــع تركيــة،لتميير (الهيئــة العليــا للمفاوضات)واســتبدالها
ب(هيئــة المفاوضــات)التي انب قــت عـ (مــؤتمر الريــاً
)2في تشري ثاني2017والتي اســتبعد منهــا (التعميليــو )
لدـــالح طـــاقم أك ـــر اعتـــداالً مـ ـ (االئتف )،وليدـــبح
وز (هيئـــــــــة التنســـــــــيم)أقوى فـــــــــي مرحلـــــــــة
مابعد(الرياً،)2وخا ة مــع انضــما مندــتي (موســكو
والقاهرل)لهيئة المفاوضات.
 -5اعتـــر المجتمـــع الـــدولي عـــا  2019ب(هيئـــة
التفاوً)بو فها المم لــة الوحيــد للمعارضــة فــي العمليــة
التفاوضــــية وفــــي العمليــــة الدســــتورية أمــــا الســــلمة
الســـورية،و ًم خارمهـــا مـ ـ المعارضـــي مضـــمر أ
يــدخلها لكــي يتم ــل بــالعمليتي التفاوضــية والدســتورية.
الحزب الشيوعي السوري( المكتب السياســي) أ ــبح منــذ
شــباط2017ممــ فً فــي (هيئــة المفاوضــات)،.وقد مــرى
بضغط تركي في شهر تموز2018استبعا مرشح الحــزب
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الشيوعي السوري(المكتب السياسي)إلى اللجنة الدســتورية
الــذي كــا اســمل مــدرما ً ضــم قائمــة مرشــحي (هيئــة
التفاوً)إلى عضوية اللجنة الدستورية.
لـــي مـ ـ الواضـــح اآل بالندـــف ال ـــاني مـ ـ
عا 2019ماهي آفاق تسوية األزمــة الســورية،ما ا هنــا
التوافــم أميركــي -روســي وما امــت األزمــة األميركيــة-
االيرانية غير واضحة في معالم طريقها  :نحو نحو حــرب
أ نحو تسوية أميركية -ايرانية مديدل؟ .م الضــروري أ
يكــو المعارضــو الســوريو علــى اســتعدا ية لمفقــال
استحقاقات التسوية الســورية ،وكــذل لمفقــال ا ــمفافات
سياســـية مديـــدل فـــي مرحلـــة االنتقـــاا السياســـي مابعـــد
التســوية،في بلــد أ ــبح ســاحة للنفــوذ الــدولي واالقليمــي
.ســتكو التســوية طريق ـا ً الطفــاا الحريــم الســوري،ولك
تحرير سورية م النفوذ األمنبي بجميع أشكالل ومســمياتل
م المهمات الملحة أمــا الــوطنيي الســوريي فــي مرحلــة
مابعد التسوية التي ســتكو حدــيلة توافــم ولــي -اقليمــي
ولي سوري،إضافة إلى بناا نظا يمقراطي مديــد ينهــي
عقو ا ً م االستبدا السياسي في ســوريا،ثم المهمــة ال ال ــة
وهي بناا ولة حدي ــة وعدــرية،قبل الــدخوا فــي المهمــة
الرابعة وهي النضــاا اليســاري لدــالح المبقــات والفئــات
االمتماعية الفقيرل ضد الرأسمالية الجديدل التي ولــدت مـ
رحم السلمة السورية القائمة.
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