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۲ أيلول

يا هلا من مهام صعبة نلقيها على عاتقنا على  صفحات هذه الفصلية! ففي الوقت الذي 
يغزو فيه الرتدد، واليأس، وتوقع األسوأ مفاصل احلياة السياسية يف سوريا، نُقدم على 
اصدار جملة نظرية – سياسية ماركسية نريد هلا أن تكون قبساً يف حلكة هذا الظالم.

تنطلق «حوارات» من ما بعد صدمة اهنيار االحتاد السوفييت، فلقد أحدث ذلك الزلزال 
وهدة  يف  أو  اليأس  وهدة  يف  وأفراد لتسقط  وأحزاب  وأبنية  أفكار  أحدثه؛ فاهنارت  ما 
أصاب  الزلزال  هذا  أن  علماً  والعدالة،  والتقدم  العقل  قيم  لكل  املناقضة  النيوليربالية 
اليسار العاملي مبجمله مبا فيه اليسار غري السوفييت أو حتى املناهض للسوفييت، اليوم، 
عن  األسئلة  طرح  إلعادة  واسعاً  الباب  فتح  أنه  ندرك  الصدمة  من  عاماً  ثالثني  وبعد 
القوالب  من  ومتحرر  ثوري  عقالني،  ماركسي  منطلق  من  واحلاضر  والتاريخ  اتمع 
اليت جهد السوفييت وغريهم لتأطري املاركسية فيها، ونأمل من صفحاتنا أن نساهم يف 
هذه الورشة اهلائلة اليت امتدت على مساحة العامل بأسره، واليت تُظهر حيوية املاركسية 
بقدر ما تظهر احلاجة الدائمة للبحث عن العدالة ومواجهة اإلمربياليات والديكتاتوريات 
واالستغالل والتخلف والفقر الذي يضرب اصقاع العامل، واليت تضع نصب عينها - يف 

هناية األمر - إهناء مملكة احلاجة والعبودية للوصول اىل مملكة الكفاية واحلرية.
من  واخلروج  والسوري،  العربي  احلاضر  أسئلة  أمام  الباب  لفتح  «حوارات»  وستجهد 
مسبق املواقف اليت درجت عليها سياسات األحزاب موالية كانت أم معارضة، يف حماولة 
لتلمس إشكاليات الواقع الراهن ملا يتجاوز املواقف السياسية إىل حتليل الواقع كما هو، 

االفتتــاحيــة

في ضرورة مجلة للماركسيين اليوم

المعـــول والجبـــل
هيئــــة التحريــــر



 
۳ أيلول

وحماولة رؤية التباساته وغوامضه اليت طاملا خفيت عن أعيننا أو مت جتاهلها ألسباب 
أيديولوجية، يف حماولة إلنتاج فكر مطابق، يرى االجتماعي الكامن حتت السياسي يف 

مواقفنا ورؤانا.
املهمة الثالثة اليت ستسعى «حوارات» ملواجهتها هي املسألة التنظيمية، فلقد عانت خمتلف 
األحزاب يف بلدنا وعلى مدى عقود وعقود من موضوع االنشقاقات، ومل ينج من هذه 
اآللية إال النادر النادر من األحزاب، وحنن نأمل أن يضع حزبانا، حزب العمل الشيوعي 
و احلزب الشيوعي السوري – املكتب السياسي بيضهم يف سلة احلوار، واحلوار املعمق 
لتلمس جوانب االتفاقات بيننا – وهي كثرية – ومناقشة اخلالفات – وهي قليلة – وذلك 
يف  يف جهد يناهض آليات االنشقاق، والذهاب – رمبا للمرة األوىل يف سوريا – قدماً 
مسار التقارب والتشارك والوحدة، وأمامنا لتحقيق ذلك مهام عدة منها ما هو تنظيمي 

حبت، ومنها ما هو نظري، واألقل األقل بينها ما هو سياسي.
وهنا البد من التنويه إىل أن صفحات «حوارات» ستكون مفتوحة بالطبع آلراء الرفاق يف 
احلزبني، وكذلك آلراء الرفاق املاركسيني السوريني والعرب، إلغناء احلوار والذهاب به 

اىل ما ينري الواقع ويفعل أداءنا.
اجلبل أمامنا ويف أيدينا معول اإلرادة واإلصرار، واأليام القادمة ستظهر هل سيظل واقفاً 

أمامنا أم سنستطيع أن حنفر فيه طريقاً يوصلنا اىل اجلانب اآلخر.



٤ أيلول

من مجلة التحديات اليت واجهت احلركة الشيوعية السورية يف أعقاب اهنيار النموذج 
السوفيييت لالشرتاكية، إجراء مراجعة لطريقة سائدة يف فهم املاركسية الزمت وجودها 
منذ دخول الشيوعية إىل املنطقة العربية بدايات القرن العشرين، واليت اتسمت عموماً، 
بتعطيل دور العقل النقدي القارئ للنص األصلي، والقادر على اكتشاف حدوده التارخيية 
واملعرفية، وإعادة إنتاجه يف ضوء الواقع احمللّي امللموس. يف حني جرى تقديس النصوص 
املرتمجة إىل العربية بصورة انتقائية ومبتورة من قبل السوفييت. مما أبقى النص األصلي 
عن احلضور، حتت مطمورات الشروحات السوفييتية املبسطة  وغائباً  ملاركس متوارياً 
اتمعات  لتطور  حتمية  أمناط  وضعها  أبرزها،  ومن  املاركسية  النظرية  ملوضوعات 
البشرية، وتقسيم النظرية املاركسية بشكل تعسفي إىل مادية ديالكتيكية ومادية تارخيية، 
أي إىل قوانني خاصه باملعرفة العقلية وتطور اإلنسان، وقوانني خاصة بتطور اتمعات. 

وكأن معرفة اإلنسان الفرد مستقلة ومنفصلة عن حركة تطور اتمع؟!

٢
يف حني انتشرت املاركسية اللينينية شرقاً، حتفظت عليها احلركة االشرتاكية يف بلدان 
الغرب الرأمسايل. ولكن هذا االنتشار الواسع  خلط الثورة االشرتاكية املمزوج مبهمات 
طبقة  نضاالت  أساسي  بشكل  عليها  هتيمن  اجتماعية  وتركيبه  واسعة،  دميقراطية 

ملف: الماركسية  والحركة الشيوعية في سورية

الماركســـية والشـــيوعيون: 
خيارات ومواقف

رياض زهر الدين



 
٥ أيلول

الفالحني، محل معه يف زمن ستالني، إشكاليات صاحبت وجودها حلني اهنيار النموذج 
باالنتهازية،  وأغرقتها  أحزاهبا  عند  اإلصالحية  النزعة  عززت  لالشرتاكية،  السوفيييت 
وقامت بتسخري نضاالهتا يف خدمة انتصار الثورة االشرتاكية يف روسيا السوفييتية، وذلك 
على حساب توسعها يف بلدان الشرق الناهض يف مواجهة اإلمربيالية واالستعمار، وعلى 
الرغم من كونه متخلفاً اجتماعيا واقتصاديا، وظروفه ال تسمح له بتجاوز الرأمسالية، 
االشرتاكية  الثورة  انتصار  مصلحة  يف  تصب  كانت  فيه،  الوطنية  الثورة  ظروف  أن  إال 
االكتفاء  وجرى  آنذاك،  الشيوعية  األحزاب  سياسات  يف  معاملها  ُطمست  اليت  العاملية، 
مبواقف تدعم انتصار الثورة االشرتاكية يف بلد واحد. لذلك منعت األحزاب الشيوعية 
من االندفاع بطريق الثورة والنضال الوطين الدميقراطي  حتت راية برناجمها املستقل 
يف  عليها  وفرض  الثالثة،  الشيوعية  األممية  قبل  من  القومية   احلركات  أحزاب  عن   ،
زمن االستعمار، القبول بزعامة القيادات الرجعية لنضاالت شعوب الشرق الثائر على  
باحلكومات   القبول  جمدداً  عليها  فرض  االستقالل،  مرحلة  بلوغ  مت  وحني  املستعمر، 
بتبعية  الربجوازية  اليت زرعها املستعمر لرعاية  مصاحله، واحليلولة دون املس عميقاً 
هذه الدول حديثة االستقالل لالستعمار، حتى أن ذكر االشرتاكية كهدف مؤجل، قد غاب 
متاماً على سبيل املثال: عن برنامج احلزب الشيوعي السوري - اللبناني، ملدة تزيد عن 
النصف قرن. يف حني كان يرتب دعم الدولة السوفييتية خلط الثورة االشرتاكية العاملية، 
مما  معها،  واسعة  مواجهات  خوض  تبعات  آنذاك،  اإلمربيالية  مبصاحل  هزمية  وإحلاق 
املوقف امللتبس،  يف ذلك  الكربى  يعّقد ظروف تطور روسيا السوفييتية. ولكن املفارقة 
تكمن يف إن هذه املفاضلة بني مصاحل الدولة البريوقراطية السوفييتية والثورة االشرتاكية 
العاملية، ظلت قائمة يف سياسات األحزاب الشيوعية، حتى يف أعقاب انتصار السوفييت 
يف احلرب العاملية الثانية، وزوال األممية الثالثة، وجميء قيادة سوفييتية جديدة خلفاً 

لستالني؟؟!!
ارتباطهم  بفك  السوفييت،  لسياسات  واإلصالحي  االنتهازي  املوقف  ذلك  يف  والسبب 
السوفييتية  الدولة  أصاب  الذي  الطبقي  التحول  يف  يكمن  العاملية،  االشرتاكية  بالثورة 
وأدى لبقرطتها، وجعل مصاحل بريوقراطية الدولة منفصلة عنها. وهذا ما كشفت عنه 
سلسلة املؤمترات اليت عقدت بني عامي ١٩٤٣- ١٩٤٥، ومهدت الطريق التفاقية  يالطا، 



٦ أيلول

اليت وقعها ستالني  عام ١٩٤٥ مع زعماء أمريكا ، وبريطانيا يف هناية احلرب العاملية 
الثانية، وأسست مع تفامهات ومؤمترات سبقتها مثل: مؤمتر طهران الثالثي عام ١٩٤٣، 
السوفييت   بني  الثنائي  موسكو  ومؤمتر   ،١٩٤٥ عام  يوليو   شهر  يف  بوتسدام  ومؤمتر 
وبريطانيا عام ١٩٤٤، لقواعد احلرب الباردة، حيث جرى مبوجبها التواطؤ بني اجلبارين 
املنتصرين األمريكي – السوفيييت ، على وقف احلرب املباشرة بني الطرفني، وتقسيم 
دول العامل الثالث إىل مناطق نفوذ بينهما ، وعلى خوض  حروهبما مستقبال بالوكالة،  
وجعل من الشعوب الطاحمة لتحرر واالنعتاق من التبعية، والتخلف، واالستعمار، أدوات 

هلا.

٣
ملاذا حدث ذلك التحول اإليديولوجي والطبقي داخل الدولة السوفييتية، وكيف ترجم 

ذلك االنزياح نفسه يف سياسات ومواقف احلركة الشيوعية العربية؟
قبل وفاة لينني بعامني، طبقت سياسية النيب عام ١٩٢١، بسبب كارثة احلرب األهلية 
بتطبيق  اإلنتاج،  لوسائل  العمالية  االس  إدارة  استبدال  فتم  االقتصادي،  واالهنيار 
رأمسالية الدولة البريوقراطية، اليت زادها التحكم باملوارد املادية، انفصاال عن الطبقة 
مت   ، الستينات  عقد  مطلع  العربي  الثوري  املد  وزمن  خروتشوف،  مرحلة  ويف  العاملة. 
دعم  إىل   ، السوري  الشيوعي  احلزب  مقدمتها  ويف  العربية  الشيوعية  األحزاب  توجيه 
النموذج الرأمسايل البريوقراطي يف التطور، والتوقف عن دعمها ألحزاب الربجوازيات 
الوطنية ، وتوجهاهتا الدميقراطية الربملانية ، بذريعة بناء االشرتاكية حتت قيادة أحزاب 
احلركة القومية التقدمية (الدميقراطية الثورية)، والتأكيد على ضرورة التحالف معها 
حتت ذلك الشعار، الذي يسقط مربر وجود شيوعي مستقل للربوليتاريا  ، وذلك بعد 
أن ثبت للسوفييت  املنعكسات السلبية ملعاداهتم  التوجهات الوحدوية للحركة القومية 
العربية بقيادة عبد الناصر زمن الوحدة ،  فعملوا على  احتواء حركة التحرر العربية عن 
طريق تعميم ذلك النموذج،  الذي أدى إىل  تغيب املشاركة اجلماعية  جلماهري العمال 
الفساد  وتعميم   اهلدر  زيادة   وإىل   ، الوطين  االقتصادي  الفائض  إدارة  يف  والفالحني 
البريوقراطي . وعندما منت مصاحل األنظمة الطبقية وجتذرت وحتولت حنو الديكتاتورية 
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والتطور الرأمسايل الرث خالل عقد سبعينيات القرن العشرين، انعكس ذلك الرتاجع سلباً 
على مواقع احلركة الشيوعية العربية، وأدخلها يف موجة انشقاقات وصراعات وأزمات 
داخلية، نتيجة تكشف احلدود الرأمسالية لنموذج التطور البريوقراطي، وثبوت زيف ما 
روج له السوفييت طوال عقود، عن قدرة أنظمة تقودها أحزاب برجوازية راديكالية، على 
ختطى الرأمسالية يف أطراف النظام الرأمسايل. ويف اعقاب انكفاء الزعامة الناصرية 
على أثر هزمية اخلامس من حزيران عام ١٩٦٧، حدث ألول مرة انقالب يف وعي النخب 
املاركسية العربية، سواء املوجودة منها داخل األحزاب القومية أو خارجها، أدى لالنزياح 
عن خط  املاركسية السوفييتية املهيمن عاملياً، حيث سامهت الدروس املستخلصة من 
اهلزمية على يد طيف من اليسار املاركسي، بتشكل تيارات من اليسار اجلديد، املستقل 
إثرها  على  فجرت   ، العربية  الشيوعية  احلركة  مسلمات  عن  النظرية  مرجعيته   يف 
حماوالت جادة  لقراءة واقع اتمعات العربية ،  بالعودة اىل املاركسية  األصلية، وختطي 
التنظريات السوفييتية عن شكل  اخليار االشرتاكي يف  املنطقة العربية، وإمنا  يسجل 
على هذه املراجعات، أهنا حدثت بدوافع إيديولوجية مهها اإلجناز أكثر من كوهنا قراءات 

تأصيلية وابداعية ، هدفها حترير العقل من سلطة  القراءات االنتقائية و اجلاهزة .

٤
مواقف احلركة الشيوعية السورية يف مرحلة ما بعد السوفييت 

مع اهنيار النموذج السوفيييت لالشرتاكية، مت فتح فصل جديد يف أزمة النظرية املاركسية، 
وأزمة احلركة الشيوعية السورية، ولكن أزمة املاركسية ليست أزمة معرفية نظرية حبته، 
مهمات  تنفيذ  على  القادر  االجتماعي  احلامل  وأزمة  العمالية،  احلركة  أزمة  هي  وإمنا 
برناجميه، لذلك فإن أزمة املاركسية، هي أزمة البشرية يف حماولتها املتكررة واملخفقة 
لتجاوز النظام الرأمسايل كنمط إنتاج، بات بقاءه يهدد وجود البشرية برمتها. واملاركسية 
هي ضرورة ملحة يف ذلك املشروع، كوهنا الوحيدة اليت برهنت على أن االشرتاكية تنبع 
لذلك  تناقضاته.   جتاوز  باجتاه  وتدفع  الرأمسايل،  اإلنتاج  لنمط  الداخلية  البنية  من 

ميكننا تعريف االشرتاكية هنا، بسريورة حل تناقضات منط اإلنتاج الرأمسايل.
لقد جاء اهنيار النموذج البريوقراطي لالشرتاكية، ليفتح أمام احلركة الشيوعية يف هناية 



۸ أيلول

احلرب الباردة طريقني متعاكسني متاماً:
األول -  جتديد املشروع االشرتاكي باستعادة الطابع التجديدي النقدي والعقالني لفكر 
ماركس، كوريث شرعي حلداثة عصر األنوار األوروبي، وملا حتقق من منجز دميقراطي 
واستكمال  االشرتاكي  البديل  قبل  من  عليه  احملافظة  جيب  الرأمسايل،  النظام  ظل  يف 
تطويره، وإمنا بعد استبدال تطور النظام هبدف الربح، إىل جعل غايته تطور اإلنسان 
االغرتاب،  ومشاعر  الطبقي  االستغالل  قيود  من  حتريره  يف  يسهم  مبا  وذلك  نفسه، 
والقلق على مصريه اإلنساني، نتيجة اعتماد الرأمسالية يف تطورها على وسيليت احلرب 

واملوت.
الثاني - اعتماد طريق التبعية االقتصادية والتطور الرأمسايل الرث (الريعي) ، بتطبيق 
اإلصالحات  الليربالية والعمل وفق  آليات السوق، وبوصفات صندوق النقد  الدويل ، 
مبا يسهم بارتفاع وتريتي النهب واالفقار الشديدين  للشعب، وإجهاض حماوالت ظهور 

برجوازية وطنية،  ترفض  التبعية ومنحازة خليار التنمية املستقلة (١).
 والذي حدث على صعيد واقع احلركة الشيوعية يف سورية، إن املراجعات خالل العقد 
األول من االلفية الثالثة، ذهبت باجتاه إعادة تفسري االشرتاكية باإلصالحية الليربالية، 
انتقاده  ملاركس  سبق  والذي  االجتماعية،  العدالة  مفهوم  بداللة  الستخدامها  والعودة 
وتفنيده   بإسهاب عند برودون يف كتابه (بؤس الفلسفة). وما هذه اإلصالحية الليربالية، 
التنموي  البريوقراطي  وللفكر  السوريني،  للشيوعيني  اجلديدة  اإليديولوجية  سوى 

السوفيييت يف مرحلة احتضاره وأفوله.
نظرية،  ال  منهجاً  املاركسية  اعتبار  درجة  إىل  بالبعض  النقدية  املراجعة  وصلت  حيث 
 (٢) العقائدي  اجلمود  مرض  يف  الشيوعية  النخب  وقوع  مسؤولية  النظرية،  وحتميل 
والقول: إن املاركسية هي منهج معريف وليست نظرية، حيوهلا إىل مجلة قواعد إجرائية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من قبل خنب اليسار السوري زمن ربيع دمشق، حيث جرى التغطية على هذه  (١) - وهذا ما مت اختياره فعلياً 
الرتاجعات عن خيار التنمية باالعتماد على الذات، وتقديم الدولة خدمات الرعاية االجتماعية للفقراء، واالكتفاء 
مبطالبة النظام السوري باإلصالحات السياسية الدميقراطية، دون التعرض إىل ما كان ينوي األقدام عليه، من 

إصالحات اقتصادية كارثية يف نتائجها على عموم الشعب السوري، بكافة طبقاته بدون استثناء
(٢) -  (املاركسية من فلسفة لتغيري إىل فلسفة لتربير) عطية مسوح، دار الينابيع- دمشق 
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بال مضمون معريف، فتصبح بذلك البرت، عاجزة عن التحليل أو استخالص من معطيات 
الواقع نتائج نظرية حمددة، وتصبح عبارة عن جتريدات عقلية مفصولة عن املمارسة، 
إىل أحضان هيجل، وجدل الفكر احملض، والتصوف الفلسفي.   فيتم العودة بنا جمدداً 
مادية  كسريورة  السوفييتية،  املاركسية  قبل  من  العامل  تفسري  مت  كيف  شاهدنا  وقد 
نظر  وجهة  من  العامل  تاريخ  حني  يف  الطبيعة،  ديالكتيك  من  جزءاً  واعتباره  خالصة، 
ماركس، هو: عبارة عن سريورة مادية وروحية معاً، والبشر هم من يصنعون تارخيهم، 
أنشطة  عن  منفصل  أو  مستقل  بشكل  تعمل  تارخيية،  مادية  قوانني  يوجد  ال  ثم  ومن 
سحب  من  إجنلز،  صديقه  بعكس  جداً  حذراً  أعماله  كل  يف  ماركس  بقي  لقد  البشر. 
قوانني التاريخ على الطبيعة، أو حماولة سحب قوانني الطبيعة على التاريخ، حيث تركز 
العلم،  حقل  إىل  الفلسفة  حقل  من  اإلنسانية  اتمعات  تاريخ  دراسة  نقل  على  جهده 
والتأسيس لعلم جديد هو علم التاريخ، الذي يشمل بدوره عدة علوم أخرى، مثل: علم 
لوي  نظر  وجهة  من  املنجز  بذلك  ماركس  ليصبح  والسياسية  واالجتماع،  االقتصاد، 

ألتوسري، مكتشف حقل معريف جديد، هو: علم التاريخ.
لذلك ال ميكن فصل املنهج الديالكتيكي عن النظرية املادية كعلم لتاريخ، دون أن نلغي 
املاركسية برمتها كعلم للتاريخ، فالنظرية هي مرتكز املنهج، كما أن املنهج هو النظرية يف 

حلظة فعلها وانفتاحها على موضوعها.
ماركس  فهم  حيث  فويرباخ،  حول  ملاركس  عشرة  احلادية  املوضوعة  على  حييلنا  وهذا 
العامل انطالقاً من مسألة الوحدة اجلدلية بني النظرية واملمارسة، واليت تدحض وجهة 
النظر السابقة حول الفصل بينهما على طول اخلط. والتجربة السوفييتية مثال تارخيي 
العقائدي  اجلمود  يف  احلقيقي  السبب  أما  املمارسة.  عن  النظرية  فصل  على  طري، 
للحدود  الكاشف  النظرية  دور  تعطيل  يف  فيكمن  السوفييتية،  للماركسية  حصل  الذي 
الرأمسالية للنموذج السوفيييت البريوقراطي للتطور، وتبيان أنه كنموذج رأمسايل انتقايل، 
يستحيل تطابقه مع االشرتاكية كنظام إنتاج يدار فائضه االقتصادي من قبل الربوليتاريا 
ذلك  حيدث  ومل  املسيطرة.   الدولة  برجوازية  سلطة  تزيل  ثانية،  سياسية  ثورة  دون 
اجلمود العقائدي، بسبب ارتباط املنهج بالنظرية كما يزعم اددون، بل نتيجة ذلك 
الفصل بينهما.  وتاريخ التجربة ملئ مباليني حاالت قمع تشكل انتلجنسيا ثورية متتلك 
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حرية التفكري والتعبري داخل روسيا، وهناك أمثله كثرية مارست النقد لذلك االنزياح عن 
على  البريوقراطية  خطر  من  وحمذرة  الروسية،  الثورة  يف  العمايل  الدميقراطي  اخلط 
الثورة االشرتاكية، ونذكر من بني هؤالء: (روزا لكسمبورج (٣)، وتروتسكي (٤)، وزينيف، 
وكامينيف، وبوخارين، و لوكاش (٥) ، وغرامشي (٦) اخل........)  وغريهم كثريين، متت 
مالحقتهم وتصفيتهم أو منعت مؤلفاهتم أو الطلب منهم تقديم نقد ذاتي لنقدهم االنزياح 
األنظمة  فتحولت  سيبرييا،  يف  االعتقال  معسكرات  يف  للعمل  نفيهم  جرى  أو  اليميين 
الشمولية إىل سجان كبري، ميارس الدكتاتورية على الشعب، باسم بروليتاريا مغيبة عن 

السلطتني السياسية واإلنتاجية.
  

٥
على غرار  املواقف السابقة  للمفكر الشيوعي عطية مسوح ، ختلى احلزب الشيوعي 
كمنهج  اهليغلي،  باملنهج  مكتفياً   املاركسية  من  جزء  عن  السياسي   املكتب  السوري/ 
ومن  احلديثة،  اإلنسانية  العلوم  كل  أساس  هي  اليت   ،(٧) املادية  النظرية  عن  منفصل 
ضمنها العلمانية  كخلفية  نظرية  لبناء الدولة احلديثة ، حيث ميكن ممارسة السياسة 
وفق ذلك املنظور مبعزل عن  التنوير، الذي أكد على مركزية حترير العقل من  سيطرة 
رجال الدين  واحتكارهم للمعرفة  والثقافة، وليعيد احلزب حتديد عالقته باملاركسية 
على النحو التايل : (املاركسية ليست عقيدة جاهزة وحمكمة اإلغالق، بل هي بالسياسة 
يف  البحث  من  وبدالً   (٨) ثقافية)   - اقتصادية -اجتماعية  لبنية  معريف  حتليلي  منهج 
األسباب الطبقية، والسياسية، والثقافية الكامنة اليت تسببت يف  وقوع خنب السلطة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٣)- دروس الثورة الروسية، روزا لكسمبورج 

(٤)- األممية الثالثة واالشرتاكية يف بلد واحد، تروتسكي 
(٥)- التاريخ والوعي الطبقي، لوكاش 

(٦)- حول البريوقراطية، األمري احلديث، غرامشي
(٧)- (حرية املاركسي املنخرط يف السياسة يف أن يعتقد ما يراه من معتقدات دينية أو غري دينية جتاه النظام 
الكوني – الطبيعي ...لتكون املاركسية بناء على ذلك حمصورة يف إطار اقتصادي – اجتماعي – ثقايف -سياسي 
داخل  والسياسة  العقيدة  ختومي  بني  فصل  عملية  عرب  املاركسيني  عقيدة  عن  مفصولة  املاركسية  تكون  وحبيث 

احلزب الشيوعي) الربنامج السياسي، ٢٠١٩ / ص ٥٦ 
(٨)- الربنامج السياسي للحزب الشيوعي السوري املكتب السياسي لعام ٢٠١٩ / ص٥٥
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السوفييتية ، واحلزبية السورية التابعة، يف مأزق تعطيل دور النظرية يف نقد تضليل  
خنب السلطة و اخلط السياسي ألحزاهبا ؟ جندهم يسلكون طريق يعزز حتكم املعتقدية 
بدالً من إلغاءها، فباسم االحنياز للواقعية السياسة ضد الطبقية، يتم حذف السياسة 
كعلم أساسه الصراع على املصاحل املادية بني قوى اجتماعية سواء كانوا أفراداً أو طبقات 
أو أمم! وهذا التصور يهبط بالسياسة، لتصبح جمرد تكتيكات ومؤامرات حييكها األمري 
 ، املادية  املصاحل  نظرية  حبذف   االنتقاء  طريق  إن  بالسلطة!   الظفر  هبدف  وبطانته 
حني  أكرب،  نظري  جبمود  جمدداً   يوقعهم   ، والتشويه  البرت  لذلك  منطقي  تعليل  دون 
ينحازون ملركب نظري انتقائي  بال هوية نظرية ، جيمع ما بني تصوف املنهج اهليغلي يف 
موقفه من السياسة والدين ، والتفسري الستاليين الغائي يف شرحه للمادية التارخيية ، 
حيث جند الرفاق يسريون على خطى ستالني، فيقرون بوجود قوانني للتطور التارخيي،  
غائية و كامنة ، منفصله عن وعي اإلنسان وأنشطته، وتتحكم حبركة التاريخ ومترحله 
، فتكبل حرية اإلنسان  وتلغي دوره ، وجتعل من  الرأمسالية ضرورة طبيعية غري قابلة 
للتعليل أو التغيري  أو التجاوز ، ونظام اقتصادي مل يستنفذ أغراضه بعد، واملطلوب على 
املستوى اإلنساني ، التكيف معه، وحتمل خماطر وجوده على البشرية مجعاء!  (٩). حيث 
استخلص برنامج احلزب، ان وجود هذه القوانني، هو من تسبب بفشل السوفييت بتجاوز 
الرأمسالية، وليس انكفاء أصحاب التجربة عن مضموهنا الدميقراطي، وامتناعهم عن 
إصالح تشوهات النظام السياسي! فيتم بذلك تأكيد ما طرحه ستالني قبل مائة عام يف 
نظريته عن حتمية املرور ب (مراحل التطور اخلمس)، واعتبارها أمناط إنتاج منفصلة 
اتباع  على  اتمعات  وجترب  البشر،  وأنشطة  الطبقي  الصراع  سريورة  عن  عملها،  يف 
ثقايف  ومنط  مسيطر،  اقتصادي  كنظام  املتهالكة  الرأمسالية  مع  التكيف  اسرتاتيجية 
مهيمن عاملياً، وجرى ترمجة ذلك التوجه من قبل السوفييت عملياً، حتت شعار التعايش 

معه والنضال السلمي ضده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٩)- (التجربة السوفييتية ١٩١٧-١٩٩١، تثبت صحة حتليل ماركس وخطأ لينني، بأنه ميكن الدخول يف االشرتاكية 
روسيا  يف  الشيوعيون  يستطع  مل  عملياً  لذاهتا.  الرأمسالية  املرحلة  استنفاذ  دون  من  اشرتاكية  مهمات  وحتقيق 
والصني أكثر من قيادة بلداهنم حنو الرأمسالية املتطورة، وجتاوز البنية املاقبل رأمسالية بشكل ال يتجاوز مهمات 
الثورتني اإلنكليزية والفرنسية ...يف فيتنام ...هم يقودون االن عملية التحديث الرأمسايل) الربنامج ص ٥٩ – ٦٠
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وبذلك املنطق الغائي لتطور، يتم االنزياح عن خط النظرية املاركسية، والتوجه إىل برتها 
والتعامل معها   كمركب انتقائي، دون مراجعة ملسار الثورة االشرتاكية العاملية.  وهذا 
الشيوعيني  قبل  من  اجلديدة  النظرية  األطروحات  هذه  تبين  خيرج  مل  ملاذا  لنا،  يفسر 
السوريني، اليسار الشيوعي من مأزقه التارخيي؟  كونه حبث مسألة التنوير الديين يف 
سورية، مسألة اسرتاتيجية ومعقدة، وال ميكن إحداث انعطافه فيها، مبجرد تراجع  حزب 
شيوعي معارض عن العلمانية، والنظرية املادية، والتصاحل مع الفكر السائد بل بأحداث 
قطيعة معه، يف وقت تعمل فيه السلطة السياسية االستبدادية القائمة على متزيق وحدة 
شيوعية  أحزاب  وهناك  تنقطع،  ال  وساخنة   باردة  أهلية  حبروب  االجتماعي،  النسيج 
متحالفة معها وتدعي العلمانية، فيأخذ الدين هنا  وظيفة  أو صفة مقاومة لالستبداد، 
ألي  املعرقل  دوره  ينفي  ال  هذا  ولكن   الشعب،  عموم  نظر  يف  إجيابية  تصبح  ودالالت 
مشروع هنضوي قادم، إذا ما استخدم كعقيدة سياسية، وكسالح إيديولوجي بيد مجاعات 
انفصل  األطروحات،  وبتلك  والتكفريي.   اجلهادي   الفكر  وتيارات  السياسي،  االسالم 
االعتبار  بإعادة  ومشروعه،  ماركس  فكر  مع  قطع  الذي  الشيوعي  اليسار  تطور  مسار 

هليجل وفلسفته، عن مسار تطور اليسار املاركسي.  

٦
أما االنزياح الكبري الثاني فكان عام ١٩٩٠ بني صفوف اليسار اجلديد من حزب العمل 
الشيوعي، الذي كانت غالبية كوادره مازالت يف املعتقالت. حيث جرت مراجعة من قبل 
املاركسية  مع  القطع  لتربير  ليربالية،  بعيون  ماركس  قراءة  فيها  أعادت  القيادات،  بعض 
تأويل  طريق  عن  املاركسية  من  باالنتقاء  االكتفاء  وعدم  جديدة،  إىل منظومة  واالنتقال 
ماركس هبيجل ، حيث مت التسليم من قبل ذلك الفريق، هبزمية االشرتاكية كنموذج مل يعد 
للتطبيق يف ظروف هيمنة  القطب الواحد، ومت العزوف عن فكرة،  املاركسية  صاحلاً 
«مرشداُ للعمل»، واالتكاء على  نظرية فوكوياما، املبنية على فرضية تزعم  فيها،  تعارض 
املشروعني الدميقراطي واالشرتاكي، لتربير الرتاجع عن النظرية املاركسية، انسجاما مع 
الرأمسالية،  على   االشرتاكية  انتصار  حول  الذي  فلسفياً،  املتصوف  اخلالصي  العقل 
و غائياً، وتدفع بشكل حتمي النتصار البشر  ملسألة  قوانني تفعل يف التاريخ اخالقياً 
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الفقراء على مستغليهم االغنياء، وليس ملسألة صراع مصاحل مادية ألمم وطبقات وبشر 
، قادرين على قلب التوازنات الدولية يف أية  حلظة باجتاه غري متوقع. ونتيجة هزمية 
الثورات يف أوروبا الشرقية وبالد السوفييت، مت التسليم بعدم قدرة النظرية املاركسية 
على اكتشاف حقيقة الرأمسالية، وادعاء عجزها عن استخالص دروس إخفاق أنظمة 
أرضية  على  مشروعها  جتديد  واستحالة  الرأمسالية،  جتاوز  يف  احملققة  االشرتاكية 
استيعاب دروس هزمية الثورات؟!! كانت هذه رؤية بعض القيادات اليت وضعت نفسها 

«منطقياً» خارج احلزب إثر تبنيها هذه اآلراء.

يف دروس هزمية الثورات  
النموذج  بإن  تفيد:  اليت  احلقيقة  فوق  من  القفز  جرى  حدثت،  اليت  املراجعات  كل  يف   
السوفيييت، كان خياراً إصالحياً للتكيف مع الرأمسالية منذ البداية، ومحل داخله قيم 
الثورة املضادة، وكان ميكن أن يكون للثورة االشرتاكية العاملية مصرياً خمتلفاً، فيما لو مت 
دعم الثورة األملانية بقيادة روزا لكسمبورج عام ١٩١٩ وعدم إجراء الصلح مع اإلمربيالية 
األملانية من قبل البالشفة. وفيما لو مل حتدث حماولة اغتيال لينني والتسبب يف مرضه 
ثم وفاته، او مل ينف تروتسكي ويطارد ثم يقتل ، أو مل يسجن غرامشي  و تنتصر الفاشية 
أسس  نسف  ويتم  للثورة   الربوليتاريا  قيادة  عن  الرتاجع  جيِر  ومل  وايطاليا،  أملانيا  يف 
الدميقراطية العمالية يف عهد  ستالني وحتويلها إىل ثورة اشرتاكية تقودها البريوقراطية 
، وتصبح  مشروعاً هدفه الوصول اىل الرأمسالية ال جتاوزها، وعرب عنه التقارب الذي 
حدث يف آلية عمل النظامني، وكشفت عنه الدراسات الغربية  أواخر عهد ستالني، بشكل 
مثبت ويقيين، بإن التطور الذي حدث يف االحتاد السوفيييت، هو: بلوغ مرحلة جمتمع 
خروتشوف   عهد  يف  عمقته  الذي  النقد  وهو   ،(١٠) رأمسالية  بطريقة  يدار  صناعي 
برجينيف ، املناظرة بني احلزبني الشيوعيني السوفيييت - الصيين (١٩٦٠- ١٩٦٥) ، ومل 
يستفد منها عملياً، يف تصحيح مسار اخلط السياسي االسرتاتيجي للحركة الشيوعية 
حتى  إنتاج،  كنمط  الرأمسالية  جتاوز  سبيل  يف  الشعوب  حركة  نضال  وإن   . العاملية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١٠)- راجع حماضرات رميون آرون  (حول اتمع الصناعي ) يف جامعة السوربون عام ١٩٥٥
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بلد  نطاق  يف  جتاوزها  صعوبات  حقيقة  يؤكد  فشلها  فإن  املسعى،  ذلك  يف  فشلت  وإن 
واحد، وأنه حتى يتم جتاوزها، فعلى قاعدة العاملية ذاهتا. وإن الرأمسالية كيفت نفسها 
بزيادة   ، الوطين  التحرر  حركات  مع  الصراع  جمرى  يف   ، عاملياً  نظاماً  لتصبح  إجيابياً 
انتصارهم  بتوظيف  السوفييت  فشل  فيما  تطوره،  واحتجاز  الثالث  للعامل  هنبها  حدة 
يف احلرب العاملية الثانية وحتوهلم إىل معسكر عاملي، بإصالح النظام عن طريق إعادة 
االعتبار خلط  الدميقراطية يف إدارة وسائل اإلنتاج، والتوقف عن تعميم ونشر  النزعة 
اإلصالحية  واالنتهازية، داخل احلركة  الشيوعية العاملية، و البلدان اليت تقودها حركات 
التحرر الوطين  زمن احلرب الباردة، األمر الذي كان سيسمح فيما لو حتقق ، باستئناف  

مسار الثورة االشرتاكية العاملية.   

٧
وهناك انزياح ثالث حدث عام ٢٠٠١ داخل صفوف اليسار املاركسي، والشيوعي، والقومي 
أحداث  أمكانية  وتصوره  جاهزة،  كعقيدة  الليربالية  القيم  تبين  باجتاه  سورية (١١)،  يف 
انعطافه يف تطور اتمع املدني السوري، على مستوى الوعي السياسي، يكون منطلقاً 
التغيري  ذلك  حدوث  توقع  مت  حيث  خوفه!  من  حترر  إذا  فيما  الشعيب  الشارع  حلراك 
آنذاك، بدون توفر قاعدة اقتصادية – اجتماعية جديدة لذلك التحول، تسمح يف بروز 
تصور  وعن  االعتقاد  مت  كما  األنظمة؟  لتغيري  وتتصدى  حتمله،  جديدة  اجتماعية  قوى 
خاطئ أيضاً، إن برجوازية الدولة البريوقراطية الفاسدة، تصلح أن تكون شريكاً يف ذلك 
املشروع التنويري التارخيي، الذي سيخلص اتمع السوري من والءات اتمع األهلي؟ 
حدث  قد  آنذاك،  النخب  وعي  يف  األيديولوجي  التحول  ذلك  أن  على  جمدداً  يدل  مما 
دون تأصيل نظري، يعيد فحص ممكنات توفر شروط والدة تنوير عربي يف ظل نظام 
عدم زوال أثر الرغبات عن عقل مثلوم احلد، كان يبحث  استبدادي؟ مما يؤكد جمدداً 
عن اخلالص بواسطة يقني جديد، وهو مازال حباجة إىل تنوير، يدفع به إىل اخلروج 
التصديق  وعدم  اجلاهزة  باألحكام  الشك  مرحلة  إىل  والدخول  اليقينيات،  مرحلة  من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١١)-  بيان ٩٩، وبيان األلف، وجلان أحياء اتمع املدني السوري منوذجا ً
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إال بواسطة الربهان، حبيث يقوم بصياغة وعيه وهو يقف على أرضية الواقع، بدالً من 
الرغبات. وإن ما حتتاجه هذه النخب فعال، ليس قراءه نص ماركس أو اإلميان مبا جاء 
به حرفياً، أو استبعاده دون نقد، بل إىل اكتشاف الطريقة أو اآللية اليت فكر هبا ماركس 
يف زمن ربيع الثورات الدميقراطية األوروبية عام ١٨٤٨، حلظة كتابة البيان الشيوعي 
بلغة متفائلة، وما كتبه الحقاً يف زمن هزميتها أمام قوى الثورة املضادة، باالنكباب على 
استخالص دروس التجربة، وتعميق معرفته بالواقع. وكيف أنه لوال تراث عصر التنوير، 
الذي وثق بقدرات عقل اإلنسان على اكتشاف حقيقة ما يدور حوله، فأن فكر ماركس مل 
يتطور الحقاً، باجتاه جتاوز الصراع السياسي املباشر ونتائجه السلبية، والقيام بكتابه 
بغض  الرأمسايل،  بالنظام  وثابت  جوهري  هو  ما  على  يركز  الذي  «الرأمسال»،  مؤلفه 
يف  املتذبذبة  الربجوازية  انتصار  من  الطبقي  الصراع  جمريات  إليه  ستؤول  عما  النظر 

املدى املنظور. 
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والقوى  االحزاب  من  واسع  لطيف  والسياسي  النظري  املأزق  وجتلّيات  اسباب  حول   
السياسية، اليت ولدت ومنت يف اجواء احلرب الباردة؛ ويف ظل نضاالت  شعوب املنطقة  
لتحقيق آمال وأهداف  الوحدة و التحرر االجتماعي والوطين،  حتت شعارات  القومية 
التغيري  قطار  احلرب،   ظروف  انتهاء  مع  الحقا،  وركبت   والشيوعية؛   واالشرتاكية، 

الدميقراطي؛ ومبا محلته من إرث تارخيي ثقيل !!
اليت  الكارثية  احلرب  دروس   اهم اّنه  اعتقد  ما  على  البحث  هذا  يف  قراءتي   تعتمد 
خططت هلا، وفجرهتا، بدرجات متصاعدة من العنف ومستويات متفاوتة من التورط، 
التغيري  سبل  لقطع  مشرتك   مسعى  يف   ،(١) االستبداد»  «حلف  قوى  أطراف  مجيع 
الدميقراطي السلمي، اليت جعل منها حراك السوريني  يف ربيع ٢٠١١ إمكانية واقعية، 
وكشف ضرورهتا  التارخيية؛ خاصة من زاوية إدراكنا  حلاجة  قوى وأحزاب وخنب حركة 
التغيري الدميقراطي التارخيية  والراهنة، املاسة، لتصحيح  ما ظهر من قصور يف الوعي، 
او اعوج من سلوك يف املمارسة، على أمل  إعادة إنتاج  وعي سياسي دميقراطي وطين،  
يدرك اهم حقائق الصراع، ويساهم يف  بناء  جسم سياسي  معارض؛ مّثل غيابه خالل 
سنوات الصراع، نقطة الضعف االخطر يف مسار نضال السوريني  لفرض حدوث انتقال 
سياسي، يفتح ابواب سوريا، احملكمة االغالق  طيلة عقود حقب  االستبداد  السياسي، 
امام فرص السري على خارطة طريق تغيري دميقراطي؛ كخيار وحيد، البديل له، إلعادة 

في المأزق التاريخي
لقوى اليسار 

وآفاق التغيير السياسي الديمقراطي
الجزء األول

نــزار ابو نــوار 

ملف: الماركسية  والحركة الشيوعية في سورية
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ترميم التصدعات املدمرة اليت نتجت عن عهود االستبداد، وعمقتها بشكل خطري حروب 
الثورة املضادة، وطالت مجيع مقومات الدولة السورية. 

اذا كان ال خيتلف اثنان  على توصيف احلالة السياسية املزرية اليت وصلت اليها مجيع 
اطياف املعارضات السورية، ويف مقدمتها «قوى اليسار»؛ سواء من حيث غياب الرؤية 
مبا  أو  واملستقبلية،  والراهنة  التارخيية  ومآالته،  الصراع،  لطبيعة  املتكاملة   السياسية 
يرتبط مبا نتج عنها من قراءات غري موضوعية ملراحل حروب «الثورة املضادة» -  أذرع 
«اخليار العسكري» وقواه امليليشياوية  - وطبيعة املصاحل والعالقات اجلدلية  بني القوى 
الداعمة هلا مباشرة، او لوجستيا، إضافة إىل ما ادت اليه ذاتيا، يف املمارسة السياسية، 
من اشكال التفتيت التنظيمي، وحالة العجز، واالرهتان  السياسي، والتنافس على  الدعم 

املايل، فإن السؤال املنطقي الذي يطرح نفسه بقوة:
ملاذا يستمر عجز النخب السياسية والثقافية السورية عن إدراك اسباب مأزقها احلايل، 
لتحقيق  املعيقة   أثارة  دوائر  من  واخلروج  نتائجه،  جتاوز  وكيفية  واملعاصرة،  التارخيية 
اهدافها الدميقراطية املُعلنة يف هذه املرحلة التارخيية، ويف مواجهة فاعلة ضد أعداء 

التغيري الدميقراطي؟ 
اجلزء األول:

صادقة،  مكاشفة  عواقب  مواجه  من  التهرب  يف  يكمن  االساسي   العامل    ان اعتقد 
شجاعة، يقوم هبا  اجلميع عرب آليات النقد الذاتي، تبين نقاط اخللل على مجيع الصعد؛ 
وخيارات  رؤى  وتطرح  البينية،  والعالقات  والرباجمية  والتنظيمية  والسياسية  النظرية 
صدقية  على  عليها  اإلقدام  يدلل  اليت  األوىل،  اخلطوة  وهي  الواقع؛  لتجاوز  موضوعية 
النوايا املُعلنة، ويؤشر على رغبة حقيقية بتجاوز التناقض الذي يبدو اّنه قد تكيف معه 

اجلميع، بني الشكل واملضمون، وبني االدعاء واحلقيقة! (٢).

 : ال، يف عوامل  السياق  التارخييأو
بداية، اود التأكيد على أن   مهي األول  من تقديم  قراءة  تارخيية، حتاول  تسليط 
الضوء، باخلطوط العامة، على أهم  االسباب الذاتية/ املوضوعية   للمأزق الذي وصلت 
اليه « قوى اليسار»، بتياراهتا التارخيية «االيدولوجية» الرئيسية، «الشيوعية – اللينينية  
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والسورية»،  والبعثية  الناصرية   - االشرتاكية  الوحدوية/  و»القومية،  /الستالينية» 
املنحازين  العريض،  التيار  هذا  وخنب  ناشطي  مساعدة  هو  التنظيمية،  وتشظياهتا 
وجدانيا وسياسيا، لقيم احلق والعدالة والدميقراطية وحقوق اإلنسان،  الذين يضعون 
املُعّطلة،  الدميقراطي  الوطين   التغيري  عجلة  دفع  اجل  من  العمل  اولوياهتم  مقدمة  يف 
على إدراك بعض جوانب احلقائق «املرة «، اليت اّطرت  صريورة  تشّكل الوعي السياسي 
النخبوي، وما تزال  تُعيق جناح ممارساهتم السياسية، وبالتايل، حّثهم على ضرورة  بلورة 
وعي سياسي دميقراطي موضوعي، يعتمد على  قراءة  خمتلفة حلقائق الصراع، مبا 
يساعد مجيع السوريني  يف اخلروج   من حالة املأزق التارخيي الراهنة. بالطبع  يتقاطع 
ترى  املعارضة،  والثقافية  السياسية  النخب  صفوف  داخل  عديدة  اصوات  مع  موقفي 
بضرورة إعادة تقييم شاملة للمرحلة احلالية، وما تفرضه من حتديات (٣)، كما واختلف 
مع ما تقدمه شخصيات بارزة يف النخب السياسية والثقافية املعارضة؛  ترى يف الضرورة 
للرتويج  فرصة   الوطنية  الدميقراطية  الوطنية  املهمة  هذه  لتحقق  والذاتية  املوضوعية 
لطروحات تُعيق، انطالق مسرية نضالية جديدة؛ سواء اليت  تعتقد  بوجوب البدء من 
«الصفر»؛ طاملا أّنه ال جدوى من مساجلة احزاب وخنب قوى «اليسار التقليدية»، حول 
ضرورة  تطوير فكرها، وسائل وادوات عملها؛ أو مع الذين يعتقدون بانه ال جيب على 
النخب ان تضع العمل السياسي ضمن اولوياهتا، طاملا أن مسارات  التغيري الدميقراطي»، 

اليت عرفتها اوروبا غري مناسبة  للحالة السورية (٤).
ضمن هذا اهلم، يأخذنا  السياق التارخيي إىل ختوم  احلرب العاملية الثانية.

وما   ،» الباردة  «احلرب  مرحلة  شهدهتا  اليت  الصراعات  لطبيعة  السريعة  القراءة  تُربز 
تضحيات   ان تقول  اليت  املرة  احلقيقة  النتهائها،  التالية  العقود  حصيلة  عنه  كشفت 
بني   والعاملية  اإلقليمية  السيطرة  صراعات  يف  البشرية  قدمته  الذي  والثمن  احلرب، 
والديكتاتورية   الفاشية  املتناقضة،  التارخيية  بأشكاهلا  الرأمسالية،  االنظمة  سلطات 
العاملي.  السالم  وقوى  لظروف  املعززة  اجنازاهتا،  من  بكثري  اكرب  كانت  والدميقراطية، 
مبعنى، إن ما دفعته «احلضارة اإلنسانية « من مثن ألسقاط األنظمة السياسية  الفاشية، 
االستبدادية، مل يؤدي كما هو متوّقع، و طبيعي، إىل  تعزيز  قيم الدميقراطية السياسية  
والعدالة االجتماعية، واالقتصادية، وانتصار حقوق اإلنسان، يف إطار النظام الرأمسايل،  
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أو يف سياق قيام  نظام سياسي أرقى، اكثر قدرة على توفري مناخ سالم عاملي وعالقات 
تعاون  ندية بني شعوب ودول العامل، وظروف حياة كرمية، على الصعد الوطنية؛ وهي 

بالطبع نتيجة صادمة، ومؤشر خطري الجتاه، وطبيعة  مآالت الصراع  املستقبلية !!
فقبل ان تضع احلرب أوزرها، وّزع» املنتصرون»  بعض مناطق النفوذ واحلصص، على 
حرب  يف  ودخلوا  تارخيه،  حّتى  البشرية  عرفته  ركام  واضخم  البشر،  ماليني  اشالء 
حساب  وعلى  الشعوب،  وثروات  بدماء  الروسية،  األمريكية  لقيادهتا  بالنسبة  «باردة«، 
سيادة دوهلا الوطنية، يف حماولة كّل قطب االستفراد بالسيطرة على دول الكوكب، وثرواته 
األكثر أمهية. فلم متّثل  تلك االنظمة املتسيدة اجلديدة، اليت انتصرت على الفاشية، 
خمتلفة،  سياسية  أشكال  جسدوا  بل  املهزومة،  الفاشية  النظم  لطبيعة  بنيويا  نقيضاً 
لنفس بنية النظام الرأمسايل العاملي اإلمربيايل، بنموذجيه األبرز، الستاليين، (الشمويل، 
االستبدادي، خبليط من  ديكتاتوريات االنظمة العسكرية واألمنية، البوليسية، وعالقات 
رأمسالية الدولة االحتكارية البريوقراطية؛ وهي نصف احلقيقة اليت  عملت على تغييبها  
ماكينة  الدعاية «السوفياتية، وما تزال ترتدد يف قوهلا خنب اليسار، يف سياق نقد ذاتي 
شامل !)، و «الدميقراطي األمريكي»؛ بوجهات سياسية  دميقراطية، تتقاسم  يف لعبتها 
ملصاحل  وكالء   سوى  اجلوهر  يف  ليسوا  احزاب،  جمموعة  وتتبادهلا  السلطة  السياسية 

الشركات اإلمربيالية العاملية، اليت  ترتبع على قيادة نظامها الواليات املتحدة. 
وال غرابة يف ذلك، فقد خرجت  الطبقة السياسية االقتصادية املسيطرة على الواليات 
بأقّل  أوروبا،  العاملي،  الرئيسي  منافسها  دمرتا  عامليتني،  حربني  اتون  من  املتحدة 
اخلسائر، وحصة األسد، لنظامها السياسي «الدميقراطي»؛ بينما خرج «السوفييات»،  
وحلفهم «االشرتاكي»، من حتت دخان  حريقها الثاني،  منهكني، يتعيشون على بقايا حلم 
اشرتاكي، وواقع  رأمسالية الدولة البريوقراطية،  واوهام بناء إمرباطوريتها املستحيلة، يف 

مواجهة النموذج الدميقراطي، االرقى تارخييا !!
ضمن هذا السياق العام، ويف إطار حسابات الربح واخلسارة يف  معارك احلرب الباردة،  
كان من الطبيعي ان تشغل منطقتنا، كامل منطقة الشرق األوسط، وقلبها، منطقة «مثلث 
قائمة  على  األولوية  وحتتّل  اجلميع،  بال  خاص،  بشكل  العاملي،  االسرتاتيجي   » النفط 

مواقع التنافس العاملي. 
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فهل كان يغيب عن وعي القيادتني يف موسكو وواشنطن  أن اخلطوة األوىل، األكثر أمهية، 
على طريق  جناح مشروع  حتقيق السيطرة اإلمربيالية العاملية، تبدأ يف إحكام اهليمنة 
على املنطقة، اليت تشّكل اعظم كنز عاملي، واكثر  موقعه اجليوسياسية  االسرتاتيجية 

أمهية ؟!
يف سياق خوض تلك احلرب العاملية،  اليت طالت حرائقها  الكربى معظم مناطق احلزام 
الدعاية  عليها   اطلقت  جبهاهتا، (واليت   أهم من  واحدة  منطقتنا  وشّكلت  الكولونيايل، 
حربية   مواجهات  حصول  عدم  يف   املصلحة  عن  تعبريا  الباردة«،  «احلرب  املشرتكة 
دول  وجعل   اقليمية،  بأدوات  ممارستها   على  الطرفني  حرص  يعين  مبا  و  مباشرة، 
وثروات وطموحات شعوب املنطقة ودوهلا وقود هلا)، كان من الطبيعي ان تكون منطقتنا   
هي اخلاسر األكرب،  على مجيع الصعد، وبكافة املعايري، بغض النظر عن نتيجة احلرب!! 
فرغم تعدد اشكال اخلسارة، وتفاوت  مستويات الضرر على الصعيد الوطين اخلاص، 
األمد  «طويل  تأثريا  نتائجها  واكثرها  اسباهبا،  مقدمة  يف  اتى  فقد  املشرتك،  والقومي  
السيطرة  على  املتصارعة  الدولية  القوى  وسياسات   مصاحل  «تقاطع  املنطقة،  على   »
السياسي  التغيري  مسارات  رفض  يف  والسوفياتي،  األمريكي  بقطبيها  اإلقليمية، 
الدميقراطي، و العداء املتعدد األشكال واألدوات ألهداف املشروع الدميقراطي، وبالتايل، 
االحنياز  لشّتى اشكال قوى وسلطات االستبداد .»؛ وهي أيضا إحدى انصاف احلقيقة 
يكفي   ما  وامتلك  الصراع،  حقائق   اهم املبدأ  هذا  شّكل  وسنوات،  عقود  طيلة  املغيبة!! 
الدولتني،  وسياسيات  خطط  اكثر  منه  جعلت  واالستمرارية،  املصاحل،  قوة  اسباب  من 
األمريكية والروسية، السوفياتية تارخييا، والبوتينية راهنا، ثباتا يف قواعد السياسات 
االسرتاتيجية؛ كما تؤّكد حديثا مواقف وسياسات القوتني األكرب، األمريكية  والروسية، 
جتاه االستحقاقات الدميقراطية اليت كشفت ضرورهتا املصريية ثورات الربيع العربي، 

طيلة سنوات العقد املاضي (٥)، وكما تبين حقائق الصراع التارخيية. 
رغم اعرتاف اجلميع باعتماد الواليات املتحدة وروسيا السوفياتي طيلة عقود احلرب 
الباردة، وما تالها، على مرتكزات حملية وإقليمية، مل يكن بينها نظام دميقراطي واحد، 
الدولتني  وسياسات  مواقف  جسده  كما  النهج،  هذا  استمرار  البعض  يتجاهل  يزال  ما 
جتاه الصراع يف سوريا طيلة السنوات العشر العجاف؛ وهو ما جيعل من املفيد توضيح 
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طبيعة املصاحل املشرتكة  لكال النظامني اليت تتعارض  مع اهداف ومسارات وقوى التغيري 
الدميقراطي، واليت تكتسب امهية استثنائية  يف سوريا، بفعل العامل «الصهيوني» ودرجة 
تأثري  سياسات ومصاحل  «إسرائيل» على طبيعة ومآالت الصراع على السلطة يف سوريا. 
إذا كان الشكل السياسي «الدميقراطي»  للنظام الرأمسايل  هو االفضل، واالرقى  تارخييا  
لبناء  مقومات الدولة الوطنية، وتوفري احلدود الدنيا من املساواة وتنظيم التداول السلمي 
للسلطة؛ وهو كذلك، كما اظهرت جتربة  البلدان اليت دخلت مسارات «الدميقراطية«؛  
اليت  والشمولية»،  والديكتاتورية  «االستبدادية  املوازية،  النماذج  جتارب  مع  باملقارنة 
من  عنه  ينتج  وما  للسلطة،  السلمي  السياسي  التبادل  ملبدأ  القاطع  الرفض   جيمعها 
حروب أهلية؛ مبا جيعل من حتققه  ضرورة تارخيية، وشرط الزم، لبناء مقومات مشروع 
حضاري حديث، يوّفر مقومات االستقالل والسيادة  الوطنية؛  يصبح من الطبيعي ان 
تتقاطع مصاحل وسياسات الطغم احلاكمة يف الواليات املتحدة «الدميقراطية»، وروسيا 
السوفياتية «الشمولية» (وبعض األطروحات النخبوية!!)، الساعيتني حنو احكام السيطرة 
على دول املنطقة، مع مصاحل سلطات االنظمة االستبدادية، وادواهتا، يف العمل على قطع 
سبل االنتقال الدميقراطي، كإجراء حاسم ملنع سري شعوب املنطقة، ومؤسسات دوهلا، 
على طرق بناء مقومات الدولة الوطنية، ومبا مينع ظروف والدة، ومنو، وسائل  تغلغل، 

واستقرار، شباك النهب التشاركي، اإلمربيايل، العاملي، واالستبدادي، اإلقليمي.
يؤّكد موضوعية  عدم احنياز سياسات الواليات خليارات شعوب املنطقة الدميقراطية 
نتائج صراعات احلرب الباردة . فانتصار القوى السياسية اليت حتكم الواليات املتحدة 
األمريكية «الدميقراطية» وشركاؤها يف قيادة النظام الرأمسايل العاملي اإلمربيايل، على 
لقيم  املتحدة  الواليات  انتصار  عنه  ينتج  مل  الشمويل،  الستاليين،  النموذج  «معسكر» 
التناقض  هذا  تفسري  الدعاية.  صعيد  على  يفرتض  كما  الدميقراطي،  النظام  ومبادئ 
ميكن استنتاجه موضوعيا، ومنطقيا، فقط يف إدراك طبيعة اهلدف االسرتاتيجي للصراع 

السوفياتي األمريكي، خالل حقبة احلرب الباردة. 
رغم يافطة تعزيز الدميقراطية، وقيم العامل احلر، اليت روجت هلا الدعاية األمريكية، فلم 
يكن  انتصار منوذج  النظام الدميقراطي هو اهلدف االسرتاتيجي ألعظم الدميقراطيات 
اإلمربيالية، الواليات املتحدة، يف حرهبا ضد النموذج الستاليين؛ ومل يكن بالطبع هدف 
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السياسات السوفياتية أيضا، اليت طاملا احنازت لصاحل سلطات االنظمة الديكتاتورية، 
وغّضت النظر عن وسائل سيطرهتا االستبدادية، املعادية ألبسط حقوق اإلنسان، رغم 
والتحول  والوطين  االجتماعي  التحرر  ألفكار  واإليديولوجيا  السياسية  دعايتها  ترويج 
االشرتاكي؛  متجاهلة متاما امهية وأولوية قيام مؤسسات الدولة الدميقراطية، وتوفري  
مناخ احلريات السياسية، وما تفتحه من آفاق، يف دول مل حتقق اي من اهداف الثورة 
الربجوازية «الدميقراطية» !! فهل كانت جتهل القوى املتنّفذة يف السلطات السوفياتية 
استحالة حتقيق تلك االهداف يف ظل انظمة «الديكتاتوريات العسكرية»، اليت حتالفت 
الطبقية،  بنيتها  يف  تشّكل،  مل  واليت  الوطين»،  التحرر  «حلركة  لقيادهتا  وروجت  معها، 
السيطرة  ومرتكزات  ادوات،  سوى  السياسية،  سلطاهتا  وطبيعة  تّطورها،  وصريورة 

اإلمربيالية للواليات املّتحدة؟ 
ما  كل   ورغم تارخيه؛  حّتى  واملنطقة،  سوريا  يف  اليسار  قوى  اعرتاف  عدم  املؤسف  من 
تكشف من فضائح حول طبيعة السلطة السوفياتية، املتعلّقة  بسياستها غري املتساوقة 
عمليا مع  أمال شعوب املنطقة يف التحرر الوطين، والتغيري الدميقراطي، وما اعقبها يف 
ممارسات القيادة الروسية املعادية،  يف سياق  تقاطع مصاحلها مع أهداف االسرتاتيجية 

األمريكية،   لقطع سبل التغيري الدميقراطي للشعب السوري .
أال تقتضي املوضوعية، واحلرص على املصداقية أن تبادر  النخب السياسية» اليسارية» 
على االعرتاف، يف إطار  سياسات نقد ذاتي،  حبقيقة أن  فرض السيطرة اإلمربيالية على 
العامل، خاصة يف منطقتنا الشرق اوسطية،  شّكل اهلدف االسرتاتيجي املشرتك للواليات 
املتحدة األمريكية واالحتاد السوفياتي ؟ وهو ما يفسر دعم اجلانبني، «املتصارعني على 
السيطرة اإلقليمية»، لسلطات االنظمة الديكتاتورية العسكرية،  رغم عدائها  ألهداف 

املشروع  الدميقراطي، التحرري، وقواه السياسية، القومية والشيوعية.
هو ليس جمرد إهتام !!

يؤّكد موضوعية هذا االستنتاج ممارسات القوى املتصارعة، سواء يف القيادة األمريكية 
الروسية، او يف األدوات، وخالل حقبة احلرب، وطيلة العقود التالية النتهائها . 

● على املسرح العاملي:
١- على صعيد «الدميقراطية» األمريكية، من جهة اوىل، لقد كشفت سياقات الصراع  
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ونتائجه، وما ختلله خالل احلقبة الالحقة، عدم انعكاس تلك الصريورة  إجيابيا على  
تعميق آليات النظام  الدميقراطي، وأنسنتها، على الصعيد الداخلي، األوروبي واألمريكي، 
بدرجات متفاوتة، أوال، وعدم تطبيق ما روجته دعايتها  حول دعم تعميم  النموذج، على 
التزام  مصداقية  عدم   يؤّكد  مبا  ثانيا،   ،أوسطي الشرق  واإلقليمي،  العاملي،  الصعيد 
الواليات املتحدة  بقضايا النضال الدميقراطي،  والرتكيز على  استخدامها بشكل رئيسي 
كأدوات ووسائل  مواجهة النموذج الستاليين، وتسهيل االنتصار عليه؛ يف حروب السيطرة 

اإلمربيالية على العامل بشكل عام، ومنطقتنا، بشكل خاص .
يضاف إىل ذلك  ما شهدته اإلجنازات الدميقراطية اليت فرضتها تضحيات الشعوب، 
وانتصاراهتا، يف مواجهة الفاشية االوروبية، من تآكل على الصعيدين األوربي واألمريكي، 
خالل عقود ما بعد احلرب الباردة؛  يف قيمها االنسانية الدميقراطية، او هيئاهتا الدولية،  

الضامنة، والداعمة، للسلم والعدالة العاملية ! 
طيلة سنوات احلرب الباردة، وخالل السنوات التالية لتزعمها  قيادة النظام الرأمسايل 
العاملي اإلمربيايل، عملت السياسات االسرتاتيجية اإلمربيالية للواليات املّتحدة   وشركاؤها  
األوربيون،  بدرجات متفاوتة، على  افراغ مجيع املؤسسات واهليئات  العاملية؛ اليت  تُعنى 
حبقوق اإلنسان، وتسعى نظريا حلماية السلم العاملي، واليت ّمت تأسيسها كبديل تارخيي، 
وكتعبري عن األمل يف استهالل البشرية حلقبة جديدة، تتناقض جوهريا  مع الفاشية؛ 
من مضموهنا احلقيقي، وقيمها السياسية  املناصرة حلقوق اإلنسان، وقيم الدميقراطية  
والسالم، وحولتها اىل هياكل كرتونية، او ادوات، تصب يف خدمة اهدافها اإلمربيالية، 
وشباك آليات سيطرهتا العاملية، خاصة ما يسمى «جملس األمن الدويل «، وحتويلها إىل» 
واجهات» لتحقيق مصاحلها، وفرض سياساهتا. فقد وقفت الواليات املتحدة يف خندق 
اهليمنة  من  املتحررة  اوروبا  دول  يف  سواء   ،الوطين الدميقراطي  للتغيري  املعادية  القوى 
قيام  لفرص  التارخيية  العداء  سياسات  استمرت  حيث  منطقتنا،  يف  أو  السوفياتية، 

حتوالت سياسية دميقراطية؛ وهو ما جتلّى خاصة، يف مواجهة ثورات الربيع العربي. 
مواجهة  ويف  املنطقة،  شعوب  تطور  مسارات  يف  االخطر  التارخيية  املرحلة  هذه  ففي 
حتديات الربيع العربي واإلقليمي الدميقراطية، اختار قادة الواليات املتحدة األمريكية 
القرن  مخسينات  مطلع  منذ  مستمرة  اسرتاتيجية  مبادئ  مع  ينسجم  ومبا  عمليا، 
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السياسية  القيادة  دور  وممارسة  التاريخ،  من  املظلم  اجلانب  يف  الوقوف  املاضي، 
احمللية  بقواها  الدميقراطي،  للتغيري  املعادية  السياسية  القوى  لتحالف  واللوجستية 
وأذرعها امليليشياوية، وانظمتها  اإلقليمية، وبالتنسيق مع شركائها يف موسكو، وغريها 
من العواصم العاملية، وتتحمل بالتايل، املسؤولية السياسية واألخالقية عن كّل اشكال 
التدمري، وما نتج عن هذا املسار من هزمية تارخيية ألهداف وقوى التغيري الدميقراطي، 

واحلفاظ على اركان النظم السياسية التابعة، ادوات سيطرهتا اإلقليمية (٦). 
٢-  من جهة ثانية، على صعيد « اإليديولوجيا الشيوعية «، الستالينية، كانت خيبات 
األمل أكرب! فلم تشّكل اليافطة «الشيوعية» (اليت ما تزال تستخدمها القيادة الصينية)، 
واإلقليمية،  العاملية  «الرعاية»  صعيد  على  او  الداخلية،  املمارسة  صعيد  على  سواء 
سوى بعض ادوات ووسائل حروب الطبقة املهيمنة على السلطات السوفياتية للسيطرة 
الداخلية يف دول «املنظومة االشرتاكية»، بشكل أساسي، وعامليا؛ يف مواجهات إقليمية 
لنا  تقدمه  االستنتاج  هذا  دّقة  على  التأكيد  األمريكية.   السيطرة  ادوات  مع  وعاملية، 
مع  وترسيخها،  بنائها،  على  السوفياتية  السلطة  عمدت  اليت  العالقات  طبيعة  معرفة 

سلطات أنظمة املنطقة، املعادية للشيوعية، ومع األحزاب الشيوعية ذاهتا! 
يكاد ال خيلو بلد من مثال لدعم سوفياتي لسلطات األنظمة العسكرية الديكتاتورية، اليت 
اعتقدت اّنها اداة، وركيزة لتمددها اإلمربيايل، رغم ممارسة تلك السلطات جلميع وسائل 

القهر املعادية للشيوعية، وقواها السياسية!! 
فليس هلذا التناقض بني الدعاية الُمعلنة، واملمارسة النقيض، من تفسري سوى استخدام 

«الشيوعية « السوفياتية كيافطة، على غرار « الدميقراطية « األمريكية!! 
●  على املسرح اإلقليمي/ احملّلي:

دعونا حناول معرفة   كيف انعكست اسرتاتيجيات الدول الكربى، وممارساهتا، يف وعي 
وسلوك خنب، واحزاب  شعوب املنطقة، داخل السلطة، ويف مواجهتها.

يف السياق العام، يأتي أوال إدراك األمريكان مبّكرا أن يف صناعة انظمة مناقضة للنماذج 
«الدميقراطية الربملانية» القائمة؛ تتحّكم بسلطاهتا جنراالت اجليش األكثر ميال، وقدرة، 
ودهاء على االستئثار بالسلطة، وحرمان اآلخرين منها، تغلّفها بطانة حزبية، شعبوية، 
أقرب ما تكون إىل «النموذج الستاليين»، بصيغتها األمريكية املعدلة، هي أفضل وسيلة 
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لضرب عدة عصافري حبجر واحد. 
هي   (مبا  اوال،  املنطقة»،  يف  السوفياتي»  «الشيوعي  النفوذ  متدد  على  الطريق  قطع 
منطقة  و  األمريكية،  املتحدة  للواليات  العليا  املصاحل  خارطة  يف  امهية  األكثر  املنطقة 
تعدد الصراعات والتناقضات املختلفة، اليت توّفر الرتبة اخلصبة النتشار شّتى اشكال 
التحرري،  والنضال  بالنهوض،  بدأت  اليت  شعوهبا،  وضبط  وااليدولوجيات!!)،  االفكار 
االجتماعي، ثانيا، ووقف  سبل تطوير مؤسسات وآليات عمل الواجهات الدميقراطية 
اليت وصلت إىل السلطة يف املراحل األخرية من السيطرة االستعمارية «التقليدية»، ثالثا، 
وبالتايل منع قيام  مشروع حضاري، دميقراطي، يغيب احلريات، ويوّفر املناخ االفضل 

هلزمية  العرب امام اسرائيل، اخريا . 
للرؤية  التنفيذية  السياسات  تقاطع    من  وسياسيا،  موضوعيا  حصل  ما  ثانيا،  يأتي 
األمريكية مع أمال جمموعات صغرية من النخب يف  قيادات اجليش، و  احزاب «حركة 
والوطنية/  االجتماعية  األزمتني  حل    بأن أصحاهبا  أعتقد  العربية «،   الوطين  التحرر 
القومية  ال ميكن أن يكون إال ّمن خالل القفز على السلطة، وبأسهل الطرق، وأسرعها، 
ومن خالل املؤسسة العسكرية، وعرب «ثورهتا»؛ بعد أن تبين عجزهم عن الوصول اليها 
االنظمة  طبيعة  توّفر  أن  الطبيعي  من  وكان  القائم؛  الربملاني  النظام  عمل  آليات  عرب 
اجلديدة، وآليات سيطرهتا الداخلية، اليت تقاطعت يف دعمها سياسات ومصاحل واشنطن 
للمناورة،  التارخييني»   لزعمائها  كبرية   فرصة  الباردة،  احلرب  مناخات  يف  وموسكو، 
واللعب على  تناقضات املصاحل والسياسيات، مبا يشبه لعبة القفز بني احلبال، وميحور 
جممل سياسات بلداهنم اخلارجية حول العمل السياسي لتبادل صفقات ناجحة، وحتويل 
قضايا الشعوب املشروعة، وتناقضات املصاحل يف املنطقة،  إىل اوراق مساومة، من اجل 
تثبيت اركان سلطاهتا الداخلية، ومبا يظهرها  أمام مجهور  حمروم مع معرفة احلقائق، 
املخلصة  الواعية،  والثقافية  السياسية  خنبه  ومن  التعبري،  حرية  وسائل  ألدنى  ويفتقد 
ملصاحله، كأبطال قوميني!! املؤسف بال حدود، ما نتج  عن  فشلها يف  حتقيق لعبة  
انظمتها  على  ليس  كارثية،  نتائج  من   وموسكو  واشنطن  سياسات  حبال  على  التوازن 

فحسب، بل وعلى وحدة، و سيادة الدول، ومصاحلها الوطنية العليا!!
العداء  يف  العامليني   القطبني  سياسات   تقاطع  مشهد   ألقى  واإلطار،  النتيجة،  يف 
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للدميقراطية واالحنياز ملعسكر انظمة االستبداد السياسي بظلّه على  الصعيد الوطين، 
حيث حصل موضوعيا تقاطع بني سياسات سلطات االنظمة، من جهة، ونقيضها الوطين، 
العالقات  صعيد  على  الدميقراطية،  وقيم  ملبادئ  التهميش  من  مشاهبة  لوحة  معطيا 
عمليا  تقاطعت  الطرفني،  بني  التناحرية  العالقات  اشكال  فرغم  البينية.  او  الداخلية، 
واولوية،  امهية،  طمس  يف  السياسي،  والوعي  النظرية  صعيد  على  سياساهتم،  نتائج 
بناء اسس الدولة الدميقراطية الوطنية؛ لصاحل االستبداد، بالنسبة لألنظمة، ولصاحل 
اهداف غري واقعية، بالنسبة للقوى، كأولوية حتقيق الوحدة القومية، او البناء االشرتاكي!!
يتبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلوامش:
 » دمياغوجيا  إىل  اقرب  رؤية    » االستبداد  حلف   » مفهوم  يف  البعض  جيد  قد   -  (١)

املؤامرة الكونية «، وهي نظرة متسرعة،  تفتقد إىل الدقة واملوضوعية  .
يف حني هتدف  دعاية» املؤامرة الكونية» اليت يروج هلا ابواق احملور االيراني  إىل اخفاء 
طبيعة العالقات التشاركية  وتقاطع املصاحل بني قوى احملور والواليات املتحدة وإسرائيل 
يف قطع سبل االنتقال الدميقراطي  يف سوريا لتحقيق عدة اهداف، تسعى األطروحة 
املشروع  اهداف  مواجه  يف  واحد،  خندق  يف  اجلميع  تضع  ايل  احلالة،  هذه  لفضح 
الدميقراطي للشعب السوري؛ وهو ما جتسد عمليا  يف تقاطع جهود اجلميع لتفشيل 
احلل السياسي العربي «اخلطة الثانية «،  ويف  الدفع باجتاه  اخليار العسكري الطائفي، 

كوسيلة رئيسية يف مواجهة التمرد السوري، وتفشيل اهدافه التارخيية!
اعتقد أن من بني اخطر مظاهر غياب الرؤية السياسية  املوضوعية؛ اليت  تُضعف دور 
النخب املعارضة يف املسامهة الفاعلة يف حتقيق أهداف الشعب السوري، املُبتلي، على 
وإمربيايل،  وإقليمي  حملّي  النهب،   من  مستويات  بثالثة  املنطقة،  شعوب  مجيع  غرار 
وشباك معّقدة من خيوط السيطرة املشرتكة، وآليات التجهيل والقمع؛ هو عدم  تركيز   
الوعي السياسي النخبوي  على    دور العامل اخلارجي، اإلقليمي، والدويل  إّال بشكل 
لقوى  امهيته  يف  مبالغ  ابراز  حساب  على  األمريكي،   القيادي  الدور  وجتاهل  جزئي، 
أخرى، تعمل موضوعيا وسياسيا  بالتنسيق الكامل مع الواليات املتحدة، ومبا يصب يف 
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خدمة اهدافها .
مواجهة  يف  «الصمود»  على  النظام  سلطة  استطاعة  الظاهر  حيث  من  صحيح  كان  إذا 
استحقاقات دميقراطية وطنية بفعل الدعم االيراني الروسي، األصح هو ان حتقق هذه 
الصريورة هو مصلحة اسرتاتيجية أمريكية، يف منع قيام نظام دميقراطي؛ وهو ما يفسر 
الروسي،  احملور  جهود  امام  فعالة  عراقيل  وضع  عدم  يف  األمريكية  السياسات  جممل 

السياسية والعسكرية.   
احلاسم   الدور  ويهمش   القدرة،  كلّي  مارد،  إىل  النظام  حلف  حيول   آخر،  كالم   اي
األمريكي،  هو هترب من رؤية حقائق الصراع؛ ألنه يغيب اهم عوامل قوة السلطة  احمللية 

يف تقاطع سياساهتا مع اهداف واشنطن  .
من  يستحّقه  ما  االستبداد»  «حلف  مفهوم  إيالء  الضرورة  من  اجد  اإلطار،  هذا  ضمن 

امهية .
والعسكرية،  السياسية   اجلبهات،   متعدد  موضوعي،  حتالف  هو   االستبداد»  «حلف 
حمليا  القوى والسلطات واحلكومات،   مجيع  جهود  وحد   األدوات والوسائل،  ومتكامل 
وإقليميا وإمربياليا -  اليت تتعارض مصاحلها مع إمكانات حدوث انتقال سياسي، و حتول 
اخلاصة؛  مشاريعها  اهداف  وتنافس،   تناقض،  رغم   سوريا،    يف  خاصة  دميقراطي، 
بقيادة لوجستية، وإدارة مباشر من قبل إدارات الواليات املتحدة، الدولة األعظم،  اليت 
شّكل قيام انظمة دميقراطية يف كامل منطقة الشرق األوسط  اخلط األمحر الوحيد على 
رأس قائمة  أجنداهتا السياسية طيلة عقود احلرب الباردة، وما تالها، وحّتى اللحظة 
سياسيات  جدول  على  االساسي   اهلم شّكل  طاملا  مشرتك؛  اسرتاتيجي  هدف  حول    -
الواليات املتحدة و روسيا  طيلة عقود، وشّكل الثابت الوحيد يف االسرتاتيجيات األمريكية 

والروسية، رغم شّتى اشكال املتحوالت :
االستبداد  نظم  اركان  اسقاط   ومنع  املنطقة،  لشعوب  الدميقراطي  التغيري  سبل  قطع 
احمللية واإلقليمية، مبا يحافظ على ركائز، وادوات   شباك «النهب والسيطرة التشاركية» 
بني سلطات انظمة حلقات النظام الرأمسايل العاملي،، الطرفية  واملركزية « . بالطبع، ال 
ميكن هلذا احللف أن حيقق اهدافه، ومينع وصول التناقضات بني قواه إىل حالة تناحرية، 
هتدد مصاحل اجلميع، (كما حصل يف  اسقاط األتراك و اإلسرائيليني لطائرات  روسية، 
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يف حتد مهني لسالح اجلو الروسي، او خالل الغزوات الرتكية املتتالية ملناطق « قسد «، 
ويف مواجهات قاسية مع « امليليشيات اإليرانية»   ) دون وجود «قيادة لوجستية « على 

األقل، وال ميكن هلذه القيادة أن تتجاوز، ألي سبب، زعيمة النظام، يف واشنطن .
النقطة األبرز اليت ينبغي الرتكيز عليها أيضاً، عالوة على حتديد اهلدف االسرتاتيجي 
املشرتك، هي األداة اليت استخدمتها «اطراف  احللف»، بتقاطع جهود اجلميع، يف مواجهة 

التحدي الدميقراطي يف  سوريا .
يف ربيع ٢٠١١، ويف مواجهة التحدي الثوري، وما فرضته تضحيات احلراك من ضرورة 
تلبية استحقاقات دميقراطية وطنية شاملة؛  وبعد تفشيل خّطة السالم العربية، اخلّطة 
الثانية، املدعومة من تركيا ومصر وقطر، يف جملس األمن، هناية  ك٢، ٢٠١٢، واغتيال 
قادة اجليش السوري املتعاطفني معها يف تفجري «خلية االزمة»، يف متوز؛ اندفع اجلميع 
هبسترييا  - اخلصوم واملنافسني واألعداء واألصدقاء  -  مباشرة، او عرب الوكالء،  على 
مسار  « اخليار العسكري الطائفي، الذي انتهجته السلطة يف مواجهة احلراك،  كأداة 
اسرتاتيجية، لوقف  احلراك، وقطع  سبل  االنتقال السياسي،  والتغيري الدميقراطي،  
رغم ما ميكن أن يؤدي إليه  من  تفشيل ملقومات الدولة السورية، ورغم ما ينتج عن 

األدوات  املستخدمة من قتل وتدمري وهتجري واحتالالت !!
لقد قدم الصديق العزيز « أمحد علي  حممد « يف مقاله األخري، « التجربة التونسية.. 
دروس   واستنتاجات»  -  موقع «  تيار مواطنة، ١٨ - ٨-  ٢٠٢١،   ما يوّضح طبيعة 
عالقات النهب والسيطرة اجلدلية، التشاركية،  بني سلطات االنظمة اإلقليمية  وعراهبا 
يف  االستبداد»؛  «حلف  ارضيتها  على  يقوم  اليت  املصاحل  طبيعية  ويفسر  واشنطن،  يف 

اهدافه، وقواه و ادواته:  
األمثل  السياسي  ...الشكل  إنه  قلنا  األخري  السياسي  االستبداد  تعريف  اردنا  إذا   ...»
الذي تتحقق به مصاحل املراكز اإلمربيالية يف الغرب وشركائها احملليني من بورجوازيات 
عربية تابعة تتمثل وظيفتها يف هنب الفائض احمللي وحتويله إىل املراكز اإلمربيالية، اي 
هو شكل املمارسة السياسية للطبقة املسيطرة أو التحالف الطبقي املسيطر، هبذا املعنى 
يصبح االستبداد السياسي ضرورة ألغنى عنها للحلف املذكور من أجل تأبيد مصاحله 
ودوام سيطرته، ولعل هذا التعريف أن يفسر لنا كيف تنادت كل القوى اإلقليمية والدولية  
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املعادية لتطلعات شعوب املنطقة إلنشاء ذاك التحالف الدويل غري املقدس، عقب قيام 
ثورات الربيع العربي من أجل إجهاض هذه الثورات ومنعها من حتقيق أي من أهدافها، 
عرب حتويل هذه الثورات إىل ثورات مضادة، أو دفعها دفعا إىل مزالق العنف والطائفية 

واالقتتال العبثي، ...» 
املناضل  ودّقة،  بوضوح،   ،السياسي الصراع  بلغة  ذاهتا،  األطروحة  جتسيدات  شرح 
اليت  الكتب   اهم يف  كيله»،  الراحل «سالمة  الشيوعي»،  السوري، «املفّكر  الفلسطيين / 

تناولت « الثورة السورية «، « الرتاجيديا السورية».
لقد بينت  الفكرة األساسية للكتاب  النتائج امللموسة ألطروحة  « حلف االستبداد «، 
يف تأكيده أن السبب اجلوهري الذي صنع الكارثة السورية، وحول احللم واألمل بالتغيري 
االستبداد  قوى  تضمن   عاملي،  حتالف  قبل  من  مواجهتها  هو  مأساوية  تراجيديا  اىل 
السورية، و سلطات أنظمة  االستبداد اإلقليمية، و احلكومات  الدميقراطية يف املراكز 
اإلمربيالية،  اليت التقت مصاحلها حول هدف  منع انتصار اهداف املشروع الدميقراطي 

للشعب السوري. 
....»كل تلك النظم، من النظام السوري والدول اإلقليمية واإلمربيالية األمريكية عملت 
مثاالً  تكون  جمزرة  إىل  وحتويلها  الثورة،  تدمري  كان  فاألهم  كامل.  بتناسق  ذلك  على 

لشعوب العامل اليت تتحفز للثورة كي ترتدد وال جترؤ على التحرك.
كل ذلك هو الذي أنشأ الرتاجيديا السورية».

مما الشك فيه أن القاسم املشرتك للمعادلة الكولونيالية اإلمربيالية، االستبدادية، هو 
بالطبع العداء للدميقراطية، مجهورا وخنبا،  فكرا  ونظاما سياسيا. 

ذاتي»،    «نقد  اجراء  وأولوية  ضرورة،  على  البهلواني  القفز  حلالة  األقرب  املثال   -(٢)
كمقدمة إلظهار مصداقية أي  نشاط سياسي جديد، هو جتاوز  احزاب وقوى ورموز 
«هيئة التنسيق الوطنية» ارث تارخيي طويل من غياب الدميقراطية على مجيع الصعد 
واملستويات، والقفز إىل واجهة النضال الدميقراطي حتت يافطة جديدة «اجلبهة الوطنية 
حرص  على  خطري  مؤشر  السابقة؛    التجربة  نقد  حماوالت  ادنى  دون  الدميقراطية»، 

مضمر لعدم نشر غسيل إرث طويل من غياب الدميقراطية .
(٣) - يف حور شامل  على صفحات « مركز حرمون للدراسات املعاصرة»، وأعاد نشره 
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 ،» حسن  باسم   » األستاذ  قبل  من   ،» مواطنة  تيار  و»أصدقاء   ،» مواطنة  تيار   » موقع، 
ترسم  السيدة « لينا الوفائي « بلغة تعبق باملشاعر اإلنسانية،  وتعبر عن صدق املوقف 
السياسي، ووضوح  الرؤية،  اهم مالمح املشهد السياسي السوري، وما يطرحه من مهام 

دميقراطية، وطنية .
وما  االستبداد،  سلطة  مقارعة  يف  السياسية   جتربتها  عن  سريعة  حملة  اعطاء  بعد    
تعرضت له شخصيا، يف إطار احلمالت االمنية املتالحقة اليت طالت حزهبا، حزب العمل 
الشيوعي، منذ ١٩٨٧؛ يف سياق هنج سلطوي إلسكات  الصوت الوطين املعارض؛   تقدم 
سوريا  خلروج  السياسية  رؤيتها  خالصة  وفائي  السيدة  والنسوية  السياسية  الناشطة 
من مأزق التارخيي الذي تعيشه بفعل تتايل سلطات معادية للدميقراطية طيلة عقود .  
 أرى أن ذكرت سابًقا أّنه قبل الثورة السورية كانت قد تبلورت آرائي السياسية، وصرت»

األهم اآلن هو الوصول إىل الدميقراطية» .
حرب  إىل  الوضع  حتول  وبعد  صعاب،  من  ثورتنا  واجهته  ما  وخصوصا  الثورة»؛  «بعد 
هذه  إثر  عانيناه  الذي  اتمعي  التشّظي  وبعد  ودولية،  إقليمية  امتدادات  ذات  أهلية 
احلرب؛  صرت أكثر إصرارا على فكرة الدميقراطية واملواطنة،»  فال حّل لسورية إّال 
بدولة املواطنة الكاملة لكّل مواطنيها، املواطنة املتساوية، بغض النظر عن الدين والقومية 

واالثنية والطائفة واجلنس» 
عن العالقة بني» النضال السياسي»  و»النضال النسوي «، تؤّكد السيدة لينا، خبالف 
خالل  خربات  من  راكمته  ما  وبفعل  اّنها،  الفصل،  بضرورة  ترى  اليت  الرؤى  من  العديد 
السياسي،  نضايل  بأمهية    ،» مدني  كنشاط    » النسوي  بالنضال  ترى  باتت  الثورة، 

وأرامها مرتابطني، وال ميكن الفصل بينهما « .
املناضلة  تعتقد  خماطر»،  من  «الثورة  تواجهه  وما  الراهنة،  املرحلة  لطبيعة  قراءهتا  يف 
استبدادين،  بني  حرب  هو  «اآلن  حيدث  وما  مضادة»،  ثورة  مرحلة  يف  اآلن  أّننا   » لينا 
استبداد الطغمة احلاكمة يف دمشق، واستبداد ديين تقوده الفصائل اإلسالمية، إضافة 
إىل الفصائل املرهتنة إقليميا واليت ختوض حرهبا لصاحل داعميها اإلقليمني». الصراع 
اآلن، كما توّضح، هو بني قوى الثورة املضادة للتغيري الدميقراطي، يف مراكزها اإلقليمية، 

وأذرعها امليليشياوية. تعتقد اّنه بناء على هذه الرؤية، 
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«جيب التفكري يف املرحلة القادمة بشكل خمتلف» .
من سيفّكر بشكل خمتلف ؟ 

املعارضة«طارحة  والثقافية  السياسية  «للنخب  وعقلها  بقلبها  تتوجه  بالتأكيد  اّنها 
جمموعة من املهام، تعتقد بضرورة الرتكيز عليها؛ إذا كنا حقا نريد تغيري الواقع الراهن، 
حيث متيل موازين قوى الصراع لصاحل قوى الثورة املضادة، اليت تدخل اطرافها وقواها 

يف صراعات توزيع احلصص ومناطق النفوذ. 
ما هي املهمة االوىل اليت ترى بأمهية التصدي هلا؟ 

ترى السيدة وفائي، وهي على حق  أن «املرحلة اآلن، تتطلّب موقًفا نقديا ومراجعة لكّل 
ما حدث، وقراءة واقعية للحدث، ودراسة األخطاء اليت وقعنا فيها وساعدت إليصالنا 
استغالل  ملعرفة  واملعيقة،  منها  املساعدة  املوضوعية،  الظروف  ودراسة  اللحظة،  هلذه 

الظرف املناسب وجتنب املعيق» 
«ولن نستطع دون ذلك، جتاوز عنق الزجاجة الذي وصلنا اليه».

ملاذا ؟ 
إلن «أهم خطر سوف نواجه ناجم عن عدم الوقوف على احلقائق، واالستمرار يف التعمية 

والوعود واآلمال الكاذبة». «ولن نستطيع جتاوز عنق الزجاجة الذي وصلنا له» .
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(٤)- ابرز املروجين  وحبماس هلذه االفكار، على منابر املعارضة املتنوعة، هو الكاتب، 
والسياسي، الدكتور  راتب شعبو.  

يعتقد الدكتور راتب أن عدم توّفر مقومات بناء نظام «دميقراطي متثيلي»، يف سوريا، 
يسرتسل  سوريا،  بنيويا  وعجزا  عامليا،  التجربة  فشل  بعوامل  تتعلّق  عديدة؛  ألسباب 
الباحث يف احلديث عن أسبابه؛ يدفعنا اىل البحث عن سبل بناء « دميقراطية مباشرة»، 

دون احلاجة لعبور مرحلة «الدميقراطية التمثيلية».
 يضيف، طاملا أن « العمل السياسي « هو اداة ووسيلة النضال الرئيسية النتصار مسار 
التغيري الدميقراطي «التمثيلي»، فيجب على النخب تغيري هذا النهج، واالبتعاد عن العمل 

السياسي املباشر، الذي يضع تغيري السلطة هدفا له. 
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ما هي اداة النضال البديلة، لتحقيق هدف « الدميقراطية املباشرة؟ 
إىل  لالنتقال  االفضل  والسبيل  السورية،  للحالة  األنسب  االداة   أن الدكتور  يؤّكد 
الدميقراطية املباشرة (اليت يؤّكد عجز معظم الدميقراطيات األوربية عن الوصول هلا 
حّتى اآلن!)، هي   « النشاط املدني»؛ وما ميتلكه من آليات نضال «غري سياسية»، جتعل 

منه «سبيل» و «مدخل» للدميقراطية.
يسرتسل الباحث الدكتور شعبو يف شرح آليات عمل هذه الوسيلة السحرية اليت ستفرض، 
السورين  الوف  مئات  حراك  واجهت  اليت  القائمة؛  السورية  السلطة  على  يتوّقع،  كما 
سياسي،  بانتقال  السماح  على  البلد  إحراق  وفّضلت  والنار،  باحلديد   ٢٠١١ ربيع  يف 
النشاط   »  » هيئات   » أم  اال  وافساح  جانبا،  التنحي  بقيادهتا؛  متثيلية  ودميقراطية 
املدني» للدخول إىل مرحلة بناء الدميقراطية املباشرة، ويف جتاهل مطلق لعوامل التأثري 

اخلارجية، ودورها احلاسم يف إجناح جهود النضال السياسي، او النشاط املدني!!
رغم وضوح حقائق الصراع يف سوريا، يتجاهل الباحث، واملناضل السياسي البارز، الذي 

ضحى بسنوات طويلة خلف القضبان يف سبيل استحقاقات دميقراطية، حقيقة اّنه 
لتحسني  الدميقراطية،  اوروبا  دول  يف  جدوى  ذات  املدني»  «التضامن  وصفة  كانت  إذا 
جيدا،  يعرف  كما  سوريا،  يف  متلك  ال  فأّنها  التمثيلية  الدميقراطية  عمل  آليات  أداء 
وكما تؤّكد دروس العقد املاضي على األقل، مقومات النجاح املوضوعية؛ يف ظل هيمنة 
سطلة  استبداد، تستقوي على شعبها ليس فقط بأدوات سيطرهتا الطبقية اخلاصة، 
بل، عالوة على ذلك، بشبكات خارجية، معادية باملطلق ألهداف املشروع الدميقراطي 

للشعب السوري، بغض النظر عن كونه متثيلي او مباشر!! 
«التضامن املدني مدخلنا إىل الدميقراطية»، عنون املقال الذي نشره الكاتب يف، «جملّة 
قلمون»، عدد نيسان / إبريل ٢٠٢١، بعنوان، «العقد االجتماعي للدولة الوطنية السورية»، 

يف احملور اخلامس،» بعض الضمانات الضرورية حلماية العقد االجتماعي».
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كما حاضر حوهلا يف ندوات خمتلفة، كانت آخرها على موقع « تيار مواطنة ”، عرب» 
تطبيق زووم»، بإدارة األستاذ « وسيم حسن «.
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واهداف  هنج،  حقيقة  إخفاء  على  األمريكية  «الدعاية»  تعمل  ان  الطبيعي  من   -(٥)
التغيري  وقوى  ألهداف  الوسائل،  جبميع  الرافضة،  األمريكية،  اخلارجية  السياسات 
جمموعة  حتقيق  من  ميّكنها  مبا  املضادة،  الثورة  وادوات  لقوى  والداعمة  الدميقراطي، 

اهداف  .
العادلة،   السوريني  لقضايا  تأييدها  حول  خاصة   األمريكية،  الدعاية  تروجه  ما  يؤدي 
الصراع،  طبيعة  حول  السوريني  تضليل  إىل  االستبداد،  سلطة  للممارسات  ورفضها 
اوهام  يعزز  ومبا   الدميقراطي،  للتغيري  املعادية  القوى  مناصرة  يف  الرئيسي  ودورها 
التعويل على مواقفها، وما ينتج عنه من مفاقمة  حالة التشّظي اليت متزق السوريني، 
الوطنية،  الدميقراطية،  الدولة  سوريا،  ومستقبل  حاضر  رسم  يف  دورهم    وإضعاف 
وبالتايل ميّكن واشنطن من  إعادة تدوير ادوات  االرهتان، ومبا حيافظ، يف احملصلة، 

على آليات السيطرة اإلقليمية األمريكية .
عالوة على ذلك، تعمل الدعاية األمريكية  على تضليل الرأي العام األمريكي  نفسه،  
الذي يقنع  بتأييد السياسات اخلارجية حلّكامه،  وحروهبم  اإلمربيالية، طاملا هي يف 
مصلحة السلم العاملي،  وضد اهداف  تصنعها الدعاية، وتستخدما  لتخويف الشعب 

األمريكي كاإلرهاب، وهي  ليست حقيقية، بالطبع! 
األهم بالنسبة لساسة الصف االول يف واشنطن، هو العمل على  تغييب دور، ومسؤولية 
السلطة األمريكية يف حروب الثورات املضادة،  مبا  يربئها مما ترتكبه أذرعها امليليشياوية 

والسلطوية من جرائم وانتهاكات حلقوق اإلنسان  !!
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ما   بأن  » بايدن    جو  » يعرتف  افغانستان،   من  بالده  انسحاب  حول  اخرية  اطاللة  يف 
صرفته بالده من مليارات يف افغانستان مل يكن هدفه بناء «دولة دميقراطية»، رغم كوهنا 
احلّل احلقيقي، والبيئة الطاردة، لكّل اشكال االرهاب، والنقيض اجلوهري لكّل اشكال  
السيطرة امليليشياوية، وهو بذلك يؤّكد  على حقيقة أن «دولة  املؤسسات الدميقراطية» 
املركزية؛ اليت ختلق  ظروف  جتفيف منابع كّل اشكال اإلرهاب والتطرف والظلم؛ ليست 

شريكاً للواليات املّتحدة األمريكية يف  حتقيق اهداف سيطرهتا اإلقليمية!! 
 يف الواقع،  جيد الباحث  املوضوعي تناقضاً  بني اخلطاب الرمسي الداعم للدميقراطية، 
انفصام  وجود   القضية   جوانب  إحدى  يف  يؤّكد  املمارسة،   يف  املستحكم  العداء  وبني 
املؤيد  القول  بني  الكبري  اهلوة  يف  يظهر  األبيض،  البيت  زعماء  شخصيات   يف  حقيقي 
للدميقراطية،  والفعل  املعادي؛   لّطف وصفه املفّكر األمريكي «هنتينغتون» ب «مفارقة 
الدميقراطية»، «democracy   Paradox»، وهي يف تقديري السمة األبرز  يف سياسات 
االدعاء  بني  بنيوي،  حقيقي،  تناقض  وهو    خاص؛   بشكل  اوسطية،  الشرق  واشنطن 

واملمارسة،  ال ميكن تفسريه سوى بلغة املصاحل :
 أعتقد جازما أن  العداء احلقيقي  للدميقراطية، الذي  مارسته واشنطن طيلة عقود 
وسنوات القرن املاضي، يف قلب، و حميط  منطقة «مثلث النفط العاملي»  اجليوسياسية، 
مربرة،  خشية  وجود  إىل  اجلوهري،  سببه  يف  يعود،    والسعودية،  والعراق  ايران  بني 
آليات  تسمح  ان  من  واشنطن،  يف  املهيمنة  اإلمربيالية  الطغمة  قادة  لدى  موضوعية، 
عمل نظام دميقراطي وطين، يف حال غضوا النظر عن  قيامه، على طريقة االنتخابات  
السورية ١٩٤٧،  بوصول قوى حملية، دميقراطية وطنية، تعبر عن، ومتّثل،  مصاحل شعوب 
وميزات  التارخيي،  احلضاري  وتنوعها  الضخمة،  ثرواهتا  تستخدم  وبالتايل   املنطقة، 
شعوهبا،  يف بناء مقومات الدولة الوطنية، وما ينتج عن هذا النهج من قطع شباك النهب 
والسيطرة  األمريكية، وكف يدها عن خريات، وثروات املنطقة،  اليت تستخدمها للتحّكم 
بسياسات شركائها يف اوروبا واليابان، وضبط سلوك منافسيها العامليني، الذين تعتمد 

ماكينتهم االقتصادية   بشكل رئيسي على مصادر الطاقة يف املنطقة!!
اعداء   أشد مع  بالتنسيق  «طالبان»،  سلطة  وأسقطت  افغانستان  غزت   ،٢٠٠١ يف  
املباشر   بالتحالف  و  للمجاهدين»،  الشمايل  «التحالف  ميليشيات  يف  الدميقراطية 
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العسكرية  الديكتاتورية  مقدمتهم،  ويف  اإلقليمية،  االستبداد  انظمة  من  عمالئها  مع 
الباكستانية؛ بقيادة  اجلنرال  «مشرف»، الذي كان الداعم الرئيسي حلكومة طالبان، 
والذي  أطاح حبكومة بالده الدميقراطية بدعم  من واشنطن، وبتحالف مع األصولية 

االسالمية الوهابية، ١٩٩٩ !! 
 يف مثانينات القرن املاضي، برز  برنامج الرئيس األمريكي، «اليميين  «، «روالند ريغن»،  
«إشاعة الدميقراطية democracy enhancement»، كيافطة  للخداع اإلقليمي والعاملي.

يف اعقاب غزو العراق، ومع تزايد انفضاح كذبة ذريعة اسلحة التدمري الشامل ومتزق 
«يافطة االرهاب»، ولتضليل شعوب املنطقة والعامل حول االهداف احلقيقية لغزو العراق، 
انطلقت حناجر زعماء  االدارة االمريكية، وابواق مراكز حبوثها، يف العزف على أوتار 
الدميقراطية، واصبح جورج بوش االبن  املنّظر األول إقليميا، وعامليا، واملدافع العنيد عن 
قيم احلرية والدميقراطية، ومروجا ألمهية نشرها يف املنطقة العربية؛  مل يتفوق عليه 

سوى خليفته «اوباما» ووزيرة خارجيته، السيدة كلينتون!!  
يتذّكر اجلميع ظرافة اوباما وهو ينّظر يف جامعة القاهرة عام ٢٠٠٩، عن مزايا نشر 
الدميقراطية يف العاملني العربي واإلسالمي، وقبله كبار الساسة واملستشارين يف إدارتي 

«البوشني»، األب واألبن!! 
يف غزو العراق، ٢٠٠٣ شكّل النظامني االستبداديني، السعودي وااليراني، اقوى حلفاء 
واشنطن. فقد تكامل الدور امليداني  للميليشيات الطائفية الشيعية « العابرة للحدود «؛    
اليت أطلقها، و استخدمها،  نظام اإلستبداد االيراني ضد العراق طيلة سنوات،وباتت بعد 
الغزو اهم ادوات السيطرة اإليرانية مع «مليارات آل سعود»،  الذين  دفعوا أكثر من ثلثي 

نفقات الغزو، يف إجناح املهمة األمريكية!!
األخطر، واالكثر امهية يف رسم مستقبل، وحاضر، دول وشعوب املنطقة طيلة عقود،  
مارسته واشنطن يف مواجهة اهداف التغيري الدميقراطي لشعوب املنطقة،   يف  مطلع 

 .٢٠١١
(٦) - تارخييا، طيلة سنوات ما بعد احلرب العاملية الثانية، وخالل حقبة احلرب الباردة 
حتديدا،  جنحت الواليات املتحدة األمريكية، يف إطار هنج اسرتاتيجي شامل،  وخالل 
أهداف  و  العربي،  القومي  (املشروع  وعامليني  حمليني  منافسني   ضد صراع  صريورة 
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املشروع السوفياتي )، يف بناء شبكة محاية «مزدوجة»، يف ظل، وحتت محاية، االخطبوط 
األمريكي :

-واجهات «حكم حملية»، متّثلها سلطات أنظمة استبداد مهيمنة، (ديكتاتوريات عسكرية، 
وقبلية، ودميقراطيات طائفية)، تشّكل غطاء «وطين» تشاركي، لتغلغل أدوات، ووسائل 

النهب األمريكية.
محاية،  لضمان  وإسرائيل،   وتركيا  ايران  انظمة  ادوارها  نّفذت  إقليمية،  جندرمة    ▪
 تئن شعبية،  مطلبية،  إستحقاقات  مواجهة  يف  احملليني،  «الوكالء»  وجود  واستمرار، 
إقليمي  (استبدادي)،  حملّي  األضالع»،  مثلّث   » تشاركي  هنب  آليات  من  حواضنها 

(جندرمة)، إمربيايل (أمريكي)!!
اعتمدت السياسات اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة األمريكية، من أجل ضمان سيطرهتا 
على املنطقة، كامل منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، على شراكات متنوعة يف 
مستويات قوهتا، وآليات عملها، مع واجهات انظمة استبداد اقليمية، تدرجت يف اشكال 
وبني  اإلقليمي،  الصعيد  على  واإلسرائيلي،  والرتكي،  االيراني  النظام  بني  ما  سلطاهتا، 
مصر  يف  الناصري،  النموذج  واشكال  جهة،  من  خليجيا،   السعودي النموذج   انظمة 
وسوريا والعراق واجلزائر والسودان واليمن، من جهة ثانية، على الصعيد العربي، ومبا 
ادى موضوعيا إىل تقاطع مصاحل اجلميع، يف القيادة الدميقراطية األمريكية، واملرتكزات 

االستبدادية اإلقليمية، حول هدف منع قيام انظمة دميقراطية. 

ايلول، ٢٠٢١
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شهدت احلركة الشيوعية يف سورية بعد احلرب العاملية الثانية وخباصة فرتة اخلمسينات 
والستينات من القرن املاضي هنوضا سياسيا ومجاهرييا واسعا؛ جاء ذلك بعد انعقاد 
الوطين  استقالهلا  سوريا  نيل  ثم  ١٩٤٢م؛  السوري  الشيوعي  للحزب  الثاني  املؤمتر 
١٩٤٦م؛ حيث مسي احلزب الشيوعي السوري وقتها (حزب اجلالء)؛ وكانت النقابات 
العمالية مبجملها حصنا للحركة الشيوعية وقيادهتا.                                                                                 
ثم بدأ خيفت هذا النهوض وهذا الدور والنشاط ويرتاجع رويداً رويداً بسبب عدة عوامل 
وأحداث منها املوضوعية ومنها الذاتية على الساحة السورية؛ كان بعضها حدثا مفصليا 

يف مسار احلركة وتارخيها أمهها:                                                  
١- فرتة الوحدة السورية املصرية (اجلمهورية العربية املتحدة) ١٩٥٨- ١٩٦١ م؛ حيث 
صدر قرار حبل األحزاب يف سورية ومنها ومقدمتها احلزب الشيوعي السوري ومالحقته 
واعتقال معظم قيادته يف سوريا ولبنان.                                                                               

٢- ثم جاءت هزمية حزيران ١٩٦٧ م مع العدو الصهيوني اليت هزت كيان مجيع األحزاب 
الوطنية املسماة التقدمية ويف طليعتها الشيوعيني.                                                                 

٣- احلدث الثالث كان انعقاد املؤمتر الثالث للحزب الشيوعي السوري ١٩٦٩م الذي مت 
تغييبه أكثر من ربع قرن من الزمن؛ غابت فيها احلياة الدميوقراطية والعقل اجلماعي يف 
العمل والقرارات وهيمنة السلطات والقرارات الفردية يف القيادة وانتشار البريوقراطية 

الحركة الشيوعية في ســـوريا
منذ ٢٠١١    

قاســم نصــرالدين                                                                                   

ملف: الماركسية  والحركة الشيوعية في سورية
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يف حياة احلزب الداخلية وقرارات الفصل التعسفي.                                                                                
مما أدى هذا إىل ظهور خالفات جدية وعميقة داخل املؤمتر فكرية وسياسية وتنظيمية؛ 
الساحة  على  شيوعيني  حزبني  وجود  إىل  حتول  علين  انقسام  أول  حدوث  عن  أسفرت 
السورية باإلضافة للحزب األم بقيادة (خالد بكداش) ظهر احلزب الشيوعي السوري  
على  فكان  واالنقسامات  اخلالفات  تتالت  ثم  الرتك).  (رياض  بقيادة  السياسي  املكتب 
شيوعي  حزب  أو  تنظيم  والدة  إىل  تؤدي  حادة  خالفات  تنشأ  مؤمتر  كل  انعقاد  أبواب 
جديد؛ فنشأ (احلزب الشيوعي السوري _ صوت الشعب_ بقيادة (يوسف فيصل) .... 
ونشأت _ منظمات القاعدة_ بقيادة (مراد يوسف)؛ ثم _ حركة وحدة الشيوعيني_ 
بقيادة (قدري مجيل) الذي حوهلا فيما بعد إىل مسمى (حزب اإلرادة الشعبية).                                                 
يضاف على هذه االنقسامات وحالة التشتت وهي إحدى العوامل الرئيسية يف اخلالفات 
وهو وجود (اجلبهة الوطنية التقدمية) اليت أنشأها حافظ األسد بقيادة البعث ودخول 
حزبني شيوعيني فيها كانوا باألمس القريب حزب شيوعي واحد!؟؟ عام ١٩٧٢ م.                                                                
للسوريني  شعبية  ثورة  إىل  بعد  فيما  حتول  والذي  السوري  الشعب  حراك  جاء  لقد 
عام٢٠١١ م ، مشلت كل مناطق املدن واألرياف بامتياز ضد نظام االستبداد والفساد 
ونظام األجهزة األمنية وهنب مقدرات البالد االقتصادية ....جاءت حدثا مزلزل جلميع 
األحزاب واحلركة الشيوعية خاصة املذكورة على الساحة السورية ؛ حيث كشفت عيوهبا 
فيها؛  املستفحل  والفساد  النفاق  وحجم  النظرية  الرنانة  شعاراهتا  وفضحت  وعورهتا 
وظهرت العقلية االنتهازية بشكل فاضح عقلية القيادات خباصة اليت تقود وتوجه هذه 

األحزاب.                                                 
تزامنت ثورة الشعب السوري تاريخ ٣/١٨ / ٢٠١١ مع بدء أعمال وانعقاد املؤمتر احلادي 
عشر للحزب الشيوعي املوحد (يوسف فيصل) يف مقر احتاد نقابات العمال يف دمشق؛ 
العامون  األمناء  وكلمات  املؤمتر  صاحب  احلزب  كلمات  وألقيت  املؤمتر  أفتتح  حيث 
املؤمتر؛  حضور  إىل  املدعوين  املمثلني  أو  السورية  اجلبهة  وأحزاب  لألحزاب الشيوعية 
ومل يتم أية إشارة وال بأية كلمة هلم عن اازر اليت كان النظام يرتكبها حبق األهايل 
املدنيني السلميني يف حمافظة درعا. كنا أعضاء يف املؤمتر وبنفس الوقت أعضاء يف 
اللجنة املنطقية للحزب الشيوعي املوحد يف حمافظة السويداء. وبالرغم من مناشدتنا 
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تصريح  أو  للحزب  موقف  أي  أو  بيان  يصدر  بأن  فيصل،  يوسف  العام  وأمينه  للمؤمتر 
أن  إال  املشروعة.    ملطالبهم  وينحاز  للمدنيني  القتل  ويدين  درعا  يف  حيدث  ما  اجتاه 
هذا مل حيصل بل مت العكس متاما على لسان األمني العام للحزب الشيوعي اللبناني 
(فؤاد حدادة) حتيات للقيادة الوطنية التقدمية السورية احلكيمة، وحتية للجيش الوطين 

حامي البالد املغوار.                                                     
مما دفعنا لالحتجاج واخلروج من املؤمتر وعدم متابعة أعماله يف منتجع (صحاري)؛ 
كنا أربعة أعضاء جلنة منطقة يف السويداء وعدد غريهم من الرفاق مندوبي املؤمتر.                                                                                  
فيما  االتصاالت  وبدأت  حاد؛  بشكل  املؤمتر  بعد  واالحتجاجات  النقاشات  واستمرت 
اتسعت  قد  خالهلا  كان  متواصلة؛  أشهر  ثالثة  ملدة  احملافظات  باقي  يف  الرفاق  بني 
وبنفس  تقريباً؛  السورية  األراضي  كافة  لتشمل  السلمية  املدنية  الشعبية  الثورة  حركة 
واألرياف  املدن  يف  الدمار  وأنتشر  واالعتقاالت  والقتلى  الشهداء  أعداد  ارتفعت  الوقت 
احلزب  يف  الرفاق  من  العديد  أعلن  لذلك  وخارجيا.     داخليا  التهجري  قوافل  وبدأت 
االنشقاق عن التنظيم وإعالن االحنياز لثورة الشعب السوري ومطالبه املشروعة (يف دير 
الزور لوحدها أنشق عدد١٢ عضو جلنة مركزية ومنطقية تركز التنظيم). هذا عدا عن 

األعداد يف القواعد.  

٢
عندما قررنا حنن أعضاء اللجنة املنطقية األربعة وهم ( ق.ن_ م أ.ل_ ي.ح_ ع.ش) 
إضافة إىل رفاق كانوا كوادر يف فرقة حزبية تتبع مباشرة املنطقية باملدينة وتضم عدد 
وأعضاء  مركزية  جلنة  أعضاء  باحلزب  قيادية  حزبية  مراكز  سابقا  تبوأوا  الرفاق  من 
ترك  قررنا  ع)  أ   _ ح.أ  س.ك_  ن.ع_  ك.ق_  وهم(  سابقة  منطقيات  وأعضاء  مؤمتر 
التنظيم ؛ توجهنا مجيعا إىل قرية ( ولغا) تتبع للمدينة مباشرة من الغرب واجتمعنا يف 
منزل الرفيق( ي.ك) وهناك وضعت مسودة رؤية سياسية واإلعالن عن مكون سياسي 
جيمعنا ؛ وقتها مسيت ( املبادرة الوطنية يف جبل العرب) . مت هذا قبل تشكيل تنظيم 
ما يسمى (كوادر من الشيوعيني يف جبل العرب). ومن ثم تواصلت املبادرة بعد أن أعلنت 
عن رؤيتها السياسية وتشكيلها التنظيمي ؛ مع عدد من التنظيمات السياسية واملكونات 
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ثورة  إىل  احنيازها  عن  أعلنت  اليت  سورية  يف  السياسية  األحزاب  وبعض  تشكلت  اليت 
الشعب السوري مثل (حزب العمل الشيوعي_ االحتاد االشرتاكي العربي الدميوقراطي 
_ هيئة التنسيق الوطين _ جتمع البعثيني األحرار_ وعدد من املستقلني يف حمافظة 
املبادرة  شكلت  الشيوعيني)  من  كوادر  عن  ممثلني  هلم  انضم  بفرتة  وبعدها  السويداء  
الوطنية وقتها ائتالفاً كبرياً وقوياً على مستوى احملافظة وحامل سياسي واجتماعي.... 
وبعد عدة أشهر مدت جسور وعالقات نضالية مع تنظيمات ومكونات تشكلت يف دمشق 
ورؤى سياسية مشرتكة. وكان من أبرز الشخصيات يف دمشق (سالمة  وأنتجوا أعماالً 
كيلة- د.عبد العزيز اخلري - ابو فهد - د. عبد الرزاق - وطبيب عيون - نذير جزماتي - 

منصور األتاسي... وغريهم).
                                                                        

٣
تشكل (جتمع كوادر من الشيوعيني يف جبل العرب)

والعمل  واملشاركة  التأسيس  يف  العرب  جبل  يف  الشيوعيون  فيه  اخنرط  الذي  بالوقت 
كل  مع  احملافظة  أرجاء  يف  بسرعة  تتم  واالتصاالت  اجلهود  كانت  الوطنية؛  املبادرة  يف 
من ينتمي للحركة الشيوعية من كافة التنظيمات واملواقع سواء من كان ما يزال داخل 
التنظيم ام منقطع ام تارك العمل احلزبي منذ زمن لكنه مازال ملتزما فكريا وله مكانة 

اجتماعية.                                                                   
مشلت االتصاالت واحلوارات كل من رفاق يف تنظيم خالد بكداش.... وتنظيم الشيوعي 
املوحد (يوسف فيصل) ..... وجمموعة قدري مجيل (حركة وحدة الشيوعيني) وكانوا 
األكثرية  هم  وكانوا  ملتزمني  غري  أفراد  ورفاق   .... رفاق  العشرة  يتجاوزون  ال  أقلية 
احلاضرة يف املؤمتر التأسيس األول الذي متت الدعوة له لتشكيل تنظيم من لون واحد 
الشيوعيني يف جبل العرب مسي باملؤمتر (كوادر من الشيوعيني) الذي عقد يف١٥ /٨/ 
٢٠١١ م وكان عدد احلضور (١٠٥ رفيق ورفيقة) مت إعالنه من منزل الرفيق (ف.د) 
شخصية اقتصادية درست يف االحتاد السوفيييت سابقا.                                                           

كان من أبرز الرفاق والشخصيات اليت حضرت املؤمتر من تنظيم يوسف فيصل (ن.ع_ 
ق.ن_ م.ا.ل_ ي.ح_ ع.ش_ س.ك _ س.غ _ م.ع _ ر.د_ ا.ع_ ح.ا_) .... من تنظيم 
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خالد بكداش (ن.أ.ع_ م.ا.ز) من تنظيم قدري مجيل (ن.ا.ف_ ي.ا.ع_ ج.ص_ م.ر_ 
ع.ح) ومن خارج التنظيمات (ن.ض_ ح.ص_ ي.خ_ م.ع_ م.س_ ر.ح_ ه.ب_ ح.ج. ع.م 
_ م.ك._ و.خ_ وآخرون كثر) أعتمد املؤمتر مشروع نص النداء رقم ١ كرؤية سياسية؛ 
ومت انتخاب جلنة إشراف ومتابعة من (١١) رفيق أبرزهم كان: و(ن.ا.ف_ ق.ن _ و.خ_ 
م.ر_ م.ا.ل_ ي.ا.ع_ ن.ع_ م.ش_ ن.ا.ع) ..... بدأت اللجنة من بداية تكوينها التواصل 
ثالثة  أنتجت  واليت  املستقلة  الوطنية  والشخصيات  السياسية  واألحزاب  القوى  كل  مع 
لقاءات تشاورية أبرزها وامهها كانا ( لقاء يف منزل ن.ا.ف_ والثاني يف منزل م.ر) بوجود 
كل قوى الثورة واملعارضة الوطنية باحملافظة املنخرطة يف تكوينات ومرجعيات سياسية 
يف  تضم  اليت  الوطين  للعمل  االجتماعية  اهليئة  الوطنية_  القوى  (جتمع  مثل  متعددة 
صفوفها ٦٠٠ عضو وعضوة.._ هيئة التنسيق الوطين للتغيري الدميوقراطي.._ وممثلني 
احملامني  عن  وممثلني   _ التشكل  احلديث  املدني  اتمع  ومكونات  التنسيقيات  عن 
األحرار _ وجتمع الكتاب األحرار ... اخل) وكانوا لألسف مبرجعيات خمفية باستثناء 
الكوادر واملبادرة واهليئة االجتماعية.....أمام الباقي يقول ( االئتالف ميثلين ....وآخرون 
هيئة التنسيق متثلين.... بقي هذا الوضع مستمرا حتى انعقاد مؤمتر املعارضة الرياض١ 
وانتخاب اهليئة العليا للتفاوض وتوحدت اجلهود.) . لكن اجلميع ويف كل االعتصامات 
والتظاهرات والنشاطات اجلماهريية واالجتماعية من أفراح واتراح يكونون معا وبوفود 

مشرتكة حتى اآلن.

أهم ما جاء يف النداء رقم (١)  
 الصادر عن مؤمتر (كوادر من الشيوعيني) الذي عقد يف١٥ /٨/   ٢٠١١                                                 

حنن جتمع كوادر من الشيوعيني يف جبل العرب نعلن ما يلي: 
التغيري  وألجل  والفساد  االستبداد  ضد  السوري  الشعب  ثورة  إىل  الكامل  احنيازنا   -١
اجلذري للنظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف.                                                             

٢- النضال والعمل بالطرق السلمية ألجل حتقيق قيام دولة مدنية علمانية دميوقراطية 
تؤمن احلرية والعدالة االجتماعية والكرامة جلميع السوريني.                                                      

٣- نعمل ونناضل ألجل وحدة مجيع الشيوعيني يف سورية. ولتكن حالة الكوادر اللبنة 
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االوىل لتحقيق هذا اهلدف.                                                                  
النداء رقم (٢) صدر عام ٢٠١٢ وتضمن ما يلي:                                                                                
١- حنن جتمع كوادر من الشيوعيني يف جبل العرب؛ ندين ونستنكر اعمال القتل والدمار 
واالعتقال السياسي وحصار املدن واألرياف؛ وحق الشعب بالتظاهر السلمي واملطالبة 

حبقوقهم املشروعة.                                                 
حوار  مؤمتر  إىل  وندعو  السالح؛  واستخدام  العسكري  واحلل  العسكرة  نرفض   -٢
السلطة.                                                                           تداول  فيه  يتم  دميوقراطي  علماني  وطين  نظام  إلقامة  السوريني  لكل 
إعالمي  منرب  وإجياد  جهودها؛  وتوحيد  صفوفها  برص  الوطنية  القوى  بكل  هنيب   -٣
موحد وان حنافظ على املؤسسات اليت هي ملك للشعب.                                                                             
٤- نرفض وندين أي تدخل عسكري خارجي وميليشيات مسلحة من أي جهة كانت.                                                         
ثم جاءت رسالة الكوادر بعد مؤمترها الثالث اليت رمست فيها رؤيتها السياسية؛ واملهمات 
أمام اجلميع مع القوى الوطنية ..... طرق احلل ووقف النزيف ..... واخريا التحالفات 
والعالقة مع القوى الثورية واملعارضة على الساحة السورية والتأكيد على أمهية تنفيذ 

خمرجات مؤمتر (مؤمتر جنيف١).     
                                                               

٤
وأخرياً .... يناضل الشيوعيون غري املتحالفني مع أنظمة االستبداد والفساد اليوم ألجل 
جمموعة من األهداف اليت شكلت قاسم مشرتك مع كل األحزاب والقوى الوطنية املعارضة 
الدميوقراطية  الوطنية  واجلبهة   ...... املدني  اتمع  ومنظمات  السياسية  واملكونات 
السياسية  والقوى  األحزاب  من  كبري  عدد  مع  فيها  الشيوعيني  يتحالف  اليت  جود)   )
والشخصيات الوطنية املستقلة ....ألجل:                                                        
١- حتقيق دولة وطنية مدنية علمانية دميوقراطية ؛ دولة العدالة ؛ دولة املواطنة للج

ميع.                                                 
٢- رفض العسكرة والعنف والدعوة للحوار وحل الصراع بالطرق السلمية.                                                                        
٣- رفض التواجد العسكري األجنيب واالحتالالت واملليشيات العسكرية واملرتزقة من أي 
جهة كانت على أرض سورية.                                                                                    



 
٤۳ أيلول

٤- إطالق سراح مجيع معتقلي الرأي يف سجون ومعتقالت النظام والفصائل العسكرية 
العدالة  أمام  ارمني  وحماسبة  واملغيبني  املخطوفني  مصري  عن  والكشف  األخرى. 
الوطنية؛ وعودة شريفة وآمنة جلميع املهجرين والنازحني يف الداخل واخلارج؛ وإعادة 
واخلدمات؛  اإلعمار  وإعادة  هبم؛  حلق  الذي  الضرر  عن  والتعويض  ألصحاهبا  احلقوق 
وإعادة اللحمة الوطنية بني مجيع أبناء الشعب السوري.                                                

(قرارات  وامهها  األمن  جملس  عن  الصادرة  والقرارات  األممية  القرارات  تطبيق   -٥
السورية.                                                                                   املسألة  حبل  الصلة  ذات  القرارات  وباقي   _  ٢٢٥٤ والقرار   _  ١ جنيف 
٦- التأكيد على أن تكون سورية موحدة أرضاً وشعبا؛ حيرتم فيها العيش املشرتك لكافة 
أبنائها جبميع مكوناته العرقية والقومية والدينية واإلثنية دون متييز يف احلقوق والوا

جبات.                                                                    
لقد آن األوان بعد عشر سنوات من الثورة ..... ومن ثم الصراع ...... واملآسي اليت حلت 
بالشعب السوري وأرضه؛ أن تتحقق مطالبهم باحلرية والكرامة؛ والعيش بسالم مع بقية 

شعوب العامل احلضاري الدميوقراطي.       

                                         ٥/ ١٠ / ٢٠٢١  
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 بداية، اود التأكيد على أن «٣٢٨٥» ليس احدى أرقام قرارات «جملس األمن»؛ املتتالية 
واشنطن  يف  العراب  الثنائي  قاده  الذي  املزعوم،  السياسي»  «احلّل  مسلسل  حلقات  يف 
«اَحلّل  لتمرير  كغطاء   ،٢٠١٢ حزيران  هناية  منذ  لألدوار،  سخيف  بتبادل  وموسكو، 
احلقيقي»، الذي دفعوا الصراع السياسي يف سوريا على مساره االجرامي، التدمريي؛ 
«اخليار العسكري» بأذرعه امليليشياوية، لتحقيق أقذر غاية ميكن ان يسعى إليها عمل 
سياسي: تدمري بلد عريق، وهتجري شعبه، وإدخاله يف آتون حرب طائفية بشعة ...وملاذا؟ 
لكي ال يسمحوا بانتقال سياسي؛ قد يفتح ابواب  سوريا ، ومجيع بلدان املنطقة ، أمام 

مسارات التغيري الدميقراطي!!
أجل، إىل هذه الدرجة  من القدرة  على التدمري تتناقض مصاحلهم، وأدوات سيطرهتم، 

حمليا وإقليميا وإمربياليا، مع مشاريع التغيري الدميقراطي؟
طائلة،  بثروات  الطبيعة  عليها  انعمت  اليت  املنطقة،  هذه  وخنب  شعوب  تدرك  هل 
وموقع جيوسياسي فريد، جعل منها اهلدف رقم ١ يف لعبة السيطرة احمللية واإلقليمية 

واإلمربيالية، حقائق الصراع يف منطقتهم ؟!
أال تظهر اكثر دروس حروب الثورة املضادة، طيلة السنوات العشر العجاف، واقع  ما 
شّكله من أولوية  هدف  العمل السياسي والعسكري املشرتك لقوى «خندق اعداء التغيري 
له  املشرتك   اجلوهري  اهلدف  وتغييب  الصراع،  طبيعة  تغيري  أجل  من  الدميقراطي» 

في
الذكرى التاسعة لتغييب الخّير

نــزار أبو نــوار 

ملف: الماركسية  والحركة الشيوعية في سورية
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اخلاضعة  املُضَطهدة،  الشعوب  خندق  بني  تارخيي  صراع  هي   مبا  قواه؛  هوية  ومتويه 
لشبكات هنب وسيطرة  تشاركية، والساعية لتحقيق انتقال سياسي، وتغيري دميقراطي، 
من جهة، وبني قوى «اخلندق املعادي «؛  ومبا هو قطع سبل االنتقال السياسي والتحول 
وامليلشة؛  الطائفي  العنف  مسارات  على  السلمي  احلراك  دفع  خالل  من  الدميقراطي؛ 
وهي حتالف عاملي ، ضم مجيع القوى والسلطات واحلكومات اليت تتعارض مصاحلها 

مع أهداف املشروع الدميقراطي للشعب السوري؟
 أمل يشّكل اخليار العسكري، بأهدافه، وادواته وقواه وأذرعه، أكثر املمارسات إرهابا عرب 

التاريخ؟ 
ربما من الطبيعي  أن ال نعرف أن  «٣٢٨٥» هو عدد ايام التغييب القسري الذي  تعرض 
له الدكتور «عبد العزيز اخلير» ، (١)  ورفيقيه ماهر طحان وإياس عياش، قبل تسع 
سنوات من اآلن، يف  اوج الصراع حول سبل خروج سوريا من عنق الزجاجة؛  يف اعقاب 

حراك شعيب سلمي، يطالب باإلصالح والتغيري، ويواجه تزايداً خطرياً لوسائل العنف!
هل حيق لنا يف هذه الذكرى التاسعة لتغييب» اخلير» أن نتساءل عن العامل األساسي 

الذي رسم قدر «املعارضة السورية»؟ 
 » ترحيل   » وخطوط  آلخرين،  جناة  ابوب  ُفتحت  بينما  الشجعان،  هؤالء  حيد  ملاذا 
موعات خنبوية أخرى؛ إىل أوروبا» وروسيا والواليات املتحدة، على طرقات التغريبة 

السورية.... اخلطرة؟!! 
االمامية  الصفوف  يف  الناجني  بعض  عليه  اصبح  ما  اإلجابة  اوجه   بعض  يفسر  هل 
او «قادة»  عن الشعب السوري؛  للجان وهيئات «احلّل السياسي» «األممي»، «كممثلني» 

ميليشياويون، يؤدون بعض مهام قوى الثورة املضادة؟
هل يصب موضوعيا يف خدمة نفس اهلدف، اهداف وقوى اخليار العسكري املعادي آلمال 
النوايا، النشاط السياسي/  عن  بغض النظر  الشعب السوري التحررية، الدميقراطية، 
الثقايف  الذي متارسه معظم النخب السياسية الثقافية، يف بالد «اللجوء القسري»، ويف  
ما يروجه عن  « إمكانات» احلل السياسي «األمريكي/ الروسي (قادة ، وما حيمله من» 

آفاق» سياسية وطنية؟
هل حّقا حيمل «مسار جنيف للحل السياسي»، إمكانات قيام حل، وآفاق وطنية؟ 
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هل يعقل أن الترى النخب السياسية والثقافية «املعارضة اليوم»، عدم وجود جدوى من 
التعويل على «حل سياسي»، (أُطلق مباشرة بعد تفشيل احلل التارخيي، بصيغته اليت 
اطلقتها «اجلامعة»، ومل يكن  بالتايل سوى نسخة مزورة، ملسار احلّل السياسي االصلي؛  
خلّبية، ومهية، كاذبة، أُريد منها أن تضلل السوريني وتفتت صفوفهم)، حّتى  بعد انقضاء 
ما يقارب عشر سنوات على دفن «احلّل السياسي» الواقعي، يف دهاليز «جملس األمن» 

األمريكي / الروسي، عند هناية حزيران ٢٠١٢ (٢)، وبعد سقوط مجيع أوراق التوت؟!
أال يصل  هذا اإلصرار  موضوعيا على التعويل على «خديعة»، حّتى وان حسنت نوايا 

البعض، إىل درجة «التخندق» يف صفوف أعداء التغيري الدميقراطي؟ 
السياسي  احلل  مسار  على  عواقب  من  ترتكه  وما  مبجملها،  احلقائق  هذه  توّضح  هل 
املأزق  أسباب  بعض  سوريا،  ومستقبل  حاضر  على  تفشيله  عن  ومانتج  الدميقراطي، 
التارخيي الذي يعيشه السوريون، وما وصلوا إليه من انسداد مجيع طرق اخلروج من 

هذا النفق املظلم؟ 
احلرية جلميع املعتقلني، 

والدميقراطية للشعب السوري! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلوامش:
(١) - «كنا يف هيئة واحدة عند انطالق الثورة؛ قيادة «التجمع الوطين الدميقراطي» الذي 

أُسس يف عام ١٩٧٩، والذي كان ميثِّل املعارضة السورية يف املرحلة قبل الثورة.
.... يتقن عبد العزيز احلديث السياسي الدقيق واحملسوب؛ فالكلمة مسؤولية واألداة 
الرئيسة للسياسة الراقية والعاقلة. مع عبد العزيز اخلري هناك حديث عميق يف السياسة 
ومستفزا،  مؤملًا  كان  مهما  واللحظي،  واملباشر  اآلني  يف  يغرق  ال  الرؤية،  واضح  دائما، 

ويصرف وقًتا طويال يف التفكري يف املستقبل والعمل من أجله.
ال يستطيع املرء أن جيد تناقضات أو مفارقات يف مواقف عبد العزيز السياسية عرب 
الزمن؛ فالبوصلة الوطنية الواضحة حتميه من «النطوطة» اليت كانت، وما تزال، سلوًكا 
طبيعيا ال يلقى أي استهجان عند اآلخرين، فضال عن منهجه الفكري املتماسك الذي 



 
٤۷ أيلول

حتول لديه إىل دم وحلم وأعصاب، والذي يتدخل بصورة تلقائية عند كل حدث. هذا ال 
ينفي أن عبد العزيز قد تطور، فكريا وسياسيا، خالل رحلته السياسية الطويلة، وهذا 

طبيعي وصحيح. 
ال يدخل عبد العزيز يف مهاترات شخصية، وال جيره اآلخر إىل مستنقعه، يدير ظهره 

دائما للمعارك الصغرية.....
االتفاق مع عبد العزيز اتفاق، والكلمة كلمة، ال يغدر وال يدير ظهره ملن اتفق معهم. ال 
ختلو روح عبد العزيز من طموح سياسي، وهذا طبيعي. لكنه ال يستطيع، وال يفكر يف، 
أن يسري بطموحه على جثة غريه أو جثة وطنه. اخلالف مع عبد العزيز مجيل وممتع، 
أو  وسيلة  يرتك  فال  أحدهم،  مع  ختتلف  شائع؛  هو  كما  ال  وحمدد،  دقيق  خالف  ألنه 

طريقة للحّط من قيمتك أو مكانتك. 
عبد العزيز من األشخاص الذين يعرفون اخلجل، وقالئل هم من يعرفونه. أكثرهم ال 

ميلكون موهبة.
عبد العزيز اخلري، بالطبع، غري مسؤول، بعد تغييبه قسرا، عن أي مواقف أو خيارات 
أو  حتالفات  أي  عن  وال  فيها،  موجودا  كان  اليت  اهليئة  أو  حزبه  اختذها  سياسية 
إصطفافات حدثت يف غيابه؛ فبصمتة السياسية الراقية واضحة، وتستحق التقدير، وال 

ميكن إنكارها إال من جانب كلِّ من ال ضمري له. 
املدن، الدكتور حازم هنار، ٢٠٢٠/٩/٢١

(٢)- الذي طرحته «اجلامعة العربية» يف بداية ٢٠١٢، يف خّطتها الثانية، وميلك مقومات 
وآليات انتقال سياسي قابلة للتحقيق (لو توافقت نتائجها مع مصاحل الدول الكربى!)، 

والذي كان  الدكتور «اخلير»، ورفاقه، يف طليعة الداعمني له، والساعني لتحقيقه.
  يذكر  أّنه كان قبل» اختفائه» يف ٩/٢٠ / ٢٠١٢، يف زيارة «للصني»، بعد «روسيا»، 
باحثا «عن دعم دويل  خليار حل سياسي، جتنبا إلنزالق الصراع السياسي إىل متاهات 
العسكرة والتطييف، لكن الكلمة األخرية كانت للغة السالح والتطييف، وهو ليس مستغربا 
يف عامل حتكمه  سياسات ومصاحل قوى  النظام الرأمسايل العاملي اإلمربيايل، وزعيمته، 

الواليات املتحدة ألمريكية، بالدرجة األوىل؟! 
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جلميع  ورفضه   ، السياسي  باحلل  إميانه  هو  لتغيبه   االساسي  السبب  ان  املؤّكد  من 
مسارات وادوات اخليار العسكري!!

اخلير»  العزيز  «عبد  السوري  املعارض  زوجة  حممود»  «فدوى  السيدة  أوضحت  لقد 
حيثيات اختفاء زوجها وولدها «ماهر عبد الرزاق الطحان» وعضو هيئة التنسيق «إياس 

عبد الغين عياش»، وطليقها «عبد الرزاق»، الذي ذهب الستقباهلم!!
بالده  حكومة  تكون  ان  حينئذ،  اإلعالم»  وزير  الزعيب،  «عمران  السيد  نفى  جانبه،  من 

مسؤولة عن اإلعتقال، وّمحل مسؤولية اختطافه «للجماعات اإلسالمية»!
على أية حال، السؤال الذي يطرح نفسه: 

هل كانت الظروف التسمح حّتى ملناضل فّذ، ذو خربة طويلة، يف موقع ومكانة اخلير، 
الذي كان خيشى التدخل األمريكي العسكري يف الصراع، ويقف ضده، أن يدرك  إىل اية 
درجة تتقاطع مصاحل موسكو (والصني) مع الواليات املتحدة على الصعيد اإلمربيايل،   
رغم،  ملصريه،  اجلميع  جتاهل  يؤّكدها  أّال  احلربي؟  احلل  مسار  على  الصراع  دفع  يف 
تلك  طبيعة  على  السلمي،  للخيار  داعم  وطين،  ثقل  مركز  من  ميّثله  ما  بسبب  رمبا  او 

املصاحل؟
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ملف: مسألة التنظيم  واشكاالت الوحدة 

رؤية وموقف
حول مشروع الوحدة بين الحزبين 

الشقيقين:
حزب العمل الشيوعي  

والحزب الشيوعي السوري/ المكتب السياسي

غــازي الصــوراني
مقدمة

الرفيق غازي الصوراني مناضل من الرعيل االول يف صفوف اليسار الفلسطيين ومن قيادات 
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، برفقة القائد،حكيم الثورة الفلسطينية، الدكتور جورج حبش. 
وهو أيضا ناشط فعال من أجل وحدة اليسار العربي يف كل قطر من اقطاره  متهيدا للحوار من 

اجل تأسيس احلركة املاركسية العربية.
الرفيق غازي الصوراني مثقف عضوي، كما قال غرامشي، فهو ربط النضال على االرض ضد 
األحتالل اإلسرائيلي بكل اشكاله وتعبرياته، مع النضال باجلانب املعريف والثقايف واتمعي من 
منظور طبقي . . وأكد دوما على ان املاركسية هي األداة الثورية والصائبة ودليل العمل النضايل 

والفكري على طريق النهوض العربي املتعثر يف كل ساحاته.
وكتب يف هذا اخلصوص عشرات الكتب،ونشر عشرات املقاالت والدراسات.

كنت منذ زمن ليس بالبعيد،مع األسف،على عالقة متينة بالرفيق غازي، نظرا العجابي بنتاجه 
الفكري والفلسفي والتنويري الواسع املبين على ماركسية متطورة، غري جامدة، حتاكي تطورات 
منه  طلبت  كله  وهلذا  املختلفة.  ساحاته  على  العربي  الواقع  وظروف  احلديثة،  واملعارف  العلم 
ان يتوجه لتنا حوارات،ويف عددها األول، مبقالة تتناول فيما تتناول أمهية وضرورة وحدة 

الشيوعيني السوريني.
فكتب مشكورا هذه الدراسة املعمقة.

د. جون نسطة
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حتياتي احملمولة بالتقدير العايل للرفاق يف حزب العمل الشيوعي واحلزب الشيوعي 
يستهدف  معمق  موضوعي  حبوار  البدء  املشرتك  لقراركم  السياسي  /املكتب  السوري 
حاملة  خطوة  وهي  موحد،  شيوعي  تنظيمي  سياسي  اطار  يف  حزبيكما  وحدة  بلورة 
لروح التحدي   اهبة مظاهر الرتاجع وأوضاع التشرذم والتفكك اليت اصابت األحزاب 
يف جماهبة وجتاوز  الشيوعية واليسارية العربية بدرجات متفاوتة من ناحية واالسهام 
مشروعكم  أن  يعين  ما   ، ثانية  ناحية  من  واالستغالل  واالستبداد  االحنطاط  اوضاع 
الطليعي  الدور  استعادة  طريق  على  التحدي  لروح  جتسيد  جوهره  يف  هو  الوحدوي 
ملواصلة النضال من اجل حتقيق اهداف الثورة الوطنية الدميقراطية بافاقها االشرتاكية 
، خاصة وإن الوضع الراهن ، الذي تعيشه شعوبنا العربية ، مل يكن ممكناً حتققه بعيداً 
عن عوامل االحنطاط والتفكك و اهلبوط النامجة عن تكريس وتعميق خضوع وارهتان 
مصاحلها  على  حفاظاً  لإلمربيالية  العربي  النظام  معظم  يف  احلاكمة  الشرائح  وتبعية 
إىل  وحكوماته  أنظمته  معظم  وحتولت  اجلماهري،  ومصاحل  لتطلعات  النقيضة  الطبقية 
أدوات للقوى املعادية، فيما أصبح ما تبقى منها عاجزاً عن احلركة والفعل واملواجهة ، يف 
ظروف تراجعت فيها معظم األحزاب الشيوعية والفصائل اليسارية بسبب الضعف الذي 
أصاب روحها وإرادهتا الثورية وهويتها، وفقداهنا لقدرهتا على احلركة والنشاط والنمو، 
وتراجع دورها يف التأثري على الناس أو على األحداث من حوهلا، األمر الذي أفسح اال 
واسعا للقوى والتيارات واحلركات اليمينية العلمانية والغيبية ، بذريعة الليربالية الرثة أو 
بذريعة املنطلقات الرتاثية ، وكالمها يعربان عن املواقف والرؤى الفكرية والسياسية اليت 
ال تتناقض مع الربامج والسياسات اإلمربيالية عموما وبراجمها االقتصادية واتمعية 

خصوصا لتكريس ومحاية مصاحلهما الطبقية.
ففي هذه املرحلة من حياة جمتمعاتنا العربية يف العقد الثالث من القرن احلادي والعشرين 
الزالت شعوبنا وشعوب ما يسمى بالعامل الثالث تعاني من: السيطرة االمربيالية والتبعية 
والتخلف، والتفاوت الطبقي، واالستغالل والقهر الطبقي، ومل حيدث يف تاريخ البشرية 
واإلفقار،  االجتماعي  والقهر  والتابعة،  الفقرية  للشعوب  القيمة  فائض  استغالل  بلغ  أن 
متارس  اليت  واحلروب  العدوان  أشكال  كل  جانب  إىل  اليوم،  إليه  وصل  الذي  املستوى 

حلماية مصاحل النظام الرأمسايل كما هو احلال يف بالدنا.
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ما يعين أن االشرتاكية اليوم باتت ضرورة حتمية كتتويج للدميقراطية واحلداثة وختليص 
جمتمعاتنا من كل مظاهر التخلف والتبعية واالستغالل واالستبداد، إذ ليس مثة خيار 
التبعية  من  مزيد  أو  االشرتاكية  فإما  الثالث-  والعامل  العربية  لبلداننا  –خاصة  آخر 

والتخلف واالستغالل واالستبداد.
لكن على الرغم من اقرارنا واتفاقنا بطبيعة املخاطر السياسية واتمعية النامجة عن 
االستبداد والتبعية واالستغالل والتخلف يف جمتمعاتنا العربية راهنا، اال ان هذه األوضاع 
ال جيب أن تلهينا أو تبعدنا عن الضرورة املوضوعية املرتبطة برؤيتنا -كشيوعيني- يف 

تناول الواقع املأزوم لألحزاب الشيوعية والفصائل اليسارية يف الوطن العربي.
اليسار  وفصائل  احزاب  يف  رفاقي  من  معهم  حتاورت  من  معظم  أن  بالذكر  واجلدير 
املطلوبة  املقومات  توفر  دومنا  احزاهبم  يف  املأزومة  االوضاع  باستمرار  يعرتفون  العربي 
للخروج من االزمة صوب النهوض.. وهذا يعين ان اجلميع يتحمل املسئولية امام هذا 
العجز او القصور او االمهال.. لذلك أقول هلم – خماطبا ذاتي - أما وقد مضى وقت 
طويل بني اإلقرار حبال األزمة، وبني اللحظة اليت نعيشها اآلن، ومل نتقدم على طريق 
القادرة  الذاتية  األوضاع  ثم  ومن  الوعي  نضج  عدم  على  يؤشر  ذلك  فإن   ، األزمة  حل 
على تقديم احللول املناسبة لألزمة ، رغم أن األزمة نفسها قد نضجت كفاية وأصبحت 
تراكماهتا تنذر إىل أن تصبح أزمة بنيوية شاملة، وإذ يقضي املنطق البسيط أن لكل أزمة 
حال ، ومل يؤخذ به ، فإن من واجب كل كادر وكل عضو( يف هذه االحزاب والفصائل ) 
أن يطرح سؤاالً مباشراً حول األسباب اليت حالت وحتول دون معاجلة األزمة واخلروج 
منها، لينتقل بعد ذلك إىل مناقشة السؤال املنهجي األهم، وهو كيفية مواجهة العوامل 
اللحظة  حتى  وحالت  إنتاجها،  وأعادت  األزمة  حال  أبقت  اليت  الداخلية  التهديدات  أو 
دون تقديم حلول هلا، مما أدى إىل استمرار وجود مراكز القوى االنتهازية والتحريفية 
واليمينية والتكتالت الشللية ، وضعف قوة وهيبة مركز هذا احلزب او الفصيل وضعف 
وحدة القرار فيه، واستمرار ظاهرة عدم الوضوح بالنسبة ملاهية احلزب الذي نريد ، 
وغياب القدوة واملثل األعلى يف اهليئات القيادية، مع استمرار تزايد الفجوة بينه وبني 
اتمع عموما والشرائح الفقرية – وهي االغلبية العظمى– خصوصاً ان الصمت على 
االحزاب/ هلذه  البطيء  املوت  على  الصمت  من  نوع  هو  واملرض  االزمة  عوامل  تراكم 
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الفصائل لكنه ال يعين مطلقا موت االفكار واملبادئ والتضحيات العظيمة اليت انطلقت 
من اجلها.  

منتشر  متفاوته-  -بدرجات  ومأزوم  مهزوم  واقع  عن  احتدث  فإنين  بالضبط،  وهنا 
بضراوة داخل فصائل وأحزاب اليسار العربي ، وهو واقع حيتاج جلرأة عالية ومتصلة 
من العمل لتخطي دوائر املراوحة واإلحباط وحماوالت تربير الفشل، باجتاه التأسيس 
وحدة  اىل  يسعى  موضوعي  وهنوض  وتنظيمي،  وسياسي  معريف  ذاتي  هنوض  لعمليات 
األحزاب الشيوعية كخطوة البد منها، كوننا ال نزال ، على ما يبدو ، يف املرحلة األوىل 
من جوالت الصراع والتناقض الرئيسي التناحري مع أعدائنا، االمربياليني والصهاينة ، 
ويف جوالت صراعنا وتناقضنا الرئيسي مع القوى واحلركات الرجعية وكل أنظمة التبعية 

والتخلف واالستبداد «البورجوازية» العائلية والكومربادورية الرثة. 
إن نقطة البدء لعملية التصدي للوضع املأزوم، واالرتقاء بالعامل الذاتي كعقل مجعي، 
تتطلب توفري عنصر الوحدة اجلدلية بني الوعي واملمارسة لدى كل عضو من اعضاء 
هذا احلزب أو ذاك يف كل ما يرتبط مبفهوم احلزب ودوره ووظيفته وآلياته، ويف سياق 
هذه العملية أو هذا الوضع، علينا أن نلحظ إشكالية الوعي/الفكر، الذي اتسم بالعفوية 
والليربالية  الفكرية،  والفوضى  املعريف،  التوهان  من  حالة  باجتاه  واهلبوط  وباالختالل 

الرثة وجوهرها االنتهازي، اليت بدأت يف الظهور مؤخراً يف أوساط هذه القوى.    
لكن أية حماولة الستنهاض أحزاب وفصائل اليسار العربي، ينبغي أن تبدأ بنقد جتربتها 
لدورها  ممارستها  صعيد  على  أو   ، األيديولوجي  الوعي  أو  النظرية  صعيد  على  سواء 
هذه  يف  تتجلى  مفزعة  نتيجة  أمام   ، اليوم  نعيش  وأننا  خاصة  املاضية،  املرحلة  طوال 
اهلوة املتزايدة االتساع بني اجلماهري من ناحية وأحزاب اليسار العربي من ناحية ثانية، 
إىل  يستند  الذي   ، البناء  الذاتي  النقد  عملية  وتفعيل  إثارة  إىل  احلاجة  تتبدى  وهنا 
احلاجة املوضوعية الضاغطة، لتجديد وإعادة بناء قوى اليسار العربي، عرب ممارستها 
ورؤاها  وسياساهتا  براجمها  لكافة  القاسية  العلمية  املنهجية  واملراجعة  التقييم  لعملية 
األيديولوجية، وصوالً اىل التطبيق اخلالق هلذه األسس على ضوء املتطلبات والضرورات 
الراهنة واملستقبلية للواقع اخلاص يف كل بلد عربي على حدة، ارتباطاً بالبعد واالطار 
من  انطالقاً  واحدة،  وسياسية  واقتصادية  جمتمعية  كوحدة  العربي  التقدمي  القومي 
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إهناء  أن  و  القومية،  املصلحة  من  جزءاً  باتت  الطبقية  املصلحة  بأن  واإلحساس  الوعي 
نظم الرأمسالية التابعة هو جزء من مواجهة املشروع اإلمربيايل الصهيوني، و أن حتسني 
أوضاع الطبقات الشعبية مرتبط بتحقيق التطور االقتصادي، والتطور اتمعي، ومها 

مرتبطان بإسقاط أنظمة الكومربادور والتبعية واالستبداد.

اليسار العربي واألزمة أو الرتاجع واالرتداد الفكري:
ان ما يوصف بأنه « أزمة الفكر» لدى األحزاب الشيوعية وقوى اليسار املاركسي العربي 
هو يف احلقيقة أزمة املمارسة بسفحيها: النظري والعملي، فثمة بون شاسع بني املمارسة 
والتصورات،  واملبادئ  األفكار  من  جمموعة  وتوليف  ومجع  انتقاء  وبني   ،مثال النظرية، 
ُقطعت عن منظومتها الفكرية، وانتُزعت من سياقها التارخيي ، عرب مسميات خجولة 
أو  توفيقية  أو  تلفيقية  نصوص  حلساب  باملاركسية،  بااللتزام  الصريح  النص  أزاحت 
حتريفية، أو عناوين اسرتشادية جاءت انسجاماً مع مواقف العديد من األحزاب الشيوعية 
اليت ختلت عن امسها أو بعض الفصائل واحلركات األخرى اليت اجتهت صوب اخللط 
الفكري بني الليربالية واملاركسية، أو حتى شطب املاركسية من أدبياهتا، ذلك اخللط أو 

الشطب، سيعزز تراجعها املتصل، وهتميشها وسيعجل بنهايتها. 
على أي حال، إن التخلي عن املاركسية أو االرتداد عنها والتنكر هلا، ليس موقفاً جديداً 
مرتبطاً باهنيار االحتاد السوفياتي أو بالواقع العربي املهزوم، بل هو ظاهرة نشأت منذ 
خطراً  املاركسية  يف  وجدت  اليت  اليمينية  والقوى  العناصر  خالل  من  املاركسية،  نشوء 
واالجتماعي  السياسي  مبضموهنا  «املاركسية»  لكن  ووجودها،  مصاحلها  على  شديداً 
ودالالهتا ومؤشراهتا املستقبلية بالنسبة لتحرر وانعتاق العمال والفالحني وكل الفقراء 
والكادحني يف هذا الكوكب، خاصة يف البلدان املستعمرة والتابعة، كما هو حال بلداننا 
العربية، الذين لن جيدوا خالصهم إال من خالهلا ، لذلك ، فإن البحث يف «أزمة املاركسية» 
–وال نقول فشلها- هو حبث يف املاركسية ذاهتا، وإذا كان من حق اي كان، ان يتخلى عن 
افكار ويعتنق أفكار أخرى نقيضة، فانه ليس من حق احد اصدار حكم بالتجاوز او النفي 
على تيار فكري من اجل تربير هذا التخلي، خصوصاً اذا كان احلكم بال حيثيات سوى 

البعد الذاتي ومربراته االنتهازية األنانية الصرحية.  
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صحيح أن املاركسية هي منهج أفكار ماركس , و «مذهبه» ، لكن علينا أن ندرك أن كل 
من األفكار، و»املذهب»، حمدودان وحمددان بالزمان واملكان، ولذلك فإن أهم مظهر من 
مظاهر أزمة املاركسية يف بالدنا ، هو مجودها على النص القديم او «املذهب»، وافتقارها 
أو عجزها عن التعامل مع روح املنهج املادي اجلديل وجوهره التارخيي، وبالتايل عجزها 
احلديث  موضوعياً  ميكن  ال  إذ  تطوره،  وميول  ذاته  العربي  الواقع  جدل  اكتشاف  عن 
عن املنهج املادي اجلديل بدون املاركسية، وبالتايل فإن اهلروب من املاركسية ,واالكتفاء 
الرتاث  من  اهلروب  إىل  تسعى  انتهازية  نزعة  على  تؤشر  !!خطوة  فقط  اجلديل  باملنهج 
املاركسي كله ، وهي أيضاً خطوة تؤكد على انتصار التيار الليربايل االنتهازي الرث داخل 
اعتماد  بأمهية  الوعي  لعدم  او  التحريفية  للنزعة  جتسيد  أو  جهة،  من  األحزاب  هذه 
املاركسية ( كنظرية علمية تارخيية وفلسفية اقتصادية اجتماعية )كشرط للتعاطي مع 
املنهج املادي اجلديل من جهة ثانية، إذ أن معنى ذلك الشطب للماركسية، ليس استجابة 
للقوى الرامسالية والليربالية ولتيارات وحركات االسالم السياسي الرجعية وغريهم من 
أعداء املاركسية يف املشهد السياسي العربي الراهن فحسب، بل هي أيضاً إزاحة مفاهيم 
الصراع الوطين والقومي الكفاحي باسم السالم املزعوم ،وإزاحة مفاهيم وآليات الصراع 
الطبقي وفائض القيمة والتحليل االقتصادي والطبقي لكل مظاهر االستغالل من أجل 
يكن  مل  اليسارية  واألحزاب  الفصائل  مجود  أن  إىل  أشري  اجلانب  هذا  ويف   . جتاوزها 
أصاب  حبيث  ومنتشراً  ممتداً  كان  بل  فحسب،  ولينني  ماركس  نصوص  عند  متوقفاً 
روح التغيري الدميقراطي الثوري لدى قيادات هذه األحزاب، اليت باتت قيادات متكلسة 
التنظيمي  والتجدد  التواصل  اشكال  من  شكل  اي  ممارسة  عن  وعاجزة  الوعي  ضحلة 
واملعريف اجلديل باملعنى الثوري االرتقائي ،االمر الذي انعكس سلبا على عموم اعضاء 
احلزب ، من حيث غياب الوعي بالنظرية والواقع املعاش ، ومن حيث غياب الدافعية 
لدى  والدافعية  واالخالق  الوعي  غياب  ففي   ، معظمهم  لدى  الثورية  واالخالق  الذاتية 
ذات   – الداخلية  االزمات  ترتاكم  أن  االحوال  هذه  مثل  يف  مستغربا  يكون  ال  االعضاء 
أي  دون  والتنظيمية  والسياسية  الفكرية  مظاهرها  بكل   - املشخصن  الشللي  الطابع 
خمرج – امام القيادات البريوقراطية املتكلسة واهلابطة سياسيا وفكريا يف قسم كبري 
منها- سوى اللجوء إىل إدارة األزمة بأزمة أخرى أشد بشاعة، عرب مزيد من التكتالت 
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والشلل، واحملاسيب ، مما ادى إىل تفاقم األوضاع املأزومة، اليت انتجت بدورها مزيداً من 
الرتاجع والعزلة وتراجع االفكار واملبادئ الثورية ، وانتشار حالة من التشكيك باملاركسية 
ومنهجها او االرتداد عنهما وظهور حالة مأزومة من االرباك والفوضى الفكرية، وجلوء 
بعض هذه األحزاب إىل األفكار والسياسات الليربالية -واملظاهر الدينية احيانا - لتربر 
فشلها وانتهازيتها وهبوطها السياسي والفكري ورخاوهتا التنظيمية ، األمر الذي ينذر 
بإسدال الستار عليها، ووالدة اجلديد الثوري البديل ،إذا مل تبدأ عملية مراجعة نقدية 
– من كوادرها و قواعدها الرافضة هلذا املآل – تطال كافة مظاهر وشخوص اهلبوط 
وفصائل  احزاب  يف  منها  بد  ال  خطوة  وتلك   ، نفسه  بتطهري  يقوى  فاحلزب  والرتاجع، 
اليسار العربي ، باجتاه اجراء التغيري البنيوي فيها ، واحياء مبادئ ومنطلقات احلزب 
االندماج  ثم  ومن  اجلديل  املادي  املنهج  وفق  املتجدد  العلمي  املاركسي  باملعنى  الثورية 
احلقيقي يف مسامات ومكونات الواقع بكل جوانبه السياسية واالقتصادية واتمعية 
آن  يف  الطبقي  الصراع  وارضية  التحرري  القومي   / الوطين  الصراع  ارضية  على  من 

واحد. 

العملية االستنهاضية لألحزاب الشيوعية وقوى اليسار املاركسي العربي:
والسياسي  املعريف  بالتطور  املرتبطة  الذاتية  االستنهاضية  العملية  تتم  أن  جيب  لذا 
والتنظيمي وعياً وممارسة عرب عملية إعادة التجديد والبناء والدمقرطة ، واملوضوعية 
املرتبطة بالعملية الوحدوية،  من خالل مراكمة عوامل النهوض واإلزاحة املتتالية لكل 
واالتفاق  املعمق  الوعي  بتأمني  مرهون  وذلك   ، الفشل  أو  الرتاجع  إىل  املؤدية  العوامل 
املوضوعي على شروط الفعالية السياسية والفكرية والتنظيمية والكفاحية واجلماهريية 
واملنطلقات  املعايري  توفري  عرب  الطبقي،  الصراع  قلب  يف  الوحدوية  للعملية  القصوى 
الفكرية املاركسية ومنهجها املادي اجلديل ، اىل جانب النواظم وآليات العمل التنظيمي 
الداخلية ، الدميقراطية والثورية ، كعنصر قوة لالرتقاء بدور فصائل وأحزاب اليسار 
العربي ورؤيتها وممارستها وتوسعها وانتشارها يف أوساط مجاهريها ، إذ أن بقاء وضع 
هذه األحزاب /الفصائل حتت رمحة البريوقراطية القيادية الالدميقراطية اليت تتميز 
يف معظمها بأهنا ضعيفة الكفاءة والعاجزة أو املرتهلة أو املرتدة فكريا وهابطة سياسيا، 
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أودت بأحزاهبا وفصائلها إىل االبتعاد عن املمارسة الصحيحة والغرق يف مستنقعات الردة 
أو املناهج التقليدية والعقلية اجلامدة او اهلابطة واالنتهازية، وهذا يفتح الباب واسعا 
داخل التنظيم «أمام توليد بيئة مالئمة للشللية وللنفاق وفقدان اجلرأة والصراحة واللعب 
على التناقضات وشخصنتها ، وفقدان القدرة لدى معظم األعضاء على احملاسبة والنقد 
اجلريء .وباحلصيلة ، مزيد من الرتاجع والتهميش ، ويف مثل هذه احلالة تكمن املأساة، 
على   ، والتنظيمي  واملعنوي  السياسي  رصيده  من  الثمن  يدفع  الذي  هو  احلزب  أن  يف 
شكل فقدان الشروط الضرورية لتأدية دوره ووظيفته السياسية التحررية والدميقراطية 

واالجتماعية على مجيع املستويات .
لذلك البد من وقفة مراجعة جدية الستنهاض روح املبادرة الوحدوية حلزبيكما، باملعنيني 
املوضوعي والذاتي، لالتفاق على توفري أسس الدافعية الذاتية أو الشغف واإلميان العميق 
مببادئ الوحدة املنشودة للحزب اجلديد عرب امتالك الوعي العلمي الثوري يف صفوف 

قواعده وكوادره.
وهنا ال بد من االستفادة من سلبيات التجارب السابقة ، فبينما تتوفر اهلمم يف أوساط  
الشعبية  اجلماهري  اطار  يف  املضطهدين  الكادحني  وعموم  الفقراء  والفالحني  العمال 
واستعدادها دوما للمشاركة يف النضال بكل أشكاله ضد العدو االمربيايل والصهيوني 
، وضد العدو الطبقي املتمثل يف أنظمة التبعية واالستغالل واالستبداد والقمع ، إال أن 
املمارسة  عرب   – ذلك  كل  تستثمر  مل  العربية  اليسارية  والفصائل  الشيوعية  األحزاب 
اليومية - كما ينبغي وال يف حدوده الدنيا ، ألهنا عجزت – بسبب أزماهتا املستعصية 
النامجة عن تراجعها السياسي ورخاوهتا الفكرية والتنظيمية - عن إجناز القضايا األهم 

يف نضاهلا الثوري ، وهي على سبيل املثال وليس احلصر: 
أوال – عجزت عن بلورة وتفعيل األفكار املركزية التوحيدية ألعضائها وكوادرها وقياداهتا 
احلوار  وتفعيل  ناحية  من  املتجددة  املتطورة  وصريورته  املاركسي  الفكر  بذلك  واقصد 
التجربة  سلبيات  عن  بعيدا   ، ثانية  ناحية  من  احلزب  داخل  الدميقراطية  واملمارسة 
الفرد  عبادة  مفاهيم  وكافة  الدميقراطية»  «املركزية  واسس  مفاهيم  لتطبيق  التارخيية 
أو املركزية األحادية اليت ترفض االلتزام اخلالق بالدميقراطية الداخلية وتطبيقاهتا ، 
وتتمسك باجلمود الناجم عن التطبيق امليكانيكي ملبدأ املركزية الدميقراطية كما تعرفنا 
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عليه طوال العقود املاضية.  
املركزية  مفهوم  عند  امليكانيكي  ومترتسهم  اليسار  وفصائل  احزاب  مجود  ان  ذلك 
بدون  الستالينية  ثم  واللينينية  املاركسية  واملقوالت  املفاهيم  من  وغريه  الدميقراطية 
مراجعتها ومقاربتها مع خصوصية هذا البلد او ذاك ، وبدون وعي املتغريات النوعية 
والفلسفية  السياسية  واالفكار  واملفاهيم  العلوم  وتطور  االنسانية  احلياة  جمرى  يف 
وباملعنى  االجتماعي  باملعنى  الدميقراطية  ملفهوم  وعيهم  عدم  وخاصة  واالجتماعية 
التنظيمي واولويته ، جعل من هذه االحزاب هياكل حمكومة لنظم وآليات بالية قدمية 
واملفاهيم  لألدوات  اسرية  وظلت  املعاصرة  للضرورات  و  التنظيمي  للتطور  مواكبة  غري 
التجربة  يف  تطبيقه  سبق  كما  املركزية  مفهوم  ومجود  شكالنية  مقدمتها  ويف  القدمية 
الستالينية ، األمر الذي راكم عوامل تراجع مفهوم وآليات الدميقراطية يف هذه الفصائل 
واهليئات  املراتب  معظم  يف  البريوقراطية  ظاهرة  استفحال  أيضاً  وراكم   ، واألحزاب 
السياسية  املكاتب  هيمنة  عرب  خصوصاً  األوىل  القيادية  اهليئات  ويف  عموماً  احلزبية 
واألمناء العامون على احلياة احلزبية، وتفردهم أحياناً، وكان من الطبيعي يف مثل هذه 
األوضاع البريوقراطية ، ويف ظل استمرار ضعف أو غياب الوعي لدى قواعد احلزب، أن 
تؤدي هذه اهليمنة إىل إضعاف دور اهليئات القاعدية والوسيطة إضعافاً جيعلها تتحول 
إىل هامش يف احلياة التنظيمية الداخلية، وحصر مهماهتا يف تنفيذ األوامر والقرارات 
اليت تصدرها اهليئات األعلى يف املناسبات واالحتفاالت احلزبية ، ويف مثل هذه االوضاع 
والوعي  بأسسها  التقيد  دون  الدميقراطية  على  النص  اصبح   ، اجلامدة  البريوقراطية 
وفصائل  الشيوعية  األحزاب  ولوائح  وانظمة  وثائق  حتول  سوى  يعين  ال   ، مبضامينها 
اليسار إىل شعارات مفرغة من جوهرها، وإىل نوع مبتذل من املمارسة البريوقراطية أو 
االستبدادية أو االنتهازية الذاتية والشللية يف ظل غياب التطبيق اخلالق للدميقراطية  
لذلك فان قوى اليسار العربي حباجة ماسة اليوم إىل مراجعة التنظيم وأسلوب العمل 
مبنهجيه دميقراطية نقيضة للبريوقراطية واملركزية الشديدة ، لكي تستلهم – يف املناخ 
والعلمية  والفكرية  واتمعية  السياسية  التطورات  وروح  الداخلي -شكل  الدميقراطي 
والتكنولوجية احلديثة وتتفاعل معها، مبا يسمح للحزب بإعادة ترتيب البيت الداخلي 

والفعل املباشر يف اتمع وااللتحام بقضاياه املطلبية.
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ويف هذا السياق ميكن االستشهاد ببعض املالحظات املنهجية حول التنظيم من وجهة 
نظر الفيلسوف املاركسي «جورج لوكاش « اليت تناوهلا يف كتابه «التاريخ والوعي الطبقي 
« الصادر عام ١٩٢٢، وهي مالحظات وأفكار ما زالت متتلك عناصر ومقدمات الرؤية 
العربية،  بالدنا  يف  وخاصة  هذا،  يومنا  حتى  التنظيمية  املشكالت  حلل  املوضوعية 
اليت  السائدة  التخلف  حالة  إىل  بالنظر  فيها،  املاركسية  واحلركات  األحزاب  وجتارب 
تؤكد احلاجة إىل إعادة قراءة أفكار هذا املفكر املاركسي، من قبل كافة القوى اليسارية 

املاركسية العربية.
يرى جورج لوكاش أن املشكالت التنظيمية متثل جزءا من املسائل اليت مل حتظ بعد بإنشاء 
نظري معمق، بالرغم من أهنا كانت يف بعض األوقات –على سبيل املثال عند مناقشة 

شروط االنتساب إىل األحزاب الثورية- يف مقدمة أسباب الصراعات األيديولوجية.
فكرية  مسالة  ال  خالصة،  تقنية  مسالة  تعترب  -لألسف-  تزال  ما  التنظيمية  فاملسألة 
أساسية من مسائل الثورة، وليس ذلك الن هناك نقصا يف املادة حيول دون تعميق مسالة 
النظري  االهتمام  أن  يبدو  لكن  غزيرة،  وفرية  فاملادة  العكس،  على  بل  نظريا،  التنظيم 
االقتصادي  الوضع  مشكالت  واحتكرته  به  استأثرت  قد  العربية  اليسارية  لألحزاب 
والسياسي وما يتفرغ عنها من نتائج تكتيكية، األمر الذي حال دون ايالء مسالة التنظيم 
يعيد  وهنا  الثورية»  النظرية  يف  إرسائها  دون  حال  كما  واالجيابية،  احليوية  أمهيتها 
«لوكاش» التأكيد على صحة مقولة لينني: « ال ميكن فصل املسائل السياسية ميكانيكياً 

عن مسألة التنظيم».
فإذا كانت املسالة التنظيمية مسالة أساسية، بوجه عام، من مسائل العمل الثوري، فإهنا 
أو  فاحلزب  خاصة،  أمهية  العربي  الوطن  وبلدان  الثالث  العامل  بلدان  يف  أيضا  تأخذ 
اجلسد التنظيمي ميثل العامل الذاتي يف التطور، يف حني تشكل عالقات اإلنتاج والوضع 
االجتماعي _ االقتصادي ما ميكن تسميته بالعامل املوضوعي، واحلال إن أمهية العامل 
الذاتي يف بالدنا كما يف بلدان العامل الثالث املتخلف أو الضعيف التطور اقتصاديا تفوق 
زالت  ما  بالدنا،  ففي  اقتصاديا،  املتطورة  الغرب  بلدان  يف  أمهيته  مضاعفة  أضعافا 
الطبقة العاملة هنا ضعيفة، هزيلة النمو، وال تؤهلها شروطها االقتصادية_ االجتماعية 
االقتصادية  احلتمية  أن  كما  الطليعي،  السياسي  حزهبا  عضوياً  تفرز  الن  املوضوعية 
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الوحيدة هنا هي حتمية االنتقال من النظام شبه اإلقطاعي، شبه القبلي والعشائري، 
إىل أشكال بدائية ووسطية من الرأمسالية الرثة، املرتبطة بل اخلاضعة أصال لإلمربيالية 
العاملية، وهذا على وجه التحديد ما يعطي العامل الذاتي، احلزب الثوري، يف كافة أقطار 
الوطن العربي، أمهية فائقة، فاملطلوب من احلزب الثوري يف هذه البلدان أن خيلق وحدة 
العمال والفالحني الفقراء والكادحني، وان خيلق دورهم القيادي معاً بالرغم من ضعف 
املوضوعية  الشروط  يستغل  كيف  يعرف  أن  ال  احلزب  من  فاملطلوب  الطبقي،  وعيهم 
لالنتقال إىل االشرتاكية_ فمثل هذه الشروط ال وجود هلا يف بنية االقتصاد أو اتمع 

_ وإمنا أن خيلق هذه الشروط.
إن خمتلف التجارب قد أثبتت أن على فصائل واحزاب اليسار العربي إعادة النظر يف 
كيفية تطبيق مفهوم املركزية الدميقراطية، ليس مبعنى نفيه، بل بتمحيصه، واخضاعه 
لروح وجوهر الدميقراطية والياهتا التطبيقية ومن ثم إعطائه معنى أمشل مما كان عليه 
خالل العقود املاضية، مبا جيعل من هذا املفهوم عرب احلوار واالختالف املوضوعي أداة 
والتخلف  واجلمود  والتفرد  البريوقراطية  أشكال  كل  عن  بعيداً  احلزب  وجتدد  لتطور 
التنظيمي من ناحية، وبعيداً عن كل املمارسات التوفيقية أو ااملة أو احللول الوسط 

او الشللية ومراكز القوى من ناحية ثانية.
استثنائية  أمهية  تصبح  املتخلفة،  البلدان  يف  الذاتي  العامل  لدور  الفائقة  األمهية  هذه 
بالنسبة إلينا يف كل اقطار وطننا العربي الذي ال يواجه مشكلة التخلف والتبعية فحسب 
بل يواجه أيضا مشكلة حترره الوطين والدميقراطي الطبقي ، ذلك إن التفعيل احلقيقي 
أو الثورة احلقيقية للحزب ، ال حتددها قناعته الفكرية أو أيديولوجيته فقط ، فلكي 
تتمتع األفكار بقوة حتويليه ، من الضروري أن يكون التنظيم عاليا عرب وحدته وقوته 
الداخلية لدعم قوة األفكار بقوة التنظيم ، وبقوة ووضوح املوقف السياسي ، والقضايا 
املطلبية الدميقراطية من املنظور الطبقي، ضماناً النتصار الثورة االشرتاكية، من خالل 
احلزب  عليها  يقوم  اليت  والسياسية  والتنظيمية  الفكرية  باألسس  اجلديل  االلتزام 

املاركسي الثوري .  
أو  احللول  إجياد  عن  متفاوتة،  وبدرجات  عموما،  الشيوعية  األحزاب  عجزت  ثانيا- 
صياغة الرؤية الثورية الواضحة والربامج احملددة، كما عجزت عن صياغة البديل الوطين 
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البديل  صياغة  وعن  ناحية  من  الصهيوني  االمربيايل  العدو  مع  الصراع  يف  والقومي 
الدميقراطي االشرتاكي التوحيدي اجلامع جلماهري الفقراء وكل املضطهدين من ناحية 

ثانية. 
ثالثا – كما عجزت تلك األحزاب أيضا – بدرجات متفاوتة - عن بناء ومراكمة عملية 
الوعي الثوري يف صفوف أعضاءها وكوادرها وقياداهتا ليس هبويتهم الفكرية املاركسية 
ومنهجها املادي اجلديل فحسب بل أيضا عجزت عن تشخيص واقع بلداهنا (االقتصادي 
السياسي االجتماعي الثقايف ) ومن ثم توعيتهم بتفاصيل واقعهم الطبقي ( االقتصاد 
والتنمية، الصناعة ، الزراعة ، املياه ، الفقر والبطالة والقوى العاملة، الكومربادور وبقية 
الشرائح الرأمسالية الرثة والطفيلية ، قضايا املرأة والشباب ، قضايا ومفاهيم الصراع 
الطبقي والتنوير واحلداثة والدميقراطية  والثقافة التقدمية والتخلف والتبعية والتقدم 
والثورة ...اخل ) فالوعي واإلميان الثوري (العاطفي والعقالني معا ) لدى كل رفيقة ورفيق، 
باهلوية الفكرية وبضرورة تغيري الواقع املهزوم والثورة عليه ، مها القوة الدافعة ألي حزب 
الشرط الوحيد صوب خروج هذه األحزاب من  شيوعي أو فصيل يساري، ومها أيضاً 
أزماهتا ،وصوب تقدمها وتوسعها وانتشارها يف أوساط مجاهريها على طريق نضاهلا 
والواقع  املاركسية  حول  املعريف  الوضوح  امتالك  اىل  يدعونا  الذي  األمر   ، وانتصارها 
العربي الراهن ، وذلك انطالقا من أن األحزاب الشيوعية والفصائل واحلركات املاركسية 

العربية معنية باستمرار وجتدد النضال من أجل : 
أوًال: أن تستعيد املاركسية دورها ككاشف حلركة الواقع وكمنظر هلا (على الصعيدين 
ضمن  الفعالة  مشاركتنا  بوضوح  يعين  ما  الطبقي)،  الصراع  إطار  يف  والقومي  الوطين 
األحزاب   الشيوعية العربية يف العمل من أجل أن تستعيد القوى املاركسية دورها الثوري 
يف بالدنا عرب دور طليعي متميز على طريق احلوار اجلاد حول فكرة /مشروع تأسيس 
احلركة املاركسية العربية، واثقا من أن حزبكم املوحد رفاقي األعزاء ال بد له من ان 

حيمل تلك الفكرة ضمن رؤاه وبراجمه املستقبلية. 
- هذه هي املهمة الراهنة، وهذا هو اهلدف الراهن يف حلظة تفاقم التناقضات الطبقية 
والصراعات املذهبية الدموية يف ظل استمرار انظمة التخلف واالستبداد واالستغالل 
مبختلف مسمياهتا ملكية مجهورية مشيخية ، مع استمرار تكريس معظم هذه االنظمة 
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خاصة النظام السعودي و» دول « اخلليج عمالء حقيقيني للتحالف االمربيايل الصهيوني 
يأمترون بأمره ، إىل جانب تزايد التدخل العدواني االمربيايل األمريكي  

- هلذا جيب العمل- يف إطار الصراع الطبقي والدميقراطي ضمن دوائر قومية وإقليمية- 
على تفعيل وبلورة الذات القومية العربية يف مضموهنا اجلديد الذي تتداخل فيه مصاحل 
عن  يعرب  اجتماعي   / اقتصادي  إطار  يف  األمة  مصاحل  مع  والفالحني  العاملة  الطبقة 

مصاحل العمال والفالحني وكل الفقراء والكادحني يف بالدنا.
ضد  بالصراع  املعنية  الطبقات  عن  تعرب  اليت  األهداف  صياغة  إعادة  حلظة  يف  إننا   -
الرأمسالية، ومن أجل تأسيس منط إنتاجي بديل، يف قلب عملية النضال صوب الثورة 

الوطنية الدميقراطية بافاقها االشرتاكية. 
ثانياً: إذا كان الصراع ضد الرأمسالية يف املراكز هو صراع تدرجي مطليب اآلن، فإن 
الصراع ضدها يف األطراف هو صراع ثوري رئيسي (وهذا ما جيب أن يكون يف جمتمعاتنا 
العربية) اذ ال معنى او قيمة ألي نضال ضد الوجود االمربيايل/الصهيوني أو أي عدوان 
خارجي ما مل يتوازى ويلتحم ضمن هدف النضال ضد االمربيالية وعمالئها يف االنظمة 

العميلة والرجعية واملستبدة. 
إن احلاجة املوضوعية الستنهاض فصائل وأحزاب اليسار املاركسي الثوري الدميقراطي 
ورص صفوفها وتقوية بنياهنا يف كل أقطار الوطن العربي، تربز كضرورة ملحة يف الظروف 
الراهنة احملكومة بكل عوامل التبعية واالستبداد واهليمنة اخلارجية، واهلبوط السياسي 
والرتاجع االقتصادي واالجتماعي واالفقار الداخلي مع كل مظاهر القلق واإلحباط، اليت 

باتت تشكل مساحة واسعة يف الذهنية الشعبية يف كل البلدان العربية.
الظروف  يف  إحلاحاً  تزداد  املاركسي  اليسار  لنهضة  امللحة  احلاجة  هذه  فإن  وبالتايل   
احلراكات  قلب  يف  ونوعية  فعالة  مشاركة  اليسار  قوى  من  تتطلب  اليت  الراهنة 
النضال  استمرار  صوب  وتوجيهها  وقيادهتا  العربية  الشعبية  الثورية  واالرهاصات 
العلماني  اليمني  قوى  وجتاوز  الدميقراطية،  الشعبية  الوطنية  الثورة  أهداف  لتحقيق 
والديين ، اليت تتصدر الساحة السياسية يف بلداننا عرب جمموعتان ختتلفان شكال رغم 
جوهرمها الواحد : جمموعة الرأمساليني املنضوين حتت لواء السلطة أو أنظمة احلكم، 
وجمموعة الرأمساليني املنضوين أو املتنفذين يف قيادة حركات االسالم السياسي ، أي 
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من جانب قوة واحدة  أن اتمعات العربية وساحاهتا السياسية مسيطر عليها عملياً 
(عرب برناجمني: اليمني «العلماني»، واليمني الديين) وهى الرأمسالية التابعة ، الطفيلية 
والكومربادورية بالتحالف مع البريوقراطية احلاكمة ، وكالمها حمكوم –هبذه الدرجة أو 
تلك- لقاعدة التبعية والتخلف، كما أن كل منهما ال يتناقض يف اجلوهر مع اإلمربيالية 

والنظام الرأمسايل .
يف سياق احلديث عن عالقة اليسار العربي مع حركات اإلسالم السياسي ، فإنين أود 
التوضيح هنا أنين لست يف وارد تناول موضوعة « الدين» من زاوية فلسفية , يف إطار 
الصراع التارخيي بني املثالية واملادية, فهذه املسألة ليست جبديدة, كما أهنا ليست ملحة, 
كما أن عملية عدم اخللط بني الدين كعقيدة حيملها الناس، وبني اجلمهور املتدين تعترب 
مسألة مهمة وحساسة , فأن يكون لنا موقف فلسفي من الدين انعكاساً لقناعتنا املعرفية 
العميقة بالفلسفة املاركسية بشقيها الرئيسيني : املادية اجلدلية واملادية التارخيية، ال 
يعين على اإلطالق سحب ذلك املوقف على اجلمهور املتدين بل على العكس، فان التحليل 
املوضوعي ، إىل جانب الوعي والشعور باملسئولية والواجب، يفرتض منا االقرتاب من ذلك 
اجلمهور واحرتام مشاعره الدينية، والتفاعل مع قضاياه ومهومه وجذبه إيل النضال من 
والقهر  االستغالل  أشكال  كافة  وإهناء  والدميقراطية  االجتماعية  والعدالة  احلرية  اجل 
كما   – للدين  مضادة  نظرية  ليست  بأهنا  للماركسية  فهمنا  من  انطالقاً  واالستبداد، 
يروج دعاة اإلسالم السياسي والقوى الرجعية واالمربيالية – بل هي طريقة تفكري لفهم 
من تطور الوعي البشري يف  الوجود بكليته ، فاملاركسية تنظر إىل الدين بوصفه جزءاً 
حماولتهم فهم واقعهم، وصوغ الرؤية اليت تكيفهم معه، وأنه شّكل –يف مراحل تارخيية 

معينة- تطوراً كبرياً يف مسار الفكر، وانتظام البشر يف الواقع . 
أما بالنسبة للعالقة اخلالفية بني اليسار وحركات اإلسالم السياسي، فهي تستند – من 
وجهة نظري - إىل التحليل املوضوعي الذي يؤكد على أن األساس يف هذه احلركات هو 
دعوهتا إىل معاجلة القضايا املعاصرة، االجتماعية واالقتصادية والسياسية ، عرب منطق 
غييب تراجعي عاجز عن بلورة برنامج سياسي دميقراطي اجتماعي تنموي ، يتناقض مع 
جوهر النظام املخلوع يف تونس ومصر أو مع أي نظام استبدادي ، ما يعين إعادة إنتاج 
أنظمة ليربالية رثة، وتابعة ومتحجرة التطور، مع استمرار النظام االقتصادي االستغاليل 
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على ما هو عليه أسرياً وتابعاً لشروط الصندوق والبنك الدوليني وللسياسات األمريكية . 
وعلى الرغم من كل ما تقدم، علينا أن ندرك يف ضوء املستجدات واملتغريات املتالحقة 
معقدة، ما  راهناً، إىل أننا سنواجه - مع حركات اإلسالم السياسي- ظروفا وأوضاعاً 
يف  احلدود  أبعد  إىل  املوضوعية  برؤيتها  تتمسك  أن  العربي  اليسار  قوى  على  يفرض 
العالقة الدميقراطية وقضايا الصراع الطبقي والسياسي، ومفاهيم االستنارة والعقالنية 
مع هذه احلركات مبختلف مذاهبها، كما عرب عنها مجال الدين األفغاني وحممد عبده 
حنرص  حبيث  وغريهم،  أمني..  وأمحد  السيد  ولطفي  حسني  وطه  الرازق  عبد  وعلي 
على أن ال تصل االختالفات معها، إىل مستوى التناقض التناحري، وأن تظل اخلالفات 

حمكومة للعالقات الدميقراطية. 
املرحلة  مسات  من  رئيسية  مسة  سيظل  االجتماعي،  االقتصادي  السياسي  االنفصام 
احلالية، أو مرحلة «اإلسالم السياسي» وهي مرحلة قد تطول ، لكن اجلماهري الشعبية 
ستتكشف تدرجيياً حقيقة التيارات الدينية وسياساهتا وممارساهتا اليت لن ختتلف -يف 
الوطنية  الدميقراطية  القوى  على  يفرض  ما  املخلوع،  النظام  سياسات  عن  جوهرها- 
ونضاهلا  توسعها  مراكمة  أجل  من  جهودها  كل  تكرس  أن  اليسارية  والقوى  والقومية، 
من  وذلك   ، املذكور  االنفصام  حالة  تتخطى  أن  من  ميكنها  مبا  اجلماهري،  أوساط  يف 
تستهدف  تنظيمية  مهمات  وفق  اقتصادية   جمتمعية  سياسية  لرؤية  امتالكها  خالل 
وكافة  واملضطهدين  الكادحني  وعموم  والشباب  والفالحني  العمال  صفوف  يف  التوسع 
األطر واجلمعيات املهنية والنقابات  ، تنطلق من استمرار النضال السياسي واتمعي 
واجلماهريي الدميقراطي من منظور طبقي يف املرحلة الراهنة  ملراكمة العوامل الكفيلة 

بانضاج تفعيل مهمات الثورة الوطنية الدميقراطية بافاقها االشرتاكية .
 الرفاق األعزاء .. إن وعينا العميق باملعنى املعريف املوضوعي ملفهوم املناضل اليساري 
الذي يتحدد قبل كل شيء برؤية ماركسية ثورية سياسية وطبقية مستقبلية تقوم على 
وقمع  والتسلط  واالستبداد  الطبقي  االستغالل  وأدوات  أنظمة  كل  وإسقاط  جماهبة 
وفق  والكادحني  الفقراء  مجاهري  وتطلعات  مصاحل  بتلبية  االلتزام  ثم  ومن   ، احلريات 
 ، جهة  من  إكراه  أي  دومنا  الرأي  وحرية  واملساواة  الثورية  االجتماعية  العدالة  مبادئ 
العدو  ضد  الصراع  خوض  لعملية  انعكاسا  وطين  سياسي  مبوقف  أيضا  وااللتزام 
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املمارسة  يف  يلتزم  ال  من  يساريا  فليس   ، ثانية  جهة  من  والطبقي  القومي   / الوطين 
والنظرية بأسس النضال الطبقي والصراع السياسي والدميقراطي والثوري ضد انظمة 
االستبداد واالستغالل والتخلف وضد قوى اليمني الليربايل والرجعي 
والتخلف  التبعية  اشكال  كل  وضد   ... السياسي  السلفي/اإلسالم 
الزمان  وفق   - ميارس  ال  من  يساريا  ،وليس  واخلضوع  واالستبداد 
واملكان املناسبني- كل أشكال املقاومة املسلحة والشعبية ضد الوجود 
الصهيوني والقواعد األمريكية املنتشرة يف الوطن العربي ... وليس 
يسارياً – بل خائنا - من يستعني بأعداء وطنه بذريعة الدميقراطية 
، وليس يسارياً من يشارك يف حكومة من صنع االحتالل أو يتحالف 
معها ، وبالطبع ليس يسارياً أيضاً من يعرتف بدولة العدو الصهيوني 
وليس   ..  . االمربيايل  النظام  خدمة  يف  ووظيفتها  دورها  ويتناسى 
يسارياً أيضاً من ال يستوعب متاماً كل مكونات واقع بلده االقتصادي 
واالجتماعي / الطبقي بكل تفاصيله املتعلقة بقضايا الطبقة العاملة 
والبطالة والفقر والتنمية والتشغيل وتوزيع الدخل واملسألة الزراعية 
وفق   ، اخل   ... والتعليم  والصحة  والشباب  املرأة  وقضايا  والصناعة 
منطلقات ومبادئ وبرامج الثورة الوطنية الدميقراطية ضد التحالف 
أجل  من   ، االستبداد  أنظمة  وإسقاط  البريوقراطي   / الكومربادوري 
واالستبداد  احلريات  قمع  أشكال  كل  إلغاء  و  عموماً  شعوبنا  انعتاق 

واالستغالل واالضطهاد والتبعية .
 من هذا املنطلق جيب أن نعيد حتديد معنى اليسار عموما، واملاركسي 
،امللتزم باملنهج املادي اجلديل ، فال مكان  املتطور املتجدد خصوصاً 
األفكار  صوب  الفكري  االرتداد  عن  ناهيكم  التوفيق  أو  للتلفيق  هنا 
املَُضللة  املنهجيات  هذه   أن إذ   ، الرثة  والليربالية  واالنتهازية  اهلابطة 
أساءت كثريا جدا لليسار العربي كله وأدت إىل عزلته عن اجلماهري 
وعن سقوطه املدوي يف آن واحد . هذه تعريفات جوهرية وقيم عامة 
لليسار، ومن وجهة نظري ،ليس يساريا من ال يدافع عنها ، وبالتايل 



 
٦٥ أيلول

بات من الضروري حتقيق الفرز انطالقاً منها، وأن ال يكتفى بالتسميات 
أو األلوان احلمراء ، بل أن جيري االنطالق من املواقف والسياسات عالوة 
على الوعي املتجدد للماركسية ومنهجها . وهلذا حينما جيري التأسيس لعمل يساري 
أو وحدة قوى يسارية جيب أن ينطلق من هذا الفرز، ويقوم على أساسه، وإال استمرت 
الشللية  التفكك  مظاهر  وتفاقم  الفكرية  واالرتدادات  االنتهازية  السياسية  التوجهات 
والتحريفية االنتهازية واملصاحل الطبقية اخلاصة ، فاليسار ليس تسمية بل موقف وفعل 

أوالً وأساساً. 
أيها الرفاق األعزاء، أعتقد أننا نتفق على أن نقص الوعي بالنظرية وبتفاصيل الواقع 
املعاش، هو مقتل الفصائل اليسارية املاركسية واألحزاب الشيوعية ، وبسبب هذا النقص 
يسود مناخ الشللية واحملسوبيات واالنتهازية اليمينية واليسارية الطفولية ، وهذا يقودنا 
اىل دعوة الرفاق كوادر واعضاء حزب العمل الشيوعي واحلزب الشيوعي السوري م.س 
خصوصاً ، وكافة الفصائل واالحزاب واحلركات اليسارية العربية  عموماً ، اىل استعادة 
وتكريس دور الوعي الثوري يف داخلها كشرط اول ووحيد لضمان تطهري احزاهبا وفصائلها 
من العناصر االنتهازية ، «فاحلزب الثوري يقوى بتطهري نفسه « ، فمن املستحيل ان تكون 
هناك ممارسات دميقراطية وثورية بدون الوعي بالنظرية وبتفاصيل الواقع السياسي 
والطبقي االجتماعي واالقتصادي املعاش ،وممارسة النضال التحرري والدميقراطي يف 
فاملمارسة   ، طموحاهتا  وجيسد  عنها  يعرب  عملي  وبرنامج  رؤية  وفق  اجلماهري  اوساط 
الثورية وحدها اليت تدل وتؤشر على النظرية والوعي هبا ومبنهجها ، وهنا تطرح إشكالية 
الوعي واملمارسة، حيث إن العمل الثوري يفرتض عمال تثقيفيا فكريا بالقضايا النظرية 
واتمعية الطبقية املطلبية االنية واالسرتاتيجية يف آن معا، كما يفرتض عمال تنظيميا 
– للتوسع واالنتشار - واعيا وثوريا ،مع احلرص على كافة الوسائل واالمكانات املادية 
الرؤية  خدمة  يف  واالكادميية  واالعالمية  واالجتماعية  والسياسية  الفكرية  واخلربات 
والربنامج واالهداف ، ذلك هو مضمون ومغزى نضال الشيوعيني يف الوطن العربي ، 
وهو نضال يهدف اىل حتقيق ثورتني معاً : األوىل هي ثورة علمانية على الصعيد الفكري 
 ، االشرتاكية  الثورة  وهي   ، اتمعي  االقتصادي  الصعيد  على  ثورة  والثانية  والثقايف، 
تغري عالقات اإلنتاج  القدمية املتخلفة بكل رواسبها شبه اإلقطاعية، وشبه الرأمسالية، 
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وتستبدهلا – نوعيا - بعالقات إنتاج اشرتاكية، لرتكيز قاعدة مادية النطالق اقتصادي 
جدي. 

ومشوهة  هجينة  ستكون  متخلف  بلد  يف  االشرتاكية  الثورة  ان  اىل  بوضوح  أشري  هنا 
ومبتورة إذا تناولت بالتغيري اجلانب االقتصادي، من دون أن يرتافق هذا التغيري بثورة 
تنويرية عقالنية علمية- علمانية على الصعيد الفكري والثقايف. فاالشرتاكية ليست 
جمرد خلق وضع اقتصادي مطابق للعدل فحسب، بل هي أيضاً –وقبل كل شيء- نظرة 
إىل اإلنسان واتمع تستند إىل منطلقات دميقراطية علمانية وعقلية كرست اإلميان 
اإلنساني  اتمع  أمور  وتنظيم  نظمه  وتشريع  مصريه  صنع  على  اإلنسان  باقتدار 
تنظيماً عقالنياً حراً ودميقراطيا، دومنا أطر مسبقة تشله أو تقاليد حمافظة تشوهه 

أو تعاليم ثابتة تقسره وتشده إىل وراء .
ويف كل األحوال ، فاننا نتفق أيضا على أن ان احلاجة اىل النظرية الثورية املاركسية 
ومنهجها املادي اجلديل قضيه تقرر مصري العمل الثوري الدميقراطي كله يف بالدنا ، 

فال إمكانية لتأسيس أو لتواصل حزب شيوعي أو اشرتاكي ماركسي بدوهنا . 
ان املوقف الثوري ضد االستبداد والتخلف واالستغالل وكل أشكال االضطهاد وأدواته 
ورموزه سواء يف سوريا أو مصر او تونس واملغرب واألردن أو اليمن أو يف أي نظام 
عربي تابع ومستبد، جيب أن يتوحد مع املوقف ضد القوى االمربيالية وركيزته احلركة 
الصهيونية ، انطالقا من الرؤية الواضحة والوعي العميق باملاركسية وااللتزام النضايل 
بتحقيق اهداف الثورة الوطنية الدميقراطية بآفاقها االشرتاكية ، وهذا هو املقياس 
والدميقراطية  الوطنية  واألحزاب  الفصائل  ملصداقية   – نظري  وجهة  -من  االول 
املمارسة  الكفيل -عرب  هو  املوقف  هذا  أن  إذ  مجاهريها،  مع  عالقتها  يف  واليسارية 
ملخاطر  و  واالستبداد  االستغالل  ومظاهر  الدوات  بالتصدي  اجلماهري-  أوساط  يف 
وقوى  اليمينية  للقوى  والتصدي  جهة  من  والسياسي)  (العسكري  اخلارجي  التدخل 
الثورة املضادة اليت تسعى إلعادة انتاج التبعية والتخلف القبائلي والطائفي بأشكال 

جديدة يف بالدنا.
حول «أزمة املاركسية»: 

أرى أنه ليس من املغاالة يف شيء، إذا قلنا بأن ما يسمى بأزمة املاركسية يف بالدنا، هي 
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انعكاس –هبذا القدر أو ذاك- ألزمة وختلف اتمع والفكر السياسي العربي ارتباطاً 
باملسار التطوري التارخيي املشوه .

«أزمة  مظاهر  من  آخرين  مظهرين  عن  الكشف  نستطيع  تقدم،  ما  كل  إىل  إضافة 
تشخيص  يف  نقدية  كفلسفة  استخدامها  عدم  أوهلما:   ، العربية  البلدان  يف  املاركسية» 
ودراسة خصوصية التطور االجتماعي االقتصادي العربي، وامناطه وثقافته املختلفة كلياً 
عن االمناط اليت سادت يف اتمعات الرأمسالية املتقدمة، والثاني: عدم متحورها على 
املستقبل، بسبب عدم توجيهها صوب فكرة الثورة الدميقراطية والتقدم بوصفها عملية 
تََخطِّ وجتاوز مستمرة، ليس ألنظمة التخلف واملشيخات القبلية الشبه إقطاعية فحسب 

، بل أيضاً ملا كان يسمى بأنظمة «الربجوازية الوطنية «.
وكما نتفق مجيعا بأن الدرس الذي ميكن استخالصه بالنسبة إىل كفاح الشعب عموما 
ومجاهري العمال والفالحني الفقراء خصوصا ،هو ان أنظمة االستبداد تكتسب يف ظل 
تفشي الورم االنتهازي القدرة على دق اسفني يف خاصرة احلركة الثورية ، وبالتايل قطع 

الطريق امام الثورة.
يتعزز  لكي   ، الفعلي  النضال  عن  حترفها  لكي  اجلماهري  بني  األوهام  تزرع  فاالنتهازية 
ومراكمة  األرباح  من  مزيداً  احلاكمة  الطغم  جتين  ولكي   ، احلاكم  االستبدادي  النظام 
الثروات املنهوبة ، وبالتأكيد فان االنتهازية ال تفعل ذلك دون مقابل فهي تزيد من وراء 
 ، املنهوبة  الثروات  من  بنصيبها  الفوز  وبالتايل  السلطة  يف  التموقع  اخلدمات  تلك  إداء 
لذلك فان القوى الثورية حباجة إىل جهد متعاظم حملاربة تأثري االنتهازية وفضح رموزها 
انظمة  ضد  النضالية  مهماهتم  استكمال  من  الثوريني  ميكن  مبا  عليها  هنائيا  والقضاء 
التبعية واالستغالل واالنتصار عليها معلنة بداية عهد جديد تسوده االشرتاكية والعدالة 

االجتماعية والدميقراطية.
أيها  وبالتايل   ، ثوريني  ماركسيني  او  شيوعيني  نكون  أن  يف  اجلوهري  املعنى  هو  ذلك 
الرفاق ، أن تكونوا ماركسيني اليوم ، معناها أن تقاوموا كافة مظاهر وادوات االستبداد 
واالستغالل ، وأن تقاوموا نظام العوملة االمربيايل البشع ، ال أن تستهلكوا بضاعته الفكرية 
الرخيصة من الواقعية اىل الليربالية ، وأن تقاوموا أيضاً احلركة الصهيونية وليدة النظام 
للجماهري  دافئة  حاضنة  تكونوا  أن  يعين   ، ماركسيني  تكونوا  أن   ، وربيبته  الرأمسايل 
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العفوية، حترتمون كل تراثها ومعتقداهتا وتتعلموا منها .
النظرية  من  فتنهلون  الرفاق،  أيها  وعيكم  يتكامل  أن  هو  ماركسيني،  تكونوا  أن  وأخرياً 
وتدركون منهجها ادراكاً ذاتياً، وتؤسسوا لكم أرضية صلبة تنطلقون منها للعمل النضايل 
والدميقراطي يف خضم الصراع الطبقي، ال أن تأخذوا السياسة على حساب الفلسفة، 
فاجلزء يكمل الكل، وال تنفصل النظرية املاركسية ومنهجها بالنسبة لنا ويف كل الظروف 
عن العمل السياسي، فإذا ضاع اجلزء، ضاع الكل، وضاعت معه هوية أحزابنا الفكرية.

جلميع أبنائها دومنا أي  أن تكونوا ماركسيني هو أن تعملوا على أن تكون سوريا وطناً 
تسوده احلرية واملساواة  موحداً  مستقال حراً  تعصب اثين او مذهيب أو جندري، وطناً 
املضطهدين  وكافة  والكادحني  الفقراء  من  أبناؤه  وحيميه  يبنيه  االجتماعية،  والعدالة 

بإرادهتم اجلماعية احلرة.
أخرياً أكرر سعادتي الغامرة بقراركم الوحدوي رفاقي األعزاء، وهو قرار آمل أن حيمل يف 
طياته كل معاني الوحدة اجلدلية احلاملة للحوار املوضوعي املنبثق عن اقتناعكم مجيعا 
هبذه اخلطوة وامهيتها وضرورهتا التارخيية يف هذه اللحظة الفارقة اليت تتميز بالتحول 
ألبشع  احلاملة  الكومربادورية  األنظمة  عنوان  حتت  العربية  األنظمة  ملعظم  اخلطري 
كرست  اليت   ، الرثة  والبورجوازية  الرأمسالية  الطبقية  واملصاحل  واملمارسات  املظاهر 
التبعية والتخلف واخلضوع واالرهتان العربي للتحالف االمربيايل الصهيوني يف بالدنا ، 
وهنا بالضبط أسجل احرتامي لكم رفاقي األعزاء على توافقكم شبه الكامل على كافة 
القضايا واألمور السياسية اخلاصة باألوضاع يف سوريا كما يف جممل الوضع العربي .

أما بالنسبة لبعض وجهات النظر اخلالفية ذات الطابع التارخيي املتعلق بنشأة االحتاد 
وبروز  الستالينية،  املرحلة  وبداية  لينني  الرفيق  وفاة  بعد  خاصة  وصريورته  السوفييت 
اخلالف الصيين الروسي وغري ذلك من االختالفات السياسية او املعرفية وصوال اىل 
تفاقم مظاهر عبادة الفرد ، والبريوقراطية واالستبداد وغري ذلك من املواقف واملمارسات 
اليت عرفناها طوال املرحلة التارخيية ما قبل سقوط واهنيار التجربة السوفياتية ، وما 
تفرضه علينا االن ضرورة التحليل والنقد املوضوعي املعمق لتلك التجربة من منطلق 

توحيدي معريف وفق منهجيتنا ورؤيتنا املاركسية .
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حول املاركسية واملستقبل: 
يف ضوء ما تقدم فإنين على ثقة من أن الرفيقات والرفاق كوادر وأعضاء حزب العمل 
لرؤيتهم  ورئيسياً  أولياً  واحلزب الشيوعي م.س، يضعون نصب عقوهلم وأعينهم هدفاً 
األيديولوجية، يتلخص يف العمل على استعادة املاركسية لدورها ككاشف حلركة الواقع 
واتمعي  السياسي  التغيري  حتقيق  اىل  هتدف  لرؤية  كمحدد  وبالتايل  هلا،  ر  وَكمنظِّ

الثوري وفق املنظور الطبقي الذي تتطلعون اليه وتناضلون من اجله.
هذه هي املهمة الراهنة، وهذا هو اهلدف الراهن يف ظل هذا االهنيار الذي طال احلركة 
يف  وإحلاقه  العربي  الوطن  صياغة  إعادة  اىل  وأفضى  العربية،  التقدمية  السياسية 
كومربادورية  أنظمة  عرب  املعومل،  األمريكي/الصهيوني  للتحالف  تابعاً  الراهنة  املرحلة 
حلساب  والقومي  الوطين  وانتماؤها  وعيها  كلياً  فقدت  حاكمة  وطبقة  ومستبدة،  تابعة 

مصاحلها الذاتية األنانية البشعة.
األمريكي  املال  رأس  أن  على  عالوة  عاملياً،  الطبقية  التناقضات  تفاقم  حلظة  يف  إننا 
خيوض حربه ضد الشعوب وضد الطبقات العاملة يف خمتلف األمـم من اجل استمرار 

االستيالء على فائض القيمة للشعوب الفقرية.
وهذا يعين العمل من أجل مسامهة حزبكم املوحد يف أن تستعيد احلركة املاركسية العربية 
دورها الثوري، بتدرج واقعي مدروس يأخذ بعني االعتبار خصوصية احلركات والفصائل 
واألحزاب املاركسية يف هذا القطر العربي أو ذاك، على طريق تفعيل احلوار حول الفكرة 
التوحيدية للحركة املاركسية العربية، متهيداً لتوليد آلياهتا العملية التنظيمية يف مرحلة 

الحقة.
 هلذا جيب العمل -يف إطار الصراع الطبقي العاملي- على تفعيل وبلورة «الذات القومية» 
يف مضموهنا التقدمي اجلديد الذي تتداخل فيه مصاحل الطبقة العاملة والفالحني مع 

مصاحل األمة يف إطار اقتصادي / اجتماعي يعرب عن مصاحل العمال والفالحني.
هنا يتداخل املطمح القومي، مع مطمح تأسيس عامل إنساني (أممي) وحتقيق الرتابط 

العضوي بني خمتلف األمم لتأسيس عامل خال من االضطهاد واالستغالل واحلروب.
ضد  بالصراع  املعنية  الطبقات  عن  تعرب  اليت  األهداف  صياغة  إعادة  حلظة  يف  إننا 
كانت  وإذا  ودميقراطي،  اشرتاكي  بديل،  إنتاجي  منط  تأسيس  أجل  ومن  الرأمسالية، 
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إعادة  فإن  معظمها،  يف  تراجعت  قد  العربية  اليسارية  والفصائل  الشيوعية  األحزاب 
اهلدف  وهي  اآلن،  احلامسة  املسالة  هي  الثوري  الطليعي  دورها  تستعيد  لكي  تفعيلها 
حلزبكم  االسرتاتيجي  للدور  متهيدا  حلزبيكما  الراهن  الدور  يتجلى  وهنا  الراهن، 

الشيوعي املوحد.
وبالتايل فإن إمكانيات االتفاق على الضرورة املوضوعية للخطوة الوحدوية بينكم البد 
يعزز بلورة الوحدة اليت نتطلع اىل إعالهنا  ومدخال رئيساً  اساسياً  هلا ان تشكل عنواناً 
بني احلزبني الشقيقني ، العمل الشيوعي والشيوعي السوري املكتب السياسي ، بعيدا 
عن كافة مظاهر السلب السياسية واملعرفية والتنظيمية اليت راكمت البريوقراطية املقيته 
يف املرحلة التارخيية املاضية من ناحية وجتسد شكل وجوهر الدميقراطية التعددية وما 
تعنيه من التفاعل الدميقراطي املعريف يف اطار املناظرات الداخلية اليت ستعزز وحدة 

احلزب وحيويته من ناحية ثانية .
أخرياً ... ال أملك سوى أن أسجل اعتزازي وسعادتي باملعنيني املوضوعي والذاتي مبوقف 
والسياسية  التنظيمية  وحدتكم  خيار  صوب  احلاسم  األعزاء  الرفاق  أيها  حزبيكما 

واملعرفية على طريق الثورة الوطنية الدميقراطية بآفاقها االشرتاكية.
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ملف: مسألة التنظيم  واشكاالت الوحدة 

تقوم احلركة الشيوعية السورية اليوم خبطوة جديدة وبالغة األمهية حول مبادرة توحيد أهم 
حزبني شيوعيني يف سوريا.

لنا.  معروف  هو  كما  احلزبني  اسسها  اليت  والتنسيقات  احلوارات  عرب  املبادرة  هذه  انطلقت 
فوحدة احلزبني حاجة مرحلة جديدة وانطالقة يف تاريخ حركتنا الشيوعية السورية اليت كثريا 

ما انقسمت وتفككت على طول بضعة عقود مضت.
وضحت  هادئة  نقاشات  عرب  بدا  الذي  الصحيح  الوحدة  مسار  على  احلزبني  قيادتي  وضعتنا 
اليت  املتقدمة  املرحلة  هذه  اليوم  بنا  بلغت  ومتزنة  ناضجة  حوارات  عرب  والتقاءات  االختالفات 

كانت الة نتيجتها.
هذه خالصة توحيد وتقريب وعمل مكثف تعرب عن أدراك حلاجة الوحدة وضرورهتا وخطوة 

عملية ال بديل عنها وال يوجد أفضل منها أهنا جملة احلزبني األوىل
يعرب الرفاق عن آرائهم ويوحد الشيوعيني وجهات نظرهم عرب الوحدة نتعرف على بعضنا أكثر 

ونقيس أفكارنا ونتفق على ما هو ضروري وهام للمرحلة املقبلة
سوف يعرب فالن عن رأيه يف الة حتى لو كان خمتلفا فهو خيطو خبطوة حنو وحدة احلزبني.

عندما يعرب زيد عن خماوفه أو رغباته يسمع صوته سيصبح شيوعيا أفضل وقادر على احلياة 
احلزبية املنظمة.

تأخذنا الة باجتاه برنامج جامع هو خالصة األفكار والنقاشات واألحباث اليت سوف تتقدم 

خطوة نحو األمام

محمــد حســون
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يف جملتنا اخلط السياسي والتنظيمية وخمتلف املسائل النظرية والفكرية ستقربنا من بعضنا 
وسنتعرف على بعضنا وسوف نصغي إىل بعض لنلتقي عند الوسط اجلامع.

جلنة  وشكلت  قياداتنا  التقت  لقد  اليوم  احلزبني  يشهده  الذي  التنسيق  من  أفضل  هناك  هل 
التنسيق السياسي ومن ثم وصلنا أالن إىل هيئة التحرير املشرتكة والقادم أفضل.

كل يوم يقربنا من بعضنا البعض أكثر من سابقه
عرب هذا اخلط الذي تبناه احلزبني األهم يف بالدنا حتى اليوم سنتجه إىل مكان أفضل وجتمع 
الشيوعيني يف سوريا وميكن لألحزاب اليوم إن تكون عبارة عن جمموعة منظمات أو منظمة 

منظمات.
سنتحرك معا وننسق معا ونلتقي معا يف القضايا األساسية واملسائل الكربة جتمع واحد شامل 
فكرة  وعلى  الة  وعلى  الدميقراطية  منرب  على  يلتقون  واإلفراد  والتجمعات  احلزبني  يضم 

الربنامج العام.
يصنعون معا هيئاهتم القيادية اليت ستقودنا حنو مصري أفضل من خالل حزب العمل الشيوعي 
وجتربته الدميقراطية وأفكاره التحررية ومن خالل احلزب الشيوعي السوري (املكتب السياسي) 
وجتربته السياسية وخربته احلزبية والتنظيمية وكل ذلك سيصنع معا جامع شيوعي سوري من 

اجليل اجلديد خالقا حالة جديدة كلينا ذات امتيازات ومبزايا عالية.
حالة ستكون بطبيعتها قيادية وتغريية ذات آفاق الميكن التنبؤ حبجمها أو نتائجها.

قدما  املضي  على  وتصميما  إصرارا  أكثر  جعلتنا  احلزبني  قيادتي  أبدهتا  اليت  العمل  جدية  إن 
يف تأييد هذا التوجه عرب لقاءاهتم .... كلنا يعلم أهنم بذلوا جهودا ليست سهلة وليست آال يف 
صاحل احلركة الشيوعية السورية وبكل جتريد مهمة وملفته لكل من يدرك صعوبة عملهم ودقته 
بكل  وابعد  أكرب  خالصات  باجتاه  سنتابعها  اليت  وخالصته  العمل  هذا  ذروة  هي  اليوم  والة 

تأكيد.
تنسيق  جمرد  من  أكرب  مهمات  تشكيلها  مت  اليت  التحرير  هليئة  التحرير:  هيئة  مهمات  حول 
املقاالت أو الصفحات، فلها دور تنظيمي يف تقريب وجهات النظر وجتميع املقاالت ثم االشراف 
على التوزيع عرب التصويت واالجتماعات الدورية ستتمكن هيئة التحرير من خلق االمجاع داخل 
وتقارب  الوحدة  مسار  لتسهيل  سيؤدي  اهليئة  وانسجام  احلزبني.  على  سينعكس  مما  الة 

الربامج باملستقبل.
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ملف: مسألة التنظيم  واشكاالت الوحدة 

مساهمة حول التنظيم الحزبي

أنس الشــامي 

 التنظيم وفن ماهي فلسفة التنظيم؟ ما املقصود هبا؟ ماذا نعين عندما نتحدث عن فن
بناء املؤسسات السياسية واحلزبية (فيجب أال ننسى أن هذه حبد ذاهتا «حرفة» حباجة 
إىل دراسة ودراية وخربة وتعلم)؟ ماذا نعين عندما نتحدث عن فلسفة جديدة للتنظيم، 

وعن مبادئ حديثة ناظمة للمؤسسات؟
فذلك حقيقة هو حجم ما نتطلع اليه. اننا نتطلع إىل شكٍل جديد للتنظيمات، معاصر جداً 
وحديث. معاصر للزمن الذي حنن فيه، لروح العصر، للقرن الواحد والعشرين وفيت، مرن 
وشاب. التنظيم القوي هو بطبيعته تنظيم شاب (ليس من ناحية السن أو الفئات العمرية 
الداخلة فيه فهذا حتصيل حاصل، أمر ثانوي بل من حيث البنية). من حيث طبيعة بنيته 
وهيكليته. إنه التنظيم العايل الفاعلية، املتميز باملرونة والديناميكية القادرة على مواكبة 
العصر، واألهم أيضاً قادرة على مواكبة واقعنا. فهنا مشكلة أخرى تقع على عاتقنا. حنن 
لسنا فقط أمام حتدي مواكبة العصر الذي يسبقنا فعلياً -حنن الشيوعيني السوريني 
احمللي  واقعنا  وصعوبة  تعقيد  يف  متمثل  آخر  حتدي  هناك  اخلصوص-بل  وجه  على 
أكثر  أكرب،  قضايا  يطرح  أصعب،  مهمات  يفرض  الواقع  هذا  والعربي.  السوري  اخلاص 
احلاحاً من أي وقت مضى. واقعنا قاسي، معقد مرتاكب ومتداخل. الطبقات والطوائف 
بالتايل)  أيضا  أفراده  بنية  (ويف  جمتمعنا  بنية  يف  أساس  حجر  الدين  اخل...  والعشائر 
والتداخالت  االحتالالت  العام:  الوضع  هناك  ثم  األخرى،  األحزاب  وأجهزهتا،  السلطة 
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األجنبية واإلقليمية. لدينا تركيبة عجيبة، جهاديون وميليشيات ومتطرفون وأفرع أمنية 
حملية ودولية وحدود منفلتة وخميمات... إن مشهدنا السوري مهول التعقيد. انه ملعب 
شديد اخلطورة كثري األلغام، ذو حركية انفجارية وتفاعالت داخلية وتراكمات تارخيية، 
جداً  دقيقة  مهمة  تنظيماهتم،  وترسيخ  تأسيس  يف  الشيوعيني  مهمة  جيعل  ذلك  كل 
إىل  أيضا  بل  ال  عصرهم،  مستوى  إىل  فحسب  يرتقوا  أال  عليهم  احلساسية.  وشديدة 
الشيوعيني  دروب  كانت  هل  ولكن  طويل،  والدرب  كثرية  مهمات  إهنا  واقعهم.  مستوى 

عموماً اال طويلة.
يفاخر فيلم وثائقي عن جتربة اإلخوان املسلمني خالل العقد األخري عرضته قناة اجلزيرة: 
(سلفيني  السياسي  االسالم  تنظيمات  كل  احلداثة.  «هضمت»  االسالمية  التنظيمات 
وجهاديني وشيعة اخل) وليس فقط االخوان، هضمت احلداثة والتكنولوجيا واستوعبتها 
واستخدمتها ووّظفتها وبأي فاعلية! يف الفضائيات يف وسائل التواصل االجتماعي يف 
االعالم يف امليديا، يف كافة شؤون االخراج واالنتاج، يف االذاعات والنشرات، عرب االنرتنيت 
والشبكات احلديثة اخل تنظيماهتم ذات كفاءة عالية. خربات متميزة وصفحات مليونيه 
وقدرات على التجييش والتأثري عرب وسائل التواصل تشي بأهنم فعال «هضموا» احلداثة 
وبلغوا مستوى العصر يف التنظيم على األقل. نعم ان تنظيماهتم عصرية بشكل ال يقبل 
الشك واستطاعوا ركوب ناصية التكنولوجيا والعامل االفرتاضي بكل تفاصيله ونواحيه. 
حنن مل نستطع. ال زلنا بدائيني، تنظيماتنا حنن الشيوعيني مل هتضم التكنولوجيا بعد، 
ال زلنا أضعف، ال زلنا متأخرين (يف جلسات رفاقنا يف جلنة التنسيق احلالية نعلم من 
الرفاق عن الشكايات من العوائق التكنولوجية! وهي عوائق بدائية واحلق يقال وال جيوز 
حلزب على مستوى القيادات أن يعاني من مثلها، النت املقطوع وعدم معرفة التسجيل 
هذا ان وشى بشيء فهو يشي حبقيقة كوننا  إىل السكايب أو اموعات اخل!) وطبعاً 
متأخرين جدا يف هذا اال ويوجد أمامنا الكثري لتحصيله واللحاق به. نعم هذه هي 
«هتضم  ل  العصر،  لتبلغ  القرن،  لتدخل  بتنظيماتنا  النهوض  إىل  حباجة  حنن  احلقيقة 

احلداثة». 
جدلية «التنظيم» و «اجلهاز» عند مهدي عامل:

لقد وجدنا هنا عودة ضرورية إىل مهدي عامل. لقد تطرق إىل الفكرة بشكل موسع. 



 
۷٥ أيلول

كثريا  ميكن  واليت  التنظيم،  فلسفة  هو  الذي  موضوعنا  يف  عامل  مهدي  مسامهة  إهنا 
أن نبين عليها. هناك مستويني للحزب عنده، أو باألحرى نوعني: إما أن يكون احلزب 
«تنظيماً» مبا هو جمموعة منظمات هدفها بالضبط هو تنظيم عمل األعضاء، تنظيم 
مصلحة  خدمة  يف  يصب  واحد  مسار  يف  وتوجيههم  توحيدهم  أي  الشيوعيني.  عمل 
حبسب  هو  تنظيماً  بوصفه  احلزب  األرض.  على  أهدافه  وحتقيق  السياسي  الربنامج 
عامل حزب-براكسيس، أي حزب ممارسة قصوى. فاعلية متكيفة مع الوضع القائم أياً 
كان ومع األمر الواقع، مع البيئة. انه يؤمن فاعلية األفراد وميكنهم من املسامهة ومن 
العمل السياسي. الفكرة األوىل هنا هي التمكني. أي متكني األفراد حبيث يكونوا قادرين 
على املشاركة السياسية احلرة والفاعلة. إنه «القدرة على التعبري عن الذات السياسية 
عن طريق التنظيم». والشرط األول هنا بالطبع هو الدميوقراطية الداخلية داخل هذه 
التنظيمات ويف احلزب ككل بوصفه منظمة منظمات. فالدميوقراطية الداخلية هي اليت 
حتمي احلزب ومتنعه من االحندار إىل النوع الثاني من األحزاب (واليت كان قد حّذر منها 

تروتسكي قبل مرة) احلزب-اجلهاز.
احلزب بوصفه جهازاً هو النقيض لصورة األحزاب الشيوعية احلقيقية. احلزب هنا ال 
ينّظم، بل يكبح األفراد يفرملهم. عرب بريوقراطية بطيئة مملة شكلية يكون الغرض هنا 
ليس التمكني بل فقط ضمان استمرار حياة اجلهاز. إنه إنعاش اصطناعي ملؤسسة ميتة. 
احلزب هنا تدهور إىل جهاز إداري متخم بالشكليات املصطنعة اليت تعطي الوهم فقط 
بانه موجود. احلزب هنا ال يعرب عن وجوده عرب فاعليته، بل فقط عرب كبح األفراد ومنع 
مسامهتهم ومبادرهتم. شكليات، قوانني، قواعد باردة، دواوينية ميتة هرمية فارغة... 
هنا اخلطر الذي حذر مهدي منه. انتبهوا من احندار املؤسسات إىل أجهزة. هذا أمر 
يف  قاتل  خطر  لكنه  البريوقراطية)  باألجهزة  تسمى  الدولة (لذلك  مؤسسات  يف  شائع 
االحزاب الشيوعية. انه كفيل بقتل احلزب فعلياً. وهو خطر جاثم على صدر األحزاب 
تدهوراحلزب- حال  ويف  فيها،  تشرتك  أو  السلطة  يف  تصبح  أن  قبل  حتى  الشيوعية 

التنظيم إىل حزب -جهاز فهذا مبثابة حكم مربم بإنزال احلزب املعين ضمن خانة قيد 
الوفيات. البريوقراطية هي سرطان احلزب الشيوعي، إذا استفحلت فيه قتلته. 

العمل  أشكاهلا،  مجيع  يف  التنظيم  مراحل  خاضا  لقد  حزبني.  جتربة  لدينا  اليوم  حنن 
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السري والعلين والسجن والعمل الربملاني، االنشقاقات والتوحدات والتحالفات اخل. جتربة 
احلزبني هذه جيب توظيفها بشكل جدي. فعربها فقط نصعد من األحزاب-األجهزة إىل 
احلزب-التنظيم. من روح احللقة إىل روح التنظيم، عرب توظيفها واستخدامها والتعلم 
منها من جناحاهتا وجتارهبا حنقق اليوم خطوتنا إىل األمام. حنو املؤسسة حنو احلزب 
حنو التنظيم الشيوعي احلقيقي والفعلي الذي يليق بالتجربة الشيوعية السورية. احلزب 
التنظيم هو املركب، املركب القادر على محل برنامج احلزب أو برامج احلزب املتجددة 
واملتغرية واملتطورة أبدا. إنه املركب القوي الضروري الثابت الذي حنتاجه حلمل محولتنا، 
اخر  حبث  موضوع  هذا  لكن  متحرك.  لواقع  مواكبة  نظرية  سياسية  خالصة  هي  اليت 
مستقل نرتكه إىل قسم ثاني ال بد منه.                                                                                                  



 
۷۷ أيلول

قضابا نظرية

مدخل إلى الفلسفة الماركسية

محمد سيد رصاص

-١-
كما استخدم كانط نظرية املعرفة للوصول إىل مفهوم للوجود، وكذلك هيجل النظرية التارخيية، 
استخدم  قد  ماركس  كارل  فإن  لفلسفته،  كأساس  للعلم  استخدامه  عرب  كونت  أوغست  وأيضاً 
االقتصاد السياسي كأساس معريف لرؤيته الفلسفية الشاملة للكون واتمع واإلنسان، متاماً 

مثلما كان استخدام داروين لعلم الطبيعة وسيلة لتكوين نظريته.
يقول (س.ج.أرثر): «استخدم ماركس منطق هيجل لتشكيل قوام علمه االقتصادي»(١)، معترباً 
أن كتاب «رأس املال» ِيشكل مثاالً تطبيقياً الستخدام هذا املنطق، الذي يتخلل ويشكل هذا الكتاب 
االقتصادي، وهو شيء قد سبقه إليه جورج لوكاتش يف «التاريخ والوعي الطبقي» بالعشرينات 
 «١٨٤٤ نشر «خمطوطات  أتى  أن  إىل  املال»  تتخلل «رأس  فلسفية  رؤية  هناك  أن  اعترب  عندما 
ملاركس يف الثالثينات إثباتاً لذلك، ورمبا كان، يف هذا اإلطار، حديث ماركس عن (االقتصاد)، 
استخدامه  لفهم  مفتاحاً  ميثل  اإلنسان،  حاجات  إنتاج  عملية  يف  الطبيعة  مع  للمجتمع  كرابط 
لالقتصاد كمعرب لنقل اإلنسان من (الضرورة) إىل (احلرية): «عرب تطوره [=اإلنسان] فإن مملكة 
الضرورات املادية تتوسع كنتيجة لتوسع حاجاته، ولكن، ويف نفس الوقت، فإن قوى اإلنتاج اليت 
تليب هذه احلاجات تتوسع. إن احلرية، يف هذا اإلطار، ال ميكن تكوينها إال من خالل اإلنسان 
املُشرك، املنتجون املتكاتفون، الذين ينظمون بعقالنية عملية تبادهلم مع الطبيعة عرب وضعها 
من أن يكونوا حمكومون من قبل قوى الطبيعة العمياء، وذلك  حتت سيطرهتم اجلماعية، بدالً 
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من خالل صرف احلد األدنى للطاقة وحتت شروط متيل إليها الطبيعة البشرية أكثر، وتنال 
هذا مملكة للضرورة، اليت تقبع مملكة احلرية ما بعدها واليت  بدون شك يبقى  استحقاقها. 
متثل تطوراً للطاقة البشرية يشكل، يف حد ذاته، هدفاً: إن مملكة احلرية ال ميكن أن تتفتح إال 
عرب هذه اململكة للضرورة كقاعدة انطالق حنوها»((٢، وهو ما يشكل –أي هذا النص- تكثيفاً 
آلالف الصفحات اليت استغرقتها الكتب الثالثة من «رأس املال»، من حيث كوهنا قد  ملخصاً 
عرضت آليات االنتقال من (الضرورة)، والقوانني الناظمة هلا، حنو (احلرية)، اليت ال متثلها، 
بعد، املرحلة االشرتاكية اليت تظل خاضعة لقوانني (الضرورة)، وإن كان تعريف ماركس للمجتمع 
املُشرك، الوارد هنا، يضع خارج قوسيه النموذج السوفياتي وتوابعه ولواحقه، الشيء الذي شكل، 
بإطالق صفة (االشرتاكي) عليه، أحد أكرب سوءات الفهم اجلماعي اليت شهدها القرن العشرون.

االقتصاد هو وسيط اتمع مع الطبيعة: عرب ذلك تتشكل النظرة للكون عند اإلنسان. أيضاً، 
هذه  أي  واليت-  العالقة،  هذه  لتنظيم  أداة  بوضعها  السياسة  تتكون  الثالوث،  ذلك  خالل  من 
العالقة – تؤسس وتشكل نظرة الفرد إىل ذاته وجمتمعه والعامل، وهو ما يشكل اإلطار الذي 

تتولد عربه األفكار والثقافة والفن والعامل الروحي.
ان  ميكن  ال  فإهنا  اجتماعية،  اقتصادية-  لبنية  تكثيف  هي  السياسة  كانت  إذا  فإنه  هنا،  من 
تنفصل عن (البنية الفوقية) كعالقة تَشُكْل، ويف الوقت نفسه فإهنا، عرب ذلك، تعطي تلخيصاً 
مكثفاً ومعرباً عن البنيتني وعالقتهما يف جمتمع حمدد ويف زمن معني، وعرب عالقة هذا اتمع، 

كداخل، مع عامله اخلارجي كمحيط.
املاركسية، كفلسفة، اعتربت االقتصاد مدخال إىل فهم هذه العالقات ووضعتها يف إطار معريف 
هذه  حتليل  يف  العلمية  الدقة  استعمال  حاول  حتليلي،  منهج  استخدام  خالل  من  مفهومي 
منهجية  استنباطها  يف  استخدمت  قوانني  إىل  للوصول  «ما»  جمتمع  يف  وتداخالهتا  العالقات 

تارخيية مادية، ذات طابع فلسفي، ليتم تطبيقها على االقتصاد يف اتمع املعني واحملدد.
إن هناك دائرة يرمسها منط اإلنتاج، أو البنية االقتصادية- االجتماعية، حول حركة ااالت 
األخرى، اليت تظل من حيث مدى حركيتها مشروطة وحمددة بالعامل االقتصادي، أما ما عدا 
ذلك، ويف إطار حركتها الذاتية كعناصر موجودة هبذه الدائرة، فإهنا متلك (مبا فيها السياسة 
واألفكار والثقافة والفن واألطر الروحية) استقالالً ذاتياً والقدرة على تبادل التأثري، مما يؤدي 

إىل عالقات غري انعكاسية يف هذه (الكلية).
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اتمع هو حاصل تفاعل أفراده مع الطبيعة عرب االقتصاد، إال أن هذه الفعالية تتم عرب سياق 
البنى (االقتصادية- االجتماعية- السياسية- الفكرية)، مما ميكن أن يتم عرب أشكال فردية أو 

مجاعية، إال أنه ال خيرج عن أشكال التنضد الطبقي، أو الفئوي، أو املهين، للمجتمع.
« إن أسلوب إنتاج احلياة املادية يشرط سلسلة أفاعيل احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية 
فعالية  بذلك  يقوم  الذي  وإمنا  يشكلها،  أو  حيددها  ال  ولكنه  يشرطها،  إنه  عامة»(٣):  بصورة 
لتحيزاهتا أو انتماءاهتا االجتماعية، يف  اإلنسان الذهنية الذاتية اليت ختتار أيديولوجياً، طبقاً 
إطار هذه الدائرة اليت ميثلها منط اإلنتاج، وليس خارجها، حتى ولو استطاعت إنشاء تعبريات 
«الشرط»  هذا  من  نابعة  ذهنية  ختريات  تبقى  أهنا  إال  فلسفياً،  متعالية  أو  متجاوزة،  فكريثة 

وحمددة عربه وبواسطته حصراً.
على  للعمل  أو  إبقائه،  أو  الشرط  هذا  لتثبيت  إما  ذهنية  إرادة  عن  تعبري  فاأليديولوجية  هلذا، 
اخليارات  عن  السياسية،  املمارسة  عرب  العملي،  التعبري  لتشكل  السياسة  وتأتي  جتاوزه، 

األيديولوجية يف اتمع املعين.
– (الطبيعة  اخلماسي  لعالقة  معريف،  حتليلي  منهج  يف  املوضوعة  الفلسفية،  الرؤية  هذه 
للماركسية  الرئيسية  املعرفية  الفلسفية  اِجلدة  تشكل  السياسة)  الفكر-  اتمع-  االقتصاد- 
:فهي تتعامل مع هذا اخلماسي، بتعالقاته، كبنية كلية حياول هذا املنهج القبض املعريف عليها 
ليس عرب نظرية سكونية ستاتيكية (مثل البنيوية) وإمنا عرب نظرية تارخيية حلركية هذه البنية 

الكلية، ووفقاً جلدلية (الداخل- اخلارج).

- ٢ -
عرب تطبيقات هذا املنهج، توصل كارل ماركس إىل خالصات حمددة يف االقتصاد (مثال نظرية 
االقتصادية  للعملية  معينة  قوانني  وإىل  الوسطى)،  والفئات  العاملة  للطبقة  املتزايد  اإلفقار 
(القيمة – فضل القيمة... اخل)، وإىل خالصات سياسية (احلالة البونابرتية كحالة يقفز فيها 
شخص «ما» إىل السلطة يف اللحظة اليت يصل فيها الصراع الطبقي إىل حالة انسداد، ليقدم 
اضمحالل الدولة  نظرية  هو «فوق الطبقات» –  الذي  واملنقذ  القائد اجلامع  يف صورة  نفسه 
املقدمة يف «نقد برنامج غوتا «... اخل). إضافة إىل تطبيقات ملنهجه على حاالت سياسية معينة 
(مثال أملانيا املتخلفة، كما يف «البيان الشيوعي» ويف نصوصه املضادة لفرديناند السال املتحالف 
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مع بسمارك بني عامي ١٨٦٢-٦٤، عندما ينصح ماركس بربنامج بورجوازي- دميوقراطي هلا، 
اشرتاكياً)،  برناجماً  هلا  يطرح  اليت  املتقدمة  الصناعية  البلدان  خبالف  ليربالياً،  طابعاً  حيمل 
فيما جند ماركس يعطي تطبيقات معينة هلذا املنهج على الثقافة (كما يف كتاب «األيديولوجية 
يف  املقدمة  (الدراسة  االجتماع  على  وكذلك  بلزاك)  حالة  يف  (كما  األدب  على  أو  األملانية») 

.( خمطوطات ١٨٤٤» لإلنسان املغرتب اليت تتجاوز النطاق االقتصادي احملض، مثال»

-٣-
مل يضف فريدريك إجنلز شيئاً إىل املنهج املاركسي، إال أنه أعطى جديداً على صعيد امليادين 
األنرتوبولوجيا  ويف  الطبيعة»)  «جدل  كتاب  (يف  الطبيعة  ميدان  على  املنهج:  هلذا  التطبيقية 
(«أصل العائلة»)، وكانت تطبيقاته المعة يف اال السياسي العملي (حتليالته للوضع األملاني، 

املوجهة إىل احلزب االشرتاكي الدميوقراطي، يف مثانينات وتسعينات القرن التاسع عشر).
يف اال الفلسفي، كان اجنلز تبسيطياً، ورمبا كان مييل، عرب الضرورات السياسية العملية، إىل 
تقديم الفلسفة املاركسية يف قالب تعليمي كان مليئاً بصورة من الثنائيات املانوية املتعارضة اليت 
افرتض وجودها يف تاريخ الفلسفة عرب تقسيمه لألخري إىل معسكرين متضادين مثايل ومادي، 

وهو شيء ال يلمس عند ماركس:
«فأولئك الذين أكدوا ان الروح وجدت قبل الطبيعة... ألفوا معسكر املثالية. أما أولئك الذين 
اعتربوا الطبيعة هي األصل فقد انتموا إىل خمتلف مدارس املادية»(.(٤ فيما يالحظ أن اجنلز 
مل يكن على خط اإلنشغال الفلسفي العميق ملاركس، كما يف «خمطوطات ١٨٤٤»، بل كان تركيزه 
على السياسة واالقتصاد والعلوم الطبيعية مؤدياً به إىل االقرتاب من الفلسفة الوضعية، مفرتضاً 
نزعة  إىل  ميل  مع  والتقنية  واالقتصاد  العلم  لصاحل  إياها  وناعياً  هيجل،  بعد  الفلسفة  موت 
ميكانيكية خطرة ترى أن  «ما هو مطبق على الطبيعة اليت نفهمها اآلن كحركة تطور تارخيية، 
يف  تبحث  اليت  العلوم  جمموع  على  وكذلك  فروعه،  مجيع  يف  اتمع  تاريخ  على  أيضاً  مطبق 
القضايا اإلنسانية (واإلهلية) « ( (٥، وهو ما انسجم مع املد، الذي شهدته الفلسفة الوضعية منذ 
١٨٨٠ حتى هناية احلرب العاملية األوىل، والذي جرف بتياره مفكرين ماركسيني مثل (كاوتسكي) 

و(برنشتني) و (لينني) و(بوخارين).
رغم تعارضات كاوتسكي وبرنشتني يف عام ١٨٩٨، عندما طرح األخري برناجمه «التحريفي- 
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للماركسيني  سياسي  (الثورة)كطريق  وليس  (االصالح)  إىل  دعا  الذي   ٦)revisionist)«املراجع
األملان، فإن ذلك مل يتعدى الرؤية السياسية، حيث جندمها مشرتكني يف نظرة فلسفية تتسم 
بالنزعة «العلموية»، ويف «عبادة التقنية» وبنزعة مادية ميكانيكية، ولو أن برنشتني قد أعطى 
ذلك، فلسفياً، بعده املنطقي، عندما حاول االبتعاد عن اهليجلية لصاحل االقرتاب من الفلسفة 
الوضعية، ليعودا، يف عام ١٩١٤ وخاصة يف عام ١٩١٧ وما بعده، للتالقي سياسياً، مما يعين 
بان اخلالف السياسي ال يتضمن دائماً خالفاً يف طريق التفكري أو يف األسس واملنهجية الفكرية 

والفلسفية.
ماديته  موضوع  يف  وخاصة  ملاركس،  وليس  إلجنلز،  تلميذاً  لينني  كان  الفلسفي  اجلانب  يف 
الفلسفية، املعروضة يف «املادية واملذهب النقدي التجرييب»، إضافة إىل أن استخدامه ملصطلحي 
(املثالية) و(املادية) كان أساسياً يف رؤيته الفلسفية وهو ما مل يكن موجوداً عند ماركس، بينما 
جند أن مصطلحي (املادية الديالتيكية) و(املادية التارخيية)، املستخدمني من قبله، مأخوذان من 

اجنلز، وليس من ماركس، الذي ال جند يف كل مؤلفاته ذكراً هلذين املصطلحني.
صحيح أن لينني حاول بعد سبع سنوات من كتابه ذاك، يف «الدفاتر الفلسفية» (١٩١٥)، مراجعة 
هيجل، إال أن ذلك مل يؤد إىل قطع طريقة تفكريه السابقة يف الفلسفة أو يف السياسة، وال إىل 
إنشاء طريقة تفكري فلسفية- سياسية تضع جانباً ما بدأ مع تكون البلشفية يف عام ١٩٠٣. بل 
إذا شاء املرء الدقة، فإن مراجعة لينني هليجل، واليت جاءت على خلفية «إفالس األممية الثانية» 
يف عام ١٩١٤، قد قادت لينني إىل قانون (تفاوت النمو) ونظريته حول (اإلمربيالية)، وهذا ما 
أدى إىل أن «الطريق الذي قاد إىل أوكتوبر الروسي [قد] مر بـ «املنطق الكبري» هليجل»(٧)، إال أن 
ذلك قد عنى طريقاً حنو مزج الثورتني الدميوقراطية واالشرتاكية ببلد متخلف يف ثورة واحدة، 
وهو ما عنى طالقاً مع «البيان الشيوعي»و»رأس املال» ملاركس، أو إذا أخذنا تعبري غرامشي فإن 

ثورة أوكتوبر هي «ثورة ضد كتاب (رأس املال) ملاركس»(٨).
إياه  متهماً  لوكاتش (٩)  على  باهلجوم  بوخارين  قام  بأشهر،  لينني  وفاة  بعد  صيف ١٩٢٤،  يف 
الوعي  بأن  لوكاتش  رؤية  على  اهلجوم  على  ومركزاً  القدمية»(١٠)،  اهليجلية  حنو  «باإلرتداد 
الفلسفي الذي ورثه ماركس عن هيجل ميثل قطيعة فلسفية مع مادية عصر األنوار الفرنسي، 
أن  ميكن  واليت  البلشفي،  واحلزب  لينني  مادية  وعربه  الفلسفية،  اجنلز  ملادية  بدورها  لة  املُشكِّ
يلخصها كتاب بوخارين:» نظرية املادية التارخيية: دليل شعيب لعلم االجتماع املاركسي» (١٩٢١)، 
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يف أن «املادية الفلسفية هي الفلسفة احلقيقية، يف حني أن املاركسية جمرد (علم اجتماع)»(١١)، 
واملعايري  القواعد  من  جمموعة  شكل  على  املاركسية  انبثقت  بقوله»:  غرامشي  ينقضه  ما  وهو 
النقدية لسبب خمصوص هو أن مؤسسها (ماركس) كرس جهوده الفكرية ملعاجلة مسائل أخرى، 
اقتصادية بشكل خاص (وكانت معاجلته منهجية)، غري أن هذه القواعد واملعايري النقدية كانت 

تنطوي ضمناً على رؤية شاملة للعامل واحلياة، على فلسفة» (١٢).

- ٤ -
إىل إعدام األخري يف عام  رغم خالف ستالني السياسي مع بوخارين يف العشرينيات، وصوالً 
١٩٣٨، فإن الستالينية قد تبنت خالصات بوخارين (ولينني واجنلز، معه) الفلسفية يف أثناء 
صياغتها ملا أمسته بـ (املاركسية اللينينية)، والذي كان القصد منه، وهو املصطلح املصاغ بعد 
فاتيكاناً  موسكو  تكريس  أجل  من  للماركسية،  واستمراراً  مكافئاً  اللينينية  تطويب  لينني،  وفاة 

لشيوعيي العامل، على طراز روما الكاثوليك.
بعد لوكاتش وغرامشي، مل يؤتى جبديد إىل األفكار املاركسية، ال كمنهج وال كتطبيق، إال من قبل 
(لوي ألتوسري) يف كتابه :»قراءة (رأس املال)»، الصادر يف عام ١٩٦٥،والذي أراد تكوين ستالينية 
جديدة متزج فلسفياً بني املاركسية والبنيوية، فيما كانت ماركسيات املاركسيني اآلخرين جمرد 
و(لينني)  أو(اجنلز)  (ماركس)،  أمساء  حددهتا  حمددة  ماركسية  مربعات  ضمن  اصطفافات 

و(بوخارين)، أو (غرامشي).
السؤال اآلن، الذي يفرض نفسه يف فرتة (ما بعد موسكو): إذا كانت املاركسية منهجاً حتليلياً، 
أن  فهل  واملكتسبة،  املوّلدة  األفكار  من  مجلة  إىل  واآلخرين،  مؤسسه،  يد  على  تطبيقه  يؤدي 
مبا فيه اهنيار  و عملياً  املاركسية، بعد قرن وثالثة أرباع القرن من التأسيس والتطبيق نظرياً 

«الفاتيكان الشيوعي»، مازالت صاحلة؟...
وإذا كانت كذلك، فما هو الباقي منها: هل املنهج لوحده؟... أم: أن الباقي هي بعض األفكار 
: إذا كان الشيء األخري صحيحاً، أي عدم مطابقة  املتولدة عربه؟ أو الشي من هذه األفكار؟...ثم
هذه األفكار للوقائع (مبا فيها، رمبا، بعض أفكار كارل ماركس التطبيقية) للوقائع بعد، فهل هذا 
مينع بقاء املنهج صاحلاً للتطبيق وتوليد األفكار، يف السياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة؟...

االحتمال األخري تثبته الوقائع الراهنة بأن املاركسية مازالت صاحلة كمنهج للتحليل االقتصادي 
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االجتماعي-السياسي- الثقايف،وأهنا أفضل من املناهج املعرفية األخرى.
املعريف  التحليلي  ماركس  كارل  ملنهج  استخدامهم  من  املاركسية  صفتهم  يكتسبون  املاركسيون 
لتطبيقه يف حقول معرفية متعددة،أوالستخدامه يف توليد برنامج سياسي حلزب ماركسي،يكون 
«ماالعمل؟»للينني،وبالتايل  كتاب  من  املأخوذة  التنظيم  فلسفة  يف  املنهج،وشيوعياً  يف  ماركسياً 
فاملاركسية منهج معريف مفتوح على مكان وزمان معينني ووفق جدل (الداخل- اخلارج)،وبالتايل 
اللينينية،وهذا  املاركسية  مصطلح  عرب  السوفيات  كماأراد  وهنائية  ومغلقة  مكتملة  ليست  فهي 
يعين أنه اليوجد ماركسية واحدة بل هناك ماركسيات متعددة وجدت عرب التاريخ مثل (املاركسية 
السوفياتية) عامي١٨٧٥و١٩١٤و(املاركسية  بني  الدميقراطي  االشرتاكي  األملانية)للحزب 

و(املاركسية الصينية)و(املاركسية الفييتنامية)وماركسيات أنتجها أفراد مثل ليون تروتسكي و 
أنطونيو غرامشي وجورج لوكاتش وكارل كورش ولوي ألتوسري.

أخرياً: أليس من الضروري القيام هبذه الغربلة على إيديولوجية شكلّت التأثري الفكري والسياسي 
األكرب على عصرنا لتعيني ما بقي وما اندثر، من أجل حتديد معامل القرن اجلديد؟...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلوامش:
(١) – يف كتابه «ديالكتيك العمل: ماركس وصالته هبيجل»، أوكسفورد، ١٩٨٦، ص١٢٥.

باللغات  النشر  دار  اإلنكليزية،  الطبعة  الثالث)،  (الكتاب  املال»  «رأس  ماركس:  كارل   –  (٢)
األجنبية، موسكو، ١٩٦٢، ص ص٧٩٩-٨٠٠.

(٣) – كارل ماركس: «اسهام يف نقد االقتصاد السياسي»، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٧٠،ص٢٥.
(٤) – فريدريك اجنلز: «لودفيغ فورباخ وهناية الفلسفة الكالسيكية األملانية»، ضمن «خمتارات 

ماركس واجنلز»، اجلزء الرابع، دار التقدم، موسكو، بدون تاريخ، ص٢٢.
(٥) – اجنلز: «املرجع السابق»، ص٥٢.

(٦) – وهو ما أشر إىل بداية انفراز األحزاب االشرتاكية الدميوقراطية إىل تيارين سياسيني، 
إىل أن تكرس ذلك، بعد عام ١٩١٧، يف انشقاقها إىل اجتاهني: شيوعي، واشرتاكي دميوقراطي.
(٧) – الياس مرقص يف مقدمة كتاب لينني :»دفاتر عن الديالكتيك»، دار احلقيقة، ط١، بريوت، 

١٩٧١، ص١٢.
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(٨) – انطونيو غرامشي: «األمري احلديث»، دار الطليعة، ط١، بريوت١٩٧٠، ص١٤٣.
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اخلامس.
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