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ٌّر العشرٌن القرن تسعٌنات منذ السوري الوضع إنحكم ، لمتغ ًّ  الباردة، الحرب ونهاٌة االشتراكٌة المنظومة انهٌار فً تمّثل عالم

 أن بعد. المطلق العسكري تفّوقها إلى مستندة العالم مصٌر تقرٌر فً للتفّرد ومٌلها «األوحد القطب» إلى المّتحدة الوالٌات تحّول وبالتالً

 فً السوفٌٌتً، واإلتحاد المّتحدة الوالٌات بٌن أو واالشتراكٌة، الرأسمالٌة بٌن التناقض أساس على الخمسٌنات منذ الوضع إنبنى قد كان

 أهداف بتحقٌق تطمح وأن تستقلّ  أن على المتخلّفة البلدان ساعد عالمً قوى مٌزان بنشوء سمحت التً الباردة، الحرب أُسمً ما إطار

 التوحٌد لتحقٌق الطموح الصناعة، وبناء االقتصادي التطّور: األهداف هذه من الغالب، فً بالقّوة تمنعها اإلمبرٌالٌة السٌطرة كانت

 .الدولٌة العبلقات فً الدول دور واستقبللٌة العسكرٌة، القدرات تطوٌر القومً،

ٌّن، تطّور بتحقٌق سمح ما وهذا. التناقضات على باللعب كما مدى، أبعد إلى المناورة بحرٌة تمّتعت البلدان هذه أن بمعنى  جرى حٌث مع

 أّسست حكمت، التً الفبات طبٌعة لكن. االقتصاد وتطوٌر الصناعة ببناء وُبِدء ،( اإلقطاعٌة)  القدٌمة االجتماعٌة االقتصادٌة البنى تدمٌر

 التؤمٌم عن نتج والذي الدولة، ٌد فً المتراكم الرأسمال نهب خبلل من الفبات، تلك مصالح تحقٌق ٌتمّ  كان ِعْبرها استبدادٌة سلطة لنشوء

 أجٌال ونشؤت تتدّمر، بمجملها السٌاسٌة الحركة كانت ولكن. ذلك نتٌجة مشّوها   بات الذي «البناء» فً توظٌفها وبالتالً والمصادرات،

 .السٌاسً النشاط مٌدان تدخل لم وبالتالً العام، للشؤن اهتماما   تولِ  لم

 باتت الذي الصعب المعٌشً الوضع نتٌجة االجتماعٌة األزمة تتفاقم حٌث للتغٌٌر، أفق عن جدٌد من البحث إعادة فرض الوضع هذا

 الرأسمالٌة قبل من علٌه المهٌمن لكن ،"الحر" االقتصاد وتعمٌم الخصخصة عملٌة حكم الذي التسارع بعد الشعبٌة، الطبقات تعٌشه

 هذه عن تدافع وهً المجتمعً، الحراك تفعٌل محاوالت كل وجه فً السلطة استبدادٌة وتقف(. القدٌمة للرأسمالٌة حصة مع) الجدٌدة

 الذي" التناقض" رغم. مصالحها تحقٌق أجل من اإلمبرٌالً الرأسمال مع ٌكللتشب وتسعى واضح، مافٌوي طابع لها التً الرأسمالٌة

 شكل حول هو فٌه الخبلف ألن شكلً" تناقض" كـ ٌبدو والذي. األمٌركٌة اإلمبرٌالٌة مع وخصوصا   الرأسمال، ذلك مع عبلقتها ٌحكم

 .وأهداف سٌاسات حول خبلف منه أكثر السلطة

 تعصف وأخطار مقلق، عالمً وضع إطار فً تتصاعد فإنها االقتصادي، الوضع نتٌجة تتصاعد الطبقٌة التناقضات كانت فإذا وبالتالً

 لهذا. لها السٌاسٌة الجغرافٌا فً عمٌقة تغٌٌرات وفرض الهٌمنة إلى واألوروبً األمٌركً، اإلمبرٌالً المٌل من انطبلقا   المنطقة، كل فً

ٌّرات ومنذرا   مربكا ، وضعا   سورٌة تعٌش  ومشتتة، هامشٌة التغٌٌر قوى فٌه تبدو وضع فً متعددة، أخطار تراكب نتٌجة عمٌقة بتغ

 .اإلمبرٌالٌة الضغوط مع ٌتشابك وبعضها

 

 :األول القسم

 القابم الواقع حول

 

 القوى مختلف وإمكانات التغٌٌر حدود

 من التغٌٌر لتحقٌق إمكانٌة هناك هل: السإال نطرح أن ٌمكن والتغٌٌر، الضغط فً األمٌركً والدور العالمً الوضع بعزل بدأنا إذا( 2

 فقط؟ آلٌاتها تغٌٌر أو السلطة تغٌٌر إلى التغٌٌر هدف سواء داخلٌة؟ بقوى أي الداخل؟



 من ولكن. المعارضة السٌاسٌة والحركة حاكمة كقّوة السلطة بٌن التوازن وطبٌعة الداخلً، القوى مٌزان نلمس أن هنا الضروري من

 استندت فقد. اجتماعٌة قّوة دون ممكنا   ٌكون لن ضغط، أيّ  أو تغٌٌر، أيّ  ألن االجتماعً، الحراك حدود كذلك نلمس أن الضروري

 إلى( المجتمعٌة حركتها وشلّ  السجون فً بوضعها أو الجبهة، عبر بالسلطة بدمجها سواء) السٌاسٌة للحركة التدمٌري ِفْعلها فً السلطة

 مبلّك صغار) الرٌف فً الوسطى الفبات من وّسع الذي الزراعً اإلصبلح خبلل من تشكٌله، فً أسهمت الذي الطبقً التكوٌن

 للزراعة الضرورٌة المواد توفٌر فً دورها وكذلك لعبته، الذي التسوٌقً الدور عبر بالدولة الفبلّحٌن مصلحة ربط وأٌضا   ،(األرض

 العمل لجٌش عمل فرص بإٌجاد سمح الذي األمر التصنٌع، فً والتوّسع التؤمٌم خبلل من كما(. والمبٌدات واللقاحات واألسمدة البذور)

 فً للتوظٌف، األكبر المجال الدولة كانت ولقد. اإلقطاع على والقضاء الزراعً اإلصبلح قانون بعد الرٌف من تحّرر الذي االحتٌاطً

 المطالب من العدٌد الدولة حّققت ذلك كلّ  إطار وفً. المدٌنٌة الوسطى الفبات قاعدة من كذلك وّسع مما واإلدارات، واألمن الجٌش

 تحقٌق إلى إضافة. ذاته العمل وحقّ  والصّحً، االجتماعً الضمان وحّققت ساعات، بثمانً العمل ساعات تحدٌد فؤقّرت العمالٌة،

 التعلٌم فٌه إنفرض الذي ذاته الوقت فً. والداخلٌة الخارجٌة بالتجارتٌن والتحكم األسعار ضبط عبر واألسعار األجور بٌن التوازن

ل كان الذي الرٌف فً خصوصا   واسعة فبات أحبلم المس الذي المجانً  كانت التً األساسٌة والكتلة السكان، من األساسٌة الكتلة ٌشكِّ

 .اإلقطاعً االضطهاد أشكال أقسى تعانً

 العمال) الفقٌرة للطبقات أفضل وضع فٌه وتحّقق والمدٌنٌة، الرٌفٌة الوسطى الفبات سٌطرة علٌه تغلب طبقً تكوٌن تشّكل بالتالً و

 المملوكة المشارٌع فً أو اإلدارات فً عملها كان سواء العمل، قّوة من أساسٌة كتلة على تستحوذ الدولة وأصبحت(. الفقراء والفبلحون

 إلى ُحكما   ٌقود كان الوضع هذا(. والصناعٌٌن التجار فبة وحتى الفبلّحون، هنا خصوصا  ) الدولة مع العبلقة فً مصلحة لها أو للدولة،

 العمال اتحادات على للسٌطرة المقدرة توفٌر وبالتالً. للسلطة الفبات هذه كلّ  من اجتماعً ودعم ،«الطبقً االستقرار» من حالة

 المطالبة المدٌنٌة الوسطى الفبات مّثلت التً المهنٌة، االتحادات باقً على العنٌفة السٌطرة قبل خصوصا ، والطلبة والفبلّحٌن

 .2:91/ :2:8 سنوات أزمة خبلل بالدٌمقراطٌة

 طرفٌن، من المعارضة نشؤت حٌث الماضً، القرن سبعٌنات نهاٌة سورٌا مشكلة على الضوء تلقً أن ٌمكن األخٌرة المبلحظة هذه

دة أحزاب المسار هذا فً سار ولقد. الدٌمقراطٌة بتحقٌق تحلم بدأت التً المدٌنٌة الوسطى الفبات هو: األّول  شّكلت التً هً متعدِّ

 جماعة: والثانً. أقلّ  بدرجة واألطباء والمحامٌن المهندسٌن اتحادات فً عملت مهنٌة فبات شملت لكنها ،«الدٌمقراطً الوطنً التجّمع»

 أو التّجار، وصغار الحرفٌٌن باألساس وأقصد ٌهّمشها، االقتصادي التطّور كان مدٌنٌة وسطى فبات عن عّبرت التً المسلمٌن اإلخوان

 فً مغرقة الزالت كانت مناطق فً الرٌفٌة الفبات بعض جمعت ولقد. المدن َعماد تشّكل كانت التً التقلٌدٌة الحرفٌة التجارٌة البنٌة

 أن دون إلٌها بالوصول الحلم موقع من السلطة ضد العراقً البعث صراع كان وذاك هذا وبٌن(. خصوصا   حلب ورٌف حوران) التخلّف

 ضرورتها، استنفدت الرأسمالٌة أن من انطلقت التً( الشٌوعً العمل حزب ثم) الشٌوعً العمل رابطة أو مختلف، برنامج أيّ  له ٌكون

 الحركة مع تضاّدت وبالتالً. أوال   «االنتقالً البرنامج» تحقٌق أجل من وإنْ  االشتراكٌة، إلى االنتقال ٌفرض الواقع بؤن فاعتقدت

 .التجّمع طرحه الذي «الدٌمقراطً الوطنً التغٌٌر» برنامج تقبل ولم األصولٌة

 نتٌجة للسلطة داعما   إما كان حٌث. القابم الصراع خارج االجتماعً التكوٌن كان والمهنٌة، التقلٌدٌة الوسطى الفبات تلك عدا فٌما و

ٌّفت السلطة، مع متحالفة كانت التقلٌدٌة البرجوازٌة من أساسٌة قطاعات أن حتى. المستقرّ  وضعه نتٌجة محاٌدا   أو مكاسبه،  مصالحها وك

 الفبات، هذه مع االقتصادٌة «الشراكة» لـ السلطة من فبات بها قامت التً «القّوة تدّخبلت» رغم ،«موضوعً» تحالف عْبر معها

 المشترك، القطاع عبر مشارٌع فً المشاركة) شّتى بطرق الدولة نهب من استفادت المقابل فً البرجوازٌة لكن. «خّوة» كـ بدت والتً

 (.للدولة والتسوٌق والتهرٌب

 مطالب إطار وفً اجتماعٌة، قاعدة دون فقط، «سٌاسٌا  » شكبل   ٌّتخذ( المسلمٌن اإلخوان صراع خارج) الصراع كان بالتالً و

 امتلكت سلطة مواجهة فً ،(المحدودة األخرى المطالب بعض وجود رغم) مدٌنٌة وسطى فبات مٌول عن تعّبر كانت عامة دٌمقراطٌة

 من ومستفٌدة فاعلٌتها، ضعف رغم قوٌة أمنٌة أجهزة بناء من مّكنها الذي األمر. واسعة اجتماعٌة قاعدة إلى استنادها نتٌجة هابلة قّوة

 فرض على قادرة كانت وبالتالً. ومتمّكنة القّوة فابقة مستبّدة سلطة لنشوء أّسس مما. المطلق الوالء لضمان ذلك فً الطابفً اإلطار

 المإسسات على الغالب وفً والجامعات، المدارس على وكذلك معظمها، أنشؤت التً والمنظمات واالتحادات النقابات على هٌمنتها

 الجٌش وعلى. والتعلٌم االقتصادٌة، الحٌاة أركان معظم وعلى المدنً المجتمع أركان كلّ  على أيّ . والمنتدٌات الرٌاضٌة والنوادي الدٌنٌة



 الوطنٌة الجبهة فً السوري الشٌوعً الحزب مثل تارٌخ لها أحزاب دمج بعد خصوصا   بالطبع، السٌاسٌة الحٌاة على وكذلك. تؤكٌد بكلّ 

 المجتمع، تبتلع وكؤنها السلطة لتبدو! تعددٌتها على «الدلٌل» نفسه الوقت وفً السلطة، لممارسات السٌاسً الغطاء كانت التً التقدمٌة

ٌّة الحٌاة» وعلى االجتماعً والتكوٌن االقتصاد على تهٌمن األمنٌة األجهزة ِقبل من المحكومة السٌاسة حٌث  تفاصٌل على أيّ  ،«العاد

 .الشمولٌة السلطة لنشوء أّسس الذي األمر وهو ،«اللحد إلى المهد من» المواطنٌن حٌاة

دة السلطة، آلٌات مع متوافقة آلٌاتها أصبحت والتً بالسلطة، الملتحقة: السٌاسٌة الحركة تهمٌش ٌفرض الوضع هذا كان و  بها، ومحدَّ

ٌّة لضربات تعّرضت التً والمعارضة. عنها الخروج على قادرة تكن لم وبالتالً  حٌث هوامش، إلى وحّولتها قواها، دّمرت قوٌة، أمن

 االجتماعً التكوٌن ذاك أن هنا األهمّ  لكن. صعب وضع وفً متخّفٌا   عاش بقً ومنْ  السجون، دخل قد كادرها معظم كون من عانت

 أنه ذلك ٌعنً أن دون ٌتشّكل كان جدٌد آخر إلى تدمٌره، جرى إقطاعً/ قدٌم نمط من انتقال مرحلة عن ٌعبِّر كان والذي) ُوجد الذي

س( سٌنتصر  الوعً من آفاق على تفّتحها رغم السٌاسٌٌن، والعمل التفكٌر عن بعٌدة وظلّت السٌاسً، المجال تدخل لم أجٌال لنشوء أسَّ

 محدودة المعارف جعل الذي السابق الرٌفً الواقع بعكس) المعرفً والتطّور التواصل وتقنٌات العالمً العام التطّور نتٌجة كبٌرة

 قطٌعة إحداث فرض الذي األمر(. السابقة اسٌةالسٌ الحركة حكم ما وهو التقلٌدٌة، الثقافة استمرار مع معدومة، شبه التواصل وإمكانٌات

 هإالء أن رغم معنوي، أو مادي امتٌاز إلى ٌسعى منْ  كل استقطب الذي السلطة حزب عدا فٌما) أطٌافها بمختلف السٌاسٌة الحركة بٌن

 أو عماال   أصبحوا الذٌن أو األرض، على حصلوا الذٌن هإالء أبناء من ٌتشّكل كان الذي المجتمع وبٌن ،(سٌاسٌة معرفة دون ظلّوا

 هٌمنة نتٌجة السٌاسً العمال وضع وكذلك السٌاسً، الرٌف وضع تهّمش قد كان وإذا. الكبٌر العمل ربّ  هً باتت دولة فً موّظفٌن،

 باتوا طبلبا   أصبحوا الذٌن «أبناءهم» فإن اجتماعٌا ، استقرارا   أوجد قد ذلك كلّ  دام وما فقط، «الحٌاة ٌعٌشون» هإالء وبات السلطة،

 إلى إضافة النشاط، هذا ٌمارس منْ  كلّ  ٌبلحق الذي الخطر إلى أشارت القمعٌة السلطة قّوة وأن خصوصا   السٌاسً، بالنشاط معنٌٌن غٌر

س َتُعدْ  لم «المباشرة مصالحهم» أن  .السٌاسً العمل فً لبلنخراط الدافع تإسِّ

 جدد، بناشطٌن ُترفد َتُعدْ  لم ألنها. أخرى جهة من هرمة حركة إلى ٌحّولها كان لكنه جهة، من السٌاسٌة الحركة ٌهّمش كان األمر وهذا

 رإٌة على المقدرة دون وبالتالً جدٌد، رفد دون «القدٌم» وعٌها فً متشرنقة باتت وحٌث. وامتدادها وفاعلٌتها مقدرتها من قلّص مما

 وعً على مقدرتها على ٌنعكس كان لكنه جاّد، بحث إلى ٌحتاج ما وهذا إشكالٌة، كانت وتصّوراتها وعٌها أن مبلحظة مع. المتحّوالت

 الذي للدور تقدٌرها وبالتالً. 2:74 سنة آذار انقبلب منذ وخصوصا   ،2:69 سنة السورٌة المصرٌة الوحدة منذ جرت التً التحّوالت

 تحّقق، عّما تخرج لم بها نادت التً المهام معظم أن حٌث وتهمٌشها، أزمتها فً سببا   ذلك وكان. الجدٌد الوضع فً تلعبه أن ٌمكن

 .مثبل   الشٌوعً الحزب مثل تحّقق، مما أقلّ  طموحه كان وبعضها

 القادمة المساعدات تناقص نتٌجة ،2:97/ 2:96 سنوات االقتصادٌة األزمة بدء منذ والهزال الضعف نحو تسٌر السلطة أن فً والشكّ 

 وفرض عاما ، قانونا   بات الذي النهب تصاعد َثمّ  ومن عقدٌن، خبلل تحّقق الذي االقتصادي البناء ارتباك ووضوح النفطٌة، الدول من

ً   تماٌز نشوء  فً كبٌرة مناصب تبوأت التً تلك هً الدوالرات ملٌارات تمتلك باتت قلّة حٌث السابقة، األربعة العقود خبلل واضح طبق

 فً أوقعها الذي األمر الدولة، مٌزانٌة من تمّول كانت عدٌدة شركات وإفبلس «العام القطاع» وضع تؤّزم وإلى. مفقرة وأكثرٌة الدولة،

 ما وهو. المباشرة لمصلحتها السوق احتكار وإلى االقتصادي، الدولة دور من التخلّص إلى تمٌل «طبقة» تشّكل وبالتالً. حرج وضع

 بوجود ٌّتسم الراهن الوضع فإن وكذلك. االحتجاجٌة التحّركات وبعض العمالٌة، اإلضرابات بعض فً بدأ اجتماعً لحراك األفق فتح

 فً اقتصادي، بانهٌار تنذر والمسبولٌن، المدراء كفاءة وقلّة االقتصادي التخطٌط وسوء النهب تراكم نتٌجة الدولة طالت اقتصادٌة أزمة

ًّ  وضع وفً. االجتماعً الحراك تصاعد إمكانٌة فٌه تتزاٌد الذي الوقت  ومهّددة، محاصرة باتت التً السلطة على بالخطر ٌنذر عالم

 .كله الوطن على وباألساس

 االجتماعٌة قاعدتها انفضت أن بعد تتآكل باتت قّوتها وأن الرٌح، مهبّ  فً بات عقود طٌلة السلطة منه أفادت الذي االستقرار أن بمعنى

 .والعصٌان «التمّرد» إلى تدفعها أن ٌمكن التً أزمتها نتٌجة خطرا   تشّكل وباتت عنها،

 وأن كانت، كما الزالت السلطة قّوة بؤن وتعتقد البعث، سلطة من األّولٌن العقدٌن وضع تعٌش السٌاسٌة الحركة الزالت ذلك، رغم لكن

 وإذا. قّوتها وانحدار السلطة تآكل تلمس لم وكذلك الشعبٌة، الطبقات واقع إلى النظر فً تفّكر لم أنها أو هو، كما الزال الشعبً الوضع

 حٌث للتو، توصٌفه حاولتُ  الذي الوضع ونتٌجة. مإّبدة السلطة هذه بؤن تعتقد الزالت فهً بآرابها، الجهر بمقدورها أصبح قد كان



 المعارض الخطاب تمركز فقد الجبروت، هً السلطة بدت وحٌث ،(أصبل   مجتمع هناك لٌس أن بدا بالتالً) المجتمع على السلطة هٌمنت

ب الوحٌد، المطلب أنها بدت التً الدٌمقراطٌة حول ّّ  ولقد. لتغٌٌرها «خارجً» بدور الحلم أو ذاتها، لتغٌٌر السلطة لمطالبة المٌل وتغّل

 عن وبعٌدة االجتماعً، الواقع عن ومعزولة منغلقة مثقفٌن، ومن الغالب، فً القدامى السٌاسٌٌن من نخبة من المعارضة تتشّكل باتت

 الطبقات من واسعا   قطاعا   تطال باتت التً اإلفقار وحاالت االجتماعٌة التوترات أن فً والشكّ . ٌتشّكل بدأ الذي االجتماعً الحراك

ًّ  لمٌل األساس تشّكل أصبحت والدنٌا، الوسطى ٌّن  المسلمٌن اإلخوان مثل أصولٌة، لحركات بٌبة تشّكل باتت اجتماعٌة، قطاعات لدى تد

 هذه تحّول إلمكانٌة أساسٌة قاعدة أصبحت وبالتالً ،(أمٌركا ٌقاوم الذي هو أنه ٌبدو الذي عموما   الوهابً التٌار أو) «القاعدة»و

 تحّول أيّ  أن رغم القوي، الوجود من الجماعات تلك ٌمنع الداخلً الوضع وإمساكها السلطة قمع الزال لكن. فعلٌة قّوة إلى الجماعات

 النخبة تمّثل ستبقى التً األخرى األحزاب كل بعكس فاعلة، قّوة ٌجعلها سوف السلطة، نهاٌة أو ،«دٌمقراطً انفراج» باتجاه السلطة فً

 ضرورٌة استنتاجات إلى للوصول كمقدمة الوقابع رإٌة ٌعنً بل التغٌٌر، مسؤلة طرح من «تخوٌف» ٌعنً ال وهذا. الثقافٌة السٌاسٌة

 الواقع، صمٌم فً هً واختبلفات تماٌزات دون «موّحد» خطاب ضمن النخبة تقوقع بؤن نلحظ أن ٌجب وبالتالً. الماركسً الٌسار لفعل

 إلى وٌطمح أخرى أسبلة ٌطرح والذي المتؤّزم االجتماعً الوضع مع تتقاطع أن فً ٌسهم لن فقط، السٌاسً المستوى على وٌرّكز

 هً االجتماعً، النسٌج فً التغلغل على قادرة قّوة منها تجعل والتً األصولٌة، ومٌزة. الدٌمقراطٌة تطال أن قبل بعٌشه تتعلّق مطالب

 والثانً محدودة، اجتماعٌة توترات عن كذلك ٌعّبر أن ٌمكن حٌث كاٍف، غٌر كان وإنْ  ما جسرا   ٌشّكل الذي الدٌن األّول عنصرٌن، فً

 وسنلمس. الصهٌونٌة األمٌركٌة للسٌطرة الرافض الشعبً المٌل مع تقاطعه وبالتالً ،«الغرب» ضد الجهادي لئلسبلم العالمً الصراع

 قطاع لدى ملتبس األمٌركٌة اإلمبرٌالٌة الحرب من الموقف أن كما المعارضة، النخبة لدى غابب االجتماعٌة التوترات من الموقف بؤن

 .كذلك السٌاسً ِفعلها فً غابب وهو منها،

 ما رسمٌة إحصاءات وفق بلغت التً الفقر نسبة عبر كما واألسعار، األجور بٌن التفارق عبر بدأت قد االجتماعٌة األزمة كانت إذا و

 نسبة أن رغم ،( الٌوم فً واحد دوالر ٌساوي الذي)  الفقر خط تحت ٌعٌشون الذٌن هم ،( شخص ملٌون 6،4)  السكان ثلث ٌقارب

 أن إلى سنوات أربع قبل أجرٌت رسمٌة دراسات تشٌر بٌنما دوالر، مبة عن ٌزٌد ال الفرد دخل متوسط أن علمنا إذا ذلك من أعلى الفقر

 األجور متوسط أضعاف ٌساوي مبلغ وهو ،( سورٌة لٌرة ألف 29)  دوالر 511 الـ ٌقارب أن ٌجب للعٌش الضروري الدخل متوسط

 بطء إلى ٌشٌر «الموروث» الوضع فإن بدأت، قد االجتماعٌة األزمة كانت فإذا وبالتالً. االجتماعً الحراك إلى ٌدفع ما وهذا. الحالً

 بادٌا   أصبح قد التململ وأن بدأت، قد االحتجاجات بعض أن رغم السابقة، المرحلة رافق الذي «الخوف» نتٌجة االجتماعٌة الفاعلٌة

 األحزاب قدرة إلى مإّشر من لٌس جدد بفاعلٌن السٌاسة ٌرفد بات أنه رغم اآلن، لٌس أو قرٌبا ، لٌس الوضع انفجار فإن وبالتالً. للعٌان

 .استقطابهم على القابمة

 متعّددة، أزمات تفّجر وخطر الداخلً االقتصادي الوضع نتٌجة ومؤزومة، وهّشة «مفككة» وباتت تراجعت، قد السلطة قّوة أن رغم و

 وكما – حٌث لمصلحتها، ٌمٌل الزال الداخلً القوى مٌزان فإن الضاغط، الدولً الوضع نتٌجة كما اجتماعٌة، اضطرابات وحدوث

 إلى الحاجة من تضّخم جعلها الذي هو االنعزال وهذا ،«هرمة» ثقافٌة سٌاسٌة نخبة فً منحصرة المعارضة القوى أن – أشرنا

 أفق لها وٌفتح المجتمع، مع التفاعل لها ٌسّهل سوف الذي هو الدٌمقراطً االنفراج بؤن تعتقد ألنها قلٌل، قبل نّوهنا كما الدٌمقراطٌة

 ذلك، أهمٌة رغم بالدٌمقراطٌة، المطالبة ٌفرض الذي االستبداد من أبعد مسابل فً المشكلة تكمن بٌنما. فاعلة سٌاسٌة قّوة إلى التحّول

 «اللعب» ٌجري حٌث وحٌدة، حلقة إلى الدٌمقراطٌة، هً التً «المركزٌة الحلقة» تحوٌل وخصوصا   وأهدافها، وبنٌتها بوعٌها تتعلّق

 لهذا. السمٌك غطاءه االستبداد كان الذي النهب عن الناتجة الشعبٌة الطبقات مشكبلت وبالتالً االستبداد أسس لمس دون فضابها فً

 التً الوضعٌة فً – هً الدٌمقراطٌة أن رغم المشكبلت، لكلّ  «السحريّ  الحلّ » هو أنه واعتبار الدٌمقراطً المطلب تضخٌم ٌجري

د سٌاسٌة، اجتماعٌة قوى بٌن الصراع تنّظم سلطة آلٌات – نناقشها  األحزاب رإٌة أن بمعنى. الحكم وتنظٌم السلطة استبلم كٌفٌة وتحدِّ

 .الدٌمقراطٌة تحلّه لن ما وهذا تقوقعها، مبدأ تشّكل التً هً ،«بسٌط» وعً من النابعة السٌاسً، للعمل

 التً الظروف انتهت حٌث مؤزق، فً السورٌة السلطة وضعتا قد الباردة، الحرب ونهاٌة االشتراكٌة المنظومة انهٌار أن فً الشكّ ( 3

 الدولً التوازن على إنبنت السلطة خٌارات وألن مقاومته، أو األوحد للقطب الخضوع فً الخٌار تحّدد وبالتالً بالمناورة، تسمح كانت

ٌّف إلى تمٌل باتت فقد  األمٌركٌة السٌاسة أن رغم ،2::2/ 1::2 سنة العراق على األولى األمٌركٌة الحرب فً االشتراك منذ التك

 .ملتبس موقع فً تضعها ظلّت



 وإلى حقٌقٌة، مشكبلت إلى ذاتها التجربة قادت فقد. الداخلً المتحّول نلمس أن ٌمكن حٌث واحدا ، عنصرا   كان العالمً المتحّول لكن

 .للحراك وقاببل   هّشا   الوضع وبات. التؤّزم إلى ٌمٌل أو مستقّر، غٌر وضع

 اإلصبلح قانونً بفعل إلٌها، تستند عرٌضة اجتماعٌة قاعدة أوجدت قد األولى المرحلة فً السلطة بها قامت التً اإلجراءات كانت فإذا

 فً تطّورا   تحقِّق أنها بدا وحٌث. التعلٌم ومجانٌة االجتماعً والضمان العمل بحقّ  تتعلّق التً اإلجراءات وكلّ  والتؤمٌم، الزراعً

 دكتاتورٌة فردٌة كسلطة تبلورت فقد( أ: صٌرورتها حكمت أساسٌة مسابل ثبلثة سنلمس حٌث إذ، بعد تتوّضح األمور بدأت فقد. المجتمع

ًّ  شكل فً وتؤّسست األمنٌة، األجهزة حكم على تعتمد  واحتٌاجات البٌروقراطٌة اإلدارات من المجتمع، مفاصل كلّ  على هٌمن شمول

 والمشروع الهوٌة على والحصول والوفاة والزواج الوالدة)  للمواطنٌن العادٌة الحٌاة إلى واالتحادات، النقابات إلى العادٌة المواطن

، نشاط بكلّ  سمحت قد كانت وإذا. مكان كلّ  فً حاضرة وأصبحت المجتمع مسام فً تغلغلت بحٌث ،.....(التجاري ًّ  ذلك فً بما شخص

 مع بعنف تتعامل كانت فقد وبهذا. «التقدمٌة الوطنٌة الجبهة» شّكلت التً القوى على حتى السٌاسً النشاط حّرمت فقد والرشوة، السرقة

 وتسهٌل المواطن بخدمة تتعلّق مهمات لها كدولة دورها تلغً كانت الذي الوقت فً تاّم، بشكل السٌاسً المجال وتنهً المعارضٌن، كلّ 

 .القانون وتطبٌق العادي نشاطه

 فً تدّخلٌا   كان هذا السلطة نمط أن حٌث والدٌمقراطٌة، السٌاسً النشاط وحقّ  األساسٌة، الحرٌات على للتؤكٌد المٌل نبع هنا من و

 وهّمشت بعضها، أنهت المعارضة أحزاب إلى عنٌفة ضربات توجٌه إلى قاد الذي األمر مدى، أبعد إلى واإلداري السٌاسً المستوى

ل السٌاسٌة الحركة باتت بحٌث. كبٌر حد   إلى أضعفتها محدودة إطارات فً الجبهة أحزاب نشاط حصر إلى قاد كما. اآلخر  هامشا   تشكِّ

 .العامة الصورة فً

 حقوق، وعلى عمل على أو أرض على حصلت حٌث األولى، المرحلة فً واسعة اجتماعٌة فبات أوضاع تحّسنت قد كانت وإذا( ب

 تطّور ٌعد لم بحٌث االجتماعً الوضع فرز أعادت الماضٌة السنوات فإن النقلة، ٌوازي تحّسن وضعها، فً كبٌر بتحّسن أحّست وبالتالً

 على عملت محدودة فبة لمصلحة مختبل   أصبح الثروة توزٌع ألن للحٌاة، األساسٌة واالحتٌاجات السلع أسعار تصاعد ٌوازي األجور

 بالمشارٌع تودي كانت مختلفة طرق عبر الخاصة مصالحها لتحقٌق الدولة تمتلكها التً المشارٌع من تستفٌد وكانت الدولة، موارد نهب

 وعن الشركات، تلك دٌون تراكم عن للحدٌث اآلن ٌإّسس الذي األمر وهو المجتمع، على وبالتالً الدولة على خسارة وتنعكس ذاتها

 أن على التؤكٌد ودون النهب، وهو أال ذلك، فً الجوهريّ  السبب إلى اإلشارة دون الدولة على عببا   أصبحت ألنها خصخصتها ضرورة

 من واسعة قطاعات أفاد الذي االقتصادي، الدولة نشاط كان فقد وبالتالً. ٌُّتبع أن وٌجب ٌُّتبع أن ٌمكن الخصخصة غٌر آخر خٌار هناك

 غالبا   ُوضعت خاصة ثروة إلى وتحوٌله للمجتمع، ملك أنه المفترض من الذي الرأسمالً للتراكم الفبة هذه لنهب مجاال   الطبقات، مختلف

ًّ  مؤزق إلى وأوصلها ذاتها التطّور صٌرورة دّمر الذي األمر األجنبٌة، البنوك فً  .حتم

 بدأ مما الوسطى، الفبات وضع وتضعضع كبٌرة، شعبٌة قطاعات أفقرت بٌنما هابلة ثروة تمتلك باتت قلٌلة فبة أن واضحا   أصبح لقد و

 أن ٌمكن مرحلة فً وهً سٌبة، أوضاعها وباتت. ذاتها والسلطة(  السلطة قاعدة تشّكل كانت التً)  القطاعات هذه بٌن قطٌعة ٌشّكل

 للٌبرالٌة الفظ والتعمٌم العولمة على واالنفتاح الخصخصة ونتٌجة لؤلجور، موازٍ  ارتفاع دون األسعار ارتفاع نتٌجة فٌها السوء ٌزداد

 الضمان انهٌار إلى كذلك وسٌقود. التعلٌم إلى الحاجة وفً العمل، عن العاطلٌن عدد فً هابل ازدٌاد إلى ذلك سٌقود كما. الجدٌدة

 اجتماعٌة أزمات لنشوء أساسا   ستكون كلها وهً وضرورٌة، جّدٌة مطالب طرح تفرض كلها وهذه. الصّحً الوضع وترّدي االجتماعً

 حدث كما «الرأسمالً العالم» على متسارع وانفتاح سرٌعة، خصخصة عبر دورها عن الدولة تخلًّ تسارع بعد خصوصا   حقٌقٌة،

 .3119و 3117/3118 سنوات خبلل

 أن ممكنا   ٌكون أن دون االستثماري، الدولة دور تراجع فرض اللٌبرالً المٌل أن حٌث ،«التنمٌة» توّقف إلى ٌشٌر اآلن والوضع( جـ

. المنتجة القطاعات فً الضروري التوظٌف عبر «التنمٌة» ولتحقٌق الفابضة، العمل قّوة لتشغٌل الضروري الدور الخاص القطاع ٌلعب

ًَ  ما انهٌار إلى بالعولمة االندماج ٌإدي وسوف  .المنتجة القوى لبناء مٌل أيّ  على الطرٌق وقْطع ُبن

. االجتماعٌة قاعدتها انحسرت أن بعد أضعف وأصبحت التآكل، فً آخذة األولى مراحلها خبلل السلطة إمتلكتها التً القّوة فإن وبالتالً

ًّ  موقف نحو الغالب فً وتمٌل محدودة، وفاعلٌتها ضعٌف، السٌاسٌة الحركة وضع لكن ، دٌمقراط ًّ ٌّف أنها تبدو وبالتالً لٌبرال  مع تتك

 .الرأسمالً للنمط والتبعٌة «اللٌبرالٌة انتصار» نحو «الموضوعً» المٌل



 لكنه بطًء حراك بدء فرض الذي األمر وهو الشعبٌة، الطبقات وإفقار الثروة تمركز نتٌجة تتصاعد الداخلً الوضع تناقضات إن

 إلى ٌشٌر الذي األمر. السلطة ضعف تنامى كلما ٌتصاعد وأن فعل، إلى الحراك ٌتحّول أن ٌفرض السلطة ضعف أن كما. متصاعد

 وتتنامى التحوالت هذه كل تحدث وبالتالً التغٌٌر، أجل من األمٌركً الدور لحظة ٌحدث ذلك كلّ  لكن. الداخلً الصراع أفق انفتاح

 هذا من واضحة مواقف ٌفرض الذي األمر وهو. اإلمبرٌالٌة الطغم مصالح فرض أجل من ٌعمل تدخلً، دولً وضع فً الصراعات

 إلى السلطة استبداد قاد ولقد. األحوال كلّ  فً أعمق مشكبلت ٌجلب سوف وألنه ومستقبلٌة، راهنة حقٌقٌة أخطارا   ٌشكل ألنه الدور

 ضعفت أٌضا   وهً السٌاسً، الفعل السلطة دّمرت أن بعد محدودة األمٌركً الفعل مواجهة ٌجعل الذي الحدّ  إلى السٌاسً الحراك ضعف

 .بعٌد حد   إلى

 

 القوى ووضع التناقضات طبٌعة

 المجتمع أفقرت والتً نهبتها التً الفبات إلى نشٌر بل ، فقط السٌاسً بالمعنى السلطة إلى نشٌر ال أننا ٌعنً للسلطة التحدٌد وهذا( 4

ٌّف األمٌركٌة الدولة مع التفاهم إلى تمٌل كانت لهذا. العالمً الرأسمال مع تتشابك مصالحها بدأت والتً ،«العام القطاع» ودّمرت  والتك

 طبٌعة وال األمٌركٌة القّوة حدود تفهم ال(  منها متنّفذة قطاعات جعل أو)  جعلها لدٌها السٌاسً النظر قصر أن رغم سٌاساتها، مع

 توّهم محاولتها عبر توّرطها، فً أسهمت خاطبة تكتٌكات ممارسة إلى دفعها الذي األمر. ذاتها بالسلطة ٌتعلّق فٌما وقرارها سٌاساتها،

 .شك موضع بات واستمرار متاحا ، ٌعد لم ووجود ممكنا ، ٌعد لم دور

 الطبقً تناقضها بل فقط، المجتمع فً السٌاسة ومنع األمنٌة السٌاسة استمرار فً تمّثل الذي السٌاسً ولٌس المجتمعً، تناقضها كان و

 أوجد قد األربعة، العقود طٌلة مورس الذي النهب نتٌجة الثراء، بالغة «طبقة» إلى الحاكمة الفبات تحّول عبر واضحا   بات الذي كذلك

ًّ  «تفّجر بإر»  بل دٌمقراطً، باتجاه آلٌاتها تغٌٌر ٌمكن حٌث ، فقط تسلّطٌة سلطة مسؤلة تعد لم المسؤلة أن بمعنى. خطورة ذات اجتماع

ًّ  صراع مسؤلة غدت  الفبات تلك خطوات مع بالتوازي بتسارع تتطّور أن ٌمكن صرٌحة، طبقٌة أو قومٌة أو طابفٌة أشكاال   ٌتخذ طبق

 .األخٌرة السنة فً حدث كما الرعابً الدولة دور وإنهاء السوق اقتصاد نحو التحّول أو النهب، تسرٌع إلى الحاكمة

 وبالتالً الفبات، تلك وٌجعل. تحٌٌده أو تموٌهه على مقدرة دون متفاقما ، الشعبٌة والطبقات الفبات تلك بٌن التناقض ٌجعل الوضع هذا

 غٌر هً ذاتها، الشعبٌة الطبقات وضع لتحسٌن طابلة أموال وتوظٌف النهب وقف ٌعنً ذلك ألن تخفٌضه، على قادرة غٌر السلطة،

 ال ٌجعلها الذي األمر وهو. ذلك على المقدرة تمتلك أو تفّكر تعد لم الفبات هذه أن إلى إضافة األجنبٌة، البنوك إلى ُهّربت ألنها موجودة

 االقتصادي المستوى فً جوهرٌة تنازالت تقدٌم ٌفترض ذلك أن حٌث التناقضات، ترتٌب إلعادة داخلٌة جّدٌة تنازالت تقدٌم إلى تمٌل

ًّ  مستوى ٌحّقق بما لؤلجور سرٌع رفع عبر  من العكس تفعل وهً) باألسعار التحّكم أجل من االقتصادٌة العبلقات وضبط أفضل، معٌش

 من التطّور عجلة وبتحرٌك سنوٌا ، الوافدة العمالة واستٌعاب الحالٌة البطالة بامتصاص ٌسمح بما االستثماري التوظٌف إلى كما ،(ذلك

 وتحقٌق للسلطة، الشمولً التدّخلً االستبدادي الطابع وإلغاء استثنابً، هو ما كلّ  إنهاء تفرض السٌاسً المستوى فً وتنازالت. جدٌد

 وٌكّرس دٌمقراطً جدٌد دستور وصٌاغة الحالً الدستور إلغاء من ٌنطلق برلمانً نظام تؤسٌس نحو واالتجاه العامة، الحّرٌات

 لكً(. الرعابً الدولة بدور أي) االجتماعً والضمان والصحة بالتعلٌم تتعلّق االجتماعً المستوى فً أخرى وتنازالت. العلمانٌة

 وهذا. األمٌركً اإلمبرٌالً المشروع مواجهة على توافق أجل من الشعبٌة، والطبقات السلطة بٌن الكامن التناقض لتحٌٌد ذلك كلّ  ٌإّسس

ٌّف فً تفّكر السلطة جعل الذي هو الوضع  مصالح باتت حٌث االجتماعٌة، للطبقات «التنازل» ولٌس األمٌركٌة السٌاسات مع التك

 .المجتمع مع ولٌس اإلمبرٌالً الرأسمال مع تترابط الحاكمة المافٌات

 على المقدرة فإن المنطقة، فً الجٌوسٌاسً للوضع رإٌتها إطار فً البلد وتهدٌد السلطة، تغٌٌر إلى تسعى األمٌركٌة الدولة كانت إذا و

)  واالقتصادي(  االستبداد)  السٌاسً المستوٌٌن فً العمٌق التناقض أن حٌث ممكنة، تبدو ال الشعبٌة والطبقات السلطة بٌن التفاهم

 التفاهم هو الحاكمة الفبات لتلك العام المٌل أن رغم تحقٌقه، إلى تمٌل ال ما وهو السلطة من كبٌرة تنازالت ٌفرض ،( المعٌشً الوضع

ٌّف المتحدة الوالٌات مع  .ذلك تفرض باتت مصالحها ألن الوحٌد خٌارها وهو مشروعها، مع والتك



 وأفقرت ،«العام القطاع» نهبت مافٌاوٌة فبات تمّثل بصفتها والسلطة الشعبٌة الطبقات بٌن أّول مستوى فً قابما   التناقض سٌكون إذن،

 التماٌز أوجد وبالتالً النهب، ذلك كلّ  بتحقٌق سمح الذي الغطاء هً الدكتاتورٌة أن من انطبلقا   دكتاتورٌة بصفتها وأٌضا   الطبقات، تلك

 اإلمبرٌالً أو)  األمٌركً اإلمبرٌالً والمشروع الشعبٌة الطبقات بٌن هو ثانٍ  مستوى فً التناقض لكن(.  الطبقً التفارق)  الطبقً

 نحو تنزع وكونها. تطّورها وتمنع الشعوب وتفقر والطبقات، المجتمعات تنهب كونها للرأسمالٌة «العام الطابع» نتٌجة ،( أمٌركٌة بقٌادة

 تحتلّ  التً الصهٌونٌة الدولة مع ٌنفصم ال ترابط وفً العراق تحتلّ (  بالتالً)  كونها ونتٌجة. دول الحتبلل وتمٌل البربرٌة الحروب

 الشعور نتاج هو وهذا) والتوّحد والتحّرر االستقبلل نحو طموحه وكسر العربً الوطن تجاه ةالعام سٌاساتها مجمل وكذلك فلسطٌن،

 النظام صٌاغة إلى وسعٌها سورٌا استهدافها نتٌجة وثالثا  (.  بذلك مرتبط تطورها بؤن الشعور نتاج هو والذي لدٌها، العام القومً

 تلك لدى واضحة حقٌقة األمٌركً بالخطر اإلحساس أن فً والشكّ . الصهٌونً اإلمبرٌالً مشروعها مع ٌتوافق بما االقتصادي السٌاسً

 .الطبقات

 اآلخر، لدور وبالتالً لدوره، طرف كلّ  رإٌة عن لحظة، فً نتج، واإلمبرٌالٌة الحاكمة الفبات بٌن «التناقض» فإن ثالث مستوى فً و

 البنى على هٌمنتها إطبلق وبالتالً المتوّحشة، الجدٌدة اللٌبرالٌة لفرض اإلمبرٌالٌة الرأسمالٌة مٌل بٌن التطابق عدم وعن. وعربٌا   إقلٌمٌا  

 فً «الهدوء» إلى الحاكمة الفبات ومٌل جهة، من هذا(  صٌاغتها وإعادة – مثبل   الصناعة – قابمة بنى تدمٌر ذلك فً بما)  االقتصادٌة

 ٌقف ال السلطة لوضع األمٌركٌة الرإٌة أن ٌبدو لكن. أخرى جهة من(  اإلصبلح فً التباطإ أُسمً الذي)  وخضوعها انفتاحها تكٌٌف

 الفبات كتلة مصالح فإن القابمة، السلطة وضع فً لكن. السلطة مع مطروح غٌر «التفاهم» جعل الذي األمر السٌاسات، تغٌٌر حدّ  عند

ٌّف، إلى تمٌل أْثرت التً  فً أو السٌاسً المستوى فً سواء ،( المرفوضة أو)  «المعاندة» العناصر كلّ  عن التخلًّ وبالتالً التك

 .األمٌركٌة الضغوط أمام تماسكها وعدم السلطة بنٌة هشاشة إلى ٌشٌر الذي األمر وهو االقتصادي، المستوى

 تعد لم مصالحها ألن ذاتها، الحاكمة الفبات ٌشقّ  فسوف طرف، لدى تبلور إنْ  الشعبٌة، الطبقات مع التناقض لتخفٌض مٌل نشؤ ما إذا و

 لكن ،(ضعٌف كاحتمال الزال أنه رغم مشّوهة، صٌغة فً وإنْ )  السٌاسً الشقّ  قبول إلى تمٌل أن ٌمكن أنها رغم ذلك، مع تتوافق

ٌّف سعٌها إطار فً ذلك ٌتحّقق أن ٌمكن  على القابم «األمٌركً الدٌمقراطً التصّور» تطبٌق سٌاق فً ،«األمٌركٌة اإلرادة» مع للتك

ًّ  نظام تؤسٌس ًّ  برلمان ، فٌدرال ًّ س الدولة ٌُضعف طوابف س لتفككها، وٌإسِّ  .ملحقة هزٌلة سلطة وٌإسِّ

. صعبا   ٌبدو الخطر، ذاك على فقط التركٌز حتى أو ،«األمٌركً الخطر» لمواجهة الحاكمة الفبات مع الشعبٌة الطبقات تحالف فإن لهذا

ٌّف وقف قدرات فإن األحوال كلّ  وفً ٌّف هذا شكل عن النظر بغضّ ) األمٌركٌة اإلمبرٌالٌة السٌطرة مع التك  ألن كذلك، صعبا   ٌبدو( التك

ٌّف إلى الغالب فً وتمٌل متماسكة لٌست السلطة  المناهض الحراك فٌه بما عموما   السٌاسً الحراك تقمع الزالت فهً ولهذا. التك

 .األمٌركً اإلمبرٌالً المشروع مواجهة إلى الهادفة القوى لتنظٌم إمكانٌة كلّ  تشلّ  والزالت األمٌركٌة، لئلمبرٌالٌة

 للحلّ  قابلٍ  غٌر األمٌركً اإلمبرٌالً المشروع مع فالتناقض. اآلن الضروري والتكتٌك التحالفات، صٌاغة مسؤلة تنطرح الوضع هذا فً

 الوطن كلّ  ٌطال اإلمبرٌالً المشروع مادام مةللمقاو عربٌة وبرإٌة بالمقاومة، الجّدي التفكٌر المنطقً من وبالتالً الصراع، عبر إال

ز مسؤلة وهذه(. العالم وأٌضا   الوسطى آسٌا إلى إضافة) العربً  .للعمل الدٌمقراطً القومً اإلطار تعزِّ

 من( هنا مهمة اآلن وكلمة) اآلن االنطبلق ٌمكن لهذا سبق، ما نتٌجة السلطة مع تحالف تشكٌل ممكنا   ٌبدو ال التناقض، هذا وأمام لكن،

 :التالً

 والوطن سورٌا فً والمجتمع الدولة لتكوٌن وصٌغته تدّخله رفض على والتؤكٌد األمٌركً، اإلمبرٌالً المشروع مواجهة على التؤكٌد( أ

 فً سواء التدّخل لحظة ملموسا   وسٌصبح. بعد ٌحصل لم «التبلمس» ألن تحضٌرٌا ، دعاوٌا   شكبل   ٌتخذ المستوى وهذا(. والعالم) العربً

 .خاضعة سلطة إقامة شكل فً أو عسكريّ  شكل

 ولهذا مستمّرة، السلطة مادامت العملٌة الممارسة فً أساسٌا   ٌظلّ  الشعبٌة الطبقات وحقوق الدٌمقراطٌة انتزاع أجل من الصراع إن( ب

 .الشعبٌة الطبقات مطالب ٌحقِّق الذي العلمانً الدٌمقراطً التغٌٌر تحقٌق هو الهدف ٌكون



 هو االجتماعً الحراك لتفعٌل والعمل. لمواجهته التحشٌد السابقة، الفقرة فً ورد ما ضمن ٌفرض األمٌركً الخطر وجود لكن( جـ

 .األمٌركً اإلمبرٌالً المشروع لمواجهة القوى وتحضٌر العلمانً، الدٌمقراطً الوطنً التغٌٌر لتحقٌق المدخل

 

 المعارضة رإٌة إشكاالت

 إطار فً المسابل ٌضع «أحاديّ  عقل» عن ٌنتجان المعارض، السٌاسً المستوى ٌحكمان إشكالٌن نلمس أن ٌمكن ذلك من انطبلقا  ( 5

 الخطر» العتبار المٌل فً ٌتمّثل األّول اإلشكال. األمٌركً الخطر أو الداخلً االستبداد أمٌركا، أو السلطة ثنابٌة على ٌقوم مبّسط

 المخططات» مواجهة أجل من «الوطنٌة الوحدة» وتمتٌن السلطة حول «االلتفاف» لـ السعً وبالتالً الربٌسً، التناقض هو «األمٌركً

 الخارجً التناقض ٌغلّب كان الذي السوري، الشٌوعً الحزب فً ساد الذي للمنطق استمرار هو المٌل هذا كان وربما. «اإلمبرٌالٌة

 الوضع على «المبلحظات» كل عن النظر بغضّ  باألولوٌة تحظى التً هً اإلمبرٌالٌة مواجهة أن وٌعتبر الداخلٌة، التناقضات على

دت التً التوافقات كلّ  مع الوقابع تناقضت إذا حتى الداخلً،  .«التقدمٌة الوطنٌة الجبهة مٌثاق» فً تحدَّ

 الذي الطبقً والتماٌز السابقة، العقود خبلل تكّونت التً الداخلٌة المشكبلت تبخٌس على ٌقوم اآلن، وٌنشؤ السابق فً كان الذي المٌل هذا

 السلطة طبٌعة مسؤلة فً ٌتمّثل الجوهري االختبلف كان حٌث السلطة، مع التحالف تحّقق حٌنما الوضع عكس على ذلك، خبلل تبلور

 للسلطة االجتماعٌة القاعدة من توسع كانت ألنها الدٌمقراطٌة المعارضة تخدم تكن لم آنبذ تنفذ كانت التً االقتصادٌة السٌاسات ألن فقط،

 تناقض إلى ٌإّشر الراهن الظرف لكن. «والصهٌونٌة اإلمبرٌالٌة مواجهة» شعار تحت قوى لتحالف تهٌا كانت وبالتالً أوضحنا، كما

 ًّ  المستوى فً ممارساتها آلٌات فً مستمّرة السلطة أن خصوصا   األمٌركً، الخطر ٌواجه تحالف أجل من لجسره إمكانٌة ال عمٌق داخل

 ٌجعل الذي األمر. للتو أشرنا كما بذلك تسمح الحاكمة الفبات مصالح أن ٌبدو وال االقتصادي، االجتماعً المستوى وفً السٌاسً

ًّ  بفعل تغٌٌر أبواب وعلى هّشة، بسلطة التحاقا   التحالف ًّ  دول  مٌزان فً شٌبا   السٌاسٌة القوى تضٌف ال وضع فً. خصوصا   وأمٌرك

 فتح ٌفترض فعل وأيّ . الذاتٌة مشكبلتها بفعل كما سابقا ، إلٌها المشار المجتمعٌة التحّوالت وبفعل المدٌد، القمع بفعل ُدّمرت أن بعد القوى

 .األمٌركً الخطر لمواجهة القوى تهٌبة أجل من االجتماعً السٌاسً الحراك لحّرٌة السلطة

د وغٌر واقع أمر وال ملموس غٌر الزال األمٌركً والخطر والنهب، القمع تمارس التً هً والسلطة اآلن، «التحالف» أن كما  محدَّ

 دون لكن التقدمٌة، الوطنٌة الجبهة تؤسست حٌن 2:83 سنة كان كما جدٌد من التحاقا   ٌجعله ،(الداخلً التغٌٌر أو االحتبلل أي) الشكل

 تتحّقق سوف األمٌركً الخطر مواجهة أن سٌبدو لهذا. كذلك الشعبٌة الطبقات من بل فقط األحزاب من لٌس عام قبول ودون جدوى،

 تتعلّق وهً قابمة، لٌست اآلن المواجهة على القادر التحالف شروط أن حٌث ذلك، قبل ولٌس واقعا ، أمرا   أصبح قد ٌكون أن بعد فقط

 .بالتحدٌد السلطة بها تقوم عمٌقة بتنازالت

د الذي األحادي النظر نتٌجة تبلور «غرٌزيّ » موقف عن المٌل هذا نتج ربما و  وهو. اإلمبرٌالٌة مع«الربٌسً التناقض» فً تحدَّ

 والنهب االستبداد وتفاقم الداخلً، الوضع تطّورات أمام واضحة بدت والتً الفّظة، وتبسٌطٌته هشاشته نتٌجة معكوسه ولّد الذي الخطاب

 بامتٌازات تترافق كانت التً)  الداخلٌة التحّوالت عن ظرالن غضّ  جرى فقد «غرٌزٌة» باتت المسؤلة وألن. الطبقً التماٌز وبالتالً

ٌّنة ألحزاب  .اإلمبرٌالٌة مواجهة: هو العام الشعار وظلّ (. مع

 اتخاذ فقط ٌضٌف أن ٌمكن الفعل؟ على قادر غٌر الداخلً والوضع هّشة، القوى كلّ  بدت أن بعد تحالف أيّ  ٌضٌف أن ٌمكن ماذا اآلن و

 التً السلطة من تقاربها نتٌجة الشكّ  وربما االلتباس، موقع فً ذلك إلى الداعٌة القوى تلك وضع عبر المستقبل إمكانات ٌضعف موقف

 تفرض بل السلطة، مع التحالف تفرض ال لكنها ضرورة، «األمٌركً الخطر» مواجهة كانت فإذا وبالتالً. مافٌاوٌة فبة تمثل أصبحت

 ذاك لمواجهة السعً ألن الدٌمقراطٌة، أهمٌة ستبرز ذلك أجل ومن. قابمة تصبح حٌن للمواجهة المجتمعٌة القوى وتحضٌر التعببة

 .سابقا   أشرت كما الخطر ذاك لمواجهة التحضٌر مع مترابط تحقٌقها أن كما لتحقٌقها، العمل مع مترابط الخطر

 «الحّرٌة نشر»و االستبداد إنهاء أن وتصّور ،«الخارج» على «االتكاء» فً العكس، على ٌتمّثل، الذي الثانً اإلشكال ٌنشؤ المقابل، فً

، بفعل إال ٌكونا لن ًّ ًّ  خارج  على األمنٌة الهٌمنة وأٌضا   والسجون، السلطة، مارسته الذي العنٌف القمع أن فً والشكّ . تحدٌدا   أمٌرك



 الذٌن كلّ  وعً فً إنغرس «األبد إلى» شعار أن حتى مستحٌل، الداخلً التغٌٌر أن على ٌقوم «وعً» لـ أّسست مسابل كلّها المجتمع،

 الشمولٌة االستبدادٌة السلطة طبٌعة كانت وإذا. الدٌمقراطٌة «والسلوى المنّ » ٌحمل بؤنه وٌتوهمون ،«الخارج» على ٌراهنون باتوا

 اآلن الداخلً الوضع بفهم ٌتعلّق فٌما سواء ،«النقطة» هذه رإٌة من أبعد إلى ٌحتاج الوضع أن إال ذلك، فً الشكّ  ومدّمرة، مإذٌة

 األهداف وبالتالً ،«األمٌركً الدٌمقراطً الخطاب» طبٌعة بفهم ٌتعلّق فٌما وكذلك ،(خصوصا   والثامن السابع العقدٌن فً ولٌس)

 .القٌم على ولٌس المصالح على المبنٌة األمٌركٌة

 وكلّ  ،( بكلماته حتى األٌدٌولوجً، الخطاب)  السلطة به قالت ما كلّ  رفض إلى المٌل ،«الرد» لـ والمٌل «العجز» بـ الشعور أنتج لقد

 لتغٌٌر مخططات له تكون الذي ذاك وهو ،«مخلّص» عبر سوى لهزٌمته خٌار من لٌس الذي «المطلق الشرّ » أنها وبدت. بنته ما

 قبول إلى السلطة أطلقتها التً الشعارات رفض قاد كما. وممارساته مصالحه أو أهدافه كلّ  عن النظر بغضّ  العداء، ومناصبتها السلطة

 اآلن لدٌهم باتت كذلك، أنها سابقا   ٌقّروا لم الذٌن لدى وحتى ، السلطة بها توسم كانت التً) االشتراكٌة بدل حٌث المعاكسة، الشعارات

 حضنها فً النوم اإلمبرٌالٌة مواجهة وبدل. «الوطنً المتحد»و «الوطنٌة الدولة» كانت القومٌة وبدل اللٌبرالٌة، كانت( كذلك هً

 .الخ 1111

 أكثر «شخصً انتقام عملٌة» إلى ٌحّولها الذي األمر الفعل، ردود من ٌنطلق وبالتالً الواقع، وعً فً الغرٌزة من ٌنطلق الخطاب هذا

ًّ  صراع عملٌة منها  مما". الطبقً التحول" تحقٌق أجل من التغٌٌر تركب أن تحاول منها فبات لدى كذلك مصالح مسؤلة وربما ، سٌاس

 كـ بوش وإلى ،«منتقم إله» كـ األمٌركً الدور وعً إلى ٌقود الذي األمر وهو. «غرٌزيّ  وعً»و ،«ذاتٌة» مسؤلة إلى السٌاسة ٌخفض

 العراق، فً ٌجري ما إلى النظر إلى الحاجة دون. دبابة على «والدٌمقراطٌة الحّرٌة نشر» فً تتمّثل أخبلقٌة رسالة ٌحمل «مخلّص»

 دمار إلى تحّولت واللٌبرالٌة المحاصصة، على تقوم «طوابف دٌمقراطٌة»و فوضى، إلى تحّولت والحّرٌة الدٌمقراطٌة وعود أن وكٌف

 هو فالرفض. بماهٌته وعً دون اآلخر قبول إلى تقود قابم هو ما ترفض التً الغرٌزة إن. الخ 111 والصناعة التحتٌة البنى طال

 .المطروحة المشارٌع فً التدقٌق أو البدٌل لتحدٌد الحاجة دون األساس

ًّ  لدور التؤسٌس دون كذلك، كبٌرة أخطار إلى االستبداد خطر مواجهة تقود هنا و  إنه. تحقٌقه أجل من وٌعمل ٌرٌد، ما ٌعً مستقّل، ذات

 هذه معكوس بشكل لكن السوفٌٌتٌة، الدبابة على والمحمول السابق «االشتراكً الحلم» كـ بدا الذي «الحلم» لتحقٌق المخلّص ٌنتظر

 .المّرة

 فً أنه سنلمس لكن. جدٌة رإٌة لبلورة السعً سٌاق فً ُتنقد وأن ُتكشف أن الضروري من نزعات عن ٌعّبران اإلشكاالن هذان

 النقاط، بعض فً االلتقاء رغم معهما، فكريّ  صراع خوض إلى ٌحتاجان كذلك، إشكالٌن نلمس أن ٌمكن السٌاسً/ النظري المستوى

(  اللٌبرالً التٌار)  االقتصادي المستوى فً واحد. والتبعٌة التخلّف ٌكّرسان بل ، التطّور بتحقٌق ٌسمحان ال اتجاهٌن ٌمّثبلن لكنهما

 وعً على ٌهٌمنان كانا وربما. أساسٌة نقاط فً ٌتوافقان فهما وبالتالً ،( اإلسبلمً األصولً التٌار)  المجتمعً المستوى فً واآلخر

 بسبب معهما، «الصدام» وٌنشا قوٌان، تٌاران منهما تجعل سوف القادمة التحّوالت أن فً والشكّ (.  والمعارضة السلطة فً)  النخب

 .لدورهما الواقعٌة النتابج

 القادمة، المرحلة ٌطبع سوف تٌارا   تشّكل باتت المعارضة، فً أساسٌة قوى وخٌار الحاكمة النخبة خٌار تصبح بدأت التً فاللٌبرالٌة،

 حساب دون أي المنفلت، السوق اقتصاد تعمٌم عبر العملً المستوى فً بل فكرا ، ٌقّدم أن من أهزل فهو الفكري المستوى على لٌس

 سورٌا ودور السٌاسً القرار على كما الوطنً، االقتصاد مجمل وعل االجتماعٌة، الطبقات على تعمٌمه انعكاس مبلحظة ودون للواقع

 كلّ  تدمٌر وبالتالً التبعٌة، موقع من العالمً الرأسمالً بالنمط سورٌا ربط إعادة إلى ٌقود سوف الذي األمر. والعالمً العربً

 األمر وهو. الطفٌلً االقتصاد تعمٌم وبالتالً جدٌدة، منتجة قطاعات بناء دون الماضٌة، العقود خبلل تشّكلت التً االقتصادٌة القطاعات

 .زمن منذ المتوّقفة التطّور عملٌة وإنهاء والفقر، البطالة تعمٌم ٌفرض سوف الذي

 أنتجت السلطة مع الصراع أزمة فإن خاصة، مصالح ذات وأصبحت نهبت أن بعد اللٌبرالٌة إلى مالت قد الحاكمة الفبات كانت إذا و

 اللٌبرالٌة تصبح أن فرض اشتراكٌة، سلطة هً السلطة أن اعتبر الذي «األحادي العقل» فرض فقد. السٌاسٌة الحركة فً ذاته االتجاه

 إلى التحّول فرض(  االشتراكٌة للمنظومة وأساسا  )  للماركسٌة االنتماء أن كما(.  التارٌخ نهاٌة فهو المقّدس، البدٌل)  الوحٌد البدٌل هً

 .راسخ كواقع واللٌبرالٌة كوهم االشتراكٌة بدت حٌث المنظومة، تلك انهٌار لحظة اللٌبرالٌة



 التٌار فً المتطّرف الحدّ  عن تعّبر المٌول تلك كانت وربما ،«الخارج» على تراهن التً المٌول مع ٌتقاطع التٌار هذا أن فً الشكّ  و

ٌّف التٌار هذا أن رغم اللٌبرالً،  اإلمبرٌالٌة السٌاسات مع تماما   بكلٌته ٌتوافق أن دون ذلك، غٌر إمكانٌة ٌرى وال العولمة، إطار فً ٌتك

 .األمٌركٌة

ٌّف لفرض ٌسعى تٌار إزاء هنا نحن  العولمٌة، السٌاسات بكل االلتزام وبالتالً العولمة، فً واالندماج الرأسمالٌة السٌطرة مع التك

 تفاقم ٌفرض سوف الذي األمر. الوطنً واالستقبلل الوطنٌة السٌادة مفهوم وتمٌٌع الدولة، دور وتهزٌل الجدٌدة اللٌبرالٌة تعمٌم خصوصا  

 اإلمبرٌالٌة االحتكارٌة الشركات قِبل من القوٌة المنافسة بفعل انهٌارها. القابمة االقتصادٌة البنى انهٌار ضوء على االجتماعٌة األزمات

 .احتكارها تخدم التً الظروف وتصٌغ شروطها، تفرض باتت التً

 حول االختٌارات هذه وتتمحور. المجتمع كلٌّة تمسّ  وبالتالً تنفٌها، أو التطّور عملٌة تمسّ  اختٌارات تحدٌد على صراع إزاء هنا نحن و

س الرأسمالً وللنشاط للسوق مطلقة حّرٌة لفرض السعً أو باألساس، الرعابً االقتصادي الدولة دور  مع متكافا غٌر لتنافس ٌإسِّ

 إال ٌتحقَّق لن الذي التطّور ضرورة عن الدفاع من ننطلق هنا ونحن. العالم شعوب على منطقها تفرض أن على قادرة عالمٌة احتكارات

 والسعً أنتجتها، التً واإلشكالٌات والراهن، الماضً دورها عن ُتقال أن ٌمكن التً المبلحظات كلّ  مع)  االقتصادي الدولة دور عبر

 فرض أو الخاص، للرأسمال دور كلّ  رفض ذلك ٌعنً أن دون. الشعبٌة الطبقات لمصلحة الرعابً ودورها ،( اإلشكالٌات هذه لتجاوز

 تقوم سوق آلٌات إطار فً نشاطه الخاص الرأسمال ٌمارس أن ٌجب حٌث االشتراكٌة، البلدان فً ٌُطّبق كان كما «المركزي التخطٌط»

 دور إطار وفً التطّور، عملٌة أجل من ضروري أمر هو الذي ،( التؤشٌري التخطٌط ٌسّمى الذي)  التخطٌط أشكال من شكل على

 ًّ  بدل ذاتها التطّور عملٌة من جزءا   الخاص الرأسمال ٌكون ولكً. الوطنً االقتصاد على البلتكافإ انعكاس لتخفٌف الدولة تمارسه حماب

 .فقط والتجارة الخدمات فً أو الطفٌلً، أو الهامشً القطاع فً ٌنشط أن

 اقتصادي انهٌار إلى انتصاره حال فً ٌقود ألنه معه، فكرٌة مواجهة من البدّ  المسار، هذا فً الوضع ٌدفع التٌار هذا وألن لهذا،

 علٌها الحفاظ ٌجب التً الزواٌا مع االقتصادي المستوى فً ٌتناقض فهو السلطة، مع اآلن ٌتناقض التٌار هذا كان وإذا, شامل اجتماعً

ًّ  التطّور عملٌة مع ٌتناقض كما فشلها، عن المسبولٌن ومحاسبة  الدولة وبدور ،«العام القطاع» بـ تتعلّق هنا والمسؤلة) ذاتها المجتمع

 أنه نتٌجة ذاتها، الدٌمقراطٌة ٌنفً مشّوش إطار فً ٌطرحها لكنه ،(علٌه التوافق ٌمكن ما وهو) الدٌمقراطٌة ٌتبّنى كان وإذا ،(االقتصادي

ًّ  اللٌبرالٌة هدف ٌجعل ما وهذا. الدٌمقراطٌة ماهٌة وعً من ولٌس فقط االستبداد رفض من منطلقا   ٌطرحها  اقتصاد تعمٌم هو األساس

 فً ومختزل مشّوه، شكل فً النهاٌة فً فتتبلور الدٌمقراطٌة أما. والحمابً الرعابً االقتصادي الدولة دور وإنهاء المنفلت، السوق

 على إنبنت وإنْ  حتى السلطة، وتداول االنتخاب وحقّ  والصحافة األحزاب حّرٌة فً تتمّثل(  جوانبها بعض أهمٌة رغم)  شكلٌة ممارسة

 ال اللٌبرالٌة سٌطرة إطار فً الممكنة الدٌمقراطٌة حدود إن حٌث. الشعبٌة الطبقات تهمٌش وعلى التقلٌدٌة، المجتمع «مكّونات» أساس

 وكبح لتجاوزها، تسعى التً التٌارات كلّ  نشاط كبح مع ذاتها، السلطة إنتاج لتعٌد ذاته، النمط من الفبات بٌن السلطة تداول تتجاوز

 .المجتمعً الحراك

 الدٌمقراطً النشاط حدود فً التنسٌق ٌفرض قد بل تحالف، بتؤسٌس ٌسمح ال فهو التٌار، هذا مع الدٌمقراطٌة حول تقاطع من كان إذا و

 أن وٌمكن. اللٌبرالً تحّولها فً نهبت التً الحاكمة الفبة من هام قسم مع التوّجه حٌث من ٌتوافق التٌار هذا أن نبلحظ أن وٌجب.  فقط

 وبالتالً. القادمة الحاكمة النخب هم السابقة، العقود طٌلة السلطة من أٌضا   استفادت التً التقلٌدٌة البرجوازٌة الفبات مع وبالترابط ٌكونا،

 .سلطة إلى ٌتحّول حالما وطبقً وسٌاسً فكريّ  طابع ذا وسٌكون ٌتوّسع، التٌار هذا مع التناقض فإن

 الدٌمقراطٌة ٌتبنى كان وإذا. المجتمع أسلمة على ٌقوم متكامبل ، مشروعا   ٌحمل فهو المسلمٌن، اإلخوان جماعة أي األصولً، التٌار أما

 مشروعا   ٌحمل ألنه فقط، النقطة هذه فً اختزاله أو تلخٌصه ٌمكن وال الحّد، هذا عند ٌقف ال مشروعه فإن الراهن، الوقت فً كخٌار

 بالتالً ٌجوز ال التً الملكٌة فً المطلق الحقّ  منطلق من التؤمٌم وضد الزراعً اإلصبلح ضد وكان) االقتصادي المستوى على لٌبرالٌا  

 ،(الماضً من وباتت متخلّفة أنها رغم إسبلمٌة تسّمى قٌم فرض إلى ٌمٌل حٌث) االجتماعً المستوى على ومحافظا   ،(مصادرتها

 وقبوله) والوطنً السٌاسً المستوى على وبراجماتٌا   ،( البشر حٌاة تفاصٌل فً التدّخل عبر)  الشخصً المستوى على واستبدادٌا  

ًّ  دٌنً لتعّصب مثٌرا   وأٌضا   ،(ذلك من نابع الدٌمقراطٌة  دون إسبلمٌة فبة تمثٌل من انطبلقه نتٌجة) العملً المستوى على وطابف



 فرض من ٌنطلق أنه حٌث. األخرى واألدٌان الطوابف قبول على وتؤكٌده اآلخرٌن، واحترام التسامح إلى أشار وإنْ  حتى ،(غٌرها

 .الحدٌثة القٌم من أي   من ولٌس" الشرٌعة"

 تطال ألنها بالتحدٌد أو متعّددة، مستوٌات تطال ألنها أعلى معه التناقض ومجاالت مستوى، عند ٌقف ال معه االختبلف فإن بهذا و

ًّ  مشروع  كلّ  فً التدّخل إلى السٌاسة فً التدّخل ومن المجتمعٌة، البنٌة إلى االقتصاد إلى الدولة من المجتمعً، التكوٌن كلّ  ٌطال شمول

 .اإلنسان/ الشخص مكّونات

 ٌتضّمنها التً الدٌمقراطٌة صٌغة على ُتطرح أن ٌمكن التً المبلحظات كل مع) اآلن الدٌمقراطً المطلب على التوافق فإن بالتالً و

 الذي المشروع بمجمل ٌتعلّق فٌما البلحقة، الفترة وفً اآلن العمٌق التناقض مع ٌترابط ،"الغرب" مع تناقضا   ٌبدو ما حتى أو ،(مشروعه

س الذي األمر. ٌطرحه  وحقوق الشخصٌة فالحقوق. التوجهات إطار فً أعلى وتناقض الدٌمقراطً، النشاط إطار فً محدود لتقاطع ٌإسِّ

 ورسم التعلٌم فً والتدّخل ثالثة، مسؤلة الدٌنً االستبداد وفرض أخرى، مسؤلة اللٌبرالٌة من والموقف جّدٌة، صراعٌة مسؤلة المرأة

: مشروعٌن بٌن بالصراع تتعلّق هنا فالمسؤلة. جّدي صراع مجال تكون أن ٌمكن أخرى كثٌرة ومسابل رابعة، مسؤلة التعلٌمٌة السٌاسات

 الحداثة تحقٌق إلى ٌهدف آخر ومشروع ،(والشرٌعة الدٌنٌة، المإسسات فٌها بما) التقلٌدٌة البنى سٌطرة إلعادة ٌسعى تقلٌديّ  مشروع

 فً الصراع ٌعنً بل والعنف، الحرب ٌعنً ال هنا الصراع كان وإن. محدودا   المتناقضٌن بٌن التقاطع ٌكون ما وغالبا  . والتطّور

 .السٌاسً الفكري المستوى

 وهً ،(مصطلحاتها وفق المسٌحً الغرب) األمٌركٌة اإلمبرٌالٌة ضد الحرب لواء تحمل وكؤنها بدت أصولٌة قوى هناك المقابل، فً

 رغم المسلمٌن اإلخوان من سلفٌة أشدّ  شكّ  ببل وهً. سورٌا فً ما قاعدة لها أصبحت ولقد. المتحدة الوالٌات مع تشتبك أنها تقول واقعٌا  

 ووعٌا   ثقافة وأقلّ (. خصوصا   قطب وسٌد البنا، وحسن الوهاب عبد وابن تٌمٌة، وابن الغزالً) ذاتها الفقهٌة المراجع على اعتمادهما

 دٌنً منطلق من المتحدة الوالٌات ضد «الحرب» تخوض أنها كما(.  الخبلفة) الدٌنٌة السلطة مسؤلة علنا   وتطرح. بالسٌاسة ومعرفة

 صنٌعة وكانت ُتسّمى، كانت كما اإللحاد ضد العالمٌة المعركة إطار فً معها وثٌق تحالف فً كانت أنها رغم دٌنً، أساس وعلى

 كما. عقود منذ السعودٌة تعممها التً الوهابٌة الثقافة نتاج وهً السوفٌٌتً، اإلتحاد مواجهة فً معا   العربٌة والنظم المتحدة الوالٌات

ًّ  موقع من تنطلق  تناقض هو األساس تناقضها كون الطابفٌة الصراعات إثارة إلى تمٌل وبالتالً األخرى، للطوابف معادٍ  واضح طابف

 .دٌنً

 فتح على عملت السلطة وأن خصوصا   القادمة، المرحلة فً لذلك مرّشحة فإنها السوري، السٌاسً النسٌج فً بعد تدخل لم كانت وإذا

 الوالٌات تحارب وهً حتى خطابها، تفكٌك ٌفرض الذي األمر. لبنان فً الوضع أو العراق فً الحرب بحجة سواء معها الخطوط

 نتٌجة األمٌركً اإلمبرٌالً للتدمٌر اآلخر الوجه فهً وبالتالً وٌدّمرانه، المجتمع ٌفّككان الممارسة وتلك الخطاب هذا ألن المتحدة،

 ضد بالحرب معنٌٌن أفرادا   تحوي أنها مبلحظة مع. المتحدة الوالٌات مع الراهن «صراعها» رغم ، التدمٌري التفكٌكً مشروعها

 استقطابهم على العمل ٌجب ولهذا. المحتلّة األمٌركٌة الجٌوش قتال على المصممة األخرى التٌارات غٌاب نتٌجة إلٌها ٌنتمون أمٌركا،

 .اإلمبرٌالً المشروع هزٌمة أجل من تقاتل باتت التً القوى من جزء ألنهم

 تؤخذ والمسؤلة. أوهام وأساس تجاذب ومجال الراهن، السٌاسً الواقع فً فاعبل   عنصرا   باتت التً الكردٌة المسؤلة نتناول أن ٌبقى

 الجنسٌة من المجّردٌن مشكلة ونشوء عقود، طٌلة عنها التعبٌر كبت عن الناتجة التقّوالت نتٌجة أٌضا   لكن أوال ، وجودها نتٌجة أهمٌتها

 .العقود تلك طٌلة حلّ  دون تتفاقم أخذت التً

 وكونها واحد، شعب كونهم ،(وإٌران وتركٌا العراق فً) كردستان مناطق بكلّ  سورٌا فً األكراد وضع تربط المٌول بعض كانت إذا و

 بما المتوسط، البحر إلى العراق حدود من تركٌا جنوب تمتدّ  أخرى و) سورٌا من األرض هذه أن ٌعتبرون العرب فإن واحدة، أرض

 السرٌان بٌن العبلقة كانت وإذا. التارٌخ مرّ  على أرضهم ٌعتبرونها السرٌان أن كما العربً، الوطن من جزء هً( اإلسكندرون فٌها

: علٌه ٌطلق ما كلّ  و– لآلرامٌٌن كؤبناء العرب لٌبدو ٌربطهما، عمٌق رابط كون بحث إلى تحتاج والعرب( عموما   اآلرامٌون)

 إلى كما تدقٌق، إلى ٌحتاج األكراد وضع فإن ،(اآلرامٌة ومنها) األسبق الحضارات لكلّ  كورٌثة العربٌة الحضارة وتبدو ،-السامٌون

، بحث ًّ  .عبثٌة صراعات إلى ٌقود تناقض أساس تكون كٌبل عالٌة عقبلنٌة إلى َثمّ  ومن تارٌخ



 إٌران فً وكذلك, التارٌخٌة أرضهم حدود ضمن ٌقٌمون أنهم حٌث واضح، العراق فً األكراد وضع أن إلى هنا اإلشارة ٌمكن و

 معظمهم رحٌل إلى تركٌا فً اإلضطهادات قادت ولقد. عربٌة أرض تارٌخٌا   هً جدٌدة، أرض على ٌقٌمون سورٌا فً لكنهم. وتركٌا

 عن وبالتالً وضعهم، عن السإال ٌفرض الذي األمر ،(الوثابق فً بحث أيّ  فً ٌظهر أن ٌمكن ما هذا و) متؤخرة عقود فً إلٌها

 .حقوقهم

 تظهر مٌوال   فإن منها، المجّردٌن إلى الجنسٌة بإعادة وتطالب برامجها، فً الدٌمقراطٌة الحقوق تطرح الكردٌة األحزاب كانت إذا و

 فً والشكّ . «وشعب أرض» قضٌة هً سورٌا فً الكردٌة القضٌة لتصبح ،«التارٌخٌة» بكردستان علٌها ٌتواجدون التً المنطقة لربط

س ذلك أن  كردستان من جزءا   السورٌة الجزٌرة منطقة تكن لم حٌث المقابلة، المتعّصبة المٌول وٌعّزز لبلنفجار، قابلة ألزمة ٌإسِّ

 منذ سورٌا من أخرى مناطق فً كردٌة أقلٌات وجود رغم. حدٌثا   فٌها الكردي الوجود كان لهذا. األوقات من وقت أيّ  فً التارٌخٌة

 (.حلب ورٌف والجوالن دمشق فً) طوٌلة عقود

 فً األكراد حقوق بخبلف لهم، ٌجعل وهذا. العربٌة األرض حدود ضمن تسكن أقلٌة والشركس، واألرمن التركمان كما فهم، بالتالً و

 المواطنة، حق أي: أقلٌة حقوق لهم ٌجعل واحدة، كردٌة دولة فً والتوّحد االستقبلل فً حقهم فً تتمّثل التً وإٌران وتركٌا العراق

 التمثٌل حق على ٌحصلوا أن كذلك وٌمكن. بلغتهم والتكلّم وعاداتهم، ثقافتهم عن التعبٌر حق أي. واللغوٌة الثقافٌة الحقوق ومجمل

 .السورٌة الدولة إطار ضمن لكن التواجد، فً كثافة تشهد التً المناطق حدود ضمن السٌاسً

 كلّ  كما الدٌمقراطً، البرنامج صلب فً مطالب فهً وبالتالً. العامة الدٌمقراطٌة المطالب ضمن تندرج األكراد مطالب فإن بهذا و

 .األخرى األقلٌات

 

 

 

 :الدٌمقراطً التغٌٌر إمكانات

 األفق بفتح ٌسمح كان وإنْ  اآلن، الداخلً التغٌٌر بتحقٌق ٌسمح ال القابم القوى توازن أن على التؤكٌد ٌمكن سبق ما كلّ  ضوء على(6

 فإن وبالتالً. أخرى جهة من االجتماعً الحراك بدء ونتٌجة جهة، من وأزماتها السلطة ضعف نتٌجة جدٌدة، سٌاسٌة فاعلٌة لبدء

 لكنها اآلن، الوضع إلى ننظر حٌنما أي جزبٌا ، صحٌحة الداخل، من السلطة تغٌٌر «استحالة» بـ المعارضٌن من قطاعات استنتاجات

 تعتقد والتً عقدٌن، قبل بها ظهرت التً المفرطة قّوتها رإٌة من انطبلقا   القابمة، السلطة تؤبٌد من تنطلق ألنها األبعد المدى على خاطبة

 رإٌة من ٌمنعها ستارا   «انعزالها» بات حٌث الواقع، متحّوالت ترى أن عن تعجز هنا وهً. للتآكل قابلة غٌر وأٌضا   مستمّرة بؤنها

ل وعٌها طبٌعة أن فً والشكّ . السالفة الخمس السنوات فً وخصوصا   األقّل، على األخٌر العقد خبلل وتحّوالته الواقع ّّ  ٌسهم المتشّك

 بوعً تهتمّ  ال فهً وبالتالً االقتصاد، عن المكّثف التعبٌر أنه رغم السٌاسة،/ الشكل رإٌة من تنطلق ألنها النتٌجة، هذه إلى الوصول فً

 الذي األساس ترَ  ولم وواضح، مباشر هو الذي االستبداد رأت لهذا. لذلك ٌإهلها الذي النظري األساس تمتلك ال ألنها العمق، فً الواقع

 اإلفادة عبر «الطبقً التحّول» تحقٌق إلى ومٌلها السلطة إلى وصلت التً االجتماعٌة الفبات مصالح وأقصد منه، الهدف وال علٌه، ٌقوم

 رغم الفساد،: أُسمٌت التً العملٌة وهً, باالقتصاد تحّكمها وكذلك تقٌمها، التً والمشارٌع الدولة، بٌد أصبحت التً الضخمة الموارد من

د أن وٌجب ذلك، من أكبر أنها  ،«شخصٌا   مٌبل  » االستبداد ٌكن لم ولهذا. عقود أربعة مدى على منّظم نهب عملٌة بؤنها واضح بشكل تحدَّ

 مفاعٌله نرى أن وبالتالً عنها، بمعزل أو خارجها، نراه أن ٌمكن وال تلك، النهب لعملٌة الغطاء كان بل ،«السماء من هبة» كان وال

 .ذاك النهب مفاعٌل عن بمعزل

 ترى ال وأٌضا   االجتماعً، االقتصادي مستواه فً الواقع متحّوالت ترى ال بالتالً، المعارضة، جعل «الشكلً» الوعً هذا و

 وكذلك وضعٌفة، مهلهلة باتت التً ذاتها السلطة أزمة كذلك وال ككّل، االقتصاد أزمة وال الشعبٌة، الطبقات تعٌشها باتت التً المشكبلت



 الدولة لوراثة الخصخصة إلى(  الملٌارات راكم الذي ذاك أيّ )  األهمّ  قطاعها ومٌل وضعها وتحّوالت الحاكمة الفبات وضع ترى ال

 (.الدولة وساطة دون باالقتصاد المباشر التحّكم أي) قدٌمة/ جدٌدة بطرق باالقتصاد والتحّكم

 إلى النظر دون فقط، عملها وطرق وبآلٌاتها سلطة، هً بما السلطة مسؤلة فً أي ،«السٌاسً المستوى» فً نشاطها انحصر لهذا و

 أهدافها تبلورت ولقد. السٌاسٌة ومنعكساته االجتماعً االقتصادي الواقع إلى النظر دون وبالتالً االقتصادٌة، وآلٌاتها االجتماعً أساسها

دا   خطابا   أصبح الذي اآلن، إلى وأولوٌته أهمٌته رغم الدٌمقراطً الهدف حدود فً منحصرة ظلّت حٌث بالذات، المستوى هذا فً  موحَّ

 فً وتبلور الوحٌد، الهدف أصبح بؤنه نإّكد أن وٌمكن. بٌنها والمصالح الفكرٌة الرإى تباٌن افتراض رغم المعارضة قوى جمٌع بٌن

ٌّب. الطٌف كلّ  ٌجمع واحد خطاب  فً البحث ولٌصبح حّد، أضٌق إلى ٌتهّمش أو األخرى، المجتمع مشكبلت ٌبلمس الذي الخطاب لٌتغ

 الدٌمقراطً، الخطاب على ٌشّوش كونه منبوذا   وأحٌانا   منعدما ، العالمً، وموقعه الوطن مشكلة وفً واالجتماعٌة، االقتصادٌة المشكبلت

 السٌاسً المستوى بٌن شقاقا   أوجد الذي األمر. الطٌف ذلك شقّ  إلى وٌقود الدٌمقراطً، الطٌف «حلفاء» لدى الحساسٌات وٌوِجد

 المشكلة بحلّ  ٌلحق األخرى المشكبلت حلّ  أن أو فقط، سٌاسٌة مشكلة هً المشكلة وكؤن وأظهر االجتماعً، االقتصادي والمستوى

 األخرى، بالقضاٌا التفكٌر لنا ٌُتاح أن ٌمكن الدٌمقراطٌة تحقٌق عبر ٌُحلّ  وحٌنما الدٌمقراطً بالمشكل لنبدأ أو ،«موضوعٌا  » السٌاسٌة

 .واضحة مٌكانٌكٌة ذهنٌة آلٌة فً تتحّقق أن بعد ثانٌا   عن نبحث ثم أّوال ، هً الدٌمقراطٌة أن أو

 الرعابً الدولة دور إنهاء بعد خصوصا   التبلور فً اآلخذ االجتماعً والحراك القوى هذه بٌن الفاصل ٌكّرس الذي الوضع هو و

ٌُبقً. االقتصادي س لكنه. «شٌخوختها»و ،«انعزالها» على و  ٌفرض الذي االجتماعً، الوضع تؤّزم نتاج هً جدٌدة قوى لنشوء ٌإسِّ

 الرعابً االقتصادي الدولة دور وإنهاء الخصخصة نحو( القادمة أو الراهنة) السلطة سٌاسة أن فً والشكّ . سٌاسٌة مخارج عن البحث

 التوظٌف سٌاسة عن والتخلًّ أخرى، جهة من السابقٌن مبلّكها إلى الزراعً اإلصبلح بقانون المصادرة األرض إعادة ونحو جهة، من

 تضٌٌق عبر المجانً التعلٌم عن والتخلًّ. العمل عن العاطلٌن لعدد المضطرد التزاٌد ٌفرض والذي العمل، حقّ  مبدأ من انطبلقا  

 من قدر أيّ  ودون رادع، دون السوق آلٌات وإطبلق ثالثة، جهة من واالجتماعً الصّحً الضمان وعن الجامعات، فً القبول إمكانات

 ٌجعل وبالتالً البطالة، مشكلة من وٌزٌد الشعبٌة، الطبقات أزمة من ٌعّمق سوف ذلك كلّ  إن. رابعة جهة من الضروري الضبط

س التً هً المشكبلت هذه أن حٌث. الحاصل االجتماعً والحراك الشعبٌة االحتجاجات نتٌجة أكبر السٌاسً العمل إمكانات  القاعدة تإسِّ

 فً متماسك داخلً تكوٌن بناء فً أٌضا  ,  دٌمقراطٌة، سلطة وبناء السلطة تغٌٌر مع مترابطة وهً سٌاسً، حراك أليّ  االجتماعٌة

 على بل للتو، أشرت كما الدٌمقراطٌة ضرورة على لٌس هنا الخبلف فإن وبالتالً. خصوصا   األمٌركً اإلمبرٌالً الخطر مواجهة

 بناء تفرض أن ٌمكن حقٌقٌة قّوة إلى السٌاسً الحراك تحّول أساس هً التً الشعبٌة الطبقات بوضع ترتبط أخرى مشكبلت مع ترابطها

قق وأٌضا   دٌمقراطً، نظام  ال وبالتالً اآلن، األولوٌة لها وتكون برنامج فً مفصل الدٌمقراطٌة تكون وهنا. الطبقات تلك مصالح ٌحِّ

 .الدٌمقراطً بالطٌف ٌستحكم الذي الرهاب وهو أخرى، بؤهداف ربطها من الخوف رهاب ٌتؤّسس وال ،«وحٌدة» تكون

 االجتماعً الحراك مع للترابط اآلفاق وفتح السٌاسٌة، الحركة بناء إعادة عبر القوى ببلورة البدء هو اآلن األساس الهدف أن بمعنى

 وتحدٌد وتفعٌله االجتماعً الحراك تطوٌر أجل من والضغط. ممكن انفراج أيّ  ظلّ  فً أو القابم القمعً الوضع ظلّ  فً الناشا،

 ٌجعلها المانعة السلطة بقوى االجتماعً الحراك اصطدام فإن العكس على الدٌمقراطٌة، هدف ٌتراجع أن دون. له الضرورٌة المطالب

ًّ  بمستوى المطالبة االجتماعٌة الفبات كلّ  وعً تخترق  .العٌش لها ٌتٌح معٌش

 

 

 الداخلً والوضع الدولٌة الظروف ضوء على الممكنة التحوالت

 ٌتمّثل العالم على للسٌطرة األمٌركً اإلمبرٌالً المٌل أن الواضح من أنه حٌث ،«الخارجً الفعل» إلى النظر الضروري من لكن( 7

 أجندتها ضمن تعمل ولم األمٌركٌة، السٌاسات مع تتوافق لم القابمة السلطة أن ٌعنً ال وهذا. دمٌة سلطة لمصلحة السلطة تغٌٌر فً هنا

. أشرنا كما نهب وسٌلة باتت التً السلطة على للحفاظ مناوراتها ومن الحاكمة، الفبات مصلحة من انطلق ذلك كلّ  لكن كثٌرة، أحٌان فً

 الرأسمالٌة، عن «استقبللً» مٌل لكلّ  السوفٌٌتً الدعم من انطبلقا   ذلك، على ٌساعدان السوفٌٌتً اإلتحاد ووجود الباردة الحرب وكانت



 المناورة على السلطة هذه ساعد لكنه. الخارجٌة الحماٌة فً وساعد العسكرٌة، القّوة بناء وفً الداخلً، البناء فً ساعد الذي الدعم هذا

 فً ٌفٌد كان الوضع وهذا. المجتمع خدمة فً تصبّ  مما أكثر الحاكمة الفبة مصلحة فً تصبّ  كانت التً المكاسب وتحقٌق والضغط

 (.والتصنٌع القومٌة مسؤلة هنا وخصوصا  ) علٌها خطرا   الرأسمالٌة تعتبرها كانت كبٌرة شعارات تحت محدود، وتطّور نسبٌة استقبللٌة

ٌّر لكن. تنازالتها مقابل أمٌركٌة تنازالت على وتحصل لمصلحتها، العالمٌة التناقضات توّظف السلطة ٌجعل كان الوضع هذا  المتغ

 للسٌطرة ٌسعى بات الذي القّوة، فابق «األوحد القطب» نشوء فً تمّثل السوفٌٌتً، اإلتحاد وزوال الباردة الحرب انتهاء بعد األساس

ر لسٌاسات ومنّفذة وتابعة، هّشة النظم، من آخر نمط هو المطلوب أصبح وبالتالً. العالم على  اإلدارة تعمل حٌث. واشنطن فً ُتقرَّ

 ومطامح «القومً الشعور» وتدمٌر حدودها، بلغت مهما «االستقبللٌة المٌول» وتكسٌر الباردة، الحرب إرث تصفٌة على األمٌركٌة

 .أجندتهم على وباتت العراق، احتبلل قبل الجدد المحافظٌن رموز لها نّظر مسابل وهذه. الصناعة وبناء التطّور تحقٌق

ٌّف عبر ذاتها على تحافظ أن حاولت قد السلطة كانت إذا و  الرإٌة فإن تفرضه، الذي الدور ومع الجدٌدة، األمٌركٌة الرإٌة مع التك

 ٌقوم بات والذي رإٌتها، ٌحقِّق الذي ذاتها النظم شكل من بل أجندتها، وقبولهم سٌاساتها مع النظم توافق من لٌس تنطلق باتت األمٌركٌة

 تؤسٌس خبلل من فٌدرالً إطار فً الحكم حقّ  لها ٌكون دٌنٌة طابفٌة فسٌفساء إطار فً ،«المعتدلة اإلسبلمٌة األغلبٌة» حكم أساس على

 .برلمانً نظام

 أرّجح وأنا) النظام تغٌٌر سٌجري أم النظام سٌاسات تغٌٌر سٌجري وهل وفقها، التغٌٌر سٌجري التً الطرٌقة عن النظر بغضّ  و

 جدٌدا   وضعا   فإن ،(ذاتها المافٌات مصالح مع ٌتوافق بما داخله من التغٌٌر هنا وأرجح) داخله من أم النظام خارج من تم وهل ،(الثانٌة

 ٌمكن باألساس، ذلك مع ٌتوافق بما للسلطة الطبقٌة المتحوالت ونتٌجة ،( عموما   والعالمً)  خصوصا   األمٌركً الضغط بقّوة سٌتشّكل،

 األمٌركٌة الدولة باتت حٌث. «الموّسع األوسط الشرق» بناء إلعادة األمٌركً المٌل سٌاق وفً القابم، الواقع من انطبلقا   آفاقه تلّمس

 الدولة أن إلى نشٌر وهنا. شركاتها مصالح ٌخدم عالم إلى وتحتاج ،«التفّوق مطلقة» أصبحت دامت ما ذلك على المقدرة تمتلك

 فً أساسٌة والدٌمقراطٌة الحّرٌة مفاهٌم كانت وإذا. ترتبً ما وفق ذاتها النظم تغٌٌر أو النظم سٌاسات تغٌٌر على قادرة باتت األمٌركٌة

 نظم تشكٌل هً الخطاب لهذا العملٌة الترجمة فإن العملٌة، الممارسة فً ضرورٌة لٌست كانت وإنْ  الراهن، األمٌركً الخطاب

 وحّرٌة( رقٌب دون لٌس ولكن) الصحافة حّرٌة فً وتتمّثل. المواطنة مبدأ على ولٌس واإلثنٌة الطابفٌة على ترتكز شكبل ، «دٌمقراطٌة»

 على تنبنً التً الفٌدرالٌة وأخٌرا   الطابفٌة، األغلبٌة حكم أساس على تقوم التً السلطة وتداول ،(ما ضبط دون لٌس ولكن) األحزاب

. الدٌمقراطً الطابع عنها ٌلغً وبالتالً ،«طوابف دٌمقراطٌة» إلى ٌحّولها مما(. مصٌرها تقرٌر فً الطوابف وحقّ ) الطابفً التقسٌم

ًّ  حراك على مبقٌا   ًّ  الغالب، فً موافق سٌاس  .باإلرهاب ٌوصم أو معارض، وهامش

 اإلمبرٌالٌة السٌاسات مع أو األمٌركٌة، السٌاسات مع «الجدٌد النظام» توافق من سٌنطلق األمٌركٌة الدولة تفرضه تحّول أيَّ  كان إذا و

 الصهٌونٌة بالدولة االعتراف من سٌنطلق وأٌضا  . أكثر لٌس كومبرادور سلطة دمٌة، سلطة إلى والتحّول أجندتها، وفق والعمل عموما ،

 لبنان فً «اإلرهاب» ضد األمٌركٌة السٌاسة ودعم. الصهٌونٌة الدولة تفرضه بحلّ  القبول أو الجوالن، بكلّ  المطالبة عن والتخلًّ

. األمٌركٌة «الدمقرطة» مع وكذلك ،«الراهنة العالمٌة األجواء» مع ٌتوافق أن ٌجب الجدٌدة السلطة تكوٌن فإن. والعراق وفلسطٌن

 الخطوة هذه تؤتً وهنا)  الرعابً االستثماري التدّخلً الدولة دور وإنهاء كامل، بشكل السوق اقتصاد تعمٌم ٌفرض الذي األمر

 وتحقٌق ،( 3119- السنة هذه خبلل واقعٌا   جرى كما الصدمة اقتصاد من تنطلق أسرع بوتٌرة ربما ولكن اآلن، ٌجري لما كاستمرار

ًّ  نظام تشكٌل ٌفرض كما. العالمً االقتصاد على الكامل االنفتاح ًّ  برلمان ًّ  فٌدرال ، لٌبرال ًّ  .لسورٌا العربً الطابع وتجاوز طوابف

 واألوهام الدٌمقراطً المٌل فً ٌتمّثل: األّول المتحّول ،«موضوعٌة» متحّوالت ثبلث تحقُّق سنلمس التغٌٌر ذاك نجاح ضوء على و

. الدٌمقراطٌة هً الماضٌة الخمس السنوات خبلل المعارضة بنشاط استؤثرت التً «الوحٌدة النقطة» وأن خصوصا   علٌه، سُتبنى التً

ًّ  شكل تحقُّق فإن وبالتالً ٌّف معه، التبلصق وبالتالً تحقَّق، ما بتضخٌم تتعلّق: األولى مسؤلتٌن، إلى ٌقود سوف ما دٌمقراط  وفق والتك

 َثمّ  ومن حقٌقٌة، دٌمقراطٌة «فرض»و لتطوٌره ضمنه من العمل وٌجب «علٌه الحفاظ ٌجب مهما   منجزا  » العتباره والمٌل أسسه،

 مع المتوافق السٌاسً االقتصادي بالواقع تتعلّق التً الجدٌد، للتحّول األخرى الزواٌا عن النظر بغضّ . إطاره فً فؤكثر أكثر االنغبلق

 نعمل أن وٌجب) سوف الذي األّولً الشكل هو «الدٌمقراطً» الشكل هذا أن وهم فً الغرق َثمّ  ومن. األمٌركٌة اإلمبرٌالٌة السٌاسات



 لٌس وحٌث ممكنة، باتت التً «المثال دٌمقراطٌة» إلى نصل لكً الممكنة، وبالحدود السلمٌة وبالوسابل بالتدرٌج لكن ٌتطّور،( أن على

 .«الدٌمقراطٌة العملٌة» فً المشاركة دون ذلك تحقٌق الممكن من

 وضرورة التحقُّق بٌن الحدود تضٌع وهنا الدٌمقراطٌة، تحقُّق عن الحدٌث رغم المهٌمن هو «الدٌمقراطً الخطاب» ٌُبقً الذي األمر

 واالقتصادٌة االجتماعٌة المشكبلت نطرح أن ٌجب الدٌمقراطٌة تحقٌق بعد أنه تقول التً الراهنة اإلشارات كلّ  تضٌع وكذلك. التحقُّق

 وضرورة التحقُّق بٌن أي ذاتها، الدٌمقراطٌة حول قابما   التوّتر ُتبقً سوف المتشّكلة الدٌمقراطٌة إشكالٌة ألن عموما ، والمجتمعٌة

 فً ٌسهم الذي األمر القوى، هذه اهتمام أو «وعً» خارج ستبقى كبٌرة، اجتماعٌة اقتصادٌة مشكبلت بنشوء تتعلّق: والثانٌة. التحقُّق

 مما ذلك، من انطبلقا   سٌاساتها تبنً وسوف ،«السٌاسً المستوى» فً «معلّقة» تبقى سوف وبالتالً. وهامشٌتها تهمٌشها، استمرار

 .هامشها على أو الجدٌدة بالسلطة ملحقة ٌبقٌها

زة الدٌمقراطٌة، حول األوهام ستتصاعد إذن،  الحراك مع العبلقة فً أعمق شرخا   سٌخلق الذي األمر. «الممارسة» بـ المّرة هذه معزَّ

 .«السٌاسٌة اللعبة» إطار فً وتابهة التؤثٌر، ومحدودة القّوة محدودة تبقى سوف وبالتالً. المجتمعً

 ،(حال كلّ  على إٌجابٌة مسابل وهذه) ما انفراج وتحقٌق المجتمع ٌعٌشه الذي والضبط «االنسداد» نهاٌة بؤن ٌتعلّق: الثانً المتحّول

دها أن ٌمكن جدٌدة، سٌاسٌة تبلورات إلى ٌقود سوف وبالتالً المجتمع، «مكنونات» ٌُطلق سوف  القابم الواقع تحلٌل ضوء على نحدِّ

ًّ  فضاء على تستحوذ لكً واألصولٌة التقلٌدٌة القوى تعود سوف حٌث الذكر، سابق  فالقوى. المتشّكل السٌاسً المشهد فً أساس

 العقود طٌلة نهبت التً الجدٌدة البرجوازٌة وكذلك الماضٌة، العقود خبلل تبلشت التً العشابر، وشٌوخ والوجاهات التقلٌدٌة البرجوازٌة

 المسلمٌن اإلخوان جماعة: األصولٌة الحركة ستعود وأٌضا  . السٌاسً النشاط وتتصّدر السٌاسً المشهد على تطفو سوف السابقة،

ٌّن جوّ  من مستفٌدة ،( القاعدة)  الوهابٌة والحركة  ذاته، «الدٌنً الوعً» نتٌجة تجاوبا   ذلك ٌبلقً وسوف. علٌه والعبة الشعبً، التد

 تمّثل التً السٌاسٌة القوى غابت حال فً التجاوب ٌتزاٌد وسوف. الطوٌل غٌابها بسبب الجماعة تطرح ما حول األوهام نتٌجة وكذلك

 طٌلة تشّكل الذي الوضع على ُتبنى سوف االنفراج من األولى المرحلة أن إلى هنا وأشٌر. وعلمانٌة دٌمقراطٌة مختلفة، نظر وجهات

 أن إلى نشٌر أن ٌجب وهنا. الماضً من باتت ولممارسات لقوى رفض وعلى أوهام، على ٌُبنى سوف وبالتالً السالفة، األربعة العقود

ع ّ   تتخذ طابفٌة توّضعات إلى ٌإدي سوف «السّنٌة» األصولٌة توضُّ  وربما الراهنة، التوضعات ٌطور سوف أو كذلك، سٌاسٌة أشكاال 

 ٌإسِّس سوف القاعدة، تنظٌم ٌلعبه الذي خصوصا   وأمٌركا للغرب، «المعادي» الدور أن كما. خطرة واحتكاكات حساسٌات إلى ٌفضً

 الشعب لدى لوعً ٌإّسس العراق وضع كان وإذا. العراق فً مشكلة بات كما سورٌة مشكلة منه ٌجعل معه، وتعاطف له، لقبول

 .وعلمانٌة دٌمقراطٌة قوى فِعل عبر إال إٌجابٌة قٌمة إلى ٌتحّول لن ذلك فإن الطابفً، الصراع ٌوجدها التً باألخطار السوري

ٌّف أن حٌث اجتماعً، اقتصادي متحّول هو: الثالث المتحّول  المشروع فً االنخراط نتٌجة هو والذي العولمة، سٌاسات مع التام التك

 ٌعنً الذي ،(اإلشارة جرت كما تطبٌقه فً وبدء بتطبٌقه، للبدء الدعوة ُبِدبت الذي) «الصدمة اقتصاد» إّتباع إلى ٌقود سوف األمٌركً،

 االنفتاح وكذلك. اإلقطاعٌٌن لمبلّكها األرض إعادة وأٌضا   السابقٌن، ألصحابها المإممة الشركات وإعادة الخصخصة لتسرٌع المٌل

 انهٌارات حدوث إلى ٌقود سوف الذي األمر والتعلٌمٌة، واالجتماعٌة االقتصادٌة أدوارها عن الدولة وتخلًّ العالمً، السوق على السرٌع

 كبٌر جزء سٌسّرح الذٌن والعمال. لهم الدولة ودعم أراضٌهم ٌفقدون سوف الذٌن الفبلّحٌن بٌن الرٌف فً خصوصا   كبٌرة، اجتماعٌة

 سٌقود كما(. المهنٌٌن بعض وأٌضا   كبٌر، بشكل أجورهم ترتفع سوف الذٌن التقنٌٌن بعض سوى)  بقً من أجور وتنخفض منهم،

 اللٌرة قٌمة انخفاض مقابل فً لكن اسمٌا ، األجور ارتفاع رغم) موازٍ  بشكل األجور ارتفاع دون األسعار فً هابل ارتفاع إلى االنفتاح

 .3119 عام خبلل شهدناه ما وهذا ،(متوّقع هو كما

س االجتماعً، الحراك وتٌرة من ٌزٌد سوف الوضع هذا و  للمطالب وسٌصبح والمدٌنة، الرٌف فً جّدٌة، اجتماعٌة لتوّترات وٌإسِّ

( دٌمقراطً بشكل حكمت وإنْ ) الجدٌدة الحاكمة الفبات بٌن التناقض ٌتوّسع سوف وأٌضا  . السٌاسً الصراع فً كبٌرة أهمٌة المعاشٌة

 األمٌركٌة اإلمبرٌالٌة السٌاسات مع الحاكمة الفبات تلك سٌاسات توافق زاوٌة من سٌاسٌا   طابعا   الصراع وسٌتخذ الشعبٌة، والطبقات

 وتتغذى المناطق، بعض فً متوّضعة باتت التً بالتحدٌد، «القاعدة» لجماعات مرتعا   سٌشّكل الذي الوضع وهو. عموما   واإلمبرٌالٌة

 ،(هنا الطابفٌة الصراعات ٌغذي أن ٌمكن والذي الدور، هذا حول الشكوك رغم) العراق فً األمٌركً االحتبلل مقاومة فً دورها من



 خصوصا ، والمالً الدعم، رغم. فلسطٌن فً الصهٌونً االحتبلل ضد صراعها أو العربٌة، الجزٌرة فً المالكة العابلة ضد صراعها أو

 .خصوصا   السعودٌة السلطة من ٌؤتٌها الذي

 نظام بآلٌات الدٌمقراطٌة السٌاسٌة القوى من كبٌرا ، ٌكون ربما جزء، التحاق ٌشهد أن ٌمكن بؤنه القادم الوضع توصٌف ٌمكن إذن،

 السٌاسٌة التعددٌة إطار خارج أي) الجوهر فً دٌمقراطٌته ال وإلى النظام هذا إلشكالٌة انتباه دون ،«دٌمقراطً» أساس على ٌتشّكل

 واألصولٌة التقلٌدٌة القوى تشكٌل وإعادة. السلطة هذه حضن فً تشكلت التً المافٌات مع طبقٌا   وترابطها ،(واالنتخابات واإلعبلمٌة

 وانقسامات السطح، على تطفو طابفٌة وحساسٌات. السٌاسً المشهد فً أساسٌة قّوة إلى ،«الدٌمقراطٌة» االنتخابات خبلل من وتحّولها،

 الوقت وفً. دموٌة احتكاكات نشوء احتمال وبالتالً الفٌدرالٌة، لتطبٌق السعً وأقصد الولٌدة، الدٌمقراطٌة تقّدمه ما أساس على تقوم

 القادم، المحتمل الوضع هو هذا. طابفٌة سٌاقات فً ٌوّجه أن ٌمكن قوّي، اجتماعً وحراك واسعة، وبطالة كبٌر إفقار حصول ذاته

 األصولٌة سوى فعلٌة سٌاسٌة قوى دون الواقع ٌترك عقود طٌلة السلطة مارسته الذي التدمٌر أن حٌث القابم، للواقع فهم على والمبنً

 .ٌُفقر ومجتمعا   التشّقق، من ٌعانً وطنا   وٌترك. الماضً فً تعٌش وأحزاب والتجار والوجاهات

 

 

 

 :الثانً القسم

 العمل؟ ما

 الثورٌٌن االشتراكٌٌن الدٌمقراطٌٌن مهمات حول

 

 القدٌمة الحركة ونهاٌة الشٌوعٌة أزمة

 البنٌوٌة مشكبلتها نلحظ أن ٌجب لكن ذلك، فً الشكّ  دورا   العامل هذا لعب لقد فقط، العاري القمع عن لٌس السٌاسٌة الحركة أزمة نتجت

 قاعدة إلى العرٌضة الكتلة وتحّول الطبقً الصراع انحسار بعد خصوصا   بعدها، تفاقمت والتً البعث، بها قام التً التحّوالت سبقت التً

ٌّف تستطع لم مختلف وضع فً الحركة تلك جعل الذي األمر الجدٌدة، للسلطة  لم أنها كما. تجاوزها قد ذاته الوضع كان وربما معه، التك

 ودون حقٌقٌة رإٌة دون أبقاها الذي األمر السالفة، العقود طٌلة وعٌها تطّور ولم بعمق، وتصّوراتها بنٌتها فً النظر إعادة إلى تسعَ 

 المستوى فً وحصرها الفعل، ردود من انطبلقا   بالتعامل وسمها مما السلطة، لفعل استجابة حركتها فؤصبحت. الواقع وعً على مقدرة

 .السٌاسً

 لوضع، تكمٌبل   القمعٌة وآلتها السلطة سطوة لتؤتً. السٌاسً للفعل مإاتٌة غٌر وبٌبة مفارقا ، ظرفا   توجد االجتماعٌة التحّوالت كانت و

 لدى المرحلة هذه فً والرفض التمّرد استجابة باتت ولهذا. المجتمع فً السٌاسة تدمٌر وكذلك السٌاسٌة الحركة تدمٌر إلى قادت لكنها

 هذا أن حٌث جدٌدة، إشكالٌة أوجد ما وهذا. الدٌنً الوعً أي االجتماعٌة، الفبات لدى «العادي الوعً» بـ ترتبط القطاعات بعض

س ال الوعً س فهو ذلك من العكس على. ٌتجاوزه بدٌبل   ٌطرح وال للواقع، واضحة لرإٌة ٌإسِّ  التً الماضً تناقضات الستنهاض ٌإسِّ

 .األخطار مواجهة على كما التغٌٌر، عملٌة وعلى التطّور، صٌرورة على عبء هً

(  السوروي)  اإلنكفابً والمٌل وثلومه، الماضً شقوق فً المغروسة والدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة،: خٌار هو ٌنتصر الذي الخٌار كان إذا و

ٌّف الوطنٌة، المسؤلة عن المتنازل  ٌمّثل خٌار بلورته، على ٌُعمل وأن ٌُطرح، أن ٌجب آخر خٌارا   فإن. اإلمبرٌالٌة العولمة مع والمتك

 صٌاغة إعادة إلى ٌدفع الذي األمر والمدٌنة، الرٌف فً المهّمشة الفبات وكلّ  الفقراء حٌنوالفبلّ  العمال خصوصا   الشعبٌة، الطبقات



 والفبلحٌن العمال إلى مستندة اشتراكٌة ماركسٌة قوة به تقوم أن ٌجب ما وهذا. هإالء كلّ  عن المعّبرٌن والتكتٌك، والتصّورات الوعً

 .معا   والقدٌمة الجدٌدة الرأسمالٌة ضد الطبقً صراعهم ومطورة الفقراء،

 أجل من السابقة، العقود خبلل نشطت التً الماركسٌة القوى وكل الشٌوعٌة للحركة األساسٌة المشكبلت تحدٌد ٌفرض األمر هذا لكن

. الجدلً المادي المنهج إلى تستند منفتحة ماركسٌة منهجٌة من وانطبلقا   بالواقع، جدٌد وعً إلى باالستناد تتجاوزها، تصّورات بلورة

 طال كما الشٌوعٌة الحركة ذلك طال ولقد. تكوٌنها فً وتحّكمت اخترقتها جوهرٌة مشكبلت ست مبلمسة ٌمكن اإلطار هذا وفً

 البنٌة، كلٌة تطال جذرٌة هً مما أكثر سٌاسٌة االختبلفات بدت حٌث ذلك، فً تفلح أن دون تجاوزها حاولت التً الماركسٌة الحركات

 موقع فً الماركسٌة والحركات الشٌوعٌة الحركة تضع كانت االختبلفات هذه أن رغم الماركسٌة، وتمّثل الوعً تطال باألساس أو

 :التالً فً تلخٌصها تفرض الضرورة أن إال مطّول، بحث إلى تحتاج المشكبلت هذه أن ورغم. التناقض وأحٌانا   التعارض

 تتضّمن أصبحت أنها بمعنى. لئلضافة قابلة وغٌر للخطؤ، قابلة غٌر مكتملة نصوص أنها من واالنطبلق بالماركسٌة، المحدود الوعً( 2

 من فٌه والبحث الواقع لوعً المٌل ٌتبلور لم لهذا. مسبقا   المحّدد الواقع أو الواقع، بدٌل النصوص هذه جعل الذي األمر ،«العلم كلّ »

 الجدل تسمى التً منهجٌتها هً التً الماركسٌة فً األهمّ  المسؤلة غابت وبهذا. والزمان المكان فً المحّددة قوانٌنه إلى الوصول أجل

 .تحوٌله رإى وتحدٌد متحّوالته وفهم الواقع وعً أساس هً والتً المادي،

 وهذه. السٌاسٌة وتصّوراتها بمبادبها االلتزام فجرى الغالب، فً السوفٌٌتٌة الماركسٌة عبر الماركسٌة على التعّرف جرى لقد و

 فكرٌة بنٌة خبلل من العماء إلى قاد الذي األمر ،«مقّدسة نصوص» إلى التفكٌر فً طرٌقة من الماركسٌة حّولت التً هً الماركسٌة

د  كلّ  جعل وبالتالً عنها، تعّبر أنها تطرح التً الطبقة مشروع عن بعٌدة لها، واقعً أساس ال لحركة تإسس وبالتالً مسبقا ، الواقع تحدِّ

 .أوهام خلف ضابعا   السٌاسً العمل

 تفكر ظلت ولهذا. به ٌتغطى الذي الحداثً الطابع رغم" تقلٌدٌا  " الوعً فظل تتحقق، لم الوعً فً الضرورٌة النقلة بؤن القول ٌمكن هنا

 وتكرار والحفظ، النقل إلى ركنت لهذا. معه ٌقطع أن عن التقلٌدي الموروث تشّرب أحادي عقل عن عبرت قدٌمة منهجٌة منظور من

 أجل من منها واإلفادة الماركسٌة كنه وعً فً الفشل إلى ٌشٌر ذلك كلّ  وكان. منهجٌتها وتمثل كنهها، وعً دون واألفكار، النصوص

 إلى الشكل تجاوز تستطٌع ال التً الطرٌقة هذه المسٌطرة، هً القروسطٌة التفكٌر طرٌقة ظلّت حٌث. ببلدنا فً القابم الواقع وعً

 إلى تنظر واستمرت ماركسٌة، بمفردات التقلٌدٌة مفرداتها أبدلت لهذا. متحّول الواقع أن فهم ٌمكنها وال الكّل، إلى والجزء المضمون،

 هو ما الغالب فً هً واحدة، حلقة سوى مسك تستطٌع ال جعلها الذي األمر. أو إما،: وكذلك ضد، أو مع: منطلق من واألشٌاء العالم

 .مباشرة علٌها ٌإثر وما مكشوف،

 

 الذي السٌاسً والنشاط والتحّركات بالحدث المتعلّق «السٌاسً السطح» تبلمس أي سٌاسوٌة، كانت فقد الواقع وعً فقدت وحٌث( 3

 على الفكر فهمت لهذا. مسبباتها عن تبحث أن ودون أساساتها فً تغوص أن دون أحداث، من عنه ٌنتج وما األحزاب أو الدول به تقوم

 التصرٌح أو بالحدث معنٌة وباتت. السٌاسً العمل حاجة عن «الزابدة المعرفة» أنه على الوعً وفهمت المجّردات، فً البحث أنه

 .الشتم أو التؤٌٌد ضد، أو مع غالبا   ٌكون والذي مباشر، موقف تحدٌد أجل من السٌاسً، التحّرك أو الصحفً

 مسبباته مبلمسة دون( السطح على ٌظهر ما أو) ٌحدث ما ٌرى الذي وبالتالً ما، بفعل المتؤثر االنفعالً الدور إلى تشٌر ممارسة هذه و

 فٌها التؤثٌر على المقدرة لها ٌكون أن دون األحداث خلف تلهث باتت وبالتالً فعل، ردّ  إلى «فعلها» ٌتحّول ألن أّسس مما. جذوره وفهم

 ٌعنً التناقض كان وهنا. ضد أو مع: فً تتحدد األمور كانت لهذا األرسطً،" الهوٌة مفهوم" وفق ٌتؤسس منطقها كان لقد. فعلها أو

 هو البرجوازٌة مع الصراع لٌصبح. فقط المعكوس هً المتبعة السٌاسة ٌجعل الذي األمر سٌاسة، أو سلطة أو طبقة ما، شًء رفض

 ورفض. فقط ولسٌاساتها السٌاسٌة، آللٌاتها نقد هو السلطة مع والصراع". دكتاتورٌتها" فرض فً والتشدد البرولٌتارٌا، فً تمجٌد

 أجل من" سٌاسٌا   نضاال  " أوجد الذي األمر وهو. لهم السٌاسً المشروع ولٌس للعمال، المطلبٌة القضاٌا طرح ٌعنً الرأسمالً االستغبلل

 أن ٌعنً بما. أخرى جهة من فقط مطلبً ونضال جهة، من هذا السلطة، تمارسها" خارجٌة" لسٌاسات ورفض الدٌمقراطٌة، أو الحرٌات



 تحقٌق أجل من نضال عنت بل بدٌل، نمط لتحقٌق السلطة إلى الوصول سعٌهم فً للعمال الطبقً المشروع تعنً تكن لم هنا السٌاسة

 .عالمٌة أو إقلٌمٌة بسٌاسات تتعلق التً تلك أخرى، جهة من" وطنٌة"و" دٌمقراطٌة" ومطالب جهة، من معٌشٌة مطالب

 العفوٌة للممارسة تنحكم جعلها الذي األمر ذلك، فً جوهرٌا   سببا   التفكٌر فً طرٌقة هً بما بالماركسٌة الوعً غٌاب كان وهنا

 .األفق محدود مطلبً برنامج وعلى األفعال، ردود على القابمة العشوابٌة

د ،«المركزٌة الحلقة» هو بات الذي فقط ذاته الحدث من االنطبلق أي التكتٌكٌة، النظرة علٌها غلبت فقد وبالتالً( 4  أي) اعتباطا   والمحدَّ

 كان مما السلطة، فً المتمّثل السٌاسً هو الذي الحدث، بوطؤة المباشر الشعور نتٌجة كان ما غالبا   والذي ،(للواقع شاملة دراسة دون

 .الوطنً التحّرر عن البحث ٌفرض كان الذي األمر االحتبلل أو ،«المركزٌة الحلقة» هً الدٌمقراطٌة ٌجعل

 فً التكتٌك ٌحّدد كان الذي األمر ،(السلطة أي) المباشر هو واحد مستوى إلى الواقع ٌقّزم كان السٌاسوي المنطق أن فً الشك و

 ما هو محّددا   تكتٌكا   تفرض «الراهنة اللحظة» أن ٌعنى الماركسٌة فً «المركزٌة الحلقة» مفهوم كان وإذا. ضدها أو معها الوقوف

 هنا من. ٌطرحها التً للمهمات وبالتالً مشكبلته، لكل وتحدٌد الواقع فً شامل بحث عبر إال ٌكون ال ذلك فإن المركزٌة، الحلقة ٌشّكل

 أو متوسط لمدى ثابتة لٌست أنها أي متحّولة، ضرورة وهً الواقعً، الصراع ٌفرضها ضرورة مهمة على لحظة فً التركٌز ٌكون

 ضوء على متحّولة، المركزٌة الحلقة فإن متحّول الواقع وألن. المنظور بالمدى ولٌس ،(«اآلن» بـ)  «اللحظة» بـ تتعلّق بل طوٌل،

 .كذلك والفكرٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة وبالتالً الوطنٌة،: المستوٌات فً الواقع ٌطرحها التً العامة المهمات

 باتت لهذا. إستراتٌجٌة مهمة إلى الراهنة اللحظة مهمة وحّول فقط، «السٌاسً السطح» معالجة فرض والشامل العمٌق الوعً غٌاب إن

 ٌجعل كان قروسطٌا   الزال كونه للوعً الشكلً الطابع إن. بٌرنشتاٌن ٌقول كان كما" شًء فبل النهابً الهدف أما شًء كل هً الحركة"

 واضح تحدٌد وبالتالً بالواقع، عمٌق ووعً إستراتٌجٌة رإٌة دون لكن التكتٌك، تحدٌد أساس وفً السٌاسة، أساس فً( الٌومً) الحدثً

. الضروري التكتٌك تفرض ثم ومن لحظة، كل فً الضرورٌة المسؤلة على تإشر أن تستطٌع وحدها هً والتً الضرورٌة، للخطوات

 .قوتها من ٌطور تراكم وببل عشوابٌة، حركتها ٌجعل كان ما وهو

 هذه تنحكم التً بالوقابع ارتباط دون األحداث لمتحوالت وٌخضع هنا، مركزا   تكتٌكها ٌجعل" السٌاسً السطح" بـ تعلقها كان لقد

 فً" االستعمار مقاومة" فً منحصرا   التكتٌك ظل لهذا. للتفكٌر العام السٌاق عن منفصلة أو غاببة، كانت الوقابع تلك ألن لها، األحداث

 نضال تطوٌر وبكٌفٌة الطبقً، بواقعها معرفة دون النظم مواجهة أو. والدور والمقاومة التكوٌن لطبٌعة فهم دون المحتلة، البلدان

 .للتو أشرنا كما المطلبٌة والقضاٌا السٌاسً، المستوى على وبتركٌز التغٌٌر، أجل من الطبقات

ر جعلها الواقع وعً وغٌاب( 5  بخصوص كما ،(سلبٌا   كان الذي و) القومٌة المسؤلة بخصوص السوفٌٌتٌة الماركسٌة عممته ما تكرِّ

 الدٌمقراطً التطّور طرحت فقد االشتراكٌة تحقٌق تطرح لم كانت وإذا. الدٌمقراطٌة بالمهمات ٌتعلّق فٌما وأٌضا   الصهٌونً، المشروع

 استلمت وحٌن(. 2:75 -2:48 سنوات) شًء فعل عن عاجزة البرجوازٌة كانت وضع فً كخٌار،( برجوازٌة بقٌادة أي) البرجوازي

ًّ  وبضغط ،(االشتراكٌة تحّقق أنها شعار تحت) الدٌمقراطٌة المهمات تحقٌق على وعملت القومٌة األحزاب  معها التحالف قبلت سوفٌٌت

 وضع فً البرولٌتارٌا ودكتاتورٌة االشتراكٌة تحقٌق طرحت أو(. رٌفٌة فقٌرة فبات أوهام من أكثر تكن لم التً) «االشتراكٌة» لتحقٌق

 والفكر التعلٌم وتحدٌث والتصنٌع الزراعً اإلصبلح) دٌمقراطٌة مهمات تحقٌق إلى ٌحتاج وكان الوسطى القرون تجاوز قد ٌكن لم

 الصورة» ألن هنا، كارثٌا   السوفٌٌتٌة الماركسٌة عممتها التً الرإٌة من االنطبلق كان لقد(. والعلمنة والدٌمقراطٌة الدولة ومإسسات

 الواقع مبلحظة دون البلدان هذه فً هو كما الطبقً الصراع رسم الذي األمر الرأسمالٌة، البلدان بوضع تتعلّق كانت نقلتها التً «الذهنٌة

ًّ  بؤنه ٌتسم الزال كان والذي تعٌشه الذي المختلف  نتٌجة الصراع جوهر كانت التً الفبلحٌن مسؤلة تهمٌش إلى أدى مما متخلّف، زراع

 .اإلنتاج حٌث ومن السكان عدد حٌث من األساسٌة البنٌة هً كانت الزراعٌة البنٌة أن

 الماركسٌة نقلتها التً المفاهٌم من انطبلقا   «السٌاسً برنامجها» وصاغت. مشكبلته ووعً العربً، الواقع وعً تستطع لم لهذا

 إلى االنتقال ألن الرأسمالٌة تطّور تدعم أن ٌجب وكان. برجوازٌة نزعة ألنها القومٌة المسؤلة تهّمش أن ٌجب فكان. السوفٌٌتٌة

 وبهذا والبرولٌتارٌا، البرجوازٌة بٌن هو الصراع ألن العمال على ترّكز أن ٌجب وكان. أّوال   الرأسمالٌة انتصار ٌفرض االشتراكٌة



 وألن واقع، أمر ألنها الصهٌونٌة بالدولة القبول ٌجب وكان. البرجوازٌة صنع من ألنها الدٌمقراطٌة رفض ٌجب وكان. الفبلحٌن أهملت

 .الثانٌة العالمٌة الحرب بعد الرأسمالٌة الدول مع العالم بتقاسم قبل كما بوجودها قبل العالمً صراعه إطار فً السوفٌٌتً اإلتحاد

 وتمٌل تإٌدها حٌنما السلطة مع العبلقة فً سواء الواقع، بتغٌٌر التفكٌر دون الواقع باألمر القبول من تنطلق ٌجعلها ذلك كلّ  وكان( 6

ٌّف  مسؤلة تطرح ال تجعلها كانت الرفض أو التؤٌٌد من تنطلق التً رإٌتها إن. فٌها لقّوة تخضع حٌنما المعارضة فً وهً أو معها، للتك

 ولم التغٌٌر، مسؤلة الغالب فً تطرح لم أنها خصوصا   قّوة، إلى تتحّول لكً تمارسها فاعلٌة عن للبحث تسعى وال بالذات، هً دورها

 .قٌادٌا   دورا   تلعب ألن تطمح وبالتالً التغٌٌر، تحقٌق هو األساس دورها أن تعتبر

 تفّكر ظلّت حٌث. التطّور مسار فً ضرورة ٌشّكل الذي الدور وهو تلعبه، أن ٌجب الذي الدور ترى أن من منعها الواقع تحلٌل غٌاب إن

. برامجها من انطبلقا   وتنشط القوى، تلك لمتطلبات تخضع كانت وبالتالً أخرى، قوى خلف «الظلّ  فً» دورها تلعب أنها منطلق من

 أن من تنطلق جعلها الذي األمر ،«مرعبة» ألنها مكبوتة المسؤلة هذه وظلّت السلطة، إلى الوصول مهمة نفسها على تطرح لم ولهذا

 .أخرى لقوى هً السلطة

 فً تتمّثل مهمتهم وأن التغٌٌر، عملٌة قٌادة فً رٌادي دون للماركسٌٌن بؤن االقتناع وعلى واإلرادة، الفاعلٌة على ٌنصبّ  هنا البحث

 والقادر والطامح، والمواجه المبادر الدور هذا. تمّثله سلطة لفرض تإهله القّوة من مرحلة إلى إٌصاله أجل من المجتمعً الحراك تفعٌل

 كان ما هو الدور هذا الشعبٌة، الطبقات لمصلحة الواقعً القوى مٌزان تغٌٌر اتجاه فً ٌتطّور ٌجعله وأن الطبقات، صراع ٌفّعل أن على

 .الماركسٌة القوى ٌنقص

 وعلى البطركٌة، العبلقات على القابم «التقلٌدي التكوٌن» إلى تمٌل ظلّت حٌث بنٌتها، فً دٌمقراطٌة غٌر القوى هذه كانت ولقد( 7

 وكامل الصحة مطلق وبالتالً «المكتمل الفرد» أنه على لذاته ٌنظر أن إلى فرد كلّ  مٌل على كما ،«المقامات» المستوٌات بٌن التماٌز

 .اإلله من قرٌبا   المسبول ٌجعل كان ما وهو. والبحث القراءة ورفضه والمعرفة، الثقافة على اضطبلعه عدم رغم المعرفة،

 ٌسٌطر «مغلقة طابفة» إلى تتحّول ألن أدى مما التقلٌدٌة، العبلقات استمرار ٌفرض كان التقلٌدي الوعً بنٌة استمرار أن فً الشك و

 .زعٌم علٌها

 

 إلى ،2:48 سنة منذ وخصوصا   الشٌوعٌة، الحركة تؤسٌس منذ) وقٌادٌا   فاعبل   دورا   تلعب أن ٌجب كان التً اللحظة فً ذلك، لكلّ 

 مشروع على وراهنت ذلك، رفضت( :2:7و 2:74 سنوات والعراق سورٌا فً والبعث ،2:63 سنة مصر فً الناصرٌة انتصار

 من برامجها وباتت منطقها بات مجتمعٌة، تحّوالت وأجرت القومٌة الحركة انتصرت وحٌنما. األفق ومسدود مسبقا   مجهض برجوازيّ 

 لقد. وٌفتتها بنٌتها ذلك ولٌفّجر الهامشً، دورها رغم تكوٌنها من جزءا   وأصبحت الجدٌدة، بالسلطة لتلتحق الزمن، وتجاوزها الماضً،

 انشقاقاتها لكن. الوسطى بالفبات التحقت لهذا بالبرجوازٌة، االلتحاق على تقوم إستراتٌجٌة برسمها للتغٌٌر المإاتً الوقت أضاعت

ٌّر أن قّررت الغالب، فً الجدٌدة الماركسٌة والمٌول  .القومٌة الحركة فعل نتٌجة مإاتٍ  غٌر الوضع أصبح أن بعد تغ

 على فعل كردّ  بدت التً ،(الجدٌد الٌسار تشكل مثلت التً الموجة وهً) الماركسٌة الحركة تجدٌد محاوالت كلّ  تبلمس لم بالتالً و

 الطبقً التكوٌن كان فقد السلطة، واستبلم التغٌٌر ضرورة وعلى اإلرادة على تؤكٌدها ورغم. الجدٌد الوضع الشٌوعٌة، الحركة سٌاسات

 جعل الذي األمر لمواجهتها، المٌل عدم األقل على أو الجدٌدة للسلطة الشعبٌة الطبقات دعم على قام «انتقالٌا   وضعا  » ٌشهد الواقعً

 هً إلٌه، المشار الوضع وفً تلك إرادوٌتها كانت ربما وكذلك. تشّوهاتها كلّ  أنتج الذي هو الوضع هذا كان وربما. مستحٌبل   التغٌٌر

 جدوى، دون السلطة إسقاط تحاول وهً «تكّسرت» لقد. كذلك للماركسٌة والمعادي اللٌبرالً، االستسبلمً الراهن، مٌلها أنتجت التً

 وبالتالً ذاته، للواقع رإٌتها وفً وعٌها فً تكمن المشكلة أن تلحظ ولم والجبروت، القّوة كلٌة هً السلطة هذه بؤن أقنعها الذي األمر

 .تكتٌكٌا   خاطبة لحظة فً الصراع خوضها



. دٌمقراطٌة لٌست تنظٌمٌة وبنٌة أوانها، غٌر فً وتكتٌكات خاطبة سٌاسة إلى قاد مما الواقع، وعً على المبنٌة الرإٌة غابت لقد إذن،

 ولهذا ،"الرأسمالٌة المرحلة" تحقٌق أجل من البرجوازٌة، هً أخرى، لطبقة الداعم دورها من ٌنطلق تصور على رإٌتها إنبنت لقد

 صراعهم تطوٌر عبر السلطة، هم هإالء ٌجعل سٌاق فً والفبلحٌن العمال تنظم أن ترفض فكانت المبدأ، لهذا سٌاساتها مجمل كٌفت

 السلطة من موقفها جعل الذي األمر وهو البرجوازٌة، اختصاص من هً الدٌمقراطٌة الواقع مهمات أن من تنطلق كانت ألنها الطبقً،

 ولٌس إصبلحً مطلبً إطار فً الطبقات لهذه المعٌشٌة المطالب هً تطرح بٌنما دٌمقراطً، نظام إطار فً البرجوازٌة بتولٌة منوط

 فقد وبالتالً رسمها، التً السٌاسٌة الحدود فً وتقبل االستعمار تهادن كانت التً البرجوازٌة مع تكٌفت كما. طبقً ثوري إطار فً

 من ذاك الموقف نتٌجة آنبذ، الطبقً الصراع جوهر هً كانت التً الفبلحٌن، قضٌة طرح عن ابتعدت وأٌضا  . األمة/ للقطر نّظرت

 بعد تهمشت لهذا. الوطنً الشعور على لعبت كما القومً، الشعور وتجاهلت الطبقً، الصراع جوهر عن تعبر لم وبالتالً. البرجوازٌة

 وضع فً تطرفت فعل ردة كانت إما المنطق هذا تجاوز محاوالت وكل. إلٌها أشرنا التً التغٌرات إلى الطبقً الصراع تفاقم أفضى أن

 .اللبرلة نحو ومالت كفاٌة تنضج لم أو مإاتٌا ، ٌكن لم

 

 

 

 البدٌل حول

 

 السٌطرة مواجهة فً الشعبٌة الطبقات عن ٌدافع وعلمانً دٌمقراطً واسع تحالف تؤسٌس تفرض الجدٌدة الظروف كانت إذا و

 العمال عن المعّبرة القّوة بتؤسٌس البدء فإن والتطّور، االستقبلل أجل ومن الطوابفً األصولً والمٌل الجدٌدة واللٌبرالٌة اإلمبرٌالٌة

 والتطّور االستقبلل تحقٌق أجل من وباألساس التحالف، ذاك أجل من كما هإالء، أجل من ضرورة ٌبدو والمهّمشٌن الفقراء والفبلحٌن

 تبلور أن فً والشكّ . العربً الدٌمقراطً القومً المشروع لتحقٌق السعً سٌاق فً العربً الوطن فً المقاِومة القوى كل مع والتفاعل

 األحزاب كل أن خصوصا   القّوة، هذه طبٌعة تحدٌد الضروري من لهذا. فاعلٌته من وٌزٌد الواسع التحالف ٌدعم سوف القّوة هذه

 ومنعزلة مفككة السٌاسٌة الحركة ككلّ  وهً عمٌقة، أزمات من تعانً وباتت تغٌٌر قّوة تكون أن فً فشلت والماركسٌة الشٌوعٌة

 ٌشٌر الذي الراهن القوى لمٌزان واالستسبلم اللٌبرالً المٌل وٌخترقها واضحة، توّجهات ودون الطبقٌة، قاعدتها عن وبعٌدة وهرمة،

 .المطلق األمٌركً التفّوق إلى

 الثوري العمال حزب مثل أخرى ماركسٌة أحزاب نشؤت قد كانت وإذا. أحزاب ست أو خمسة إلى تشرذم قد الشٌوعً الحزب كان إذا و

 خارج باتت الغالب فً الشٌوعٌة الكادرات فإن(. الكردٌة الماركسٌة األحزاب إلى إضافة) الدٌمقراطً والبعث الشٌوعً العمل وحزب

 ومن األحزاب هذه فً أفراد ٌحملها الطوٌلة التجربة مشكبلت ووعً خبرات فإن هرمة، باتت قد األحزاب كانت وإذا. األحزاب تلك كلّ 

 الدور فإن الطبقً، الصراع معترك الشباب إلدخال السعً من ٌنطلق الماركسً العمل كان فإذا وبالتالً. خارجها باتت التً الكادرات

 .التؤسٌس إلعادة السعً سٌاق فً والتجربة، والخبرة المعرفة أجل من وضروريّ  مهمّ  هإالء على الملقى

 حزب لبناء الممكنة الصٌغة عن البحث ٌجب الماركسٌٌن، من كبٌر عدد ٌعٌشه الذي والتشتت القدٌمة، لؤلحزاب الوجود هذا إطار فً و

 المعنٌٌن واألفراد المجموعات كل ٌضمّ . الشعبٌة الطبقات كلّ  مع ومتبلحم المهّمشٌن، وكلّ  الفقراء والفبلحٌن العاملة الطبقة مع مترابط

 باألمور تلخٌصها ٌمكن أساسٌة مبادئ من انطبلقا   الطبقات، هذه من والنشطة الشابة للقطاعات وموجه وخارجها، األحزاب فً بذلك،

 :التالٌة

 «نظرٌة مجّردات» ولٌست الواقع، فهم هدفها التفكٌر فً طرٌقة وهً ،«مقّدسة نصوصا  » ولٌست منهجٌة كونها بالماركسٌة التمّسك( أ

 مسبقة للواقع تصّورات كذلك ولٌست مقّدسة، باتت كونها بها االلتزام ٌجب إنجلز أو ماركس قالها نصوص هً وال معنوٌة، قٌمتها

 على التؤكٌد ٌمكن ذلك وبعد. هٌغل إلى استنادا   ماركس مع تبلور الذي المادي الجدل من تنطلق التفكٌر فً طرٌقة باألساس إنها. التحدٌد



س المادي بالجدل مرتبط القوانٌن هذه تحدٌد لكن ،(آخرٌن ربما و) وإنجلز ماركس إلٌها توّصل قوانٌن  ٌتمّ  أن ٌمكن وال علٌه ومإسَّ

 البحث وإعادة الحذر الضروري من ماركسٌة، قوانٌن أنها من انطبلقا   قوانٌن عّممت «الدارجة الماركسٌة» وألن. عنه بمعزل بالتالً

 المادي؟ الجدل مع المتوافقة العلمٌة القوانٌن هً بما الماركسٌة فً

ًّ  المرتكز أن بمعنى  ومفاهٌم وتصّورات قوانٌن من الماركسٌة، فً علمً هو ما كلّ  تحدٌد ٌمكن منها وانطبلقا   المنهجٌة، هو األساس

 أجل من نعرفها، التً الماركسٌة والتصّورات المفردات كلّ  مناقشة فً جديّ  تفكٌر ومن مفتوح، أفق من االنطبلق ٌجب لهذا. وغٌرها

 .الراهن الواقع فً البحث حٌن متماسكة ماركسٌة منهجٌة من االنطبلق

 أن بمعنى. هإالء بمصالح المعنٌة االجتماعٌة الفبات وكلّ  الفقراء والفبلحٌن العمال عن التعبٌر إلى ٌهدف الماركسً العمل إن( بـ

 حلمهم تحقٌق أجل ومن الراهنة، مطالبهم أجل من معهم وٌعمل لهإالء، الطبقٌة المصالح عن ٌدافع الذي الحزب هو الماركسً الحزب

 وهذه الماركسٌة الرإٌة ٌحملون الذٌن المثقفٌن بٌن أي الطبقات، وهذه الماركسٌة الثقافة بٌن االندماج هو والحزب. االشتراكٌة فً

 ضد لطبقات عملٌة وخطط وبرامج رإٌة الممتلك ذاك هو الطبقً الصراع وٌصبح الترابط، هذا من النشاط ٌتشّكل بحٌث الطبقات،

 رإٌة فً ومطامحها مصالحها وبلورة نشاطها، وتنظٌم لتفعٌل الطبقات هذه جموع فً تندمج مثقفة عناصر هو الحزب. المهٌمنة الطبقة

 هدف لتحقٌق ٌسعى الذي المنّظم نشاطها هو ونشاطه الطبقات، فً منغرزة بنٌته ٌجعل الذي األمر. المهٌمن للخٌار البدٌل تشّكل واضحة

 .واعٍ 

 الوسطى الفبات من ٌنضمّ  من كلّ  إلى باإلضافة باألساس، عنها ٌعّبر التً الطبقات داخل بالتكّون مرتبط وجوده أن من ٌنطلق الحزب و

 ٌستطٌع لن الطبقات داخل الحزب ٌتكّون أن ودون. أهدافها تحقٌق أجل من الطبقات هذه فً االندماج بضرورة عمٌق وعً من انطبلقا  

 .ماركسٌا   حزبا   ٌكون أن وال تغٌٌر، قّوة ٌكون أن

 لٌس ٌنطلق مجتمعً بدٌل تؤسٌس أجل من نشاطها وأٌضا   معٌشٌة، مطالب لتحقٌق االعتراضً نشاطها ٌقود ألن ٌسعى فهو بالتالً و

 .كذلك ككل المجتمع مصالح من بل فقط، مصالحها من

 وتؤسٌس فهمه أجل من الواقع ودراسة المنهجٌة، القدرات لبناء الماركسٌة دراسة على وبالتالً والوعً، الثقافة على ٌإكد( جـ

 والمعرفٌة النظرٌة الخبرات بٌن ٌجمع فهو لهذا والنشاط، «العملٌة» على ذاته الوقت فً ٌإكد لكن. لتغٌٌره الضرورٌة التصّورات

 إضاءتهما فً أي العملٌة، قٌمتهما فً ٌتحّددان والمعرفة الوعً أهمٌة أن حٌث. الكبٌرة والتخطٌطٌة والتنظٌمٌة العملٌة والقدرات العالٌة

 المقدرة فً ٌسهم الذي هو الوعً فإن وبالتالً. الصحٌحٌن والتكتٌك الممارسة تحدٌد على مساعدتهما وفً تغٌٌره، إلى ٌفضً بما الواقع

س ألنه العملٌة،  للوصول الواقع هذا من انطبلقا   الضروري العمل وبالتالً فٌه، القوى وطبٌعة وتحّوالته صٌرورته وفهم الواقع لفهم ٌإسِّ

 .التطّور أجل من آن فً والضرورٌة الممكنة األهداف تحقٌق إلى

ٌُنتج تناقضاته، ٌفرز الواقع كان إذا و  أن أجل من ضرورٌة وتكتٌكات آللٌات ٌإّسس الذي هو الوعً فإن المفقرة، الطبقات انفعاالت و

 المفاهٌم ٌطال ال الوعً وهنا. المناسب التكتٌك واختٌار العامة األهداف تحدٌد من انطبلقا   منّظم، ِفعل إلى العفوي النشاط ٌتحّول

 .ودقة وتؤثٌرا   إنتاجٌة أكثر عمل إلى ٌقود األعلى الوعً فإن لهذا. ذاته العمل ٌطال بل فقط، السٌاسً والتحلٌل والبرامج

 هدفها ومنهجٌة عامة مبادئ من بل مسبقة أفكار من ٌنطلق ال فهو الواقع، تحّوالت ٌرى كما الواقع ٌرى دوغمابٌا ، لٌس فهو لهذا( د

ٌّرات ٌستكشف لكً فاحصة نقدٌة نظرة الواقع إلى النظر دابم ٌجعله الذي األمر. الواقع تحلٌل  الضرورٌة الخطوات ٌحّدد ولكً فٌه، التغ

 .ذلك ضوء على

ٌّراته الواقع حركة لتتّبع ٌسعى فإنه عنها، للتعبٌر ٌسعى التً الطبقات وبؤهداف بالمبادئ ٌتمّسك كان إذا و د أن أجل من ومتغ  التكتٌك ٌحدِّ

 .لحظة كلّ  فً الضروري

 .القاتلة األخطاء فً ٌقع ال أن أجل من ومدقِّقة، فاحصة نقدٌة بعٌن ونشاطاته تجربته إلى النظر دابم أنه إلى إضافة



 ألن. والممارسة المعرفة فً جوهرٌا   عنصرا   الشكّ  ٌظلّ  وأن. العمل أساس وأٌضا   المعرفة، أساس النقد ٌظلّ  أن ٌعنً الدوغما رفض إن

 .ذاته الشكّ  خبلل من إال ٌتحّقق أن ٌمكن وال نسبً، الٌقٌن

 من انطبلقا   الواقع تحّوالت تفرضه العمل تكتٌك أن بمعنى والتحالفات، األولوٌات فً تحّوالت تفرض الواقعٌة التحّوالت أن ٌعرف( ذ

 الخطوة وبٌن المدى، وبعٌد راهنا   تصّورا   تمّثل التً الرإٌة بٌن ٌزاوج فهو ولهذا. تحقٌقها إلى ٌسعى التً واألهداف العامة المبادئ

 للعفوٌة ٌنحكم وبات ،«فبلشًء الرإٌة أما شًء كلّ  هً الحركة» أصبحت وإال للحظة، ولٌس للرإٌة وٌنحكم. محّددة لحظة فً العملٌة

 .الذاتٌة لحركته ولٌس اآلخرٌن ولحركة. للفعل ولٌس الفعل وردود

 .المحّددة اللحظة فً المناسب الضروري والتكتٌك الواقع متحّوالت معرفة أساس ألنها هابلة أهمٌة للوعً هنا و

، برنامج من ٌنطلق أن( ر ًّ  مسبقة إطارات فً الواقع رسم فً األٌدٌولوجٌا أثر نلحظ أن ٌجب حٌث. الواقع مشكبلت على ٌجٌب واقع

 تصّورات ولٌس التفكٌر فً طرٌقة هو الماركسٌة تقّدمه وما العمل، أساس ألنه الرإٌة أساس هو الواقع ٌكون أن ٌجب لهذا التحدٌد،

 .مشكبلته من وانطبلقا   الواقع من البرامج تنبع أن ٌفرض الذي األمر. جاهزة

 المهّمشٌن، وكلّ  الفقراء وللفبلحٌن العاملة للطبقة األساس الحلم عن تعبٌره من انطبلقا   االشتراكٌة لتحقٌق ٌسعى الحزب كان وإذا

 مجتمع وتشكٌل التطّور تحقٌق أجل من الضرورٌة الدٌمقراطٌة المهمات لتحقٌق ٌسعى اآلن فإنه كذلك، ماركسٌا   كونه من وانطبلقا  

  ً  .الدٌمقراطٌة خبلل من االشتراكٌة إلى االنتقال تحقٌق وبالتالً ممكنا ، خٌارا   االشتراكٌة تصبح أن فً األساس هو حدٌث مدن

 ٌفرض ما وهو مختلف، الواقع ألن. أوروبا فً الدٌمقراطٌة الثورة فٌه تحّققت الذي المسار وفق ٌتحّقق لن ذلك بؤن نلحظ أن ٌجب لكن

 إطار فً الدٌمقراطٌة المهمات تحقٌق ٌجب لهذا. بالذات الرأسمالً النمط عالمٌة نتٌجة علٌها، قادرة البرجوازٌة تُعدْ  لم أخرى صٌغة

 إنجاز دون االشتراكٌة إلى االنتقال الممكن من لٌس وحٌث. المهمات هذه ٌحقِّق ما هو ذلك ألن مختلفة، طبقٌة ولمصالح مختلف طبقً

 التعلٌم وتحدٌث التحتٌة، البنٌة وتطوٌر الزراعة وتحدٌث الصناعة بناء خبلل من اإلنتاج قوى بتطوٌر المتعلّقة الدٌمقراطٌة المهمات

 .القومٌة المسؤلة وإنجاز الدٌمقراطٌة، والدولة المواطنة مبدأ على القابم المجتمع وتشكٌل والعلم، والثقافة

 من المهمات تلك كلّ  تحقٌق فً معنٌا   بات فقد مصالحها، لتحقٌق ٌسعى الذكر آنفة الطبقات عن المعّبر الماركسً الحزب دور كان إذا و

 .ذلك أجل

د هنا والحزب( ز  وإنْ  عدٌدة، سٌاسٌة تٌارات هدف وبالتالً كذلك، أخرى طبقات حلم ألنها علٌه، تقتصر أن من أوسع هً مهمات ٌحدِّ

 مع طبقً تحالف وهو. المهمات تلك على تتوافق التً القوى كلّ  مع التحالف ٌفرض الذي األمر. مختلفة طبقٌة مصالح من انطبلقا  

 .الفبات هذه عن تعّبر التً القوى مع وسٌاسً متعددة، أشكال وعبر الوسطى، الفبات

 فً تتصارع وأن الدٌمقراطٌة، المهمات تحقٌق أجل من تتحالف أن ٌجب التً القوى هذه بٌن والتناقض التوافق نلحظ أن ٌجب هنا و

 تلك تحقٌق الممكن من لٌس تحالف دون لكن. التحالف فً األساسٌة القّوة ٌكون ألن منها كلّ  ٌسعى أن وأٌضا   دٌمقراطً، إطار

 .ومحّددة واضحة تكون أن ٌجب مسؤلة وهذه المهمات،

 طبٌعة حول وبالتالً الطبقٌة، المصالح فً التناقض ٌلغً ال ،(بالمجتمع تتعلّق التً أي)  العامة المهمات على التوافق أن فً الشكّ  و

 أو الطبقة لهذه الخاصة المصالح تخدم أو التطّور هذا تحّقق التً السلطة وشكل التطّور، تحقٌق أجل من الضروري االقتصادي النظام

 .العلمانً الدٌمقراطً النظام تحقٌق على التؤكٌد ٌجب اإلطار هذا وفً. تلك

 أن الضروري من كان وإذا. ذلك من انطبلقا   هٌكلٌته وٌشّكل. االختبلف ومن اآلراء وتعّدد التنّوع من ٌنطلق دٌمقراطً، حزب( س

د، وبرنامج أساسٌة مبادئ على التوافق ٌجري  مجال تبقى العمل، تعترض التً وبالنشاط بالواقع والمتعلّقة النظرٌة القضاٌا كلّ  فإن محدَّ

 .دٌمقراطً وتصارع واختبلف حوار

 المجتمع، فً الدٌمقراطٌة لتحقٌق ٌسعى كان وإذا. تغٌٌر قّوة ٌصبح ألن الطامح للحزب أساسٌة سمة التنّوع أن من ٌنطلق فهو لهذا

س ًّ  أّوال   هو ٌكون أن فٌجب دٌمقراطٌة، دولة وٌإسِّ  .دٌمقراط



 ودون. والتنّوع واالنتقاد الحوار تمنع أن دون والعمل «االتجاه» بتوحٌد تسمح التً المناسبة، الهٌكلٌة صٌاغة ٌمكن ذلك من انطبلقا   و

 .االختبلف عن تنتج أن ٌمكن التً والمحاور التكتبلت تلغً أن

 لتمثٌلها، ٌسعى التً الطبقات عن ٌعّبر برنامج وعلى. واجتماعٌة ونقابٌة سٌاسٌة. وسّرٌة علنٌة مختلفة، بؤشكال وٌعمل مرن، وهو( ش

دة، لفبات واحد مطلب على تقوم اجتماعٌة نشاطات على كما. عرٌض تحالف مع توافق ونقاط  العمال،) ونوعٌة مطلبٌة قضاٌا أي محدَّ

 (.عموما   والحرٌات الدٌمقراطٌة وقضاٌا المهنٌون، المرأة، الفبلحون،

س فهو لهذا دة مشتركة ونشاطات متنّوعة لتحالفات ٌإسِّ  مسبق قسر دون الموضوعً، الظرف وفق متنّوعة آلٌات وفق ٌمارس كما. متعدِّ

دة مستوٌات فً العمل ٌفرض الذي األمر. قاصرا   ٌكون أن ٌمكن محّدد شكل التزام ودون العمل، آللٌات . الممكنة األشكال وفق متعدِّ

 .الواقع ٌفرضها التً الضرورٌة األشكال وكلّ  المطلبً، النقابً والعمل السٌاسً العمل بٌن ٌجمع هنا وهو

ًّ  أنه من وٌنطلق عربٌة، ماركسٌة حركة من جزءا   ٌكون( ص  أمة العرب أن من انطبلقا   العربً الوطن فً األساسٌة بالمشكبلت معن

، إطار فً ٌواجه أن ٌجب وبالتالً عموما   العرب ضد مشروع هو الصهٌونً المشروع وأن تتوحد، أن ٌجب ًّ  االحتبلل وأن عرب

 االقتصادي التطّور وأن. شاملة عربٌة مقاومة إطار فً تواجه أن ٌجب العربً الوطن على األمٌركٌة والسٌطرة للعراق األمٌركً

 .عربً إطار فً إال ٌتحققا لن واالجتماعً

 المتداخلة القومٌات ومسؤلة العربٌة، القومٌة المسؤلة تحلّ  التً العربً، الوطن فً الدٌمقراطٌة القومٌة الثورة لتحقٌق ٌعمل فهو بهذا و

 مسؤلة وأٌضا   ،(السودان وجنوب واألرمن والتركمان سورٌا فً األكراد) القومٌة األقلٌات مسؤلة وكذلك ،(األكراد) العرب مع

 (.واألمازٌغ والكلدان واآلرامٌون والسرٌان األشورٌون)  العرب أصول فً كانت التً البشرٌة المجموعات

ا   دورا   وٌلعب( ض ٌّ  على وٌنبنً ومتعاون متكافا عالم أجل من الجدٌدة، واللٌبرالٌة المتوحشة، والعولمة الرأسمالً، النمط ضد عالم

 تنسٌق ومركز ماركسٌة، أحزاب تحالف كونها من انطبلقا   العالمٌة، األممٌة الحركة تؤسٌس ٌعاد ألن ٌسعى وهو. والتضامن المساواة

 .الرأسمالٌة مواجهة فً بٌنها

 

 :الحزب تشكٌل وآلٌات الراهن الواقع

 

 خٌارهم وعن مصالحهم عن ٌعّبر. المهّمشٌن وكلّ  الفقراء والفبلحٌن العمال ٌمّثل ألن ٌسعى ماركسً حزب لتؤسٌس إذن، ضرورة هناك

 .المجتمعً بدٌلهم وعن التطّور فً

 والزالت عرٌق، تارٌخ لها والتً الماركسٌة، تتبنى التً أو الشٌوعٌة األحزاب من طٌف وجود رغم نفسها تفرض الضرورة هذه

. «طلٌعتها» تمّثل أو ،«تمّثلها» أنها إلى تشٌر التً الطبقات مع تفاعلها وعن حجمها عن النظر بغضّ  السٌاسً، العمل فً متواجدة

 تفككا ، وتزداد مفككة أنها وتبدو كما. األخطاء من ثقٌل إرث تحت وتنوء واضحة، رإٌة دون المجتمعً، الحراك هامش على بدت لكنها

 «محدود» لوعً وتنحكم الماركسٌة، مع العبلقة ملتبسة. تمّثلها أنها تّدعً كانت أو تّدعً التً الطبقات عن تعّبر وبرامج تصّورات دون

ٌّق،  وعً عن بعٌدا   ،(الصوري المنطق ٌحكمها) الحدٌث العصر قبل ما سادت التً تلك هً ،«متقادمة منظومة» على ٌقوم الزال وض

 .الدٌمقراطٌة عن بعٌدة داخلٌة بنٌة وذات. منهجٌتها خصوصا   الماركسٌة،

 تناقضها وبالتالً المعارضة، فً وأحزاب ،(التقدمٌة الوطنٌة الجبهة فً التشارك عبر) السلطة مع أحزاب: إلى تقسٌمها ٌمكن كان وإذا

ر «ماركسً أصولً» تٌار: إلى الرإٌة من انطبلقا   تقسٌمها ٌمكن فإنه. السلطة من الموقف فً  الماركسٌة» عن حفظه ما ٌكرِّ

 العكس على الماركسٌة، المنهجٌة تملّك على مقدرة دون واألفكار الكلمات ببعض تتمّسك «َحْرفٌة» من وٌنطلق المنهارة، «السوفٌٌتٌة

س تٌار فهو  هً بما الماركسٌة كنه لمس دون الصحة، مطلقة هً لماركس أفكار جملة إلى الماركسٌة حّول الذي النّصً المنطق ٌكرِّ



 تقّدس التً البلهوتٌة صٌغته فً ،(الصوري) الشكبلنً المنطق على تقوم والتً المتوارثة، التقلٌدٌة المنهجٌة تكرٌس وبالتالً منهجٌة،

ٌّق تٌار وهذا. النصّ   جرى ما كل ٌفّسر جعله الذي األمر. العالمٌة التحّوالت تلّمس دون الماضً أحبلم ٌعٌش والزال ومعزول، متض

 قوى» إلى باالستناد بل الواقع، من انطبلقا   لٌس األحداث ٌفّسر الشكبلنً المنطق أن فً والشكّ . «إمبرٌالٌة مإامرة» أنه من انطبلقا  

 .«والصهٌونٌة اإلمبرٌالٌة» دابما   هً «خارقة

 أزمة بعد الضروري التجدٌد بؤن وٌعتبر فقط، الدٌمقراطٌة على وٌرّكز اللٌبرالٌة إلى ٌمٌل وهو ،«المجّدد» التٌار هو اآلخر التٌار

 الرأسمالً التطّور ضرورة على والتؤكٌد لٌنٌن، رإٌة عن التخلً ٌفرض وانهٌارها،( البرٌستروٌكا من وانطبلقا  ) االشتراكٌة

ٌّف الدٌمقراطً،  من وبالتالً وخطاٌاها، مهالكها إظهار ومن ،«تجدٌدها» لـ أساسا   االشتراكٌة رفض من ومنطلقة. العولمة مع والتك

 فقد ،«الجدلً المنهج» امتلكت أنها معتقدة «النصً المنطق» عن تخلّت كانت وإذا. لعملها أساسا   وأهمٌتها، الرأسمالٌة ضرورة توضٌح

 الدٌمقراطٌة، حول فاتنة «أٌدٌولوجٌة» صٌاغة فً ماركس قبل ما إلى عادت وأحٌانا   الماركسٌة، ُوجدت منذ ُوجدت تصّورات كّررت

 .واقعٌا   ممكناتها تلّمس دون

 عن بعٌدا   منغلقٌن وباتا. والماركسٌة الحدٌث الفكر نشوء على سابقة منهجٌة ومن ذاته، الوعً من ٌنطلقان التٌاران كان بالتالً و

 تمتلك أنها ٌبدو وال. حزب فً التوّحد ٌستطٌع أن دون معظمها ٌتوافق ومفككة، منقسمة القوى هذه باتت كما. ٌمّثبلنها التً الطبقات

 .الواقع تطوٌر فً تسهم التً المهمات تحدٌد وبالتالً الواقع، وعً ضوء على تصّوراتها صٌاغة إلعادة ٌإّهلها الذي الوعً

ٌّزات لؤلحزاب، العام الطابع هو هذا  من باتت أنها إلى ٌشٌر ما وهو. السلطة من الموقف فً االنقسام عدا فٌما ومحدودة، شكلٌة بتم

د، على مقدرة دون الماضً  بعٌدة برامجها باتت حٌث التنظٌمً، المستوى فً وال الوعً، وفً والسٌاسً الفكري المستوى فً ال التجدُّ

 مجال تعد لم وبالتالً. صحٌحة ألهداف بعضها تبنً رغم الوطنٌة، المسؤلة عن كما الشعبٌة، الطبقات مشكبلت عن التعبٌر عن

 .الجدد السٌاسٌٌن الفاعلٌن استقطاب

 وأٌضا   اإلرادي، التحّول أو بها االلتحاق إما فرض الذي االستبدادي، السلطة طابع من المنطلق الراهن السٌاسً الواقع أن فً الشكّ  و

 قاعدته، تقلّص رغم السلطة مع مترابط بعضها األحزاب، تلك كل أبقى الفاعل، االجتماعً الحراك وغٌاب المعارضة، إلى القسري،

 وبعضها. الشعبٌة الطبقات عن ٌعّبر نقدٌا   موقفا   ٌتخذ أن دون اللبرلة، نحو تسٌر بالنهب، سمحت التً ذاتها، السلطة وأن خصوصا  

 عن نشؤ الذي االجتماعً االقتصادي التكوٌن وإن. ثقافٌة سٌاسٌة نخبة فً منحصرا   وبات وانعزل، السلطوي، العنف بفعل تهّمش

ٌّرات  األمر. انتهى ماٍض  من جزءا   -وبرامجها بوعٌها– تحّولها وإلى الشٌوعٌة، الحركة تهمٌش إلى أفضى السلطة، أحدثتها التً التغ

 .العراء فً ُتلقى جّثة كؤيّ  تفككها، بدء فرض الذي

 فقط، معارضة/سلطة: االنقسام من انطبلقا   لٌس التناحر ٌحكمها أفراد، إلى انفرطت أو ومجموعات، وكتل «أحزاب» فً تشّكلت لهذا

 .تفتت إلى ٌتحّول الذي التفكك من ٌزٌد الذي األمر وهو فٌها، طرف كلّ  ٌحكم التناحر أن بل

 كانت الطبقات وحٌث متقوقعة، منغلقة األحزاب حٌث المجتمعً، عن السٌاسً انفصام إلى ٌشٌر اآلن الوضع بؤن القول ٌمكن إذن،

ًّ  حراك فً بدت لكنها ساكنة،  الدٌمقراطٌة فً ٌتمظهر الذي السٌاسً فً وتتقوقع الطبقات، تلك مشكبلت تطرح ال األحزاب وأن. أّول

س ذاك وال هذا ال لكن. السلطة موقع من ٌطرحها تلك الطبقات مشكبلت بعض ٌطرح وَمنْ . الغالب فً  األحزاب بٌن الترابط إلعادة ٌإسِّ

 وبالتالً. عنها تعّبر ألن تسعى التً الطبقات فً تندمج أن أو اجتماعٌة، قاعدة لها ٌكون أن على مقدرة دون تبدو فإنها وبهذا. والطبقات

ًّ  حراك من جزءا   تصبح أن  .طبق

ًّ . جدٌد حزب لتؤسٌس السعً ضرورة تفرض التً هً النتٌجة وهذه  المهّمشٌن، وكلّ  الفقراء والفبلحٌن العمال مع ومترابط ماركس

 :أساسٌة مسابل ثبلث توافر ٌجب حٌث الممكنات، فً النظر ٌفرض ذلك لكن. بدٌلهم ٌحقق ألن وٌسعى

ًّ  نظريّ  تصّور تبلور: األولى  رإٌة لبلورة والعالمً، والعربً المحلً الواقع تحلٌل على ٌقوم لكنه الماركسٌة، ماهٌة ٌحّدد ماركس

 .الشعبٌة الطبقات مصالح وتحقٌق واالستقبلل، التطّور إلى تهدف رإٌة عن ٌعّبر الذي البرنامج وبالتالً. ومنطلقاته العمل



 عمل أيّ  ألن هإالء، مع للترابط والتؤسٌس ،(الطبقات كلّ  واقع أٌضا   و) المهّمشٌن وكلّ  الفقراء والفبلحٌن العمال واقع معرفة: الثانٌة

 ًّ  .مصالحها أجل من كما العام التطّور أجل من صراعها عن والتعبٌر الطبقات، هذه مع ترابط دون فاعبل   ٌكون لن ماركس

ٌّة مجموعة: الثالثة  النظري بالحوار وبالتالً الرإٌة، وببلورة الواقع بوعً المعنٌة هً جدٌدة، أسس على الماركسً بالعمل معن

 تلك عن الدفاع أجل من والعمل مطالبها، وتحدٌد مشكبلتها، وعً عبر الشعبٌة الطبقات مع بالترابط المعنٌة أنها كما. الماركسً

 .تحقٌقها أجل من نشاطها وتنظٌم المطالب،

 تشّكل أساس هو وهذا) عنها تعّبر التً الطبقات الستقطاب وتسعى برنامجا ، تطرح فبة وجود من الماركسً التؤسٌس انطلق كان إذا و

 لكنها أحزاب فً سواء تبلورت، مجموعات توّحد من انطلق أو(. القومٌة الحركة عن انشقت التً األحزاب أو الشٌوعٌة، األحزاب كلّ 

 هو المطلوب أن بل آخر، حزب إضافة المطلوب لٌس حٌث تعقٌدا ، أكثر األمر ٌجعل إلٌه أشرنا الذي الوضع فإن. الواقع فً أو تركتها،

 والممثل للٌسار، الحقٌقٌة القّوة هو وٌصبح. طبقات ٌمّثل بل فقط، نخبة ٌمّثل ال. اجتماعٌة قّوة إلى ٌتحّول أن ٌستطٌع جدٌد حزب تؤسٌس

 ًّ  القابمة، األحزاب كلّ  استمرار فً ٌسهمان السٌاسً، والركود السلطة بهٌمنة ٌتسم الذي القابم الوضع كان وإذا. الماركسً للعمل الفعل

 السلطة، تمارسها باتت التً اللٌبرالٌة االقتصادٌة السٌاسات ضوء على ٌتطّور أن ٌمكن والذي اآلن، المحدود المجتمعً الحراك فإن

. المسار هذا إلى والمعارضة السلطة من هامة قطاعات وتحّول الراهن، القوى مٌزان ضوء على سٌنتصر الذي الخٌار هً تبدو والتً

ٌّر جهة، من الحراك هذا  لجهة سواء تحدث أن ٌمكن التً الٌسار فً االنهٌارات ورغم أخرى، جهة من القابم السٌاسً الوضع وتغ

ًّ  ظرف بنشوء ٌسمحان سوف األصولٌة، لجهة أو اللٌبرالٌة . القابم الواقع سٌتجاوز الذي الحزب ذاك لتؤسٌس أفضل سٌكون موضوع

ًّ  وضع نشوء نتٌجة  الخصخصة ستفرض حٌث) العمال ِقبل من خصوصا   الواضح، الطبقً للصراع متصاعدة وبداٌة مؤزوم، مجتمع

 ارتفاع ٌفرض وسوف الرٌف، أهمٌة ستتراجع حٌث) الفقراء والفبلحٌن(. لؤلجور الفعلٌة القٌمة وتراجع بٌنهم، فٌما البطالة تصاعد

 عدد ٌتزاٌد وسوف(. القدامى لمبلكها األرض أعٌدت ما إذا خصوصا   المتوسطٌن، الفبلحٌن كلّ  وعلى علٌهم صعبا   وضعا   األسعار

 (.اآلخر بعضها وضع ٌتحسن و) الوسطى الفبات قطاعات من العدٌد وضع وٌنحطّ  العمل، عن والعاطلٌن المهّمشٌن

 دخوله كان ومعظمها محدودة، الشباب قطاعات من الماركسٌة على اضطلعت والتً السٌاسً، العمل دخلت التً الفبات كانت إذا و

ًّ  بوعً اآلن إلى ٌرتبط ال الٌسار نحو الشباب مٌل فإن وبالتالً(. الماضٌة القلٌلة السنوات خبلل أي) حدٌث  ال أو بالماركسٌة، حقٌق

 النظرٌة المقدرة مشكلة الحزب، ذاك تإّسس ألن تطمح أن ٌمكن التً الكادرات فً تبرز مشكلة فإن. سٌاسٌة بثقافة الغالب فً ٌرتبط

 المراحل فً مهمّ  لكنه الحزب، أعضاء كلّ  ٌشمل أن ٌجب بالضرورة لٌس الذي النظري فالوعً. الحزبً العمل لبدء الضرورٌة

 الحزب، مسار كلّ  فً مهمّ  وهو. أخرى للتغٌٌر برإٌة وبالتالً سابد، هو عما مختلف بالواقع وعً من انطبلقا   ٌبدأ الحزب ألن األولى،

 هذه أهمٌة وتبرز. الوعً من عالٍ  مستوى على ٌقومان الخطط وتحدٌد العمل آلٌات تطوٌر أن كما ٌومٌة، مسؤلة الواقع فهم إعادة ألن

 الواضح التحدٌد وغٌاب االشتراكٌة، المنظومة انهٌار ضوء على المتداولة الماركسٌة األفكار كلّ  تراجع بعد الراهن، الوضع فً المسؤلة

 تؤسٌس إلى تقود التً العمل آلٌات وغٌاب بالواقع، الواضح الوعً غٌاب كما الماركسً، الحزب ودور واالشتراكٌة، الماركسٌة لمعنى

 .المهّمشٌن وكلّ  الفقراء والفبلحٌن بالعمال والترابط الحزب،

ًّ  وضع وهذا. صحتها فً ومشكوك مشّوشة الماركسٌة األفكار كلّ  بدت لقد ًّ وص طبٌع  على قامت التً التجربة انهٌار ضوء على ح

 تفرض الماركسً الوعً صٌاغة إعادة لكن ومهمة، ضرورٌة مسؤلة رابجة كانت التً األفكار بكلّ  الشكّ  فإن وبالتالً. ماركسٌة أفكار

 أو العربً، الوطن فً الماركسٌة الشٌوعٌة الحركة بتجربة ٌتعلّق فٌما أو التجربة، بانهٌار ٌتعلّق فٌما سواء وواضحة، دقٌقة إجابات

 والعربً السوري الواقع فً البحث ٌفرض وهذا. الراهن الوقت فً ٌتخذه الذي التشّكل ضوء على الواقع مشكبلت على دقٌقة إجابات

 .العالمً والواقع

 تلك ذاتها، األفكار طرح إعادة فرض الذي األمر التجربة، دراسة ودون عمومٌة، أحكام من انطبلقا   التجاوز حدّ  وصل الشك كان إذا و

 فً والمدقق. االشتراكٌة بدل «سحريّ  حلّ » إلى الدٌمقراطٌة تحّول هو بسٌط فارق مع الشٌوعٌة، الحركة إطار فً ُتطرح كانت التً

 إعادة ٌفرض أن ٌجب الشكّ  فإن. ذاتها والسطحٌة ذاتها، القدٌمة والمواقف ذاته، األحادي المنطق استمرار ٌلمس العملٌة المواقف

 استولت أن بعد «بناء إعادة» إلى بحاجة باتت التً ذاتها، الماركسٌة دراسة ومن الواقع دراسة من انطبلقا   علمٌا ، التصّورات صٌاغة

 .الماركسً األصولً المنطق لسٌادة أّسس شكل، إلى وحّولتها جوهرها، أفقدتها محّددة منظومة فً وصاغتها علٌها السوفٌٌتٌة الماركسٌة



 والفبلحٌن العمال مع الترابط ٌتحّقق وكٌف والواقع؟ الماركسٌة حول التصّورات تتبلور وكٌف الحزب؟ ٌتشّكل كٌف الوضع هذا فً

 المهّمشٌن؟ وكلّ  الفقراء

ًّ  عمل أيّ  أن كما. دراسة دون ُتلقى أن ٌمكن وال خبرات، بدون لٌست الماضٌة التجربة أن فً الشكّ   مع ٌترابط أن ٌجب راهن ماركس

 لٌس. والعجز والتفكك التهمٌش مصٌرها ٌكون أن إلى أدت التً مشكبلتها تجاوز مع خبراتها، من اإلفادة أجل من السابقة التجربة

ًّ  بعمل المعنٌٌن كلّ  من اإلفادة ٌجب لهذا. ذلك ٌحدث أن الممكن من ولٌس الصفر، من البدء المطلوب ًّ  ماركس  أسس من انطبلقا   مستقبل

 .جدٌدة

ًّ  نقديّ  موقف من انطلقنا كنا إذا بالتالً و  كانت فإذا. بدٌل بمشروع فٌها المعنٌٌن كل تجاهل ٌعنً ال ذلك فإن القابمة، األحزاب من سلب

 وأن مختلفة، ماركسٌة رإٌة تبلور أن تحاول وخارجها األحزاب داخل وأفراد مجموعات هناك فإن عاجزة، لؤلحزاب العامة البنى

 ألن تطمح وبالتالً. الوطنً/ والقومً الطبقً: مستوٌٌه فً الصراع تخوض وأن المهّمشٌن، وكلّ  الفقراء والفبلحٌن العمال مع تترابط

 أو االلتحاق، اآلخرٌن على بؤن ٌعتقد ولهذا. األسبق البدٌل أو الوحٌد، والبدٌل األجدر أنه منها كلّ  ٌعتقد ربما. بدٌبل   مشروعا   تشّكل

 .االنضمام

 ولكلّ  بٌنها، فٌما متناقضة كانت مختلفة، تٌارات من فهً وبالتالً عبلقاته، ودابرة وثقافته، ،«نمطه» منها لكلّ  أحزاب، من هإالء و

ٌّزاته الخاص طابعه منها  وهذا. منه جزءا   كان الذي الحزب ضمن الخاصة وتجربته ذاتٌته وله. السٌاسٌة تعبٌراته وحتى ومفاهٌمه، وتح

 بناء على القادر هو أو الجدٌد، الحزب هو بؤنه ٌعتقد كلّ  مغلقة، مجموعات وأوجد. السابق التشّكل إنتاج أعاد أو ،السابق التشّكل أبقى ما

ٌّزات التوّترات إنتاج وٌعٌد القدٌم، الحزب تؤسٌس ٌعٌد أنه مبلحظة دون. الجدٌد الحزب  موّحد، حزب فً اندماجها وٌمنع القدٌمة، والتح

 .مسخ شكل فً لكن

 ذاك تؤسٌس أجل من جّدي، نقد إلى تحتاج حادة مشكلة وهذه. بالمستقبل التفكٌر صٌرورة على بظبلله ٌلقً ٌزال ال إذن الماضً

 دون ماضٌها إنتاج تعٌد فهً ولهذا. المختلفٌن تستقطب أن وال التنّوع، هذا كلّ  تستوعب أن لمجموعة الممكن من لٌس حٌث. الحزب

 أن كما ذاتً، هو مما التخلّص ٌجرِ  لم حٌث حكمها، الذي «المحدود الوعً» من نبعت مشكلة وهً. المستقبل عن تبحث أنها مبلحظة

 من وأخرى حزب من مجموعة بٌن الوعً اختبلف فً والشكّ . بعد ٌتبلور لم مجموعة لكلّ  الخاصة الخلفٌات ومبلحظة بالتنّوع القبول

 .المجموعات تلك كلّ  فً مستحكمة الزالت القدٌمة العمل آلٌات ألن كما. آخر حزب

 أن فً والشكّ . موّحد حزب وبتؤسٌس الماركسً بالعمل معنٌون جدد، وشباب ومثقفون والنقابات الطبقات فً أفراد كذلك هناك لكن

 تكن لم إنْ  محدودة والنظرٌة السٌاسٌة معارفهم لكن والفاعلٌة، التفكٌر واستقبللٌة العامة والمعرفة األفق بسعة تتعلّق مٌزات للشباب

 .السٌاسً العمل فً الحدٌث دخولهم نتٌجة ضعٌفة السٌاسٌة وتجربتهم. معدومة

ًّ  حزب تؤسٌس أن فً والشكّ   حزب تؤسٌس ممكنا   ٌكون ولن. «الذاتً»و والمتخالف المشتت الواقع هذا من ٌنطلق أن ٌفترض سٌاس

ًّ  نظريّ  بحوار بالضرورة ٌرتبط هإالء كلّ  من حزب تؤسٌس أن مبلحظة مع. هامشٌا   ٌولد أن أرٌدَ  إذا إال ذلك، دون ًّ  سٌاس  تنظٌم

، ًّ  .الحزب هذا رإٌة هً وتكون جدٌد، اتجاه عن تعّبر جدٌدة ماركسٌة رإٌة لتبلور ٌإّسس عمل

 والوعً الدعم إلى تحتاج وطبقات والخبرة، الوعً إلى ٌحتاج وشباب مستقلٌن، وكؤفراد ومجموعات أحزاب فً مشتت كادر هناك إذن،

 التغٌٌر عملٌة وأساس الواقعً، الفعل قّوة هً تكون أن أجل من والتنظٌمٌة والفكرٌة السٌاسٌة الخبرة لها ُتقّدم أن إلى أي والتنظٌم،

 .مصالحها عن ٌعّبر أن ٌمكن برنامج لفرض

 

 

 



 

 

 

 برنامجً تصّور أجل من

 

 ضوء على المجتمعٌة األزمة تتفاقم حٌث. السوري الٌسار ٌعٌشه الذي المربك الوضع وكذلك سورٌا، دخلته الذي المعّقد الوضع ظل فً

 الدولة تملكها التً وقطاعاته ممكنا ، إنهٌاره بات والذي األخٌر، العقد فً خصوصا   وثقٌل طوٌل نهبٍ  من ٌعانً الذي اإلقتصاد أزمة

 القطاعات من محّددة فبة إلى ُتحّول والتً السلطة، تتبعها باتت التً الخصخصة سٌاسة إطار فً تباع أنها أو اإلفبلس نحو تسٌر

 والعقارات والسٌاحة الخدمات على تقوم رٌعٌة بنٌة فً االقتصاد وتمحور والصناعة الزراعة انهٌار إلى أفضت والتً المسٌطرة،

 مساوئ من تعانً باتت حٌث الحاكمة، المافٌا بإستثناء اإلجتماعٌة الطبقات لمختلف المعٌشً الوضع إنحطاط ضوء وعلى. والبنوك

 جعل الذي األمر ، لؤلجور المحدودة الحركة مع والخدمات السلع أسعار فً الكبٌر اإلرتفاع عبر ٌسود بدأ الذي اإلقتصادي اإلنفتاح

 تعٌش التً األسر نسبة أن إلى ٌشٌر بات مما. الٌومٌة للمعٌشة الضرورٌة الحاجات وأسعار السورٌة األسر مداخٌل بٌن هاببل   الفارق

 بعض ِقبل من ٌُشار التً البطالة وتضّخم العمل عن العاطلٌن تزاٌد إلى باإلضافة. األسر مجموع من% 71 الـ تقارب الفقر خط تحت

 فً األساسٌة الخدمات إنحطاط إلى وكذلك. الشعب من واسعة قطاعات تهمٌش وبالتالً%. 36 الـ ٌقارب ما بلغت أنها إلى الخبراء

 .اإلجتماعً والضمان والصحة التعلٌم مجال

 القطاعات على المباشرة للهٌمنة تسعى وباتت بذخ، حٌاة وتعٌش الدوالرات ملٌارات تملك أصبحت التً هً محدودة فبة كانت وإذا

 والخدمات اإلتصاالت مثل مربحة قطاعات فً الجدٌدة المشارٌع بكل االستبثار عبر أو ،«خصخصتها» عبر المربحة اإلقتصادٌة

 إلى السوق اقتصاد وتعمٌم االقتصادي االنفتاح فرض سٌقود التً اإلمبرٌالٌة الشركات وكاالت على لئلستحواذ وتتحّضر والتجارة،

 .السورٌة السوق فً دورها تزاٌد

 أٌدٌولوجٌا تسّوق والزالت والمجتمع، السٌاسة مجاالت على والهٌمنة اإلستبداد آلٌات كل وتفرض سلطتها لتعزٌز تسعى الزالت فإنها

 النقابات على الهٌمنة وعبر واإلعبلم الدولة وهٌبات السلطة حزب منها «سٌاسٌة» بواجهات األمنٌة األجهزة عبر وتحكم واهٌة، شعبوٌة

 النهب آلٌات وإخفاء االقتصادٌة سٌطرتها ضمان أجل من المجتمعً، والحراك السٌاسً النشاط مواجهة تحاول والزالت. واالتحادات

 أن ٌمكن والذي السلطة، هو ٌصبح ألن طرف كل وسعً تخترقها، باتت التً التناقضات رغم السٌاسٌة، سٌطرتها بٌدوتؤ تمارسها، التً

 .آخر داخلً سٌاق أي من أكثر األمٌركً الترتٌب سٌاق فً ٌتحّقق

 للشركات أعظم خدمة ٌحقِّق بما العالم صٌاغة إعادة على خصوصا ، األمٌركٌة واإلمبرٌالٌة عموما ، اإلمبرٌالٌة تعمل وضع وفً

 واإللحاق االقتصادٌة للهٌمنة كمدخل األورومتوسطٌة الشراكة فرض إلى األوروبٌة الرأسمالٌات تسعى حٌث اإلمبرٌالٌة، االحتكارٌة

 العربً الوطن منها العالم، فً واسعة مناطق إلى والعسكرٌة السٌاسٌة سٌطرتها مدّ  على األمٌركٌة اإلمبرٌالٌة وتعمل السٌاسً،

 مجمل على السٌطرة استمرار لضمان العالمٌة بالسٌاسة والتحّكم واألسواق النفط احتكار فرض أجل من ،«الموّسع األوسط الشرق»و

 .العالمً االقتصاد

 الشإون فً القسري والتدّخل الدول واحتبلل بالقّوة األنظمة تغٌٌر على تقوم سٌاسة ،3112 سنة أٌلول من عشر الحادي بعد بدأت لقد و

 مهّددة سورٌا باتت وبالتالً. المنطقة فً اإلستراتٌجً الوضع تغٌٌر إلى تهدف أجندة فً العراق ثم أفغانستان باحتبلل مبتدبة. العالمٌة

ٌّف أجل من السلطة بها قامت التً التنازالت كل رغم ٌّف ٌحلّها أن من أكبر المسؤلة تبدو حٌث. الجدٌدة األمٌركٌة السٌاسة مع التك  تك

 تنّفذ «أمٌركٌة أداة» السلطة ٌجعل «أمٌركً تغٌٌر» إحداث على األمٌركً الدور ٌقوم لهذا. كلها سورٌا بوضع تتعلّق ألنها السلطة،

 تعمٌق عبر رخاوتها وتعمٌق شتى، تناقضات تحكمها باتت أن بعد الداخلٌة البنٌة تفكٌك وتشمل الصهٌونٌة، بالدولة باالعتراف تبدأ أجندة



 فً خصوصا   «اإلرهاب على الحرب» إطار فً الممكن الدور إلى إضافة. هّشة دولة لتشكٌل واإلثنٌة، والدٌنٌة الطابفٌة التناقضات

 استفادت التً النظم كل من التخلّص على تعمل األمٌركٌة اإلدارة كانت وإذا. أمٌركٌة عسكرٌة قاعدة إلى سورٌا وتحوٌل. والعراق لبنان

 وتخضع حدٌثة، قبل ما التكوٌنات على المإّسسة التناقضات تحكمها دمى، نظم بناء إلى اآلن تسعى فهً الباردة، الحرب مناخ من

 .اإلمبرٌالٌة االحتكارٌة الشركات لقرارات

 النهب أخطار نتٌجة كما الصهٌونً، اإلمبرٌالً المشروع عن تنشؤ التً األخطار نتٌجة صعبا   ووضعا   حرجة لحظة سورٌا تعٌش لهذا

 مارسته الذي الطوٌل اإلرهاب بفعل حقٌقٌة، مشكبلت المعارضة الحركة تعانً وضع فً أوجدها، التً المجتمعٌة واألزمة الداخلً

 األمر العام، والشؤن السٌاسً النشاط عن ابتعدت أجٌال وتنشا المجتمع، من السٌاسة نزع أجل من مارستها التً اآللٌات وكل السلطة،

 فٌما سواء أٌضا ، الذاتٌة مشكبلتها نتاج هو الحركة تعانٌه الذي الوضع هذا لكن. ذاتها تجدٌد فً السٌاسٌة الحركة فشل إلى أفضى الذي

 .السلطة على البعث حزب سٌطرة منذ تنشؤ كانت التً التحّوالت وعً مقدرتها أوعدم رإٌتها، بضبابٌة ٌتعلّق

، فعل أو جماهٌرٌة قاعدة دون ومهّمشا ، وضعٌفا   مفككا   بات لهذا ذلك، بكل تؤثرا   األكثر هو الٌسار كان و  ً . ٌسارٌة رإٌة ودون حقٌق

 .الٌمٌن فً ٌوغل ٌجعله مما انفعاالت على تصّوراته وٌإّسس الماضً، ولصراعات الفعل لردود ٌنحكم

 األزمة نتٌجة أو الصهٌونً، األمٌركً اإلمبرٌالً الدور نتٌجة سواء تنفتح، بؤنها توحً باتت الصراع وآفاق متسارعة، التطّورات ألن و

 تحكم باتت التً والتناقضات السلطة ضعف وبالتالً البشر، من مّتسعة قطاعات إلٌها ُتدفع باتت التً اإلفقار وحالة المجتمعٌة

 قّررت األمٌركٌة اإلمبرٌالٌة وحٌث حّل، دون تتصاعد الداخلٌة األزمة حٌث محتمة، التحّوالت فٌه تبدو الذي الظرف هذا فً. عناصرها

 المواجهة فً األساس الدور ٌلعب لكً ٌنهض أن ٌجب الٌسار بؤن نعتقد. سٌاساتها ٌخدم ما وفق اإلقتصادٌة السٌاسٌة البنٌة مسار تحوٌل

ًّ  غٌر بلد وأٌضا   واالقتصادي، السٌاسً قراره على مهٌمن أو محتل أو تابع غٌر بلد أجل من  وٌنفتح سلفٌة قوى علٌه تسٌطر أصول

 وتحوٌله االقتصادي الفابض نهب إلى المسٌطرة الفبة مٌل نتٌجة أجهضت التً التطّور عملٌة ٌستؤنف بلد. مدّمرة مذهبٌة صراعات على

 بدء بعد خاص احتكار إلى المجتمع ثروة تحوٌل إلى منها قطاعات مٌل َثمّ  ومن. اإلمبرٌالٌة البنوك إلى ٌهّرب خاص، رأسمال إلى

 البنى كل فاعلٌة بتحّقق ٌسمح دٌمقراطً تكوٌن إطار فً الشعب ِقبل من ٌُحكم بلد. السوق اقتصاد وتعمٌم الخصخصة سٌاسات

 .واالقتصادي السٌاسً القرار على الشعبٌة الرقابة وٌحّقق والسٌاسٌة، االجتماعٌة

ً   حقٌقً، ٌساري   مشروع أجل من العمل ٌفرض الذي األمر  العامة الخطوط وضع ٌقتضً وهذا. واضحة رإٌة وذو وفاعل، مجتمع

 بالهجوم كما السلطوي، االستبداد بمواجهة معنٌة ناهضة، مجتمعٌة حركة مع ٌتوافق بما هإالء، كل لتكتٌل أساسا   تكون أن ٌمكن التً

 سٌطرة لجهة سواء اآلن، متداول هو عما مختلف آخر، خٌار الشعبٌة الطبقات لدى ٌكون بؤن كذلك معنٌة لكنها. الصهٌونً اإلمبرٌالً

 اإلمبرٌالٌة االحتكارٌة الشركات وتحكٌم النهب تعمٌم على تقوم والتً الٌسار، قوى من واسعة قطاعات عقول وتملّكها الجدٌدة اللٌبرالٌة

 تطرح فهً – أمٌركا مع تصادمت كانت وإن – التً األصولٌة الحركة تلعبه الذي الدور لجهة أو. محلٌٌن صغار رأسمالٌٌن عبر

 وٌكّرس والسلوك، «األخبلق» على التركٌز خبلل من شخصً هو ما إلى االستبداد ٌعّمم الحدود، أبعد إلى محافظا   اجتماعٌا مشروعا  

 تطرح كما. لدٌها باألولوٌة تحظى التً المسابل هً وهذه إنسانً، هو بما ٌتعلّق فٌما الحدٌث العلم نتاج كل رفض عبر التعلٌم تخلّف

 السٌطرة مع تتوافق وبالتالً الصناعة، مجال فً وخصوصا   منتجة، قوى ببناء تفّكر أن دون التجارة ٌقّدس لٌبرالٌا   اقتصادٌا   مشروعا  

 .المجال هذا فً اإلمبرٌالٌة

 كما الشعبٌة، للطبقات واالجتماعٌة والمطلبٌة المعٌشٌة القضاٌا عن ٌدافع. الٌسار رإٌة زاوٌة من والحداثة التطّور حركة عن ٌعّبر خٌار

 والثقافً واالجتماعً االقتصادي التطّور تحقٌق أجل من وٌعمل واالجتماعٌة، واالقتصادٌة السٌاسٌة األساسٌة اإلنسان حقوق عن ٌدافع

 القوى كل مع وٌتفاعل العربً، الوطن على السٌطرة إلكمال ٌسعى الذي الصهٌونً اإلمبرٌالً الهجوم مواجهة ٌقّرر وأٌضا   والعلمً،

 وبالوحدة بفلسطٌن ٌفّكر. الرأسمالٌة لمنطق وكذلك الراهنة، وللعولمة األمٌركٌة اإلمبرٌالٌة وللحروب لئلمبرٌالٌة المناهضة العالمٌة

ر اإلنسان خدمة فً وٌكون والمساواة التكافإ ٌسوده وبعالم العربٌة  الفقر من وكذلك ، واالستبداد واالستغبلل االضطهاد من المتحرِّ

 .واالحتبلل والحروب والتهمٌش

 الراهن، الظرف عن تعّبر ٌسارٌة رإٌة لبلورة والحوار التفاعل خبلل من فاعلة، قّوة إلى وتحّوله الٌسار بناء إلعادة األفق ٌفتح خٌار

س كما اآلن، القابم الواقع مشكبلت وتعالج  .ذلك كل ضوء على التغٌٌر آللٌات تإسِّ



 عن التعبٌر والتزامها السلطة، عن واالتحادات النقابات استقبلل تحقٌق عبر المجتمعٌة الحركة بناء إعادة أجل من العمل ٌلتزم كما

 حٌث. السلطة ِقبل من المفروضة والهٌمنة واالستغبلل والنهب اإلفقار مواجهة فً المهنٌة، الفبات وكل والفبلحٌن العاملة الطبقة مصالح

ٌُّر أن  العمالٌة النقابات بتحرٌر والبدء المباشرة، مصالحها عن الدفاع أجل من الطبقات حركة تفعٌل هو اآلن الضروري األساسً التغ

 ذلك عبر فقط ٌتحّقق فاعلة كقّوة الٌسار دور ألن فاعلة، مجتمعٌة قّوة إلى وتحوٌلها السلطة، هٌمنة من المهنٌة واالتحادات والفبلحٌة

 لبناء الضرورة أنه كما. دٌمقراطٌة دولة وتؤسٌس االستبداد إزالة أجل من ضرورة هً الدٌمقراطٌة الخطوة هذه أن كما. إلٌه وٌستند

 دون السٌاسً الصراع ٌُخاض أن الممكن من لٌس حٌث الصهٌونً، والمشروع اإلمبرٌالً الدور ومقاومة الحدٌث المدنً المجتمع

 .المجتمعٌة الحركة

 رإٌتهم ٌصٌغ والمستقبلٌة، الراهنة مصالحهم عن وٌعّبر والمهّمشٌن، الفقراء وكل الفقراء والفبلحٌن العاملة الطبقة إلى ٌستند خٌار

د وبالتالً. المجتمعً التطّور لتحقٌق نشاطهم وٌفّعل  التقاطعات بتحدٌد ٌسمح الذي األمر األخرى، الطبقات مع واختبلفهم توافقهم ٌحدِّ

 هً هإالء عن المعّبرة الرإٌة بلورة إن. اإلمبرٌالٌة الحرب ومواجهة المجتمعً التطّور تحقٌق سٌاق فً الطبقات تلك مع تجمعهم التً

 فً ضرورٌة عملٌة وهذه األخرى، الطبقات وبٌن بٌنها تفصل التً الحدود تلّمس وأساس والتكتٌكٌة، المبدبٌة التحالفات لتحدٌد المبتدأ

 ٌفرضها والتحالف االختبلف من عملٌة سٌاق فً والتناقض، االختبلف كذلك ٌفرض لكنه التحالف ٌفرض الذي الواقعً الصراع إطار

 .الواقع

 المهمات تحقٌق عبر لكن االشتراكٌة، تحقٌق إلى وٌسعى. ورإٌة منهجٌة كونها من انطبلقا   لكن الماركسٌة، من ٌنطلق خٌار

 :التالٌة األهداف سبٌل فً النضال من ٌنطلق فإنه ولهذا. الدٌمقراطٌة

 

 

 

 

 الدٌمقراطً البرنامج: أوال  

 بٌن المساواة وعلى المواطنة، مبدأ على التؤكٌد ٌجب لهذا. وأحرار متساوون البشر وأن المواطنة، حق إقرار من الدٌمقراطٌة تبدأ( 2

 .السٌاسً المستوى فً كما الشخصً المستوى فً جنسً، أو إثنً أو طابفً أو دٌنً أساس على التمٌٌز ورفض المواطنٌن،

ر لكنها. الدٌنٌة الشعابر ومزاولة العبادة وحرٌة الدٌنً المعتقد بحرٌة تقرّ  التً الدولة، علمانٌة على التؤكٌد( 3  عن الدٌن فصل تقرِّ

 .المساواة قدم على األدٌان لكل الدٌنٌة الشعابر رعاٌتها مع ذاتها، الدولة وعن السٌاسة

 .والقضابٌة والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطات بٌن الفصل على تقوم دولة فً السلطات، مصدر هو الشعب( 4

 إقرار عبر ثقافاتها، عن والتعبٌر بلغاتها التحّدث فً األقلٌات حق على التؤكٌد الشعب، فبات لكل المواطنة مبدأ على التؤكٌد مع( 5

 الذٌن لكل الجنسٌة إعادة وبالتالً. السورٌون األكراد هنا وخصوصا   أفرادها، بٌن فٌما التفاعل على والتؤكٌد األقلٌات لكل الثقافٌة الحقوق

 .األكراد من منها تجرٌدهم جرى

 .الدولة علمانٌة من وٌنطلق والرجل المرأة بٌن المساواة ٌكّرس الشخصٌة لؤلحوال مدنً قانون إصدار( 6

 أو الدٌنً أو الطابفً التحرٌض ورفض العنف ونبذ المواطنة بحق االلتزام من انطبلقا   مسبق، إذنٍ  دون األحزاب تشكٌل حق إقرار( 7

 .اإلثنً



 اتخاذ عملٌة فً التؤثٌر فً ودورها استقبللٌتها وتؤكٌد النوعٌة، واالتحادات والخدمٌة والفبلحٌة العمالٌة النقابات تشكٌل حق إقرار( 8

 .واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة القرارات

 .مسبقة ةرقاب دون والنشر اإلعبلم وسابل وكل الصحف إصدار حق إقرار( 9

 .المرشحٌن لكل الفرص فً التساوي على والتؤكٌد الدٌمقراطٌة، العملٌة مجمل فً عنصر وهو السلطة، تداول شكل هو االنتخاب( :

 .بذلك المختصة السلطات إعبلم مع لكن مسبق إذنٍ  دون الدٌمقراطً، االحتجاج أشكال وكل والتظاهر اإلضراب حق تؤكٌد( 21

 .العامة المصلحة وتقدٌس والنزاهة والخبرة الكفاءة على التؤكٌد من تنطلق ودٌمقراطٌة، وطنٌة أسس على الدولة أجهزة بناء إعادة( 22

. خروقات حدوث حال فً القاسٌة والمحاسبة السٌاسً، الشؤن فً التدّخل من منعها وتؤكٌد األمنٌة األجهزة مهنٌة على التؤكٌد( 23

 .السٌاسً االعتقال منع وكذلك

 

 المطلبٌة القضاٌا: ثانٌا  

 التناسب على والحفاظ باألسعار األجور ربط وبالتالً إنسانٌة، حٌاة تناسب أجور وفرض الشعبٌة للطبقات المعٌشً بالوضع االهتمام( 2

 .اإلنسانٌة الحٌاة ٌحّقق الذي الضروري

 .إدارتها اختٌار وعلى العامة، والمإسسات المصانع على اإلشراف العمال حق تؤكٌد( 3

 .المنتجة القوى لتطوٌر السعً سٌاق فً العمل فرص توفٌر عبر البطالة مشكلة لحلّ  الجاد والسعً العمل حق ضمان( 4

 المعٌشٌة الظروف بتحسٌن ٌسمح بما وتطوٌره الصحً، الضمان فٌه بما الشامل اإلجتماعً الضمان حق عن التخلًّ رفض( 5

 .الشعبٌة الطبقات لكل العمل وظروف والصحٌة

 التً األرض عن للدفاع صفوفهم وتنظٌم واإلقطاع، المبلك كبار عصر إلى العودة ورفض األرض فً الفبلحٌن حق على التؤكٌد( 6

 .الماضٌة العقود طٌلة زرعوها

 .المٌاه استهبلك وتقنٌن األرض مع التعامل فً عقبلنٌة سٌاسة ووضع المحتكرٌن، من وتخلٌصه المزارع دعم( 7

 .حقوقها وضمان العمل فً المرأة وضع تعزٌز( 8

 .الشعبٌة بالطبقات ٌتعلّق فٌما الضرٌبٌة العدالة على والتؤكٌد الرأسمال، على متصاعدة ضرٌبة فرض( 9

 والتطور التنمٌة قضاٌا: ثالثا  

. القطاعات هذه فً االستثمار فً االقتصادي نشاطها أولوٌة على والتؤكٌد الربٌسٌة، اإلنتاج قطاعات فً الدولة دور على الحفاظ( :

 مشكبلته معالجة وبالتالً اإلنتاج، قوى بناء على ٌرّكز للتطوٌر برنامج إلى تستند إستراتٌجٌة وفق الراهن الدولة قطاع مع والتعامل

 .ذلك من انطبلقا  

 والحمابً، االستثماري الدولة دور على التؤكٌد مع ضوابط، دون السوق اقتصاد وتعمٌم الدولة لقطاع العشوابً التحرٌر رفض( 21

 .منتج اقتصاد لبناء عقبلنٌة خطط ووضع فٌه، واإلدارة التخطٌط وسوء نهبه فً أسهموا الذٌن كل ومحاسبة



 من والحدّ  التحتٌة، والبنى اإلنتاج قوى تطوٌر إلى الهادفة العامة السٌاسة إطار فً الخاص الرأسمال لنشاط الظروف كل توفٌر( 22

 .لذلك القانونٌة الضمانات كل وإٌجاد والهامشً، الطفٌلً نشاطه

ٌّة، على القضاء إلى ٌإدي بما التعلٌم إستراتٌجٌة رسم إعادة( 23 س وبما والجامعً، األساسً التعلٌم بتطوٌر ٌسمح وبما األم  ٌإسِّ

 .المجتمعً التطّور ٌخدم الذي المسار وفً العلمً، للوعً

 

 الوطنٌة المسؤلة: رابعا  

 أفغانستان باحتبلل قامت والتً األمٌركٌة، الدولة تقودها التً اإلمبرٌالٌة العسكرٌة العولمة لمواجهة التحضٌر ضرورة على التؤكٌد( 2

 .مستهدفة باتت سورٌا وأن خصوصا  . مختلفة بطرق أخرى دول إخضاع على وتعمل والعراق،

 فً أساسٌة خطوة المجتمعً، الضغط عبر الدٌمقراطٌة فرض ٌكون وبهذا المواجهة، أجل من ضرورة المجتمعٌة الحركة تفعٌل إن( 3

 .والعراق فلسطٌن فً المقاومة ودعم اإلمبرٌالٌة، الهجمة لرد التحضٌر سٌاق

 .تركٌا شعوب مع والتفاعل الحوار عبر اإلسكندرون لواء استعادة على التؤكٌد وكذلك وفلسطٌن، الجوالن تحرٌر على التؤكٌد( 4

 .الداخلً السٌاسً الصراع فً وحٌادٌته مهنٌته على التركٌز وبالتالً وطنٌة، مهمة للجٌش أن على التؤكٌد( 5

 

 اإلستراتٌجً اإلطار: خامسا  

س والذي تحقٌقه، إلى الٌسار ٌسعى الذي الهدف إن( 2 ً   مجتمع لبناء ٌإسِّ  التطّور تحقٌق ضرورة على التؤكٌد على ٌقوم وحدٌث، مدن

 إال ٌتحّقق لن وهذا. ذلك مع المتوافقة التحتٌة البنٌة وتطوٌر والزراعة، الصناعة فً المنتجة القوى تطوٌر من المنطلق االقتصادي

ل ألنه اإلمبرٌالٌة، مع أي العالمً، الرأسمالً النمط مع بالصراع  النمط ٌستقٌم ال حٌث تلك، التطّور صٌرورة فً أساسٌا   عابقا   ٌشكِّ

 .االشتراكٌة لتحقٌق طموحه سٌاق فً الرأسمالٌة تجاوز هً األساس مهمته ٌجعل الذي األمر وهو. األطراف بتخلٌف إال الرأسمالً

 التً البوتقة كونها العربٌة الوحدة لتحقٌق السعً ٌفرضان أخرى، جهة من اإلمبرٌالٌة الهٌمنة ومواجهة جهة، من التطّور أن كما( 3

 الذاتً التكوٌن عن تعّبر التً والصٌغة. ممكنة الرأسمالً النمط مع المواجهة ٌجعل الذي واإلطار االقتصادي، التطّور بتحقٌق تسمح

 .للشعب

 للمسؤلة الحل بلورة ٌجب ولهذا اإلمبرٌالً، المشروع من جزء هو الصهٌونً المشروع أن واضحا   ٌكون أن ٌجب اإلطار هذا فً( 4

 لبناء السعً إطار فً فلسطٌن، فً إنوجدت التً الٌهودٌة للمسؤلة الدٌمقراطً والحل الصهٌونٌة الدولة إنهاء من المنطلق الفلسطٌنٌة

 .العربً الوطن فً األمة/ الدولة

 

 العالمً الصعٌد على: سادسا  

 .نهبه أجل من العالم على للسٌطرة األمٌركٌة اإلمبرٌالٌة تخوضها التً الحروب ورفض الراهنة، اإلمبرٌالٌة العولمة رفض( 2

 إلى ٌفضً واحتكاري، متفّوق اقتصاد فً الوطنً لبلقتصاد دمج ألنها األوروبٌة، السورٌة وبالتالً األورومتوسطٌة، الشراكة رفض( 3

 .المجتمع نهب إلى وٌقود متكافبة، غٌر منافسة عبر الوطنً االقتصاد تدمٌر



 .االحتبللٌة سٌاساتها ومواجهة اإلمبرٌالٌة الهٌمنة من بالتخلّص إال ٌتحقق لن المجتمعً التطّور أن على التؤكٌد( 4

 والمساواة التكافإ أساس على ٌقوم عالم وتؤسٌس اإلمبرٌالٌة، شوكة كسر أجل من لئلمبرٌالٌة المناهضة القوى كل مع التحالف تؤكٌد( 5

 .والحرٌة والعدل

 .اشتراكً عالم تؤسٌس أجل ومن ٌة،لئلمبرٌال مواجهتها آلٌات وتنّظم العالمً، الٌسار نضاالت توّحد جدٌدة أممٌة لتؤسٌس العمل( 6

 

 مباشرة مهام: سابعا  

 

 االعتبار وإعادة المنفٌٌن، وعودة السٌاسٌٌن المعتقلٌن كل سراح وإطبلق الطوارئ، بقانون العمل ووقف العرفٌة األحكام إلغاء( 2

 .منها المجردٌن لكل الجنسٌة وإعادة. السابقة العقود طٌلة اعتقلوا الذٌن لكل والتعوٌض

 مصٌر لتحدٌد الراهنة التدّخبلت ومواجهة عربٌة، مواجهة قّوة بناء على والعمل الصهٌونٌة، األمٌركٌة اإلمبرٌالٌة السٌطرة مقاومة( 3

 .سورٌا

 عن والدفاع. األقل على مرات ثبلثة األجور مضاعفة وبالتالً كرٌم، بعٌش ٌسمح وبما األسعار تصاعد ٌوازي بما األجور زٌادة( 4

 .الشامل اإلجتماعً والضمان المجانً التعلٌم

 .والتخطٌط اإلدارة مجاالت فً أساإوا أو الدولة، قطاع نهبوا الذٌن كل محاسبة على والعمل الخصخصة، لفرض المٌل مقاومة( 5

 رباسٌا   نظاما   وٌكّرس حزب، هٌمنة على ٌقوم ال جدٌد دستور وصٌاغة الدٌمقراطٌة، فرض أجل من المجتمعٌة الحركة تطوٌر( 6

 األمنٌة األجهزة وإخضاع الحر، واالنتخاب السلطات وفصل الحزبٌة التعددٌة على ٌقوم برلمانٌا   نظاما   ٌعتمد بل الصبلحٌات، مطلق

 .السٌاسٌة غٌر مهماتها تحدٌد بعد صارمة لرقابة


