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هناك دائمًا هذه الثنائية بين الرأسمالية واالشتراكية، فِلَم هذا العداء إذن للرأسمالية؟!
 

عندما نظر الثوري األلماني كارل ماركس، مؤسس االشتراكية العلمية، إلى البؤس الذي يغرق فيه العالم، تسائل ما
سبب هذا الشقاء؟ عندها أخذ في تحليل المجتمع من حوله، كيف تطورت وسائل اإلنتاج وأنماطه، وكيف اثر هذا

على حياة البشر، هل الجميع سواء؟ من المستِغل ومن المستَغل؟!
 

بعد تحليل تطور المجتمعات والنظام الرأسمالي، أرجع ماركس المعاناة والفقر إلى هذا النظام المبني على استغالل
طبقة تملك كل وسائل اإلنتاج لطبقة أخرى ال تملك سوى قوة عملها. فحينما كانت النظام في أوج ازدهاره في بعض
المدن، وبينما انبهر الجميع بما تستطيع الدول الصناعية إنتاجه وتحقيقه، نظر هو إلى كم التدمير الذي تلحقه بالبشر

والعالم.
 

قد يدعي البعض أن هذه الرؤية مبنية على كراهية الرأسماليين كأشخاص والحقد عليهم، لكن هذا أمٌر عاٍر تمامًا من
الصحة؛ فنقدنا للرأسمالية واعتبارها نظام فاشل ليس مبنيًا على نوايا وطبائع الرأسماليين األفراد بل على طبيعة

النظام نفسه التي جعلت منه نظامًا مأزومًا يتخلص من أزماته على حساب أغلبية الجماهير.
 

النظام الرأسمالي مبني على االستغالل
 

يفسر رجال األعمال والحكام الرأسماليون كل مظاهر الفقر والبؤس والبطالة التي يعيشها البشر، من خالل اتهام
الفقراء والكادحين بالتسبب فيها. فمثالً هم يفسرون ذلك بزيادة معدالت النمو السكاني واإلكثار من اإلنجاب، مما

يؤدي إلى التهام كل “الجهود التنموية العظيمة” للحكومات الرأسمالية وكبار رجال األعمال.
 

هذا التفسير ليس إال خدعة كبرى، فصحيح أن موارد سوريا والعالم كله محدودة، لكن التقدم التكنولوجي الجبار
الذي يشهده العالم الرأسمالي قد وصل إلى درجة تسمح بتحقيق معدالت نمو اقتصادي تزيد كثيرًا عن معدالت النمو

السكاني.
 

هناك أيضًا تفسير ثاني يرّوجه الحكام ورجال األعمال الكبار في العالم، وهو أن الفقراء مسئولون عن فقرهم بسبب
كسلهم وعدم رغبتهم في العمل. أما هذا التفسير فهو في الحقيقة أكثر وقاحة من سابقه؛ فكيف يمكن أن نصف
بالكسل الطالب الذين يتركون دراستهم من أجل العمل لمساعدة أسرهم في تحمل أعباء المعيشة، وكيف نصف
عمال المصانع الفقراء بالكسل في حين يعمل أغلبهم لمدة 10 أو 12 ساعة في اليوم الواحد. وعلى الجانب اآلخر،
كيف يمكن أن نصف رجال األعمال وأبناءهم بالنشاط في حين أن كل المجهود الذي يبذلونه هو ملء خزائنهم

باألموال وإنفاقها في الرحالت والسهرات وسبل الرفاهية والمتعة المختلفة!
 

أما االشتراكية الثورية فترى أن كل الفظائع ال يتسبب فيها العمال وال الفقراء، بل أنهم ضحايا الرأسمالية القائمة على
النهب واالستغالل. فالنظام الرأسمالي يقوم عامة على قاعدة أساسية، هي أن الدافع وراء النشاط االقتصادي هو
تحقيق األرباح للرأسماليين وليس تلبية االحتياجات األساسية للبشر. وبما أن المحرك األساسي للنظام الرأسمالي هو
تحقيق األرباح ومراكمة رأس المال، لذا فالرأسماليون يتسابقون في السوق على تخفيض التكاليف اإلنتاجية من

خالل زيادة وتكثيف استغالل العمال لديهم. وبالتالي فإن ثروة الرأسماليين مصدرها جهد وعرق العمال.
 

األمر كله ال يتوقف على درجة “إحسان وطيبة” رجال األعمال الرأسماليين على العمال الذين يعملون لديهم، لكن
بوضع هؤالء الرأسماليين في المنافسة مع بعضهم محليًا، وعلى المستوى العالمي أيضًا. فإذا عمل أحد الرأسماليين
على زيادة أجور عماله أو تحسين الظروف التي يعملون وفقها، لن يجد لديه ما يكفي من األرباح التي تسمح له
بتوسيع استثماراته ومراكمة المزيد من رأس المال لينافس به نظرائه. وإن لم يفعل ذلك سوف يسقط في هذه

المنافسة ويلتهمه منافسيه في السوق.
 

ويستثمر الرأسمالي وينتج ألنه يتوقع أرباحًا، وليس ألنه يريد “إسعاد البشرية”. ومن ثم ال تكترث الرأسمالية في
سوريا.

 
وفي سياق المنافسة التي ال تنتهي بين الرأسماليين، تتولد األزمات االقتصادية التي تنتج عن تكالبهم على
االستثمار في القطاعات االقتصادية التي ترتفع فيها معدالت الربح، بغض النظر عن مصالح المجتمع الذي يعيشون

فيه. تمامًا كما ضربنا المثل باالستثمار في قطاع العقارات.

ماهي االشتراكية؟ 
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لكن ذلك يؤدي إلى زيادة العرض عن الطلب في مثل تلك القطاعات بشكل كبير، ومن ثم تكدس البضاعة في
األسواق دون أن تجد من يشتريها نتيجة تدني األجور، ثم إفالس الرأسماليين وانهيار االقتصاد بأكمله. وهذا
بالضبط ما نطلق عليه “فوضى السوق” حينما تتحكم مصالح حفنة من األغنياء في توجيه ثروة المجتمع وموارده

وقراراته االقتصادية.
 

وصحيح أنه في كل وحدة إنتاجية (مصنع أو شركة) توجد درجة عالية من التنظيم والتنسيق بين أقسام اإلنتاج
المختلفة. ففي شركة تويوتا إلنتاج السيارات مثالً، يوجد تنسيق وتكامل عالي المستوى بين قسم إنتاج اإلطارات
وقسم إنتاج الهياكل، إلخ، لكن في الوقت نفسه ليس هناك أدنى درجة من التنسيق بين شركة تويوتا وشركة فورد
أو بي إم دابليو مثالً . وهذا ما يؤدي إلى تراكم مئات اآلالف من السيارات المنتجة في السوق دون أن تجد من
يشتريها، فيتوقف اإلنتاج وُتغلق المصانع ويتم تسريح العمال. وهذه هي الفوضى التي تؤدي بالنظام الرأسمالي

العالمي إلى أزمات دورية من فيض اإلنتاج ثم الركود واإلفالس.
 

لكن سوريا تعد من البلدان المتأخرة اقتصاديًا، أي التي لم تصل بعد إلى مستوى تطور اقتصادي تستطيع معه أن
تدخل حلبة المنافسة في السوق العالمي. وهذا ما يضاعف المشكلة. فالمشكلة لدينا ليست في األزمات الدورية

والركود االقتصادي فقط، بل أيضًا في االنخفاض المزمن لمستوى االقتصاد.
 

هذا بالضبط ما يدفع السلطة والرأسماليين في سوريا إلى اتباع سياسات اقتصادية أكثر توحشًا، حيث خصخصة
المصانع ومؤسسات الرعاية االجتماعية، ورفع الدعم على السلع والخدمات، ومضاعفة معدالت االستغالل. وكل ذلك

من أجل تحقيق أكبر قدر من تراكم رأس المال للوصول إلى األسواق العالمية.
 

وهذا ما يفسر العالقة الوثيقة التي جمعت بين سلطة الديكتاتوراالسد بكبار رجال األعمال في سوريا. فالسلطة تسن
لهم القوانين التي سهلت لهم النهب واالستغالل، وفي عهده تم توجيه دعم هائل إليهم في نقل البضائع وفي قيمة

الضرائب على األرباح وقيمة الجمارك على نقل المعدات واآلالت من الخارج، إلخ.
 

في نفس الوقت هناك ما نطلق “إصالح الرأسمالية”، حيث يتم استبدال نظام ديكتاتوري يقف إلى جانب رجال
األعمال ضد مصالح الفقراء، بنظام أكثر ديمقراطية (أو أقل ديكتاتورية) يقف إلى جانب نفس رجال األعمال، وقد
يمنح الفقراء بعض الفتات من الثروة االجتماعية التي ينتجونها بأنفسهم، لكن دون القضاء على أسس االستغالل

التي تقوم عليها الرأسمالية.. والتغيير الجذري لمشكالت المجتمع ال يكمن بالتأكيد في إصالح الرأسمالية.
 

دائما ما يضرب المثل بتجربة الدول االسكندنافية كنموذج إلصالح الرأسمالية بإدخال إجراءات وإصالحات ذات
طابع اشتراكي، ولكن حتى هذه الدول رغم قوة اقتصادها إال أنها تشهد حاليًا احتجاجات وتناقصات كبيرة في

مستوى الرفاهة – مقارنة بما كانت فيه من قبل – نظرًا لألزمة االقتصادية العالمية التي طالت هذه البلدان بالطبع.
 

لم يكتف ماركس بتحليل الواقع فقط وإدراك فشل الرأسمالية واستحالة إصالحها، بل أيضًا بحث عن سبل تغيير هذا
الواقع األليم، ووجد في التجارب الثورية التي عاصرها (ثورات 1848 في أوروبا، وكوميونة باريس 1871، إلخ) دليالً

ومرشدًا لما يمكن أن يكون عليه المجتمع االشتراكي الذي يسطير فيه الكادحون على القرار. 
 

ففي كوميونة باريس على سبيل المثال، رسم رجال ونساء باريس الكادحين تصورا لكيف يمكن أن يتغير المجتمع
عندما سيطروا على المدينة وأداروها، من خالل مجالسهم الديمقراطية، لصالح الجماهير الفقيرة، ففتحوا المدارس
للجميع بالمجان، ووفروا الطعام والملبس، وافتتحوا دور األيتام، حتى انقضت الثورة المضادة على الكوميونة

وذبحت ما يقرب من 30 ألف من مناضلي الطبقة العاملة.
 

رأى ماركس أن التغيير الجذري للنظام البد أن يكون عبر ثورة اجتماعية تطيح بكل أشكال االستغالل، ثورة تخلق
فيها الجماهير أشكاالً جديدة لتنظيم الحياة وإدارتها والتعبير عنهم.
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الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة
 

من يمكنه إذن قيادة الثورة االجتماعية، المستمرة إلى اليوم في مصر، لتحقيق التغيير الجذري الذي نأمله؟
ال شك أن الثورة هي عيٌد للفقراء والمقهورين، لكن من بين كل المضطهدين في عالمنا المعاصر، توجد طبقة واحدة

لديها القدرة على قيادة معسكر المظلومين إلى النصر – الطبقة العاملة.
 

هناك عامالن رئيسيان يجعالن من الطبقة العاملة قوة اجتماعية قادرة على قيادة الثورة االجتماعية إلى النصر.
األول هو عملها المباشر على وسائل اإلنتاج في المجتمع الرأسمالي، في المصانع والمؤسسات الخدمية، إلخ. وهذا ما
يمنحها قوة اقتصادية هائلة حيث تتحكم بشكل مباشر في عجلة اإلنتاج وتستطيع إيقافها (من خالل اإلضراب عن

العمل) وتهديد أرباح رجال األعمال إذا أرادت تغيير مسار األمور.
 

العامل الثاني في قيادية دور الطبقة العاملة في الثورة االجتماعية يكمن في طبيعة عملية اإلنتاج التي يندمج فيها
العمال؛ فهم بطبيعة هذه العملية يشكلون الطبقة األكثر تنظيمًا ووحدة في المجتمع الرأسمالي الحديث، حيث
يعملون باآلالف – وعشرات اآلالف أحيانًا – في مصانع ومؤسسات إنتاج ضخمة يتم فيها تقسيم العمل فيما بينهم
بشكل منظم ودقيق، ويتعرضون خاللها لالستغالل الرأسمالي بشكل مباشر، ما يجعل لهم ظروف معيشية متقاربة

وبالتالي مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة.
 

وال تضم الطبقة العاملة عمال الصناعة فقط، بل تشمل كل العاملين بأجر والخاضعين الستغالل وسلطة رأس المال،
وهكذا فإن الموظفين وعمال الخدمات والمهنيين من أطباء ومهندسين ومحاسبين، إلخ، هم أيضًا في عداد الطبقة

العاملة.
 

وفي جميع الثورات في العالم الرأسمالي المعاصر، لعبت الطبقة العاملة أدوارًا جوهرية فيها وحققت انتصارات هامة،
وكادت في الكثير من الثورات أن تطيح بالرأسمالية بشكل كامل وأن تبني مجتمعًا جديدًا ال يحكمه الرأسماليون أو
ممثلوهم، بل مجتمعًا يقرر فيه الكادحون من خالل مجالسهم القاعدية والمنتخبة تقرير مصيرهم وصياغة

مستقبلهم.
 

هذا ال يعني تجاهل باقي طبقات المجتمع أو معاداتهم؛ فال انتصار للثورة دون مشاركة الفالحين والمضطهدين من
األقليات والمرأة في الثورة، ودون تبني مطالبهم. يجب أن تكون دعايتنا واضحة بأننا نبني سويا مجتمعًا ال لحزب

أو جماعة بل ليجد فيه الجميع الرفاهة والكرامة.
 

هذا المجتمع يعطي أولوية اإلنتاج ال ألرباح الرأسماليين وشركاتهم الكبرى، بل لالحتياجات الجماهيرية المباشرة.
ومن أجل تحقيق ذلك، فإن الطبقة العاملة تحتاج لوحدة سياسية كي تطرح مطالبها ومصالحها الطبقية وتخترق

طريقها نحو بناء المجتمع الجديد.
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بناء الحزب الثوري حياة أو موت

 
الثورة ليست نزهة وال تنتهي بين يوم وليلة، فهي تبدأ بانتفاضة ضخمة وتكتمل بصراع بين الجماهير من ناحية،
وبين الطبقة الحاكمة القديمة التي تحاول بإصرار من أجل البقاء واالستمرار والحفاظ على أكبر قدر من امتيازاتها.

وإذا عقدنا مقارنة بسيطة بين الطبقة الحاكمة والطبقة العاملة، سنجد بسهولة أن ما يميز الطبقة الحاكمة هو أنها
موحدة ومنظمة بدقة شديدة؛ فجهاز الدولة يمثل عقالً وجهازًا رفيع المستوى يقوم من خالله الحكام ورجال
األعمال الكبار بإدارة شئونهم. فالطبقة الحاكمة لديها قوات أمن تدافع عنها وإعالم يتحدث بإسمها عالوة على

سيطرتها على رأس المال وتحكمها في توجيه االقتصاد.
 

أما االنتفاضة العفوية للجماهير فهي تستطيع أن تحقق قدر كبير من المكتسبات، مثلما حدث في مصر حينما
استطاعت االنتفاضة إسقاط الديكتاتور مبارك. لكن إسقاط الديكتاتور ال يعني أن النظام القائم قد سقط، حتى مع
تبديل األوجه خالل سنوات الثورة. وصحيح أن االنتفاضة العفوية تستطيع أن تهز أركان النظام، لكنها ال تستطيع أن
تطيح به بشكل كامل. الثورة االجتماعية هي التي تستطيع فعل ذلك، واالنتفاضة ليست إال بداية لعملية طويلة من
الثورة تناضل فيها الجماهير من أجل استكمال الثورة، بينما تعيد الطبقة الحاكمة ترتيب أوراقها من أجل الحفاظ

على البقاء.
 

وخالل العملية الثورية تستطيع الطبقة الحاكمة أن تتغلب على قدر هائل من النضاالت العمالية والجماهيرية، طالما
أن تلك النضاالت ليست موحدة وال منظمة سواء من حيث درجة الوعي أو الحركة. لذا فالثورة تحتاج إلى عقل
وإلى ذاكرة وإلى جهاز تنظيمي يوحد نضاالت الجماهير المختلفة في حركة واحدة تضرب ضربتها لنظام وسلطة
رجال األعمال التي تتحكم في كل شيء. تحتاج إلى من يواجه سنوات طوال من تراكم أفكار غرستها الطبقة
الحاكمة في عقول الجماهير لتفرقة صفوفهم، أفكار رجعية عن المرأة واألقباط واألقليات، أفكار من شأنها تشتيت

الجماهير وتدمير أي حلم لمجتمع الجميع فيه متساوون بال تفرقة.
 

لذا النضاالت الجماهيرية تحتاج إلى حزب ثوري يتبنى مشروع الثورة االجتماعية، وقادر على توحيد الجماهير في
طريق هذه الثورة دون تماهي، ودون انخداع في األشكال والرموز الجديدة للطبقة الحاكمة والتي تنفذ نفس

السياسات القديمة في ثوب جديد.
 

وفقط الحزب الثوري المنغرس في قلب الجماهير الثورية المناضلة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، هو الذي يستطيع
توحيدها من أجل هدم النظام الحالي وبناء نظام جديد ينحاز ألغلبية المجتمع من عمال وفالحين وفقراء
ومهمشين.. وهذا الحزب ال يسقط من السماء وال يأتي من الفراغ، بل ُيبنى بالكفاح والصبر، في المصانع واألحياء

والجامعات ليكون سالحًا في يد الجماهير ليرشدها ويشق طريقها للنصر.. نحو بناء الدولة العمالية االشتراكية.
 

الدولة والثورة
 

تنتمي وتدافع مؤسسات الدولة في سوريا وفي أماكن أخرى عن مصالح طبقة واحدة من المستغلين، ولذلك ليس
من مصلحتها تعميق وتحقيق مطالب الثورة، وبالتالي أي ظن أنها من الممكن أن تقف مع – أو حتى أن تتحلى
بالحياد – تجاه الثورة لهو أمر غير منطقي؛ فالثورة بالتعريف ضد مصالحهم. لذلك كان هتاف “الشعب يريد اسقاط
النظام” هتافًا عبقريًا في سبيل تحقيق مطالب هذه الثورة؛ فالبد من إسقاط هذه المؤسسات بفسادها وعدائها

للثورة.. ولكن هنا فزاعة الفوضى تظهر في األفق.
 

مرة أخرى تتجلى أفكار الطبقة الحاكمة؛ فقد ترّسخ في أذهاننا أن الفوضى في المظاهرات واالحتجاجات وصراخ
المظلوم ومطالبته بحقه، فما هو تعريف الفوضى؟ إذا كان نهب ثروات بلد بأكمله لصالح طبقة ضئيلة في المجتمع
وتجويع الباقي ليست بفوضى؟ هل أن تصبح الشرطة طليقة اليد لتقتل من تشاء وتعذب من تشاء دون محاسبة
ليست بفوضى؟ هل اكتظاظ السجون باألبرياء والقتلة والمجرمين طلقاء ليست بفوضى؟ هل التعليم الفاسد
والمدارس الُمكّدسة واالطلبة الذين ُيقتلون بجامعاتهم والمستشفيات الغير مؤهلة الستقبال المرضى ليست

بفوضى؟! ما هي الفوضى إذًا؟
 

نحن ال ندعو إلى شيء سوى نظام تخلقه الجماهير من تنظيماتها المتعددة؛ لجان شعبية في األحياء، شرطة وجيش
ديموقراطيين آدميين من الجماهير ويحمون مصالحهم ال أداة قمع في يد السلطة، مجالس عمالية في المصانع،
وشتى أشكال التنظيمات الجماهيرية األخرى، بحيث تتوحد وتنسق أعمالها وشئون الجماهير معًا من خالل
المندوبين المنتخبين من كل حي ومصنع وقرية، في تعبير حقيقي عن مصالح األغلبية من الجماهير الفقراء
والمهمشين والمضطهدين ومصالحهم ومطالبهم. ونهدف الستبدال دولة الفساد والرأسمالية بدولة العدل والحرية

والمساواة بين البشر دون تفرقة على أساس الطبقة أو الجنس أو الدين. هذه هي الدولة العمالية.

6

عن اإلشتراكية



N U T R I T I O N  F A C T S ,  H E A L T H  B E N E F I T S ,  A N D  R E C I P E S !

ال توجد اشتراكية في بلد واحد
 

إلى أي مدى يمكن لمثل هذه الدولة العمالية، التي تقوم على أسس االشتراكية والعدل االجتماعي، أن تصمد؟ كيف
يمكنها أن تستمر في ظل سيطرة الرأسمالية على العالم كله؟ النظام الرأسمالي سلسلة واحدة، فهل يمكن تحطيم

إحدى حلقات هذه السلسلة دون تحطيم الحلقات األخرى؟
 

“العالم قرية صغيرة”.. هذا ما يخبرنا به مفكرو الرأسمالية عبر العالم، إذ أن العولمة الرأسمالية قد خلقت وشائج
وارتباطات اقتصادية وسياسية عديدة بين مختلف البلدان، كما أوجدت بينها تقسيم عمل عالمي؛ فالبلدان المتقدمة
تعتمد على العمالة الرخيصة والمواد الخام واألسواق في البلدان المتأخرة، واألخيرة تعتمد على الصناعات المتطورة

واالستثمارات الكبرى لدى األولى.
 

وعند انتصار ثورة اشتراكية تعيد هيكلة االقتصاد لصالح الجماهير الفقيرة ال لصالح الشركات الرأسمالية الكبرى، في
أحد البلدان، فإن هذا يعني ببساطة فك االرتباط والتبعية للرأسمالية العالمية. وهنا ال يمكن للرأسمالية أن تصمت
على تهديد مصالحها وأطماعها، بل ستواجه الثورة بكل الوسائل التي تضمن إعادة فرض سيطرتها ومصالحها. هذا
ما حدث في أعقاب انتصار الثورة االشتراكية في روسيا عام 1917 وبناء الدولة العمالية العادلة، حين توجهت
جيوش 18 دولة أوروبية لضرب السلطة العمالية المنتصرة إلجهاض الثورة وإعادة سيطرة الرأسماليين الروس

واألوروبيين على االقتصاد الروسي.
 

لكن الثورة ضد الرأسمالية، والفقر والقهر المالزمين لها، ال تقوم بشكل منعزل في بلد واحد أو بعض البلدان بعيدًا عن
باقي العالم. لكنها، على العكس، تقوم في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة كسلسلة من الثورات التي تهز

أركان النظام الرأسمالي العالمي.
 

فنتيجة لألزمة العميقة التي شهدتها الرأسمالية العالمية قبل وأثناء الحرب العالمية األولى، اندلعت الثورة في روسيا
عام 1917، ومّهد انتصارها لقيام موجة ثورية عمالقة في مناطق متفرقة من العالم (وفي سوريا قامت ثورةالساحل
1919). وفي الثالثينات واألربعينات من القرن الماضي، انطلقت موجة ضخمة من الثورات استطاعت أن تجبر
الرأسمالية على تقديم إصالحات اجتماعية هائلة لقطاعات واسعة من الجماهير، كما انتعشت حركات التحرر
الوطني في المستعمرات بشكل هائل (وفي سوريا انطلقت انتفاضة 1945 ضد االستعمار الفرنسي وانتشار الفقر
والبطالة). موجة أخرى من الثورات زلزلت النظام الرأسمالي في غرب وشرق أوروبا وأمريكا الالتينية ومناطق
متفرقة من العالم في الفترة بين 1968 وحتى منتصف السبعينات (وفي سوريا قامت بعض االحتجاجات
واالضرابات العمالية وشهدت المنطقة نهوض كبير لليسار وانتشرت المنظمات اليسارية الثورية واكتسح الخطاب

الماركسي حركات المقاومة الفلسطينيه ).
 

هذا بالضبط ما شهدناه في السنوات السابقة؛ ففي كل صعود للثورة السورية وجدنا بالتوازي تصاعدًا في
االحتجاجات في تونس ومصر والبحرين، وأيضًا عقب تراجع الحراك الثوري في سوريا وجدنا تراجعًا في تونس
ومصر، إلخ. الوضع مشابه أيضًا في أوروبا؛ فالحركة العمالية العمالقة التي تشهدها في مواجهة خطط التقشف
االقتصادية التي تنفذها الحكومات األوروبية في محاولة لتحميل األزمة الرأسمالية على أكتاف العمال والفقراء

اتخذت من ثورات المنطقة ذخرًا لها.
 

الثورة االشتراكية لن تستطيع بناء المجتمع االشتراكي كجزيرة صغيرة في بحر من الرأسمالية، لكنها تستطيع فعل
ذلك طالما أن ثورات أخرى تتقدم وتنتصر لتقويض النظام الرأسمالي العالمي.

 
قد يبدو األمر مستحيالً إذا تجاهلنا حقيقة هامة أن جميع شعوب األرض تعاني من استبداد واستغالل النظام
الرأسمالي. بالطبع هناك تفاوت في مدى سوء الوضع بين األشد فقرًا وبين األكثر رفاهة، إال أن الجميع مجتمعون في
معاناة الطبقة األفقر والفوارق االجتماعية الشاسعة في جميع البلدان بين أغلبية الجماهير العاملة والطبقة

الرأسمالية التي تسيطر على كل شيء.
 

 هذه الفوارق بين الطبقات توفر أرضية خصبة للنضال، وإصالح الرأسمالية لن يقضي على االستغالل والفوارق بين
البشر، بل القضاء على الرأسمالية بالثورة االشتراكية.
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قالوا عن االشتراكية الثورية…
 

االشتراكية واالتحاد السوفييتي والبعث
 

يأتي إلي أذهان الكثيرين عندما يسمعون كلمة “يسار” أو “اشتراكية” صورًا للشمولية ونظام الحزب الواحد ولعالم
رمادي كئيب ال حقوق فيه وال حريات. والسبب في ذلك هو أنه لفترة طويلة من القرن العشرين ارتبط شعار
االشتراكية باالتحاد السوفييتي السابق وبدول الكتلة الشرقية، والتي كانت بالفعل دوال شمولية مستبدة تضطهد

شعوبها لمصلحه أقلية علي رأس الدولة والحزب الحاكم. 
 

ولكن بالنسبة لالشتراكية الثورية، فتلك الدول لم تكن اشتراكية إال في اإلسم ولكنها كانت في الواقع شكالً من
أشكال رأسمالية الدولة، ال تختلف في جوهرها من الدول الرأسمالية الغربية. كان ذلك أيضًا مختلفًا تمامًا عن مبادئ
الثورة الروسية التي هزت العالم في ١٩١٧ ولكننا نري أن تلك المبادئ قد تم قلبها رأسًا علي عقب خالل ثالثينات
القرن الماضي حين تم تصفية الثورة وتحولت الحرية إلي االستبداد والمساواة إلي شعار فارغ وحكم الجماهير إلي

حكم أقلية في قمة الحزب والدولة.
 

وما ينطبق علي االتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية ينطبق أيضًا علي فترة حكم حافظ األسد فقد كانت مطبوعة
في البداية بإرث جناح يسار حزب البعث الذي أطاح به. ورث تأميما مرفقا باإلصالح الزراعي األكثر جذرية
بالمنطقة. وكانت سياسة الديكتاتور السابق المعتمدة في هذا المجال قائمة على تشجيع فساد الجيش وكبار
الموظفين على نطاق واسع مقابل إخالص ال تشوبه شائبة لشخص الرئيس. هكذا من خالل الفساد، تحول شكل من
أشكال رأسمالية الدولة الذي كان قائما، إلى بقرة حلوب في ملك تلك الفئة وبوجه خاص لصالح الدائرة القريبة من

الديكتاتور، وعائلته ومساعديه األكثر والء.
 

على هذا النحو شهدت سوريا خالل سنوات 1970-1980 عملية اغتناء غير مشروعة قائمة على سياسة فساد على
نطاق واسع بقيادة المجموعة الحاكمة ذاتها. تغير التركيب االجتماعي واالقتصادي للبلد كليا. وبرزت «طبقة» جديدة
هامة من البرجوازيين االغنياء الذي لم يصبحوا أثرياء سوى بفضل وظيفتهم في جهاز الدولة، وبسبب نهبهم للقطاع

العام والثروة الوطنية.
 

كانت هذه «الطبقة» الجديدة، المرتبطة عضويا بالدولة، بحاجة إلى استثمار ثروتها في مختلف قطاعات االقتصاد.
وكان قانون االستثماررقم 10 لعام 1991 وسيلة مكنت تلك الفئة من «غسل» ثروتها. سمح ذاك القانون باالستثمار
في القطاع الخاص وفتح باب االستيراد والتصدير لكن دوما بمراقبة الدولة، مما أدى إلى اغتناء البعض دون إزعاج
اآلخرين واستمرار الفساد المعمم. كانت عقد سنوات 1990 فترة بروز تلك «الطبقة الجديدة» البرجوازية أو األغنياء

الجدد، وهي فئة هجينة متحدرة من دمج البيروقراطية وبقايا البرجوازية القديمة انها «البرجوازية الخاصة».
 

ترافق كل ذلك مع إفقار متنام للفئات المتوسطة والشعبية. وكان تفاوت صارخ منذ أواخر سنوات 1990 يفصل بين
نخب الدولة وتلك البرجوازية الجديدة من جهة، وبين باقي المجتمع بسوريا من جهة أخرى. وتسهر الدولة
البوليسية على قمع كل نشاط مستقل. وفي عام 1990، قدرت لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية بسوريا (2)

عدد المعتقلين السياسيين في سجون الديكتاتورية السورية بـ 18000 شخص.
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االشتراكية والفقر
 

هناك اعتقاد شائع بأن االشتراكية تدعو إلى إفقار الجميع؛ أي إلى مساواة الجميع في الفقر والعيش الزاهد. هذه
الصورة ترسخت في األذهان على مدار عقود من السلطة الديكتاتورية في االتحاد السوفييتي (ستالين ومن بعده)،
وغيرها من الدول الديكتاتورية التي ادعت االشتراكية كذبًا فيما مثلت شكالً من أشكال الرأسمالية نطلق عليها
“رأسمالية الدولة”؛ أي سيطرة جهاز الدولة بدالً من الطبقة الرأسمالية من رجال األعمال وممارسة نفس أشكال

االستغالل واالضطهاد.
 

في هذه التجارب كان الجميع متساوون بالفعل، لكن متساوون في الفقر ومعاناة االضطهاد، فيما كان جهاز الدولة هو
من يسيطر على اإلنتاج والربح والثروة االجتماعية.. وبالتالي السلطة السياسية أيضًا. بينما المجتمع االشتراكي
يعني أن كل اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية يتم تسخيرها من أجل رخاء جميع البشر

والقضاء على الفقر والحرمان بالقضاء على االستغالل سواء بيد رجال األعمال أو بيد الدولة.
 

 أسس االشتراكية التي ندافع عنها: 
 

1. الرأسمالية تعمل لمصلحة األقلية المترفة وضد مصلحة األغلبية الكادحة: ذلك أن النظام الرأسمالي يقوم في
جوهره على االستغالل وعلى نهب فائض القيمة من عموم العمال والكادحين. ثروة األغنياء الطائلة مصدرها كدح
الفقراء وعرقهم وبؤسهم. في عالمنا هذا تتراكم الثروة في جانب والفقر والجوع والمرض في جانب آخر. والليبرالية
الجديدة، التي تطبقها مصر بحماس منقطع النظير، هي الشكل األكثر همجية، في مطلع القرن الحادي والعشرين،

للرأسمالية .. هي نتاج أزمة نظام األرباح، وهي محاولة لتحميل األزمة للفقراء.
 

2. ال يمكن إصالح الرأسمالية من داخلها: ال زال لألفكار اإلصالحية سوقا واسعة. الكثيرون يتحدثون عن التغيير عن
طريق بعض اإلصالحات هنا أو هناك. ولكننا نعلم أن عصر اإلصالحات قد وّلى. كلمة “اإلصالح” نفسها اختطفها غالة
الرأسماليين، فأصبحت على أيديهم تعني همجية السوق وإلغاء الدعم ورفع حماية الدولة. ولذلك، فإن من يدعو
لإلصالح هو فقط يَجمل النظام القائم ويعطيه فرصة للبقاء. حتى أبسط اإلصالحات تحتاج إلى ثورة من أجل
تحقيقها. في الماضي كانت الرأسمالية الصاعدة تعطي األرض لمن يفلحها. اليوم هي تنتزع األرض من الفالحين
لتعطيها لكبار الرأسماليين االحتكاريين. فقط ثورة جماهيرية من أسفل هي التي من الممكن أن تعيد األرض لمن

يكدحون فيها.. فقط ثورة جماهيرية من أسفل هي التي من الممكن أن تحقق آمال المظلومين.
 

3. الثورة الجماهيرية من أسفل ممكنة وضرورية: التغيير ال يمكن أن يحدث على يد أقلية مختارة. التغيير ال يمكن
أن يحدث بانقالبات القصور أو الجيوش أو بوصول مستبد عادل للسلطة. التغيير لن يحدث إال على يد الجماهير.
نضال الجماهير الجماعي الديمقراطي من أسفل هو الطريق إلى المستقبل. إذا كانت الرأسمالية تمتلك جهاز الدولة
الذي يحتكر أسلحة القمع، فالكادحين يملكون قدرتهم على الكفاح كأغلبية كاسحة لها مصلحتها في القضاء على
نظام االستغالل والقهر. الكادحون يملكون قدرتهم على تسيير آلة االستغالل الرأسمالي، وقدرتهم بالتالي على
إيقافها وعلى الشروع في بناء عالم جديد. الثورة هي ذروة الكفاح الجماهيري من أسفل. الثورة هي صعود
الكادحين إلى مقدمة مسرح التاريخ .. هي إمساكهم لمصيرهم بأيديهم .. وهي بداية الطريق إلى مستقبل جديد

خالي من القهر واالستغالل.
 

4. الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة للنضال الثوري: ال شك أن الثورة ستكون عيدا لكل الفقراء. لكن من بين كل
المقهورين في عالمنا المعاصر توجد طبقة واحدة لديها القدرة على قيادة معسكر المظلومين إلى النصر ـ الطبقة
العاملة. والطبقة العاملة كما نفهمها ليست فقط عمال المصانع، وإنما هي كل العاملين بأجر والخاضعين لسيطرة
وسلطة رأس المال، سواء كان عملهم في مصنع أو في أي مؤسسة انتاجية أو خدمية أخرى. تلك الطبقة، بحجمها
الهائل في عالمنا المعاصر، وبتنظيمها وحداثتها ومصالحها، قادرة على دخول المعركة إلى النهاية، وقادرة على شل
حركية الرأسمالية ومصدر أرباحها، ومن ثم هي قادرة على تحقيق النصر لمعسكر المقهورين. فأغالل الرأسمالية البد

أن تحطم حيث توجد: في نظام استغالل العمل المأجور.
 

5. دولة العمال والكادحين هي الهدف المبتغى: لن تكلل الثورة بالنصر إذا ما أزيح حاكم رأسمالي وحل محله حاكم
رأسمالي آخر. االنتصار له معنى واحد فقط: نهاية كل أشكال االستغالل والقهر واالستبداد. ومن ثم فإن هدف الثورة
ينبغي أن يكون تحطيم جهاز الدولة الرأسمالي وإحالله بديمقراطية عمالية يكون مثلها هو كل تجارب ثورات القرن
العشرين وأهمها الثورة البلشفية 1917. دولة العمال هي دولة الديمقراطية المباشرة حيث يشارك الكادحون، من

خالل مجالسهم العمالية المنتخبة في كل موقع ومكان، في تقرير مصيرهم وفي إدارة المجتمع بموارده وثرواته.
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6. البد للثورة أن تحرر كل المضطهدين والمقهورين: الثورة ليست عمال جزئيا. الثورة ليست مهمة محدودة.
الثورة هي تحرير شامل وكلي. النضال العمالي الظافر البد أن يتبنى مصالح كل المقهورين. كل أدوات تقسيم
الطبقة العاملة بين رجال نساء، سود وبيض، مسلمين ومسيحيين، البد من مواجهتها بكل الحزم. والطريق
الوحيد لذلك هو نضال الحركة الثورية من أجل تحرر المرأة والسود والمسيحيين واألمم المضطهدة من كل
صنوف الظلم والقهر والهيمنة. االشتراكي الحق هو خادم لكل المضطهدين. واالشتراكية الحقة هي التي تحرر

كل المظلومين.
 

7. ال توجد اشتراكية في بلد واحد: النظام الرأسمالي سلسلة واحدة منتظمة في سوق عالمي واحد. بالقطع
يمكن كسر السلسلة عند إحدى حلقاتها. ولكن المهمة لن تتم إال بتحطيم السلسلة كلها. ولذلك فالثورة العالمية
ليست ترفا أو عمال إضافيا. الثورة العالمية هي صميم االستراتيجية الثورية الظافرة. انتشار الثورة، وأساس
إمكانيته هو وحدة العالم ووحدة أزمته، البد أن يكون هدفا أصيال ألي نضال ثوري محلي. واألممية الثورية هي
الرد المنطقي الوحيد على مخططات مجالس إدارات العالم في قمة الثمانية وفي منظمة التجارة العالمية

وغيرها من المؤسسات الرأسمالية العالمية.
 

8. الحزب العمالي المناضل ضرورة للتغيير: الثورة ليست نزهة. الطبقة الحاكمة موحدة ومنظمة. جهاز الدولة
يمثل عقال وجهازا إداريا رفيع المستوى يقوم من خالله الحكام بإدارة شئونهم. ومن ثم فإن الجماهير الكادحة
تحتاج إلى عقل وإلى ذاكرة وإلى جهاز تنظيمي مغروس في داخلها يقود حركتها ويقف ضد تفاوتات وعيها
وتذبذب حركتها. الحزب العمالي المناضل والمتفهم لخبرة التاريخ ولخبرة طبقته يستطيع أن يقوم بهذه المهمة.
هذا الحزب ال يسقط من السماء. هذا الحزب يبني بالكفاح والصبروالعمل. وبناؤه البد أن يكون هدف كل مناضل

من أجل العدل والحرية .. من أجل االشتراكية.
 

9. المعركة ليست سهلة ولكنها اليوم ممكنة: ال شك أن عالمنا المعاصر يحمل فرصا كبيرة للمناضلين من أجل
العدل والحرية. نحن نعيش عصر االستقطاب في أعلى صوره. فالليبرالية الجديدة بدأت تفصح عن وجهها
القبيح. وإمبريالية ما بعد الحرب الباردة كشفت عن أنيابها. كل أوهام مطلع التسعينات بدأت تتبدد: السالم
اإلمبريالي ذهب أدراج الرياح، واالستقرار الرأسمالي فقد معناه، والنمور بدأت تعاني األزمات، وفورة النفط تخبو.
من جانب آخر، نرى اليوم الصعود المدوي لحركات مناهضة للعولمة الرأسمالية والحرب في تضافر مثير للتأمل
مع صعود حركات التحرر الوطني الباسلة. الشرق األوسط ساحة ليس فقط لليبرالية الجديدة والرأسمالية
الجديدة بكل همجيتها، ولكن أيضا لتعزيز هيمنة اإلمبريالية األمريكية عالميا. هذا الجزء من العالم يغلي وينتظر
التغيير على أحر من الجمر. فقط من ال يمكنه أن يرى سينكر أن المنطقة مقبلة على زالزل. النضال الجماهيري
من أسفل، واالشتراكية كبديل، البد أن يحفرا لنفسيهما طريقا ومجرى. هذا أمر ممكن. وهو أيضا ضروري.

وشرطه االنخراط في كل معركة ورفع راية التحرر في كل ساحة ومجال.
 

هذه هي رؤيتنا. فهل تنضم لنا لنناضل سوًيا ضد االستغالل والقهر واالستبداد؟
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تيار اليسار الثوري في سوريا

 منظمة اشتراكية ثورية تأسست مع الثورة
الشعبية عام ٢٠١١

تهدف لبناء سوريا الموحدة الديمقراطية
الالمركزية الخالية من كل أشكال االستبداد و

اإلحتالالت.
 

 كراسات تيار اليسار الثوري في سوريا
اتصل بنا
(0045) 91  60 50 22

@revoleftsyria

info@revoleftsyria.org

www.revoleftsyria.org


