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الوثيقة	الربناجمية	لتيار	الي�سار	الثوري	يف	�سوريا

الربنامج	االنتقايل	للي�سار	الثوري	يف	�سوريا
 

مقدمة

املنطقة  جتتاح  التي  الثورات  من  �سياق  يف  ثورية،  �سريورة   ،2011 اذار  منت�سف  منذ  بالدنا،  ت�سهد 

احلرية   اجل  ومن  الدكتاتورية،  من  اخلال�ص  اىل  ال�سورية  ال�سعبية  الثورة  خاللها  من  تهدف  العربية، 

والكرامة و امل�ساواة والعدالة االجتماعية، و تقدم على هذا الطريق اعظم االآالم و الت�سحيات الكبرية، 

والن�ساالت  لالحتجاجات  مواجهتها  يف  الدكتاتورية،  فيهما  تتغول  اللذين  القتل  و  العنف  ب�سبب 

ال�سورية. للجماهري  ال�سلمية 

ال�سورية  ال�سعبية  اجلماهري  فاإن  الدكتاتوري،  العنف  ووح�سية  هذه  الت�سحيات  عظمة  من  وبالرغم 

م�ستمرة يف ثورتها ال�سلمية حتى حتقيق اهدافها املذكورة باإ�سقاط نظام الطغمة احلاكمة.

القوى  لتحالف  ال�سوري  الثوري  الي�سار  يوليها  التي  االهمية  مدى  على  الت�سديد  نافاًل  كان  وان 

الدميقراطية واالجتماعية عمومًا يف مواجهة الدكتاتورية، مبا يتفق مع متطلبات الن�سال يف املرحلة الراهنة، 

فاإن  امل�ستمرة،  الثورية  الدينامية  �سياق  يف  ال�سورية،  للجماهري  التاريخية  و  العامة  امل�سالح  منظور  ومن 

الي�سار الثوري يف �سوريا يوؤكد على اأنه يتبنى االهداف الكربى للثورة ال�سعبية ال�سورية، من اجل احلرية 

اجل  اجلماهريية من  الن�ساالت  باالنخراط يف كل  يلتزم  و  االجتماعية،  والعدالة  والكرامة  والدميقراطية 

هذه االهداف. واذ يرى ان الدينامية الثورية تندرج يف �سياق بناء الدميقراطية من اال�سفل، فانه ال يتوانى، 

يف املرحلة الراهنة االنتقالية، عن تبني الدعوة اىل بناء دولة دميقراطية مدنية و تعددية. مع التاأكيد على اننا 

نتبنى فكريًا الدعوة اىل او�سع اأ�سكال الدميقراطية الت�ساركية و الدميقراطية املبا�رشة، لكي ت�ستطيع الغالبية 

العظمى من النا�ص ادارة �سوؤون حياتها بنف�سها و مبا�رشة. و يف الوقت نف�سه، فقد برهنت الثورات العربية 

اجلارية املرتابطة، مبا ال يدع جمااًل لل�سك، على حقيقة ارتباط الن�سال اجلماهريي الدميقراطي، من االأ�سفل، 

بالن�سال من اجل التغيري االجتماعي اجلذري، من االأ�سفل، اأي�سًا.

حتديات	ال�سريورة	الثورية	يف	�سوريا

جاء ا�سم اإحدى اجُلَمع االأخرية يف �سوريا حتت �سعار وحدة املعار�سة. ومن الوا�سح اأن هذه امل�ساألة باتت 

ت�سكل هاج�سًا �سديد االإحلاح لدى كثريين جداً، يف ال�ساحة ال�سورية، كما لو كانت هي الوحيدة القادرة 

على ت�رشيع انهيار النظام، وو�سع حدٍّ للمجازر الدموية الب�سعة التي يرتكبها يوميًا بحق ال�سعب الثائر. 

املعار�سة  اأطراف هذه  التناق�سات اجل�سيمة بني  اأمام  اإليها  امل�سار  بالوحدة  املطالبون  يتوقف  فيما ال  هذا 

ناتها، وال �سيما حني نعرف اأنه يف حني ال تزال املجموعات الثورية، العاملة على االأر�ص، والتي  ومكوِّ

تقود احلراك، اإىل هذا احلد اأو ذاك، ت�سدد على التزامها باملبادىء الثالثة املعروفة )�سلمية الثورة، والرف�ص 

اإ�سقاط النظام وعدم احلوار معه (، نالحظ اأن جزءاً  املطلق للتدخل الع�سكري االأجنبي، واالإ�رشار على 

من معار�سي �سلطة اآل االأ�سد، يف الداخل، مهتمون باحلوار معها، فيما اأن جزءاً، اأي�سًا )وباالأخ�ص من 

املعار�سة املقيمة يف اخلارج( – وهذا هو االأخطر- اإمنا هم من اأن�سار ع�سكرة االنتفا�سة ال�سعبية احلالية، 

الع�سكري  التدخل  يحبِّذون  اأنهم  واأي�سًا،  اأي�سًا  واالأخطر،  الداخل.  يف  لهم  قدم  موطئ  اإيجاد  الأجل 
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يف  اأ�سوات  ظهور  مع  الداخل،  اإىل  ت�سل  هذا  موقفهم  تاأثريات  بداأت  وقد  اإليه.  ويدعون  اخلارجي، 

التن�سيقيات املحلية كانت بداأت تطرح احلماية الدولية، لتنتقل اأخرياً اإىل املطالبة بفر�ص احلظر اجلوي !! 

اأي بالتحديد ال�سيء نف�سه الذي اأدى، يف ليبيا، اإىل التدخل املبا�رش للحلف االأطل�سي، مع عواقب ذلك، 

اأن �رشع  الوحدة، وال �سيما بعد  النظر كلِّّيًا ب�سعار  اإعادة  ي�ستدعي  بالتاأكيد. وهو ما  االأكرث من وخيمة، 

االأ�سابيع  بعد عني، يف  اأثراً  ت�سبح  لالنتهاك، وقد  تتعر�ص  اأعاله،  اإليها  امل�سار  الثالثة،  املبادىء  اأن  يظهر 

واالأ�سهر القادمة ! وال �سيما ب�سبب الغ�سب من وح�سية النظام و ممار�ساته الأ�سكال من القمع مل ي�سبق لها 

مثيل يف تاريخ �سوريا. علمًا باأن ثمة حاجة، على العك�ص، اإىل الت�سهري بدعاة الع�سكرة – الذين ي�سعون 

القمح يف طاحونة نظام ي�ستميت االآن للم�سي باالأمور اإىل هذه الهاوية، وبخا�سة اإىل ما �سوف يالزمها، 

وبوجه   - املقيت  الطائفي  �ستى، عرب حتري�سه  بو�سائل  لتفجريه  ي�سعى  مذهبي  اقتتال  من  االأرجح،  على 

اأخ�ص، اإىل التحذير من خماطر التدخل اخلارجي على الثورة، واإىل اإعداد املعار�سة اجلذرية نف�سها للت�سدي 

العملي الأي دور ع�سكري الحق، على االأرا�سي ال�سورية، للحلف االأطل�سي، اأو اأي قوى رجعية عربية، 

اأو �رشق اأو�سطية )اإ�رشائيل، اأو تركيا اأو غريهما (. وذلك، بالطبع، من دون التخلي عن املوقف احلا�سم، 

يف الوقت عينه، �سد الدكتاتورية البعثية.

بناء	الي�سار	الثوري	واملهام	االنتقالية

يف كل حال، اإن بني اأ�سباب هذه البلبلة، بخ�سو�ص م�ساألة قيادة احلراك الثوري، القائم، منذ �ستة اأ�سهر 

االلتحاق  بنتيجة  هناك،  وفاعل،  م،  منظَّ ثوري  ي�سار  غياب  يف  يتمثل  اأ�سا�سيًا  �سببًا  �سوريا،  يف  ونيِّف، 

ن هذا االأخريعرب  القائم، من جهة، ومتكُّ بالنظام  التقليدية،  ال�سيوعية  للحركة  املقيت،  الذيلي  التاريخي، 

القمع الوح�سي، من جهة اأخرى، منذ الثمانينيات من القرن املا�سي، من �سحق الي�سار الثوري، بل و كل 

قوى املعار�سة ال�سيا�سية. وهو االأمر الذي ي�سع على اأعلى جدول اأعمال الثوريني، يف ال�ساحة ال�سورية، 

الن�سالية  ال�سريورة  اأعمال  يف  االأر�ص،  على  االنخراط،  خالل  من  م،  منظَّ ثوري  مارك�سي  ي�سار  اإنتاج 

املحتدمة االآن، ويف الوقت عينه، عرب التحلق حول مهام انتقالية راهنة و مبا�رشة ت�سكل جزءاً ال يتجزاأ من 

برنامج انتقايل للمرحلة التاريخية التي افتتحتها ال�سريورة الثورية اجلارية، �سوف نورد، يف ما يلي، عنا�رش 

اأ�سا�سية فيه، علمًا باأنه قد يتم اإغناوؤه، الحقًا، بعنا�رش اأخرى، وفقًا لتطور هذه ال�سريورة. هذا وميكن اأن 

ر، منذ االآن، اأن جناح اجلماهري ال�سورية يف اإطاحة �سلطة قائمة منذ اأكرث من اأربعة عقود، ومدججة  نقدِّ

حتقيق  الأجل  اجلماهري،  تلك  معركة  تطول  وقد  و�سحاها،  ليلة  بني  يتم  لن  والقهر،  القمع  و�سائل  بكل 

املطلب املنوه به، ما قد يتيح ما يكفي من الوقت – يف �سياق خما�ص ثوري ال يقت�رش على �سوريا وح�سب، 

بل ي�سمل بلدانًا عربية اأخرى، وقد ي�سمل الحقًا كل البلدان العربية – الأجل بناء ي�سار ثوري فاعل، قادر 

بيه، وكل املتطلعني، �سمنه، اإىل احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية، على  على تعبئة كادحي �سعبه ومعذَّ

اأ�سا�ص الربنامج املتقدم الذي يرفعه، يف مواجهة برامج القوى االأخرى، ال�سيا�سية واالجتماعية.

من هنا تربز املهام االنتقالية الراهنة و املبا�رشة، وهي التالية:

اأ.ا�سقاط النظام و قيام حكومة ثورية موؤقتة تعمل على:

1- تفكيك البنية االأمنية للدولة

مدنية  لدولة  د�ستوراً  ت�سع  الن�سبي،  التمثيل  اأ�سا�ص  على  تاأ�سي�سية،  جمعية  النتخاب  الدعوة   -2



5

ويحقق  االن�سان،  حقوق  و  العامة  احلريات  الد�ستور  هذا  يكفل  اأن  على  تعددية،  و  دميقراطية 

العرقي  او  القومي  او  الفكري  او  الديني  انتمائهم  عن  النظر  بغ�ص  املواطنني،  بني  التامة  امل�ساواة 

الدميقراطيتني،  بني  للجمع  الق�سوى  االأهمية  فيه  يطرح  الذي  عينه  الوقت  يف  اجلن�سي...الخ،  او 

املتعلقة  منها  والقومية،�سواء  الوطنية  املهام  الإجناز  اأ�سا�سي  مب�سعى  واالجتماعية،وااللتزام  ال�سيا�سية 

بتحرير اجلوالن املحتل، اأو تلك املتعلقة بالدعم الفعلي لن�سال ال�سعب الفل�سطيني ملمار�سة حقه يف 

العودة،ويف تقرير م�سريه على كامل اأر�سه التاريخية.

اىل  حتويله  على  والعمل  جمموعاته،  و  افراده  توحيد  خالل  من  �سوريا،  يف  الثوري  الي�سار  بناء  ب. 

قوة �سيا�سية واجتماعية فاعلة، وجتميع مكوناته حول برنامج انتقايل،من �ساأن النجاح يف تعبئة حالة 

جماهريية وا�سعة حوله،فتح الطريق اأمام ن�سج الثورة الدميقراطية ال�سيا�سية الراهنة اإىل ثورة اجتماعية 

كامل  يف  الثورية،  ال�سريورة  قوى  مع  الوثيق  بالتحالف  بعيد،  غري  زمني  مدى  يف  �ساملة،  – وطنية 
العربية. املنطقة 

باحلريات  لها  اأوَّ يتعلق  اأربعة،  عري�سة  عناوين  حتت  تندرج  �سوف  الربنامج  لهذا  االأ�سا�سية  العنا�رش  اإن 

الدميقراطية وا�ستقالل الق�ساء ونزاهته؛ والثاين بف�سل الدين عن الدولة، يف اإطار حرية املعتقد، و�سمان 

بامل�ساألتني  والرابع  املراأة؛  وحترر  االجتماعي،  االقت�سادي-  بالو�سع  والثالث  القومية؛  االقليات  حقوق 

الوطنية والقومية.

اأواًل:	احلريات	الدميقراطية	وا�ستقالل	الق�ساء

منذ جميء حزب البعث اإىل ال�سلطة، يف العام 1963،جرى توجيه �رشبة قا�سية اإىل احلريات العامة، على 

اختالفها، وال �سيما انطالقًا من الهيمنة الوحدانية املطلقة للحزب املذكور، التي جرى تركيزها على الدولة 

واملجتمع، واملعربَّ عنها حاليًا باملادة الثامنة من الد�ستور. وهو االأمر، الذي ا�ستمر وازداد عنفًا، مع انقالب 

حافظ االأ�سد، يف خريف العام 1970. وهو انقالب اأر�سى، اإىل التوتاليتارية احلزبية، ال�سيطرة العائلية الآل 

االأ�سد. وبالطبع، لي�ست املادة الثامنة وحدها هي ما يجب اإلغاوؤه، بل كامل الد�ستور ال�سوري احلايل، مع 

االجتماعية،  الدميقراطية  ف�ساًل عن  احلقيقية،  ال�سيا�سية  الدميقراطية  يقيم  د�ستور جديد  اإىل و�سع  احلاجة 

والتظاهر،  والتجمع،  املعتقد،  وحريات  واإبدائه،  الراأي  حرية  �سيما  املعروفة،وال  احلريات  �ستى  ويطلق 

واالإ�رشاب، وت�سكيل االأحزاب، واجلمعيات، والنقابات املهنية، والتنقل، وما اإىل ذلك. على اأن ت�سع هذا 

الد�ستور جمعيٌة تاأ�سي�سية ينتخبها، ب�سورة نزيهة، على ا�سا�ص التمثيل الن�سبي، كلُّ املواطنني واملواطنات، 

ومن �سمنهم اجلنود، من دون اأي متييز بني هوؤالء الناخبني.

ويف �سياق هذه العملية، فاإن بني املهام التي يت�سمنها هذا الربنامج، بالتايل:

العام  واالحتاد  العمالية،  للنقابات  العام  االحتاد  �سمنها،  ومن  احلاكم،  للحزب  التابعة  النقابات  كل  حل 

احتادات  اإن�ساء  اأمام  املجال  وفتح  االأخرى،  االحتادات  و�سائر  �سوريا،  لطلبة  العام  واالحتاد  للفالحني، 

م�ستقلة، يف �ستى القطاعات واملهن، والن�ساطات االإن�سانية، يكون االنت�ساب اإليها حراً، ويتم عملها وفقًا 

الآليات دميقراطية بالكامل، بعيداً من اأي هيمنة م�سبقة الأيٍّ كان.
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اأن يرتافق ذلك مع حل كل اأجهزة االأمن احلالية، وحما�سبة امل�سوؤولني فيها عن اأي جرائم �سد االإن�سانية، 

مقرتفة، واإعادة بناء االأجهزة ال�رشورية، حلماية اأمن املواطنني واملجتمع، ال لقمعهم واإذاللهم، وقهرهم، 

كما هي احلال، اإىل االآن.

عن  ف�ساًل  حدوده،  ويحمي  الوطن،  اأمن  ي�سمن  ما  دميقراطية،  اأُ�س�ص  على  اجلي�ص،  تاأطري  اإعادة 

م�ساركته، عند احلاجة، يف حماية االأمن القومي لل�سعوب العربية، ويف معارك هذه االأخرية الأجل حتررها، 

وال �سيما للم�ساهمة الفاعلة يف حترر ال�سعب الفل�سطيني.

وال بّد من الت�سديد اأخرياً، يف هذا املجال، على مطلب ا�ستقالل الق�ساء التام، واالهتمام با�ستيفائه كل 

االآليات وال�رشوط، التي جتعل منه ق�ساء نزيهًا، ونظيف الكف، يطبق القوانني، باأمانة وا�ستقامة وعدل،يف 

والقتل، يف  للتعذيب واالإذالل،  يتعر�سون  النا�ص من دون جرم، وال  فيها  ُيعتقل  قانون حقيقية ال  دولة 

ال�سجون، اأو خارجها.

املعتقلني  كل  �رشاح  اإطالق  ثورية  مرحلة  يف  انتقايل  برنامج  بنود  اأهم  بني  فاإن  االأ�سا�ص،  هذا  وعلى 

كل  حماكمة  عن  ف�ساًل  اإليهم،  واملعنوية  املادية،  التعوي�سات  وتقدمي  ُمعتِقليهم،  وحماكمة  ال�سيا�سيني، 

امل�سوؤولني عن جرائم بحق ال�سعب ال�سوري، وال �سيما اجلرائم �سد االإن�سانية.

ثانياً:	الف�سل	بني	الدين	والدولة،	يف	اإطارحرية	املعتقد،	و�سمان	حقوق	االأقليات	القومية

اإن الدين �ساأن �سخ�سي و جمتمعي ال يجب ان تكون له عالقة بالدولة، لكن على االخرية اأن توفر ال�سمان 

على  التاأكيد  مع  واملجتمع،  الدولة  الدينية،وعلمنة  ال�سعائر  ممار�سة  عنه وحق  والتعبري  املعتقد  التام حلرية 

م�ساألة الف�سل التام بني الدين والدولة، بحيث يكون الت�رشيع، يف �ستى االأمور، مبا فيه يف ق�سايا االأحوال 

ال�سخ�سية، على ا�سا�ص مدين، ويتمكن املواطن/ة من ت�سلُّم اأي موقع يف الدولة، اأو يف االإدارة، على اأ�سا�ص 

امل�ساواة التامة، ومن دون اأي متييز، ديني، اأو طائفي، اأو قومي، اأو ما اإىل ذلك.

وعلى �سعيد االقليات القومية، فاإن موقفنا وا�سح متامًا مبا يخ�ص احلفاظ على وحدة الوطن ووحدة 

الن�سال امل�سرتك للجماهري الثائرة. ولكن باالإ�سافة اىل القناعة الفكرية بذلك، ندعو اإىل �سمان احلقوق 

القومية ال�سيا�سية، واالجتماعية، واالقت�سادية و الثقافية كافًة لالأقليات القومية، املوجودة يف �سوريا، وال 

�سيما منها الكردية، واالأ�سورية، واالأرمنية و ال�رشك�سية.

 

ثالثاً:	الو�سع	االقت�سادي-االجتماعي،	وحترر	املراأة

اتُّخذت، يف  التي  بعد اخلطوات اجلذرية،  العام 1963،  لل�سلطة، يف �سوريا، يف  البعث  لقد كان جميء 

م�رش، رّداً على االنف�سال، وذلك على �سعيد امللكية، حيث جرى اعتماد �سيا�سة تاأميمات مكثفة، على 

اأ�سا�ص تعزيز التوجه "اال�سرتاكي" لل�سلطة النا�رشية. وهو ما ترك تاأثرياً يف �سيا�سة ال�سلطة ال�سورية اجلديدة، 

اآنذاك، التي �سددت على اأنها – هي االأخرى- حري�سة على اعتماد �سيا�سة جتمع، اإىل "احلرية والوحدة"، 

اإىل  االنف�سال  اأعادتها حكومة  كانت  التي  امل�ساريع  تاأميم  اأعيد  ذلك،  ". الأجل  "اال�سرتاكي  البناء  ق�سية 

ر، ن�سبيًا، االإ�سالح الزراعي، الذي  مالكيها اال�سليني، كما جرى خف�ص �سقف امللكيات الزراعية، ما جذَّ

كان قد مت، هو االآخر، خالل الوحدة بني �سوريا وم�رش. وهو ما ح�سل حتى يف ظل حركة حافظ االأ�سد، 

العام، يف  القطاع  العام 1980. ال بل جرى تعزيز  املرة االأخرية، يف  اأي�سًا، ويف  بالت�سحيحية،  امل�سماة 

ال�سنوات الع�رش االأوىل من حكم االأ�سد االأب، عرب بناء العديد من امل�سانع احلكومية، على الرغم مما رافق 
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ذلك من ف�ساد منقطع النظري و�سوء تنظيم كبري، اأثَّرا يف نوعية تلك امل�سانع، وبالتايل، يف م�ستوى االإنتاج 

وكمياته، كما احلال اإجمااًل يف معظم مكونات القطاع العام ال�سوري، وذلك ل�سالح بريقراطية فا�سدة، 

َدة، م�ستفيدة، كان الراأ�ص االأعلى ال�سابق للدولة حري�سًا منذ بداية عهده على ت�سجيعها، باأ�سكال  اأو مف�سَ

�ستى، على �سلوك هذا الطريق.

قانون  ى  امل�سمَّ القانون رقم 10،  العام1991، حني �سدر  �سائداً حتى  املنحى  ي�ستمر هذا  و�سوف 

الدولة  ملكية  نهبها  من  البريقراطية  تلك  جمعتها  التي  االأموال  توظيف  اأتاح  الذي  اال�ستثمار،  ت�سجيع 

هذه  يف  اأجنبية  ر�ساميل  توظيف  عن  ف�ساًل  خا�سة،  م�ساريع  يف  بالتايل،  ال�سوري،  وال�سعب  عمومًا، 

امل�ساريع. ما اأتاح منواً وا�سحًا للقطاع اخلا�ص مذاك على ح�ساب القطاع العام. وهو ما جرى تتويجه، 

بخ�سو�ص  القدمي،  اللغو  عن  بالتخلي  البعث،  حلزب  العا�رش  املوؤمتر  خالل  املا�سية2010،  ال�سنة  يف 

َي "قانون ال�سوق االجتماعي". وهو  "االقت�ساد اال�سرتاكي"، ل�سالح احلديث ال�رشيح عن اعتماد ما �ُسمِّ
العام  القطاع  امل�سانع احلكومية، و�ستى م�ساريع  للمزيد من حما�رشة  النظام  الذي �رشَّع من اجتاه  القانون 

اإ�رشاك هذا االأخري يف  اأو  االنتاجية، بحيث تبدو خا�رشة، يف نهاية املطاف، ويتم بيعها للقطاع اخلا�ص، 

ملكيتها، واإدارتها، بعد اأن كان ُو�سع حدٌّ الحتكار القطاع العام يف العديد من قطاعات االإنتاج، انطالقًا 

من القانون رقم 10، امل�سار اإليه اأعاله. و�سوف يرتافق ذلك، الحقًا – وال �سيما بعد و�سول ب�سار اال�سد 

اإىل ال�سلطة – مع تخلي الدولة عن احتكار التجارة اخلارجية، ومع اإ�ساعة تاأ�سي�ص امل�سارف اخلا�سة، مبا 

فيها فروع امل�سارف االأجنبية.

�سيف  قانون  �سدور  عرب  الزراعة،  لت�سمل  املال،  راأ�ص  ل�سالح  اأي�سًا،  ان�سحبت،  ال�سيا�سة  هذه 

العام2009، الذي رفع �سقف امللكية الزراعية، ب�سكل ملحوظ، ومن ذلك الأجل ت�سهيل تبيي�ص اأموال 

العديد ممن �ساركوا، وي�ساركون، يف نهب الدولة وال�سعب ال�سوريني، عرب �رشائهم م�ساحات كربى من 

االأر�ص، �سواء من املزارعني ال�سغار املعدمني، اأو من الدولة. وهو ما ينعك�ص مزيداً من االإفقار والبوؤ�ص 

على املاليني من اأبناء ال�سعب، الذين ي�سطرون للهجرة،�سواء املوؤقتة، اأو الدائمة، حني يتمكنون، اأو للنزوح 

اإىل �سواحي دم�سق و املدن الكربى االخرى، بحثًا عن العمل، هم الذين يواجهون ارتفاعاٍت حادًة يف 

اأ�سعار املعي�سة ازدادت عواقبها تفاقمًا، وال �سيما بعد اأن و�سعت الدولة حداً ل�سيا�سة الدعم التي كانت 

معتمدة �سابقًا، كما يواجهون اأي�سًا ن�سبة بطالة تزعم االإح�ساءات الر�سمية اأنها ال تتجاوز ال19%، فيما 

ب، يف العامل،  هي اأعلى من ذلك بكثري )يعتقد البع�ص اأنها ال تقل عن ال30%(، ورمبا هي من بني اأ�سواأ النُّ�سَ

ة يف �سفوف ال�سبيبة، التي ت�سارك، اليوم، بالتايل، يف الثورة التي نحن ب�سددها. وبخا�سّ

وهو و�سع تتحمل املراأة ال�سورية عواقبه ب�سورة م�ساعفة، ب�سبب غياب امل�ساواة الفعلية، يف ال�سوق، 

بينها وبني الرجل، عدا كونها تعاين، بوجه خا�ص، يف االأ�سا�ص، م�سكلة يوم العمل املزدوج )حني تنجح 

يف العثور على عمل(، اأي العمل يف املنزل وخارجه، يف اآٍن معًا.

اإن املهام الربناجمية االنتقالية، التي يطرحها الثوريون ال�سوريون، رّداً على هذا الواقع، اإمنا 

هي التالية:

لَّم املتحرك لالأجور، مع رفع احلد االأدنى لالأجور احلالية اإىل 25 األف لرية �سورية، �سهريًا. اأ - اعتماد ال�سُّ

دون  من  �سابقًا،  املخ�سخ�سة  املن�ساآت  ملكية  الدولة  وا�ستعادة  بالكامل،  اخل�سخ�سة  وقف  ب - 

تعوي�سات، وتاأميم من�ساآت عديدة م�ستحدثة، اإما لكونها ناجتة من �سيا�سة تقا�سم املغامن من قبل العائلة 
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احلاكمة، واملقربني منها، على طريقة �رشكة �سريياتل، التي ميلكها رامي خملوف، ابن خال الرئي�ص، اأو 

الأنها فروع �سناعية هامة بالن�سبة للوجود الوطني، او متلكها جمموعات برجوازية طفيلية.

رقابة  واعتماد  فيه،  الوا�سع  احلكومي  اال�ستثمار  باجتاه  العام،  القطاع  واقع  يف  كليا  النظر  اإعادة  ج- 

العمل  اآليات  يف  خلل  اأي  على  جدية  وحما�سبة  وموظفوه،  عماله  فيها  ي�سارك  ت�سيريه،  على  �سارمة 

والت�سيري �سمنه. على اأن يتم اأي�سًا اعتماد الرقابة العمالية يف امل�سانع، وامل�ساريع اخلا�سة، بوا�سطة جلان 

امل�سانع واملن�ساآت، وامل�ساريع، املنتخبة دميقراطيًا.

د- ا�ستعادة ال�سيطرة احلكومية على التجارة اخلارجية، و تاأميم امل�سارف.

ه- م�سادرة اأموال من يثبت اأنهم ح�سلوا عليها من نهب املال العام، وحما�سبتهم ق�سائيًا.

و- اعتماد �رشيبة ت�ساعدية على الدخل، وال �سيما على االرباح الراأ�سمالية، يف �ستى القطاعات، وعلى 

عمليات البور�سة،و�ستى اأ�سكال امل�ساربات،مبا فيها تلك املتعلقة بالعقارات، على اختالفها. ف�ساًل عن 

عدم ا�ستيفاء �رشيبة على الدخول التي ال تتجاوز احلد االأدنى لالأجور.

ز- التاأمني االإلزامي للعمل لكل املواطنني البالغني، رجااًل ون�ساًء.

ح- تاأمني الدولة الدعم الكايف لل�سلع االأ�سا�سية للمعي�سة.

ط- فر�ص رقابة النقابات العمالية امل�ستقلة، و جمعيات امل�ستهلكني، على االأ�سعار.

بينها، الذي مت يف  اأخ�ص االأخري  الزراعي، وتعديالتها، وبوجه  النظر يف قوانني االإ�سالح  اإعادة  ي- 

العام2010، باجتاه خف�ص �سقوف امللكيات الزراعية اإىل ما دون تلك التي كانت معتمدة يف تعديل 

العام 1980، وذلك بن�سبة 30%، على االأقل.

ك- الوقف التام لبيع اأرا�سي الدولة، والعمل على حتويلها اإىل مزارع جماعية منوذجية، تتوىل اإدارتها 

ب  ُن�سَ بالذات حتديد  هي  تتوىل  كما  منتجاتها،  ت�سويق  عملية  على  وت�رشف  فيها،  العاملني  جمعيات 

توزيع املداخيل الناجتة من بيع حما�سيلها، على ان يكون امل�ستفيدون اأطرافًا ثالثة:

- العاملون يف تلك املزارع، الذين يجب ان ال يقل ن�سيبهم االإجمايل عن 70% من دخلها، على ان ال 

تتجاوز الفروق بني مداخيل هوؤالء، عمااًل، واإداريني، ومهند�سني، الواحد اإىل ثالثة، يف احلد االق�سى.

- االإنفاق الدائم واملتجدد لتطوير تلك املزارع، وتاأمني التقانة ال�رشورية لتحديثها وحت�سني اإنتاجيتها، 

ف�ساًل عن جتهيزها بالبنى التحتية املنا�سبة، وال �سيما على �سعيد الري.

- الدولة مالكة االأر�ص، التي يجب اأال تتجاوز ح�ستها ال10% من مداخيل تلك املزارع.

ال�سغار،  الفالحني  باقي  ت�سجيع  التجربة  هذه  اإجناح  من  املتوخاة  االأهداف  بني  تكون  اأن  على 

واملتو�سطني، على الزراعة اجلماعية.

اأ�سكال الدعم للفالحني ال�سغار، ومن �سمنها اخلدمات االإر�سادية، والقرو�ص  ل- تقدمي الدولة كل 

االخري  لهذا  الدولة  �رشاء  اإىل  و�سواًل  االإنتاج،  ت�رشيف  �سعيد  على  الت�سهيالت  و�ستى  زهيدة،  بفائدة 

باأ�سعار ت�سجيعية، عند االقت�ساء.

م- ت�سجيع الدولة العملي الإن�ساء �ستى انواع التعاونيات الزراعية، وتقدمي الدعم لها.

ن- ت�سجيعها لتاأ�سي�ص جلان املزارعني ال�سغار، التي تكون بني مهامها، باال�سرتاك مع اللجان العمالية، 

وهي  بالزراعة،  املتعلقة  والتجارة،  والت�سليف  النقل  عمليات  مراقبة  امل�سارف،  م�ستخدمي  وجلان 

العمليات التي يجب اأن تتوىل الدولة تقدمي اأق�سى العون، اأي�سًا، يف �سددها، ل�سغار املزارعني.

النوعية،  ال�رشوط  الأف�سل  وفقًا  لت�سنيعه،  حكومية  �سيا�سة  اإطار  يف  الكلفة،  ب�سعر  الدواء  تاأمني  �ص- 
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و�سمان اال�ست�سفاء �سبه املجاين، يف م�ساٍف حكومية متطورة، جتهيزاً، وات�ساعًا، وانت�ساراً، كما على 

�سعيد جهازها الطبي.

واملغا�سل  الكاملة،  ال�سحية  ال�رشوط  فيها  تتوفر  ال�سعبية،التي  واملطاعم  االأطفال  ريا�ص  تاأمني  ع- 

بتاأمني  ذلك  يرتافق  اأن  على  االإمكان.  املنزيل،قدر  العمل  عبودية  من  املراأة  لتحرير  وذلك  العمومية، 

حال  يف  االأجور،  �سعيد  على  ذلك  ومن  املجاالت،  �ستى  يف  الرجل،  وبني  بينها  الكاملة  امل�ساواة 

الت�ساوي يف الكفاءات.

ف- تاأمني كل م�ستلزمات التعليم �سبه املجاين جلميع التالمذة، يف عمر الدرا�سة، وذلك و�سواًل اإىل التعليم 

اأن يكون لهم راأٌي وازن، عرب  للتالمذة والطالب  تتيح  اأ�س�ص دميقراطية  العايل، على  اجلامعي، واملهني 

روابطهم واحتاداتهم املنتخبة بحرية، يف القرارات املتعلقة بحياتهم الدرا�سية، ويف التاأثري يف هذه القرارات.

رابعاً:	امل�ساألتان	الوطنية	والقومية

االإغفال  اإمنا هي هذا  العربية،  الثورات  تبدو يف حالة  التي  اإىل االآن،  ال�سعف اجل�سيمة،  اإحدى نقاط  اإن 

الوا�سح للق�سيتني الوطنية والقومية. ويف حالة �سوريا، يظهر ذلك، بوجه اأخ�ص، ب�سبب ان النظام الذي 

تتم الثورة عليه، يتم�سك مبزاعم كاذبة، بالتاأكيد، حول دوره "املمانع"، و"املقاوم"، وما اإىل ذلك، وحول 

اأن التحرك ال�سعبي �سده يندرج يف موؤامرة غربية الإ�سقاط هذا الدور. لذا، فاإن وظيفة ي�سار ثوري، يف 

على  وا�سحًا  برناجمًا  يحمل  هو  فيما  الثائرة،  ال�سعبية  اجلماهري  و�سط  الن�سال  يف  تتمثل  كهذه،  ظروف 

امل�ستويني الوطني والقومي.

1- على امل�ستوى الوطني

اإن مهمة الي�سار الثوري يف �سوريا، على هذا امل�ستوى، تق�سي بال�سغط والتعبئة الأجل تبنِّي مواقف متقدمة 

والبلدات  املدن  �سوارع  من  االنتقال  اإىل  اجلي�ص  دعوة  ومع  اجلوالن،  له�سبة  االإ�رشائيلي  االحتالل  �سد 

واأزقتها - حيث يتوىل مهام القمع والقتل ل�سعبه، حمايًة لنظاٍم ظامل وم�ستبد و�سديد الف�ساد - اإىل اجلبهة 

مع العدو ال�سهيوين املحتل، متهيداً العتماد خطة متكاملة، الإجبار هذا االأخري على االن�سحاب من دون 

قيد اأو �رشط من اجلوالن – كما ح�سل يف لبنان يف العام 2000 – وذلك ب�ستى الو�سائل املمكنة، ومن 

�سمنها ا�ستيفاء ال�رشوط ال�رشورية خلو�ص حرب �سعبية، ت�سارك فيها ال�سعوب العربية االأخرى مبا لديها 

من اإمكانات. اإن مطلب حترير اجلوالن هو بند اأ�سا�سي يف برنامج الي�سار الثوري ال�سوري، وبالتايل الثورة 

 الإخرا�ص اأبواق النظام، حول املوؤامرة على �سلطٍة ممانعٍة، ولتفكيك ما بقي من 
ٌّ

ال�سورية. وهو مدخل َمَلكي

دعم �سعبي له، ومن متا�سك يف جهازه االأمني، وجي�سه، فيما هما يغو�سان يف دم كتلة اأ�سا�سية من ال�سعب 

ال�سوري، ُيفرَت�ص اأنها تتو�سع با�ستمرار.

2-على امل�ستوى القومي

من ح�سن حظ الثورة ال�سورية – على رغم كل ما يتعر�ص له ال�سعب من جمازر واأعمال اإبادة – اأنها تاأتي 

يف �سياق �سريورة ثورية عربية تغريِّ املعادالت، يومًا بعد اآخر، مع ما يعنيه ذلك من تغيري متوا�سل يف موازين 

القوى لغري �سالح القوى املعادية، �سواء منها العاملية،او االإقليمية، اأو املحلية.

املهام  ا�ستعادة  ال�سورية،  ال�ساحة  يف  ثوري،  ي�سار  اأعمال  جدول  اأعلى  يف  تنطرح  االأ�سا�ص،  هذا  على 
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الربناجمية التي طاملا رفعتها احلركتان ال�سيوعية والقومية، يف املنطقة العربية، والتي تغتني االآن باإ�سافات 

جديدة، على �سوء الربيع الثوري العربي. ومن ذلك:

ثورات  اإىل  ون�سجها  وتطورها  ا�ستمرارها  �رشوط  تاأمني  ومع  العربية،  الثورات  �ستى  مع  الت�سامن  اأ - 

اجتماعية، وتبادل كل اأ�سكال الدعم املمكنة معها، وال �سيما مع الثورة االأكرث ن�سجًا، الثورة امل�رشية.

ب - الت�سامن الكامل مع ال�سعب الفل�سطيني، ون�ساله ال�ستعادة كامل حقوقه يف وطنه، فل�سطني، وال 

�سيما حقه يف العودة اإىل مدنه وقراه االأ�سلية، ويف اأن ميار�ص تقرير م�سريه؛ واإحباط كل م�ساريع الت�سوية 

االأمريكية –االإ�رشائيلية، وال�سغط الإجبار الدول العربية، املقيمة اأ�سكال عالقة متفاوتة مع اإ�رشائيل، على 

اإما منخرطة يف  الغاية. وهي جماهري  لهذه  البلدان  تلك  تعبئة جماهري  اإطار  العالقات، يف  تلك  قطع 

�سريورات ثورية، او هي تن�سج، يومًا بعد يوم، لالنخراط يف �سريورات م�سابهة.

ت - ا�ستعادة �سعار الوحدة العربية، والدعوة جمدداً لو�سعه على جدول االأعمال، يف �ستى ارجاء املنطقة، 

وال �سيما مبا هو يتناغم مع �سعار اآخر ينبغي رفعه، والتعبئة على ا�سا�سه، اال وهو �سعار �رشب الهيمنة 

ٍة تلك املتعلقة بالطاقة، الع�سب االأ�سا�سي، اإىل االآن، لالقت�ساد  االإمربيالية على ثروات �سعوبنا، وبخا�سَّ

العاملي. على اأن يرتافق �سعار الوحدة مع تو�سيح اأنها ينبغي ان تتم باإرادة �سعوب املنطقة الذاتية، وعلى 

اأ�سا�ص عالقاٍت احتادية فدرالية حترتم خ�سو�سيات اأجزائها، مع االعرتاف يف اآن معًا بحقوق االأقليات 

ٍة االأقلية القومية الكردية،واالأمازيغ. القومية غري العربية، و�سمان ممار�ستها لها، وبخا�سَّ

ث - اإن جزءاً من القوى امل�ساركة يف احلراك الثوري، يف اأكرث من بلد عربي، ومن �سمنها �سوريا، حتاول 

حتا�سي الدخول يف جمابهة مع االإمربيالية العاملية، ال بل ثمة بينها من يراهن على اال�ستفادة من دعٍم قد 

هذه  اأن  دم�سق. يف حني  القائمة يف  تلك  �سيما  وال  العربية،  الدكتاتوريات  �سد  للمعركة  هذه  تقدمه 

مواجهة حقيقية  بال�سبط، يف  نف�سها،  ت�سع  ما  مبقدار  تنت�رش  �سوف  ال�سورية،  الثورة  وبينها  الثورات، 

و�رشيحة مع هذه القوى املعادية، وت�ستنه�ص كل الطاقات ال�سعبية الأجل اأداء ق�سطها يف هذه املواجهة، 

نحو امل�سي بهذه الثورات اإىل زج كامل اإمكاناتها، يف ال�رشاع، وحتقيق اأق�سى ما ميكن ان تتطلع اإليه، 

على �سعيد احلرية، والوحدة، ولكن اي�سًا العدالة االجتماعية، يف ارقى جتلياتها، املتمثل ببناء اال�سرتاكية.

ج - واأخرياً ولي�ص اآخراً، فاإن اأي برنامج انتقايل ثوري، يف �سوريا، ال ميكن اأن يغفل م�ساألة ال�سلطة. 

العمال  متثيلها  اإىل  جتمع  ثورية  حكومة  اإقامة  هو  الربنامج  لهذا  االأهم  البنود  اأحد  فاإن  ذلك،  الأجل 

والفالحني الفقراء، بوجه اأخ�ص، متثيلها لكتلة من القوى االجتماعية الكادحة االأخرى، من منتجني 

�سني والعاطلني عن العمل، رجااًل ون�ساء. �سغار، وموظفني، وجنود، وعمال ذهنيني، ف�ساًل عن املهمَّ

يف احلوار الكبري، الذي يتم اليوم، على مدى منطقة �سا�سعة، تزيد على الثالثة ع�رش مليونًا من الكيلومرتات 

كثريون  ثمة  املعا�رشة،  االت�سال  و�سائل  عرب  النا�ص،  من  هائلة  �رشيحة  فيه  وت�سارك  منها،  واأبعد  املربعة، 

متفائلون بانت�ساٍر قادٍم للثورات العربية، وال�سوريُة بينها. اأما نحن فل�سوف نتفاءل مبقدار ما ينجح ي�ساٌر 

ثوريٌّ �سوري ال يزال يحبو، االآن، يف الوقوف منت�سبًا على قدميه، يف االأ�سهرالقليلة القادمة. وهو �سيفعل 

ل اأعاله �رشيحٌة وازنٌة من املنا�سلني ال�سعبيني املنخرطني، حاليًا،  ذلك مبقدار ما تتحلق حول الربنامج املف�سَّ

البوكمال  اإىل  �سماال،و�سواًل  القام�سلي  و  احل�سكة  اىل  اجلنوب  اأق�سى  درعا يف  من  واعدة،  �سريورة  يف 

ودير الزور، يف ال�سمال ال�رشقي، مروراً، بالتاأكيد، باإدلب والالذقية غربًا، وحم�ص وحماة وحلب، و...

العا�سمة دم�سق!!!

ت1/اأكتوبر 
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صدر العدد األول من الخط األمامي

لالت�سال

frontline.left@yahoo.com

facebook : http://www.facebook.com/groups
تيار الي�سار الثوري يف �سوريا عنوان االنرتنت

http://syria.frontline.left.over-blog.com


