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إن الشروط الموضوعية
في االجتماع السياسي
الطوائفي تشير إلى حاالت
ّ
تفكك عميق وقلق كبير
داخل بنية األحزاب الطائفية

مجمل املجتمع بهدف عملي ،االستياء على
السلطة وتغييرها وممارستها.
الكتلة الشعبية مـفـهــوم اسـتــراتـيـجــي يعني
حالة اجتماعية وسياسية مطلوب بناؤها.
الكتلة الشعبية تعني ظهور تشكيل مختلف
فــي املجتمع املــدنــي ،كما تعني ظـهــورًا كبيرًا
ألشـ ـك ــال مـخـتـلـفــة ف ــي ال ـس ـيــاســة والـتـنـظـيــم
وال ـخ ـط ــاب ...يـشـيــر مـفـهــوم الـكـتـلــة الشعبية
إلــى عاقة خاصة بني السياسة واالقتصاد،
إن ـهــا ن ـم ــوذج اج ـت ـمــاعــي واق ـت ـص ــادي بــديــل.
يتضمن مفهوم الكتلة الشعبية عاقة خاصة
ب ــني ج ـمــاه ـيــر واس ـع ــة م ــن ال ـط ـب ـقــات الــدنـيــا
ً
واملـ ـم ــارس ــات ال ـف ـكــريــة ال ـج ــدي ــدة ،ف ـض ــا عن
ظهور أشكال جديدة من الثقافة الجماهيرية،
النقدية واملستثمرة في النضال السياسي.
تنطوي استراتيجية تكوين الكتلة الشعبية
عـلــى مـحــاولــة إعـ ــادة إح ـيــاء وإعـ ــادة تعريف
م ـف ـه ــوم الـ ـشـ ـع ــب .ف ـه ــل ال ـش ـع ــب ي ـت ـك ــون مــن
رع ــاي ــا ط ــوائ ــف أم م ــن م ــواط ـن ـ ّـني ف ــي دولـ ــة؟
ه ــذا مــا يـشـيــر إل ــى عملية م ـعــقــدة ،سياسية
ّ
وعقائدية واجتماعية فــي آن واح ــد ،يتمكن
الـ ـن ــاس م ــن خــال ـهــا م ــن ال ـظ ـه ــور م ــن جــديــد
ف ــي حــالــة ن ـض ــال ،ل ـيــس ك ـمــوضــوع (مـفـعــول
ب ــه) لـلـسـيــاســة ال ـب ــرج ــوازي ــة ،وال «كـجـمــاعــة
م ـت ـخ ـ ّـي ـل ــة» ،بـ ــل ك ـم ـحــال ـف ــة م ـح ـت ـم ـلــة فــاع ـلــة

فـ ــي م ـن ــاه ـض ــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة وف ـ ــي مـجــابـهــة
م ـحــال ـفــة أطـ ـ ــراف ال ـط ـب ـقــة ال ـح ــاك ـم ــة .وت ـكــون
الكتلة الشعبية ّ
مكونة مــن جـمــوع مــن أبناء
الطبقات االجتماعية التي تعتمد بشكل أو
بآخر في تأمني عيشها على قوة عملها .كما
ً
تتضمن أيضًا أشكاال جديدة لوحدة الشعب،
وخ ـصــوصــًا ض ــد االن ـق ـســامــات ال ـنــات ـجــة عن
الطائفية والعنصرية واملناطقية.
إن ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط امل ــوض ــوعـ ـي ــة ف ـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـط ــوائـ ـف ــي ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى حـ ــاالت
ّ
تفكك عميق وقلق كبير داخــل بنية األحــزاب
الطائفية (كما أشــرنــا فــي مطلع امل ـقــال) .ولم
تـعــد الـهـيـمـنــة الـطــائـفـيــة وقــدس ـيــة ال ـق ـيــادات
ال ـط ــائ ـف ـي ــة مـ ــوضـ ــع اح ـ ـت ـ ــرام وتـ ـق ــدي ــر ل ــدى
ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـش ـع ـب ـيــة .فــال ـب ـن ـيــة الـسـيــاسـيــة
الطائفية تعيش ارت ـ ــدادات زل ــزال اجتماعي
س ـ ّـب ـب ـت ــه (وس ـت ـع ـ ّـم ـق ــه ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة) األزمـ ـ ــة
االقتصادية ـ االجتماعية .لم يعد بوسع نظام
املحاصصة الطائفية تلبية حاجات الزبائنية
الطائفية القائمة على فساد السلطة والنهب
ال ـع ــام .ول ــم يـعــد بــوســع أي ت ـيــار طــائـفــي (أو
ح ـ ــزب سـ ـي ــاس ــي) الـ ـتـ ـج ــاوب م ــع ال ـح ــاج ــات
االقـتـصــاديــة االجـتـمــاعـيــة لجمهور طائفته.
وهو بالكاد يستطيع تلبية حاجات امللتزمني
م ــن الـ ـك ــوادر وال ـع ـن ــاص ــر ،أي م ــا ال يـتـجــاوز
اآلالف مــن ال ـك ــوادر املـلـتــزمــة ،بينما جمهور
الطوائف األساسية يبلغ املليون والنصف.
وهذه الحالة هي املدخل الفعلي واملوضوعي
إلع ــادة تكوين الشعب اللبناني ،كمواطنني
أف ــراد ،ال كرعايا طــوائــف .وهنا منطلق بناء
الكتلة الشعبية.
ب ـنــاء الـكـتـلــة الـشـعـبـيــة (لـتـبـلــغ بـحـجـمـهــا ما
ي ـت ـج ــاوز ع ـش ــرات اآلالف وت ــدخ ــل ف ــي حجم
م ـئ ــات اآلالف) هـ ــذه ه ــي امل ـه ـم ــة األس ــاس ـي ــة
ل ـل ـث ــوار .ول ـك ــن ه ــذه امل ـه ـمــة ال ي ـتــم إن ـجــازهــا
ب ـش ـكــل ع ـف ــوي ب ــل ه ــي ت ـس ـت ـلــزم وج ـ ــود أداة
الزمــة وضــروريــة لبناء الكتلة الشعبية .هذه
األداة تكمن في مبدأ التنظيم ،بل هي التنظيم
بــالــذات س ــواء تجسد فــي مــا نسميه الـحــزب
أو الـتـيــار أو الـجـمـعـيــة أو الـتـحــالــف أو ...إن
عـمـلـيــة ب ـنــاء الـكـتـلــة الـشـعـبـيــة تـسـتـلــزم أداة
سياسية على كـفــاءة عالية مــن حيث الوعي
وامل ـهــارة التنظيمية والتعبوية واإلعــامـيــة.
تستلزم حزبًا (أو أكثر ـ محالفة حزبية) على
جــاهــزيــة فـعـلـيــة لـلـقـيــام ب ـهــذه امل ـه ـمــة ،وه ــذا
غير متوافر اآلن باملستوى املطلوب .فهناك
طموح لتكوين هذه األداة ،أو هذا الحزب (أو
املحالفة الحزبية) ،أو باألصح إلعادة تكوينه
وتـنـشـيـطــه ،وإعـ ــادة تــوح ـيــده ،وإخ ــراج ــه من
أزماته الداخلية وضمور عاقاته مع قطاعات
املجتمع.
إن مـبــدأ التنظيم هــو املـســألــة األســاسـيــة في
كل ثــورة .والتنظيم املقصود هنا هو تنظيم
األداة الـ ـق ــادرة ع ـلــى ال ـن ـضــال م ــن أج ــل بـنــاء
الـكـتـلــة الـشـعـبـيــة .نـعـنــي تـنـظـيــم ال ـح ــزب (أو
املحالفة الحزبية) الــذي عليه تقع مسؤولية
بـنــاء الـكـتـلــة الـشـعـبـيــة .وبـمــا أن بـنــاء الكتلة
الشعبية يكمن (من ضمن شروط تحققه) في
الــوصــول إلــى حالة من الوعي الشعبي فيها
تـصــل قـنــاعــات وع ــواط ــف الـجـمــوع الشعبية
رافضة لطروحات طبقة الرأسمالية ومحالفة
الطبقة الحاكمة ،وقــابـلــة بـطــروحــات الحزب
(أو املحالفة الحزبية) لتحركات الجماهير
الشعبية.
إن الطبقات الشعبية تـكــون خاضعة ألفكار
البرجوازية املهيمنة في املجتمع .وذلك لسبب
بـسـيــط ،كـمــا ي ــرى لـيـنــني ،ألن اإليــديــولــوجـيــا
ال ـب ــرج ــوازي ــة أس ـب ــق م ــن االش ـت ــراك ـي ــة ،وهــي
أك ـم ــل م ــن ك ــل الـ ــوجـ ــوه ول ــدي ـه ــا ال ـك ـث ـيــر مــن
وسائل انتشارها .كما أن الطبقات الشعبية
ال تـتـطــور وتكتسب عـفــويــًا األف ـكــار الـثــوريــة.
وهـنــا يــأتــي دور الـحــزب (املـحــالـفــة الحزبية)
في تنظيم الجماهير الشعبية ،وفــي طليعة
مـهــام التنظيم بـنــاء األف ـكــار وامل ـشــاعــر .ومــن
ه ـن ــا الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى أداة (أدوات) إع ــام ـيــة
وت ـع ـبــويــة .لـلـطـبـقــة ال ـحــاك ـمــة (ومـحــالـفـتـهــا)
وسائل إعامها الكثيرة من الفضائيات إلى
اإلذاعات إلى املطبوعات اليومية واألسبوعية
امل ـت ـن ــوع ــة .ف ـك ـيــف ت ـب ـنــي ال ـط ـب ـق ــات ال ـف ـق ـيــرة
وسائل تعبئتها الفكرية ووسائل إعامها؟

(مروان طحطح)

فـ ـب ــال ــوس ــع االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن إذاع ـ ـ ـ ــة الـ ـح ــزب
الشيوعي اللبناني املتواضعة (وتطويرها)،
كما بالوسع االستفادة من وسائل التواصل
االجتماعي وتنظيم الحمات التعبوية من
خالها وتنسيق هــذه الحمات .ولكن األداة
األس ــاسـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــي ال ُي ـس ـت ـغ ـنــى ع ـن ـهــا هــي
الـجــريــدة االشـتــراكـيــة املــركــزيــة (لنقل جريدة
«الـنــداء» ،بعد تطويرها بما يائم وظيفتها
الـ ـج ــدي ــدة) .وهـ ـن ــا ،ل ـي ـســت ال ـج ــري ــدة م ـجـ ّـرد
مؤسسة فكرية وتعبوية .لنتذكر أن خاتمة
مؤلف لينني «مــا العمل؟» كانت الــدعــوة إلى
تأسيس جــريــدة لعامة روس ـيــا .ولـقــد اعتبر
لينني أن الجريدة أكثر بكثير من أداة فكرية.
فــال ـجــريــدة ،بـ ــرأي ل ـي ـنــني« ،م ـن ـظــم ج ـمــاعــي».
يلعب دورًا كبيرًا في بناء الحزب (التنظيم)
وفــي بناء الكتلة الشعبية وفــي بناء كــادرات
االن ـت ـف ــاض ــة .فــال ـجــريــدة ب ـحــاجــة إل ــى شبكة
من األعـضــاء «العماء» ،وفريق من األعضاء
املنظمني واملنضبطني .وه ــذا الـنـشــاط يعزز
التواصل مع أوسع شرائح الطبقات الفقيرة.
ليست الـجــريــدة الـثــوريــة (جــريــدة الـحــزب أو
املحالفة الحزبية أو االنتفاضة) ّ
مجرد «هيئة
تحرير» تدبج املـقــاالت والتحليات في برج
مـكــاتــب الـتـحــريــر .لـقــد اعـتـبــر لينني إن ــه أل ّمــر
حيوي أن تلعب الجريدة دور املنظم .وتبنت
«البرافدا» مجموعة من املراسلني من العمال
الذين كانوا يقدمون التقارير في كتاباتهم عن
املشاكل والنضاالت في أمكنة عملهم .وبذلك،
فسحت الجريدة ّ
للقراء املعزولني مجال تعلم
تجارب مجمل الطبقة العاملة .وكــان تمويل
الجريدة مسألة سياسية .فتمويل الجريدة
م ـســؤول ـيــة ق ـ ّـرائـ ـه ــا .ومـ ــع أن م ـع ـظــم ال ـع ـمــال
كــانــوا مــن الـفـقــراء فـقــد وجــد لينني أنــه يجب
تشجيعهم على املساهمة ولو بمبلغ زهيد (1
كــوبــك) .كما أنــه لم يرفض مساهمة األغنياء
املـتـعــاطـفــني ،بـيــد أن املـســاهـمــة املنتظمة من
العمال كانت أكثر أهمية .وهذا ما كان يضمن
أن العمال يعتبرون «البرافدا» جريدتهم التي
ستتوقف بدون دعمهم.
يـقــول لينني فــي الـجــريــدة« :ح ــول هــذا العمل
الــذي هو بــريء جـدًا وصغير جـدًا بحد ذاتــه،
ّ
يتعبأ
ولكنه منتظم وعام بكل معاني الكلمة،
بـ ـص ــورة مـنـتـظـمــة وي ـت ـع ـلــم ج ـيــش دائ ـ ــم من
مـنــاضـلــني مـجــربــني» .وي ـقــول فــي مـكــان آخــر:
«ت ـصــوروا ...االنتفاض الشعبي .يـتــراءى لنا
أن الجميع يوافقنا اليوم (فــي شباط )1902
على ضرورة التفكير به واالستعداد له .ولكن
كـيــف نـسـتـعــد؟ أت ــرى يـجــب أن تـعــني اللجنة
امل ــرك ــزي ــة ع ـم ــاء ف ــي ك ــل امل ـن ــاط ــق لتحضير
االنـتـفــاض؟! ولكن اللجنة املــركــزيــة ،إن كانت
موجودة عندنا ،ال تستطيع أن تبلغ شيئًا في
الظروف الروسية الراهنة عن طريق مثل هذا
التعيني .وعلى عكس ذلك ،شبكة العماء التي
تتألف من تلقاء نفسها في العمل على تنظيم
وت ــوزي ــع ال ـجــريــدة ال ـعــامــة ،فـهــي لــن «تنتظر
مكتوفة األيدي» شعار االنتفاض ،بل ستقوم
على وجه التحقيق بعمل منتظم يضمن لها
أكـبــر إمـكــانــات الـنـجــاح فّــي حــالــة االنـتـفــاض.
وه ــذا الـعـمــل بــالــذات يــوثــق الـصــات بــأوســع
جماهير العمال وبجميع الفئات الساخطة
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـب ــداد ،وهـ ــو أمـ ــر ك ـب ـيــر األه ـم ـيــة
بالنسبة إلى االنتفاض».
باختصار ،الـجــريــدة أداة تنظيمية مركزية.
ف ـهــل يـسـتـطـيــع ال ـح ــزب (امل ـحــال ـفــة الـحــزبـيــة)
إع ــادة تفعيل جــريــدة «ال ـن ــداء» (عـلــى سبيل
املثال) لتكون أداة تنظيمية بالدرجة األولى؟
ّ
من املعروف أن «النداء» ال تتوزع كما يجب .وال
تشكل صلة وصل بني الجماهير واالنتفاضة
(ب ــل ب ــني الـجـمــاهـيــر وال ـح ــزب ب ــال ــذات) .فهل
يمكن إع ــادة تفعيل دورهـ ــا؟ هــل يمكن بناء
ص ـل ــة وص ـ ــل بـ ــني االنـ ـتـ ـف ــاض ــة وال ـج ـمــاه ـيــر
بواسطة الجريدة؟ كيف يجب العمل لتكوين
شـبـكــة م ــن املــراس ـلــني ح ــول ال ـج ــري ــدة ،شبكة
مراسلني من املواطنني العاديني ال من الكوادر
العليا فحسب؟ فيها يعبر املــواطــن الـعــادي،
ال ـعــامــل أو ال ـف ــاح أو ال ـعــاطــل ع ــن الـعـمــل أو
امل ـف ـص ــول م ــن ع ـم ـلــه ،أو ال ـت ــاج ــر ال ـ ــذي أقـفــل
محله ،أو الحرفي والصناعي الصغير الذي
أقـفــل مـحـتــرفــه ...عــن همومه اليومية تصبح
ّ
املوحدة التي
هناك شبكة متكاملة من الهموم
ينطق بها أصحاب العاقة مباشرة.
باختصار شديد الزمن قيمة نضالية ،وطاملا
هو متوفر يجب استخدامه واستغاله بكل
دقة وتصميم وكثافة .فهل يفعل املنتفضون
قبل فوات األوان؟
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أمـ ــران يـجــب أن يـكــونــا فــي ن ـطــاق اسـتـهــداف
امل ـن ـت ـف ـض ــني .األول :مـ ــدلـ ــول الـ ـس ــرع ــة ال ـتــي
ت ـش ـك ـل ــت ف ـي ـه ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـن ــدم ــا «دق ـ ــت»
ّ
املكونات الجذرية في االنتفاضة باملصارف
(ع ـقــدة حـبــل ال ـصــرة الـجــامـعــة ملحالفة فئات
ال ـط ـب ـقــة ال ـح ــاك ـم ــة) ،ارت ـع ـش ــت دف ـع ــة واحـ ــدة
الـطـبـقــة الـحــاكـمــة (ال ـحــريــريــة والـجـنـبــاطـيــة
والجعجعية والـعــونـيــة والثنائية الشيعية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة) ،فـنـهـضــت ب ـص ــوت واح ـ ــد« :يــا
ّ
ّ
حسان دياب :شكلها ،شكلها» .وجاء برنامج
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ب ــا جــديــد تـحــت شمس
ورقـ ــة ال ـح ــري ــري اإلص ــاح ـي ــة ع ـلــى مــوازن ـتــه
وافقت
القائمة منذ ما قبل استقالته .وهذا ما َ ّ
عليه محالفة الحكم العلنية سابقًا واملقن َعة
راهنًا .وليس سرًا أن الطبقة الحاكمة طالبت
مـ ّ
ـوحــدة بضرب االنتفاضة بـشــدة :فكان قلع
عيون املنتفضني كرمى لعيون حيتان املــال
مجتمعني (ظاهرين ومستترين) في حكومة
حسان دياب.
وأه ــم مــا فــي ه ــذا األم ــر األول عـلــى اإلط ــاق،
ّ
أن امل ـح ــور األول لـعـمــل الـحـكــومــة ه ــو إنـهــاء
االن ـت ـف ــاض ــة ت ــدري ـج ـي ــًا .ولـ ـق ــد ب ـ ــدأ الـ ـش ــروع
ب ــالـ ـعـ ـم ــل ل ـت ـف ـك ـي ــك س ــاح ــاتـ ـه ــا ،ب ـ ـشـ ــيء مــن
النجاح مع خطط السلطة األمنية ،ومن ذلك
محاوالت إقفال ساحات التجمعات الرئيسية
(م ــا ع ــدا ســاحـتــي ري ــاض الـصـلــح والـشـهــداء،
وس ــاح ــة ع ـبــد الـحـمـيــد ك ــرام ــي ف ــي طــرابـلــس
و )...والـتـضـيـيــق عـلــى شـ ــوارع ال ـت ـظــاهــرات،
ً
فضا عــن ماحقة الناشطني بــذرائــع ّ
معي ّنة
وبدونها ،وآخر ما ابتكرته أدوات القمع رش
املتظاهرين بالرزاز الحارق للجلد والعيون...
ال ـث ــان ــي :ال يـ ــزال ال ــوض ــع الـ ـث ــوري قــائ ـمــًا في
لـبـنــان ،وسيستمر لــزمــن غير قصير .ولكنه
ل ــن ي ـكــون م ــؤب ـدًا .وه ــو إن اسـتـمــر بـشــروطــه
املوضوعية املائمة لانتفاضة ،فهو يتعثر
بتكوين شرطه الذاتي :أداة (أو أدوات ،الحزب
أو امل ـحــال ـف ــة ال ـح ــزب ـي ــة) قـ ـي ــادة االن ـت ـف ــاض ــة،
وت ـكــويــن الـكـتـلــة الـشـعـبـيــة الـحــامـلــة ملـشــروع
االنـتـفــاضــة حـتــى تحقيق ال ـثــورة واالن ـقــاب
ّ
االجتماعي .إن الشروط املوضوعية لتكوين
الكتلة الشعبية متوفرة ،أيضًا ،وهي بانتظار
ّ
تــوفــر الـشــرط الــذاتــي أداة (أو أدوات ،الحزب
ّ
أو املـحــالـفــة الـحــزبـيــة) .ال شــك فــي أن جميع
أطـ ــراف املـحــالـفــة الـحــاكـمــة تـعــانــي اضـطــرابــًا
وق ـل ـق ــًا ع ـم ـي ـقــًا فـ ــي ب ـن ـي ـت ـهــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة ـ ـ
السياسية (الـطــوائــف وأحــزابـهــا الطائفية).
ف ــال ـح ــري ــري ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة (الـ ـعـ ـم ــود ال ـف ـقــري
ّ
للسنية الـسـيــاسـيــة ،تـيــار املـسـتـقـبــل) مفككة
بعمق ،واألح ــزاب «املسيحية» تعيش خضمّ
االض ـط ــراب وال ـص ــراع املـسـيـحــي ـ ـ املسيحي،
والثنائية الشيعية ّ
تتلمس القلق الجماهيري
َ
ُّ
ف ــي ق ــواع ــده ــا ،وهـ ــذا م ــا يـفـســر ت ـطــيــرهــا من
االنتفاضة (مقاالت إبراهيم األمني في جريدة
«األخ ـبــار» وك ــام نبيه ب ــري ،بعد االعـتــراض
الشيعي على سلوكيات أنصاره).
ف ـهــل س ـل ــوك املـنـتـفـضــني ف ــي م ـس ـتــوى وخــط
االستفادة من الشروط املوضوعية ويسهم في
بناء الشروط الذاتية؟ ماذا يفعل املنتفضون
ح ـت ــى اآلن و(خ ـص ــوص ــًا ف ــي الـ ـشـ ـم ــال)؟ هــل
مطلوب مــن الـثــوار إنـصــاف املظلومني اليوم
وإيـجــاد الحلول اآلنـيــة ملشاكلهم الحياتية؟
كــاملـســاعــدة فــي تحصيل ودي ـعــة مــواطــن في
امل ـصــرف ،أو قبض رات ـبــه؟ أو إدخ ــال مواطن
آخــر إلــى املستشفى؟ أو إقــالــة محافظ؟ أو ...
كأن الثائر «روبن هود» ،أو واحد من «فتيان
الـصـعــالـيــك» ،أو كــأنــه مــن فــاعـلــي الـخـيــر من
أع ـضــاء «ك ــاري ـت ــاس» ،أو بـيــت ال ــزك ــاة ،أو من
محبي أعمال الحسنة.
هل املطلوب من الثوار ،كشف املوظف الفاسد
واسـتـبــدالــه بــآخــر غـيــر فــاســد أو أق ــل فـســادًا؟
كأن فساد املوظفني من أسرار الكون العصية
على الــرؤيــة مــن قبل اإلدارة وأجـهــزة الرقابة
والتفتيش .هل مطلوب من الثوار إقفال مركز
خدمات رسمية ألن فيه يعشش فساد ما؟ كأن
الفساد يلبس قبع اإلخفاء فا يعرفه أحد .هل
مـطـلــوب إق ـفــال مــركــز لـلـجـمــارك يـجــري عبره
التهريب؟ كأن التهريب من الخبايا والخفايا.
هل مطلوب من الثوار إعــداد امللفات بحاالت
ال ـف ـســاد املـتـنــوعــة وتـقــديـمـهــا لـلـقـضــاء؟ كــأن
ح ــاالت الـفـســاد غـيــر مـعــروفــة لـلـقـضــاء .أو لم
يسمع بها ّادعاء عام أو نائب عام أو غيره.
كــل ه ــذا ال ــذي ع ـ ّـددن ــاه ،ويـفـعـلــه ال ـث ــوار (ومــا
يشابهه من أفعال) ،ليس مطلوبًا منهم .وإن
فعلوه فهو ال يعتد به وال يجديهم ،وال يجدي
الثورة نفعًا .وهو في أحسن األحــوال يصلح
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كمادة للتشهير بالطبقة الحاكمة وبالدولة
ّ ّ
الفاشلة ...إن حــل املشكات االجتماعية :من
رف ــع الـغــن والـظـلــم عــن املــواط ـنــني ،ومكافحة
الفقر والبطالة وتوفير مستلزمات الصحة
وس ـب ــل ال ـع ـي ــش الـ ـك ــري ــم ،وت ـح ـق ـيــق ال ـع ــدال ــة
ومكافحة الفساد ،ووقــف التهريب ،وإسقاط
ت ـح ـك ــم حـ ـيـ ـت ــان املـ ـ ـ ــال بـ ــاملـ ــواط ـ ـنـ ــني ،وبـ ـن ــاء
االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي املـن ـتــج ،وح ـمــايــة الــوطــن
من العدوان الصهيوني ومجابهة الغطرسة
األم ـيــرك ـيــة وامل ـســاه ـمــة ف ــي تـحــريــر فلسطني
وإعــادة النازحني السوريني إلى وطنهم ...إن
كل ذلك هو أهداف مركزية للثوار وللثورة.
ول ـك ــن ذلـ ــك ال ي ـم ـكــن أن ي ـف ـع ـلــه ال ـ ـثـ ــوار ول ــن
ينجحوا به ،ألنه لن يكون بوسع الثوار فعله
بـغـيــر تـحـقـيــق م ـســألــة م ــرك ــزي ــة إل ـي ـهــا يجب
بــالـضــرورة أن تصبو وتتجه كــل ممارسات
ً
ال ـثــوار أوال ب ــأول :إسـقــاط الـنـظــام السياسي
وإعــادة بناء السلطة السياسية .وبــدون ذلك
ت ــذه ــب عـبـثــًا ك ــل أن ـش ـطــة ونـ ـض ــاالت ال ـث ــوار،
وتـنـهــزم االنـتـفــاضــة فــا تبلغ ال ـثــورة حكمًا.
عندما يتمكن الـثــوار ،عندما تتمكن الثورة،
مــن إسـقــاط النظام ومــن إع ــادة بـنــاء السلطة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ع ـنــد ذلـ ــك ف ـق ــط ،ي ـب ــدأ ال ـش ــروع
ب ـع ـم ـل ـي ــات ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـعـ ــدالـ ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وبعمليات وقف التهريب والفساد واإلصاح
اإلداري والقضائي والجمركي وغير ذلك...
امل ـط ـلــوب مــن ال ـث ــوار هــو ال ـن ـضــال الـسـيــاســي
الجذري ،ال النضال املطلبي .وعليه ،فاملطلوب
من الثوار هو النضال من أجــل أمــر أساسي،
من أجــل هــدف أساسي باملطلق ،ال ُيستغنى
عنه وال بــديــل لــه :إسـقــاط النظام السياسي،
وإع ــادة بناء السلطة السياسية .هــذا الهدف
فــي ظــل ال ـظ ــروف الــراه ـنــة ،يـسـتـلــزم تحقيقه
الـسـلـمــي (لـغـيــاب التفكير أو لـغـيــاب الــرغـبــة
ّ
بالثورة غير السلمية ،أو االنتفاضة املسلحة)
العمل بكل صبر وثبات وباستمرار من أجل
ب ـنــاء كـتـلــة شعبية واس ـعــة وح ــاش ــدة ،تكون
هــي صاحبة مـشــروع إسـقــاط النظام وإعــادة
ب ـنــاء الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة ،وقـ ــادرة عـلــى ذلــك
ً
بضغطها كحركة شعبية جماهيرية فعا.
هذه هي املهمة املركزية التي على الثوار وعلى
أحزابهم ومنظماتهم وجمعياتهم القيام بها:
بناء الكتلة الشعبية .وبناء الكتلة الشعبية
م ـع ـن ــاه :ال ـع ـم ــل ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط االج ـت ـمــاع ـيــة
صــاح ـبــة املـصـلـحــة ف ــي الـ ـث ــورة .وال ـع ـمــل في
النقابات الفاحية والعمالية ،ولو كانت تحت
هيمنة ووصاية األحــزاب املعادية للثورة أو
الطامحة لــركــوب موجتها (أح ــزاب وتـيــارات
املستقبل وجنباط والقوات والكتائب حركة
أمل وحزب الله والقوى التقليدية وغيرها.)...

املطلوب العمل والنضال والتعبئة في األحياء
ال ـش ـع ـب ـيــة واألوس ـ ـ ــاط ال ـفــاح ـيــة ف ــي الــريــف
والـقــرى ،والتواصل مع العاطلني عن العمل،
ومع الشبيبة في الثانويات والجامعات ،وفي
أحياء املدن والريف.
إن بناء الكتلة الشعبية (استقطاب املواطنني
لـلـمـشــاركــة واالن ـ ــدراج ال ـع ـضــوي فــي أنشطة
االن ـت ـف ــاض ــة) ،ي ـس ـمــح ل ـل ـث ــوار ب ـق ـطــع ال ـطــرق
بــالـشـكــل الـ ــذي ال يـثـيــر اش ـم ـئ ــزاز املــواط ـنــني
ورفضهم وال يستنفر مشاعر العداء للثورة.
إن قطع الطرق بواسطة الحواجز الحديدية
والعوائق الترابية وركن السيارات مع حضور
ع ــدد م ـح ــدود م ــن امل ـنــاض ـلــني أم ــر ال يتقبله
الجمهور ويمكن للقوى األمنية أن تتصدى
ً
له بكل ّ
فعالية أمنية ودعائية .هذا فضا عن
أنه غير جائز أخاقيًا وثوريًا وخصوصًا مع
إحراق الدواليب وإشعال الحرائق.
إن املـسـيــرات الشعبية الـحــاشــدة ب ــاآلالف (ال
بــال ـع ـشــرات أو املـ ـئ ــات) ،تـسـمــح للمناضلني
بقطع الطرق بشكل تلقائي ،وتجعل املواطنني
الــامـبــالــني وغـيــر املــؤيــديــن لـلـثــورة يتقبلون
االنتظار ساعات وقطع الطرق احترامًا لهذه
الجموع البشرية الهاتفة فــي ال ـشــوارع .كما
أن ه ــذه امل ـس ـيــرات الشعبية ال ـحــاشــدة تترك
أثرًا قويًا في القوى األمنية التي ال تستطيع
غير احترام أبناء شعبها ،وتتورع عن قمعهم
ً
الذي ال يكون سها في هذه األحوال.
إن الحشود الشعبية الكبيرة (الكتلة الشعبية)
ت ـس ـت ـط ـي ــع م ـ ـحـ ــاصـ ــرة املـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـح ـك ــوم ـي ــة
وت ـس ـت ـط ـي ــع اق ـت ـح ــام ـه ــا إن ه ـ ــي ت ـ ـجـ ــاوزت
بحجمها عـشــرات اآلالف وأكـثــر ،وهــي كثيرًا
مــا تكسب تـعــاطــف ال ـقــوى األمـنـيــة وتــرددهــا
ف ــي م ـمــارســة الـقـمــع لخشيتها م ــن الـجـمــوع
مــن جهة ولرغبتها أحيانًا فــي املـشــاركــة في
االن ـت ـفــاضــة .وع ـنــدمــا تـبـلــغ الـكـتـلــة الشعبية
حجمًا ق ــادرًا عـلــى مـحــاصــرة مــراكــز السلطة
يسقط الـنـظــام ،وتـحـصــل عملية إع ــادة بناء
السلطة السياسية .وهــذه السلطة الجديدة
ت ـقــوم بــات ـخــاذ اإلج ـ ـ ــراءات الـكـفـيـلــة بتحقيق
العدالة االجتماعية ومكافحة الفساد ووقف
الهدر وتحقيق التنمية االجتماعية والقضاء
على الفقر...
ً
ما هي الكتلة الشعبية؟ لنتوقف قليا أمام
مفهوم الكتلة الشعبية ألن ذلك يساعدنا في
فهم كيفية النضال لبنائها .الكتلة الشعبية
ه ـ ــي حـ ــالـ ــة ت ـع ـي ـش ـه ــا الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر س ـم ـت ـهــا
الـتــواصــل بــني الــوعــي واملـمــارســة ،والتواصل
بني واقعها االقتصادي االجتماعي وقراراتها
ّ
الـسـيــاسـيــة ،ه ــي الـلـحـظــة ال ـتــي تـشــكــل فيها
القوى الشعبية وجهة نظر نقدية وعلمية في
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أيها الثوار :تقومون بأعمال كثيرة والمطلوب واحد

دور الجريدة في التنظيم واالنتفاضة
هل بوسع القوى الثورية ،الحزب (أو املحالفة
ّ
ال ـحــزب ـيــة) ش ــن ال ـح ــرب اإلعــام ـيــة والتعبئة
الفكرية ومنافسة قوى املحالفة البرجوازية؟
ب ــال ـط ـب ــع ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـ ـحـ ــزب ذل ـ ــك ،وإن ك ــان
يفتقر إل ــى الـفـضــائـيــات وكـثــافــة املـطـبــوعــات.
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