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تلـك كانـت حالـة     . يحدث أن تكتسي أحداث ما داللة رمزية أكبر بجالء من عدد األشخاص المشاركين فيهـا فعـال                

لم تكن المظاهرات بـذاتها كبيـرة       . ١٩٩٩ن مؤتمر قمة المنظمة العالمية للتجارة بسياتل في العام          المظاهرات التي جرت إبا   

بوجه خاص قياسا على الكثير من المظاهرات التي تلت منذئذ، إذ لم يتجاوز أقصى ما بلغه عدد المتظاهرين في أقوى لحظات                     

  . ألفا٣٠االحتجاجات 

قبل عشر سنوات، يوما بيوم تقريبا، جرى تقديم سقوط جـدار بـرلين             . صوىكنها أطلقت شيئا برزت الحقا أهميته الق      

وطبعت سياتل بزوغ تحد    . كنهاية لالشتراكية، تتيح للرأسمالية االنفراد بتحكم بالعالم وبالوجود البشري برمته على نحو ال يمس             

ذي كانوا يعرقلون إحـدى أكبـر اللقـاءات    في العالم برمته أبرزت وسائل اإلعالم خادمة الرأسمالية ألوف األشخاص ال         . جديد

وفي . وبثت برامج التلفزيون استجوابات أشخاص كان ينددون بكامل عولمة الشركات متعددة الجنسية           . الدولية للقوى الرأسمالية  

 كل مصنع، ومنجم، ومكتب، ومدرسة بالعالم اجمع رفعت أقلية ممن يشاهدون تلك الصور القبضة مجازيا، قـائلين ألنفـسهم،                  

وانطالقـا مـن    . فجأة وجد عقد وأكثر من الحرمان، وفقد األوهام، والخنوع، واليأس، نقطة التقاء           ". إلى أمام :" وحتى آلخرين 

. وبعد خمس سنوات، قلما يجرؤ أحد على وضع وجود الحركة وأهميتها موضع سـؤال       . سياتل بدأت حركة عالمية جديدة تتحد     

بخسون قدرها، معتبرين أنها موضة عابرة لدى شباب الطبقات الوسطى البيض، إلى            واضطر من كانوا، باليمين كما باليسار، ي      

تغيير الخطاب، أو باألقل التزام الصمت بعد المظاهرات المتالحقة في واشـنطن، وملبـورن، و كبيـك، وبـراغ، ونـيس،                     

لموت علـى الحركـة إلـى       كما اضطر من اعتبر تدمير برج التجارة العالمي حكما با         . وغوتبورغ، وبوجه خاص بعد جينوة    

 ، استقبل المنتدى االجتماعي العالمي في بورتو اليغـري          ٢٠٠١ سبتمبر   ١١فبعد أربعة أشهر من تفجيرات      . االعتراف بالخطأ 

وعندما انصهرت الحركة في حركة مقاومة أوسع للحروب األمريكية الجديدة فـي            . من البشر ضعف ما استقبل المنتدى األول      

 ١٩٦٠ شهدت انجلترا وايطاليا وألمانيا واليونان وغيرها احتجاجات أكبر من نظيرها في نهايـة سـنوات               أفغانستان، والعراق، 

، المشاركين في شهر يناير هذه السنة بالمنتدى االجتماعي العـالمي الرابـع             ١٠٠ ٠٠٠وأخيرا كرس   . ١٩٧٠ومطلع سنوات   

، وزيـارة   )في وارسو ودبلن  ( د األوربي في شهر ابريل    بمومباي، حيوية الحركة، وكذلك فعلت المظاهرات ضد توسيع االتحا        

 ٠٠٠(وضد مؤتمر الجمهوريين بواشنطن     )  مليون في روما   ٢ألوف في اسطنبول ودبلن وباريس، و     ( بوش ألوربا بعد أسابيع     

  .عند نهاية كل تظاهرة كبيرة للحركة يتنبأ المتشائمون بهزيمتها، وفي كل مرة جانبوا الصواب).  شخص باألقل٥٠٠

. والحال أن كل حركة ال تتسع وال تتعزز إال بمواجهة معارك فكرية غالبا ما تجري محاولة تفاديها في طورها األولي                   

في طور أول تخرج الحركة فجـأة الـى         . َ تعبر كل حركة احتجاج ناجحة طورين      : بمقال بهذه المجلة   ٢٠٠٠كتبتُ في صيف    

عندها تشعر  . وبقدر ما طالت فترة غياب الحركة يكبر الحماس       . مع أهدافها العالم، مباغتة معارضيها، ومثيرة حماس المتفقين       

ويساعد هذا العمل على توحيد المنخرطين في الحركة،        . القوى المبادرة بالحركة بوجوب حمل الحركة بقوة درجة تلو األخرى         

اآلونة، لن يستسلم ببساطة منُ وجهـت   لكن، في تلك    . ويقودهم إلى تلطيف خالفات الرأي القديمة والحجج القديمة حول التكتيك         

يحاولون وقف  : فبعد الصدمة األولى يشرعون في تعزيز أسلحة دفاعهم، ويسعون إلى اتقاء صدمات قادمة            . ضدهم االحتجاجات 

وفي هذا الطور تبرز حتما مواجهات فكرية داخل الحركة حول التكتيك الواجب، حتى بين من اقسموا على نسيان               . تقدم الحركة 

 سـبتمبر، انعطافـا للحركـة العالميـة المناوئـة      ١١، من جينوة الى ٢٠٠١مثل صيف  . راعات القديمة لتشجيع اإلجماع   الص

أصاب اإلحباط بعضا مـن قـادة       . بات واجبا اخذ تضارب اآلراء داخل الحركة بعين االعتبار لتمكينها من التوسع           : للرأسمالية

 سبتمبر، واعتبر آخرون الحركـة المناهـضة        ١١ى عنها بعض آخر بعد      الحركة بوجه شراسة عنف البوليس في جينوة، وتخل       

وبما أن تقدم الحركة متعذر ما لم تتخط طور مجرد سرد لألهـوال االقتـصادية               . للحرب حرفا للحركة المناهضة للنيوليبرالية    

،من جهة، وحـول االسـتراتيجيات      والبيئية التي تسببها العولمة النيوليبرالية، وجب فتح نقاش جدي حول ما يقع للنظام العالمي             

لـم يقـل    . وعلى هذا النحو كان محتما ظهور تقاطب بين مختلف المنظـورات          . والتكتيكات الواجبة لمحاربته من جهة أخرى     



 ٣

يمكن، ضمن مختلف كيفيات تناول االستراتيجيات والتكتيكات التي ظهـرت          ". ال تقدم بال انقسام   :" ماركس في حقبته غير ذلك    

رغم أن مناضلين كثر يؤكدون علـى وجـوب         . والتي يتوقف عليها مستقبلها، استخالص أربع اتجاهات رئيسية       داخل الحركة،   

.  أي بالنسبة لمقاربة معينـة للـسياسة       -تفادي الحركة للسياسة، تتحدد كل من تلك االتجاهات بالنسبة لموقفها من سلطة الدولة            

ومـن  . سأتطرق في هذا المقال الى تلك االتجاهات      . ا تيارات سياسية  ويمكن، من زاوية النظر هذه، قول إن الحركة ولدت ذاتي         

كما سأبرز المستتبعات السياسية الجاريـة فـي        . جهة أخرى سأتناول بالوصف كيف تصرفت إزاء بعضها في لحظات حاسمة          

  .الحركة بالنسبة لكل الذين يسعون إلى بنائها والسير بها قدما



 ٤

  اليةاليةليربليرب  جل حماربة النيوجل حماربة النيوأأالسياسات من السياسات من 
  التيارات اإلصالحية 

ينبع نجاح الحركة منذ سياتل من قدرتها على تجميع أناس انخرطوا في مختلف الحركات االجتماعية وأدركـوا، فـي                   

لكن النتيجة الحتمية كانت جنوحا أوليا إلى السعي إلصالح النظام القائم بـدال عـن               . خضم تلك التجربة،أن لهم عدوا مشتركا     

 األمر ما دامت الحمالت من أجل قضايا خاصة ترمي إلى تحويل بعض أوجه النظام القائم غير المقبولة،                  ال غرابة في  . إطاحته

ليست اإلصالحية غرسا لجسم غريب في نضال إجمالي ما، بل هي تطابق رد فعل أوليـا لكـل            . أي الحصول على إصالحات   

 الجماعات في مجتمع معين، وال يعرفون بوجه عام         نشأ أفراد تلك  . جماعة أشخاص بدؤوا يحتجون ضد االضطهاد واالستغالل      

وبالتالي يبدو لهم بديهيا أنه ال يمكن تنظيم األمور إال بكيفية معينة، وانه ال يمكن الحصول سوى على تقويم داخل هـذا                      . غيره

ضال من اجل تغييرات    لكن النضاالت من أجل اإلصالحات تخلق أحيانا قوة دفع قد تولد وعيا بضرورة الن             . اإلطار القائم مسبقا  

في السنوات الخمس األخيرة، أدى تالقي هذه النضاالت الخاصة فيما مـا            .  وبقدرة الحركات على االضطالع بها     -أعمق بكثير 

و يالحظ تعزز الميل إلى التفكير في مواجهة للنظـام بمجملـه، بـدل              . إلى خلق هكذا قوة دفع بالذات     " حركة الحركات "يدعى

والحـال أن   . و بعد أن كان طابع الحركة المعادي للرأسمالية ضمنيا، أصبح معلنا وصريحا           . وجهه فقط االقتصار على إحدى أ   

إنهـا  . فليست اإلصالحية مجرد مزيج من األفكار حول كيفية تحـسين المجتمـع           . هكذا تجذر لم يجر أبدا بكيفية وحيدة الشكل       

.  التي يتمثل دورها في توجيه أفكار من ذلك القبيـل          -ية وبخاصة في المؤسسات البرلمان    -تتجسد أيضا في مختلف المؤسسات    

يمكن في فترة أولى للمنتخبين، أو ألشخاص لهم مكانة مركزية في األحزاب اإلصالحية، أن يقوموا بدور بالغ األهمية ألنهم قد                    

طة تجميـع ألنـشطة     فبجذب الناس حولهم، وبالضغط ألجل تغيير األمور، يخلقون نق        . يشكلون نقطة تالق خالل بزوغ الحركة     

هذا ما يستوجب ليس قبول انخراط أولئك األفـراد         .  و يطلقون بذلك ميال إلى نمو الحركات يتجاوز مجرد إصالحات          –سياسية  

منذ لحظة شروع حركة ما في كسب تأثير، يصبح دور هؤالء القـادة اإلصـالحيين               . في إطالق الحركات وحسب بل تشجيعه     

لكن نزعتهم اإلصالحية تعني، من     . ة ال يزالون قادرين على جذب أشخاص جدد ظلوا سلبيين         فهم من جه  . متناقضا أكثر فأكثر  

إنهـم  ). عالوة على سعيهم إلى وضع موقفهم بالمقدمة      (جهة أخرى، سعيهم إلى إبقاء األمور في اإلطار المطمئن للمجتمع القائم          

صيات بدت يسارية قبل وجود الحركة قد تظهر بسرعة         إن شخ . يجنحون إلى تليين كفاحية وثقة والتزام المنخرطين في الحركة        

وفي هذا الطور لن تتقدم الحركة وتتطور إال بشرط وضع قيادة تلك الشخصيات للحركـة موضـع                 . يمينية جدا فور انطالقها   

قام كاسـن، رئـيس تحريـر لومونـد         . يمكن، بقصد إيضاح هذه الظاهرة، تناول حالة برنار كاسن الخاصة في فرنسا           . سؤال

 وبصفته مبادرا إلى المنتديات االجتماعيـة       Attacيبلوماتيك، بدور هام في بناء حركة ما بعد سياتل، وفي بناء جمعية أطاك              د

. بدأ يعارض السياسات النيوليبرالية التي تبنتها الحكومـات       " تثقيف شعبي متجه نحو الفعل    " فببناء اطاك حول برنامج     . العالمية

أتاح عمل كاسن جعـل     . شخصيات ذات نفوذ  / وصناع رأي آخرين  ) المنتخبين(ال السياسة   وألح بوجه خاص على انخراط رج     

لكن بمعارضته لمشاركة جمعيته في النضال ضد الحرب، اتخذ كاسن موقف مضرا            . اطاك جمعية من عشرات ألوف األعضاء     

كية الهجوم على أفغانـستان، كانـت       و في الفترة حيث كانت الحكومة الفرنسية تشارك الواليات المتحدة األمري          . بتطور اطاك 

ورد بغضب على الكفاحية التيُ بذلت في المنتـدى         . كامل قوى أعضاء أطاك منخرطة في عمل ضغط من أجل ضريبة توبين           

وهكذا على سبيل المثال دعا اليسار، بقصد مواجهة قوة االمبريالية األمريكية،           . ٢٠٠٢االجتماعي األوربي بفلورانس في العام      

وفي االتجاه ذاته واخذ الحركة، أثناء القمة المضادة لمجموعة الثمانية الكبار على الحـدود الفرنـسية                . جيش أوربي إلى خلق   

اضطلع قادة اصالحيون بدور متناقض مماثل داخل الحركة المناوئة للحرب في بريطانيا، واسبانيا،             . السويسرية، على جذريتها  

 بفضل مبادرات أقـصى اليـسار، ومنظمـات المـسلمين        ٢٠٠٣ فبراير   ١٥ائلة يوم   لقد أمكنت التعبئات اله   . وايطاليا،وغيرها

 تلك كانت حالة حزب اليسار الديمقراطي في ايطاليا، وحـزب           -وأنصار السالم، لكن بفعل مشاركة األحزاب اإلصالحية أيضا       



 ٥

ماليين، ال مجرد مئات آالف فـي       لقد أتاح لنا حضورهم أن نكون       . البازوك في اليونان، وساسة مثل روبين كوك في بريطانيا        

واكتفوا بموقـف تأييـد مـشاركة       . لكن فور اندالع الحرب لم يعبر العديد منهم صراحة عن موقف مضاد لالحتالل            . الشارع

وبكيفية مماثلة، قـام قـادة حـزب العمـال          . بالحرب تحت مظلة منظمة األمم المتحدة بدل مظلة الواليات المتحدة األمريكية          

لقد جعل انخـراطهم مـن تلـك        . ر بالغ األهمية في بناء المنتديات االجتماعية العالمية الثالث في بورتو اليغري           بالبرازيل بدو 

ومن هؤالء األشخاص من يوجد اليوم بحكومة تطبق الـسياسات  . األحداث نقط تجميع لكل الناشطين بأمريكا الالتينية وخارجها 

لكن بفضل قوة دفع المنتديات االجتماعيـة العالميـة، تمكنـت الحركـات             . وليالنيوليبرالية عبر اتفاقات مع صندوق النقد الد      

  .المتحدرة منها من تحدي تلك السياسات

  االتجاهات المستقلة 

في تجاوز مرحلتها األولى الخاصة، أمكنت معاينة تنامي اتجاهات غالبا ما توصف بكونها             » عفويا«لما شرعت الحركة    

  .»استقاللية«

بناء حركات اجتماعيـة    : الفضفاض جدا عديدا من مواقف إيديولوجية وتحركات ملموسة بالغة التباين         يضم هذا التعبير    

جماهيرية، والعمل في المنظمات غير الحكومية، والمشاركة في أنشطة مباشرة غير عنيفة، واإلصرار على تنظـيم الجماعـة                  

communauté على الصعيد المحلي، وأنماط حياة بديلة من نوع  »do your own thing «    وأشكال إنتاج تعاونيـة، ثـم ،

ويمكن . ، الموجه ضد الشرطة والِملكيةBlack Blocksعلى الهامش، يستعمل التعبير أيضا لإلشارة إلى النضالية األقلوية لـ

  .على أي حال إبراز سمتين أساسيتين تميزان كل تلك األشكال التي ينطبق عليها التعبير

 رفض ممارسات التسويات والمناورات داخل الطبقة السياسية وداخـل كـل أشـكال الـسياسة                تتمثل السمة األولى في   

و تكمن إحدى خاصيات التيارات المستقلة في ما توليه من أهمية لدور الفعل من أسفل               . اإلصالحية التي تسمح بتلك الممارسات    

يارات المستقلة بواقع أن الناس الذين ينخرطـون فـي          وتشيد تلك الت  . ولكيفية إقدام الناس على معارضة األجهزة البيروقراطية      

النضال يبدؤون في إبداء قدرات مذهلة على اإلبداع واالبتكار، وفي عالقة بذلك، قدرة متنامية على التنظيم الذاتي كفيلة بتحدي                   

  .مفاهيم التراتبية القائمة

أهداف إستراتيجية، وموجه ضـد النظـام       لكن التيارات المستقلة ترفض، في اآلن ذاته، فكرة حزب ثوري منظم حول             

وتتهم الثـوريين بكـونهم     . و تشهر باليسار الثوري بعنف يضاهي ما تبديه إزاء المبررات الوصولية للطبقة السياسية            . بمجمله

وترى أن السياسة محكومة حتما، سواء كان هـدفها إصـالح النظـام أو              . طليعيين ومتالعبين واستبداديين، بل حتى كليانيين     

ـ  (طبعا ثمة تيارات مستقلة،     . احته، بالبقاء مفصولة عن الحركة    إط ترى إمكـان اضـطالع     ) »مستقلة معتدلة «يمكن وصفها ب

لكن يلزم أن يبقى ذاك الدور خارج الحركة، على نحو يجعل فعـل الحركـة               . األحزاب السياسية بدور على الصعيد االنتخابي     

  .وعلى األحزاب السياسية أال تتدخل في الحركة. متوازاالجتماعية وفعل األحزاب السياسية يتمان بشكل 

لكنها . تكمن قوة التيارات المستقلة في ما تولي من أهمية للنشاط من أسفل، وفي رفضها األخالقي لكل تسوية مع النظام                  

كلية عن كل   وترى أن النظام فظيع وتستدعي محاربته تطوير أشكال فعل تضمن استقاللية            . تجد صعوبة في تجاوز ذلك الطور     

  .وتعتقد بإمكان محاربة النظام بمجرد تجميع مختلف المجموعات التي تتنظم ذاتيا. سمات النظام
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ففي الواقع، غالبا مـا تـرتبط النظريـة بـالحرص علـى صـياغة               . نادرا ما تعبر تلك التيارات عن أفكارها نظريا       

ستراتيجية بمبرر قيامها على أولوية بعض أشكال الفعل علـى          إستراتيجيات، بينما التيارات المستقلة، بحكم تعريفها، رافضة لإل       

  .غير أن ثمة مؤلفين سعى كتابهما إلى تنظير مواقفهم، وكان لهما تأثير كبير. أخرى

المؤلف األول بعنوان اإلمبراطورية، للكاتبين، مايكل هاردت وتوني نيغري، غالبا ماُ يستشهد به أكثر مماُ يقـرأ فعـال                   

المفصلة فيه هي أساسا ال إستراتيجية، حيـث سـمي          » اإلستراتيجية«إن  ). ى أنه كتب بلغة مبهمة في الغالب      تجدر اإلشارة إل  (

ـ     وإن اقترحت تلك النظرية    . ، وهو مفهوم مبرر باستنادات ميتافيزقية الى سبينوزا       »الحشد«تجميع مختلف النضاالت المستقلة ب

يرن هذا باألحرى كتعظيم النتقاء ضيق لحركات مستقلة تلقى       . »ال اإلعالم لعم«شكل ما من التراتبية، فذلك بإيالء دور هام لـ          

  .أعضاؤها تكوينا جامعيا

ل قـراءة مـن كتـاب       كتاب أسـه  . ثاني الكتابين هو تغيير العالم دون االستيالء على السلطة للكاتب جون هولوواي           و

ع أفكار ماركسية متينة حـول االسـتغالل        رغم مصطلحات طريفة خاصة به، يعرض كاتبه في بعض المقاط         و. اإلمبراطورية

وبفعل تنديد الكاتب بأشكال تنظيمية استبدادية وستالينية، وجد أنـصارا          . واالستالب، يكملها ببعض األفكار حول الطبقة العاملة      

مهمـا  . وريةحيث هيمنت أمدا طويال أشكال التنظيم تلك منتحلة صفة حركات ث          ) في آسيا الجنوبية وأمريكا الالتينية    (في بلدان   

وعلى حـد   . رفض اإلستراتيجية : كان األمر، توصل هولوواي، فيما يخص اإلستراتيجية، إلى خالصة هاردت ونيغري عينها           

قوله، ستقوم مختلف المجموعات التي تعارض رعب النظام بصيحات غضب، بالتكتل بكيفية غيـر معلومـة لفـك عالقـات                    

وبناء على ذلك، ال داعـي لالسـتيالء        . ح ذلك حتى حل الدواليب المسلحة للدولة      اإلخضاع التي تربطنا جميعا بالنظام، وقد يتي      

  .على السلطة ألن الدولة ستنهار ببساطة لحظة حلول المستقلين

ثمة في كلتي الحـالتين افتـراض أن   . ليست حجج هولوواي في الواقع سوى صياغة جديدة للنظرية اإلصالحية القديمة    

تدفع شعبية تلـك    . ان الراغبون في تغيير المجتمعُ كثرا، إلى تسليمهم السلطة دون أدنى طلقة نار            الطبقة السائدة ستضطر، إذا ك    

تذكر ما فعلـه    ) وهولوواي(النظرية، السيما ضمن بعض المجموعات بأمريكا الالتينية، إلى التفكير بأن على تلك المجموعات              

 علـى   ١٩٧٣ أو الشيلي عـام      ١٩٦٤قلة بالفعل، بالبرازيل عام     الجنراالت بحركات العمال والفالحين والسكان األصليين المست      

  .سبيل المثال

غير أن نظرية هولوواي ال تؤكد على انحالل الدولة العفوي في مستقبل مفترض، أو على قدرة الحركة تحقيق األمور                   

تيون بالمكسيك، الذين قدموا على حـد  إن نموذجها القدوة هو الزابا. اآلن و هنا، دونما حاجة إلى االهتمام بالدولة وال بالمستقبل       

  .قوله، مثاال عن إمكان الحصول على استقاللهم مع بقاء جهاز الدولة على حاله

واكتسوا أهمية فـي    . إذ كان الزاباتيون في البدء حركة مسلحة موجهة ضد الدولة         . لكن الواقع، مع األسف، مغاير تماما     

ولقي عداءهم المعلن للعولمـة النيوليبراليـة       . اكن بالتشياباس جنوب المكسيك    لما نظموا انتفاضات مسلحة بعدة أم      ١٩٩٤العام  

والحال أن االنتفاضات ذاتها أخفقت، واضطر      . صدى عبر العالم برمته، وقدم أحد أوائل نقط التقاء الحركة التي برزت بسياتل            

ومنذئذ تمكنوا أحيانا مـن     . قة غابات لكاندون  الزاباتيون الى التراجع، متحولين إلى منظمة تدافع عن السكان األصليين في منط           

و نجحـت   . التفاوض مع حكومة المكسيك لصالح حقوق الشعوب األصلية، وألجل الحق في انتخاب سلطاتهم المحلية الخاصة              

تلك المفاوضات بوجه خاص لما حصل الزاباتيون على دعم أوسع من مجموعات عمال وفالحين مكسيكيين أخرى، كما جرى                  

لكن األمر تعلق في جميع الحاالت بتفاوض ألجل إصالحات في إطـار نظـام      . سيرة نحو ميكسيكو قبل ثالث سنوات     خالل الم 
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 La Jornadaقبل عام، وصف صحفي مقرب من الحركة الزاباتية يشتغل بالجريدة اليومية اليسارية الخورنـادا  . قائمُ يفقرهم

  :الوضع بالعبارات التالية

 ذاتها قيد االنهيار تحت ضغط الحياة الخارجية، ضغط قوي بوجه خـاص فـي               communautéإن بنية حياة الجماعة     

يتعذر على المنطقة المنتفضة االنعزال عن سـوق الـبن، والمنتجـات            ... مرحلة نيوليبرالية، وانحسار اقتصادي وهجرة كثيفة     

غذائية غير قادرة على تأمين المعيشة سـوى        هذا ألن الذرة والمنتجات ال    . التقليدية، والزراعة، والخشب، و غيرها من الموارد      

  . من السوق بالمال-الغذاء واألدوية واأللبسة–ثالثة أشهر، وألنه يلزم شراء الباقي 

إن جماعات السكان األصليين مطوقة في الواقع بوحدات الجيش المكسيكي التي تقوم بدوريات بالطرق المؤديـة إلـى                  

ة معينة للزاباتيين، جعلت القائد ماركوس ذاته يقول إن البنية العسكرية لجيش التحرير             أدى ذلك بدوره إلى عسكرة داخلي     . الغابة

ال يـصح أن    .  أصابت على نحو ما بالعدوى تقاليد تلك الجماعات في الديمقراطية والتـسيير الـذاتي              EZLNالوطني الزاباتي 

بارها حالُ مرضيا لما يسببه لهم النظام العالمي من         لكن اعت . نرفض بال تقييم اإلصالحات الطفيفة التي حققها السكان األصليون        

كهـدف  » المستقلة«إن هولوواي يقترب، إذ يبجل هذا النوع من الحركة          . أهوال إنما يعادل االستسالم ألحط أشكال اإلصالحية      

 شيء، الهـدف ال     الحركة كل «الديمقراطية، الذي قال قبل قرن      -بحد ذاته، من إدوارد برنشتاين، منظر اإلصالحية االشتراكية       

  .»شيء

إن نظرية المستقلين، بقدر ما ال تكتفـي بمبالغـة االيمـاءات            . إن دفاع هولوواي عن ذلك ال يبعده عن مركز نظريته         

. األخالقية، بل تحرص على القيام بشيء ما ضد ويالت هذا العالم، تتحول بسهولة إلى اإلصالحية، رغم أنها إصالحية جذرية                  

ف أن كل من يؤمنون بالتنظيم الذاتي للناس من أسفل، دون تراتبية، ال يمكنهم الحفاظ على ذاك المبدأ                  يعني هذا في آخر المطا    

  .دون وضع بعض سمات النظرية المستقلة موضع تساؤل ونقاش

  اإلصالحية الجذرية 

إنها تعنـي   . لقائمةال بد من التذكير بأن اإلصالحية تستلزم أمورا أكثر من مجرد مناورات في إطار الهيئات السياسية ا                

كما يلزم التذكير أنه عندما ينسحب بعض القادة اإلصالحيين من          . أيضا عمل تعبئة كامل ألناس قصد الضغط على تلك الهيئات         

تلـك  . في بريطانيا، تواصل بعض الشخصيات تعليق آمالها على الهيئات البرلمانية         . حركة ما، يواصل آخرون دفعها إلى أمام      

لقـد  . ، وكرولين لوكاس نائبة الخـضر بالبرلمـان األوربـي         Labourريمي كوربين نائب حزب العمال      حالة توني بين وجي   

إنها كذلك حالة شخصين متحدرين من الحزب الـشيوعي         . اضطلعوا كلهم بدور هام في بناء وتطوير الحركة المناوئة للحرب         

صحفيون مثل جورج مونبيوت، وسـوزان جـورج        ونهض بدور مماثل في بناء الحركة على المستوى العالمي كتاب و          . القديم

قاموا بدور بالغ األهمية بالمحاججة ضد النيوليبرالية والحرب، لكن ال شك أن التغيير النهائي سـيكون نتيجـة    . ونعومي كالين 

في العالم  يرى هؤالء الناس أن النقاش حول الخيار االستراتيجي بين اإلصالح أو الثورة غير مالئم               . ضغوط على النظام القائم   

  .الراهن، وينطوي هذا على أن الشيء الوحيد الممكن هو النضال من أجل إصالحات

بوجه عام، يدرك االصالحيون الجذريون، على نحو أوضح من أنصار االستقاللية الصرف، أن الحركة بحاجـة إلـى                  

العبية وبيروقراطيـة وبرلمانيـة،     ورغم ما يطبع أحيانا وجهة نظرهم حول المطلوب عمله من عناصر ت           . إستراتيجية وتكتيك 

و يدركون أن بعض األمور أهم من أخرى وأنها تستدعي األولوية لـضمان             . لديهم بوجه عام مفهوم ما لإلستراتيجية والتكتيك      

وإن حياة المناضلين ذاتها معرضة للخطـر بـبعض بلـدان العـالم             ( إنهم يعون أن الحركة تواجه أعداء سيدمرونها        . الفعالية
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إنهم يبصرون بجالء كيف    . ، ما لم يحسن مناضلوها اختيار اللحظة المناسبة، والوسائل الناجعة والقوى المالئمة للنضال            )الثالث

ومن هنا ما يبدو من تناقض في قـدرة هـؤالء           . »كل شيء جيد  «ال يمكننا السماح ألنفسنا بتبني مبدأ الحركات المستقلة، مبدأ          

  .ك حس أدق بما تحتاج الحركة يفوق ما لدى المستقلين الذين يبدون أكثر جذريةاإلصالحيين،في حاالت معينة،على امتال
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  اإلصالح واالستقاللية والثورة يف احلركات الراهنةاإلصالح واالستقاللية والثورة يف احلركات الراهنة
  فرنسا 

ولحظة كتابة هذا الـنص،     . تنامت جدا حركات أوربا الغربية والواليات المتحدة األمريكية في السنوات الخمس األخيرة           

لكن النمو لم يتخـذ شـكل منحـى        . اهضة لبوش بنيويورك بال شك عشر مرات ما شهدناه في سياتل          يفوق حجم المظاهرة المن   

. ففي بعض األحيان توقّف االندفاع إلى أمام، ولما حدث ذلك ظن عدد كبير من النـاس الحركـة منتهيـة                   . تصاعدي وحسب 

  . التوجهات األربع يبرزو في تلك اللحظة بدأ تفاعل. وحاول البعض اآلخر تحليل المشاكل واقترح حلوال

مـسماة  –ظهرت حركات عديدة مختـصة      . كانت فرنسا أول بلد بدأ بها انغراس حركة مناهضة للعولمة و للنيوليبرلية           

من أجل تسوية وضـع     » المهاجرين بال أوراق ثبوتية   «على سبيل المثال حركة      (٩٠ في مطلع سنوات     -»حركات اجتماعية «

 تخلق شـعور    ١٩٩٥، ثم بدأت موجة إضرابات القطاع العام ومظاهرات أواخر العام           )عاطلينالمهاجرين القانوني، أو حركة ال    

خاطب عالم االجتماع البارز بيار بورديو عمال سكك الحديد بمحطة قطـار            : تضامن ضد النيوليبرالية والحكومة اليمينية آنذاك     

، بقيـادة   »اليسار المتعدد «وبينما تواصل حكومة    . »ةضد العولم «ليون بعبارته الشهيرة، مفادها أن معركتهم أول نضال كبير          

الحزب االشتراكي، وعضوية الخضر والشيوعيين، سياستها النيوليبرالية، عقدت أطاك لقاء تأسيسها بجامعة سان دونـي سـتة                 

لعـام  كانت أول تعبئة ضخمة بعد سياتل مهرجانا في المدينة الصغيرة مييو جنوب فرنسا، خـالل صـيف ا                 . أشهر قبل سياتل  

٢٠٠٠.  

و مـا كانـت ثمـة، إذا صـح          .  شتنبر ، بدت الحركة الفرنسية زائلة من الشوارع        ١١غير أنه بعد جينوة، وعاما بعد       

، وبرزت بها الحركة ضد الحرب علـى        )التي شاركت فيها فرنسا بشكل مباشر     (التعبير، حركة مناوئة للحرب ضد أفغانستان       

ان الناس يفسرون ذلك بكون فرنسا لم تشارك مباشرة، لكن ذلك ال يمكن، بحـد               ك. العراق أضعف مما في بلدان أوربية أخرى      

التي يقل سكانها   (ذاته، أن يفسر ضعف الحركة مقارنة ببلدان أخرى غير مشاركة في تلك الحرب، مثل ألمانيا أو حتى ايرلندة                   

لكـن  –اس ينتظرون أن تتولى أطاك القيادة     كان الن . كان أحد العوامل الرئيسة من طبيعة سياسية      ). ثمان مرات عن سكان فرنسا    

ذاك ما ُأثبت في أبريـل العـام        . غير أن االستياء من النظام لم يزل      . السياسة في أطاك أفضت إلى عدم اضطالعها بأي قيادة        

 لصالح مرشحين ثوريين في االنتخابات الرئاسية، ولما تظاهر أكثـر مـن             - ماليين ٣-من الناخبين   % ١٠ لما صوت    ٢٠٠٢

  . شخص ضد الفاشي لوبينمليون

 شخص قادمين من فرنسا ضـد قمـة         ١٠٠ ٠٠٠إذ تظاهر   . ٢٠٠٣استأنفت الحركة نشاطها بسرعة في أوائل صيف        

في اللحظة ذاتها حيث كانت أكبر موجة اضرابات فـي القطـاع            ) قرب حدود فرنسا و سويسرا    (البلدان الثمانية الكبار بإيفيان     

 مهرجان في الرزاك بعد بضعة أسابيع أهم حدث مناهض للرأسمالية في البلد حتى ذلـك                وكان.  تغير المناخ  ١٩٩٥العام منذ   

لكن عاما بعد ذلك، كان     . الحين، واضعا األسس لحضور عشرات آالف األشخاص في المنتدى االجتماعي األوربي في باريس            

 قد قضت على موجـة االضـرابات        على كل حال، كانت الحكومة    . ثمة من جديد مناضلون اعتبروا الحركة في طريق الزوال        

وجرى داخل الحركـة    . وكانت الحركة تبدو بال وسيلة للتصدي لذلك      . واستعملت أغلبيتها البرلمانية لفرض إصالحات مضادة     

وكان جوزي بوفيه، أحد    .  ، لصالح إصالحية اليسار المتعدد فاقدة االعتبار       ٢٠٠٣لصيف عام   » االستقاللية«ابتعاد عن الغبطة    

ة فالحية مناضلة، أثار غضب حكومة اليسار بتدميره مطعم ماكدونالد، قد صرح في الرزاك أن طريق التغييـر ال                   قادة منظم 

قرر ماليـين   . لم يكن ذلك انحرافا معزوال    . وبعد أشهر قليلة، دعا إلى التصويت لصالح االشتراكيين والخضر        . يمر بالبرلمان 
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لم يحـصل   ( المتعدد لدرجة رفض التصويت لهما في انتخابات الرئاسة          األشخاص، المشمئزين من الحزب االشتراكي واليسار     

اليسار المتعدد فاقـد    : ، أن ليس ثمة سوى بديل وحيد عن اليمين        )من األصوات % ١٧المرشح االشتراكي جوسبان، سوى على      

كانوا انجذبوا جهة المستقلين    منذ اللحظة حيث بدت الحركة غير قوية بما يكفي إلفشال حكومة يمينية، قام أناس               . االعتبار للتو 

  .و صوتوا لصالح الثوريين حتى، بالتراجع نحو إصالحية برهنت مع ذلك على عجزها عن اإلصالح

فهي إجماال حركـات    . ذاتها أن تهزم الحكومة   » المستقلة«تتمثل الحقيقة المرة في أنه ليس بوسع الحركات االجتماعية          

ان «. التعبير عن مصالح شرائح واسعة، لكن ليس لها أي ارتباط عـضوي بهـا             أقليات، و شبكات مناضلين كانت تسعى إلى        

هذا عالوة على انفصال كل حركة عن الحركات األخرى وعن منظمات الطبقة            . »تغلغلها في األوساط الشعبية ضعيف بفرنسا     

ت الكبرى، مثل التظاهرة ضد قمة      في المظاهرا » حركة الحركات «كان عليها أن تتجمع بما هي       . العاملة التقليدية، أي النقابات   

لكن ذلك ال يتجسد في منظمة قائمة قـادرة علـى تطـوير إسـتراتيجية               . ، أو في منتديات اجتماعية كبرى     G8الثمانية الكبار   

إن . »وحدة عفوية بـين سـائقي الـشاحنات والـسالحف           «لم يكن ثمة    . وتكتيكات في مواجهة كبرى مع حكومة نيوليبرالية      

  :مكون ذاتها تمنع ذلككل » استقاللية«

إن حركة اجتماعية بال منظمات جماهيرية حاملة لمطالبها وحججها، قصد التدخل في النقاش العام، و توضيح المصالح                 

المشتركة لمختلف فروع عمال الياقات البيضاء ، حركة اجتماعية وجدت نفسها عاجزة عن مواجهة إستراتيجية التقـسيم لـدى     

  .أعداءها

حركة تخطي تلك العوائق ما لم يتحد مناضلون واعون بالمشكلة ويناضلوا مـن أجـل وضـع مقاربـة     لم يكن بوسع ال 

وفـي  . »النزعة الطليعية «دون خشية التعرض للتشهير بواسطة تهمة       » االستقاللية«لكن ذلك كان يعني تجاوز خطاب       . مغايرة

 أنصاره خيارا آخر سوى أن يضعوا مجددا ثقتهم،         غياب ذلك، لم يكن ممكنا أن يفضي النضال إلى نصر، وال يرى العديد من             

  .على مضض، في السياسة اإلصالحية

  إيطاليا

كان البلد  . ٢٠٠٣كان ثمة في إيطاليا شعور مماثل بالمأزق وميل إلى انزالق نحو اإلصالحية، هذا في بداية صيف عام                  

 ضد القمـع البوليـسي      ٢٠٠١تموز عام   /ومواكب في كل مدن إيطاليا الكبرى في يولي       –شهد جملة تظاهرات شوارع ضخمة      

، ومسيرة مليـون شـخص      ٢٠٠٢بجنوة، ومظاهرة ثالثة ماليين واإلضراب العام يوما واحدا من اجل حقوق العمال في ربيع               

 –كانت مجموعتا ناشطين متالقيتان مركزيتين في كل ذلك         . ٢٠٠٣شباط  /  فبراير ١٥ضد الرأسمال والحرب على العراق يوم       

، ومن جهة أخرى حـزب إعـادة البنـاء           » no-global« المدينية المشكلة لحركة    » المنتديات االجتماعية «ة  من جهة، شبك  

  .الشيوعي بأعضائه المائة ألف، وتأثيره في قطاعات مناضلين عماليين وبرلمانييه

لـسكوني  لكن رغم مستوى االحتجاجات المرتفع، حقق األمريكيون انتصارا عسكريا بالعراق وواصـلت حكومـة بير              

وانتهت محاولة أخيرة لتوسيع تلك الحقوق عبر استفتاء شعبي بمبـادرة مـن االتحـاد النقـابي                 . هجومها على مكاسب العمال   

حتى المعارضة الرسمية   (، الى فشل أمام عداء كافة األحزاب السياسية التقليدية          Rifondazioneالرئيسي و حزب إعادة البناء      

  ).ليسار الوسط ضد بيرلسكوني



 ١١

 في يونيو من Rifondazioneتاح المناضلين شعور بأزمة، تم التعبير عنه جليا خالل لقاء وطني لحزب إعادة البناء         اج

لتوصيف الوضع، منبهين الى أنه بينما كان الحزب في مركز          » أزمة«كان المتدخلون تلو المتدخلين يستعملون كلمة       . هذا العام 

بات اإلدارية الحديثة وتوقف نمو عـدد منخرطيـه، و فـي اآلن ذاتـه حـسنت                 كل االضطرابات، انهارت نتائجه في االنتخا     

االشتراكية الديمقراطية ليسار الوسط نتائجها االنتخابية، رغم سياستها النيوليبرالية في الحكومة ومشاركتها األكثر فتـورا فـي                 

  .الحركة

وعلـى  » التجديـد «ل ضرورة مزيد مـن      مرتكزا على الخطاب الدائر حو    » األزمة«كان رد أغلبية قيادة الحزب على       

وراحت الصحف اليوميـة اإلخباريـة تكثـر        . إعالن أنها كانت تقترب من يسار الوسط بقصد مناقشة برنامج انتخابي مشترك           

كان ذلـك تطـورا مفاجئـا، إذ أن         . الفرضيات حول ما قد يحصل عليه الحزب مستقبال من وزارات في حكومة يسار الوسط             

وانفـصل  –في سياق معارضته تأسيس اليسار الديمقراطي انطالقا من الحزب الشيوعي اإليطالي القديم             الحزب كان قد تشكل     

  . عن أقلية أعضائه التي كانت تواصل دعمها لحكومة يسار وسط تطبق سياسية ليبرالية١٩٩٨عام 

 فسر ثالثة مـن قـادة       وكما. كانت جذور األزمة كامنة في حدود الحركات الجديدة، رغم الدعم الضخم الذي حظيت به             

  :الحزب معارضين لالنعطاف الجديد نحو اإلصالحية

تشتغل بشكل رمزي، مرتكزة على نقـد أخالقـي للواقـع           ) إنها. (فيما يتعلق بالحركة، علينا قول إن لها بجالء حدودا        "

ال آليات تجذر قد تتـيح      القائم، ومعبرة عن أفكارها حول بعض األحداث، لكن دون أن تتحول هي ذاتها إلى حركة دائمة، و ب                 

وة وفي فلورنسا هكذا كان األمر في جنوة، وبعد جن      . إنها تفتقر إلى أهداف جلية وبرنامج للظفر      . النضال من أجل أهداف محددة    

صوتوا في االستفتاء، لكنهم لم يفلحوا فـي خلـق          » أناس في المنتديات  «ال شك أن    .هذه الحقيقة بديهية اليوم   و. وبورتو أليغري 

إلى بـاقي  » نقل العدوى«تسلسل، ولم يبنوا عالقات في البلدات، وفي مواقع العمل أو مناطق أخرى حيث قد يستطيعون            تفاعل م 

  ...، متجذرة في المصانع١٩٧٠لسنا إزاء حركة مماثلة لحركة سنوات .. السكان

، مما ميزه عن العـصبوية      كان حزب إعادة البناء الشيوعي قد قام بانعطاف بالغ األهمية نحو الحركة أثناء حقبة جنوة              

كان قد اضطلع بدور في غايـة األهميـة فـي           . الستالينية العقيمة التي كانت تسم بعض األحزاب الشيوعية األوربية األخرى         

الحركات العارمة بايطاليا برمتها في جنوة بعد مقتل كارلو جولياني، معلنا حق الوجود في الشوارع وفي التظاهرات الـضخمة      

وبذلك كان تفادى تدمير قمع بيرلسكوني للحركة، ومستقطبا عددا كبيرا          . دن اإليطالية الكبرى خالل األيام الالحقة     التي جابت الم  

  .لكن انعطافه نحو الحركة ترافق مع ابتالع عدد كبير من األفكار االستقاللية المهيمنة. من الشباب

مات قد تحدث في الحركة حـول شـكل إحـراز           وفي نقاشه حول الحزب والحركة، لم يعبر أبدا بوضوح عن أن انقسا           

عـش  «كان له بالعكس موقف من نـوع        . التقدم، وعن أن هدف الثوريين تنظيم العناصر األكثر وضوحا لكسب رهان البرهنة           

قم باألمر أنت   «تجاه من كانوا يؤمنون بما تتبناه النزعة االستقاللية من صيغ رمزية وأخالقية، وشعار              » ودع اآلخرين يعيشون  

سيكرر فاوستو بيرتينوتي، الشخصية القائدة للحزب، أفكار المستقلين الجامدة ذاتها حول عدم جدوى النقـاش حـول                 . »الذاتب

ومـذاك بـدأ    . »اإلصالحيين عجزوا عن إتيان إصالحات، وعجز الثوريون عن القيام بثـورات          «اإلصالح والثورة بمبرر أن     

لم يكن االنعطاف تاما، وأبدى بوضوح      . فيها المستقلون، ينزلق نحو اإلصالحية    الحزب ذاته، المواجه لحدود الحركة التي يؤثر        

بعض المتدخلين في اللقاء الوطني الرغبة في دفعه أبعد من القيادة، التي تحافظ على التزام نحو النضال النشيط مختلـف جـدا                      

  .عن مقاربة اليسار الديمقراطي
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 مدة طويلة مثاال لمـا بوسـع        Rifondazioneعادة البناء الشيوعي    إذ كان حزب إ   . يكشف المشهد اإليطالي أمرا آخر    

المـشمئزة  ) من السكان % ٥زهاء  (أتاح له نشاطه تقديم أفق وطني يساري لألقلية         . أقصى اليسار تحقيقه من نجاحات انتخابية     

.  الحركة المناوئـة للحـرب     وأتاح له ذلك االضطالع بدور عام في جنوة، وفلورنسا وفي         . من النهج النيوليبرالي ليسار الوسط    

لكن تمثيله البرلماني ال يمنحه بحد ذاته السلطة، ولم يحل دون الشعور العام بخيبة األمل وبالضعف الذي ظهر في بداية صيف                     

آنذاك جاء اقتراح الممارسة التافهة القائمة على استعمال التمثيل البرلماني كقوة تفاوض حول تشكيلة حكومـة يـسار                  . ٢٠٠٣

  .قبة، حتى ولو كانت هكذا حكومة نيوليبراليةوسط مرت

لكـن  . ، مع تظاهرة مليوني شخص ضد زيارة بوش ونزاعات صـناعية هامـة          ٢٠٠٤شهدت الحركة تجددا في ربيع      

  . أبرز أن السياسة ليست مسألة خارج الحركة بل تحددها الحركة٢٠٠٣االنحراف المتشائم في عام 

  الواليات المتحدة األمريكية 

تداركت الحركة التراجع الذي شهدته خالل المرحلة التـي         . واضحة جدا فيما يخص الواليات المتحدة األمريكية      المسألة  

أكبر بكثير من تظاهرات حقبة الحرب على        (٢٠٠٣ شتنبر، وذلك بتظاهرات ضخمة جدا مناوئة للحرب عام          ١١تلت مباشرة   

على مواجهة المسألة السياسية المركزية حول طريقة بلوغ أهـدافها          لكن تعاظمها ذاته كان يجبرها      ). الفيتنام في شروط مماثلة   

بعد فشل منع الحرب بواسطة تظاهرات ضخمة ونضاالت غير عنيفة، استدارت أقسام واسعة نحو الحـزب                . على أحسن وجه  

، وضـع   ٢٠٠٣وفي حملة تعيين المرشح الديمقراطي، في خريف عـام          . الديمقراطي بما هو البديل الظاهر الوحيد عن بوش       

ثم دعموا كيري بمجرد مـا حـصل علـى          . آالف المناضلين أنفسهم في خدمة هووارد دين أبرز المرشحين المناوئين للحرب          

وخصـصت  . رغم أنه كان صوت لصالح الحرب منذ البداية وأيد مواصلة احتالل العراق           -أحسن نتيجة في االنتخابات األولية      

للرأسمالية بالواليات المتحدة األمريكية، لهجمات على رالف نادر لجرأتـه فـي             ، أهم موقع مناهض      Znetمقاالت عديدة في    

. من األصـوات  % ٥مواجهة حزبي عالم األعمال المناصرين للحرب، رغم أن بعض استطالعات الرأي ترقبت حصوله على               

هيمنـة الـشركات متعـددة      وأبدى مايكل مور، السينمائي الجذري الذي عمل الكثير لبناء حركات مناوئة للحرب و مناهضة ل              

. الجنسيات على النظام، تأييده لكيري بعدما دعم في البداية ويسلي كالرك، قائد عمليات حلف شمالي األطلسي بصربيا سـابقا                  

وقدم حزب الخضر، الذي كان ساند نـادر        . ودعا نعوم تشومسكي ذاته إلى التصويت للمرشح ديمقراطي في الواليات الهامشية          

إن السياسة التي تم رميها على ما يبدو من باب          .  مزيد من الغموض والنقاش    إلى الخاص ضده، مما أدى      ، مرشحه ٢٠٠٠عام  

لم يقض نقاش من هذا القبيل على الحركة ، كما دلـت التظـاهرات الـضخمة بواشـنطن،          . الحركة بسياتل، تعود عبر النافذة    

 من Fahrenheit 9/11 ١١/٩ظي به فيلم موور فرنهايت وشبكات المجموعات المناوئة للحرب في أماكن غير متوقعة و ما ح

 باالنتخابـات ويواصـل     لكن النقاش قد يتواصل بشكل أو بآخر، أيا كان حزب عالم األعمال الكبير الذي سيفوز              . شعبية واسعة 

  .النتصارلن يغني االبتهاج لحجم الحركة وتنوعها واستقاللها عن طرح أسئلة حول ما يتوجب عليها لضمان او. االحتالل

  اإلكوادور 

حيث أدت انتفاضـات عفويـة ضـد        . لم تكن أوربا مسرح أعلى مستوى من النضاالت منذ سياتل، بل أمريكا الالتينية            

عواقب النيوليبرالية واألزمة االقتصادية إلى إطاحة حكومات في ثالثة بلدان خالل ثالث سنوات، بدءا باإلكوادور فـي ينـاير                   

٢٠٠٠.  



 ١٣

 ١٩١٧فـي ثـورة اكتـوبر       [ كان ذلك شبيها تقريبا باالستيالء على قصر الشتاء       «:  االنتفاضة قال ألكسيس بونس عن   

كان رئيس البلد ماهواد، وهـو      . »مئات من الجنود يدا بيد مع آالف من السكان األصليين         : يا له من مشهد رائع    ].  م –بروسيا  

د استبدال العملة المحلية سوكر بالدوالر األمريكي،       اقتصادي خريج هارفارد، ينهج سياسة نيوليبرالية، مختصرة في مخطط قص         

لـم  . شارك السكان األصليون في ثالث تظاهرات نضالية العـام الماضـي          %. ٣٠وذاك في مرحلة كاد مستوى البطالة يبلغ        

 وبذلك حظيـت –، على التظاهر، بل احتلت البرلمان، وقصر العدالة والقصر الرئاسي  CONAIEتقتصر هذه المرة منظمتهم،     

فر الرئيس، وحلت محله لجنة مكونة من ثالثة أشخاص ضمت عقيـدا متعاطفـا مـع                . بدعم غير منتظر من وحدات عسكرية     

  .CONAIEاالحتجاجات، وهو لوسيو غوتييريز، وممثل عن منظمة 

نـضباط  حل قائد أركان الحرب محل غوتييريز وعين مساعد ماهواد، نوبوا، رئيسا للبلد وأعاد اال             . لم يدم الفرح طويال   

تم اعتقال غوتييريز وجنود آخرين كانوا قد دعموا االنتفاضة، بينما تحمل نوبوا مسؤولية إعادة تطبيـق البرنـامج                  . العسكري

  ).بما في ذلك الدولرة(النيوليبرالي لسلفه المطرود 

 داميـة ضـد     شهدت السنتان الالحقتان تجدد حواجز الطرق، ينظمها السكان االصليون، واضرابات مديدة، ومواجهات           

وصرح فـي المنتـدى     . ولما أطلق سراح غوتييريز سارع إلى إلقاء خطابات نارية ضد نيوليبرالية الحكومة           . ارتفاع األسعار 

ال نريد أن تباع مقاوالتنا اإلستراتيجية، وال التخلي عن سيادتنا المالية، نحن نعارض مشاركة              «: ٢٠٠١االجتماعي األول عام    

جعل منه ذاك الخطاب بطال لدى      . »بيا، ونحن ضد تدنيس سيادتنا بوجود القاعدة العسكرية بمانطا        اإلكوادور في مخطط كولوم   

 واليسار لما فاز في انتخابات عام       CONAIEاليسار برمته في أمريكا الالتينية وضمن له دعم حركة السكان األصليين كوناي             

 والزراعة والتعليم والـسياحة، و حـصلت الحركـة          حصلت منظمة كوناي على وزارة الشؤون الخارجية،      .  الرئاسية ٢٠٠٢

احتفى القائد األهلي ووزير الشؤون الخارجية، باكاري       . الديمقراطية الشعبية، وهي حزب ماركسي األصول، على وزارة البيئة        

ـ            . »باالعتراف بالشعوب المتجاهلة تاريخيا   « ت علـى   هكذا فإن حركات كانت قد فشلت في تغيير المجتمع بفعل انتفاضات بات

  .اقتناع بإمكان بلوغ ذلك باالنتصار االنتخابي في اإلطار القائم

اسـتقال وزراء كونـاي     . خضعت الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي ودعمت خطة كولومبيا        . كانت النتائج مفجعة  

CONAIE     اومبيرتـو  ، كما صـرح القائـد       »حركة السكان األصليين  «غوتييريز  » خان«.  و جرى استبدالهم بعناصر يمينية

الهزيمة األولى لحركة السكان األصـليين      «وتحدث عالم االجتماعي الماركسي اإلكوادوري فرانسيسكو هيدالغو عن         . شوالنغو

  .»المعاصرة

تبرز الهزيمة عجز سياسة ال تتجاوز االحتفاء بالنشاط المستقل لمجموعة خاصة، حتى حيث يـشكل النـضال بقـصد                   

  . نضال التحرراالستقالل مرحلة ضرورية لسيرورة

، ارتكزت حركات السكان األصليين بجمهوريـات       ١٩٦٠ومثل حركة الزنوج بالواليات المتحدة األمريكية في سنوات         

 أي بعناصـر    -أمريكا الجنوبية على أناس يقاومون الميز واالستغالل الماديين، وفي اآلن ذاته يعبرون عن اعتزاز بجـذورهم               

وبفعل طريقة تفاعل العنصريين، قد تكون ثمة في        . لك الحركات تؤلف االستغالل واالضطهاد    إن ت . ثقافية سابقة للغزو األسباني   

مثل تلك الحركات اتجاهات قوية ال ترى مصالحها المشتركة مع الطبقات الشعبية الناطقة باألسبانية، الملونين، التي تتعـرض                  

  .إلفقار متزايد، و تشكل القسم األكبر من نصف السكان اآلخر
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  :٢٠٠٠ونس عن انتفاضة يناير يكتب ب

فئات شعبية ومنظمات اجتماعية لها تمـاثالت وتجانـسات مـع           ... ضد... كان ثمة عصبوية وتشبت بالرأي منظمان     

لـم  ... ما من عمل مسبق لخلق دعم اجتماعي لالنتفاضة       . لكن كان ثمة إقصاء لقطاعات اجتماعية وسياسية أخرى       ... القضية

، والمدرسون والطالب التابعين للجبهـة الموحـدة صـراحة فـي            FUTكالجبهة الموحدة للعمال    يدمج نقابيو المدن الكبرى،     

  .االنتفاضة، ال بل كانوا مهمشين

 بتهليل الـسكان علـى      ١٩٦٩حظي السكان األصليون في المحاوالت الثالث التي تلت انتفاضة عام           « : وكانت النتيجة 

  .»٢٠٠٠، لم يحدث شيء من ذلك في يناير نطاق واسع، لكن لما وصلوا على األقدام إلى كيتو

بعض قادة الحركة دون بلوغ االنتفاضة تأثيرها األقصى، و تركتها في           » استقاللية«وبعبارات أخرى، حالت انفصالية و    

لكن سرعان ما بينت األحداث بجالء حاجة االنتفاضـة إلـى           . آخر المطاف دون دفاع أمام عزم الطبقة الحاكمة القضاء عليها         

ذلك كان مصدر الثقة في غوتييريز      . وإذا تعذر إيجاد أولئك الحلفاء في الفئات الشعبية، لزم البحث عنهم في مكان آخر             . حلفاء

كانت منظمة  «وكما يقول فرانسيسكو هيدالغو،     .  والثقة الممنوحة للتحالف الحكومي معه بعد سنتين من ذلك         – يناير   ٢١في ليلة   

  .» غياب قيادة سياسيةالسكان األصليين الرئيسة تعاني من

المفـاهيم الـسياسية    » غيـروا «كان قبيل االنتفاضة ، يمدح الزاباتيين الـذين         . وبليغ أن يصل بونس إلى نتائج مماثلة      

  .»السلطة السياسية مسألة مركزية« ولم يعتبروا » ١٩٩٠ و١٩٨٠سنوات «قبل » يسار القارة«لـ

 سنة مـن الخـضوع      ٥٠٠إمساك شعب بزمام قراراته والقطع مع       ، بمعنى   »االستقالل«لم يكن للنضال غنى عن تأكيد       

ويحـدد  . مواقف سياسية متباينة فيما يخص النهج المطلوب      » مساحة مستقلة «تظهر حتما في كل     . لآلخرين، لكنه ما كان كافيا    

الضـطهاد علـى    ال يمكن أن يقتصر النضال ضد ا      . المجتمع الرأسمالي حيث يوجد المضطهدون طبيعة تلك المواقف السياسية        

وال بد له، إن وجب عليه تجاوز نقطة معينة، من مواجهة المسألة الرئيـسية المتعلقـة                . خطابات حول إثبات الذات واالستقالل    

إن مـن يـدعي أن     .  وبما يستدعيه حل تلك المسألة من أشكال تنظيم مخترقة للمجتمـع           -بإصالح المجتمع أو الثورة اإلجمالية    

خل األحزاب بقصد التأثير على الحركات، إنما يدعو في الحقيقة إلى وجوب التزام مـن يعارضـون               يعني عدم تد  » االستقالل«

  .االنحراف اإلصالحي الصمت بينما يتحول النصر إلى هزيمة

  دروس األرجنتين 

ناير  عفوية، دون ما كان قائما باإلكوادور في ي        ٢٠٠١) ديسمبر( كانون األول    ٢٠ و ١٠كانت االنتفاضة األرجنتينية في     

عاطلي ضواحي بيونس أيرس،    –انفجر غضب مختلف المجموعات االجتماعية المتراكم       .  من محور تنظيم مركزي    ٢٠٠٠عام  

 انفجر في الشوارع وأجبـر الـرئيس دي الرووا علـى          -والياقات البيضاء بالعاصمة، وأقسام عريضة من الطبقات المتوسطة       

  .كون ما يشبه حكومة مستقرة قادرا على أن يحل محلهومر شهر قبل أن ي. الفرار على متن طائرة مروحية

ازداد عـدد   ) وفي عدة مدن صناعية للواليـة     (وفي المنطقة الصناعية    . برزت بعد االنتفاضة أشكال تسير ذاتي شعبية      

وفـي بيـونس    . ، وفرص عمل  »خطة العمل «منظمات العاطلين، البيكيتروس، ونزلت إلى الشوارع طلبا للمؤونة وتعويضات          

أسبوعيا في كـل    » تجمعات التجمعات « شخص في كل حي، منسقة عملها بواسطة         ١٠٠ إلى   ٥٠، ظهرت تجمعات من     أيرس
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كانت تلك الهياكل مراكز نُظمت انطالقا منها احتجاجات متتالية وأخذت على عاتقها بعض الوظـائف اليوميـة                 . أرجاء المدينة 

ات من البيكتروس تزرع خضرا في أراضي خالية، وتعد الخبز          كانت مجموع : الضرورية لمساعدة الناس على مقاومة األزمة     

وأقامت تجمعات نواد مقايضة حيث كان النـاس يتبـادلون الوظـائف            . جماعيا، وتوزع ما قد تحصل عليه من إعانات الدولة        

لسياسية القديمـة   كانوا ينظمون منتديات للناس المشمئزين تماما من األحزاب ا        . والخدمات دون اللجوء إلى النقد الذي يعوزهم      

من سكان بيونس أيريس ترى فيهـا       % ٤٠و بين استطالع للرأي ،في أوج تأثير التجمعات، أن          . التي دعموها حتى ذلك الحين    

  .نموذج تسيير البلد مستقبال

قاد مستوى التسيير الذاتي العجيب وتعظيم الحركة عددا كبيرا من اليساريين، باألرجنتين و بالعالم، إلـى اسـتخالص                  

وبلور ثـامورا، التروتـسكي     . وتبنى مثقفون مرموقون ببيونس أيرس أفكار هولواي ونيغري       . نتفاء الحاجة إلى تنظيم سياسي    ا

سابقا، الذي جعلته هجماته الضارية في البرلمان ضد الحزبين الكبيرين أحد أكثر الساسة شعبية بالبلـد، صـيغة االسـتقاللية                    

ولما  . Coordinadora Anibal Verónلية بالغة القوة بأحد أهم منظمات البيكتروس، كما كانت األفكار االستقال. الخاصة به

كنت أحاجج مايكل هاردت، الذي شارك نيغري في كتاب اإلمبراطورية، كان النموذج األرجنتيني مثال أنصاره المستشهد بـه                  

  .بكثرة

، وما عادت التجمعات قائمة مطلقـا،       )لحاضرعلى األقل في الوقت ا    (ومع ذلك جرى استتباب االستقرار السياسي حاليا        

ويواجه البيكتروس نارا كثيفة من وسائل اإلعالم ودرجة قمع متعاظمة من الدولة، وفي اآلن ذاته من مجموعات متنفذة مرتبطة                   

  .بالبيرونية

. موقف دفاعي  قدرة شل أنشطة الدولة ودفع الطبقات الرأسمالية األرجنتينية إلى           ٢٠٠٢ و ٢٠٠١كانت لحركات العامين    

لكنها لم تكن واضحة كفاية بشأن ما تريد تحقيقه أو تنسيقه إلطاحة الطبقـة              . كما استطاعت التلويح بشبح تسيير مغاير للمجتمع      

الحاكمة وإرساء بنية اقتصادية واجتماعية جديدة مرتكزة على التسيير الذاتي الديمقراطي من أسفل واإلنتاج لتلبيـة الحاجـات                  

كان . تمثل فشلها الذريع في عجزها عن تطوير إستراتيجية تجذب أقسام الطبقة العاملة المستخدمة إلى النضال              ي. وليس األرباح 

الخوف من فقدان العمل يبعد تلك الفروع من االنخراط في نضاالت العاطلين، بينما كان البيروقراطيون البيرونيون المتحكمون                 

إلنابة عن الحكومة المؤقتة التي شكلها في آخر المطاف أدولفو دوهالدي شهرا بعد          في االتحادين النقابيين الرئيسين يضطلعون با     

التـي  ) مهما كانت هزيلـة   (ظل نصف الطبقة العاملة المحروم من العمل تابعا للحكومة للحصول على التعويضات             . االنتفاضة

واستعمل بعضها إلعادة   . أقسام من البيكتروس  استعمل دوهالدي بعض تلك التعويضات إلخماد فتيل        . تتيح البقاء على قيد الحياة    

و بعد ثمانية عـشر     . ٢٠٠٣ُأستكمل االستقرار السياسي بانتخاب بيروني آخر، كيشنر، في منتصف عام           . بناء شبكاته الخاصة  

 ذي  شهرا من اإلخفاق في إتيان حل لألزمة خاص بها، انضمت إليه أقسام من الحركة بصفته ممثال للبديل الوحيد الذي يبـدو                    

، CTAوكان يحظى خالل تنصيبه بدعم االتحاد النقـابي الثالـث           ). وبوجه خاص الرئيس السابق منعم    (مصداقية قياسا باليمين  

 لراوول كاستيلس، وقسم منظمة أمهـات       MIJDالمفترض أنه يسار غيره، وبعض منظمات البيكتروس مثل باريوس دو بي و             

كيشنر ينافس شافيز المحبـب إلـيهم       «كانوا يرون أن    . ات حقوق مدنية أخرى   ساحة مايو التي تقودها هيبي بونافيدي ومجموع      

  .»من صورة لوال" تمردا"على لقب الرئيس األكثر يسارا في القارة، وحامل صورة أكثر 

الحركة التي أطاحت الرئيس دي الرووا إتيان بديل عنه، فكان الناس، بفعل ذلك، يميلون في               » استقالل  «لم يكن بوسع    

وكانـت  . لم يمكن إبقاء السياسة خارج الحركـات  . مطاف إلى االعتقاد بأن الخيار الوحيد قائم بين تنويعات النظام القديم          آخر ال 

ما حدث في اإلكوادور، ما لم ينجح ثوريون ذوو إستراتيجية توحيد           وك. المسألة الحاسمة متمثلة في معرفة أي سياسة قد تنتصر        
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. بكامله» الركام القديم «للحركات وتوسيع لها في استقطاب المناضلين األكثر نشاطا وعزما، تنتصر اإلصالحية، ومعها رجوع              

ية، تصرفوا على نحو مـنح      إن من كانوا يقتصرون على تقديس الحركات، أو يعلنون بإلحاح ضرورة استبعاد األحزاب السياس             

  .للمجتمع البرجوازي» للحس السليم«الغلبة لألفكار األقل تهديدا 

  بوليفيا 

 عددا كبيرا من أوجه الشبه مع األوضاع بـاإلكوادور    ٢٠٠٣أكتوبر  /تكتسي نتائج االنتفاضة البوليفية في تشرين األول        

ة المقرات الحكومية بالعاصمة الباز من قبل عـشرات آالف          لوزادو، من البلد أمام محاصر    » غوني«فر الرئيس   . واألرجنتين

المتظاهرين،منهم مجموعات من مدينة الفقراء إل ألتون بضاحية العاصمة، وفالحون ومزارعو الكوكا وعمال مناجم مدججون               

  .لكن نائبه ميزا تمكن من االنتصار وإقناع المتظاهرين بالعودة إلى ديارهم. بالمتفجرات

  : بعد يومين من ذلكCOBيز، ممثل نقابة نسيج ، في تجمع موسع لالتحاد النقابي صرح أليكس غالف

تخلصنا من الـرئيس،  . وعالوة على ذلك، تهيمن نفس األحزاب النيوليبرالية على الكونغريس    . ميزا أداة بيد البرجوازية   

انتصرنا في معركـة، لكننـا لـم        .  ساريا أطيح غوني، لكن يبقى النموذج الرأسمالي النيوليبرالي      . لكن مازال شركاؤه بالسلطة   

  .ننتصر في الحرب

وبعد تسعة أشهر، ما بقي ميزا في السلطة وحسب، بل نجح في الفوز في استفتاء شعبي حول المسألة المركزية التـي                     

  .أثارت االنتفاضة، مسألة بيع غاز بوليفيا الطبيعي لشركات أجنبية متعددة الجنسيات

كانت ثمة حملة ضخمة لعمال وفالحين ضـد خصخـصة          . نضال من ثالثة مكونات أولية    كانت االنتفاضة ذروة موجة     

وكان ثمة حركة مزارعي الكوكـا بقيـادة إيفـو          . بمنطقة كوتشابمبا، بقيادة النقابي اوسكار اوليفيرا     ) والزيادة في سعره  (الماء  

قوق السكان األصليين بقيادة فيليب كيسبي      وكانت ثمة الحركة ألجل إثبات ح     . MASموراليس وحزبه، الحركة نحو االشتراكية      

  .من كونفدرالية الفالحين

كانت منهجية كيسبي تركز على المطالبة بقيام أمة أيمارا مستقلة ومتمتعة بحكم ذاتي، و كان يشهر بالماركسية بما هي                   

مناضلة من أجل عولمة بديلة     أحد نجوم عدة اجتماعات للحركة ال     –وكان إيفو موراليس    . »األبيض«بل  » األوربي«تعبير للفكر   

 وحسم الكونغريس مسألة من     ٢٠٠٢التي حصل عليها لوزادا في انتخابات عام        % ٢١حقق نفس نسبة    (ينزع نحو االنتخابوية    –

وهـذا لـم يمـنعهم مـن        . كان أوسكار اوليفيرا مناضال عماليا حازما، لكن كان يرفض كل خطاب حول الثـورة             ). المنتصر

، مع سلسلة اضـرابات متواليـة، وإغـالق طرقـات        ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ اضطرابات أعوام    االضطالع بدور حيوي في   

رغم أن مجمل ضاحية الباز الـضخمة ، إل         . ٢٠٠٣لكن حدودهم برزت عام     . وتظاهرات ومواجهات ميدانية مع قوى الدولة     

من أحد أمكنه معارضـة اسـتبدال       ألتو، كانت تحت رقابة شعبية و كان عمال المناجم المسلحين قد انخرطوا في النضال، ما                

، ما عادت تصلح ألي     »مستقلة«إن بنيات وأفكارا كانت بدت كافية لما كان األمر يتعلق ببناء حركات جماهيرية              . لوزادا بميزا 

  .شيء لما طرحت مسألة الجواب عن سؤال ما العمل لما كانت سلطة الدولة في الميزان

دعم إيفو مـوراليس و حزبـه   .  أعظم انتصاراتها، متخبطة في بلبلة عميقة  وجدت الحركة نفسها، بعد األشهر التي تلت      

MAS     وانتظر قادة آخرون مترقبين ما قد يحدث، بينمـا  .  الحكومة الجديدة، ودعيا إلى التصويت بنعم لصالح االستفتاء الشعبي
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سلطة، لكن دون أن توجد حولهم القوى       كان مناضلون نقابيون بالعاصمة الباز وإيل ألتو يتحدثون عن النضال لالستيالء على ال            

  .التي تتيح ذلك

بعـد المـشاركة فـي انتفاضـة        « إلى أن    COBخلص عدد كبير من المشاركين في االجتماع الموسع لالتحاد النقابي         

ة من   وفاة مأساوية، لم ينتزع العمال والفالحون واألمم المضطهدة والطبقات المتوسطة المفقرة السلط            ٧٠اجتماعية كبيرة خلفت    

» اسـتقاللية «من الصعب إيجاد إثبات أوضح لحدود فعالية      . »الطبقات المهيمنة ألن ما كان بوسعهم االعتماد على حزب ثوري         

  .وسبل بناءه» الحزب الثوري«ورغم كل شيء، يترك ذاك اإلثبات دون جواب مسألة البديل، أي . الحركات

   ١٩١٩ألمانيا : بادرة تاريخية أولى

وغالبا ما يطورون فعال أشكال نـضال       . ناس منخرطون في نضاالت كبرى أن فعلهم شيء جديد تماما         عادة ما يعتقد أ   

وبوجه خاص، يواصـل فكـر عـدة أشـخاص          . لكن ثمة أيضا دوما ترسيمات تطور شبيهة بتلك التي شوهدت سابقا          . جديدة

إن موقفهم خليط من احترام األفكـار       . ضدهمشاركين في المعارك الجديدة انطباعه بكيفية نظرهم إلى المجتمع الذي يناضلون            

  .إن وعيهم متناقض، ثوري جزئيا و إصالحي جزئيا. القائمة ومن تجذر متأت من اكتشافهم التدريجي لقدرتهم الجماعية

كانـت أغلبيـة القيـادات      . ١٩٢٠-١٩١٨يوجد المثال الكالسيكي في أوربا خالل مرحلة المد الثوري فـي سـنوات              

قد دعمت الحرب العالمية األولى، وحاربت بكره التجذر الجديد الذي كان ينتشر في الطبقة العاملـة تحـت                  اإلصالحية القديمة   

كان نوسكيه القائد االشتراكي الـديموقراطي األلمـاني        . تأثير الثورة الروسية وانهيار اإلمبراطوريات القديمة بأوربا الوسطى       

لكن اليسار الثوري كـان     . عدد كبير من العمال يهجر قادة من ذاك القبيل        وال تفاجئ رؤية    . »أمقت الثورة كما الطاعون   «:يقول

أضف الى ذلك أن الكتلة العريضة من العمال،        . وغير منظم )  مناضل بألمانيا أثناء انهيار اإلمبراطورية     ٣ ٠٠٠( صغيرا جدا   

وما كان تحقيق   . بالثورة بنضاالتهم الخاصة  حتى المتحمسين لفكرة الثورة، لم تترسخ لديهم بعد ثقة كبيرة في قدرتهم على القيام               

  .كان وعيهم بالتالي خليط مفاهيم ثورية وإصالحية. ذلك ممكنا سوى كنتيجة لنضال مديد

] USPDاالشتراكيون الـديمقراطيون المـستقلون    [ في أهم الحاالت، أي ألمانيا، برز حزب سياسي جديد خالل الحرب          

ادته شخصيات سابقة في الحزب االشتراكي الـديموقراطي القـديم طُـردت لعـدم              كانت قي . تعبيرا عن تلك األفكار الغامضة    

كان يضم شخصيات يسارية مثل كـالرا  . لكن الحزب الجديد ما كان ثوريا بجالء. مشاطرتها نفس حماس تأييد الحزب للحرب     

لمين متحدرين مـن اليمـين      زتكين، ولكن أيضا ممثلين من التيار الوسطي في الحزب القديم مثل كارل كاوتسكي، وحتى مسا              

سـمي  (كان الموقف الرسمي للحزب يرتكز على موقف وسطي بين اإلصالح والثـورة             . مثل إدوارد برنشتاين  » المراجعاتي«

 داعيا على سبيل المثال إلى إدراج المجالس العمالية في الدستور الجديد            -)»الوسطي«أو الموقف   » الوسط«ذاك الموقف آنذاك    

كانت قيادة الحزب، سواء بحفز من رغبة الحفاظ على تأثيرها على األنصار أو باألقل في               . ة للبرلمان القائم  كغرفة ثانية موازي  

بعض الحاالت، أو بفعل غموض أفكارها، تلقي خطابات وتكتب مقاالت وتنشر برامج تـثمن التجربـة الروسـية والنزعـة                    

انتقل عـدد أعـضاء حزبهـا، الحـزب         . تعاظما من العمال  وكانت بذلك تضم إلى صفوفها عددا م      . البرلمانية على حد سواء   

، وأصـواتها  ١٩٢٠ في متم عام  ٨٠٠ ٠٠٠ إلى   ١٩١٩ عضو في مطلع عام      ٣٠٠ ٠٠٠االشتراكي الديموقراطي المستقل من     

وفي اآلن ذاتـه، ثمـة      ).  مليون صوت حصل عليه الحزب االشتراكي الديمقراطي القديم        ٥بعد   (٤,٩ إلى   ٢,٣االنتخابية من   

ثوريون المنتمون للحزب الشيوعي المؤسس حديثا، ورغم أن الشهيدين الثوريين األكثـر شـهرة، كـارل ليبكنخـت وروزا                   ال

  . عضوا٥٠ ٠٠٠لوكسمبورغ، قاما ببنائه، فإنه لم يتجاوز 
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ن كونهم  إ. كانت السياسة المعتدلة لقيادة حزب االشتراكيين الديمقراطيين المستقلين كارثية في لحظات النضال الرئيسية            

 أتـاح للحـزب     ١٩١٨عام  ) نونبر(مهيئين لالنضمام بسرعة إلى حكومة اشتراكية ديمقراطية فور اشتعال ثورة تشرين الثاني             

 شـهرا مـن شـبه       ١٨وعلى نحو مميز، خالل     . االشتراكي الديمقراطي تهدئة أقسام عمالية هامة مع السعي لوضع حد للثورة          

 من االنعطاف يسارا تحـت ضـغط        USPD حزب االشتراكيين الديموقراطيين المستقلين      الحرب األهلية التي تلت، تمكن قادة     

. أعضاء الحزب، مقدمين شعارات فعل نضالي، ثم التراجع فجأة، متخليين عن القاعدة المناضلة دون دفاع بوجه انتقام الدولـة                  

ينطلق االشـتراكيون   «: سوفييتات ببافيير وقد لخص الثوري اوجين لوفيني دورهم قبيل إعدامه على إثر دوره في جمهورية ال             

. الديمقراطيون، ثم يفرون ويخونوننا، ينخدع المستقلون وينضمون إلينا ثم يتركوننا، ونحن الشيوعيون من يوضع بوجه الجدار               

  .»نحن الشيوعيون موتى في إجازة

–لعمال أفكارهم بوجـه الواقـع       لكن الحزب االشتراكي الديمقراطي المستقل كان أيضا حلبة يختبر بها عدد كبير من ا             

وفي ذروة نمو الحزب وتأثيره بالضبط ، احتدم نقاش في صفوفه حول اتجاه سـيره، وصـوتت                 . ويجدونها أكثر فأكثر ضعفا   

  . لصالح اندماجه في الحزب الشيوعي لتشكيل حزب كبير، موحد وثوري بجالء١٩٢٠األغلبية في متم عام 

 مطابقة لتبلبل أفكار عـدد      ١٩١٩المبلبلة لقادة مطلع عام     » الوسطية« األفكار   فسر ليون تروتسكي فيما بعد كيف كانت      

لقادة عاجزين عن فعل سياسي خارج إطار شكل أو آخـر مـن   » طبيعيا«لكن بينما كانت البلبلة عيبا   . كبير من العمال األلمان   

. نتقل من رؤية إصالحية إلى منظور ثوري      ، فإنها كان مجرد مرحلة في تحول وعي العمال الم         )أو مفاوضات نقابية  (البرلمان  

أثار ذلك تقاطبـا عفويـا وسـط        . كانت تجربة النضاالت الصعبة تخلق مجال تطوره      . لم يحدث ذاك التحول في الوعي عفويا      

( تدخل لينين وتروتسكي ولوكسمبورغ     . لكن ما كان ممكنا تجاوز التقاطب سوى عبر نقاش دائم بين اتجاهات سياسية            . الحركة

في النقاش، منتقدين من كانوا يرفـضون        ) ١٩١٩من العام   ) يناير(ألسابيع القليلة قبل اغتيالها في منتصف كانون الثاني         في ا 

تبني موقف ثوري كامل، ومفسرين بوضوح أن على الثوريين أن يكونوا ضمن فرق حراسة اإلضراب وفي المتـاريس مـع                    

  .رفاقهم

   ١٩٦٠تحدة األمريكية في سنوات الواليات الم: السابقة التاريخية الثانية

ويتمثل مثال آخر مالئم اليوم في حالة الحركة الطالبية بالواليات المتحدة األمريكية في النصف الثـاني مـن سـنوات                    

بدأت نضاالتها بمعاداة شديدة لما كانت تعتبره الـسياسة         SDSإن المنظمة الرئيسية، طلبة من أجل مجتمع ديمقراطي         . ١٩٦٠

  :١٩٦٩انت مقاربتها مختصرة جيدا في تقرير مؤتمر شيكاغو عام ك. »القديمة«

 في غالبيتهـا الـساحقة مناهـضة للمركـزة          SDSقبل بضع سنوات، كانت منظمة الطلبة من أجل مجتمع ديمقراطي           

 غيـر   وكانت الطبقة العاملة  . »يسارية قديمة «كانت الماركسية مرفوضة بما هي      . وحده الممارسة كانت مهمة   . ولإليديولوجية

 والديمقراطيـة بالمـشاركة الجملتـين الرئيـسيتين         communautésكان تنظيم الجماعات    . موجودة، وعديمة الفائدة وخائنة   

  .المحددتين للمنظمة

، لوحظ تجـذر فـي منظمـة        ١٩٦٧ شخص أمام البانتاغون في أواخر عام        ١٠٠٠٠٠وفي الشهور التي تلت تظاهرة      

ـ    ، ل SDSالطالب من أجل مجتمع ديمقراطي       شهد ذاك الطور انفجارا لكل أنواع األفكـار        . »إيديولوجيا«كن مع رفض دائم لل

لكن بعد هجمات   . »االستقاللية«وهو ما قد نسميه حاليا      – إلخ   Motherfuckers و   Yippiesالالسلطوية، مع مجموعات مثل     
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ضمنت اغتيال أعضاء حزب الفهـود      الشرطة العنيفة على التظاهرات أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو، وموجة قمع ت           

  .لم يعد كافيا» القيام باألمور على طريقتهم«، تبين لمناضلي اليسار الجديد أن Black Panthers Partyالسود 

كان النضال ضد الحرب على فيتنام ومن أجل تحرر السود يكشف طبيعة الدولة الرأسمالية األمريكية ويقود إلى إدراك                  

هكذا . بدأ كحركة تشبه كثيرا حرب أطفال فائقة المثالية النقاذ العالم أصبح أكثر فأكثر خطورة وجدية              إن ما   . ضرورة إطاحتها 

وبينمـا كـان مناضـلو      ... ازدادت الرهانات، مما أجبر الحركة الجذرية على حمل ذاتها، وبالتالي أفكارها، على محمل الجد             

عن تعريفات سياسية خالل مرحلة المد السريع تلك، كانت          يشرعون في البحث     SDSمنظمة طالب من أجل مجتمع ديمقراطي       

كان كل طور جديد لمختلف الحركـات المنبثقـة مـن           . جهودهم األولى مطبوعة بسمة اليسار الجديد المناهضة لإليديولوجية       

 ما تحولـت  وسرعان... المجتمع األمريكي، ولكل مرحلة من تطور األزمة، يحلل بما هو خاصية من الخصائص الدائمة للعالم             

وانتشرت على نطاق واسع أسطورة مفادها      . »البحث عن اإليديولوجية  «إلى إيديولوجية   » المناهضة لإليديولوجية «اإليديولوجية  

 كانت، بفعل تجربتها الخاصة، على وشك تطوير توليف سياسي جديد تماما            SDSأن منظمة طالب من أجل مجتمع ديمقراطي        

أن ذاك التوليف الكلي واألصيل ما كان على وشك الظهور، بدأت الحركة البحـث عـن                ولما غدا واضحا ب   . وأمريكي محض 

  .إمكانات االستيراد

. SDSآنذاك انضمت مجموعة كان يبدو أنها تقدم اإليديولوجية المفقودة إلى منظمة الطالب من أجل مجتمع ديمقراطي                 

  .Progressive Labour PLتلك المجموعة هي المنظمة الدوغمائية الماوية الستالينية 

. » معارضا للغايـة   SDS بين أعضاء منظمة طالب من أجل مجتمع ديموقراطي          PLكان أول رد الفعل على منظمة       «

بدا أنها تقدم إجابة قويـة      . » تحمل نظرة للعالم منسجمة اسما على االقل ميزة هامة         PLكان واقع أن منظمة     «لكن سرعان ما    

 SDSكان الرد الوحيد الممكن لقيادة منظمة طالب من أجل مجتمع ديمـوقراطي             . متفاقمومتماسكة على وضع اليسار الجديد ال     

، كانت مجموعة من المناضلين الذين كانوا ينهجـون         ١٩٦٩ومنذ مؤتمر عام    .  هو تبني خط متزايد التشدد     -وآلالف األنصار –

وبمجرد إسقاط قناع اإلمبرياليـة     .  الستالينية »الماركسية«استسلمت لصيغة أو أخرى من      » استقاللية«ما قد نسميه حاليا سياسة      

تمثلت المأساة في أن اليسار الماركسي حقا كان        . وبالتي بحاجة إلى أفكار ومنظمة    –األمريكية، كان الناس يرغبون في النضال       

  .، تاركا المجال شاغرا لمن كانت أفكارهم ومنظمتهم خاطئة تماما)و اقترف أخطاءه الخاصة به(ضعيفا جدا 
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  ص وحتدياتص وحتدياتفرفر
  النموذج الحزبي السيئ 

يجب أن يكون حزبا من النوع الجيد، حزبا يتطور في الحركة ويوحـدها، ال حزبـا                . ال يكفي إدراك ضرورة الحزب    

إذ بـدل   . وذلك بوجه الدقة ما قامت به غالبا بعض نماذج األحزاب المنتشرة جـدا            . يحبسها مفرغا إياها من طاقتها وإبداعيتها     

  .لمناضلين، قامت بإبعادهم، مقوية بذلك االستقاللية واإلصالحيةاجتذاب أفضل ا

كان ثمة في اإلكوادور تاريخ منظمـات       . هذا، ما حدث على سبيل المثال مع بعض المنظمات الثورية بأمريكا الالتينية           

، ومـن    من جهة مجموعات حرب غوار صغيرة تناضل خارج كل حركة جماهيرية           -ماركسية حاولت الحلول محل الحركات    

وفي األرجنتين بلغت عصبوية أكبر منظمتين      . جهة أخرى، في حالة أحزاب شيوعية خاضعة لموسكو، دعم أحد الحكام الطغاة           

 ٢٠٠٢ حدا باتت به كل منهما تناور لفرض شعاراتها على حركة البيكتروس والتجمعات عام               ١٩٩٠انبثقتا من إحباط سنوات     

وفي بوليفيا، كان وضـع     . جسدية في تجمعات جماهيرية و توجب على الحشد تفريقهما         و انتهى بهما األمر إلى المواجهة ال       -

 بعناصر جديدة، تأكد من أن حـزب العمـال          ١٩٨٠ و ١٩٥٠االنتفاضة في السنوات األربع األخيرة مغايرا لنضاالت سنوات         

  . التروتسكي عاجز عن االرتباط بهاPORالثوري 

حزب يعتبر نفسه تجسيدا للـوعي      . ب خارج النضاالت الواقعية والملموسة    تنجم هكذا مقاربات عن نموذج مشترك لحز      

  .االشتراكي وتُختصر مهامه في إقناع العمال بالسير خلفه

اعتقد ابرز منظريها على    . إن الصيغة الكالسيكية لذلك المسعى هي االشتراكية الديمقراطية قبل الحرب العالمية األولى           

ليست مهمـة الحـزب،   . أن االشتراكية ستتحقق لما يقنع الحزب أغلبية العمال بالتصويت لهالصعيد العالمي، كارل كاوتسكي،    

إن غلبة تلك الرؤيـة للحـزب،       . بناء على ذلك، قيادة النضاالت المباشرة، بل القيام بالدعاوة المتأنية ألفكاره حتى بلوغ الهدف             

 السلبية بوجه حاالت المد الثوري، مثل احتالل المصانع فـي           حتى لدى االشتراكيين الديمقراطيين اليساريين، هو الذي قاد إلى        

  .اعتبر أصحاب تلك الرؤية عدم تصويت مجموع الطبقة العاملة لصالح الثورة استحالة للثورة. ١٩٢٠إيطاليا عام 

يوجد معادل ثوري لتلك الرؤية، يعتبر الحزب الثوري طليعة صغيرة يتوجب عليها حماية صفاءها من أحزاب أوسـع                  

إنذاكُ يفترض أن يتيح له صفاءه      . ير ثورية قائمة في الطبقة العاملة، فيما ينتظر أن تدفع األحداث الشعب الى االستدارة نحوه              غ

عبر القائد األول للحزب الشيوعي اإليطالي، أماديو بورديغا، عـن تلـك            . اإلقدام على إطاحة ثورية للرأسمالية لصالح العمال      

  :ف أنطونيو غرامشي ما يعني ذلك عملياووص. المقاربة على نحو أوضح

جرى اعتبار مشاركة الجماهير في نشاط الحزب وحياته الداخلية، خارج المناسبات الكبرى والمراسيم الشكلية للمركز،               

لم يكن ينظر إلى الحزب بما هو نتيجة سيرورة جدلية تتضافر فيهـا الحركـة العفويـة                 . خطرا على وحدة الحزب ومركزيته    

كان الحزب كأنه معلق في الهواء، حـامال لتطـوره الخـاص المـستقل              .  الثورية وإرادة المركز المنظِّمة والموجهة     للجماهير

والمتكَون ذاتيا، شيئا تنضم إليه الجماهير لما يكون الوضع جيدا، والموجة الثورية في ذروتها أو لما يقرر مركز الحزب شـن                     

  .دها إلى الفعلهجوم و يجنح إلى الجماهير لتعبئتها و اقتيا
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وشجعتها الستالينية بفكرة وجوب انتظار الحزب األوامـر مـن          . غالبا ما ظهرت اتجاهات من ذلك النوع منذ بورديغا        

انطالقا من أهميةُ تـولى     . لكن شجعتها أيضا عزلة منظمات ثورية فعال خالل مراحل هزيمة وإحباط الطبقة بمجملها            . موسكو

د الثوري في فترات ندرة العمال المهتمين، كان من السهل الوقوع فـي اعتقـاد أن الحـزب                  عن حق لمسألة الحفاظ على التقلي     

للطبقة وأن الثورة مرتبطة بقدرته على فرض أفكاره على المنظمات العامة للطبقة العاملة بطريقة أو               » الحقيقي«مجسد للوعي   

 يعتقدون أن تدخل األحزاب يعني مقاربة تراتبيـة         أنهم. نموذج الحزب هذا هو ما يجعل الناس في الحركة، يرفضونه         . بأخرى

  .حيث يخضع الحزب الحركة ألوامره

. إنه يعظم كل حركة نضال عفوية إلى هذا الحد أو ذاك وينخـرط فيهـا              . ثمة رغم كل شيء نموذج حزب مغاير تماما       

وسـيرغب  . قا توفيقيا يبدو سـهال    سيختار البعض طري  . لكنه يقر أيضا بما قد تثيره سبل التقدم من خالفات بين من يناضلون            

إنـه  . يسعى الحزب الثوري إلى إضفاء تماسك على المجموعة الثانيـة         . آخرون في دفع النضال أبعد وربطه بنضاالت أخرى       

الذي قطـع مـع     (نموذج الحزب الذي نجد في كتابات لينين وفي كتابات أحد أوائل قادة الشيوعية اإليطالية، أنطونيو غرامشي                 

و " الطبقـة "يجب التمييز بجـالء بـين مفهـومي         «. يلح غرامشي على أن الحزب ليس الطبقة برمتها       ). ١٩٢٤ بورديغا عام 

ويسعى للعمـل  » عنصر من الطبقة العاملة، عنصرها األكثر تقدما، واألكثر وعيا وثورية من الناحية السياسية      «إنه  . »"الحزب"

و يقر بأن خالفات تنشأ كل لحظة بين الراغبين في          .  إلى منظوراته  مع الطبقة، محاججا ضد التيارات اإلصالحية، لكسب الناس       

المعرضـين  » المـؤخرة «و» الطليعة«ذاك ما يعنيه مصطلحا     . دفع النضال إلى أمام ومن يريدون الغوص في األفكار المبتذلة         

إنه محاولة ربط   . من خارج ال يستتبع مسعى بناء الحزب فرض شيء ما على الحركة           . غالبا النتقادات المستقلين واإلصالحيين   

. العناصر األكثر التزاما في كل نضال، لتتمكن من تنسيق جهودها والعمل لكسب عناصر أخرى إلى آراءهما فيما يتعين فعلـه                   

هو، من جهة، معرفة النضاالت سواء من زمن أو مكان آخر، معرفة ليست في متناول               » من خارج «إن ما يجلب إلى الحركة      

العنصرية والميز الجنسي، احترام    (من جهة أخرى، الرغبة في زعزعة رواسب أفكار النظام في أذهان الناس             الناس المباشر، و  

  .إن كل من يبدي اعتراضا على قيام الحزب بذلك ال يدفع الحركة إلى أمام، بل يكبحها). المالكين، على سبيل المثال

باط األقلية المناضلة التي بلغت خالصات ثورية بالحركـات         ثمة في التراث الثوري كتابات تتناول بدقة مسألة كيفية ارت         

، "سنوات األممية الشيوعية الخمس األولـى     " ، ونص تروتسكي  "مرض الشيوعية الطفولي  "إن نص لينين    –األوسع وبالنضاالت   

ربة عـصبوية   إنها تشير إلى كل الخطر الكامن في مقا       . ، من الكتابات الرئيسية بهذا الصدد     "أطروحات ليون "ونص غرامشي،   

تتجلى هكذا  . قوامها االبتعاد عن النضال، وما يالزمها من قصوية يحاول بها الثوريون فرض آرائهم على النضاالت من خارج                

مقاربة عندما يطبق الثوريون صيغا جاهزة ويكبون على تشهير مجرد ال يرتبط بوعي الجماهير قيد التحول، عوض انخراطهم                  

غالبا ما تتحول عمليا تلك المقاربة إلى عكسها الظـاهري، أي           . م مشاركون في نضاالت قيد التطور     في المشاكل الحقيقية بما ه    

ألفـضل المحيطـين بهـم      » بأناة«يحدث ذلك حين ال يفسر الثوريون       . »اقتفائية«االنجرار خلف الحركة، وهو ما سمي غالبا        

يمثل هذا، مثل العصبوية، إخفاقا فـي بنـاء المنظمـة           . يةمقتضيات النصر في األمد البعيد، وال يطرحون مسألة المرحلة التال         

  .الثورية في النضاالت، ورفضا لإلقرار بإمكان اجتذاب عناصر جديدة إلى السياسة الثورية

  طور النضال القادم 

بلغت كل الحركات التي شهدنا تطورها في السنوات الخمس األخيرة انعطافات أصبحت بها مـسألة القيـادة الـسياسية                   

  .لكنها لم تتكبد بعد هزائم فادحة في أي مكان. وأدى إخفاقها في اإلجابة عن تلك المسالة إلى مواجهتها كلها لمشاكل. ةهام
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لم تتمكن انتفاضات أمريكا الالتينية من تركيع رأسمالية تلك البلدان، وال منعت هجمات جديدة على العمال والفالحـين                  

إنهـا  . كومات ال تشعر بعد بقوة كافية لفرض عودة إلى الوضع السابق لتلك األحداث            لكن الح . وفقراء المدن والشعوب األصلية   

مجبرة على التذبذب بين الضغط من أسفل من الطبقات الشعبية التي أدركت قوتها و الضغط من أعلى من الرأسمالية المحليـة                     

 إلى ما ال نهاية، وفي وقت ما ستستأنف تلـك           لن تواصل هذا السعي إلى التوازن     . ومصالح إمبريالية مثل صندوق النقد الدولي     

ال شك أن الحركـات     . لكنها ستفعل ذلك في ظروف حيث سيكون انبعاث النضاالت محتمال جدا          . الحكومات هجماتها المباشرة  

ن أخرى  وتأثيرها في بلدا  ) وفنزويال، كما يبين مايك غونزاليس في مكان آخر من هذه الجريدة          (باألرجنتين وبوليفيا واإلكوادور    

إن أمريكا الجنوبية برمتها، من     . شهد الصيف الماضي مواجهات جديدة بين متظاهرين وقوى الدولة        . لم تقل كلمتها األخيرة بعد    

  .جزر الكاريبي إلى أرض النار، باستثناء الشيلي ربما، في وضع عدم استقرار سياسي

لكنها سببت مشاكل عويصة لتحـالف      .  على العراق  لم تكن الحركة المناوئة للحرب قادرة على وقف العدوان األمريكي         

اجتاحت الواليات المتحدة األمريكية العراق بقصد فـرض تحكمهـا          . بوش، ويفاقم صعود المقاومة بالعراق تلك المشاكل      -بلير

العالميـة فـي    و ذلك سيمدها بوسائل السيطرة على باقي الرأسمالية         . بالمركز االستراتيجي لمنطقة تنتج أهم مادة أولية بالعالم       

وسيكون كل تراجع إهانة    . وبدل ذلك، أوحلت في حرب استعمارية تزعزع استقرار باقي المنطقة         . »قرن أمريكي جديد  «إطار  

وقد تؤدي محاولة البقاء إلـى همجيـات        . حتى إن ُأستبدلت باحتالل إمبريالي متعدد األطراف تحت رعاية األمم المتحدة          –لها  

وبرزت استمرار مركزية الحـرب فـي اسـتفاقة         . ة، من شأنها إحياء الحركة المناوئة للحرب      جديدة ومغامرات عسكرية جديد   

  .الحركة المفاجئة باسبانيا مع تأثيرها الحاسم على االنتخابات

 انتصارات بيرلسكوني في تقليص     –حققت الحكومات األوربية نجاحا في جهودها لفرض إصالحات مضادة نيوليبرالية           

 رافران بفرنسا في هجماتهما على معاشات التقاعد بالقطاع العمومي، أو شرودر بألمانيا             -صارات شيراك حقوق األجراء، وانت  

لكن أيا من تلك االنتصارات الُ يقارن بما تكبدت الحركة العمالية البريطانية خالل سـنوات               . في تقليص هام لتعويضات البطالة    

عمال المناجم وعمال المطـابع     -الثالث األشد كفاحية واحدة تلو األخرى       سحق األقسام العمالية    ( حكم تاتشر من هزائم مدمرة      

لـدى منافـسيهم    ) ومستويات المنافسة (لكنها لم تكف لتمكين الرأسماليين األوربيين من بلوغ نسبة االستغالل           ). وعمال الموانئ 

  ). ساعة عما في فرنسا وألمانيا ٥٠٠ أو ٤٠٠يزيد متوسط ما يشتغل الناس بتلك المنطقتين بـ (األمريكيين واآلسيويين 

. باتت الحكومات الفرنسية واأللمانية واإليطالية، لحظة كتابتي لهذا النص، معدة لخطط هجوم جديد على شروط العمـل                

كما جرى لما نظـم القـادة       –و في هكذا ظروف، قد يضطر حتى األكثر إصالحية من القادة النقابيين إلى الدعوة إلى التحرك                 

سيسعى القادة النقابيون إلى حصر تلك النضاالت       . ٢٠٠٢ ساعة عام    ٢٤واإليطاليون واألسبان إضرابات عامة من      اليونانيون  

في تظاهرات رمزية، لكن لن يمكنهم منع تجربة ماليين العمال الفاعلين معا، بحد ذاتها، من مد النقابيين العاديين بالثقة للتقـدم                     

 ساعة، لكن االلتزام اإليديولوجي لحزب العمال الجديد مـع الهجمـات            ٢٤با عاما من    مازلنا لم نشهد في بريطانيا إضرا     . أكثر

على شروط العمل، وبوجه خاص في القطاع العام، أدى في السنوات الخمس األخيرة إلى بروز سلوك بعض القـادة النقـابيين        

  .الذين يستعملون لغة الصراع الطبقي، رغم أن األغلبية ال تطبقها

إن التأليف بين انبعاث احتجاجات شعبية ضد الحـرب  . وألمانيا فكرة مسبقة عما يمكن توقعه في مكان آخر      تقدم إيطاليا   

فـي الربيـع    ) وبوجه خاص بمناسبة احتالل معمل فياط الجديد في ميلفي الذي شل كل إنتاجه            (وبين نضاالت صناعية جديدة     

وكذبت األحداث من اعتبروا تراجعات هزيمـة       . ة الماضية الماضي أزال إلى حد كبير سقوط معنويات أقصى اليسار في السن          
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وفي ألمانيا، نجح فرع جمعية أطاك، باالشتراك مع نقابيين في تنظيم موجة ضخمة مـن إضـرابات أسـبوعية ضـد                     . نكراء

  .اقتطاعات الحكومة من تعويضات البطالة، وبوجه خاص في ألمانيا الشرقية

ثير آخر حيث يوجد االصالحيون في السلطة، إذ يؤدي إلـى انـشقاقات فـي               إن للضغط على البيروقراطية النقابية تأ     

يمثل أغلب القادة النقـابيين الـوطنيين       . األحزاب اإلصالحية التقليدية القديمة، مما يضعف تأثيرها على فئات عمالية عريضة          

 لكن في الفئـات الـسفلى يطفـح         .مصدر تهديد فيما يخص عالقاتهم مع األحزاب التي تقود تلك الحكومات، أو تتذلل إزاءها             

ويوجد في ألمانيا عدد من بيروقراطي المستويات الوسيطة يدعمون نداءات بناء حزب            . االستياء في شكل إنهاء للوالء السياسي     

 بقيادة شرودر ويتعاونون مع نشطاء الحركة المناهضة للرأسمالية لترشيح          SPDجديد معارض للحزب االشتراكي الديمقراطي      

عالوة على ذلك، قاد الغـيظ      . ، اسمه عماليون من أجل بديل انتخابي والعدالة االجتماعية        ٢٠٠٦ في انتخابات عام     حزب جديد 

إلى القطع مع حزب العمال، ودفع عـدة        ) FBU ونقابة المطافئ    RMTعمال السكك الحديدية في     (ضد بلير ببريطانيا نقابتين     

ثمـة  .. Scottish Socialist Partyالحزب االشـتراكي االسـكتلندي    أو Respectفروع هامة إلى دعم التحالف االتحادي 

إمكانات حقيقية للغاية لكي يمارس اليسار الجديد الذي ينبثق من حركات مناهضة الرأسمالية ومناوئة للحرب تأثيره على فئات                  

  .واسعة من الناس تماثلت تقليديا مع األحزاب اإلصالحية الرئيسية

د نضاالت صناعية، رغم تقلصه ومحدوديته، بإمكانية جذب اليسار لعدد أكبر مـن العمـال               وفي اآلن ذاته، يأتي صعو    

المنظمين ، وبوجه خاص الشباب غير الحاملين ندب الهزائم السابقة، التواقين للنضال بشكل يصطدم غالبا مـع البيروقراطيـة                   

 بناء منظمات قاعدية داخل النقابات القائمة على جدول         يوجد. هكذا بات عدد كبير منهم يتأثر بالحركة المناوئة للحرب        . النقابية

وتظل النقابات أكبر المنظمات الطوعية بأكبر البلـدان الغربيـة، رغـم            . ٩٠ و ٨٠األعمال على نحو غير مسبوق في سنوات        

  .تراجع عدد منخرطيها خالل العقدين األخيرين

  سياسية توسيع الحركات

تمثلت قوة تلك الحركات    . د ناشطي الحركات المتحدرة من سياتل بفرص هامة       إن مبادرات من ذاك القبيل قادرة على م       

وكان ضعفها في اكتساء ذاك التحدي أساسا شـكل أحـداث كبـرى، وتظـاهرات               . في شدة تحديها لتدمير النظام لحياة البشر      

تقترح المبادرات  . شونومنتديات ضخمة، دون ارتباط مستمر وعضوي بجماهير الناس ضحايا ذلك التدمير حيث يعملون ويعي             

لكن بناء مجموعات من ذاك     . وسائل تجاوز هذا البون وجمع مناضلين من نضاالت مختلفة ثم جذب عدد أكبر من العمال اليهم               

بل يتطلب ممن يشعرون بالحاجة إلى مجموعات       . الحركات» استقاللية«القبيل لن يجري عفويا، بمجرد تكرار الخطابات حول         

. ويساجلوا من ال يـشاطرونهم الـرأي      –تنظموا للقيام بحملة لصالحها، ويحاججوا آخرين في ذاك االتجاه          مناضلة مركزية أن ي   

  . للعناصر األكثر ثورية في الحركة- في شكل حزب-سيجري ذلك بأكبر فعالية حيث يوجد تنظيم 

لنقابات والصناعات حتمـا    فمثال، تضم الشبكات القاعدية في بعض ا      . كلما نجحت هكذا مبادرات، تبرز نقاشات جديدة      و

يعني هـذا   . أو بمناضلين نقابيين معروفين تواقين إلى الحلول مكانهم       –أناسا لهم قدر من الثقة بالقادة النقابيين يساريي الخطاب          

أن ثمة دوما ضغوطا لالستدارة نحو األجهزة النقابية القائمة، التي تقوم بنيتها على تراتبية متفرغين يرتكـز وضـعهم علـى                     

ال بد من جهد واع للسير في اتجاه مغاير، قائم على خلق شـبكات مناضـلة                . وضات التسوية مع أرباب العمل والحكومات     مفا

على صعيد الورشة أو المكتب، تعارض التذبذبات الممكنة من مسؤولين على استعداد للخضوع لضغوط أرباب العمـل أو مـا            

ين كأقلية تحاجج لصالح منظوراتها الخاصة داخل شبكات واسعة اإلسهام في      إن بإمكان الثوريين المنظم   . تبقى من البيروقراطية  

  .تفادي تلك األخطار
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إن انشقاقات انتخابية في األحزاب التقليدية ناتجة حتما عن فعل مناضلين رافضين سياسة الحكومات القائمـة، دون أن                  

 قسم كبير منهم إلى الحزب واردا إذا بـدل سياسـته أو             فيظل إمكان عودة  . يقطعوا مع التصور اإلجمالي لالشتراكية البرلمانية     

وكما رأينا، ذاك ما حدث مع الشخصيات األبرز في الحزب االشتراكي الديمقراطي المستقل بألمانيـا بعـد عـام                   . قيادته فقط 

  .١٩٣٢، وكذا مع من كانوا غادروا حزب العمال لتأسيس حزب العمال المستقل عام ١٩٢٠

 ردا على تجربـة مريـرة       ١٩٩١تأسس الحزب عام    . نيوزيلندا مثاال أحدثعن الظاهرة عينها    ويشكل حزب التحالف في     

لحكومة عمالية كانت وراء زيادة مذهلة في نسبة البطالة، وخفض نسبة تعويضات الحماية االجتماعية وخصخـصة كـل مـا                    

: ماوري(د مع الخضر وحزب ماوري      جرى انشقاق في حزب العمال، بقيادة جيم أندرتون، رئيس الحزب سابقا، واتح           . يتحرك

كان مؤسسو التحالف   . ومجموعة أخرى قصد مواجهة العماليين والحزب الوطني المحافظ معا        ) من السكان األصليين بنيوزيلندا   

اسـتفاد  . »لم تظهر بأي مكان بالعالم الغربي الناطق باإلنجليزية قوة بذلك الحجم على يسار الطيف الـسياسي  « يفتخرون بأن   

من األصوات في انتخابات عام     % ١٨،٧زب في البداية، على نطاق واسع، ممن خاب ظنهم في حزب العمال، محققا نسبة               الح

و سبب مشاكل جـسيمة لمـا       –فحصل بالبرلمان على مقاعد كافية ليشكل قوة هامة         . ١٩٩٦عام  % ١٠،٣ التشريعية و  ١٩٩٣

 لتليـين  Alliance Partyن ثمة ضغط هائل على حزب التحالف كا. شكل الحزب المحافظ تحالفا حكوميا مع اليمين المتطرف

معارضته لحزب العمال قصد التخلص من اليمين، و شكل حزب التحالف في آخر المطاف تحالفا مع حـزب العمـال عـام                      

رب بوش و بعد أن استرد حزب العمال طهارته المفقودة بدعم من التحالف، ساند ح           . ، وعين أندرتون نائبا للوزير األول     ١٩٩٩

  . وزكى أندرتون كل ذلك، مؤديا إلى انهيار الحزب الذي أسس-على أفغانستان

يبين فقط أنه ثمة، عندما تسوء األمور، ضغط بين المناضلين المتحـدرين     . ما من أمر محتوم في ذاك النوع من المسار        

وجود قوى أخرى بجنبهم، قوى واعيـة بـأن         والحاسم هو   . من اإلصالحية التقليدية نحو العودة إلى طرق التحالفات البرلمانية        

  .ليس الحساب البرلماني هو األهم في آخر المطاف، بل ميزان القوى في المجتمع برمته

، أبعد مستوى النضال خارج البرلمان، ووجود منظمة ثورية منخرطة فـي معركـة وحدويـة                ١٩٢٠وفي ألمانيا عام    

وفي . ية هذا الحزب عن القادة الذين عادوا إلى الحزب اإلصالحي التقليدي          بجانب الحزب االشتراكي الديمقراطي المستقل، أغلب     

، تم كسب معظم األعضاء األكثر نشاطا في الحزب االشتراكي الديمقراطي المستقل إلـى الحـزب الـشيوعي                  ١٩٣٠سنوات  

ليست الكارثة في نيوزيلندة    .  بكثير SPDقبل انضمام القادة إلى الحزب االشتراكي األلماني        ) وعدد صغير جدا إلى التروتسكية    (

ناتجة عن حزب جديد تقوده شخصية ظلت وفية ألفق إصالحي كليا، بل كان سببها غياب اتجاه ثوري مـنظم فـي الحـزب،                       

مناضل معه في جبهة موحدة طالما كان يفتح آفاقا سياسية يسارية لمن خاب أملهم في حزب العمال، لكنه ساع في اآلن ذاتـه                       

  . رؤية تمكنهم من مقاومة كل تراجعالى كسب الناس إلى

ال توجد صيغة سحرية لمنع الناس الذي قطعوا مع حزب في الحكومة من السقوط في أوهام جديدة عندما يغيـر هـذا                      

» الزيتـون «أبرزت ذلك الضغوط على حزب إعادة البناء الشيوعي بإيطاليا لعقد اتفاق مع تحالف              . الحزب لغته في المعارضة   

تظل هيمنة اليسار الـديمقراطي علـى       «: وكما صرح أحد المتدخلين في اللقاء الوطني خالل السنة الماضية         . من يسار الوسط  

و قد بينت انتخابات حديثة في أوربا تجدد دعم االشتراكية الديمقراطية ببعض البلـدان بينمـا                . »الطبقة العاملة كما هي إجماال    

عاد ماليين األشخاص، بعد رفض دعـم الحـزب االشـتراكي العمـالي             ففي أسبانيا،   . يتراجع على نطاق واسع ببلدان أخرى     

وفي فرنـسا صـوت     .  في االنتخابين العامين األخيرين، الى التصويت عليه نفورا من حكومة أثنار اليمينية            PSOEاألسباني  

بة األصـوات   ، انخفضت نس  ٢٠٠٤وفي عام   .  الرئاسية ٢٠٠٢من الناخبين على المرشحين الثوريين في انتخابات عام         % ١٠
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 ٢٠٠٤وحتى في بريطانيا تقلصت أصوات الحزب االشتراكي االسكتلندي إلـى النـصف، فـي انتخابـات       %. ٣إلى أقل من    

األحـزاب االشـتراكية   «تُثبت تلك التجـارب خطـأ اعتقـاد أن    . األوربية، قياسا على االنتخابات التشريعية في السنة السابقة 

واضح أن األمل فيها يخيب على نطاق واسع وهي         . »التعبير عن تطلعات الطبقة العاملة    الديمقراطية، وكذا الشيوعية، كفت عن      

  .في الحكومة، لكن ذلك لم يمنع عودة إليها عندما تقدم وجها يساريا في المعارضة

اإلصالحية تتغذى من كيفية ترعـرع أعـضاء        . إن القطع مع حزب إصالحي بعينه ال يعني القطع آليا مع اإلصالحية           

إن قطيعة كلية مع اإلصالحية غير ممكنة سوى لما يفتح          . مستغَلة في مجتمع يستغلهم و يقبلون إلى حد كبير أفكاره حرفيا          طبقة  

يستوجب األمر أن يكـون الثوريـون       . تآلف تجربتهم الخاصة و معرفة باألفكار الثورية أعينهم على رؤية للعالم مغايرة تماما            

 اإلصالحية القديمة، ويمروا من تجربة السعي لبناء بديل مع الناس الذين مـا زالـوا                منخرطين في النضال للقطع مع األحزاب     

لكن دون إخفاء رؤيتهم المغايرة وينتهزوا كل الفرص لكـسب النـاس إليهـا عبـر                –باألقل شبه متأثرين باألفكار اإلصالحية      

  .منشوراتهم ولقاءاتهم ونقاشاتهم الفردية

وكما شاهدنا في إيطاليـا     .  بأوربا جيدة بهذا المضمار، ال سيما في الفترة األخيرة         لألسف، ال تبدو حصيلة أقصى اليسار     

ظلت أعداد  « :يقول مايك غونزاليس عن الحزب االشتراكي االسكتلندي      . دخل حزب إعادة البناء الشيوعي حقبة أفول قبل سنة        

ذا أفول متوقع عند التركيز أساسـا علـى         إن هك . » ونصف األعضاء فقط يدفعون اشتراكاتهم     -المنخرطين بمستواها قبل سنة   

 LCRوحققت العصبة الشيوعية الثوريـة      . النشاط االنتخابي، وتلك عما يبدو بجالء متزايد حالة الحزب االشتراكي االسكتلندي          

ورغم . ٢٠٠٢ ماليين لصالح اليسار الثوري عام       ٣إذ تضاعف حجمها على األرجح بعد أن صوت         . بفرنسا نتائج أفضل بقليل   

مـن  » قريين جدا «نسبة ضعيفة جدا قياسا بمن يعتبرون أنفسهم في استطالعات الرأي           » مناضل «٣٠٠٠ شيء يظل عدد     كل

إن بقاء أقصى اليسار في الهوامش ناتج عن إخفاقه في نسج عالقات مع قسم باألقل ممن صوتوا لـصالحه، و                    . اليسار الثوري 

وفي البرازيـل   (وفي بريطانيا وألمانيا    . سبهم إلى مواظبة قراءة صحفه    في إيجاد وسيلة خرطهم في نضاالت غير انتخابية، وك        

لكن ذلـك   . ، يجب بذل أقصى الجهد القتياد الناس إلى بناء التدخالت االنتخابية الجديدة           )مع الحزب الجديد االشتراكية والحرية    

غالبا مـا يعتبـر     . األمر السهل دوما  وليس ذلك ب  . إذ يتعين أيضا تشجيعهم على المشاركة في أشكال نضالية أخرى         . غير كاف 

لكن ما لم يقم أقصى اليسار بذلك       . الناس المتحدرون من التزام في سياسة إصالحية أن النشاط يتحدد بوتيرة المواعيد االنتخابية            

  .سيظل يبني على أسس واهية

  بناء الحزب بقصد بناء الحركة

لوحظ ذلك مرارا عديـدة فـي بريطانيـا خـالل           . االتتبرز الحاجة إلى منظمة سياسية وللتدخل عند كل منعطف نض         

 أساسيا في بناء الحركة المناوئة للحرب بعد أحداث         SWPكان تدخل حاسم لحزب العمال االشتراكي       . السنوات الثالث األخيرة  

رات ، القادر علـى تنظـيم تظـاه       SWPبالفعالية المذهلة لحزب العمال االشتراكي      «وحتى برنار كاسان يعترف     .  سبتمبر ١١

لكن فعاليتنا كانت وقفا على قدرتنا على رد الفعل بسرعة وسياسيا           . »أعدادنا المحدودة «رغم ما سماه    » جماهيرية ضد الحرب  

، ومن ثمة بادرنا إلى دعـوة       )شتنبر( أيلول   ١١عقدنا اجتماعا حزبيا لنستعد لحرب بوش ثالثة أيام بعد أحداث           . في كل مرحلة  

ثم وجب علينا خالل أولى لقاءات تنظيم الحملة        . قصد مقاومة العدوان األمريكي على أفغانستان     أناس آخرين إلى اجتماع أوسع ب     

وفيمـا بعـد أثيـرت      . الجديدة تأجيل نقاشات لمنع تبني الحملة شعارات ضيقة للغاية بقصد استقطاب عدد كبير من األشخاص              

هيري أو أشكال عمل مباشر ألقلية، وحول مدى لـزوم          نقاشات حول معرفة إذا ما كان يجب توجيه االهتمام نحو النشاط الجما           

وعلى نحو متواصل، طرحت حجج ضد من كانوا على استعداد، بشكل أو            . مواصلة األنشطة بعد نهاية الحرب على أفغانستان      

  نقاشات في  – Respectومؤخرا طرحت نقاشات حول مدى مالءمة تأسيس تحالف         . بآخر، لتقديم تنازالت لنزعة كره اإلسالم     
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ومع العصبويين الذين ال يدركون     ) نسبة إلى حزب العمال   (النزعة العمالية   » إحياء«اآلن ذاته مع من يدافعون دوما عن مسعى         

  .أهمية برنامج محدود قادر على جذب أكبر عدد من الناشطين

 مسألة التخلي   سواء النقاش بجنوة مساء قتل كارلو جيليوني حول       –ما من نقاشُ فرض على الحركة الجارية من خارج          

موقف دافع عنه فوستو    (أو العودة إلى الشارع اليوم التالي بعدد اكبر         ) كما اقترح عمدة اليسار الديمقراطي بجنوة     (عن النضال   

أو » تالعـب «إن من يتحـدثون عـن       ). بيرتونيتي من حزب إعادة البناء الشيوعي، وأنيوليطو من المنتدى االجتماعي بجنوة          

بالحركة لحملها  » التالعب«في تلك الحاالت يشتكون، في الواقع، من عجزهم هم على           » في الحركة تدخل خارجي لألحزاب    «

  .على اتخاذ اتجاه مغاير

، فإن إدراك سبل الرد عليها، يتوقف بالعكس، على نظرة عامة للوضـع ال      »عفويا«لكن، إن كانت هكذا نقاشات تطرح       

 على ما برز من حجـج  SWPكذا كان رد فعل حزب العمال االشتراكي  ه. تتأتي سوى بدمج أحداث آنية في إطار نظري عام        

بما في ذلك في    ( سبتمبر يتغذى من نقاشات سابقة داخل الحزب         ١١في كل مرحلة من مراحل بناء الحركة المناوئة للحرب منذ           

مة، متعلق جزئيـا، بحجـج   إن النجاح في بناء احتجاجات ضخ    . حول اإلمبريالية، واإلسالم السياسي والجبهة الموحدة     ) جريدته

  .جرت بلورتها سابقا في لقاءات غالبا ما كانت صغيرة

  :وكما يقول غرامشي

وبعبـارات أخـرى، إدراك شـروط النـضال والعالقـات       : »اإليديولوجي«إن عنصر الوعي ضروري، أي العنصر       

قات، وسيرورة التطور التي ينخرط فيهـا       االجتماعية التي يعيش فيها العمال، واالتجاهات األساسية الفاعلة في نظام تلك العال           

ال شك أنه ال يمكن مطالبة كل عامل بوعي تام بالوظـائف المعقـدة              . المجتمع نتيجة وجود تناحرات متعذرة الحل داخله، الخ       

يمكن للحزب ويجب عليه، بوصفه كال، أن يجسد ذلـك          ... لكن يجب مطالبة أعضاء الحزب بذلك     . لطبقته في تطور اإلنسانية   

وبالتالي، يجب على الحزب اسـتيعاب      . وإال فلن يكون في طليعة الجماهير بل خلفها، ولن يقودها بل سيتبعها           . عي األسمى الو

  ...الماركسية

إن النقاش حول اإلصالح والثورة ال يرتبط بإمكانات النضال ألجل السلطة مستقبال، هنا أو في مكان آخر، وحسب، بل                   

 أو حول مسألة معرفة ما يجب، هل التركيز علـى تعبئـة             – من مراحل النضال الحالي      يتجلى أيضا في شكل فهم كل مرحلة      

قد يسقط في المقاربة الثانية في مراحل رئيسية من         . النضاالت الجماهيرية من أسفل، أم على مناورات داخل المؤسسات القائمة         

إنه يعنـي   . بني سياسة تشهير في عالقتنا بهم     وهذا ال يعني ت   . النضال حتى األشد كفاحية ممن يحمل وعيهم عناصر إصالحية        

  .فتح نقاش ومحاولة كسبهم

وليس ثمة النضال ضد هذه الحرب الرهيبة       . يجب في كل لحظة تذكر أن ليس ثمة جبهة وحيدة في النضال ضد النظام             

 استعمال لغتهـا    وحسب، و ضد موجة الجرائم العنصرية، و تدنى األجور، و سلسلة التسريحات، و منع الشعوب األصلية من                

إن النضاالت حول كل من تلك المـسائل تـشهد بالـضرورة            . األم، و اإلهانة العنصرية التي تتعرض لها أقلية دينية أو اثنية          

لكنها كلها جزء من النضال ضد نظام كلي واحد، وفي كل نضال ثمة أقلية بالغة األهميـة يمكـن                   . درجات عليا و أخرى دنيا    

  .وبعبارات أخرى، يمكن كسبها لإلسهام في بناء منظمة ثورية. النخراط في النضال الشاملاكتسابها لذلك التصور ول



 ٢٧

لن يبرز الحزب من النـضال      . لكن ذلك لن يتأتى سوى إذا أدرك الثوريون أنفسهم األهمية الرئيسية لبناء تلك المنظمة             

يجب علـى أعـضاء الحـزب، إذ        . حد ما عفويا، رغم أن التقاطب الذي يجعل الحزب ضروريا نتاج عفوي لكل نضال، إلى              

يشاركون في النضال، االجتماع على حدة، والتنظيم على حدة، كي يكونوا قادرين على جعل تجاربهم مشتركة والتوصل إلـى                   

ثم عليهم انتهاز كل فرص لنقل ذاك التحليل إلى آخرين ملتزمين           . تحليل شكل توحد النضاالت بوصفها أجزاء من الكفاح الكلي        

 عبر عقد لقاءات ومنتديات نقاش وتدخالت منظمة في اجتماعات النقابة أو الحركة، قبل كل شيء عبـر                  –الت مختلفة   في نضا 

إن ذلك الشكل، دون سواه، يتيح ضمان كسب العناصر األكثر نشاطا واألكثر وعيا في              .بيع منتظم لجريدة الحزب في النضاالت     

  .ات أخرىجبهة نضال إلى أفق يقودهم إلى االنخراط في جبه

ويجب إخضاع تحليالت الماضي دوما لالختبـار       . إن هكذا تفاعل هام إذا كانت نظرية الحزب تتطور على نحو صائب           

وتخرط كل حركة صاعدة عددا كبيرا من األشخاص الذين يفكـرون ويناضـلون علـى نحـو                 . على محك النضاالت الجارية   

ال يمكن للحزب أن يتجاوب مع ذلك اإلبداع، ويطور تحلـيالت           . ةإبداعي، طارحين مسائل أخرى جديدة ومقدمين حلوال جديد       

  :و هنا نستشهد مرة أخرى بغرامشي. قديمة لدمجه فيه، إال إذا استقطب المشاركين األكثر دينامية في النضال

لدرجـة،  وبينهما فرق في ا   ... للجماهير» العفوية«المشاعر... مع)... الماركسية(ال يمكن أن تتعارض النظرية الحديثة       

  .متبادل، إن جاز القول، انتقال من األولى إلى الثانية، والعكس بالعكس» تحول«يجب ان يمكن . وليست نوعيا» كمي«فرق 

ولن . »يرفعها إلى المستوى األعلى بإدراجها في السياسة      «بهكذا مشاعر، بل عليه أن      » يستهين«يجب على الحزب أال     

و ينطوي ذلك على مستتبعات هامة      . في االتجاهين بين الحركات الجماهيرية والحزب     يسعه ذلك إال إن كان ثمة تفاعل مستمر         

  .فيما يخص تنظيم الحزب ذاته إن ُأريد أن يكون ورقة رابحة ضرورية وليس عبئا على النضال بمعنى الكلمة األوسع

هجوميـة أو   –تتطور بسرعة   و يستلزم التدخل في النضاالت التي       . ثمة بالضرورة تقسيم للعمل داخل كل منظمة ثورية       

ليس ثمة وسائل أخرى لترجمة اإلستراتيجية إلى تكتيك، وإيصالهما بالجريدة، وبمناشـير            .  وجود مركز للحزب   -دفاعية كانت 

و يتعـذر هـذا دون      . وملصقات، ومحاولة دمج جبهات نضال مختلفة، وتعميم مبادرات بعض فروع الحزب في فروع أخرى             

ن يقرر الحزب أنهم أقدر المناضلين على استخالص العام من الخاص انطالقا من تجارب النضال               جهاز سياسي دائم، مكون مم    

كما يجب على أعضاء الحزب أنفسهم االلتزام بانضباط في تنفيذ          . أي دون قيادة حزبية   –وتحويل ذلك إلى إستراتيجية وتكتيكات      

إذا .  سواه للحزب بمجمله التأكد من سالمة قرارات المركز        هذا الفعل الموحد هو الذي يتيح دون      . ما يتخذ المركز من قرارات    

وبعبارات أخرى، ال حزب فعـال      . كان كل رفيق يفعل ما يشاء، فال يمكن بأي وجه إدراك التدخالت الصحيحة وتلك الخاطئة              

  .دون درجة معينة من المركزة واالنضباط الداخلي

 صائبة ما لم يكن ثمة صعود مستمر لتجـارب المناضـلين            لكن ما من قيادة ممركزة قادرة على التوصل إلى قرارات         

ويجب على المناضلين إدراك دواعي ما ينفذون من قرارات، و أن يكونوا قادرين على وضع القيادة أمام                 . الميدانية إلى المركز  

لحزب، الـذي يجعـل     هذا وقف على النقاش الحر داخل ا      . مسؤولياتها كلما بدت لهم قراراتها غير مطابقة لتجربتهم الجماعية        

يجـب أن يكـون الحـزب       . األعضاء في المركز و بجميع جبهات النضال، منخرطين في سيرورة تثقيف متبادل متواصـلة             

ليس ثمة شكل   . ليس حقا للرفاق التعبير عن اختالفاتهم بتلك الطريقة وحسب، بل ذلك واجب عليهم            . ديمقراطيا و ممركزا أيضا   

  .اش للتوصل إلى استنتاجات سياسية صائبةآخر لتطوير ما ال غنى عنه من نق



 ٢٨

فمن جهة، يتذمرون من    . غالبا ما يوجه المناضلون غير األعضاء بمنظمات ثورية صنفين مختلفين من االنتقادات إليها            

ومن جهة أخرى،   . كون المنظمات الثورية غير ديمقراطية، وتفرض قراراتهما على أعضائها وعلى الحركة على نحو تعسفي             

غالبا ما تكون الرؤيتان مجرد كاريكاتور مبني على إشاعات حول مـا            . بل، ينددون بانهماكها في نقاشات تكتلية دائمة      في المقا 

لكن إذا كان لنقد من االثنين ما يبرره، فمعناه أن المنظمة الثورية لم تف بالمهمة               . يجري في بعض المجموعات بالغة العصبوية     

و ليس األمـر    . مناضلي كل جبهة بقصد تنسيق نضالهم بفعالية من أجل مجتمع أفضل           مهمة تجميع أفضل     –التي وكلت لنفسها  

  .سيئا للمنظمة وحسب، بل يحرم أيضا الحركة من أداة ال غنى لها عنها



 ٢٩

  خالصة خالصة 
كان اليسار الثوري، على صعيد عالمي، متواضعا في حقبة سياتل، وليس مفاجئا أن آالف األشخاص الذين شاركوا في                  

لكن كلما اعترضت الحركة مشاكل جديدة، يثار النقاش حول كيفيـة التـصرف             . لضخمة نادرا ما تماثلوا مع حججه     التعبئات ا 

وفي ذاك النقاش، كان وجود قطب ثوري منظم وسط الحركة، إلى جانب المدافعين عن اإلصالحية واالستقاللية، أمـرا                  . إزاءه

إلصالحية بالقطع معها لما انخرطوا في النضال نتيجة ما عاشـوا مـن             وقام أشخاصُ كثر ممن ظلوا متأثرين باألفكار ا       . هاما

ويجب تشجيع من قطعوا جزئيـا مـع األفكـار          . يجب تنظيمهم كي تستمر الحركة في السير قدما وبلوغ فئات أوسع          . تجارب

  .القديمة على إعادة التفكير فيها

يجب . ثل منظمة ثورية بارزة ضرورة ال خيارا      وبعبارات أخرى، تم  . لن يحصل ذلك دون تملك الثوريين أصال للنقاش       

يجب علـيهم   . على مناضليها المشاركة في النضاالت والتدخل بصفتهم أعضاء مجموعات الحزب في المواضع وأماكن العمل             

 أن  ويجب أال ينحصر النقاش في التكتيك المباشر، بـل        . تنظيم الناس حولهم ببيع الجريدة لهم بانتظام و جذبهم إلى االجتماعات          

انه على ذاك النحو دون سواه سنستطيع منح الطاقة الكامنة          . يطرح مسألة تغيير المجتمع بمجمله، مسألة الثورة وليس اإلصالح        

  . بالتقدم نحو إطاحة هذا النظام وإقامة نظام أفضل–المتراكمة خالل السنوات الخمس األخيرة كامل بعدها

 


