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ــى  ــص إل ــن الناق ــراق »م ــيرفع الع ــام 2003 س ــراق ع ــي للع ــي- البريطان ــزو األميرك ــة أن الغ ــار اللبناني النه
ــدى  ــائعة ل ــرة ش ــل كان فك ــده، ب ــه وح ــًرا علي ــبة، حك ــن، بالمناس ــم يك ــذا ل ــه ه ــع إن موقف ــر«. والواق الصف
ــر الســورية. ويمكــن بشــيء مــن  قطاعــات واســعة مــن النخــب المعارضــة )ومنهــا اليســارية( الســورية وغي
االختــزال أيًضــا وصــف هــذه التلوينــات مــن اليســاريين والمتحوليــن ليبرالًيــا باليســاريين النيــو كاوتســكيين- 

ــا. والمتحوليــن ليبرالًي
ــات  ــن التدخ ــف م ــه للموق ــي تناول ــي، ف ــتاذ الجامع ــروف واألس ــاري المع ــقر، اليس ــر أش ــز جلبي يتماي
ــي  ــورة ف ــه المنش ــي مقالت ــب ف ــتثنائًيا«، إذ يكت ــاًرا »اس ــروًطا وإط ــا ش ــف منه ــع للموق ــث يض ــة حي اإلمبريالي
ــا يكــون تدخــل قــوة  ــدة ذي نيشــون فــي 6 نيســان/ أبريــل 2021: »حتــى يف احلــاالت االســتثنائية حين جري
ــاح لنجــدة  ــد املت ــار الوحي ــا يكــون هــذا هــو اخلي ــى عندم ــعبية- وحت ــة هــو ملصلحــة حركــة حتــرر ش إمربيالي
احلركــة مــن التصفيــة الدمويــة، فــإن عــى املعاديــن لإلمربياليــة التقدميــن أن يعلنــوا عــن عــدم ثقتهــم الكاملــة 
بالقــوة اإلمربياليــة ويطالبــوا بتقييــد تدخلهــا ألشــكال تضيــق قدرهتــا عــى فــرض ســيطرهتا عــى أولئــك اللذيــن 

تدعــي إنقاذهــم«))(. 
بيــد أن اليســار ال يقتصــر علــى مــا تــم ذكرهــم أعــاه، فقــد نشــط، وإن بقــي دوره وحجمــه ضعيًفــا، يســار 
اشــتراكي ثــوري، وقــف بحــزم مــع الثــورات الشــعبية داعًيــا إلــى تعميــق مطالبهــا االجتماعيــة وليــس االقتصار 
ــى  ــا إل ــة داعًي ــة الدكتاتوري ــد األنظم ــزم ض ــف بح ــا وق ــب. كم ــي فحس ــي الديمقراط ــر السياس ــى التغيي عل
إطاحتهــا، رافًضــا، فــي الوقــت نفســه، كلَّ تدخــل إمبريالــي عالمــي أو إقليمــي. وتجلى ذلــك بمواقف مشــتركة 
للمنظمــات االشــتراكية الثوريــة فــي عــدد مــن بلــدان المنطقــة )االشــتراكيون الثوريــون فــي مصــر، تيار اليســار 
الثــوري فــي ســورية، المنتــدى االشــتراكي فــي لبنــان، تيــار المناضلــة فــي المغــرب ورابطــة اليســار العمالــي 
فــي تونــس، واتحــاد الشــيوعيين فــي العــراق( التــي لــم تكتــف باللقــاءات والتشــاور والبيانــات المشــتركة، 
بــل أصــدرت مجلــة فكريــة – سياســية باســم »الثــورة الدائمــة«. كذلــك، تجــاوز التشــاور وتبــادل الخبــرات 

والتضامــن اإلطــار اإلقليمــي إلــى اإلطــار العالمــي أيًضــا.
هــذا اليســار االشــتراكي المنظــم والثــوري الــذي انخــرط فــي النضــال والثــورات الشــعبية، فــي اعتقادنــا، 
ــد  ــا للتقالي ــر إخاًص ــر األكث ــية، وكان التعبي ــل للماركس ــوري واألصي ــراث الث ــى الت ــظ عل ــذي حاف ــو ال ه
واإلرث الكفاحــي واألرقــى للحركــة االشــتراكية والعماليــة الثوريــة فــي منطقتنــا والعالــم، وال شــك أن خبراته 
ومواقفــه وسياســاته، خــال لهيــب الثــورات، تســتحق الدراســة والعــرض والتحليــل فــي مقــاالت أخــرى.

(9) Gilbert Achcar, How to avoid the anti-imperialism of fools,

https://thenation.com/article/politics/anti-imperialism-syria-progressive/tnamp

https://thenation.com/article/politics/anti-imperialism-syria-progressive/tnamp/
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