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مّت انتاج هذا اال�سدار بدعم من موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ 
املكتب االقليمي، فل�سطني.

الكاتبني،  نظر  وجهة  عن  اال�سدار  هذا  حمتوى  يعّب 
ويتحملوا هم وحدهم امل�سوؤولية عن خمتلف االآراء الواردة 
الظروف،  من  ظرف  اأي  حتت  بال�سرورة،  يعّب  وال  فيه، 

عن اآراء موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ.

ترجمة الق�سم العراقي اىل العربية: عباب مراد.
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اطاللة أولّية على اليسار في المشرق العربي

تقديم 
يف زمن التغرّيات ال�سريعة التي ي�سهدها العامل العربي، ومع ظهور ت�سكيالت �سيا�سية جديدة يف 
امل�سهد العربي، وبوجود اآفاق رحبة حلدوث تغيريات م�ستقبلية يف املنطقة، ي�سبح فهم الفاعلني 
ال�سيا�سيني والبامج واخليارات املطروحة يف هذه املنطقة من العامل اأمر بالغ االأهمية.ولكننا، 
وعندما يتعلق االأمر بالي�سار العربي املعا�سر، ن�سطدم بحقيقة اإن املعرفة النقدية التي تتجاوز 
م�ستوى ال�سعارات وال�سور النمطية ما زالت متناثرة، وبوجه خا�س ولكن لي�س ح�سريا، خارج 
هذه  تقليل  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  كخطوة  الكتاب  هذا  العربية.ياأتي  باللغة  الناطقني  اأو�ساط 
الفجوة والو�سول اإىل فهم اأكرث و�سوحا لرتكيبة اأحزاب الي�سار، وقواعدها ال�سعبية، ومهامها، 
ومتطلباتها واأهدافها وتاأثرياتها، واأخريا ولي�س اآخرا، التحديات التي تواجه الي�سار خا�سة يف 
ظل تزايد نفوذ ال�سيا�سات النيوليبالية من جهة، والدور الكبري لتديني ال�سيا�سةالذي ت�سهده 

هذه املنطقة من جهة اأخرى.

هذا  يعاجلها  التي  البلدان  يف  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية  املتطلبات  اأن   حني  ويف 
الفل�سطيني  العربي  واملجتمع  والعراق  ولبنان  و�سوريا  واالأردن  فل�سطني  من  كل  الكتاب،وهي 
للعدالة  اإىل فهم حقيقي  ت�ستند  بدائل  وتقدمي  اإجراءتغيريات  بو�سوح  ت�ستوجب  اإ�سرائيل،  يف 
ملواجهة  اأوجاهزا  م�ستعدا  االآن  حتى  يبدو  ال  الي�سار  اأن  غري  وامل�ساواة،  واحلرية  االجتماعية 
التحدي، واأنه ما زال اإىل حد ما العبا مت�سلال من خلف ال�سفوف.  واملقلق يف و�سعية الي�سار 
اأنه ما زال اأكرث انق�ساما بدال من اأن يكون اأكرث توحدا، وما زال يف موقع املنتقد للو�سع الراهن 
بدال من اأن يكون يف موقع اجلهة التي تقدم بدائل فعالة له.  ويجب التنويه هنا اإىل اأن و�سعية 
الي�ساريني  كالفاعلني  للم�سهدالي�ساري  االأخرى  الو�سعية  عن  كثريا  تختلف  ال  العربي  الي�سار 

االأوروبيني على �سبيل املثال.1

انظرمايكلبيوكورنيلياهيلدبراندت )حمرران(: االأحزاب والي�سار الراديكايل يف اأوروبا، التحليل واالآفاق، موؤ�س�سة روزا لك�سمبورغ،   1
برلني، كارل ديتز فريالغ، 2005. 
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تقديم

الي�سار  احلوار حول  دعم  اإىل  العربي  الي�سار  ر�سم خريطة  م�سروع  وراء  فقط  من  نهدف  ال 
بل وناأمل اأي�سا اأن ن�سجع من خالله على تقدمي البدائل. فمن البديهي اأن اأي نوع من "ر�سم 
العديدين.   اأوىل يف رحلة طويلة م�سرتكة بني  لي�س �سوى بداية، وهو جمرد خطوة  اخلرائط" 
ونحن ناأمل، من خالل تنفيذ هذا امل�سروع، اأن ن�ساهم يف م�سار اأو�سع هدفه اإعادة النظر يف 
الفهم الي�ساري وتعزيزه داخل العامل العربي وخارجه.  فمن اأجل اأن يكون م�سار التبادل العابر 
للحدود وم�سار التعاون مثمرا، فاإن ال�سرط امل�سبق وال�سروري هو تعلم اأمناط التكوين اخلا�سة 

باالآخر واأوجه الت�سابه  واالختالف. 

 ولتقدمي فهم للي�سار يف امل�سرق العربي كما جتري مناق�سته حاليا، كان من ال�سروري ملوؤ�س�سة 
روزا لوك�سمبورغ التعاون مع الباحثني واملحللني العرب املحليني، باإ�ستثناء الورقة املتعلقة بالي�سار 
العراقي.  فاال�ستماع اإىل اأ�سوات من امل�سرق العربي ال تعلم القارئ فقط املزيد عن اخلطاب 
ال�سيا�سي ال�سائد يف املنطقة، ولكنه اأي�سا يجنبه روؤية االأمور من منظور اأوروبي حم�س. ومن 
الي�سار يف امل�سرق العربي بخطاب املجتمع الدويل، وبغري الناطقني  اإعادة و�سل خطاب  اأجل 
باللغة العربية على وجه اخل�سو�س، انتج هذا الكتاب بلغتني هما العربية واالإجنليزية. ونّود 
اأن ننبه اإىل اأن حمتويات هذاالكتاب، مبا يف ذلك اللغة ال�سيا�سية الأوراقه،  هي من م�سوؤولية 

موؤلفيه، وهي التعببال�سرورة عن اآراءاملكتب االإقليمي ملوؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ يف فل�سطني.

كاتيا هريمان 
املكتب االإقليمي ملوؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ، فل�سطني 

رام اهلل، كانون اأول / دي�سمب 2013 
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اطاللة أولّية على اليسار في المشرق العربي

 ِفي َتوِصيِف الَيَساِر ِفي
الَمْشرِق الَعَرِبيِّ ِلَواِقِعه

* جميل هالل

حول معنى اليسار في الواقع العربي الراهن

لعل املهمة االأوىل التي تواجه الي�سار يف املنطقة تتمثل يف مراجعته لتجربته يف �سياق حتديد موقعه 
وم�سار فعله اإزاء التحوالت الكبى، التي وجلتها املنطقة يف ال�سنوات القليلة املا�سية، وما زالت 
تعي�س خ�سمها.  وهي حتوالت تتطلب ا�ستنفار ما جتّمع لدى الي�سار من خبة ودراية وحكمة خالل 
العقود العديدة ال�سابقة.  ال ي�سكل هذا الكتاب خال�سة جتربة الي�سار، اإذ لي�س من بني امل�ساهمني 
يف هذا الكرا�س، على الرغم من جتربتهم واإملامهم باأو�ساعه، من يرغب يف م�سادرة حق الي�سار 
وواجبه، كقوى وجمموعات وتنظيمات، يف اال�سطالع بهذه املراجعة وا�ستخراج درو�سها.  كما 
تبقى احلاجة لتق�سي، ب�سكل مو�سوعي، حجم تاأثري الي�سار )�سواء النا�سطني الي�ساريني ب�سفتهم 
اأو ب�سفتهم احلزبية( املبا�سر وغري املبا�سر يف االنتفا�سات ال�سعبية العربية االأخرية  الفردية 
ا�ستقالله  واإبراز  الثقايف،  االجتماعي  ال�سيا�سي  وم�سروعة  الي�سار  ا�ستنها�س  بهدف  وتقييمها 
الفكري، بعد اأن عانى من امل�سادرة لفرتة طويلة.  وال �سري من مراجعة مواقف الي�سار ال�سيوعي 
والي�سار غري ال�سيوعي يف التغطية على دور اأنظمة م�ستبدة بذريعة موقفها املعادي لالإمبيالية 
الأهداف  معادية  ودولية(  )اإقليمية  خارجية  قوى  لتدخل  الي�سار  هذا  بع�س  وتبير  واإ�سرائيل، 
االنتفا�سات ال�سعبية الدميقراطية، باعتبار اأن ذلك �سروريًا للخال�س من اأنظمة اال�ستبداد، وهذا 

ما يلمحه عدد من االأوراق الواردة يف هذا الكتاب.

اأن يكون البو�سلة الهادية مل�سروع التغيري نحو  قد ال يخرج طموح الي�سار يف هذه املرحلة عن 
الدولة الدميقراطية املدنية، واملنبه ملخاطر ما يطرح من خطط وم�ساريع حلرف االنتفا�سات 
عن اأهدافها االأ�سلية، واالنخراط، من هذا املدخل، يف اجلهود التعبوية )بني ال�سباب وعموم 
احلرية  ومبادئ  اأ�س�س  على  جديد  �سيا�سي  نظام  موؤ�س�سات  بناء  اإعادة  اأجل  من  ال�سعب( 
الراأ�سمالية  العوملة  وا�سرتاطات  اخلارجية  االإمالءات  راف�سًا  االجتماعية،  والعدالة  وامل�ساواة 
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مقّدمة:  في توصيف اليسار في المشرق العربي لواقعه

النيوليبالية، وم�ساندًا ن�سال ال�سعب الفل�سطيني التحرري يف مواجهة ال�سيا�سة اال�ستعمارية 
اال�ستيطانية ونظام الف�سل العن�سري، وداعمًا التطلعات التحررية يف العامل.

ال ي�ستطيع الي�سار التقاع�س عن امل�ساهمة الن�سطة يف اإر�ساء ما اأ�سميه الدميقراطية العميقة؛ 
ما  وهي  والثقافية،  واالقت�سادية  االجتماعية  مواطنيها  حلقوق  الراعية  الدميقراطية  اأي 
ي�ستجيب لالأهداف التي تطرحها االنتفا�سات ال�سعبية العربية: فالدميقراطية العميقة تعتمد 
اأ�س�س وقيم احلرية وامل�ساواة، وت�ستهدف اإحقاق العدالة االجتماعية القائمة على امل�ساواة يف 
فر�س احلياة بني جميع املواطنني، بكل ما ي�ستوجبه من قوانني واإجراءات وترتيبات ملمو�سة.  
اإن ت�سييد اأ�س�س نظام دميقراطي، يواجه مقاومة �سديدة من قوى حملية واإقليمية ودولية ذات 
قدرات مالية واقت�سادية واإعالمية واقت�سادية كبرية، وذات �سطوة داخليًا واإقليميًا ودوليًا، ما 
ي�ستدعى ا�ستنفار الي�سار وكل القوى التي لها م�سلحة يف ت�سييد النظام اجلديد وامل�ساركة يف 

تغيري الواقع اال�ستبدادي والتمييزي القائم.

تتناول هذه االأوراق مداخالت و�سفية وحتليلية حلال الي�سار الفل�سطيني على جانبي اخلط االأخ�سر، 
وللي�سار يف االأردن ولبنان و�سوريا والعراق.  وهي ت�سري، واإن بخطوط تتفاوت يف التف�سيل، اإىل م�سار 
جتربة الي�سار يف هذه املجتمعات، مبّينة خ�سو�سية جتربة كل ي�سار وفق �سروط وحمددات احلقل 
ال�سيا�سي الذي ي�سكل جزءًا منه، ووفق البنية االقت�سادية-االجتماعية للحقل ال�سيا�سي ومتغرياتها، 
ووفق موقعه من التيارات الثقافية والفكرية )من ليبالية واإ�سالمية وي�سارية وقومية اأو مزيج بني 
بع�سها( التي تت�سارع للهيمنة على احلقل.  اأحد م�سادر ارتباك الي�سار يف ت�سخي�سه لالأنظمة 
العربية )وبالتايل يف حتديد موقفه منها( يعود اإىل تبني نظرة اأحادية البعد، تثّمن املوقف املناه�س 
وتف�سي  نيوليبالية  اقت�سادية  �سيا�سات  اعتماد  تداعيات  املتحدة، وال ترى  والواليات  الإ�سرائيل 

الف�ساد والزبائنية بني النخب احلاكمة واملتحكمة ورف�س دمقرطة احلياة ال�سيا�سية.1

ت�ساأل هذه االأوراق، ب�سكل مبا�سر اأو موارب، عن معنى اأن يكون املرء ي�ساريًا يف ال�سرط العربي 
واالإقليمي والدويل الراهن، وهو �سوؤال مطروح على قوى الي�سار ب�سكل عام.2 ورمبا حتتاج االإجابة 
اإىل التمييز بني م�ستويني؛ م�ستوى يتعامل مع ما هو م�سرتك من ق�سايا بني الفاعلني الي�ساريني 

معظم االأوراق يف الكتاب ت�سري اإىل هذا االرتباك بطريقة اأو اأخرى، وحتديدًا ورقة االأردن، ولبنان، و�سوريا والي�سار الفل�سطيني داخل   1
اخلط االأخ�سر.  انظر اأي�سًا؛ اإياد العبد اهلل.  "الي�سار مدافعًا عن دولته".  جملة االآداب، �سيف 2012.

هناك منابر متخ�س�سة يف ق�سايا املنطقة اعتمدت مدخل �سعف عالقة الي�سار باالنتفا�سات ال�سعبية العربية مقارنة بعالقة االإ�سالم   2
 ال�سيا�سي بهذه االنتفا�سات للتدليل على هام�سية الي�سار العربي وت�سخيف مواقفه.  انظر كنموذج:

Barry Rubin, "The Arab Political Left and the Islamist Drive for Power", Crethi Plethi The Middle East, posted on November 7, 2011
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اطاللة أولّية على اليسار في المشرق العربي

يف احلقول ال�سيا�سية املختلفة، وما هو مماثل يف �سمات  جمتمعاتهم االقت�سادية - االجتماعية 
والثقافية، وم�ستوى اآخر يتعامل مع خ�سو�سية كل حقل من احلقول ال�سيا�سية املعنية، وخ�سو�سية 
مكونات كل منها االجتماعية - االقت�سادية والثقافية، و�سروط الن�ساط الي�ساري فيه.  هناك 
"الوطني" )داخل الدولة  �سراع داخل احلقول الثقافية-الفكرية على م�ستوى احلقل ال�سيا�سي 
مواجهة  االإ�سالمية يف  )التيارات  االإقليم  م�ستوى  وعلى  الواحدة(  الوطنية  اأو احلركة  الواحدة 
التيارات العلمانية والقومية(، كما على امل�ستوى الدويل )احلركات االجتماعية �سد الراأ�سمالية 
املتوح�سة و�سد ال�سيا�سات النيوليبالية،3 واملمار�سات املدمرة للبيئة، ومن اأجل ت�سريع �سيا�سات 

التكافل املجتمعي(.  هذه ال�سراعات مهمة، لكنها حتتاج اإىل بحث اآخر.

الديمقراطية اليسار على ضرورة  إجماع 

لعل ما يجمع بني قوى الي�سار هو املوقف من الراأ�سمالية، كونها املّولد الرئي�س لالم�ساواة واالمتيازات 
واال�ستغالل واحلروب وتدمري البيئة.  فمن ال�سعب اأن يكون املرء ي�ساريًا ويعتقد، يف الوقت ذاته، اأن 
الراأ�سمالية هي اأعلى مراحل التطور الب�سري، بل جند اأن غالبية بني قوى الي�سار تتفق اأن اال�سرتاكية 
هي النظام االأف�سل للب�سرية، باعتبار اأنها توجه املوارد ل�سالح الب�سر ككل ولي�س ل�سالح فئة �سغرية 
واإعالم،  دعاية  وو�سائل  وجيو�س،  و�سرطة،  اآليات )قوانني،  وو�سع  والرثوة  االأرباح  تتوىل مراكمة 

وغريها( حلماية م�سلحة هذه الفئة ال�سغرية جدًا من الب�سرية.

يرتبط املوقف من الراأ�سمالية باهتمام الي�سار -وهو اهتمام متاأخر لدى الي�سار يف العامل العربي 
باعتبارها  للدميقراطية  ينظر  بات  فقد  بالدميقراطية.   الفكري-  ا�ستقالله  �سعف  ب�سبب 
مكونًا اأ�سا�سيًا لال�سرتاكية، و�سمانًا لتجنب م�سري التجربة اال�سرتاكية ال�سوفييتية التي غّيبت 
الدميقراطية كمكون �سروري للنظام اال�سرتاكي.  هذا هو م�سدر الراأي الذي يقول اإن املارك�سية 
يف العامل العربي "�ساهمت يف �سناعة اأزمتها، فهي برّرت ونظّرت لبنية �سيا�سية لن حتتمل وجودها، 
وال وجود غريها على ال�ساحة.  وكل ذلك �سيكون حتت العناوين التي دافعت عنها املارك�سية نف�سها، 

وتغا�ست يف الوقت نف�سه عن اأحد اأهم �سروط هذا الوجود؛ الدميقراطية".4

حول تو�سيح بع�س اآليات الليبالية اجلديدة، كتعبري عن الراأ�سمالية يف اأق�سى درجاتها يف تو�سيع الفجوة بني الفقراء واالأغنياء، ويف   3
 توليد �سيا�سات حكومية ل�سالح االأ�سواق ولي�س ل�سالح النا�س )بل الأ�سر وحما�سرة املواطن العادي(؛ انظر:

Jodi Dean, "The neoliberal trap", OpenDemocracy, 17th July 2013.

اإياد العبد اهلل. "املارك�سية العربية؛ يف تبير الت�سلط"، جملة االآداب، 2010-8/7/6.  4
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يف ال�سرط العربي الراهن بت�ساري�سه املتنوعة يعود االهتمام بالدميقراطية اإىل �سرورة تفكيك 
اأ�س�س  وت�سريعاتها  موؤ�س�ساتها  تتبنى  مدنية،  باأنظمة دميقراطية  وا�ستبدالها  امل�ستبدة  االأنظمة 
ال�سيا�سي  واالنتماء  واملعتقد  والتظاهر  )التعبري  واحلرية  والواجبات(  احلقوق  )يف  امل�ساواة 
والنقابي( للجميع، بعيدًا عن اعتبارات النوع االجتماعي، والدين، والطائفة، واالإثنية اأو القومية.  
ولذا، جند من يعّرف الي�ساري باأنه "من يحاول الربط بني قيمتي احلرية وامل�ساواة، وهو من يعي، 
يف ظروف بالدنا املخ�سو�سة، اأن حتقيق الدميقراطية ال�سيا�سية مهمة تاريخية متكاملة تتطلب 
تفكيك اأنظمة اال�ستبداد وا�ستبدالها باأنظمة وموؤ�س�سات وت�سريعات دميقراطية مدنية.  والي�ساري 
هو من يدرك ... اأن جتاوز �سلبيات الدميقراطية ال�سيا�سية ال يتم بديكتاتورية تقمع احلرية دون 
حتقيق امل�ساواة، واإمنا بتعزيز احلرية بامل�ساواة؛ اأي بفك االرتباط بني الدميقراطية و�سيطرة راأ�س 
املال، وتطويرها نحو الدميقراطية االقت�سادية االجتماعية".5 بتعبري اآخر، على الي�سار اأن يناه�س 
م�ساعي اختزال الدميقراطية اإىل جمرد �سندوق اقرتاع معزواًل عن قيم احلرية وامل�ساواة والعدالة 
االجتماعية وجت�سيداتها املوؤ�س�ساتية والقانونية. ف�سندوق االقرتاع ا�ستخدم، وقابل الأن ي�ستخدم، 
احلريات،  وتقييد  وال�سلطة،  الرثوة  توزيع  يف  الالم�ساواة  ولت�سويغ  املال،  راأ�س  �سيطرة  لت�سريع 

وعرقلة حق اجلميع يف التعليم ومرافق ال�سحة وال�سكن والبيئة الالئقة باالإن�سان.6

باتت الصيغة األكثر رواجًا في  العدالة االجتماعية 
اليسار من االشتراكية خطاب 

من املالحظ اأن انهيار التجربة اال�سرتاكية يف االحتاد ال�سوفييتي وغريه، دفع اإىل االبتعاد عن 
احلديث عن بناء اال�سرتاكية يف اأدبيات قوى الي�سار يف العامل العربي.  هذا ال يعني، بال�سرورة، 
اأن الي�سار "تخلى عن هدف بناء اال�سرتاكية، بل بات ُيطرح باعتباره احلل االأف�سل مل�ساكل االإن�سان 
واملجتمع على املدى االأبعد"، مع روؤية لال�سرتاكية باعتبارها "ت�سعى اإىل حتقيق اأعظم قدر من 
العدالة االجتماعية من دون اأن تربط ذلك بثورة عنيفة تق�سي على النظام الراأ�سمايل، وروؤية ترف�س 
اأن جتعل من املارك�سية الكلمة التي �ستف�سل االإن�سانية يف قول اأي �سيء بعدها ... بل م�سروع ي�سعى 

فواز طرابل�سي.  "الي�سار يف الزمن الثوري"، بدايات، �ستاء/ربيع 2012.  5
من هذه تد�سني د�ستور ي�سرع امل�ساواة ال�سيا�سية والقانونية للمواطنني بغ�س النظر عن اجلن�س والدين والطائفة واملذهب واالإثنية؛ ومنها   6

ف�سل ال�سلطات )الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية(، وت�سريع حرية الراأي واملعتقد والتعبري والتنظيم والتظاهر، وت�سكيل النقابات، 
واالنتماء لالأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات والنوادي.  وتقنني احلقوق لت�سمل احلق يف العمل وال�سكن والتعلم والتقاعد وال�سمان 

االجتماعي والعالج والبيئة ال�سحية واالأمن ... .
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اإىل حترير االإن�سان كذات حرة وعاملة".7  لقد دفع تقدير غياب اإمكانية التحول نحو اال�سرتاكية يف 
املدى املنظور، الي�سار اإىل الرتكيز على ق�سايا اأخرى، منها؛ "ق�سية التحرر الوطني )بناء الدولة 
الوطنية امل�ستقلة بكل ما ي�ستدعيه ذلك من الن�سال �سد االحتالل االأجنبي واال�ستعمار وال�سيطرة 
االمبيالية(، وق�سية الدميقراطية ... وق�سية العدالة االجتماعية ... وق�سية امل�ساواة ... وق�سية 
املراأة.  وتقدمت مهمة بناء الدولة الدميقراطية مهام قوى الي�سار اأمام افتقداها عربيًا"8.  على 
الرغم من ذلك، هناك من يذّكر مبا يجري يف اأمريكا الالتينية للتدليل على �سرورة احلفاظ على 
هدف بناء اال�سرتاكية يف برامج الي�سار يف العام العربي.  فلمعرفة "ماهّية الي�سار اليوم يجب اأن 
ننظر اإىل "الي�سار القائم فعاًل"؛ اأي االأحزاب واحلركات التي تعمل على حتقيق العدالة االجتماعّية 
يف اأرجاء خمتلفٍة من العامل.  واأ�سري ب�سكل خا�ّس اإىل اأمريكا الالتينّية، حيث جند بدايَة تكّتٍل 
جديٍد ي�سعى اإىل العمل على نطاق عاملّي ال حملّيًا فقط ... ويف بوليفيا حقق اإيفو مورالي�س فوزًا 
باهرًا يف االنتخابات الرئا�سّية التي ُعقدْت يف كانون االأول/دي�سمب 2009.  الالفت للنظر اأّن 
"نحو" هي  "احلركة نحو اال�سرتاكّية".  ولعّل كلمة  ا�سم احلركة التي ينتمي اإليها مورالي�س هو 
ٍ عن برامج احلركات الي�سارّية يف عامل اليوم، الأنها ت�سري اإىل التوّجه العملّي ال التوّجه  اأف�سُل معِبّ
االأيديولوجي "اخلال�سّي، "... اعتباُر البامج، ال الغايات النهائّية )"خال�سّيًة" اأو غرَي ذلك(، هو 

حمك ما هو ي�سارّي، ولو كانت تلك البامُج مرحلّية".9

ميكن القول اإن ُمدرك العدالة االجتماعية بات اأكرث حمددات الي�سار �سيوعًا يف العامل العربي.  
فقد بات مفردة �سائعة بني الي�سار.  يعتب نايف حوامتة اأن اأول حمددات الي�سار الدميقراطي 
يتمثل بارتباط الي�سار "بجوهر مفهوم العدالة االجتماعية وتوزيع عائدات الدولة واملجتمع على 
اأكب قدر من النا�س، ف�ساًل عن ارتباطه مبفهوم التقدم، حيث تتمثل روؤيته باالأهداف العامة 
التالية املرتابطة يف قوتها ع�سويًا وبنيويًا لتحقيق ال�سيادة الوطنية والقومية والتحرر من التبعية 
"االثنية  للم�سكالت  دميقراطية  حلول  اإىل  داعيًا  اأبعادها"،  بكل  امل�ستدامة  االإن�سانية  والتنمية 
الطائفية واملذهبية" املزمنة يف اغلبيه االأقطار العربية وامل�ساواة يف املواطنة  للجميع دون متييز، 

و"فتح نوافذ احلريات الفكرية والثقافية وال�سيا�سية احلزبية والنقابية دون قيود �سلطوية".10

مي�سيل كيلو. "الي�سار العربي: االأزمة واملقرتحات"، جملة االآداب، عدد 2010-8/7/6.  7
انظر/ي: جميل هالل. الي�سار الفل�سطيني اإىل اأين؟،  رام اهلل: موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ، 2009 )املقدمة(.؛ انظر/ي اأي�سًا: "التداوالت   8
بني الي�سار العربي حول مهام الي�سار" يف؛ عبد الغفار �سكر )حمرر(، الي�سار العربي وق�سايا امل�ستقبل، القاهرة: مكتبة مدبويل، 1998.

جورج جقمان.  "هل توجد حاجة اإىل الي�سار يف املجتمع العربي"، جملة االآداب، عدد 2010-5-4.  9
نايف حوامتة.  الي�سار العربي، روؤيا النهو�س الكبري"نقد وتوقعات"، دم�سق: االأهايل للطباعة والن�سر والتوزيع؛ بريوت: بي�سان للن�سر   10

والتوزيع، اأيلول/�سبتمر 2009.  انظر مراجعة اأ�سعد خليل للكتاب يف جريدة االأخبار اللبنانية العدد 1315، بتاريخ 15 كانون الثاين/يناير 
2011 حتت عنوان "اأزمة الي�سار العربي؛ نايف حوامتة .. منوذجًا".
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اأحد مثقفي الي�سار املعروفني اعتب اأن الي�سار "هو القادر افرتا�سيًا -على االأقل- على اجلمع 
لهذا  االأول  ال�سرط  ولكن  االجتماعية.   والعدالة  الدميقراطية  وم�ساألتي  الوطنية  امل�ساألة  بني 
املوقع والدور، هو تقّيده مبقيا�س ب�سيط هو اأن ينحاز اإىل ال�سعب.  وهذا يعني التحرر من النزعة 
النخبوية الطليعية الرتبوية جتاه ال�سعب، وهو تراث م�سرتك بني االأحزاب ال�سيوعية والقومية 
يقوم على "�سلطان الكلمة".  والكلمة عندما ت�سري ُمقد�سة، وبها يقا�س االإميان والكفر، تتولد 
تكفريية علمانية اأورثتنا اإياها االأنظمة اال�ستبدادية ال�سمولية.  وهذه النزعة التكفريية ت�سّوغ 
فال�سعب  وال�سعب،  الطليعة  بني  تربوية  عالقة  توؤ�س�س  الأنها  والدكتاتورية،  اال�ستبداد  بدورها 

جاهل مب�ساحله، وبالتايل فمهمة "االأنبياء ال�سغار" اأن يتولوا اإر�ساده وقيادته".11

ب�سبب ف�سفا�سية تعبري العدالة االجتماعية، ونظرًا حلركة اجلدل الدائرة  بني اأطراف الي�سار 
يف العامل العربي وحمدداته الفكرية والبناجمية وال�سيا�سية والتنظيمية، هناك حاجة للتمييز 
بني الليبالية )مبفهومها ال�سيا�سي واالجتماعي( وبني العدالة االجتماعية مبفهومها الي�ساري.  
يختزل  بات هذا  )واإن  املدين  وباملجتمع  املواطنة  وبحقوق  االإن�سان  بحقوق  تنادي  فالليبالية 
باملنظمات غري احلكومية(، مع تاأكيدها على اأولوية الفرد على اجلماعة، وعلى ت�سجيع التناف�س 
بني االأفراد، وعلى اأهمية حرية ال�سوق.  الي�سار يبز اأهمية العدالة االجتماعية.  فالليبالية 
ال تهتم كثريًا اأو قلياًل بالعدالة االجتماعية وال تركز على امل�ساواة بقدر ما تركز على احلرية، 
وحرية الفرد اأ�سا�سًا.  لكن ال�سنوات االأخرية �سهدت تداواًل متزايدًا لتعبري العدالة االجتماعية 
يف خطاب النخب احلاكمة، مبا فيها يف االأنظمة امللكية، لذا بات من ال�سروري على الي�سار 

تو�سيح كيف يفهم العدالة االجتماعية ومتطلبات جت�سيدها.

العربية  النخب  قبل  وتنكيل من  وتنظيماته من قمع  اأفراده  له  تعر�س  ما  الي�سار، بحكم  بع�س 
احلاكمة، اأمعن يف اإعالء �ساأن مكون احلرية الذي هو اأحد اأبرز مكوننّي للدميقراطية، وتبهيت 
ال  التي  والليبالية  الدميقراطية  بني  الفرق  طم�س  ما  امل�ساواة،12  مكون  اأي  الثاين،  املرتكز 
وا�ستخدام  بالليبالية،  الدميقراطية  اختزال  دون  يحول  الذي  االأمر  بامل�ساواة،  احلرية  تقيد 
الدميقراطية، بالتايل، كم�سوغ لكل اأ�سكال الالم�ساواة واالمتيازات وللتوزيع غري العادل واملتكافئ 
واملت�سع دومًا للرثوة وال�سلطة واالمتيازات واحلقوق، اإ�سافة اإىل االحتفاء باقت�ساد ال�سوق احلر 

جدلية، "حوار مو�سع مع فواز طرابل�سي حول الثورة ال�سورية"، تاريخ: 2013/5/4.  11
هذا الرتكيز االأحادي اجلانب على الدميقراطية دفع البع�س اإىل روؤية )اأو تخيل( تقاطعات، بل وتواطوؤ، بني �سيا�سات العوملة الراأ�سمالية   12

النيوليبالية و"الي�سار الدميقراطي" )انظر/ي على �سبيل املثال: علي ن�سار.  "الي�سار الدميقراطي وبيارق الثورات امللونة"،  احلوار 
املتمدن، العدد 1396، 2005/12/11.
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كمحدد رئي�سي واأ�سا�سي للنظام االجتماعي، ولفر�س حياة االأفراد، كما تب�سر الليبالية اجلديدة.  
لذا، يتعني على الي�سار اإعالء مبداأ امل�ساواة بالتوازي مع مبداأ احلرية.  واملق�سود هنا لي�س جمرد 
م�ساواة اجلميع اأمام القانون، بل باالأ�سا�س م�ساواة اجلميع يف فر�س احلياة من املهد اإىل اللحد.  
وهذا يطرح تفكيك بنى الالم�ساوة يف املجتمع من خالل تو�سيع جمال احلقوق )بكل ما يرتتب 
على ذلك من واجبات( لت�سمل، اإ�سافة اإىل احلقوق ال�سيا�سية واملدنية املتعارف عليها، احلقوق 
االجتماعية واحلقوق االقت�سادية واحلقوق الثقافية،13 واعتماد مبداأ التمييز االإيجابي للتعوي�س 

على الظلم واحلرمان الذي تعر�ست له فئات اجتماعية.

اهتمام الي�سار، باأطيافه املارك�سية وغري املارك�سية، بالعدالة االجتماعية، كما يت�سح من قراءة 
االأوراق املرفقة، ومن برامج اأحزاب الي�سار يف العامل العربي، ي�سري اإىل اهتمامه بتمييز نف�سه عن 
االأحزاب والقوى الليبالية، عب توجيه االأنظار اإىل مو�سوع توزيع الرثوة، واإىل اإي�سال اخلدمات 
ملحتاجيها باعتبارها ا�ستحقاقًا من ا�ستحقاقات املواطنة.  لكن ال بد اأن ي�سعى الي�سار اإىل طرح 
واملتباينة  املختلفة  املجتمعات  يف  تطبيقه  وكيفية  االجتماعية،  للعدالة  ملفهومه  وا�سح  م�سمون 
املوارد واالقت�سادات.  البع�س من النخب احلاكمة العربية يقول اإن الدولة ملتزمة بتطبيق العدالة 
االجتماعية كونها تتوىل توفري خدمات للمواطنني، عب توزيع جزء من ريعها على املواطنني.  لكن 
هذا لي�س هو املق�سود بتطبيق العدالة االجتماعية، الأن ما تقوم به هذه الدول )كما يف بع�س دول 
اخلليج( ال يغرّي من بنى الالم�ساوة )بل يثبتها(، الأنه ال يغري من توزيع الرثوة واملوارد يف املجتمع، 
وال يحد من اال�ستئثار اأو احتكار ال�سلطة على امل�ستويات املختلفة.  ماأ�س�سة العدالة االجتماعية 
ت�ستدعي تغيري البنية االجتماعية - االقت�سادية، مبا يغري من موازين القوى الطبقية، بحيث ال 

تعود البنية القائمة تنتج الالم�ساوة وتعيد اإنتاجها با�ستمرار.

ت�سمل احلقوق االجتماعية واالقت�سادية والثقافية )كما تورد معظم بنودها منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية( ما يلي: احلق يف   13
العمل، وفق �سروط توظيف عادلة ونزيهة، واحلماية من العمل الق�سري اأو االإجباري، واحلق يف ت�سكيل نقابات واالن�سمام اإليها؛ واحلق يف 

�سامن اجتماعي ملن ال ي�ستطيع العمل )ب�سبب املر�س اأو االإعاقة( اأو ال يتوفر له عمل، واحلق يف التقاعد والرعاية االجتماعية؛ احلق يف 
التعليم، مبا يف ذلك �سمان اأن يكون التعليم يف املرحلة االأ�سا�سية اإلزاميًا وباملجان يف كل مراحل التعليم، واأن يكون التعليم متاحًا ومقبواًل 

ب�سكل مالئم بالن�سبة لكل فرد؛ احلقوق الثقافية لالأقليات وال�سكان االأ�سليني؛ واحلق يف امل�ساركة يف الن�ساطات والفعاليات الثقافية 
والرتاثية املختلفة، والتمتع بالرتاث الثقايف االإن�ساين، واحلق يف االإنتاج الثقايف وفق معايري احلقل الثقايف املحدد؛ احلق يف �سمان �سحي 
كامل، واحل�سول على اأعلى م�ستوى ميكن بلوغه لل�سحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلك احلق يف التمتع بظروف معي�سة �سحية، واحلق يف 
احل�سول على خدمات �سحية مالئمة ومقبولة وذات م�ستوى؛ احلق يف احل�سول على ماأوى مالئم، مبا يف ذلك احلق يف �سمان امللكية، 
واحلماية من االإجالء الق�سري، واحلق يف احل�سول على ماأوى �سالح لل�سكن بتكلفة مي�سرة ويف موقع منا�سب، واأن يكون مالئمًا ثقافيًا؛ 

احلق يف احل�سول على الغذاء، مبا يف ذلك احلق يف التحرر من اجلوع، واحلق يف احل�سول يف كل االأوقات على غذاء مالئم اأو على �سبل 
احل�سول عليه؛ احلق يف احل�سول على املياه، ويعني احلق يف احل�سول على ما يكفي من املياه واملرافق ال�سحية، على اأن تكون متاحة 

ومي�سرة )ماديًا واقت�ساديًا( واآمنة.
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الدميقراطية  بق�سية  ربطها  الي�سار  قبل  من  االجتماعية14  العدالة  تبني  يعني  كخال�سة، 
االجتماعية  للق�سايا  اهتمامًا خا�سًا  الي�سار  اأي منح  االقت�سادية؛  والدميقراطية  االجتماعية 
)العمال، واملراأة، والقوانني ال�سخ�سية، والبطالة، والفقر، والف�ساد، والزبائنية، ... وغريها(، 
اإليه العديد من اأدبيات الي�سار، حذر  اإليه االأوراق يف هذا الكتاب، وما تطرق  وهو ما اأ�سارت 
بن�ساط  مقارنة  لل�سيا�سة،  ال�سيقة  والنظرة  و"ال�سالوناتّية"  احللقي  العمل  نزعة  من  بع�سها 
التنظيمات االإ�سالمية التي اأولت الق�سايا االجتماعية اهتمامًا خا�سًا واإن من مدخل خريي.15  

وهناك من يعتب اأن "النواة الداللية االأ�سا�سية ملفهوم الي�سار حتيل اإىل امل�ساألة االجتماعية".16

والقيمية الفكرية  اليسار  في موجِّهات 

العلمانية
قد يكون �سحيحًا اأن ف�سل التجربة اال�سرتاكية ال�سوفييتية )وال�سينية( قد �ساهم يف توليد نظرة 
جديدة يف التعاطي مع املارك�سية، لي�س كعقيدة اأو اأيديولوجيا �سمولية تف�سر حركة التاريخ منذ بدء 
اخلليقة وحتى االآن الذي ت�سريه قوانني مو�سوعية �ستقود حتمًا اإىل انت�سار اال�سرتاكية وال�سيوعية.  
النظرة اجلديدة تقرتب من فهم املارك�سية كاأداة حتليل للواقع امللمو�س، الذي يرتبط تغريه بالفعل 
االإن�ساين اجلماعي املنظم واحلي، باعتباره العامل احلا�سم يف عملية التغيري االجتماعي.  كما دفع 
باجتاه اإعادة التفكري بدور احلزب كاأداة تغيري يقا�س مدى اأدائه وظيفته املجتمعية بقدرته على 
اإحداث تغيري باجتاه جمتمع اأكرث حتررًا وم�ساواًة وعدالًة اجتماعية، ومبدى دميقراطية عالقاته 

الداخلية ومع ال�سعب، اإ�سافة اإىل حكمته يف اإدارة عالقاته مع القوى ال�سيا�سية االأخرى.

هات القيمّية للي�سار؟ اإ�سافة اإىل احلّرية التي اأتيت على ذكرها، وت�سمل احلّريات  ما هي املوجِّ
والرت�ّسح،  والتنظيم،  والتعبري،  االإعالم،  )كحّرية  بالدميقراطية  ال�سلة  الوثيقة  العاّمة 

هناك من يرى اأن على احلزب ال�سيوعي العراقي اإن اأراد التحول اإىل "حزب جماهريي بالفعل ال بالقول والتمنيات، حزب ي�ستجيب   14
ملتطلبات الع�سر، ال بالت�سبث باأجماد املا�سي، حزب يك�سب ثقة اجلماهري وينال اأ�سواتهم يف االنتخابات ليفوز بعدد حمرتم من املقاعد 

البملانية وجمال�س املحافظات ... التخلي عن الكثري من �سعاراته واأهدافه الطوباوية التي ال ن�سيب لها يف التنفيذ على اأر�س الواقع.  
وبتعبري اأو�سح، على احلزب اأن ي�ستبدل اال�سرتاكية بالعدالة االجتماعية، ويت�سالح مع العوملة، ومع الغرب والدميقراطية الغربية وقيمها 

احل�سارية النبيلة.  وهذا التحول لن يتحقق عن طريق التغيري التدريجي باالأق�ساط، والقطرات، الأن العامل يتغري ب�سرعة فائقة، فاملطلوب 
من احلزب والدة جديدة، ليتحول اإىل حزب دميقراطي اجتماعي ... " )انظر/ي؛ عبد اخلالق ح�سني.  "م�سكلة الي�سار العراقي"، احلوار 

املتمدن، العدد 3437، بتاريخ 2011/7/25(.
نادر فرجاين.  "مفارقة غياب الي�سار؛ حالة م�سر"، جملة االآداب، عدد 2010-8/7/6.  15

يا�سني احلاج �سالح.  "يف الواقع ال يف الن�س: اأي ي�سار، واأين، واأية �سيا�سات ي�سارية"، جملة االآداب اللبنانية، العدد 8/7/6 2010.  16
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واالنتخاب، ...(، واحلّريات الفردّية )وت�سمل حّرية املعتقد(، التي ت�ستدعيها الدميقراطية؛ 
بني  التاّمة  امل�ساواة  االجتماعية؛  الدميقراطية  تاأ�سيل  ت�ستدعي  التي  امل�ساواة  اإىل  واإ�سافة 
الفئات  والدفاع عن  البيئّي،  الن�سال  واالإثنّية، وت�ستدعي  الثقافّية  االأقّلّيات  اجلن�سني، وحقوق 
مع  ت�ستهدف  التي  االقت�سادية  والدميقراطية   ... ومعّوقني  العمل  عن  ُمعّطلني  من  املهّم�سة 
الي�سار  العديد من قوى  اإنتاج بنى الالم�ساواة.  هناك  اآليات  اإنهاء  الدميقراطية االجتماعية 
الذي ي�سر، عن حق، على اعتبار العلمانّية )البع�س ي�ستخدم تعبري "املدنية" بعد اأن اأُ�سفيت 
على تعبري العلمانية، الأهداف اأيديولوجية و�سيا�سية، اأبعاد ومعاٍن �سلبية( كمكون �سروري من 

حمددات مواقف الي�سار وروؤاه.17

اإظهار اأن الي�سار لي�س معاديًا للدين ال يبر على االإطالق اأخذ بع�س قيادات وكوادر اأوىل يف 
الي�سار مبظاهر التدين ال�سكلي من قبيل التملق للتدين ال�سعبي والتدين ال�سيا�سي املمول جيدًا 

من عائدات النفط اخلليجي.

ت�سديد بع�س قوى الي�سار على العلمانية جاء يف �سياق مواجهة تيار االإ�سالم ال�سيا�سي وال�سلفي، 
الذي برز كقوة �سيا�سية وازنة عب االنتخابات العامة )باالأ�سا�س نتيجة ل�سعف القوى ال�سيا�سية 
االأخرى، مبا فيها الي�سار(،18 التي تلت االنتفا�سات ال�سعبية، واأخذ ي�ستخدم موقعه يف ال�سلطة 
واملدنية  العلمانية  الت�سريعات  اإزالة  فيها  )مبا  واملجتمع  الدولة  على  اخلا�سة  اأجندته  لفر�س 
املنطقة،  االأمريكية يف  ال�سيا�سية  التقرب من  اإىل  اإ�سافة  ال�سابقة(،  االأنظمة  بقيت من  التي 
وتاأكيد مت�سكه بال�سيا�سة النيوليبالية ال�سابقة، ومبهادنة اإ�سرائيل.  لقد ولدت �سيا�سة التيار 
االإ�سالمي )االإخواين وال�سلفي( ا�ستقطابًا حادًا يف املجتمع، كان اأبرزها ما اأعقب مظاهرات 30 
حزيران/يونيو 2013 يف م�سر، من دخول اجلي�س على ال�سيا�سة وتواتر التدخالت اخلارجية 

"ما املق�سود بالي�سار؟ املق�سود جميُع الذين َيحملون برنامَج تغيرٍي اجتماعّي يف اجتاه قَيٍم ُت�سّنف باأنها قَيٌم ي�سارّية، ومنها العلمانّية   17
طبعًا، لكْن لي�س ح�سرًا وانفرادًا، بل منها اأي�سًا وبال�سرورة قَيُم العدالة االجتماعّية وامل�ساواة والتحّرر من كاّفة اأ�سكال اال�سطهاد: 

الوطنّي والعرقّي واجلن�سّي والطبقّي، ... الخ.  وبني االأطراف املوجودة اليوم، اأكانت بقايا اأْم اأجّنة، ت�سّوراٌت خمتلفٌة لقَيم الي�سار.  اأما 
ها معاداُة الراأ�سمالّية ومعاداُة االإمبيالّية" )انظر جملة االآداب، 4-2010/5 "الي�سار العربّي: حوار مع جلبري  القوا�سم امل�سرتكة، فاأهُمّ

االأ�سقر"(.
من املثقفني الي�ساريني من يرى اأن نتائج االنتخابات التي اأعقبت االنتفا�سات ال�سعبية يف عدد من الدول العربية، ال ت�سكل "نهاية الثورات،   18
بل رمبا هي البداية.  لي�ست االنتخابات نهاية م�سار، ولي�ست بداية "م�سار دميقراطي" على الرغم من اأنها ُت�سّور كذلك.  فلي�ست الثورات 

يف جوهرها نتيجة احلاجة اإىل الدميقراطية فح�سب، بل هي اأي�سًا نتيجة احلاجة اإىل العمل والعي�س الكرمي واملقدرة على التعليم، 
والطبابة.  والذي يعنيه كّل ذلك اأّنها تطاول كلية النمط االقت�سادي الذي تقوم عليه هذه النظم، ومن ثم يطاول الطبقة الراأ�سمالية 

املافياوية امل�سيطرة.  وبالتايل، نقل االقت�ساد من كونه اقت�سادًا ريعيًا )خدميًا ماليًا عقاريًا جتاريًا بنكيًا( اإىل اقت�ساد منتج )�سناعي، 
زراعي باالأ�سا�س(.  وهذه االنتقالة �سرورية من اأجل تاأ�سي�س دولة مدنية دميقراطية، اإذ لي�س من املمكن تاأ�سي�س دميقراطية حقيقية على 

اقت�ساد ريعي مافياوي )�سالمة كيلة.  "املارك�سية وطريق انت�سار االنتفا�سات يف البلدان العربية"، �سحيفة االأخبار اللبنانية، 22 اآب 
.)2012
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�سيا�سة  مواجهة  يف  العلمانية  طرح  لكن  امل�سري.   الداخلي  ال�ساأن  يف  والدولية(  )االإقليمية 
اأ�سلمة الدولة واملجتمع، ي�ستدعي من الي�سار �سرح وتو�سيح اأن العلمانية ال تعني معاداة التدين، 
بل منع تدخل الدولة يف دين االأفراد، ومنع القيادات الدينية فر�س تف�سريها للن�سو�س الدينية 
كّل  للدولة جتاه  االإيجابي"  "احلياد  ي�سّرع  د�ستوريًا  ن�سًا  يتطلب  والدولة.  وهذا  املجتمع  على 
الديانات واملعتقدات املذهبية، وير�سم احلدود الفا�سلة بني احلقل الديني واحلقل ال�سيا�سي.  

بهذا املعنى ت�سكل العلمانية �سرطًا للدميقراطية.

اال�ستقاللية
ميكن القول اإن مراجعة جتربة الي�سار ت�ستدعي اأواًل التطرق اإىل عالقته التابعة مع املرجعية 
وهذه  العربية،  االأنظمة  مع  الي�سار  قوى  لعالقة  وثانيًا  انتهت(،  )وهذه  ال�سوفييتية  ال�سيوعية 
ق�سية ما زالت قائمة.  وهذا وّلد �سرورة �سعي الي�سار من اأجل توكيد ا�ستقالله عن االأنظمة 
العربية، بل اعتبار "اأّن اأحَد اأهّم �سروط اإعادة بناء الي�سار يف منطقتنا هو ا�ستقالُله الكامُل 
م�سداقّية  فال  القمعّية.   وممار�ساتها  لطبيعتها  اإدانُته  بل  ال  القائمة،  العربّية  االأنظمة  عن 
َيْعقد  ثّم  بديهّياتها-  من  -والدميقراطّيُة  الي�سار  قَيم  تبّني  ويّدعي  الي�ساَر  يّدعي  طرٍف  الأّي 
عالقًة مع نظاٍم غري دميقراطّي.  ولو اأردنا اأن منِيّز حالة الي�سار الفل�سطينّي يف هذا املجال، 
لكونه �ساحَب مكاتب وت�سليٍح ... وهلم جّرا، ف�سيحيلنا التمييُز على تقدير الفارق: بني حالة 
العالنّية البريوقراطّية التي حتِتّم العالقة بنظام بلد االإقامة، وحالِة ال�سّرّية الثورّية التي �سبق 
ه اأقوى، وجاذبّيُته  اأْن عرفها هذا الي�ساُر يف البلدان التي يعمل عالنيًة فيها اليوم؛ فقد كان منُوّ
اأعظَم بكثري، يف مرحلته ال�سّرية، مّما هما عليه االآن، واالأحزاب الي�سارّية التي تن�سج عالقة 
اليوم مع النظم القمعّية تفعل ذلك على ح�ساب �سدقّية مواقفها وعلى ح�ساب هوّيتها.  هي يف 
النهاية تبيع روحها.  ومن اأجل ماذا؟ ال �سيء تقريبًا، �سوى حفنٍة من الدوالرات وترخي�سٍ بفتح 
مكاتب حتت رقابٍة خمابراتّية �سديدة".19 كما جند الدعوة توجه اإىل مثقفي الي�سار العربي اإىل 
به  يقوم  ملا  ثقافية  ون�ساطات  الأمور  وو�سائل  بالنظام اخلليجي كدور وحكومات  ارتباطها  فك 
النظام اخلليجي من دور اإمبيايل جديد.20  ولي�س من ال�سعب اإدراك اأن ما يقوم به احلكام 
يف دول اخلليج من دعاية اإعالمية، ومن متويل لقوى �سيا�سية يف الدول العربية التي �سهدت 
انتفا�سات �سعبية دميقراطية يف املنطقة، هو ال�سعي من اأجل احليلولة دون قيام دميقراطيات 

جلبري االأ�سقر.  االآداب 2010، مرجع �سابق.  19
Nahed Hattar "Arab Left: The Challenge of Becoming Relevant", Alakhbar English, 24/4/2012.  20
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حقيقة فيها، فما يحركهم هو تعميم منوذجهم يف احلكم القائم على الريع الراأ�سمايل التابع 
لالإ�سالمي بجناحيه االإخواين وال�سلفي.

التحالف معها، واالتفاق معها  التي ميكن  ال�سيا�سية  للقوى  الي�سار يف روؤيتها  تتباين قوى  كما 
على قوا�سم م�سرتكة، وحتديدًا يف املجتمعات التي متر يف حالة من االنق�سامات والتجاذبات 
وال�سراعات العنيفة، كما هو حال معظم احلقول ال�سيا�سية التي تناولها هذا الكتاب )احلقل 
)ومعظم  احلقول  فهذه  والعراقي(.   وال�سوري  واللبناين  واالأردين  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي 
احلقول ال�سيا�سية يف دول املنطقة، اإن مل يكن جميعها( ت�سهد ا�ستقطابات حادة، تاأخذ معظم 
االأحيان اأبعادًا طائفية اأو مذهبية اأو اإثنية.  هذا اإ�سافة اإىل ما ت�سهده املجتمعات العربية من 
توترات ناجتة عن التباين يف توزيع املوارد واالمتيازات والتباين بني ت�سكيالت ما دون دوالنية 
)طائفية، مذهبية، قومية، اإثنية( مبا يف�سي اإىل احلرمان للبع�س واالإح�سا�س باال�ستثناء على 

اأ�سا�س طائفي اأو اإثني اأو مذهبي اأو ع�سائري اأو مناطقي ... .

روؤية مل�سروع وحدوي
يف  ملحوظ  ب�سكل  املو�سوع  يبز  مل  )واإن  العربي  العامل  يف  الي�سار  قوى  بني  التداول  يجري 
اأوراق هذا الكتاب( مل�سروع عربي وحدوي، باال�ستناد اإىل املُ�سرتك اللغوي والثقايّف والتاريخي 
للعامل العربي، ومبا ميلكه من قدرات ب�سرية وموارد طبيعية متنوعة، ومن تباين يف توزيع هذه 
القدرات واملوارد، وباال�ستناد اإىل مقت�سيات ع�سر العوملة والتكتالت االإقليمية.  ي�ستند امل�سروع 

اإىل روؤية ي�سارية تقوم على العنا�سر التالية:

تكن طوعية، وجاءت  كونها مل  ف�سلت؛  العربية  الوحدوية  امل�ساريع  الأن جميع  الطوعية،  اأواًل: 
بقرارات فوقية ومن اأنظمة غري دميقراطية.

ثانياً: التدّرجية يف التنفيذ، بحيث ميكن اأن تبداأ ب�سوق م�سرتكة، وتتدرج نحو توليد موؤ�س�سات 
�سيا�سية وت�سريعية ومالية جامعة لتكري�س امل�ساواة يف حقوق املواطنة وواجباتها.

بحيث  والقومي،  واملذهبي  والطائفي  والديني  االإثني  التكوين  االعتبار  بعني  تاأخذ  اأن  ثالثاً: 
ت�سمن حقوق هذه اجلماعات يف تقرير امل�سري، واأن تعمل على ت�سحيح ما تعر�ست له، وما 
الدولة الدميقراطية  ت�سييد  ال�سمان يتم عب  واإجحاف ومتييز، و�سرط هذا  زالت، من ظلم 
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عن  النظر  بغ�س  لهم،  ال�سرورية  والرعاية  ملواطنيها،  واالأمن  احلرية  توفر  التي  املدنية 
انتماءاتهم املوروثة )الع�سائرية والدينية والطائفية واملذهبية واالإثنية واملناطقية والقومية(.21

بتعبري اآخر، على امل�سروع الوحدوّي اأن يحمل م�سمونًا دميقراطيًا عميقًا، واأن ُينجز عب م�سار 
دميقراطّي تدريجّي، "يحفظ لكّل �سعٍب عربّي �سيادَة قراره، ولكّل بلٍد خ�سو�سّياِته الثقافّية".  
النه�سة  لتحقيق  و�سيلة  واإمّنا  لذاتها،  غاية  لي�ست  العربّية  "الوحدة  فاإن  الي�سار،  ت�سور  ويف 

العربّية ذات امل�سمون التقّدمّي اال�سرتاكّي".22

مناه�سة  على  العربي  العامل  قدرة  تطوير  عربي،  وحدوي  مل�سروع  الي�سار  طرح  حيثيات  ومن 
�سوؤون  يف  االإمبيايل  التدخل  �سيا�سات  ووقف  النيوليبالية،  الراأ�سمالّية  العوملة  �سيا�سات 
والطائفية  والفا�سية  والعن�سرية  الرجعية  القوى  قدرته على حما�سرة   وتنمية  املنطقة،  دول 
حترر  ق�سية  هي  مبا  الفل�سطيني،  ال�سعب  ق�سية  دعم  على  وقدرته  املنطقة،  يف  والتكفريية 
وطني وتقرير م�سري، وبالتايل جمابهة �سيا�سة اإ�سرائيل، مبا هي دولة ا�ستعمارية ا�ستيطانية 
اأرا�ٍس من اجلوار العربي، وهي ال تتوانى يف  اإىل  اإ�سافة  التاريخية،  عن�سرية حتتل فل�سطني 
�سن احلروب العدوانية �سدها.  لكن ال جند اتفاقًا بني قوى الي�سار على ماهية احلل للم�ساألة 
القد�س  وعا�سمتها  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  اإقامة  يوؤيد  الي�سار  اأحزاب  فبع�س  الفل�سطينية؛ 
حل  اإيجاد  عبارة  اإرفاق  مع   ،1967 العام  احتلت  التي  الفل�سطينية  االأرا�سي  على  ال�سرقية 
عادل لق�سية الالجئني الفل�سطينيني، يف حني يرى البع�س االآخر من الي�سار اأن احلل التقدمي 
ي�سرتط قيام دولة دميقراطية علمانية واحدة على اأر�س فل�سطني التاريخية، وتخلي اإ�سرائيل 
دولة  اأو  اإق�سائية،  ا�ستيطانية  كولونيالية  اأيديولوجية  هي  مبا  ال�سهيونية،  االأيديولوجية  عن 
اإ�سرائيل  الذي متار�سه  االأبارتهايد  تنهي نظام  التاريخية  فل�سطني  اأر�س  القومية على  ثنائية 

�سد الفل�سطينيني.

بني الرتكيز على الهوية الفكرية والهوية االجتماعية
ي�سدد  واجتاه  البناجمية،   - االجتماعية  الهوية  اأولوية  على  يرّكز  اجتاه  بني  الي�سار  ينق�سم 
املمار�سة  يف  تغييبه  يف  يكمن  الي�سار  تق�سري  اأن  االأول  االجتاه  ويعتب  الفكرية.   الهوية  على 

حول املدلوالت ال�سيا�سية لظاهرة الع�سائرية والطائفية يف العامل العربي، انظر/ي؛ خالد احلروب.  "الع�سائرية والطائفية .. واالأمية   21
االنتخابية"، احلوار املتمدن، العدد 3985، تاريخ: 2013/1/27.

غ�سان بن خليفة.  "كي يكون الي�سار �سبيلنا اإىل النه�سة"، جملة االآداب، عدد 4-2010/5، وحول اأ�س�س الوحدة العربية من وجهة نظر   22
ي�سارية انظر/ي فزار طرابل�سي، مرجع �سابق.
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الفعلية )ولي�س يف الن�سو�س يف النظام الداخلي والبنامج ال�سيا�سي واالجتماعي( الق�سايا 
الفكري  الرتاجع  "يف  تتمثل  االأزمة  اأن  الثاين  االجتاه  يعتب  حني  يف  املختلفة.   االجتماعية 
وال�سعف النظري لدى اأحزاب وف�سائل الي�سار، اإىل جانب حالة االغرتاب عن الواقع، ومن ثم 
ف�سل هذه االأحزاب يف وعي الواقع ... ويف ه�سا�سة و�سعف الوعي يف معظم الهيئات القيادية، 
التي عا�ست نوعًا من غياب الوعي املارك�سي اأو الالمباالة ... اإىل جانب االغرتاب اأو العزلة عن 
البريوقراطي  والتنظيمي  الفكري  اجلمود  حالة  ف�ساًل عن  وجماهريها،  التنظيمية  قواعدها 
وتراكم امل�سالح الطبقية االنتهازية بتاأثري العالقة مع هذه ال�سلطة اأو هذا النظام اأو ذاك".  
وي�سري كدليل على هذه االأزمة ال�سعف ال�سديد لتاأثري الي�سار "اأو غيابه يف اأو�ساط اجلماهري، 

بدليل ا�ستعال االنتفا�سات العربية دومنا اأي دور ملمو�س الأحزاب وقوى الي�سار فيها".23

مل تعد معظم اأدبيات قوى الي�سار يف العامل العربي )مبا فيها الدول التي تتناولها اأوراق هذا 
الكتاب( تعتمد املارك�سية-اللينينية كمرجعية وحيدة اأو حتى اأ�سا�سية يف حتديد هوية احلزب 
الي�ساري، ويف حتديد االأدوات الفكرية لفهم الواقع وحتليله، وال كمحدد لبنية التنظيم الداخلية 
اأو بعالقة احلزب مع اجلمهور )باعتباره احلزب القائد والطليعي للطبقة العاملة(.  ال تزال 
جمموعات هنا وهناك تعلن التزامها باملارك�سية اللينينية وتتبنى مقوالت قادة �سيوعيني من 
الرئي�س  ال�سبب  لعل  اأفراد.24   من  اأو  �سغرية  حلقية  جمموعات  معظمها  لكن  املا�سي،  القرن 
يعود  )وخارجه(،  العربي  العامل  يف  للي�سار  والتنظيمية  الفكرية  املرجعيات  يف  التحول  وراء 
اإىل ف�سل التجربة اال�سرتاكية ال�سوفييتية )واعتماد اقت�ساد ال�سوق الراأ�سمايل من قبل قيادة 
احلزب ال�سيوعي ال�سيني(.  معظم املراجعات التي جرت داخل االأحزاب ال�سيوعية والي�سارية 
بناء على  التي اعتمدت  الو�سوح، ق�سور املقوالت  ا�ستخل�ست، بدرجات متفاوتة من  االأخرى 
اإدراك، بهذا  املرجعية ال�سوفييتية يف حتليل الواقع املعا�س وفهمه من قبل الي�سار.  كما توّلد 
القدر اأو ذاك، للتحوالت التي دخلت على هذا الواقع الفعلي )ولي�س املتخيل الوارد يف الكتابات 
الكال�سيكية( يف البنية االقت�سادية -االجتماعية والثقافية، اإ�سافة اإىل ال�سيا�سية، يف العامل 
املعا�سر، والتي �سملت تغيري بنية الطبقة العاملة وحجمها، والتو�سع يف حجم الطبقة الو�سطى 
ودورها )وتقل�س حجم البجوازية ال�سغرية ودورها( و�سعود دور البجوازية املالية والتجارية 
وتاأثريها، وال�سركات املتعددة اجلن�سيات والعوملة الراأ�سمالية النيوليبالية التي �سملت معظم 
ال�سريع  والتطور  العامل،  بلدان  واالنتفا�سات �سدها يف معظم  تقريبًا،  االأر�سية  الكرة  اأرجاء 

غازي ال�سوراين.  "االخت�سار يف اأزمة املارك�سية واأحزاب الي�سار"، بيت �ساحور: مركز املعلومات البديلة، 15 اآذار/مار�س 2012.  23
انظر/ي: املنتدى اال�سرتاكي.  "بني الهوية الفكرية واملهام البناجمية"، جملة االآداب، عدد 2010/5-4.  24
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جدًا يف و�سائل االت�سال واملوا�سالت؛ وتراجع دور النقابات يف الدول الراأ�سمالية املتطورة.  ويف 
العامل العربي، ترتب على لبلة االقت�ساد وتقلي�س دور الدولة الرعوي )من الرعاية( معدالت 
عالية من البطالة )وب�سكل وا�سع بني فئات ال�سباب(، والفقر يف الدول العربية غري النفطية 

)ويف بع�س الدول النفطية(، وتوطد ال�سمة الريعية للدول النفطية ولدول عربية اأخرى.

يف  د  يحَدّ كان  كما  بالي�سار  تعرتف  ال  للعامل  اجلديدة  ال�سيا�سّية  "اخلارطة  اأن  حقيقة  اأمام 
"الواقع اجلديد ي�ستوجب ... والدَة ي�ساٍر جديٍد يبني هوّيَته  اأّن  ال�سابق"، ي�ستخل�س ي�ساريون 
بالفعل  يحّقق  عّما  املنَجزة  املفاهيم  اأ�ْسر  ٍر من  ومتحِرّ بحٍث جاٍدّ  وعلى   ... م�ستقّلٍة  نواٍة  على 

م�سالَح الطبقات ال�سعبّية، �سواء بتعبرياٍت اأهلّيٍة اأو نقابّيٍة اأو �سيا�سّيٍة اأو �سواها".25

في أسباب هامشية أحزاب اليسار في العالم العربي

بع�س مثقفي الي�سار يرى اأن الي�سار احلايل يف العامل العربي يت�سكل من قوى معظمها حمدوُد 
"م�سروع ي�ساٍر عربٍيّ جديد؛ ثمة بقايا من  احلجم والتاأثري.  ولذا، فهم يف�سلون احلديث عن 
جهة، واأجّنٌة من اجلهة االأخرى.  والكّل حمدوٌد جّدًا: البقايا قيا�سًا مبا�سيها، واجلميُع قيا�سًا 
مبجتمعاتهم ... لقد ح�سل احت�ساٌر وموٌت وفناء، واملطلوب اإعادُة بناء! مل تعد امل�ساألة بالن�سبة 
اإىل الي�سار العربّي تف�سرَي "االأزمة" بقْدر ما هي معرفة "ما العمل؟"... وهذا ال�سوؤال نف�ُسه مطروٌح 
لدينا يف �ساحٍة مل يعد فيها ي�ساٌر جديٌر بالذكر ... غري اأّن االأهّم يبقى اأّن اأمامنا م�سروَع ي�سار، 
بينما نقف يف حا�سٍر يتمّيز ب�سبه غياٍب للي�سار ... واإذا قارّنا بني احلركة ال�سيوعّية االأوروبّية منذ 
اخلم�سينّيات، واحلركِة ال�سيوعّية العربّية، ف�سرنى الفارق جلّيًا يف ما يتعّلق بالدور ال�سوفييتّي: ففي 
حني تقّل�سْت كثريًا قدرُة ال�سوفييت بعد ال�سبعينّيات على التاأثري يف معظم االأحزاب االأوروبّية، 
كبرٍي  حٍدّ  اإىل  ارتهنْت  اإذ  كاملًة  لل�سوفييت  العربّية  ال�سيوعّية  االأحزاب  العديد من  تبعّيُة  كانت 
بدعمهم املاّدّي بعد اأن فقدْت زخَمها اخلا�ّس ب�سبب تعّر�سها للقمع ... واملقارنُة مع كوبا مفيدٌة 
يف هذا االإطار: فقد ا�سطّرت كوبا، ب�سبب احل�سار االأمريكّي اخلانق امل�ستمّر، اإىل االرتهان اإىل 
االحتاد ال�سوفييتي اقت�سادّيًا، مبا جعلها َتخ�سع ل�سيا�ساٍت انتق�سْت من دورها الثورّي؛ لكّن زخَم 
الثورة الكوبّية ومتا�سَك قيادتها يف ا�ستقاللها عن مو�سكو جَلما ارتهاَن التجربة، بحيث ا�ستطاعت 
كوبا اأن ت�ستمّر يف ال�سمود على الرغم من انتهاء االحتاد ال�سوفييتي، ثم جاء فُكّ عزلتها يف اأمريكا 
الالتينّية مع املّد الي�سارّي اجلديد لي�سّلب �سموَدها".  لكن تردي الو�سع الراهن للي�سار يف العامل 

راتب �سعبو.  "يف �سرورة خلق نواٍة جديدٍة للي�سار"، جملة االآداب، عدد 2010/5-4.  25
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العربي، ال  يحول دون االنتباه اإىل "االأثر االإيجابّي اأو التقدمّي لن�سال القوى العّمالّية واال�سرتاكّية 
يف املجاالت الوطنية واالجتماعية، واأعني ما حّققْته يف جمال املقاومة �سد اال�ستعمار وال�سهيونّية، 

اأو يف العملني النقابّي والن�سوّي، وكل ما يتعلق باحلقوق وحركة التاأميمات وغري ذلك".26

اليسار تحاصر  الوطنية  الدولة 

يت�ساءل اأحد الكتاب الي�ساريني عن اأ�سباب هزمية الي�سار العربي باأطيافه املختلفة ويجيب: "هزمته، 
اأواًل، الدولة الوطنية الوليدة التي اعتقدت، ب�سدق، اأن اآمال االأمة تق�سي بوحدة االأمة، فال �سقاق 
وال اختالف، منتهية اإىل �سلطة اأحادية، يتج�ّسد فيها املجتمع واملثقف واحلزب وال�سحيفة والنقابة، 
ت�سع كل �سيء داخلها وال ترتك خارجها �سيئًا.  وهزمته، ثانيًا، هزمية 1967، التي هزمت الدولة 
الوطنية وكل ما احتفظت به من "ال�سعارات التنويرية" و"القومية".  مت توطيد الهزمية، مرة ثالثة، 
بتحالف، معلن اأو م�سمر، بني ال�سلطات القمعية والدوالر النفطي الذي رّو�س، بن�سب خمتلفة، 
االأحزاب واملثقفني وعمل، اأواًل، على ا�ستئ�سال ما ال يتفق مع "االأ�سالة" ... يتاأمل كرمي مروة {اأحد 
قادة احلزب ال�سيوعي اللبناين التاريخيني} هذا امل�سهد العربي كله ذاهبًا اإىل اجلوهري؛ اأي �سروط 
احلداثة االجتماعية، التي ال �سيا�سة وال اأحزاب وال م�ستقبل اإال بها.  ي�سبح الي�سار، بهذا املعنى، 
جمازًا نه�سويًا وا�سعًا، اجتماعيًا ووطنيًا وقوميًا يف اآن، ال يختزل اإىل "حزب" وا�سع الطموح اأو فقري 
الهموم.  وت�سبح الدعوة اإىل التنوير، على الرغم من "هزمية الكلمة"، دعوة ي�سارية بامتياز، "حتلم" 
مبجتمعية ال�سيا�سة والثقافة قبل اأن ترى اإىل االأ�سكال احلزبية القائمة... يدعو كرمي مروة، يف كتابه 
نحو نه�سة جديدة للي�سار يف العامل العربي، اإىل مبداأ امل�ساواة، حيث للب�سر حقوق مت�ساوية يف العمل 
ال�سيا�سي، وحيث االعرتاف بامل�ساواة يف ال�سيا�سة مدخل اإىل النه�سة، ومبتداأ لبناء اأحزاب جديدة، 
تتوزع على اليمني والي�سار معًا.  يظل تعبري الي�سار، يف احلاالت جميعًا، جمازًا مركبًا، يت�سمن 
الوطنية والتنوير والدفاع عن املعرفة، واالنتقال من املعلوم اإىل املجهول، ومن احلا�سر اإىل امل�ستقبل.  
ومن دون هذه العنا�سر املتداخلة، يغدو تعبري الي�سار فارغًا، ... الي�سار م�سروع وطني نقدي، وهوية 
غري مكتملة، وموروث، و�سريورة لها �سروطها، ترّهن الهوية واملوروث، وذلك الفكر التنويري املمتد 
من الطهطاوي اإىل ق�سطنطني زريق، ومن فرح اأنطون اإىل مهدي عامل و�سمري اأمني، ومن معارك 

اأحمد عرابي ويو�سف العظمة وعبد القادر احل�سيني اإىل املقاومة الوطنية اللبنانية".27

حوار مع جلبري االأ�سقر حول الي�سار العربي.  جملة االآداب، عدد 2010/5-4.  26
في�سل دّراج.  "حول كتاب كرمي مروة نحو نه�سة جديدة للي�سار يف العامل العربي.  االحتاد اال�سرتاكي، 2010/8/14. الكتاب املراجع هو   27

كتاب كرمي مروة، نحو نه�سة جديدة للي�سار يف العامل العربي، بريوت: دار ال�ساقي، 2010.
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السوفييتي االتحاد  االشتراكية كما جّسدها  التجربة  فشل 

معظم االأدبيات تعيد وهن الي�سار العربي الراديكايل الراهن اإىل ف�سل التجربة اال�سرتاكية كما 
ج�سدها االحتاد ال�سوفييتي )وبدرجة اأقل ال�سني ال�سعبية( العتبارات عدة؛ اأولها اأن االحتاد 
ال�سوفييتي �سكل حليفًا اإ�سرتاتيجيًا للي�سار يف "العامل الثالث" يف مواجهة القوى اال�ستعمارية، 
واختفاوؤه غرّي من موازين القوى الدولية يف مواجهة هذه القوى وحلفائها املحليني، وثانيها، وهو 
ال�سبب االأهم يكمن يف االإجابة عن �سوؤال "ملاذا اأخفقت البامج التي طرحها الي�سار العربي يف 
حتقيق التحوالت املطلوبة على اأر�س الواقع؟! وملاذا مل ي�سبح الي�سار العربي قوة تغيري حقيقية؟! 
وملاذا بداأ هذا الي�سار بال�سعف بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي واملنظومة اال�سرتاكية؟!".  يقول 
اأحد اأهم قادة الي�سار الفل�سطيني اإن ال�سبب هو اعتماد الي�سار العربي "بالدرجة االأوىل على 
ا�ستعارة مقوالت نظرية جاهزة، اأنتجتها االأحزاب املارك�سية العاملية ... واإ�سقاطها على واقعنا، 
دون النظر يف متطلبات هذا الواقع واإ�سكالياته ... وبالتايل اإىل عدم اإنتاج وعي مطابق حلركة 
الواقع العربي".28 وال�سبب الثالث املهم يعود اإىل درجة عالية من اجلمود التنظيمي جتلى يف 
وللدولة،  ال�سوفييتي  ال�سيوعي  للحزب  الداخلي  التنظيم  منوذج  على  العربي  الي�سار  اعتماد 
وتغييبه الدميقراطية )كممار�سة تعتمد على قيمتي احلرية وامل�ساواة معًا( �سواء يف عالقات 
اأ�سكال تعتمد على االأوامرية  احلزب الداخلية ويف عالقات احلزب مع املجتمع، حيث �سادت 
املمار�سة  الدميقراطية  املركزية  م�سمى  )حتت  ال�سعب  مع  للعالقة  التثقيفي  االأبوي  والفهم 
كمركزية بريوقراطية(.  لكن ال يكتمل حتليل اأ�سباب وهن الي�سار، ال�سيوعي وغري ال�سيوعي، 
دون التذكري مبا تعر�ست له معظم اأحزاب الي�سار العربي من قمع وتنكيل على يد اأنظمة ما بعد 

اال�ستقالل الوطني، وهو اأمر ت�سري اإليه معظم االأوراق الواردة يف هذا الكتاب.

من الي�سار من يرى اأن الواقع العربي الراهن ال ُيقراأ "على �سوء املارك�سّية )وهو اأمٌر ممكٌن 
على  باأولوّيته  يعرتف  مبا  الواقع،  ذلك  حتّوالت  �سوء  على  املارك�سّيُة  ُتقراأ  واإمنا  ما(،  ب�سكٍل 
بـ  "كيف؟"  وينفي  الطبقّي،  وال�سراع  الطبقات  عن  اجلاهزَة  املفاهيَم  رف  وَي�سْ النظرّية، 
فل�سفٍة  ومن  والتبا�سها،  �سمورها  اأ�سباب  �سرح  اإىل  الطبقات  تو�سيف  من  منتقاًل  "ملاذا؟"، 
�سرورة  اإىل  يرى  وهو  العنا�سر".   متعّددِة  حمتملٍة  فل�سفٍة  اإىل  املارك�سّية(  )هي  اأحادّيٍة 
"االعرتاف باالأزمة يف �سكلها الراهن، من دون مقاي�ساٍت ت�ستدعي املا�سَي اأو ت�ستقدم امل�ستقبَل 
اعتمادًا على تفاوؤٍل متواتٍر قواُمه "اأزمة الراأ�سمالّية املتجّددة".  وي�ستطرد معتبًا اأن املجتمع 

جورج حب�س.  "اأزمة الي�سار العربي ... اإىل اأين؟" مدونة القومي العربي، 2008/2/1.  28
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، �سمح "يف زمٍن م�سى، بـ "اخرتاع" الطبقة العاملة، ب�سبب وجود "برجوازّية كولونيالّية"  العربيَّ
"بناء املجتمع العربّي" الذي  )بلغة مهدي عامل(، قبل الو�سول اإىل مرحلٍة راهنٍة حتتاج اإىل 
اخُت�سر اإىل �سلطاٍت متنع ال�سيا�سة، واإىل "اأغلبّيٍة خا�سعة"، اأو اإىل "جماعاٍت" ال تعرف معنى 
ال�سيا�سة الأنها ال تعرف معنى الفرد والفردّية امل�ستقّلة".  وي�ستخل�س باأن اإعادة تاأ�سي�س الي�سار 
ال�سيوعي ينبغي اأن تتم "بعيدًا عن اأ�سولّيٍة اأيديولوجّيٍة حتتفي بالواحد وترف�س املتعّدد، وعن 
الدميقراطية"،  و"املركزّية  ال�سيا�سّي"  و"املكتب  املركزّية"  "اللجنة  بـ  تقول  تنظيمّيٍة  اأ�سولّياٍت 
وتب�ّسر باجلديد وتنق�سه يف اآن".  واأن املطلوب هو "توليُد حركٍة �سعبّيٍة جديدة، انطالقًا من 

احلاجات اليومّية، ومن �سرورة اإعادة بناء الهوّية الوطنّية والقومّية.

ومع اأّن الهوّية االأيديولوجّية - ال�سيا�سّية �سرورٌة اأكيدٌة لكّل حركٍة ن�سالّيٍة تبحث عن اأفق، فاإّن 
على الهوّية ال�سيوعّية املحتملة اأن تنت�سب، قبل اأّي �سيٍء اآخر، اإىل نقد اأخطاء احلركة ال�سيوعّية 
اآثاُرها  هو  املطلوب  الأّن  له،  املارك�سية" ال معنى  "علمّية  فاإّن احلديث عن  ولهذا،   ... املا�سية 
املادّية يف الفعل ال�سيا�سّي؛ مثلما اأّن احلديث عن "نظرّيٍة ثورّيٍة جديدة" فقري املعنى، الأّن املعنى 

احلقيقّي للنظرّية يقوم يف "البحث اجلماعّي" عنها".29

االنشقاق وظاهرة  والتنظيمي  الفكري   الجمود 
في أحزاب اليسار

هناك اأهمية اإىل ما تعّلمه االنتفا�سات ال�سعبية من درو�س لتنظيمات الي�سار يف العامل العربي، 
وهو اأمر تبزه االأوراق املت�سمنة يف هذا الكتاب ب�سيء من التف�سيل.  هناك احلاجة اإىل اإدراك 
بتف�سي  اإىل ربط هذا اجلمود  الي�سار واحلاجة  والتنظيمي على دور  الفكري  خماطر اجلمود 
ظاهرة االن�سقاقات داخل تنظيمات الي�سار، وبغياب جتارب ناجحة يف ت�سكيل كتل ي�سارية تعمل 
وفق م�سروع تغيري موحد يف املجتمع املعني اأواًل، وباإ�سرتاتيجية موحدة على �سعيد العامل العربي 

ككل.30

في�سل دّراج.  "ماذا تبقى من هوية الي�سار ال�سيوعي العربي اليوم"، جملة االآداب، عدد 2001/5-4.  29
حول الق�سور التنظيمي واجلمود الفكري والتحوالت الدولية واملحلية التي رافقت وتلت انهيار التجربة اال�سرتاكية كما مثلها االحتاد   30

ال�سوفييتي، انظر التايل؛ فوار طرابل�سي، 2012 م�سدر �سابق، وجميل هالل، 2009، مرجع �سابق؛ ريا�س �سوما.  "اأزمة احلزب ال�سيوعي 
اللبناين يف ف�سلها اجلديد"، جملة االآداب، عدد خريف 2012.  ومقال: حممد فرج.  "الي�سار يف االأردن؛ مواجهة االأزمة اأم بناء 

امل�سروع"، جملة االآداب، العدد 6-7-2010/8، ومقال: ه�سام الب�ستاين.  "اأزمة امل�سروع، اأم اأزمة القائمني عليه؟ االنف�سامات املتعددة 
للي�سار العربي"، جملة االآداب، �سيف 2012(؛ �سالم عبود.  "موت املارك�سية املبتذلة اأو ورطة الن�سر )التجربة العراقية("، جملة 

االآداب، عدد 4-2010/5؛ �سريف يون�س.  "نحو ت�سور عام لي�سار عربي موحد جديد"، جملة االآداب، عدد 2010/5-4.
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"النوع  املخاطر:  من  ثالثة  الأنواع  العربية  املجتمعات  تعر�س  ت�سهيل  يف  الي�سار  �سعف  �ساهم 
للدولة وملوؤ�س�ساتها، وعّمق  الدور املفرت�س  ال�سلطة الذي غَيّب وهم�س  االأول هو اال�ستبداد يف 
التخلف ... وفاقم الظلم االجتماعي اإىل احلدود الق�سوى، وجعلها مك�سوفة اأمام التدخالت 
اخلارجية فيها، من كل اجلهات واالجتاهات واملطامع.  النوع الثاين هو اال�ستبداد يف املجتمع 
الذي متار�سه االأ�سوليات الدينية بتنويعاتها املختلفة، من خالل ا�ستيالئها على عقول وم�ساعر 
كرثة من النا�س الذين اأ�سيبوا بالياأ�س من احتمال اإحداث التغيري يف حياتهم.  وهو الذي اأحدثه 
ف�سل م�ساريع التغيري با�سم الي�سار، وانح�سار دور الي�سار وتراجعه وتهمي�سه يف بلداننا.  النوع 
الثالث هو ما يتمثل بهمجية الراأ�سمال املعومل، دواًل وموؤ�س�سات مالية و�سناعية، هذا الراأ�سمال 
املعومل الذي ميار�س من دون رادع التدخل يف �سوؤوننا باأ�سكال وو�سائل و�سيغ خمتلفة؛ بهدف 

التحكم مب�سائر بلداننا و�سعوبنا باملفرد وباجلمع".31

المنطقة والعالم والتحوالت في  اليسار 

تطرح التحوالت التي ت�سهدها املنطقة واملتغريات على ال�سعيد العاملي حتديات على قوى الي�سار 
ال�سيا�سي  التغيري  اإىل  امللحة  العربية احلاجة  ال�سعبية  االنتفا�سات  العربي.  طرحت  العامل  يف 
واالقت�سادي واالجتماعي يف الدول العربية على اأ�س�س دميقراطية عميقة.  وهي واإن ا�ستنفرت 
قوى داخلية وقوى خارجية �سد اأهداف هذه االنتفا�سات والحتوائها، فاإنه بات م�ستحياًل العودة 
باالأو�ساع اإىل ما كانت عليه قبل العام 2011، ومن املتوقع اأن ي�ستمر ال�سراع الداخلي واخلارجي 
بني اأجندتني متعار�سني فرتة قد تطول؛ بني اأجندة ثورية ت�ستهدف ت�سييد نظم �سيا�سية دميقراطية 
همها م�سالح ال�سعب بفئاته االأو�سع؛ والثانية اأجندة ال تريد تغيريات بنيوية تهدد ا�ستقرار م�سالح 
النفطية املحافظة(.  يف  الواليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة )اإ�سرائيل واالأنظمة اخلليجية 
�سياق هذا ال�سراع، على الي�سار ا�ستجماع قواه دفاعًا عن اأهداف االنتفا�سات ال�سعبية.  وال بد يف 
ال�سياق ذاته من مالحظة اأن الواليات املتحدة �سعت ولكنها ف�سلت يف تثبيت قيادتها على العامل بعد 
انهيار االحتاد ال�سوفييتي، ومالحظة مظاهر العودة اإىل عامل متعدد االأقطاب، وما ك�سفه انفجار 
االأزمة املالية االقت�سادية العاملية االأخرية )وهي تفجرت اأول ما تفجرت يف الواليات املتحدة( من 

تناق�سات يف النظام الراأ�سمايل، وبخا�سة يف �سيغته النيوليبالية.

كرمي مروة.  "احلاجة اإىل ي�سار عربي جديد، واإىل برنامج واقعي وراهن للتغيري"، احلوار املتمدن، العدد 3358، بتاريخ 2011/5/7.    31
وانظر/ي: حلمي �سعراوي وعبد الغفار �سكر )حمرران(.  حوارات مع اأطروحات كرمي مروة نحو نهو�س جديد للي�سار يف العامل العربي، 

القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، 2011.
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وعلى �سعيد املنطقة ف�سلت الواليات املتحدة يف اإجناز "عملية �سالم" على ال�ساحتني الفل�سطينية 
والعربية، ويف التعامل مع االنتفا�سات العربية وال�سيطرة على م�ساراتها.32  ا�ستعادة الي�سار دوره 
اإليها ما حتمله العوملة الراأ�سمالية باأبعادها املختلفة من تداعيات  باتت ق�سية وجودية يوؤ�سر 
)مق�سودة وغري مق�سودة( ومن تناق�سات )توحيد العامل عب و�سائل االت�سال احلديثة زمنيًا 
ومكانيًا، وتذريره )تفتيته( عب ا�ستنفار الهويات املوروثة املذهبية واالإثنية والقومية والدينية 
واملناطقية(، ومن تو�سيع للفوارق بني الفقر املدقع والغنى الفاح�س.  وعلى الي�سار اأن ي�ستنبط 
االأ�ساليب الناجعة الإف�سال ال�سيطرة اخلارجية )واالأمريكية خا�سة( على املنطقة كم�سدر مهم 
جدًا للنفط والغاز، وكم�ستقِبل لعائداتها يف م�سارفها واأ�سواقها املالية، ويف التوعية لتداعيات 
تبعية العامل العربي االقت�سادية والتجارية للمراكز الراأ�سمالية، وملوا�سلة التزام االإمبيالية 
)الواليات املتحدة ب�سكل خا�س( بحماية اإ�سرائيل و�سمان تفوقها الع�سكري على الدول العربية 

الإبقائها اأداة �ساربة بيدها يف املنطقة.

والتقدمي  والثقايف(  )الفكري  التنويري  بدوره  االأخرى  القوى  عن  التمايز  الي�سار  من  ُيتوقع 
والتعبوي  واملهم�سة(  وامل�ستغلة  واملحرومة  امل�سحوقة  الفئات  م�سالح  عن  )الدفاع  االجتماعي 
التمكيني )امل�ساهمة يف تنظيم الفئات ال�سعبية ومتثيلها(، ويف بذل اهتمام وجهد اأعمق لفهم 
الواقع ومتغرياته، وبالتايل يف �سياغة اإ�سرتاتيجيات للتغري.  كما ُيتوقع من الي�سار جهٌد اأو�سع 
)عب  االقت�سادية  االإمبيالية  ال�سيطرة  من  املت�سررة  ال�سعوب  تربط  ت�سامنيات  بناء  يف 
ال�سركات العابرة للجن�سيات(، والع�سكرية )حيث التدخل الع�سكري املبا�سر وغري املبا�سر(، 
الو�سائل  وعب  وغريها،  والع�سكرية  املالية  امل�ساعدات  منها  متعددة  اأدوات  عب  وال�سيا�سية 
االأمنية واملخابراتية.  كما ُيتوقع اأن ياأخذ الي�سار دورًا متقدمًا يف دعم احلركات االجتماعية 
العاملية ال�ساعدة �سد الراأ�سمالية والعن�سرية والتمييز وتدمري البيئة جريًا وراء الربح.  على 
الي�سار اإجناز براجمه يف ظل غياب املع�سكر اال�سرتاكي وحركة عدم االنحياز، وغياب حركات 
التحرر يف العامل، ويف ظل ح�سور العوملة الراأ�سمالية و�سعود التيارات ال�سيا�سية الدينية، ووجود 

احلركات الدينية واملذهبية واالإثنية، وات�ساع الفجوات االجتماعية ومعدالت الفقر والبطالة.

املثقفني  بع�س  دفع  الي�سار،  قوى  تعي�سه  الذي  الواقع  ظل  يف  التحديات  من  احلجم  هذا 
"عبثية انتظار مبادرة من قيادات الي�سار احلالية للقيام بالتغيري  اإىل التعبري عن  الي�ساريني 

اأنظر/ي على �سبيل املثال؛ يا�سني احلاج �سالح.  جملة االآداب اللبنانية، 2010، م�سدر �سابق، وريا�س �سوما، االآداب، م�سدر �سابق،   32
وجلبري االأ�سقر، االآداب، م�سدر �سابق.
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املطلوب ب�سبب عجز بع�سها التام عن تويل املهمة، ورف�س البع�س االآخر له دفاعًا عن مواقعه 
تنظيمات  من  تبقى  ما  �سفوف  داخل  القبلية  �سبه  الع�سبوية  وتف�سي  املكت�سبة.   وم�ساحله 
الكثريين  رهان  يف�سر  ما  هو  العربية  ال�سعبية  االنتفا�سات  يف  ال�سباب  دور  ولعل  ب�سارية".  
ومن  ال�سيا�سي،  الفعل  "ميدان  اإىل  ونقله  ماأزقه  من  الي�سار  النت�سال  ال�سابة"  "العنا�سر  على 
دفعت  كما  بالنجاح".33  احلقيقية  الفر�س  ذات  العملية  املبادرات  ميدان  اإىل  النقا�س  حيز 
االنتفا�سات ال�سعبية اإىل دعوة الي�سار اإىل "ا�ستعادة وجهه التعبوّي الطبقّي، وبالتايل ممار�سته 
اإىل تذُيّل  التاريخّية"، اجلامدة واملوؤّدية  "الر�سالة  ال�سيا�سّية الكفاحّية، والتخّل�س من عقيدة 
الراهنة  القيادات  تخطي  �سرورة  على  يركز  من  الي�ساريني  ومن  الهوّية".34   لتّيارات  الي�سار 
الي�سار  اليوم يف  االأول  "اخللل  الأن  التنظيم  تطوير  اأهمية  على  وي�سدد  �سابة،  قيادات  ل�سالح 
وبقايا الي�سار الفل�سطينّي والعربّي هو عجُز "القيادات" وعدم كفاءتها، وحتديدًا فقُر املنّظمني 
من الطراز الرفيع اأو غياُبهم.  ...  فلي�س ثمة فر�سٌة لبناء ي�ساٍر اأبدًا.  وهوؤالء ال يكونون عادًة 

اإال من اجليل ال�سبابّي املتخّفف عائلّيًا، الذي مل ت�ستنزفه ال�سيخوخُة )البيولوجّية( بعد".35

 إضاءة على أوضاع اليسار وقضاياه في ست
الكتاب يتناولها هذا  حاالت 

يتناول هذا اجلزء الق�سايا التي تناولتها االأوراق ال�ست يف هذا الكتاب، من حيث كونها ق�سايا 
ت�سرتك فيها جممل احلاالت، واأبرز ما مييز بينها من اأو�ساع واهتمامات.  كل ورقة من هذه 
االأوراق كيان قائم بذاته، وكتبت كل منها ب�سكل م�ستقل متامًا عن االأوراق االأخرى اأو مبعرفة 
حمتوياتها.  لذا، ميكن قراءة ومناق�سة كل منها مبعزل عن االأوراق االأخرى.  فيما يلي عدد من 

املالحظات حول ما تطرحه هذه االأوراق:

املالحظة االأوىل: اأن خم�س حاالت من احلاالت ال�ست املتناولة يف هذا الكتاب م�سكونة با�ستقطاب 
�سيا�سي حاد، �سهد اأربع منها )العراق، �سوريا، لبنان، ال�سلطة الفل�سطينية( اأ�سكااًل من االقتتال 
الداخلي واأ�سكااًل من ال�سيطرة املناطقية لالأطراف املت�سارعة،36 واحلالة ال�ساد�سة )االأردن( ال 

ريا�س �سوما.  "اأزمة الي�سار العربي"، جملة االآداب، عدد 8/7/6 - 2010.  33
�سريف يون�س.  جملة االآداب، 2010، م�سدر �سابق.  34

اأحمد قطام�س.  "كيف ح�سرت املارك�سية - اللينينية يف جتربتي ال�سيا�سية"، جملة االآداب، عدد 2010/5-4.  35
حول العوامل اخلارجية والداخلية املولدة لال�ستقطاب ال�سيا�سي احلاد يف عدد من دول امل�سرق، انظر/ي: جميل هالل.  العوامل الدافعة   36

لال�ستقطاب احلاد يف لبنان والعراق ومناطق ال�سلطة الفل�سطينية.  بريوت: موؤ�س�سة كارينغي، 2009.
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تخلو من حيثيات ي�سعى البع�س اإىل حتويلها اإىل قاعدة ال�ستقطاب �سيا�سي )بني االأردنيني من 
اأ�سول �سرق اأردنية ومن هم من اأ�سول فل�سطينية(.  اأما بني الفل�سطينيني يف فل�سطني املحتلة العام 
1948 )اإ�سرائيل(، فاال�ستقطاب حا�سل على اأ�سا�س �سيا�سي- اإثني اأو قومي )بني امل�ستوطنني 

اليهود وبني ال�سكان االأ�سليني الفل�سطينيني الذين باتوا اأقلية يف وطنهم االأ�سلي(.

العقود  يف  وا�سع  تراجع  من  ال�ست  احلاالت  يف  الي�سار  �سهده  ما  تخ�س  الثانية:  املالحظة 
الثالثة االأخرية، وب�سكل اأو�سح منذ عقد الثمانينيات من القرن االأخري.  لكن من اخلطاأ اختزال 
اال�ستقطاب احلا�سل يف العراق كما يف لبنان و�سوريا وفل�سطني اإىل جمرد عوامل دينية طائفية 
اأو مذهبية اأو اإثنية.  �سحيح اأن هناك اأبعادًا طائفية ومذهبية وقومية )با�ستثناء اال�ستقطاب 
احلا�سل بني "فتح" و"حما�س"( لكن جميعها تتغذى بالدرجة االأوىل من عوامل �سيا�سية تت�سل 
بتوزيع ال�سلطة )ال�سلطان( واملوارد واالمتيازات: وهذا يف�سر، اإىل حد كبري، ت�سكيل االأحزاب 
)على �سعيد القواعد اأو النخب اأو كليهما( على اأ�س�س طائفية اأو مذهبية اأو اأثنية.  وهذا يولد 
اأو قاباًل للتفكك ال�سريع كما ح�سل يف العراق و�سوريا ولبنان وال�سلطة  حقاًل �سيا�سيًا مفككًا 
الفل�سطينية، واإىل نظام االأبارتهايد القائم يف اإ�سرائيل.  هذه البنى للحقول ال�سيا�سية تعر�سها 
املدنية، وهو  الدميقراطية  الدولة  بناء  وتعطل جهود  الداخلي  واالبتزاز  لالنك�ساف اخلارجي 

)اأي بناء الدولة الدميقراطية املدنية( ما يوفر ال�سرط االأرحب لنمو الي�ساري العلماين.

املالحظة الثالثة: امل�سرتكة بني احلاالت ال�ست تخ�س ظاهرة االنق�سامات التي �سهدتها تنظيمات 
الي�سار العربي، ويف امل�سرق العربي ب�سكل خا�س، وندرة  ظاهرة ت�سكيل قوى الي�سار كتاًل تاريخية يف 
مواجهة الكتل ال�سيا�سية االأخرى.  وتت�سل هذه بحقيقة اأن جميع احلاالت )با�ستثناء اإ�سرائيل( تعاين 
من اأو�ساع معي�سية �سعبة ومتفاقمة، تتمظهر يف معدالت عالية من البطالة )وحتديدًا بني ال�سباب( 
ومظاهر من الفقر املدقع ومن �سمات دولة اأو �سلطة ريعية، ومن هزال يف قطاع االإنتاج الزراعي- 
ال�سناعي، ومن �سيا�سة اقت�سادية نيوليبالية.  كما اأن جميع الكيانات العربية الواردة يف البحث 
تعر�ست خالل العقود الثالثة االأخرية اإىل هزات �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية �سديدة الق�سوة والقوة.

املالحظة الرابعة: تتمثل يف اأن الي�سار يف احلاالت ال�ست، بات يواجه تيارًا اإ�سالميًا �سيا�سيًا 
كتيار جماهريي منظم، وكتيار ميلك روؤية �ساملة م�سنودة بن�سو�س دينية متنح بعدًا �سيا�سيًا.  
وي�سكل هذا التيار خ�سمًا عنيدًا ال ي�ستطيع الي�سار جتاهله.  لكن هذا التيار له مكمن �سعف 
اإ�سرتاتيجي يتمثل يف خلو جعبته من احللول مل�سكالت النا�س الدنيوية، فال �سيا�سة اقت�سادية 
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لديه تختلف عن تلك التي اأ�سقطت العديد من االأنظمة العربية وت�سببت يف ا�ست�سراء البطالة 
والفقر والغنى اال�ستعرا�سي.  ولي�س لدى هذا التيار توجه فعلي لبناء دولة دميقراطية مدنية.

السياسية والبنى الحقول   تمايز في 
واالجتماعية االقتصادية 

تتمايز االأو�ساع التي تعي�سها اأحزاب وقوى الي�سار والتحديات التي تواجهها وفق خ�سو�سيات 
احلقل ال�سيا�سي الذي تقيم فيه كل منها، والبنى االقت�سادية واالجتماعية والثقافية والقانونية 
التي يتفاعل معها احلقل.  هذا يجعل و�سع الي�سار الفل�سطيني االأكرث تعقيدًا )واإن لي�س بال�سرورة 
االأكرث �سعوبة( بحكم تعدد احلقول ال�سيا�سية التي يقيم فيها وين�سط فيها وفق موجباتها، بل 
والت�سارع بال�سرورة، مع هذه املوجبات.  غياب الدولة الوطنية الفل�سطينية فر�س على احلركة 
الوطنية اأن تكون حا�سنة احلقل ال�سيا�سي الوطني واملهيمنة عليه يف اآن، اإىل اأن اقتحم احلقل 
الفل�سطينية(  التحرير  منظمة  مثلتها  )كما  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  خارج  ولدت  قوى 
م�سككًا يف �سرعية حقلها ومرجعياته، وطارحًا روؤية وبرنامج واإ�سرتاتيجية مغايرة )االإ�سالم 
االإ�سالم  من  التحرير  ملنظمة  التحدي  "حما�س"(.   بحركة  رئي�س،  ب�سكل  ممثاًل،  ال�سيا�سي 
ال�سيا�سي �سمل قوى الي�سار التي �سكلت منذ بداية احلركة الوطنية الفل�سطينية املعا�سرة جزءًا 
�سهدتها  ظاهرة  ال�سيا�سي  للحقل  االإ�سالمية  القوى  دخول  موؤ�س�ساتها.   يف  ومندجمًا  فاعاًل 
احلقول االأخرى بجداول زمنية واآليات متباينة نوعًا ما، لكن يف احلاالت جميعها كان يف مرحلة 
ما لقوى اإقليمية وخارجية دور يف ت�سهيل اخرتاق القوى ال�سيا�سية للحقول ال�سيا�سية الوطنية، 
دون اأن يعني هذا غياب االأو�ساع املحلية املهياأة لذلك، وهو ما توفر تف�سريًا له االأوراق املت�سمنة 

يف هذا الكتاب.

تو�سح االأوراق التباين الوا�سع يف حدة القمع واأ�ساليبه التي تعر�ست لها قوى الي�سار يف احلاالت 
ال�ست.  وهي تتباين وفق حمددات احلقل ال�سيا�سي وحتوالته.  ففي حني متتع الي�سار يف لبنان بحرية 
كاملة يف العمل والتنظيم العلني، بقي يف االأردن ممنوعًا من العمل والن�ساط العلني منذ اأوا�سط 
اخلم�سينيات )با�ستثناء حركة االإخوان امل�سلمني التي اعتبت حركة دينية ولي�ست حزبًا �سيا�سيًا، 
ولكونها ابتعدت عن العمل ال�سيا�سي يف تلك الفرتة( وحتى اأواخر الثمانينيات من القرن املا�سي، 
ليعود للعمل العلني املباح منذ اأوائل الت�سعينيات.  يف �سوريا جرى احتواء الي�سار ال�سيوعي يف اإطار 
اجلبهة القومية التقدمية بقيادة حزب البعث، يف حني تعر�ست تنظيمات و�سخ�سيات ي�سارية 
اإىل قمع اأجهزة الدولة التي �سيطر عليها ذلك احلزب.  ويف العراق، حيث كان احلزب ال�سيوعي 
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يف خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�سي حزبًا جماهرييًا، والتنظيم الي�ساري )وال�سيوعي( االأكب 
يف امل�سرق العربي، تعر�س احلزب، وبخا�سة بعد ت�سلم نظام البعث بقيادة �سدام ح�سني احلكم 
يف العراق، اإىل اأ�سكال قا�سية من القمع والتنكيل والت�سفيات اجل�سدية والتهجري.  ويف احلالة 
الفل�سطينية جند تباينات وا�سعة حيث �سرت على كل جتمع فل�سطيني قوانني احلقل ال�سيا�سي 
)الدوالين(، حيث وجد هذا التجمع، مع ت�سهيالت تتباين ح�سب عالقة النظام مبنظمة التحرير 
الفل�سطينية وف�سائلها.  فقد حظر على هذه الف�سائل العمل العلني يف االأردن منذ اأحداث اأيلول 
العام 1970، ويف املناطق الفل�سطينية املحتلة حظر عمل املنظمات ال�سيا�سية الفل�سطينية )ي�سارها 
وميينها( منذ العام 1967 )منذ احتالل اإ�سرائيل لهذه االأرا�سي( وحتى اتفاق اأو�سلو وقيام �سلطة 
فل�سطينية يف العام 1994.  اأما التنظيمات التي جمهورها فل�سطينيو داخل اخلط االأخ�سر، فقد 
�سرى عليها، كما على االأحزاب االأخرى، قانون االأحزاب االإ�سرائيلي، ويف لبنان متتعت التنظيمات 
الفل�سطينية بحرية العمل منذ اأواخر ال�ستينيات وحتى خروج املنظمة من لبنان العام 1982، واإن 

بقيت تن�سط داخل املخيمات.

اأنظمة  مع  فيها  واخلارجية، مبا  )الداخلية  التحالفات  اإدارة  مو�سوع  كان  كْم  االأوراق  تو�سح 
عربية حاكمة م�ستبدة( حيويًا لقوى الي�سار، واأحيانًا حا�سمًا، يف تراجع �سعبيتها.  كما ح�سل 
مع االأحزاب ال�سيوعية يف العراق و�سوريا )حني حتالفت مع االأحزاب احلاكمة وحتت قيادتها( 
ولبنان )وحتديدًا العالقة مع �سوريا التي فر�ست عالقة انتدابية على لبنان حتى خروجها منه 
اأو توحيدها )كما  اأمام ائتالفها  اإبقائها متنافرة واإغالق الفر�س  العام 2005(، وحا�سمًا يف 
بني تنظيمات الي�سار ب�سبب تباين عالقاتها مع احلكومات العربية، والتناف�س على التمثيل يف 
موؤ�س�سات منظمة التحرير واحتاداتها عب العالقة مع حركة "فتح"( واأحيانًا �ساهمت يف دفعها 
اإىل االنق�سام )كما يف احلالة الفل�سطينية داخل اخلط االأخ�سر وخارجه( ويف االأردن و�سوريا 

والعراق ولبنان وغريها من الدول العربية.37

كما تبني االأوراق تاأثري احلظر والقمع على تنظيمات وقوى الي�سار من حيث القدرة على النمو 
والتاأثري، لكنها تك�سف ب�سكل ال لب�س فيه اأن العمل العلني وحرية العمل التنظيمي وال�سيا�سي �سرطني 
غري كافيني لتحول التنظيم اأو احلزب الي�ساري اإىل تنظيم جماهريي.  هذا وا�سح متامًا من 

كمثال على ذلك يقر القيادي ال�سيوعي اللبناين، كرمي مروة اأن من اأكب اأخطاء احلزب ال�سيوعي اللبناين كان دخوله "يف احلرب   37
االأهلية، وعالقاته مع الدول العربية التي كانت حكوماتها اال�ستبدادية ت�سطهد �سعوبها، وت�سطهد ال�سيوعيني ب�سكل خا�س" )كرمي مروة.  

"نحو نه�سة جديدة للي�سار يف العامل العربي"، جريدة بيان اليوم، 2013/2/9(.  هذه املراجعة مل يقم بها الي�سار الفل�سطيني؛ �سواء 
فيما يخ�س عالقاته بالقوى اللبنانية وانخراطه يف احلرب االأهلية، اأو يف عالقاته مع حكومات دول عربية ا�ستبدادية، بل مل يتواَن بع�س 

قياداته عن كيل املديح لبع�س روؤ�ساء هذه احلكومات اإما اتقاء ل�سرها واإما �سعيا وراء دعم مادي اأو �سيا�سي.



33

مقّدمة:  في توصيف اليسار في المشرق العربي لواقعه

تراجع نفوذ الي�سار يف االأردن بعد توفر فر�س العمل العلني، ومن تراجع نفوذ الي�سار الفل�سطيني 
يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاق اأو�سلو وقيام ال�سلطة الفل�سطينية يف العام 1994، ووا�سح 
من تراجع دور وتاأثري الي�سار يف العراق بعد �سقوط نظام �سدام ح�سني، وتوفر حرية للعمل الأحزاب 
الي�سار، مبا فيها احلزب ال�سيوعي.  وهو وا�سح من تراجع الي�سار اللبناين على الرغم من توفر 
حرية العمل احلزبي يف البلد منذ فرتة طويلة.  وال ُي�ستثنى من ذلك جتربة الي�سار الفل�سطيني 
داخل اخلط االأخ�سر.  اأما جتربة الي�سار يف �سوريا، فبقيت مقيدة ب�سيطرة حزب البعث احلاكم 

على مقاليد ال�سلطة ال�سيا�سية واالأمنية والع�سكرية، وت�سابكه مع النخب االقت�سادية يف البلد.

املجتمعي  �سياقه  يف  مو�سعته  اإىل  اأواًل،  حتتاج  منوه،  عوامل  هي  كما  الي�سار،  تراجع  اأ�سباب 
)ال�سيا�سي واالقت�سادي-االجتماعي والثقايف( املحدد تاريخيًا.  وحتتاج ثانيًا، وهو مهم اأي�سًا، 
اإىل درا�سة مدى مالءمة بنيته التنظيمية وبرناجمه ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف الحتياجات 

جمتمعه وقدرته على التفاعل مع حقله ال�سيا�سي.

ال اأعتقد، من جتربتي يف العمل ال�سيا�سي والتنظيمي، اأن الوعي النظري عامل حا�سم يف بناء 
احلزب الي�ساري اإن بقى جمردًا اأو ن�سو�سيًا؛ فالتبحر باأدبيات املارك�سية - اللينينية )ولي�س 
ال�ستالينية( وغريها من اأدبيات الي�سار ال�سيوعي وغري ال�سيوعي اأمر مفيد، بل و�سروري، على 
اإن  يفيد  ال  لكنه  وحتليله(  الواقع  لفهم  اأدوات  امتالك  )اأي  والفكري  الفل�سفي  االإملام  �سعيد 
مل يتحول اإىل ممار�سة، اأي اإىل برنامج عمل يومي ملمو�س يخدم عملية التغيري نحو املجتمع 
املن�سود، اأي جمتمع اأكرث حرية واأكرث عدالة واأكرث م�ساواة واأكرث حتررًا من ال�سيطرة اخلارجية 
واحلارة  فاعاًل يف احلي  و  الي�سار حا�سرًا  ي�سهم يف جعل  واإن مل  اال�ستبدادية(،  )والداخلية 
والقرية واملدر�سة واجلامعة والور�سة واملوؤ�س�سة، ويف النقابة واالحتاد واملنظمة االأهلية واحلركة 
االجتماعية كما يف التظاهرة واالعت�سام وامل�سرية االحتجاجية، وليكون هذا احل�سور الفاعل 

)املمار�سة( هو م�سدر للتعلم الدائم.

التي  ال�سيا�سية  احلقول  مكونات وحمددات  �سمات  مهمة يف  تباينات  االأوراق  يبز من خالل 
ي�ستغل فيها الي�سار، وميكن اإبرازها عب الت�سخي�سات التالية:

اأواًل. تنظيمات الي�سار الفل�سطيني
يواجه الفل�سطينيون يف اإ�سرائيل نظامًا متييزيًا �سدهم كمواطنني، ويتعامل معهم كاأقليات دينية 
وطائفية ولي�س كاأقلية قومية ولي�س ب�سفهم �سكانًا اأ�سليني.  الي�سار الفل�سطيني يتكون من ي�سار 
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تقليدي )�سيوعي( �سبق ن�سوء دولة اإ�سرائيل وي�سار غري �سيوعي ذي توجه قومي.  ويقابل الي�سار 
تيار اإ�سالمي ن�سيط.  ومل تنجح حتى االآن هذه التيارات الثالثة يف ت�سكيل كتلة ذات برنامج حد 
اأدنى موحد يف مواجهة �سيا�سة اإ�سرائيل التمييزية الأ�سباب واعتبارات تتناولها الورقة عن الي�سار 
بني فل�سطيني 1948 بالتف�سيل.  واإىل اأن يتم ذلك، رمبا على الي�سار الفل�سطيني داخل اخلط 
االأخ�سر، اإعطاء جهد اأكب لبناء اأطر تنفيذية ومتثيلية جامعة لالأقلية العربية الفل�سطينية، مبا 
يف ذلك تطوير بنية "جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية"38 ودورها، واإيجاد هيئات تن�سيقية مع 

االأطر الفل�سطينية التمثيلية يف ال�سفة والقطاع وخارجهما حيث ميكن.

)ف�سل  واأبارتهايد  ا�ستيطاين  كولونيايل  نظام  الفل�سطينيني  على  يفر�س  الغربية  ال�سفة  يف 
وجدار  الع�سكرية  احلواجز  خالل  من  والتنقل  احلركة  حرية  تقيد  حيث  متكامل،  عن�سري( 
الف�سل، ومن حيث تعر�سهم لالعتقال التع�سفي وفق نظام طوارئ و�سعه االنتداب البيطاين 
على فل�سطني، ويفر�س �سيطرته على املوارد الطبيعية واحلدود والطرق، ويفر�س على قطاع 
غزة ح�سارًا اقت�ساديًا وع�سكريًا واأمنيًا �ساماًل.  ويف ال�ستات، تو�سع جتمعات فل�سطينية عدة 
اإ�سافة  وال�سيا�سية.  هذا  واالقت�سادية  واالإن�سانية  املدنية  قيود حتد من حرياتها  وطاأة  حتت 
الفل�سطينية(،  التحرير  موؤ�س�سات منظمة  الوطنية )وحتديدًا  املوؤ�س�سات  تغييب  اأو  اإىل غياب 
واال�ستيطان  االحتالل  مواجهة  يف  موحدة  وطنية  واإ�سرتاتيجية  وطنية  قيادة  غياب  وبالتايل 
"فتح"  )حركة  االأكب  التنظيمني  بني  اجلغرايف  ال�سيا�سي-  االنق�سام  حالة  والإنهاء  والتمييز، 

وحركة "حما�س"(.

بالن�سبة للي�سار، ال يزال يف حالة ت�سرذم وفقدان الوزن منذ قيام ال�سلطة الفل�سطينية، بعد اأن 
كان له دور م�سارك وموؤثر يف احلركة الوطنية الفل�سطينية املعا�سرة )املمثلة يف منظمة التحرير 
الفل�سطينية( ويف بلورة اإ�سرتاتيجياتها، مبا فيه دوره يف اأطر القيادة املوحدة لالنتفا�سة االأوىل 
)يف اأواخر الثمانينيات(.  لقد تراجع الدور الوطني واالجتماعي والثقايف للي�سار الفل�سطيني ب�سكل 
وا�سع، كما تالحظ الورقة بالتف�سيل بعد اتفاق اأو�سلو.  ومع غياب موؤ�س�سات منظمة التحرير، فقد 
الي�سار املوؤ�س�سة الوطنية التي انخرط يف موؤ�س�ساتها ال�سيا�سية واجلماهريية واملهنية والع�سكرية، 
وبات خارج موؤ�س�سات ال�سلطة وخارج موؤ�س�سات منظمة التحرير بعد اأن تهّم�ست هذه متامًا.  اأما 
ال�سلطة الفل�سطينية ذات ال�سكل والت�سميات )ولي�س الوظيفة( الدوالنية، فقد باتت حتت �سيطرة 

جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية تاأ�س�ست العام 1982، وي�سارك يف جلنة املتابعة روؤ�ساء ال�سلطات املحلية العرب، واأع�ساء الكني�ست   38
العرب، وممثلون عن اأحزاب �سيا�سية وتنظيمات عربية غري برملانية.  وهي تطوير وتو�سيع االإطار التمثيلي للعرب يف اإ�سرائيل.  بعد اإقامة 

جلنة روؤ�ساء ال�سلطات املحلية العربية العام 1974.  وهناك نقا�س جاٍر لدمقرطة اللجنة وتطوير عملها.
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حركة "فتح"، ويف غزة بعد منت�سف العام 2007 حتت �سيطرة "حما�س"، وكالهما يعتمدان على 
اقت�ساد ه�س وعلى امل�ساعدات والتحويالت اخلارجية ذات الثمن ال�سيا�سي.  اإقليميًا ودوليًا، مل 
تعد للي�سار قوى م�ساندة بعد التحوالت النوعية التي دخلت على االإقليم والعامل مع بداية عقد 
الت�سعينيات من القرن املا�سي.  ويفاقم من ماأزق احلركة الوطنية )ومن �سمنها الي�سار( انغالق 
االأفق ال�سيا�سي اأمام قيادة دولة فل�سطينية ذات �سيادة، اأو حل على اأ�سا�س دولة دميقراطية واحدة 

اأو ثنائية القومية، وغياب اإ�سرتاتيجية ملواجهة املاأزق.

�ساهم تهمي�س موؤ�س�سات منظمة التحرير )من قبل اليمني الفل�سطيني الوطني( ل�سالح �سلطة 
فل�سطينية )�سلطة حكم ذاتي حمدود(، اإىل �سرخ هذه ال�سلطة اإىل �سلطتني ه�ستني؛ واحدة يف 
ال�سفة )حتت �سيطرة "فتح"(، واالأخرى يف غزة )حتت �سيطرة "حما�س"(؛ �سلطتان مك�سوفتان 
متامًا للتدخالت وال�سغوط اخلارجية ودون مقومات ذاتية جتعلهما قابلتني للحياة.  ال�سلطة 
االلتفافية  وبالطرق  الف�سل  وبجدار  اال�ستعمارية  بامل�ستوطنات  حما�سرة  الغربية  ال�سفة  يف 
)خم�س�سة لالإ�سرائيليني فقط( وبال�سيطرة التامة على التجارة اخلارجية واحلدود، وال�سلطة 
االأخرى حما�سرة متامًا من الب والبحر واجلو وبكثافة �سكانية هي االأعلى يف العامل.  لقد ف�سل 
الي�سار الفل�سطيني اأن ي�سكل قطبًا ثالثًا قادرًا على اإعادة توحيد احلركة الوطنية الفل�سطينية 
كحركة حترر واإعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية على اأ�س�س دميقراطية متثل كل مكونات 
وتطلعات ال�سعب الفل�سطيني نحو احلرية وتقرير امل�سري والعي�س يف جمتمع دميقراطي يج�سد 

قيم احلرية وامل�ساواة والعدالة االجتماعية.39

ثانياً. الي�سار اللبناين
�سهد احلقل ال�سيا�سي يف لبنان خالل العقود االأربعة االأخرية اأحداثًا وحتوالت مهمة من حيث 
مكوناته وبنيته ال�سيا�سية واالقت�سادية وعالقاته االإقليمية؛ فقد مر بحرب اأهلية ا�ستمرت من 
اأكرث من اجتياح  املا�سي، كما �سهد  القرن  الت�سعينيات من  بداية  العام 1975 حتى  منت�سف 
وحرب اإ�سرائيلية �سملت حما�سرة واحتالل عا�سمته يف العام 1982، واإجبار منظمة التحرير 

مناق�سة مو�سعة الأو�ساع الي�سار الفل�سطيني يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية واالنق�سام بني "فتح" و"حما�س" وجتربتهما يف منظمة التحرير،   39
انظر/ي؛ جميل هالل.  الي�سار الفل�سطيني اإىل اأين؟، 2009، م�سدر �سبق ذكره، وملالحظات نقدية اإ�سافية ل�سلوك الي�سار، انظر على 

�سبيل املثال؛ عماد اأبو حطب.  "يف نقد ال�سيوعية والي�سار واأحزابها"، احلوار املتمدن، العدد 3091، تاريخ: 2010/8/11؛ وحممد خ�سر 
قر�س، "اأما اآن للي�سار اأن يخجل من نف�سه ويحرتم ما تبقى من جمهوره"، وكالة اأطل�س االإخبارية، 2013/4/27؛ وحازم بعلو�سة، "�سعود 

و�سقوط الي�سار الفل�سطيني" يف املونيرت )النب�س الفل�سطيني(، بتاريخ: 2013/2/22:
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/opinion/2013/02/rise-fall-palestinian-left.html#ixzz2Lq1N6pCC.  
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اإ�سرائيل اأجزاء وا�سعة من جنوب لبنان حتى العام 2000، وبروز  على اخلروج منه واحتالل 
املقاومة اللبنانية �سد هذا االحتالل مببادرة من الي�سار اللبناين، ثم بتويل حزب اهلل �سوؤون 
جماهريي  حزب  اإىل  الثمانينيات  يف  احلزب  وحتول  واإيران(،  �سوريا  من  )بدعم  املقاومة 
)قاعدته االأ�سا�سية من ال�سيعة اللبنانيني( وقوة ع�سكرية و�سيا�سية وازنة يف البلد.  وقد جنح 
اللبنانية يف  الغالبية العظمى من االأرا�سي  اإ�سرائيل على االن�سحاب من  اإجبار  حزب اهلل يف 
العام 2000، موؤكدًا بذلك حتوله لقوة لبنانية رادعة يف مواجهة اإ�سرائيل.  ومع اغتيال رئي�س 
الوزراء اللبناين )رفيق احلريري( يف العام 2005، وخروج �سوريا من لبنان يف العام ذاته حتت 
�سغط �سيا�سي وجماهريي لبناين، دخل لبنان يف حالة ا�ستقطاب حاد بني كتلتني �سيا�ستني؛ 
كتلة 8 اآذار يقودها حزب اهلل )�سعت وت�سعى اإىل احلفاظ على �سالح احلزب باعتباره �سالحًا 
التي  احلريري  �سعد  ورئي�سها  امل�ستقبل  تيار  بقيادة  اآذار   14 وكتلة  اإ�سرائيل(،  �سد  للمقاومة 
تركز على ح�سر ال�سالح بيد الدولة.  وكانت احلرب التي �سنتها اإ�سرائيل على لبنان يف �سيف 
العام 2006 قد زادت من مت�سكك حزب اهلل وتيار 8 اآذار ب�سالح حزب اهلل.  تتباين حتالفات 
وارتباطات الكتلتني اخلارجية والداخلية.  و�سهد ربيع العام 2008، توترًا �سيا�سيًا وع�سكريًا بني 
التيارين اأدى اإىل ما عرف باتفاق الدوحة، دون اأن ينهي اأ�سباب اخلالف بينها.  وقد تعاقبت 
اللبنانيون متايزًا بينهما يف احلياة  اأن يلم�س  الكتلتني على احلكم دون  منذ ذلك الوقت كلتا 

ال�سيا�سية اأو االقت�سادية اأو االجتماعية.

ال�سيوعي  العمل  ومبنظمة  اللبناين،  ال�سيوعي  باحلزب  )ممثاًل  اللبناين  الي�سار  تاأثري  تراجع 
التي مل يعد لها ح�سور �سيا�سي ملمو�س( يف احلقل ال�سيا�سي اللبناين بعد اأن كان له ح�سور 
اإثر  ملمو�س يف احلركة الوطنية اللبنانية، وهو ح�سور خفت مع انتهاء دور هذه احلركة على 
الغزو االإ�سرائيلي للبلد يف العام 1982 وخروج منظمة التحرير منه.40  وي�ستمر احلقل ال�سيا�سي 

حلركة الوطنية اللبنانية، هي جبهة متكونة من اأحزاب وحركات قومية وي�سارية عدة �سكلت العام 1969، وانطلقت فعليًا �سنة 1973   40
على اأ�سا�س برنامج م�سرتك ينادي باإحداث اإ�سالحات �سيا�سية واقت�سادية، اإ�سافة اإىل االإعالن الوا�سح لعروبة لبنان.  �سمت احلركة 

التي راأ�سها كمال جنبالط حتى ا�ست�سهاده يف العام 1977عدداأ من االأحزاب اللبنانية، من اأبرزها: احلزب التقدمي اال�سرتاكي، احلزب 
ال�سيوعي اللبناين، منظمة العمل ال�سيوعي، احلزب ال�سوري القومي االجتماعي، حزب البعث )التنظيم املوايل ل�سوريا(، حزب البعث 

)التنظيم املوايل للعراق(، وحركة النا�سريني امل�ستقلني، التنظيم ال�سعبي النا�سري.  حتالفت احلركة مع بداية احلرب االأهلية مع 
منظمة التحرير الفل�سطينية يف مواجهة اجلبهة اللبنانية اليمينية ذات االأغلبية امل�سيحية املارونية، وحققت احلركة جناحات ع�سكرية 

يف بداية احلرب جعلها ت�سيطر على اجلزء االأكب من االأرا�سي اللبنانية، لكن احلركة تلقت عدة �سربات موجعة على اأثر التدخل 
الع�سكري ال�سوري يف لبنان يف حزيران/يونيو 1976، واغتيال كمال جنبالط يف اآذار/ مار�س 1977.  توىل وليد جنبالط رئا�سة احلركة 

بعد ا�ست�سهاد والده، لكنه ركز على دوره كزعيم  حلزب درزي، و�سعى اآنذاك اإىل حت�سني عالقته مع �سوريا.  على اأثر ذلك، تراجع دور 
احلركة، واختفت فعليًا مع االجتياح االإ�سرائيلي العام 1982.  وملناق�سة اأولية لتجربة "احلركة الوطنية للتغيري الدميقراطي يف لبنان"، 

اأنظر/ي:  �سعد اهلل مزرعاين.  "عن احلركة الوطنية للتغيري الدميقراطي"، جريدة االأخبار اللبنانية، 2013/1/26.  انظر اأي�سًا: ناجي 
�سفا.  "عن احلركة الوطنية يف ظروفها وم�سوغاتها املتغرية"، جريدة االأخبار اللبنانية، 2013/2/11.
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�سيا�سي يقوم على  واأ�سري نظام  ال�سيا�سية اخلارجية،  اأ�سري عالقات وحتالفات قواه  اللبناين 
املحا�س�سة الطائفية،41 واأ�سري اقت�ساد ريعي نيوليبايل مدمر لفر�س نهو�س اقت�ساد اإنتاجي 
جتديدي، ودولة تفتقر ل�سيا�سة اجتماعية جتاه مواطنيها.  يف هذا ال�سرط املو�سوعي، ال يزال 
الي�سار اللبناين يفتقد لل�سرط الذاتي ال�سروري لتحويله من حالة نخبوية اإىل حالة جماهريية 
حول  الواردة  الورقة  تف�سله  ما  وهو  ال�سيا�سي،  للحقل  الطائفي  ال�سيا�سي  التكوين  تتخطى 

الي�سار اللبناين يف هذا الكتاب.42

ثالثاً. الي�سار العراقي
خِبَ املجتمع العراقي منذ عقد الثمانينيات حروبًا عدة؛ حرب مع اإيران دامت ثماين �سنوات، 
على  االأمريكية  املتحدة  الواليات  قادتها  حرب  من  تبعه  وما   1990 العام  الكويت  اجتياح  ثم 
العراق الإخراجه من الكويت، وفر�س عقوبات على النظام طالت تاأثرياتها الفئات االأو�سع من 
ال�سعب العراقي.  كما توىل النظام �سن حمالت ع�سكرية على مكونات طائفية واإثنية من العراق 
هدفت اإىل ال�سيطرة واإخماد انتفا�سات فيها.  وكان اآخر هذه احلروب، احلرب التي قادتها 
الواليات املتحدة االأمريكية �سد نظام �سدام ح�سني يف العام 2003، ونتج عنها �سقوط النظام 
وتفكيك الدولة وحل اجلي�س العراقي وحظر حزب البعث.  تولد عن هذه االإجراءات اإح�سا�س 
طائفة بكاملها )ال�سنة( باأنها تعاقب عقابًا جماعيًا ب�سبب �سيا�سة النظام املنحل.  هذا دفع 
بالتهمي�س  اإح�سا�سها  على  كرد  اأ�سكاله،  بكل  العنف  اإىل  اللجوء  اإىل  الطائفة  هذه  من  فئات 

واال�ستثناء.

تركت هذه االأحداث تاأثريات بنيوية عميقة على املجتمع واالقت�ساد والثقافة يف العراق، وعلى 
بنية حقله ال�سيا�سي ومكوناته، �سملت الي�سار العراقي كما تو�سح الورقة عن الي�سار العراقي يف 
هذا الكتاب.  تعود اأهمية متابعة و�سع الي�سار يف العراق  اإىل التحوالت التي دخلت على م�سرية 
احلزب ال�سيوعي العراقي الذي فقد اجلماهريية الوا�سعة التي اكت�سبها يف عقدي اخلم�سينيات 
البعث  والتنكيل على يد حزب  القمع  نتيجة تعر�سه حلمالت  املا�سي،  القرن  وال�ستينيات من 

بعد خم�س ع�سرة �سنة من احلروب الداخلية يف لبنان، جرى تعديل الد�ستور اللبناين ليجمع بني منطني من التمثيل )على �سعيد الفرد،   41
وعلى �سعيد الطائفة( عب طرح اإقامة جمل�س للمواطنني دون قيد طائفي، وجمل�س )�سيوخ( للطوائف ينتخب من طوائف كطوائف.  لكن 

مواد الد�ستور هذه مل تطبق حتى اللحظة على  الرغم من اإقرارها منذ العام 1990.
مالحظات اإ�سافية )ملا ورد يف املقال حول الي�سار اللبناين يف هذا الكتاب( حول احلزب ال�سيوعي اللبناين من داخل �سفوفه، انظر/ي،   42

على �سبيل املثال: عالء املوىل.  "احلزب ال�سيوعي ومعركة الن�سبية؛ خفة وق�سر نظر"، جريدة االأخبار اللبنانية، 23 �سباط 2013.  
وانظر/ي مقاله يف اجلريدة ذاتها بتاريخ 25 حزيران 2011، حتت عنوان "هل يبادر احلزب ال�سيوعي قبل اأن يباغته جمهوره".
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بقيادة �سدام ح�سني، ونتيجة ما وقع فيه من اأخطاء �سيا�سية، وبخا�سة يف اإدارة حتالفاته، مبا 
يف ذلك مع حزب البعث احلاكم بعد تويل احلزب ال�سلطة عب انقالب ع�سكري )كما ح�سل 
يف �سوريا( وفر�س نف�سه كاحلزب القائد االأوحد للدولة واملجتمع، كما يت�سح من الورقة التي 
تلحظ اأي�سًا ارتباك مواقف احلزب على اأثر الغزو االأمريكي للعراق يف العام 2003، وما تبعه 
من تطورات.  ولعل التحدي االأكب للي�سار العراقي يتمثل يف مواجهة النظام ال�سيا�سي الذي 

ن�ساأ بعد احتالل  العراق، القائم على املحا�س�سة الطائفية والعرقية.

الت�سوية االأمريكية االإيرانية حول العراق جعلت اأحزاب ال�سنة ت�سعر بالغنب واال�ستثناء، االأمر 
�سد  الدموي  العنف  على  م�سجعة  بيئة  ولدت  الداخلي،  التوتر  من  حالة  يف  البلد  اأبقى  الذي 
املدنيني.  وما يجري يف العراق يبني، ب�سكل وا�سح، اأن جذر الطائفية �سيا�سي، اأي يخ�س بنية 
عالقات القوى بني املجوعات الطائفية )والعرقية واملذهبية واالإثنية وحتى الع�سائرية( داخل 
باحلرمان  تواجه  اأخرى  وجمموعات  طوائف  ح�ساب  على  بامتيازات  بع�سها  ومتتع  املجتمع، 
القوى  بني  املفقود  التوازن  اإعادة  ي�ستدعي  الطائفية  تاأثريات  حتييد  فاإن  ولذا،  والظلم.  
اإنهاء ظواهر االمتيازات واحلرمان والتهمي�س )اأي الالم�ساواة البنيوية( عب  اأي  املجتمعية، 
ت�سريع م�ساواة  جميع املواطنني، لت�سمل امل�ساواة يف فر�س احلياة بكل ما قد ي�ستدعيه ذلك من 
متييز اإيجابي للمجموعات التي تعر�ست للحرمان والظلم، وما ي�ستدعيه من و�سع حلول عادلة 
احلماية  وتوفري  املثال(،  �سبيل  على  و�سوريا  العراق  يف  )كاالأكراد  واالإثنية  القومية  لالأقليات 

ال�سرورية للمجموعات املعر�سة لفقدان امتيازاتها ملنع توليد ظلم وحرمان �سدها.

قد يكون �سحيحًا اأن الطائفية لي�ست جديدة على احلقل ال�سيا�سي العراقي، بل اإن تعبرياتها 
 ... نف�سه  ال�سيوعي  احلزب  داخل  حتى  "ح�سل  كما  الي�سارية،  ال�سيا�سية  االأحزاب  طالت 
حيث انف�سل ال�سيوعيون االأكراد عن احلزب ال�سيوعي العراقي الأ�سباب قومية".43 وقد يكون 
�سحيحًا اأن �سقوط النظام القدمي قد وفر "فر�سًة نادرة اأمام الي�سار العراقّي لكي يعيد تنظيَم 
جدول اأعماله على قاعدٍة جديدٍة وفريدة، قواُمها االإفادُة من غياب �سلطة الديكتاتورّية خللق 
بامل�سروع  الطائفّية  الوطنّي، و�سّد  بامل�سروع  وللوقوف �سّد االحتالل  اأو�سع جبهٍة دميقراطية، 
الن�سال  االإرهابي مب�سروع  والعنف  و�سّد احلرب  العراقّية،  بالوحدة  العرقّية  و�سّد  التقدمّي، 

املطلبّي وال�سيا�سّي والفكرّي.  بْيد اأّن ذلك كّله مل يْحدْث ...".44

انظر/ي: عبد اخلالق ح�سني.  "م�سكلة الي�سار العراقي"، 2011، مرجع �سابق.  43
انظر/ي: �سالم عبود.  2010، مرجع �سابق.  44
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رابعاً. الي�سار ال�سوري
ال�سراع اجلاري يف �سوريًا منذ اآذار 2011 وما نتج عنه )وما زال( من �سقوط مئات االآالف 
من القتلى واجلرحى املدنيني، ومن تهجري داخلي وخارجي ملاليني من املواطنني، ومن تدمري 
عمراين واقت�سادي للبلد هو -كما يف االنتفا�سات ال�سعبية التي جرت يف تون�س وم�سر واليمن 
اأزمة اجتماعية عميقة تداخلت فيها قوى داخلية مع قوى خارجية،  وليبيا والبحرين- نتيجة 
�سعت وت�سعى اإىل حرف اأهداف االنتفا�سة اجلماهريية التي طالبت باحلرية واإنهاء اال�ستبداد 
ال�سباب كما هو  اأي�سًا عانت من معدالت بطالة مرتفعة )وحتديدًا بني فئة  والف�ساد.  �سوريا 
احلال يف البلدان العربية االأخرى( ومن مظاهر الفقر املدقع والغنى الفاح�س منت مع انفتاح 
و�سكان  االأطراف  اإفقار  اإىل  قاد  الذي   االأمر  اجلديدة،  الليبالية  على  ال�سوري  االقت�ساد 
للحقوق  غياب  مع  واملرتافق  االجتماعية،  خدماتها  الدولة  تقلي�س  اإثر  وال�سواحي  الريف 
ال�سيا�سية واالجتماعية )كحقوق فردية وحقوق جماعية( للمواطن.  لكن الفوارق الوا�سعة مل 
بات  بحيث  ال�سيا�سية،  ال�سلطة  توزيع  �سملت  بل  واملوارد،  والرثوة  الدخل  توزيع  على  تقت�سر 
هنالك "نخب فاح�سة الغنى ال�سيا�سي تفعل ما ت�ساء".45  وبات "عهد ب�سار االأ�سد عهد اإعادة 
الهيكلة النيوليبالية وتفكيك راأ�سمالية الدولة )عهد اأبيه( وتقدمي تنازالت اأ�سا�سية يف تركيب 
االقت�ساد ال�سوري بناء على توجيهات �سندوق النقد الدويل.  ويف ظله، انتقل االقت�ساد ال�سوري 
من قاعدته الزراعية ال�سناعية اإىل اخلدمية املالية والعقارية واال�ستريادية واملافياوية ترتبع 
على راأ�سها طغمة من االأقارب واملح�سوبني"، ما قاد اإىل "بروز البطالة وانهيار الزراعة ومنو 
الفوارق الطبقية وانت�سار اأمناط من اال�ستهالك املرئي يف املدن"، وبالتايل فاإن "ما حدث يف 
�سورية ال يختلف بهذا املعنى عما ح�سل يف م�سر وتون�س واليمن".46  لقد تاآكلت �سرعية النظام 
ل�سعار  النظام  رفع  اأن  ات�سح  اأن  وبعد  ال�سابقة،  العقود  البعث خالل  عليه حزب  الذي هيمن 
الأجهزة  القمعية  املمار�سات  على  والتغطية  الدميقراطية  لتغييب  ا�ستخدم   واملمانعة  املقاومة 
النظام االأمنية، والإدامة حالة الطوارئ وللتمويه على اأ�سكال خمتلفة من الزبائنية واملح�سوبية، 

وهي االأ�ساليب ذاتها التي ا�ستخدمها النظام ال�سوري خالل فرتة انتدابه على لبنان.

يتمثل التحدي الرئي�س الذي يواجه الي�سار )ومعه القوى الدميقراطية والليبالية( يف �سوريا، 
احلقل  ت�سكيل  اإعادة  اأجل  من  والعمل  اجلاري،  لل�سراع  طائفي  حل  فر�س  دون  احليلولة  يف 
ال�سيا�سي عب روؤية واأ�ساليب دميقراطية تر�سم طبيعة النظام ال�سيا�سي الدميقراطي اجلديد 

يا�سني احلاج �سالح.  "مفهوم خلط الفقر ال�سيا�سي"، احلوار املتمدن، بتاريخ 2004/12/11.  45
"حوار مو�سع مع فواز طرابل�سي عن الثورة ال�سورية"، جدلية، تاريخ: اأيار/مايو، 2013.  46
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والتو�سل  للجميع،  امل�ساواة  وي�سمن  واجلماعية  الفردية  احلريات  يحمي  د�ستور  و�سياغة 
عن  بعيدًا  ت�سييده  املطلوب  واالجتماعي  االقت�سادي  النظام  مالمح  يحدد  وطني  تفاهم  اإىل 
)اخلليجية  اخلارجية  فالقوى  البلد.   لرثوات  املنظم  والنهب  والتبعية  والريعية  النيوليبالية 
توليد  اأجل  من  معركة  هو  �سوريا  يجرى يف  ما  اأن  ترى  ال  ب�سكل خا�س(  واالأمريكية  النفطية 
�سد  وحربًا  ال�سعودية(  تريده  )كما  اإيران  على  حربًا  تريده  بل  البلد،  يف  عميقة  دميقراطية 
االإ�سالم املتطرف )كما تريده الواليات املتحدة االأمريكية(.  ال�سعودية  تدعم االإ�سالم ال�سلفي 
يف مواجهة االإخوان امل�سلمني )ويف مراحل �سابقة يف مواجهة القوى القومية والي�سارية العربية(، 
وتدعم قوى خليجية اأخرى )كقطر على �سبيل املثال( والواليات املتحدة تدعم جماعة االإخوان 

امل�سلمني باعتبارها متثل "االإ�سالم الو�سطي" القادر على جلم االإ�سالم اجلهادي.47

خام�ساً. الي�سار االأردين
التحديات التي تواجه الي�سار يف االأردن، وهو ي�سار يعاين من هزال �سديد،48 تت�سارك مع معظم 
وما  النيوليبالية  ال�سيا�سيات  مناه�سة  حيث  من  االأخرى  العربية  الدول  يف  الي�سار  حتديات 
اإفقار وبطالة لفئات وا�سعة من ال�سعب )قدرت يف منت�سف العام 2013 بنحو %30  ولدته من 
من ال�سكان(، ومن حيث وجود تيار اإ�سالمي نا�سط �سيا�سيًا على غرار دول عربية اأخرى كم�سر 
و�سوريا والعراق ومناطق ال�سلطة الفل�سطينية.  لكن للو�سع يف االأردن خ�سو�سياته، منها؛ ت�سابك 
الق�سية الوطنية االأردنية بالق�سية الوطنية الفل�سطينية، وت�سابك كلتيهما بالق�سية االجتماعية 
وبالق�سية الدميقراطية يف البلد.  يعود هذا اإىل التكوين ال�سكاين لالأردن، وبخا�سة بعد النكبة 
الفل�سطينية العام 1948، و�سم ال�سفة الغربية لت�سكل جزءًا من اململكة االأردنية حتى العام 1988، 
عندما قام االأردن بفك ارتباطه بها على اأثر االنتفا�سة ال�سعبية �سد االحتالل االإ�سرائيلي يف 

لروؤية ي�سارية راديكالية للو�سع الراهن يف �سوريا واآفاقه، اأنظر/ي؛ ائتالف الي�سار ال�سوري "م�ستقبل �سورية و�سراع الطبقات من اأجل   47
الهيمنة"، احلوار املتمدن، العدد 4091، تاريخ: 2013/5/15، موقع االئتالف على في�سبوك:

https://www.facebook.com/Syrian.Leftist.Coalition.  
انظر/ي على �سبيل املثال؛ موؤيد العتيلي: "الي�سار يف االأردن- احلزب ال�سيوعي .. منوذجًا"، مركز درا�سات واأبحاث املارك�سية والي�سار،   48
تاريخ 2010/9/2.  يقول العتيلي: "اأحزاب الي�سار عمومًا يف االأردن تلتقي جميعًا يف م�ساألة الرتدي والهزال ال�سديد يف فعالية دورها يف 

الدفاع عن ق�سايا الوطن امل�سريية منها واليومية املعي�سية -�سواء تلك املتعلقة باحلريات العامة- والدميقراطية احلقيقية التي تعني 
اأواًل وقبل كل �سيء حرية التجمع والتنظيم والتعبري عن الراأي وحماية احلق املقّد�س باختيار ممثلني اأكفاء يف االأطر التنظيمية كافة التي 
يفرزها الن�ساط االقت�سادي اأو االجتماعي اأو ال�سيا�سي - من برملان، ونقابات، واحتادات، ومنظمات جمتمع مدين، تتبّنى ق�سايا النا�س 

وتعمل على تطوير اأدوات املواطن واآليات تعبريه عن انتمائه لهذا الوطن - من خالل ممار�سته لدوره يف بناء املجتمع املدين الكفيل باإنهاء 
كافة اأ�سكال التفّتت يف املجتمع جلهة الع�سبوية االإقليمية واجلهوية واملذهبية والع�سائرية - هذه الظواهر التي منت وال تزال تتنامى يف 

ظل ق�سور املوؤ�س�سات املدنية والر�سمية عن ت�سكيل مظلة حا�سنة لكافة ت�سكيالت املجتمع على اختالف اأ�سولها ومذاهبها وانتماءاتها 
ال�سيا�سية والفكرية".  كما جتدر االإ�سارة اإىل امل�ساعي اجلارية لتوحيد الي�سار ال�سيوعي يف االأردن )انظر/ي؛ يا�سر قبيالت، "ال�سيوعيون 

االأردنيون: ما زلنا رفاق!!"، االأخبار اللبنانية، 2013/4/22(.
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االأرا�سي الفل�سطينية التي احتلت العام 1967.  ن�سبة وازنة من �سكان االأردن احلاليني من حملة 
والتزاماتهم  هويتهم  عن  التخلي  يف  يرغبون  وال  فل�سطينية،  اأ�سول  من  هم  االأردنية  اجلن�سية 
الوطنية وحقوقهم التاريخية دون اأن يكون هذا �سببًا يف انتقا�س حقوقهم وواجباتهم املرتتبة على 
املواطنة االأردنية.  ولي�س هناك ما يدعو اأي طرف اأردين للخ�سية من قبول فل�سطيني مل�سروع الوطن 
البديل االإ�سرائيلي كونه مرفو�سًا من قبل كل التنظيمات ال�سيا�سية الفل�سطينية، ورمبا كان هذا 
اأحد االعتبارات االأردنية وراء توقيع اتفاق ال�سالم )اتفاق وادي عربة( بني اإ�سرائيل واالأردن يف 
العام 1994.  هذا مل مينع من بروز اأفكار تطرح علنا، والتي و�سفها اأحد الباحثني بال�سوفينية 
الأنها "معادية لوجود االأردنيني من اأ�سل فل�سطيني"، ويدعو "بع�سها اإىل نقاء النوع االأردين واإىل 
طرد االأردنيني - الفل�سطينيني من البالد بلغة اإ�سارية مبطنة.  بينما يطالب االآخر االأردنيني - 
الفل�سطينيني بوالء هوياتي تام لالأردن، ال ت�سوبه ارتباطات بهويات اأخرى".  ويعتقد �ساحب هذا 
الراأي اأن العداء لالأردنيني من اأ�سل فل�سطيني "بقي م�سترتًا اإعالميًا اإىل اأن دخلت النيوليبالية 
حّيز التنفيذ".49 وهناك قلق لدى �سريحة من االأردنيني من اأ�سل فل�سطيني الأنها تخ�سى من اأن 
تكون م�ستهدفة ب�سحب اجلن�سية منها وفقدانها حقوق املواطنة كما ح�سل مع حملة جوازات �سفر 

ال�سلطة الفل�سطينية من �سكان ال�سفة الغربية.50

ي�سعب، كما تبني الورقة عن الي�سار االأردين، كتابة م�سرية الي�سار يف االأردن مبعزل عن الي�سار 
الفل�سطيني منذ النكبة وتاأ�سي�س منظمة التحرير وبعد اأحداث االأردن يف العام 1970 واإخراجها 

جوزيف م�سعد.  "االأردن بني الوطنية وال�سوفينية"، االأخبار اللبنانية، 2012/9/10.  للرد على ما ورد يف هذا املقال، انظر/ي: ناه�س   49
حرت.  "اأفق لبناء "ال�سام احلقيقية""، االأخبار اللبنانية، 2012/9/18.  يرى حرت، يف رده املطول على مقال جوزيف م�سعد اأن م�سروع 

الوطن البديل بات يرتدي قناعًا اإ�سالميًا يف اإ�سارة اإىل موقف جبهة العمل االإ�سالمي يف االأردن التي ت�سكل اأكب االأحزاب ال�سيا�سية يف 
االأردن، وهي تنتمي اإىل جماعة االإخوان امل�سلمني.  ووفق ناه�س حرت، فاإن الي�سار االأردين يتكون من: احلزب ال�سيوعي االأردين؛ حزب 

الوحدة ال�سعبية الدميقراطي االأردين )قريب للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني(؛ حزب ال�سعب الدميقراطي االأردين )ح�سد(، وقد 
ورث منظمة اجلبهة الدميقراطية يف االأردن؛ حزب الي�سار الدميقراطي االأردين )من عنا�سر �سابقة من احلزب ال�سيوعي واجلبهة 

الدميقراطية(؛ وبادر موؤخرًا اإىل االإعالن عن تاأ�سي�س احلزب الدميقراطي االجتماعي؛ حركة الي�سار االجتماعي االأردين، تاأ�س�ست من 
عنا�سر �سيوعية �سابقة وعنا�سر �سعبية يف العام 2007؛ حزب التحرر الوطني االجتماعي االأردين، حزب حديث الوالدة، لكنه ي�ستند اإىل 
لفيف من العنا�سر الي�سارية والعمالية وال�سعبية وال�سبابية التي لعبت دورًا بارزًا يف احلراك ال�سعبي منذ ربيع 2010؛ التجمع اال�سرتاكي 

االأردين، وهو م�سروع يعّب عن اجتاه كادرات �سيوعية، حتت تاأثري احلراك ال�سعبي؛ احتاد ال�سباب الدميقراطي االأردين، وهو منظمة 
�سبابية ي�سارية م�ستقلة برزت من بني �سفوف الن�سطاء الي�ساريني ال�سباب من احلراك ال�سعبي ومن القوى الي�سارية التقليدية واجلديدة 

معًا )ناه�س حرت، "قوى الي�سار االأردين"، وكالة عمون االإخبارية، 2012/5/17(.
كمثال على هذا القلق انظر/ي: �سمري حجاوي.  "ا�ستهداف الفل�سطينيني يف االأردن"، الفجر نيوز، 1012/2/24.  جاء يف املقال؛ امل�سكلة   50
اأن االأردنيني من اأ�سل فل�سطيني هم امل�ستهدفون دون غريهم، فال اأحد يتكلم عن ال�سرك�س اأو ال�سي�سان اأو امل�سيحيني اأو الدروز اأو االأرمن 

اأو الع�سائر التي تنتمي تاريخيًا اإىل اجلزيرة العربية اأو �سوريا اأو العراق، بل اإن العائلة املالكة نف�سها يف االأردن وهي حجازية االأ�سل، وهذا 
يوؤكد اأن اال�ستهداف مي�س الفل�سطينيني بهدف اإق�سائهم ب�سكل كامل "وت�سليحهم" من حقوقهم واأمالكهم ومتاجرهم وا�ستثماراتهم 

وم�سانعهم، فعندما ت�سحب اجلن�سية "اأي �سحب الرقم الوطني"، يتحول املواطن االأردين من اأ�سل فل�سطيني اإىل "ال مواطن"، وبالتايل 
ال يحق له اأن ميتلك اأر�سًا اأو منزاًل اأو متجرًا اأو م�سنعًا اأو م�ست�سفى اأو اأي �سيء، ويتحول اإىل "كتلة ب�سرية بال حقوق قانونية اأو �سيا�سية".  

من ال�سروري التنويه هنا اإىل اأن احلكومة االأردنية نفت اأن تكون لديها نية اأو قرار ب�سحب اجلن�سية من االأردنيني من اأ�سول فل�سطينية.
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ال�سبعينيات  االأردن يف  الفل�سطيني يف  للي�سار  تنظيمية  امتدادات  ووالدة  اإثر ذلك،  االأردن  من 
والثمانينيات، وحتولها بعد انفتاحه الليبايل على ال�سحافة واالأحزاب ال�سيا�سية يف البلد العام 
1989 اإىل تنظيمات اأردنية تن�سبط لقوانني البلد.  احلراكات ال�سبابية وال�سعبية التي جرت منذ 
تفجر االنتفا�سات ال�سعبية يف تون�س وم�سر واليمن و�سوريا، والتي دعت اإىل االإ�سالح وحماربة 
الف�ساد، و�سد رفع االأ�سعار، وحل م�سكلة البطالة العالية، ت�سري اإىل حاجة الي�سار اإىل �سرورة 
تركيز برناجمه على الق�سيتني الوطنية )مب�سمون التحرر من الهيمنة والتدخالت اخلارجية 
التي مت�س ال�سيادة الوطنية وال�سعبية، وتعزيز اال�ستقالل االقت�سادي( واالجتماعية )مب�سمون ما 

يخدم م�سالح غالبية ال�سعب، وحتديدًا الفئات والطبقات الفقرية وامل�ستغلة واملهّم�سة(.

ختامية أفكار 

مع لبلة االقت�ساد يف الدول العربية، مبا فيها دول امل�سرق العربي، طفت �سرائح طبقية جديدة 
املايل  والنفوذ  واملدنية(  الع�سكرية  )االأمنية-  البريوقراطية   - ال�سيا�سية  ال�سلطة  بني  جتمع 
اإزاء  اأن ينه�س بدوره  الي�سار يف هذا الدول  اأن على  العقاري التجاري والريعي ... هذا يعني 

ق�سيتني رئي�سيتني:

االأوىل، الق�سية االجتماعية
عب ترجمة م�سمون العدالة االجتماعية اإىل �سيا�سات ت�ستجيب حلاجات واحتياجات الفئات 
الفقرية واملهم�سة وامل�ستغلة من ال�سعب يف كل من هذه البلدان، ومبا يعني مناه�سة ال�سيا�سات 
التناف�سية  على  )القائمة  العاملية  الراأ�سمالية  من  احلالية  املرحلة  جت�سد  التي  النيوليبالية 
الفردية حتت هيمنة اقت�ساد ال�سوق الراأ�سمايل �سبه املطلقة(.  من اخلطاأ اعتبار النيوليبالية 
بل متثل  متخ�س�سة،  اقت�سادية  ونقدها مبفاهيم  يجري جمابهتها  اقت�سادية  نظرية  جمرد 
راأ�سمال  �سطوة  على  توؤكد  فيما  توؤكد  وثقافية،  و�سيا�سية  اجتماعية  اأبعاد  ذات  متكاملة  روؤية 
و�سطوة نخبة على االقت�ساد واملجتمع وال�سيا�سة، اإنها لي�ست حول اإدارة االقت�ساد فح�سب، بل 

حول اإدامة واإعادة اإنتاج واإدامة نظام الالم�ساواة البنيوية.

الثانية، الق�سية الوطنية
احلالة  يف  كما  )اال�ستعمارية-اال�ستيطانية  اال�ستعمارية  ال�سيطرة  من  التحرر  ق�سية  اأي 
يف  )كما  اخلارجية  واالإمالءات  وال�سيطرة  ولبنان(  �سوريا  يف  )كما  واالحتالل  الفل�سطينية( 
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الدول العربية كافة(.  والق�سيتان )الوطنية واالجتماعية( مرتابطتان كما اأو�سحت االنتفا�سات 
ال�سعبية الدميقراطية يف دول عربية عدة عندما رفعت �سعارات جمعت بني املطالبة باحلرية، 
واملطالبة بـ"العي�س" اأو اخلبز )ق�سية الق�سية االجتماعية( والكرامة )اخلال�س من االإمالءات 
واالحتالالت وال�سيطرة اخلارجية(.  ت�سييد الدميقراطية العميقة )حتت �سعار ال�سعب يريد 
...( مب�سمونها القيمي التحرري )القائم على امل�ساواة واحلرية( ولي�س مب�سمونها االإجرائي 
حرفها  م�ساعي  من  الرغم  )على  ال�سعبية  االنتفا�سات  هدف  هو  االقرتاع(،  )�سندوق  فقط 
بني  بالتايل  ويجمع،  اجلماعية،  وباحلقوق  الفردية  باحلقوق  يت�سل  كونه  الهدف(؛  هذه  عن 

الق�سيتني االجتماعية والوطنية.

با�ستطاعة الي�سار اأن ي�ستخل�س من جتربته اأنه  لن يكون قادرًا على التحول اإىل قوة جمتمعية 
دميقراطية فاعلة وجذابة اإن مل يقم تنظيميًا على اأ�س�س دميقراطية، واإن اأدار عالقة نخبوية 
لنف�سه  منحها  التي  ال�سابقة  النخبوية  عقليته  من  يتخل�س  اأن  مطالب  اأنه  اأي  ال�سعب؛  مع 
اأن  ملجرد  الثاقبة  والروؤية  واملعرفة  احلكمة  ميلك  باعتباره  للجماهري  وقائد  ومعلم  كمر�سد 
قادته قراأوا كرا�س لينني املعنون "ما العمل؟".  كما اأن عليه اأن يدرك اأن الوحدة الوطنية غري 
ال�سيا�سية،  ال�سيا�سية مبعزل على مكونات املجتمع غري  القوى  اتفاق بني  اإىل  قابلة لالختزال 
�سوريا  "التقدمية" )يف  الوطنية  فتجربة اجلبهات  ال�سعب.   وقناعة من غالبية  ودون موافقة 
والعراق( تركت نتائج �سلبية على قوى الي�سار التي �ساركت فيها، وجتربة منظمة التحرير، على 
الرغم مما ت�سمنته من عنا�سر اإيجابية كر�ست، عب نظام "الكوتا" التناف�س بني قوى الي�سار 

الفل�سطيني، وبالتايل �ساهمت يف اإبقائه مفتتًا.

واملهام  االأخطاء  كما  تت�سابه  االأو�ساع  من  الكثري  كون  الي�سار،  يفيد  ما  ال�ست  االأوراق  يف 
امل�ستوجبة اأي�سًا.  وهي مدخل ملزيد من احلوارات والتدقيقات، واإدراك �سرورة االنخراط يف 
عملية التغيري اجلارية يف العامل العربي، التي تفتح اآفاقًا رحبة للي�سار، وبخا�سة بعد ات�ساح 
فيها  الليبالية، مبا  االجتاهات  ما من  اأو مب�ساركة  منفردة  االإ�سالمية  التيارات  قدرة  حدود 
تيار االإخوان امل�سلمني على حل امل�سكالت االقت�سادية واالجتماعية والثقافية التي تواجه بلدان 
التي  االأمريكية  ال�سيا�سة  ومواجهة  النيوليبالية  لل�سيا�سات  بدائل  و�سع  ناهيك عن  املنطقة، 
اجلديدة  الليبالية  �سروط  تتقبل  التي  االإ�سالمية  القوى  مع  للتعاون  وا�سعًا  ا�ستعدادًا  اأبدت 
االقت�سادية وال�سيا�سية، وامل�ستعدة للحفاظ على اأمن اإ�سرائيل.  كما اأو�سح م�سار االنتفا�سات 
اأن الدميقراطية العميقة ال تعني اأن الفوز يف االنتخابات العامة مينح �سرعية لقمع املعار�سني 

ال�سيا�سيني، ولفر�س روؤية على املجتمع دون موافقة جميع مكوناته.
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ومن املفيد االنتباه اأن العوامل املولدة لظاهرة ال�سعبوية، مبا فيها االإ�سالمية، تبقى قائمة اإن 
ف�سل م�سروع الدمقرطة ال�سيا�سية، واإن بقيت الفر�س مغلقة اأمام ال�سباب واالأ�سر الفقرية يف 
�سواحي املدن والريف، واإن توالت االأزمات )كاالأزمات املالية والكوارث الطبيعية، على �سبيل 
املثال(.  من هنا اأهمية وجود �ساحات عامة مملوكة من اجلمهور للتداول واالحتجاج واإبداء 

الراأي اإزاء كل ما يخ�س ال�ساأن العام.

وقد يكون مفيدًا اأن يرى الي�سار اإىل اأن مدرك الدولة القومية باملفهوم الذي �ساع يف املنطقة 
وتداولته قوى واأحزاب قومية قد يتحول اإىل عن�سر انق�سام وا�ستقطاب و�سراع داخلي )وهو 
ما ح�سل بالفعل يف العديد من الدول العربية( اإن مل ي�ستوعب اأن التعددية الطائفية والدينية 
اإر�ساء  يف  اأهمية  ذات  العربية،  املجتمعات  معظم  يف  ال�سائدة  والثقافية  والقومية  واالإثنية 
الراأي  حرية  وت�سون  اجلماعية،  واحلقوق  الفردية  للحقوق  تنتبه  التي  العميقة  الدميقراطية 
والعبادة واملعتقد والتعبري والتنظيم والتجمهر.  ومن هنا خطورة الرتكيز على الهوية والدين 
)اأي يف  الطبقي  االجتماعي-  �سياقها  واالإثنية دون مو�سعتها يف  االجتماعي  والنوع  والطائفة 
تنتج  التي  واحلرمان  والتمييز  الالم�ساواة  بنى  �سياق  ويف  ال�سيا�سي(،  االقت�ساد  بنية  �سياق 
وتعيد اإنتاج هذه الهويات االإرثية مبا هي تعبريات جتهد للحفاظ على، والدفاع عن، امتيازات 
وم�سالح فئوية اأو مواقف راف�سة ملا تتعر�س له من حرمان ومتييز على اأ�س�س اإرثية.  هذا يعني 
وعي خطورة اختزال حتليل الظواهر االجتماعية اإىل حتليل خطاباتها فقط، و�سرورة مو�سعتها 
يف �سياقها االجتماعي- االقت�سادي وال�سيا�سي اأواًل، وك�سف اخلطاب مبا هو اأيديولوجيا تخفي 
من خالله ما يرتتب عليها من م�سالح وامتيازات للبع�س وحرمان وتهمي�س وا�ستثناء للبع�س 

االآخر.

يتنبه  اأن  �سرورة  اإىل  �سارخ،  ب�سكل  املختلفة،  العربية  الدول  يف  ال�سعبية  االنتفا�سات  نبهت 
الي�سار، يف حتليله للواقع القائم، اإىل رزمة التحالفات واالئتالف املحلية واالإقليمية والدولية 
ال�سيا�سية  البنية  يف  جذرية  اإ�سالحات  اإحداث  ملنع  عك�سي"  "�سد  عملية  يف  جتهد  التي 
راأينا  -كما  وهي  عميقة.   دميقراطية  ت�سييد  اإعطاب  اأو  وتعطيل  االقت�سادية،   - االجتماعية 
اأ�ساليب خ�سنة وعنيفة  تعتمد  �سعبية دميقراطية-  انتفا�سات  التي �سهدت  يف جميع احلاالت 
)ودموية يف معظم االأحيان( لتعطيل التغيري الدميقراطي وماأ�س�سة نظام اجتماعي اأكرث عدالة 
وم�ساواة وحرية.  وبات وا�سحًا اأن القوى املحلية التي تريد احلفاظ على امتيازاتها اأو ت�سعى 
اإىل اكت�ساب امتيازات جديدة، قد تلجاأ اإىل ا�ستخدام فئات اجتماعية رثة )بلطجية، �سبيحة، 
)االأمنية  البنى  ت�ستخدم  كما  خارجية،  بقوى  واال�ستعانة  �سابه(  وما  القانون،  عن  خارجني 
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ال�سابق،  النظام  خالل  منت  التي   )... املحلية  والهيئات  والدينية  وال�سرطية  والبريوقراطية 
عن  تختلف  قد  تتحرك مب�سارات  تبقى  قد  وهي  النظام،  بذلك  مرتبطة  م�سالح  لها  وت�سكل 
م�سارات احلكومة اجلديدة بعد �سقوط راأ�س النظام ال�سابق، اإذا ما اأدركت اأن يف اجلديد ما 
يهدد م�ساحلها ومنظومة امتيازاتها الطبقية وال�سيا�سية والبريوقراطية ال�سلطوية.  لقد حدث 

هذا يف تون�س وم�سر واليمن و�سوريا وليبيا والبحرين، وغريها.

مما  والتخل�س  التنويري  والثقايف  الفكري  دورها  ت�ستنه�س  اأن  الي�سار  قوى  على  اخلتام،  يف 
�سابها من نظرة ا�ستخفاف وا�ستعالء جتاه الفعاليات الفكرية والثقافية ودور هذه الفعاليات يف 
تعزيز قيم امل�ساواة واحلرية والعدالة االجتماعية، ويف تكري�س روؤية اإىل التعددية )ال�سيا�سية 
واملذهبية واالإثنية والدينية والثقافية(، باعتبارها م�سدر اإثراء للمجتمع وحلياة النا�س.  كما 
ال ينبغي اأن يعمي هزال الي�سار ال�سيا�سي والتنظيمي الراهن عن روؤية ما تركه بع�سه من تراث 
الفكر  تاريخ  العرب يف  مثقفي  كبار  الي�سار هم من  مثقفي  اأن  وحقيقة  متميز،  وثقايف  فكري 

العربي املعا�سر، الذين "اأبدعوا يف �سياغة اأحالم مل ي�ستفق واقع العرب لتحقيقها".51

* جميل هالل
باحث اجتماعي وكاتب فل�سطيني م�ستقل يف علم االجتماع ال�سيا�سي.  حا�سر يف جامعة ديرهام 
وجامعة لندن يف بريطانيا ودار ال�سالم يف تنزانيا، وكباحث زائر يف جامعة اأك�سفورد وجامعة 
لندن.  �سِغل هالل، وما زال، من�سب باحث رئي�سي غري مقيم يف عدد من املوؤ�س�سات البحثية، 
كما اأنه ع�سو الهيئة اال�ست�سارية ملجلة الدرا�سات الفل�سطينية، وع�سو هيئة حترير جملة ق�سايا 
وال�سراع  الفل�سطيني،  املجتمع  عن  واملوؤلفات  واملقاالت  الكتب  من  العديد  ن�سر  اإ�سرائيلية.  

العربي - االإ�سرائيلي، وق�سايا ال�سرق االأو�سط بالعربية واالإجنليزية.

الطاهر لبيب.  "الي�سار العربي والتبا�سات النقد الذاتي"، جملة االآداب اللبنانية، العدد 2010-8/7/6.  51
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؛ الَواِقُع  الَيَسارُ الِفَلسطينيُّ
َيات والتَّحدِّ

* ح�سن لدادوة

ت�سعى هذه الورقة اإىل ر�سم خارطة للي�سار الفل�سطيني، ور�سد التحديات التي تواجهه انطالقًا 
من روؤية توؤكد على ارتباط وجود هذا الي�سار ون�ساطه بال�سراع مع االحتالل ال�سهيوين، وما 
يقت�سيه ذلك من اإعطاء االأولوية ملتطلبات التحرر الوطني، وتعظيم البعد التحرري ال�سيا�سي 
االأحزاب  تاريخ  وي�سكل  والتنظيمات.   االأحزاب  هذه  عمل  يف  االجتماعي  البعد  ح�ساب  على 
والتنظيمات الي�سارية جزءًا رئي�سيًا من تراث الثورة الفل�سطينية املعا�سرة، حيث قامت بدور 
اأ�سا�سي يف عملية اإعادة اإحياء الهوية والكيانية الفل�سطينية، وتعزيزها.  وعلى الرغم من ت�سكل 
"متثيل وتعبئة وتنظيم  اأداة  التنظيمات واالأحزاب خارج رحم دولة م�ستقلة، فاإنها تبقى  هذه 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الهوية  ر�سم  يف  امل�ساهمة  اإىل  ت�سعى  ذلك  خالل  ومن  للجماهري"،1 

واالجتماعية للمجتمع الفل�سطيني.

والسياسية واالجتماعية  االقتصادية  البيئة   مقدمة: 
الفلسطيني اليسار  فيها  يعمل  التي 

يتطلب فهم واقع الي�سار الفل�سطيني االنطالق من خلفية ما تعر�س له ال�سعب الفل�سطيني من 
وم�سادرة  وا�ستيطان  ع�سكري  واحتالل  ملجتمعه،  متوا�سل  وت�سرذم  اأر�سه،  عن  نفي جماعي 
اأرا�س، وهو ما يلقي بظالله على احلياة االجتماعية وال�سيا�سية الفل�سطينية برمتها ومييزها 

عن باقي دول املنطقة.2

جميل هالل.  2006.  التنظيمات واالأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية: بني مهام الدميقراطية الداخلية والدميقراطية ال�سيا�سية والتحرر   1
الوطني، رام اهلل: مواطن؛ املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية.

وزارة التخطيط والتعاون الدويل.  2010.  التقرير الوطني حول ال�سيا�سات االجتماعية املتكاملة يف فل�سطني 1994-2008، رام اهلل.  2



47

اليسار الفلسطيني، الواقع والتحديات

التي  فل�سطني،  ال�سهيوين يف  اال�ستعمار  نتائج  اأبرز  اأحد  الفل�سطيني  ال�ستات  وت�سكل ظاهرة 
تعني العزل اجلغرايف ما بني التجمعات الفل�سطينية املختلفة، واالختالف الكبري يف ال�سياقات 
االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية التي تعي�س فيها هذه التجمعات، والتي تولد اأولويات متباينة 
لها يف اإطار االأولوية الوطنية اجلامعة واملتمثلة يف مقاومة امل�ستعمر وممار�سة حق تقرير امل�سري 
الفل�سطينيني  ن�سف  من  فاأكرث  اللجوء.   يف  تتمثل  ثانية  ظاهرة  ذلك  على  وترتب  والعودة.3  
وقد  فل�سطني.4   اأر�س  على  بقوا  الذين  الفل�سطينيني  من  كبرية  ن�سبة  وي�سكلون  الجئون،  هم 
خ�سر هوؤالء ممتلكاتهم وموارد رزقهم، وتعي�س ن�سبة كبرية منهم يف خميمات الالجئني حتت 
م�سوؤولية وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )اأونروا( منذ النكبة العام 

1948.  وقد �سكلت النكبة واللجوء واملخيم مكونات مهمة يف الهوية الفل�سطينية.

وقد فر�س هذا الواقع على اأحزاب الي�سار الفل�سطيني اجلمع يف بنيتها ون�ساطها بني تدعيم 
ثانية.   الفل�سطيني من جهة، ومراعاة خ�سو�سية كل جتمع فل�سطيني من جهة  ال�سعب  وحدة 
وقد اأ�سغل البعد الوطني - ال�سيا�سي االأولوية يف هذه املعادلة ال�سعبة لدى هذه االأحزاب.  ومثل 
جامعة  مظلة  �سكلت  حيث  فل�سطينية،  كيانية  والدة   1964 العام  يف  التحرير  منظمة  تاأ�سي�س 
للن�سال الوطني الفل�سطيني، و�سكلت حمور احلقل ال�سيا�سي الفل�سطيني، وحتديدًا بعد اأن مت 
العام 1967.   اأعقاب حرب حزيران  الفل�سطينية يف  املقاومة  تويل قيادتها من قبل تنظيمات 
اإدارة  يف  املتكافئة  "غري  امل�ساركة  يف  للي�سار  فر�سة  هذه  التحرير  منظمة  خ�سو�سية  ووفرت 
للمنظمة  القيادية  الهيئات  فرز  جرى  وقد  الفل�سطينية".5  التحرير  منظمة  �سيا�سة  وتقرير 
مبداأ  وفق  الفل�سطينية(  اجلماهري  لتجنيد  املنظمة  اأذرع  �سكلت  )التي  ال�سعبية  ومنظماتها 
"الكوتا" )املحا�س�سة(.  ويف العادة، كانت تتخذ القرارات وفق مبداأ التوافق، يف ظل هيمنة 
الف�سيل االأكب )"فتح"(.  ويف هذا ال�سياق، مالت اأحزاب الي�سار اإىل بلورة بنية بريوقراطية، 
مبا يف ذلك بنيتها الع�سكرية واخلدمية يف ال�ستات، وبخا�سة يف لبنان.  كما ا�ستند خطابها 

الي�ساري التحرري اإىل اأر�سية خطاب "فتح" العلماين.

بلغ عدد الفل�سطينيني املقدر 11.6 مليون �سخ�س يف اأواخر العام 2012.  منهم 4.4 مليون يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، و1.4 مليون   3
يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة منذ العام 1948؛ اأي اأن حوايل 58.8% من جمموع الفل�سطينيني ما زالوا يعي�سون على اأر�س فل�سطني 

بحدودها االنتدابية.  ويعي�س الن�سف االآخر يف الدول العربية )وبخا�سة االأردن، و�سوريا، ولبنان، وم�سر، وال�سعودية واخلليج العربي(، 
اأو االأجنبية )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.  2012.  الفل�سطينيون يف نهاية العام 2012، رام اهلل- فل�سطني، �س 19(.

بلغ عدد الالجئني امل�سجلني يف �سجالت االأونروا 5.3 مليون فل�سطيني، وميثل هذا الرقم احلد االأدنى الأعداد الالجئني الفل�سطينيني،   4
ي�سكلون اأكرث من ربع �سكان ال�سفة الغربية )26.9%(، وغالبية �سكان قطاع غزة )66.9%( )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.  

2013.  االإحـ�سـاء الفلـ�سـطينـي يـ�سـتـعـر�س واقع الالجئني الفل�سطينيني مبنا�سبة اليوم العاملي لالجئني 2013/06/20(.
جميل هالل.  2009.  الي�سار الفل�سطيني اإىل اأين: الي�سار الفل�سطيني يحاور نف�سه ويتاأمل م�سريه، رام اهلل: موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ، �س 16.  5
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الحقل  اتفاقيات أوسلو: تغيير جوهري في 
الفلسطيني السياسي 

ترتب على اتفاقيات اأو�سلو قيام ال�سلطة الفل�سطينية على جزء من االأر�س الفل�سطينية املحتلة 
منذ العام 6،1967 وتوّلد عن ذلك تر�سيخ واقع انتقال ثقل القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني اإىل هذه 
املنطقة، مبا فيها قرار اأحزاب الي�سار.  وامتلكت ال�سلطة الفل�سطينية وظائف "دوالنية" )ن�سبة 
اإىل الدولة( منقو�سة ال�سيادة، وهو ما وّلد توترًا بني عمليتني خمتلفتني: ا�ستكمال مهمة التحرر 
الوطني، واال�سطالع مبهمة بناء دوالين.  لقد ازداد الت�سابك بني متطلبات الن�سال الوطني 
واالجتماعي تعقيدًا.  وهو ما يعطي فر�سة الأحزاب الي�سار لتج�سيد هويتها الي�سارية يف معاجلة 
هذه الق�سايا، وهي الفر�سة التي مل ت�ستغل حتى االآن.  وبقيت تنظيمات الي�سار ت�سغل املوقع 
امللتب�س )واإن بتفاوت بني تنظيم واآخر(: هي جزء من القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني )املنظمة 

وال�سلطة(، ويف الوقت نف�سه تعّرف نف�سها كقوى معار�سة.

املنظمة  بني  العالقة  وقلب  املنظمة،  تهمي�س  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيام  على  ترتب  الواقع،  يف 
لكنها  املنظمة،  اأدوات  من  اأداة  باعتبارها  اأقيمت  فال�سلطة  الفعلية؛  املمار�سة  يف  وال�سلطة 
اأ�سبحت حمور القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني.  وترافق مع ذلك حتّول اأحزاب الي�سار اإىل العلنية 
االإ�سرائيلي  االحتالل  مع  ال�سراع  متطلبات  اأربك ذلك  وقد  الفل�سطينية،  ال�سلطة  مناطق  يف 

الذي تنادي به اأحزاب الي�سار.

ويعاين احلقل ال�سيا�سي الفل�سطيني حالة من اال�ستقطاب ال�سديد منذ اأوا�سط ت�سعينيات القرن 
املا�سي، وتوج هذا اال�ستقطاب ما بني حركتي "حما�س" و"فتح" يف انق�سام �سيا�سي جغرايف، حيث 
باتت تت�سارع للهيمنة عليه �سلطتان: �سلطة يف قطاع غزة )حلركة "حما�س"(، و�سلطة يف ال�سفة 
الغربية ت�سيطر عليها حركة "فتح".  وقد انعك�س هذا االنق�سام على جتمعات ال�سعب الفل�سطيني 
االأخرى.  وميكن القول اإن هذا اال�ستقطاب فاقم من تهمي�س دور تنظيمات الي�سار الفل�سطيني، التي 
اكتفت يف معظم االأحيان بدور الناقد لهذا الواقع، اأو الو�سيط غري املرحب به من قبل طريف االنق�سام.

وتتميز احلالة الفل�سطينية بح�سور فعال ون�سط للمنظمات غري احلكومية، وبخا�سة تلك التي 
يديرها كوادر �سابقة، اأو حالية، يف تنظيمات الي�سار، ولها وجود فاعل وخبة وا�سعة يف العمل، 

وفق االتفاقيات بني منظمة التحرير واإ�سرائيل، فاإن حوايل 60% من اأرا�سي ال�سفة الغربية تبقى خا�سعة لل�سيطرة االإ�سرائيلية الكاملة،   6
ومتار�س ال�سلطة الفل�سطينية �سالحيات اإدارية يف املنطقة ب، و�سالحيات اإدارية واأمنية يف املنطقة امل�سنفة اأ.  ومن الناحية العملية، 

فاإن اإ�سرائيل متار�س �سلطتها االأمنية يف كل ال�سفة الغربية، وبخا�سة بعد اجتياح مناطق اأ العام 2002.
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و�سبكة عالقات مبا�سرة مع املمولني، يجعلها، يف كثري من االأحيان، يف موقع مناف�س للحزب 
ال�سيا�سي، وترتب على ذلك تغيريًا يف طبيعة عالقة هذه املنظمات مع احلزب من جهة، ومع 

جمهورها من جهة اأخرى.7

ومفكك ضعيف  واقتصاد  مجتمعية  تجزئة 

االإجراءات  ب�سبب  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  اأو�سلو  بعد  املجتمعية  التجزئة  تعززت 
ف�سل  عن  ناهيك  البع�س،  بع�سها  عن  واملحافظات  املدن  ف�سل  اإىل  اأدت  التي  االإ�سرائيلية 
القد�س وعزلها، وكذلك قطاع غزة، عن ال�سفة الغربية.  اأدى هذا الو�سع اإىل تعميق التفاوت 
املفرو�س  احل�سار  لطبيعة  تبعًا  املختلفة،  املناطق  بني  واالقت�سادية  االجتماعية  االأو�ساع  يف 
عليها، وتبعًا للظروف ال�سيا�سية والع�سكرية اخلا�سعة لها.8  وترتب على هذا تداخل انق�سامات 
عديدة يف ت�سكيل الواقع الفل�سطيني: البعد الطبقي، مكان ال�سكن، حالة اللجوء، املنطقة، بعد 
النوع االجتماعي، م�ستويات التعليم، اإ�سافة اإىل عامل االنتماء ال�سيا�سي، حيث �سكل االنتماء 
اإىل احلزب احلاكم اآلية لتح�سني و�سع الفرد االجتماعي، وبخا�سة يف ظل نظام �سيا�سي زبائني 
يف ال�سفة الغربية، ونظام ميلي�سياتي �سمويل يف قطاع غزة.  وي�سكل هذا الواقع حتديًا الأحزاب 

الي�سار، مل تبزه بعد يف براجمها ون�ساطاتها.

كما جنح االحتالل االإ�سرائيلي خالل �سنواته الطويلة يف تفكيك البنية االقت�سادية الفل�سطينية 
التقليدية واإعادة تكوينها مبا يعمق من حالة عجزها وتبعيتها، ومبا يزيد من درجة اعتمادها 
على االقت�ساد االإ�سرائيلي.  وعمقت ال�سيا�سات االقت�سادية النيوليبالية التي اتبعتها ال�سلطة 
الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية ويف قطاع غزة اعتمادية ال�سلطة، واالقت�ساد الفل�سطيني على 
امل�ساعدات والتحويالت اخلارجية.  وعليه، تعمق الطابع الريعي لالقت�ساد الفل�سطيني، الذي 
يعتمد ب�سورة حا�سمة على امل�ساعدات اخلارجية وعلى العمل يف اإ�سرائيل، واإن تراجع االأخري 
منذ االنتفا�سة الثانية )وتوقف كليًا يف قطاع غزة منذ جناح حما�س يف االنتخابات الت�سريعية 
وجعلها  الفل�سطينية،  وال�سيا�سة  واالقت�ساد  املجتمع  انك�ساف  من  عمق  هذا    .)2006 العام 

خمرتقة ومعر�سة للتدخالت املختلفة االإقليمية والدولية.

ملزيد من التفا�سيل راجع: مواطن؛ املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية.  )2000(.  احلركة الن�سائية الفل�سطينية: اإ�سكاليات   7
التحول الدميقراطي واإ�سرتاتيجيات م�ستقبلية- وقائع املوؤمتر ال�سنوي اخلام�س ملوؤ�س�سة مواطن 17-18 كانون االأول 1999، رام اهلل.

ملزيد من التفا�سيل حول قوة تاأثري املكان يف تر�سيم خ�سائ�س املجتمع الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، انظر: تراكي، ليزا )حمرر(.    8
2008.  احلياة حتت االحتالل يف ال�سفة والقطاع: احلراك االجتماعي والكفاح من اأجل البقاء، بريوت: موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.
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وترافق ذلك مع ارتفاع كبري يف معدالت البطالة والفقر.  فنحو ربع القوى العاملة عانت من 
  .2012 العام  من  الثالث  الربع  خالل   1967 العام  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  البطالة 
وترتفع ن�سبة البطالة كثريًا بني ال�سباب )42% يف الفئة العمرية 15-24(، وحملة ال�سهادات 
اجلامعية )حوايل 32%(.9  وبلغت ن�سبة الفقر ح�سب اال�ستهالك الفعلي 25.8% العام 2011.  
وتظهر البيانات تراجعًا يف ا�ستهالك اأفقر 20% من اال�ستهالك االأ�سري خالل الفرتة نف�سها 
)تراجع من 10.6% العام 2010 اإىل 10.2% العام 2011(.10 وهذه حتديات مل يواجهها الي�سار 

على م�ستوى حراكه االجتماعي مكتفيًا بت�سخي�سها.

اإن ا�ستجابة الي�سار لهذا الواقع ما زالت خجولة، فعلى �سبيل املثال مل يخ�س حتى االآن معركة 
فعلية دفاعًا عن م�سالح الفئات ال�سعبية، ويف مواجهة �سيا�سات ال�سلطة )يف ال�سفة والقطاع( 
االقت�سادية واالجتماعية، ومل يقم بدور فاعل على �سعيد مواجهة االنق�سام ال�سيا�سي والتجزئة 

ال�سيا�سية واالجتماعية.

الفلسطيني اليسار  خصائص  حول 

يتبادر اإىل الذهن عند احلديث عن الي�سار الفل�سطيني اجلبهتان ال�سعبية والدميقراطية وحزب 
الفل�سطيني يف  ويرى اجلمهور  الفل�سطيني- فدا.   الدميقراطي  الفل�سطيني واالحتاد  ال�سعب 
هذه التنظيمات االأربعة قوى الي�سار الفل�سطيني.  كما تعّرف جبهة الن�سال ال�سعبي نف�سها اأنها 
تنظيم ي�ساري، و�ساركت يف حوارات توحيد الي�سار الفل�سطيني.  كما توجد تنظيمات �سغرية 
تعّرف نف�سها اأنها ي�سارية، مثل احلزب ال�سيوعي الفل�سطيني، واحلزب ال�سيوعي الثوري.  ويف 
ناجحة  حماوالت  تكن  مل  لكنها  ي�ساري،  �سيا�سي  جتمع  ت�سكيل  حماوالت  جرت  ال�سياق،  هذا 
مثل جتربة التجمع الدميقراطي، اأو جبهة الي�سار التي بقيت حبًا على ورق.  و�سعى عدد من 
املحاوالت  لكن هذه  �سيا�سية دميقراطية،  اأطر  ت�سكيل  اإىل  ال�سابقني  الي�سار  تنظيمات  كوادر 
باءت بالف�سل، ومل تتجاوز مرحلة اإ�سدار البيانات والوثائق ولفرتة ق�سرية فقط.  اأما بالن�سبة 
الدميقراطي-  ال�سباب  احتاد  مثل  الأحزابها،  جماهريية  �سبابية  اأذرع  فهي  ال�سبابية،  لالأطر 
ال�سبابية  احلركات  اأما  الن�سال.   �سباب  واحتاد  التقدمي،  الدميقراطي  والتجمع  اأ�سد، 

معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية الفل�سطيني- ما�س، واجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، و�سلطة النقد الفل�سطينية، 2013،   9
املراقب االقت�سادي واالجتماعي، العدد 31.

اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.  )2012(.  م�ستويات املعي�سة يف االأرا�سي الفل�سطينية: االإنفاق، اال�ستهالك، الفقر، 2011، رام   10
اهلل - فل�سطني.
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اأو هدف  تن�سط حول فكرة  العربي( فهي  ال�سبابي  اجلديدة )التي ن�سطت على وقع احلراك 
معني )الت�سامن مع االأ�سرى، اإنهاء االنق�سام، انتخاب جمل�س وطني ...(، ومرتبطة باأحزاب 
ي�سارية، هذا اإ�سافة اإىل �سعف ح�سورها وفاعليتها.  لذا، فاإن التعابري الرئي�سية عن الي�سار 
فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اأعاله، وهي: اجلبهة  املذكورة  املنظمات اخلم�سة  الفل�سطيني هي 
الدميقراطي  االحتاد  الفل�سطيني،  ال�سعب  حزب  فل�سطني،  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة 

الفل�سطيني- فدا، جبهة الن�سال ال�سعبي.

اشتراكية ماركسية  أحزاب 

بالفكر  ت�سرت�سد  مارك�سية،  تنظيمات  اأنها  نف�سها  الرئي�سية  الي�سارية  التنظيمات  �سخ�ست 
العمال والفالحني، و�سائر  العلمية"، وبكونها تدافع عن م�سالح  "اال�سرتاكية  بـ  اأو  املارك�سي، 
الكادحني، واأنها ت�ستهدف بناء نظام ا�سرتاكي.  ومن هنا تركيزها )يف وثائقها( على الهوية 
الفكرية االأيديولوجية، والرتكيز على القيم التي حتملها )الدميقراطية، العلمانية، امل�ساواة، 
العدالة االجتماعية(.  وتختلف جبهة الن�سال عن التنظيمات االأربعة االأخرى يف تاأكيدها على 
بناء "املجتمع املدين الدميقراطي الذي ت�سوده قيم احلرية والعدالة االجتماعية وامل�ساواة بني 

املواطنني و�سيانة احلريات العامة واالأ�سا�سية".11

ويف جمال تعريف هذه االأحزاب لنف�سها، فقد عرفت اجلبهة ال�سعبية نف�سها كـ "حزب �سيا�سي 
كفاحي"، وعّرف حزب ال�سعب نف�سه كـ "حزب ا�سرتاكي"، وعّرف فدا نف�سه حزبًا "دميقراطيًا 
"حزبًا وطنيًا دميقراطيًا"، واأدخلت اجلبهة  علمانيًا"،12 اأما جبهة الن�سال فقد عرفت نف�سها 
"انتقال  يف  يتمثل  ال�ساد�س،  موؤمترها  وثائق  يف  لنف�سها  تعريفها  على  تعدياًل  الدميقراطية 
اجلبهة من كونها حزبًا دميقراطيًا ثوريًا، اإىل حزب ي�ساري ي�سق طريقه بداأب نحو اكت�ساب 
اجلذري"،  "الي�سار  ت�سميته  ميكن  ما  اإىل  اأقرب  الف�سائل  وهذه  اجلماهريي".  احلزب  �سمة 
اأي الذي يدعو اإىل جتاوز النظام الراأ�سمايل، واإىل العمل من اأجل اإقامة نظام بديل )النظام 

اال�سرتاكي(.13

 http://www.nedalshabi.com/   :جبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني.  النظام الداخلي. نقال عن ال�سفحة االلكرتونية للجبهة  11
جميل هالل.  2009.  الي�سار الفل�سطيني اإىل اأين؟ م�سدر �سبق ذكره.  12

داوود تلحمي.  2008.  الي�سار واخليار اال�سرتاكي من التجربة ال�سوفييتية يف التحول اال�سرتاكي اإىل حتوالت الي�سار الراهنة يف اأوروبا   13
والعامل، رام اهلل: مواطن؛ املوؤ�س�سة الفل�سطينية  لدرا�سة الدميقراطية.
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تتعلق  االأحزاب  هذه  وثائق  يف  لها  مراجعة  وجرت  للنقد  تعر�ست  التي  الق�سايا  اأن  ويالحظ 
بتبنيها املارك�سية اللينينية، حيث ا�ستبدلت اال�سرت�ساد باملارك�سية، بالرتاث االإن�ساين التقدمي 
والرتاث العربي التقدمي.  كما جرت مراجعة لدى معظم اأحزاب الي�سار ملبداأ بنائها على اأ�س�س 
التاأكيد لدى حزب ال�سعب وفدا وجبهة الن�سال ال�سعبي على  املركزية الدميقراطية.  وجرى 
مبداأ الدميقراطية يف بناء احلزب، بينما اأكدت اجلبهة الدميقراطية واجلبهة ال�سعبية على 
مبداأ "املركزية الدميقراطية"، بو�سفه املبداأ االأ�سا�س يف بناء احلزب، واإن جرى تلطيف ذلك 
من خالل االدعاء بتجديد هذا املفهوم من خالل "تو�سيع الدميقراطية"، كما جاء يف النظام 

الداخلي للجبهة الدميقراطية ال�سادر عن املوؤمتر الثالث.

ومن خالل تتبع ال�سفحات االإلكرتونية لهذه التنظيمات، فاإن دعايتها تركز على دورها يف الثورة 
الفل�سطينية املعا�سرة، وبخا�سة دورها يف ممار�سة الكفاح امل�سلح �سد االحتالل االإ�سرائيلي، 
ودورها ال�سيا�سي، وبخا�سة املواقف التي ترى اأنها ذات وقع خا�س يف تاريخها، مثل البنامج 
املرحلي بالن�سبة للجبهة الدميقراطية، و"مقاومة نهج اال�ست�سالم" بالن�سبة للجبهة ال�سعبية.  
ويهتم حزب ال�سعب باإبراز تراثه الطويل يف العمل كجزء من احلركة ال�سيوعية العاملية، واأن 

منظمة التحرير انتقلت اإىل مواقفه ال�سيا�سية "الريادية".

اإىل  جلماهريها  خماطبتها  يف  والن�سايل  ال�سيا�سي  دورها  على  االأحزاب  هذه  تركيز  ي�سري 
يف  االجتماعية  الق�سايا  تهمي�س  واإىل  واالأيديولوجية،  الفكرية  هويتها  مع  تعاملها  �سبابية 
ن�ساطها.  وياأتي يف ال�سياق نف�سه، التّدين ال�سكلي الذي متار�سه قيادات وكوادر واأع�ساء كرث 
يف  ال�سيا�سي  لالإ�سالم  واالأيديولوجية  الفكرية  الهيمنة  ظل  يف  حاليًا،  الي�سار  تنظيمات  من 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

اأما بالن�سبة ل�سورة الي�سار يف نظر كوادره وعنا�سره، فقد بينت درا�سة جميل هالل )2009( 
واال�سرتاكية  )املارك�سية  الفكرية  الهوية  على  يركز  االأول  الي�سار:  تعريف  يف  توجهني  وجود 
ال�سوفييتية  املارك�سية  يف  يرى  كان  الذي  ال�سابق  للخيار  بدياًل  املنهج  على  والرتكيز  العلمية، 
على  والثاين  واملجتمع(،  احلزب  يواجهها  التي  املع�سالت  لكل  ال�ساملة  احللول  تقدم  عقيدة 
القيم التي يحملها التنظيم )العلمانية والدميقراطية واحلرية وامل�ساواة والعدالة االجتماعية(.  
وهما معياران متقاطعان.  كما اأكد العديد من الي�ساريني على �سرورة ترجمة هذه القيم يف 

املمار�سة.14

جميل هالل.  2009.  الي�سار الفل�سطيني اإىل اأين؟ م�سدر �سبق ذكره.  14
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ويفيد يف هذا املجال التعّرف على روؤية اجلمهور الفل�سطيني ملاهية اأو �سمات الي�سار الفل�سطيني، 
النمطية  ال�سور  على  بالتعرف  ت�سمح  املجال،  هذا  يف  مو�سوعية  درا�سات  توجد  ال  ولالأ�سف 
اأن الرتكيز يجري على الدور  التي �سكلها اجلمهور عن هوية الي�سار ودوره.  واالنطباع العام 
اإهمال التغري  ال�سيا�سي واملواقف ال�سيا�سية ب�سورة خا�سة، وعلى الدور الكفاحي.  وال ميكن 
جمتمعية  ق�سايا  نحو  التوجه  يف  واملتمثل  الفل�سطينية،  ال�سلطة  قيام  بعد  بالبوز  اأخذ  الذي 
خمتلفة )املراأة، العمال، املزارعني، ...(.  لكن هذا التحول برز اأكرث من خالل عمل املنظمات 
غري احلكومية املرتبطة بهذه االأحزاب، واملرتبط باخلطاب الليبايل العاملي،15 وهو ما يبهت 
اأو  الناقد،  اأنه  يفرت�س  الذي  الي�سار  ي�سعف من متّيز  اأو  ال�سعيد،  الي�سار على هذا  دور  من 
الراف�س للنظام الراأ�سمايل العاملي واالأ�س�س التي يقوم عليها، لكنه يف الوقت ذاته يعتا�س على 
متويله يف تقدمي "نقد" ناعم اأو حاد لهذا النظام.  وقد تثري عالقة املنظمات غري احلكومية 
املح�سوبة على الي�سار املزيد من ال�سبابية على �سورة الي�سار يف اأو�ساط اجلماهري الفل�سطينية، 
وبخا�سة نتيجة اعتمادها على التمويل اخلارجي، وتغري طبيعة العالقة بينها وبني جمهورها 
)من ممثل لهذه اجلماهري ومنظم لها، اإىل مقدم خدمات ملن تراه بحاجة لها واأن تكون قادرة 

على تقدميها(.16

اأو�ساط  يحملها يف  التي  القيم  تو�سيح  من  يزيد  اأن  الفل�سطيني  الي�سار  من  يكون مطلوبًا  قد 
اجلماهري الفل�سطينية من خالل ممار�ساته؛ اأي من خالل تبنيه مطالب هذه الفئات التي يدعي 
اأنه يدافع عن م�ساحلها، وخو�س معارك اجتماعية دفاعًا عن م�ساحلها وحتقيقًا ملطالبها.  
وهذا يعني االنتقال اإىل العمل املجتمعي املمنهج، واالبتعاد عن التمرت�س خلف "اجلمل الثورية" 

واخلطابات الناقدة التي تخفي قلة الفعل الن�سايل.

التجاذب  دائرة  يبقيه يف  الوطني،  الرتكيز على اجلانب  لنف�سه من خالل  الي�سار  تعريف  اإن 
الواقع االجتماعي، وي�سعف من فر�س  تاأثريه يف  والتناف�س بني ف�سائله، وهو ما ي�سعف من 
تاآكل ر�سيده اجلماهريي ب�سورة  اآليات عمل م�سرتكة، ت�سكل �سرطًا �سروريًا ملواجهة  بلورته 

خطرية، وحتوله اإىل قوة هام�سية يف احلقلني ال�سيا�سي واالجتماعي.

يركز هذا اخلطاب على احلقوق االأ�سا�سية: املدنية وال�سيا�سية واالقت�سادية، وعلى امل�ساواة بني اجلن�سني، واالإن�ساف يف تقدمي اخلدمات   15
االجتماعية، وهو ما يتقاطع اأي�سًا مع خطاب التيار الليبايل املحلي )الطريق الثالث- كتلة فيا�س، واملبادرة الفل�سطينية(.

ا�ستقلت بع�س املنظمات عن املنظمة االأم وحتولت من اأداة تنظيم قطاعية اإىل موؤ�س�سة مهنية الطابع، ومن االأمثلة على ذلك االإغاثة   16
الطبية الفل�سطينية، واالأطر الن�سوية للمنظمات املختلفة )واإن احتفظ بع�سها بعالقة مع التنظيم االأم، لكنها غريت من دورها ووظائفها، 

فهي تعتمد على تنفيذ برامج ممولة من قبل جهات مانحة اأجنبية(، واحتاد ال�سباب الفل�سطيني، وغريهما.
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فاعل ماض  الفلسطينية:  اليسار   تنظيمات 
ومؤثر وحضور راهن باهت

والعاملية  الداخلية  الق�سايا  ومواقفها من  الرئي�سية،  الي�سارية  القوى  واقع  يتناول هذا اجلزء 
الفل�سطيني املن�سود، والنظام االقت�سادي، واملوقف من  ال�سيا�سي  املحورية، وحتديدًا النظام 
العوملة، واحلقوق االجتماعية واالقت�سادية، وحقوق املراأة، ومكانة الدين ودوره، واالنتفا�سات 
ال�سعبية العربية، و�سبكة عالقات الي�سار.  و�سيتم التعريج على تاريخ هذه القوى لفهم واقعها 

احلايل.

جاءت قوى الي�سار الفل�سطيني من م�سدرين رئي�سيني: االأول التيار ال�سيوعي التقليدي الذي 
يعيد جذوره اإىل احلزب ال�سيوعي الفل�سطيني الذي تاأ�س�س العام 1919، وتعود جذور الثاين 

اإىل حركة القوميني العرب وامتداداتها، وهي ت�سمل ف�سائل املقاومة الفل�سطينية الي�سارية.

اأواًل. التيار ال�سيوعي التقليدي: احلزب ال�سيوعي الفل�سطيني
يف  اليهود  امل�ستوطنني  جمتمع  اأو�ساط  يف   1919 العام  الفل�سطيني  ال�سيوعي  احلزب  ت�سكل 
خلفية  على  احلزب  �سفوف  يف  التوتر  اأدى  وقد  �سفوفه،  اإىل  عربًا  اأع�ساء  و�سم  فل�سطني، 
اليهود،  االأع�ساء  وفيه  الفل�سطيني،  ال�سيوعي  احلزب  اإىل  احلزب  عقد  انفراط  اإىل  قومية 
وع�سبة التحرر الوطني التي ولدت يف العام 1943، و�سمت يف �سفوفها ال�سيوعيني والي�ساريني 
التحرر  ع�سبة  تفتتت   ،1948 العام  الفل�سطيني  ال�سعب  نكبة  اأعقاب  ويف  الفل�سطينيني.  
الوطني.  وقد اأعاد اأع�ساء الع�سبة يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة العام 1948 )اإ�سرائيل( 
وحدتهم مع ال�سيوعيني اليهود يف اإطار احلزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي )راكاح(.  اأما ال�سيوعيون 
الذين تواجدوا يف ال�سفة الغربية فقد توحدوا مع بع�س احللقات الي�سارية يف �سرق االأردن، 
ال�سيوعيني يف قطاع غزة  بع�س  واأعاد  ن�سار،  فوؤاد  بقيادة  االأردين  ال�سيوعي  و�سكلوا احلزب 
اأوا�سط  يف  ب�سي�سو  معني  ال�ساعر  بقيادة  غزة  قطاع  يف  الفل�سطيني  ال�سيوعي  احلزب  ت�سكيل 

اخلم�سينيات من القرن املا�سي.

وبعد االحتالل االإ�سرائيلي لل�سفة الغربية وقطاع غزة )1967(، حمل ال�سيوعيون الفل�سطينيون 
يف ال�سفة الغربية ا�سم التنظيم ال�سيوعي الفل�سطيني )حتت مظلة احلزب ال�سيوعي االأردين(.  
والحقا توحدوا مع ال�سيوعيني يف قطاع غزة، ويف ال�ستات، و�سكلوا احلزب ال�سيوعي الفل�سطيني 
اأنه  على  موؤكدًا  العملية،  لو�سف هذه  تاأ�سي�س"  "اإعادة  تعبري  وا�ستخدم احلزب  العام 1982، 
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امتداد للرتاث ال�سيوعي يف فل�سطني الذي بداأ العام 1919.  وقد تعر�س احلزب الن�سقاق العام 
الثوري بقيادة عربي  الفل�سطيني  ال�سيوعي  ا�سم احلزب  1983، وخرجت منه جمموعة حتت 
عواد.  وقد اأعاد احلزب يف موؤمتره الثاين العام 1992 النظر يف ت�سميته بعد انهيار االحتاد 
واأ�سغل ب�سري البغوثي االأمانة  الفل�سطيني".   ال�سعب  "حزب  واأ�سبح يحمل ا�سم  ال�سوفييتي، 
اأمانة عامة ثالثية يف  تاأ�سي�سه حتى تقاعده ب�سبب املر�س، حيث ت�سكلت  العامة للحزب عند 
املوؤمتر الثالث العام 1998، واأعاد احلزب من�سب االأمني العام يف املوؤمتر الرابع العام 2008، 

الذي ي�سغله ب�سام ال�ساحلي منذ العام 2008.

ويف نهاية �سبعينيات القرن املا�سي، اأعربت جمموعة من ال�سيوعيني الفل�سطينيني عن رف�سها 
ا�ستمرار العمل حتت م�سمى احلزب ال�سيوعي االأردين، وبادرت اإىل ت�سكيل احلزب ال�سيوعي 

الفل�سطيني، بقيادة حممود �سعادة، وما زالت هذه املجموعة حتمل هذا اال�سم.

 ،1983 العام  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  يف  ع�سوًا  الفل�سطيني  ال�سيوعي  احلزب  واأ�سبح 
وممثاًل بع�سو يف اللجنة التنفيذية )حنا عمرية(، بينما القوى ال�سيوعية االأخرى تعرتف بتمثيل 

املنظمة لل�سعب الفل�سطيني، لكنها غري ممثلة يف قيادتها.

ثانياً. ف�سائل املقاومة الي�سارية
ت�سكلت اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني من تنظيمات حركة القوميني العرب الفل�سطينية مع 
بع�س التنظيمات الفل�سطينية االأخرى )جبهة حترير فل�سطني بزعامة اأحمد جبيل( وم�ستقلني 
للجبهة حتى  العام  االأمني  ا�سغل من�سب  الذي  وتزعمها جورج حب�س  العام 1967،  اأواخر  يف 
اغتالته  الذي  م�سطفى  علي  اأبو  بعده  واأ�سغلها  العامة،  االأمانة  عن  تنحى  حني   2000 العام 
اإ�سرائيل يف مكتبه برام اهلل يف العام 2001، وي�سغل حاليًا من�سب االأمني العام اأحمد �سعدات 
املعتقل يف ال�سجون االإ�سرائيلية منذ العام 2006 بعد خطفه من �سجن ال�سلطة الفل�سطينية يف 

اأريحا الذي كان يخ�سع فيه حلرا�سة اأمريكية وبريطانية.

اجلبهة  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  عن  انف�سلت   1968 االأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف 
املارك�سية.   نحو  توجه احلركة  التي رف�ست  اأحمد جبيل،  بزعامة  العامة  القيادة   - ال�سعبية 
ان�سقت جمموعة كبرية من قيادات اجلبهة وكوادرها عن اجلبهة بدعوى  ويف �سباط 1969، 
ا�سم اجلبهة  لينيني، وحملوا  مارك�سي  اإىل حزب  للتحول  قابلة  ال�سعبية غري  بنية اجلبهة  اأن 
ال�سعبية الدميقراطية لتحرير فل�سطني، والحقًا اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني، واأ�سغل 
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اأمينها العام منذ تاأ�سي�سها وحتى االآن.  وقد تعر�ست اجلبهة ال�سعبية  نايف حوامتة من�سب 
الن�سقاقات الحقة لكنها مل تعّمر، ومل تتبلور يف تنظيمات دائمة.

ويف العام 1990، تزعم يا�سر عبد ربه االأمني العام امل�ساعد يف اجلبهة الدميقراطية ان�سقاقًا 
ال�سيا�سية والتنظيمية يف �سفوف اللجنة املركزية.  وحملوا يف  عنها، بعد ت�ساعد اخلالفات 
والدميقراطية.  والحقا حمل  التجديد  فل�سطني-  لتحرير  الدميقراطية  ا�سم اجلبهة  البداية 
الف�سيل اجلديد ا�سم االحتاد الدميقراطي الفل�سطيني- فدا بعد اإعادة ت�سكيله بالتوافق مع 
قوى ي�سارية اأخرى، وتعاقب على االأمانة العامة لفدا منذ تاأ�سي�سه ثالثة اأ�سخا�س، هم: يا�سر 
اأ�سغل �سالح راأفت هذا املن�سب، وحاليًا ت�سغل هذا املن�سب زهرية  عبد ربه، وبعد ا�ستقالته 

كمال، وهي اأول امراأة ت�سغل مثل هذا املن�سب فل�سطينيًا.

هيئاتها  يف  وممثلة  التحرير،  منظمة  ف�سائل  من  وفدا  والدميقراطية  ال�سعبية  واجلبهتان 
القيادية املختلفة، وميثل كل ف�سيل منها بع�سو يف اللجنة التنفيذية للمنظمة: اجلبهة ال�سعبية 
ميثلها عبد الرحيم ملوح - نائب االأمني العام، واجلبهة الدميقراطية ميثلها تي�سري خالد ع�سو 

مكتبها ال�سيا�سي، وميثل فدا �سالح راأفت نائب االأمني العام، واالأمني العام ال�سابق.

اإ�سرائيل لل�سفة  اأما جبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني، فت�سكلت يف متوز 1967 بعد احتالل 
الغربية وقطاع غزة مبا�سرة، واأ�سغل بهجت اأبو غربية اأمانتها العامة، ومثلها يف اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير حتى العام 1972، حيث خلفه �سمري غو�سة يف املن�سبني حتى وفاته يف العام 
الفل�سطينية.   ال�سلطة  العمل يف  وزير  اأحمد جمدالين،  حاليا  املن�سبني  وي�سغل هذين   ،2009
ويف العام 1992 ان�سق خالد عبد املجيد مع جمموعة من كوادر واأع�ساء جبهة الن�سال عنها، 
واأ�سبح هناك تنظيمان يحمالن اال�سم نف�سه، واحد باأمانة �سمري غو�سة، وزير العمل االأ�سبق يف 
ال�سلطة الفل�سطينية الذي اأقام يف رام اهلل، والثاين باأمانة خالد عبد املجيد املقيم يف دم�سق.

ظاهرة  وهو  الي�سار،  هذا  م�سار  من  واحدًا  وجهًا  ال�سابق  التاريخي  اال�ستعرا�س  ويظهر 
االن�سقاقات اأو الت�سرذم، الذي ترافق مع �سراعات دموية اأحيانًا، وتبادل لالتهامات، التي ما 
زالت ت�سكل عائقًا للعمل امل�سرتك امل�ستدام.  وترافق مع عملية الت�سرذم هذه تناف�سية عالية، 
هذه  هاج�س  كان  واأحيانًا  البع�س.   بع�سها  �سد  القوى  هذه  حتالفات  يف  نف�سها  عن  عبت 

التنظيمات التناف�س فيما بينها للح�سول على مكانة التنظيم الثاين!

امل�سرتك،  العمل  من  متفرقة  جتارب  يف  فيظهر  الفل�سطيني،  الي�سار  مل�سار  االآخر  الوجه  اأما 
ال�سعبية  اجلبهتني  بني  امل�سرتكة  القيادة  التجارب:  هذه  اأهم  ومن  الوحدة،  وحماوالت 
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والدميقراطية التي اأعلن عنها العام 1993 )بتاأثري اتفاق اأو�سلو(، والتي مثلت التجربة االأكرث 
القيادة  وجود  من  الرغم  وعلى  الي�سار.   ف�سائل  بني  امل�سرتك  العمل  وحدة  جمال  يف  جراأة 
و�سبقتها  امليدان.   اإىل  اجلبهتني  قواعد  بني  امل�سرتك  العمل  نقل  ت�ستطع  مل  فاإنها  امل�سرتكة، 
اأعقاب  الفل�سطينية يف  ال�ساحة  انق�سام  اأعقاب  ت�سكل يف  الذي  الدميقراطي  التحالف  جتربة 
املدعوم  "فتح"  االن�سقاق يف حركة  اأثر  املقاومة منها، وعلى  للبنان وخروج  االإ�سرائيلي  الغزو 
واحلزب  والدميقراطية،  ال�سعبية  اجلبهتني  التحالف  و�سم  وليبيا.   �سوريا  يف  النظامني  من 

ال�سيوعي الفل�سطيني، وجبهة حترير فل�سطني.

ويف اأعقاب قيام ال�سلطة الفل�سطينية، تزايد حت�س�س ف�سائل الي�سار الأهمية العمل امل�سرتك، 
الو�سع  اأعمال  جدول  على  مطروحًا  االجتماعية  الق�سايا  من  الكثري  اأ�سبح  اأن  بعد  وبخا�سة 
الفل�سطيني الداخلي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.  ومن اأهمها جتربة التجمع الدميقراطي، 
الذي كان مفرت�سًا فيه ت�سكيل اإطار جبهوي يجمع قوى الي�سار، لكنه اأخفق يف جتاوز ما يفرق 
م�سرتكة،  وظيفية  وهيئات  م�سرتكة  قيادية  هيئات  ت�سكيله  من  الرغم  على  الف�سائل،  هذه 
يف  متثلت  الثانية  والتجربة  الي�سار.   وحدة  اأهمية  عن  وثائقه  يف  حديثه  من  الرغم  وعلى 
جبهة الي�سار التي ت�سكلت يف اأعقاب االنق�سام ال�سيا�سي العمودي يف ال�ساحة الفل�سطينية بني 
حركتي "حما�س" و"فتح"، وت�سكل من اجلبهتني وحزب ال�سعب.  وبقيت هذه التجربة يف اإطار 
االإعالن عنها، واالإعالن عن وثائقها، ومبادراتها الهادفة اإىل ت�سكيل "قطب ثالث يف ال�ساحة 
الفل�سطينية"،17 واقت�سرت ن�ساطاتها على بع�س البيانات املتعلقة بامل�ساحلة، اأو حتديد مواقف 
قوى  لدى  �سيا�سية  اإرادة  غياب  املراوحة هذه عن  حالة  وتعب  الداخلية.   الق�سايا  بع�س  من 
الي�سار تدفع باجتاه بناء قطب ي�ساري فاعل، وتوؤكد على تر�سخ نهج العمل املنفرد، وغياب ثقافة 

ومهارات العمل اجلبهوي يف الو�سول اإىل توافق بني االأطراف املختلفة.

فيما  وا�سعًا  تذبذبًا  �سهدت  الفل�سطيني  واملجتمعي  ال�سيا�سي  العمل  �ساحة  اإن  القول،  خال�سة 
يتعلق بالعمل الي�ساري امل�سرتك.  وهي �ساحة تخ�سع لتطورات اللحظة، وتتاأثر باعتبارات املوقع 
الذي يجري فيه التناف�س اأو التوافق.  ويت�سح هذا يف م�سار االنتخابات التي جرت يف املنظمات 

ا�ستعر�س تي�سري عاروري جتارب توحيد الي�سار يف ال�ساحة الفل�سطينية بعد اتفاقيات اأو�سلو يف ورقة قدمها لقيادات الي�سار، مقدمًا   17
اال�ستخال�سات التالية من هذه التجارب: عدم توفر االإرادة ال�سيا�سية لدى قوى الي�سار يف اعتبار ق�سية الوحدة خيارًا مبا�سرًا واأ�سا�سيًا 

واإ�سرتاتيجيًا لها، وا�ست�سهال العمل املاألوف اخلا�س بكل خندق من اخلنادق، واحلذر من التقدم بالعمل امل�سرتك على اعتبار اأن ذلك 
�سيكون على ح�ساب هذا الطرف اأو ذاك، واال�ستخفاف باأهمية م�ساألة توفري امل�ستلزمات ال�سرورية ملاأ�س�سة العمل، وعدم مراعاة العامل 

الذاتي وخماطره، والتاأثري ال�سلبي لنظام الكوتا املعمول به يف املنظمة، و�سعف االهتمام باالأوراق التنظيمية.
كما ا�ستعر�س جميل هالل يف كتابه "الي�سار الفل�سطيني اإىل اأين؟" بع�س هذه التجارب وتف�سري كوادر واأع�ساء الي�سار اأ�سباب   

ف�سل هذه التجارب.



58

اطاللة أولّية على اليسار في المشرق العربي

املهنية، ويف جمال�س الطلبة يف اجلامعات الفل�سطينية.  فال توجد �سيغ حتالفية ت�سمل معظم 
املواقع، وهي متبدلة يف املوقع الواحد عب دورات االنتخابات املتتالية.  فعلى �سبيل املثال، �سكل 
القطب الدميقراطي جتربة رائدة للعمل النقابي امل�سرتك لطالب جامعة بريزيت الي�ساريني، 
لكنها مل تعمر �سوى دورتني انتخابيتني 97 و98، وعاد الي�سار للتناف�س فيما بينه، مبا يف ذلك 

"الردح" �سد بع�سه البع�س، اأو الو�سول اإىل حتالفات انتخابية حلظية.
تظهر �سرية الي�سار الفل�سطيني ت�سافر ظاهرة �سرذمة الي�سار والتناف�س فيما بني ف�سائله مع 
ظاهرة التجاذب وتطوير اأ�سكال من العمل امل�سرتك.  وترتفع حاليًا نغمة املطالبة بتطوير اآليات 
العمل امل�سرتك يف اأو�ساط الي�سار الفل�سطيني، يف تعبري مزدوج عن: حت�س�س هذا الي�سار عمق 
االأزمة التي يعي�سها، وبالتايل يجري التعامل مع تطوير العمل امل�سرتك، اأو بناء حتالف ي�ساري، 
اأو جبهة ي�سار كاآلية اإنقاذ له.  ويف الوقت نف�سه يجري تناول �سرذمة الي�سار لتف�سري، اأو تبير، 

اأزمة تاآكل جماهريية الي�سار ب�سورة خطرية.

الفلسطيني اليسار  يفّرق  الوطني  السياسي  الملف 

وبالتايل  التحرير،  الفاعلة حتت مظلة منظمة  الي�سار  الرغم من وجود جميع تنظيمات  على 
قوى  فاإن  املرحلي،  التحرير  منظمة  برنامج  هو  بينها،  فيما  �سيا�سي  م�سرتك  قا�سم  وجود 
الي�سار تبز تناق�ساتها يف ت�سخي�س روؤيتها الإدارة ال�سراع مع االحتالل االإ�سرائيلي، ويجري 
اأحيانًا اإبراز تناق�سات الي�سار فيما يتعلق بالت�سور االإ�سرتاتيجي لل�سراع العربي ال�سهيوين.  
الواحد، على  التنظيم  ال�سراع موجودة داخل  اأن االختالف يف ت�سورات حل هذا  واحلقيقة 

�سبيل املثال حل الدولتني مقابل حل الدولة الدميقراطية الواحدة.

يف ال�سياق نف�سه، فاإن بع�س قوى الي�سار �سكلت �سريكًا لقيادة املنظمة يف خيار اتفاق اأو�سلو، 
اأو�سلو، وهما من  واملفاو�سات التي تبعتها )يا�سر عبد ربه وح�سن ع�سفور من املفاو�سني يف 
عّرابي هذا االتفاق، وكان االأول ي�سغل من�سب االأمني العام لفدا، والثاين كان قياديًا يف حزب 
راأت قوى  اأو�سلو(.  فيما  اتفاق  اإىل  اأدت  التي  ال�سرية  ال�سعب عند م�ساركتهما يف املفاو�سات 
اأخرى اأن خيار اأو�سلو وخيار التفاو�س القائم حاليًا يتعار�س مع امل�سلحة الفل�سطينية وخيار 
مقاومة االحتالل )اجلبهتني الدميقراطية وال�سعبية(.  وقد كانت اجلبهتان ع�سوين يف حتالف 
الف�سائل الع�سرة يف دم�سق، الذي �سم الف�سائل الراف�سة الأ�سلو، اإ�سافة اإىل حركتي حما�س 
بداياته، مبا يف ذلك  اأو�سلو يف  اتخذت اجلبهتان مواقف حادة من  وقد  االإ�سالمي،  واجلهاد 
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التحالف  هذا  من  اجلبهتان  ان�سحبت  وقد  والت�سريعية.   الرئا�سية   1996 انتخابات  مقاطعة 
العام 1998، بعد اأن جرى ا�ستغاللهما من قبل حما�س "ك�ساهدي زور" يف �سراعها مع حركة 

"فتح" ومنظمة التحرير الفل�سطينية.
على  وحافظتا  اأو�سلو،  فريق  من  جزءًا  ال�سعبي  والن�سال  فدا  كانت  املمار�سة،  م�ستوى  وعلى 
متثيل يف احلكومة الفل�سطينية منذ قيام ال�سلطة وحتى احلكومة االأخرية )حكومة احلمد اهلل 
يف  امل�ساركة  عن  االعتذار  مرة،  والأول  فدا،  اختارت  حيث   ،)2013 حزيران  يف  ت�سكلت  التي 
احلكومة.  اأما اجلبهة الدميقراطية فقد تذبذب موقفها من رف�س اأو�سلو، ومقاطعة االنتخابات 
الت�سريعية االأوىل اإىل امل�ساركة يف احلكومة يف دورات معينة، وبخا�سة يف حكومات فيا�س بعد 
�سيطرة حما�س على غزة.  وتوؤكد اجلبهة الدميقراطية على اأن م�ساركتها يف احلكومة تاأتي يف 
اإطار معار�ستها ل�سيا�سات ال�سلطة الفل�سطينية والتفاقيات اأو�سلو، واأنها اختارت امل�ساركة يف 
احلكومة للتاأثري يف �سيا�ستها من الداخل.  وتعلن اجلبهة الدميقراطية اأنها ال تتفق متامًا مع 
�سيا�سات احلكومة، موؤكدة اأنها تنا�سل من داخل احلكومة للدفاع عن م�سالح الفئات ال�سعبية 
واملهّم�سة.18  وعادت واعتذرت عن امل�ساركة يف حكومة احلمد اهلل )�سيف 2013(.  بينما اأكد 
حزب ال�سعب على اأن قيام ال�سلطة اإجناز وطني، وتتحدد م�ساركته فيها بباجمها و�سيا�ساتها.  
وحافظ احلزب على ع�سويته يف معظم احلكومات التي ت�سكلت، مبا فيها احلكومات التي ت�سكلت 
برئا�سة اأبو عمار، ولكنه اعتذر عن امل�ساركة يف احلكومات التي ت�سكلت بعد �سيطرة "حما�س" 

على غزة، وعندما �سارك اأحد قيادييها يف احلكومة اعتبها م�ساركة ب�سفة �سخ�سية.

واختارت موقع  الفل�سطينية،  امل�ساركة يف احلكومة  ال�سعبية على عدم  بينما حافظت اجلبهة 
املعار�سة لها، ورف�ست امل�ساركة يف حكومة التوافق الوطني التي ت�سكلت يف اأعقاب انتخابات 
ال�سلطة ومقاطعة  اإ�سماعيل هنية.  لكنها غريت من موقفها من مقاومة قيام  2006 برئا�سة 
االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية االأوىل وعملت على امل�ساركة يف االنتخابات الثانية.  كما اأ�سغل 

كوادر منها بع�س الوظائف العليا يف وزارت خمتلفة )مدير عام ومدير(.

ويف الوقت نف�سه، حافظت ف�سائل الي�سار على ع�سويتها يف اللجنة التنفيذية للمنظمة، بو�سفها 
مرجعية ال�سلطة، و�سكلوا غطاء ملختلف القرارات ال�سيا�سية التي اتخذتها القيادة الفل�سطينية 
)قيادة حركة "فتح"(، على الرغم من نقدها ال�سديد الإدارة ملف املفاو�سات، واكتفت بالنقد 

و�سفت اجلبهة الدميقراطية نف�سها تنظيمًا معار�سًا يف وثائق موؤمترها ال�ساد�س على الرغم من متثيلها يف احلكومة  18 
)حكومة فيا�س( بوزير.
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الذي هو اأقرب للعتاب من النقد.  وحتى عندما �سعدت اجلبهة ال�سعبية من لهجتها جتاه قرار 
العودة للمفاو�سات لدرجة جتميد ع�سويتها يف اللجنة التنفيذية، عادت وتراجعت عن موقفها 

هذا.

ال�سلطة  من  مبوقفها  يتعلق  فيما  االلتبا�س  �سديد  موقفًا  الي�سار  ف�سائل  ت�سغل  باالإجمال، 
مالحمه،  اأو�سلو  �سكل  الذي  الواقع  من  جزء  اأخرى  اأو  ب�سورة  فهي  و�سيا�ساتها،  الفل�سطينية 
ومعظمها م�ساركة يف احلكومة، ومع ذلك توؤكد اأنها قوى معار�سة، وترف�س �سيا�سات احلكومة.  

وقد يكون مثل هذا ال�سلوك اأحد عوامل تراجع جماهريية هذه القوى وتاآكل م�سداقيتها.

واالجتماعية االقتصادية  الحكومة  لسياسات  ناعم  نقد 

الفل�سطينية  �سيا�سات احلكومة  نقد  م�ستويات خمتلفة من  على  الي�سار  اأحزاب  وثائق  حتتوي 
�سيطرة  بعد  ما  وبخا�سة حكومات  واالجتماعية،  االقت�سادية  الفل�سطينية(  ال�سلطة  )حكومة 
اإىل تنظيم مظاهرات �سد بع�س مظاهر  تلجاأ يف فرتات متباعدة  "حما�س" على غزة.  كما 
لكنها  والغالء.   واجلوع  الفقر  �سد  عمال  مظاهرات  تنظيم  مثل  احلكومة،  �سيا�سات  ونتائج 
والعدالة  امل�ساواة  عن  دفاعًا  اجتماعية  ق�سية  اأي  اأجل  من  مهمة  جدية  مواجهة  تخ�س  مل 
االجتماعية و�سد الف�ساد.  ومن االأمور ذات الداللة اأن القانون االأ�سا�سي مرر فقرة توؤكد على 
خيار اقت�ساد ال�سوق واخل�سخ�سة دون اعرتا�س اأو احتجاج جدي من اأيٍّ من اأحزاب الي�سار.

وال يوجد نقد اأو مواجهة جدية ل�سيا�سات حكومة "حما�س" يف غزة، على الرغم من اأنها تتبع 
�سيا�سة "اأ�سلمة املجتمع"، اأو االأدق "اأخونته اأو حم�سنته".  ويف هذا املجال، يبز االختالف من 
حكم "حما�س" يف غزة، وقبل ذلك من �سيطرتها بالعنف على ال�سلطة، حيث مييل كل من فدا 
وجبهة الن�سال ال�سعبي اإىل التماثل مع موقف "فتح"، ومتيل اجلبهتان اإىل اأخذ موقف الو�سيط 
احلريات  على  االعتداء  مثل  الداخلية،  االإجراءات  بع�س  اإىل  "نقد"  وتوجيه  الطرفني،  بني 
العامة  لل�سيا�سات  وجذريًا  �ساماًل  نقدًا  تثري  ال  لكنها  للي�سار.   معينة  اأن�سطة  منع  اأو  العامة، 

ل�سلطة حما�س.19

مل ي�سمع اعرتا�س جدي من قبل الي�سار على تعليمات وزارة الرتبية والتعليم يف حكومة "حما�س"، اأو على مقرتح قانون التعليم الذي   19
يناق�س يف جمل�س ت�سريعي غزة، الذي يهدف اإىل اإ�سفاء طابع ديني على التعليم، بينما اكتفت بع�س املوؤ�س�سات احلقوقية باالعرتا�س على 

امل�س باحلقوق العامة، مثل املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان، اأو مركز امليزان.
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اأنها �سيا�سات  باالإجمال، يت�سابق الي�سار يف توجيه النقد لل�سيا�سات االقت�سادية التي تو�سف 
هذه  �ساحبة  احلكومة  يف  م�سارك  القوى  هذه  معظم  اأن  من  الرغم  على  "نيوليبالية"، 
ال�سيا�سات.  كما ت�سطلع املوؤ�س�سات غري احلكومية التابعة لهذه االأحزاب بدور مهم يف مهاجمة 
�سمود  ملقومات  اإ�سعافها  ب�سبب  اأي  عام؛  وطني  منطلق  من  ومعار�ستها  احلكومة،  �سيا�سة 
اجلمهور الفل�سطيني، ومن منطلق اأيديولوجي فكري، بو�سفها ت�سر مب�سالح العاملني والفئات 
ال�سعبية؛ اأي اأنه نقد ال يقدم بدياًل ميار�س على اأر�س الواقع.  فحتى عندما يطرح البديل، فاإنه 

يبقى يف م�ستوى التب�سري.20

ينبغي الف�سل بني نقد ال�سيا�سات االقت�سادية ونقد ال�سيا�سات االجتماعية، ففي الوقت الذي 
يوجد افرتاق وا�سح عن اخلطاب الليبايل )والليبايل اجلديد( الذي يوؤكد على الدور املحوري 
للقطاع اخلا�س يف التنمية االقت�سادية، والتاأكيد على حرية ال�سوق، فاإن الي�سار يرى يف هذه 
م�سدرًا لل�سرور )الفقر، الالم�ساواة، البطالة، التفاوتات االقت�سادية ... وغريها(.  اأما على 
ويكفي  الليبايل،  كثريًا عن اخلطاب  يختلف  ال  الي�ساري  فاإن اخلطاب  االجتماعي،  امل�ستوى 
مراجعة خطط احلكومة الفل�سطينية واإ�سرتاتيجياتها )احلكومات التي تراأ�سها فيا�س( فيما 
اأي انعكا�س  اأو الق�سايا االجتماعية املختلفة لريى غياب  يخ�س الفئات االجتماعية املختلفة، 
االأ�سا�سية،  احلقوق  ومبداأ  االجتماعية،  والعدالة  واالإن�ساف،  امل�ساواة،  خطاب  لتبنيها  فعلي 
االجتماعي.   النوع  ق�سايا  وحت�س�س  واالقت�سادية،  االجتماعية  احلقوق  عن  احلديث  فيها  مبا 
وهو اخلطاب نف�سه الذي ي�ستخدمه الي�سار، وبخا�سة بعد ا�سطالع املنظمات غري احلكومية 
املرتبطة به بدور مهم يف بلورة هذه اخلطط، اأو يف نقدها، وبخا�سة �سبكة املنظمات االأهلية 

الفل�سطينية.

لقد كانت ف�سائل الي�سار مبادرة يف جمال العمل اجلماهريي وتنظيم العمال والن�ساء وال�سباب 
ال�سبعينيات،  عقد  اأواخر  خالل  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  جماهريية  اأطر  يف  واملهنيني 
وخالل عقد الثمانينيات من القرن املا�سي.  و�ساهم ن�ساط الي�سار بني هذه الفئات يف توليد 
خطاب منا�سر حلقوقها.  لكن حتّول هذه االأطر اجلماهريية اإىل منظمات غري حكومية تعتمد 
على التمويل اخلارجي، �ساهم يف تغيري طبيعة عالقة هذه املنظمات مع احلزب من جهة، وتغيري 
وظيفتها وعالقتها بجمهورها من جهة اأخرى.  فقد اأ�سبحت املنظمة غري احلكومية م�سدرًا 
لتمويل احلزب، ويف بع�س االأحيان كانت ندًا للحزب اأو اأقوى منه، كما اأنها ا�ستبدلت عالقتها 

على �سبيل املثال، نقد مركز بي�سان لل�سيا�سات التنموية للحكومة الفل�سطينية يف رام اهلل.  20
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بجمهورها بعالقة الزبون مقدم اخلدمة، كما اأدى التمويل اخلارجي اإىل الق�ساء على العمل 
اإىل م�سغل/مكان ا�سرتزاق، واأ�سبح بقاء املنظمة  اأقرب  التطوعي يف هذه املنظمات، وجعلها 

هدفًا بحد ذاته.  وهذا بطبيعة احلال اأ�سعف قنوات واآليات توا�سل احلزب مع جماهريه.

والعلمانية الشكلي  التدين  بين  ما 

على  الو�سوح،  متفاوتة من  بدرجات  واإن  وثائقها،  الفل�سطيني يف  الي�سار  اأحزاب  توؤكد جميع 
اإطار تاأكيدها على علمانيتها.  ويف الوقت ذاته، يلجاأ العديد من  احرتام حرية االعتقاد، يف 
كوادرها وعنا�سرها اإىل ممار�سة طقو�س دينية �سكاًل، ل�سمان توا�سلها مع جمتمعها املحلي، 
اأو لنفي �سفة االإحلاد عنها )حيث بات اخلطاب االإ�سالمي يقرن العلمانية باالإحلاد(.  فيما 
اإىل املبالغة يف رف�س الدين من خالل ممار�سات طفولية.  لكن ال يوجد  يلجاأ البع�س االآخر 
موقف وا�سح من الدين )ب�سقيه التدين ال�سعبي والتدين ال�سيا�سي( ودوره االجتماعي، بحيث 
ي�سكل اأر�سية لتثقيف القاعدة احلزبية به، وحتديدًا اأمام احلملة الت�سويهية �سد العلمانية ومن 

الي�سار من قبل االإ�سالم ال�سيا�سي.

م�سادر  مو�سوع  يبز  حاليًا،  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  بناء  قواعد  عن  البحث  ظل  ويف 
الت�سريع، وكيفية التعامل مع ال�سريعة )االإ�سالم( يف هذا املجال.  وعلى الرغم من اأهمية ذلك 
يف جمال احلديث عن الدولة املدنية، فاإن الي�سار مل يجعل منها ق�سية مهمة يف طرحه لقوانني 
مبنية على احلقوق االأ�سا�سية للفرد، اأو ال�سعي نحو تعزيز التحول نحو بناء نظام علماين )ف�سل 
املوؤ�س�سات الدينية عن املوؤ�س�سات ال�سيا�سية(.  هناك تاأكيد على العلمانية يف اخلطاب الداخلي 
ما  الق�سية  اأن هذه  اإال  االأ�سا�سية،  وثائقها  االأحزاب يف  اأبرزته هذه  ما  وهو  الي�سار،  الأحزاب 
زالت، على م�ستوى املمار�سة، خا�سعة لالرجتال، ويغيب الو�سوح والتحديد يف مواجهتها.  وقد 

يكون ذلك ناجتًا عن ميل ملهادنة حالة الهيمنة الثقافية والفكرية لالإ�سالم ال�سيا�سي.

والدولية العربية  والعالقات  الفلسطيني   اليسار 
العربية الثورات  والموقف من 

الي�سار  عالقات  ل�سبكة  قوية  �سربة  اال�سرتاكي  واملع�سكر  ال�سوفييتي  االحتاد  انهيار  �سكل 
بقبول  الي�سار  اأحزاب  حتظى  وال  مهمًا.   حليفًا  بذلك  وفقدت  الدولية،  بالقوى  الفل�سطيني 
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بعدما  املحافظة،  العربي  اخلليج  دول  عليه  تهيمن  الذي  الر�سمي  العربي  النظام  اأو�ساط  يف 
تغرّيت اأو اختفت االأنظمة العربية التي كانت تتعاطى مع الي�سار ب�سكل اأو باآخر )العراق، ليبيا، 
اجلزائر، �سوريا، اليمن الدميقراطي(.  كما اأن تيار "املمانعة"، وهو االأقرب للي�سار �سيا�سيًا، 
تغلب عليه الهوية الدينية )حزب اهلل واإيران(، وهذا يجعل القوى الدينية ذات اأولوية يف بناء 
عالقاته.  من جانب اآخر، فاإن بع�س اأحزاب الي�سار ت�سنف �سمن قوائم االإرهاب االأمريكية 
قوى  �سبكة عالقات  ومن مظاهر �سعف  فل�سطني.   لتحرير  ال�سعبية  مثل اجلبهة  واالأوروبية، 
الي�سار الفل�سطيني العربية والعاملية �سعف قدرتها على توظيف عالقاتها القائمة اأو تو�سيعها 
باجتاه اأن�سطة م�سرتكة، اأو بناء دعم متبادل.  ورمبا ي�ساهم �سعف فاعليتها املحلية يف تدين 
اأو الي�سار االأوروبي.   فر�س ا�ستفادتها الفعلية من �سبكة عالقاتها مع اأحزاب الي�سار العربي، 
وت�سنف  عالقاتها.   بناء  يف  التحرير  منظمة  مظلة  على  كبرية  بدرجة  القوى  هذه  وتعتمد 
"للعوملة" )بال�سيغة  والراف�سني  ال�سعوب،  املنا�سرين لق�سايا  نف�سها يف خانة  الي�سار  اأحزاب 
الراأ�سمالية املتوح�سة(، وي�سارك الكثري من رموزها يف املنتديات االجتماعية العاملية املناه�سة 

للعوملة بن�سختها احلالية.

مبا�سر  كتحدٍّ  العوملة  ترى  ال  ولذا  الوطنية،  الق�سية  على  الفل�سطيني  الي�سار  اأحزاب  تركز 
ي�ستوجب مقاومته.  لكن �سبابية موقفها بفعل تاأثريات االأطروحات التي تنتقل لها من خالل 
املنظمات غري احلكومية املرتبطة بها، بحيث يكون نقدها اأقرب اإىل دعوات االإ�سالح �سمن 

�سقف النظام الراأ�سمايل القائم، ونظام العوملة ال�سائد.21

اأما موقف اأحزاب الي�سار من الثورات العربية، فعلى الرغم من الرتحيب الكبري، والتعاطف مع 
ثورات م�سر وتون�س، فاإن هذه الثورات عمقت من تهمي�س منظمة التحرير، وي�سارها ب�سورة 
خا�سة، وحتديدًا بعد �سعود االإ�سالم ال�سيا�سي اإىل احلكم، والحقًا بعد اأن بات هذا التيار يف 
موقع الدفاع بعد �سقوط حكم االإخوان امل�سلمني يف م�سر، وتعر�س حكمهم يف تون�س لالنتقاد 
يف  الثورات  هذه  من  الفل�سطيني  الي�سار  موقف  بقي  وبالتايل،  �سوريا.   يف  وف�سلهم  ال�سديد، 
اإطار التحليل وانتظار ما �سوف ت�سفر عنه من حتوالت يف املنطقة وداخل كل منها.  وال يوجد 
موقف موحد للي�سار فيما يتعلق بالو�سع يف �سوريا، مبا يف ذلك على م�ستوى التنظيم الواحد.  
فاملوقف من ال�سراع اجلاري يف �سوريا يتاأثر بدرجة كبرية باجلغرافيا ال�سيا�سية من جانب، 

على �سبيل املثال؛ برامج متكني الن�ساء التي تقدمها االأطر الن�سوية التابعة لهذه االأحزاب، واملمولة من قبل منظمات االأمم املتحدة، �سمن   21
توجهات املنظمة الدولية مل�ساعدة البلدان املختلفة على تنفيذ التوجهات املقررة يف املوؤمترات الدولية حول حقوق الن�ساء، واملبني على 

خطاب حقوقي ال مي�س بالنظام االقت�سادي يف هذه البلدان.
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املنظمة  قيادة  الي�سار مرتاح ملوقف  اأن معظم  ويبدو  اآخر،  وبالتدخالت اخلارجية من جانب 
الذي يدعو اإىل احلياد.

وفعاليته الفلسطيني  اليسار  جماهيرية  تراجع 

االنتخابات  اجلماهريي:  الي�سار  وزن  بقيا�س  ت�سمح  التي  املعطيات  من  نوعان  لدينا  يتوفر 
نظام خمتلط  وفق  االنتخابات  اأجريت هذه  وقد  العام 2006،  الثانية  الفل�سطينية  الت�سريعية 
يجمع بني القائمة الن�سبية، حيث يجري جمع ما حت�سل عليه القائمة االنتخابية على امل�ستوى 
الوطني، وم�ستوى الدائرة حيث يجري الت�سويت على اأ�سا�س فردي.  وبالتايل، فاإن االأ�سوات 
التي ح�سلت عليها القوائم االنتخابية موؤ�سر مو�سوعي ودقيق على احلجم االنتخابي لها.  لكنه 
ال ي�سمح بروؤية التغري يف تاأييد اجلماهري لهذه االأحزاب اأو القوائم، فهذه االنتخابات ال تتكرر 
ب�سكل منتظم.  وقد خا�ست قوى الي�سار الفل�سطيني هذه االنتخابات من خالل 3 قوائم: قائمة 
اأبو علي م�سطفى التابعة للجبهة ال�سعبية، وقائمة بديل التي مثلت حتالف اجلبهة الدميقراطية 
وحزب ال�سعب وفدا، وقائمة جبهة الن�سال ال�سعبي.  وميكن اإ�سافة انتخابات جمال�س الطلبة 

يف اجلامعات الفل�سطينية كموؤ�سر على وزن الي�سار.

اأوزان  يف  التغري  اجتاهات  بر�سد  ت�سمح  وهي  الراأي،  ا�ستطالعات  يف  الثاين  املعطى  ويتمثل 
القوى املختلفة، كما تت�سمن اال�ستطالعات احلديثة �سوؤااًل عن الت�سويت للقوائم التي خا�ست 

االنتخابات الت�سريعية الثانية.

�سوت لقوائم الي�سار ما جمموعه 68201 منتخبًا يف االنتخابات الت�سريعية العام 2006، اأي ما 
ن�سبته 7.9% من جمموع االأ�سوات ال�سحيحة.  وتوزعت هذه االأ�سوات كما يلي: 2.92% قائمة 
بديل )حتالف 3 تنظيمات(، و4.25% لقائمة اجلبهة ال�سعبية، و0.72% لقائمة جبهة الن�سال.  
هذه  من   %41.4 على  وفتح  ال�سحيحة،  االأ�سوات  من   %44.4 على  "حما�س"  ح�سلت  فيما 
االأ�سوات.  وبناء على هذه النتائج ح�سل الي�سار مبجموعه على 5 مقاعد من اأ�سل 66 مقعدًا 
نتيجة  وهذه  الدوائر.   طريق  عن  مر�سح  اأي  على  الي�سار  يح�سل  ومل  القوائم،22  على  وزعت 
متوا�سعة )خم�سة اأع�ساء من جمموع 132 ع�سوًا( لي�سار يفاخر بعراقته، ودوره التاريخي يف 

الن�سال الوطني.

http://www.elections.ps/portals/30/pdf/plc2006-resultsvotesnoforlists-distlevel_ar.pdf ،اللجنة املركزية لالنتخابات الفل�سطينية  22
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وت�سري ا�ستطالعات الراأي23 اإىل تاآكل اإ�سايف يف وزن الي�سار االنتخابي، وح�سب ا�ستطالع الراأي 
اآذار   30-28 الفرتة  يف  وامل�سحية  ال�سيا�سية  للبحوث  الفل�سطيني  املركز  نفذه  الذي   47 رقم 
2013، فمن املتوقع اأن يح�سل الي�سار على 6.3% من اأ�سوات الناخبني لو اأجريت االنتخابات 

يف فرتة اال�ستطالع، بينما حت�سل حما�س على 29.2%، وفتح على %40.5.

العام  الي�سار منذ  تاآكاًل يف جماهريية  تبني  الراأي، فهي  ا�ستطالعات  نتائج  اإىل  بالن�سبة  اأما 
1994.  فقد تراجعت جماهريية الي�سار املتوقعة من 17.3% )دون جبهة الن�سال ال�سعبي( يف 
اأواخر العام 1993 )وهي اأعلى من الن�سبة التي ح�سلت عليها حركة "حما�س" والبالغة اآنذاك 
حوايل 13%(، اإىل 9.7% نهاية العام 1994.  ويف اآذار العام 2000 )وهو اآخر ا�ستطالع نفذه 
الي�سار ما بني %7-6.   وا�ستقر حجم  اإىل %4.5.24   الي�سار  نابل�س( تراجع  البحوث يف  مركز 
وباالأخذ بعني االعتبار اخلطاأ املعياري، فاإن ن�سبة الت�سويت للي�سار ما زالت �سعيفة، وال تتالءم 

مع تاريخه ال�سيا�سي الطويل.

يف  الي�سار  وزن  هام�سية  الغربية  ال�سفة  جامعات  يف  الطلبة  جمال�س  انتخابات  نتائج  وتوؤكد 
اأو�ساط هذه الفئة ال�سابة واملتعلمة.  ففي جامعتي بريزيت والقد�س، ح�سل الي�سار يف انتخابات 
العام 2013 على 6 مقاعد من جمموع 51 مقعدًا، ويف النجاح ح�سل الي�سار على 5 مقاعد من 
"حما�س"  ت�سارك  جمموع 81 مقعدًا، ويف بيت حلم ح�سل على 13 من 31 مقعدًا )حيث مل 
يف االنتخابات(، ويف فل�سطني التقنية - خ�سوري ح�سل الي�سار على مقعدين من جمموع 33 

مقعدًا.  وتنبئ هذه النتائج بحرج الوزن اجلماهريي للي�سار الفل�سطيني.

الت�سريعي اخلم�سة )على  املجل�س  اأع�ساء  فاإن دور  العامة،  ال�سيا�سة  التاأثري يف  اأما من حيث 
العام  منذ  عمله  جتميد  ظل  يف  جدًا  حمدود   )2006 العام  الت�سريعي  املجل�س  انتخابات  اأثر 
2007.  بينما اأ�سغلت اجلبهة الدميقراطية وزارة خدمية مهمة يف حكومة فيا�س، وهي وزارة 
ال�سوؤون االجتماعية )ماجدة امل�سري ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة(.  و�سمح لها ذلك بالتاأثري 
تذكر  علينا  لكن  االجتماعية.   اخلدمات  برامج  ويف  للفقراء،  املقدمة  امل�ساعدات  برامج  يف 

�سككت اجلبهة الدميقراطية يف نتائج ا�ستطالعات الراأي، فاجلبهة ال تعري "اعتبارًا مبالغًا به ملا ي�سدر عن موؤ�س�سات ومراكز ا�ستطالع   23
الراأي حول موؤ�سرات جماهريية القوى ال�سيا�سية، ملعرفتنا بالتحّيز ال�سيا�سي لعدد وافر منها، ف�ساًل عن ق�سور اأ�ساليب عمل عديدها 

-مهنيًا- يف �سوؤون امل�سح واختيار العّينات واال�ستخال�س، ... الخ." )اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني، 2012، احلالة التنظيمية: 
يف جماهريية احلزب ومنظماته الدميقراطية، وثيقة مقدمة اإىل املوؤمتر ال�ساد�س للجبهة الدميقراطية(.  وهذا الت�سكيك ي�سكل موؤ�سرًا 

�سلبيًا على حت�س�س حجم اأزمة الي�سار، ورمبا ياأتي يف جمال توليد الر�سا عن الذات.
مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية، ا�ستطالعات الراأي بتاريخ 1993/11/11، وا�ستطالع كانون االأول 1994، وا�ستطالع بتاريخ 30   24

اآذار 2000.
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وهي  االجتماعية،  التحويالت  ميزانية  خا�سة  وب�سورة  حرج،  ككل  لل�سلطة  املايل  الو�سع  اأن 
لبامج  الرئي�سي  املمول  يعتب  الذي  االأوروبي،  االحتاد  وبخا�سة  املانحني،  التزام  على  تعتمد 
اأ�سغلت فدا  امل�ساعدات النقدية بال�سراكة مع البنك االإ�سالمي للتنمية والبنك الدويل.  فيما 
واأ�سغل ع�سوان يف  الثقافة، وهي وزارة هام�سية من حيث فاعليتها وموازنتها ودورها،  وزارة 
)مدير  احلكومة  با�سم  االإعالمي  والناطق  الزراعة،  وزارة  ال�سعب  حلزب  ال�سيا�سي  املكتب 
مكتب االإعالم احلكومي(.  وكالهما من�سبان مهمان، فيما اأ�سغل االأمني العام جلبهة الن�سال 
ال�سعبي وزارة العمل منذ العام 2007.  ومن اجلدير بالذكر اأن اجلبهة الدميقراطية ت�سنف 
موؤمترها  يف  نقدًا  وقدمت  فيا�س،  حكومة  يف  �ساركت  اأنها  من  الرغم  على  معار�سة  نف�سها 
بالفا�سلة،  و�سفتها  التي  للحكومة  االقت�سادية  ال�سيا�سات  جتاه   )2013 �سباط  )يف  ال�ساد�س 
يرى  الذي  ال�سعب  بعمومية.25  وكذلك احلال مع حزب  بديلة �سيغت  اإ�سرتاتيجية  اإىل  داعية 

نف�سه اأي�سًا معار�سًا للحكومة.

كما كان الي�سار باهتا يف تعامله مع التوترات الناجتة عن تدهور االأو�ساع االقت�سادية، حيث 
وتدهور  االأ�سعار  ارتفاع  على خلفية  واإ�سرابات  تظاهرات  �سل�سة  العام 2012  انفجرت خالل 
م�ستويات معي�سة املواطنني.  ومل ت�سجل خالل ال�سنوات االأخرية اأية معارك مطلبية جدية يف 

ال�سارع الفل�سطيني، لعب فيها الي�سار دورًا مهمًا، اأو قياديًا.

لنظام  مبا�سرة  نتيجة  فهو  التحرير،  ملنظمة  التابعة  ال�سعبية  االحتادات  يف  الي�سار  دور  اأما 
يف  تناف�سية  انتخابات  جرت  بينما  اإليها(.   وما  كتاب،  العمال،  نقابات  )املراأة،  "الكوتا" 
النقابات املهنية، ونقابة ال�سحافيني، وخا�سها الي�سار �سمن كتل دميقراطية ت�سمل ي�ساريني 

ودميقراطيني.  ويلعب الي�سار يف هذه املنظمات دورًا اأف�سل من دوره يف املواقع االأخرى.26

تقوم هذه االإ�سرتاتيجية على ح�سد املوارد املتاحة، وتركيزها نحو حفز النمو االقت�سادي، الهادف اإىل معاجلة ملمو�سة مل�سكلتي الفقر   25
والبطالة، تلحظ دورًا لكل من القطاعني العام واخلا�س.  واملحور الرئي�س لهذه العملية يجب اأن ين�سب على دعم وت�سجيع امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة كثيفة العمل، التي يوفر لها الت�ساقها احلميم مبوارد وحاجات املجتمع املحلي، حماية كافية من االأثر التنموي للقيود 
واالإجراءات االإ�سرائيلية، التي تعتمد على م�سادر االإنتاج املحلية من يد عاملة ومواد اأولية، وتتوجه نحو اإ�سباع حاجات املجتمع املحلي.  

يوؤكد املوؤمتر اأن اإدامة النمو لالإنتاج الوطني باملوا�سفات امل�سار اإليها، هي التي �سوف تتيح التقلي�س التدريجي لالعتماد على امل�ساعدات 
اخلارجية الذي هو هدف رئي�س من اأهداف االإ�سرتاتيجية االقت�سادية البديلة )اجلديدة( )اجلبهة الدميقراطية، بالغ عن اأعمال 

املوؤمتر ال�ساد�س للجبهة �سباط 2013(.
ال توجد بيانات دقيقة حول حجم الي�سار يف النقابات العمالية، فبا�ستثناء النقابات امل�ستقلة التي جتري فيها انتخابات دورية، وهي   26

ي�سارية الطابع، اإال اأن النقابات االأخرى الر�سمية )التابعة لالحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني، اأو احتاد عمال فل�سطني( ال جتري فيها 
انتخابات دميقراطية، وت�سغل ف�سائل الي�سار مواقع قيادية فيها وفق نظام الكوتا.  اأما النقابات املهنية، فبا�ستثناء نقابة ال�سحافيني 

التي ح�سل فيها الي�سار على نتائج متوا�سعة اأمام فتح، فاإن باقي النقابات خا�س الي�سار فيها االنتخابات بتحالف مع فتح.
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وعلى الرغم من اإدراك اأهمية تعزيز نفوذ اأحزاب الي�سار يف اأو�ساط ال�سباب واملراأة والعمال، 
النا�س،  املنظمات احلزبية واجلماهريية مع  توثيق عمل  تتطور باجتاه  العمل مل  اأ�ساليب  فاإن 
والفئات التي ت�ستهدفها هذه االأحزاب.  بع�س االأحزاب الي�سارية عبت عن اهتمامها بال�سباب 
واملراأة على �سبيل املثال من خالل متثيلهم يف الهيئات القيادية وفق كوتا معينة، مثلما فعل فدا.

وب�سورة عامة، فاإن تنظيمات الي�سار تدرك اأهمية حتولها اإىل اأحزاب جماهريية فاعلة.  ورمبا 
علنية  تعمل يف ظروف  التي  االأحزاب،  الداخلية يف هذه  تفعيل احلياة  اإىل ذلك  املدخل  كان 
واآليات  ال�سفافية  نظم  وتطوير  عملها،  يف  الدميقراطية  احلياة  جتميد  معها  مقبواًل  يعد  مل 
امل�ساءلة.27  ومن املهم فح�س م�سمون احلياة الدميقراطية يف هذه االأحزاب، وعدم االكتفاء 
فوجود  والن�ساء،  ال�سباب  اأو متثيل  القيادية  الهيئات  ال�سكلية، مبا يف ذلك جتديد  باملمار�سة 
هذه الفئات بحد ذاته غري كاٍف، اإذا مل يرتافق ذلك مع اإعطائهم فر�س امل�ساركة يف اتخاذ 

القرارات ومتابعة تنفيذها.

التي الراهنة  الرئيسية   التحديات 
اليسار تواجه 

ميكن تخلي�س اأبرز التحديات التي تواجه الي�سار الفل�سطيني حتت العناوين التالية:

ال�سيا�سي  الواقع  بخ�سائ�س  الفل�سطيني  الي�سار  اأحزاب  تواجه  التي  التحديات  ترتبط  اأواًل: 
اإطار  يف  الفل�سطينية،  التجمعات  تعي�سه  الذي  واالجتماعي  االقت�سادي  والواقع  الفل�سطيني، 
التعامل مع احلالة الفل�سطينية كحالة ا�ستعمارية ا�ستيطانية، ما يعني اجلمع اخلالق ما بني 
مهمات التحرر الوطني ومهام الدميقراطية املجتمعية، مبا يف ذلك العمل على حت�سني نوعية 
وحت�سني  وغريها(،   ... االجتماعي،  وال�سمان  وال�سحة  )التعليم  للنا�س  املقدمة  اخلدمات 
تعزيز  يف  الي�سار  اأحزب  جناح  مدى  اأن  القول  نافلة  ومن  ذلك.   تتوىل  التي  املوؤ�س�سات  عمل 
دورها مرتبط بقدرتها على توليد اأن�سطة واآليات عمل قادرة على خلق تفاعل دائم مع االأو�ساط 

عقدت اجلبهة ال�سعبية �ستة موؤمترات منذ انطالقتها اآخرها العام 2000، وعقدت اجلبهة الدميقراطية �ستة موؤمترات اآخرها 2013،   27
وترى اأنها جددت 35% من هيئاتها القيادية، ومثلت املراأة بـ23%، لكن ما زال اأمينها العام ي�سغل من�سبه منذ تاأ�سي�سها يف العام 1969، 

اإ�سافة اإىل احتفاظ قيادة ال�سف االأول )القادة التاريخيني للجبهة( مبنا�سبهم.  وعقد فدا ثالثة موؤمترات اآخرها 2011، وفيه جرى 
متثيل الن�ساء وال�سباب وفق كوتا، وهو احلزب الذي جرى فيه تغيري االأمني العام من خالل االنتخابات يف املوؤمتر.  وعقد حزب ال�سعب 

اأربعة موؤمترات اآخرها كان يف العام 2008.
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واالأيديولوجية.  فاجلمل  الفكرية  ين�سجم مع هويته  ي�ستهدفها احلزب مبا  التي  اجلماهريية 
الثورية ال قيمة لها اإذا مل ترتافق مع فعل جمتمعي يج�سد الهوية الي�سارية لهذه االأحزاب.

حالة  معاجلة  يف  دوره  الي�سار،  نفوذ  غياب  اأو  ح�سور  على  الدالة  املهمة  املظاهر  من  ثانياً: 
االنق�سام ال�سيا�سي- اجلغرايف التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني، وبخا�سة يف ال�سفة الغربية 
الهوية  تواجه  حيث  الفل�سطينية،  احلالة  خ�سو�سية  من  امل�ساألة  اأهمية  وتاأتي  غزة.   وقطاع 
والكيانية الفل�سطينيتان حتديًا يوميًا ي�ستهدف طم�سهما وتبديدهما.  لذا، فاملطلوب اأن متنح 
للي�سار،  لتنظيمات  اأولوية  متثيلية  دميقراطية  اأ�س�س  على  التحرير  منظمة  بناء  اإعادة  مهمة 
عليها الت�سدي لها من خالل تقدمي اقرتاحات مبدعة، تراعي تنوع مكونات ال�سعب الفل�سطيني 
ال�سيا�سي  احلقل  داخل  القوى  موازين  يف  التغريات  مع  التعامل  وت�ستطيع  وديناميكيته، 

الفل�سطيني، وبني التجمعات الفل�سطينية املختلفة وفيها.

ثالثاً: مل تعد وحدة الي�سار خيارًا ميكن التعامل معه يف ظروف مريحة، فعمل الي�سار امل�سرتك 
قد ي�سكل مهمة اإنقاذه يف الظروف احلرجة الراهنة.  فا�ستمرار هام�سية الي�سار، وان�سغاله يف 
املناكفات الداخلية ال ي�ساهم �سوى يف توليد املزيد من التاآكل، لي�س فقط يف الوزن االنتخابي، 
واإمنا يف الدور املجتمعي، وبخا�سة اأن الي�سار ال يتمتع بعالقات م�ستدامة اأو م�سمونة مع م�سادر 
التيار املركزي يف منظمة التحرير )حركة  اأو مع  ال�سيا�سي  التمويل مثلما احلال مع االإ�سالم 
امل�سرتك  العمل  وربط  ال�سابقة،  امل�سرتك  العمل  جتارب  من  اال�ستفادة  املهم  ومن  "فتح(.  
حول  حتالفات  �سمن  امل�سرتك  العمل  على  التوافق  املمكن  ومن  م�سرتكة.   وفعاليات  ببامج 
ق�سية حمددة، مثل التعليم للجميع، اأو حت�سني اخلدمات ال�سحية، اأو مواجهة اال�ستيطان، اأو 
مكافحة الفقر )بعيدًا عن البامج املمولة يف املنظمات غري احلكومية التي ت�سبح مرتهنة اإىل 

ال�سقف الذي يحدده املمول(، اأو حقوق املراأة والعمال وحماربة البطالة والفقر.

واال�ستيطان.   االحتالل  مواجهة  يف  كفاحيته  مب�ستوى  االرتقاء  الي�سار  بوحدة  ويرتبط  رابعاً: 
وقد تراجعت هذه الكفاحية ب�سكل كبري يف العقد االأخري.

خام�ساً: حتديد العالقة مع املنظمات غري احلكومية.  ففي جمال تبير هذه التنظيمات �سعف 
فاعليتها، ركزت على م�ساألة �سعف املوارد املالية ك�سبب رئي�سي.  ويف الواقع، فاإن �سعف املوارد 
املالية ميكن التعامل معه ك�سبب ل�سعف فاعلية احلزب، ويف الوقت نف�سه مظهر لهذا ال�سعف، 
اأو موؤ�سر عليه.  فاحلزب الذي ينجح يف بناء اأدواته للتوا�سل مع اجلمهور، يكون حري�سًا على 

تطوير موارده املالية ويظهر نفوذه اجلماهريي على �سكل دعم متزايد له، وتنبٍّ لن�ساطاته.
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كما اأن االرتهان للتمويل اخلارجي، وبخا�سة القادم من خالل املنظمات غري احلكومية التابعة 
للحزب، اأو من خالل جهات ودول اإقليمية اأو اأجنبية، يجعل من احلزب وموؤ�س�ساته رهينة لهذا 
التمويل، وقد يوؤثر على اأولوياته، وعلى كيفية اإدارته ن�ساطاته وفعالياته.  ونتج عنها، يف كثري من 
احلاالت، عالقة غري �سوية ما بني احلزب واملنظمة غري احلكومية، واأحيانًا يجد احلزب نف�سه 
يف تناف�س اأو �سراع مع منظماته اأو بع�سها، واأحيانًا تكون املنظمة هي الواجهة االأهم للحزب، 
ورمبا اأهم من احلزب ذاته.  ونتج عن ذلك بعد ثالث لت�سوه العالقة بني احلزب وجماهريه 
وقواعده، وهو قيام عالقة نفعية - زبائنية اأحيانًا.  وبالتايل، ينتظر موؤيد احلزب اأن ينعك�س 
عليه موقفه ال�سيا�سي بنفع مادي مبا�سر، مثل دعم مايل اأو وظيفة، اأو منحة وما اإىل ذلك.  ومن 
املنطقي اأن يجد احلزب نف�سه يف دائرة مغلقة؛ فحتى ي�ستطيع تطوير دوره وزيادة نفوذه يحتاج 
اإىل املوارد املالية، وحتى يوفر املوارد املالية يحتاج اإىل زيادة فاعليته ونفوذه.  ومن جانب اآخر، 
قد يكون بناء حتالفات ي�سارية اأو وحدة الي�سار عاماًل م�ساعدًا يف حت�سني كفاءة عمل الي�سار 
وحت�سني موارده املالية، ويعزز من فر�س ت�سويب العالقة بني احلزب ومنظماته اجلماهريية 

واملنظمات غري احلكومية ذات التوجه الي�ساري.

* ح�سن لدادوة
باحث وحما�سر يف دائرة العلوم االجتماعية وال�سلوكية - جامعة بريزيت.
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: َنظرٌة في  الَيَسارُ األُردنيُّ
الَواِقِع والُمسِتْقِبل

* مو�سى م. �ستيوي

لمحة عن األردن

على  تعاقبت  اليوم  حتى  الن�ساأة  تلك  ومنذ   ،1921 العام  يف  االأردن  �سرق  اإمارة  تاأ�ّس�ست 
ال�ساحة ال�سيا�سية عدة اأحزاب وحركات وجماعات �سيا�سية خمتلفة كانت انعكا�سًا لي�س للبنى 
االجتماعية للمجتمع االأردين فح�سب، بل اأي�سًا للظروف االإقليمية والعاملية ب�سكٍل عام، وبخا�سة 
الظروف ال�سيا�سية التي �ساحبت انهيار الدولة العثمانية، وو�سع بالد ال�سام حتت االنتدابني 
البيطاين والفرن�سي.  كانت االأحزاب االأوىل التي ن�ساأت يف اإمارة �سرقي االأردن ذات توجهات 
�سيا�سية تتجاوز الواقع االأردين، اإذ كانت تتطلع اإىل حترير �سورية من النفوذ الفرن�سي، واإقامة 

دولة عربية م�ستقلة ت�سمل �سوريا الطبيعية؛ اأي �سوريا احلالية ولبنان واالأردن وفل�سطني.

ميثل العام 1927 بداية انطالقة ر�سمية لالأحزاب ال�سيا�سية الوطنية املنبثقة من واقع املجتمع 
االأردين وتطلعاته، حيث بداأت احلياة ال�سيا�سية ن�ساطها العام على يد حزب ال�سعب االأردين 
الذي تاأ�س�س يف اآذار العام 1927، ومتكن من ملء الفراغ ال�سيا�سي الذي تركه حزب اال�ستقالل 
العربي.1  كما تاأثرت احلركة احلزبية الحقًا باأحداث اإقليمية متثلت بانهيار النفوذ البيطاين، 
و�سعود احلركة القومية العربية يف اخلم�سينيات، وبروز ال�سراع العربي االإ�سرائيلي، وظهور 
العمل الفل�سطيني امل�سلح على االأرا�سي االأردنية يف ال�ستينيات، وت�سابك االأولويات واالأهداف 
بني بناء الدولة االأردنية وحترير فل�سطني، حيث �سهدت هذه الفرتة ن�سوء الق�سم االأعظم من 
اإىل  و�سواًل  العمالية،  واالحتادات  والنقابات،  ال�سيا�سة،  كاالأحزاب  املدين؛  املجتمع  تنظيمات 
العمل  من  طويلة  مرحلة  يف  ودخوله  اخلم�سينيات،  اأوا�سط  يف  العلني  احلزبي  العمل  انقطاع 

دائرة املطبوعات والن�سر.  االأحزاب ال�سيا�سية االأردنية: الن�ساأة ومراحل التطور، موقع دائرة املطبوعات والن�سر )2012(، متوفر من   1
http://www.dpp.gov.jo/2012/2.html   :خالل الرابط
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ال�سري ا�ستمّر �سيا�سيًا حتى العام 1989، وقانونيًا حتى اأواخر العام 1992 حني عادت احلياة 
ال�سيا�سية يف االأردن مع عودة العمل احلزبي.  كما �سهدت هذه املرحلة حتوالت عاملية مهمة، 
متثلت بانهيار االإحتاد ال�سوفييتي والفكر ال�سيوعي الكال�سيكي الحقًا، ما كان له االأثر االأكب 

وبخا�سة على االأحزاب الي�سارية.

يف  وامل�سرية  التون�سية  االنتفا�ستني  وبخا�سة  املنطقة،  �سهدتها  التي  ال�سيا�سية  التحوالت  مع 
العام 2011، انتع�ست احلياة احلزبية يف االأردن من جديد، وظهرت حراكات �سعبية �سيا�سية.  
كما �سهدت هذه الفرتة حراكات مطلبية وحتركات تعك�س توجهات اأيديولوجية وفكرية الأحزاب 

�سيا�سية قائمة،2 و�سكلت دافعًا مهمًا لالأحزاب ال�سيا�سية ومنها الي�سارية.

وميكن عر�س تطور احلياة احلزبية وفق املراحل التالية:

املرحلة االأوىل )ما قبل ن�سوء االإمارة وحتى العام 1945(
كانت ن�ساأة االأحزاب خالل هذه املرحلة مرتبطة بتوجهات �سيا�سية تتجاوز الواقع االأردين، فقد 
الفرن�سيني،  ال�سرية �سد  ال�سيا�سية  االأحزاب واجلماعات  لن�ساط  االأردن قاعدة  كانت �سرقي 
اال�ستقالل  حزب  االأحزاب،  هذه  من  كان  م�ستقلة.   دولة  واإعالنها  ال�سورية  البالد  ولتحرير 
العربي، حيث بادر الوطنيون ال�سوريون مع الوطنيني االأردنيني من خالله اإىل حتويل االإمارة 
اأن  اإىل قاعدة لتحرير �سوريا، وكان للحزب وجود يف اجلي�س وموؤ�س�سات الدولة قبل  النا�سئة 
تتمكن بريطانيا من طرده منها يف اأوا�سط الع�سرينيات.3  اإ�سافة اإىل ذلك، كان هناك حزب 
العهد العربي، حيث جاء اأع�ساوؤه من �سوريا اإىل عمان، وكان تاأ�سي�سه يف مطلع العام 1921 ومل 
ين�سم اأع�ساوؤه اإىل حزب اال�ستقالل، وكانت غايته ا�ستقالل جميع البالد العربية حتت اإدارة 

امللك ح�سني بن علي واأجناله.4

بلغ عدد االأحزاب االأردنية خالل الفرتة ما بني 1921 و1945 نحو 14 حزبًا �سيا�سيًا اأخذت طابعًا 
وطنيًا، واأ�س�س معظم هذه االأحزاب مثقفون ومهنيون در�سوا وتعلموا يف جامعات غربية، وحتالفوا 
مع �سيوخ الع�سائر �سد احلكومات القائمة التي كان اأغلب روؤ�سائها من غري االأردنيني، و�سد النفوذ 

مو�سى م. �ستيوي.  »تنمية االأحزاب ال�سيا�سية«، يف التطور الدميقراطي يف االأردن: تقرير حول تعزيز م�ساركة املراأة يف ال�سيا�سة وتنمية   2
االأحزاب ال�سيا�سية وتطوير العمليات االنتخابية، املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات »اأيديا«، )2003(.

عناد اأبو وندي.  »االأحزاب ال�سيا�سية االأردنية: ن�ساأة وتطور االأحزاب االأردنية«، موقع احلوار املتمدن )2009(، متوفر من خالل الرابط   3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174720   :التايل

4  اأحمد زياد اأبو غنيمة.  مالمح احلياة ال�سيا�سية يف االأردن، عمان: )د.ن(، )1998(.
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البيطاين يف �سرقي االأردن. ومن االأحزاب التي ن�ساأت يف هذه الفرتة: حزب اأم القرى )1921(، 
حزب اللجنة التنفيذية للموؤمتر الوطني االأردين )1929(، حزب ال�سعب االأردين املعار�س )1927(، 

حزب العمال االأردين )1931(، حزب الت�سامن االأردين )1933(، حزب االإخاء الوطني )1937(.5

مل يكن يف هذه الفرتة قانون خا�س ينظم عمل االأحزاب ال�سيا�سية، فقد كانت االأحزاب ت�سجل 
حتت نظام اجلمعيات العثماين.  ويالحظ اأي�سًا يف هذه الفرتة غياب للتوجهات الي�سارية داخل 

االأحزاب االأردنية، التي كانت يف اأغلبها حتمل توجهات قومية ووطنية.

املرحلة الثانية )من 1946 وحتى 1967(
ت�سكل هذه املرحلة بداية االنطالقة احلقيقية لالأحزاب ال�سيا�سية يف االأردن، التي كان للحرب 
العربية االإ�سرائيلية العام 1948، وقيام احلركة ال�سهيونية بال�سيطرة على معظم فل�سطني واإعالن 
دولة اإ�سرائيل عليها، والحقًا �سم ال�سفة الغربية للمملكة االأردنية الها�سمية يف العام 1950، اأثر 
مهم يف تغيري الرتكيبة ال�سكانية باأبعادها االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية يف االأردن.  فقد 
تطلب ذلك اإدخال اإ�سالحات �سيا�سية على النظام ال�سيا�سي االأردين، وو�سع د�ستور جديد للبالد 
يف العام 1952 ن�س على حرية العمل ال�سيا�سي، وحرية ت�سكيل االأحزاب ال�سيا�سية، وهو ما متخ�س 
عنه اإقرار اأول قانون لالأحزاب ال�سيا�سية يف العام 1955.  كما �سهدت هذه الفرتة والدة التيارات 
واالأحزاب العقائدية الدينية؛ كجماعة االإخوان امل�سلمني، اإ�سافة اإىل ن�سوء توجهات اإ�سالحية 
اأو ما �سمي يف تلك  الي�ساري،  التيار  لن�سوء  اأر�سية مالئمة  وليبالية، وجماعات قومية، ومنت 
الفرتة "باخلاليا ال�سيوعية".6  وبع�س هذه االأحزاب )التي مت ذكرها م�سبقًا( ن�ساأت فعليًا قبل 
�سدور قانون االأحزاب العام 1955، واأن جزءًا منها مل يح�سل على ترخي�س للعمل احلزبي )اأي 
قبل �سدور قانون االأحزاب(، ولكنها كانت تتمتع بامتداد جماهريي وتنظيمي كبري على ال�ساحة 

ال�سيا�سية، وكان لها تاأثري مبا�سر وغري مبا�سر يف ال�سيا�سيات العامة للبالد.

بلغ عدد االأحزاب االأردنية يف اأوا�سط اخلم�سينيات 15 حزبًا �سيا�سيًا، متثل خمتلف التوجهات 
ال�سيا�سية واالأيديولوجية، وكان لبع�سها امتدادات جماهريية، حيث انخرط يف �سفوفها فئات 
الع�سائر.  وا�ستطاعت قوى  واأبناء  اجتماعية خمتلفة مثل الطبقة الو�سطى واملهنيني والعمال 
املعار�سة يف تلك الفرتة "الذهبية" اأن تفوز باأغلبية برملانية يف نهاية العام 1956، وجنحت يف 

عناد اأبو وندي، مرجع �سابق.  5
املرجع ال�سابق.  6
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النابل�سي عن احلزب الوطني اال�سرتاكي.  ولكن هذه  ت�سكيل ائتالف وطني برئا�سة �سليمان 
من  عام  بعد  احلكومة  اأ�سقطت  تدم طوياًل، حيث  لت�سكيل حكومة حزبية مل  االأوىل  التجربة 
ت�سكيلها ب�سبب خالفات بني توجهاتها وتوجهات راأ�س الدولة )امللك( يف حينه.  ويف اأثر ذلك 
العلني )ما  العمل احلزبي  ومنع  املعار�سة،  القائمة ومالحقة  االأحزاب  بحل  ال�سلطات  قامت 
ا�ستثنى جماعة االإخوان امل�سلمني( و�سن يف هذه الفرتة ما ي�سمى بقانون مكافحة ال�سيوعية.  

ولكن هذه الفرتة �سهدت �سعودًا كبريًا لالأحزاب القومية والي�سارية على حد �سواء.7

املرحلة الثالثة )من العام 1967 وحتى العام 1989(
�سهدت املنطقة يف فرتة ال�ستينيات، على اأثر حرب حزيران يف العام 1967 ووقوع ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة حتت االحتالل، اأحداثًا ج�سيمة.  وهي الفرتة التي �سهدت بروز منظمة التحرير 

الفل�سطينية وحركة املقاومة الفل�سطينية وتنامي الكفاح امل�سلح �سد االحتالل االإ�سرائيلي.

قامت االأحزاب ال�سيا�سية يف نهاية ال�ستينيات بتاأ�سي�س حركات م�سلحة ملقاومة االحتالل االإ�سرائيلي، 
واأخ�سع العديد منها براجمه ال�سيا�سية اخلا�سة باالأردن ل�سالح برامج من اأجل حترير االأرا�سي 
الفل�سطينية التي احتلت العام 1967.  واتخذت هذه االأحزاب )احلركات( ذات الطابع القومي 
واملارك�سي والوطني الفل�سطيني من االأردن قاعدة اأ�سا�سية لهذا الن�سال، ولكن وجودها امل�سلح بقي 
متوا�سعًا مقارنة مع حركة املقاومة الفل�سطينية، التي كانت ت�سم اأحزابًا وتنظيمات �سيا�سية يف 
�سفوفها.  تال ذلك اأحداث اأيلول العام 1970، التي نتج عنها خروج املقاومة الفل�سطينية امل�سلحة 

من االأردن، االأمر الذي جعل احلياة ال�سيا�سية االأردنية تت�سم بال�سعف واندثار االأحزاب ال�سيا�سية.8

ال�سيوعي  احلزب  جانب  اإىل  جديدة  اأحزاب  والثمانينيات،  ال�سبعينيات  فرتة  خالل  ظهرت، 
االأردين، وقد انبثق اأغلبها من حركة املقاومة الفل�سطينية، وقد بلغ عددها �سبعة اأحزاب �سكلت 
مع القوى الي�سارية والقومية االأخرى اجل�سم الرئي�سي للمعار�سة خالل الفرتة 1991-1973.  
االأردنية  ال�سعبية  احلركة   9،)1975( الفل�سطيني  ال�سيوعي  العمال  حزب  االأحزاب؛  تلك  من 

ملزيد عن هذه الفرتة 1949-1967، ميكن االإطالع على الن�سخة املعّربة من عمل: اأمنون كوهني.  االأحزاب ال�سيا�سية يف ال�سفة الغربية يف   7
ظل النظام االأردين 1949-1967، جامعة كورنيل، )1982(، تعريب: خالد ح�سن، القد�س: مطبعة القاد�سية، 1988.

مو�سى م. �ستيوي، »تنمية االأحزاب ال�سيا�سية«، يف: التطور الدميقراطي يف االأردن: تقرير حول تعزيز م�ساركة املراأة يف ال�سيا�سة وتنمية   8
االأحزاب ال�سيا�سية وتطوير العمليات االنتخابية«، مرجع �سبق ذكره.

مت تاأ�سي�س حزب العمال ال�سيوعي الفل�سطيني يف العام 1975 يف بريوت، وكان ن�ساط احلزب ي�سمل كاًل من لبنان، واالأردن، واالأرا�سي   9
املحتلة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وكان متركز قيادته الرئي�سي يف لبنان، ومن موؤ�س�سيه الدكتور عبد الرحمن برقاوي، وعرب لطفي، 

وغريهما.
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االأردن )1982(.10   ال�سعبية يف  ال�سعبية )1979(، منظمة اجلبهة  التحرير  )1976(، حركة 
املرخ�سة  املوؤ�س�سات  يف  ال�سيا�سية  االأحزاب  ن�سطت  امل�سروع،  احلزبي  العمل  غياب  ونتيجة 
رئي�سية  �ساحة  املوؤ�س�سات  هذه  اأ�سحت  حيث  والعمالية،  املهنية  النقابات  مثل  بها؛  وامل�سموح 

للعمل احلزبي، وهيمنت االأحزاب الي�سارية والقومية على هذه النقابات.

كما �سهدت الفرتة حالة عداء �سديدة بني االأحزاب ال�سيا�سية والدولة االأردنية، نتج عنها القمع 
املمنهج لالأحزاب ال�سيا�سية املعار�سة التي كانت تطمح اإىل تغيري النظام ال�سيا�سي يف البلد.  
االأمر  غزة،  وقطاع  الغربية  لل�سفة  االإ�سرائيلي  االحتالل  با�ستمرار  احلزبي  العمل  تاأثر  وقد 
الذي جعل حترير فل�سطني البنامج االأ�سا�س ملختلف االأحزاب ال�سيا�سية، اإ�سافة اإىل تاأثرها 
املبا�سر باحلرب الباردة، وال�سراع بني املع�سكرين الراأ�سمايل واال�سرتاكي، الذي اأنعك�س لي�س 
على برامج تلك االأحزاب فح�سب، بل اأي�سًا على العالقة مع الدولة االأردنية التي ا�سطفت مع 
املع�سكر الغربي، فيما كان اأغلب االأحزاب ال�سيا�سية متحالفًا مع املع�سكر ال�سرقي اال�سرتاكي.11

املرحلة الرابعة )ما بعد العام 1989(
�سهد العام 1989 عودة احلياة النيابية لالأردن، ومن ثم احلياة احلزبية.  وقد جاء هذا التحول 
بعد اأزمة اقت�سادية و�سيا�سية خانقة، اأدت اإىل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وبداأت احلكومة يف 
تطبيق برنامج الت�سحيح االقت�سادي حتت اإ�سراف البنك الدويل، ما اأدى اإىل ارتفاع اأ�سعار العديد 
من ال�سلع الرئي�سية، وبخا�سة املحروقات، الذي قاد اإىل انتفا�سة �سعبية بداأت يف جنوب االأردن، 
وامتدت اإىل باقي املناطق.  جاءت االنتخابات النيابية كمخرج من االأزمة االقت�سادية ال�سيا�سية، 
حيث �سمح لالأحزاب واحلزبيني امل�ساركة فيها، كما توافق احلكم واالأحزاب وال�سخ�سيات الوطنية 
على "امليثاق الوطني" الذي مّهد بدوره الإ�سدار قانون االأحزاب ال�سيا�سية يف العام 12،1992 واأعاد، 

بالتايل، ت�سريع االأحزاب ال�سيا�سية، التي عادت للعمل حتت مظلة القانون.13

لقد ف�سح هذا التحول ال�سيا�سي املجال اأمام االأحزاب ال�سيا�سية للعمل احلزبي العلني امل�سروع الأول 
مرة منذ فرتة اخلم�سينيات.  وظهرت على ال�ساحة ال�سيا�سية ع�سرات االأحزاب ال�سيا�سية العقائدية 

عناد اأبو وندي.   االأحزاب ال�سيا�سية االأردنية: ن�ساأة وتطور االأحزاب االأردنية"، مرجع �سبق ذكره.  10
ُعريب الرنتاوي.  قانون االأحزاب ال�سيا�سية االأردنية - اجلدل العام، مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية )17-03-2006(، متوفر من   11

http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=351&men  :خالل الرابط التايل
للمزيد عن القانون، اطلع على: اأحمد زياد اأبو غنيمة.  مالمح احلياة ال�سيا�سية يف االأردن، مرجع �سبق ذكره، �س 298.  12
لالطالع على ما جاء يف بنود امليثاق الوطني االأردين 1991، يرجى االإطالع على موقع رئا�سة الوزراء االأردنية من خالل  13 

http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=80 :الرابط التايل
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)القومية، الي�سارية، االإ�سالمية( وغري العقائدية.  و�ساركت يف االنتخابات البملانية املتعاقبة، ودخل 
بع�سها جمل�س النواب واحلكومة.  ولكن دور االأحزاب ال�سيا�سية بقي يراوح مكانه خالل العقدين 
املا�سيني اللذين �سهدا تغيريًا يف قانون االأحزاب واالنتخابات.  كما قامت بع�س االأحزاب مبقاطعة 
االنتخابات الأكرث من مرة.  ومل تتمكن كل االأحزاب ال�سيا�سية من امل�ساركة ال�سيا�سية الفاعلة طيلة 
تلك الفرتة اإىل اأن بداأت التحوالت ال�سيا�سية االإقليمية بعد الثورة التون�سية، التي �سكلت فر�سة جديدة 
لالأحزاب والتيارات ال�سيا�سية، وبخا�سة ذات التوجه الي�ساري والقومي.  فقد �سكلت هذه التحوالت 
اأر�سية خ�سبة الإعادة انطالقة وعمل هذه االأحزاب والتيارات ال�سيا�سية.  كما ظهرت حراكات 
�سبابية وجماعات �ساعدة منبثقة عن توجهات اأحزاب الي�سار؛ مثل �سبيبة الوحدة ال�سعبية،14 وحركة 

"ذبحتونا" الطالبية،15 والتيار الوطني التقدمي،16 وحركة الي�سار االجتماعي،17 وغريها.

نظرة تصورية عن اليسار األردني

ني�سان  يف  تاأ�س�س  الذي  االأردين  ال�سيوعي  احلزب  خالل  من  االأردين  الي�سار  بدايات  ت�سكلت 
العام 1951 )بعد النكبة العام 1948(.  ويعتب احلزب االأم للي�سار االأردين على الرغم من 
تعر�سه الحقًا الن�سقاقات وانق�سامات ب�سبب عوامل داخلية واإقليمية جعلت من الي�سار االأردين 
اأطيافًا متعددة متثلت باأحزاب والحقًا يف تيارات وحراكات �ساعدة وفاعلني جدد.18  اإ�سافة 
التاريخية  جذورهما  متتد  ي�ساريان  حزبان  هناك  الالحقة،  وتفرعاته  ال�سيوعي  احلزب  اإىل 
حزب  وهما:  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  يف  الي�سارية  للف�سائل  وال�سيا�سية  واالأيديولوجية 
ال�سعب الدميقراطي "ح�سد"، الذي تعود ن�ساأته وجذوره للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني، 

�سبيبة حزب الوحدة ال�سعبية هي حركة �سبابية منبثقة عن حزب الوحدة ال�سعبية كان لها م�ساركة فعالة يف احلراك ال�سعبي يف العامني   14
2012 و2013 يف االأردن.  ويتبنى هذا التجمع مبادئ حزب الوحدة ال�سعبية واأفكاره.  لالإطالع على ن�ساطات �سبيبة احلزب من خالل 

http://www.wihda.org/?cat=14  :املكتب ال�سبابي لدى حزب الوحدة
حركة ذبحتونا وهي احلملة الوطنية من اأجل حقوق الطلبة التي تاأ�س�ست يف العام 2007، وهي حملة وطنية طالبية تطالب بخف�س   15

الر�سوم اجلامعية يف االأردن لت�سبح يف متناول املواطنني و�سمن اإمكانياتهم املادية، وتدافع عن حقوق الطلبة يف التعبري عن راأيهم 
واإن�ساء االحتاد العام لطلبة االأردن، اإ�سافة اإىل رف�س كافة اأنظمة وقوانني القمع يف اجلامعات االأردنية، ويراأ�سها حاليًا الدكتور فاخر 

دعا�س.
مت االإ�سهار عن التيار الوطني التقدمي مع انطالقة الثورات العربية من جمموعة من املثقفني، ويحمل التيار توجهات ي�سارية، وكان له   16

ح�سور فاعل يف احلراك ال�سعبي، ويراأ�سه حاليًا خالد رم�سان.
حركة الي�سار االجتماعي تنظيم �سيا�سي اأردين يعمل يف ال�ساحة االأردنية ملواجهة ال�سيا�سات النيوليبالية، وهي من احلركات الي�سارية   17
املناه�سة للعوملة الراأ�سمالية تاأ�س�ست العام 2007 على يد العديد من الن�ساطني الي�ساريني االأردنيني ممن خرجوا من احلزب ال�سيوعي 

االأردين الأ�سباب خمتلفة.  االأمني العام حلركة الي�سار االجتماعي االأردين هو الدكتور حممد الكفاوين.  ومن اأبرز ن�سطاء احلزب واأمني 
عامه االأ�سبق الدكتور خالد كاللدة.

�سهيل �سباح.  "الي�سار االأردين: جذور املاأزق واأ�سئلة امل�ستقبل"، مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية )2003(، متوفر من خالل الرابط   18
http://www1.alqudscenter.org/ar/activities/view/3184  :التايل
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وحزب الوحدة ال�سعبية الدميقراطي، الذي تعود جذوره اإىل اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني.  
التحرير  منظمة  خروج  بعد  اأردنية  كاأحزاب  ال�سيا�سي  للعمل  احلزبان  هذان  حتول  لقد 
الفل�سطينية من االأردن، وعودة احلياة احلزبية يف اأوائل الت�سعينيات.  اإ�سافة اإىل ذلك، هناك 
بع�س االأحزاب القومية ذات التوجهات الي�سارية مثل: حزب البعث العربي اال�سرتاكي، حزب 

البعث العربي التقدمي، حزب احلركة القومية للدميقراطية املبا�سرة.19

وعلى الرغم من اأن بع�س هذه االأحزاب ت�سنف كجزء من التيار القومي، فاإن مواقفها جتاه 
االقت�سادية  بالق�سايا  يتعلق  ما  يف  وبخا�سة  الي�ساري،  التوجه  عن  تخرج  ال  الق�سايا  بع�س 

واملواقف ال�سيا�سية اإزاء الق�سايا االإقليمية، وبخا�سة العربية منها.

�سهد االأردن خالل ال�سنوات الع�سر االأخرية منوًا ملحوظًا ملجموعات تنتمي يف جمملها للتيار 
اأكرث من �سواها من عنا�سر الي�سار التقليدي يف فهم واإدراك مكونات  الي�ساري، ولعبت دورًا 
اخلطاب  مع  التوا�سل  على  قدرة  عن  ك�سفها  اإىل  اإ�سافة  الراهنة،  وق�ساياه  االأردين  املجتمع 
: التيار الوطني التقدمي، حركة الي�سار االجتماعي،  الي�ساري اجلديد.  من هذه املجموعات 
وانخرطت يف  االأحزاب  انبثقت عن  �سبابية  اإىل حراكات  اإ�سافة  الطالبية،  "ذبحتونا"  حركة 
امل�سهد ال�سيا�سي االأردين ك�سبيبة حزب الوحدة ال�سعبية، واحتاد ال�سباب الدميقراطي االأردين 
الي�ساريني من احلراك  الن�سطاء  �سفوف  بني  من  برزت  م�ستقلة  ي�سارية  منظمة  يعتب  الذي 

ال�سعبي ومن القوى الي�سارية التقليدية واجلديدة معًا.

وميكن القول اإن فئات املثقفني واملوظفني من الطبقة الو�سطى )املهنيني، احلرفيني، مهند�سني 
وحمامني(، اإ�سافة اإىل العمال وذوي الدخل املحدود، هم من اأهم ال�سرائح االجتماعية التي متثلها قوى 
الي�سار االأردين، وت�سعى اإىل حتقيق م�ساحلها.  وهذا يف�سر ح�سورها التاريخي يف االأطر واملوؤ�س�سات 
املمثلة لهذه الفئات كالنقابات العمالية واملهنية واالأج�سام الطالبية واجلمعيات اأو االحتادات الن�سوية.

بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي واملع�سكر اال�سرتاكي وتراجع الفكر ال�سيوعي التقليدي، مل يعد 
الي�ساري موحدًا، وباتت تتنازعه تيارات عدة ال يزال بع�سها حمافظًا  اخلطاب االأيديولوجي 
على اخلطاب االأيديولوجي التاريخي للحزب ال�سيوعي، وبع�سها له امتداد قومي، ولكن مبحتوى 
اأيديولوجي ا�سرتاكي، وبع�سها تيارات واجتاهات وطنية على امل�ستوى ال�سيا�سي، ولكنها حتتفظ 
مببادئ اال�سرتاكية باملفهوم الف�سفا�س.  وعليه، فاإن االأحزاب الي�سارية واحلراكات املنبثقة 

درا�سة دور االأحزاب يف احلياة ال�سيا�سية.  مركز الدرا�سات االإ�سرتاتيجية، )2012(، متوفر من خالل من�سورات املركز يف اجلامعة   19
االأردنية.
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عنها تتبنى خطابًا يرتكز على مبادئ حركة التحرر الوطني العربية من منظور ا�سرتاكي معاٍد 
الراأ�سمالية، واالإمبيالية،  والليبالية اجلديدة ب�سكل خا�س، والهيمنة  لليبالية ب�سكل عام، 

اإ�سافة اإىل االلتزام بالفكر املقاوم لل�سهيونية واالحتالل االإ�سرائيلي.

ارتبط امل�سهد ال�سيا�سي االأردين بانخراط القيادات احلزبية واحلراكية يف احلركة ال�سيا�سية؛ 
وا�سح يف  القيادات ح�سور  لهذه  كان  فقد  الر�سمي.   امل�ستوى  اأو  ال�سعبي  امل�ستوى  على  �سواء 
املظاهرات التي �سهدتها اململكة منذ انطالقة "الربيع العربي"، اإ�سافة اإىل امل�ساركة ال�سيا�سية 

يف االنتخابات النيابية االأخرية التي �سهدتها اململكة؛ �سواء كتيارات اأو كاأفراد.

من اأهم الفاعلني على م�ستوى االأحزاب الي�سارية: احلزب ال�سيوعي االأردين، وحزب الوحدة ال�سعبية 
الدميقراطي االأردين، وحزب ال�سعب الدميقراطي "ح�سد"، اإ�سافة اإىل التيارات واحلراكات ال�سيا�سية 
مثل التيار الوطني التقدمي، وحركة الي�سار االجتماعي، اإ�سافة اإىل �سخ�سيات ي�سارية اأخرى مثل 

الكاتب ناه�س حرت، وبع�س الن�سطاء الي�ساريني الذي كان لهم ح�سور فاعل على امل�ستوى الر�سمي.

األردني لليسار  الحالية  والمواقف  التاريخية  الخلفية 

ميكن اإعادة جذور الي�سار يف االأردن اإىل ثالثينيات القرن املا�سي عندما �سكلت اخلاليا املارك�سية 
نواة العمل ال�سيا�سي، التي ت�سكلت من الطلبة االأردنيني الذين كانوا يدر�سون يف اجلامعات العربية 
)دم�سق وبغداد وبريوت(، وانتمى معظمهم اإىل الطبقة الو�سطى التي كانت اأحوالها املالية ت�سمح 

بتحمل نفقات التعليم الأبنائها يف اخلارج؛ وانت�سب اإليها اأي�سًا بع�س �سغار موظفي الدولة.

اأن والدة الي�سار االأردين قد متت خارج االأردن، وبخا�سة يف فل�سطني، فاإنه  وعلى الرغم من 
انتقل اإىل االأردن وهو يف �سن الر�سد، اأي بعد نكبة 1948 ووحدة ال�سفتني.  واأخذت اخلاليا 
التحرر  ع�سبة  مع  بالتعاون  �سكلت  اأن  اإىل  املدن  من  العديد  يف  واالنت�سار  بالتو�سع  الي�سارية 
الوطني الفل�سطينية احلزب ال�سيوعي االأردين يف العام 1951، الذي يعتب اأول حزب ي�ساري يف 
االأردن �سمل كاًل من ال�سفتني ال�سرقية والغربية.  و�سع احلزب براجمه وخططه ون�سط بالعمل 

ال�سيا�سي يف مدن اململكة �سرًا وعلنًا.20 

فوؤاد دبور.  "يف حفل تاأبني الدكتور نبيه ر�سيدات"، موقع احلزب ال�سيوعي االأردين، )2009-9-26(،  20 
http://www.jocp.org/  :متوفر من خالل الرابط التايل
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و�سهدت فرتة اخلم�سينات منوًا لالأحزاب ال�سيا�سية والنقابات، وت�سكل االحتاد العام للنقابات 
العمالية مع دخول االأردن مرحلة جديدة متثلت بوحدة ال�سفتني التي غريت البنية الدميوغرافية 
البالد  تنمو يف  اأخذت  فقد  املطروحة.   ال�سيا�سية  واالأجندات  للبالد،  والثقافية  واالجتماعية 
طبقة و�سطى من املهنيني كاالأطباء واملهند�سني وال�سيادلة واملحامني واملعلمني واملوظفني )يف 
التي  الفل�سطينيني  الالجئني  من  والعمال  احلرفيني  اإىل  اإ�سافة  واخلا�س(،  العام  القطاعني 

وّلدت نكبة فل�سطني لديهم وعيًا �سيا�سيًا مبكرًا وقويًا.21

يف خريف العام 1956، اأجريت انتخابات نيابية نزيهة �سارك فيها اأغلب االأحزاب ال�سيا�سية 
واأُقرتح  البعث،  وحزب  ال�سيوعي،  واحلزب  اال�سرتاكي،22  الوطني  احلزب  ومنها  االأردنية، 
اجلبهة  با�سم  للمر�سحني  موحدة  قائمة  �سمن  االنتخابات  الثالثة  االأحزاب  هذه  تخو�س  اأن 
كبري  �سيح�سلون على عدد  اأنهم  منهم  العر�س )ظنًا  رف�ست  البعث  قيادة  اأن  الوطنية، غري 
من املقاعد(.  وح�سب نتائج االنتخابات، ح�سل احلزب الوطني اال�سرتاكي على 13 مقعدًا، 
ح�سني  امللك  كلف  ذلك،  على  بناء  مقعدين.   على  والبعث  مقاعد،   3 على  الوطنية  واجلبهة 
نيابية.   ائتالفية  حكومة  بت�سكيل  اال�سرتاكي  الوطني  للحزب  العام  االأمني  النابل�سي  �سليمان 
ونتيجة الظروف االإقليمية التي كانت متر بها املنطقة وحالة اال�ستقطاب العاملي بني املع�سكر 
وامللك  النابل�سي  بني حكومة  يظهر  بداأ اخلالف  )الغربي(،  الراأ�سمايل  واملع�سكر  اال�سرتاكي 
ح�سني، وحتديدًا بعد حماولة االنقالب وعالقة ال�سباط االأحرار بها، حيث كان ملتب�سًا لدى 
امللك احل�سني من يعار�س هذا االنقالب ومن يدعمه، ومن له عالقات مع م�سر و�سوريا والعراق 
من اال�سرتاكيني الوطنيني والبعثيني.  اإ�سافة اإىل ذلك، فقد كانت خيارات االأردن حمدودة بعد 
اإعالن مبداأ اأيزنهاور يف كانون الثاين من العام 1957.  كان توجه احلكومة لتطوير العالقات 
االأردنية ال�سوفييتية يف وقت كانت احلكومة االأمريكية تقدم العون املايل والع�سكري للدول التي 
تقاوم النفوذ ال�سوفييتي و"التغلغل ال�سيوعي" فيها، ما حدا بامللك ح�سني اإىل اإقالة احلكومة يف 
العا�سر من ني�سان من العام 1957، واإعالن االأحكام العرفية ومالحقة املعار�سة، اإ�سافة اإىل 
فر�س قيود �سارمة على التنظيمات النقابية واالأحزاب القائمة.  ودخلت االأحزاب منذ ذلك 
احلني مرحلة طويلة من العمل ال�سري، با�ستثناء جماعة االإخوان امل�سلمني التي مل تكن م�سجلة 

علي حمافظة.  درا�سات يف تاريخ االأردن املعا�سر: النخب ال�سيا�سية واالأحزاب، عمان: مركز االأردن اجلديد للدرا�سات،  21 
2010، �س 50-48.

مت تاأ�سي�س احلزب الوطني اال�سرتاكي يف العام 1954، وكان عدد كبري من املوؤ�سـ�سني من اأع�ساء جمل�س النواب الثالث الذي كان قد ُحَلّ يف 22   22
اع بركات املجايل اأول اأمني �سر للحزب قبل اأن يتوىل االأ�ستاذ �سليمان النابل�سي اأمانة �سر احلزب خلفًا للمجايل. حزيران 1954، وكان هَزّ
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كحزب �سيا�سي، والتي كانت متحالفة مع النظام، وا�ستمرت هذه املرحلة �سيا�سيًا حتى اأواخر 
العام 1989، وقانونيًا حتى اأواخر 23.1992

كان ظهور العمل الفدائي الفل�سطيني على ال�ساحة االأردنية بني العامني 1967-1970 عاماًل 
حمفزًا الأحزاب املعار�سة االأردنية، وبخا�سة احلزب ال�سيوعي.  لقد بداأت اأغلب هذه االأحزاب 
واأخ�سع  االإ�سرائيلي،  االحتالل  ملقاومة  م�سلحة  تنظيمات  تاأ�سي�س  ال�سيوعي  احلزب  فيها  مبا 
االأرا�سي  حترير  برامج  ل�سالح  باالأردن  اخلا�سة  ال�سيا�سية  براجمه  االأحزاب  من  العديد 
الفل�سطينية )باعتبار اأن ال�سفة الغربية كانت ت�سكل جزءًا من اململكة االأردنية الها�سمية عند 
احتاللها العام 1967( والعربية املحتلة، واتخذت هذه احلركات التي جمعت ما بني التوجهات 
الع�سكري  احل�سور  اأن  اإال  للن�سال،  اأ�سا�سية  قاعدة  االأردن  من  والوطنية  واملارك�سية  القومية 
منظمة  وخروج   ،1970 العام  يف  اأيلول  اأحداث  وبعد  حمدودًا.   كان  االأحزاب  لهذه  واملقاوم 
بال�سعف  متيزت  جديدة  مرحلة  االأحزاب  دخلت  االأردن،  من  املقاومة  وف�سائلها  التحرير 

واالنق�سام والتفكك.

البعث  وحزب  ال�سيوعي  احلزب  جانب  اإىل  ظهرت  والثمانينيات،  ال�سبعينيات  فرتة  خالل 
املعار�سني بع�س االأحزاب ذات الطابع الفل�سطيني، التي �سكلت مع القوى الي�سارية والقومية 
ال�سيوعي  احلزب  وهي:   ،1991-1973 الفرتة  خالل  للمعار�سة  الرئي�سي  اجل�سم  االأخرى 
عن  ان�سق  الذي   )1971( اللينيني"  "الكادر  االأردين  ال�سيوعي  احلزب   ،)1951( االأردين 
 ،)1971( االأردن"  "�سوؤون  فتح  اال�سرتاكي،  العربي  البعث  حزب  االأردين،  ال�سيوعي  احلزب 
الفل�سطيني  ال�سيوعي  العمال  حزب   ،)1974( االأردن  يف  الدميقراطية  اجلبهة  منظمة 
)1975(، احلركة ال�سعبية االأردنية )1976(، حزب ال�سعب الثوري االأردين )1972(، حركة 
ال�سعبية يف االأردن )1982(.24  وميكن مالحظة  ال�سعبية )1979(، منظمة اجلبهة  التحرير 
وتنظيمات  حلركات  امتداد  هي   ،1967 العام  بعد  ت�سكلت  التي  الي�سارية  االأحزاب  اأغلب  اأن 
فل�سطينية حتولت للعمل ال�سيا�سي على ال�ساحة االأردنية بعد انتهاء العمل الفدائي يف ال�ساحة 

نتيجة لل�سدام امل�سلح مع الدولة يف اأيلول العام 1970.

 34 ترخي�س  مت   ،1992 العام  يف  االأحزاب  قانون  و�سدور  االنتخابية،  ال�سيا�سة  عودة  وبعد 
يف  واندجمت  وانحلت  ن�ساأت  التي  االأحزاب  من  عدد  عن  ف�ساًل  االأردن،  يف  �سيا�سيًا  حزبًا 

علي حمافظة.  درا�سات يف تاريخ االأردن املعا�سر: النخب ال�سيا�سية واالأحزاب، مرجع �سابق، �س 59.  23
عناد اأبو وندي، مرجع �سابق.  24
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�سياقات احلراك احلزبي ال�سيا�سي املحلي.  كان التيار ال�سيوعي- الي�ساري يتوزع على ثالثة 
امتداد  هما  �سيا�سيان  تنظيمان  هناك  كان  االأردين،  ال�سيوعي  اإىل احلزب  فاإ�سافة  اأحزاب، 
للي�سار الفل�سطيني ممثاًل باجلبهتني ال�سعبية والدميقراطية لتحرير فل�سطني، وحزب الي�سار 
الدميقراطي االأردين املت�سكل من عنا�سر انخرطت �سابقًا يف حركة الي�سار الفل�سطيني املقاوم، 
وال�سخ�سيات  التجمعات  من  عدد  اإىل  اإ�سافة  ليبايل،  دميقراطي-  خيار  لتبني  واجتهت 

واحللقات التي تنتمي اإىل هذا الفكر.25

األردني اليسار  تاريخية في  شخصيات 

ومن اأبرز ال�سخ�سيات القيادية يف تاريخ الي�سار االأردين: فوؤاد ن�سار الذي لعب دورًا مركزيًا 
ال�سيوعيني  والقياديني  النا�سطني  ن�سار من  كان  فقد  االأردين.   ال�سيوعي  يف م�سرية احلزب 
يف فل�سطني، حيث كان اأمني عام موؤمتر العمال العرب يف فل�سطني العام 1945، واأمينًا عامًا 
لع�سبة التحرر الوطني يف العام 1948، و�ساغ برناجمه االأول �سمن احلزب ال�سيوعي االأردين.  
بعد �سم ال�سفتني، مت �سجنه يف االأردن، واأفرج عنه يف العام 1956، وا�ستمر ن�ساطه يف عمان 

كقيادي يف احلزب ال�سيوعي حتى وفاته العام  1976 .26

ومن ال�سخ�سيات املهمة يف الي�سار االأردين الدكتور نبيه ر�سيدات، الذي بداأت م�سريته ال�سيا�سية 
يف اإربد، ثم يف دم�سق، ونا�سل �سد االحتالل الفرن�سي ل�سوريا، حتى ا�ستقر يف النهاية طبيبًا يف 
عيادته التي ذاع �سيتها يف دم�سق عمومًا، وحي ركن الدين خ�سو�سًا، لعالقته اخلا�سة مبر�ساه 
وبخا�سة الفقراء.  كما كان له دور اأ�سا�سي يف تاأ�سي�س احلزب ال�سيوعي االأردين، وبخا�سة يف 
تكوين اخلاليا املارك�سية يف �سرق االأردن، التي �سكلت، مع ع�سبة التحرر الوطني الفل�سطيني، 

احلزب ال�سيوعي االأردين، كما كان له دور يف تكوين اجلبهة الوطنية يف االأردن.27

ومن ال�سخ�سيات القيادية التاريخية للحزب ال�سيوعي االأردين، الدكتور يعقوب زيادين، الذي 
ال�سيوعي  للحزب  وان�سم  درا�سته يف بريوت،  اأثناء  االأربعينيات  ال�سيوعية يف  التحق باحلركة 
من  يعتب  وهو  االأطول،  للفرتة  االأردين  ال�سيوعي  للحزب  العام  االأمني  اأ�سبح  به حتى  وتدرج 

عريب الرنتاوي.  قانون االأحزاب ال�سيا�سية االأردنية - اجلدل العام، مرجع �سبق ذكره.  25
�سامخ بدرة.  فوؤاد ن�سار البطولة والت�سحية، حزب ال�سعب الفل�سطيني، )2009-9-29(،  26 

http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=1517  :متوفر من خالل الرابط التايل
فوؤاد دبور.  "يف حفل تاأبني الدكتور نبيه ر�سيدات"، مرجع �سبق ذكره.  27
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اأبرز تالميذ الدكتور نبيه ر�سيدات،28 وتر�سح لالنتخابات العام 1956، وجنح عن مقعد القد�س 
امل�سيحي على الرغم من اأنه مواليد مدينة الكرك، ومن موؤلفاته: البدايات.29

منت�سف اخلم�سينيات �سمن  ن�سط يف  الذي  االأخرى عي�سى مدانات،  ال�سيوعية  الرموز  ومن 
ت�سكيل حكومة  ال�سفتني �سد حلف بغداد، ويف  ال�سعبية يف  الهّبة  العام 1956، ويف  انتخابات 
النابل�سي، ويف فعاليات االأحزاب مبا فيها احلزب ال�سيوعي، االأمر الذي قاده يف نهاية االأمر 
العام 1966،  فيه حتى  العام 1958، حيث مكث  ال�سجن يف  اإىل  العرفية  االأحكام  فر�س  بعد 
ليخرج بعدئذ اإىل منفاه يف مو�سكو.  عاد اإىل االأردن على اأثر دعوة �سخ�سية من امللك ح�سني 
يف العام 1968، وتابع ن�ساطه القيادي وال�سري يف احلزب ال�سيوعي.  وا�ستطاع مدانات اأن يفوز 
باالنتخابات النيابية يف العام 1989 بعد عودة احلياة النيابية، وبعد عمل ن�سايل �سري ا�ستمر 

لعقود.30

الثانوية يف عمان،  درا�سته  اأنهى  الذي  تول�ستان،  الفتاح  ال�سيوعي عبد  منا�سلي احلزب  ومن 
العام 1954،  االأردين  ال�سيوعي  اإىل �سفوف احلزب  تول�ستان  وانت�سب  فيها.   واأ�سبح مدر�سًا 
وتدرج يف احلزب ال�سيوعي حتى اأ�سبح ع�سوًا يف قيادة اللجنة املنطقية للحزب يف العا�سمة 
عمان، وا�ستمر ن�ساطه حتى اعتقاله يف العام 1962 حيث تويف نتيجة تعر�سه للتعذيب يف اأحد 
ال�سجون االأردنية.31  وعلى الرغم من اأهمية القيادات احلزبية يف حركة الي�سار االأردين فاإنه 
مل يبز قادة جدد بوزن وتاأثري القادة التاريخيني للحزب ال�سيوعي اأو حركة الي�سار ب�سكل عام.

راهنة لليسار األردني مواقف 

تت�سابه معظم االأحزاب واحلراكات الي�سارية من حيث املبداأ يف مواقفها من الق�سايا املف�سلية؛ 
�سواء على امل�ستوى الداخلي اأو امل�ستوى اخلارجي، فمعظم التيارات الي�سارية يف االأردن ت�ستند 

للمزيد عن يعقوب زيادين، ميكن االطالع على ف�سل »قراءة يف مذكرات �سخ�سيات يف املعار�سة: دكتور يعقوب زيادين«، يف كتاب: علي   28
حمافظة.  درا�سات يف تاريخ االأردن املعا�سر: النخب ال�سيا�سية واالأحزاب، مرجع �سبق ذكره، �س 149-147.

يعقوب زيادين.  البدايات، بريوت: دار ابن خلدون للن�سر، 1981.  29
حممود الرمياوي.  "عي�سى مدانات رمز الي�سار وخمزن االأفكار"، �سحيفة ال�سجل، )2008-3-6(،  30 

http://www.al-sijill.com/sijill_items/sitem1156.htm  :متوفر من خالل الرابط التايل
حركة الي�سار االجتماعي.  "ال�سهيد البطل عبد الفتاح تول�ستان"، موقع حركة الي�سار االإجتماعي )2012(، متوفر من خالل الرابط   31

http://www.yasarjo.net/?name=historyofleft&content_id=1410 :التايل
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بفكرها و�سيا�ستها اإىل املنهج املارك�سي والرتاث اللينيني، ومبادئ اال�سرتاكية.  ومنها ا�ستقوا، 
وفق قراءة كل منهم للرتاث املارك�سي واال�سرتاكي، مواقفهم جتاه تلك الق�سايا.32

اأواًل. ت�سور االأحزاب للق�سايا الداخلية
ت�سرتك معظم االأحزاب والقوى الي�سارية يف الهدف العام املتمثل يف بناء جمتمع ا�سرتاكي يف 
االأردن، على اأن ي�سكل جزءًا من املجتمع العربي اال�سرتاكي املوحد، اإذ تتفق جميع مكونات الي�سار 
االأردين على اأن النظام االجتماعي االأمثل حلل املع�سالت االقت�سادية، وال�سيا�سية، واالجتماعية 
والثقافية هو النظام اال�سرتاكي، الذي ينبغي اأن يحل كبديل تاريخي اإن�ساين للنظام الراأ�سمايل 

القائم على الربح واال�ستغالل واجل�سع وعب ا�ستخدام القمع ال�سيا�سي واالقت�سادي.

اآثار مرحلة  من  التخل�س  الي�سارية على �سرورة  االأحزاب  فُتجمع  ال�سيا�سي،  امل�ستوى  على  اأما 
االأحكام العرفية واإلغاء القوانني املعيقة للعمل ال�سيا�سي كافة، وبخا�سة قوانني االأحزاب ال�سيا�سية 
واالنتخابات واملطبوعات والن�سر.  كما تطالب باإقرار التعديالت الد�ستورية والقوانني الالزمة 
ل�سيانة وحتقيق مبداأ احلريات العامة وال�سيا�سية يف خمتلف املجاالت، مبا ين�سجم مع تعزيز 
النظر بدور االأجهزة  اإعادة  التطورات، وت�سمل مطالبهم كذلك،  احلياة الدميقراطية ومواكبة 
االأمنية وحتديد دورها يف الدفاع عن الوطن، واإخ�ساعها للرقابة املدنية.  وتاأخذ االأحزاب الي�سارية 
موقفًا متقدمًا من ق�سية املراأة، واعتبارها ق�سية وطنية، وتوؤيد التيارات الي�سارية كافة م�ساركة 
اإىل احلريات  اإ�سافة  املختلفة،  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  للمراأة يف  فاعلة 
ال�سخ�سية، كما تطالب هذه االأحزاب باإلغاء كافة اأ�سكال التميز القانوين واالجتماعي املمار�س 

�سد املراأة.

اأما يف املجال االقت�سادي، فت�سعى اأغلب االأحزاب واحلراكات الي�سارية اإىل بناء اقت�ساد وطني 
االأحزاب  هذه  معظم  متتلك  حيث  والتجاري،  والزراعي  واملايل  ال�سناعي  املجال  يف  م�ستقل 
برامج اقت�سادية عامة تقوم على املطالبة باإقرار قوانني وت�سريعات حتمي االقت�ساد الوطني، 

وحتد من اإغراق ال�سوق الوطنية بال�سلع االأجنبية امل�ستوردة.

تتبعها  التي  االقت�سادية  لل�سيا�سات  مناه�سًا  موقفًا  االأردن  يف  الي�سارية  احلركة  وتاأخذ 
احلكومات املتعاقبة، وبخا�سة عملية اخل�سخ�سة، وبيع ح�س�س احلكومة يف القطاع العام، 

دور االأحزاب يف احلياة ال�سيا�سية )درا�سة قيد الن�سر(.  مت اإجراء مقابالت وا�ستبانة خا�سة لتوجهات االأحزاب ال�سيا�سية ومواقفها،   32
مركز الدرا�سات االإ�سرتاتيجية، )2012(، متوفر من خالل من�سورات املركز يف اجلامعة االأردنية.
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واإعادة الهيكلة التي اأدت من وجهة نظرها اإىل تهمي�س املواطنني واإفقارهم، واىل تركهم دون 
ت�ساعدي  �سرائب  قانون  باإقرار  الي�سارية  واحلراكات  االأحزاب  وتطالب  اجتماعية.   حماية 

يتنا�سب مع م�ستويات الدخل واالأرباح، وين�سف الطبقة العاملة واحلرفيني والفقراء.

لعل من اأهم مطالب االجتاه الي�ساري االأردين هو حتقيق العدالة االجتماعية لت�سمل العمال، 
والفقراء، والطبقة الو�سطى، ومبا ميّكن من حماية هذه الفئات من الراأ�سمالية املعوملة التي 
اأدت اإىل حدوث اختالالت اأو فجوات كبرية بني الطبقات االجتماعية.  ومن هذا املنطلق، جند 
اأن الرتكيز على مفهوم املواطنة يحتل جزءًا كبريًا من اأدبيات الي�سار، حيث يكون القانون هو 
احلكم يف عالقة املواطن بالدولة، وعالقة املواطنني بع�سهم ببع�س، وحيث ينتخب املواطنون 
ممثليه  عب  ال�سعب  وي�سهم  ومنتظم،  �سلمي  ب�سكل  ال�سلطة  تداول  ويتم  وحكامهم،  ممثليهم 

املنتخبني يف تغيري القوانني.33

باملجمل، فاإن االأحزاب والتيارات الي�سارية يف االأردن تتبنى الدميقراطية القائمة على تداول 
قاعدة  بناء  على  قائمة  ب�سيا�سات  وتطالب  الت�سريعية،  ال�سلطة  وانتخاب  التنفيذية،  ال�سلطة 
العوملة  �سيا�سات  وتناه�س  وال�سيا�سي،  االقت�سادي  القرار  تقود ال�ستقاللية  وطنية  اقت�سادية 

االقت�سادية على ال�سعيد االأيديولوجي، كما تطالب بالعدالة االجتماعية.

ثانياً. ت�سور االأحزاب الي�سارية للق�سايا اخلارجية
ت�ستند املواقف من الق�سايا اخلارجية على معار�سة الراأ�سمالية، والدعوة اإىل الوحدة العربية 
لتحقيق التنمية، ومناه�سة االإمبيالية الطامعة برثوات البالد العربية، وال�ساعية اإىل اإبقائها 

يف حالة من التخلف والت�سرذم، كما تطرح اأدبيات الي�سار.

جتمع االأحزاب الي�سارية على اأن املهمة االأ�سا�سية تتمثل يف االنفكاك من التبعية للغرب واخلروج 
من فلك ال�سيا�سات الغربية، التي تقوم على �سيطرة راأ�س املال الكبري واقت�ساد ال�سوق احلر، 
ما يقود اإىل �سعف الدولة ومينعها من تقدمي برامج التنمية العادلة.  وهي لذلك تدرك اأنه من 

لالطالع على مواقف االأحزاب واحلراكات الي�سارية، ميكن زيارة املواقع التالية:  33
http://www.yasarjo.net/  حركة الي�سار االجتماعي  

http://al-tayyar.org/  التيار القومي التقدمي  
http://www.jocp.org  احلزب ال�سيوعي االأردين  

http://www.hashd-ahali.org )حزب ال�سعب الدميقراطي االأردين )ح�سد  
 http://www.wihda.org   حزب الوحدة ال�سعبية الدميقراطي االأردين  
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ي�سبح  لكن ذلك  منفردة،  العربية  للدول  االقت�سادي  ال�سيا�سي  امل�سروع  مقاومة  املمكن  غري 
ممكنًا يف اإطار و�سياق عربي موحد.

حتتل الق�سية الفل�سطينية م�ساحة وا�سعة يف خطاب الي�سار االأردين واأدبياته، فهو يرى اأن هدف 
حترير فل�سطني �سرورة يجب العمل على حتقيقها، دعمًا حلقوق ال�سعب الفل�سطيني التاريخية، ويف 
مواجهة اال�ستعمار االإ�سرائيلي العن�سري.  فالقوى الي�سارية تدعم حتقيق احلقوق الوطنية لل�سعب 
الفل�سطيني، ويف مقدمتها حق العودة وتقرير امل�سري وبناء الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها 
القد�س.  وتعتب احلركات الي�سارية الق�سية الفل�سطينية ق�سية داخلية لكل االأقطار العربية ب�سكل 
عام، ولالأردن ب�سكل خا�س.  ونود التنويه هنا اأن املوقف من الق�سية الفل�سطينية ال ينبثق فقط 
من االأيديولوجية التي تتبناها احلركة الي�سارية، واإمنا اأي�سًا من االرتباط التاريخي لهذه االأحزاب 
بالق�سية الفل�سطينية، وبحركة املقاومة الفل�سطينية، وبالن�سال �سد االحتالل االإ�سرائيلي، عالوة 

على تركيبة املجتمع االأردين ككل وارتباطه التاريخي الوثيق بفل�سطني والق�سية الفل�سطينية.

تتفق القوى الي�سارية يف االأردن على اأن الدول الغربية )الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي( 
النقد  الدويل و�سندوق  البنك  �سيا�سات  ولهذا يرف�س خطابها  العربية،  البالد  اأطماع يف  لها 
اإىل  بالنهاية  توؤدي  التي  )النيوليبالية(  املفتوحة  وال�سوق  اخل�سخ�سة  على  القائمة  الدويل 
التحكم بال�سيا�سة اخلارجية، اإ�سافة اإىل تبعاتها داخليًا التي تقود اإىل تهمي�س فئات متعددة 
واإىل تكري�س التوزيع غري العادل وغري املتكافئ للرثوات يف املجتمع.34  وجتدر االإ�سارة هنا اإىل 
اأنه على الرغم من الن�ساط الذي �سهدته االأحزاب والتيارات الي�سارية يف االأردن، فاإنه خالل 
فرتة »الربيع العربي«، وبالتحديد خالل العام 2011، حدثت تباينات عدة حادة يف املواقف 
من  الرغم  وعلى  االإقليمية.   اأو  الداخلية  الق�سايا  اجتاه  مواقفها  حيال  �سواء  الي�سار؛  داخل 
حماوالت اإعادة توحيدها �سمن نطاق فكري واأجندة موحدة، فاإن ذلك مل َيُحْل دون ا�ستمرار 

اخلالفات على م�ستوى التيارات واالأحزاب وال�سخو�س.

بداأت مالمح االنق�سام تظهر يف اأواخر العام 2011، حيث اأ�سبح من الوا�سح وجود تكتالت من 
ال�سعبية،  الوحدة  بان داخل حزب  اأخرى، كالذي  اأحزاب وحراكات  اأحزاب وحراكات مقابل 
ومن  التحرر  حزب  مقابل  "ذبحتونا"  حركة  مثل  ال�سبابية  احلراكات  بع�س  اأي�سًا  ت�سم  التي 
كان اخلالف  الكاتب موفق حمادين، حيث  اإىل  اإ�سافة  ناه�س حرت،  املعروف  الكاتب  �سمنه 
�سرعيًا ميكن  كيانًا  واعتباره  لالأردن  القطرية  الهوية  تر�سيخ  يتمحور حول  القدمي - اجلديد 

34  املرجع ال�سابق.
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ا�ستقاء مفهوم الهوية الوطنية منه، بل التنظري باإمكان القيام مب�سروع حترري حقيقي داخل 
االأردن،35 اإ�سافة اإىل خالفات يف النظرة اإىل ال�سراع اجلاري يف �سوريا واأطرافه اخلارجية، 
يف  ال�سعبية  امل�ساركة  واقع  على  وانعك�ست  ال�سيا�سية،  التيارات  خمتلف  �سملت  خالفات  وهي 
امل�سريات والتنظيمات املختلفة.  فبينما توافق الغالبية على احلقوق امل�سروعة لل�سعب ال�سوري 
والقوميني  التقليديني  ال�سيوعيني  بع�س  وبخا�سة  البع�س،  يرى  نظامه،  لتغيري  ثورته  يف 
والي�ساريني، اأن �سوريا تتعر�س ملوؤامرة دولية واإقليمية ب�سبب مواقفها من دعم حركة املقاومة 

اللبنانية والفل�سطينية.

و�سهد العام 2013 حماوالت الإعادة ردم الفجوة واالنق�سامات التي طراأت على احلركة الي�سارية 
يف االأردن من خالل اإطالق مبادرة لتوحيد هذه االجتاهات.  وعلى الرغم من اأن البع�س مل 
مب�ساركة  االأردنيني  ال�سيوعيني  باحتاد  �سمي  ما  اإطالق  جرى  فاإنه  املبادرة،  هذه  يف  ي�سارك 
االأحزاب والقوى الي�سارية التالية: احلزب ال�سيوعي االأردين، حركة الي�سار االجتماعي، جتمع 
ال�سيوعيني  اإرادة  توحيد  اإىل  االحتاد  ويهدف  م�ستقلون.   و�سيوعيون  االأردنيني"،  "ال�سيوعيني 

االأردنيني وتاأطري عملهم، وتنظيم احلوار بينهم.36

مدى تأثير اليسار األردني وأهم التحديات التي تواجهه

�سّكلت التحوالت ال�سيا�سية يف العامل العربي، وبخا�سة الثورة يف كل من تون�س وم�سر واحلراك 
ال�سيا�سي ال�سعبي االأردين، فر�سة وحتديًا لكل االأحزاب ال�سيا�سية، مبا فيها الي�سار االأردين.  
فقد �سهدت هذه الفرتة ظهور حراكات وتيارات ي�سارية كان لها ح�سور وا�سح على امل�ستويني 
الي�ساري بفر�سة الإعادة طرح  الطابع  واالأحزاب ذات  وال�سعبي، وحظيت احلراكات  الر�سمي 
ا�ستفادت هذه احلركات  العربي"، حيث  "الربيع  اأفكارها وت�سوراتها �سمن ما ي�سمى مبوجة 
االأو�ساع  وتردي  االأردن،  يف  املتعاقبة  احلكومات  �سيا�سات  من  ال�سعبي  الغ�سب  م�ستوى  من 
االقت�سادية، وارتفاع  معدالت الفقر والبطالة، من خالل طرح منوذج جديد وبدائل جديدة 
لتغيري الو�سع احلايل، فكان لها م�ساركة فاعلة يف احلراك ال�سعبي، اإ�سافة اإىل ح�سور نادر 
على امل�ستوى الر�سمي؛ �سواء احلكومي اأو البملاين اأو حتى على م�ستوى احلراك الر�سمي خارج 

ه�سام الب�ستاين.  »االأوهام الُقطرّية للي�سار االجتماعي االأردين«، موقع �سحيفة االأخبار )2008-6-30(،  35 
http://www.al-akhbar.com/node/117618 :متوفر من خالل الرابط

وكالة االأنباء االأردنية.  »اإ�سهار احتاد »ال�سيوعيون االأردنيون«، )29-3-2013(، متوفر من خالل  36 
http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=105260&CatID=13 .الرابط التايل
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االإطار املتعارف عليه، من خالل احل�سور القوي ملمثلي الي�سار يف جلنة احلوار الوطني.  ومما ال 
�سك فيه، اأن م�ساركة الي�سار وغريه من القوى ال�سيا�سية يف االأطر الر�سمية يف مرحلة احلراك 
ال�سيا�سي كان من دوافعه جمابهة االإ�سالميني الذين قاطعوا العملية ال�سيا�سية برمتها، واإعطاء 

اإ�سارة للداخل واخلارج باأن لي�س كل املعار�سة هي مقاطعة للعملية ال�سيا�سية.

الذي �سهدته  وال�سبابي  ال�سيا�سي  املختلفة ح�سور مهم يف احلراك  الي�سار  لقد كان الأطراف 
والتيارات  االأحزاب  اأغلب  انطوت  حيث   ،)2012  ،2011( املن�سرمني  العامني  يف  االأردن 
ال�سيا�سية حتت مظلة اجلبهة الوطنية لالإ�سالح برئا�سة اأحمد عبيدات، وع�سوية اأغلب اأحزاب 
املعار�سة التي �ساركت يف معظم االأن�سطة من حما�سرات ومهرجانات ومظاهرات يف مناطق 
اململكة كافة.  اإال اأنه، ومع مرور الوقت، بداأت تظهر خالفات واختالفات بني اأع�ساء اجلبهة 
كان اأبرزها امل�ساركة يف االنتخابات النيابية، حيث اأخذت اأغلب االأحزاب ال�سيا�سية الي�سارية 
قرارًا بامل�ساركة يف االنتخابات بخالف توجه رئي�س اجلبهة وجماعة االإخوان امل�سلمني.  كما 

�سكل احلراك ال�سيا�سي فر�سة للعديد من ال�سباب للتعرف على االأفكار الي�سارية.

يف ما يتعلق بح�سور احلركات الي�سارية يف ال�سيا�سة الوطنية الر�سمية، وباالأخ�س احلكومة والبملان، 
فقد كان غالبًا يتمثل ب�سخو�س ذات توجه ي�ساري وب�سكل فردي، ولي�س �سمن االإطار التنظيمي للحزب 
اأو احلراك.  وقد يعزى ذلك اإىل �سعف قاعدتها اجلماهريية.  ومن االأمثلة على امل�ساركة ال�سيا�سية: 
جلنة احلوار الوطني، حيث �سارك فيها ب�سفة �سخ�سية وفردية كل من منري حمارنة االأمني العام 
للحزب ال�سيوعي االأردين، والرئي�س االأ�سبق حلركة الي�سار االجتماعي خالد كاللدة، ورئي�س التيار 
التقدمي خالد رم�سان.  فعلى الرغم من ال�سفة الفردية التمثيلية لكل منهم، فاإنهم اأ�سهموا يف 
نقل ت�سورات احلركة الي�سارية وطرح اأفكارها يف ما يتعلق بال�سيا�سات االقت�سادية واالجتماعية 
وال�سيا�سية، وعلى راأ�سها قانون االنتخاب.  اإال اأن عدم االأخذ بهذه التو�سيات اأ�سعف ثقتهم وثقة من 
ميثلونهم من قاعدة ي�سارية يف االأردن بالعملية االإ�سالحية، ما اأدى بهذه احلراكات اإىل االنتقال اإىل 
ال�سعي للتاأثري ب�سكل مبا�سر على ال�سيا�سية غري الر�سمية )عب املظاهرات واالإ�سرابات(.  اإ�سافة 
اإىل ذلك، كان هناك متثيل الأمني عام حزب ح�سد وع�سو البملان ال�سابق عبلة اأبو عبلة وب�سفتها 
التنظيمية، حيث �ساركت يف اللجنة )احلوار الوطني( وتقدمت مبقرتحات متثل تطلعات احلزب 
ال�سيا�سية ومن منظور ي�ساري، وبخا�سة يف ما بتعلق بقانون االنتخاب.37  لقد كان احل�سور الر�سمي 

لهذه احلركات على امل�ستويني احلكومي والبملاين حمدودًا وموؤقتًا، وال ينم عن حتالف طويل االأمد.

لالطالع على االأ�سماء امل�ساركة يف اللجنة من خالل: عمون االإخبارية، »جمل�س الوزراء ي�سكل جلنة احلوار الوطني مب�ساركة   37
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=82666  :االإ�سالميني«، موقع عمون االإخباري )14-3-2011(، الرابط
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يف ال�سنوات الع�سر االأخرية، كان ح�سور الي�سار يف البملانات واحلكومة حمدودًا كما هو حال 
اأغلب االأحزاب ال�سيا�سية، واقت�سر هذا احل�سور على بع�س ال�سخ�سيات الي�سارية التي حتظى 
الوزير  ال�سخ�سيات  هذه  من  ال�سعبية.   املطالب  غالبًا  وتتبنى  ال�سيا�سية،  النخبة  باحرتام 
واأحد  نيابي،  اأكرث من جمل�س  الذي كان ع�سوًا يف  ب�سام حدادين،  ال�سيا�سية  للتنمية  االأ�سبق 
اأبرز اأع�ساء الفريق ال�سيا�سي يف حكومة الن�سور، وا�ستطاع اإحداث تقارب بني الدولة والي�سار 
االأردين، الأنه تبنى م�سروع اإحالل الي�سار مكان حزب جبهة العمل االإ�سالمي، الذي كان جناحه 

حمدودًا وموؤقتًا من خالل م�ساركة بع�س االأحزاب الي�سارية يف االنتخابات البملانية.

العام 2013 النيابية في  االنتخابات 

حول  ال�سيا�سي  اجلدل  وانطالق   ،2013 للعام  النيابية  االنتخابات  اإجراء  موعد  حتديد  بعد 
قانون االنتخاب ب�سيغته اجلديدة، الذي واجه انتقادات ومعار�سة �سديدة من اأطياف �سيا�سية 
عدة، وعلى راأ�سها حزب جبهة العمل االإ�سالمي،38 واأحزاب وقوى ي�سارية وقومية اأخرى، �سرعت 
احلكومة -اآنذاك- بحملة ت�سجيع للم�ساركة باالنتخابات على امل�ستوى احلزبي وال�سعبي.  فمن 
وال�سفافية،  النزاهة  �سروط  �سمان  �سياق  يف  املقبلة  لالنتخابات  تروج  احلكومة  كانت  جهة، 
و�سمن وجود هيئة م�ستقلة، والأول مرة، لتنظيم االنتخابات واالإ�سراف عليها.  ومن جهة اأخرى، 
عقدت احلكومة لقاءات مع قوى املعار�سة املقاطعة لالنتخابات لثنيها عن قرار املقاطعة، وكان 
اأبرز هذه اللقاءات الذي جمع رئي�س احلكومة باأحزاب الي�سار ال�ستة يف منزل الوزير الي�ساري 
وقررت  ال�ستة  الي�سارية  االأحزاب  اجتمعت   ،2012 العام  نهاية  ويف  حدادين.   ب�سام  ال�سابق 
خم�سة منها امل�ساركة يف االنتخابات وهي: البعث العربي التقدمي، البعث اال�سرتاكي، ح�سد، 
احلزب ال�سيوعي، احلركة القومية للدميقراطية املبا�سرة، يف حني اأ�سر حزب الوحدة ال�سعبية 

على موقفه الذي اتخذه �سابقًا مبقاطعة االنتخابات.

38  حزب جبهة العمل االإ�سالمي مت تاأ�سي�سه يف العام 1992، وهو يعتب من اأكب االأحزاب االأردنية وينظر اإليه على اأنه اجلناح ال�سيا�سي 
لالإخوان امل�سلمني يف االأردن، له جمل�س �سورى واأمني عام.  ات�سعت م�ساركة اجلماعة ال�سيا�سية والعامة يف الفرتة ما بني العامني 1989 
و 1998، وكانت االأكرث ح�سورًا وجناعًة بني القوى ال�سيا�سية املختلفة.  ونتيجة للنجاح الكبري الذي حققته اجلماعة يف انتخابات العام 

-1989 واعتالِئها رئا�سة البملان لثالث دورات متتالية، اأ�سدرت ال�سلطات االأردنية قانونًا انتخابيًا جديدًا، �ُسمي بقانون ال�سوت الواحد، 

د كثري من ال�سيا�سيني وال�سخ�سيات الوطنية، وحتى بع�س املهتمني االأجانب بال�ساأن االأردين، على اأن هدف هذا القانون كان  حيث اأَكّ
حما�سرة احلركة االإ�سالمية وتقليل فر�س جناحها.  وعلى االأثر، قررت اجلماعة اإن�ساء "حزب جبهة العمل االإ�سالمي" �سنة 1992  

كجناٍح �سيا�سٍيّ حلركة االإخوان امل�سلمني االأردنيني، وذلك بالتعاون مع �سخ�سيات اإ�سالمية عامة واأخرى وطنية قريبة من االإ�سالميني.  
واأُعلن حزُب اجلبهة مبوافقة وزارة الداخلية يف 1992/12/8، واجتمعت الهيئة التاأ�سي�سية للحزب يف 1992/12/25، النتخاب جمل�س 

�سورى ومكتب تنفيذي للحزب.
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بعد اأ�سابيع عدة على هذا االإعالن، اتخذت احلكومة قرارًا برفع الدعم عن املحروقات قبيل موعد 
اإجراء االنتخابات ب�سهر تقريبًا.  كان وقع القرار كبريًا واأثار �سخط عامة ال�سعب، و�سكل اإحراجًا 
لالأحزاب التي وافقت على امل�ساركة يف االنتخابات البملانية.  وعلى اإثره، قررت االأحزاب الي�سارية 
تعليق قرار م�ساركتها يف االنتخابات النيابية املقبلة احتجاجًا على قرار رفع اأ�سعار املحروقات، 
ولكن بعد اأن هداأت االأمور ن�سبيًا عادت بع�س االأحزاب با�ستثناء احلزب ال�سيوعي، اإ�سافة اإىل 

حزب الوحدة ال�سعبية املقاطع اأ�ساًل لالنتخابات، واأعلنت م�ساركتها يف االنتخابات البملانية.39

باملح�سلة، كان هناك حراك ي�ساري يدعو للم�ساركة يف االنتخابات مثل حزب التحرر،40 الذي 
النهو�س  "قائمة  "اأبناء احلراثني"،41، وحزب ح�سد عب  ا�سم  �سارك عب قائمة وطنية حتت 
برئا�سة  ال�سعب"42  "قائمة  حظيت  بينما  نيابي،  مقعد  باأي  يحظيا  مل  اللذين  الدميقراطي"، 
التيار  على  املح�سوبة  ال�سخو�س  بع�س  �ساركت  املقابل،  يف  واحد.   مبقعد  �سنيكات  م�سطفى 
الي�ساري على م�ستوى الدوائر املحلية، حيث متكن عدد منهم من الفوز مبقاعد نيابية منهم: 
قموه،  وجمال  النمري،  وجميل  حمارنة،  وم�سطفى  روا�سدة،  م�سطفى  املعلمني  نقابة  رئي�س 
وغريهم.  ولكن يف املح�سلة النهائية، فاإن ح�سور الي�سار يف البملان االأردين يبقى حمدودًا، 
الي�ساريني،  اأغلب  ت�سم  الدميقراطي"،  التجمع  "كتلة  ا�سم  حتت  كتلة  ت�سكيل  من  متكن  واإن 

اإ�سافة اإىل اآخرين، ولها دور مهم يف احلياة البملانية.43

اأخبار االأردن.  "االأحزاب الي�سارية والقومية تعلق قرار امل�ساركة يف االنتخابات"، موقع اأخبار االأردن، )2012(، متوفرة من خالل   39
http://www.jo24.net/print.php?id=18632 :الرابط

حزب التحرر الوطني االجتماعي االأردين: حزب حديث الوالدة، لكنه ي�ستند اإىل لفيف من العنا�سر الي�سارية والعمالية وال�سعبية   40
وال�سبابية التي لعبت دورًا بارزًا يف احلراك ال�سعبي منذ ربيع 2010، واأقامت �سالت ن�سالية مع العمال واملعلمني واملتقاعدين الع�سكريني 

واللجان ال�سعبية يف املحافظات.  ويوؤّلف خطاب احلزب بني ثالثة اجتاهات، الراديكالية الوطنية، والراديكالية االجتماعية، والليبالية 
الثقافية.  وين�سجم هذا التوليف الفكري ال�سيا�سي مع النزعات املهيمنة يف �سفوف الفئات الكادحة يف املحافظات.  ومن اأبرز ممثليه 

الكاتب ناه�س حرت.
الت�سمية رمزية يف اإ�سارة اإىل العاملني والكادحني.  41

�سمت هذه القائمة �سخ�سيات ي�سارية من اأهمها  الدكتور م�سطفى �سنيكات، وحازم العوران، وال�سحايف �سامي الزبيدي، وغريهم، ومل   42
تنبثق عن جتمع اأو حزب معني.

الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات.  "النتائج االنتخابية 2013"، موقع الهيئة )2013(، متوفر من خالل  43 
 http://www.entikhabat.jo/Public/EntDayAr.aspx?id=2013&type=results :الرابط التايل
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الشعبي والحراك  اليسار 

"الربيع العربي" اأكرث من ع�سرة اآالف مظاهرة واعت�سام وفعالية  �سهد االأردن منذ انطالقة 
احتجاجية،44 بداأت باالعت�سامات املتعددة، التي �سبقت الربيع العربي، لعمال املياومة يف وزارة 
موؤ�س�سات  خمتلف  يف  مياومة  عامل  األف   20 من  اأكرث  ق�سية  اإثارة  اإىل  اأدت  والتي  الزراعة، 

الدولة، يف عدد كبري من املناطق.

وال�سيا�سي  الوطني  اخلطاب  ا�ستعادة  من  املرحلة  هذه  يف  االأردين  الي�سار  حركة  متكنت 
العمالية  االأو�ساط  يف  متميزًا  ح�سورًا  حتقق  اأن  وا�ستطاعت  االأردين،  للي�سار  واالجتماعي 

وال�سبابية وال�سعبية، افتقده الي�سار منذ وقت طويل.

كان  التي  االقت�سادية  احلكومية  ال�سيا�سات  على  ال�سعبي  ال�سخط  من  الي�سار  ا�ستفاد  لقد 
يهاجمها يف ال�سابق، وذلك من خالل اإيجاد اأر�سية م�سرتكة �سمن ال�سرائح املجتمعية اجلديدة 
احلراك  يف  الي�سار  م�ساركة  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  وجتدر  ال�سعبي.   احلراك  يف  �ساركت  التي 
ال�سعبي متثلت ب�سكل وا�سح من خالل اجلماعات ال�ساعدة ال�سبابية التي كان لها ح�سور وا�سع 
ووا�سح اأكرث من القيادات احلزبية، مثل التيار التقدمي، وحركة الي�سار االجتماعي، وحركة 

"ذبحتونا"، و�سبيبة الوحدة ال�سعبية.
اإنه ملن ال�سعب احلكم على تاأثري الي�سار االأردين على احلراك ال�سعبي، حيث اأن الي�سار يتواجد 
اإىل وجود تنظيمات حزبية كبى مثل  اإ�سافة  ال�سعبية يف خمتلف املحافظات،  يف احلراكات 
االإخوان امل�سلمني.  فعلى الرغم من عدم التقاء برامج االإخوان امل�سلمون مع الي�سار االأردين، 
فاإنهم كانوا منخرطني يف حتالف االأحزاب املعار�سة، ثم من خالل اجلبهة الوطنية لالإ�سالح 

برئا�سة اأحمد عبيدات.

باملجمل، مل ت�ستطع االأحزاب الي�سارية اأن متيز نف�سها يف احلراك ال�سعبي، وكانت م�ساركتها 
وتنظيمها لعدد كبري من االعت�سامات والتنظيمات مب�ساركة اأطر �سيا�سية خمتلفة.

اإن هذا لي�س مقت�سرًا على االأحزاب الي�سارية، حيث اأن االأحزاب ال�سيا�سية يف االأردن مبختلف 
االأردنيني  من  كبرية  و�سعبية  بدعم  حتظى  ال  والفكرية،  واالأيديولوجية  ال�سيا�سية  خلفياتها 
الأ�سباب تاريخية كثرية ال جمال لذكرها هنا، اإذ ت�سري اإحدى الدرا�سات امل�سحية التي اأجريت 

مت احل�سول على هذه املعلومات واالإح�سائيات من مديرية االأمن العام.  44
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على عينة وطنية يف العام 2012، اإىل اأن 1.2% فقط من االأردنيني انت�سبوا يف اأي وقت الأي حزب 
�سيا�سي.45  اأما يف ما يتعلق مبعرفة الراأي العام بوجود االأحزاب القائمة يف االأردن، فقد �سئل 
امل�ستطلعون، يف امل�سح نف�سه، عن اأ�سماء االأحزاب ال�سيا�سية التي �سمعوا بها اأو يعرفونها، حيث 
نالحظ اأن االأحزاب الي�سارية والقومية حظيت بن�سب متدنية من ناحية املعرفة بها، با�ستثناء 
احلزب ال�سيوعي؛ كونه من االأحزاب القدمية والتاريخية الذي ارتبط ا�سمه باأحداث خمتلفة يف 
االأردن.  فقد اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن 7.7% يعلمون بوجود احلزب ال�سيوعي االأردين، و%4.7 
يعلمون بوجود حزب ح�سد، و2.8% فقط يعلمون بوجود حزب الوحدة ال�سعبية الدميقراطي 
)دون ذكر ا�سم احلزب للم�ستجيب(، وت�ساعفت هذه الن�سبة بعد اأن مت ذكر اأ�سماء االأحزاب 

للذين مل يعرفوا بوجود احلزب وحدهم )انظر امللحق رقم 1(.46

كما اأظهر امل�سح اأن 1% فقط من املواطنني يرجحون منح �سوتهم لالجتاه الي�ساري، و1% فقط 
الوطني  ال�سيا�سي  االجتاه  حظي  بينما  االإ�سالمي،  ال�سيا�سي  لالجتاه  و%15  القومي،  لالجتاه 

بن�سبة 38% كما ي�سري امللحق رقم )2(.

�سعبي وجماهريي )كغريه من  بامتداد  ال يحظى  باملجمل  االأردين  الي�سار  فاإن  يف اخلال�سة، 
من  تاأتي  الي�سارية  االأحزاب  مكانة  اأن  اإال  ال�سيا�سي(،  االإ�سالم  با�ستثناء  االأردنية  االأحزاب 
تاأثريها الفكري وال�سيا�سي من خالل ح�سورها يف النقابات وموؤ�س�سات املجتمع املدين والبنى 

الثقافية والفكرية، ومن خالل ح�سورها القوي يف مراحل تاريخية �سابقة.

والتحديات األردني  اليسار 

يواجه الي�سار االأردين عددًا من التحديات التي حتد من قدرته يف الفرتة احلالية على التاأثري 
القوي يف جمريات احلياة ال�سيا�سية، ولعل اأهم هذه التحديات:

التحدي االأول: يرتبط ب�سعف القاعدة االقت�سادية واالجتماعية لالأحزاب الي�سارية، فعلى 
االجتماعية  قاعدتها  يف  ت�ستند  املختلفة  بتفرعاتها  املارك�سية  االأيديولوجية  اأن  من  الرغم 
العاملة وبع�س فئات الطبقة الو�سطى، فاإن هيكلية هاتني الطبقتني يف االأردن ال  اإىل الطبقة 

دور االأحزاب يف احلياة ال�سيا�سية )درا�سة قيد الن�سر(.  مت اإجراء مقابالت وا�ستبانة خا�سة لتوجهات االأحزاب ال�سيا�سية ومواقفها،   45
مركز الدرا�سات االإ�سرتاتيجية، )2012(، متوفر من خالل من�سورات املركز يف اجلامعة االأردنية.

لالطالع على النتائج والن�سب التف�سيلية، حملق رقم )2(: »هل لك اأن تذكر اأ�سماء االأحزاب ال�سيا�سية التي تعرف بوجودها؟« من   46
درا�سة دور االأحزاب يف احلياة ال�سيا�سية، املرجع ال�سابق.
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ت�سكل اأر�سية خ�سبة لنمو التيارات الي�سارية.  فالطبقة العاملة تعاين من الت�سرذم واالنق�سام 
على اأ�س�س عديدة، منها �سعف البنية ال�سناعية يف االأردن، وتركز احلجم االأكب للعمالة يف 
وا�سح  طبقي  وعي  بتطوير  ت�سمح  ال  التي  ال�سغرية  واملن�ساآت  وال�سياحة  اخلدمات  قطاعات 

باجتاه االأفكار الي�سارية واال�سرتاكية.

وهناك يف �سفوف الطبقة العاملة يف االأردن اأعداد من العمال الوافدين غري االأردنيني، الذين 
يقدر حجمهم باأكرث من ثلث حجم القوى العاملة يف البلد، وبنحو ن�سف حجم الطبقة العاملة 
حتديدًا.  اإن الت�سوهات البنيوية يف االقت�ساد و�سوق العمل االأردنيني، ت�سكل اأحد اأهم التحديات 
التي تواجه االأحزاب ال�سيا�سية ب�سكل عام، والي�سارية خا�سًة، يف قدرتها على اإيجاد حا�سنة 

اجتماعية الأفكارها وبراجمها.

اأما بالن�سبة للطبقة الو�سطى، فرتكيبتها اأي�سًا ال ت�سكل اأر�سية خ�سبة للتيارات الي�سارية، حيث 
اأن الن�سبة االأكب من هذه الطبقة تاريخيًا هي يف القطاع العام، يليها باالأهمية فئة �سغار التجار 
للي�سار  تاريخيه  حا�سنة  �سكلت  التي  الو�سطى  بالطبقة  االأبرز  الفئة  ولعل  املالكني،  و�سغار 
االأردين هي الفئة املهنية املتخ�س�سة( االأطباء واملهند�سون واملحامون(، وهي الفئة التي خ�سر 

الي�سار اأغلب مواقعه بني �سفوفها نتيجة ل�سعود االإ�سالميني ومناف�سة القوميني التاريخية له.

التحدي الثاين: له طابع تاريخي واأيديولوجي، ويرتبط باخللفية التاريخية للحركة الي�سارية التي 
تعر�ست ل�سدمات عدة اأ�سعفتها، من خالل القمع الذي تعر�ست له هذه احلراكات.  وهو اأمر اأدى 
اإىل ابتعاد النا�س عن احلياة احلزبية، وبقي متاأ�ساًل اإىل يومنا هذا منذ اأوائل الت�سعينيات.  و�سكل 
انهيار االإحتاد ال�سوفييتي وتراجع احلركة اال�سرتاكية عامليًا �سربة قوية للي�سار االأردين، وبخا�سة 
للي�سار التقليدي، لذلك اأ�سبحت التيارات الي�سارية بني ثالثة خيارات: اخليار االأول هو االلتحاق 
باالجتاهات بالليبالية؛ الثاين هو التم�سك باالأيديولوجية املارك�سية ال�سابقة وكالهما ال ي�سكالن 
خيارات فعلية للي�سار االأردين، الأن االأول يبتعد عن جوهره، والثاين جتاوزه التاريخ ومل يعد ممكنًا.  
لذلك، فاإن اخليار الوحيد هو اإعادة تاأ�سي�س احلركة ال�سعبية يف مواجهة الليبالية الراأ�سمالية 
واالإ�سالمية املت�سددة.47  ويعتب اخليار الثالث هو االأقرب اأيديولوجيًا اإىل الرتاث املارك�سي الذي يتمثل 
يف الدفاع عن احلقوق االجتماعية للفئات االجتماعية التي تعتمد على قوة عملها كم�سدر لدخلها، 

والعمل على اإيجاد توازن بني ال�سوق اأو االقت�ساد الراأ�سمايل، وم�سالح الفئات االجتماعية العري�سة.

خالد كاللدة.  "ردًا على الب�ستاين وغريه: لغز حركة الي�سار االجتماعي االأردين"، وكالة رم لالأنباء )2008(، متوفرة من خالل الرابط   47
http://www.rumonline.net/more.php?this_id=5664 :التايل
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رافقت  التي  االأزمات  اأن  حيث  نف�سها،  الي�سارية  االأحزاب  ببنية  مرتبط  الثالث:  التحدي 
بعد  وبخا�سة  قياداتها،  االن�سقاقات يف �سفوف  العديد من  نتيجتها  كانت  الي�سارية  االأحزاب 
انهيار االحتاد ال�سوفييتي، حيث انعك�ست اأزمة االأحزاب الي�سارية العاملية على واقع االأحزاب 
الي�سارية يف االأردن، التي كانت مرتبطة معرفيًا وكفاحيًا بهذه املنظومة.  ولكن مل تعمل هذه 
االأحزاب التقليدية على اإعادة النظر يف الواقع اجلديد وكيفية التعامل معه، بل حافظت على 
اأن بع�س  اإىل ذلك حقيقة  ال�سوفييتي.48  ي�ساف  انهيار االإحتاد  تبنته قبل  الذي  الفكر  جمود 
حالة  ت�سكل  اأن  ت�ستطع  مل  التحرير،  منظمة  ف�سائل  من  تاريخيًا  املنبثقة  الي�سارية  االأحزاب 
اأردنية خال�سة على الرغم من االنفكاك التنظيمي عن املنظمات االأم، حيث ما زال خطابها 

يت�سم بعدم الو�سوح اأو الغمو�س اجتاه ق�سايا هوية الدولة واملواطنة.

ويواجه الي�سار االأردين كذلك حتديًا اأ�سا�سيًا يف اإمكانية اإعادة ت�سكيل حركة ي�سارية فاعلة ذات 
اال�سرتاكية  التجارب  على  البناء  ي�ستطيع  بحيث  موحدة،  مواقف  �سيغة  و�سمن  �سيا�سي  وزن 
والي�سارية يف اأوروبا، وجتارب الي�سار يف اأمريكا الالتينية، بدل التم�سك باالأطروحات القدمية 
"الدميقراطية  �سيغ  من  �سيغة  يعتبها  الذي  ال�سيا�سية  والليبالية  الراأ�سمالية  ترف�س  التي 

البجوازية".49

يتطلب جتديد الي�سار االأردين اأن ينف�س غبار التاريخ واالأيديولوجيا اجلامدة عن جلده ويطور 
املجتمع  منها  يعاين  التي  االأ�سا�سية  الق�سايا  تعالج  واجتماعية  و�سيا�سية  اقت�سادية  برامج 
العاملي كاحلرية  للي�سار  االأ�سا�سية  املبادئ  ترتكز على  روؤية وطنية  بلورة  وت�ساهم يف  االأردين 

والعدالة االجتماعية والدميقراطية.

اإبراهيم حجازين.  "اأزمة الي�سار يف بالدنا واآفاق اخلروج منها"، احلوار املتمدن، )16-10-2009(، متوفرة من خالل  48 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=188191  :الرابط التايل

�سهيل �سباح. "الي�سار االأردين ... جذور املاأزق، واأ�سئلة امل�ستقبل"، مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية )10-5-2003(، متوفر من خالل   49
http://www1.alqudscenter.org/ar/activities/view/3184  :الرابط التايل



93

اليسار األردني: نظرة في الواقع والمستقبل

المالحق
:1 ملحق 

هل لك اأن تذكر اأ�سماء االأحزاب ال�سيا�سية التي تعرف بوجودها؟

ا�سم احلزب

االطالع املعرفة بوجود احلزب
على اأهداف 

االأحزاب التي 
يعلمون بها

يعرف 
بوجوده 

تلقائيًا

عرف 
بوجوده 

بعد 
التذكري

ال يعرف 
بوجوده 

بعد 
التذكري

حزب احلركة القومية 1
2.77.390.024للدميقراطية املبا�سرة

7.718.074.318احلزب ال�سيوعي االأردين2

حزب البعث العربي 3
6.712.980.421اال�سرتاكي االأردين

حزب ال�سعب الدميقراطي 4
4.79.485.922"ح�سد"

حزب الوحدة ال�سعبية 5
2.86.990.325الدميقراطي

حزب البعث العربي 6
2.97.789.423التقدمي

احلركة العربية االإ�سالمية 7
2.48.788.925الدميقراطية - دعاء

6.713.979.421احلزب الوطني الد�ستوري8

حزب جبهة العمل 9
30.123.146.822االإ�سالمي
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7.312.080.724حزب الو�سط االإ�سالمي10

2.87.090.223حزب الر�سالة11

5.410.684.024احلزب الوطني االأردين12

حزب اجلبهة االأردنية 13
1.87.690.624املوحدة

2.57.290.222حزب الرفاه14

2.26.191.727حزب احلياة االأردين15

9.713.776.622حزب التيار الوطني16

2.38.589.222حزب العدالة والتنمية17

2.09.888.221حزب احلرية وامل�ساواة18

حزب االحتاد الوطني 19
2.48.289.423االأردين

حزب ال�سباب الوطني 20
2.78.189.223االأردين

حزب جبهة العمل الوطني 21
2.47.690.121االأردين

3.18.988.123حزب العدالة واالإ�سالح22

4.28.087.825حزب االإ�سالح23

26----29.0االإخوان امل�سلمون24
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:2 ملحق 

على فر�س اأنه تقرر اإجراء انتخابات نيابية اليوم، وقررت امل�ساركة يف هذه االنتخابات،  الأيٍّ من 
االجتاهات ال�سيا�سية التالية ترجح منح  �سوتك؟

1

1

1

8

15

15

22

38

10 20 30 40 50 600

االجتاه ال�سيا�سي اال�سرتاكي/ الي�ساري
االجتاه ال�سيا�سي الليبايل

االجتاه ال�سيا�سي القومي العربي

االجتاه ال�سيا�سي الوطني
وال اجتاه

االجتاه ال�سيا�سي اال�سالمي
ال اعرف

ابن الع�سرية

* د. مو�سى �ستيوي
حما�سر يف ق�سم كلية االجتماع وبرنامج درا�سات املراأة يف اجلامعة االأردنية يف عمان.  وهو 
موؤ�س�س ومدير املركز االأردين للبحوث االجتماعية.  ترتكز جماالت اأبحاثه على النمو والفقر 

وال�سيا�سات االجتماعية والالم�ساواة االجتماعية ودرا�سات املراأة واملجتمع املدين.
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 َيَسارُ لُبَنان: ِإْمَكانيُة
الُمسَتِحيل

* ح�سني يعقوب

توطئة

يعي�س الي�سار اللبناين1 كقوى معار�سة لنظام املحا�س�سة الطائفية يف لبنان منذ نهاية احلرب 
االأهلية اللبنانية العام 1990، اأزمة ح�سور يف اخلارطة ال�سيا�سية املحلية، ويعود هذا الغياب 
اإىل ا�ستمرار نظام املحا�س�سات الطائفية ال�سائد منذ ا�ستقالل لبنان العام 1943 اإىل يومنا 

احلا�سر.

فمنذ ا�ستقالل لبنان من االنتداب الفرن�سي ولغاية وقتنا احلا�سر، يحكم لبنان نظام �سيا�سي 
طائفي تتقا�سم فيه ال�سلطة طائفتان ت�سكالن تعداد ال�سعب اللبناين (االإ�سالمية وامل�سيحية).  
زائد  )الن�سف  العددية  الغالبية  امل�سيحيني  يعطي  كان  الذي  الطائفي  ال�سيا�سي  النظام  هذا 
واحد( يف ال�سلطة باملقارنة مع امل�سلمني، اإ�سافة اإىل اأ�سباب اأخرى �ساآتي على ذكرها الحقًا، 
من  الأكرث  وا�ستمرت   1975 �سنة  اندلعت  التي  ال�سر�سة  االأهلية  احلرب  اأ�سباب  اأهم  من  كان 
15 عامًا، اأي حتى �سنة 1990.  ولكن احلرب التي جرت بحجة الثورة على النظام ال�سيا�سي 
املنا�سفة  تثبيت  حدود  عند  توقفت  بل  به،  بداأت  الذي  نف�سه  بال�سعار  تنته  مل  "الطائفي"، 
العددية بني امل�سلمني وامل�سيحيني بغلبة �سيا�سية لالأحزاب الوطنية واالإ�سالمية اأ�سحاب التوجه 

الراديكايل املتحالف مع النظام ال�سوري.

عندما اأ�ستخدم م�سطلح "الي�سار اللبناين"، اأعني كل االأحزاب واحلركات واملجموعات الي�سارية، وعند وجوب �سرورة للتمييز �ساأ�ستخدم   1
ا�سم احلزب اأو احلركة اأو املجموعة ب�سكل مبا�سر.
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االأول  الربع  ا�سرتاكية يف  ي�سارية  اأفكارًا  اأول حزب يحمل  ت�سكل  اللبناين منذ  الي�سار  اأحزاب 
من القرن الع�سرين حتت م�سمى "حزب ال�سعب"،2 والحقًا "احلزب ال�سيوعي اللبناين" لغاية 
ال�سيوعي  اأنه (احلزب  اإال  واإ�سقاطه.   الطائفي  ال�سيا�سي  النظام  لتغيري  تنا�سل  وهي  يومنا، 
اللبناين) ب�سبب اّتباعه �سيا�سة املحاور االإقليمية والدولية، وتاأثره بها وبتوجهاتها االأيديولوجية 
وبني  الطائفية،  تركيبتها  ناحية  من  اللبنانية  احلالة  خ�سو�سية  بني  يتخبط  اأخذ  والفكرية، 
حتالفاته االإقليمية والدولية.  فقد ظل الي�سار اللبناين حبي�س فكرة التبعية للدول اال�سرتاكية 
وتوجهاتها التي كانت يف الغالب تتعار�س مع امل�سالح الوطنية الداخلية؛ ابتداًء من وقوفه مع 
لواء  اأعطت  املا�سي عندما  القرن  ثالثينيات  منت�سف  فرن�سا يف  ال�سعبية يف  اجلبهة  حكومة 
ال�سوفييتي،  لالحتاد  العمياء  بتبعيته  مرورًا  العربية،  للم�سالح  خالفًا  لرتكيا  االإ�سكندرون 
وبخا�سة بعد موافقته على تق�سيم فل�سطني اإىل دولتني، و�سواًل اإىل دخوله احلرب االأهلية وما 

ترتب عليها من تبعية للدول املمولة )عراقية و�سوفييتية وليبية و�سورية(.

ال�سيا�سي  النظام  �سكل  على  ومعرت�سة  معار�سة  كقوى  اللبناين  الي�سار  جعلت  ال�سيا�سة،  هذه 
اللبناين الطائفي طيلة �سنواته الطويلة، يتخبط بني عباأين: عبء جغرايف، حيث اأن لبنان يقع 
يف قلب منطقة م�ستعلة من جميع جوانبه وحتكمه بها عالقات متوترة وعدائية ومرحلية، حيث 
تتبدل التحالفات الداخلية بناًء على املتغريات االإقليمية، بحيث ي�سبح "�سديق اليوم عدو الغد 
والعك�س".  كما اأن اجلماعات الطائفية واالإثنية التي ت�سكل ن�سيج املجتمع اللبناين تعي�س حالة من 
القلق الدائم على وجودها وا�ستمراره، الأ�سباب دينية وثقافية؛ وعبء نظام طائفي يحكم لبنان 
تتقا�سم ال�سلطة فيه الطوائف، بناًء على عرف د�ستوري وانتخابي، ما �سّعب اأ�ساليب عمل االأحزاب 
الي�سارية والعلمانية الالطائفية، التي تنت�سر على كل االأرا�سي اللبنانية، وتعتمد العلمانية والعمل 

غري الطائفي.

اأ�س�س احلزب ال�سيوعي اللبناين ر�سميًا يف 24 ت�سرين االأول/اأكتوبر 1924، حتت م�سمى »حزب ال�سعب«، ومت تاأ�سي�سه يف بلدة احلدث   2
من �سواحي بريوت اجلنوبية.  ح�سر االجتماع التاأ�سي�سي عمال نقابيون، اإىل جانب هوؤالء العمال، �سم االجتماع نخبة من املثقفني 
واجلامعيني، اأ�سحاب مهن حرة وكتابًا و�سحافيني، من الذين �سبق ون�سطوا كتابة وخطابة يف الرتويج الأفكار م�ستمدة من �سعارات 

الثورة الفرن�سية يف احلرية والعدالة واالإخاء، وممن متكنوا من االطالع عليه يف كتابات مارك�س واإجنلز وغريهما، ومتاأثرين بوهج الثورة 
الرو�سية، ثورة ت�سرين االأول/اأكتوبر واإجنازاتها االأوىل بقيادة لينني.
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البدايات إلى الحرب األهلية اليسار من 

واالأممية  البوليتاريا  دكتاتورية  تطبيق  اإىل  ال�ساعي  املارك�سي-اللينيني  الي�سار  لبنان  عرف 
ال�سيوعية يف مراحل مبكرة من تاريخه املعا�سر، مع ن�سوء الدولة احلديثة فيه يف الع�سرينيات 
من القرن املا�سي، ورافق احلياة ال�سيا�سية يف مراحل تطورها املختلفة قبل اال�ستقالل وبعده.  
وتنق�سم التجربة الي�سارية يف احلياة ال�سيا�سية اللبنانية املعا�سرة اإىل ثالث مراحل: املرحلة 
االأوىل بداأت مع ن�سوء لبنان يف فرتة االنتداب الفرن�سي وما بعدها و�سواًل اإىل احلرب االأهلية 
املرحلة   ،)1990  -1975( اللبنانية  االأهلية  مرحلة احلرب  الثانية هي  املرحلة   ،1975 العام 
الثالثة؛ اأي املرحلة احلالية، بداأت مع اإعالن وقف االأعمال العدائية بني الفرق املتنازعة، وبدء 

العمل يف وثيقة الوفاق الوطني )اتفاق الطائف( العام 1990 .3

املرحلة  منذ  اللبنانية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  الظهور  يف  واال�سرتاكية  ال�سيوعية  االأفكار  بداأت 
االأوىل لقيام الدولة اللبنانية العام 1920، وهي اأتت كنتيجة طبيعية للحركة التي كانت تتبلور 
بني �سفوف املثقفني منذ مطلع القرن املا�سي، وعبت عن حركة النه�سة التي كان عدد من 
اأنطون،  وفرح  ال�سدياق،  فار�س  اأحمد  اأمثال  رموزها، من  وال�سوريني من  اللبنانيني  املفكرين 
اهلل،  خري  اهلل  وخري  الكواكبي،  الرحمن  وعبد  حداد،  ونقوال  جبور،  وجورج  ال�سميل،  و�سبلي 

واآخرين من الذين حملوا اأفكارًا ا�سرتاكية، وتاأثروا بهذا القدر اأو ذاك، باملارك�سية.

عمل الي�سار اللبناين، وحتديدًا احلزب ال�سيوعي اللبناين، طيلة املرحلة االأوىل كحزب �سيا�سي 
نقابي �سعى اإىل التغيري بالطرق ال�سلمية، وخا�س ن�ساالت عديدة لتح�سيل مكا�سب اجتماعية 
للطبقة العاملة والفقرية، فا�ستطاع اأن يوؤ�س�س عددًا من النقابات العمالية التي انتزعت على 
اإثر اإ�سراب 1946 النقابي اأول ت�سريع عمايل هو قانون العمل اللبناين.4  كما �ساهم احلزب 
يف تاأ�سي�س "اجلامعة اللبنانية"، و�سارك يف االنتخابات النيابية الأعوام 1943، 1947، 1953، 
1964، و1972، التي كانت اآخر انتخابات قبل اأن تنقطع مع احلرب االأهلية لغاية العام 1996، 
حيث عاود الرّت�سح جمددًا.  اإال اأن احلزب ال�سيوعي مل يتمكن من اإي�سال اأيٍّ من مر�سحيه اإىل 
املجل�س النيابي ب�سبب القوانني االنتخابية الطائفية.  وح�سل الي�سار يف العام 2005 على مقعد 
واحد مع دخول مر�سح الي�سار الدميقراطي اإىل البملان �سمن لوائح ال�سلطة اآنذاك )اإليا�س 

فريد اخلازن )عمل م�سرتك(.  جتربة االأحزاب ال�سيا�سية يف لبنان، بريوت: املوؤ�س�سة اللبنانية لل�سلم االأهلي بالتعاون مع موؤ�س�سة كونراد   3
اديناور، ت�سرين االأول، 1995.

حممد دكروب.  جذور ال�سنديانة احلمراء، حكاية ن�سوء احلزب ال�سيوعي اللبناين، بريوت: دار الفارابي، .1984  4
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عطا اهلل(.  هذا ما جعل الي�سار والعلمانيني يطالبون بقانون انتخاب يعتمد التمثيل الن�سبي غري 
الطائفي، لي�ستطيعوا من خالله اأن يخرقوا �سيطرة االأحزاب الطائفية على املجل�س النيابي.

رف�س  ب�سبب  االأهلية،5  احلروب  اأتون  يف  لبنان  زج  يف  كبري  دور  هذا،  الطائفي  للنظام  كان 
قطاعات وا�سعة من املجتمع اللبناين واالأحزاب ال�سيا�سية بقاءه، وتعنت واإ�سرار قطاع مقابل 
على االإبقاء واملحافظة على نظام املحا�س�سة الطائفية.  لذلك، انخرط الي�سار اللبناين مع 
االأخرى  االأ�سباب  وكان من  االأهلية.   وتنظيماتها يف احلرب   6 الوطنية  اأحزاب احلركة  باقي 
التي هياأت للحرب، التحول االجتماعي الكبري، الذي جتلى يف منو قوى طفيلية وراأ�سمالية عدة، 
وتدهور اأو�ساع الطبقة الو�سطى، وا�سطرابات طالبية وعمالية، وا�ست�سراء الغالء، وظهور قوى 
اجتماعية تقدمية جديدة راأت يف التغيري االجتماعي عالجًا الأو�ساع لبنان ومل�ساكله، اإ�سافة اإىل 

م�ساألة الوجود الفل�سطيني الكبري وامل�سلح واخلالف الداخلي واالإقليمي حوله.

هكذا انخرط الي�سار اللبناين باأحزابه وتنظيماته يف احلرب االأهلية اللبنانية وخا�س غمارها 
كغريه من  القتالية  املعارك  و�سارك يف  وعنا�سره،  قدراته  بكامل  الطويلة  اأعوامها  مدار  على 
يف  م�ساركتها  يف  الي�سارية  والتنظيمات  االأحزاب  راأت  فقد  اللبنانية.   والتنظيمات  االأحزاب 
احلرب االأهلية تعبريًا عن اأن الكفاح امل�سلح هو اأرقى اأ�سكال الن�سال الوطني.  ويف الوقت ذاته، 
اعتبت اأنها تدافع عن املقاومة الفل�سطينية �سد ال�سلطة احلاكمة املتحالفة مع قوى "االنعزال 

اللبناين".7

ملراجعة هذه امل�ساألة اأقرتح قراءة: يودور هانف.  لبنان تعاي�س يف زمن احلرب، باري�س: مركز الدرا�سات الغربي-االأوروبي، الطبعة االأوىل   5
1993؛ واأحمد بي�سون.  ما ذقتم وعلمتم، وم�سالك يف احلرب االأهلية اللبنانية، بريوت: املركز الثقايف العربي، الطبعة االأوىل 1990؛ 

و�سمري ق�سري.  حرب لبنان، بريوت: دار النهار، 2009؛ �سمري خلف.  لبنان يف مدار العنف، بريوت: دار النهار، الطبعة الثانية، 1998.
احلركة الوطنية اللبنانية: جبهة متكّونة من اأحزاب وحركات قومية وي�سارية وا�سرتاكية عديدة، ت�سّكلت يف العام 1969، وانطلقت فعليًا   6

يف العام 1973، على اأ�سا�س برنامج م�سرتك ينادي باإحداث اإ�سالحات �سيا�سية واقت�سادية، اإ�سافة اإىل االإعالن الوا�سح عن عروبة 
لبنان.  �سّمت احلركة، التي كان يراأ�سها كمال جنبالط، "احلزب التقدمي اال�سرتاكي" و"احلزب ال�سيوعي اللبناين" و"منّظمة العمل 

ال�سيوعي" و"احلزب ال�سوري القومي االجتماعي" و"حزب البعث" بفرعيه ال�سوري والعراقي، و"حركة النا�سريني امل�ستقلني".  حتالفت 
احلركة يف بداية احلرب اللبنانية مع "منّظمة التحرير الفل�سطينية" يف مواجهة اأحزاب اجلبهة اللبنانية ذات االأغلبية امل�سيحية، وحّققت 

جناحات ع�سكرية يف تلك الفرتة، جعلها ت�سيطر على نحو 70% من لبنان.  لكن، �سرعان ما ح�سلت انق�سامات بني اأع�سائها على خلفية 
اخلالف مع �سوريا.  تلّقت احلركة �سربات موجعة عديدة مع التدّخل الع�سكري ال�سوري يف حزيران 1976، واغتيال جنبالط يف 16 اآذار/

مار�س 1977.  ركز وليد جنبالط الذي خلف والده رئي�سًا للحركة، اأكرث على دوره كزعيم حزبي ودرزي، و�سعى اإىل حت�سني العالقة مع 
�سوريا.  فقدت احلركة الكثري من دورها، وما لبثت اأن حلت فعليًا مع االجتياح االإ�سرائيلي العام 1982.

راج مع بداية احلرب االأهلية اللبنانية م�سطلح "قوى االنعزال اللبناين"، الذي اأطلقته احلركة الوطنية على االأحزاب امل�سيحية: الكتائب   7
واالأحرار.
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وتداعياتها األهلية  الحرب 

والتنظيمي  احلزبي  العمل  و�سائل  يف  تغيريًا  االأهلية  احلرب  دخول  ي�ستلزم  اأن  الطبيعي  من 
واأدواته التي كانت �سائدة منذ اال�ستقالل.  فاأ�سبحت اأحزاب الي�سار، مبختلف اأطيافها، تركز 
على ا�ستقطاب العنا�سر ال�سابة التي با�ستطاعتها حمل ال�سالح وامل�ساركة باملعارك القتالية.  
وحتولت بنية االأحزاب الي�سارية من �سيا�سية-نقابية اإىل ع�سكرية-�سعبوية، تاأخذ باخلطابات 

التعبوية لقياداتها الع�سكرية.

لكن مع الوقت، اأخذت احلرب االأهلية اللبنانية بعدًا اآخر غري الذي بداأت به، فبعد اأن كانت 
قد بداأت بعناوين مثل اإ�سقاط النظام الطائفي وتغيري الواقع االجتماعي واالقت�سادي، اأ�سبح 
نظام  من  ا�ستفادت  حقيقية  ميلي�سيات  ظهور  بعد  خمتلفًا  منحى  ياأخذ  ال�سارع  يف  القتال 
لهذه  واأ�سبح  اإ�سرائيل.   والحقًا  �سوريا  ثم  ومن  عربية،  قوات  وتدخل  االأزمة  وتدويل  احلرب 
�سنتني  بعد  احلرب  حتولت  هكذا  باأمرها.   تاأمتر  التي  اخلا�سة  وميلي�سياتها  جنودها  القوى 
اأهلية طائفية  اإىل حرب  ال�سيا�سي،  النظام  �سكل  بدئها من اخلالف حول  من   1976-1975
فلم  الي�سار،  اأما  �سنة.    15 ملدة  ونارها  وقودها  والي�سارية  اليمينية  اللبنانية  االأحزاب  كانت 
ي�ستدرك حتى بعد انتهاء حرب ال�سنتني اأن احلرب التي انخرط فيها حتت عناوين و�سعارات 
تقدمية، مل تعد كذلك، واأنها حتولت اإىل �سراع طائفي واأهلي، ومل ي�ستطع الرجوع اإىل حالته 
ملا قبل احلرب االأهلية، وظل يف االأعوام التالية للحرب، اأي يف ثمانينيات القرن املا�سي، حبي�س 
فكرة احلركة الوطنية وحتالفها مع املقاومة الفل�سطينية على الرغم من انهيار كليهما تنظيمًا 

وبرناجمًا )حتديدًا بعد العام 1982(.

امل�ستطاع،  قدر   ،1982 العام  لبنان  من  التحرير  منظمة  خروج  بعد  وبخا�سة  الي�سار،  حاول 
اأن يق�سر دوره على العمل املقاوم لالحتالل االإ�سرائيلي يف بريوت واجلنوب، مع اإبقائه على 
َذ يف هذا املجال عدد كبري  بع�س املناو�سات الع�سكرية هنا وهناك مع امليلي�سيات االأخرى.  وُنِفّ
اأعوام  من العمليات الع�سكرية �سد قوات االحتالل االإ�سرائيلي وجي�س لبنان اجلنوبي8 خالل 

جي�س لبنان اجلنوبي اأو جي�س حلد هو ميلي�سيا ت�سكلت بدعم من اإ�سرائيل من اأبناء القرى اجلنوبية ووحدات من�سقة عن اجلي�س   8
اللبناين.  مت تاأ�سي�س هذه امليلي�سيا العام 1976 على يد اأفراد من اجلي�س اللبناين يف مدينة مرجعيون.  وكان اأغلب اأع�سائه من اللبنانيني 
امل�سيحيني وامل�سلمني ال�سيعة الذين كانت لهم م�ساكل مع ف�سائل من املقاومة الفل�سطينية التي �سيطرت على جنوب لبنان يف ذلك احلني.  

بعد االجتياح االإ�سرائيلي العام 1978، الذي عرف بعملية الليطاين، تو�سعت منطقة �سيطرة هذا الت�سكيل من عمالء اإ�سرائيل بحكم 
ال�سيطرة امليدانية جلي�س االحتالل.  وقاتلت هذه امليلي�سيا اأعداء اإ�سرائيل؛ اأي منظمة التحرير الفل�سطينية واملقاومة اللبنانية واحلزب 

ال�سيوعي اللبناين وحركة املرابطون (وبعد 1982، العدو اجلديد حزب اهلل(.
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اأطراف  االأهلي بني  االقتتال  املزيد من  اإىل  داخليًا  تذهب  اأخذت  االأمور  لكن    .1985-1982
امليلي�سيات، فدعت منظمة العمل ال�سيوعي،9 كفئة م�ساركة يف احلرب يف منت�سف الثمانينات، 
اإىل وقفها للمرة االأوىل منذ بدايتها، معتبًة اإّياها حربًا عبثية.  كما دعت اإىل موؤمتر وطني 
لوقف احلرب وحل اخلالف باحلوار، وبداأت ُت�سرّي مظاهرات بالتعاون مع النقابات العمالية 
واحلزب ال�سيوعي اللبناين اإىل خطوط التما�س بني املناطق.  لكن مع دخول اجلي�س ال�سوري 
العمل  توقف عمل منظمة  امليلي�سيات،  الطاحنة بني  املعارك  اإثر  العام 1987،  اإىل بريوت يف 
ال�سيوعي، وبداأت بت�سريح متفرغيها ودفع تعوي�سات لهم، اإىل اأن توقف ن�ساطها تدريجيًا بعد 
تلك املرحلة حتى اال�سمحالل التام.  بذلك كانت منظمة العمل ال�سيوعي احلزب االأول الذي 

يعلن تخليه عن احلرب، ويعتذر عنها اإىل اللبنانيني.

األدوار التحول اإلقليمي وتغّير 

االحتالل  �سد  مقاوم  حزب  اإىل  املا�سي  القرن  من  الثمانينيات  بداية  منذ  الي�سار  حتّول 
الواقع  هذا  لكن  ال�سيوعي.   العمل  ومنظمة  اللبناين  ال�سيوعي  احلزب  وحتديدًا  االإ�سرائيلي، 
ت�سارب مع املتغريات املحلية واالإقليمية وظهور "حزب اهلل" على ال�ساحة الع�سكرية الداخلية.  
اإيران و�سوريا تويل مهمة املقاومة ح�سريًا.  مع ذلك  اإليه �سمنيًا من قبل  اأوكل  هذا احلزب 
مل ي�ستطع احلزب ال�سيوعي اأن يقراأ هذا املتغري االإ�سرتاتيجي الذي تقوده �سوريا واإيران وبقي 
ما جعله يف  وهذا  اللبنانية،  امل�ساألة  اأ�ساليبه وخطابه يف  يطور  اأن  دون  املقاومة  فكرة  حبي�س 

مرحلة ما بعد وقف االأعمال القتالية �سد اإ�سرائيل ُعر�سًة االنق�سام والتفكك.

اأ�سدها، كان  االأهلية على  بينما كانت احلرب  املا�سي،  القرن  الثمانينيات من  بداية عقد  يف 
ال�سرق االأو�سط يتغري وي�سهد ظهور اأيديولوجيات جديدة، فاإيران التي مل يكن لها الدور الفاعل 

يف بداية احلرب اللبنانية، اأ�سبحت العبًا اأ�سا�سيًا بعدما باتت دولة اإ�سالمية �سيعية اإثر ثورة

منظمة العمل ال�سيوعي يف لبنان، حزب مارك�سي تاأ�س�س �سنة 1970 بعد اندماج حركة منظمة اال�سرتاكيني اللبنانيني وحركة لبنان   9
اال�سرتاكي اللتني يرجع انتماء اأغلب قادتهما اإىل التيار القومي الي�ساري وحركة القوميني العرب.  لعبت املنظمة دورًا مهمًا يف �سلب 

احلركة الوطنية اللبنانية بحكم �سغل اأمينها العام حم�سن اإبراهيم موقع االأمني العام للحركة.  خا�ست ميلي�سياتها مع باقي ميلي�سيات 
احلركة معارك عدة �سد قوى اجلبهة اللبنانية يف بداية احلرب االأهلية اللبنانية.  كانت تربطها عالقة وثيقة باملنظمات الفل�سطينية التي 

كانت قريبة من بع�سها اأيديولوجيًا.  كانت من املوّقعني على اإعالن قيام "جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية« غداة االجتياح االإ�سرائيلي 
للبنان، و�ساركت يف عملياتها.  لي�س لها تاأثري حاليًا على ال�ساحة ال�سيا�سية.
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 10.1979  فاإيران ال�سيعية بداأت، منذ نهاية ال�سبعينات -اأي بعد جناح الثورة االإ�سالمية- تعمل 
على تاأ�سي�س قوة �سيعية لبنانية موالية لها، وجنحت يف خرق �سفوف "حركة املحرومني - اأمل" 
ال�سيعية التي اأ�س�سها االإمام مو�سى ال�سدر يف منت�سف ال�سبعينيات لوقف املد الي�ساري داخل 
وبخطى  اللبنانية،  الدولة  موؤ�س�سات  يف  وتوظيفها  اإدماجها  يف  ُبدئ  حيث  ال�سيعية،  الطائفة 
بطيئة خالل حكم الرئي�س "فوؤاد �سهاب" يف بداية ال�ستينيات.  لقد اأدجمت "ال�سهابية" وللمرة 
الو�سطى  طبقتهم  �ساآلة  بحكم  كانوا،  الذين  ال�سيعة،  املواطنني  من  وا�سعة  قطاعات  االأوىل 
اللبنانية  ال�سيا�سة  معادلة  يف  هام�سيًا  طرفًا  ال�سيا�سيني،  وممثليهم  برجوازيتهم  و�سعف 
ات�ساع الطبقة الو�سطي  اإىل  اإليه،  اأدت  "�سهاب"، من �سمن ما  منذ اال�ستقالل، فاأدت جتربة 
ال�سيعية، ودخول اأفرادها طرفًا يف املعادلة ال�سيا�سية اللبنانية من خالل االأحزاب الي�سارية، 

والقوى العلمانية االأخرى خالل ال�سبعينيات.

لبنان  �ساحة  اخرتاق  االإ�سالمية  الثورة  جناح  من  وجيزة  فرتٍة  بعد  ا�ستطاعت  اإيران  اأن  اإال 
االن�سحاب  مع  تاأ�سي�س احلزب  وتزامن  اإ�سالمية.   مقاومة  "حزب اهلل" كحركة  تاأ�سي�س  عب 
امل�سلحة"  "املقاومة  عليها طابع  يغلب  وت�سكل يف ظروف  العام 1982،  االإ�سرائيلي من بريوت 

لالحتالل االإ�سرائيلي الذي اجتاح لبنان يف �سيف العام 1982.

اأما �سوريا التي كانت طرفًا يف ال�سراع الداخلي اللبناين، فوجدت يف حتالفها مع اإيران االإ�سالمية 
املعادية للغرب والواليات املتحدة االأمريكية واإ�سرائيل، نقطة ارتكاز مهمة ل�سيا�ساتها امل�ستقبلية 
ولدورها االإقليمي يف املنطقة.  وكان نتيجة هذا التحالف اأن مت االتفاق على دعم حزب اهلل ومده 
بال�سالح واإعادة ر�سم خارطة القوى يف لبنان مبا يتناغم وروؤيتها للمتغريات الدولية واالإقليمية، 
و�سعيها اإىل احل�سول على دور ومكانة من بوابة لبنان.  وبالتايل احتوت �سوريا اأو هم�ست من 
خالل جملة اإجراءات معظم القوى الوطنية اللبنانية )الي�سارية والقومية( التي كان لها دور فاعل 
يف مقاومة االحتالل منذ اأوائل ال�سبعينيات، اإ�سافة اإىل ا�ستنزاف قدرات هذه القوى، وت�سفية 

ثورة فريدة من نوعها باعتبارها مفاجاأة على م�سرح االأحداث الدولية، وذلك من حيث ال�سرعة التي حدث بها التغيري العميق، وكذلك   10
الدور القيادي للدين فيه، كما اأنه كان ُيعتقد اأن النظام حممي كما يجب من قبل اجلي�س واالأجهزة االأمنية التي اأنفق النظام عليها 

ميزانيات �سخمة، اإ�سافة اإىل انعدام االأ�سباب االعتيادية املعروفة للثورة، كاالأزمات املالية، اأو الهزائم الع�سكرية، اأو ع�سيان الفالحني، 
اأو التمرد الع�سكري.  من االأ�سباب ارتباط النظام ال�ساهن�ساهي بالغرب وعالقاته باإ�سرائيل وتف�سي الف�ساد وتفاقم الالم�ساواة.  كانت 

نتيجة ذلك احلدث ن�سوء جمهورية اإ�سالمية بقيادة عامل دين منفي يبلغ من العمر ثمانني عامًا، مدعومًا من مظاهرات متقطعة لكن 
�سعبية، كما توؤكد التقارير.

الثورة االإ�سالمية مرت مبرحلتني؛ املرحلة االأوىل دامت تقريبًا من منت�سف 1977 اإىل منت�سف 1979، و�سهدت حتالفًا ما بني الليباليني   
والي�ساريني واجلماعات الدينية الإ�سقاط ال�ساه.  املرحلة الثانية، غالبًا ما ت�سمى "الثورة اخلمينية"، �سهدت بروز اآية اهلل اخلميني، 

وتعزيز ال�سلطة والقمع، وتطهري زعماء اجلماعات املعار�سة لل�سلطة الدينية )مبا فيها الثورة الثقافية اخلمينية يف اجلامعات االإيرانية(.



103

يسار لبنان: امكانية المستحيل

بع�س رموزها يف خ�سم احلرب االأهلية.  وتوطد عزل دور هذه القوى من خالل قطع االإمدادات 
املادية والع�سكرية عنها، ومنعها من ممار�سة اأي ن�ساط ع�سكري مقاوم لالحتالل دون علم �سوريا 
امل�سبق، اإ�سافة اإىل ت�سفية عدٍد كبري من رموز االأحزاب الي�سارية من ح�سني مرّوة اإىل مهدي 
عامل وغريهما ... وتوّطد عزل دور هذه القوى اأكرث بعد اتفاق الطائف العام 1990 الذي ق�سى 

بتجريد كل امللي�سيات من اأ�سلحتها با�ستثناء حزب اهلل.

األهلية الحرب  انتهاء  اليسار لحظة 

الي�سارية  االأحزاب  كانت  املا�سي،  القرن  من  الت�سعينيات  اأوائل  يف  احلرب  انتهت  عندما 
وال�سيا�سي  ال�سعبي  تراجعها  ال�سيوعي( يف ذروة  العمل  ال�سيوعي ومنظمة  )وبخا�سة احلزب 
لقد    .1975 العام  االأهلية  احلرب  ع�سية  اإليه  و�سلت  التي  املوؤثر  املوقع  اإىل  قيا�سًا  واملعنوي، 
�سقطت ال�سعارات التي رفعتها، وكذلك االأطروحات التي تبنتها قبل اندالع احلرب واأثناءها.  
ال�سيوعي  اأما احلزب  واحلزبي،  ال�سيا�سي  امل�سهد  نهائيًا عن  ال�سيوعي غابت  العمل  فمنظمة 
اتفاق  )عب  منحه  عن  االإحجام  فيه  مبا  ال�سيا�سي  التمثيل  عن  اأي�سًا  هو  فغاب  اللبناين، 
الطائف( مقعدًا نيابيًا العام 1992 على الرغم من م�ساركته يف موؤمتر احلوار الوطني يف مدينة 
اللبناين املتمثل باحلزب ال�سيوعي  الي�سار  الطائف يف ال�سعودية.  ومن املمكن تلخي�س حالة 
اللبناين ما بعد احلرب االأهلية، وبعدما هجرته قوى حزبية كانت حم�سوبة على الي�سار اأي�سًا 
مع بداية احلرب االأهلية كاحلزب التقدمي اال�سرتاكي بزعامة وليد جنبالط الذي حتّول، اإىل 
حد كبري، اإىل حزب ميثل الطائفة الدرزية يف الدولة، وحزب البعث الذي بات اأقرب اإىل حزب 
خمابراتي يعمل باأجندة النظام ال�سوري.  هكذا، ي�سبح من املمكن تلخي�س حالة الي�سار ما 

بعد احلرب االأهلية كالتايل:

واأمنيًا،  �سيا�سيًا  تنفيذه  �سوريا  وفو�ست  الكبى  القوى  رعتُه  الذي  الطائف  اتفاق  بعد  اأواًل: 
يف  حقيقي  دور  اأي  اللبناين،  ال�سيوعي  احلزب  وبخا�سة  اللبناين،  الي�سار  اأحزاب  ُتعَط  مل 
االحتالل  مقاومة  يف  دورها  ممار�سة  من  ُمنعت  بل  احلرب،  بعد  ما  ملرحلة  ال�سيا�سية  اللعبة 
ّيَق عليها و�سودر �سالحها مع بقية  االإ�سرائيلي، الذي بادرت به قوى الي�سار يف العام 1982، و�سُ

امليلي�سيات اللبنانية، و�ُسّلم هذا الدور بالكامل اإىل "حزب اهلل".

الي�سار  اأحزاب  تراجع  يف  كبري  دور  ال�سرقية  والكتلة  ال�سوفيتي  االحتاد  النهيار  كان  ثانياً: 
مراحل  ويف  بدايته،  منذ  اعتمد  اللبناين  ال�سيوعي  فاحلزب  نهائيًا؛  بع�سها  واندثار  اللبناين 
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تطوره، املرجعية الفكرية والتنظيمية ال�سوفييتية، ووّطن املارك�سية �سمن خ�سو�سيات احلالة 
اللبنانية.  كما اأن اأحزاب الي�سار، وباعتمادها ال�سيغة التنظيمية للحزب املارك�سي-اللينيني 
والدميقراطية  التعددية  نف�سها  عن  حجبت  عظمى(  دولة  يف  حاكم  حلزب  تطبيقاتها  )وفق 
ال�سيا�سية.  فُحِرَم الي�سار اللبناين من فر�سة توليد حزب اأكرث قدرة على التعاطي مع االأو�ساع 
اللبنانية، باال�ستناد اإىل جتارب اأخرى يف بناء احلزب الي�ساري اأو املارك�سي.  لذا، كان النهيار 
االحتاد ال�سوفييتي وقع كارثي على اأحزاب الي�سار اللبناين ملا ميثله من منوذج اأوحد لتجاربهم 
اللبنانية  ال�سيا�سية  مقت�سيات  وفق  االأحزاب  هذه  اأفكار  تطوير  غياب  ظل  يف  التنظيمية 

وخ�سو�سياتها.

ثالثاً: "كان النخراط اأحزاب الي�سار اللبناين وتنظيماتها يف احلرب االأهلية دور ملمو�س يف 
اأمر �ساهم يف  اإقليمية ملا تقدمه من معونات مالية ولوج�ستية.  وهو  و�سعها حتت رحمة دول 
اللبناين يف احلركة الوطنية  الي�سار  اأحزاب  اأن انخراط  الواقع  ع�سكرة وبقرطة تنظيماتها.  
اللبنانية مع حفاظ كل منها على عالقات خا�سة مع الدول اال�سرتاكية وبع�س الدول العربية، 
َر هذه االأحزاب من م�سوؤولية توفري موارد لن�ساطات تنظيماتها من خالل االعتماد، ب�سكٍل  حرَّ
اأ�سا�سي، على االأع�ساء احلزبيني، وعلى ا�ستثمارات احلزب اخلا�سة، االأمر الذي منح القيادة 
احلزبية قدرًا وا�سعًا من اال�ستقاللية عن القاعدة احلزبية، ومن التعاطي معها بعالقة �سبه-
ريعية )القيادة هي التي ت�سرف على القاعدة وعلى الكوادر(، ومن تكدي�س املتفرغني، بحيث 
وا�سعة  "اأوجد �سريحة بريوقراطية  التحول  ُوجد كادر حزبي غري متفرغ.  هذا  نادرًا ما  بات 
االأهلية  احلرب  يف  الي�سار  اأحزاب  تورط  اأن  �سك  وال  اخلا�سة.   وروؤيتها  م�ساحلها  لها  بات 
واالإدارية  واالأمنية  الع�سكرية  اأجهزتها  ت�سخم  ويف  تنظيماتها،  ع�سكرة  يف  �ساهم  اللبنانية، 
تنمو  اأن  ي�سعب  )مكتبية(،  وبريوقراطية  ع�سكرية  بنى  توطيد  ويف  واالإعالمية،  والتنظيمية 
يف ظلها املمار�سة الدميقراطية، وبخا�سة اأن املركزية الدميقراطية ب�سيغها املحققة �سكلت، 
ب�سكل واٍع اأو غري واٍع، مظلة الإنتاج الوعي غري النقدي وحا�سنة للوعي االمتثايل"،11 مبا ي�سبه 

حالة االأحزاب الي�سارية الفل�سطينية، كما ي�سرح الباحث الفل�سطيني جميل هالل.

رابعاً: فور انتهاء احلرب االأهلية يف ما تبقى من اأحزاب الي�سار، وبالتحديد احلزب ال�سيوعي 
اللبناين، ظهرت خالفات داخلية حول توجهاتها امل�ستقبلية.  فقد اأراد البع�س حتويل احلزب 
ال�سيوعي اإىل حزب مقاوم لالحتالل االإ�سرائيلي يف جنوب لبنان، والبع�س االآخر اأراده حزبًا 

جميل هالل.  الي�سار الفل�سطيني اإىل اأين؟.  رام اهلل: موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ، 2009.  11
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معار�سًا للنظام ال�سوري املهيمن على احلياة ال�سيا�سية اللبنانية، مطالبًا بتطبيق اتفاق الطائف 
واإ�سالحاته.

احلكم،  يف  اللبناين  الي�سار  اإدخال  الطائف  اتفاق  بعد  اللبنانية  ال�سلطة  رف�ست  خام�ساً: 
للتنظيمات  خالفًا  ال�سلطة،  يف  امل�ساركة  اللبنانية  االأحزاب  ت�سكيلة  �سمن  يكن  مل  وبالتايل 
ال�سوري  القومي  واحلزب  اال�سرتاكي،  التقدمي  احلزب  اأمثال  الوطنية  احلركة  يف  االأخرى 
الرتكيبة  دخلت  لكنها  علمانية،  اأحزاب  وكلها  اال�سرتاكي،  العربي  البعث  وحزب  االجتماعي، 
النيابية  العامة  املوؤ�س�سات  يف  ح�ستها  واأخذت  اأمل،  وحركة  اهلل  حزب  جانب  اإىل  ال�سلطوية 

والوزارية واالإدارات الر�سمية.

�ساد�ساً: تاأثر الي�سار �سلبًا من تداعيات احلرب االأهلية، مبا يخ�س تق�سيم اجلامعة اللبنانية 
الر�سمية التي كان لها الدور الكبري يف تعليم فئات كبرية من فقراء املجتمع اللبناين الذين مل 
يكن مبقدورهم دخول اجلامعات اخلا�سة ودفع اأق�ساطها.  فقد قاد �سيطرة قوى االأمر الواقع 
على كلياتها، اإىل احلدَّ من ن�ساط الكادرات الي�سارية الطالبية فيها، على عك�س ما كان يجري 
بها، ومتلك  ي�ستهان  ال  قوة  للي�سار  الطالبية  كانت احلركة  وال�سبعينيات، حني  ال�ستينيات  يف 
القدرة على تغيري املعادالت، حيث عرفت ع�سرها الذهبي يف تلك املرحلة، ومتكنت من اإحداث 

نقلة اإيجابية واإ�سالحات اأكادميية دللت على فعاليته كي�سار.12

�سابعا: كان من اأهم الظواهر التي اأ�سعفت الي�سار اللبناين اأثناء اندالع احلرب االأهلية العام 
1975، وما بعدها، ما رافقها من فرز �سكاين ومناطقي وفق حمدد طائفي، ما ت�سبب بنفور 
ال�سارع امل�سيحي من اأحزاب الي�سار التي انحازت للقوى الوطنية )اأي امل�سلمة اآنذاك( ومل�ساندة 
الفل�سطينيني يف مواجهة امل�سيحيني.  فقد حال انقطاع املناطق اللبنانية عن بع�سها دون حرية 
حركة عنا�سر الكوادر الي�سارية وقدرتهم على التجول وا�ستقطاب املوؤيدين، اأو تو�سيح ال�سورة 
للراف�سني، بحيث اقت�سر تواجد ون�ساط اأحزاب الي�سار اللبناين خالل احلرب وبعدها فقط يف 

املناطق ذات االأغلبية امل�سلمة.

توجهات  على  املعرت�سة  اللبناين  الي�سار  وتنظيمات  اأحزاب  من  تبقى  ما  واجه  املح�سلة،  يف 
احلكم الطائفي ا�ستحقاق اإعادة تاأهيله كقوة �سيا�سية تقوم بدوٍر اإيجابي وفاعل يف املجتمع ويف 
احلياة ال�سيا�سية.  احلزب ال�سيوعي كان الوحيد من بني التنظيمات الي�سارية الذي خرج من 

�سناء اجلاك.  "حرب اأهلية �سغرية وكبرية داخل احلزب ال�سيوعي اللبناين"، جريدة ال�سرق االأو�سط ، 8 �سباط/فباير 2003، العدد 8838.  12
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احلرب وال يزال ميتلك خمزونًا متثيليًا �سعبيًا، ولكنه مل ي�ستطع اجتياز التحدي الكبري الذي 
اإىل احلالة  ال�سيا�سية  امليلي�سياوية يف املمار�سة  انتقاله من احلالة  اآلية  تاأمني  يكُمن يف كيفية 

احلزبية يف اإطار املمار�سة الدميقراطية داخل احلزب وخارجه.

التسعينات وبوادر ظهور يسار جديد منتصف 

�سوري  قطب  رئي�سيني:  قطبني  من  اللبنانية  االأهلية  احلرب  بعد  ما  ال�سيا�سي  النظام  ت�سكل 
ال�سعودي  اللبناين  االأعمال  برجل  متثل  �سعودي  وقطب  و�سيا�سيًا،  اأمنيًا  لبنان  اإدارة  ا�ستلم 
رفيق احلريري الذي توىل رئا�سة احلكومة والو�سع االقت�سادي واإعادة االأعمار.  عمل هذان 
العملية  ال�سوري  النظام  ا�ستلم  بينهما.   فيما  والتفاهم  بالتفاو�س  البلد  اإدارة  على  القطبان 
االأمنية وال�سيا�سية ب�سكل كامل طيلة فرتة ما بعد احلرب، واأوجد نظامًا اأمنيًا بولي�سيًا بحيث ال 
يجروؤ اأحد على امل�سا�س به.  فدعم تقوية القوى االأمنية وفر�س �سيطرتها على احلياة ال�سيا�سية 
قوى  وعملت  واملعار�سة.   امل�ساءلة  عملية  من  االقت�سادية  احلريري  �سيا�سات  وحمى  العامة، 
ال�سلطة املحمية واملتحالفة مع النظام ال�سوري على تفتيت النقابات وال�سيطرة عليها، من خالل 
فاأُن�سئت  العام.13   العمايل  االحتاد  على  املنتفعني  وبع�س  لها  املوالية  والقوى  االأحزاب  فر�س 
النقابات الوهمية، واعتقل بع�س النقابيني املعار�سني، ومنعوا من ممار�سة ن�ساطهم النقابي14 

بعدما �سكلوا قوى فاعلة يف معار�ستها ل�سيا�سات رئي�س احلكومة رفيق احلريري.

تاأ�س�س االحتاد العمايل العام يف لبنان يف 25 ني�سان 1970، الذي يعتب، بحق، اأهم اإجناز يف تاريخ احلركة العمالية خالل ال�سبعينيات   13
والثمانينيات من القرن الع�سرين.  خالل هذه الفرتة، خا�ست احلركة النقابية ن�سااًل وا�سعًا �سمل كل قطاعات االإنتاج.  لكن، عندما 

بداأت احلرب االأهلية اللبنانية 1975-1990، تاأثرت احلركة النقابية �سلبًا.  فاالنق�سام الطائفي واالقتتال االأهلي اأ�سابها يف ال�سميم، 
وقّل�س من دورها وفاعليتها ب�سكل وا�سح وملمو�س.  ظل الو�سع هكذا حتى بعد اإنهاء احلرب، حيث ات�سمت �سيا�سة احلكم بعد الطائف 

بهدف رئي�سي هو اإلقاء القب�س على احلركة النقابية وتطويعها واإحلاقها بالقيادات الطائفية و�سل فعاليتها.  مار�ست ال�سلطة �سيا�سة 
منتظمة يف هذا املجال عب تفريخ واإدخال نقابات واحتادات جديدة اأ�سا�سها طائفي، وال حتوي يف عدادها منت�سبني من العمال.  تدخلت 
يف انتخابات االحتاد العام، وحاولت فر�س مر�سحيها.  مار�ست تقييدًا على ن�سال احلركة العمالية وقمعت حرية حتركها.  �سكلت معركة 

احلريات النقابية واحلفاظ على ا�ستقاللية احلركة النقابية عنوانًا مركزيًا خالل هذه املرحلة.  وكانت التداعيات العامة جلهة تفاقم 
االأزمة االقت�سادية واملعي�سية، والهيمنة الكاملة للطوائف و�سيادة �سعاراتها، وت�سدد ال�سلطة احلاكمة يف منع التحرك، واإ�سرارها على 

اإلغاء دور احلركة النقابية، اإ�سافة اإىل ترهل القيادات النقابية وتفريغ النقابات من العمال املنت�سبني اإليها.  اإال اأنه على الرغم من 
االأجواء القائمة، ا�ستطاعت احلركة النقابية اأن تخطو خطوات كبرية على �سعيد وحدة العمل، ال�سيما من خالل "هيئة التن�سيق النقابية" 

التي �سمت االحتاد العمايل العام وروابط االأ�ساتذة واملعلمني، ورابطة قدامى موظفي القطاع العام، والهيئات النقابية واملدنية، واأن حتقق 
الكثري من االإجنازات كرفع االأجور، وحت�سني احلماية ال�سحية واالجتماعية.

ح�سل يف العام 1997 عندما منع اجلي�س والقوى االأمنية النقابيني من دخول مقر االحتاد العمايل العام يف يوم انتخابات قيادة جديدة   14
لالحتاد.
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ي�ساري  تيار  ظهور  وبوادر  الت�سعينيات  منت�سف  يف  اأوجه  يف  احلكم  على  االعرتا�س  كان 
�سيطرة  ينا�سل �سد  يزال  الفرتة كان ال  تلك  العام يف  العمايل  وتنمو.  فاالحتاد  تبان  جديد 
االأحزاب املدعومة من االأجهزة االأمنية ال�سورية عليه، ويحاول حتريك ال�سارع �سد �سيا�سات 
ب�سبب معار�سته  ال�سباب  بداأ يجذب  ال�سعب15  رئي�س حركة  واكيم  والنائب جناح  احلريري.  
ال�سديدة ل�سيا�سات احلريري، واتهامه له بركب امل�سروع االأمريكي.  ويف اجلامعات اخلا�سة، 
بداأت تظهر بع�س املجموعات الي�سارية امل�ستقلة كمجموعة "بال حدود" يف اجلامعة االأمريكية، 
و"بابلو نريودا" يف اجلامعة اللبنانية االأمريكية، و"طانيو�س �ساهني" يف جامعة القدي�س يو�سف، 
وجمموعات اأخرى يف غريها من اجلامعات.  اأما احلزب ال�سيوعي، فكان يتحرك على هام�س 
  .1996 العام  االآتية  النيابية  لالنتخابات  قواعده  ويح�سر  العام،  العمايل  االحتاد  حتركات 
فاأ�س�سوا  املدين،  املجتمع  خط  وهو  اآخر  خط  على  واالأكادمييني  املثقفني  بع�س  كذلك  وظهر 
"اجلمعية اللبنانية لدميقراطية االنتخابات"، لرتاقب االنتخابات وت�سرف على نزاهتها.  وكان 
العام 1996 موعد تالقي وجتمع للي�ساريني على خمتلف توجهاتهم واآرائهم.  ففي ذلك العام، 
االآمنة  املناطق  اإىل  اجلنوب  اأبناء  من  االآالف  ع�سرات  ونزح  اإ�سرائيليًا،  عدوانًا  لبنان  �سهد 
هربًا من الق�سف االإ�سرائيلي العنيف على القرى احلدودية و�ساحية بريوت اجلنوبية.  تطوع 
النا�س يف هيئات االإغاثة مل�ساعدة املنكوبني اجلنوبيني، وكذلك فعل ال�سباب الي�ساري، وتطوع 
اأطباء  اأ�س�سها  التي  ال�سحة  جمال  يف  الرائدة  اجلمعية  وهي  ال�سعبية"؛  النجدة  "موؤ�س�سة  يف 
ي�ساريون و�سيوعيون يف مراحل احلرب االأهلية لت�سد الفراغ يف النظام ال�سحي يف اجلنوب.  
هذه املجموعات ال�سابة �ستكون نواة ما �سيت�سكل الحقًا من جمموعات طالبية و�سبابية ي�سارية.

اأن  بعد  ال�سوري،  النظام  لو�ساية  بالكامل  موؤيدة  �سيا�سية  خارطة   1996 انتخابات  اأفرزت 
اعتكف معظم القوى امل�سيحية املعار�سة عن امل�ساركة يف االنتخابات النيابية، اإ�سافة اإىل عدم 
فوز اأيٍّ من مر�سحي القوى املعار�سة للحكم.  بعد االنتخابات بداأت تعلو بع�س االأ�سوات التي 
تطالب بتنفيذ اتفاق الطائف، وكف يد النظام ال�سوري عن التحكم يف لبنان.  هذا االعرتا�س 
القى ا�ستح�سانًا لدى بع�س املجموعات ال�سبابية والطالبية الي�سارية ممن راأوا �سرورة اإبعاد 
الع�سكر عن ال�سيا�سة؛ الع�سكر مبعنى نظام الو�ساية ال�سوري.  هذا اجلو النا�سئ القاه يف املقلب 
االآخر تبلور احلالة ال�سبابية العونية )امل�سيحية( املعار�سة للوجود ال�سوري با�ستعادة ن�ساطها 
داخل املناطق امل�سيحية.  دمج هذا اجلو الطالبي وال�سبابي الي�ساري بني الق�سايا االقت�سادية 

حركة ال�سعب، حزب �سيا�سي لبناين اأ�س�سه النائب ال�سابق جناح واكيم �سنة 2000 ب�سحبة �سخ�سيات عدة تنتمي اإىل التيار الي�ساري   15
القومي.
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احلزب  يفعل  كان  ما  بعك�س  كليًا  متالزمة  ق�سايا  اأنها  موؤيدوه  وراأى  واالأمنية،  واالجتماعية 
للعالقة  مقاربتهما  دون  احلريري،  ل�سيا�سة  معار�سني  كانا  اللذان  واكيم  وجناح  ال�سيوعي 

اجلدلية بني م�سروع احلريري االقت�سادي ونظام الو�ساية ال�سوري وربطهما ببع�س.

يف املرحلة نف�سها كانت اخلالفات تعم احلزب ال�سيوعي اللبناين، وكان التيار املحافظ الراف�س 
لتجديد البنية احلزبية وتطويرها ي�سيطر على الهيئات احلزبية، ويرف�س اأي م�سا�س ب�سيا�سة 
احلزب الداخلية واخلارجية، بينما التيار "االإ�سالحي" كان يطالب بالتمثيل الن�سبي مبا ي�سمح 
عن  احلزبية  القيادة  يد  بكف  اأي�سًا  ويطالب  احلزب؛  ج�سم  داخل  وقبولها  التيارات  بتمثيل 
التدخل يف �سوؤون القطاعات احلزبية النا�سطة؛ الطالبية واملهنية والنقابية، واإلغاء "املركزية 
فاملكتب  القطاعات.   �سيا�سات  يف  التدخل  حق  ال�سيا�سي  للمكتب  تعطي  التي  الدميقراطية" 
ال�سيا�سي كان يتدخل يف االنتخابات اجلامعية، ويفر�س على القطاعات الطالبية يف الكليات 
مع من يعملون اأو يتحالفون.  اإ�سافة اإىل ذلك، رف�ست القيادة احلزبية الدخول يف معركة مع 
القوى املتحالفة مع الو�ساية ال�سورية التي كانت تريد ال�سيطرة على النقابات واالحتاد العمايل 
العام، وب�سبب رف�س بع�س النقابيني الر�سوخ لقرارات القيادة احلزبية يف هذا ال�ساأن، تعر�سوا 
للف�سل كما ح�سل مع عدد من النقابيني بعدما ت�سدوا ملحاولة هيمنة تلك القوى على االحتاد 

العمايل العام، فكان م�سريهم الف�سل والتجميد احلزبي.16

كان الي�سار املتمثل بقوى االإ�سالح والدميقراطية يف احلزب ال�سيوعي،17 واملجموعات الي�سارية 
اأجهزته  يد  وكف  لبنان،  من  ال�سوري  اجلي�س  قوات  رحيل  اإىل  الداعني  راأ�س  على  امل�ستقلة، 
االأمنية واملخابراتية عن احلياة ال�سيا�سية العامة.  ومع الوقت، وب�سبب تباعد الي�سار الراف�س 
قوى  بداأت  ال�سعب،  وحركة  ال�سيوعي  باحلزب  املتمثل  االآخر  الي�سار  عن  ال�سورية  للو�ساية 
االإ�سالح والدميقراطية مع بع�س املجموعات ال�سبابية والطالبية، وبخا�سة جمموعة "طالب 
�سيوعيون"، تدعو اإىل تاأ�سي�س حزب ي�ساري جديد يعطي م�ساألة ال�سيادة والدولة والدميقراطية 
وحكم القانون االأولوية املطلقة، بعيدًا عن ال�سعاراتية والدوغماتية.  القت الدعوة قبواًل كبريًا 
العمل  ال�سيوعي، ومنها من ترك  وا�سعة، منها من كان يف احلزب  ي�سارية  من قبل قطاعات 
اإ�سافة اإىل بع�س املثقفني الي�ساريني الذين اأغرتهم جتربة خو�س حياة  ال�سيا�سي منذ زمن، 

اأديب اأبو حبيب، نقابي ورئي�س احتاد النقابات وامل�ستخدمني يف لبنان �سابقًا- مقابلة خا�سة اأجريتها معه العام 2012- راجع ن�س املقابلة   16
كاملة يف كتاب: ح�سني يعقوب.  ي�سار لبنان، رام اهلل: روزا لوك�سمبورغ، 2013.

قوى االإ�سالح والدميقراطية يف احلزب ال�سيوعي اللبناين، جمموعة معار�سة عملت داخل احلزب ال�سيوعي اللبناين، وكانت نواة تاأ�سي�س   17
حركة الي�سار الدميقراطي.
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املعار�سة  من  طويل  مل�سار  ترجمة  جاءت  بل  اللحظة،  وليدة  تكن  مل  الدعوة  هذه  حزبية.  
الي�سار الدميقراطي" الحقًا  "حركة  ن�ساأة  ال�سيوعي، بحيث تعود بذور  واالختالف يف احلزب 
اإىل املوؤمتر الوطني ال�ساد�س للحزب ال�سيوعي الذي انعقد العام 1992.  فقد انطلق النقا�س 
حول جملة م�سائل تتعلق بامل�سار الدميقراطي داخل احلزب وم�ستوى املراجعة النقدية املطلوبة 

لتجربة احلزب وعالقاته االإقليمية ومواقفه الداخلية وبراجمه ال�سيا�سية.

"تبلور هذا االجتاه اأكرث من خالل دعوته اإىل وجود تيارات داخل �سفوف احلزب.  ودعوته الحقًا 
مت اإىل املوؤمتر الوطني اال�ستثنائي  اإىل اعتماد الن�سبية يف االنتخابات احلزبية.  من هنا ُقدَّ
ال�سابع ورقة عمل حتمل تواقيع ت�سعة اأع�ساء.  مل تكن هذه الوثيقة يف م�سمونها خمتلفة عما 
�ساغته القيادة يف الوثائق املقدمة اإىل املوؤمتر ال�سابع، اإاّل يف "تباين تكتيكي يف م�ساألة العالقات 
"الن�سبية يف الهيئات القيادية"، االأمر الذي يجعل هذه الوثيقة  اللبنانية ال�سورية"، ويف طرح 

اأقرب اإىل "بيان اعرتا�سي على نهج احلزب ال�سيا�سي والتنظيمي".18

تبلورت مالمح هذا االجتاه اأكرث من خالل الوثيقة ال�سيا�سية املقدمة اإىل املوؤمتر الثامن با�سم 
راأيه يف  ح هذا االجتاه  االأول/اأكتوبر 1997، حيث و�سّ ت�سرين  الدميقراطي" يف  الي�سار  "تيار 
جتربة احلزب بعد املوؤمتر ال�ساد�س، وطالب بتعميق التجربة الدميقراطية الأنها باب احلل ملا 
مير به احلزب، ودعا اإىل حتويل املوؤمتر الثامن اإىل موؤمتر تاأ�سي�سي.  ويف �سباط العام 2003، 
قدم "تيار الي�سار الدميقراطي" م�سروع وثيقة فكرية تنظيمية وروؤية �سيا�سية وخطة عمل با�سم 
"قوى االإ�سالح الدميقراطي يف احلزب ال�سيوعي اللبناين"، واأعلنت ح�سورها كاإطار �سيا�سي 
"حركة الي�سار الدميقراطي يف لبنان" يف العام 2004،  خارج هيكلية احلزب يف وثيقة با�سم 
وعقدت على اأ�سا�س هذا االإعالن موؤمترها التاأ�سي�سي بتاريخ 17 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2004 يف 

�سالة �سينما "ا�سرتال" يف �سارع احلمرا يف بريوت".19

اإلقليمي والدولي التوافق  اليسار وانهيار 

يف 14 �سباط/ فباير 2005، اغتيل رئي�س الوزراء اللبناين رفيق احلريري، الذي كان ميثل 
عمليًا رجل التوافق الدويل واالإقليمي حول لبنان.  اإال اأن هذا التوافق الدويل واالإقليمي الذي 

انظر/ي؛ �سوكت ا�ستي.  "احلزب ال�سيوعي اللبناين املوروث ثقيل والواقع األيم وم�سار الدميقراطية ع�سري"،  18 
https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/1CIG0WWSPEo/autCrDH76f4J%5B1-25%5D :مواقع خمتلفة

امل�سدر ال�سابق.  19
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بعد  �سدام  اإىل  وحتول  تفكك   )2005 اإىل   1990 )من  عامًا  ع�سر  خم�سة  طيلة  لبنان  حكم 
اغتيال احلريري، معلنًا بذلك انتهاء مرحلة الوفاق الوطني ودخول لبنان مرحلة جديدة من 

ال�سراعات االأهلية والطائفية.

كان رفيق احلريري على ما ي�سفه الكاتب امل�سري عمرو عبد الرحمن "ال ميثل فقط التوافق 
الدويل واالإقليمي على حكم لبنان، بل مثل احلريري اأي�سًا توجهات �سيا�سية واقت�سادية عاملية 
طغت على العامل منذ مطلع الت�سعينيات، بحيث ترافق و�سول رفيق احلريري اإىل ال�سلطة مع 
انتهاء احلرب االأهلية اللبنانية، ومع انهيار املع�سكر ال�سرقي وانطالق موجة جديدة من موجات 
الر�سملة، اأي اإطالق قوى ال�سوق من عقالها بحد اأدنى من ال�سوابط وتفكيك الطابع القدمي 
الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  منذ  واالجتماعية  االقت�سادية  االإدارة  �سيا�سات  على  املهيمن 
وحتى نهاية ال�سبعينيات، الذي ات�سم بنزعة تدخلية وا�سعة للدولة يف عمليات االإنتاج والتوزيع 

والهند�سة االجتماعية باملجمل".20

املال  راأ�س  بف�سل  االأهلية  حربه  من  خرج  ناحية،  من  فهو،  التحول،  لهذا  �ساحة  لبنان  �سكل 
اخلليجي، هذا املال نف�سه الذي �سمح باإعادة ت�سكيل برجوازية لبنانية حتمل هذا امليل اجلديد، 
اإذ  منفرد،  �سبه  ب�سكل  اإ�سرائيل  مع  مواجهة  يف  اجليو-�سيا�سية  الناحية  من  اأ�سبح  اأنه  كما 
اجتهت االأطراف العربية الكبى الفاعلة يف ال�سرق االأو�سط اإىل تبني خيار ال�سالم مع اإ�سرائيل 
ما عدا لبنان املرتبط قهرًا بامل�سار ال�سوري.  هذا بخالف خ�سو�سية احل�سور الفل�سطيني يف 
لبنان.  من الناحية االأيديولوجية، اأ�سبح لبنان موقعًا الأحد �سراعات االأيديولوجية االإ�سالمية 

مع الغرب عب مواجهة حزب اللـه، املدعوم من اإيران، مع اإ�سرائيل.

نيوليبالية  بطريقة  جزئيًا  االأهلية  احلرب  من  اخلارج  اجلديد  لبنان  ُبِني  املعنى  بهذا 
)ليبالية جديدة(، فاأ�سبح مطلوبًا من الدولة اللبنانية االن�سحاب ل�سالح اجلماعات االأهلية 
التي مل توجد باملعنى املفهوم  الدولة  الع�سائرية(؛ وهي  اأو  )اجلماعات الطائفية، واملناطقية 
للكلمة خالل عقدي احلرب االأهلية كي تن�سحب من التدخل يف االقت�ساد الوطني؛ اأي اأنه مل 
تكن توجد دولة خالل احلرب االأهلية بل كانت االأحزاب والطوائف هي من ي�سنع االقت�ساد، 
وا�ستمر هذا ملرحلة ما بعد احلرب.  كما مل يتم اال�ستثمار يف بنى هذه الدولة باأي �سكل من 
العملية،  هذه  اجلميع يف  ا�سرتك  للنهب.   مو�سوعًا  بو�سفها  البنى  هذه  بل ظهرت  االأ�سكال، 

عمرو عبد الرحمن.  "االأزمة اللبنانية وخطابات الي�سار امل�سري: اأ�سئلة االإمبيالية واملقاومة والتحرر الوطني"، موقع جملة البو�سلة،   20
تاريخ: 2009/10/18.



111

يسار لبنان: امكانية المستحيل

مبا فيهم االأطراف ال�سيعية التي انطلقت م�ستظلة ب�سطوة حزب اللـه، حمتكر متثيل الطائفة 
ال�سيعية منذ بداية الت�سعينيات، فدخلت اجلماعات االأهلية يف االأعمال التجارية املعتمدة هي 
االأخرى على راأ�سمال عابر للحدود، ومن ثم مل تدخل يف تناق�س مع امليلي�سيات، بل تعاملت 
معها بو�سفها اأمرًا واقعًا طاملا �سمحت بعملية النهب والتفكيك تلك/ التي من جوانب مقوماتها 
التفاهم  يعك�س حالة  ما  اللـه، هذا  وال�سيد ح�سن ن�سر  الرئي�س رفيق احلريري  التفاهم بني 

االإقليمي مبجمله.21

داخليًا، انعك�س اغتيال احلريري �سلبًا على الو�سع اللبناين.  فبعد اغتياله، انق�سم لبنان اإىل 
القوى  غالته  من  وكان  احلريري،  اغتيال  يف  بال�سلوع  ال�سوري  النظام  يتهم  ق�سم  ق�سمني: 
امل�سيحية التقليدية املنبوذة من ال�سلطة منذ نهاية احلرب االأهلية كالكتائب، والقوات اللبنانية، 
اإىل  اإ�سافة  ال�سيا�سية،  ال�ساحة  اإىل  للعودة  الذين وجدوا يف عملية االغتيال فر�سة  والعونيني 
التقدمي  احلزب  وكذلك  احلريري،  الوزراء  رئي�س  اإليها  ينت�سب  التي  ال�سنية  الطائفة  جموع 
اال�سرتاكي بزعامة وليد جنبالط الزعيم الدرزي.  وق�سم مقابل يتاألف من القوى املح�سوبة 
على النظام ال�سوري كالبعثيني والقوميني ال�سوريني وحركة اأمل ال�سيعية، وعلى راأ�سهم جميعًا 
حزب اهلل بقيادة اأمينه العام ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل، الذي كان قد اأجنز حترير جنوب لبنان 
ع�سر  خم�سة  من  الأكرث  ا�ستمرت  م�سلحة  مقاومة  بعد  االإ�سرائيلي  اجلي�س  من   2000 �سنة  يف 

عامًا، اأي منذ تاأ�سي�سه العام 1985 ولغاية �سنة 2000، كان داعمه االأ�سا�سي اإيران و�سوريا.

اأما الي�سار اللبناين، فلقد ا�ستمر بخالفاته وانق�ساماته حتى بعد اغتيال احلريري.  احلزب 
"النيوليبالية"  االأولوية هي مقاومة  اإن  ال�سعب ظال على نغمتهما:  اللبناين وحركة  ال�سيوعي 
املتمثلة برفيق احلريري، ودعم املقاومة واحلفاظ على �سالحها، واإن االغتيال ح�سل للتاآمر 
على املقاومة واتهامها باالغتيال.  وق�سم ثاٍن كالي�سار الدميقراطي وبع�س املثقفني وجدوا اأنه ال 
ميكن مقاومة "النيوليبالية احلريرية" من دون ا�ستعادة ال�سيادة امل�سلوبة من النظام ال�سوري، 
يف  التدخل  عن  االأمنية  االأجهزة  يد  وكف  الطائف،  اتفاق  وتطبيق  الع�سكرية،  قواته  و�سحب 
احلياة ال�سيا�سة الداخلية، واإن اغتيال احلريري جاء العرتا�سه على �سيطرة االأجهزة االأمنية 

اللبنانية وال�سورية على الدولة، واتهموا النظام ال�سوري بتدبري االغتيال.

تتوج  انق�سام عامودي  الذين كانوا يعانون من حالة  الي�ساريني  هكذا تعاظمت اخلالفات بني 
الق�سايا  خمتلف  اخلالفات  وطالت  �سابقًا.   ذكرنا  كما  الدميقراطي  الي�سار  حركة  بتاأ�سي�س 

املرجع ال�سابق.  21
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املطروحة داخليًا وخارجيًا، من اخلالف حول التوجهات ال�سيا�سية و�سواًل اإىل �سيطرة اخلطاب 
التخويني بني االأحزاب واملجموعات الي�سارية املختلفة، حيث االتهام بالعمالة واالنحراف عن 
ال�سراع الطبقي ... اإلخ.  هذه اخلالفات جعلت كل طرف ياأخذ مكانه يف ال�سراع الداخلي، 
تاأييد حزب اهلل  اإىل  اأ�سبحا مييالن  التوجه القومي،  ال�سعب ذات  ال�سيوعي وحركة  فاحلزب 
بينما  والغرب.   اإ�سرائيل  �سد  و�سالحها  املقاومة  على  احلفاظ  ب�سرورة  اقتناعهما  ب�سبب 
ذهب الي�سار الدميقراطي مع املجموعات الي�سارية امل�ستقلة واملعار�سة ال�سيوعية22 يف احلزب 
"حكم الع�سكر"، واإعادة انت�سار  ال�سيوعي اللبناين وبع�س املثقفني الي�ساريني للمطالبة بوقف 
اجلي�س ال�سوري وفق اتفاق الطائف، وبداأوا بالتن�سيق مع قوى 14 اآذار، وبخا�سة على م�ستوى 
ال�سباب والطالب، حيث اأ�سبحت التحركات ال�سبابية والطالبية املعار�سة حت�سل، والأول مرة، 
منذ ما قبل احلرب االأهلية بالتن�سيق بني املجموعات الي�سارية امل�ستقلة مع قطاعات ال�سباب 
والطالب العوين )ن�سبة اإىل مي�سيل عون الذي التحق بعد العام 2005 بتحالف 8 اآذار( والقواتي 

)ن�سبة اإىل القوات اللبنانية(.

خالصة

بح�سولها  اللبناين  الي�سار  وم�سر، رحب  تون�س  العربية يف  ال�سعوب  انتفا�سات  بداأت  عندما 
كباقي تنظيمات واأحزاب الي�سار العربي الذين تعر�سوا لالعتقال والنفي واملنع من ممار�سة 
و�سلت  اأن  وما  وتون�س.   م�سر  يف  املخلوعة  االأنظمة  حكم  فرتة  طوال  ال�سيا�سي  الن�ساط 
الي�سار  انق�سم  والدولية،  االإقليمية  للتدخالت  عر�سة  واأ�سبحت  �سوريا،  اإىل  االحتجاجات 
اأي�سًا، حول املوقف منها.  فبمجرد  انق�سم  العربي  الي�سار  اإن  اأن نقول  اللبناين، ومن املمكن 
اأن اأعلنت الواليات املتحدة االأمريكية وحلفاوؤها اأو اأتباعها يف املنطقة، م�ساندة االحتجاجات 
ال�سيوعي  كاحلزب  التقليدية  الي�سارية  القوى  اتهمت  حتى  ال�سوري  النظام  باإ�سقاط  املطالبة 
على  وتدل  مفبكة،  �سوريا  يف  ال�سعبية  االحتجاجات  باأن  القومي،  الي�سار  وبع�س  اللبناين، 
ال�سحافيني  وبع�س  الدميقراطي  الي�سار  من  تبقى  ما  واأما  املمانعة.   وجه  موؤامرة حتاك يف 
واملثقفني، فقد كان ل�سان حالهم يقول "اإذا الثورة يف �سوريا موؤامرة، فنحن معها".  وهكذا عاد 
الي�ساريون اللبنانيون اإىل التمو�سع وفق حدود انق�سام 2005 وما تاله من اختالف حول قراءة 

االأو�ساع واملوقف منها.

حتى بعد تاأ�سي�س الي�سار الدميقراطي، بقي هناك بع�س املعار�سني للقيادة يف احلزب ال�سيوعي كـ"حركة االإنقاذ"، وبع�س املجموعات   22
الطالبية وال�سبابية.
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مقتل  اأزمة  مفاعيل  ال�سورية احلالية عن  لالأزمة  قراءته  ب�سقيه يف  اللبناين  الي�سار  يبتعد  مل 
ال�سيوعي  باحلزب  املتمثل  فالي�سار  اللبنانية.   ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  وتداعياته  احلريري 
وحركة ال�سعب وبع�س املجموعات الي�سارية الراديكالية مل يبتعد عن خطابه التقليدي القائل 
اإن رفيق احلريري هو جزء من امل�سروع االأمريكي، وقتُلُه لي�س اإال موؤامرًة للق�ساء على املقاومة 
ونزع �سالحها خدمًة الإ�سرائيل، ولتطويق ممانعة النظام ال�سوري للغرب، بينما ذهب الي�سار 
ال�سوري  النظام  �سد  اأ�ساًل  هي  التي  القوى  ا�سطفاف  مع  الدميقراطي"،  "الي�سار  االآخر، 
واأجهزة املخابرات اللبنانية.  دخلت حركة الي�سار الدميقراطي �سمن حتالف عري�س للمطالبة 
بنزع �سالح حزب اهلل ومبحا�سبة قتلة احلريري.  والأول مرة يف تاريخ الي�سار اللبناين، ا�ستطاع 
الي�سار الدميقراطي اإي�سال نائب اإىل الندوة البملانية عب و�سع مر�سحه واأمني �سر احلركة 
)اإليا�س عطا اهلل( على قائمة قوى 14 اآذار يف مدينة طرابل�س.  هذا املقعد النيابي مل يكن 
بتبني  اآذار   14 قوى  الذي طالب  �سمري ق�سري،23  ال�سهيد  واملوؤرخ  الكاتب  لوال جهود  ليح�سل 
مر�سح احلركة على لوائحها.  ا�ستطاعت احلركة اأن تقدم مر�سحها لقوى 14 اآذار من ناحية 
اأن مر�سحها كان امل�سوؤول الع�سكري للمقاومة �سد االحتالل االإ�سرائيلي يف الثمانينيات.  مبعنى 
اآخر، قبلت قوى 14 اآذار مر�سح حركة الي�سار الدميقراطي مكافئة للدور الذي لعبته يف انتفا�سة 
اال�ستقالل 2005، ولتاريخ بع�س اأفرادها يف مقاومة االحتالل االإ�سرائيلي، ما ي�سمح مبواجهة 

اتهامات حزب اهلل وقوى 8 اآذار القائلة اإن قوى 14 اآذار عميلة للواليات املتحدة والإ�سرائيل.

ال�سراع بني هذين  اأن  اآذار، مع  و8  اآذار  اللبنانيون بني فريقي 14  الي�ساريون  هكذا ا�سطف 
الفريقني االآذاريني اتخذ بعدًا طائفيًا منذ اللحظة االأوىل الغتيال احلريري وما تاله من تاأزم 
وي�سار  اآذار،   8 فريق  يوؤيد  الذي  "املمانعة"24  ي�سار  اأ�سبح هناك  ومذهبي.   وحتري�س طائفي 

�سمري ق�سري )1960-2005(: �سحفي واأ�ستاذ لبناين من اأب فل�سطيني واأم �سورية.  كان اأ�ستاذًا للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة القدي�س   23
يو�سف يف بريوت، ودر�س يف جامعة ال�سوربون يف باري�س.  وهو من الدعاة للدميقراطية ومعار�سي التدخل ال�سوري يف لبنان، ويحمل 

اجلن�سية الفرن�سية.  �سارك العام 2004 يف تاأ�سي�س حركة الي�سار الدميقراطي.  ويف 2 حزيران 2005، مت اغتياله عن طريق قنبلة يف 
�سيارته، وما زالت هوية الفاعلني جمهولة.

حمور "املمانعة" ا�سم اأطلقته على نف�سها الدول التي تعار�س ال�سيا�سة االأمريكية يف العامل العربي، وتوؤيد حركات التحرر الوطني   24
العربية.  وهذا املحور موؤلف من دول هي �سوريا واإيران وحركات مقاومة م�سكلة من حزب اهلل من لبنان و"حما�س"يف فل�سطني )اإىل اأن 
انتقل االأخري اإىل حمور اأقرب اإىل م�سر وقطر وتركيا(.  كثريون هم اأولئك املعار�سون لهذا املحور، ويختلف املعار�سون من حيث �سبب 

املعار�سة، فالن�سبة االأكب من املعار�سني لهذا املحور يرون اأن هذا املحور املمتد من طهران اإىل بريوت لب�س قناع املمانعة واأخفى اأهدافًا 
اأخرى حتته، واأن حزب اهلل و�سورية ومن خلفهما اإيران ما هما اإال كيانات تعمل مل�سالح خا�سة بالقيادة االإيرانية، ومن املعار�سني من 

يرجع وجود هذا املحور الأ�سباب عقائدية طائفية.  فريى البع�س اأن هذا املحور ما وجد اإال ملواجهة ال�سنة من امل�سلمني ون�سر الت�سيع 
واإعادة اأجماد الدولة ال�سفوية، وثمة معار�سون يعار�سون هذا املحور الأنهم ي�سطفون وراء اأ�سحاب املحور االآخر "حمور االعتدال" ومن 

ورائه الواليات املتحدة االأمريكية ودول غربية.
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"االعتدال"،25 الذي يوؤيد فريق 14 اآذار، ومل ي�ستطع طرفا الي�سار اأن يقدما اأي م�سروع حقيقي 
يف ممار�ستهم ال�سيا�سية بعيدًا عن �سراع االأقطاب الطائفي.

احلزب ال�سيوعي ظل على نغمته "الرومان�سية" م�ستخدمًا م�سطلحات "املقاومة" ومعاداة "االإمبيالية" 
وغريها التي ال ترتجم لفعل �سيا�سي حقيقي.  هذا حال احلزب ال�سيوعي حيث حتكمت يف اأع�سائه 
الباقني "نو�ستاجليا" )حنني( لزمن املقاومة واحلروب االأهلية وفق و�سف البع�س، اأو باالأحرى يعي�س 
احلزب ال�سيوعي اليوم اأزمة متعّددة الوجوه تنبع من �سياع هدفه ومن تفكك �سفوفه، ومن اإ�سرار 
قادته على تكرار اأنه حزب م�ستقل غري طائفي ودميقراطي ي�سعى اإىل التغيري، وكاأن الهدف من هذا 

التاأكيد هو نفي حتوله اإىل حزب غري فاعل يف احلياة ال�سيا�سية اللبنانية.

يرى منتقدو احلزب ال�سيوعي اللبناين اأنه يعاين من ثقل يف اأخذ قراراته، ومن �سلل يف حركة 
مواكبة التطورات املحلية واالإقليمية، وكاأن الهدف هو العمل على تقطيع الوقت مقابل احلفاظ 
على املوقع اله�س احلايل على خارطة االأحزاب والقوى الوطنية، واأنه مل ي�ستطع تطوير فكره 
كما  واأزماتها،  اللبنانية  �ساحته  مع خ�سو�سية  يتالءم  العاملي مبا  التغيري  لي�ستوعب  الي�ساري 
وترتيب  هياكلها  تنظيم  واأعادت  اأداءها  فطورت  العامل،  يف  الي�سارية  االأحزاب  بع�س  فعلت 

اأولوياتها وفق امل�ستجدات التي تبقيها فعالة يف معادلة بالدها ال�سيا�سية.26

هذا يف ما خ�س احلزب ال�سيوعي، اأما حركة الي�سار الدميقراطي، فهي مل تنجح اأن تبقي على 
ج�سمها التنظيمي الأكرث من عامني اثنني )من 2004 اإىل 2006(، مع اأنها ما زالت موجودة ا�سميًا.  
فحركة الي�سار الدميقراطي حتى قبل تاأ�سي�سها يف العام 2004 عندما كانت عبارة عن حركة 
معار�سة داخل احلزب ال�سيوعي، اإ�سافة اإىل بع�س املجموعات ال�سبابية، نادت مب�ساألتني: االأوىل، 
حترير اجلنوب من االحتالل االإ�سرائيلي، وهذا ما حتقق يف العام 2000 على اأيدي مقاومي حزب 
اهلل.  والثانية، م�ساألة خروج قوات اجلي�س ال�سوري من لبنان، وهذا اأي�سًا حتقق العام 2005 بعد 
"انتفا�سة اال�ستقالل".  ومنذ ذلك احلني، مل ي�ستطع الي�سار الدميقراطي اأن يقدم اأي طرح متميز 
للم�ساألة اللبنانية �سوى تاأييده للم�ساركة يف اجتماعات "االأمانة العامة لقوى 14 اآذار"، التي قد ال 
تعني اأحدًا.  مل يقت�سر االأمر على ذلك، فبعد عدوان متوز 2006 انق�سمت احلركة بني من يتهم 
حزب اهلل بافتعال احلرب وبني موؤيٍد للمقاومة وراف�س الإحلاق احلركة االأعمى بقوى 14 اآذار، 

حمور "االعتدال" ا�سم اأطلقته الواليات املتحدة على الدول العربية املعار�سة لل�سيا�سات االإيرانية، الذي ي�سم اململكة العربية ال�سعودية   25
وم�سر واالأردن مع دول اخلليج العربي.  وتت�سم هذه الدول بعالقات ممتازة مع الغرب والواليات املتحدة االأمريكية بالتحديد.  وهي 

تطالب بحل �سلمي للق�سية الفل�سطينية ووقف التدخل االإيراين يف املنطقة العربية.
�سناء اجلاك.  "حرب اأهلية �سغرية وكبرية داخل احلزب ال�سيوعي اللبناين"، جريدة ال�سرق االأو�سط 8 �سباط 2003، العدد 8838.  26
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ومنذ ذلك الوقت واحلركة غائبة عن ال�سارع وعن ال�سيا�سة كليًا.  ومل ي�ستطع وجود نائب للحركة 
يف البملان اأن يعطي زخمًا للحركة، بل قد يكون ما حدث هو عك�س ذلك.  اأما ال�سربة القا�سية 
وهبة،  اأمني  وهو  اآخر،  ع�سو  تر�سيح  احلركة  قبلت  عندما  فاأتت  الدميقراطي،  الي�سار  حلركة 
للبملان ولكن ب�سرط اأن يرت�سح �سمن كتلة تيار امل�ستقبل بزعامة �سعد احلريري.  بذلك اختفت 
احلركة، ومل يعد لها وجود �سوى ا�سمي.  هذه احلركة التي راأى فيها الكثريون من الي�ساريني 
اللبنانيني منوذج ي�سار جديد يواكب املتغريات العاملية واالإقليمية واملحلية، يعمل مبفكرة �سيا�سية 
تراعي الظروف اللبنانية واالإقليمية، مل ت�ستطع اأن تنجز �سيئًا حقيقيًا، بل �ساهمت يف تفكك بع�س 
املجموعات ال�سبابية والطالبية التي عملت بجد منذ منت�سف الت�سعينيات، داجمًة يف ن�سالها 
التحرك �سد هيمنة ال�سوق واالقت�ساد الريعي املتمثل باحلريرية ال�سيا�سية مع ن�سالها �سد نظام 

الو�ساية ال�سوري على لبنان و�سد اأجهزته االأمنية الت�سلطية.

هناك بع�س املجموعات املدنية والنقابية النا�سئة كحملة جن�سيتي،27 واحلملة املدنية لالإ�سالح 
مكملة  غري  منفردة  قطاعات  �سمن  ولكن  ي�سارية،  �سبه  باأجندة  يعملون  الذين  االنتخابي،28 
يعمل  التي  املراأة  كحقوق  احلقوقية،  الق�سايا  بع�س  اإبراز  واالآخر  احلني  بني  حتاول  لبع�سها 
عليها عدد من املوؤ�س�سات واجلمعيات املدنية، وحق العمل وتنظيم النقابات كـ"هيئة التن�سيق 
النقابية"،29 التي تخو�س يف هذه الفرتة معارك نقابية وعمالية �سر�سة يف وجه ال�سلطة، وتظهر 

حملة جن�سيتي حق يل والأ�سرتي انبثقت من برنامج ربط النوع االجتماعي واملعلومات ال�سابق، وهو مبادرة اإقليمية اأطلقت يف العام 1999،   27
هدفت اإىل بناء القدرات يف جمال حتليل النوع االجتماعي من خالل التدريب التحويلي )يتوخى اإحداث التغيري(، البحث، واالت�سال 

والتوا�سل، واملنا�سرة.  والهدف الرئي�سي للحملة هو امل�ساهمة يف حتقيق املواطنة الكاملة للن�ساء العربيات من خالل اإ�سالح قوانني 
اجلن�سية والتنفيذ الكامل التفاقية اإلغاء جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

احلملة املدنية لالإ�سالح االنتخابي هي حتالف وا�سع جلمعيات املجتمع املدين انطلق العام 2006 قبيل �سدور م�سودة القانون االنتخابي   28
املقرتحة من قبل الهيئة الوطنية لالنتخابات برئا�سة الوزير ال�سابق فوؤاد بطر�س، وهي اليوم ت�سم اأكرث من 85 جمعية مدنية منت�سرة على 

جميع االأرا�سي اللبنانية ت�سعى وتدعو اإىل اإ�سالح االأنظمة االنتخابية، ال�سيما النيابية والبلدية منها.  جنحت احلملة، منذ 2006 حتى 
اليوم، يف اإدخال مفهوم االإ�سالح اإىل احلياة ال�سيا�سية، ال�سيما التاأثري على النقا�سات العامة التي �سادت حول اإ�سالح القانون االنتخابي 

النيابي والبلدي موؤخرًا، كما ا�ستطاعت ال�سغط يف اجتاه اعتماد عدد ال باأ�س به من االإ�سالحات على القانون النيابي 2008/25، وقد 
�سعت احلملة يف االآونة االأخرية اإىل تعديل قانون االنتخابات البلدّية واالختيارية، وبخا�سة اأنها قد اأعدت م�سودة م�سروع قانون متكامل 

قدمته اإىل جميع النواب والوزراء وعملت جاهدة اإىل اعتماده.  نظمت احلملة منذ تاأ�سي�سها عددًا كبريًا من اللقاءات مع خمتلف الفئات 
العمرية يف جميع املناطق اللبنانية، ال�سيما الطالب وال�سباب، حيث عملت على بث التوعية االنتخابية يف �سفوفهم، ملا ي�ساعد ذلك يف 

ال�سغط على االأحزاب والقوى ال�سيا�سية يف اإقرار واعتماد االإ�سالحات.
ت�سم هيئة التن�سيق النقابية 6 هيئات، وهي: نقابة املعلمني يف املدار�س اخلا�سة، رابطة اأ�ساتذة التعليم الثانوي الر�سمي، رابطة اأ�ساتذة   29

التعليم االأ�سا�سي الر�سمي، رابطة اأ�ساتذة التعليم املهني، رابطة اأ�ساتذة اجلامعة اللبنانية، رابطة موظفي الدولة التي ت�سم اإدارات 
الدولة كافة.  وت�سكل اليوم هذه الهيئات احلركة النقابية املطلبية االأبرز، كما اأ�سبحت احلركة �سبه الوحيدة يف ال�ساحة، وذلك بعد 

انف�سالها عن االحتاد العمايل العام بعد اأن عملت يف كنفه ل�سنوات عدة، ب�سبب ما اعتبته الهيئة تنازل االحتاد العمايل عن ال�سقف 
املحدد للمطالب خالل التفاو�س مع احلكومة للمطالبة برفع احلد االأدنى لالأجور للقطاع اخلا�س يف العام احلايل، وهذا الطالق بني 

الهيئة واالحتاد ح�سل بعد معارك عدة خا�سوها جنبًا اإىل جنب يف وجه احلكومات اإىل اأي طرف انتمت، ومنذ القدم جنحت ال�سيا�سة 
ب�سرب احلركات النقابية يف حني تقف اليوم عاجزة اأمام هيئة متما�سكة تعمل ب�سكل مطلبي، بعيدًا عن التجاذبات ال�سيا�سية للمطالبة 

باإقرار �سل�سلة الرتب والرواتب.
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املجموعات  بع�س  يوجد  اأنه  كما  وتدخلها.   االأحزاب  هيمنة  عن  بعيدًا  �سفوفها  يف  متا�سكًا 
ال�سبابية والطالبية الي�سارية التي ال تزال تعمل يف جامعاتها وحميطها، لكن من دون تن�سيق 
اأن يوؤطر عمله �سمن حالة متكاملة  وتفاهم فيما بينها. لكن هذا اجلو مل ت�ستطع لغاية االآن 
للمرحلة  عمل  اآليات  حتدد  وا�سحة  عمل  بورقة  لتخرج  مكوناتها  جميع  بني  تن�سق  معار�سة 

املقبلة، وبخا�سة اأن لبنان وحميطه يعي�س اأزمة متعددة اجلوانب.

"ي�ساريون  معنونة  مقالة  يف  الي�سارية  لل�سخ�سية  البزري  دالل  اللبنانية  االجتماع  عاملة  كتبت 
لبنانية، وزعيم حزب  االإقطاعيني لطائفة  الزعماء  اأحد  وي�ساريون �سابقون"30 ردًا على دعوة 
الثورات  مبنا�سبة  اللبناين،  الي�سار  اإحياء  اإعادة  موؤخرًا  يقرتح  جنبالط(،  )وليد  ي�ساري 
العربية، وال�سورية منها على وجه اخل�سو�س.  تكتب تقول: "من هو الي�ساري اليوم؟ ماذا يعني 
اأن تكون ي�ساريًا اليوم؟ هم "ربرتوار" اإن�ساين طويل عري�س، ال يجمع بني اأفراده اأكرث من النفور 
ال�سخ�سي.  هم جماعة بال اأدنى ع�سبية ت�سامنية اأو اأي �سنف من اأ�سناف التاآخي اأو الت�سابه.  
اأما عقيدتهم، فف�ساًل عن ت�ساربها وتفرع تاأويلهم لها اإىل ما ال يح�سى من اجتهادات ... فهي 
الزعيم  بوتني  اإىل  )ن�سبة  البوتينية  ثوب  ارتدت  �سواء  حتّققها.   يف  وبخا�سة  فا�سلة،  عقيدة 
الرو�سي( اأو الراأ�سمالية املتوح�سة بقيادة احلزب الواحد، اأو انعدام اإجابات االأوروبية منها على 
حتّديات الراأ�سمالية املالية.  فيما الغنيمة، اأي الهيمنة على عقول النا�س، تقارب درجة ال�سفر، 
ماذا  وغنيمة.   عقيدة  وال  اإذن  ع�سبية  ال  اجلماهري.   بحما�سة  القادم  االإ�سالمي  العهد  مع 
يبقى؟ �سيء من احلنني اإىل اأيام ال�سباب ... ولكن اأي�سًا تراث، خمزون ثقايف حداثي، خي�ست 
حتت رايته جتارب �سخ�سية وعامة، هي التي حتتاج اإىل مراجعتها االآن العقول املن�سغلة مبا 
يح�سل االآن.  اإنها الثورة.  والثورة تكون اأي�سًا على ما كان ثورة يف زمن ما، و�سار االآن ترهاًل 

و�سيخوخة غري مبكرة".

اأزمة  اأن لبنان يعي�س  اأنها تتغذى من حقيقة  اأزمة الي�سار اللبناين  من هذا املنطلق، تتلخ�س 
يحفز  ودويل  اإقليمي  ظرف  من  تتغذى  اأزمة  وهي  م�سرتك.   واجتماع  وطن  بناء  ا�ستحالة 
على  مبنية  دولة  هي  لبنان  )ويف  الوطنية  الدولة  بنى  من  وي�سعف  الطائفية،  النزاعات 

املحا�س�سة الطائفية( واجتماعها ال�سيا�سي القادر على ا�ستيعاب هذه النزاعات.

�سحيفة امل�ستقبل.  االأحد 29 كانون الثاين 2012، العدد 4241.  30
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* يعقوب ح�سني يعقوب
كاتب وباحث لبناين، له م�ساركات نقدية عدة، �سيا�سية واجتماعية وثقافية ن�سرها يف �سحف 
وجمالت لبنانية وعربية واجنبية خمتلفة ، كذلك ن�سر يف مواقع الكرتونية خمتلفة. هذا وقد 

كتب درا�سة حول ي�سار لبنان ا�سدار موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ، 2013.  
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وِرّي قراءٌة في َواِقِع الَيَساِر السُّ

* اأكرم البني

تمهيد

تنتمي �سورية اإىل البلدان التي ا�ستندت اإىل النموذج ال�سوفييتي واأنظمة احلكم املركزي يف بناء 
الدولة وقيادة املجتمع، اإما جلهة �سيطرة االأيديولوجية وو�ساية حزب قائد يحتكر كامل احلياة 
ال�سيا�سية، ويحاول اأن ي�ستمد �سرعيته من �سعارات وطنية وقومية، ومن قوة القمع ولي�س من �سياغة 
عالقة �سليمة مع املجتمع اأ�سا�سها نيل ثقة النا�س ملا ي�سمن لهم من حقوق �سيا�سية واقت�سادية، 
ودفع عجلة التنمية اإىل االأمام، واإما جلهة تركز الرثوة واملوارد الوطنية وراأ�س املال بيد �سلطة 
�سمولية ت�ستند اإىل كتلة �سخمة من البريوقراطية املدنية والع�سكرية، وحتتكر معظم اأوجه الن�ساط 
االقت�سادي، وتفر�س نف�سها كمجال وحيد للحراك االجتماعي، وت�سيطر على خمتلف جماالت 
احلياة اخلدمية وال�سحية والتعليمية، وتلهث وراء اقتناء االأ�سلحة والتكنولوجيا الع�سكرية، وبناء 
ما ي�سح ت�سميته "الدولة االأمنية" التي ت�ستمد قوتها من اأجهزة ا�ستخباراتية تتدخل يف تفا�سيل 
حياة املواطن، مدعمة بثالثية و�سائل العنف واالأيديولوجيا واالإعالم املوّجه، لل�سيطرة على ال�سلطة 

والرثوة و�سمان احتكارهما، وخنق الف�ساء ال�سيا�سي وترهيب املعار�سة.

�سيا�سية  اأزمة  اإىل  االجتماعي  الدولة  دور  وتراجع  ال�سوق  وحترير  اخل�سخ�سة  قرارات  اأدت 
واقت�سادية واجتماعية عميقة، قامت على التمييز ال�سارخ بني املواطنني، وبّخ�ست قيم الكفاية 
والنزاهة وامل�ساواة ل�سالح ت�سجيع الوالءات العائلية وقيم املح�سوبية، وقادت اإىل تراجع فعلي 
يف م�ستويات املعي�سة وانح�سار الفت يف وزن الطبقة الو�سطى وتقل�س يف ح�سورها، جراء ازدياد 
االأغنياء  قليلة من  وقلة  الفقراء تزداد فقرًا،  وا�سعة من  الفجوة بني �سريحة  وات�ساع  الفوارق 
تزداد غنى.  وقدرت بع�س الدرا�سات اأن 66% من ال�سوريني يعي�سون حتت خط الفقر، مع معدل 
بطالة عاٍل يبلغ حوايل ربع قوة العمل، ف�ساًل عن زيادة �سكانية هي من الن�سب االأعلى عامليًا، 

اإذ بلغت نحو 3.5% �سنويًا.1

تقرير التنمية االإن�سانية العربية.  برنامج االأمم املتحدة االإمنائي.  نيويورك للعام 2012.  1
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واأدت ال�سيا�سة املعتمدة من النظام احلاكم وجتاهله التعددية الثقافية ولالأقليات، وباالأخ�س 
للقومية الكردية، اإىل انكما�س امل�ساعر الوطنية وتاآكل الوحدة والروابط االجتماعية بني مكونات 
احت�سان  اإىل  ودفعهم  النا�س  بني  الفئوي  الوعي  تغذية  جرى  املقابل،  يف  ال�سوري.   املجتمع 
انتماءات ما قبل وطنية )طائفية وع�سائرية وعائلية ومناطقية(.  وباتت ت�ساهد يف �سورية عودة 
ملا ي�سمى ب�سناديق العائلة لدعم حاجات من ينتمون اإىل رابطة عائلية واحدة، وبخا�سة على 
ال�سعيد ال�سحي، وتنامي دور املراكز الدينية، كاجلوامع والكنائ�س، لتكون مالذًا للمحتاجني 
على  وق�س  الواحدة،  الع�سرية  اأبناء  لرعاية  الع�سائر  جمال�س  انتعا�س  ثم  الطائفة،  اأبناء  من 
ذلك.  وزاد من �سعوبة الو�سع، احتكار ال�سلطة للحيز العام واإغالقها حقل احلوار بني املواقف 
التي  الق�سرية  االنفتاح  مل�ست خطورة ذلك، خالل فرتة  اأن  بعد  املختلفة،  والبامج  واالأفكار 
تزامنت مع ا�ستالم ب�سار االأ�سد مقاليد احلكم، والتي �سميت بربيع دم�سق، االأمر الذي اأ�سعف 

املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والنقابية.

الشعبية االنتفاضة  الحال بعد عامين من تفجر 

بعد مرور اأكرث من عامني على االنتفا�سة ال�سعبية، يتقا�سم امل�سهد ال�سوري طرفان، اأولهما، نظام 
يتوهم باأن خياره الع�سكري قادر على اإنهاء الثورة، وثانيهما، معار�سة يقبع مكونها ال�سيا�سي خارج 
البالد، بينما متكن مكونها الع�سكري من ال�سيطرة على مناطق وا�سعة من البالد، ويحاول مبا 
تي�سر له من اإمكانيات اإدارة هذه املناطق.  وبني الطرفني ثمة اأعداد ما فتئت تتزايد من ال�سوريني 
حرمهم العنف والتهجري واحل�سار من القدرة على العي�س كما اعتادوا.  ولي�س غريبًا اأن تعرتف 
االأمم املتحدة باأن ما يح�سل يف �سورية هو من اأكب االأزمات االإن�سانية التي واجهتها، بعد اأن تعر�س 
اأكرث من ن�سف ال�سوريني حتى االآن )منت�سف العام 2013( الأ�سرار تتعدد اأ�سكالها، حيث �سقط 
ع�سرات االآالف من القتلى ومثلهم من اجلرحى وامل�سوهني، وتفوقهم اأعداد املفقودين واملعتقلني، 
ثم اأ�سعاف م�ساعفة من الهاربني نزوحًا داخليًا اإىل اأماكن اأقل عنفًا اأو جلوءًا اإىل بلدان اجلوار.  
ناهيكم عن مئات االألوف باتوا اليوم بال ماأوى واالأعداد الكبرية التي تعي�س حالة عوز مدقع، بعد 

اأن فقدت كل ما متلك واأنفقت ما ادخرت.2

وتكتمل ال�سورة املاأ�ساوية بو�سع اجتماعي واقت�سادي بعد ما ت�سببت املعارك واالنت�سار االأمني 
من اآثار على الزراعة، وعلى نقل املحا�سيل اإىل االأ�سواق.  واأف�سى �سح املواد االأولية جراء وقف 

تقرير منظمة اليوني�سيف يف العام 2012 عن تاأثري النزاع على الطفولة واالأو�ساع االإن�سانية يف �سورية.  2
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اال�سترياد، و�سعف الت�سويق ومنافذ الت�سدير، اإىل انهيار ال�سناعة.  فقد اأغلقت مئات امل�سانع 
اأبوابها اأو قل�ست اإنتاجها، و�سرحت االآالف من عمالها.  ولقي قطاع ال�سياحة امل�سري االأ�سواأ 
امل�ساريع  اأغلب  تعطل  اال�ستثمار، هذا عدا عن  انتهت فر�س  مثلما  اليوم متامًا،  دوره  فانتهى 
اال�ستثمارية التي كانت ت�سري ب�سورة طبيعية.  كما تراجع دور البنوك العامة واخلا�سة جراء 
العقوبات وهروب لعديد روؤو�س االأموال اإىل اخلارج.3  و�سارع يف تدهور م�ستوى معي�سة املواطن، 
نق�س ال�سلع االأ�سا�سية التي تفقد متامًا يف املناطق ال�ساخنة، وانهيار القدرة ال�سرائية، ب�سبب 
خ�سارة اللرية ال�سورية اأكرث من 70% من قيمتها،4 اإ�سافة اإىل تفكك �سبكات اخلدمات التعليمية 
وال�سحية.  وهناك معاناة املهجرين داخل البالد الذين اآثروا االنتقال من املناطق اخلطرة، 

ومعاناة الالجئني ال�سوريني يف البلدان املجاورة.

وجتدر هنا االإ�سارة اإىل التحول يف واقع الطبقة العاملة ال�سورية ووعيها لنف�سها كطبقة حتكمها 
ظروف اجتماعية مت�سابهة ومطالب واأهداف م�سرتكة، كما من اأ�سبابه تعومي دور هذه الطبقة عب 
ما �سمي بقانون العاملني املوحد، بحيث باتت ت�سم كل من يعمل لقاء اأجر يف اإدارات الدولة، وما جرى 
من تطويع لالأحزاب التي طرحت نف�سها ممثاًل للطبقة العاملة، ومن تهمي�س ال�ستقاللية  النقابات 

العمالية واملهنية.  هذا اإ�سافة اإىل انطفاء احللم اال�سرتاكي بعد انهيار التجربة ال�سوفييتية.

لقد باتت التحديات التي تواجه �سورية اليوم من طراز ا�ستثنائي، ال عالقة لها فقط ب�سمان 
حرية الراأي والن�ساط ال�سيا�سي اأو برفع معدالت التنمية االقت�سادية، ورفع م�ستويات االأجور، 
بوقف  بداية  بل  للمعوزين،  االجتماعية  احلماية  �سبكات  وتوفري  املواطنني،  حقوق  و�سمان 
العنف املنفلت، ودرء خماطر اجنرار البالد اإىل حرب اأهلية مديدة، اأو اإىل خيارات التق�سيم 
واإقامة كانتونات طائفية اأو قومية، مبا يف ذلك مواجهة تنامي دور جماعات طائفية تكفريية، 
ت�سعى، بدعم خارجي، اإىل حرف الثورة عن اأهدافها يف بناء دولة دميقراطية لكل مواطنيها، 
وجلم تدخالت خمتلف القوى اخلارجية يف �سوؤون �سوريا الوطنية، بعد حتول البلد اإىل �ساحة 

للنزاعات االإقليمية ولت�سفية احل�سابات العاملية.

3  تنامي ح�سور ون�ساط الراأ�سمال ال�سوري يف اأهم املدن الرتكية وامل�سرية، واعرتاف م�سرف لبنان املركزي بت�ساعف الودائع املالية 
ال�سورية خالل العام املن�سرم )م�سرف لبنان املركزي، 2012 - 2013(.

�سعر �سرف اللرية ال�سورية بالن�سبة للدوالر يف امل�سرف املركزي ال�سوري.  من 50 لرية �سورية العام 2011 اإىل 140 لرية �سورية اأواخر   4
اأيار 2013.
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التحوالت في مفهوم اليسار في سورية

ميكن  الفرن�سية،5  الثورة  اقرتحته  الذي  االأ�سا�سي  مبعناه  وربطًا  الي�سار  ملحددات  مقاربة  يف 
القول اإن الي�سار يعّب عن القوى التي تلتزم مب�سالح املحرومني والفقراء يف املجتمع وحقوقهم 
متعددة  وخيارات  خمتلفة  دالالت  احلقيقة  لهذه  ولكن  امل�ستقبلية.   وتطلعاتهم  وطموحاتهم 

اأ�سفت على الي�سار ال�سوري تعددًا وتنوعًا.

م�سري  وربط  ال�سوفييتي،  االحتاد  عن  ال�سادرة  االأممية  للتوجيهات  خ�سع  ي�سار  هناك 
اال�ستعماري،  الغرب  مع  �سراعها  وبنتائج  اال�سرتاكية  املنظومة  مب�سري  �سوريا  يف  الكادحني 
وجاهد ل�سياغة مواقفه للتطابق مع املواقف ال�سوفييتية، فوقع يف مطّبات عديدة طعنت بدوره 
الوحدة  ومتطلبات  القومية  الق�سايا  بع�س  ومن  فل�سطني،  تق�سيم  من  موقفه  مثل  الي�ساري، 
العربية.  و�سكل تبني املقولة ال�سوفييتية عن التطور الالراأ�سمايل والتوجه اال�سرتاكي ت�سويغًا 
البعث  ولنظام حزب  ال�سغرية،6  بالبجوازية  ما عّرف  لدور  النقدي  الي�سار غري  لدعم هذا 
احلاكم، ب�سفته نظامًا وطنيًا معاديًا لالإمبيالية، وبرر اإغفال ما ميار�سه من قهر وف�ساد يف 
املجتمع، ومن حتويل البالد اإىل �سكل من اأ�سكال راأ�سمالية الدولة، التي ال عالقة لها بالتوجه 

اال�سرتاكي والعدالة االجتماعية.

وهناك ي�سار اإ�سالحي حر�س على تغليب مفهوم العدالة االجتماعية على كل اعتبار اآخر ترجم 
بالعداء للملكية اخلا�سة، وتقدي�س امللكية االجتماعية، واالإدارة املوجهة لالقت�ساد، من خالل 
اإ�سافة اإىل الرتكيز على االأبعاد املطلبية للكادحني وحت�سني م�ستواهم  تدّخل الدولة املبا�سر، 

املعي�سي دون االنتباه لطبيعة النظام ال�سيا�سي القائم وما يتعر�س له املجتمع من قهر.

وهناك الي�سار القومي الذي ركز على حترير املجتمع من اال�ستغالل اخلارجي، وعلى اعتبار 
املنظمات  دور  و�سعود  الفيتنامية  التجربة  اإىل  وا�ستند  البالء،  اأ�سا�س  هي  االإمبيالية  اأن 
الفل�سطينية الي�سارية، لتكري�س ن�ساله يف دعم املقاومة و�سيلًة لتحرير االأر�س املحتلة، واعتبار 
اأن العمل من اأجل الوحدة العربية واحلقوق الفل�سطينية، هو جوهر الن�سال العربي التحّرري، 

واأن ال م�ستقبل للعرب ولل�سوريني قبل اإجنازهما.

حيث يعود م�سطلح "الي�سار" تاريخيًا اإىل الثورة الفرن�سية، واإىل جلو�س ممثلي "عامة ال�سعب" من اليعاقبة وروب�سبيري ونوادي "احلانقني"   5
اأو "الطبقة الثالثة" كما عرفوا، اآنذاك، اإىل ي�سار امللك يف"اجلمعية التاأ�سي�سية" التي فتحت الطريق العام 1789 الإحدى اأهم الثورات يف 

التاريخ.
من املثقفني واملعلمني والتكنوقراط، اإ�سافة اإىل اأ�سحاب امللكيات ال�سغرية من احلرفيني والفالحني و�سغار التجار.  6
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ال�سوفييتية، ونر�سد ردود  التجربة  انهيار  الي�سار يف مرحلة ما بعد  ولكن عندما نتحّدث عن 
املرجعية  املارك�سية،  يف  يرى  الذي  املارك�سي،  الي�سار  مبا�سرة،  الذهن  اإىل  يتبادر  اأفعاله، 
الفكرية االأكرث متا�سكًا وات�ساقًا وعلمية، وهو الذي ارتبط بو�سائج �ستى مع التجربة ال�سوفييتية.  
والأنه الي�سار كان االأكرث ت�سررًا وتفككًا من انهيار هذه التجربة، فقد ذهب بع�سه اإىل التخّلي 
الليبايل  الفكر  تبني  خالل  من  النقي�س،  االجتاه  اإىل  والتحّول  اال�سرتاكي،  امل�سروع  عن 
ب�سفته الفكر املنت�سر؛ وبالفعل �سهدنا تداعيات وارتدادات �سلبية، متثلت يف اإعالن اأحزاب 
والدميقراطية  اليوم  الراأ�سمالية  اأن  ال�سيوعية،  على  �سابقًا  حم�سوبة  كانت  و�سخ�سيات، 
وقيادات  تنظيمية  جمموعات  به  �سرحت  ما  املثال  �سبيل  )على  التاريخ  قاطرة  هي  الغربية، 
متم�سكًا  االآخر  البع�س  بقي  حني  يف  ال�سيوعي(.   العمل  حزب  ومن  ال�سعب  حزب  من  مهمة 
اأخطاء يف  اأن ما جرى هو  اأو تعديل، معتبًا  اأي مراجعة  اأن يجري  بتجربة املا�سي، من دون 
اأن وجهت  اإال )كان�سقاقات احلزب ال�سيوعي، وجماعة الرتوت�سكيني التي �سبق  التطبيق لي�س 
انتقادات عميقة للقيادة ال�سوفييتية(.  فيما جلاأ بع�س ثالث اإىل ا�ستخال�س الدرو�س امل�ستفادة 
الي�سار  جتمع  )مثل  بالدنا  يف  االأو�ساع  على  ذلك  وانعكا�س  ال�سوفييتي،  االحتاد  انهيار  من 

املارك�سي )تيم( وحزب العمل ال�سيوعي(.

بتعبري اآخر، دخلت تعديالت كبرية على مفهوم "الي�سار"، وبات الدفاع عن م�سالح الكادحني 
التي  امل�سبقة  وال�سعارات  االأيديولوجي  العمى  من  والتحرر  املا�سي  نق�س  يتطلب  وحقوقهم 
تفر�سها الرغبات الذاتية ولي�س مقدار ما يفر�سه الواقع امللمو�س، و�سرورات تفعيل دور النقد 
ليطال الواقع واالأفكار واملفاهيم.  واالأهم جرى دفع للدميقراطية ال�سيا�سية، لت�سغل يف امل�سروع 
االجتماعية،  الدميقراطية  نحو  كممر  ت�ستحق،  الذي  الريادي  املكان  امل�ستقبلي،  الي�ساري 
التعّدد يف  يلغي عنوًة، غنى وحيوية  الذي  باأّي منط من اال�ستبداد،  وجتاوزًا الأّي فكر مرتبط 

احلياة ويف م�سار حركة التاريخ.

نهوض يسار جديد في سورية

يف �سوء ما �سبق، عرف امل�سهد ال�سيا�سي ال�سوري حوارات متنوعة وان�سقاقات كثرية، واأعيدت 
�سياغة هوية الي�سار، ب�سقيه املارك�سي ال�سيوعي والقومي، وحيث كان املوقف من ال�سلطة احلاكمة 
اأحد اأهم املعايري، فقد جرت عملية فرز بني من ا�ستمر يف تاأييد ال�سلطة ومل ي�ستخل�س الدرو�س 
املنا�سبة من انهيار النماذج امل�سابهة، وبداأ يبر توافقه مع النخبة احلاكمة بت�سخيم اإدعاءاتها 
عن املقاومة ومواجهة املخططات االمبيالية، واملبالغة يف ا�ستح�سار بع�س وجوه بداياتها، يف 
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مواجهتها للبنى التقليدية االإقطاعية، وو�سع اإ�سرتاتيجية للتنمية وتطوير البنية التحتية، وبني 
الوطنية وامل�ساألة  امل�ساألة  لل�سلطة، وبداأ يخط طريقًا جديدًا يجمع بني  ي�سار تعّمقت معار�سته 
الدميقراطية، بوجهيها ال�سيا�سي واالجتماعي، وحتى منح هذه االأخرية اأ�سبقية وا�سحة، كا�سفًا 
حقيقة ال�سلطة ك�سلطة ا�ستبدادية راأ�سمالية قامت على �سلب الرثوة الوطنية، وتلك املتمركزة بيد 
االإقطاع والراأ�سمالية التقليدية الإعادة تدويرها عب الدولة، مبا ي�سّب يف م�سلحتها هي بالذات، 

ك�سلطة برجوازية بريوقراطية، تولت تعميم الراأ�سمالية وتكري�سها ولي�س لتجاوزها.

اإىل  اجتهاداته  يف  ا�ستند  الذي  اجلديد  بالي�سار  ُعرف  ما  نه�س  املراجعات،  هذه  ونتيجة 
الي�ساريني،  والقوميني  ال�سيوعيني  ن�سال  من  عقود  خلفتها  التي  واملوؤ�سفة  ال�سلبية  النتائج 
املهام  اإجناز  ال�سغرية يف  البجوازية  والتوجهات  االأ�سول  ذات  لل�سلطات  البنّي  الف�سل  واإىل 
الوطنية والقومية، واإىل ما اأفرزته احلركات الطالبية يف اأوروبا العام 1968، وبع�س اجتهادات 
ال�سيوعية االأوروبية.  وا�ستند هذا التيار، وهو االأهم، اإىل مثالب التجربة ال�سوفييتية، ثم لدرو�س 
اإزالة التعار�س بني الدميقراطية ال�سيا�سية والدميقراطية االجتماعية،  انهيارها، ليتجه نحو 
اأي  وراف�سًا  الدميقراطي،  للن�سال  االأولوية  مانحًا  والقومية،  الوطنية  امل�ساألتني  وبني  وبينهما 
من  الكادحني  لتمكني  االإن�سان  حقوق  ن�سرة  على  ومركزًا  املجتمع،  على  اأيديولوجية  و�ساية 
باأنف�سهم.  ووجد يف بناء دولة  امل�ساركة يف العمل ال�سيا�سي وتقرير �سوؤون حياتهم ومعا�سهم 
املواطنني، املت�ساوين يف احلقوق والواجبات، ب�سرف النظر عن الدين، واجلن�س، والطائفة، 
ومن  والع�سف،  واجلور  واال�سطهاد  اال�ستغالل  لرفع  عنه  غنى  ال  طريقًا  والقومية،  واملذهب، 
اأجل توفري حياة اإن�سانية حرة كرمية جلميع املواطنني.  وخل�س اإىل اأن الت�سحية بالدميقراطية 
مل�سلحة  بالرثوة،  واال�ستئثار  والف�ساد  والت�سلط  واالحتكار  اال�ستبداد  اإاّل  ينتج  ال  ال�سيا�سية، 
�سريحة �سيقة من الفا�سدين وامل�ستغلني، وهو ما ي�سعف البنية الداخلية يف مواجهة االأخطار 

والتحديات اخلارجية.

اليسارية في المشهد السوري التيارات  تنوع 

بني هزمية العام 1967 وتداعياتها على املجتمع ال�سوري املتميز بح�سا�سية خا�سة جتاه امل�ساألة 
الوطنية وق�سية فل�سطني، وبني انهيار االحتاد ال�سوفييتي واملراجعات النقدية التي اأعقبته حول 
مفهوم الي�سار ودوره واآفاق تطوره، عرف امل�سهد ال�سيا�سي ال�سوري تنوعًا يف تياراته الي�سارية، 
اأن ي�سهد حتوالت كبرية يف االأفكار واملفاهيم واملواقع واال�سطفافات، ربطًا باملوقف من  قبل 

الثورة ال�سورية التي انطلقت يف العام 2011، وال تزال تعاين يف خما�سها الع�سري.
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السوري الشيوعي  الحزب 

يعتب احلزب ال�سيوعي ال�سوري الذي تاأ�س�س العام 1924 من اأقدم اأحزاب الي�سار يف �سوريا، وقد 
�سارك يف الثورة �سد االنتداب الفرن�سي العام 1925، وخا�س املعرتك االنتخابي الأول مرة العام 
1954، وجنح اأمينه العام اآنذاك )خالد بكدا�س( يف الو�سول اإىل البملان، وتزايدت �سعبيته 
ونفوذه ب�سكل كبري يف ال�سنوات التي �سبقت الوحدة مع م�سر العام 1958.  لكن ارتباطه مب�سار 
ومطبات  اإرباكات  اأوقعه يف  ال�سوفييتي،  االحتاد  ب�سيا�سات  �سيا�ساته  واإحلاق  العاملي  ال�سراع 
عدة، وكان رف�سه للوحدة ال�سورية امل�سرية، �سببًا يف �سجن ومالحقة اأع�سائه وكوادره، اإىل 
اأن انتقل من نقد اأحزاب "البجوازية ال�سغرية" يف ت�سرعها بنزع الثقة عن البجوازية، اإىل 
خيار التعاون معها بعد و�سول حزب البعث اإىل ال�سلطة و�سروعه باالإ�سالح الزراعي والتاأميم 
ثم حتالفه مع ال�سوفييت،7 فوافق على امل�ساركة ال�سكلية فيما عرف باجلبهة الوطنية التقدمية، 
واإحلاق �سيا�ساته ب�سيا�سة ال�سلطة احلاكمة بعد قيام "احلركة الت�سحيحية" كما عرفت العام 
قاد  ما  اال�سرتاكي"،  و"التوجه  الالراأ�سمايل"  "التطّور  نظرية  �سمي  مبا  ذلك  م�سوغًا   ،1970
اإىل تقل�س �سديد يف قاعدته االجتماعية زادتها تقل�سًا التحوالت واال�سطفافات التي حتققت 
مع تقدم ال�سلطة البعثية خطوات نحو �سمان حقوق العمال والتعليم املجاين، االأمر الذي فتح 
وبرناجمي  �سيا�سي  تباين  ب�سبب  العام 1972  االأوىل  املرة  تفككه.  جرى هذا يف  لبدء  الباب 
8 حول املوقف من ال�سلطة وامل�سائل الوطنية والقومية، فان�سق اإىل  ونتيجة اختالفات حقيقية 
الذي عرف  با�سم احلزب، وجناح ريا�س الرتك  الذي احتفظ  جناحني: جناح خالد بكدا�س 

با�سم "احلزب ال�سيوعي- املكتب ال�سيا�سي".

مل تتوقف االن�سقاقات بعدئٍذ نتيجة �سراعات نفوذ واختالفات هام�سية اأخذت يف كثري من االأحيان 
اأبعادًا �سخ�سية، وبحثًا عن الزعامة اأكرث مما عبت عن تباينات يف ال�سيا�سة، ليفي�س امل�سهد 
اأهمها ان�سقاق العام 1978 بقيادة مراد  ال�سوري بتلوينات �سيوعية من دون فاعلية ووزن، كان 
يو�سف، وحمل ا�سم "منظمات القاعدة للحزب ال�سيوعي ال�سوري"، ثم ان�سقاق العام 1983 بقيادة 
يو�سف في�سل الذي حافظ على ا�سم احلزب نف�سه، فاأ�سبح هناك جناحان هما: جناح و�سال 
فرحة بكدا�س )اأرملة خالد بكدا�س االأمني العام ال�سابق( التي تولت قيادة احلزب بعد موت زوجها، 

مال احلزب ال�سيوعي يف بدايات ن�ساطه نحو دعم البجوازية لتحقيق الثورة الدميقراطية، وقد حمل برنامج احلزب املقر يف موؤمتره   7
الثاين املنعقد العام 1944 وكرا�س �سروحات االأمني العام خالد بكدا�س عليه، موقفًا نقديًا من اأحزاب البجوازية ال�سغرية، كحزب 

البعث، ال�ستعجالها يف طرح برامج كالتاأميم تفتح ال�سراع مع البجوازية.
ق�سايا اخلالف يف احلزب ال�سيوعي ال�سوري ومالحظات الرفاق ال�سوفييت، بريوت: من�سورات دار ابن خلدون، 1972.  8
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وي�سدر احلزب جريدة �سوت ال�سعب، وجناح يو�سف في�سل الذي �سار موؤخرًا بقيادة حنني منر 
وي�سدر جريدة النور، وكالهما بقيا ع�سوين يف ما عرف بـ "اجلبهة الوطنية التقدمية"، اإىل جانب 
اأحزاب قومية ي�سارية ت�سبههما يف تكوينها ومواقفها امللحقة بال�سلطة، كاالحتاد اال�سرتاكي العربي 
وحركة  القد�سي(،  �سفوان  )بقيادة  اال�سرتاكيني  الوحدويني  وحزب  اإ�سماعيل(،  فايز  )بقيادة 
الدميقراطي  اال�سرتاكي  الوحدوي  واحلزب  قنوت(،  الغني  عبد  )بقيادة  العرب  اال�سرتاكيني 
واالحتاد العربي الدميقراطي.  وان�سم اإليها يف العام 2005 احلزب ال�سوري القومي االجتماعي 
)بقيادة جوزيف �سويد( ولعل ما يجمع بني هذه االأحزاب هو دفاعها عن مواقف ال�سلطة وتبيرها 

ل�سيا�ساتها، وكونها مل تكن متلك وزنًا موؤثرًا اأو فاعاًل يف املجتمع.9

تكّر�س االن�سقاق االأخري يف احلزب ال�سيوعي ال�سوري تنظيميًا العام 1986، حيت عقدت جماعة 
خالد بكدا�س موؤمترها ال�ساد�س، وبعده عقدت جماعة يو�سف الفي�سل موؤمترها ال�ساد�س، ومل 
تتعدَّ اأ�سباب االنق�سام االنتقادات التي وجهها املن�سحبون من احلزب �سد ظواهر عبادة الفرد 
وكان   ،1991 العام  ال�سابع  املوؤمتر  في�سل  يو�سف  جماعة  عقدت  وبعدها  القيادة.   وتقدي�س 
اأن �سم جماعات اختلفت  ال�سوري املوحد بعد  ال�سيوعي  موؤمترًا توحيديًا خرج با�سم احلزب 
�سابقًا مع احلزب، كجماعة مراد يو�سف )منظمات القاعدة(، وكجماعة يو�سف منر )احتاد 
ال�سيوعيني( التي ان�سحبت من احلزب ال�سيوعي )املكتب ال�سيا�سي( بعد املوؤمتر اخلام�س العام 
1978.  ثم �سهد جناح بكدا�س انق�سامًا الفتًا يف مدينة دم�سق نواته جمموعة )قا�سيون( التي 
مت طردها تباعًا من احلزب، وحملت ا�سم "وحدة ال�سيوعيني ال�سوريني" بقيادة قدري جميل،10 
الطامعني،  الورثة  فئة من  قيادة احلزب احلالية هي  اأن  بياناتها  املجموعة يف  واعتبت هذه 

ودعت اإىل رف�س عقلية العائلة واالإقطاع ال�سيا�سي التي اأف�ست اإىل ت�سفية كادرات احلزب.

وال �سك يف اأن ال�سبب الرئي�س وراء تواتر االن�سقاقات يف احلزب ال�سيوعي ال�سوري يعود اإىل 
والتحاقه ب�سورة ذيليه  ي�ساري،  اأو  �سيوعي  املتوقع من حزب  الن�سايل  الدور  لعب  عجزه عن 
ب�سيا�سات النظام.  وقد �سهد احلزب اأحيانًا حماوالت فا�سلة من قبل بع�س الكوادر الواعدة 
بال�سلطة  ارتباطه  تخفيف  اإىل  يهدف  وا�سح  برنامج  اأ�سا�س  على  للحزب  دور خمتلف  لتوليد 
القائمة، والعمل من اأجل التحول الدميقراطي، والتطلع اإىل اأن يكون احلزب البديل احلقيقي 

واملنتظر لقيادة الن�سال من اأجل حتقيق اأهداف الطبقات ال�سعبية املحرومة.11

انظر/ي؛ ميثاق "اجلبهة الوطنية التقدمية"، دم�سق، اآذار 1972.  9
ع�سو املكتب ال�سيا�سي يف احلزب ال�سيوعي ال�سوري، واأمني منطقية دم�سق )قا�سيون( قبل اأن يعلن ان�سقاقه وت�سكيل احتاد ال�سيوعيني يف �سورية.  10

امل�سدر؛ تقارير ووثائق احلزب ال�سيوعي ال�سوري، دم�سق، 1980.  11
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لقد توارى الطابع الي�ساري للحزب ال�سيوعي ال�سوري املتمثل يف الدفاع عن م�سالح الفقراء 
والعمال، ومل تخرج مواقف ان�سقاقاته، اإذا ا�ستثنينا جناح ريا�س الرتك، عن االلتحاق بال�سلطة 
القائمة ودعم مواقفها.  وال يغري من هذا التوجه انتقاداته اخلجولة لبع�س املثالب الداخلية 
املتكررة من منو برجوازية بريوقراطية  اأو حتذيراته  املواطنني،  الف�ساد وتدهور معي�سة  حول 
ت�ستنزف قطاع الدولة، ومن خطورة حتالفها مع البجوازية الطفيلية،12 بينما اأغفلت امل�ساألة 
الدميقراطية والدفاع عن حقوق االإن�سان ال�سوري ومتكينه من امل�ساركة يف تقرير �سوؤونه، بدل 
الدفاع عن �سلطة حتّولت اإىل �سلطة ت�ستويل على كتلة اأ�سا�سية من الفائ�س املنتج اجتماعيًا، 

وتدفع الطبقات ال�سعبية اإىل مزيد من الفقر.

الكردي الديمقراطي  الحزب 

وتواترت  مت�سابهة  تطورات  �سورية  يف  الكردي  ال�سيا�سي  الو�سع  �سهد  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
اأحزاب عديدة،  اإىل  الكردي )البارتي(،  االأم، احلزب الدميقراطي  االن�سقاقات عن احلزب 
الدين  ن�سر  )بقيادة  الكردي  الدميقراطي  احلزب  منها  ي�ساريًا،  طابعًا  معظمها  يف  اأخذت 
وحزب  الكردي،  الي�ساري  احلزب  ومنها  ب�سار(،  احلكيم  عبد  )بقيادة  واآخر  اإبراهيم( 
الوحدة الدميقراطي الكردي، وحزب اآزادي، وحزب امل�ساواة الدميقراطي الكردي، واحلزب 
تيار امل�ستقبل13 )بقيادة م�سعل متو الذي اغتيل يف �سيف  التقدمي الكردي، ثم  الدميقراطي 
العام 2011 ( ب�سبب موقفه اجلذري من النظام، ودعمه ال�سارخ للثورة ال�سورية.  وتبدو هذه 
االأحزاب التي تبنت يف غالبيتها املارك�سية مت�سابهة، ولي�س ثمة فوارق مهمة يف براجمها، ما 
اال�سطهاد  ال�سيق الن�سقاقاتها.  فهي جُتمع على رف�س  والتنظيمي  ال�سخ�سي  يف�سر احلافز 
القومي لل�سعب الكردي، وعلى �سرورة بناء دولة العدل واحلرية وامل�ساواة، ما دفعها فيما بعد 
اإىل ت�سكيل ائتالفني وا�سعني هما، التحالف الدميقراطي الكردي، واجلبهة الوطنية الكردية، 
وكل منهما ي�سم �ستة اأحزاب مت�سابهة يف االأ�سماء نتيجة انق�سام احلزب الواحد.  ولعل من 
دواعي العدل واالإن�ساف القول اإن تطور احل�س القومي الأكراد �سورية مل يكن يومًا على ح�ساب 
والئهم لوطنهم ال�سوري، فاإذا ا�ستثنينا قلة من االأ�سوات املغالية يف التطرف التي تروج الأفكار 
تتفق  اأحزابها  مبختلف  الكردية،  ال�سيا�سية  احلركة  فاإن  واالنف�سال،  اال�ستقالل  اإىل  تدعو 

برجوازية غري منتجة منت على هام�س دور الدولة االقت�سادي، وراكمت اأموالها من الف�ساد ونهب املال العام، وبداأت تلعب دورًا خطريًا يف   12
تكري�س النمط الراأ�سمايل.

جمموعة من املثقفني الي�ساريني الكرد تطلعت اإىل جتاوز االإ�سكاالت التنظيمية وال�سيا�سية التي عرفتها االأحزاب الكردية الهرمة.  13
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جميعها على �سعارات توؤكد على االنتماء ال�سوري، وتدعو، اإىل جانب رفع الظلم واال�سطهاد 
القومي، اإىل احلريات العامة، والعدالة، وامل�ساواة، ومتتني اأوا�سر االأخوة العربية الكردية.14

الشيوعي العمل  رابطة 

املارك�سية  الي�سار اجلديد، جتد جذورها يف ظاهرة احللقات  ا�سم  التي حملت  املحاولة  لكن 
التي �سهدت انتعا�سًا يف �سبعينات القرن املا�سي بالرتابط مع تنامي اخلالفات داخل احلزب 
ال�سيوعي، وت�ساعد دور املقاومة الفل�سطينية وتاأثرياتها، و�سمت كوادر �سابة وفدت من خمتلف 
االأحزاب الي�سارية القومية اأو ال�سيوعية، وتبنت املارك�سية، وبداأت عبها رحلة البحث واحلوار 
اأداة  غياب  اأزمة  من  للخروج  ال�سوريني  بال  ت�سغل  ملحة  اأ�سئلة  عن  اإجابات  تقدمي  اأجل  من 
�سيا�سية متثل الطبقات الكادحة.  تتوجت هذه الظاهرة العام 1976 بت�سكيل ما �سمي رابطة 
العمل ال�سيوعي، ثم حزب العمل ال�سيوعي العام 1980، ومن قياداته )اأ�سالن عبد الكرمي،15 
فاحت جامو�س،16 اأكرم البني،17 حممد معمار،18 عبد العزيز اخلري(.19  وكان الفتًا نزعة احلزب 
الي�سارية والتزامه ببنامج �سيا�سي انتقايل واإ�سرتاتيجيي، جوهره حت�سيد الطبقات ال�سعبية 
يف مواجهة �سلطة ا�ستبدادية برجوازية بريوقراطية وال وطنية، وال�سري نحو ثورة ا�سرتاكية تبداأ 

باإكمال املهام الوطنية والدميقراطية.

خمتلف  قبل  من  م�سهودة  اإيجابية  اآثارًا  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  تركت  التي  املحاولة،  هذه  لكن 
دورها  وحيوية  كفاحيتها  حول  املعار�سة،  وغري  املعار�سة  والثقافية،  ال�سيا�سية  االأطراف 
وجهتها  قوية،  ول�سربات  �سديدة  اأمنية  ملالحقات  تعّر�ست  والنقدي،  وال�سيا�سي  الدعاوي 
ال�سلطة، متثلت يف حمالت اعتقال وا�سعة طالت معظم كادرها خالل عقد الثمانينات، ما اأدى 
اإىل اإ�سعافها و�سل ن�ساطها.  هذا دون اأن نغفل ما كانت تعانيه من ق�سور ذاتي ميكن مل�سه من 

م�ستندة اإىل برامج وتقارير االأحزاب الكردية يف �سورية.  14
من مدينة �سلمية، و�سل اإىل املارك�سية من خلفية دينية و�سجن ملدة خم�سة ع�سر عامًا، وتابع ن�ساطه املعار�س بعد اإطالق �سراحه عب   15

جلان اإحياء املجتمع املدين.
من الالذقية، وكان ع�سوًا يف حركة اال�سرتاكيني العرب، وانتمى حللقة مارك�سية يف جامعة حلب مطلع ال�سبعينيات، اعتقل خم�سة ع�سر   16

عامًا.
من مدينة حماه، كان اأحد كوادر حلقة مارك�سية وا�سعة ان�سقت عن حركة اال�سرتاكيني العرب يف مدينة حماة وريفها، اأمني �سر املجل�س   17

الوطني الإعالن دم�سق للتغيري الوطني الدميقراطي، اعتقل مرات عدة.
من مدينة القدمو�س، و�سارك يف حلقة مارك�سية بني دم�سق وم�سياف، اعتقل خم�سة ع�سر عامًا، و�سارك يف جلان اإحياء املجتمع املدين.  18

من مدينة الالذقية، خرج من حزب البعث الدميقراطي، وان�سم اإىل حزب العمل ال�سيوعي مع جمموعة من رفاقه اأواخر ال�سبعينات،   19
اأطلق �سراحه العام 2005 بعد اثني ع�سر عامًا يف ال�سجن.
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طبيعة الت�سّورات التي طرحتها يف فهم الواقع و�سعارات تغيريه، مثل راهنية الثورة اال�سرتاكية، 
والدعوة اإىل بناء احلزب ال�سيوعي العربي كاأداة االأمة العربية اال�سرتاكية، االأمر الذي ي�سري 
اإىل م�سكلة غلبت على فكرها وخطابها ال�سيا�سي متثلت يف اال�ستناد اإىل الن�سو�س واملرجعيات 
اإعالء  اأحيانًا  متليها  جمردة،  لت�سّورات  اأ�س�س  ما  امللمو�سة،  احلقائق  ح�ساب  على  املارك�سية 

الرغبات الذاتية مكان الواقع.20

ويف املقابل، التفت احلزب ال�سيوعي ال�سوري جناح ريا�س الرتك، نحو املعار�سة، وكان لن�ساطه 
خالل  ال�سلطوي  للعنف  الراف�س  موقفه  ثم  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  ت�سكيل  يف  املتميز 
اأحداث الثمانينيات من القرن املا�سي، ودعوته اإىل اإطاحة النظام واإجراء تغريات دميقراطية 
جذرية، كان لكل ذلك دور يف تعر�سه للمالحقة واالعتقال الذي طال اأمينه العام ريا�س الرتك 
واأبقاه يف ال�سجن مدة 17 عامًا، وبعد خروج اأع�سائه كافة من ال�سجن يف مطلع االألفية نتيجة 
العفو الذي �سدر مع ت�سلم ب�سار االأ�سد ال�سلطة، وربطًا مبناخ ما �سمي ربيع دم�سق عّمق احلزب 
خياره الدميقراطي وعقد موؤمتره ال�ساد�س حتت هذا العنوان متخليًا عن ا�سمه ال�سيوعي اإىل 
مواجهة  يف  احلا�سم  الدميقراطية  دور  على  مركزًا  �سورية،  يف  الدميقراطي  ال�سعب  حزب 
التحديات واالأخطار اخلارجية، ويف معاجلة االأزمات املتفاقمة يف البالد، ويف بناء دولة احلق 

والقانون وجمتمع العدالة.

زاوية  من  كبرية  ي�سارية  كتلة  ال�سوري  امل�سهد  عرف  الدميقراطي،  ال�سعب  حزب  ومب�ساركة 
كبري  حد  اإىل  تتقاطع  التي  البناجمية  الزاوية  ومن  فيها،  امل�ساركة  الي�سارية  االأحزاب  بنية 
مع برنامج الي�سار، يف اإر�ساء دولة احلق والقانون و�سمان احلريات العامة وامل�ساواة، ومتهيد 
ال�سبيل اإىل نظام دميقراطي يحقق التنمية والعدالة االجتماعية وتكافوؤ الفر�س، وير�سخ وحدة 
الدميقراطي  القومي  النهو�س  اإىل  توؤدي  التي  وتعزيز اخليارات  املحتل منها،  البالد وحترير 
والوحدة العربية.21  هذه االأحزاب هي؛ التجمع الوطني الدميقراطي الذي �سم حزب االحتاد 
من  عدد  اندماج  من   1964 العام  تاأ�س�س  وقد  االأتا�سي،  جمال  بقيادة  العربي  اال�سرتاكي 
الت�سكيالت ال�سيا�سية ال�سورية ذات التوجه النا�سري، و�سارك هذا احلزب ب�سورة موؤقتة يف 
ت�سكيلة اجلبهة الوطنية التقدمية، ثم ان�سحب ب�سبب اخلالف على املادة الثامنة من الد�ستور 
اإىل  اإثر قراره هذا  ليتعر�س  واملجتمع،  الدولة  يقود  البعث  اأن حزب  التي تن�س على  ال�سوري 

كرا�س "ملاذا رابطة العمل ال�سيوعي" ال�سادر بتاريخ 1978، وكرا�س "البنامج االإ�سرتاتيجي واالنتقايل حلزب العمل ال�سيوعي يف   20
�سورية"، بتاريخ 1978.

البنامج ال�سيا�سي للتجمع الوطني الدميقراطي يف �سورية، دم�سق 1979.  21
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انق�سام ظلت مبوجبه كتلة بقيادة �سفوان القد�سي يف "اجلبهة الوطنية التقدمية"، وحتول جناح 
جمال االأتا�سي اإىل حزب معار�س، وتابع ن�ساطه يف اإطار التجمع الوطني الدميقراطي.

العام 1970.   تاأ�س�س  الذي  الدميقراطي  العربي  اال�سرتاكي  البعث  اأي�سًا حزب  التجمع  و�سم 
وقد اأ�ساف موؤ�س�سوه كلمة الدميقراطي حتى يتميز عن �سنويه احلاكمني يف العراق و�سوريا.  
واحلزب من بقايا الكادرات ال�سيا�سية التي وقفت مع �سالح جديد،22 ومع الرئي�س ال�سابق نور 

الدين االأتا�سي23 يف �سراعهما مع حافظ االأ�سد.

وهناك حركة اال�سرتاكيني العرب التي ت�سكلت كا�ستمرار لنهج الزعيم احلموي القومي، اأكرم 
احلوراين،24 والتي تعر�ست لهزات قوية وت�ستتت املجموعات الرئي�سية الباقية بخالفاتها اإىل 
الوطنية"،  التقدمية  "اجلبهة  يف  ودخلت  ال�سلطة  حالفت  التي  قنوت،25  الغني  عبد  جمموعة 
وبقيت جمموعة عبد الغني عّيا�س يف املعار�سة26 التي ان�سمت بدورها اإىل التحالف الي�ساري 

املعار�س.

اأبو  ون�سيف حزب العمال الثوري وهو تنظيم �سيا�سي ذو توجه مارك�سي يتزعمه اليوم طارق 
احل�سن، وت�سكل اإثر هزمية حزيران العام 1967 ردًا على عجز االأحزاب ال�سيوعية والقومية 
اإليا�س  الكبريين،  املفكرين  واجتهادات  الآراء  وثقايف  �سيا�سي  ا�ستمرار  مبثابة  وهو  العربية، 
مب�سائل  اهتمامه  عدم  ال�سيوعي  احلزب  على  اأخذا  اللذين  احلافظ28  ويا�سني  مرق�س27 
الدميقراطية واحلداثة والوحدة العربية وق�سية فل�سطني.  واأ�سبح حزب العمال الثوري اأي�سًا 

ع�سوًا يف التجمع الوطني الدميقراطي منذ تاأ�سي�سه العام 1979.

االأمني العام امل�ساعد حلزب البعث، وكان يعتب احلاكم الفعلي ل�سورية، ذو ميول ي�سارية، واعتقل بعد احلركة التي قام بها حافظ االأ�سد   22
وبقي يف ال�سجن حتى وفاته العام 1993.

كان رئي�س اجلمهورية، واعتقل بعد ا�ستيالء حافظ االأ�سد على ال�سلطة، واأطلق �سراحه بعد 22 عامًا، وقد اأنهكه املر�س ووافته املنية بعد   23
اإطالق �سراحه ب�سهور العام 1992.

من موؤ�س�سي احلزب العربي اال�سرتاكي الذي اندمج مع حزب البعث، و�سكل حزب البعث العربي اال�سرتاكي، كان نائبًا لرئي�س اجلمهورية يف   24
زمن الوحدة، افرتق عن �سيا�سات البعث، واأعاد ت�سكيل حركة اال�سرتاكيني العرب، بقي يف املنفى حتى وفاته يف عمان باالأردن العام 1996.

االأمني العام حلركة اال�سرتاكيني العرب من مدينة حماة، وقد حافظ على �سيا�سة دعم ال�سلطة حتى وفاته العام 2001.  25
زعيم حركة اال�سرتاكيني العرب التي ان�سقت العام 1971 عن عبد الغني قنوت، �سابط م�سرح من مدينة حماة، تويف العام 2010.  26

من كبار املفكرين املارك�سيني، ان�سحب من احلزب ال�سيوعي نتيجة خالفات حول امل�ساألة القومية واحلياة التنظيمية، له كتب وترجمات   27
عديدة، �ساهم يف ت�سكيل حزب العمال الثوري العربي، تويف العام 1991.

مفكر �سوري ويعتب من اأهم املنظرين املارك�سيني العرب، �ساهم يف نقد �سيا�سات الي�سار ال�سيوعي واملارك�سي، واأ�س�س حزب العمال   28
الثوري العربي، تويف العام 1978.
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المدني المجتمع  أحياء  لجان 

واإىل جانب هذه الظواهر ال�سيا�سية الي�سارية، ويف اأجواء ربيع دم�سق والهام�س الن�سبي الذي 
االألفية من نخبة  اإحياء املجتمع املدين مطلع  ت�سكلت جلان  ال�سلطة،  االأ�سد  ب�سار  ت�سلم  رافق 
مثقفني كانوا ينتمون اإىل اأحزاب ي�سارية متنوعة، منهم مي�سيل كيلو، وعبد الرزاق عيد، وح�سني 
عودات.  وعرفت اللجان بهويتها الدميقراطية وبقدرتها على املبادرة لتفعيل م�ساركات ن�سالية 
والت�سجيع  اإىل تخفيف االحتقانات،  ال�ساعي  واأي�سًا بخطابها املو�سوعي  وطنية ودميقراطية، 
على االإ�سالح والتغيري لتغدو مع الزمن ف�ساء اآمنًا للجميع، ما اأعاد بناء عتبة من الثقة بني 
قوى �سيا�سية عرفت اجلفاء والقطيعة واإذابة جدران اجلليد بني الفعاليات العربية والكردية، 
اإخراج  الي�سار يف الداخل ال�سوري وامل�ساهمة يف  اأهلها للعب دور رئي�س يف توحيد �سفوف  ما 
اإعالن دم�سق للتغيري الوطني الدميقراطي اإىل ال�سوء العام 2005، الذي �سم التجمع الوطني 
الدميقراطي، والتحالف الدميقراطي الكردي، واجلبهة الدميقراطية الكردية، وجلان اإحياء 
املجتمع املدين، واملنظمة االآثورية الدميقراطية،29 وحزب العمل ال�سيوعي، واجلمعية ال�سورية 

حلقوق االإن�سان،30 و�سخ�سيات م�ستقلة.

إعالن دمشق

وعقد  ال�سوري،  الداخل  يف  معار�سة  جهات  عن  ي�سدر  اإعالن  اأول  باأنه  دم�سق  اإعالن  متيز 
جمل�سه الوطني االأول اأواخر العام 2007 برئا�سة فداء حوراين ونائبيها عبد احلميد دروي�س، 
اإنهاء  اإىل  يدعو  بيانًا  واأ�سدر  البني،  واأكرم  طعمة  اأحمد  ال�سر  واأميني  اخلري،  العزيز  وعبد 
التغيري  اإجناز  اأجل  من  املعار�س  ال�سف  وحدة  واإىل  لعقود،  دام  الذي  اال�ستبدادي  احلكم 
الوطني الدميقراطي التدريجي وال�سلمي واالآمن، وبناء الدولة املدنية الدميقراطية، وحت�سني 
الن�سال  ودعم  املحتلة،  االأر�س  وحماية م�ساحلهم، وحترير  والكادحني  العمال  �سروط حياة 

الفل�سطيني، والت�سدي للتحديات اخلارجية.

وانتخب قيادة تنفيذية �سمت ريا�س الرتك، وريا�س �سيف، واآخرين، ليتعر�س اإثر ذلك حلملة 
اعتقاالت طالت اأهم قياداته، واأف�ست اإىل ان�سحاب االحتاد اال�سرتاكي العربي وحزب العمل 

منظمة قومية ي�سارية تدافع عن حقوق االأقلية االآ�سورية يف �سورية، ولها م�ساركات عديدة مع العمل املعار�س يف مواجهة ا�ستبداد ال�سلطة.  29
منظمة تعنى باالنتهاكات التي يتعر�س لها االإن�سان ال�سوري، ولها ن�ساط الفت على �سعيد ر�سد االعتقاالت والتعذيب واأحوال ال�سجناء،   30

يراأ�سها هيثم املالح وهو حماٍم دم�سقي قدمي.
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ال�سيوعي من �سفوفه، رمبا ب�سبب ما اعتبوه حتواًل نحو الدميقراطية ال�سيا�سية على ح�ساب 
كوادرهم  االعتقاالت  تطال  اأن  ورمبا حت�سبًا من  االجتماعية،  والدميقراطية  الوطنية  امل�ساألة 
يف  ومهمة  نوعية  حمطة  الكثريين،  ب�سهادة  دم�سق،  اإعالن  اعتب  احلقيقة،  ويف  وقياداتهم.  

�سياق تطور عمل املعار�سة الي�سارية واأفكارها واأدائها التنظيمي وال�سيا�سي.31

وكان حزب العمل ال�سيوعي قد �سارك يف �سياق ن�ساطه مع اإعالن دم�سق يف ت�سكيل تكتل ي�ساري 
العام 2007، حمل ا�سم "جتمع الي�سار املارك�سي )تيم("،32 و�سم طرفًا من احلزب ال�سيوعي 
ال�سوري كان قد خرج عن جماعة ريا�س الرتك، بقيادة حممد �سيد ر�سا�س،33 واحلزب الي�ساري 
الكردي، وهيئة ال�سيوعيني ال�سوريني، والتجمع املارك�سي الدميقراطي يف �سورية )متد(، ف�ساًل 
الطبقي  انحيازه  تعلن  تاأ�سي�سية  وثيقة  التجمع  واأ�سدر  املارك�سية.   ال�سخ�سيات  عن عدد من 
لقوى العمل، و�سد م�ساريع االإمبيالية وحروبها العدوانية مع رف�س اال�ستغالل واال�ستبداد بكل 
اأ�سكاله، ورف�س التمييز القومي والديني والطائفي واجلن�سي والعرقي بني املواطنني.  ودعا كل 
ال�سيوعيني واملارك�سيني، حيثما كانت مواقعهم، اإىل النهو�س والعودة اإىل موقع الطليعة الواعية 
املكافحة، والعمل معًا الإجناز التغيري الدميقراطي باأفق واأدوات وطنية، واأ�سدر جريدة حتمل 

ا�سم طريق الي�سار.

اليسار في سورية االنتفاضة الشعبية وأحزاب 

بداأت خريطة الي�سار ال�سوري بالتغري اجلذري مع انطالق الثورة يف 15 اآذار2011، حيت اأخ�سع 
احلراك ال�سعبي بح�سوره ون�ساطاته االأحزاب وال�سخ�سيات الي�سارية لالمتحان، خمتبًا مدى 
و�سوح خيارها الدميقراطي وعمق التزامها مب�سالح النا�س وحقوقها، واأعاد فرزها بطريقة 
التعبئة  من  والتحرر  املا�سي،  مع  معرفية  قطيعة  اإحداث  عن  عاجزًا  يزال  ال  من  بني  حادة، 
العنف  ت�سويغ  وراء  الثورية" هو  "ال�سرعية  بـ  ي�سمى  باأن ما  يقتنع  بداأ  االأيديولوجية، وبني من 
حتيكها  التي  واالأخطار  املوؤامرات  مبحاربة  تنادي  التي  االأيديولوجية  ال�سعارات  واأن  والقمع، 
والوطنية  "القومية جدًا  االأنظمة  امتطته  رابح  اأكرث من ح�سان  لي�ست  اال�ستعمارية،  الدوائر 

جدًا" من اأجل التغطية على �سلطانها وف�سادها وامتيازاتها.

وثيقة اإعالن دم�سق للتغيري الوطني الدميقراطي ال�سادرة بتاريخ 2005/10/16، وبيان املجل�س الوطني ال�سادر بتاريخ 2007/12/4.  31
بيان تاأ�سي�س التجمع املارك�سي يف �سورية بتاريخ 2007/4/20.  32

اأحد كوادر احلزب ال�سيوعي ال�سوري، و�سجن خلم�سة ع�سر عامًا، وله خالفات تنظيمية و�سيا�سية مع جناح ريا�س الرتك، وبخا�سة حول فهم   33
العالقة بني الوطنية والدميقراطية.  خرج من احلزب قبل املوؤمتر ال�ساد�س و�سكل جمموعة احلزب ال�سيوعي ال�سوري- املكتب ال�سيا�سي.
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اأعادت االنتفا�سة ال�سعبية ت�سنيف الي�سار بدءًا من االأحزاب ال�سيوعية الر�سمية امللتفة حول 
الثورة  باأن  الر�سمية  الدعاية  وحماكاة  املوؤامرة  لنظرية  الرتويج  يف  �ساركت  التي  ال�سلطة، 
الناه�سة يف البالد هي جمرد اأفعال ملتاآمرين ومند�سني يرتبطون باأجندة خارجية، وبخا�سة اأن 
اأمام هذا الي�سار ا�سطفاف "ا�ستعماري" وا�سع مناه�س لل�سلطة، ي�سم اأهم البلدان االإمبيالية 

والرجعية املدرجة يف قائمة اأعدائه.

سورية في  والتحرير  للتغيير  الشعبية  الجبهة 

ميكن  ما  الإنقاذ  واإما  انتهازية،  ميول  عن  تعبريًا  اإما  الثورة،  موجة  ركوب  حاول  من  هناك 
يقوم  نظام  ودعم  الوطني  ال�سف  توحيد  اإىل  الدعوة  عب  التغيري،  خما�س  وتخفيف  اإنقاذه 
باإ�سالحات جدية تر�سي احلراك ال�سعبي، كما هو حال اجلبهة ال�سعبية للتغيري والتحرير يف 
�سورية التي تاأ�س�ست يف متوز 2011، وت�سم، ب�سكل اأ�سا�سي، اللجنة الوطنية لوحدة ال�سيوعيني 
ال�سوريني برئا�سة قدري جميل مع احلزب ال�سوري القومي االجتماعي- االنتفا�سة )جناح علي 
اإجراء  اإىل  اجلبهة  موؤ�س�سو  ودعا  امل�ستقلة.   ال�سخ�سيات  من  جمموعة  جانب  اإىل  حيدر(،34 
ال�سغوط  اأ�سكال  الوطنية يف وجه كل  الوحدة  للحفاظ على  �سورية  �سامل وجذري يف  اإ�سالح 
والتدخل اخلارجي، وطرحوا باأنهم يتطلعون اإىل اأن تكون جبهتهم نقطة انطالق لتكوين اأو�سع 
جتمع �سعبي يوفر الظروف ال�سرورية حلماية البالد واالنطالق اإىل �سورية امل�ستقبل على طريق 
التمييز،  للبالد يحّرم  اإ�سدار د�ستور جديد  املن�سودين، مبا يف ذلك  التغيري والتحرير  اإجناز 
ويوؤّمن حقوق املواطنة الكاملة، وينهي العمل بالقوانني اال�ستثنائية التي حتّد من حق املواطن 
يف التعبري عن راأيه.  ويوؤكد على مبداأ التداول ال�سلمي لل�سلطة، مبا يف ذلك اإعادة توزيع الرثوة 
ب�سكل عادل ل�سالح الفقراء واملحرومني على اأ�سا�س منوذج اقت�سادي جديد، يقطع نهائيًا مع 
النموذج الليبايل املدمر والتابع.  ودعا املوؤ�س�سون اإىل و�سع خطة تنموية �ساملة توؤّمن التطور 
املتوازن على كل الرتاب الوطني ال�سوري، وبخا�سة املناطق الريفية، وتعمل على توفري فر�س 
العمل، وتطوير البنية التحتية.35  وت�سارك قيادات اجلبهة اليوم يف احلكومة ال�سورية، ويحتل 
قدري جميل من�سب نائب رئي�س جمل�س الوزراء لل�سوؤون االقت�سادية، بينما يحتل علي حيدر 

من�سب وزير �سوؤون امل�ساحلة الوطنية.

زعيم حلزب ان�سق عن احلزب ال�سوري القومي االجتماعي اأوائل االألفية، وحمل ا�سم االنتفا�سة، وكان خطه ال�سيا�سي اأقرب اإىل   34
املعار�سة، ويناه�س اال�ستبداد واال�ستغالل ال�سلطويني.

راجع البيان التاأ�سي�سي للجبهة ال�سعبية للتغيري والتحرير يف �سورية بتاريخ 2011/7/9.  35
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الوطني التنسيق  هيئة 

ثم جاء ت�سكيل هيئة التن�سيق الوطنيـــة لقوى التغييــــر الدميقراطــي يف الداخـــل ويف املهجـــر36 
الي�سارية  ال�سيــا�سية  واالأحــزاب  الهيئـــات  من  وعدد  امل�ستقـــلة،  ال�سخ�سيــات  من  عديد  من 
بعد  العظيم  عبد  ح�سن  بقيادة  الدميقراطي  العربي  اال�سرتاكي  االحتاد  كحزب  ال�ســــورية، 
اعتقل  الذي  العزيز اخلري  بقيادة عبد  ال�سيوعي  العمل  االأتا�سي، وحزب  املوؤ�س�س جمال  وفاة 
يف خريف العام املا�سي فور عودته من زيارة ال�سني وال يزال م�سريه جمهواًل، وحزب البعث 
الدميقراطي العربي اال�سرتاكي وميثله يو�سف �سلمان الذي انتقد اأ�ساليب احلكم اال�ستبدادية 
والو�سائية، وجتمع الي�سار املارك�سي وميثله حممد �سيد ر�سا�س، وحركة معًا من اأجل �سورية 
االحتاد  وحزب  الكردي  الي�ساري  احلزب  عن  ف�ساًل  خدام،  منذر  وميثلها  ودميقراطية  حرة 
بقايا  من  وهو  م�سلم،  �سالح  بقيادة  �سورية  يف  الكردي  الدميقراطي  واحلزب  الدميقراطي، 

كوادر حزب العمال الكرد�ستاين من ال�سوريني.

ويف املقابل اجتهت القوى الي�سارية املن�سوية يف اإطار اإعالن دم�سق للتغيري الوطني الدميقراطي، 
املجل�س  اإعالن  يف  للم�ساركة  الرتك،  ريا�س  بقيادة  الدميقراطي  ال�سعب  حزب  مقدمتها  ويف 
ال�سورية كخطوات على طريق  الثورة واملعار�سة  ال�سوري، ثم االئتالف الوطني لقوى  الوطني 

توحيد املعار�سة ال�سورية ومتكينها من اال�سطالع بدورها ال�سيا�سي.

الكردي الوطني  المجلس 

اجتهت االأحزاب الكردية يف �سوريا بعد انطالق الثورة، وحتت وطاأة �سغط احلراك ال�سعبي 
املجل�س  اإعالن  نحو  الوطني،  املجل�س  يف  ال�سورية  املعار�سة  باحتاد  اأ�سوة  والعربي،  الكردي 
الوطني الكردي يف مدينة القام�سلي )ت�سرين االأول 2011(37 مب�ساركة اأحد ع�سر حزبًا كرديًا 
عر�س  ختامية  وثيقة  واأقر  واالجتماعية،  الثقافية  والفعاليات  ال�سبابية  التن�سيقيات  وبع�س 
والعدالة  امل�ساواة  و�سمان  الدميقراطية،  الدولة  بناء  يف  امل�ستقبل  ل�سوريا  روؤيته  خاللها  من 
اأ�سا�س حق تقرير امل�سري، �سمن اإطار وحدة الوطن،  االجتماعية وحل الق�سية الكردية على 
الكردي  الوطني  املجل�س  تو�سيع  البالد.  والحقًا، مت  اإدارة  ال�سيا�سية يف  الالمركزية  واعتماد 

اإعالن ت�سكيل هيئة التن�سيق الوطنية بتاريخ 2011/10/6 حتت �سعارات ال للعنف ال للطائفية وال للتدخل اخلارجي، ويت�سمن برناجمها   36
دعم الثورة ال�سلمية وحتقيق مطالب احلراك ال�سعبي والدعوة اإىل اإ�سقاط النظام بكل رموزه وبناء نظام دميقراطي.

اإعالن املجل�س الوطني الكردي، ت�سرين االأول 2011.  37
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الوطني  املجل�س  خارج  املوجودة  التن�سيقيات  من  وجمموعة  كردية  اأحزاب  اأربعة  بان�سمام 
الكردي، من ثم عقد املجل�س الحقًا اجتماعه االعتيادي االأول يف )ني�سان 2012( وجنم عنه 
البنامج ال�سيا�سي املرحلي لتحقيق اأكب قدر ممكن من التفاهم مع القوى املعار�سة االأخرى، 
الكردي يف �سوريا حزب االحتاد الدميقراطي املقرب من حزب  الوطني  وبقى خارج املجل�س 

العمال الكرد�ستاين بقيادة �سالح م�سلم الذي ينتمي اإىل هيئة التن�سيق الوطني.

هيئات سياسية عديدة ذات توجه يساري

�سيا�سية  هيئات  ال�سعبية،  االنتفا�سة  تليا  اللذين  العامني  خالل  ظهرت  �سبق،  ما  اإىل  اإ�سافة 
اأهم هذه  م�سارها، من  وت�سويب  ال�سورية  الثورة  اإىل دعم  تهدف  ي�ساري  متنوعة ذات طابع 

الهيئات:

اأواًل. ائتالف الي�سار ال�سوري
الذي اأعلنته جمموعات واأفراد من الي�سار امل�سارك يف االنتفا�سة، بهدف تن�سيق الن�ساط فيما 
بينهم، ومن اأجل تطوير احلراك.  واأ�سدر وثيقة اأ�سار فيها اإىل انتفا�س قطاعات وا�سعة من 
اجلدد  االأعمال  رجال  ميار�سه  الذي  النهب  بلغ  اأن  بعد  التغيري،  اأجل  من  ال�سعبية  الطبقات 
والقدامى حدًا اأفقر كتلة كبرية من هذه الطبقات، وت�سبب يف ارتفاع ن�سبة العاطلني عن العمل، 
ون�سوء اختالل كبري يف الو�سع املعي�سي للطبقات ال�سعبية، ب�سبب تدين االأجور وارتفاع تكلفة 
املعي�سة بعد اكتمال االنفتاح االقت�سادي وحترير ال�سوق.  ويرى االئتالف اأن الطابع اال�ستبدادي 
غياب  مع  املرتافق  االأمنية،  االأجهزة  وحتكم  تقريبًا،  عقود  خم�سة  منذ  ت�سّكل  الذي  لل�سلطة، 
ال�سعبية،  املوؤ�س�سات والقانون، �سكل الغطاء الذي �سمح بنهب منظم ومريع ملجهود الطبقات 
ومرر التحول الليبايل )اجلديد( دون مقدرة على املقاومة بعد انهيار احلركة املعار�سة بفعل 

ق�سوة اال�ستبداد، واأزماتها الذاتية.

اإىل  وي�سعون  ال�سعبية،  الطبقات  عن  يدافعون  االئتالف  يف  امل�ساركني  اأن  الوثيقة  واأ�سافت 
االأزمات  وحل  حديثة،  مدنية  دولة  تاأ�سي�س  اأجل  من  ويعملون  احلاكمة،  القوة  هي  ت�سبح  اأن 
العميقة يف االقت�ساد والتعليم وال�سحة، ويف بنية الدولة امل�ستبدة، عب اإقرار د�ستور ي�سمن 
احلريات وينطلق من ف�سل ال�سلطات وف�سل الدين عن الدولة، و�سمان حرية تاأ�سي�س النقابات 
واالحتادات وتوفري رقابة �سعبية على ن�ساط الدولة، و�سمان قانون مدين لالأحوال ال�سخ�سية، 
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حق  واإقرار  البطالة،  م�سكالت  يعالج  منتج  اقت�ساد  وبناء  واملراأة،  للرجل  مت�ساٍو  دور  واإتاحة 
االأ�سعار، وتوجيه عادل  واأجور متوازنة مع  االأدنى لالأجور،  للعاطلني ميّثل احلد  واأجر  العمل، 
للتنمية االقت�سادية لتغطي خمتلف املناطق.  وطرحت الوثيقة العمل من اأجل حترير االأر�س 
املحتلة، وفل�سطني، واال�ستقالل الكامل عن االإمبيالية وعن النمط الراأ�سمايل، واأ�سارت اإىل 
يف  جديد  حترري  ثوري  م�سروع  ا�ستنها�س  اأجل  من  العربية  الثورات  كل  مع  الرتابط  اأهمية 
الوطن العربي، ينطلق من اال�ستقالل، ويهدف اإىل الوحدة وحتقيق التطور واحلداثة، يف اأفق 
حتقيق اال�سرتاكية.38  وي�سم ائتالف الي�سار ال�سوري نا�سطني �سمن احلراك الثوري ي�سعب 
معرفتهم اأو ك�سف اأ�سمائهم، لكن منهم �سالمة كيله، وجالل نوفل، اللذين تعر�سا لالعتقال 

واأفرج عنهما موؤخرًا.

ثانياً. حركة "معاً من اأجل �سورية حرة ودميقراطية"
اأعلن ت�سكيلها عدد من املثقفني ال�سوريني الي�ساريني كهيئة مدنية حتت التاأ�سي�س.  وقال بيان 
�سورية،  يف  ال�سلمية  االحتجاج  حركة  وتدعم  ال�سوري،  لل�سعب  تنحاز  احلركة  اإن  التاأ�سي�س 
والدميقراطية  احلرية  اأجل  من  لل�سعب  ال�سلمي  الن�سال  دعم  ن�ساطها مببادئ  وت�سرت�سد يف 
لتعزيز  والعمل  كافة،  وم�سادره  باأ�سكاله  ومقاومته  العنف  نهج  وف�سح  املدنية،  الدولة  وبناء 
الوحدة الوطنية ومقاومة كل اأ�سكال التحري�س الطائفي، والعمل من اأجل تعزيز القيم الوطنية 
وقبول  االختالف  ثقافة  تعزيز  اأجل  ومن  الهيمنة،  و�سيا�سات  اخلارجي  التدخل  ومناه�سة 
االآخر، ون�سر وتعزيز ثقافة حقوق االإن�سان، وتعزيز مفهوم املواطنة واالأ�س�س التي ينبني عليها.39

ثالثاً. تيار بناء الدولة ال�سورية
اأعلن عنه معار�سون �سوريون ي�ساريون يف اأيلول 2011، ويهدف، وفق روؤية موؤ�س�سيه، اإىل بناء 
دولة دميقراطية مدنية، ومتكني ال�سوريني، وبخا�سة ال�سباب، من "االنخراط العلني والفعال" 

يف احلياة ال�سيا�سية والعامة، موؤكدًا على "تبنيه اأهداف االنتفا�سة ال�سعبية".

دولة  بناء  اإىل  ي�سعى  جديد  �سيا�سي  تيار  فاإنه  التيار،  لهذا  التاأ�سي�سية  الوثيقة  وبح�سب 
دميقراطية مدنية حتقق العدالة االجتماعية بالت�سارك مع جميع القوى وال�سرائح االجتماعية 

بيان اإعالن ائتالف الي�سار ال�سوري.  دم�سق، اآذار 2011.  38
بيان التاأ�سي�س حلركة معًا.  دم�سق بتاريخ حزيران 2011.  39
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ال�سوريني رابحني فيه  ال�سوري بني منت�سرين وخا�سرين، ليكون جميع  دون اقت�سام امل�ستقبل 
بغ�س النظر عن خالفاتهم ال�سيا�سية اأو اختالفاتهم الثقافية،40 وذلك من خالل الرتكيز على 
حتقيق الدميقراطية واحلكم الر�سيد، وعلى مواجهة اأهم التحديات التي تواجه عملية التنمية 
امل�ستدامة وبخا�سة الفقر، والدفع باجتاه اعتماد الدميقراطية االقت�سادية، واعتماد العدالة 
االجتماعية يف اإنتاج الدخل الوطني وتوزيعه، والرتكيز على الفئات املهّم�سة، اإ�سافة اإىل �سمان 

عدالة توزيع امل�ساريع التنموية على جميع م�ساحة البالد.

رابعاً. املنرب الدميقراطي ال�سوري
ت�سكل يف القاهرة يف �سباط 2012 كمنب �سيا�سي مدين دميقراطي، منفتح على جميع االأفراد 
واجلماعات والقوى املنخرطة يف الثورة ال�سورية، ويعتب نف�سه مبثابة ج�سر للتفاعل والتوا�سل 
ومقرتحات  روؤى  وتقدمي  م�ساربها،  اختالف  على  جهودها  وتوحيد  لتعبئة  الثورة  قوى  بني 
ميدانية و�سيا�سية تعمل على تطويرها واإجناز مهامها يف احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية 

وامل�ساهمة يف ر�سم �سورة املرحلة االنتقالية وم�ستقبل �سوريا.41

ومن اأهداف املنب متكني ال�سعب �سيا�سيًا وثقافيًا من اأجل اإ�سقاط النظام القائم بكل رموزه، 
واملبادئ  القيم  وتعزيز  عليها،  تاأ�س�س  التي  البنية  وتفكيك  املدنية،  املقاومة  و�سائل  وبكل 
واملمار�سات الدميقراطية.  وهو ال يرى نف�سه ت�سكياًل م�سافًا اإىل التجمعات والهيئات والقوى 
القائمة، بل رافد من روافد الثورة . وقد �سعى املنب للتحول اإىل كتلة �سيا�سية، وعقد اجتماعًا 
يف القاهرة مطلع �سهر اأيار 2013 لتاأ�سي�س ما �سمي القطب اأو التحالف الدميقراطي ال�سوري، 

وكان من قياداته مي�سيل كيلو، و�سمري عيطة، وفايز �سارة.

خام�ساً. تيار مواطنة
 ت�سكل يف �سباط العام 2011 من نخبة مثقفني ي�ساريني خا�سوا يف مراحل �سابقة جتربة العمل 
ال�سيا�سي الي�ساري، وتعر�سوا للمالحقة واالعتقال.  ويهدف التيار اإىل تقدمي الدعم للثورة، ويتبنى 
م�سروع الدولة املدنية الدميقراطية يف �سوريا املوحدة جغرافيًا وب�سريًا، والبعيدة عن اأي �سيغة من 
�سيغ املحا�س�سة الطائفية اأو القومية اأو املناطقية، وت�سمن ا�ستمرار ال�سراع ال�سيا�سي والفكري 

الوثيقة التاأ�سي�سية لتيار بناء الدولة - دم�سق ال�سادرة يف اأيلول 2011.  40
بيان التاأ�سي�س للمنب الدميقراطي ال�سوري - القاهرة بتاريخ 2012/2/18.  41
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على نحو متح�سر الئق بال�سوريني االأحرار.42  كما يدعو تيار مواطنة اإىل اإقرار احلقوق الطبيعية 
امل�سروعة لالأقليات القومية واالإثنية.  وهو اإحدى القوى العاملة على نحو ن�سط من اأجل جتنيب 
الثورة منزلقات التطرف والطائفية، ولعل اأهم النا�سطني يف تيار مواطنة موجودون داخل �سوريا 

با�ستثناء عدد حمدود جدًا ا�سطرهم القمع ملوا�سلة الن�ساط من اخلارج.

�ساد�ساً. جتمع الي�سار الدميقراطي يف �سورية 43 
روؤيته  واأ�سدر  الي�سارية،  امليول  ذوي  ال�سوريني  واالقت�ساديني  املثقفني  من  جمموعة  اإليه  دعت 
اخلا�سة للو�سع ال�سيا�سي ال�سوري، وم�سار الثورة، مركزًا على حمورين؛ حمور احلريات ال�سيا�سية 
حياة  �سروط  وحت�سني  االجتماعية  العدالة  وحمور  وم�ساركتهم،  النا�س  دور  لتفعيل  ال�سرورية 

الطبقات ال�سعبية الفقرية.  ومييل التجمع لرف�س العنف ويدعو اإىل التغيري ال�سلمي.

�سابعاً. حتالف الي�سار ال�سوري 44 
وحركة  الدميقراطي  الي�سار  جتمع  قبل  من   2012 االأول  كانون  مطلع  يف  كم�سروع  عنه  اأعلن 
العمل  اآثرت  �سبابية  �سيوعية  جمموعة  )وهي  ال�سوريني  ال�سيوعيني  وتن�سيقيات  وطن  ائتالف 
امليداين لدعم الثورة ال�سورية وت�سويب م�سارها(.  ومن بني اأهدافه، اإعادة بناء الدولة لتكون 
مع �سمان  املواطنة،  مبداأ  على  تقوم  وعلمانية  تعددية  مدنية حديثة دميقراطية  تنموية  دولة 
ال�سيا�سي واالقت�سادي،  العدالة االجتماعية وتنمية متوازنة ورقابة �سعبية على ن�ساط الدولة 
واإقرار  واملراأة  الرجل  م�ساواة  ول�سرورة  وحقوقهم،  ال�سباب  مل�سالح  خا�سًا  اهتمامًا  معطيًا 

قانون مدين لالأحوال ال�سخ�سية.

ثامناً. ائتالف الي�سار الثوري يف �سوريا 
والي�ساريني  املارك�سيني  من  جمموعة  باأنها  نف�سها  عن  وتعّرف  املرجعية،  تروت�سكية  جمموعة 
الثوريني يف �سوريا، تتبنى وثيقة البنامج االنتقايل للي�سار الثوري يف �سوريا، وتعمل من خالل 
وي�سع  الثوري.45   املارك�سي  الي�سار  توحيد  اإعادة  على  اجلارية  ال�سعبية  الثورة  يف  انخراطها 

بيان التعريف بهوية تيار مواطنة، اآذار 2011.  42
وثيقة جتمع الي�سار الدميقراطي يف �سورية ني�سان 2012.  43
م�سروع وثيقة حتالف الي�سار ال�سوري كانون االأول 2012.  44

وثيقة البنامج االنتقايل للي�سار الثوري يف �سورية، دم�سق، 2012.  45
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حكومة  وقيام  النظام  اإ�سقاط  تت�سمن  ومبا�سرة  راهنة  انتقالية  مهمات  ال�سيا�سي  خطابها 
ثورية موؤقتة تعمل على تفكيك البنية االأمنية للدولة، والدعوة اإىل انتخاب جمعية تاأ�سي�سية على 

اأ�سا�س التمثيل الن�سبي ت�سع د�ستورًا لدولة مدنية دميقراطية وتعددية.

تا�سعاً. جتمع نب�ض ال�سباب املدين ال�سوري
اأحزاب ي�سارية،  اإىل  اأو تنتمي  ت�سكل يف متوز 2011 مببادرة نخبة �سبابية من خلفية ي�سارية 
للمجتمع،  ال�سلمي واالأهلي بني املكونات املختلفة  التعاي�س  اإر�ساء  واإىل  الثورة،  اإىل دعم  ودعا 
واإىل وحدة الن�سيج ال�سوري.  و�سدد باملقابل على اأهمية حترير هذا املجتمع من اأ�سكال التبعية 
كافة )االقت�سادية، الثقافية، وحتى االجتماعية(.  كما حث على حترير املناطق املغت�سبة من 
االأر�س ال�سورية.46  وو�سع التجمع اآلية عمل تقوم على مبادئ التعددية والدميقراطية واملواطنة 
الإخراج �سوريا من حالة الدولة ال�سمولية، مبا يح�سن اجلبهة الداخلية من املخاطر اخلارجية، 
ومنها احتالل مرتفعات اجلوالن، ومن املخاطر الداخلية، ومنها ارتداد ق�سم مهم من املجتمع 

ال�سوري اإىل االنتماءات ما قبل مدنية �سواء قومية، اأو طائفية، اأو ع�سائرية.

وجتدر اإ�سافة ن�سوء جتمع ي�ساري لل�سوريني يف اخلارج عقد اجتماعًا يف بروك�سل )اآذار 2013( 
حتت ا�سم امللتقى االأول للي�سار املارك�سي ال�سوري يف اأوروبا، وعّرف نف�سه باأنه ي�سار منا�سل 
منخرط يف الثورة �سد النظام الديكتاتوري بكل رموزه وموؤ�س�ساته، واأنه ينحاز للطبقات ال�سعبية 
وجماهري املهّم�سني، ويتبنى مواقف حازمة �سد الطائفية وجتاوزات حملة ال�سالح، مع رف�س اأ�سكال 
اأنها �سديقة  التي تّدعي  التدخل االإمبيايل واالإقليمي والرجعي للدول احلليفة للنظام وللدول 
القومية  لل�سعب الكردي وللمكّونات  القومية امل�سروعة  ال�سوري، مع االعرتاف باحلقوق  لل�سعب 
كافة، و�سمان حق التعبري عن الراأي وحرية املعتقد، واإر�ساء مواطنة مكتملة وعلمانية جذرية تقوم 
على الف�سل التام بني الدين والدولة، وحتقيق امل�ساواة بني الرجل واملراأة، وحماية حقوق الطفل، 
والعمل على حترير اجلوالن وم�ساندة كفاح ال�سعب الفل�سطيني العادل �سد االحتالل وال�سهيونية، 

وكذلك دعم �سعوب املنطقة والعامل لنف�س ال�سيطرة االإمبيالية عن اأرا�سيها وثرواتها.47

ويف ال�سياق نف�سه، ميكن اإدراج "ائتالف وطن" الذي يغلب عليه الطابع الي�ساري من زاويتي 
التي طرحها على  املهام  الي�ساريني، وزاوية  واملنا�سلني  املثقفني  البنية، حيث ي�سم نخبة من 

البيان التاأ�سي�سي لتجمع نب�س لل�سباب املدين ال�سوري بتاريخ 2011/7/5.  46
البيان اخلتامي للملتقى االأول للي�سار ال�سوري يف اأوروبا، بروك�سل، اآذار 2013.  47



139

قراءة في واقع اليسار السوري

املدنية  الدولة  وبناء  الديكتاتورية،  اإ�سقاط  حتى  ال�سعبية  الطبقات  قوى  توحيد  يف  نف�سه 
)�سباط  وطن  الئتالف  التاأ�سي�سي  البيان  ووّقع  وامل�ساواة.   العدالة  وجمتمع  والدميقراطية، 
2012( اأربع ع�سرة قوة مدنية و�سيا�سية غالبيتها ذات طابع ي�ساري، كحركة معًا من اأجل �سوريا 
حرة ودميقراطية، وتيار مواطنة، وائتالف الي�سار ال�سوري، وجمموعة روؤية للتغيري، والي�سار 
الثوري يف �سوريا، وجلنة دعم الثورة ال�سورية، واملبادرة الوطنية يف جبل العرب، وجلنة العمل 
املدين،  التنوير  وحركة  حلم،  وجمموعة  الطريق،  وجتمع  جرمانا،  يف  الدميقراطي  الوطني 
والكتلة الوطنية يف �سوريا، واللقاء الوطني، و"كوادر ال�سيوعيني يف جبل العرب" )وهي جمموعة 
ت�سم اأع�ساء وكتاًل من�سقة من االأحزاب ال�سيوعية التقليدية، وكتلة الي�سار التاريخية يف جبل 
العرب، الذين وجدوا اأنهم يتعار�سون مع اأطروحات اأحزابهم التي تتبّنى وجهة نظر النظام(.

ال�سلمي  املدين  العمل  اإىل  والنزوع  ال�سيا�سية،  الروؤى  التقارب يف  "ائتالف وطن"  وقد جمع 
ورف�س العنف، واالإميان ب�سرورة اإ�سقاط النظام كمقدمة �سرورية لبناء �سوريا اجلديدة.48  وما 
يلفت االنتباه هو ت�سكيله من مناطق خمتلفة، وكثافة م�ساركة االأقليات الطائفية فيه، واعتناوؤه 
االأقليات  واإعالنه احرتام حقوق  ال�سعبية واملحرومة،  الطبقات  مب�سائل مدنية ومبهام تخ�س 
القومية يف اإطار الوحدة الوطنية، وحترير اجلوالن والوقوف اإىل جانب ال�سعب الفل�سطيني يف 

ن�ساله لتقرير م�سريه.

واأخريًا، جتدر االإ�سارة اإىل اأن غالبية القوى املنت�سبة اإىل الي�سار يف الداخل ال�سوري، تتفاوت 
الراهنة معايرة وزنها ودورها بدقة، فهي تعمل  ال�سروط  والفاعلية، وي�سعب يف  يف احل�سور 
حتت ظروف اأمنية �سديدة ال�سعوبة، وثمة خطورة، ولنقل �سبه ا�ستحالة، يف معرفة االأ�سماء 
احلقيقية لقياداتها، ومدى انت�سار كوادرها يف اأو�ساط احلراك ال�سعبي، لكن غالبيتها حتظى 

يف العموم بالثقة وامل�سداقية.

اليسار السوري أمام  التحديات 

التي تعر�ست خالل عقود الأ�سكال خمتلفة من  ال�سوري،  الي�سار  باأن قوى  اإذ نعرتف  واأخريًا، 
الثقايف  اأو  ال�سيا�سي  الوعي  �سواء يف  الثورة،  اأ�سباب  بق�سط يف �سنع  اال�سطهاد، قد �ساهمت 
اأو يف توليد الروح الكفاحية.  ونعرتف باأنها تتفق جميعها على مهام موحدة جوهرها االنتقال 

انظر البيان التاأ�سي�سي الئتالف وطن يف 13 �سباط 2012.  48
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بالبالد من حالة اال�ستبداد اإىل الدميقراطية، عب بناء الدولة املدنية احلديثة، املوؤ�س�سة على 
اإىل  وت�ستند  ال�سلطة،  وتداول  االأقليات  االإن�سان وحقوق  التعددية وحقوق  يكفل  د�ستور جديد، 
مبداأ العدالة االجتماعية، وتتفق تاليًا على مواقف من ال�سراع القائم على حل �سيا�سي وترف�س 

اخلطاب االإق�سائي والعدائي والتدخالت اخلارجية.

نعرتف اأي�سًا باأن قوى الي�سار ال تزال مبعرثة وعاجزة عن التوا�سل مع الطبقات ال�سعبية ونيل 
ثقتها ب�سفتها الكتلة املحركة للتقدم و�ساحبة امل�سلحة االأعمق يف التغيري.  ومثل هذا االأمر 
يرجع اإىل اأ�سباب ذاتية ومو�سوعية، منها جناح �سنوات اال�ستبداد الطويلة يف خلق هوة كبرية 
بني النا�س وال�سيا�سة، ي�سعب ردمها ب�سرعة، ومنها �سعوبة الن�ساط اليوم مع ت�ساعد العنف 
املتطرفة،  االإ�سالمية  ووزن اجلماعات  الطائفية  واال�سطفافات  التدخالت اخلارجية  وتنامي 
ومنها �سعف الثقة املتبادلة بني هذه القوى ب�سبب ق�سور يف الوعي وتباين الن�ساأة والتجربة، 

وما تركته معاناتها املريرة يف �سراديب العمل ال�سري اأو يف غياهب ال�سجون، من اآثار �سلبية.

لكن يبقى حمط تفاوؤل اعتقاد البع�س اأن ثمة م�ستقباًل واعدًا للي�سار يف �سورية من اجلماعات 
جتربة  اإىل  خلفياتها  اأو  جذورها  يف  تعود  التي  ال�سعبية  الثورة  رحم  من  املولودة  الي�سارية 
ي�سارية، وتطرح مطالب تن�سجم مع اأطروحات الي�سار اجلديد، وما يعزز هذا التفاوؤل تنامي 
اهتمام ال�سباب ال�سوري بال�ساأن العام وبالتوجهات الي�سارية، وانك�ساف الطبيعة اال�ستغاللية 
النمط  ذات  الي�سار  اأحزاب  يف  والعجز  االأزمة  تفاقم  واأي�سًا  احلاكم،  للنظام  واال�ستبدادية 

القدمي )احلزب ال�سيوعي ال�سوري(.

لرؤية يسارية مشتركة وهوية يسارية جامعة الحاجة 

الي�ساريني يف احلراك ال�سعبي وحدود دورهم، تتقدم حاجة ملحة لبلورة روؤية  واأيًا يكن وزن 
م�سرتكة ميكن اأن توؤ�س�س لهوية ي�سارية جامعة، تدعم التغيري الدميقراطي، وتعمل على متكني 
الثورة �سيا�سيًا وثقافيًا، وت�سويب م�سارها، وجتنيبها منزلقات العنف والتطرف؛ روؤية جتيب 
عن االأ�سئلة امللحة التي يطرحها الواقع ا�ستنادًا اإىل م�سالح الكادحني وحقوقهم.  كما توؤ�س�س 
لبنامج �سيا�سي واقت�سادي متكامل يلبي حاجات ال�سرائح املهّم�سة بدءًا بدولة املواطنة التي 
اأو اجلن�س، مرورًا بامل�ساواة والعدالة االجتماعية،  اأو الدين،  ال متيز بني النا�س، يف القومية، 
ال�سعب  ن�سال  ودعم  املحتلة،  ال�سورية  االأر�س  حترير  يف  الوطنية  املهام  باإجناز  وانتهاء 
من  مناخ  خلق  امل�سروع  هذا  انطالق  نقطة  وتكون  العوملة،  لتحديات  والت�سدي  الفل�سطيني، 
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الثقة بني التيارات وال�سخ�سيات كافة، التي تدعي االلتزام بالقيم والتوجهات الي�سارية، للبدء 
واإيقاع ممار�ساتها  االأدنى توحيد خطابها  اأو باحلد  لتوحيد البامج واالآليات،  بحوار مفتوح، 

ال�سيا�سية.

من  عملها  ي�سوب  ما  وجتاوز  �سفوفها  ر�س  اإىل  الي�سارية  القوى  تبادر  كي  االأوان  اآن  لقد 
الي�ساريني  اإىل جهود جميع  الراهنة بحاجة  فاللحظة  ت�سريه ح�سابات �سيقة.   وتناف�س  تردد 
واأدوارهم يف �سعيهم امل�سرتك اإىل القب�س على زمام املبادرة ال�سيا�سية، ولكي يثبتوا بامللمو�س 
اأنهم الطرف االأكرث اإخال�سًا لقيم احلرية والعدالة وامل�ساواة، واالأكرث تفانيًا يف حمل امل�سوؤولية 
التاريخية، برف�س اأ�ساليب العنف واال�ستئثار ال�سلطويني وحماربة الفرز الطائفي وكل اأ�سكال 
لتكون  اأو  اأهلي،  اقتتال  نحو  اأو جرها  البالد،  تفكيك  والت�سدي ملحاوالت  والتطرف  التع�سب 

�ساحة لل�سراعات االإقليمية والعاملية.

* اأكرم البني
كاتب ونا�سط �سيا�سي من مواليد حماة يف �سورية، تعر�س لل�سجن ملدد و�سلت اإىل ع�سرين عامًا 
 )2010 �سيف  اإىل   2007 )اأواخر  ون�سف  عامني  ملدة  اآخرها  كان  ال�سيا�سية،  مواقفه  ب�سبب 

ب�سبب انتمائه اإىل جمموعة اإعالن دم�سق للتغيري الوطني الدميقراطي.
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 الَيَسارُ الِفَلسِطينيُّ
في ِإسَراِئيل

* رائف زريق

لليسار مقدمة: نحو تعريف عام 

املرء  يكت�سف  اإ�سرائيل،  داخل  الفل�سطيني  للواقع  واخل�سراء،  الكثيفة،  التفا�سيل  غابة  يف 
مدى رمادية النظرية، ودرجة ال�سعوبة يف ا�ستقاق مواقف �سيا�سية عينية بناًء على مرجعية 
اأيديولوجية موّجهة، يفرت�س بها اأن تكون "دليل احلائر" يف واقع �سيا�سي مرّكب ومعّقد، كرثت 

فيه االأ�سئلة و�سّحت االأجوبة.

هذه  تطّور  وكيفية  اإ�سرائيل،  داخل  الفل�سطيني  الي�سار  اأطروحات  اأتناول  �سوف  املقال  هذا  يف 
االأطروحات عب التاريخ، و�ساأعر�س مواقف الي�سار من ق�سايا مركزية مهّمة، يقع يف �سلبها موقفه 
من ال�سهيونية وامل�سروع ال�سهيوين، وروؤيته حلل ال�سراع العربي- االإ�سرائيلي، والفل�سطيني- 
االإ�سرائيلي، وروؤيته ملوقع الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل للق�سايا االجتماعية واالقت�سادية، موقفه من 

ق�سايا املراأة، ومن الق�سايا االجتماعية التي تتعلق برتكيبة املجتمع الفل�سطيني ب�سكل عام.

اأ�سا�سًا للقراءة الالحقة يف  قبل القراءة املتاأنية ملواقف الي�سار، ال بّد من مداخلتني ت�سكالن 
مواقف الي�سار الفل�سطيني يف اإ�سرائيل.  املداخلة االأ�سا�سية هي حماولة لالإجابة عن ال�سوؤال: 

ما هو الي�سار الذي نق�سده؟ ما هو اخلا�س بالفكر الي�ساري؟

اأي  الي�سار،  هذا  بداخله  ين�سط  الذي  للم�سهد  ت�سخي�سّية  قراءة  اإىل  تهدف  الثانية  املداخلة 
يته باعتباره نتاجًا مل�سروع ا�ستيطاين  اأنه يهدف اإىل قراءة امل�سهد ال�سيا�سي االإ�سرائيلي وخا�سّ

كولونيايل من نوع خا�س ومتمّيز.

يحيل احلديث عن الي�سار اإىل �سل�سلة من االأفكار واملبادئ.  لي�س بال�سرورة اأن جتتمع كل هذه 
االأفكار لدى حزب اأو حركة معينة حتى جتتاز "امتحان الدخول" اإىل نادي الي�سار.  املو�سوع 



143

اليسار الفلسطيني في اسرائيل

هو مو�سوع كّمي ال كيفي، مبعنى اأّن الي�سار درجات، وال وجود لي�سار "حقيقي" واآخر "مزّيف".  
هناك ي�سارات خمتلفة ال ي�سارًا واحدًا، تتفق وتختلف فيما بينها.

يقوم على  الذي   ،)Marx( و"مارك�س"   )Hobbes( "هوب�س"  تراث  الي�سار  يرث  فل�سفّيًا،   - اأواًل 
انتبه  والدولة.   وال�سيا�سة  املجتمع  عالقات  يف  وطبيعّيًا  بديهّيًا  يبدو  ما  كل  على  اال�ستئناف 
"هوب�س"، ب�سكل وا�سح، اإىل اأّن الدولة واملجتمع هما نتاج خيار اإن�ساين، وهما بالتايل من�ساأة 
اجتماعية.  هذه املن�ساأة لي�ست ظاهرة طبيعية كما اعتقد الرتاث االأر�سطولياين اأو امل�سيحي اأو 
االإ�سالمي من قبل.  الدولة قبل كّل �سيء هي نتاجنا نحن الب�سر، وهي من �سناعتنا، وبالتايل 

نحن م�سوؤولون عن �سكلها وجوهرها وقيمها، جند فيها ما ن�سع نحن فيها.

اأي  االأخري،  اإىل مداها  ابن احلداثة، ويذهب مع احلداثة  الي�سار هو  تاريخيًا وفكريًا،  ثانيًا- 
يذهب مع قيم العقالنية والتنوير اإىل اأق�سى مدى، وكذلك مع القيم الليبالية.  قيمّيًا، يرتبط 
يزاوج  اأن  ويحاول  نهايتها،  اإىل  امل�ساواة  بفكرة  يذهب  االأقل  على  اأو  امل�ساواة،  بفكرة  الي�سار 
بني فكرة احلرية وبني فكرة امل�ساواة.  فاإذا كان الفكر الليبايل قد توقف يف فكرة امل�ساواة 
عند فكرة امل�ساواة ال�سيا�سية ال�سكالنية التي تقوم على مبداأ امل�ساواة اأمام القانون، وامل�ساواة 
يف احلقوق ال�سيا�سية واملدنية؛ فاإّن الي�سار يهدف اإىل الذهاب يف مقولة امل�ساواة اإىل مداها 
االأبعد، الذي يقوم على دفع امل�ساواة اإىل جمال االقت�ساد، الأّن امل�ساواة ال�سكالنية يف ظل غياب 
اإمكانية القب�س على م�سريه، والتحكم مب�سار  التي تكفل للفرد  الظروف االقت�سادية املادية 

حياته، لي�ست �سوى اأ�سغاث �سراب و�ستبقى منقو�سة دائمًا.

قيمتي  ياأخذ  الأّنه  واحد،  اآن  يف  له  وا�ستمرار  الليبايل  للفكر  جتاوز  هو  املعنى  بهذا  الي�سار 
اأّن  على  وي�سّر  الطبيعي،  مداهما  اإىل  الليبايل  الفكر  بهما  نادى  اللتني  وامل�ساواة  احلرية 

احلرية احلقيقية بحاجة اإىل ظروف مادية كي تتحقق، واأّن امل�ساواة قيمة مالزمة للحرية.

اأو متكون اجتماعي( مع الرتاث  التقاء الرتاث االأول )املجتمع والدولة كمن�ساأة اجتماعية  اإّن 
تقوم  التي  للي�سار  الثالثة  ية  اخلا�سّ يوّلد  مداهما(  اأق�سى  اإىل  واحلرية  امل�ساواة  )دفع  االآخر 
الدولة  دور  يبز  حيث  باملواطن،  وعالقتهما  واملجتمع  الدولة  لدور  اخلا�س  الفهم  نوع  على 
املوؤ�س�سات  وت�سميم  تخطيط  يف  مركزيًا  دورًا  للدولة  فاإّن  واالإدارة.   التخطيط  يف  واملجتمع 
والعالقات االجتماعية، وبخا�سة حني يدور احلديث عن الرتتيبات االقت�سادية، و�سبط ال�سوق 
وتنظيمه، وتدخل الدولة يف توفري �سلة كبرية من اخلدمات االأ�سا�سية للمواطن.  يويل الي�سار 
مكانة مركزية ودورًا حا�سمًا للدولة يف تنظيم االقت�ساد واخلدمات االأخرى )مثل توفري املاء 
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والكهرباء والتعليم واخلدمات ال�سحية(.  وعليه، فالي�سار عمومًا يعار�س عمليات اخل�سخ�سة 
وخروج الدولة عن دورها يف تقدمي اخلدمات االأ�سا�سية للمواطنني.

ية اأخرية للي�سار، وعلى االأقل الي�سار املارك�سي، تكمن يف فهمه لطبيعة التغيري االجتماعي.   خا�سّ
طريق  عن  بال�سرورة  يكن  مل  واإن  بنيويًا،  تغيريًا  تتطلب  التغيري  عملية  اأّن  الي�سار  هذا  يرى 
الثورة.  يعود ذلك اإىل قناعة را�سخة باأّن هناك حمدودية بنيوية متنع اإمكانية اإحداث تغيريات 
يف املبنى االقت�سادي كما هو عن طريق االإ�سالحات.  وبالتايل، فاإّن الي�سار هو حركة راديكالية 

وجذرية بتطّلعاتها من حيث االأهداف واالأدوات معًا.

 محددات الواقع الذي ينشط فيه
الفلسطيني اليسار 

ين�سط الي�سار الفل�سطيني يف دولة تعّرف نف�سها اأّنها، وقبل كل �سيء، دولة اليهود ودولة يهودية.  
دولة اليهود يعني اأّنها لي�ست دولة كل مواطنيها؛ مبعنى اأّنها ت�ستثني من جممل مواطنيها من 
هم من غري اليهود، وال تعتب نف�سها دولتهم، وال تعتبهم مواطنيها بالكمال والتمام.  دولة 
اليهود تعني اأنها دولة اليهود الذين هم غري مواطنني فيها، واملقيمني خارج حدودها، والذين 
مبقدورهم اأن يتحّولوا بني ليلة و�سحاها اإىل مواطنني يف دولة اإ�سرائيل، وذلك مبوجب قانون 
العودة الذي يتيح لكل يهودي اأن يهاجر اإىل اإ�سرائيل، ومبوجب قانون املواطنة الذي مينح كّل 
يهودي هاجر اإىل اإ�سرائيل احلق يف اأن يح�سل على املواطنة االإ�سرائيلية.  بالتايل، ي�سبح يهود 
العامل اأجمعني مواطنني بالقوة الكامنة )Potential( ي�ستطيعون يف كل حلظة اأن يحولوا مواطنتهم 

.)Actual( بالقوة الكامنة اإىل مواطنة فعلية

داخل  وجودهم  من  الرغم  على  االإ�سرائيلية  مفهوم  من  الفل�سطينيني  املواطنني  اإق�ساء  اإّن 
الدولة، واعتبار يهود العامل مواطنني بالقوة وجزءًا من االأّمة اليهودية التي يفرت�س على الدولة 
اأن تخدم م�ساحلها، يحّول مفهوم ال�سعب )Demos( اإىل مفهوم مفرغ من م�سمونه متامًا.  اإذ 
اإّن الدولة ترى اأّن التزاماتها االأوىل واالأ�سا�سية لي�ست موجهة ل�سالح مواطنيها، اإمنا ل�سالح 
املواطنة،  وقانون  العودة  قانون  يف  فقط  لي�س  تبز  الدولة  ويهودية  الكونية.   اليهودية  االأمة 
واإمنا يف �سل�سلة طويلة من الت�سريعات التي توؤ�س�س لهوية الدولة اليهودية، ومكانة اللغة العبية 
والرتاث اليهودي، ما ي�سع مواطنة املواطنني الفل�سطينيني مو�سع ت�ساوؤل وت�سكك م�ستمر؛ وكاأّن 

مواطنتهم اأمٌر غري مفروغ منه على االإطالق.
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ي�ساف اإىل هذا، الواقع االحتاليل لل�سفة الغربية وقطاع غزة، هذا الواقع الذي ي�سبح يومًا بعد 
اإّن ازدياد اال�ستيطان وتو�ّسعه، وازدياد الطرق االلتفافية وم�سادرة  يوم واقعًا عاديًا وماألوفًا.  
االأرا�سي امل�ستمرة، واال�ستيالء املتوا�سل على م�سادر املياه، قد حّول ال�سفة يف واقع االأمر اإىل 
جزء من دولة اإ�سرائيل بكل ما يتعّلق بامل�ستوطنني وبامل�ستوطنات.  وبالتايل، ال ميكن احلديث عن 
واقع موؤقت اأو احتالل اأمني اأو ع�سكري، اإمّنا عن واقع ا�ستيطاين يت�سابك مع ال�سكان الفل�سطينيني 
االأ�سليني، وهو اأقرب اإىل واقع االأبارتهايد �سمن منوذج جنوب اأفريقيا، منه اإىل منوذج االحتالل 
االإجنليزي للهند مثاًل.  وعليه، فاإّن احلديث يجري عن دولة من غري الوا�سح ما هي حدودها 
ال�سيا�سية، الأّن هذه احلدود يف حالة تو�ّسع م�ستمر، بقدر ما يتم من تو�سيع امل�ستوطنات.  يف الواقع، 
فاإن جمهور امل�ستوطنني هم جزء من مواطني الدولة على الرغم من اأنهم، والأول وهلة، يبدون 
وكاأنهم ي�سكنون خارج حدودها.  واحلال كهذه، فاإننا اإزاء دولة اأقرب لكونها حركة من كونها دولة 
مكتملة التاأ�سي�س.  احلديث اإذًا يجري عن دولة مل تعّرف ال�سعب )Demos(، ومل تعّرف حدودها، اأي 

اأّن منطق عملها وفعلها اأقرب اإىل منطق الثورة منه اإىل منطق الدولة.

هناك اأي�سًا حقيقة اأّن الدولة مل تف�سل ق�سايا الدين عن الدولة يف الكثري من املجاالت.  اأول 
هذه املجاالت هو جمال الهجرة واملواطنة، اإذ اإّن تعريف اليهودي مبوجب قانون العودة هو يف 
نهاية املطاف تعريف ديني.  ي�ساف اإىل ذلك املوقع اخلا�س الذي حتظى به املوؤ�س�سة الدينية، 
التي ال تزال حتتكر مو�سوع االأحوال ال�سخ�سية بكل ما يتعلق بق�سايا الزواج والطالق، عدا عن 
القوانني والرتتيبات االأخرى التي متنح املوؤ�س�سة الدينية امتيازات معنوية ومادية، من قوانني 

"الكو�سري"1 اإىل ميزانيات املدار�س الدينية.
اأخريًا، علينا اأن ن�سري اإىل حقيقة اأّن اإ�سرائيل حتى اليوم مل ت�ستطع اأن تنجز م�سروع د�ستورها.  
�سحيح اأّن هناك بع�س القوانني االأ�سا�سية التي حتظى مبوقع خا�س ومتمّيز وتتيح للمحكمة العليا 
اإلغاء القوانني والت�سريعات التي تتعار�س مع القوانني االأ�سا�سية للدولة، اإاّل اأّنه على الرغم من 
ذلك، فاإّن هذه القوانني وطريقة ت�سريعها، واملوا�سيع التي تتعاطى معها، ال تزال بعيدة عن اأن 
تكون م�سروع د�ستور متكامل ي�سبط اإيقاع العامل ال�سيا�سي يف اإطارها، وي�سع قيودًا على ال�سلطة يف 

تعاملها مع املواطن الفرد، ومع االأقليات يف الدولة، وعلى راأ�سها املواطنون الفل�سطينيون.

ما معنى اأن تكون ي�سارّيًا يف دولة من هذا النوع؟ يف دولة مل تكمل م�سروعها التحديثي، ومل 
توؤ�س�س نف�سها بعد كدولة، مل حتّدد حدودها، مل تكمل د�ستورها، تعلن عن نف�سها دولة جلميع 

كو�سري: هي االأنظمة التي حتدد االأكل احلالل بح�سب ال�سريعة اليهودية.  1
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يهود العامل، حتتّل �سعبًا اآخر وت�ستويل يوميًا على اأر�سه وم�سادر مياهه و�سمائه؟ ياأخذ ال�سوؤال 
منحى اآخر عندما ن�ساأل: ماذا يعني اأن تكون ي�ساريًا فل�سطينيًا داخل دولة اإ�سرائيل يف مثل هذه 
الظروف؟ وهل هناك فرق، اأو هل يجب اأن يكون فرق بني اأن تكون ي�ساريًا، وبني اأن تكون ي�ساريًا 

فل�سطينيا داخل اإ�سرائيل؟

الموقع والموقف في 

يف كتابه امل�ستعِمر وامل�ستعَمر يكتب األبري ميمي2 اأّن امل�ستوطن )colonial( الذي يرف�س الكولونيالية 
اأن جتد �ساكنًا يف  اأّنه بب�ساطة من امل�ستحيل  اأي  )colonialism( هو يف واقع االأمر غري موجود.  

امل�ستوطنة االإ�سرائيلية يعي�س خارج االمتيازات التي مينحها امل�سروع اال�ستيطاين برّمته، وانتمائه 
اإىل فئة  اأّنه بحكم موقعه وعالقاته االجتماعية واالقت�سادية ينتمي  اأي  اإىل فئة امل�ستوطنني.  
متار�س م�سروعًا كولونياليًا، �ساء ذلك اأم اأبى.  وبالتايل، فهو يح�سل على كل االمتيازات التي 
يح�سل عليها اأبناء ال�سعوب امل�ستعِمرة بغ�س النظر عن اآرائه ومواقفه ال�سيا�سية واالأخالقية.  
اإىل  االن�سمام  اإّما  اإمكانيتني:  اأمام  يقف  برّمته  الكولونيايل  امل�سروع  يرف�س  الذي  امل�ستوطن 
ال�سكان االأ�سليني يف ن�سالهم �سد اال�ستيطان الكولونيايل، والتماهي معهم ومع ن�ساالتهم، واإّما 
العودة اإىل بالده االأ�سلية.  ي�سري ميمي اإىل �سعوبة التماهي مع ال�سكان االأ�سليني لوجود حاجز 
ع�سّي على العبور نتيجة االأ�سول والتجارب املختلفة، وعليه فاإّن امل�ستعمر الذي يرف�س يجد اأّن 
طريقه الوحيد هو اأن يرتك امل�ستوطنة، واأن يعود اإىل بالده.  ال معنى الأن تكون تقدميًا وي�ساريًا، 

واأنت جزء من واقع ا�ستيطاين ا�ستعماري ت�ستفيد منه ومن �سبكة العالقات التي يقيمها.

الفكرة االأ�سا�سية لدى "ميمي" مفادها اأّن هناك اأ�سبقية للمواقع على املواقف، ولي�س مبقدور 
انتماء  مو�سوع  فهو  داخله،  اإىل  نولد  املوقف،  عن  بفارق  املوقع،  املواقع.   تتجاوز  اأن  املواقف 
و�سريورة تاريخية خارجة عن االإرادة يجد املرء نف�سه وقد األقى به التاريخ اإليها.  اأما املواقف 
االأخالقية  للمبادئ  حّر(  خيار  من  هناك  ما  )بقدر  حّر  واختيار  وتفّكر  تاأّمل  مو�سوع  فهي 
وال�سيا�سية التي يرغب االأفراد يف الدفاع عنها وتبنيها وال�سري على هداها.  كل موقف يقال 
اأو يعلن، يعلن عن موقع معني، واملوقف نف�سه تختلف دالالته ومعانيه حني يعلن من موقع اآخر، 
واملوقف نف�سه قد يعتب راديكاليًا اإذا قيل من قبل طرف معني يف موقع معني ي�سبح حمافظًا 

اإذا قيل من قبل طرف اآخر يف موقع اآخر.

 Albert Memmi, The Colonizer and the Colonized, Beacon Press, Boston, 1965.  2
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اأنقا�س �سعبك  اأن تكون ي�ساريًا فهذا موقف، واأن تكون فل�سطينيًا يف دولة يهودية قامت على 
كجزء من م�سروع ا�ستيطاين اإثني، فهذه ق�سية موقع.  ما طبيعة العالقة بني املوقع واملوقف؟ 
نتاج م�سروع  اإ�سرائيل ب�سفتها  داخل  الفل�سطيني  الي�سار  تاريخ  العالقة يف  وكيف جتّلت هذه 

ا�ستيطاين كولونيايل؟

"ميمي" يف حتليله اإىل ا�ستحالة وجود م�ستوطن ي�ساري اإذا بقي على اأر�س امل�ستعمرة  يذهب 
وبالتايل  ا�ستغاليل،  قمعي  واقع  اأبى، يف  اأم  �ساء  ي�سارك،  واجل�سدي  املادي  بوجوده  اأنه  علمًا 
مهما كانت مواقفه، فاإّن موقعه يجعل مواقفه باهتة وعدمية املعنى.  ميكننا اأن ن�ساأل على اأثر 
"ميمي": اإذا كان امل�ستعمر الي�ساري ظاهرة حتمل تناق�سها يف داخلها باعتبارها ظاهرة غري 
قائمة، فهل ميكننا اأن ندعي اأن املقولة العك�سية هي: اإن امل�ستعَمر بحكم موقعه وبقائه و�سموده 
يقوم بدور ي�ساري تقدمي بغ�س النظر عن موقعه؟ هل الفل�سطيني يف اإ�سرائيل هو ي�سار بحكم 

موقعه قبل موقفه؟

هنالك فرق بني ت�سخي�سنا لالأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية على خلفية ال�سيا�سة االإ�سرائيلية، 
�سمن  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  لالأحزاب  ت�سخي�سنا  وبني  االإ�سرائيلية،  ال�سيا�سية  اخلارطة  اأو 
كاّلنية فل�سطينية وعلى خلفية النقا�س احلا�سل بني الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل.  على اخللفية 
االإ�سرائيلية يبدو الفل�سطينيون على اختالف تياراتهم، وكاأنهم على ي�سار اخلارطة ال�سيا�سية 
االأمر  لكّن  االجتماعية.   وبالعدالة  املحتلة،  االأرا�سي  من  باالن�سحاب  مب�ساواتهم،  مطالبني 
يختلف اإذا نظرنا اإليه على خلفية املجتمع الفل�سطيني داخل اإ�سرائيل.  فمن الوا�سح اأنه من 
ال�سيوعي يف خندق  مع احلزب  االإ�سالمية  و�سع احلركة  امل�ستحيل،  يكن من  اإن مل  ال�سعب، 
واحد، ما يطرح ال�سوؤال حول مفهوم الي�سار: هل هو جملة مواقف �سيا�سية اأم يتعداها ليكون 
نهج حياة  اختيار  ويف  مثاًل،  املراأة  اإىل  النظرة  تتجلى يف  ثقافية،  اجتماعيًا وممار�سة  موقفًا 

معني دون �سواه؟
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إسرائيل في  الفلسطيني  اليسار 

ال�سيوعي  احلزب  اأع�ساء  معظم  ملوقعه.   فهمه  يف  الداخل  يف  الفل�سطيني  الي�سار  انق�سم 
االإ�سرائيلي اليوم هم يف الواقع فل�سطينيون مواطنو دولة اإ�سرائيل، لكنهم منتظمون يف �سفوف 
حزب يعّرف نف�سه باأنه حزب �سيوعي اإ�سرائيلي.  مّر احلزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي يف مراحل 
عدة من حيث تركيبته وموقعه.  يف بداية االأمر، وقبل قيام الدولة، تاأ�س�س احلزب ال�سيوعي 
الفل�سطيني من قبل جمموعة من اليهود املهاجرين اإىل فل�سطني يف ع�سرينيات القرن املا�سي.  
وعلى مدى �سنوات كان احلزب يهوديًا �سرفًا.  مّت تعريب احلزب باإيعاز من الكومنرتن، لكن 
اأ�سا�س قومي.  انتظم ال�سيوعيون الفل�سطينيون يف  احلزب انق�سم يف بداية االأربعينيات على 
"ع�سبة التحرر الوطني" اإىل اأن قامت دولة اإ�سرائيل العام 1948، وجرى توحيد الع�سبة، اأو 
من تبقى من اأع�سائها مع احلزب ال�سيوعي الفل�سطيني ليقيموا "احلزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي" 

)الذي عاد وانق�سم العام 1965 حيث خرج منه معظم االأع�ساء اليهود(.

اإّن هذا التاأطري للموقع -اعتبار اإ�سرائيل هي املحور الذي يتحدد مبوجبه اليمني والي�سار- كان 
"االأر�س"3  مو�سع خالف داخل الفل�سطينيني وداخل الي�سار الفل�سطيني.  بداية، كانت حركة 
يف منت�سف ال�ستينيات التي راأت اأن تعّرف نف�سها كجزء من �سريورة فل�سطينية عربية، ولي�س 
�سمن �سريورة اإ�سرائيلية.  بيد اأن حركة "االأر�س" �سرعان ما ُقمعت وُنفي اأع�ساوؤها، وتركت 
وراءها وعيًا وطنيًا ب�سرورة تعريف الذات ال�سيا�سية �سمن �سريورة فل�سطينية.  اإاّل اأّن حركة 
من  ينطلق  قومي  لوعي  تاأ�سي�س  وهو  اأال  جّدا،  مهّمًا  نظريًا  اإرثًا  ترتك  اأن  يف  جنحت  االأر�س 
�سريورة فل�سطينية عربية تعتب اأّن جوهر ال�سراع هو �سراع بني �سكان البالد االأ�سليني وال�سرق 
العربي برّمته مقابل احلركة ال�سهيونية.  وقد جتّلى هذا االإرث ببوز حركتني: حركة "اأبناء 

تاأ�س�ست هذه احلركة العام 1959، و�سكلت املجموعة القومية التي ان�سحبت من اجلبهة العربية- ال�سعبية، التي كانت قد تاأ�س�ست يف اأيار   3
1958، وتاألفت هيئتها التمثيلية من تيارين رئي�سيني؛ ال�سيوعي من جهة، والقومي من جهة اأخرى، وحلت "اجلبهة العربية" على اأر�سية 
تفاقم اخلالفات وال�سراعات بني التيارين املكونني لها، وذلك على خلفية ال�سراع بني الرئي�س امل�سري جمال عبد النا�سر، والرئي�س 

العراقي عبد الكرمي قا�سم.  تزعم حركة االأر�س التي �سميت يف البداية بـ "اأ�سرة االأر�س" كل من من�سور كردو�س وحبيب قهوجي و�سالح 
بران�سي.  وقد �سيطرت فكرة الوحدة العربية على اأيديولوجية احلركة التي راأت يف الق�سية الفل�سطينية ق�سية قومية عربية، ودعت اإىل 
حق تقرير امل�سري للفل�سطينيني يف اإطار "االأمانة العليا لالأمة العربية" )قهوجي، 1978(.  القت هذه احلركة العداء من قبل ال�سلطات 

التي رف�ست منحها ترخي�سًا دائمًا الإ�سدار �سحيفة ب�سكل منتظم، ول�سمان توفري م�سادر متويل، اأ�س�ست احلركة �سركة اقت�سادية 
"�سركة االأر�س م. �س".  رف�ست ال�سلطات ت�سجيل احلركة كحزب، وكان ذلك العام 1964.  واأ�سدر وزير الدفاع حظر ن�ساطات حركة 
"االأر�س" وم�سادرة ممتلكاتها )ت�سرين االأول، 1964(.  للمزيد من التفا�سيل راجع/ي: جري�س �سبي.  1973.  العرب يف اإ�سرائيل. 

بريوت: موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية؛ م�سطفى وغامن.  2005.  التنظيم ال�سيا�سي للفل�سطينيني يف اإ�سرائيل.  �سل�سلة ابن خلدون 
املجتمع الفل�سطيني يف اإ�سرائيل؛ كردو�س، من�سور، 1978.  "م�سار حركة االأر�س".  �سوؤون فل�سطينية: اآذار. قهوجي، حبيب.  1978.  

الق�سة الكاملة حلركة االأر�س، القد�س: من�سورات العربي.
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البلد"،4 و"احلركة الّتقّدمية".5 من املمكن تاريخيًا فهم هاتني احلركتني كتجّليات خمتلفة لفكر 
البلد- باعتبارها جناحًا ي�ساريا �سمن �سريورة فل�سطينية،  اأبناء  حركة االأر�س: االأوىل -اأي 

والثانية -اأي احلركة التقدمية- مبثابة جناح مييني �سمن هذه ال�سريورة.

اإّن الوعي الذي زرعته حركة "االأر�س" هو الذي مّكن من تذّهن حالة فل�سطينية يجري االنق�سام 
متاهى  الذي  الداخل  يف  الفل�سطيني  الي�سار  متثل  اإحداهما  �سيا�سيتني؛  حركتني  بني  داخلها 
فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  باجلبهة  ممثاًل  الفل�سطيني  الي�سار  اأطروحات  مع  اأطروحاته  يف 

واالأخرى - احلركة التقدمية التي متاهت مع اأطروحات حركة "فتح" وميني حركة "فتح".

خالل الت�سعينيات �سكل ظهور التجمع الوطني الدميقراطي والعربي6 حماولة الأخذ بعّدي الهوية 
باملواطنة  املتمثل  املدين  املدى  مداها:  اأق�سى  اإىل  اإ�سرائيل  يف  الفل�سطينيني  لدى  ال�سيا�سية 
اأق�ساه  اإىل  القومية  الهوية  املواطنني"، ومدى  "دولة  اأق�ساه متمثاًل مبطلب  االإ�سرائيلية حتى 
متمثاًل مبطلب "االإدارة الذاتية واحلقوق اجلماعية للفل�سطينيني مواطني اإ�سرائيل".  اأي اأنه 

ميكن القول اإن التجمع حاول اجلمع بني ال�سريورتني والتعامل معهما بجدية �سيا�سية.

ن�ساأ اأول تنظيم حلركة "اأبناء البلد" يف اأم الفحم العام 1969 بهدف العمل على معاجلة الق�سايا املحلية، ولي�س كتنظيم �سيا�سي قطري.  مع   4
هذا ويف ال�سنوات الالحقة، اأخذ موؤ�س�سو احلركة يف التاأكيد على العالقة بني الن�ساط املحلي والق�سايا ال�سيا�سية العامة، وعقد االجتماع 

)املوؤمتر( التاأ�سي�سي للحركة العام 1972، و�سم 17 �سخ�سًا من الن�سطاء القوميني من �سكان القرى الرئي�سية يف منطقة املثلث.  وترف�س 
هذه احلركة منذ ن�ساأتها امل�ساركة يف انتخابات الكني�ست راف�سة اإعطاء �سرعية للموؤ�س�سة االإ�سرائيلية.  عززت احلركة من ن�ساطها يف اأو�ساط 

الطلبة الفل�سطينيني يف اجلامعات االإ�سرائيلية املختلفة.  وقد اأطلقت فروع "اأبناء البلد" يف اجلامعات على نف�سها ا�سم "احلركة الوطنية 
التقدمية".  وقد تراجعت قوة احلركة يف اأواخر ال�سبعينيات ومطلع الثمانينات.  للمزيد انظر/ي: م�سطفى وغامن.  2005. التنظيم ال�سيا�سي 

للفل�سطينيني يف اإ�سرائيل.  �سل�سلة ابن خلدون، املجتمع الفل�سطيني يف اإ�سرائيل؛ حيدر، عزيز.  1995. احلركة الوطنية التقدمية - اأبناء البلد: 
درا�سة يف القومي واليومي يف الفكر ال�سيا�سي بني الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل. جامعة بريزيت: مركز درا�سات وتوثيق املجتمع الفل�سطيني.

احلركة التقدمية: انطلقت هذه احلركة من مدينة النا�سرة، وقد قررت جمموعة �سغرية من ن�سطاء اجلبهة الدميقراطية، االن�سحاب   5
من اجلبهة واإقامة حركة جديدة با�سم "الكتلة الوطنية"، التي عرفت فيما بعد با�سم "احلركة التقدمية - النا�سرة".  الحقًا، وتوطئة 
النتخابات الكني�ست احلادية ع�سرة التي جرت العام 1984، اأعلنت احلركة عن اإقامة "احلركة التقدمية" التي حتالفت مع جمموعة 

"بديل")الرتناتيفا( بقيادة د. ماتي بيلد، وال�سحايف اأوري اأفنريي، حيث �سكال معًا "القائمة التقدمية لل�سالم"، وتراأ�س القائمة املحامي 
حممد ميعاري.  اأكدت احلركة يف ت�سريحاتها على االنتماء القومي الفل�سطيني للفل�سطينيني يف اإ�سرائيل، ودعت لالعرتاف مبنظمة 

التحرير الفل�سطينية املمثل الوحيد عن ال�سعب الفل�سطيني، واأيدت اإقامة دولة فل�سطينية اإىل جانب دولة اإ�سرائيل.  وقد مثلها يف 
الكني�ست احلادية ع�سرة حممد ميعاري وماتي لبيد بعد اأن ح�سلت على 17.6% من اأ�سوات العرب.  للمزيد يرجى مراجعة: م�سطفى 

وغامن.  )2005( م�سدر �سابق؛ بنيامني نويبجر، روؤوبني اأهروين وم�سطفى كبها. 2010.  املجتمع العربي يف اإ�سرائيل )اجلزء الثالث(" 
اأحزاب وانتخابات، قيادات وو�سائل ات�سال.  اجلامعة املفتوحة.

وقد ت�سكل العام 1996 و�سم العديد من احلركات ال�سيا�سية واالأكادميية التي ن�سطت يف املدن والبلدات العربية مثل، جمموعة من   6
حركة اأبناء البلد، وجمموعة من حركة "ميثاق امل�ساواة"؛ التي �سمت جمموعة من املن�سحبني من احلزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي معظمهم 
خريجو احلركة الطالبية، وجمموعة من احلركة التقدمية التي خا�ست االنتخابات العام 1992، ومل تتجاوز ن�سبة احل�سم، وغريها من 

الت�سكيالت التنظيمية املحلية.  للمزيد حول طرح التجمع ال�سيا�سي يرجى مراجعة: ب�سارة، عزمي.  1999.  البيان القومي الدميقراطي. 
http://altajamu.netaj.co.il/site/program :املوؤمتر الثالث للتجمع الوطني.  ولالطالع على البنامج ال�سيا�سي للحزب انظر/ي الرابط
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 مواقف وأوضاع األحزاب والقوى اليسارية
إسرائيل في  الفلسطينية 

الشيوعي اإلسرائيلي الحزب  أواًل. 

احلزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي هو واحد من اأقدم االأحزاب االإ�سرائيلية، ومّت تاأ�سي�سه العام 1919 
)كحزب �سيوعي فل�سطيني( على يد جمموعة من اليهود املهاجرين اإىل فل�سطني واملتاأثرين بالفكر 
يهوديًا  الفل�سطيني حزبًا  ال�سيوعي  كان احلزب  �سنوات،  وملدى  ال�سيوعية.   واحلركة  املارك�سي 
اأن اتخذ القرار باإيعاز من الكومنرتن بتعريب  خال�سًا يعمل داخل املجتمع اليهودي فقط، اإىل 
احلزب،7 وحتويله اإىل حزب يهودي عربي.  وخالل الثالثينيات مت اإدخال بع�س الن�سطاء العرب 
لداخل احلزب، لكن احلزب عاد وان�سق العام 1942، حيث اأقام ال�سيوعيون العرب ما عرف بـ 
"ع�سبة التحرر الوطني".  اإال اأن �سطري احلزب عادا وكّونا بعد اإقامة دولة اإ�سرائيل حزبًا واحدًا 
هو احلزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي، ي�سم يف �سفوفه اليهود والعرب من مواطني دولة اإ�سرائيل.  اإال 
اأن احلزب عاد وان�سق العام 1965، حيث تركه العديد من ن�سطائه املركزيني اليهود، وكان حمور 
اخلالف على موا�سيع تتعلق باإ�سرائيل وباحلركة ال�سهيونية، واعتب اجلناح امل�سنق، برئا�سة مو�سي 
�سنيه، جناحًا اأكرث مياًل نحو ال�سارع اليهودي، وذا ميول �سهيونية.  اإال اأن اجلناح املن�سق �سرعان 
ما تال�سى من اخلارطة ال�سيا�سية ومل يرتك اأي اأثر اأو تراث يف احلركة ال�سيوعية، وان�سم اأع�ساوؤه 
اإىل اأحزاب اأخرى يف الي�سار ال�سهيوين.  هنا علينا اأن ن�سري اإىل اأّنه على الرغم من اأن احلزب 
ي�سّمي نف�سه حزبًا اإ�سرائيليًا، ويرى نف�سه جزءًا من اخلارطة ال�سيا�سية االإ�سرائيلية باالأ�سا�س، فاإّن 
معظم نا�سطيه ومنتخبيه هم من الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل.  بالتايل، فاإّن خيار العمل �سمن حزب 
اإ�سرائيلي من قبل الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل هو خيار واٍع جلزء كبري من الي�سار الفل�سطيني يف 
الداخل، وحقيقة هذا اخليار ال تنفي كون هوؤالء جزءًا من الي�سار الفل�سطيني بالعموم، يتفاعلون 

مع ال�سارع الفل�سطيني ب�سكل عام يف الداخل واخلارج، وي�ساهمون يف نقا�ساته ويف بلورة م�سريته.

جاء يف كتاب املوؤمتر الـ 25 للحزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي )العام 2008(، اإن احلزب ال�سيوعي 
والدميقراطية  االجتماعية  والعدالة  وامل�ساواة  ال�سالم  اإىل  ي�سبو  "ثوري  نف�سه كحزب  يعّرف 

والتغيري االجتماعي العميق اإىل اال�سرتاكية".8

راجع يف هذا ال�سياق، وبالعموم، كتاب مو�سى البديري: �سيوعيون يف فل�سطني- �سظايا تاريخ من�سي، رام اهلل: مواطن؛ املوؤ�س�سة الفل�سطينية   7
لدرا�سة الدميقراطية، 2013.  راجع على وجه التحديد املقدمة املمتازة للكاتب: �س 19-37.  حول تعريب احلزب راجع �س 26.

كتاب املوؤمتر الـ 25- احلزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي، عكا: مطبعة اأبو رحمون، 2009، �س 87.  8
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وي�سيف اأنه بناء على د�ستور احلزب، فاإن "احلزب ال�سيوعي ينا�سل من اأجل ا�سرتاكية ثورية 
ال�سيوعي  "احلزب  اأن  على  احلزب  د�ستور  من   4 البند  يف  التعريف  هذا  ورد  كما  متجددة"، 
ال�سرائح  وجميع  العاملني  لطبقة  الثوري  احلزب  الطبقي.   الن�سال  حزب  هو  االإ�سرائيلي 
م�سالح  اأجل  من  ينا�سل  يهودي  عربي-  حزب  احلقيقية،  الوطنية  االأممية  حزب  امل�ستغلة، 
اأمام  ن�سع  "اإننا   :25 الـ  املوؤمتر  كتاب  وي�سيف  �سكانها".9   جميع  ل�سالح  احلقيقية  اإ�سرائيل 
الراأ�سمالية بدياًل جوهريًا هو اال�سرتاكية، كما عرفناه يف البند 3 من املبادئ االأ�سا�سية للحزب، 
باعتباره "جمتمعًا اإن�سانيًا ودميقراطيًا قوامه العدالة االجتماعية، �سلطة الطبقة العاملة وتغيري 
ويرى  لالإن�سان".   االإن�سان  وا�ستغالل  الطبقي  اال�ستغالل  نظام  الراأ�سمالية؛  يبدل  اجتماعي 
احلزب اأن العبة من اإخفاقات القرن الع�سرين للحركة ال�سيوعية "لي�س التنازل عن التغيري 

الثوري للمجتمع، اإمنا الن�سال الإحداث هذا التغيري ب�سكل �سحيح".10

يكت�سب  التنظيم  "اإن  املذكور:  املوؤمتر  كتاب  يف  جاء  اإذ  ثوريًا،  حزبًا  نف�سه  احلزب  ويعتب 
للعمال  الثوري  القائد  بدور  �سيوعي ي�سطلع  يدور احلديث عن حزب  اأهمية م�ساعفة عندما 
كاحلزب  ثوري  �سيوعي  حلزب  بالن�سبة  ال�سروري  ومن   ... كافة"  وامل�ستغلني  وللمقهورين 
حزب  اأنه  نف�سه  احلزب  ويعتب  مالئم"،11  ثوري  بتنظيم  يتم�سك  اأن  االإ�سرائيلي  ال�سيوعي 

مارك�سي - لينيني.12

 موقف احلزب ال�سيوعي من الراأ�سمالية واالإمربيالية
وال�سراع الطبقي

يحتل مو�سوع الراأ�سمالية واالمبيالية حيزًا كبريًا من حيث احلجم يف اأدبيات احلزب، كذلك 
ي�سكل املوقف منهما بو�سلة اأ�سا�سية موجهة يف �سيا�سة احلزب ويف حتليله للمجريات ال�سيا�سية.  
يبداأ احلزب من حتليله بر�سم ال�سورة االأكب التي تتعلق بو�سع الراأ�سمالية اليوم وال�سركات 
الراأ�سمالية العابرة للقارات، وينتقل اإىل الراأ�سمالية االإ�سرائيلية وحتليلها.  وبناء وعلى �سوء 
هذه التحليالت )اأو هكذا ميكن االعتقاد( يجري ا�ستقاق مواقف عينية يف ال�سياق االإ�سرائيلي، 

والعربي- االإ�سرائيلي.

امل�سدر ال�سابق، �س 87.  9

امل�سدر ال�سابق، �س 89.  10

امل�سدر ال�سابق، �س 99.  11
امل�سدر ال�سابق، �س 102.  12
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يبداأ من  اأّن احلزب  الف�سول،  الق�سايا وطريقة عر�س  مع  التعاطي  الوا�سح من طريقة  من 
العام وينتهي باخلا�س، على اعتبار اأنه من املمكن ا�ستقاق املواقف العينية بناء على املواقف 
من الق�سايا العامة.  كما يعتب احلزب اأن ال�سياق العام الذي من ال�سروري حتليله هو ال�سوق 
الراأ�سمالية وعوملة ال�سركات الكبى، اإذ جتري عملية "فر�س �سيا�سة الليبالية اجلديدة عنوة 

بوا�سطة تهديدات ع�سكرية و�سغوط �سيا�سية".13

وبالعموم، ي�سيف الكتاب اأن "االأ�سولية الليبالية اجلديدة التي ترعاها ب�سكل رئي�سي الواليات 
من  وكجزء  ال�سعوب".14   وحقوق  العمال  حقوق  تتهدد  التي  االأخطار  م�سدر  هي  املتحدة 
االنفتاح  �سيا�سة  اإ�سرائيل  انتهجت  منذ  اأنه  يرى احلزب  العاملي،  االقت�ساد  ملبنى  الفهم  هذا 
االقت�سادي العام 1985، حتولت اإىل "مقاول ثانوي لل�سركات متعددة القوميات"،15 ما يف�سر 
هذا،  واالأجريين.   العمال  بحقوق  وامل�س  البطالة  وارتفاع  اإ�سرائيل  يف  اخل�سخ�سة  �سيا�سة 
امل�سوؤولة  هي  ال�سيا�سي  احلل  تعيق  التي  االإ�سرائيلية  والرف�س  االحتالل  �سيا�سة  "اأن  وي�ساف 
عن املواجهة الع�سكرية "ال�سيا�سية امل�ستمرة مع الفل�سطينيني، التي ت�سكل م�سدر �سرر مبا�سر 
وغري مبا�سر على االقت�ساد االإ�سرائيلي".16  وعليه، فاإن برنامج احلزب لل�سيا�سة االقت�سادية 
واالحتالل؛  اال�ستيطان  متويل  وقف  مع  الع�سكرية  امل�سروفات  يف  جذري  تقلي�س  على  يقوم 
واإلغاء م�ساريع خ�سخ�سة ال�سركات احلكومية واخلدمات العامة؛ وحماية م�سالح االقت�ساد 

االإ�سرائيلي من اإمالءات ال�سركات متعددة اجلن�سيات.

احلزب ال�سيوعي وامل�ساألة الفل�سطينية
اأّيد احلزب ال�سيوعي قرار التق�سيم ال�سادر العام 1947، واعتب اأن رف�س القيادة  تاريخيًا، 
الفل�سطينية لالقرتاح كان خطاأ ج�سيمًا ال يزال الفل�سطينيون يدفعون ثمنه.  ويعتب احلزب اأن 
اإ�سرائيل هي دولة يهودية مبعنى اأنها تعبري عن ممار�سة ال�سعب اليهودي يف البالد حلقه يف 
تقرير امل�سري.17  بعد احتالل اإ�سرائيل العام 1967 لبقية االأرا�سي الفل�سطينية، كان احلزب 
من اأول املطالبني باإنهاء االحتالل واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة يف االأرا�سي املحتلة العام 

.1967

امل�سدر ال�سابق، �س 24.  13

امل�سدر ال�سابق، �س 25.  14

امل�سدر ال�سابق، �س 46.  15

امل�سدر ال�سابق، �س 50.  16

امل�سدر ال�سابق، �س 76.  17
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ال�سوؤال القومي يف فل�سطني.  ي�سري  اإىل منطلقات احلزب يف حتليل  اأنه من املهم االنتباه  اإال 
احلزب "اإىل وجود توجهني طبقيني وا�سحني ومتناق�سني يف امل�ساألة القومية: التوجه البوليتاري 
االأممي، الذي ينطلق من حتليل الطبيعة الطبقية للمجتمع الراأ�سمايل، ومن م�سالح العمال 
من قوميات خمتلفة، والتوجه البجوازي الذي يحلل الواقع على اأ�سا�س معادالت تبدو ب�سيطة: 

�سعب مقابل �سعب، ثقافة مقابل ثقافة، دين مقابل دين، ح�سارة مقابل ح�سارة".18

يعتب احلزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي ال�سهيونية حركة رجعية اأيديولوجية.  وتطبيقًا، يف موؤمتره 
ال�سابع ع�سر، ي�سري اإىل االأ�سباب التي جتعل من ال�سهيونية حركة رجعية: كونها -اأواًل- تتبّنى 
التغيري  وترف�س  لال�سامية،  الراأ�سمالية  الطبقية  اجلذور  وتتجاهل  وعن�سريًا  قوميًا  منطقًا 
اأن  اإىل  اليهود  الكادحني  تدعو  -ثانيًا-  والأنها  اال�سرتاكية.   الثورة  وهو  اأال  الوحيد؛  احلقيقي 
ينعزلوا عن بقية الكادحني من ال�سعوب االأخرى.  والأنها -ثالثًا- غري واقعية وتقر بوجود اأمة 
اال�سرتاكي.  النظام  على  تتاآمر  -رابعًا-  والأنها  االإقليمية.   احلواجز  تتخطى  عاملية  يهودية 
وخام�سًا، الأنها اأداة ع�سكرية يف يد االمبيالية �سد احلركة الوطنية العربية.  واأخريًا، الأنها 

تتناق�س وم�سالح العاملني اليهود يف كل مكان و�سد م�سالح ال�سعب االإ�سرائيلي القومية.19

وي�سري كتاب املوؤمتر الـ 25 اإىل اأن ال�سيوعيني نا�سلوا على مدار �سنني طويلة �سد االأيديولوجية 
"العمل  و�سد  العرب  الفالحني  من  "و�سلبها"  االأر�س  احتالل  و�سد  ال�سهيونية،  واملمار�سات 
العبي"، وا�سطهاد العمال العرب".20  وي�سيف كتاب املوؤمتر الـ 25 اأن ال�سهيونية "تعب عن 
م�سالح البجوازية اليهودية الكبرية، وتتناق�س مع م�سالح العاملني وم�سلحة �سعب اإ�سرائيل 

الوطنية".21

اإال اأن احلزب وبالروح نف�سها، يعتب قرار التق�سيم تعبريًا عن حق اليهود يف تقرير امل�سري.  
عامًا  �ستني  مرور  ال�سيوعي، ومبنا�سبة  تاريخ احلزب  العام 1979، حول  �ساملة  يف حما�سرة 
على تاأ�سي�سه، قال �سكرتري عام احلزب ماير فلرن اإنه "مع حتول فل�سطني مبرور ال�سنني لبلد 
ثنائي القومية، عربي يهودي، نادينا باحرتام حق كال ال�سعبني يف تقرير امل�سري و�سيادة قومية، 
وبذلك عبنا عن امل�سالح القومية احلقيقية لل�سعب اليهودي ولل�سعب العربي يف بالدنا...«.22  

امل�سدر ال�سابق، �س 70.  18
كتاب املوؤمتر ال�سابع ع�سر.  اإ�سدار: اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي، مطبعة االحتاد التعاونية 1972، �س 248-246.  19

كتاب املوؤمتر 25، �س 90.  20
امل�سدر ال�سابق، �س 90.  21

60 عامًا على احلزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي.  من�سورات احلزب ال�سيوعي، 1980، بالعبية، �س 47 )الرتجمة للكاتب ر. ز.(.  22
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بيوم  العامة  اجلمعية  )قرار  التاريخي  قرارها  املتحدة  االأمم  تبّنت  عندما  اأنه  فلرن  وي�سيف 
29.11.1947( عملت االمبيالية، وال تزال تعمل، على اإجها�س القرار وعرقلته.  ويفهم من 

حما�سرة فلرن اأّن اإقامة الدولة اليهودية كان اإجنازًا �سّد االإمبيالية.

اإذا و�سعنا الق�سايا التاريخية على حدة، فاإن احلزب ال�سيوعي يتبنى منذ عقود ويف اأعقاب 
ذلك، اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة، مبداأ الدولة الفل�سطينية يف حدود العام 1967، 
وكذلك  فل�سطني،  لدولة  عا�سمة  ال�سرقية  بالقد�س  واالعرتاف  امل�ستوطنات،  جميع  واإخالء 
لل�سالم مع �سوريا.   االإ�سرائيلي من اجلوالن املحتل ك�سرط  يطرح احلزب �سرورة االن�سحاب 
وي�سمن برنامج اجلبهة االعرتاف بالقد�س الغربية كعا�سمة لدولة اإ�سرائيل.  ي�ساف اإىل ذلك 
�سمان حل عادل مل�سكلة الالجئني الفل�سطينيني، مبا يالئم قرارات االأمم املتحدة التي تعرتف 

بحقهم يف االختيار بني العودة وبني التعوي�س.

يف حينها، رحب احلزب ال�سيوعي واجلبهة باتفاقات اأو�سلو، ودعيا اإىل تطبيقها.  وعلى الرغم 
من حتفظهما على بع�س بنود مبادرة جنيف، اإال اأّن احلزب "يرى فيها وثيقة ذات قيمة لت�سديدها 
على اأهمية احلل ال�سيا�سي وعلى ال�سرط ال�سروري للو�سول اإىل هذا احلل: املفاو�سات مع القيادة 
الفل�سطينية".23  كما رحب احلزب واجلبهة بخطوة ال�سلطة الفل�سطينية يف الذهاب اإىل االأمم 

املتحدة، وطلب االعرتاف بفل�سطني ع�سوًا يف اجلمعية العامة يف االأمم املتحدة.24

احلزب ال�سيوعي والفل�سطينيون يف اإ�سرائيل
لقد ح�سل تطور ما يف موقف احلزب ال�سيوعي يف هذا ال�سياق.  يف املوؤمتر الـع�سرين للحزب 
املنعقد العام 1985، جاء: "اإن ال�سكان العرب يف اإ�سرائيل هم اأقلية قومية وجزء من ال�سعب 
العربي الفل�سطيني".  وي�سري الكتاب ال�سادر عن املوؤمتر25 اإىل �سيا�سة التمييز �سد هذا اجلزء 
من ال�سعب الفل�سطيني.  وعندما يطرح احلزب برنامج امل�ساواة يف احلقوق املدنية والقومية 
لل�سكان العرب يف اإ�سرائيل، فاإنه ي�سري يف بنده االأول اإىل �سرورة "االعرتاف مبوجب القانون 
بال�سكان العرب يف اإ�سرائيل كاأقلية قومية".26  اإال اأن كتاب املوؤمتر ال يعطي اأي تف�سيل عن ما هو 

كتاب املوؤمتر الـ 25، �س 37.  23
راجع افتتاحية االحّتاد بتاريخ 30.11.2012، التي جاءت بعنوان "مبوك لفل�سطني".  24

احلزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي.  كتاب املوؤمتر الـ 20، 1985، اإ�سدار اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي، 1986، حيفا: مطبعة   25
االحتاد التعاونية، �س 106.

كتاب املوؤمتر الع�سرين، �س 110.  26
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املق�سود بهذا االعرتاف، لكن يف املوؤمتر الـ 25 نح�سل على تف�سيل كهذا، ي�سمل االأمر احلق 
يف اللغة والثقافة العربية - الفل�سطينية، وواجب الدولة االعرتاف بالنكبة، وتغيري رموز الدولة 

بحيث تعب عن االأقلية العربية.

اأما فيما يتعلق بتنظيم العرب قوميًا؛ اأي انتخاب هيئات متثيلية معرتف بها من قبل الدولة، فاإن 
موقف احلزب واجلبهة متحفظ.  ويف معر�س جوابه عن فكرة انتخاب برملان عربي اأو هيئة 
متثيلية عربية، جاء يف بيان احلزب يف املوؤمتر الـ 25 "اأن هذا الطرح �سار، الأنه ي�سمر التنازل 
عن املواجهة يف �ساحة الن�سال االأ�سا�سية، �ساحة الدولة، واالكتفاء ب�ساحات جانبية.  اإن التنازل 
عن املواجهة يف �ساحة الدولة يعك�س الياأ�س من الن�سال الدميقراطي ويهدف اإىل ا�ستبداله.  
ومن هنا، فاإّنه مي�س امل�سالح الوجودية للجماهري العربية يف اإ�سرائيل، ويف�سي اإىل التنازل عن 
ن�سال املواطنني العرب مع القوى الدميقراطية اليهودية �سد التمييز والعن�سرية".27  اإال اأنه 
على الرغم من هذا التحفظ املبدئي، ميكن االإ�سارة اإىل اأن احلزب قطع �سوطًا ما يف �سنوات 
ال�سبعينيات والثمانينيات حني بادر اإىل بناء اأج�سام �سبه متثيلية مثل جلان الطالب العرب يف 
اجلامعات، وجلنة الدفاع عن االأرا�سي، لكنه مل يذهب يف هذه التجربة حتى النهاية، معتبًا 

اأن من �ساأن ذلك اأن مي�س العمل العربي اليهودي، واأن يعزل العرب يف اإ�سرائيل.

"الد�ستور  حيفا"،28  "وثيقة  با�سم  الحقًا  عرفت  الوثائق  من  جمموعة   2007 العام  يف  ن�سرت 
الدميقراطي اإ�سدار عدالة - املركز القانوين حلقوق االأقلية العربية يف اإ�سرائيل"،29 و"الت�سور 
اإ�سرائيل.30   يف  العربية  املحلية  ال�سلطات  لروؤ�ساء  القطرية  اللجنة  اأ�سدرته  الذي  امل�ستقبلي" 
اعتبار  على  واإ�سرارها  الوثائق،  لهذه  القومية  النبة  يلم�س  اأن  الوثائق  قارئ  وبا�ستطاعة 
الفل�سطينيني �سكان البالد االأ�سليني.  ت�سدد الوثائق على اجلانب الهوياتي للوجود الفل�سطيني، 
يف  احلزب  تطّرق  وقد  الكولونيايل.   اال�ستيطان  منظار  من  البالد  يف  اليهودي  الوجود  وتقراأ 
موؤمتره الـخام�س والع�سرين لذلك، فقال: "هناك العديد من "اأوراق العمل" والوثائق التي تتناول 
ق�سايا اجلماهري العربية، تقوم برتكيز ق�سارى جهدها يف االإجابة عن ال�سوؤال كيف ميكن تاأمني 
مكان للنخب العربية اجلديدة النا�سئة، حول طاولة النخب االإ�سرائيلية.  اإن هذه الوثائق تتجاهل 
يف معظم االأحيان م�سالح اأو�سع ال�سرائح االجتماعية العربية من العمال واملعطلني عن العمل 

كتاب املوؤمتر 25، �س 69.  27
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2007/09/haifaarabic.pdf  :وثيقة حيفا  28

http://adalah.org/category/551/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84 :وثيقة عدالة  29
%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A/1/0/0/

http://www.arab-lac.org/tasawor-mostaqbali.pdf:الت�سور امل�ستقبلي  30
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والعائالت التي تعي�س يف ظل الفقر".31  مقابل هذه الوثائق، يعر�س احلزب موقفه الذي »ينا�سل 
مبثابرة الإحداث تغيري بنيوي عميق يف املجتمع االإ�سرائيلي ي�سمن حقوق كل املواطنني عربًا ويهودًا، 

بالعمل بكرامة، وبتقا�سي اأجور عادلة، وبحقهم باملاأوى وال�سكن وبالتعليم املجاين".32

وعمومًا، فاإن احلزب متحفظ من ازدياد ومنو جمعيات تظهر با�سم "احلاجة اإىل مهننة اآليات 
منها  الواحدة  تعمل  التي  اجلمعيات  هذه  ظهور  اأن  احلزب  ويعتب  العربي"،  اجلمهور  ن�سال 
�سدها  القائم  التمييز  اإ�سكالية  العربية  اجلماهري  عن  "يحجب  فقط  واحد  حمدد  جمال  يف 

وعالقتها بحلفائها يف املجتمع االإ�سرائيلي".33

احلزب والثورات العربية
تعاطت اجلبهة الدميقراطية للعدل وامل�ساواة واحلزب ال�سيوعي باإيجابية مع الثورة التون�سية، ويف 
البداية، حتم�ست للثورة امل�سرية، وكان حما�سها ناجمًا عن الطبيعة اال�ستبدادية لنظام مبارك من 
جهة، والرتباطه الوثيق بال�سيا�سة االأمريكية وم�سالح الواليات املتحدة من جهة اأخرى.  وبالتايل، 
وبعد اأن ت�سلم االأخوان امل�سلمون ال�سلطة وات�سح م�سروعهم الذي يت�ساوق مبوجب راأي احلزب مع 
املخططات االأمريكية يف املنطقة، وبعد اأن ات�سح اأنه بكل ما يتعلق باحلريات الدميقراطية هو 

اأقرب اإىل نظام مبارك، فقد زال حما�س احلزب للثورة امل�سرية وما اآلت اإليه.34

اأما بكل ما يتعلق بالثورة ال�سورية، فاإن الغالبية العظمى داخل احلزب تعاملت بتحفظ و�سل حد 
العداء للثورة، معتبة اإياها جزءًا من موؤامرة كبى اأقطابها اأمريكا واإ�سرائيل وقطر وتركيا 
دولة  باعتبارها  املنطقة،  ل�سوريا يف  املقاوم  الدور  على  الق�ساء  اإىل  تهدف  واأنها  وال�سعودية، 
�سمود وت�سدٍّ للم�ساريع االأمريكية يف املنطقة.  اإال اأنه علينا اأن ن�سري اإىل اأنه مل تنعدم االأ�سوات 
داخل احلزب التي مل تتحم�س لهذا التحليل، وراأت اأن من حق ال�سعب ال�سوري اأن يثور حلريته 

وكرامته، واأنه من غري املعقول اإلقاء امل�سوؤولية على ال�سعب ال�سوري يف هذا ال�سياق.35

كتاب املوؤمتر 25، �س 71.  31
امل�سدر ال�سابق، �س 71.  32
امل�سدر ال�سابق، �س 68.  33

راجع افتتاحية االحتاد بتاريخ: 17-12-2012  34
لتلخي�س موقف احلزب واجلبهة من الثورات العربية، راجع: تقرير مدار االإ�سرتاتيجي للعام 2013، رام اهلل: مدار- املركز الفل�سطيني   35

للدرا�سات االإ�سرائيلية، 2013، �س 220-222.
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اأن ن�سري اإىل بع�س املعلومات العامة حول احلزب وو�سعيته احلالية، فاحلزب ال�سيوعي  بقي 
غري ممّثل مبا�سرة يف الكني�ست االإ�سرائيلي حتت هذا اال�سم، اإمّنا ي�سارك يف االنتخابات حتت 
"حدا�س" -اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة- وهي جبهة �سيا�سية ال تتبّنى جميع  ا�سم 
ال�سالم  تتمركز يف مو�سوعات  اأ�سا�سية  تقوم على مبادئ  اإمّنا  للحزب،  االأيديولوجية  املبادئ 

وامل�ساواة، وحقوق العمال واالأجريين وم�ساواة املراأة.

ملدى �سنوات، كان احلزب واجلبهة اأكب ممثل للفل�سطينيني يف اإ�سرائيل يف الكني�ست، ولفرتة 
الثمانينيات،  يف  التقدمية  احلركة  ظهور  حني  اإىل  الوحيد  املمثل  كان  ال�سبعينيات  اآخر  حتى 
وظهور التجمع الوطني الدميقراطي والقائمة املوّحدة )التي ت�سم ب�سكل اأ�سا�سي قوى اإ�سالمية 

مع حلفائها من احلركة العربية للتغيري واحلزب العربي الدميقراطي(.

عفو  �سويد،  حنا  حنني،  دوف  بركة،  حممد  نّواب:  باأربعة  اليوم  الكني�ست  يف  اجلبهة  تتمثل 
لقائمة  العربية  اليهودية  الرتكيبة  على  واجلبهة  احلزب  حافظ  املبداأ،  حيث  من  اإغبارية.  
الكني�ست على مدى العقود ال�ستة املا�سية، اإاّل يف انتخابات واحدة جرى االإخالل بهذه القاعدة، 

وجرى ت�سحيح هذا احلال يف االنتخابات الالحقة.

اأيديولوجيا فكريًا عقائدّيًا، فاإّن ن�ساطه  اأّن احلزب بحكم كونه حزبًا  اأن ن�سري اإىل  كما علينا 
على  النقابات  انتخابات  يف  فعالة  م�ساركة  �سارك  واإمنا  وحدها،  ال�سيا�سة  جمال  يف  يكن  مل 
مدى ال�سنني.  ما اأهم من ذلك هو اأنه اأ�سدر، على مدى ع�سرات ال�سنني، جماّلت متخ�س�سة 
العربية  الثقافة  باأمور  اهتمت  التي  اجلديد  جملة  منها  نذكر  واالأدب،  الفكر  باأمور  تعنى 

الفل�سطينية، وجملة الّدرب التي تعاطت مع االأمور الفكرية، وجملة الغد ال�سبابية.

الديمقراطي الوطني  التجمع  ثانيًا. 

ال يعّرف التجمع الوطني الدميقراطي نف�سه باعتباره حزبًا ي�ساريًا، مع اأنه يلتقي يف الكثري من 
ممار�ساته واأطروحاته مع احلزب واجلبهة.  اإن هذا التقاطع يطرح بع�س االأ�سئلة حول معنى 
وق�سية  الفل�سطينية  الق�سية  واجلبهة من  مواقف احلزب  فهل  الي�سار.   الي�سار، وخ�سو�سية 
الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل وق�سايا اخل�سخ�سة ومعاداة الواليات املتحدة االأمريكية مقت�سرة 
على الي�سار، اأم اأنه من املمكن ا�ستقاقها من مقوالت فكرية اأخرى ليبالية علمانية، وال تنتمي 
ي�سارية احلزب  هو اخلا�س يف  فما  كذلك،  كان احلال  اإذا  الي�ساري؟  الرتاث  اإىل  بال�سرورة 

ال�سيوعي واجلبهة؟
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يعرف التجمع الوطني الدميقراطي )فيما يلي التجمع( نف�سه كما يلي:

فكره  يف  دميقراطي  فل�سطيني،  وطني  عربي  قومي  حزب  هو  الدميقراطي  الوطني  "التجمع 
وال�سعوب،  االإن�سان  العدالة االجتماعية وحقوق  ال�سيا�سية، ملتزم مببادئ  اأهدافه  ونهجه ويف 
ب�سكل  االإ�سرائيلي  واملجتمع  اإ�سرائيل  داخل  الفل�سطينية  العربية  اجلماهري  ظروف  يف  ويعمل 
عام، على الربط بني الهوية القومية ومبادئ الدميقراطية ومتطلبات بناء جمتمع حر ع�سري 
متطور" ... وي�سري التجمع اإىل اأنه يف انطالقته ي�ستند اإىل "الرتاث االإن�ساين التقدمي وتراث 

احلركة القومية العربية واحلركة الوطنية الفل�سطينية".36

ويعرف عو�س عبد الفتاح37 �سكرتري احلزب، هوية احلزب، فيكتب: "اإن التجمع هو حزب قومي 
علماين ي�سم يف �سفوفه وطنيني وقوميني دميقراطيني من علمانيني ومتدينني متنورين، وهو 
لي�س حزبًا يهوديًا عربيًا مثل احلزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي".38  وي�سيف عبد الفتاح اإن التجمع 
يعمل من اأجل "اإلغاء الطابع ال�سهيوين لدولة اإ�سرائيل التي تعرف نف�سها كدولة يهودية ولي�س 

دولة عربية يهودية".39

اإن التجمع، واإن كان حزبًا قوميًا، اإال اأنه يطرح اأفقًا جلميع مواطني دولة اإ�سرائيل، كما يكتب 
اأي�سًا  "اإن التجمع يطرح حاًل لي�س فقط للعرب الفل�سطينيني، بل  اإذ يقول  عو�س عبد الفتاح 
اإ�سرائيل اإىل دولة جلميع مواطنيها، تنتقي فيها العن�سرية،  لليهود، حيث يرفع �سعار حتويل 
وتكون امل�ساواة كاملة بني العرب واليهود، ويبقى الباب مفتوحًا للعمل من اأجل حل دميقراطي 

اإن�ساين �سامل؛ اأي دولة ثنائية القومية يف كل فل�سطني التاريخية".40

وبني  ا�ستيطانية  كحركة  ال�سهيونية  بني  ال�سراع  هو  ال�سراع  جوهر  اأن  من  التجمع  ينطلق 
الفل�سطينيني �سكان البالد االأ�سليني، وعليه يبدو التحليل الطبقي االأممي الذي يقوم به احلزب 
اأن  ال�سياق  ب�سارة يف هذا  ال�سراع.  وكتب عزمي  لفهم طبيعة  ال�سيوعي قا�سرًا وغري موؤهل 
"التمييز القومي القائم �سد املواطنني العرب يف الدولة لي�س متييزًا �سد اأقلية قومية ناجتًا عن 
�سراع بني برجوازيتني، اأو عن رغبة البجوازية اليهودية يف اإحكام قب�ستها على ال�سلطة يف 

من البنامج ال�سيا�سي للتجمع كما مت اإقراره العام 2004، �س 1.  36
انخرط منذ اأواخر ال�سبعينيات يف �سفوف حركة اأبناء البلد، و�سغل من�سب نائب ال�سكرتري العام للحركة حتى تاأ�سي�س التجمع الوطني   37

الدميقراطي.  وي�سغل منذ العام 1997 وحتى اليوم من�سب �سكرتري عام التجمع.
عو�س عبد الفتاح.  خطاب اإىل ال�سباب.  التجمع الوطني الدميقراطي، دائرة التثقيف املركزية 2006.  38

امل�سدر ال�سابق، �س 29  39
امل�سدر ال�سابق، �س 29.  40
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اإ�سرائيل ... التمييز القومي �سد املواطنني العرب يف اإ�سرائيل ناجم عن اإق�ساء العرب متامًا 
املواطن  ويحظى   ... اإ�سرائيل  والدولة يف  االأمم  بني  العالقة  ومن  لذاتها،  الدولة  تعريف  من 
اليهودي يف اإ�سرائيل، بغ�س النظر عن موقعه الطبقي واالجتماعي، بامتيازات بالن�سبة للعربي 
فيما يتعلق بالعالقة مع الدولة وجهازها وموؤ�س�ساتها.  هذه هي الق�سية، وهي لي�ست وهمية وال 

اأيديولوجية كاذبة اإمنا هي واقع فعلي".41

وي�سري ب�سارة اإىل تطور التحليل الطبقي لفهم احلالة الفل�سطينية "ال�سراع على اأر�س فل�سطني 
كان �سراعًا بني ا�ستيطان ا�ستعماري يهدف اإىل التحول اإىل م�سروع �سيا�سي )اإقامة دولة( وبني 
حركة وطنية ل�سعب فل�سطيني قيد التبلور وطرح امل�ساريع ال�سيا�سية.  مل يكن ال�سراع يف اإطار 
�سمن  برجوازي  تيار  وبني  لل�سهيونية،  معاٍد  اأو  �سهيوين  عمايل  تيار  بني  ال�سهيونية  احلركة 

امل�سروع اال�ستيطاين نف�سه.42

الراأ�سمالية  ال�سيوعي يف حتليل  يوليها احلزب  التي  التجمع االأهمية واملركزية نف�سها  ال يويل 
ال�سيوعي هنا وهناك،  لغة احلزب  ت�سبه  لغة  اأن يجد  ي�ستطيع  القارئ  واإن كان  واالإمبيالية، 
ال�ساد�س  للموؤمتر  ال�سيا�سي  البيان  يف  فنقراأ  نف�سها،  باملثابرة  وال  نف�سها  بالكثافة  لي�س  لكن 
املنعقد العام 2011 اأن النموذج الراأ�سمايل النيوليبايل "قد اّتخذ �سكاًل متوح�سًا من التناف�س 
والهيمنة وعّمق الفجوات الطبقية واالجتماعية بني ال�سمال واجلنوب.  وقد ات�سمت ال�سيا�سية 
االإمبيالية هي يف �سلب  ال�سيا�سة  والنهب واالحتكار، وهذه  بالهيمنة  العامل  االأمريكية اجتاه 
بنية النظام والنخب احلاكمة يف الواليات املتحدة االأمريكية".43  وي�سيد البيان بفعل املقاومة 

يف اأفغان�ستان والعراق ولبنان )حزب اهلل( التي اأف�سلت املخططات االأمريكية.

التجمع والق�سية الفل�سطينية
من حيث التحليل التاريخي، ينطلق التجمع من اأن امل�سيبة االأوىل تكمن يف قرار التق�سيم ذاته، 
الأنه كان اإجنازًا تاريخيًا للحركة ال�سهيونية ومّهد للنكبة الفل�سطينية، وبالتايل فاإن ال�سراع 
هو على جممل فل�سطني ولي�س على حدود العام 1967، وما قبول الفل�سطينيني لدولة يف حدود 

العام 1967 �سوى تنازل من طرفهم وجزء من م�ساهمتهم يف حل و�سط تاريخي.

عزمي ب�سارة.  اخلطاب ال�سيا�سي املبتور ودرا�سات اأخرى، رام اهلل: مواطن؛ املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 1998، �س   41
.185

امل�سدر ال�سابق، �س. 184-183 .  42
امل�سدر ال�سابق، �س 4.  43
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ووقع  اأر�سه  �سلبت  �سعب  "ق�سية  كونها  هي  الفل�سطينية  الق�سية  حل  منطلقات  فاإن  وعليه، 
املناطق  احتالل  اإنهاء  �سرورة  اإىل  ال�سيا�سي  البنامج  وي�سري  واالحتالل".   الت�سريد  �سحية 
املحتلة العام 1967، واإخالء جميع امل�ستوطنات، واإقامة دولة فل�سطينية �سيادية، و�سمان حل 
عادل لق�سية الالجئني على اأ�س�س ال�سرعية الدولية.44  وعليه، على الرغم من اأن التجمع يتبنى 
من الناحية الر�سمية حل الدولتني، فاإن قادته ينظرون الإمكانية االنتقال يف كل حلظة من فكرة 

حل الدولتني اإىل حل الدولة الواحدة.

لقد حتّفظ التجمع على م�سروع اأو�سلو، وجاء يف بيان املوؤمتر ال�ساد�س العام 2011: "�سكلت اتفاقية 
اأو�سلو املوقعة مع قيادة م.ت.ف العام 1993، خطاأً ج�سيمًا، اإذ اأدت اإىل �سرخ عميق داخل احلركة 
الوطنية، واإىل جتزئة الق�سية اإىل ملفات متعددة، واإىل التحول اإىل �سلطة حتت االحتالل دون �سيادة 
فعلية.45  ويرى التجمع اأن الق�سية الفل�سطينية تواجه "حالة من التحلل ب�سبب االأخطاء التاريخية 
التي وقعت فيها قيادتها،46 ويرى اأن اإ�سرائيل ترف�س حل الدولة الواحدة وترف�س الدولتني، وقد 
اختارت يف واقع االأمر منوذج "الدولة ال�سليبية" برف�سها جميع املبادرات الفل�سطينية والعربية، 

وبالتايل ال يعول التجمع على اأي اأمل من ا�ستمرار املفاو�سات احلالية.47

التجمع والفل�سطينيون يف اإ�سرائيل
ا�ستيطان  م�سروع  باعتبارها  االإ�سرائيلية  الدولة  مع  العالقة  طبيعة  فهم  على  التجّمع  يرّكز 
كولونيايل، قام على اأنقا�س ال�سعب الفل�سطيني.  ولذلك، يقّر البنامج باأّن "الفل�سطينيني يف 
اأقلّية يف وطنهم بعد النكبة، وهم جزء من  اإ�سرائيل هم �سكان البالد االأ�سليون، حتّولوا اإىل 
ال�سعب الفل�سطيني واالأمة العربية من حيث انتمائهم الوطني والقومي واحل�ساري والثقايف".48  
ويطالب التجمع باالعرتاف بالفل�سطينيني كاأقلية قومية مع ما يعنيه هذا االأمر مبوجب املواثيق 

الدولية اخلا�سة باالأقليات القومية، وبخا�سة االإعالن العاملي حلقوق االأقليات للعام 1992.

راجع البنامج ال�سيا�سي- حل الدولة الواحدة ثنائية القومية، كذلك راجع عو�س عبد الفتاح: خطاب اإىل ال�سباب، �س 29، كذلك عو�س   44
عبد الفتاح، ماأزق الت�سوية واآفاق الدولة الواحدة  - دور فل�سطينيي الـ 48 يف امل�سروع الدميقراطي.

بيان املوؤمتر ال�ساد�س، �س 85.  45
امل�سدر ال�سابق �س.12  46

امل�سدر ال�سابق، �س 16.  47
برنامج احلزب، اآذار 2006.  48
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ومن االأمور التي يرّكز عليها الّتجمع احلق يف اإر�ساء موؤ�س�سات متثيلية و�سعبية خا�سة باالأقلية 
اأن يتم  اأخرى  املوؤ�س�سات.  بكلمات  االإ�سرائيلية االعرتاف بهذه  الدولة  واأّن على  الفل�سطينية، 

تنظيم الفل�سطينيني العرب على اأ�سا�س قومي من خالل انتخابات مبا�سرة لهيئات خمتلفة.

اإ�سافًة اإىل ذلك، يطالب برنامج الّتجمع بنوٍع من حق الفيتو مينح للهيئات التمثيلية العربية 
املنتخبة، ويرف�س اأي قرار حكومي يتّم اّتخاذه ب�سدد الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل، يف حال مل يتّم 
الت�ساور مع الهيئات العربية املنتخبة.  اإذا اأ�سفنا اإىل هذه املطالب مطلب االعرتاف بالتمّيز 
االأمر  واقع  يف  فاإّننا  الثقافية؛  �سوؤونهم  اإدارة  يف  وحّقهم  اإ�سرائيل،  يف  للفل�سطينيني  الثقايف 

نقرتب من منوذج الدولة ثنائية القومية داخل اإ�سرائيل ذاتها.49

مقابل هذا الّت�سديد على الهوية القومية، يرى الّتجّمع اأّن على اإ�سرائيل اأن تتحّول اإىل دولة جميع 
الطائفي،  االنتماء  النظر عن  بغ�س  �سّكانها،  الفردية جلميع  امل�ساواة  ت�سمن  واأن  مواطنيها، 
والديني، والعرقي، والقومي.  وال يرى الّتجّمع تناق�سًا بني ت�سديده على الهوية القومية وبني 
امل�ساواة،  ي�سمن  د�ستور  واإقرار  املواطنني،  جميع  دولة  اإىل  اإ�سرائيل  بتحويل  املدنية  مطالبته 

يف�سل الدين عن الدولة، ويّحرم اأ�سكال التمييز كاّفة.50

"يعمل  يلي:  ما  التجمع  برنامج  يف  يرد  اإذ  اليهودية،  القوى  مع  التعاون  باب  احلزب  يقفل  ال 
مع  واملواقف،  الروؤيا  ت�ساركه  التي  اليهودية  الدميقراطية  االأو�ساط  مع  التعاون  على  احلزب 
�سركاء  يبحث عن  التجّمع  اأّن  اأي  العرب".51   للمواطنني  القومية  الق�سية  احرتام خ�سو�سية 
يهود يّتفقون معه يف روؤيته باأّن اأ�سا�س البالء لي�س احتالل العام 1967، واإمّنا نكبة العام 1948 
وم�سروع ت�سريد الفل�سطينيني من وطنهم.  هنا علينا اأن ن�سري اإىل اأّن التجّمع ي�سّم بني نا�سطيه 
وموؤيديه بع�س املثقفني اليهود الراديكاليني، اإاّل اأن نب�س التجّمع عربي هوّياتي، هناك حدود 

وا�سحة لليهود الذين با�ستطاعتهم االنخراط والعمل يف �سفوفه اأو تاأييده العلني.

اأو  الي�سار  ليبالية  لغة  اإىل  اأقرب  الّتجمع  يوّظفها  التي  اللغة  فاإّن  االجتماعي،  املجال  يف  اأّما 
"معار�سة �سيا�سة التقلي�سات  اإذ ينادي التجمع يف بنود برناجمه ب�سرورة  الي�سار الليبايل؛ 
حية، وحترير قطاع اخلدمات والتاأمينات االجتماعية  يف ميزانيات اخلدمات االجتماعية وال�سّ

خطاب اإىل ال�سباب، م�سدر �سبق ذكره، �س 29.  49
راجع برنامج الّتجمع، 2004، �س 4.  50

برنامج التجّمع، 2004، �س 5.  51
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�سريبية  "�سيا�سة  بانتهاج  التجمع  يطالب  كما  ال�سوق".   قوانني  والتعليم من حتّكم  وال�سحة 
عادلة والدفاع عن حقوق العاطلني عن العمل، و�سيانة حقوق العمال واملوّظفني".52

اأّما على امل�ستوى العاملي، فاإّن الّتجمع ال يرى نف�سه جزءًا من م�سروع ثوري ا�سرتاكي، واإن كان 
اأ�سا�س امل�ساواة، والعمل امل�سرتك،  "يقوم على  يدعو اإىل جمتمع دويل واإىل نظام عاملي بديل 
وتوازن امل�سالح، والتعاون املتبادل، والتقدم، والعدل االجتماعي، والتوزيع العادل للرثوة بني 

الدول الغنية والفقرية، وتاأمني االأمن االقت�سادي، و�سالمة البيئة".53

ي�ستدّل مّما ورد اأّن خطاب التجّمع يف هذا ال�سياق هو اأقرب اإىل خطاب الي�سار الدميقراطي 
الذي ي�سعى اإىل تخفيف حّدة الفجوات، ورف�س اخل�سخ�سة، وتو�سيع اخلدمات التي تقدمها 
اإىل ذلك �سمن ما يعرف  اأّنه ي�سعى  اإاّل  الدولة للمواطنني، و�سمان حقوق العمال واملوظفني؛ 
"بنظام ال�سوق"، وال ي�سعى اإىل ا�ستبداله متامًا، اإمّنا اإىل جلم الظواهر ال�سلبية املرافقة لهذا 

النظام.

قائمة  �سمن  االنتخابات  خا�س  حني   ،1996 العام  منذ  الكني�ست  يف  بتمثيل  الّتجّمع  يحظى 
املوقع  يف  ب�سارة  عزمي  حينها  وتر�سح  وامل�ساواة،  لل�سالم  الدميقراطية  اجلبهة  مع  م�سرتكة 

الرابع يف القائمة، وح�سلت القائمة على خم�سة نواب يف الكني�ست.

اأّما فيما يتعّلق بالثورات العربية االأخرية، فقد اتخذت قيادته موقفًا موؤّيدًا من الثورة امل�سرية، 
بينما اختلفت االآراء داخل قيادة احلزب مبا يتعّلق بالثورة ال�سورية.  ففي حني دعمها البع�س 
�سكرتري  واتخذ  طه(،  )م�سطفى  االآخر  البع�س  عار�سها  زعبي(  وحنني  زحالقة  جمال  )د. 

احلزب عو�س عبد الفّتاح موقفًا مرّكبًا حيال املو�سوع.54

حتالف  يف  االنتخابات  وخا�س  اجلبهة،  مع  حتالفه  التجمع  ف�ّس   ،1999 العام  انتخابات  يف 
كوادره.   من  جزء  ا�ستقالة  اإىل  اأدى  ما  طيبي،  اأحمد  د.  برئا�سة  للتغيري  العربية  احلركة  مع 
بع�س  يقيم  كان  واإن  م�ستقلة،  قائمة  االنتخابات �سمن  اإىل  يذهب  واحلزب  منذ ذلك احلني 

التحالفات هنا وهناك يف قائمته االنتخابية.

برنامج احلزب، 2004، �س 5.  52

برنامج التجّمع، 2004، �س 6.  53
ملراجعة تف�سيلية ملواقف قيادة احلزب من الثورات العربية، انظر تقرير مدار اال�سرتاتيجي لعام 2013، م�سدر �سبق ذكره، �س 222.  54
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يف العام 2007، وبعد اخلروج الق�سري لقائد احلزب اآنذاك د. عزمي ب�سارة، توىّل د. جمال 
زحالقة قيادة احلزب.  ويف االنتخابات االأخرية، خا�س احلزب االنتخابات يف قائمة م�ستقلة 
وح�سل على ثالثة مقاعد يف الكني�ست االإ�سرائيلية توزعت على االأع�ساء: د. جمال زحالقة، 
حنني زعبي، د. با�سل غطا�س.  ي�سار اإىل اأّنه يف االنتخابات قبل االأخرية جرى انتخاب حنني 
االأماكن  امراأة يف  وجود  للتجمع  الداخلي  الد�ستور  �سمن  اأن  بعد  التجمع  قائمة  �سمن  زعبي 
الثالثة االأوىل.  وبالتايل، كانت حنني زعبي ع�سو الكني�ست العربية االأوىل �سمن قائمة عربية.  
الفل�سطيني برمته، ودفع  العربي  املجتمع  الن�سائي يف  العمل  اأثره على م�سهد  االأمر  لهذا  كان 
اأحزابًا اأخرى اإىل تفعيل ن�ساء يف مواقع اأكرث متقدمة ل�سمان التمثيل الن�سائي )�سمن قائمة 
اجلبهة جرى تر�سيح نبيلة اإ�سبانيويل يف املوقع اخلام�س باتفاق اأن تتناوب مع النائب حممد 

بركة الذي ت�سّدر القائمة(.

ي�سدر التجمع منذ العام 1996 �سحيفة ف�سل املقال باعتبارها �سحيفة احلزب، ويدير موقعًا 
اإلكرتونيا مقّربًا من احلزب هو "عرب 48".  حاول احلزب، ويحاول، اإقامة عالقات وثيقة مع 
اجلوار العربي، حكومات و�سعوبًا ومنظمات، اإميانًا منه باأّنه جزء من اخلريطة ال�سيا�سية يف 
املنطقة العربية، ويتجّلى هذا االأمر بزيارات عديدة قام بها قادة احلزب اإىل الدول العربية 

املجاورة، وبخا�سة اإىل �سوريا ما قبل الثورة.

خاتمة

يثري احلديث حول الي�سار الفل�سطيني يف اإ�سرائيل اأ�سئلة عّدة من �ساأنها اأن ت�ساهم يف تو�سيح 
مفهوم الي�سار ب�سكل عام، ويتاأّتى ذلك نتيجة الو�سعية اخلا�سة التي يعمل داخلها هذا الي�سار.

يف  الفل�سطينية  احلالة  يف  بال�سيا�سة  واالقت�ساد  بالدولة  ال�سوق  عالقة  �سوؤال  ي�سيء  بدايًة، 
اإ�سرائيل اأبعادًا قد تبقى خفية يف حاالت اأخرى، ومن �ساأنها تو�سيح مدى تعقيد العالقة بني 

ال�سوق والدولة واملجتمع.

العربي  املجتمع  عن  منف�سل  ا�ستيطاين  كمجتمع  اإ�سرائيل  يف  اليهودي  املجتمع  منا  لقد 
اجتماعية  اإثنية  دينية  كوحدة  نف�سه  املجتمع  هذا  ونّظم  االنتداب،  رحم  داخل  الفل�سطيني 
واقت�سادية منف�سلة متامًا عن املجتمع الفل�سطيني.  بفارق عن جمتمعات ا�ستيطانية اأخرى، 
ل اال�ستيطان اليهودي اأاّل ي�ستغل العمال العرب واأن يق�سيهم عن �سوق العمل العبي.   فقد ف�سّ
املجتمع  باأّن  واالإثني، علمًا  القومي  الف�سل  الراأ�سمايل ملنطق  املنطق  اإخ�ساع  وبالتايل، جرى 
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اليهودي يف فرتة "الي�سوف"55 بداية، ويف دولة اإ�سرائيل الحقًا، كان جمتمعًا ا�ستيطانيًا يغر�س 
نف�سه يف بيئة تعار�س وجوده؛ فقد منا هذا املجتمع وتطّور ب�سكل مركزي جدًا وبدرجة تنظيم 
عالية مع نظام متطور من التكافل االجتماعي االقت�سادي.  فمجتمع "الي�سوف" بداية واملجتمع 
االإ�سرائيلي الحقًا، هو جمتمع ع�سوي اإىل اأبعد حدود، وهو جمتمع تتداخل فيه منظومات فكرية 
ومفهومية جرى الف�سل فيما بينها يف جمتمعات ليبالية راأ�سمالية متطّورة.  فاملجتمع اليهودي 
االإ�سرائيلي يقوم على عدم ف�سل الدين عن القومية، والقومية والدين عن الدولة، والدولة عن 
املجتمع، واملجتمع عن االقت�ساد.  الدولة واملجتمع واالقت�ساد والدين تتفاعل �سمن ديناميكية 
ع�سوية �سبه مغلقة، ويف تداخل فريد من نوعه، و�سّكلت الدولة واملجتمع وال�سوق ثكنة واحدة اأو 

قلعة كبرية تدير �سوؤونها الداخلية، م�سكونة بهاج�س نقائها االإثني والديني.

وعليه، ل�سنوات عديدة، ال بل لعقود عديدة، تالحمت هذه الدوائر وتقاطعت ب�سكل يبقي على 
احلدود القومية الدينية اليهودية وا�سحة املعامل، ت�ستثني من داخلها الوجود الفل�سطيني يف 
اإ�سرائيل، على الرغم من كون الفل�سطينيني مواطنني يف الدولة.  على �سبيل املثال فقط، فاإّن 
اإ�سرائيل من اأكرث الدول مركزية بكل ما يتعّلق بق�سايا التنظيم والبناء، وتبلغ ملكية االأرا�سي 
العامة التابعة اإّما للدولة اأو للموؤ�س�سات اليهودية التي حتظى مبوقع قانوين معرتف به، حوايل 
93%، وهي ن�سبة فريدة من نوعها يف العامل.  وملدى �سنوات �سّكلت اله�ستدروت -وهي النقابة 
العامة للعمال- اأكب م�سّغل يف اإ�سرائيل، ونظام التاأمني ال�سحي ال�سائد االآن يف اإ�سرائيل ما هو 

حية التعاونية منذ فرتة الي�سوف اليهودي. اإاّل ا�ستمرار للتنظيمات ال�سّ

الليبالية  ومنطق  ناحية،  من  الليبايل  ال�سوق  منطق  وتغلغل  الثمانينات  عقد  جاء  لقد 
ال�سيا�سية من ناحية اأخرى، لي�سكال حتّديًا للمنطق االإثني-القومي-الديني املغلق.  وقد كان 
ل�سيا�سة االنفتاح االقت�سادي التي قادها حزب الليكود تاأثري على تطور ال�سوق كحّيز منف�سل 
عن الدولة.  واإذا اأخذنا بعني االعتبار اأّن الدولة هي دولة يهودية اإثنية، فاإّن حترير ال�سوق من 
البجوازية  اأمام  ال�سوق  فتح  يعنيه،  ما  يعني، �سمن  كان  للدولة  واملطلقة  املبا�سرة  ال�سيطرة 
ال�سغرية العربية، ما مّكنها من اال�ستفادة من الفتحات اأو الثغرات التي اأتاحها منطق ال�سوق.

وعليه، فاإّن احلالة االإ�سرائيلية تطرح حتّديًا اأمام الفكر الي�ساري، ومن ال�سعب ا�ستقاق مواقف 
وا�سحة بكل ما يتعّلق ب�سيطرة الدولة على املرافق االقت�سادية العامة.  فاإذا كانت الدولة قد 

وهو م�سطلح ي�سف الوجود اليهودي يف فل�سطني قبل قيام دولة اإ�سرائيل بداية من الربع االأخري من القرن التا�سع ع�سر.  55
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اأمّتت عملية ف�سل ذاتها عن القومية والدين والهويات االإثنية، وترى نف�سها بالبعد نف�سه عن 
املوقف  باأّن  �سك  فما من  مت�ساٍو؛  ب�سكٍل  املوارد  وتوّزع  الدولة  ت�سكل  التي  املختلفة  املجموعات 
ي�سمن  العام  القطاع  الأّن  العام،  القطاع  ل�سالح  ال�سوق  منطق  من  احلد  يفرت�س  الي�ساري 

امل�ساواة، يف حني اأّن ال�سوق يخلق حالة من انعدام امل�ساواة وات�ساع الفجوات.

لكّن االأمر يبدو مركبًا اأكرث حني يكون القطاع العام وقطاع الدولة خا�سعني ملنطق قومي-اإثني-
ديني مغلق وعن�سري، في�سبح من غري الوا�سح يف كل حالة وحالة اأيهما اأكرث حتّررًا: منطق 

ال�سوق اأم منطق الدولة.

الدولة  منطق  م�ساوئ  عنه  يحجب  قد  الراأ�سمايل،  ال�سوق  ملنطق  املتاأ�سل  الي�سار  عداء  اإّن 
والقطاع العام اإذا كان هذا القطاع عن�سرّيًا يف تركيبته.  باعتقادي اأّن تركيز احلزب ال�سيوعي 
روؤية  من  ميكنه  مل  الراأ�سمايل،  لل�سوق  املبدئي  والعداء  الطبقي  االقت�سادي  التحليل  على 
اجلوانب االإيجابية القت�ساد ال�سوق حني ت�سطدم هذه االأخرية مع املنطق االإثني القومي املغلق  
باعتقادي اأنه ال توجد معادلة وا�سحة ي�ستطيع الي�سار اأن ي�سرت�سد بها يف مثل هذه احلاالت؛ 
فقد يكون من املفيد اال�ستعانة مبنطق ال�سوق لك�سر املنطق االإثني العن�سري حينًا، واال�ستعانة 

باملنطق القومي للحد من منطق ال�سوق.

كذلك االأمر بكل ما يتعلق بالفل�سطينيني يف اإ�سرائيل.  لي�س هناك اأي منطق يف فل�سفة الي�سار 
يلزم باتخاذ موقف معاٍد اأو حتى متحفظ من تنظيم العرب قوميًا من خالل انتخابات عامة 
لهيئات منتخبة خا�سة بهم.  من ناحية اأخرى، هناك ما يكفي من االإرث النظري الذي يدعو 
اإىل احلذر من موقف كهذا، باعتبار اأّن التنظيمات على اأ�سا�س قومي، من �ساأنها تاأجيج املزاج 
باأمور  وت�سغله  املادية،  م�ساحله  عن  اجلمهور  تلهي  قوجمية  مواقف  نحو  واالنزالق  القومي 

رمزية ال غري.

لكن يبقى هذا جمرد اجتهاد �سمن اجتهادات اأخرى.  بالدرجة نف�سها، واعتمادًا على تراث 
الفكر الي�ساري الذي يقوم على امل�ساواة، ميكن القول اإنه ال مفر من تنظيم العرب قومًيا من 

اأجل اإحراز امل�ساواة القومية.

اأّن اأّي خطاب يتبّنى اللغة الهوياتية القومية معر�س اإىل اأن يتحول اإىل  باملقابل، من الوا�سح 
خطاب دمياغوجي ت�سليلي يخفي امل�سالح املختلفة بني اأبناء ال�سعب الواحد.  وبالتايل، يبقى 
نقدية  فعالية  ذا  القومية  اجلماعة  داخل  املختلفة  امل�سالح  اإىل  ي�سري  الذي  الطبقي  املنطق 

و�سرورة ملّحة.
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وعليه، ميكن القول اإّنه من املتعذر القب�س على الواقع من خالل مفتاح �سحري واحد: املنطق 
الطبقي اأو املنطق القومي.  واإذا كان م�سروع الي�سار التاريخي االآخذ مبنطق امل�ساواة اإىل مداه 
االأخري- امل�ساواة يف حياة االإنتاج واالقت�ساد من اأجل تفّتح الطاقات الب�سرية كي ت�سبح طاقات 
اإبداعية، فاإّن الي�سار بعيد كل البعد من قدرته على �سياغة الطريق التي من �ساأنها اأن توؤدي 
كهذه  و�سفة  تقدمي  جدًا  ال�سعب  من  اأّنه  ثبت  لقد  امل�ساواة.   هذه  �سمان  فيه  يتم  و�سع  اإىل 
يف جمتمعات متجان�سة ن�سبيًا مثل دول �سرق اأوروبا، فكم باحلري عندما يجري احلديث عن 

امل�ساواة يف ظالل واقع االإ�سرائيلي املرّكب.

يف جمتمع ودولة حتتل �سعبًا اآخر، ومتار�س م�سروعًا كولونياليًا، ومل تنِه بعد م�سروع حتديثها 
االأجندة  جل  فاإّن  د�ستورية(  موؤ�س�سات  وبناء  الدولة  عن  الدين  ف�سل  )اأي  ال�سيا�سي  باملعنى 
ال�سيا�سي  امل�سروع  واإجناز  وتفكيكه،  الكولونيايل  امل�سروع  اإنهاء  حتقيق  اإىل  تتحول  ال�سيا�سية 
الدميقراطي الليبايل من ناحية اأخرى.  يف جمتمع كهذا تبدو مفردات الي�سار �سبيهة جدًا 
املطروح  امل�سروع  هو  امل�سروع  باأّن هذا  علمًا  العلماين،  ال�سيا�سي  الليبايل  امل�سروع  مبفردات 

حاليًا.

اإّن جزءًا من تر�سانة الي�سار اللغوية قد منت وتبلورت يف �سراعها ونقا�سها مع الفكر الليبايل.  
اأما يف مثل حالتنا، حيث يت�سافر الفكر الي�ساري والليبايل والقومي يف مقارعة امل�سروع االإثني 

الكولونيايل، فاإّن مهّمة الي�سار يف العثور على لغته اخلا�سة واملتميزة ت�سري اأ�سعب.
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* د. رائف زريق 
نال  حيث  القانونية،  للدرا�سات  وهارفارد  كولومبيا  وجامعتي  العبية،  اجلامعة  خريجي  من 
�سهادة الدكتوراه.  وهو يدّر�س فل�سفة القانون يف كلية الكرمل- حيفا، واملدير امل�سارك ملركز 
مينريفا للدرا�سات االإن�سانية يف جامعة تل اأبيب.  انتمى للحزب ال�سيوعي يف الثمانينيات، ومن 
نهاية  التنظيم يف  ترك  لكنه  الت�سعينيات  التجمع يف  موؤ�س�سي  واأحد  امل�ساواة،  ميثاق  موؤ�س�سي 

ذلك العقد.
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اليسار العراقي: بين ظالل تحالفات 
الماضي والتحالفات الجديدة 

للدولة المدنية العلمانية

* كارين ملودوت�س

ا تلخ�س تاريخ  ال تقدم هذه الورقة نظرة �ساملة عن اجلهات الي�سارية الفاعلة يف العراق، واإمنَّ
هذا الي�سار، اأو ما ُي�سمى باحلزب ال�سيوعي العراقي، وتظهر كيف اأنَّ الي�سار التقليدي الذي 
جرى اإ�سعافه، واملبادرات الدميقراطية النا�سئة حديثًا، ينا�سلون معًا يف وجه عرقية وطائفية 

دينية من اأجل الو�سول اإىل عراق دميقراطي وعلماين.1

العراقي الشيوعي  للحزب  المتناقض مع نفسه  التاريخ 

اأُن�ِسئت احللقات ال�سيوعية االأوىل يف العراق يف العام 1920 من ِقَبل املثقفني من اأمثال ح�سني 
ال واأُخُته اأمينة، وجمعت االأفكار اال�سرتاكية مع الن�سال �سد اال�ستعمار والن�سال من اأجل  الرحَّ
االإ�سراب  بغداد  يف  العراقية  احلديدية  ال�سكك  عمال  اأطلق   ،1927 العام  يف  املراأة.2   حقوق 
االأول من اأجل �سن قانون للعمل واحلق يف ت�سكيل النقابات؛ ويف العام 1929، مت تاأ�سي�س اأول 
منظمة عمالية حتت ا�سم "جمعية اأ�سحاب املهن وال�سنائع العراقية".3  وعلى الرغم من انتهاء 
االنتداب البيطاين على العـراق يف العـــــام 1932، فاإنَّ الوجود اال�ستعمــاري البيطانـــي ظلَّ 

تعتمد املقالة على مالحظات الكاتبة يف منطقة كرد�ستان العراق منذ العام 1991، اإ�سافًة اإىل مقابالت اأجرتها مع نا�سطني عراقيني   1
مة. وم�سادر ثانوية اأُخرى.  واأ�سكر الدكتورة اأندريا في�سر- طاهر لن�سائحها القيِّ

ا بطاطو.  الطبقات االجتماعية القدمية واحلركات الثورية احلديثة يف العراق. برين�سيتون، نيوجري�سي: من�سورات جامعة برين�سيتون.   حنَّ  2
1978، �س 393.

 Schmidinger, Thomas )2007(.  Gewerkschaften zwischen Wiederaufbau und Bürgerkrieg. In: Gewerkschaftlicher Linksblock im ÖGB. 26.  3
http://www.glb.at/article.php/2007032611561350 .)توما�س �سميدنغري.  )2007(.  النقابات بني اإعادة االإعمار واحلرب االأهلية(  
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م�ستمرًا.  وت�سامنت احللقات ال�سيوعية والنقابات ملقاطعة �سركة الكهرباء يف بغداد اململوكة 
من ِقَبل بريطانيا، وذلك يف العام 1933.

مت تاأ�سي�س احلزب ال�سيوعي العراقي يف العام 1934، واأثناء عمله يف ال�سر، اأخذ موقع الريادة 
ِقَبل البيطانيني يف  ُنِفَذت �سد ال�سركات املُ�سيَطر عليها من  يف العديد من االإ�سرابات التي 
ال�سنوات التالية لتاأ�سي�سه.  لقد ا�ستطاع الدور القوي الذي لعبه االحتاد ال�سوفييتي يف فرتة ما 
بعد احلرب العاملية الثانية، تاأمني فرتة من احلرية الن�سبية لل�سيوعيني العراقيني.4  ويف العام 
1940، مت تطوير احلزب ال�سيوعي العراقي حتت قيادة يو�سف �سلمان يو�سف )الرفيق فهد( 
اإىل حزب جماهريي، واأ�سبح القوة االأكرث تاأثريًا يف الن�سال �سد ال�سيطرة البيطانية وامَلَلِكية 
العراقية، ويف الدفاع عن احلقوق االجتماعية وحق املراأة وحقوق االأقلِّيات.5  وفقط يف الفرتة 
املمتدة بني 1944 و1946، مت اإن�ساء 16 نقابة عمالية، 12 منها مرتبطة مع احلزب ال�سيوعي 
والكهرباء،  وال�سكك احلديدية،  النفط،  بتنظيم بني 30% و60% من عمال  وقامت  العراقي،6 
يادة يف الن�سال من اأجل حقوق املراأة،  واملوانئ العراقية.7  اأخذت الن�ساء ال�سيوعيات موقع الرِّ
وُقمَن بتاأ�سي�س رابطة الدفاع عن حقوق املراأة يف العراق العام 1952، التي متت ت�سميتها فيما 

بعد بـ "رابطة املراأة العراقية".

وبلغت درجة ا�سطهاد امَلَلِكية العراقية للحزب ال�سيوعي العراقي ذروتها يف العام 1949، وذلك 
باإعدام يو�سف �سلمان يو�سف وثالثة اأع�ساء اآخرين من قيادات احلزب ال�سيوعي العراقي.

يف العام 1958، اأطاح االنقالب الذي قام به عبد الكرمي قا�سم بالنظام امللكي يف العراق.  ومنذ 
وكان  انفتاحًا،  اأكرث  ب�سكٍل  العمل  العراقي  ال�سيوعي  احلزب  ا�ستطاع  و�ساعدًا،  التاريخ  ذلك 
ميتلك ما يكفي من القوة جلعل قا�سم ي�سم عددًا من ال�سيوعيني يف احلكومة، ولتمرير قانون 
مدين اأكرث تقدميًة نوعًا ما يقوي حقوق املراأة، واإ�سالح زراعي يوؤدي بالنتيجة لتوزيع االأرا�سي 
على الفالحني الذين ما زالوا حتى االآن فقراء.  وقد قام احلزب ال�سيوعي العراقي بتاأ�سي�س 

  Sluglett,Peter )2006(. The Iraqi Communist Party 1934-1979. In: The Middle East Online Series 2: Iraq 1914-1974. Reading:  Thomson  4
Learning EMEA Ltd., p.1.

)�سلوغليت بيرت.  )2006(.  احلزب ال�سيوعي العراقي بني العامني 1943و1979(.  
املرجع ال�سابق، �س 1.  5

املرجع نف�سه، �س 1.  6
 Bader-Blau, Shawna )2007(. Iraqi Unions vs. Big Oil, The War Economy of Iraq.  Middle East Research and Information Project. Vol. 37. 243.  7

)�ساونا بدر- بالو.  )2007(.  "النقابات العراقية �سد �سركات النفط الُكبى". يف: اقت�ساد احلرب يف العراق. م�سروع معلومات   
واأبحاث ال�سرق االأو�سط.  املُجلد 37.  �س 243(.
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االحتاد العام لنقابات العمال يف العام 1959، الذي قام بتنظيم ما ُيقارب من 275 األف عامل 
يف القطاعات الرئي�سية لالقت�ساد العراقي.  ويف العام نف�سه، قام ما يقارب من ن�سف مليون 

�سخ�س بامل�ساركة يف االحتفاالت النقابية بيوم االأول من اأيلول.8

املتحدة  للواليات  حتديًا  العراقيني  ال�سيوعيني  قوة  �سكلت  الباردة،  احلرب  حدة  ازدياد  ومع 
قا�سم،  الكرمي  عبد  قام  لذلك،  واملنطقة.   العراق  يف  البعثّية  وللقوى  العرب  وللقوميني 
جزئية  مبراجعة  ال�سوفييتي،  لالحتاد  املوالية  �سيا�ساته  ب�سبب  عليه  املمار�س  ال�سغط  حتت 
لالإ�سالحات التي قام بها �سابقًا، وقلَّ�س من نفوذ احلزب ال�سيوعي العراقي.9  يف العام 1963، 
�سيطر حزب البعث على ال�سلطة ُعقَب االنقالب الع�سكري الذي قام به �سد قا�سم، وقد اتَّ�سم 

الظهور االأول له بعملية قتل االآالف من ال�سيوعيني والنقابيني.

 1968 العام  يف  احلكم  اإىل  عادوا  اأنهم  غري  فقط،  ق�سرية  لفرتة  البعثيني  حكم  وا�ستمر 
لي�ستمروا فيه هذه املرة ملدة 35 عامًا.  وقد قام نظام البعث، معتمدًا على اأيديولوجيته القائمة 
تاأميم  اإىل  للقبلية، وم�ستندًا  املناه�س  العربية واخلطاب اال�سرتاكي  القومية  الدمج بني  على 
ال�سناعة النفطية الهائلة يف العراق، بالبدء بعملية حتديث وتطوير �سريعة لالقت�ساد، وتثبيت 
اخلدمات العامة لدولة الرفاه ب�سكل م�سابه ملا هو عليه يف البلدان املتمتعة بالرفاهية، ومنَح 
َم ال�سمان االجتماعي وم�ستويات معي�سة مرتفعة ل�سرائح  احلقوق املدنية للعمال والن�ساء، وقدَّ
عري�سة من ال�سكان.  وقد قادت هذه ال�سيا�سة التقدمية ظاهريًا لنظام البعث و�سداقته مع 
اإ�سافًة لل�سغط املُمار�س من هذا االأخري، ال�سيوعيني للدخول يف اجلبهة  االحتاد ال�سوفييتي، 
الوطنية التقدمية مع حزب البعث يف العام 1973، على الرغم من اال�سطهاد الوح�سي الذي 

كانوا قد تعر�سوا له على اأيدي حلفائهم اجلدد.10

ومن هنا و�ساعدًا، ا�ستطاع احلزب ال�سيوعي العراقي العمل ب�سكل قانوين.  و�ساعد التحالف 
حقيقية.   معار�سة  وجود  دون  نفوذه  تو�سيع  على  البعث  نظام  العراقي  ال�سيوعي  احلزب  مع 
اإىل تراجع القطاعات االإنتاجية الزراعية وال�سناعية  اتَّبعها  التي  اأدت �سيا�سة الرفاهية  كما 
خ حزب البعث نف�سه  واعتماد قطاعات كبرية من العراقيني على امل�ساعدات احلكومية.  وقد ر�سَّ

 Muhsin, Abdullah )2004(. The Iraqi Federation of Trade Unions: Outline History and Future Tasks. Paper 25.8.2004. Posted on:  8 
www.iraqitradeunion.org/Archives/000072,html

)حم�سن عبد اهلل.  )2006(.  "االحتاد العراقي لنقابات العمال: اإيجاز املهام التاريخية وامل�ستقبلية".  ورقة من�سورة بتاريخ:   
.)2004/8/25

�سلوغيت، 2006، �س 2.  9
املرجع ال�سابق، �س 3-2.  10
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ع اأدواته ب�سكٍل هائل.  وا�ستخدام ال�سيوعيني للقيام بك�سب  كمركز وحيد واأوحد لل�سلطة، وو�سَّ
ال�سيطرة على االحتاد العام لنقابات العمال وحتويله تدريجيًا اإىل اأداة للتحكم والقمع.  وقام 
اأي�سًا ب�سحق املنظمات النقابية، والطالبية، وال�سبابية، والن�سائية، واأن�ساأ بداًل منها املنظمات 
ال�سعبية التي ي�سيطر عليها البعث، مثل االحتاد العام لن�ساء العراق.  ومت فر�س �سبكة �سارمة 
للرقابة والقمع على ال�سكان.  واأدت عملية الدمج املدرو�س للغاية بني خدمات دولة الرفاهية 

وبني اآليات التحكم واالإرهاب املفرط، لو�سع ال�سعب العراقي يف موقف التبعية واخلوف.11

وعندما ك�سب �سدام ح�سني، يف العام 1978، �سلطة غري حمدودة على حزب البعث وموؤ�س�سات 
الدولة واالأجهزة القمعية، قام، ب�سكٍل تدريجي، بتعزيز العالقات مع الواليات املتحدة وحلفائها 
قمع  بعملية  العراقي  ال�سيوعي  احلزب  مع  البعث  حتالف  انتهى   ،1979 العام  ويف  الغربيني.  
وح�سية �سد ال�سيوعيني مرًة اأخرى.  وانتهى االأمر باأولئك الذين مل يتم اعتقالهم، بالتعذيب 
اأو كرد�ستان، حيث ان�سم العديد من ال�سيوعيني هناك  اأو لبنان  اأوروبا  والنفي اإىل املنفى يف 

للكفاح امل�سلح �سد النظام.12

الكبرية  عائلته  على  �سيء،  كل  وقبل  اأواًل  �سلطته،  يف  احلني  ذلك  منذ  ح�سني  �سدام  واعتمد 
والقبائل العربية ال�سنية يف منطقته االأم يف تكريت.  ومهدت عملية تركيز ال�سلطة يف معقل 
الطريق  االأكراد،  وا�سطهاد  ال�سكان  ال�سيعية من  االأغلبية  تهمي�س  اإىل  اإ�سافة  ال�سنة،  العرب 
حلدوث تق�سيم طائفي يف املجتمع العراقي، وهذا ما اأدى لل�سدامات العنيفة التي ن�ساهدها 

اليوم.13

خالل احلرب االإيرانية العراقية )1980-1988(، التي ُقتل فيها مليون �سخ�س من اجلانبني، 
ومت تدمري كال البلدين، راجع نظام البعث، الذي حظي بدعٍم كامٍل من قبل الواليات املتحدة 
العلمانية  املبادئ  على  القائمة  ال�سابقة  �سيا�ساته  اإيران،  يف  االإ�سالمية  الثورة  �سد  حربه  يف 
القبائل والعرب  النظام الإقامة حتالفات قوية مع زعماء  القبلية؛ وبادر  االأفكار  واالبتعاد عن 

 Al-Khalil, Samir )1989(. The Republic of Fear. The Politics of Modern Iraq. London: Century Hutchinson.  11
)�سامر اخلليل.  )1989(.  جمهورية اخلوف. �سيا�سة العراق احلديث(  

   Jabbar, Faleh  Abdel )2010(. The Iraqi Communist Party.  Catusse, Myraim and Karam Karam )edcs.( Returning  to Political Parties?  12
Partisan Logic and Political Transformation in the Arab World. Beirut: Presses de L’Ifpo. Retrieved from: http://books.openedition.org/

ifpo/1111. p. 2.

ار.  )2010(.  "احلزب ال�سيوعي العراقي". يف: مرييام كاتو�س وكرم كرم.  العودة اإىل االأحزاب ال�سيا�سية؟ املنطق  )فالح عبد اجلبَّ  
احلزبي والتحوالت ال�سيا�سية يف الوطن العربي، بريوت(.

 Ibrahim, Ferhad )1997(: Konfessionalismus und Politik in der arabischen Welt. Die Schiiten im Irak. Münster: Lit Verlag.  13
)فرهاد اإبراهيم.  )1997(.  الطائفية وال�سيا�سة يف العامل العربي.  ال�سيعة يف العراق(.  
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ال�سنة املت�سددين دينيًا، واألغى بع�س اأجزاء من االإ�سالحات ال�سابقة التي اأجراها على القانون 
املدين وقانون ا�ست�سالح االأرا�سي.  هذا وقد �سيطرت الرموز الدينية على احلرب االإعالمية.  
ومتت اال�ستعا�سة عن ال�سورة ال�سابقة للمراأة العاملة العراقية املتمدنة بنموذج االأم الوطنية، 

التي ت�سحي باأبنائها من اأجل بلدها.14

القمعية  اأجهزتها  البعثّية  االأنظمة  ا�ستخدمت   ،1988 العام  حرب  من  االأخرية  االأ�سهر  ويف 
ال�سخمة �سد مقاتلي املقاومة الكردية يف ال�سمال، و�سد املجموعات ال�سيعية يف اجلنوب.  ومت 
�سحق التمردات ال�سيعية يف اجلنوب، وقتل االآالف من املتمردين.  كما مت �سن غارات ع�سكرية 
واإجراء عمليات ا�ستنزاف �سد �سكان عرب االأهوار يف اجلنوب.  وبلغت عملية ا�سطهاد االأكراد 
ذروتها باالعتداءات بالغاز ال�سام على مدينة حلبجة الكردية، والقيام بحملة االأنفال يف العام 
1988 التي مت خاللها تدمري اأجزاء كبرية من املناطق الريفية الكردية، وقتل اأكرث من 100 
األف من الرجال والن�ساء وال�ُسبان، واأُعيد التوطني الق�سري ملئات االآالف من املزارعني.15  وقد 
�سكلت ال�سدمة القومية الكردية يف االأنفال وحلبجة احلجة الرئي�سية يف كفاح االأكراد من اأجل 

احل�سول على احلكم الذاتي.

الذاتي والعالقات بين  الحكم  الكردي للحصول على  النضال 
العراقي16 الشيوعي  األكراد والحزب 

احلكم  اأجل  من  الكردي  الن�سال  مع  وثيق،  وب�سكٍل  العراقي،  ال�سيوعي  احلزب  تاريخ  ارتبط 
الذاتي.  يف العام 1943، اأن�ساأ احلزب ال�سيوعي العراقي ق�سمًا كرديًا اأطلق عليه ا�سم �سور�س 
)اأو الثورة باللغة الكردية(.  ولكن عددًا من النا�سطني االأكراد �سعر باأنَّ جدول اأعمال احلزب 
من  العديد  وبعد  كاٍف.   نحو  على  الكردية  الوطنية  الق�سية  يتناول  مل  العراقي  ال�سيوعي 
االإرها�سات، مت تاأ�سي�س احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين يف العام 1946.  وحتت قيادة املثقف 
اإبراهيم اأحمد، جمع احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين مبدئيًا بني االأفكار القومية  الي�ساري 

 Al-Jawaheri, Yasmina Husein )2008(. The gender impact of international sanctions: women in Iraq. London: I.B. Tauris.  14
)يا�سمينة ح�سني اجلواهري.  )2008(.  تاأثري نوع اجلن�س يف العقوبات الدولية: املراأة يف العراق(.  

 Human Rights Watch )1993( Genocide in Iraq. The Anfal Campaign against the Kurds. New York: Human Rights Watch.  15
)هيومن رايت�س ووت�س.  1993.  االإبادة اجلماعية يف العراق.  حملة االأنفال �سد االأكراد(.  

املعلومات الواردة يف هذه الفقرة م�ستمدة من لقاءات مع نا�سطني اأكراد ومع طاهر في�سر )2003(.  16
Wir gaben viele Märtyrer. Widerstand und Kollektive Identitätsbildung in Irakisch-Kurdistan. Münster: Unrast.  
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الكردية واالأفكار اال�سرتاكية. يف عام 1958، مت تهمي�س هذا االأخري عندما توىل املاُلَّ م�سطفى 
قوًة  ليجعله  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  بتطوير  قام  والذي  املبادرة،  زمام  البارزاين 

رائدًة يف الن�سال الكردي.

ومن خالل تناف�سه مع احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين من اأجل احل�سول على االأدوار الطليعية 
يف الن�سال الكردي، قام احلزب ال�سيوعي العراقي بتعزيز ف�سيله الكردي؛ وبعد اإعدام قيادات 
احلزب ال�سيوعي العراقي يف العام 1949، ا�ستوىل االأع�ساء االأكراد على املنا�سب املركزية يف 
احلزب ال�سيوعي العراقي، ويف العام 1953 َقِبل احلزب ال�سيوعي العراقي ر�سميًا بحق االأكراد 

باالنف�سال.

م نظام البعث بع�س حقوق احلكم الذاتي لالأكراد، ودخل البارزاين مبدئيًا  ويف العام 1970، قدَّ
نوري  ال�سيخ  ل�سهاب  التابعني  املثقفني  املرحلة، قامت جمموعة من  تلك  املفاو�سات.  ويف  يف 
باالن�سقاق عن  قوية،  اأممية  توجهات  واملاوية مع  املارك�سية  باالأفكار  واملتاأثرين  زوراب،  واأنور 
 Komalay( امل�سماة  اللينينية  املارك�سية  املجموعة  وتاأ�سي�س  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب 
قام  وقد  فقط.   كوماال  با�سم  تعرف  ما  غالبًا  التي  الكادحني(،  جمموعة  )اأو   )Randjaran

هوؤالء بو�سع برنامج مناه�س للقبلية، واعتمدوا لهجة اخلطاب احلاد واحلا�سم �سد االحتاد 
ال�سوفييتي واحلزب ال�سيوعي العراقي.

ويف العام 1974، وعندما قام احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين برفع ال�سالح �سد نظام البعث، 
عمل الف�سيل الكردي التابع للحزب ال�سيوعي العراقي كهيئة ت�سريعية وتنفيذية لنظام البعث، 
بداًل من دعم االنتفا�سة الكردية؛ ومت �سحق هذه االنتفا�سة يف العام 1975.  ويف اأعقاب الهزمية، 
لت�سكيل االحتاد  اللينينية  املارك�سية  ي�سارية مبا فيها حركة كوماال  اندجمت خم�س جمموعات 
الوطني الكرد�ستاين )PUK(، بزعامة جالل طالباين.  ويف حني اعتمدت �سلطة احلزب الدميقراطي 
الكرد�ستاين على �سكان املناطق الريفية والقبلية يف اإقليم بادينان، و�سل نفوذ االحتاد الوطني 
الكرد�ستاين، اإ�سافة اإىل تلك املناطق، اإىل املثقفني يف املناطق احل�سرية، واإىل عمال ال�سناعة 
واملزارعني الفقراء.  وبعد ذلك قام مقاتلو حركة كوماال، بقيادة ن�سريوان م�سطفى، بال�سيطرة 

على كامل املناطق الريفية، وقاموا بتاأ�سي�س املجال�س "الثورية" وتقدمي اخلدمات املجتمعية.

وحتى عندما قام العديد من اأع�ساء احلزب ال�سيوعي العراقي بامل�ساركة يف الن�سال الكردي، 
وذلك بعد ال�سربة القمعية التي عانوا منها من ِقَبل نظام البعث يف العام 1978، فاإنَّ اأدوارهم 
بقيت متناق�سة.  فنظرًا لقلقهم اإزاء ن�سوء قوة ي�سارية بديلة يف كرد�ستان، فقد قاموا بالتحالف 
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مع احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين يف هجماته التناف�سية �سد االحتاد الوطني الكرد�ستاين.  
وردًا على ذلك، قامت قوات االحتاد الوطني الكرد�ستاين يف العام 1983 وحتت قيادة ن�سريوان 
م�سطفى، وهو اليوم زعيم حركة غوران املعار�سة الكردية، بذبح املقاتلني ال�سيوعيني يف ب�ست 
اأ�سان.17  وحتى يومنا هذا، ما زالت هذه االأحداث تلقي بظاللها على العالقات بني ال�سيوعيني 
العراقيني وحركة غوران.  ومت دحر املقاومة الكردية عب قيام نظام البعث بعمليات االأنفال لالإبادة 
اجلماعية �سد القواعد الريفية حلركة التحرر؛ وان�سحبت القلة الناجية من البي�سمركة اإىل اإيران.

ون�سر حتالف احلزب ال�سيوعي العراقي مع نظام البعث ومناف�سته الكامنة مع قوى الي�سار الكردية على 
االأدوار الطليعية يف الن�سال الكردي، نوعًا من عدم الثقة بني االأكراد جتاه قوى الي�سار الوطني العراقي 
وت�سامنها.  ويف الوقت نف�سه، قوَّ�س ال�سمت التام يف العامل العربي، وكذلك لقوى الي�سار الدويل، 
جتاه عمليات االأنفال لالإبادة اجلماعية يف العام 1988، وب�سدة، ثقة االأكراد يف �سبكات الت�سامن 
الي�سارية االإقليمية والدولية.  وكان لكٍل من هذين اجلانبني بالتاأكيد تاأثرٌي على الرتكيز القومي القوي 

ملعظم اجلهات ال�سيا�سية الكردية الفاعلة اليوم، مبا يف ذلك احلزب ال�سيوعي الكرد�ستاين.

 تجربة الحكم الذاتي الكردي وتراجع قوة نظام
البعث )2003-1991(

ردًا على غزو العراق للكويت يف اآب من العام 1990، فر�س جمل�س االأمن التابع لالأمم املتحدة 
العام  الثاين  كانون  ويف  العام 2003.   برفعها حتى  يُقم  ومل  العراق  على  اقت�ساديٍة  عقوباٍت 
للمرة  العراق  بغزو  دولة   34 �سمَّ  والذي  املتحدة،  الواليات  قادته  الذي  التحالف  قام   ،1991
د التابعة لالأكراد يف ال�سمال ولل�سيعة يف اجلنوب �سد نظام  االأوىل.  ومت خذالن حركات التمرُّ

البعث من ِقَبل حتالف احلرب، ومت �سحقها بوح�سية من قبل النظام العراقي.

ومع ذلك، ويف اأعقاب الغزو، ح�سل االأكراد على حكم ذاتي موؤقت يف اأجزاء كثرية من املناطق 
التي ي�سكنها االأكراد، وذلك بدعٍم من الواليات املتحدة وحلفائها على الرغم من عدم �سدور اأي 

اتفاق وطني اأو دويل بهذا ال�ساأن.  وظلت اأو�ساع االأكراد موؤقتة ملدة اثنتي ع�سرة �سنًة اأُخرى.18

قرية عند �سفح جبل قنديل يف ال�سريط احلدودي العراقي االإيراين )املرتجم(.  17
18  للمزيد من املعلومات، راجع:

Bernhard )2002(: Kurdistan-Irak – Untergehen im Sicheren Hafen. Studie über die Folgen einer humanitären   

Intervention. Frankfurt/M: VAS.

)برينهارد فينتري.  )2002(.  كرد�ستان العراق - ي�سريون يف مالذ اآمن.  درا�سة عواقب التدخل االإن�ساين(.  
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يف اإطار العمل املوؤقت، اأدت االنتخابات الدميقراطية اإىل اإن�ساء "اجلمعية الوطنية لكرد�ستان 
العراق" وحكومة اإقليم كرد�ستان )KRG(، وذلك يف العام 1992؛ واعتبارًا من ذلك التاريخ تقا�سم 
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين اأمور �سلطة االإقليم.  وح�سلت 
االأحزاب امل�سيحية االآ�سورية والرتكمانية واليزيدية على مقاعد االأقليات يف اأول "جمعية وطنية 
لكرد�ستان العراق"، ومت اإ�سناد مقاعد البملان واملنا�سب احلكومية للحزب ال�سيوعي العراقي 
وللحزب اال�سرتاكي اعرتافًا مب�ساهمتهما يف الن�سال من اأجل التحرير.  ووّقع اختيار برملان 

اإقليم كرد�ستان على نظام الفيدرالية ليكون اأ�سا�س العالقة الد�ستورية امل�ستقبلية مع العراق.

وقام االحتاد الوطني الكرد�ستاين يف الفرتة التي �سبقت االنتخابات بحل جناحه املارك�سي اللينيني 
)كوماال(، والتخلي عن اخلطاب الثوري، واعتمد برنامج الدميقراطية اال�سرتاكية، وكافح من 
اأجل مو�سوع تقرير م�سري االأكراد، ومن اأجل بناء "املجتمع الدميقراطي اال�سرتاكي امل�ستقبلي 
يف اإقليم كرد�ستان".19  عك�س هذا التحول يف االإ�سرتاتيجية انهيار الكتلة اال�سرتاكية من جهة، 
ومن جهٍة اأُخرى حماولة االحتاد الوطني الكرد�ستاين تر�سيخ نف�سه �سريكًا �سيا�سيًا موثوقًا به اأمام 

حكومات اأوروبا الغربية والواليات املتحدة االأمريكية الداعمة لتجربة احلكم الذاتي الكردي.

ويف غ�سون ذلك، حاول احلزب ال�سيوعي العراقي الذي مت اإ�سعافه، اإعادة تنظيم نف�سه يف املنفى 
 )Shaklawa( 20ويف االإقليم الكردي.  ومتيَّز املوؤمتر اخلام�س للحزب الذي اأُقيم يف مدينة �سقالوا
الكردية يف العام 1993، وهو املوؤمتر االأول الذي ُيقام بعد �سقوط االحتاد ال�سوفييتي، وقد �سهد 
هذا املوؤمتر حتواًل مهمًا يف اإ�سرتاتيجية احلزب متثلت بتخليه عن املواقف اللينينية املارك�سية، 
وانفتح احلزب لبناء حتالفات مع القوى الدميقراطية والوطنية ُبغية حماربة الدكتاتورية، واإقامة 
نظام �سيا�سي دميقراطي يكفل حتقيق العدالة االجتماعية.21  مت تاأ�سي�س ق�سم م�ستقل لالأكراد، 
احلزب ال�سيوعي الكرد�ستاين- العراق )KCP-I(، وكان كارم اأحمد اأمينًا عامًا له.  وح�سل احلزب 
ال�سيوعي الكرد�ستاين- العراق على 20% من مقاعد اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي العراقي؛ 
بَع  واأمينه العام هو ع�سو يف املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي العراقي.  ومنذ هذا التاريخ اتَّ

احلزب ال�سيوعي الكرد�ستاين- العراق برناجمًا �سيا�سيًا خا�سًا باالإقليم الكردي.22

برنامج ومنتدى االحتاد الوطني الكرد�ستاين ال�سيا�سي املُعَتمد يف املوؤمتر االأول لالحتاد الوطني الكرد�ستاين العام 1992:  19
http://www.aha.ru/~said/puk.htm  

20  مدينة عراقية تابعة ملحافظة اأربيل باإقليم كرد�ستان العراق )املرتجم(.
 Ismael, Tareq  )2008(. The Rise and Fall of the Communist Party of Iraq. Cambridge: Cambridge University Press, p. 286-288.  21

ال ميكن تناول اخلالفات الداخلية حول هذه التحوالت االإ�سرتاتيجية والتحوالت االإ�سرتاتيجية الالحقة يف هذه املقالة.  يقدم اإ�سماعيل   22
و�سفًا تف�سيليًا لها، املقالة نف�سها ال�سابقة.
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ويف العام نف�سه، مت تاأ�سي�س حزب ي�ساري اآخر من ِقَبل جمموعة موالية لريبوار اأحمد، ومتت 
ت�سميته احلزب ال�سيوعي العمايل العراقي )WCP-I(، وهو مرتبط مع احلزب ال�سيوعي العمايل- 
ال�سيوعي  احلزب  منتقدًا  عامني.   قبل  حكمت  من�سور  ِقَبل  من  بدوره  تاأ�س�س  الذي  اإيران، 
العراقي واحلزب ال�سيوعي الكرد�ستاين العراقي على خيانتهما للحركة العمالية، ولالأحزاب 
الكردية على ت�سبثهم بقوميتهم وقبليتهم، اأ�سار احلزب ال�سيوعي العمايل العراقي اإىل حترك 
ج للعودة اإىل املارك�سية و"مركزية احلركة العمالية".23  وعمل هذا احلزب ب�سكٍل  املجل�س وروَّ
رئي�سي يف اإقليم كرد�ستان، وو�سل اإىل النا�س امل�سردين والعاطلني عن العمل، و�سارك يف قطاع 
الراديكايل  الثوري  اأن خطابه  اإال  ال�سليمانية.   للمراأة يف  ماأوى  اأول  بفتح  وقام  املراأة،  حقوق 
القليل من  يتلقَّ �سوى  التقليدي، ومل  الكردي  املجتمع  الن�سوية ا�سطدمت مبفاهيم  ومفاهيمه 
الدعم عندما تعر�س لهجوم من قبل االحتاد الوطني الكرد�ستاين، واأُجب على وقف اأن�سطته 

يف االإقليم يف العام 2000.

ويف ت�سعينيات القرن الع�سرين، كان تاأثري مواقف ال�سيوعيني والي�ساريني يف كرد�ستان هام�سيًا.  
�سيطر احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين على ال�ساحة ال�سيا�سية، 
وكانت االختالفات يف برناجمهما ال�سيا�سي غري حم�سو�سة؛ حيث وجه كٌل منهما جل تركيزه اإىل 
تنفيذ اأجندة قومية وجعل اأ�سا�س قوته قائمًا على الوالءات االإقليمية والتاريخية، وعلى �سبكة 
مو�سعة من املح�سوبيات بداًل من البامج ال�سيا�سية.  ويف العام 1994، ت�ساعدت اخل�سومة 
الكامنة اإىل حرٍب داخليٍة داميٍة اأدت اإىل ف�سل املنطقة الكردية اإىل قطاعني اإداريني، وعملت 

اأي�سًا على تعزيز تقلي�س م�ساحات احلوار واملعار�سة ال�سيا�سية.

و�سهدت املنطقة مع نهاية ت�سعينيات القرن الع�سرين ظهور جمموعات متنوعة من ُبنى املجتمع 
فاإنَّ  لالأحزاب،  تابعًة  كانت  منها  العديد  اأنَّ  من  الرغم  وعلى  االإعالمية.   وامل�ساريع  املدين 
البع�س منها ا�ستخدم التمويل الدويل من اأجل احل�سول على بع�س اال�ستقالل عن االأحزاب 
واالأ�سري  االجتماعي  العنف  مثل  احل�سا�سة  االجتماعية  الق�سايا  مبعاجلة  والقيام  احلاكمة 

الوا�سع النطاق �سد املراأة يف املجتمع الكردي.

كانت كرد�ستان العراق اأي�سًا منذ العام 1991، واأكرث من اأيِّ وقٍت م�سى، مالذًا اآمنًا لالأحزاب 
ال�سيا�سية الكردية من اإيران وتركيا.  وقد قامت با�ست�سافة احلزب الدميقراطي يف كرد�ستان 

www.wpiraq.net.  23
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اإيران )DPKI(،24 الذي قام بتاأ�سي�س اأول جمهورية كردية يف مدينة مهاباد/اإيران يف العام 1945، 
والعلمانية،  والفيدرالية  الدميقراطية  اإيران  اإىل  الو�سول  اأجل  من  اليوم  جاهدًا  ي�سعى  وهو 
اأي�سًا حركة كوماال  واإىل حق االأكراد االإيرانيني يف تقرير م�سريهم باأنف�سهم.  كما يحت�سن 
اأجل  الن�سال من  التي جتمع بني  االإيراين،  ال�سيوعي  للحزب  الكردي  الفرع  االإيرانية،25 وهي 
لت منطقة الن�سحاب حزب  تقرير م�سري االأكراد مع االأفكار املارك�سية واال�سرتاكية.  كما �سكَّ
العمال الكرد�ستاين )PKK( 26 ومقره تركيا، وهو منظمة كردية مارك�سية تاأ�س�ست يف العام 1978، 
وقد  االأكراد؛  ا�ستقالل  اأجل  الرتكية ومن  امل�سلح �سد احلكومة  الكفاح  �ساركت يف  وكانت قد 
من  ومتكن  العراق،  الأكراد  املحلية  ال�سيا�سات  يف  النفوذ  بع�س  على  احل�سول  احلزب  حاول 
جتنيد عدد كبري من االأكراد العراقيني ال�سباب، وبخا�سة خالل احلرب الداخلية يف ت�سعينيات 

القرن الع�سرين.

المتحدة الواليات  الذي قادته  السابقة للغزو  الفترة 

تدهورت االأو�ساع االجتماعية واالقت�سادية يف جنوب العراق وو�سطه وب�سكٍل مثري يف ت�سعينيات 
القرن الع�سرين يف ظل العقوبات الدولية امل�ستمرة.  وكان لنظام البعث دور يف تفاقم الو�سع 
من خالل توجيه املوارد ال�سحيحة مل�سلحة موؤيديه وا�ستخدامه احلالة البائ�سة لل�سكان للحفاظ 
على نظرياته بوجود موؤامرة دولية.  وا�ستند �سدام ح�سني يف �سلطته ب�سكل متزايد على دائرة 
مغلقة من عائلته املمتدة، وعلى ا�ستخدام العنف املفرط �سد جميع اأنواع االنتقادات.  ويف ذلك 
الوقت، مل يكن لدى احلزب ال�سيوعي العراقي اأي ُبَنى عملياتية يف العراق، وكان يقوم بت�سريف 
اأعماله من املنفى اأو من االإقليم الكردي.  وكان لغياب اأي معار�سة علمانية يف مواجهة تدهور 
ال�سبكات  نفوذ  تنامي  حالة  ت�سجيع  يف  دور  العراقي،  لل�سعب  املاأ�ساوي  والو�سع  الدولة  جهاز 

الدينية والع�سائرية يف العراق.

كان احلزب ال�سيوعي العراقي م�ستتًا بني هدفه الرئي�سي املُتمثِّل باالإطاحة بالنظام الديكتاتوري 
من جهة، ورف�س احل�سار الدويل الذي كان اأواًل واأخريًا موجهًا �سد ال�سعب العراقي من جهٍة 
العام 1997،  الكردية يف  اأربيل  الذي مت عقده يف مدينة  ال�ساد�س،  موؤمتره  وقام يف  اأُخرى.  

http://pdki.org/english/  24
http://k-kh.org/  25

 http://www.pkkonline.net/en/  26
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باتخاذ موقف وا�سح �سد العقوبات وباإ�سدار "البنامج الوطني الدميقراطي" الداعي الإن�ساء 
حتالف وطني وا�سع من اأجل اإ�سقاط الدكتاتورية.27

املتحدة  الواليات  قادته  الذي  الغزو  �سبقت  التي  الفرتة  يف  العراقي،  ال�سيوعي  احلزب  قام 
"موؤمترات املعار�سة العراقية" املدعومة من  العام 2003/2002، برف�س االن�سمام ملا ُي�سمى 
ِقَبل الواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا، التي تهيمن عليها االأحزاب الكردية مثل احلزب 
والوفاق  ال�سيعي،  العراق  يف  االإ�سالمية  للثورة  االأعلى  واملجل�س  الكرد�ستاين،  الدميقراطي 
الوطني العراقي العلماين بقيادة اإياد عالوي، واملوؤمتر الوطني العراقي بقيادة اأحمد اجللبي.  
واإن�ساء  البعث،  اإ�سقاط نظام  اأجل  �سعيه من  الدعم الئتالف احلرب يف  التحالف  م هذا  وقدَّ
"عراق دميقراطي فيدرايل"؛28 بينما اتهمهم احلزب ال�سيوعي العراقي بتمهيد الطريق اأمام 

الغزو االأمريكي، وقام باإطالق �سعار "ال للحرب ... ال للدكتاتورية".

قامت دول التحالف املكون من 34 دولة بقيادة الواليات املتحدة االأمريكية "حتالف الراغبني" يف 
الع�سرين من اآذار العام 2003، بغزو العراق دون وجود تفوي�س من االأمم املتحدة اأو من جمل�س 
االأمن.  و�سيطرت قوات التحالف على بغداد يف التا�سع من ني�سان العام 2003، و�سكلت عملية 

اإ�سقاط متثال �سدام ح�سني يف �ساحة الفردو�س يف بغداد عالمًة رمزيًة لزوال نظام البعث.

)CPA( ال�سيطرة على ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية والق�سائية  تولت �سلطة التحالف املوؤقتة 
يف العراق، كممثل موؤ�س�ساتي لقوات االحتالل، ولكنها يف واقع االأمر، كانت عبارة عن فرع من 
فروع وزارة الدفاع االأمريكية برئا�سة بول برمير بدءًا من �سهر اأيار العام 2003.  واأقرَّ جمل�س 
االأمن التابع لالأمم املتحدة بكامل اأع�سائه ت�سليم ال�سلطة يف العراق ل�سلطة التحالف املوؤقتة، 
واأنهى العقوبات �سد العراق.  ومتَثل العمل االأول لبمير بعملية اجتثاث البعث ب�سكٍل متهور، 
حيث قام بحل اجلي�س العراقي بني ع�سيٍة و�سحاها، وت�سريح االآالف من اأع�ساء حزب البعث 
انتهاكات  يف  �سخ�سي  ب�سكٍل  م�ساركتهم  مدى  اأو  رتبهم  عن  النظر  بغ�س  العام،  القطاع  من 
ر من ِقَبل ال�سكان العرب ال�سنة على اأنه عقاب جماعي بحقهم،  حقوق االإن�سان، االأمر الذي ُف�سِّ

والذي اأدى بكل تاأكيد اإىل تاأجيج العنف الطائفي.29

27  اإ�سماعيل، مرجع �سابق، �س: 296-295.
 Transition to Democracy in Iraq :http://www.iraqfoundation.org/studies/2002/dec/study.pdf  28

جمموعة االأزمات الدولية.  )2003(.  حكم العراق.  تقرير املجموعة الدولية لالأزمات حول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا رقم 17، 25   29
اآب 2003.  بغداد، ووا�سنطن وبروك�سل: املجموعة الدولية لالأزمات على: 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/017-governing-iraq.aspx  
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اختارت  الذي   ،)ICG( العراقي  باإن�ساء جمل�س احلكم  املوؤقتة  التحالف  �سلطة  قامت  وبعد ذلك، 
اأع�ساءه يف املقام االأول من بني �سفوف املعار�سة ال�سابقة واجلماعات املوجودة يف املنفى، بتوزيع 
املنا�سب بن�سبة 60% لل�سيعة، و40% لل�سنة؛ و75% للعرب، و25% لالأكراد.  جاءت تركيبة جمل�س 
احلكم العراقي لتعك�س ن�سب االأعراق والطوائف املختلفة يف العراق.  منذ ذلك احلني، عمل هذا 
املنظور الديني والعرقي على جعل االنق�سامات الطائفية الكامنة التي ما زالت قائمة حتى االآن 
م للحكومة".30  ويف �سهر اأيار من العام 2004، قامت �سلطة التحالف املوؤقتة بت�سليم  "املبداأ املنظِّ
د�ستور  و�سياغة م�سروع  التح�سري لالنتخابات،  بغية  االنتقالية  العراقية  اإىل احلكومة  ال�سلطة 

واإقراره عب اإجراء ا�ستفتاء �سعبي؛ وعند ذلك مت حل �سلطة التحالف املوؤقتة ب�سكٍل ر�سمي.

وب�سكٍل مناق�ٍس ملوقفه ال�سابق الراف�س للغزو الذي قادته الواليات املتحدة االأمريكية، فقد �سارك 
املتحدة  الواليات  عليها  هيمنت  التي  ال�سيا�سي  االنتقال  عملية  يف  العراقي  ال�سيوعي  احلزب 

االأمريكية.  وو�سف ر�سيد غويلب، ممثل احلزب ال�سيوعي العراقي يف اأملانيا، هذا املاأزق بقوله:

ال�سيادة  عن  دفاعًا  للحرب  مناه�سًا  موقفًا  والعربية  االأوروبية  الدول  يف  الي�سار  "اتخذ 
العراقية.  ولكن عندما عاد رفاقنا اإىل العراق بعد التا�سع من ني�سان، قام رفاقهم الذين 
بقوا يف العراق باإلقاء اللوم عليهم ب�سبب موقفهم املناه�س للحرب؛ فكيف ميكن لك اأن 
تكون �سد هذه احلرب التي اأدت يف النهاية ل�سقوط الديكتاتور؟ وعلى الرغم من ذلك، 
فقد اأظهرت التطورات التي حتدث االآن اأن موقفنا كان �سائبًا يف ذلك الوقت: حيث اإنَّ 
رنا م�سبقًا من االنق�سامات الدينية  مار.  وكنا قد حذَّ احلرب ال جتلب �سوى املزيد من الدَّ

والعرقية التي �ستحدث".31

بًا  يف اأيار من العام 2004، َقِبل حميد جميد مو�سى، االأمني العام للحزب ال�سيوعي العراقي، من�سِ
يف جمل�س احلكم العراقي الذي اأن�ساأته �سلطة االئتالف املوؤقتة.  ويف االنتخابات الوطنية التي 
اأُجريت يف �سهر كانون الثاين من العام 2005، فازت قائمة احتاد ال�سعب التي يرتاأ�سها احلزب 
ال�سيوعي العراقي مبقعدين فقط من اأ�سل مقاعد اجلمعية الوطنية البالغ عددها 275 مقعدًا.  
طر احلزب ال�سيوعي العراقي، حتت �سدمة هذه النتيجة الكارثية، لالن�سمام اإىل القائمة  وا�سّ
الوطنية العراقية يف انتخابات كانون االأول من العام 2005، وهو حتالٌف يراأ�سه ال�سيعي العلماين 
اإياد عالوي، رئي�س جمل�س احلكم الذي اأن�ساأته �سلطة التحالف املوؤقتة يف العام 2004؛ وبالتايل 

املرجع ال�سابق نف�سه، �س: 16-15.  30
مقابلة مع ر�سيد غويلب: 2013/05/19.  31
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فاإنه قد اندمج اأكرث فاأكرث مع املعار�سة املوالية للواليات املتحدة االأمريكية.  ومت اإعطاء احلزب 
ال�سيوعي العراقي مقعدين من اأ�سل املقاعد اخلم�سة وع�سرين التي فازت بها القائمة، اإ�سافًة اإىل 
من�سب وزير البحث العلمي.32  وعندما ف�سل حميد جميد مو�سى، االأمني العام للحزب ال�سيوعي 
العراقي، يف انتخابات العام 2010 يف احل�سول على االأ�سوات الالزمة للح�سول على مقعد يف 

جمل�س النواب، اختفى اأقدم حزب يف العراق من ال�ساحة الت�سريعية.

المتصاعد العنف  َفضاءات سياسية جديدة في سياق 

االجتماعية  والف�ساءات  الُبَنى  من  جمموعة  تطورت  فقد  االحتالل،  وجود  من  الرغم  على 
وال�سيا�سية اجلديدة مبا�سرًة عقب االإطاحة بالنظام.  وبعد عقوٍد من الدكتاتورية والعقوبات، 
ن العراقيون اأخريًا من التوا�سل مع العامل اخلارجي مرًة اأخرى.  وعاد عراقيو املنفى بغية  متكَّ
العمالية  النقابات  الع�سرات من  العملية االنتقالية.  وظهرت يف عاٍم واحٍد فقط  امل�ساركة يف 
واأقارب  ال�سابقون  ال�سيا�سيون  ال�سجناء  وقام  العراقي.   لالقت�ساد  الرئي�سية  القطاعات  يف 
االأ�سخا�س املفقودين بت�سكيل جمعيات لالنخراط يف عملية العدالة االنتقالية االأكرث ت�ساركيًة 
حتى مما كانت تت�سوره �سلطة االئتالف املوؤقتة.33  ويف حني كانت ال�ساحة االإعالمية حمكومًة 
بالنظام  االإطاحة  من  فقط  قليلٍة  اأ�سهٍر  وبعد  فاإنه  البعث،  عليها حزب  ي�سيطر  باأربع �سحف 

احلاكم، تواجد يف هذه ال�ساحة نحو 180 �سحيفة بني يومية واأ�سبوعية.34

وانت�سرت املوؤ�س�سات غري احلكومية التي كانت مبعظمها مدعومًة بتمويٍل دويل، والتي تال�سى 
بع�سها عند انقطاع التمويل، بينما متت رعاية بع�سها االآخر من ِقَبل بع�س االأحزاب املهيمنة، 
فيما اقت�سر عمل بع�سها االآخر على املوا�سيع االإن�سانية اأو املجتمعية املحددة.  بينما �ساركت 
بع�س املنظمات غري احلكومية، وبخا�سة العاملة يف قطاعات حقوق الن�ساء وحقوق االإن�سان، 

يف مناق�ساٍت �سيا�سيٍة وا�سعة النطاق، ونادت باحلقوق الدميقراطية.35

ار.  2010. م�سدر �سابق، �س 8. جبَّ  32
 Mlodoch, Karin )2003(. Irak. Lange Schatten der Vergangenheit. In: Amnesty International Journal  Amnesty International.  33

  Fischer –Tahir, Andrea )2010(. Pluralismus statt Partikularismus. Identitätspolitik und Presse im Irak. In: Aus Politik und Zeitgeschichte.  34
 24/2010. Berlin: BPB.

)اندريا في�سر طاهر.  )2010(.  التعددية بداًل من اخل�سو�سية.  �سيا�سة البحث عن الهوية وال�سحافة يف العراق(.  
مالحظات �سخ�سية.  راجع اأي�سًا:  35

  Fischer-Tahir )2010(. Competition cooperation and resistance. Women in the political field in Iraq. In: International Affairs. Vol, 86,  

issue 6. P. 1381-1394

)في�سر طاهر.  )2010(.  التعاون التناف�سي واملقاومة التناف�سية.  املراأة يف احلقل ال�سيا�سي يف العراق(.  



181

اليسار العراقي: بين ظالل تحالفات الماضي والتحالفات الجديدة للدولة المدنية العلمانية

قامت املنظمات غري احلكومية خالل العمليات االنتخابية التي اأُجريت يف كانون الثاين وكانون 
االأول من العام 2005 بحمالت توعية يف عموم البالد، وعملت ب�سفة مراقب انتخابي.36  كما 
كان للمنظمات غري احلكومية اأي�سًا دور حيوي يف النقا�س حول م�سودة الد�ستور العراقي الذي 
بعقد  وقامت  واالإقليمية،  والدينية  العرقية  احلواجز  واجتازت   ،2005 العام  �سيف  يف  جرى 
اجتماعات ملناق�سة امل�سودة وتقدمي التعديالت اإىل الفريق العامل على �سياغة الد�ستور.  وقد 
جرت مناق�سات �ساخنة بني املجموعات الن�سائية العلمانية العربية والكردية التي تنا�سل من 
اأجل الف�سل بني الدولة والدين من جهة، وبني املجموعات الن�سائية االإ�سالمية ال�سيعية التي 
املراأة  تزال  وال  اأُخرى.37   جهٍة  من  االإ�سالمية  وال�سريعة  لالإ�سالم  املركزي  الدور  عن  تدافع 
على  تعديل  الإجراء  البالد  اأنحاء  جميع  يف  تنا�سل  هذا،  يومنا  وحتى  العراق،  يف  العلمانية 

الفقرات الد�ستورية التي جتعل من ال�سريعة االإ�سالمية امل�سدر الرئي�سي للقانون.38

وعاود احلزب ال�سيوعي العمايل العراقي )WCPI(، اإطالق اأن�سطته يف العراق يف العام 2003، 
العملية  واتخذ موقفًا راديكاليًا مناه�سًا لالحتالل، وانتقد ب�سدة جميع اجلهات امل�ساركة يف 
املتحدة  الواليات  م�سروع  من  جزءًا  لكونه  العراقي  ال�سيوعي  احلزب  وبخا�سة  االنتقالية، 
االإ�سالمية  االعتبارات  ذات  وحلكومتها  للراأ�سمالية  "ال  �سعار  حتت  عمل  وقد  االأمريكية.  
املارك�سية"،  ال�سيوعية  �سعار  و"رفع  ال�سفوف  ر�س  اإىل  العراقيني  العمال  ودعا  العرقية"،39 
العراق  يف  العمالية  والنقابات  املجال�س  واحتاد   ،)UUI( العمل  عن  العاطلني  احتاد  واأ�س�س 
)FWCUI(.  واأ�س�س ينار حممد، العائد من منفاه يف كندا، واملنت�سب للحزب ال�سيوعي العمايل 

العراقي، منظمة حرية املراأة يف العراق )OWFI(، التي جتمع بني الن�سال �سد االحتالل واملطالبة 
بامل�ساواة بني اجلن�سني.40  وعلى الرغم من اأنَّ العمال ال�سيوعيني ومنظمة حرية املراأة عبارة 
عن جمموعات �سغرية ن�سبيًا، فاإنها متلك اأي�سًا تغطيًة جيدًة يف و�سائل اإعالم الي�سار الدولية، 

حيث ُتظهر مبظهر طليعة الراف�سني الحتالل العراق.

يف ذلك الوقت كان عمل الن�سطاء ال�سيا�سيني حمفوفًا باملخاطر، حيث مت ا�ستهداف املثقفني 
وال�سحافيني، والنا�سطات النقابيات باعتداءات اإرهابية من ِقَبل البعثيني ال�سابقني واجلهاديني 

مالحظات �سخ�سية.  36
 Efrati, Noga )2012(. Women in Iraq. Past meets Present. New York: Columbia University Press :مالحظات �سخ�سية.  راجع اأي�سًا  37

)نوغا ايفراتي.  )2012(. الن�ساء يف العراق.  املا�سي يلتقي باحلا�سر(.  
38 مقابلة مع هناء اإدوار.  تاريخ: 2013/07/16.

 http://wpiraq.net/oldWCP/english/2009/25042012-1-May.htmبيان حزب العمال ال�سيوعي يف العراق  39
http://www.equalityiniraq.com/  40
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املت�سددين.  وحدَّ ت�ساعد العنف واأجواء اخلوف العام من حركة الن�سطاء، ما اأعاق عمليات 
التبادل والت�سارك الوطني.

واأكرث  ثراًء  اأكرث  البعث  االإطاحة بنظام  اأعقاب  العراق يف  النقا�س حول م�ستقبل  وعمومًا، كان 
تنوعًا، وكان هناك طعن بدور �سلطة التحالف املوؤقتة بكثري مما اأظهرته و�سائل االإعالم الدولية.  
وللمرة االأوىل بعد عقوٍد من الدكتاتورية، حتولت ال�سوارع العراقية اإىل ف�ساء للنقا�س واالأن�سطة 
ال�سيا�سية.41  وظلَّ ال�سدع حول كيفية التعامل مع قوات االحتالل م�سيطرًا على النقا�سات، وبقيت 
املُطاَلَبة بان�سحاب �سريع لقوات االحتالل، من اأولويات العمل ال�سيا�سي حتى العام 2011؛ مبا يف 
ذلك عند تلك اجلهات التي �ساركت يف العملية االنتقالية، وعلى راأ�سها احلزب ال�سيوعي العراقي.42

العرقية والدينية  الطائفية  ما بعد االحتالل؛ تحالفات جديدة ضد 
السياسي واإلسالم 

اأدت انتخابات كانون االأول من العام 2005 اإىل ت�سكيل حكومة عراقية مكتملة برئا�سة رئي�س 
ال�سيعة  �سيطر  اأخرى  ومرًة  ال�سيعي.   االإ�سالمية  الدعوة  حزب  من  املالكي  نوري  الوزراء 
والف�سائل الكردية على االنتخابات مع متثيل ناق�س ملجموعات العرب ال�سنة.  وحتت �سلطة 
املالكي منا االنق�سام الطائفي ب�سكٍل اأقوى واكت�سب االإ�سالم ال�سيا�سي نفوذًا اإ�سافيًا.  وظهرت 
حول  عليها  املتنازع  املناطق  ب�ساأن  كرد�ستان  اإقليم  وحكومة  حكومته  بني  ال�سراعات  اأي�سًا 

كركوك؛ وبني ال�سلطة االإقليمية وال�سلطة املركزية ب�ساأن ا�ستغالل املوارد النفطية الكردية.

ومع ت�ساعد اأعمال العنف الطائفي، قامت الواليات املتحدة االأمريكية بتغيري اإ�سرتاتيجيتها، 
ال�سنية  الع�سائر  قادة  مع  التمرد  ملكافحة  وت�ساركت يف عملياتها  قواتها  زادت من عدد  حيث 
العربية التي هبَّت �سد تنظيم القاعدة.43  وبحلول العام 2008، انخف�ست موجات العنف ب�سكٍل 
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)بنجامني عي�سى خان.  )2009(.  "�سوارع العراق: االحتجاجات، الف�ساء العام والدميقراطية".  ورقة علمية مقدمة للتحكيم يف اللجنة   
التنفيذية ملوؤمتر جمعية الدرا�سات ال�سيا�سية اال�سرتالية 2009(.

ار.  2010.  م�سدر �سابق، �س 9. جبَّ  42
جمموعة االأزمات الدولية.  )2008(.  العراق بعد احل�سد الع�سكري 2: احلاجة الإ�سرتاتيجية �سيا�سية جديدة.  تقرير ال�سرق االأو�سط.    43

العدد 75. 30  ني�سان 2008:
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/075-iraq-after-the-surge-II-the-need-for-a-new-  

political-strategy.aspx
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َعت الواليات املتحدة واحلكومة العراقية اتفاقًا ب�ساأن ان�سحاب القوات االأمريكية  ملحوظ، ووقَّ
من العراق بحلول نهاية العام 2011.

دولة  "ائتالف  وهو  �سموليًة  اأكرث  ائتالفًا   ،2010 العام  الوطنية  االنتخابات  يف  املالكي  م  وقدَّ
العراقية  حتالف  اأن  من  الرغم  على  ولكن،  ال�سنية.   العربية  الف�سائل  �سمَّ  الذي  القانون"، 
كرئي�س  نف�سه  تن�سيب  اأعاد  املالكي  فاإنَّ  باالنتخابات،  فاز  قد  عالوي  اإياد  بزعامة  العلماين 
�سخ�سيًا  ا�ستلم  فقد  ذلك  من  واأكرث  بل  ال�سيا�سية،  املناورات  من  اأ�سهر  ت�سعة  بعد  للوزراء 
م�سوؤولية وزارتي الدفاع والداخلية واالأمن القومي منذ ذلك الوقت وحتى االآن، منتقاًل بثبات 
تردي  اإىل  والف�ساد  الفعالية  وعدم  الطائفي  ال�سراع  اأدى  وقد  ا�ستبدادي.   نظام  قيام  نحو 
اخلدمات، وارتفاع معدل البطالة، وفقر طبقات وا�سعة من املجتمع العراقي.  وتوا�سلت موجات 

العنف اأي�سًا الهادفة اإىل تدمري العراق حتى بعد ان�سحاب القوات االأمريكية يف العام 2011.

اإعادة تنظيم �سفوفه  العراقي  ال�سيوعي  والطائفية، حاول احلزب  العنف  االإطار من  يف هذا 
احلزب  ت�سريحات  واأظهرت    .2010 العام  انتخابات  �سدمة  بعد  التوازن  بع�س  وا�سرتداد 
ال�سيوعي العراقي احلالية بع�س التفاوؤل بعد االرتفاع الب�سيط بعدد اأع�سائه بفوزه باأحد ع�سر 

مقعدًا )من اأ�سل 447 مقعدًا( يف انتخابات املحافظات العام 44.2013

اأ�س�س عرقية  ال�سلطة احلايل على  "نظام تق�سيم  بالتغلب على  الرئي�سي  د احلزب هدفه  وحدَّ
واإر�ساء نظام دميقراطي  املجتمع واحلياة،  يهيمن على كل جمال من جماالت  الذي  ودينية، 
حقيقي، ودولة مدنية حقيقية".45  ومت حتديد مبادئ عمله الرئي�سية بالن�سال �سد االأ�سولية 
الناحية  ومن  الدميقراطية.   املوؤ�س�سات  وتوطيد  القانون،  و�سيادة  والعنف،  والف�ساد  الدينية 
واعتماد  العراقية  االإنتاجية  القدرات  انكما�س  العراقي  ال�سيوعي  احلزب  ينتقد  االقت�سادية، 

البالد على النفط، ويدعم ن�سال نقابات العمال �سد خ�سخ�سة القطاع النفطي.

وال يزال احلزب ال�سيوعي العراقي اأكب معار�سة �سيا�سية ي�سارية مع ا�ستماله دوائر انتخابية 
متعددة االأعراق يف العراق املعا�سر؛ ولكنَّ نفوذه اأ�سبح �سعيفًا.  وترك العديد من الكوادر 

 Iraks Kommunisten blicken optimistisch nach vorn, 1.5.2103  44
)ال�سيوعيون العراقيون يتطلعون قدمًا بتفاوؤل(.  

http://www.kommunisten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=4122:iraks-kommunisten-blicken-op-  
timistisch-nach-vorn&catid=44:internationales&Itemid=92

البيان ال�سادر عن موؤمتر اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي العراقي. 2011/5/25، بح�سور الكاتبة.  45
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وجمعيات  العمال،  نقابات  يف  للعمل  اليوم  وانخرطوا  احلزب  �سفوف  ال�سابقني  ال�سيوعية 
الطالب وال�سباب، وامل�ساريع الثقافية واالإعالمية، اأو يف املنظمات غري احلكومية.

�ستينيات  منذ  ال�سيوعي  احلزب  يف  ع�سو  وهو  اجلزائري،  زهري  هو  ذلك  على  البارز  واملثال 
تاأ�سي�س  يف  �سارك  البعث،  بنظام  االإطاحة  على  يومًا  ع�سرين  مرور  فبعد  الع�سرين.   القرن 
جريدة املدى؛ واليوم هو رئي�س حترير وكالة االأنباء العراقية ثالثية اللغات )العربية، الكردية، 

االإنكليزية( "اأ�سوات العراق"، التي حتاول نبذ اخلطاب العرقي القومي.46

واملثال االآخر هو النا�سطة يف جمال حقوق املراأة هناء اإدوار، وهي ع�سو رابطة املراأة العراقية 
املنفى  اإىل  العام 1963، ذهبت  اعتقالها يف  وبعد  الع�سرين.   القرن  �ستينيات  ال�سيوعية منذ 
بتاأ�سي�س جمعية  الع�سرين قامت  القرن  الكردي؛ ويف ت�سعينيات  الكفاح  حيث ان�سمت حلركة 
االأمل العراقية، وهي منظمة غري حكومية معنية بحقوق املراأة وحقوق االإن�سان.47  وتعمل هذه 
املنظمة غري احلكومية اليوم يف جميع اأنحاء البالد، وتقوم على اجلمع بني امل�ساريع االإن�سانية 
اجلن�سني.   بني  وامل�ساواة  الدميقراطية  اإر�ساء  على  وتعمل  الطائفية،  �سد  ال�سيا�سي  والن�سال 
وقد ت�سدرت عناوين ال�سحف يف حزيران من العام 2011، وذلك عندما قامت باقتحام موؤمتر 
متلفز للحكومة يف بغداد وت�سدت للمالكي ب�سبب اعتقاله اأربعة متظاهرين، وكيله ال�ستائم �سد 

املنظمات غري احلكومية.  وردًا على �سوؤال عما اإذا كانت تعتب نف�سها ي�سارية فقد اأجابت:

"كما ترى، لقد انهارت دولتنا؛ وانهارت موؤ�س�ساتنا.  وهذا لي�س الوقت املنا�سب للحديث 
عن اال�سرتاكية، اأو دكتاتورية البوليتاريا واأ�سياء من هذا القبيل.  علينا العمل الإيقاف 
تزايد النفوذ الديني.  وعلينا اأن ننا�سل من اأجل دولة دميقراطية، ود�ستور يف�سل الدين 
عن الدولة، و�سيادة القانون.  هذا هو ال�سوؤال الوطني، ولي�ست امل�سكلة كوين ي�سارية اأم 
غري ي�سارية.  اأنا ال اأعرف فيما اإذا كنت تنظر اإىل هذه االأ�سياء على اأنها "ي�ساريًة": حقوق 
�سيادة  الدميقراطية،  املوؤ�س�سات  العلماين،  الد�ستور  الدميقراطية،  احلقوق  االإن�سان، 
بغية  والليبالية  املحافظة  القوى  ي�سم  النطاق  وا�سع  اإىل حتالف  بحاجة  اإننا  القانون.  

مترير ت�سريعات جديدة واإقامة دولة مدنية.48

 www.aswataliraq.info  46
www.iraqi-alamal.org  47

مقابلة مع هناء اإدوار، بتاريخ: 2013/07/16.  48
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وبهذه العبارات حتدد هناء اإدوار اأ�سداء التحديات الراهنة للبيانات الر�سمية للحزب ال�سيوعي 
العراقي.  وي�سعى احلزب ال�سيوعي العراقي اليوم للتحالف مع نقابات العمال واجلهات الفاعلة يف 
املجتمع املدين مثل جمعية االأمل، اأو املنتدى االجتماعي العراقي، وهو عبارة عن ِمنب ي�سم حوايل 

40 منظمة ونقابة علمانية غري حكومية ذات برامج عمل دميقراطية ومعادية للطائفية.49

رح مبا يلي: اأما ر�سيد غويلب في�سِّ

اأم دولة دميقراطية حديثة؟  اإ�سالمية  "اإنَّ ال�سوؤال املطروح هو: هل �سيكون العراق دولة 
علينا الن�سال من اأجل تغيري عقول النا�س.  ولذلك، فاإننا بحاجة اإىل اأ�سكال خمتلفة من 
فمنذ  اإلخ.    ... الن�سائية  واجلماعات  ال�سبابية،  واحلركات  الثقافية  وامل�ساريع  االأن�سطة 
�سقوط نظام البعث، توجد ف�ساءات واأ�سكال متعددة جديدة لالحتجاج يف العراق، وقد 
اأرى احلزب  واأنا ال  التقليدي.   الي�سار  تطورت عدة اجتاهات دميقراطية جديدة بجوار 
ال�سيوعي العراقي معزواًل.  واأدعو الي�سار االأوروبي اإىل القيام بنظرة �سمولية ب�ساأن العراق 

وم�ساندة اأطياف القوى الي�سارية والدميقراطية كافة".50

العمالية النقابات 

اإن�ساء  اإعادة  بالفعل  العمال.  ومتت  نقابات  نفوذًا كبريًا يف قطاع  ال�سيوعيون ميتلكون  زال  ما 
النقابات يف االإقليم الكردي يف ت�سعينيات القرن الع�سرين، وقد ارتبطت ارتباطًا وثيقًا مع االأحزاب 
الكردية احلاكمة.  وعلى ال�سعيد الوطني، فبعد خم�سة اأ�سابيع فقط من االإطاحة بنظام البعث 
ال�سيوعيني  واأغلبهم من  النقابيني،  الذي �سم 350 من  العام  اأ�سفر االجتماع  العام 2003،  يف 
العائدين من املنفى، عن تاأ�سي�س االحتاد العام لنقابات العمال يف العراق )IFTU(.  ويف ال�سنة االأوىل 
فقط الإن�سائه، مت تاأ�سي�س 12 نقابة وطنية حتت مظلة االحتاد العام لنقابات العمال يف العراق يف 

القطاعات االقت�سادية الرئي�سية يف العراق،51 وهي تعمل يف بغداد واملحافظات الـ 15 االأُخرى.

ويف الوقت نف�سه الذي بدا فيه اأنَّ االحتاد العام لنقابات عمال العراق ال�سابق والتابع للنظام 
وتناف�س مع  البعثيني  امل�سوؤولني  اإقالة  بعد  تنظيم �سفوفه  اأعاد  فقد  بالتداعي،  بداأ  قد  البعثي 

http://www.iraqicivilsociety.org/archives/category/iraqi-social-forum  49
مقابلة مع ر�سيد غويلب، بتاريخ: 2013/05/19.  50

حم�سن.  2004.  مرجع �سابق.  51
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يادي يف احلركة النقابية، وللح�سول  االحتاد العام لنقابات العمال يف العراق الأخذ الدور الرِّ
من  لع�سو  املحجوز  الوحيد  املقعد  اإىل  اإ�سافًة  العمال،  لنقابات  العام  االحتاد  ممتلكات  على 
اأيلول من  )ICATU(.52  واندمج االحتادان يف  العراق يف االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب 

.)GFIW( العام 2005، و�سكال معًا االحتاد العام لنقابات العمال يف العراق

تاأ�س�س احتاد املجال�س والنقابات العمالية يف العراق )FWCUI( يف العام 2003، وارتبط ارتباطًا 
وثورية  مارك�سية  توجهات  االحتاد  هذا  ولدى  العراقي.   العمايل  ال�سيوعي  احلزب  مع  وثيقًا 
لنقابات  العام  االحتاد  وب�سدة،  وانتقد،  االحتالل،  �سد  مت�سددًا  موقفًا  اتَّخذ  فقد  وا�سحة، 
املتحدة  الواليات  قبل  من  عليها  املهيمن  االنتقالية  العملية  يف  مل�ساركته  العراق  يف  العمال 
االأمريكية، وما زال حتى يومنا هذا يعمل خارج مظلة االحتاد العام لنقابات العمال يف العراق.  
وهناك اأي�سا االحتاد العام ملوظفي النفط )GUOE(، الذي متت ت�سميته الحقًا احتاد نقابات نفط 
العراق )FOUI(، ويراأ�سه ح�سن جمعة عواد، الذي بقي اأي�سًا م�ستقاًل عن االحتاد العام لنقابات 
العمال يف العراق؛ وقد تاأ�س�ست هذه النقابة يف العام 2003، وهي متثل عمال النفط العاملني 

يف �سركات النفط احلكومية يف الب�سرة.53

يف ال�سنوات االأخرية، نظمت النقابات املختلفة عددًا من االإ�سرابات يف القطاعات الرئي�سية لل�سناعة 
العراقية؛ حيث كافح العمال �سد البطالة، وتدين االأجور، و�سوء اخلدمات والف�ساد واملح�سوبية، ويف 
بع�س االأحيان �سد انت�سار العمالة اخلارجية يف قطاع النفط �سمن ال�سركات متعددة اجلن�سيات.54  
هذا ومتلك جميع النقابات م�سارات ن�سالية م�سرتكة؛ واأحد مطالبها الرئي�سية يتمثل ب�سرورة تبني 
قانون عمل جديد يتوافق مع معايري منظمة العمل الدولية )ILO(، ليحل حمل قانون عمل حزب البعث 

للعام 1987، الذي ال يزال ُيعَمُل به، والذي حل النقابات العمالية.

اإنَّ الكفاح �سد خ�سخ�سة النفط العراقي هو م�سار ن�سايل م�سرتك اآخر؛ فقد وجهت جميع نقابات 
العمال اعرتا�سًا اإىل هيئة التخطيط احلكومية العراقية من اأجل ال�سماح باإقرار ما ُيطلق عليه 
ا�سم اتفاقات ت�سارك االإنتاج )PSA( مع �سركات النفط الدولية، التي متنح االأخرية �سيطرة حُمَكمة 
وطويلة االأمد على �سروط االإنتاج.  ونظمت النقابات منذ العام 2007، اإ�سرابات واحتجاجات 

 Owen, Tudor )2004(. Iraq: Unions and the Law. TUC Report of an ICFTU-fact finding visit. Retrieved from: http://www.tuc.org.uk/  52
international/tuc-7859-f0.cfm

)تيودور اأوين.  )2004(.  العراق: النقابات والقانون.  تقرير موؤمتر نقابات العمال حول زيارة تق�سي احلقائق التي قامت بها   
الكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية احلرة(.

�سميندنغري، 2007، مرجع �سابق.  53
بدر-بالو.  2007، م�سدر �سابق، �س 3.  54
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يف جميع اأنحاء البالد �سد ما يعتبونه عمليات ا�ستنفاد النفط العراقي، وقامت بحمالت لن�سر 
التوعية، وت�ساورت مع اأع�ساء النقابات الدولية، وقدمت للحكومة تعديالت ب�ساأن م�سروع قانون 
النفط اجلديد.55  وقد حازت حتركاتهم هذه على دعم العديد من املنابر غري النقابية مثل املنتدى 
االجتماعي العراقي.  يف �سباط من العام 2013، عندما مت اعتقال رئي�س احتاد نقابات النفط يف 
العراق ح�سن جمعة عواد بحجة تنظيمه اإ�سرابات غري قانونية وفقًا لقانون عمل حزب البعث، 
قامت العديد من اجلهات الفاعلة املحلية والدولية، مبن يف ذلك العمال ال�سيوعيون، بتنظيم حملة 

م�سرتكة اأدت يف النهاية الإطالق �سراحه يف متوز من العام 56.2013

النقابية  االأن�سطة  اعتبار  ميكن  ال  العراق،  يف  العمالية  والنقابات  املجال�س  احتاد  وبا�ستثناء 
لالحتادات االأُخرى يف حد ذاتها باأنها تنتمي  للي�سار.  ويف حني اأنَّ احلزب ال�سيوعي العراقي قد 
لعب دورًا مهمًا يف اإعادة اإن�ساء الُبّنى النقابية يف مرحلة ما بعد احلرب، فاإنَّ العراق اليوم لديه 
العديد من قادة النقابات والُن�سطاء املنت�سبني اإىل االأحزاب ال�سيا�سية الطائفية املهيمنة، التي 
حتاول ا�ستخدامهم الأغرا�ٍس طائفية.  يف العام 2011، حاول وزير النفط العراقي التابع للتيار 
االأ�سا�سية يف االحتاد  املنا�سب  املوالني حلزبه  النقابيني  ت�سليم  الراديكايل  ال�سيعي  ال�سدري 
اجلنوب  نفط  �سركة  الكبرية يف  االإ�سرابات  كانت  االأوقات،  تلك  ويف  العراق.57   لعمال  العام 
املحلية  ال�سلطات  قبل  من  مدعومًة  العراق  يف  النفط  نقابات  احتاد  مها  نظَّ التي  الب�سرة  يف 
ال�سيعية التي ا�ستخدمتها بغية اال�ستفادة منها للح�سول على ح�سة اأف�سل من عائدات النفط 
من اأجل ا�ستثمارها يف منطقتهم.58  وعلى الرغم من املناخ العام الطائفي، فقد �سكلت االأن�سطة 
العرقية  احلدود  جميع  جتاوز  ا�ستطاع  الذي  ال�سيا�سي  الن�ساط  عن  مثااًل  للنقابات  امل�سرتكة 
النقابات  رف�ست  حيث  الكردية؛  النقابات  وبني  بينها  الفا�سلة  اخلطوط  با�ستثناء  والدينية، 
الكردي  الذاتي  للحكم  االأولوية  واأعطت  العراق،  لعمال  العام  االحتاد  مع  تندمج  اأن  الكردية 
واملُبمة  كرد�ستان  اإقليم  حلكومة  النفطية  العقود  ب�ساأن  �سيئًا  تغريِّ  ومل  النفط،  ا�ستثمار  يف 
مع ال�سركات الدولية، االأمر الذي كان، وبكل بو�سوح، غري مفيد للعمال االأكراد، وي�سجع على 

خ�سخ�سة قطاع النفط.59

املرجع ال�سابق.  55
  www.industriall-union.org/union-victory-basra-court-finally-drops-charges-against-hassan-juma  56

 http://www.iraqitradeunions.org/wordpress/?p=4733  57
عي�سى خان.  2007، مرجع �سابق، �س:11.  58

بدر- بالو.  2007، مرجع �سابق، �س: 2.  59
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االجتماعية واالقتصادية  األوضاع  الشعبية ضد  االحتجاجات 
"الربيع العربي" المتدهورة؛ صدى العراق من 

اندلعت االحتجاجات يف حزيران 2010 على خلفية االأو�ساع االجتماعية واالقت�سادية امل�ستمرة 
ف�سل  �سد  للتظاهر  العراق  من  خمتلفة  مدن  يف  العراقيني  من  االآالف  احت�سد  فقد  بالتدهور؛ 
احلكومة يف توفري الكهرباء واخلدمات.  واأُجِب وزير الكهرباء على اال�ستقالة؛ ولكن، ويف الوقت 
ومت�سجعني  والتظاهرات.   بالتجمع  القيام  على حقوق  قيودًا جديدًة  احلكومة  اأ�سدرت  نف�سه، 
باالنتفا�سات ال�سعبية يف تون�س وم�سر، عاد العراقيون اإىل ال�سوارع مرًة اأُخرى يف �سهر �سباط 
من العام 2011؛ حيث احتج املحامون �سد النظام الق�سائي ال�سيئ يف كٍل من بغداد واملو�سل 
جت االحتجاجات باإعالن "يوم الغ�سب"  والب�سرة، وتظاهر ال�سحافيون �سد قانون الرقابة.  وتاأجَّ
ع ع�سرات االآالف من املتظاهرين يف مدن عراقية عدة،  يف 25 �سباط من العام 2011، حيث جتمَّ
مبا يف ذلك االإقليم الكردي، احتجاجًا على الف�ساد و�سوء اخلدمات والنق�س يف اإمدادات املياه 
ت حكومة العراق وحكومة اإقليم كرد�ستان على هذه  والكهرباء وارتفاع معدالت البطالة.  وقد ردَّ
االحتجاجات بالقمع، ما اأ�سفر عن مقتل العديد من املتظاهرين يف العراق ومقتل متظاهر واحد 
يف كرد�ستان.60  ومع ذلك، مت و�سع املالكي حتت ال�سغط، وا�ستجابًة لتلك املطالب، قام املالكي 
بتقدمي خطة اإ�سالحية على اأن يتم تنفيذها خالل 100 يوم.  ونظرًا لعدم تنفيذ اخلطة، فقد 
ا�ستمرت املظاهرات.  وقد جتاوزت االحتجاجات االنق�سامات العرقية والدينية و�سهدت م�ساركة 

ال�سيوعيني والنقابيني وجمموعات املجتمع املدين واجلمعيات املهنية واملثقفني.

وقد �سارك احلزب ال�سيوعي العراقي بن�ساط يف االحتجاجات اجلماهريية، ونظر اإليها على 
اأنها "عوا�سف ثورية"،61 واأيَّد ظهور اأ�سكال جديدة من الن�ساط ال�سيا�سي مع ال�سباب، م�ستخدمًا 

تقنيات االت�سال احلديثة يف تنظيم االحتجاجات.62

العراقية، وانعك�س  الي�سارية والدميقراطية  للقوى  بالن�سبة  تاأثري م�سجع  العربي"  "للربيع  كان 
"ثورات"،  مبا�سرًة باندالع احتجاجات وا�سعة يف العام 2011.  وراأى العمال ال�سيوعيون فيها 
بينما اعتبوا االحتجاجات احلالية �سد االإخوان امل�سلمني يف م�سر على اأنها عبارة عن عملية 

منظمة العفو الدولية.  )2011(.  اأيام الغ�سب: االحتجاجات والقمع يف العراق. لندن: منظمة العفو الدولية.  60
البيان ال�سادر عن اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي العراقي، 2011/05/20.  61

املرجع ال�سابق نف�سه.  62
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ال�سيوعي  احلزب  اعتبها  بينما  اأكب".63   بعزٍم  للثورة  املعادية  بالقوات  "لالإطاحة  اإحياء 
اإفقار  اإىل  توؤدي  التي  العاملية  للنيو-ليبالية  و�سربة  الطغيان  ثورية" �سد  "عوا�سف  العراقي 
العراقي،  للو�سع  اأعمى"  "ن�سخ  من  بالتحذير  قام  ذلك،  ومع  النا�س.   من  املاليني  وتهمي�س 
اإ�ساءة  اأمام  الباب  يفتح  الذي  االأمر  مة،  املنظَّ الي�سارية  القوى  نق�س  من  تخوُّفه  عن  واأعرب 
ا�ستغالل االحتجاجات ال�سعبية من قبل القوى املحافظة والدينية.64  واإنَّ التاأكيد على التواأمة 
البينية بني الي�سار العراقي والي�سار يف البلدان العربية االأخرى، والت�سامن مع مطالبة الي�سار 
اأعمال  جدول  من  جزءًا  تعتب   1967 العام  حدود  �سمن  فل�سطينية  دولة  لقيام  الفل�سطيني 
احلزب ال�سيوعي العراقي.65  ويف الوقت الراهن، تتوجه العيون اأكرث نحو النزاع املت�ساعد يف 
�سوريا، الذي يزيد من تغذية ال�سراع الطائفي والعنف يف العراق.  وُيوؤكد احلزب ال�سيوعي 
والدولية،  االإقليمية  التدخالت  وُيعار�س  الدميقراطية،  يف  ال�سوري  ال�سعب  حق  على  العراقي 

ويدعو اإىل اإجراء مفاو�سات بني احلكومة واملعار�سة.66

ع لل�سراعات االجتماعية املدنية؛  لت �سبكات التوا�سل االإقليمية جزءًا من التوجيه الدويل املو�سَّ و�سكَّ
حيث يحاول املنتدى االجتماعي العراقي حديث الن�سوء اإىل اإقامة روابط مع احلركات االجتماعية 
الدولية، وقام باإر�سال وفد عراقي اإىل املنتدى االجتماعي العاملي االأخري الذي اأُقيم يف تون�س يف اآذار 
العام 2013، وهو يقوم يف الوقت احلايل بدعوة ن�سطاء اإقليميني ودوليني من اأجل عقد "املنتدى 

االجتماعي العراقي" يف بغداد، وذلك يف اأيلول العام 2013 حتت �سعار: "عراٌق اآخر ممكن".67

في المدني  والمجتمع  السياسية   المعارضة 
إقليم كردستان ما بعد العام 2003

الد�ستور، وتلقيه  العام 2003 مبوجب  العراق يف  اإقليمًا احتاديًا يف  به باعتباره  مع االعرتاف 
ال�سيا�سي  اال�ستقرار  من  م�سارًا  كرد�ستان  اإقليم  �سهد  العراقي،  النفط  عائدات  من   %17 لـ 
واالنتعا�س االقت�سادي والتحديث ال�سريع.  وا�ستفاد ال�سكان االأكراد من فر�س العمالة الكثرية 

 www.wpiraq.net/?p=3127&lang=eng  63
مقابلة مع حميد جميد مو�سى، مرجع �سابق.  64

مقابلة مع ر�سيد غويلب، مرجع �سابق.  65
املرجع ال�سابق نف�سه.  66
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وتنا�سل  والنفط.   االت�ساالت  وقطاعي  املزدهرة  واالإن�ساءات  العامة  اخلدمات  قطاعات  يف 
حكومة اإقليم كرد�ستان من اأجل تقا�سم متني لل�سلطة على امل�ستوى الوطني من جهة، ولتعزيز 

لة ل�سبه دولة مع تطُلعها لال�ستقالل التام عن بغداد من جهٍة اأُخرى. ُبناها املُ�سكِّ

اإقليم  حكومة  تفخر  املزدهرة،  االإعالم  وو�سائل  االإقليم  يف  الغني  املدين  املجتمع  وبوجود 
كرد�ستان بكون االإقليم ميثل جزيرة للدميقراطية يف و�سط العنف وال�سراع يف العراق.  ولكن، 
الوطني  الكرد�ستاين واالحتاد  الدميقراطي  الدميقراطية، عزز كل من احلزب  وحتت غطاء 
الكرد�ستاين من قوتهما وقاما بن�سر �سبكات وا�سعة من املح�سوبية واملحاباة يف االإقليم.  وقامت 
حمطات التلفزيون وال�سحف التابعة لالأحزاب باحتكار قطاع االإعالم، بينما واجهت و�سائل 

االإعالم امل�ستقلة واملجتمع املدين الرقابة والقمع عند تعر�سها لبنى �سلطة االأحزاب املهيمنة.

ال�سعب  رد لدى  ب�سكٍل مطَّ ال�سلطة  ا�ستخدام  و�سوء  املهيمنة  االأحزاب  ف�ساد  ال�سخط على  وزاد 
الكردي.  ويف العام 2005، ان�سحب ن�سريوان م�سطفى اأمني، الزعيم ال�سابق للجناح املارك�سي 
اللينيني "كوماال" لالحتاد الوطني الكرد�ستاين، من االحتاد الوطني الكرد�ستاين، وقام بتاأ�سي�س 
حركة غوران املعار�سة )وتعني التغيري(.  وانتقدت حركة غوران الف�ساد و�سوء اخلدمات، وطالبت 
باإجراء اإ�سالحات اإدارية، وطالبت بال�سفافية يف عر�س املوازنة، وح�سلت على ثالثة وع�سرين يف 
املائة من املقاعد يف برملان االإقليم يف اأول م�ساركة لها يف انتخابات برملان اإقليم كرد�ستان التي 
جرت يف العام 2009.  وعلى الرغم من التزامها بالدميقراطية، فقد اأعطت االأجندة ال�سيا�سية 
اأجل  من  كفاحها  باإيقاف  احلركة  وتقوم  الكردية،  الوطنية  للق�سايا  االأولوية  غوران  حلركة 
االإ�سالحات االجتماعية ب�سكٍل منتظم عند ن�سوء اأيِّ �سراع خارجي مع احلكومة العراقية.  ومع 
ذلك، فاإنَّ احلركة ا�ستطاعت اإقناع العديد من ال�سباب بـ "العودة اإىل ال�سيا�سة"، واأحيت النقا�س 

البملاين ب�ساأن الدميقراطية، وو�سعت نطاق العمل لُبنى املجتمع املدين.

اإقليم  قامت حركات املجتمع املدين غري املتجان�سة بتحدي االأحزاب املهيمنة، وحثت حكومة 
كرد�ستان على تبني اإ�سالحات اجتماعية و�سيا�سية.  وقد ت�ساركت املنظمات الن�سائية املرتبطة 
قانونية  اإ�سالحات  الإجراء  بنجاح  و�سغطت  احلكومية،  غري  الن�سائية  واملنظمات  باالأحزاب 
رائدة، مبا فيها اعتماد قانون االأ�سرة للعام 2011، الذي يعاقب اأعمال العنف �سد املراأة مبا 

فيها اخلتان )برت االأع�ساء التنا�سلية عند االإناث(.68

هيومن رايت�س ووت�س.  حظر ت�سويه االأع�ساء التنا�سلية االأنثوية )ختان االإناث( ميثل خطوة اإيجابية.  2011/6/24. يوجد على الرابط:  68
 http://www.hrw.org/news/2011/07/25/iraqi-kurdistan-law-banning-fgm-positive-step  
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م عدٌد من و�سائل االإعالم امل�ستقلة يف اإقليم كرد�ستان مثل جمالت هاوالتي )Hawlati(،69 واأوينه  وتقدَّ
نيوز )Awene(،70 نقا�سًا نقديًا حول الف�ساد واملح�سوبية والدعوة الإجراء اإ�سالحات دميقراطية.  كما 
حتافظ على موقفها الناقد لالأحزاب احلكومية وحلركة غوران املعار�سة اجلديدة.  ويف �سهر اأيار 
العام 2010، اأثار مقتل الطالب زرد�ست عثمان ذي الـ 23 عامًا، الذي كان قد كتب مقالًة �ساخرًة 
الطالب  بقيادة  وذلك  كرد�ستان،  اأنحاء  االحتجاجات يف جميع  بارزاين، موجًة من  عائلة  عن 
ع املتظاهرون، ومعظمهم  العام 2011، جتمَّ واملثقفني وفئات املجتمع املدين.  ويف �سهر �سباط 
من ال�سباب، مرًة اأُخرى يف املدن الكردية لالحتجاج عل الف�ساد وللمطالبة باإجراء اإ�سالحات 
دميقراطية، مت�سجعني هذه املرة بحركات التمرد يف م�سر وتون�س وبالتوازي مع االحتجاجات 
على  النار  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  م�سلحو  فتح  وعندما  وجنوبه.   العراق  و�سط  يف 
املتظاهرين يف ال�سليمانية، انت�سرت االحتجاجات يف جميع اأنحاء االإقليم وا�ستمرت اأيامًا عدة، 
ولكن يف نهاية املطاف مت قمعها من ِقَبل قوات اجلي�س وال�سرطة الكردية، كما مت اعتقال وم�سايقة 
الن�سطاء والُنقاد ال�سحافيني.  وما كان ُينَظُر اإليه اأنه �سيكون "الربيع الكردي" الواعد، انتهى 
اأُخرى بعودة العداء بني احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين،  مرًة 
وذلك عندما اتهم كل من الطرفني الطرف االآخر بعدم الكفاءة يف مواجهة اال�سطرابات.  ومع 
ذلك، انح�سرت االحتجاجات، وذلك عندما ازدادت النزاعات يف العراق مع اقرتاب �سحب القوات 
االأمريكية من العراق يف اأواخر العام 2011.  وجمددًا، اأخذ اخلوف من التهديد اخلارجي على 

احلكم الذاتي الكردي االأ�سبقية على اجلدل الكردي الداخلي حول الدميقراطية واالإ�سالحات.

يبدو دور املعار�سة يف احلزب ال�سيوعي الكرد�ستاين - العراق )KCPI(، الذي يرتاأ�سه حاليًا كمال 
�ساكر، متناق�سًا.  ويحتل احلزب ال�سيوعي الكرد�ستاين - العراق مقعدًا واحدًا فقط من اأ�سل 
مائة واأحد ع�سر مقعدًا يف برملان كرد�ستان، وحقيبة وزارة الثقافة وال�سباب يف جمل�س الوزراء 
العمل البملاين،  العراق على  الكرد�ستاين -  ال�سيوعي  ز احلزب  ن من 19 وزيرًا.71 ويركِّ املُكوَّ
ويرتبط ارتباطًا وثيقًا مع البنى احلكومية، ويقيَّد نف�سه؛ فال يقوم بتوجيه النقد الالذع لالأحزاب 
احلاكمة، اأو مب�س الق�سايا الوطنية احل�سا�سة مثل عقود النفط الكردية.  وعلى غرار االأطراف 
ال�سيا�سية الكردية االأخرى، ُي�سكل احلزب ال�سيوعي الكرد�ستاين - العراق مثااًل اآخر على كيفية 
حرية االأطراف ال�سيا�سية الكردية بني الن�سال من اأجل التغيري االجتماعي وال�سيا�سي، وبني 

http://www.hawlati.co  69
http://www.awene.com  70

www.krg.org/p/p.aspx?l=12&s=030000&r=319&p=229  71
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اأولوية الدفاع عن احلكم الذاتي الكردي.  ويف الواقع، فاإنَّ الت�سريحات احلالية للحزب االأم، 
الكلمات  ال�سيا�سي لرفيقها الكردي �سوى ببع�س  االأداء  تتناول  العراقي، مل  ال�سيوعي  احلزب 
فقط، االأمر الذي �سلَّط ال�سوء على وجود بع�س التململ داخل احلزب ال�سيوعي العراقي حول 
الوطنية مبا  واملوا�سيع  االجتماعية  العراق احلقوق   - الكرد�ستاين  ال�سيوعي  اإخ�ساع احلزب 
يتنا�سب مع الق�سية الكردية.  لعب االأفراد ال�سيوعيون من اأمثال باخ�سان زانكنة، رئي�سة رابطة 
ن�ساء كرد�ستان ال�سيوعية، دورًا ن�سطا يف ال�سبكات الن�سائية، وذلك بال�سغط من اأجل حقوق 

املراأة يف الد�ستور، ومن اأجل االإ�سالحات القانونية.

ال�سيوعي  للحزب  الكردي  الفرع  وهو   ،)WCPK( الكرد�ستاين  ال�سيوعي  العمال  حزب  ويحمل 
العمايل العراقي الذي اأعيد اإن�ساوؤه يف العام 2008، راية املارك�سية يف اإقليم كرد�ستان.72  وحتت 
 peshang رئا�سة عثمان حاجي معروف يف الوقت احلايل، يدير احلزب حمطة راديو بي�سة نك
)اإىل االأمام( وجملة اأكتوبر: وهو ينتقد االأحزاب احلكومية واأحزاب املعار�سة ب�سبب جداول 
اأعمالها القومية والبجوازية، و�سارك يف مظاهرات ال�سوارع يف العامني 2010 و2011.  ويف 
حني اأن نفوذ احلزب هام�سي، ين�سط بع�س االأع�ساء ب�سكل فردي يف م�ساريع و�سائل االإعالم 
امل�ستقلة، ويف املنظمات غري احلكومية الن�سائية املحلية، حيث يدعون اإىل تخطي العمل اجلزئي 

للمنظمات غري احلكومية، وبداًل من ذلك القيام بتطوير احلركة الن�سوية الكردية.

ر تاريخيًا لدى ال�سعب الكردي بالعملية الوطنية العراقية،  وعمومًا، تعزز ال�سعور بعدم الثقة املتجذِّ
وذلك من خالل العنف وال�سراع الطائفي بعد العام 2003، وازدياد ال�سراع بني حكومة اإقليم 
كرد�ستان واحلكومة العراقية.  وامتد النفور من العملية الوطنية العراقية اأي�سًا اإىل االأطراف 
ال�سيا�سية الي�سارية الفاعلة مثل احلزب ال�سيوعي الكرد�ستاين - العراق، وُبنى املجتمع املدين.  
وما زال الو�سع االأمني غري امل�ستقر يعوق التوجه نحو الت�سبيك على ال�سعيد الوطني ك�سرورة 

الن�سال امل�سرتك ملجموعات حقوق املراأة لرت�سيخ حقوق املراأة يف الد�ستور على �سبيل املثال.

االستنتاجات

من  عقود  ثالثة  اإرث  بوجود  اليوم  عراق  يف  الدميقراطية  والقوى  الي�سار  قوى  تنا�سل 
املتحدة  الواليات  قادته  الذي  واالحتالل  والغزو  العقوبات  عامًا من  واثني ع�سر  الدكتاتورية، 
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االأمريكية يف العام 2003 وبعده.  بالن�سبة ملعظم هذه القوى، مل تعد موا�سيع هيمنة الواليات 
املتحدة االأمريكية والنزاع بني موؤيدي الغزو ومعار�سيه، التي �سيطرت على النقا�س ال�سيا�سي 
يف اأعقاب االإطاحة بنظام البعث النقطة املرجعية املركزية.  وعو�سًا عن ذلك، فهم يكافحون 
اليوم �سد احلكومة العراقية التي اأ�س�ست قوتها على االنق�سامات العرقية الدينية وتزايد قوة 
االإ�سالم ال�سيا�سي.  وهم يكافحون �سد العنف والف�ساد والبطالة والفقر يف بالد متتلك ثاين 

اأكب احتياطي للنفط يف العامل.

فَقد الي�سار التقليدي، وعلى االأخ�س احلزب االأقدم االأكرث تاأثريًا تاريخيًا يف العراق، احلزب 
ال�سيوعي العراقي، نفوذه ب�سكٍل دراماتيكي.  وكان هذا نتيجة لعقود من اال�سطهاد والغياب 
العمالين يف العراق، وتراجع تاأثري الفكر الي�ساري يف جميع اأنحاء العامل بعد �سقوط املع�سكر 
اال�سرتاكي، اإ�سافة اإىل التاريخ املُتذبذب والتحوالت العديدة يف االإ�سرتاتيجية اخلا�سة باحلزب 

ال�سيوعي العراقي.

ومع ذلك، ظهرت ف�ساءات عمل وحوار �سيا�سية واجتماعية جديدة بعد العام 2003.  وا�ستخدم 
الد�ستور على  ومناق�سة  االنتخابات  و�ساركوا يف  وا�سع،  نطاٍق  الف�ساءات على  العراقيون هذه 
جمموعات  منها:  جديدة  فاعلة  �سيا�سية  جهات  عدة  ون�ساأت  املت�ساعد.   العنف  من  الرغم 
املجتمع املدين، اجلمعيات الن�سائية، امل�ساريع االإعالمية؛ وترك العديد من ال�سيوعيني العمل 
َن�َسط  كما  اجلديدة.   وال�سيا�سية  االجتماعية  املبادرات  هذه  وانخرطوا يف  التقليدي  احلزبي 
العمال  من  االآالف  مئات  فيها  نا�سل  التي  العمالية،  النقابية  احلركة  يف  اأي�سًا  ال�سيوعيون 
م  العراقيني للح�سول على قانون عمل جديد، و�سد خ�سخ�سة �سناعة النفط يف العراق.  ُتقدِّ
اأنحاء  اأمثلًة قويًة على التعبئة احلا�سلة يف جميع  نقابات العمال يف العراق يف الوقت احلايل 

البالد التي جتاوزت االنق�سامات العرقية والدينية.

يحاول احلزب ال�سيوعي العراقي اكت�ساب َموِطئ قدم جديد، حيث تخلى عن خطاب الطليعة 
واملنظمات غري  النقابات  وا�سع من  اإقامة حتالفات مع طيف  اإىل  وي�سعى  الطبقي،  وال�سراع 
احلكومية، واجلمعيات الن�سائية وامل�ساريع االإعالمية.  وعلى الرغم من اأن العديد من حلفائه 
الدفاع  بينهم هي  امل�سرتكة  االأر�سية  فاإنَّ  ب�سكٍل �سريح،  ي�ساريني  اأنف�سهم  يعتبون  ال  اجلدد 
وعلمانية.   دميقراطية  مدنية  دولة  اأجل  من  والن�سال  االإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  قيم  عن 
العمال  مثل  ت�سددًا  الي�سارية  املجموعات  اأكرث  ذلك  يف  مبا  التقليدي،  الي�سار  اليوم  يت�سارك 
ال�سيوعيني، مع املبادرات االجتماعية وال�سيا�سية حديثة الن�سوء، بحمالٍت للح�سول على قانون 
توؤكد على  وقانونية  اجتماعية  اإ�سالحات  والأجل  النفط،  عمل جديد، و�سد خ�سخ�سة قطاع 
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حقوق املراأة، متجاوزين احلدود العرقية والدينية.  واأظهرت االحتجاجات اجلماهريية �سد 
احلكومة العراقية يف العامني 2010 و2011 التاأثري القوي لهذه التحالفات اجلديدة.

من  وا�سع  طيف  اإىل  اإ�سافة  اجلديدة،  ال�سيا�سية  املعار�سة  ت  حتدَّ كرد�ستان،  اإقليم  يف 
ودعت  واملح�سوبية  الف�ساد  و�سجبت  احلاكمة،  االأحزاب  املدين،  املجتمع  يف  الفاعلة  اجلهات 
اإر�ساء الدميقراطية.  ومع ذلك، فما زالت اجلهات ال�سيا�سية الكردية الفاعلة الي�سارية  اإىل 
منها والدميقراطية، مبا يف ذلك النقابات وال�سيوعيون، عالقًة بني الن�سال من اأجل التغيري 
احلكم  عن  للدفاع  االأولوية  تعطي  التي  القوية  القومية  مواقفها  وبني  وال�سيا�سي،  االجتماعي 
ال�سيا�سية الوطنية  العملية  ر تاريخيًا جتاه  الثقة املتجذِّ ال�سعور بعدم  الذاتي الكردي.  يعرقل 
وال�سراعات مع احلكومة املركزية، كاًل من القيام بالعمليات الدميقراطية الداخلية الكردية، 

وكذلك العمل امل�سرتك والتباديل على ال�سعيد الوطني.

وعلى الرغم من كل اخلالفات، فاإنَّ الن�سال �سد الطائفية واالإ�سالم ال�سيا�سي، ومن اأجل اإقامة 
الدولة العلمانية الدميقراطية يف عراق اليوم، هو اأكرث ثراًء واأكرث تنوعًا بكثري مما يظهر عليه 
يف و�سائل االإعالم الدولية، وكذلك فاإنَّ اجلدل الي�ساري يف العراق، ما زال حمكومًا مبنظور 

التاأييد واملعار�سة للغزو االأمريكي للعراق.
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