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  بالعربية كتب
  

  :االشتراكي واخليار اليسار
  احلاضر احتماالت ويف املاضي جتارب يف قراءة

  
  تلحمي داود
  .صفحة 270. 2008 ،)مواطن( الديمقراطية لدراسة الفلسطينية املؤسسة: الله رام

   
 بالتزام األفق، وسعة االطالع عمق حيث من املثقف غِنى يدمج أن يف جنح الكاتب أن هو الكتاب هذا يميز ما

 مواصفات وهي التوثيق؛ ودقة البحث منهج حيث من املؤرِّخ وبرصانة وطريقه، وجهته معرفة حيث من السياسي
 يميل بينما حاملين، يكونون قد واملثقفون أحياناً، احلقائق عنق يلوون فالسياسيون. بينها التوفيق عادةً يصعب

 والذي واالتساع، الشمول بهذا موضوع تناول يف وخصوصاً وتسلسلها، الوقائع عرض يف البرودة إىل املؤرخون
  .والعشرين احلادي القرن أوائل حتى عشر التاسع القرن نهايات نذم كلها، األرض أصقاع يغطي

 يف الفرنسية الوطنية اجلمعية من انطالقاً اليسار، تطور تاريخ يف احملطات أهم عند توقفه حيث من شامل والكتاب
 وكانوا اجلمعية، رئيس يسار إىل اجللوس اعتادوا الذين على اليسار تسمية أُطلقت حين الفرنسية، الثورة بدايات

) الكومينترن( والثالثة والثانية األوىل األممية بتشكيالت مروراً امللكية، بإزالة مطالبتهم ناحية من جذريين
 اليساري، التوجه ذات التحررية الثورات عند توقُّف حمطات مع وذلك واملاويين، الشيوعيين وبتالوين والرابعة،

 التي احمللية، اخلبرات على املبنية اليسارية بالتوجهات وانتهاءً وإفريقيا، آسيا يف العشرين القرن سمة كانت والتي
 يف الساندينيين وحركة فنزويال، يف البوليفارية احلركة مثل ،"التحرر الهوت"و الوطني التراث من مزيجاً تشكِّل

  .الالتينية أميركا يف األُخرى والتجارب نيكاراغوا،
 عشرات قراءة عن مبالغة، دون من تغني، فقراءته إضافية؛ أهمية الكتاب على يضفيان والتركيز الشمول هذا إن

 لألجيال سيما وال كبيراً، جهداً  يوفر بذلك وهو وتاريخه، اليسار فكر من متنوعة موضوعات تناولت التي الكتب
 التدخل حروب تعاصر مل كما املاضي، القرن يف التحرر حلركات الكبرى االنتصارات عصر تعايش مل التي اجلديدة،
 أوديسة" الكتاب على يطلق أن يمكن فإنه وباختصار، الصعيد، هذا وعلى. االنتصارات تلك ملنع األميركية واجلرائم

  .اليسار هذا تاريخ تطورات أهم يؤرِّخ كونه ،"اليسار
  :التالية احملطات عند التوقف يمكن لكن الصعوبة، غاية يف أمر وتفصيالته فصوله بجميع الكتاب عرض إن
  باليسار؟ نعني ماذا) 1

 شامل عام تعريف على االتفاق بصعوبة يعترف لكنه تاريخياً،" اليمين"و" اليسار" مفهومَي نشوء من الكاتب ينطلق
 كيف صارخاً مثاالً الكاتب ويورد. أُخرى إىل تاريخية فترة ومن آخر إىل جمتمع من يتفاوت ألنه اليسار، ملفهوم

 عموماً  اليساريين وعلى الديمقراطي احلزب يساريي على" الليبرالية" تسمية تطلق مثالً، املتحدة الياتالو يف أنه،
 نقيض، طريفَ على" اليسار"و" الليبرالية" توضع أوروبا، دول معظم يف بينما ،)احملافط اليمين مواجهة يف ربما(

 زمانياً مدلوالً التاريخي، مدلوله عن فضالً  للمصطلح، إن القول إىل يقود ما وهو ،"اجلديدة الليبرالية" وخصوصاً
  .وجمتمعياً ومكانياً

  العربي اليسار إىل الكتاب تطرق عدم) 2
 يتطرق مل الكاتب أن إىل الكتاب، ملناقشة" مواطن" مؤسسة عقدتها التي اجللسات إحدى يف متحدث من أكثر أشار

 تشجيع ضرورة إىل مؤشِّر وهذا. الكافية املراجع غياب بذريعة املؤلف به اعترف ما وهو العربي، اليسار تاريخ إىل
  .عنها والكتابة واحلوار البحث على وواكبها، العربي اليسار جتارب عايش من كل
  اليوم االشتراكية األنظمة) 3

 إلخ،... وفيتنام الصين مثل اليوم، شيوعية أحزاب حتكمها التي الدول بعض يف االقتصادية النجاحات الكاتب يورد
 الثورة فيها ارتبطت التي األنظمة هي السوفياتي االحتاد بانهيار تسقط مل التي االشتراكية األنظمة أن ويرى

  .االستعمار نير من التحرر بحركة االشتراكية
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 يف سياسياً اقتصادياً هجيناً طرازاً هناك إن إذ اليوم، القائمة النماذج بعض مع بتحفظ التعامل يجب ذلك ومع
 وحيد، حاكم حزب وجود استمرار مع االقتصادي، الصعيد على) مقيَّداً كان وإن( الرأسمايل التطور منحى تنحو بالد

 باالستناد لكن،. والرصد باملتابعة جديرة جتربة وهي السياسية، التعددية غياب مع اقتصادية تعددية وجود أي
 الفعلية االشتراكية مرحلة إىل الوصول يستحيل فإنه السوفياتية، التجربة دروس من نفسه الكاتب استنتاجات إىل
  .احلقيقية احلرية من ومناخات) شعبية( سياسية ديمقراطية وجود دون من
  العوملة مناهضة حركات دور) 4

 العوملة مناهضة يف تنشط التي اجلديدة احلركات هذه إن إذ التدقيق، من مزيد إىل بحاجة الدور هذا تناول إن
 مدفوعاً اآلخر بعضها يكون قد بينما جذرياً، يكون ربما فبعضها. واحدة كفة يف ليست العاملية التجارة ومنظمة
  .للعوملة جذرية معارضة نمو أو تفجر عدم لضمان نفسها، العوملة من كجزءٍ تمويالً  ويتلقى

  
  أخيرة كلمة
 منها الفلسطينية ليس تبة،للمك إغناءً يشكل وهو اليسار، تطورات بأهم تُعنى موسوعة يتضمن الكتاب أن أعتقد

 إن إذ فلسطين، يف وخصوصاً لليسار، جديد دور تطوير فرص يف بحث أي يف منه بدّ  وال أيضاً، العربية بل فحسب،
 اصطُلِح والذي وحده املؤطَّر اجلمهور ليس اليسار، جمهور لدى قاعدية رغبات تعكس وحوارات إرهاصات هناك
 إىل اليسار تراجع إىل أدت التي الفئوية احلالة نتيجة خارجها أصبح من لدى لكن الديمقراطية، بالقوى تسميته على

  .بانتهائه تهدد درجة
 للعمل تقليدية غير آفاق فتح يف يساعد الالتينية، أميركا من سيما وال عاملية، جتارب بعرضه الكتاب، هذا إن

 ائتالفات قاعدة على املستقبل نحو تتطلع تغيير ببرامج وربطه احمللي، الثوري التراث استلهام على تقوم السياسي
 التاريخ وتصحِّح ديمقراطية، بطرق اختالفاتها مع التعامل وتستطيع جوهري هو ما على تتفق وواسعة مرنة

" حماس"و" فتح" بين الفراغ تعبئة استحالة إدراك تم ما إذا وخصوصاً الفلسطينية، اليسارية للحركات االنشقاقي
 البورجوازية تمثِّل األقل، على ائتالفات ثالثة نشوء املرجح من إذ واحد، سياسي بإطار الفلسطينية الساحة يف

  .القومي التوجه ذات والقوى اليسارية والقوى الوطنية
  العاروري عصام

  القانونية للمساعدة القدس مركز مدير
  الله رام يف اإلنسان وحقوق

   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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