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  الكبير النهوض رؤيا: العربي اليسار
  حواتمة نايف

  
  .صفحة 415. 2009 األهايل، دار: دمشق

   
 بينما اجلنوب، ودول الثالث العامل شعوب مسار يف كبيراً عاصفاً نهوضاً  هناك إن بوضوح، يقول، الكتاب عنوان
 يرى حواتمة ونايف ،)14 ص( االجتماعية والعدالة احلداثة عامل نحو يتجه النهوض هذا أن الكتاب حمتوى يؤكد

 الذي" الدائري الزمن" بـ العربية األحوال يصف وهو. النهوض هذا يف شأن له يكون أن يجب العربي اليسار أن
 هذا لكسر"و. الزمن من ضائعة حقباً نخسر أن بعد لكن البدايات، إىل دائماً ويعيدنا ،)15 ص( التقدم مشاريع يطحن
  .حواتمة نايف يرى هكذا)... 19 ص" (واملعرفة العلم باجتاه العربي العقل حترير من بد ال الدائري الزمن

 إىل مهدويوها يتسابق التي القيامي الهذيان جماعات رؤى مثل أو ،"يوحنا رؤيا" مثل ليست لكنها إذاً،" رؤيا" إنها
 تغيير سبيل يف واقعية بأدوات الواقع حتليل إىل تستند" رؤيا" هي وإنما اآلن، العراق يف يحدث كما ظهورهم إعالن
  .املستقبل إىل واالنطالق الراهن الواقع

*  *  *  
 يف ظهرت فقد كبير، حد إىل يسارية وكانت عَلمانية، شبه بمالمح املعاصرة الفلسطينية الوطنية احلركة اتسمت
 التي الوعود معمعان ويف العشرين، القرن ستينيات يف العاملي النطاق على الوطني التحرر حركات صعود خضم

 كاسترو وفيديل غيفارا تشي كان احلقبة تلك ففي. فرنسا يف 1968 مايو/أيار انتفاضة بعد اجلديد اليسار أطلقها
 بشعارات العاملي الوعي يهزون الالتينية، أميركا يف التحرير الهوت على عالوة جياب، واجلنرال منه وهوشي

 يف النقدي اليسار انحسار بدأ العشرين القرن سبعينيات أواسط منذ لكن، االجتماعية، والعدالة والتحرر احلرية
 استبداد حتت سابقاً املستعمَرة الدول رزحت وبعدما بخسة، غيفارا تشي األميركية اخملابرات اغتالت بعدما أوروبا،

 جتربة انهارت ثم الطعام، على بينها احلروب لتندلع والوس وكمبوديا فييتنام استقلت وبعدما ،"الوطنيين" حكامها
 بالدرجة واإلسالمية واليهودية كالهندوسية اجلديدة والقومية الدينية الهويات انفجار وبدأ أللندي، سيلفادور

 بكاملها وعوامل جرت، كثيرة مياهاً أن ومع. بولندا مثل سابقاً  االشتراكية البالد بعض يف أيضاً  واملسيحية األوىل،
 العامل، من بلد أي يف تقدمية، سياسة أي جوهر إن إالّ مغايرة، أفكار ونشأت لها، حصر ال أوهام وتفتتت تغيرت،

 يف وللحروب الطبقي ولالستغالل للعنصرية والتصدي للجميع، والعدالة وللجماعات، للفرد احلرية: هو هو يبقى
 إىل يعيدنا هذا حواتمة نايف وكتاب. العاملي املستوى على ذلك سبيل يف العاملين مع والتضامن الوطني، النطاق

 وإىل واالستعمار، اإلمبريالية على االنتصار إىل التطلع زمن العشرين؛ القرن ستينيات يف اليساري التألق زمن
  .واالشتراكية احلرية عصر تدشين

*  *  *  
 مع حوارات عن عبارة الثاين، ؛"الكبير النهوض رؤيا: العربي اليسار" بعنوان األول،: فصول خمسة إىل الكتاب قُسِّم

 جتربة عن مقاالت الثالث، اجلارية؛ الفلسطينية القضايا من مواقفه تتضمن التي اخلطب وبعض حواتمة نايف
 إلنهاء الدؤوبة باحملاوالت تتعلق خمتارة وثائق الرابع، عربية؛ بأقالم فلسطين لتحرير الديمقراطية اجلبهة

 بكثير الديمقراطية للجبهة العام لألمين الوثقى العالقات تعكس صورة 71 عرض اخلامس، الفلسطيني؛ االنقسام
 يف فهو األول، الفصل على التركيز سيتم املراجعة هذه ويف. العامل دول ويف العربي العامل يف اليسارية القوى من

  .الكتاب فصول بين أهمية واألكثر النظري املدخل منزلة
" احلضارات صراع" ونظرية فوكوياما، لفرنسيس" التاريخ نهاية" كنظرية الفاشية النظريات إن حواتمة نايف يقول

 اعترف وقد). 13 ص( انهارت قد جتربته، وفشل السوفياتي االحتاد تفكك بعد ظهرت التي هنتنغتون لصموئيل
 مفاهيم عن تماماً تعبران النظريتين هاتين أن ورأى). 15 ص( يعتذر ومل مات هنتنغتون لكن بأخطائه، فوكوياما

 التي القدرية اإلسالمية والثقافة املتوحشة" النيوليبرالية" بين حتالفاً هناك وأن اجلديدة، الليبرالية تعتنقها قدرية
" احلاجب على تعلو ال العين"و" لكم الله كتب ما إالّ يصيبكم لن قل"و" يشاء من يرزق الله إن" طراز من عبارات تروج

 الثقافة إن: "بالقول يستطرد ثم ،)19 ص( إلخ"... ونصيب قسمة الدنيا"و" مكتوب املقدَّر"و] اخملرز تقاوم وال[
 السعادة على واحلصول اآلخرة ثواب ربح لقاء فتاتها على املواطن يحز مل التي الدنيا شؤون لترك تروِّج القدرية
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 وهي الليبرالية، احلتمية بالنظريات اإليمانية وجتلياتها اإلسالمية القدرية الثقافة مقارنة ولعل). 27 ص" (الكاملة
 للفكر الراديكايل املاركسي بالنقد تذكّرنا ،)80 ص" (احلضارات صراع"و" التاريخ نهاية" مثل أيضاً قدرية نظريات
 التحقق" بـ" هيغل عند احلق فلسفة نقد" املشهور كتابه يف وصفه الذي للدين نفسه ماركس كارل بنقد بل الديني،
 الواقعي، الشقاء عن تعبير الديني فالشقاء. الواقع يف تتحقق مل اإلنسان ذلك كينونة ألن اإلنسان، لكينونة اخليايل

 ال اجتماعية لشروط وروح له، قلب ال عامل قلب املقموع، اإلنسان زفرة الدين. عليه احتجاج أُخرى، جهة من وهو،
  ."الشعوب أفيون إنه فيها؛ روح

  
 الظواهر فيه تتالطم خاصة، العربي والعامل كله، العامل أن مع اإلطالق، على تفاؤله يخفي ال حواتمة نايف أن غير

 الهويات أيضاً  فيه وتتصادم والفساد، واالستبداد كالعنصرية االجتماعية والعدالة والديمقراطية للتقدم املعوقة
 التحول من ويمنعها تقليدية، جمتمعات العموم على وهي العربية، اجملتمعات يفتت الذي األمر واإلثنية، املذهبية

 فنزويال، يف تشافيز هوغو مثل العامل يف اليسار جتارب صعود هو التفاؤل هذا ومدعاة. حديثة جمتمعات إىل
 أورتيغا ودانيال األوروغواي، يف فاسكيس وتاباري بوليفيا، يف موراليس وإيفو اإلكوادور، يف كوريّا ورفائيل
 يف لوغو فرناندو واملطران البرازيل، يف) لوال( سيلفا دي أناسيو ولويس نيكاراغوا، يف الساندينية واحلركة

 عالئم ومن). البيروين اليسار من وهو( األرجنتين يف كيرتشنير ونستور ،)التحرير الهوت تيار من وهو( باراغواي
 الرأسمالية، العوملة ضد والعامل وأميركا أوروبا يف املاليين لعشرات االحتجاجية التظاهرات الكبير النهوض هذا

 الصين يف احلاكم اليسار دور تنامي ذلك عن وفضالً ،)24 ص" (الشعوب خدمة يف جديدة شعبية عوملة" سبيل ويف
 وتظاهرات املاركسي، اجلذري اليسار مع بالتحالف الهند يف احلكم إىل الوسط يسار وعودة وكوبا، وفييتنام
 – 31 ص( اإلسرائيلي االحتالل ضد فلسطين شعب مع وتضامناً للعراق األميركي الغزو ضد العامل يف املاليين

33.(  
 القرن ستينيات يف أيضاً حدث فقد فريداً، ليس الصورة، هذه على اليسار، فصعود. وِقفة لنا امليدان، هذا يف هنا،

 يعود ثم ثانية، دورته اليسار يدور أن هو اليوم نخشاه ما وأكثر. املتدرج باالنحسار بدأ ثم وسبعينياته، العشرين
 الدرجة يف احتجاجي شارع العربي والشارع. معاً" الذاتي القصور" وبقوة املوضوعية، الكوابح بقوة االنحسار إىل

 ثم. موجود غير جدي سياسي مشروع أي دام ما سياسية حركة إىل التحول على قادر غير وحده واالحتجاج األوىل،
 فقط، األيديولوجي املستوى على يسار هو إنما حتديداً، الصين ويف وكوبا، وفييتنام الصين يف احلاكم اليسار إن

 ربما الثنائية وهذه. ليبرايل وغير متشدد سياسي بنظام ليبرالياً اقتصاداً  يقود فهو خاص؛ نوع من يسار كأنه
 رأسمالية دولة إىل: "1918 سنة يف املشهور لينين شعار تشبه وهي السوق، ملصلحة األيديولوجيا إزاحة إىل تؤدي

 املاليزية التجربة اعتبار يمكن وحديثاً،. الستاليني االستبداد إىل أدت هذه لينين جتربة لكن". رأسماليين دون من
 يف صينيون املاليزيون( ديمقراطي وغير ليبرايل غير سياسي نظام إطار يف الليبرايل لالقتصاد جدياً مثاالً

 متواصلة، عاماً وعشرين أربعة ماليزيا يف السلطة رأس على حممد مهاتير بقي فقد). مسلمون لكنهم معظمهم،
 انقلب فقد الهند يف الوسط يسار أمّا. السجن يف وزجّه تهمة له لفّق معارضته على إبراهيم أنور نائبه جترأ وعندما

 احلكم هو وها الثالث، العامل وقضايا فلسطين قضية تأييد يف الباهر تاريخه على يبدو، كما نهائياً اليوم،
 عرفات ياسر كان فبعدما. وللتأمل للتساؤل مثيرة بطريقة بإسرائيل صالته توثيق عن يتورع ال الهند يف" اليساري"

 جنازف ال وربما. نيودلهي يف دوماً به املرحب الزائر هو بيرس شمعون صار غاندي أنديرا لدى املميز الضيف هو
 يف جداً مهماً عامالً كان وكشمير باكستان يف املتطرفة اإلسالمية اجملموعات إرهاب إن قلنا إذا االستنتاج يف

  .الهنود لدى العرب صورة تغيير
 وهذا العربية، البالد بعض يف االنتخابات يف كبيرة أصواتاً حتقق مذهبية دينية أحزاباً أن حواتمة نايف الحظ
 تعبير بأنها الظاهرة هذه حواتمة ويفسر. وسياسية اجتماعية برامج إىل اإلفالس، حد إىل افتقارها، من الرغم على
 الفقراء من واسعة قطاعات إحباط على ودليل احلاكمة، الطبقية السلطات برنامج على االحتجاجي التصويت عن
 سياسي برنامج بال وجماعات أحزاب إىل واجتماعي أيديولوجي انحياز عن تعبيراً  ليس وأنه والريف، املدينة يف

  ).21 ص( وطني
 دينية جلماعات اجلماهير هذه تُصوِّت ملاذا: التايل اجلوهري السؤال عن يجيب ال لكنه جزئياً، صحيح التفسير هذا
 االجتماع علم سياق يف ويندرج التعقيد شديد فهو اجلواب أمّا بشدة؟ وتناصرها وسياسية، اجتماعية برامج بال

 االحتجاج؛ عمليات يف الضواحي ودور تُسربلها، التي االجتماعية والرثاثة اليوم، العربية املدينة حال يلحظ الذي
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 جرّاء يتحول، سياسي أو مطلبي احتجاج وكل. املهمشة واملذهبية اإلثنية التجمعات شكل تتخذ التي الضواحي هذه
 مل جغرافياً اتسعت التي احلديثة العربية املدينة ألن مذهبي، أو إثني طابع ذي احتجاج إىل املكاين، االنقسام هذا

 إن قال مَن ثم. جزئياً  ولو املديني نسيجها يف واألرياف األطراف من إليها الوافدة اجملموعات دمج من تتمكن
 املدنية اجملتمعات يف بالفعل، يحدث، هذا واالجتماعية؟ السياسية للبرامج تقترع واجلماهير البشرية اجلماعات

 التي العربية جمتمعاتنا مثل املعاصرة الدولة قبل ما جمتمعات زالت ما التي التقليدية اجملتمعات يف ال احلديثة
  .مصاحله بحسب عمه البن أو عشيرته، ووجيه طائفته لزعيم أو خوفاً، للحاكم الفرد فيها يقترع
 العامل يف الرئيسية املشكالت ملواجهة املؤهل هو العربي اليسار أن يعتقد حواتمة نايف فإن األمر، يكن مهما

 وإنما معه، القطيعة وعلى القديم اليسار أنقاض على مؤسَّس وغير كبير، حد إىل جديد يسار هو اليسار وهذا العربي،
 أنه أي بالضرورة، ديمقراطي يسار هو اجلديد اليسار وهذا. القديمة اليسارية للظاهرة الديالكتيكي التجاوز يتضمن
 بين حتالف قيام الضروري من أن حواتمة ويرى. واحد آن يف التقدم وبمفهوم" االجتماعية العدالة" بمفهوم مرتبط
 اإلثنية تاملشكال حل من بد وال الوطنيين، الليبراليين وبين االجتماعية، العدالة ومبادئ الديمقراطية امللتزم اليسار

 دارفور وملنطقة اإلفريقي السودان وجلنوب لألكراد املصير تقرير حق وفق ديمقراطية بروح والدينية واملذهبية
  ).23 ص( العربي املغرب يف ولألمازيغ اإلفريقية

 حين دقيقاً احلقل، هذا يف حواتمة، نايف كان وقد. ربما االنفصال؟ يف األربعة الشعوب هذه حق ذلك يعني هل
 املصير تقرير فحق. أُخرى مذهبية جماعات على كالمه ينسحب ال كي وحدها األقوام بهذه املصير تقرير حق حصر

 ديمقراطي نظام نطاق يف إالّ مشكالتها حل يمكن ال التي والدينية املذهبية األقليات على وليس األمم على ينطبق
 عن النظر بصرف واملواطن، القانون دولة يف واملساواة املواطنة على يشدد معاصر مدين جمتمع ويف ليبرايل،

  .دينه أو الفرد قومية
*  *  *  

 كلها، بتفصيالتها املعيبة الفلسطينية احلال حواراته، يف سيما وال الكتاب، هذا يف حواتمة، نايف يتعقب
 منذ الوطني لالئتالف ظهرها أدارت ألنها" فتح" حركة يدين وهو". فتح"و" حماس" بين الدموي االنقسام وخصوصاً

 يف مدمراً  دموياً  انقساماً نفذت ألنها" حماس" ويدين. السياسي بالقرار وانفردت مدريد، مؤتمر منذ أي ،1991 سنة
 انفراد حواتمة رفض وكما). 38 ص( غزة قطاع على ضيقة فئوية هيمنة املسلحة بالقوة وفرضت ،2007 سنة

 سيما وال غزة، يف السياسي بالقرار" حماس" انفراد أيضاً  دان الفلسطينية، القضية على السياسي بالتفاوض" فتح"
 مثلما تماماً ،)114 ص( 19/6/2008 يف معها التهدئة اتفاق وعقدها إسرائيل مع املباشرة غير مفاوضاتها

 بحسب إسرائيل، ألن بعده، ترويجها" حماس" وقادة ياسين أحمد الشيخ حاول التي" الرعب توازن" فكرة رفض
 مثلما الفلسطينيين ضد شاملة حرب يف التفوق هذا تستخدم أن تستطيع وهي كاسحاً، تفوقاً تمتلك حواتمة، نايف
 يف هدفاً املسلح، الكفاح ذلك يف بما االنتفاضة، حواتمة يعتبر وال). 238 ص" (الواقي السور عملية" يف فعالً حدث

 مع لالنتفاضة، اجلماهيري الطابع تعميق كان األقل، على الثانية االنتفاضة منذ املمكن، الهدف إن بل ذاته، حد
 القيام وعدم اإلسرائيليين، املدنيين بتحييد املقاومة خط ترشيد بل تماماً، سلمية انتفاضة إىل حتويلها عدم

 هي والغاية املستوطنين، وميليشيات االحتالل جيش مواقع على واالقتصار األخضر، اخلط داخل عسكرية بعمليات
  ).239 ص( الفلسطينية الوطنية املطالب من األدنى باحلد القبول على إلرغامه للعدو، السياسية اإلرادة استنزاف

*  *  *  
 االنتخابات يف متواضعة نتائج حققت أنها فالحظ ،"الفلسطينية الديمقراطية القوى" حال حواتمة نايف رصد

 احلركة يف الفعلي ووزنها التاريخي دورها تعكس ال النتائج هذه وأن ،25/1/2006 يف جرت التي التشريعية
 ال االقتراع نتائج أن أي. صحيح الكالم هذا نعم،: القول يمكن الوصفية الناحية من). 84 ص( الفلسطينية الوطنية

 االنتخابات وقانون. اجملتمع يف احلقيقي حجمه بالفعل، تعكس، لكنها الفلسطيني، لليسار التاريخي الدور تعكس
 األوىل؛ بالدرجة اجملتمع يف بل القوانين يف ليست املشكلة ألن النتائج، يف كثيراً يغير لن) اخملتلط من بدالً( النسبي

 احلسبة وشيوخ املساجد خطباء وراء والسير التدين نحو تنزاح منه جداً واسعة فئات راحت الذي اجملتمع هذا
  .شتى وألسباب العشرين، القرن سبعينيات أواخر منذ الديني التطرف وجماعات

 خضم يف وانبثقت ،1982و 1919 سنتَي بين ما الفترة يف الوطني الكفاح يف مهم شأن الفلسطيني لليسار وكان
 لتحرير الشعبية اجلبهة" بعد، فيما ثم، ،"الوطني التحرر عصبة" مثل مكافحة يسارية منظمات املرحلة هذه

 احلركات تؤدِّ مل العاصف، النضال هذا خضم ويف. وغيرها ،"فلسطين لتحرير الديمقراطية اجلبهة"و ،"فلسطين
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 سنة يف بيروت من اخلروج بعد الفلسطيني اليسار انحسار ترك ولهذا،. مهم شأن ذي دور أي الفلسطينية اإلسالمية
 السياسية أوراقه يحوّل كي جاهد الذي الديني اليمين ملصلحة الفلسطينية السياسية احلياة يف كبيراً خلالً 1982

  .الوطنية السلطة قيام بعد الفلسطينية التحرير منظمة حساب من بل إسرائيل، حساب من ال تصرف، أرباح إىل
 على عاماً أربعين بعد األوىل بأطروحاته واثقاً زال ما كأنه الكتاب هذا يف يبدو حواتمة نايف إن القول، قصارى

 يف ثابتاً، برح ما فهو يتبدل، مل اجلوهر لكن نسبياً، اللغة تغيرت لقد. فلسطين لتحرير الديمقراطية اجلبهة والدة
 الفلسطيني، للشعب املصير تقرير حق يتضمن الذي املرحلي البرنامج: أمرين على الفلسطينية، القضية شأن

 حق وضمان ،)عاصمتها القدس تكون أن على( 1967 يونيو/حزيران من الرابع بحدود مستقلة دولة وتأسيس
 موحدة ديمقراطية دولة قيام إىل يتطلع الذي األمد الطويل االستراتيجي والبرنامج الفلسطينيين، لالجئين العودة

  .املساواة قدم على فيها سيعيشون الذين واليهود، العرب مواطنيها، جلميع التاريخية فلسطين يف
  فخر أبو صقر

   
  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


