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 "حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي"

 

 مروة بقلم كريم

 مقدمة الكتاب

كقت أفضل، بل كقت أمتقى، لو كلف أحد سووا  ههموة التعريوف بكتوابي     

حمور الققاشات اليت يضمها هذا الكتاب الذ  هو بوني أيود  القوراء.  إن أن نلوك     

كان سيجعل التعريوف أكثرموضووعية موأ، أنوا مالوف الكتواب.  لكوب صوديقي         

قيام بااهمة الصعبة، فلبيت طلبوه.   الدكتور عبد الغفار شكر هو الذ  طلب مأ ال

 وها أنا مقخرط يف غمارها، مغامرًا يف اقتحام صعوباتها. 

وأعرتف، يف البدء، بأن عليَّ وعلى شركائي يف هذا الكتاب الذ  بني أيديهم، 

والذ  يضم نقاشات واسوعة  وقيموة متعوددة اإلااهوات لكتوابي النوف الوذكر،        

مهوم باألفكوار األساسوية الويت تضومقها كتوابي.        أعرتف بأن للقراء عليقا ح  إعال

لكب هذا التعريف بالكتاب وبأفكاره الذ  سأحاول القيام به ال يغوأ القوراء عوب    

اإلطالع على الكتاب ناته، لكي يكونوا قادريب على حتديد مواقفهم، ليس فقط مب 

صوصًا، الكتاب ناته، وال مب الراء واألفكار اليت سيجدونها يف الققاشات، بل، خ

ليكونوا أكثر استعدادًا لتحديود موواقفهم موب القضوية األسواس الويت هوي حموور         

الكتاب وحمور الققاشات حوله.  والقضية األساس هذه إمنا تتمثل يف البحوث عوب   

مستقبل جديد وواقعي لليسار يف عااقا العربي.  وهي مهمة راهقة وملحة تهودف  

واه ووسائل نضواله، لكوي يكوون قوادرًا     إىل اديد اليسار، اديد أفكاره ورؤاه وق

على اخلروج مب أزمته، واستعادة دوره الضرور  واألساسي، الدور الذ  ساهمت 
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اإلنكسارات الكربى مب كل اجلهات واإلااهات يف تراجعه إىل حدود التهميش، 

ال سيما يف أعقاب انهيار التجربة اإلشرتاكية يف مطوالع العقود األخوري موب القورن      

ويف الواقع فإن كل ما نكتب، كيساريني، وكل ما نطلقه مب أفكار، وكل ما  اااضي. 

يودور يف رؤوسوقا ويف مشواعرنا مووب أحوالم، إمنوا يرمووي إىل حتقيو  هوذا ا وودف        

الكبري.   نلك أن اليسار هو حاجة موضووعية، وحاجوة راهقوة، لويس يف بلودانقا      

 وحسب، بل يف العامل ااعاصر هكوناته ااختلفة.

ن أدخل يف مهمة التعريف بكتابي موضوع الققاشات اليت يضومها هوذا   وقبل أ

الكتاب، أود أن أشري إىل أن هذا الكتاب الذ  هو بني أيد  القراء يضم مجلة قيمة 

مب الققاشات تعددت اااهات أصحابها، وتعددت مواقفهم وآراؤهوم وأفكوارهم،   

بيعوي.  وقود   حول ماضي اليسوار وحوول حاضوره وحوول مسوتقبله.  وهوذا أمور ط       

متحورت هذه الققاشات، يف قسم أساسي مقها، حول كتابي النف الذكر.  لكقهوا  

أظهوورت، يف تقوعهووا، همووًا عامووًا مشوورتكًا يتصوول هسووتقبل اليسووار يف بلوودانقا،   

 وبكيفية إخراجه مب أزمته.

يتألف هذا الكتاب مب أربعة أقسام.  يضم القسم األول مقها وقوائع اإلحتفوال   

جمللس الثقايف للبقان اجلقوبي احتفاءًا بالكتاب، بالتعواون موع وزارة   الذ  نظمه ا

الثقافة اللبقانية يف إطار "بريوت عاصمة عااية للكتواب".  وقود أقويم اإلحتفوال يف     

القاعة الكربى بقصر األونسكو يف بريوت، وتكلم فيوه عودد موب اافكوريب العورب      

ب أهوول الوورأ  مووب كوول واألجانووب، ونلووك  ضووور حشوود كووبري مووب ااووثقفني وموو

اإلااهات السياسية.  القسم الثاني يتضمب وقائع القدوة اليت نظمها ودعوا إليهوا   

مركز البحوث العربية واألفريقية، اقاقشة الكتاب ناته.  وقود أقيموت القودوة يف    

قاعة خالد حمي الديب يف مقر حزب التجمع، حضرها عدد كبري مب مثقفي اليسار 
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.  القسم الثالث يتضمب عددًا مب ااقاالت كتبها مثقفون اهاتاالايف مصر، مب كل 

مب أهل اليسار يف عدد مب البلدان العربيوة، ناقشووا فيهوا األفكوار الويت تضومقها       

الكتاب.  أما القسم الرابع فهو التعقيب الذ  أحواول فيوه، أنوا ااالوف، مقاقشوة      

فكوارهم واجتهواداتهم   بعض األفكار اليت وردت يف مواقف الذيب قدموا آراءهم  وأ

حول الكتاب، وحول القضية األساس، قضية مسوتقبل اليسوار يف العوامل العربوي.     

وإني ألشعر بعمي  السعادة لكون كتابي قود سواهم يف إروارة هوذا الققواا الواسوع       

فيوه وتطوويره    االسوتمرار حول مستقبل اليسار يف بلدانقا.  وهو نقواا ال بود موب    

إىل حتقي  نهضة جديدة لليسار يف بلدانقا تعيوده إىل   والذهاب به إىل نهاياته، أ 

لعب الدور الذ  يقتظره، الدور الذ  مب دونه لوب تسوتطيع بلودانقا اخلوروج موب      

أزماتهووا اازمقووة، ومووب ااوو زق يف كوول اجملوواالت الوويت تتحموول تبعاتووه شووعوبقا   

 ااقهورة، ااستلبة اإلرادة وااسلوبة احلقوق.

 هضة جديدة لليسار يف العامل العربي"؟فمانا يقول كتابي "حنو ن

يتألف الكتاب مب قسمني.  القسم األول يضم مقدموة وفصولني.  الفصول األول    

يتضمب قراءتي للعامل ااعاصور، يف حوني أن الفصول الثواني يضوم قراءتوي اسوتقبل        

 اليسار يف عااقا العربي وللشروط اليت أراها ضرورية لقهضة هذا اليسار.

ة يف الواقع مقدمة بااعقى ااتعارف عليه للمقودمات يف الكتوب.    ومل تكب ااقدم

فهي مل تكب تعريفًا بالكتاب، أو مدخاًل يهيء للقارئ الشروط الضرورية لقراءته.  

بل هي كانت حماولة لطرح أسئلة كربى، أملتها عليَّ اارب احلركوات الثوريوة   

الويت محلوت همووم    مقذ فجر التاريخ.  وقود استعرضوت هوذه احلركوات الثوريوة      

البشوورية وطموحهووا لتحقيوو  احلريووة والسووعادة والتقوودم لرنسووان، مووب رووورة     

سبارتاكوس لتحرير العبيد يف األمرباطورية الرومانية، مرورًا بثورة الزنج ورورة 
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الثورة الفرنسية وانتهاء اإلسالمية، وصواًل إىل -العربية اإلمرباطوريةالقرامطة يف 

 .ةاالشرتاكيكتوبر بثورة أ

لتاريخ الثورات هو طرح السواال   واالستحضار االستعراضإن ا دف مب هذا 

الكبري حول األسباب اليت قادت مجيع هذه الثورات إىل الفشل، الواحدة مقها تلو 

األخرى، رغم أنها كانت ترتقي مب رورة إىل رورة يف الفكر ويف الربامج ويف وسائل 

ب هذا الساال الكوبري، فقود حرصوت علوى     القضال. وإن مل أستطع أن أقدم جوابًا ع

التأكيد، بإطالق، أن ااهمة األبدية ااطروحة على اإلنسان يف عااقا، اإلنسان الفرد 

موب دون هووادة يف القضوال موب أجول حتقيو         االسوتمرار واإلنسان اجلماعة، هوي  

لشعوب األرض، وحتريرها مب كول   االجتماعيةاحلرية والتقدم مقرونني بالعدالة 

اليت ما توزال تعواني    واالستغاللال العبوديات، ومب كل أشكال القهر والظلم أشك

مقها مقذ فجر التاريخ.  وحرصت على التأكيد يف هذه ااقدموة، علوى أن ال نهايوة    

للتاريخ، كما دأب مقظرو الرأمسال ااعومل على التبشري به بعود انهيوار التجربوة    

 .االشرتاكية

ر   ا مدخاًل للكتاب، هي أنها متهود الطريو    أهمية هذه ااقدمة، يف اختيا

أمامي للدخول يف منت الكتاب، ويف وظيفته األساسية اليت يشوري العقووان إليهوا "    

حنو نهضة جديدة لليسار.  فهي، إن تستحضر التاريخ القديم والتواريخ احلوديث   

لتجارب الشعوب يف نضا ا مب أجول حتررهوا وحتقيو  تقودمها وسوعادتها، وإن      

اليت شوهدتها كول تلوك التجوارب، فإنهوا، أ  ااقدموة،        االنهياراتف عقد تتوق

تهيء القارئ اواجهة األسئلة اليت يطرحها الكتاب على أهل اليسوار يف الفصولني   

التاليني، الفصل الذ  يتحدث عب مسات العامل ااعاصر، والفصل الذ  يتحدث عب 

 نهضة جديدة لليسار وعب شروط هذه القهضة.
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يف نهاية هذه ااقدمة إىل وضوع شورطني ضوروريني لكوي يسوتعيد       وقد خلصت

اليسار دوره وحضوره يف حركة التاريخ.  الشرط األول هو أن يبادر أهل اليسار إىل 

قراءة نقدية موضوعية لتاريخ اليسار القوديم، مقوذ روورة أوكتووبر، حتوى نهايوة       

بدقوة مسوات العوامل     التجربة اإلشرتاكية.  الشرط الثاني هو أن يقرأ أهول اليسوار  

ااعاصر بكل مكوناته، لكي حيددوا هوضوعية أفكارهم، وحيددوا بدقوة ااهموات   

اليت يواجهونهوا يف اسوتعادة دورهوم التوار ي.  لكوب هوذيب الشورطني إنا كانوا         

ضروريني، وهما ضروريان بالتأكيد يف نظر ، لكي يستعيد اليسوار ااعاصور دوره   

ري كافيني.  إن أن على أهل اليسوار أن يبوذلوا اجلهود،    يف العامل ااعاصر، فإنهما غ

استقادًا إىل العلوم اإلنسانية كلها، لرجابة عوب السواال الكوبري الوذ  طرحتوه يف      

إىل  االرتقواء تزال اعل الوعي البشر  قاصرًا عوب   ااقدمة، حول األسباب اليت ما

القوة اإلنسوانية   ااستوى الذ  جيعل البشر يكتشفون طريقهم إىل حتقيو  تلوك الع  

.  وقود استشوهدت يف الفصول    االجتماعيوة اجلوهرية بني احلرية والتقدم والعدالة 

يشوري إىل هوذا اخللول يف الووعي      لالهتموام األول مب الكتواب بوقص اواركس موثري     

البشر .  وهو القص الذ  جاء يف الكلمة الويت ألقاهوا مواركس يف لقودن يف يوبيول      

: "....يف زمققا يبدو 9856أبريل -نيسان people's paper 91جريدة الشعب 

كأن كل شيء مقطويا ًَ على نقيضه.  فقحب نرى أن الالت الويت متلوك قووة عجيبوة     

لتقصري مدة العمول البشور ، وجلعلوه أوفور ًوارًا، إمنوا الوب للقواس اجلووع          

واإلعياء.  ومصادر الثروة اجلديودة، غوري ااعروفوة حتوى الن، تتحوول، بفضول       

وغري مفهوم، إىل مصادر للفقر.  وتبدو انتصارات التققيات كما لوو   سحر ما غريب

األخالقي كان ًقها.  و يل كما لو أن اإلنسان قد أمسى، إموا عبودًا    االحنطاطأن 

لغريه مب القاس، وإما عبدًا لسفالته هو بالذات، بالقدر الذ  ختضع فيه البشرية 
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د ميكقه، كما يبودو، أن يشوع إال يف   الطبيعة لقفسها.  حتى نور العلم الصايف مل يع

خلفية اجلهل احلالكة.  لكأن مجيع اكتشافاتقا وكل تقدمقا قد أدت إىل هذا الواقع 

الذ  يشري إىل أن القوى ااادية تكتسب حياة فكرية، بيقما تفقد احليواة البشورية   

جانبها الفكر ، وتقحط إىل جمورد قووة ماديوة.  إن هوذا التقواحر بوني الصوقاعة        

ااعاصور، موب     واالحنطواط عاصرة والعلم ااعاصر، مب جهوة، واإلموالق ااعاصور    اا

يف عصرنا هو  االجتماعيةجهة أخرى، هذا التقاحر بني القوى ااقتجة والعالقات 

واقع حمسوس، وحمتم، وال جدال فيه.  وبعض األحزاب يتوذمر مقوه.  وبعضوها    

خلص بالتالي مب التقواحرات  الخر يريد أن يتخلص مب التققيات ااعاصرة لكي يت

ااعاصرة.  وبعض رالث يتخيل أنه ال بود اثول هوذا التقودم الكوبري يف الصوقاعة أن       

يكتمل حتمًا برتاجع يف السياسة بالقدر ناته الذ  تتقدم فيه الصقاعة.  أما حنب، 

فإنقا مب جانبقا ال نفقد الرؤية لطبيعة هذا الروح الذ  يتبدى دائمًا يف مجيع هذه 

قاقضات.  فقحب نعرف أن قوى اجملتمع اجلديدة ال حتتاج، لكي تفعول فعلوها   الت

كما يلزم، إال إىل شيء واحد، يقبغي أن يتملكه أناس جدد، وهاالء القاس اجلودد  

 هم العمال.  والعمال أيضًا، مثلهم مثل الالت ناتها، هم مب اخرتاع العصر".

س السواال الكوبري ويقودم    وبالرغم مب أهمية هذا القص الذ  يطرح فيه مارك

جوابًا عقه، فإن هذا اجلواب ناته، يف نص ماركس بالوذات، هوو جوواب إشوكالي     

ومشروط. فضاًل عوب أنوه، يف جووهره، جوواب رومانسوي وطوبواو .  وموا أعقيوه         

بالطابع الرومانسي والطوباو  يف جوواب مواركس هوو إشوارته ااضومرة إىل القظوام       

التقاقضات ااتصلة بها، اجملتمع الذ  وضع له الشيوعي اخلالي مب الطبقات ومب 

مع صديقه إجنلز بعض مساته اليت  تلف فيهوا نلوك اجملتموع نوعيوًا عوب كول       

اجملتمعات البشرية القدمية واحلديثة والقادمة.  وهو اجملتمع الذ  يتصور فيوه  
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أبوا اااركسية، ماركس وأجنلز، وحيلموان، أن الووعي البشور  سوريتقي فيوه إىل      

توى الذ  جيعل اإلنسان الفرد واإلنسان اجلماعة قادريب، استقادًا إليه، علوى  ااس

اإلجتمواعي عورب القوووانني    باالنتظوام التخلوي عوب الدولوة وعوب وظيفتهوا ااتصولة       

القسرية.  إن يصبحان، أ  اإلنسان الفورد واإلنسوان اجلماعوة، بوعيهموا الراقوي      

ة والعامة، ويصبحان، يف الوقوت  ااتخيل ناك، قادريب على إدارة شاونهما اخلاص

عيقه، قادريب على توأمني حاجوات اجملتموع بأسوره، وتوأمني الكفايوة واحلريوة        

والسعادة جلميع القاس، مب دون أ  متييز: "مب كل حسب قدرته، ولكل حسوب  

 حاجته".

أما اإلشكالية يف جواب ماركس عب الساال الكبري فتشوري إليهوا، يف قراءتوي    

األخرية مب القص النف الذكر "...والعمال أيضوًا، مثلوهم    جلوهر القص، اجلملة

 مثل الالت ناتها، هم مب اخرتاع العصر..".

لكب ماركس مل يكتف جبوابه ااشروط ناك عب الساال، وال اكتفى باحلوديث  

عب الطوبى يف اجملتمع الشويوعي.  بول هوو وضوع أساسوًا فكريوًا اشوروعه الكوبري         

والفلسوفية، وبواألخص    واالقتصادية كتاباته السياسية لتغيري العامل، يف كتبه ويف

يف سوفره العظوويم "رأس ااووال".  وتوورك للجيووال الالحقوة أن تتووابع مووا بوودأ بووه،   

 وتستكمله يف شروط تار ية خمتلفة.

إىل فكور مواركس    وباالسوتقاد وبهذا ااعقى، يف جوهر طرحي للساال الكوبري  

ى إشوعار آخور، عوب حول معضوالتها      بالذات، فإن البشرية ما تزال عواجزة، حتو  

الكربى، اليت تتمحور يف األساس حوول حو  اإلنسوان يف احليواة ويف احلريوة ويف      

التمتع باخلريات ااادية وبااقجزات احلضارية، يف العلوم ويف التققيات ويف كل ما 

يساهم يف صقع التقدم.  وبهذا ااعقى أيضوًا، فوإن اسوتعادة اليسوار دوره يف شوروط      
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تصبح ضرورة تار ية بالغة األهمية، استقادًا إىل دروس التاريخ الساب   العصر،

كله، أ  مقوذ فجور التواريخ، ال سويما بعود مواركس وبعود روورة أوكتووبر وبعود           

التجربة اإلشرتاكية اليت ارتبطت باسم ماركس وباسم ليقني، وانتهت إىل الفشول  

 بعد رالرة أرباع القرن مب قيامها. االنهياروإىل 

إنن كانت مقدمة الكتاب، وتلك هي اإلشكاليات اليت حاولوت أن أضوعها    تلك

أمام القراء.  لكقأ مل أكتوف بطورح اإلشوكاليات وحودها.   بول حاولوت أن أقودم        

بداية تصور للطريو  إىل ااسوتقبل، كمودخل إىل الفصولني األساسويني يف الكتواب،       

يف األنظموة الويت محلوت     االشورتاكية مقرونًا بققد ناتي للممارسات السابقة باسوم  

امسهووا، ويف األحووزاب الشوويوعية الوويت ارتبطووت عضووويًا بتلووك األنظمووة بقسووب   

 متفاوتة.

وقبول أن أنتقول إىل عورض األفكووار الويت تضومقها الفصوالن األول والثوواني يف       

الكتوواب، أود أن أشوورح بعووض األسووباب الوويت قووادتأ إىل انتقوواء تلووك القصووو   

الثاني مب الكتاب.  وهي نصوو  اواركس وأجنلوز     لكالسيكيي اااركسية يف القسم

وليووقني وبليخووانوف وروزا لوكسوومبورم وغرامشووي.  ويف الواقووع فقوود أردت مووب   

انتقائي الدقي  لتلك القصو  أن أشري إىل أمريب: األمر األول هو أنأ كإشورتاكي  

أعترب أن أفكار  الراهقة هي وليدة تلك األفكار، ومكملة  وا يف شوروط جديودة،    

ومتجاوزة الكثري مقها، يف الن ناته.  وجوهر ما أرموي إليوه يف هوذه اإلشوارة إىل     

العالقووة بووني أفكووار  اجلديوودة وأفكووار كالسوويكيي اااركسووية هووي أن الفكوور هووو 

تار ي، أ  أنه يقتمي إىل حقبة تار ية معيقة، ويتغري عقدما توتغري الشوروط   

لك القصو  بالذات أن أنبه القوارئ  التار ية.  األمر الثاني هو أنأ أردت مب ت

اإلشوورتاكي إىل أن هوواالء اافكووريب الكبووار والوورواد كووانوا يستشوورفون ااسووتقبل،  
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بهوا، وحيضوون ااقوتمني إىل     االرتباطوحيذرون مب تقديس القصو  ومب تقديس 

 على قراءة حركة التاريخ يف تطورها ويف تبدل وتغري شروطها. االشرتاكية

لني األساسيني يف الكتاب، اللذيب مهدت ااقدمة  ما بطرح وبالعودة إىل الفص

األسئلة الكربى، أحب أن أنبه القراء إىل أن هديف مب الكتاب ومب أفكار  فيه هوو  

 إرارة الققاا الذ  تأخر اإلخنراط فيه حول مستقبل اليسار.

 

               عقوان الفصل األول مب الكتاب هو : اليسار وحتوالت العصر، حنو نظام عااي 

جديد.  ويتضمب هذا الفصل قراءة مكثفة للسمات اجلديدة  للعصر الراهب كما 

بدت لي.  وهي مسات يستكمل بها العصر اجلديد بعض مسوات العصور السواب ،    

ويضيف إليها مسات جديدة.  وإنا كانت السمة العامة للقظام العوااي السوائد هوي    

، فإن عواة الرأمسال اليت تقبوأ بهوا مواركس    ناتها مسات القظام الرأمسالي القديم

قد أدخلت مسات جديدة إىل هذا القظام، أكدت دوام وتفاقم نلك التقواقض الكوبري   

والبالغ اخلطورة الذ  يعرب عقوه التقودم ااوذهل يف العلووم ويف التققيوات اجلديودة       

الوويت يقتجهووا الرأمسووال، ويسووتخدمها اصوواحله يف شووكل متوووحش يول وود ااظووامل 

األزمات الدورية، وبني أحالم اااليني مب البشر اليت عرب عقها ااشوروع البوديل   و

، وانهار بعد رالرة االشرتاكيةلتغيري العامل الذ  بشر به ودعا إليه ماركس باسم 

أرباع القرن بسبب اخللل البقيو  الوذ  سواد تلوك التجربوة اإلشورتاكية األوىل يف      

 التاريخ.

فرعيوة حرصوت يف عرضوها علوى أن أقودم قودر        يتألف هذا الفصل مب فصوول 

اإلمكان صورة واقعية لتقاقضات العامل ااعاصر، التقاقضات اليت تعرب عب الصوراع  

ااوضوعي بني اااهات التطور فيه، اإلااه الذ  يرمي إىل حتريور اإلنسوان موب    
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عبوديات اااضي واحلاضر وحتقي  التقدم والسوعادة لوه، واإلاواه الوذ  ميوارس      

ستغالل والقهر على اإلنسان وحيرمه مب حقوقه وحرياته وسعادته.  يف الفصول  اإل

الفرعووي األول بعقوووان "موودخل إشووكالي إىل حتوووالت العصوور" قوودمت قراءتووي     

للتحوالت اليت يشهدها العامل، بعد انهيار التجربة اإلشرتاكية، وتفواقم ظواهرة   

نوع مب الرقابة علوى تطورهوا    العواة الرأمسالية العابرة للقارات، وااتجاوزة أل 

العاصووف.  ويف الفصوول الفرعووي الثوواني بعقوووان "األزمووة اااليووة اجلديوودة وبعووض 

اإلستقتاجات بشأنها" توقفت عقد ظاهرة األزمة الرأمساليوة يف صويغتها الراهقوة    

القامجة عب ااوز الرأمسال للقوانني بأنواعها ااختلفوة، واواوزه لودور الدولوة     

الدولية.  وهي األزموة الويت يتحمول نتائجهوا الكارريوة، أسووة        ولدور اااسسات

باألزمات الدورية السابقة، القسم األعظم مب القاس يف كل بقواع األرض.  وتوقفوت   

عقد بعض اإلستقتاجات القامجة عب األزمة ااالية األخرية الويت مل تقتوه فصوواًل.     

ت التطور يف ظل العواوة،  ومب بني تلك اإلستقتاجات ما يتصل بالتقاقض يف اااها

بني اااه جقيأ يبشر بقظام عوااي جديود مل تتووفر شوروط قياموه، يشوري فيموا        

يشووبه العووودة إىل دور الدولووة وإىل دور اااسسووات العاايووة للرقابووة علووى نشوواط    

الرأمسال، واااه آخر يقاقض اإلااه األول، ويعرقل ويعيو  التطوور حنوو نلوك     

اافرتض.  وقد أشرت إىل مجلة مب هذه العراقيول وااعوقوات   القظام العااي اجلديد 

اليت حتول دون قيام القظام العااي اجلديد الذ  حتودرت عقوه.   وتتمحوور هوذه     

ااعوقات أمام قيام وتشكل القظام العااي اجلديود يف قراءتوي  وا يف الكتواب حوول      

األمر األول يتمثول يف   أمريب أساسيني، يعّبر عقهما واقع احلال يف العامل ااعاصر:

أن أصحاب الرأمسوال، بعود أن أصوبح هوذا الرأمسوال معواوًا، بوااعقى ااوضووعي         

والسليب يف آن، مل يستخلصوا الدروس مب األزمات الدورية اليت يولودها نظوامهم   
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الرأمسالي ويولد معها كوارث تصيبهم هم بالذات، وتصيب األكثرية الساحقة مب 

وهاالء الرأمساليون الذيب يتحكمون بالعامل ااعاصر هم   القاس على وجه الكوكب.

الثمانية الكبار والعشرون اجلدد.  ورغم أن بعض قراراتهم يشري إىل بعض الوعي 

عقدهم بالكاررة اليت يسوببونها للعوامل بسياسواتهم اااليوة، إال أنهوم موا يزالوون        

عورفتهم الدقيقوة   عاجزيب عب اخلروج، ولو باحلد األدنى مب سياساتهم تلك موع م 

بقتائجها الكاررية.  األمر الثاني يتمثل يف أن ااتضورريب موب سياسوات الرأمسوال     

ااعومل، وهم األكثرية الساحقة مب القاس، فقراؤهم ومتوسطو الدخل وحتوى قسوم   

غري قليل مب أصحاب الرساميل، ما زالوا يعيشون يف حالة ضياع وانقسام وتقواقض  

علهم عاجزيب عب التوحد يف مواجهة نلوك الرأمسوال   مصاحل، وتدن يف الوعي، جي

الفالت مب عقاله، ويف مواجهة سياسات أصحابه.  وشرط نلك التوحود هوو أن يوتم    

حول برنامج عقالني يققذ البشرية مب الكوارث ااتتالية.  وتشكل أزموة اليسوار،   

ا بصيغه ومدارسه ااختلفة، والرتاجع والتهميش اللذيب يعويش يف أجوائهموا هوذ   

اليسار، أحد العوامل اليت اعل الرأمسال ااعومل يستمر يف سياساته ا وجاء ويف 

 األزمات اليت يولدها. 

وظيفة هذا الفصل األول مب الكتواب، إنن، هوي التأكيود، اسوتقادًا إىل وقوائع      

العصر، بأن على اليسار أن يأخذ هذه الوقائع يف اإلعتبار وهوو يبحوث عوب شوروط     

ليت حياول بها أن يستعيد دوره التوار ي ااطلووب، ويسواهم    نهضته اجلديدة، ا

 مب موقعه اجلديد يف حتقي  القهضة يف بالده.

أما الفصل الثاني مب الكتاب، الذ  حيمل عقوان "حنو نهضة جديدة لليسوار  

يف العامل العربي"، فهو الفصل األساسي الوذ  قودمت فيوه جممول أفكوار  حوول       

رورية، اليت مب دونها لب يستطيع اليسار يف بلدانقا مستقبل اليسار، والشروط الض
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أن يقهض وأن يستعيد دوره.  ويققسم هذا الفصل إىل رالرة فصول فرعية.  الفصول  

الفرعي األول حيمل عقوان "مقدمات نقدية تأسيسوية".  وأقتطوع موب هوذا الفصول      

 الي:الفرعي الفقرات التالية اليت تلخص قراءتي افهوم اليسار يف العصر احل

ويف الواقع فإن كلميّت "إشورتاكية" و"يسوار"، يف مقواربيت هوذه حوول      "....  

اديد اليسار يف بلدانقا فكرًا ومشروعًا مستقبليًا، إمنا تتصالن بالتأكيد، مب قبلي 

مب حيث اابدأ، بأن هذه ااهمة التار ية اليت علوى اليسوار اجلديود أن يتصودى     

ل تواصاًل مع ما ارتبط يف الفكر اإلشرتاكي، فكر  ا يف الظروف الراهقة، إمنا تشك

ماركس، مب قيم وُمُثل إنسانية، وااوزًا، يف الوقت عيقوه، للكوثري موب اافواهيم     

القدمية اليت مضى عليها الزمب.  وإن أشري إىل نلك  فلنأ أحب أن يعلم القوارئ   

قدمتوه لوي احليواة    بأنأ، فيما أقدمه مب أفكار يف هذا اإلطار، إمنا أسوتقد إىل موا   

وااربي فيها، كإشرتاكي خمضرم، مب استخالصات حوول اجلديود موب اافواهيم     

اليت ولدتها التطورات العاصفة يف العوامل ااعاصور، واألحوداث والوقوائع اجلديودة      

الوويت شووهدتها وتشووهدها بلوودانقا يف شووتى اايوواديب.  لكووقأ، وأنووا أحتوودث هقووا 

ىل اإلشرتاكية، فوإنأ بوت أختلوف يف أموور     كإشرتاكي  كم انتمائي التار ي إ

جوهرية مع عدد غري قليل مب مفاهيم ماركس، الويت شواخت وصوارت جوزءأ موب      

اااضي، وتغريت عالقتها بالعصر. لكب اخوتاليف هوذا موع تلوك اافواهيم  ال يلغوي       

ارتباطي األساسي ها حلم به ماركس، وما دعوا إليوه، وموا نظ ور لوه يف مشوروعه       

، وما حفلت به كتاباته الفكرية، على امتداد حياته، مب تأكيد على لتغيري العامل

أنَّ اإلنسووان الفوورد، واإلنسووان اجلماعووة، هووو جوووهر احليوواة، وهوودف التقوودم يف  

مياديقه كافة.  لذلك فإنأ،  كإشرتاكي بااعقى الوذ  أشورت إليوه، إمنوا أقوارب      

همووات نات الصوولة  البحووث يف ااهمووات الراهقووة الوويت  تتصوول ببلوودانقا، ويف اا   
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بااستقبل فيها، بطريقة واقعية خمتلفة، يف الشكل ويف اافاهيم ويف األدوات، عموا  

سب  لي وألمثالي مب اإلشرتاكيني أن امتلكقاه والتزمقا به يف أ ارقا، ويف حياتقوا  

السياسية والفكرية.  وقد توصلت إىل استقتاج أساسي مب التجربة السوابقة، وموب   

ا، حنب شيوعيي تلك احلقبة، أنقا لكي  نكون، نظريوًا وموب حيوث    ممارساتقا فيه

اابدأ، إشورتاكيني يف بلودانقا، ويف هوذا العصور بالوذات، فوذلك يعوأ بالضوروة،         

بعكس ما كان  حيصل غالبًا يف ممارستقا السابقة، أن حنرتم القوانني ااوضووعية،  

الويت حنوب فيهوا، أ     وأن نأخذ يف اإلعتبار الشروط التار ية اخلاصوة باحلقبوة   

احلقبة اليت حنب معقيوون باحلوديث عقهوا، ومعقيوون، علوى وجوه اخلصوو ،        

بتحديد  ااهمات اخلاصة بها يف بلدانقا.  بل إنأ أرى، كإشرتاكي اليوم، هعقى 

التزامي بقيم اإلشرتاكية وباألساسي مب أفكار ماركس اليت تعطي للحرية وللتقدم 

مها ااعقى الوذ  عّبور عقوه مشوروع مواركس لتغويري       وللعدالة اإلجتماعية يف تالز

العامل، أرى أن ما سأقرتحه مب مهمات للحاضر مب تار قا وللمستقبل ال يتصل، 

ال يف الشكل وال يف ااضمون، بالقواعد اليت سادت يف التجربة اإلشرتاكية ااقهارة.  

جلودلي.   لكقأ سوأظل أسوتقد، يف الشوروط اجلديودة، إىل موقهج مواركس ااواد  ا       

وأستب  احلديث عب هذه ااهمات، اليت أقرتحها للحاضر يف الطري  إىل ااستقبل، 

للقووول، علووى سووبيل ااثووال، بووأنأ، أنووا اإلشوورتاكي بووااعقى القظوور  العووام      

وباليوتوبيا، إمنا أدعوو اليووم، كمهموة  وا األولويوة القصووى، إىل بقواء الدولوة         

ميقراطيووة بووااعقى احلووديث وااتطووور    احلديثووة يف بلوودانقا.  وهووي الدولووة الد   

للدميقراطيووة.  وهووذه الدولووة احلديثووة الدميقراطيووة  لووب تكووون، يف صوويغتها      

الدستورية، ويف وظائفها،  ويف إدارتها للمجتمع، ويف اإلجوراءات ااطلووب مقهوا    

دولووة اااسسووات  ، (Etat de Droit)القيووام بهووا،  إال دولووة احلوو  والقووانون   
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تتوفر فيها لرنسان الفرد ولرنسان اجلماعة حقوقه وحرياتوه   الدميقراطية، دولة

كاملة غري مققوصة. والغاية مب هذا القول القاطع، يف حتديد األولويات يف ااهمات 

اخلاصة ببلدانقا، هو للتمييز الواضح بني طريقتني خمتلفتني بالكامول يف القضوال   

لواقعيووة للتغوويري  مووب أجوول التغوويري.  الطريقووة األوىل هووي طريقووة موواركس ا     

الوودميقراطي، الوويت حيوورتم فيهووا بدقووة اخووتالف ااراحوول، واخووتالف الشووروط   

التار ية بني مرحلة وأخرى، واختالف ااهموات.  وطريقوة مواركس هوذه هوي      

الطريقة اليت أنتمي يف عملي السياسي إليها.  الطريقة الثانية هوي موا يسومى، يف    

قووة الوويت يكتفووي أصووحابها بطوورح   األدبيووات السياسووية، الشووعبوية، أ  الطري 

الشووعارات مووب دون أن تكووون قوود توووفرت  ووذه الشووعارات اإلمكانووات الواقعيووة  

لتحقيقها.  وهي الطريقة اليت تقود أصحابها إىل ااغامرات اليت حيّملون اجملتمع 

القتائج الكاررية اارتتبة عليها.  حيضرني هقا مثال ليقني، الذ  أعلوب، وهوو يف   

سوولطة العمووال والفالحووني، بعوود أربعووة أعوووام مووب انتصووار رووورة  قمووة ا وورم يف

أوكتوبر، وكقتيجة للدروس اليت استخلصها مب احلرب األهلية، وموب موضووعة   

"الشيوعية احلربية"، بأن مهمة البالشفة كانت تقضي يف تلك اارحلة، موب أجول   

ااتمثلوة  احملافظة على السلطة السوفياتية، ومب أجل حتقي  أهودافها اجلوهريوة   

باحلرية والتقدم والعدالة اإلجتماعية، بإقامة رأمسالية الدولوة.  نلوك أن ااهموة    

األساسية كانت يف تلك اارحلة، بالقسوبة إىل ليوقني وإىل البالشوفة، بقواء القاعودة      

ااادية للتقدم، القاعدة اليت مب دونها مل يكب يف حيقه جمال للحديث عب مستقبل 

وألهدافها اابتغواة يف برنوامج ليوقني... اإلخوتالف، إنن،      لرشرتاكية يف روسيا،

بني التار ني، التاريخ ااتصل بالتجربة اإلشرتاكية ااقهارة، والتواريخ ااعاصور   

الذ  حنب فيه، هو اختالف طبيعي، تفرضه التطورات والتغريات الويت شوهدها   
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اإلخوتالف بوني    العامل خالل هذا الزمب الطويل بوني بدايوة القورن ونهايتوه.  أموا     

الطريقتني فهو اختالف ال جمال للمصاحلة فيه.  وهو ما يشري إليه موقف ليوقني  

بعد انتصار الثورة، كما أسلفت.  وهو، يف األساس، موا أكود عليوه مواركس حوني      

جزم بأن أ  برنامج حيمل اسم اإلشرتاكية  وال يقطلو  موب الوقوائع القائموة، وال     

ااهموات ااطروحوة فيوه، هوو برنوامج ال صولة لوه         يأخذ يف اإلعتبار إمكان حتقي 

باإلشرتاكية.  وا دف اجلوهر  مب هذا التأكيد، عقد ماركس وعقد ليقني، على 

ضرورة الربط بني ااهمات وبني الواقع واإلمكان، هو التحوذير موب ااخواطر الويت     

 يقود إليها دفع اجلماهري يف نضواالت ال توصول إىل حتقيو  الشوعارات واألهوداف     

اليت ختاض هذه القضاالت بامسها.   إن أن نلك مب شأنه أن ياد ، إنا ما تكرر، 

إىل خل  اليأس لدى هذه اجلماهري مب إمكان حتقي  أ  تغيري يف شوروط حياتهوا.    

فتصبح هذه اجلمواهري، يف ظول يأسوها، أموام خيواريب: فإموا أن تقكفوا بانتظوار         

أو أن تصوبح، بفعول اليوأس، أداة     السعادة اليت تأتيها يف مرحلة موا بعود ااووت،   

عمياء يف خدمة  قوى هوجاء، كما تشري إىل نلوك بعوض منوانج موب هوذا الزموان،       

اليت متارس فعل التدمري يف بلدانقا على وجه اخلصو ، وفعل التدمري يف مقواط   

أخرى مب العامل.  وهو ما صار يعرف باسم اإلرهاب....  جوهر ااسألة هقوا إمنوا   

شووروط التار يووة هووي الوويت حتوودد ااضوومون األساسووي للهووداف، يكمووب يف أن ال

األهداف اليت يفورتض بربنوامج التغويري أن يتضومقها يف كول حقبوة موب حقبوات         

التاريخ، يف كل بلد مب البلدان، ومقها، بالطبع، بلدانقا بالوذات.  وهوذه الشوروط    

حتدد، يف ناتها هي اليت حتدد القوى صاحبة ااصلحة يف حتقي  هذه األهداف، و

الوقت ناته، أشكال القضال وأدواتوه ووسوائطه، الويت بإمكانهوا واقعيوًا، ولويس       

بالوهم، أن تقود إىل حتقي  هذه األهداف، كليًا أو جزئيوًا....  غوري أن موا أرموي     
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إليه، يف هذا البحث حول ااشروع اجلديد لليسار يف العوامل العربوي، هوو التوسوع     

استقد إىل التوسع يف القاعدة السياسية واإلجتماعية يف دائرة أهل اليسار، التوسع ا

للقوى اليت تقتمي إىل اليسار، أو اليت تعترب اليسار مموثاًل اصواحلها.  واألسوباب    

ااوجبة  ذا التوسع عديدة، كما أراها  يف قراءتي للحوداث وللوقوائع الراهقوة يف    

خالصها مب هوذه األحوداث   بلدانقا العربية ويف العامل، ويف ااهمات اليت ميكب است

والوقوووائع.  أول هوووذه األسوووباب يكموووب يف أن التخلوووف السياسوووي واإلقتصووواد  

واإلجتماعي السائد يف بلدانقا، الذ  تعوود جوذوره القدميوة واحلديثوة إىل أنظموة      

اإلستبداد، وإىل عوامل أخرى داخلية وخارجية، هذا التخلف هو الذ  جيعل مب 

ة وطقية تهم شرائح واسوعة موب جمتمعاتقوا.  أموا     قضية التغيري الدميقراطي قضي

السبب الثاني فيتمثل يف أن ظاهرة اإلستقطاب عاايًا وحمليًا، اليت ولدها ويولودها  

الرأمسال ااعومل، واليت تتخذ  ا يف بلدانقا  أشكا ا اخلاصة، قد وسوعت قاعودة   

لشرائح الويت  القوى ااتضررة مب هذا اإلستقطاب، وجعلت قضية التغيري تتجاوز ا

كانت تقحصر يف الطبقة العاملة ويف األجراء وااستخدمني العاملني يف شتى مياديب 

القشاط اإلقتصاد  ويف شتى أشكال اإلنتاج يف ااديقة والريف....  اليسوار ، إنن،  

ميكب أن يكون متأررًا بأفكار اإلشرتاكية، مقوذ مواركس حتوى اليووم.  وميكوب أن      

رتاكي، أو شووويوعي، أو يف حوووزب قوووومي متوووأرر يكوووون  عضووووًا يف حوووزب إشووو

باإلشوورتاكية.  وميكووب أن يكووون دميقراطيووًا بووااعقى الواسووع للمفهوووم.  لووذلك     

فاليسار ، الذ  أتوجه إليه يف هذا البحث حول حاجة بلدانقا إىل نهضة جديدة، 

باسم ااشروع اجلديد لليسار، هو كل مب يقتمي إىل هذا اجلمهوور الواسوع، الوذ     

لبلده احلرية والتقدم اللذيب ال ميكب حتقيقهما إال يف القضال إلحداث تغيري يريد 

جوهر  يف الواقع القائم، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيوًا ورقافيوًا، وقيميوًا.  هقوا،     
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بالذات، تكمب أهمية هذا ااشروع الذ  أقرتحه لليسار يف العامل العربوي، يف هوذه   

اتهوا.... غوري أنوأ أرى أنوه سويكون موب       الظروف اليت حنوب فيهوا، بكول الي   

الضرور  التأكيد هقا، مقعًا أل  التبواس، بوأن أهول اليسوار ليسووا أوصوياء علوى        

اجملتمع، وال هم ااالكون ااطلقون للحقيقة، وال متثل براجمهم، بالضورورة، ويف  

كل األوقات، كل ما تطمح إليه شعوبهم يف حركة التغيري.  بل أن على أهل اليسار 

االء، موب كوول ااواقوع وااوودارس، أن يعملووا بصوورة دائمووة لتصوويب وتسووديد      هو 

مواقفهم وسياساتهم، وأن يبذلوا أقصى جهدهم إلققاع اجلماهري الويت ميثلونهوا،   

وجممل الشعب، بأنهم أوفياء، يف اامارسة السياسية واألخالقية، اا يقدمونه موب  

عادة لشوعوبهم.  لكوب علويهم، يف    برامج ترمي إىل تقدم أوطانهم، وإىل حتقي  السو 

الوقت ناته، أن يدركوا أنَّ  م شركاء يف القضال مب أجول التغويري، حتوى ولوو مل     

 يكونوا متفقني معهم يف بعض ااواقف الفكرية والسياسية".

ويتضمب الفصل الفرعي الثواني تعوداد اارتكوزات األساسوية الويت يقبغوي أن       

ليسار.  وهي مجلة مب البوديهيات األخالقيوة   يستقد إليها مشروع  التغيري باسم ا

اليت ال يستطيع اليسار أن يسلك طريقه إىل التغيري مب دون أن يعيد اإلعتبوار  وا   

 يف فكره ويف برناجمه ويف ممارساته، ويف أشكال وأدوات ووسائل نضاله.

أما الفصل الفرعي الثالث فهو يتضمب القضايا اليت أعتربها مهمات اليسوار يف  

نقا، يف الوقت الراهب، أ  يف هذه احلقبة بالتحديود موب تواريخ العوامل، وموب      بلدا

 تاريخ بلدانقا فيه، ويف الوقائع اليت ال ميكب ااوزها والقفز فوقها.
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 هذه القضايا وعددها عشرون قضية أخلصها بالعقاويب العامة التالية:

واطقة وحقووق  بقاء الدولة الدميقراطية احلديثة، دولة احل  والقانون واا -9

اإلنسان.  وهوي بقظور ، القضوية رقوم واحود يف الربنوامج الوذ  أقرتحوه لليسوار          

 اجلديد.

إعووادة تشووكيل اجملتمووع ااوودني هاسسوواته الدميقراطيووة، علووى قاعوودة    -9

 الدميقراطية والتعددية.  

الدفاع عب الوطب وعب سيادته واستقالله ووحدة شوعبه وأرضوه، ضود كول      -9

 يف شاونه مب أ  جهة أتي هذا التدخل.أنواع العدوان والتدخل 

حتقي  التقمية اإلقتصادية واإلجتماعية، اليت تصقع التقدم، ونلوك وفو     -1

 سياسات واقعية.

اإلهتمام بالثروة الوطقية على صعيد كل بلد، والثروة القومية على صوعيد   -5

 البلدان العربية عمومًا، لصاحل التقدم وسعادة اإلنسان.

جتماعيوة، الويت تتصول باإلنسوان الفورد واإلنسوان       اإلهتمام بالتقميوة اإل  -6

 اجلماعة.

اإلهتمام بالضمانات اإلجتماعية يف كل فروعها، يف العمل ويف الصوحة ويف   -7

 التعليم ويف السكب، ويف األمومة ويف الشيخوخة اخل...

 اإلهتمام بالثقافة وبااعرفة يف فروعها ااختلفة. -8

 ساس يف حتقي  التقدم.اإلهتمام بالبحث العلمي، الذ  يشكل  األ -2

 اإلهتمام بالرتاث الثقايف يف كل مياديقه. -91

 اإلهتمام بالشباب وبقضاياهم يف جوانبها ااختلفة. -99

 اإلهتمام باارأة جلهة تأمني حقوقًا يف ااساواة يف كل اجملاالت. -99
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 مواجهة التطرف يف كل أشكاله. -99

 اإلهتمام بالبيئة. -91

ائل ااتاحة إلزالة اإلستبداد يف بلدانقا، يف كل أشوكاله،  العمل بكل الوس -95

 وحترير بلدانقا مب آفاته.

التضامب مع الشوعب الفلسوطيأ بكول الوسوائل ااتاحوة لتوأمني حقوقوه         -96

 ااشروعة يف إقامة دولته ااستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

 قها.اإلهتمام باألقليات القومية وتأمني كامل حقو -97

السووهر علووى توطيوود عالقووات التكاموول بووني البلوودان العربيووة يف شووتى    -98

 اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والعلمية.

إقامة عالقات مع العامل، على قاعدة السيادة الوطقيوة والتفاعول موع موا      -92

 جير  مب تطورات وحتوالت.

 يف العامل. إقامة عالقات تضامب وتكامل مع قوى التغيري -91

تلك هي العقاويب العامة لوبعض القضوايا الويت أراهوا أساسوية فيموا أقرتحوه        

كمشروع جديد لقهضة اليسار يف العوامل العربوي.  وهوو مشوروع ال يسوتقيم إال إنا      

اخنرطووت يف نقاشووه ويف بلورتووه، علووى قاعوودة اابووادئ الدميقراطيووة واسووتقادًا إىل 

عااقا العربي.  وهي قوى كوبرية نات نفوون يف   الوقائع القائمة، كل قوى اليسار يف 

وسط الفئات الشعبية، ويف وسوط ااوثقفني، ويف وسوط الشوباب.  لكقهوا قووى غوري        

مقظمة يف معظمهوا يف أحوزاب.  بول هوي، يف معظمهوا، ابتعودت عوب األحوزاب،         

يسارها ومييقها.  وانتظرت، وال تزال تقتظر، مب يقودها إىل ااستقبل على أسوس  

ديدة ووف  برنامج واقعي للتغيري الدميقراطي.   وأزعم أن هوذه ااهموة   مقهجية ج

هي مهمة هذا اليسار اجلديد، الذ  يفرتض به أن حيمل هذا ااشوروع القهضوو    
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اجلديد للتغيري.  لكب هذا اليسار، عقدما سيولد بتقويعاتوه ااختلفوة، لوب يكوون     

يه أن يسعى لكي يلتقي مع كل لوحده يف هذه ااعركة التار ية القادمة.  بل إن عل

مب هم معقيون بتحقي  هذه ااهمة الكربى.  ويف مطل  األحوال فإنَّ مب الضورور   

أن جيهد هذا اليسار اجلديد يف البحث عب صيغ جديدة النتظام عمله. وهوي صويغ   

ختتلف حتمًا عما كان سائدًا يف األحزاب القدمية.  إالَّ أنَّ موب اخلطوأ الفوادح عودم     

ادة مب اإلجيابي يف اارب تلك األحزاب، واإلستفادة، يف الوقت عيقه، مب االستف

السليب يف تلك التجارب.  وعلى قاعدة ما ميكب استخالصه مب التجارب القدميوة،  

وما ميكب استقتاجه مما هو جديد يف شوروط العصور اجلديود، يقبغوي التوصول إىل      

 العوامل العربوي.  فهوذا    الصيغة، أو الصويغ، األفضول لتشوكيل اليسوار اجلديود يف     

اليسار هو اااهل عقدما سيولد حلمل راية القضال مب أجول حتقيو  هوذه القضوايا     

اليت ميكب أن يتكون مقها برنامج التغيري الودميقراطي يف بلودانقا.  وهوو برنوامج     

تتقوع يف إطاره، وف  شروط كل بلد، ااهمات االموسة اخلاصة.  لكب هذه الشوروط  

تالف بيقها، أسوارًا صيقية بني مكونات هذا اليسار على الصعيد لب تشكل، باإلخ

العربي.  بل يقبغي  ذا اليسار، على العكوس موب نلوك، أن يبحوث عوب أشوكال       

وصيغ للتقسي  والتكامل بني مكوناته، حول ما هو  مشرتك موب مهموات وقضوايا    

 تهّم بلدانقا مجيعًا.

ونواقص، أفكوار     هذا هو كتابي، وهوذه هوي، باختصوار مكثوف ومتعسوف     

األساسية فيه، اليت اجتهدت يف اعتبارها، مب وجهة نظر ، األسوس الضورورية   

اليت تضعقا على الطري  يف اااه نهضوة جديودة لليسوار يف عااقوا العربوي.  وهوو       

اجتهاد، جمرد اجتهاد، وحماولة، جمرد حماولة، مب يسار  خمضورم، أسوتقد   

كلوه، يف الصوواب فيهوا ويف اخلطوأ،      فيهما إىل اربيت الطويلوة، اربوة عمور    
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ونلك مب أجل العمل والقضال داخل أطر اليسوار، لتحقيو  ا ودف الكوبري الوذ       

 يعرب عقه ويدل عليه عقوان الكتاب.

وبالتأكيد فإن أحدًا ال يستطيع ادعواء اموتالك احلقيقوة لوحوده، وال يسوتطيع      

واقعقوا ااختلفوة،   ادعاء اموتالك الرؤيوة للمسوتقبل لوحوده.  فلقعمول معوًا، موب م       

إلخراج اليسار مب احلال الوذ  هوو فيوه، إىل ااسوتقبل.  وال سوبيل أمامقوا سووى        

البحث والققاا واإلجتهاد، واإلعرتاف كل مقا بالخر، وعدم إطالق اإلتهامات، 

يسارًا ومييقًا، ويف اااهات شتى، علوى موب خنتلوف معهوم.  فاحلريوة، حريوة       

تبقى على الودوام قاعودة أساسوية للعالقوات بوني       الرأ  والفكر والعمل، يقبغي أن

القاس، ال سيما بني مب يعتربون أنفسوهم أصوحاب مشوروع عظويم لتغويري العوامل       

باسم اليسار، يف اإلااه االفضل واألرقى واألكثر حرية وتقودمًا ومسواواة وسوعادة    

 للبشر.
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 القسم األول

 تحوارات مب بريو
 

 

 

 يك رولوإر -طارق مرتى صقر أبو فخر

 الطاهر لبيب -فيصل دراج 

 نبيه عواضة -حبيب صادق -أنور مغيث

 مارسيل خليفة 
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 بريوت حتتفي بيسارهاتقديم: 

 

 صقر ابو فخر

باستثقاء كريم مروة رها كان مب احملال على أ  يسوار  أن جيموع، يف يووم    

قافيوة والسياسوية يف مديقوة الهيوة مثول      األحد، هذا احلشد ااتقوع مب القخب الث

بريوت: يساريون مب مشارب شوتى، ومييقيوون موب صوقوف خمتلفوة، ومثقفوون       

تقدميون وليرباليون احتشدوا أمس يف القاعة الكربى للونيسكو ليحتفلوا بصودور  

(، 9191كتاب "حنو نهضوة جديودة لليسوار يف العوامل العربوي" )دار السواقي،       

اب الثموانيأ، أ  كوريم موروة، ال يوزال حيووك، بودأب       وليكتشفوا أن هوذا الشو  

القملة، خيوط مشروع فكر  سيستغرق ربع قرن مب الوزمب  هكوذا قوال لوي قبول      

حنو عشر سقوات، واعتقدت حيقذاك أن هذا الكالم ال ُيحمل إال على حممل األمل 

والتفوواؤل، ألكتشووف الحقووًا، وبالتوودريج، أن كووريم مووروة فقووأ حصوورمة يف عيووون 

 اىل، واصدر، خالل هذه الفرتة، ما ال يقل عب عشرة كتب. الكس

غوواب الشوويوعيون اللبقووانيون، إال القليوول مووقهم.   وهوواالء جوواؤوا بصووفة     

شخصية، وكان نلك الفتًا ومريبًا.  وحضر تقدميون عرب ليكونوا اىل جانوب أحود   

قورن  أبرز أعالم اليسار العربي يف حقبة الزهو الثور  يف سوتيقيات وسوبعيقيات ال  

العشريب.  ومل نتمكب مب التقاط أ  مساول فلسوطيأ مموب يتسوابقون يف كول يووم      

على تصدر ااسريات ااكرورة ولو كانت دعمًا لققاديل البحر.  ومهموا يكوب األمور    

فإن هذا اللقاء البهيج قد قال ما أراد بالرياح ااعاكسة اسرية االنسانية.  ومجع ما 
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سابقة: صادق جالل العظم وجوزف أبو خليل على كان مب احملال مجعه يف حقبة 

 سبيل ااثال. 

إنه يوم مجيل مب أيام "بريوت عاصمة عاايوة للكتواب" مقحوه لقوا اجمللوس      

الثقايف للبقان اجلقوبي بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبقانية.  ولعلها مب اللحظوات  

اس بصدور كتواب راق   القادرة يف تاريخ الثقافة يف لبقان أن حتتفي جمموعة مب الق

مب دون أ  غاية تسويقية أو ما ميارلها موب ااقاصود ااكشووفة أو اخلفيوة.  وهوذه      

الفضيلة الل ليس كريم مروة وحده بل اجمللس الثقايف للبقاني اجلقووبي أيضوًا،   

 وحبيب صادق بالتحديد، وال نستثأ بالطبع ااثقف األاعي الوزير طارق مرت . 

دكتور سوقاء أبوو شوقرا بكلموة مووجزة بودأها باإلشوارة إىل        افتتح اإلحتفال ال

القدرة ااذهلة عقد كوريم موروة علوى التفواؤل، يودفعها اجتهواد ال يتعوب وهموة         

شابة، جمقحة تتوسل حدود ااعجزة، بااعقى الذ  يشري إىل أنه ال حدود للوهم.  

بل بالتجاوز  ويتابع أبو شقرا مشيدًا جبهد كريم مب أجل اديد اليسار ال بالقطع

 بااعقى اجلدلي للتجاوز.  

وكانت الكلمة األوىل للوزير طارق مرت  الذ  قدم قوراءة معمقوة يف الكتواب،    

فوورأى فيووه دعوووة متجووددة اىل فهووم الواقووع، متحووررة يف الوقووت نفسووه مووب        

األيديولوجيا، ومب إرث القظرة الثقائيوة اىل العوامل علوى غورار "رؤيوة بووا" أو       

واكتشف أن يف الكتاب يوتوبيا يستعني بها الكاتوب ال بوصوفها     "رؤية بب الدن".

خيااًل، بل مدى للمل، أ  أن احللوم والواقعيوة ال تتقاقضوان يف هوذا السوياق بول       

يتكامالن.  وقال إن هوذا الكتواب يعيود اإلعتبوار للسياسوة ويضوع بقواء الدولوة يف         

حو  ان الكتواب يفور ث    مقدمة األولويات  دولة دميوقراطية ال دولة متسلطة.  وال

ا دف عب الطري  اىل ا دف، مع رفوض للعقوف كوسويلة للوصوول اىل ا ودف.       
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ووصف كريم مروة بأنه "مفكر ح  ومقاضل ح  وجمودد حو "، ورأى ان صودقية    

 كتابه تقبع، أواًل وأخريًا، مب كتاب حياته. 

رم ألقت سلوى سعد كلمة إريك رولو )فرنسا( الذ  تغيوب السوباب خارجوة    

عب االرادة، والذ  حاول ان يستكشف عقاصر تراجع اليسار يف العامل، فالحو  أن  

، أموا اليووم فقود    9119اليسار كان حيكم معظم دول االحتواد األوروبوي يف سوقة    

تراجع كثريًا.  وقال إن عجز االشرتاكية الدميوقراطية هذا ناجم عب عجزهوا عوب   

 مواجهة مشكالت العواة. 

ني( فقد شهد لكريم مروة بإحلاحوه علوى الققود.  فهوو     أما فيصل دراج )فلسط

مقذ سبعيقيات القرن العشريب ما فتوا يكتوب عوب أزموة حركوة التحورر الووطأ        

العربية، لكقه بعد سوقوط االحتواد السووفياتي، انعطوف اىل تقصوري ااسوافة بوني        

قة، االشرتاكية والليربالية. وهذا الكتاب اجلديد إمنا هو استئقاف لكتاباته الساب

لكب بلغة جديدة.  وقال إن كريم مروة يعتقد ان أ  نهضة ممكقة لليسوار تتضومب   

نهضة لليمني يف الوقت نفسه ألن ال يسار بوال ميوني.  ويف احلوالني فوإن شورط أ       

نهضووة هووو وجووود جمتمووع دميوووقراطي ونظووام سياسووي دميوووقراطي.  لكووب دراج 

 سياسوة، وفيوه نظوم    تساءل: كيف ميكب أن يقهض اليسار يف جمتموع عربوي بوال   

طاردة للسياسة؟ ويف مجيع األحوال فإن اليسار و  سوب دراج، ضورور  للعوامل      

ألنه يعأ تقظيمًا للققد اجلماعي، وكتاب كريم مروة هو دفاع عب أفكواره الثابتوة   

 لكب بأشكال متغرية. 

رأى الطاهر لبيب )تونس( أن الكتاب يتضمب معرفوة ومشوروعًا، لكوب لغتوه     

جدًا  "هدوء مستفز غري شوائع يف الكتابوات اليسوارية.  وقوارن بوني       كانت هادئة

اليسار العربي واليسار الفرنسي، فرأى أن خلف اليسار الفرنسي ًة إرروًا كوبريًا   
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جوودًا هووو إرث فلسووفة األنوووار وتووراث الثووورة الفرنسووية وتووراكم فكوور  هائوول.    

ع هوذا فوإن موا أجنوزه     واستقتج ان ااقارنة اجلدية بني اليساريب غري ممكقة، ومو 

اليسار العربي معرفيًا، يف تار ه احملدود، كان، على صوعيد الفكور السياسوي،    

أرقى بكثري مما أجنزته التيارات السياسية األخرى، وال يقل أهميوة عموا أجنوزه    

اليسار األوروبي.  و ذا استغرب الطاهر لبيب كيف يقكل اليساريون بتوار هم  

 اااضية كانوا يساريني.   مع أن أهم مثقفي اارحلة

وحتدث أنور مغيث )مصر( الذ  الحو  بودوره ان لغوة الكتواب هادئوة علوى       

عكس الكتابات اليسارية اليت هي إما تقديدية أو استقفارية.  واضواف بوالقول إن   

الكتاب يتضمب مراجعة لبعض اافاهيم اااركسية مثل العقف والثورة ودور الطبقة 

يري، ورغبة يف ان يستكمل اليسار بقفسه ااشوروع القهضوو    العاملة يف عملية التغ

العربي، هذا ااشروع الذ  ميكوب حصوره اليووم بققواط روالث هوي: الوقووف ضود         

 االستبداد، وبقاء دولة ااواطقة، والعلمانية.  

رم قدم األسري احملرر نبيه عواضة كلموة اعتورب فيهوا ااقاوموة فقوًا مبودعًا،       

 يعيشوها اليسوار اليووم هوي أزموة يسوار يف مواجهوة        وتساءل: هول األزموة الويت   

 مشكالت العصر، أم أنها أزمة يساريني مل يتمكقوا مب ااوز إخفاقاتهم؟ 

رم تكلم حبيب صادق فرأى ان كوريم موروة كوان أحود رالروة أعوالم يف الفكور        

اليسار  يف لبقان. واألرقان الخران هما: حسني موروة ومهود  عامول.  وقوال إن     

 م مروة يبقى هو هو، أ  التغيري. هاجس كري

أما صاحب الكتاب فقال إن أخطاء كثرية ارتكبها اليسار، وال بد موب نقودها.    

ولو مل يكب الغلط فادحًا اا كان حالقا على ما هو عليه الن.  لكقه أكود أن موب دون   

 اليسار ال تغيري على االطالق. 
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عواد فيهوا بالوذاكرة اىل    وكانت خامتة احلفل كلمة متلفوزة اارسويل خليفوة،    

عمشيت وإىل زمب األحالم اجلميلة والتطلعات ااتوربة، وحتدث عب عالقته بكريم 

 مروة وبدايات العمل السياسي ااشرتك، وغقى "يطري احلمام، حيط احلمام". 

أرارت بعض الكلموات مقاقشوات متشوعبة بعود نهايوة االحتفوال، وال سويما        

فيصل دراج.  وكوان ال بود موب متابعتهوا علوى      كلمات طارق مرت  والطاهر لبيب و

طاولة الغداء يف مطعم اجلسر اليت شهدت كثريًا مب الراء واألفكار ااتصولة بهوذا   

 احلفل.، وبالكتاب وبأفكار ورؤى كريم مروة.
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 اديد اليسار بالتجاوز وليس بالقطع

 

 د.سقاء أبو شقرا

 لبقان(أستان جامعي ) 

 بالكلمة التالية وقدم اخلطباء:( االحتفال)افتتح الدكتور سقاء أبو شقرا 

يف ليل األزمات يقحت كريم مروة مسارب للمل وكوى" للحلم.  انها لقدرة 

مذهلة على التفاؤل، يدفعها اجتهاد ال يتعب، وهمة شابة، جمقحة تتوسل 

 للوهم.أقول ااعجزة ألنأ ال اؤمب  دود  –حدود ااعجزة 

مل يفارق مشروع اديد اليسار، فكرا" وممارسة وتقظيما"، عقل كريم مقذ 

كان أحد قادة هذا اليسار البارزيب.  كتب، وناضل، ورابر، حماواًل تقصي أسباب 

الفشل يف مواجهة التحديات اجلديدة دائما".  وها هو اليوم يضيىء، مع مشعة 

 ماله الفكرية.  الثمانني، جنمة جديدة يضيفها اىل كوكبة أع

لب أناقش يف هذا التقديم السريع مضمون الكتاب وقضاياه.  سيكون نقاا، 

 ونأمل أن يساهم فيه كثريون.  هقا أكتفي فقط باشارتني : 

األوىل هي أن اديد اليسار أو بقاء يسار جديد هما، بالقسبة لكريم، 

موضع جدل،  تعبريان عب معقى واحد يف نهاية ااطاف، حتى لو كان التعبري

وحتى لو كان االختالف يذهب أبعد مب اللغة األجبدية اىل لغة الرتميز الواسع.  

هو ال حيب أن يقطع بل ان يتجاوز، بااعقى اجلدلي االجيابي لفكرة التجاوز.  رم 

هقاك امتالء الذاكرة، وهقاك احلقني االنساني، وهقاك األهم : التواضع.  فتوليد 

ا وادعاء بعيديب متاما" عب بقية كريم القفسية والذهقية.  اجلديد أبوة حتمل تعسف
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همه أن حيفز اليسار، قائما" أو آتيا" مب الغد، ألن يكتشف يف نفسه عقاصر 

احلياة، والقدرة على ابداع منانج اجتماعية وفكرية تستجيب لضرورات ااواجهة 

 يف اارحلة الراهقة مب تطور العامل والرأمسالية.

مب بقية البحث : عقدما يثقل ااالف كتابه بقصو  خمتارة  الثانية اشارة

فليس  –وهي بااقاسبة نصو  مجيلة وحاضرة  –مب كالسيكيات الفكر اااركسي 

ألنه يقرتحها مرجعية جديدة اقظومة ايديولوجية ليسار ما، بل للتمثل بكون 

لى ككتابة مفتوحة ع –ودعا الخريب ألن يفعلوا  –ماركس تعامل مع فكره 

االحتماالت، ونقد مستمر مب الفكر للفكر نفسه، حني ميتحب ناته يف اارب 

 احلياة.  

أمجل وأرقى األفكار ال تعدو كونها تأطريا" باهتا" للحظات عابرة مب 

 االنساني، احلي، الباحث أبدا" عب العدالة واحلرية يف دروب التاريخ وااستقبل.  

يخ، لكقها تركت، كلها، معامل حماوالت اصالح كثرية فشلت عرب التار

وبصمات.  وانا كانت حماوالت القرن العشريب اليت أعلقت نفسها اشرتاكية، قد 

قصرت عب أهدافها ااعلقة، اال أن بصماتها على التاريخ كانت اكثر عمقا" 

وتأرريا"، ألن مقظومات القيم اكتسبت هذه اارة قدرة أعلى على التحق  عرب 

لواعي بالصراع االجتماعي،مب جهة، وبارادة القاس يف تقرير التصاقها ااباشر وا

مصائرهم مب جهة رانية، بعيدا" عب اية قوى متعالية عب اجملتمع، غامضة 

األهداف، أو جمهولة الدوافع.  مع ماركس الصراع بات مكشوفا" والتاريخ 

 شفافا".  

قل ونضال نلك هو كريم يف كتابه اجلديد.  حامل القيم عيقها اليت ختاطب ع

اااليني مب البشر للخروج مب غابة االستغالل، والتخلف، واجلشع، وشهوات 

 السلطة اىل جمتمع جدبر باسم االنسانية.  
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إلووى السياسووة االعتبارإعووووووادة   

 وإىل الثقافة واألخالق يف السياسة

 

 د. طارق مرت   

 وزير اإلعالم اللبقاني 

د لواقعقا، العربي واللبقاني،  على حنو يدعونا كريم مروة إىل فهم متجد

يتحرر مب أسر اإليديولوجيا واألفكار ااسبقة، ومب اإليديولوجيات على 

اختالفها، ال سّيما تلك الطالعة مب نظرة رقائية إىل العامل، مب الكون إىل حملياتقا 

الصغرية، ومب جورج دبليو بوا إىل أسامة بب الدن وكل مب حذو حذوهما يف 

يم واإلختزال وشيطقة اخلصم.  ويف هذا الفهم حماولة لربتعاد عب األحكام التعم

القيمية  ااستقدة إىل نس  جمرد مب األفكار حسب ما جاء يف نص غرامشي الذ  

 نقرأه يف آخر الكتاب.

وجيعل صاحبقا مب الدفاع عب حقوق اإلنسان قضية القهضة األساسية ويقول 

وااغامرة، اللتني تيسران أو تسوغان اإلستهانة  هحانرة اإلنزالق إىل الشعبوية

بها.  غري أنه يدرك أن ااسالك اليت حياول فتحها تبدو وعرة،  ال بفعل العوائ  

اليت تضعها جدلية اإلخفاقات اإلشرتاكية وحتوالت العصر الكبرية فحسب، بل 

واحملدث أيضًا بفعل بعض ااواقف السياسية واخليارات الفكرية لليساريب القديم 

 أو ااستحدث.
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ويستعني على الوعورة باألمانة للواقع، وهي عقده التزام أخالقي، فضاًل عب 

كونها مسألة معرفية،  يث ال تستولي الغرائز على إعمال العقل وال يتفوق 

تقديس القصو  وضعها خارج اجلدل، على التساؤل والرتدد والققد.  ويستعني 

بوصفها خيااًل أو طلبًا للمحال، بل بوصفها مبدأ أيضًا بقوع مب اليوتوبيا، ال 

للمل، متصاحلًا مع فكرة التغيري الدميقراطي، وعلى مراحل.  فال يكون احللم 

والواقعية على طريف نقيض، بل لكل جماله واستقالله عب الخر وان مب دون 

إىل  انفصال، على غرار العالقة بني األخالق وااعرفة.  ويستعني رالثًا بالعودة

البديهيات اليت ال تعفيقا بداهتها مب ضرورة إزالة الغشاوات واإللتباسات اليت 

 حتيط بها مب غري صوب.

ويقطل  يف رسم ااالمح العامة للمشروع اجلديد لليسار يف العامل العربي مب 

إعادة اإلعتبار إىل السياسة.  ويضع بقاء الدولة يف مقدمة القضايا.  فالسياسة عقد 

وة ليست "خقاقة شرقية"، كما يسميها ياسني احلاف ، ال يعرف كريم مر

الكثريون كيف بدأت وال يعلمون متى تقتهي، بل هي تتعدى جمرد صراع على 

السلطة، يتوسل ااضامني الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية. وتشرتط إعادة 

سم السياسة، اإلعتبار هذه حترير العمل السياسي مب الفات الشائعة يف بلدانقا با

أ  القفاق واخلداع والتزوير والعقاد واإلفساد وإرارة الغرائز، واليت يعرفها أهل 

 اليسار كسواهم، ويف بعض احلاالت أكثر مقهم.

كما تتالزم عقده مع احرتام التقوع وح  األفراد واجلهات يف التعبري عب 

لدى اجملموعات اختالفها ويدفعه نلك إىل الدعوة إىل القطيعة مع ممارسة سادت 

السياسية،  ال سيما احلركات التقدمية، واليت أعطت نفسها ح  اتهام مب 

يعارضها وقمع ااختلف وختويقه وممارسة العقف ضده، الفعلي وااعقو ، ونلك 
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باسم امتالك احلقيقة واحتكارها.  ولعله يف نلك يضع حتت الساال القاسي تلك 

أن مقظومة أفكارهم علم فيما هي القظرية ااعرفية اليت حيسب أصحابها 

 ايديولوجيا أو وعي زائف عقد سواهم.

كما يضع حتت الساال ناك اافهوم للدولة الذ  ال يعرتف باستقال ا، وإن 

نسبيًا، عب الطبقات اإلجتماعية والقوى السياسية.  ويرى، على هذا األساس، 

ية والسلطات اليت ضرورة الفصل يف الفهم واامارسة بني الدولة كماسسة دستور

تأتي باإلنتخاب إىل موقع القرار فيها وتتغري تغريًا دائمًا.  لذلك فإنه يشدد على 

أولوية بقاء الدولة، الدولة الدميقراطية احلديثة، دولة احل  وااواطقة.  ورغم 

أنه ال يشري إىل لبقان على حنو مباشر، ال يسعقا إال التشديد معه على هذه 

كثرية ال يعوزها الربهان، ويف سياق سياسي حيث ال جيد  األولوية، ألسباب

البعض حرجًا يف أن يبقى مشروع الدولة معلقًا والبلد هثابة أرض مقازلة، ال 

 جمرد مواجهة لعدوان إسرائيل ااتماد .

ويف سياق داخلي متصل، يثري كريم مروة، بلغة ال لبس فيها، ساال العالقة 

القضال والطري  إليه.  ويبدو أنه، يف ما يشبه  بني ا دف اابتغى حتقيقه مب

القطع على حد قوله، أن العقف بكل أشكاله مل يعد صاحلًا كوسيلة نضالية مب 

 أجل التغيري ااقشود.

والساال عب تلك العالقة هو يف حقيقة األمر دعوة لرنسجام بني الغايات 

فسه دعوة للمواءمة بني القبيلة والوسائل ااتعددة للوصول إليها.  وهو بالوقت ن

فال دميقراطية مب دون مب أجل سيادتها يف كل ااياديب. القيم والعمل 

دميقراطيني، وال ااوز للطائفية مب دون ال طائفيني.  فالدميقراطية ليست جمرد 

خصائص للقظام السياسي بل ممارسة يف نواحي احلياة كلها.  والطائفية ال تكون 
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ائها ومشروعة عقد استثمارها يف التعبئة كما يف الصراع بغيضة عقد ااطالبة بإلغ

 على السلطة.

 أيها األصدقاء،

 اطبقا كريم مروة، ااثقف احل  وااقاضل احل  واجملدد احل ، بقدر عال 

مب القزاهة الفكرية، أ  مب الصرب والشجاعة، وال يفارقه التواضع، تعززه 

عليه.  وال  فى على مب يعرفه، بل اخلربة وااعرفة والرصيد ااعقو  وال تقوى 

على مب يقرأه أيضًا، أن صدقية كتابه تقبع مب كتاب حياته، مب حاريص إىل صور 

 وبريوت وبغداد وبودابست وفييقا وموسكو.  وها حنب اليوم شهود  ا.



 
 

40 

 أزمة اليسار يف كل مكان

 

 د. إريك رولو 

 سفري ساب  وكاتب فرنسي 

ذا القهار، وهو ما كان سيسعدني ويشرفأ، مع استحالة مشاركيت اياكم ه

ومع رجائي بأن تقبلوا اعتذار  عب الغياب، أمسح لقفسي بأن أقدم ملخصا" 

 اداخلة كقت أنو  تقدميها.  

موضوع اليسار شديد احلضور واإلحلاح، ليس يف العامل العربي وحده.  

 فاليسار، جبميع مكوناته، جيتازأزمة عميقة  يف أوروبا كذلك.

نسا، مثال"، تقودها حكومة هي األكثر مييقية مقذ تأسيس اجلمهورية فر

اخلامسة، أ  مقذ نصف قرن.  وجناحها يف االنتخابات امنا كان يشري اىل 

التحول احلاصل يف الرأ  العام.  فاحلزب الشيوعي الذ  كان ميثل ربع ا يئة 

سبة تصل بالكاد القاخبة يف سقوات ما بعد احلرب هو اليوم يف موقع هامشي مع ن

اىل مخسة باائة.  واحلزب االشرتاكي الذ  خسر السلطة مقذ ًاني سقوات، 

مهدد خبسارة اجلولة الرئاسية القادمة، رغم القجاح الذ  حققه يف االنتخابات 

البلدية األخرية.  فانقساماته، وعجزه عب اقرتاح برنامج بديل عب برنامج اليمني 

 اقع اىل خسارة جديدة.  حتى الن، قد ياديان يف الو

وتبدو خسارة اليسار شديدة الوضوح على مستوى االحتاد األوروبي 

كانت االحزاب االشرتاكية الدميقراطية حتكم أكثر مب   9119هجموعه.  سقة  
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نصف دول االحتاد، أ  مخسة عشر دولة، يف حني مل يب  مقها اليوم سوى 

جلديدة اليت غذاها تشكل االحتاد مخسة غري مضمونة االستمرار.  الليربالية ا

 تتوسع، وتزداد رسوخا".  

عديدة هي أسباب أزمة اليسار األوروبي، والتزال حتتاج اىل أن تتحدد 

بدقة.  علما" أن كثريا" مب احملللني يعتمد مقولة أن انهيار االحتاد السوفياتي 

ب جهة خب س فكرة االشرتاكية نفسها.  لكب عجز االشرتاكية الدميقراطية، م

رانية، عب تقديم حلول للمشكالت اليت تولدها العواة، يفسر بال شك ما يصسبها 

 مب خيبات.

أما عب أسباب وأسس أزمة اليسارالعربي، فان كتابات كريم مروة الكثرية  

توفر مادة توري  جديرة باهتمام كل الذيب يعزعليهم بقاء الدميقراطية يف البلدان 

اخلصو ، يبدو لي أن هقاك كتابني ال غقى عقهما  العربية وتطورها.  يف هذا

 لفهم مقوالت ااالف:

الكتاب "يف البحث عب ااستقبل"، الذ  صدر يف العام اااضي يلقي الضا على 

تطور فكر كريم مروة، الذ  غادر موقعه القياد  يف احلزب الشيوعي اللبقاني 

ّير، ويستكشف، يف ليتحول اىل كاتب متحرر مب قيود التقظيم، فيحلل ماض تغ

غقى اربته اخلاصة، آفاق ااستقبل.  ونلك هو جوهر مالفه اجلديد الصادر هذه 

السقة بعقوان "حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي".  ويربهب هذا القص 

على أن التغريات العميقة اليت جرت يف العامل على كل ااستويات تستوجب 

ليسار وسرتاتيجياته وتكتيكاته.  وتاكد قراءة بإحلاح مراجعة شاملة لربامج ا

الكتاب أن مشروع التحديث الطموح هذا ال ميكب أن يتحق  اال يف اطار مب 

 الدميقراطية ااتقدمة.  
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بديهي أن يكون استشراف ااستقبل أكثر مشقة مب حتليل اااضي، خباصة 

انا" مب أن نأمل وأنقا نعيش مرحلة انتقال ال نعرف مساراتها وغاياتها.  ال بد 

بأن يتحلى مفكرون آخرون باجلرأة الالزمة لصياغة مقرتحات قادرة على 

ااساهمة يف اديد اليسار.  وهقا تكمب أهمية مداوالتكم اليت ياسفأ جمددا" أالَّ 

 أكون مشاركا" فيها.  
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 كريم مروة القل  وااقل 

   

 د.فيصل دراج 

 سطني(باحث وناقد  )فل

احلديث عب كريم مروة حديث عب القل  واإلقالق الفكريني، وحديث عب 

 هوية، ال تستمر يف احلياة إال إنا ادد، فكريًا، ااقتمون إليها.

مقذ مقتصف السبعيقات اااضية، وما تالها، كتب كريم يف جملة "الطري " 

التجربة  الراحلة عب أزمة حركة التحرر الوطأ العربية.  وكتب، بعد سقوط

اإلشرتاكية، عب التجدد الفكر  وحوار األيديوجليات، واحلوار احملتمل بني 

العلمانيني وغريهم، ووصل إىل اجتهاد مضطرب، قّصر ااسافة بني اإلشرتاكية 

والليربالية.  كان يقول يف مسعاه: أنا أفكر إنن فأنا موجود، وأنا أقرتح فأنا 

 ر هوييت، هوية اليسار.موجود، وأنا أفكر وأقرتح مب وجهة نظ

يستأنف يف كتابه اجلديد "حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي" ما بدأ 

به مقذ عقود.  ويستأنف إقالققا، متفائاًل، يف زمب عربي ختفف مب احلركة 

والتقفس.  رها هذا دوره، فقد كان حزبيًا لعهد طويل، واحلزبيون متفائلون 

، متفائاًل، ما يقرتحه ال تغيب عقه صعوبة الطري .  بطبعهم.  غري أنه وهو يطرح

و ذا قال: "حنو"، مشريًا إىل بداية مقرتحة، اليعلم نهايتها إال اهلل.  و ذا 

أيضًا عهد، يف كتابه، إىل اليسار اابشر به ههمة "بقاء الدولة"، اليت حتتاج إىل 

 مع أيضًا.يسار بصيغة اجلمع، وإىل ميني ويسار، وإىل ميني بصيغة اجل
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ومع أنه يدعو إىل نهضة اليسار فهو يدعو، ضمقيًا، إىل نهضة اليمني، إن ال 

يسار بال ميني، وال يسار وال ميني، وهما فكرتان سياسيتان، إال بفضاء سياسي 

دميقراطي ال وجود له يف العامل العربي.  وقد يقال إن اليمني موجود.  وهذا 

.  فالسلطات العربية ال تقبل بالسياسة وال القول، بااعقى السياسي، ليس صحيحًا

متارسها، مقذ أن طردت مبدأ ا يمقة هبدأ القمع، واجلماعات ااتعصبة، اليت 

"حتتكر اإلميان"، ترمي بالسياسة خارجًا، مقذ أن قرر ااامب، وهو فكرة 

 جمردة، أن  يطرد فكرة "ااواطب" واجملتمع.

ب، مقطقيًا، نهضة اليمني، ويعطف يبدأ مروة مب نهضة اليسار اليت تتضم

عليهما فكرة بقاء الدولة، داعيًا إىل احلدارة اإلجتماعية، اليت تتضمب 

الدميقراطية والسياسة وااواطقة ودولة القانون واإللتزام بقضية فلسطني، اليت 

تعّبر عب العجز العربي قبل أن حتيل على الضياع الفلسطيأ.  وإنا كان يف الدعوة 

اليسار وضوح جمزوء، فإن الربط بني توليد اليسار ااقشود وبقاء الدولة  إىل نهوض

 العربية ااقشودة فيه مب األلغاز شيء كثري.

هقا يبدو كريم مروة قلقًا ومقلقًا، وهقا يلتحف بفضيلتني كرميتني، ويتطلع 

إىل حلول، ممكقة رها، وماجلة كثريًا على األرجح.  فهو قل  يتحدث عما جيب 

ون، وهو مقل  يف طرح األسئلة: كيف نستولد السياسة مب جمتمع عربي أن يك

حداري، وكيف تقجو  -أبو  طارد للسياسة، وكيف  ل  يسار يف جمتمع ما قبل

فلسطني مب "سطوة" العجز العربي وبربرية اإلحتالل الصهيوني؟  حتيل هذه 

 وقد ال يأتي.  األسئلة على رهان ما، وعلى إرادات ما، وعلى مستقبل ما قد يأتي

الزمت فكرة الرهان اإليطالي ميكيافيللي حني سأل: كيف ميكب توليد إمارة 

جديدة مب إمارة غائبة؟  والزمت طه حسني حني سأل كيف ميكب توليد جمتمع 
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تظلله ااعرفة مب جمتمع تكتسحه األمية وتسوسه سياسة فاسدة؟  جنح األول 

سك بها رومانسيون قدامى وجدد، وأخف  الثاني وبقيت فكرة الرهان، اليت مت

اعتقدوا أن  "مبدأ األمل" يروض احلاضر وااستقبل معًا.  و ذا ال يزال كريم 

مروة، كما غريه مب القهضويني العرب، يقتفي آرار طه حسني، وإن أخذت 

اخلطى ااتعبة،هذه اارة، صيغة اليسار، ال صيغة القهضة، وهما متمارلتان على 

 أية حال.

روة هو: هوية اليسار، اليت ختتلف فيها الفكرة عب التطبي .  وساال م

فللفكار اامتدة مب عبد الرمحب الكواكيب إىل غرامشي، ومب فرح أنطون إىل مهد  

عامل، فضاؤها اجملرد اخلا ، وللتطبي  حيز آخر يتضمب الشرف وااعاناة 

 واإلحنراف واإلحندار أيضاًًَ.

ىل طرح أسئلة رالث: متى كان اليسار قد يكون يف حديث مروة ما يدفع إ

العربي، يف عمله السياسي، يساريًا، ومتى كان هذا اليسار نفسه، يف العمل 

السياسي، مييقيًا.  ما الذ  ميكب استئقافه مب تاريخ اليسار الذ  وقع يف أكثر مب 

خطأ، وقدم مساهمة واسعة يف الثقافة وحتديث الثقافة العربية؟  ورالث األسئلة 

ما هو شكل اليسار ااقرتح اليوم، يف سياق عربي قطع كليًا مع السياق الساب   هو:

 الذ  أعطى ظاهرة حدارية مقها والدة اليسار العربي؟

مهما تكب اإلجابة فإن وجود اليسار العربي كان ضرورة يف اااضي، وال يزال 

يب يضعون ضروريًا استقبل العامل العربي، رغم دعاة اإلستثقائية العربية، الذ

 اجملتمعات العربية خارج التاريخ.
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اليسار، يف التحديد األخري، هو الققد الوطأ البقاء مب وجهة نظر احلدارة 

الكونية والتحرر الوطأ، والدفاع عب فلسطني مب دون أوهام، وهوية اليسار مب 

 تقظيم الققد اجلماعي، الذ  يعثر، بعد زمب، على أشكال احلزبية ااالئمة.

مروة إنسان موقف، ومثقف قضية، يدافع عب أفكاره الثابتة بأشكال  كريم

 متغرية، ويسأل ويسائل غريه، مدفوعًا بصدى مب اااضي يقول : ما العمل؟
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 اليسار العربي: مالبسات الققد والققد الذاتي

       

 د. الطاهر لبيب  

 باحث اجتماعي )تونس(

نهضة جديدة لليسوار العربوي،    جيمعقا، اليوم، حول كريم مرّوة، كتاُبه عب

"اشرتاكي خمضرم، موب موقعوه ااسوتقرل راهقوا"، علوى حود تعوبريه.  يف         ككَتبه 

الكتاب معرفٌة واربة ومشروع تغيري، باسم اليسار، وفيه، فوق كل هذا، هودوء   

مستفرّز بعدم استفزازه: فأنت ال تصل إىل رأ  قد ختالفه فيوه إال  وقود هوّدأتن موب     

العقالنّية وااوضوعّية والقسبّية وموا جورى جمراهوا...  يف الكتواب،      رأيك مفاهيُم

إنًا، حرقكة وحكمة.  ومهما يكب، فمزّية الكتاب األوىل هي يف سوعة موا يّتسوع لوه     

الققاا.  ومم ا يتسع له، ضرمقًا، إن حتاشى اخلوَض فيه، قديُم اليسوار الوذ  سواد    

ديد.  مالحظاتي هي، إنًا، يف اااه نقدُه ونقده الذاتي، باسم اجلديد أو مب دون ج

 ماض ، مب الظلم أن يتخل ى عقه حاضر  ليس هو، بالضرورة، أفضَل مقه.

إن كان لليسار أن يعرَّف فالتجواوز موب أكثور الكلموات مشوواًل وكثافوة.   وا        

ُملحقاتها، طبعًا: أن تكون احلركة تقّدمًا وأن ال حتمل وعيًا زائفًا، وأن تكون غري 

لرفت قول ه ُنصوُ  اليسوار.  وإنا نهبقوا باالسوتعارة بعيودًا، ق،لقوا، علوى       نلك مما أ

وجه الكقاية: إنا كان يف الواقع القائم "جّقٌة" فوجهة اليسار جّقٌة أفضل.  وللجّقة 

الفضلى أمساء  كثرية وسوبل  متوازيوة أو متقاطعوة، أكثرهوا جوذبًا وسورابًا تسومَّى        

ن سوباًل ومسوارب كوثرية اْمحوتن، وبقيوت      أ –وهوذه مفارقوة    –إيتيوبيا.  ويبدو 



 
 

51 

االيتوبيا يرتجرج سرابها، صوورًا وحقيقوًا.  السوبب، يف موا أرى، أن لريتوبيوا،      

وللسراب أيضًا، وجهًا تراجيدّيًا مل ُتمَح مالحم،ه، مقذ بداية األسواطري.  موب هوذه    

ّر علوى  "البطولة اإلشكالّية"، كما رآها لوكاتش: بطولةر موب يصو   بااالمح ما يوحي 

مواجهة ااستحيل، وهو يعلم أنه مستحيل.  لقختم التعريف، إنًا، بأن التجواوز  

 قد يكون حنو ااستحيل: مستحيِل اللحظة، إن ال مستحيَل، تار ّيًا، يف ااطل .

اليسار العربي الذ  كان، هذا الذ  نعّرفه يف اااضي حوديُث عهود ، وحلظتوه    

أوائل أجدادهم، ولكّب ااواربة، مهما كانوت  قصرية.  قد يعود به بعض العرب إىل 

حيلُتها، يصاحبها شام اليسار يف حقول الدالالت القدمية: إنه شام اخلوروج موب   

وعلى، شام الفتقة، وقبل نلك شام موب أ،وتوَي الكتواَب بشروماله.  شرومال اجلزيورة       

 نفُسه  ر  وهالك.

اإلحتجواج، ولكوّب   معلوم  ما تقارر وتباعد، عرب العصور، موب بوار التقووير و   

اليسار العربي، يف اصطالح اليوم، ال امتداد له يف التاريخ.  قد تكون ارهاصواته يف  

ما تداخل بني القهضوة واإلسوتعمار، ولكوّب الودفع كوان بعود الّقكبوة والقوّوة  بعود          

مقعطف  حاسم.  استخال   أّول: نشأ اليسار العربي مب  67القكسة أو ا زمية: 

ء هذه حتّولت سوريعًا، خوالل عقوديب علوى األكثور، إىل أزموة       أزمة، وأزمة القشو

 وجود.  هذا هو ُعمر اليسار العربي الذ  ُيقتقد وُيقتقد ناتيًا.

قد يتهّور البعض يف ااقارنة بيسوارات  أخورى.  لقّتخوذ موثاًل يسوار فرنسوا:       

وراءه "األنوار"، وهو ابوب الثوورة الفرنسوية )الويت أكلوت مقوه موا أكلوت(.  بودأ          

بوغرافّيًا: عقى اليساُر، أّوَل ما عقى، جلوَس الليبرياليني أو "احلوّريني" يسوار   تو

اجمللس، يف حني جلس احملافظون جهة اليمني.  وكان ال بد مب مورور قورن موب    

الّزمب، تقريبًا، قبل أن تتحّول ااقابلوة، إىل ميوني ويسوار، أ  أن يكتسوب اليسوار      



 
 

50 

زمأ أتوواح للفكوور أن يقووبأ وأن يرتاكووم، معقوواه ااتووداول اليوووم.  هووذا ااوودى الوو

 وللحركات أن متتد وأن تتصارع، واستويات الواقع أن تتمفصل.

ال مقارنة إنًا: فال عمر اليسار العربي امتّد إىل توالي مراحله وتراكم ااربه 

وال الزمب االجتماعي العربي اّتسع لقضج حركته.  استخال   روان  قود يكوون ضوّد     

ما اجنزه اليسار العربي، يف حدود العمور الوذ  افتك وه موب قبضوة      التيار الغالب: 

الزمب العربي كان أرقى ما وصل إليه الفكر والفكور السياسوي العربوي يف تار وه     

احلديث وااعاصر.  هذا االجناز الكثيف، ااضغوط، يف ضي  العمر والزمب ليس أقّل 

 قيمًة وال أررًا مما أجنز آخرون، يف ظروف أخرى.

يبدو غريبًا تقكيُل بعض اليسار العربوي هاضويهم، ويبودو أغورَب مقوه        ذا

اعتووذاُرهم عووب وعووي سوواب : وعووِي مرحلووة  بقووى الووبعض فيهووا البوودائَل وناضوولوا  

واضط،هدوا وق،تلوا مب أجلها.  مومَّ يعتوذرون؟ موب واقوع  مل يتحّملوهم؟ موب جدلّيوة         

ار فيوه؟ يقوول بعوض اليسوار     زّيفها أن اليمني كان أجهزًة ال فكر  ا جيادله اليس

القاقدر ناَته إنه مل يفهم الواقع ااوضوعي: هذا صحيح، ولكب هل ساد يف مرحلته، 

 يف الكون كل ه، غرُي ما كان له مب آليات الفهم والتحليل والتفسري؟

ما حدود الققد الذاتي إن مل تكب حدوَد اارحلة؟ أن توبَأ جديودًا أو أن تعيود    

الدروس، كما يقال، فهذا مب صولب التجواوز، موب تعريوف     بقاءًَ أو أن تستخلص 

اليسار، لكّقه ليس فرصًة لالعتذار عب حلظة  ماسّرسة  كان فيهوا اجلهود واإلصورار    

وكان  ا، ككّل حلظة ، أخطاؤها.  اختصارًا، ليس ااطلوب تطهرَي حلظوة  ماضوية   

 .وإمنا ااطلوب الدفاع عب استثقائّيتها وعما بذل جيلها مب أجلها

للققد الذاتي، إنا، حودود مرحلتوه، ولوه أيضوًا حودود شورعيته: هقواك موب         

تغّيرت أفكاره ومواقعه، متحّركًا داخل اليسار، وهذا ملمح حيواة  وتطوّور، ولكوّب    
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ك،ثرًا مب قدامى اليسوار نقودوا يسواَرهم موب مواقوع مل تعود  وا صولة باليسوار وال          

ياح ولتغويري ااوقوع.  وهوو لوذلك ال     بتخومه.  الققد، يف هذه احلالة، تربير  لالنز

 ُيققع، وقل ما يرتقي إىل ما يقتقده مب فكر واربة.

مانا بقي مب اليسار العربي؟ ال ندر ، على وجوه الدق وة.  موا نعلموه أن قل وة      

متحركة أو رابتة حيث كانت، ال يوزال التجواوُز حاموَل فكرهوا وحاموَل بدائلوها       

ب موب سواروا باليسوار أو سوار بهوم غّيوروا       ومواجهاتها.  ما نعلموه أيضوًا أن أغلو   

مساراتهم إىل ضفاف أخرى.  توّزعوا يف فضاءات أوسُعها رالرة: السياسة، اليت  ا 

قدرة االحتواء باإلغراء، استيعاب اخلربةر  مسلوبًة مب فكرها، والديُب الذ  عرف 

َع موثقفني  هجرًة إليه، هجرًة بال عودة، طلبًا للغفران، رم اإلعالُم الذ  جييد صوق 

 عابريب يف رقافة عابرة.

احلرية هقا والن، ال يف أمِر ما مضى.  لريجبن قدامى اليسار عوب سواال أّول:   

أيب كانوا وأيب أصبحوا؟ وعب أسئلة أخرى، مقها: هول، حق وًا، أخوذتهم حيوّيوة،     

الفكر إىل حيث هوم أم أخوذتهم ريواح أخورى؟ يف اإلجابوة، مهموا كانوت وكانوت         

عل مب نقد اليسار حلاضره ضرورًة أخالقية.  اااضي أجنز وخواب  نرائُعها، ما جي

 ظقُّه ومضى.

نعم، ال نعرف، على وجه الدق ة، ما بقي مب اليسار العربوي.  هوذا إنا ُنظور    

إليه، كما هي العادة، مب مقظور الفكر السياسي والتجربة السياسّية.  أما إنا ُنظر 

ه، يف حلظتوه، وموا بقوي مقوه، واسوع      إليه مب مقظور فكر  أو معريف فما ظهر مق

التأرري إىل اليوم.  بعضه مل يكب مسبوقًا، يف إبداعه، وبعضه مل يوأت، بعوَده، موا    

يرتقي إليه.  لرقتذك ر، موب السوتيقيات وأوائول السوبعيقيات، نصوصوًا ماسّرسوًة يف       

الشووعر والروايووة، وأعمووااًل كووربى يف ااسوورح والسوويقما، ويف ااوسوويقى والفووب       
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لي، وكذلك يف البحث والتحليل.  إنها، إىل اليوم، معامُل كوربى، وهوي موا    التشكي

كان  ا أن تكون لوال حركة اليسار وما ارتبط بها مب طالئعّية عااّية وعربّيوة.  ال  

يعأ هذا أن كلَّ مب أبدع يف مرحلة اليسار كان مقه، ولكقه يعأ أن تلك اارحلوة  

 كانت حمف زًة ليسارها ولغريه.

و تلك اارحلة، شئقا أم أبيقا، هم كبوار مثقفوي العورب يف تواريخ الفكور      مثقف

العربي ااعاصر: لقد أبدعوا يف صياغة أحوالم  مل يسوتف  واقوُع العورب لتحقيقهوا.       

لقد تراجعت اارجعيات الفكرية الكوربى وتراجعوت معهوا احلركوات التغيريّيوة      

لفكور ، يف التموّثالت ويف   واإلحتجاجّية، ولكقها تركت خيوطوًا  وا يف القسويج ا   

 الل غة، بعضها امتّد إىل وريث  غري شرعي، إىل اخلطاب الرمسي العربي.

لقد أردت رّد اعتبار  إىل جيل يسهل نقُده على مقاعد الورشوة اجلديودة.  أموا    

 ااستقبل فله مستشرفوه، وال قدرة  لي على اجملازفة فيه.
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 لم البشرية يف احلرية والتقدم اإلنتماء حل

 والعدالة اإلجتماعية

 

 د. أنور مغيث 

 أستان جامعي )مصر( 

يف ما يشبه البشارة يف قلب االحباط العربي السائد جاء كتواب األسوتان كوريم    

مروة "حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي".  العقوان يطرح األمل ويتضمب 

يوحى يف نفس الوقوت ببودء اخلطووات األولوي.       احلدس بأن الطري  طويل، ولكقه

والعقوان حيتضب ا م العربي مب احمليط إىل اخللويج.  ويبودو هوذا اإلاوام للواقوع      

العربي أمرًا بديهيًا ال حتتواج مشوروعيته إىل تربيور، فقود بودأ اليسوار يف فكرنوا        

وهكوذا أيضوًا   ااعاصر عربيًا يف مقطلقاته ويف آليات عمله وفيما نتج عقه موب آروار.    

عليه أن يعاود ااسري.  وقد جواءت أيقونوة الغوالف الزخرفيوة لتاكود هوذا البعود        

العربي كما ترسل رسالة ضمقية حتمول معواني التقووع واإلخوتالف الوذى يشوكل       

 لوحة كلية جيمعها االتساق واإلنسجام.

جاء أسلوب كريم مروة يف الكتاب هادئًا ومحيميًا بصورة قد تبدو متقافرة موع  

كلمة اليسار ااوجودة على غالف الكتواب.  فلقود تعودنوا أن نقورأ حيقموا يتضومب       

عقوووان كلمووة  "يسووار" إمووا كتابووة تقديديووة باالنتهاكووات وااظووامل، وإمووا كتابووة   

استقفارية آمرة عب ااهام العاجلة الواجب اجنازها بال هوادة أو تأخري.  ويف كلتوا  

غيب احلكمة.  واحلكمة ليست حلوواًل  احلالتني سواء مب الغضب أو مب احلماس ت
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فقيووة اشووكالت عمليووة وال نظريووات دقيقووة لتفسووري الظووواهر.  أ  أنهووا ليسووت   

تكقولوجيا والعلم ولكقها دائمًا هي االنشغال بااصري.  ومب هقا تأتى الروح التوى  

يبثها أسلوب كريم مروة والتى تفسح جمااًل كبريًا للرتوى والتأمل.  ولكب نلوك ال  

أن القضايا ااطروحة غري ملحة.  فالكتاب مهموم بو الم االنسوان وأحالموه،     يعأ

وبالواقع البائس للموواطب العربوي وإمكانيوات تغويريه.  أنقوا بالفعول إزاء قضوايا        

ملحة.  ولكقه نوع جديد مب اإلحلاح، فاألمر ال يتعل  خبطوأ ميكوب إصوالحه عوب     

ن تقطب  عليه تلك العبارة التوى  طري  اختان إجراء معني، وإمنا هو إحلاح ميكب أ

اختمم بها دريدا إحدى مقاالته "األمر خطري وحيتاج لتأمل عمي  وطويل، خوذوا  

 وقتكم ولكب عليكم أن تقجزوا نلك سريعًا".

السمة ااهمة األخرى التى جيدر االشارة إليها يف أسلوب كريم مروة هي نلك 

وار.  فقوراه موب وقوت لخور     الطابع الدميقراطي الذ  يدرك أن احلقيقة بقت احلو 

يقطع فيض أفكاره ااسرتسل ليقبه القوارئ بأنوه موب ااستحسوب أال يوافقوه الورأى       

 ويكفيه فقط أن يشاركه ااهم.  ومب هذا ااقطل  نبدأ حوارنا معه.

 

 أفاق نظرية 

يبدأ كريم مروة تأمالته بإعالن شهادة إنتمواء حللوم البشورية.  ويصويغ هوذا      

ااصطلحات الكربى هي احلرية والتقدم والعدالة االجتماعيوة.    احللم يف موكب مب

وتبدو هذه القيم هقوا وكأنهوا مرتادفوة أو تسوتدعى إحوداها األخورى.  ولكققوا يف        

احلقيقة هقا أمام إشكاليات أكثور مقهوا أحالموًا.  إن يوجود يف الفلسوفة السياسوية       

البواب للحريوة فيوزداد    تعارضًا بني احلرية والعدالة االجتماعية، فإموا أن تفوتح   
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التفاوت وإما أن تفرض العدالة االجتماعية فتضع قيودًا على احلرية.  ال أعقى هقا 

أن عليقا أن خنتار اختيارًا استبعاديًا هعقى أن نكتفى بواحدة مب القيمتني ولكوب  

أن نعرتف بالتوتر القائم بيقهما وأن نضع العالقة بيقهموا موضووع مراجعوة دائوم     

 ر حاجات البشر وتطلعاتهم.طبقًا لتطو

أما مفهوم التقودم فلقود خضوع هوو الخور اراجعوات كوثرية يف رقايوا فلسوفة          

التوواريخ، ورووار جوودل بشووأن مضوومونه إن كووان تكقولوجيووًا أو أخالقيووًا، وحووول    

استخدامه لتربير هيمقة األكثر تقدمًا على ااتخلف.  كما أن به بعدًا صووفيًا ألنوه   

  الفاق احملتملة اافتوحة أمام التاريخ، ولقوذكر يف هوذا   يقوم على اإلميان، ويغل

الصدد تعبري ماركس : "إموا االشورتاكية وإموا ا مجيوة"، فلويس أمامقوا إنن أى       

 ضمان مسب .

وتقطل  تأمالت كريم مروة مب ضرورة استخال  الدروس مب رورات التمورد  

حتتول موقعوًا    ضد القهر واإلسوتغالل عورب التواريخ.  ولكوب التجربوة السووفيتية      

متميزًا ليس فقط لقربها التار ي مب حالقا الن ولكوب أيضوًا ألنقوا نقتموي إليهوا      

هعقى مب ااعاني.  وهقا ميكققا أن نالح  نوعًا مب احلرج يف التعامل الققودى موع   

التجربة الليقيقية يف رقايا الكتاب.  فهقاك تراوح بني اعتبارها اربة اشورتاكية  

ليوة بقواء لرأمساليوة الدولوة.  صوحيح أن الكتواب بوني لقووا أن        وبوني اعتبارهوا عم  

رأمسالية الدولة كانت استجابة جدليوة لقوراءة بارعوة قوام بهوا ليوقني للظوروف        

ااوضوعية التى واجهها، ولكب اانا نصر إنن على اعتبارها اربة اشرتاكية وهو 

ة اامكقوة و   األمر الذى أدى بعد نلك إىل فرضها علوى أنهوا االشورتاكية الوحيود    

تهميش نقادها مب اااركسويني مثول كوارل كوورا واليسوار ا ولقودى وغريهوم؟        

وحنب ال نذكرهم هقا لققول أنهم كانوا على ح ، ولكب فقط لققول أن تعاملقوا موع   
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أفكارهم كان مب شأنه أن يشجع روح الققد بداًل مب روح التحيز التى سوادت زمقوا   

 طوياًل.

موقعه "ااستقل" قد مل كتابه بهذه الوروح الققديوة   والشك أن كريم مروة مب 

الفعالة.  فهو رغم تقديره للدور التار ي لكارل ماركس يف تقدم الووعى البشورى   

د بأشوكال اغوورتاب االنسوان، يوودعونا إىل هجوورة بعوض أفكوواره التوى رهووا مل تعوو    

 : وأو ا فكرة العقف الذى أصبح غري جمدى.  ورغم وجاهة مراجعة هوذه مالئمة

الفكرة إال أن نلك قد يعصف بفكرة ااقاومة.  فقد يتسرب إىل قارئ الكتاب أن بقاء 

الدولة احلديثة أو دولة القانون هوو يف مصولحة اجلميوع وسووف يلقوى كول عوون.         

ولكب مب البديهي أن  ذا ااشروع أعداء مما يستدعى إبتكار أشوكال موب ااقاوموة    

 لتطلع ااشرتك بني قوى عديدة يف اجملتمع.اواجهة أعداء الداخل واخلارج  ذا ا

كما تعرضت فكرة الثورة أيضًا اعول ااراجعة.  وبالطبع فإن فكرة الثوورة لوو   

تصورناها حدرًا سياسيًا نقرأ عب وقوعه يف عقاويب صحف الصباح فإنها تكون  أمرًا 

ة يصعب حتقيقه الن، وإن حتقو  فإنوه قود يكوون انتصوارًا عوابرًا.  ولكوب الثوور        

باعتبارها مشروع طويل يقوم على اتاحة الفر  أمام مبادرات األفراد واجلماعات 

امارسة حياة سياسية واقتصادية واجتماعيوة تسواهم يف حصوار الوقمط الرأمسوالي      

السائد، تظل أمرًا مطروحًا كمهمة على عات  البشر.  ولقد أشار جيل ديلوز إىل أن 

ا ال تعقى شيئًا يف حياة األفراد اليوميوة  التغريات الكربى على مستوى الكتلة ره

ولكب التغريات علوى ااسوتوى الوذريهي الويت يف القهايوة تطورح التغويري الكوبري         

احلاسم.  فتحويل نظام سياسي مب ملكية إىل مجهورية قد ال يشعر ااهه مواطب 

بسيط بأ  تغيري ولكب إقامة مدرسة للبقات يف قرية مب القورى قود يكوون لوه أرور      
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 ي أعم .  و ذا فواجلهود البسويطة غوري احملسوسوة لالفوراد واجلماعوات       تار

 تلعب يف القهاية دورًا كبريًا وأظب أن هامش تأرريه يتسع مع مرور الزمب.

أمووا فيمووا يتعلوو  بالوودور التووار ي للطبقووة العاملووة، فلقوود جعلووت البطالووة  

ة، موب وضوع   ا يكلية التى صارت مسوة للقظوام الرأمسوالي يف عصورأزمته الدائمو     

العامل ااستغل وضعًا مميزًا يدفع العمال إىل احلر  عليه بداًل مب الوتخلص مقوه.    

ومب هقا يأتي ا اجس ااشروع الذى ميل كتاب كوريم موروة اخلوا  بضورورة أن     

يضم مشروع التغيري قوى اجتماعية جديودة ومتقوعوة.  ولكوب كيوف ميكوب  وذه       

يسومح بإحوداث توراكم؟ أظوب أن ترارقوا       القوى على تقوعها القيام بعمول مشورتك  

 القظر  والعملي فقريًا يف هذا اجملال.  

ويذكر كريم مروة يف أكثر مب موضع يف كتابوة فكورة ضورورة أن يقووم اليسوار      

بتحقي  السعادة للبشر.  ومفهوم السعادة هقا مب اافواهيم الرباقوة ولكقهوا مليئوة     

ياسة التى يهقدسها احلكماء كموا هوو   باأللغام، فهو قادم مب التصور ااعيارى للس

احلووال عقوود افالطووون والفووارابي.  أمووا السياسووة احلديثووة والتووى تعووأ االدارة    

االجتماعية لصراعات ااصاحل فيختفي مقها هوذا اافهووم.  إن أنوه موب الصوعب أن      

يكون حتقي  السعادة هودفًا سياسويًا، ألن الفورد قود يشوعر بالسوعادة إنا شورع يف        

ية جديدة أو إنا حصل أبقاؤه على درجوات عاليوة يف فصوول الدراسوة.      عالقة عاطف

ومب جهة أخرى ميكب لقا أن ندرك اخلطر الشمولي الكامب يف وصول جمموعوة إىل  

احلكم، مهما حسقت نواياها، ترى أن عليها تقفيذ برنامج سعادة للجميع.  رها 

تقف وكأنهوا نووع    يستحسب أن نستبدل به مفهوم احلرية التى يرى توكفيل أنها

مب العقاية اإل ية أو الغائية التى يبدو أن كل أحداث التواريخ وتقلباتوه متجهوة    

 إليها.
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ويسكب الكتاب توتر دائم بني ماهو وطوأ ومواهو عوااي، فيودعو ااالوف إىل      

التمسك بالدولة الوطقيوة وضورورة دعمهوا يف مواجهوة زحوف رأس ااوال ااعوومل        

إىل احتموال يبودو مطروحوًا وهوو االاواه إىل حكوموة        ولكقه يف نفس الوقت يشري

عااية.  ولقد نبه برترانود رسول إىل أن كول جمتموع موب اجملتمعوات قبول ظهوور         

الدولة كان يعيش يف حالة حرب أهلية دائمة حتى تأتى جمموعوة متتلوك أسوباب    

وة القوة والقفون وتقوم بتشكيل الدولة التى تعرب عب مصاحلها وتفرض القانون بالق

على اجلميع فتضمب األمب والسالم االجتماعي رم تبدأ بعود نلوك ااسورية الطويلوة     

التى يقوم بها احملكومون النتوزاع احلقووق.  فالدولوة تبودأ دائموًا اسوتبدادية روم        

 تتجه شيئًا فشيئًا إىل الدميقراطية.

 و ذا يرى أن اجملتمع الدولي بعد احلروب العااية الفتاكة وااودمرة ال أمول  

له سوى أن تقوم قوة كوربى بتشوكيل حكوموة عاايوة اسوتبدادية تفورض احورتام        

القانون الذى سيكون بالضورورة يف مصولحتها فتحقو  السوالم روم تبودأ بعود نلوك         

مسوورية انتووزاع احلقوووق واإلدارة الدميقراطيووة للمجتمووع الوودولي.  الشووك يف أن    

موب هوذا امارسوة قمعهوا      االمربيالية االمرييكية ااتغطرسة لب اد تربيرًا أفضل

الكوني.  ولكققا لو تصورنا أن قيام حكومة عااية يظل أفقوًا مطروحوًا وتصوورنا أن    

هقاك إمكانية لسيقاريو خمتلف.  أ  أن تبدأ هذه احلكومة بشكل دميقراطوي موب   

خالل التضامب االنساني فإن عليقا أن نراجع مفهوم السويادة الوطقيوة وأن نتخلوي    

كان يف نلوك مصولحة انسوانية عاموة.  ولقود وجود هوذا القصوور          عب جزء مقها انا

تعبريًا قانونيًا له يف مامتر البيئة األول ااقعقد يف استكهومل حيث وافقوت الودول   

أن جزء مب سيادتها مب أجل احلفواظ علوى    إرادتهاااوقعة على ان تتخلي هحض 

 بيئة مالئمة للحياة على كوكب األرض.
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ا يف كريم موروة يف اجلوزء الثواني موب الكتواب بالغوة       إن القصو  اليت أورده

الداللة وتفتح الطري  الختيارات شتى ولكقها تقتموي يف معظمهوا لعصور  تلوف     

كثريًا عب عصرنا.  واعتقد أن عليقا أن نتفاعول بشوكل أكورب موع نصوو  يسوارية       

 حديثة تطرح عليقا مهام مالئمة لعصرنا احلالي.

 

 يف مهام اليسار العربي 

ح كريم مروة على اليسار العربوي مهموة اسوتكمال مشوروع القهضوة بول       يطر

ويوجه نقدًا راقبًا حني يرى أن اامارسوة العمليوة لليسوار فيموا سوب  قود وضوعت        

عوائ  يف وجه هذا ااشروع.  وميكب التدليل علوى صوالحية نقوده هوذا بكوثري موب       

اليوون العورب األوائول    األمثلة وسأكتفي بأن أنكر مثلني.  لقد وعى اافكرون الليرب

بضرورة حترير اارأة، وواجهوا يف سبيل نلك عقتًا شديدًا لكوقهم صومدوا بصوالبة    

يف وجه هذه الرياح العاتيوة.  ويتجلوى نلوك يف جذريوة موا رفعووه موب شوعارات.          

فأمحد لطفي السيد يكتب على صفحات اجلريدة : "عليقا أن حنرر أمهاتقا قبل أن 

على مركزية قضية حترير اارأة فيقول "حرية اارأة هوي   حنرر أو طانقا".  وياكد

األمارة الوحيدة على حرية األمة".  وكذلك وضع حممد حسني هيكل وطه حسوني  

شعار "ليس احلجاب مفروض  9291على صدر صحيفة السفور التى أسساها عام 

 على اارأة وحدها ولكب على األمة بأسرها ".

ب قضية اارأة قضية هامشية حتت دعوى أن رم جاء اليسار بعد نلك ليجعل م

اجلميع مضطهدون وأن اارأة سوف تتحرر يف غمار التحرر العام للمجتموع، فبعود   

 تأسيس الدولة االشرتاكية سوف يتم مقح احلرية للجميع.
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وااثال الثاني يتعلو  بققود ااووروث الثقوايف.  فقود كوان قاسوم أموني يورى أن          

ة التفكري هو نقد احلكوموة واإلسوتهزاء بهوا، يف    الطري  السهل يف استخدام حري

حني أن الطري  الصعب هو نقد معتقدات اجملتمع وأخالقوه وعاداتوه.  ويبودو أن    

اليسار قد جلأ إىل الطري  السهل متذرعًا هقولة ماركس يف أن عليقوا االنتقوال موب    

واجهوة  نقد السماء إىل نقد األرض.  واحلال أن ماركس حني طرح هذه ااهموة يف م 

كتابات ا يجليني الشبان كان يرى أن فلسفة كانط قد قامت بوالالزم فيموا يتعلو     

بققد السماء.  أما يف فضاءنا الثقايف العربي ااعاصر فلم يتوفر مب يقووم بهوا بشوكل    

حاسم و ذا كان اافروض أن تظل مهمة ملقاة على عات  اليسار ولكقوه فضول عودم    

 وآرر االهتمام ببلورة مشاريع السياسة العملية. الدخول إىل غيوم اايتافيزيقا

ورهووا  ووذا السووبب ألصوو ، االسووتان كووريم مووروة، شووبهة الشووعبوية علووى  

اامارسات السياسية لليسوار.  والواقوع أن السياسوة التوى اعول كول هودفها هوو         

احلصول على أصوات ااقتخبني أو على الشعبية موب خوالل موا يسومى يف التعوبري      

ااوجه قد تصادف بعض القجاح ولكقه قصوري األمود.  أموا السياسوة     الشائع ركوب 

احلقيقية فهي تطرح على القاس موا حيتواجون إليوه ال موا يريدونوه، والعلمانيوة       

خري دليل على نلك.  ففي ظروف التدهور الثقايف والسياسي السائد يف جمتمعاتقوا  

يهوا بصوورة ملحوة    العربية قد ال يصادف طرحها قبوواًل شوعبيًا ولكققوا حنتواج إل    

لتكريس حقوق ااواطقة واامارسة الدميقراطية.  و ذا يقبغوي أن تظول العلمانيوة    

 مسة مب السمات ااميزة لليسار العربي.

يريد كريم مروة لليسار العربي يف مرحلته اجلديدة أن يكوون واقعيوًا وعمليوًا    

ويف هوذا االطوار   وقادرًا على حتديد اامكب حتى تكون ممارسته السياسية فعالوة.   

حيذر مب الوقوع يف الفوضوية ألنها ال ترمى لتحقي  العدالة بشكل واقعوي ولويس   
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طوباويًا.  وميكب لي هقا أن اختوذ موقفوًا نقوديًا موب هواتني االشوارتني السولبيتني        

 اللتان أو ردهما األستان كريم فيما يتعل  بالفوضوية والطوباوية.

ااكتوب باللغة العربية نالح  وجود ألوان  فبالقظر إىل الرتاث الفكرى لليسار

شتى مب االشرتاكية : اااركسية الرباانية، البلشوفية، الفابيوة، الرتوتسوكية...     

إخل.  ولكب يغيب عقه كول موب التيوار الفوضووى والتيوار الطوبواوى.  والواقوع أن        

ديب الفوضوية رافد مهم مب روافد الفكور االشورتاكي يتميوز براديكاليوة الققود للو      

والدولة واألخالق.  ولقد أدت ضروب الققود الفوضوو  التوى محلوت عقواويب مثول       

"موت العائلة" و "مووت اادرسوة" إىل الودفع  لوول مبتكورة مثول حقووق الطفول         

ومدرسة الباب اافتوح وغريها.  ومما الشك فيه أن ترمجة أدبيات هذا التيوار بول   

يسار سوف ميثل إرراء حلركوة  وتبقى بعض أطروحاته مب قبل فصيل مب فصائل ال

اليسار العربوي.  كموا ابتعود اليسوار العربوي عوب االسوتفادة بورتاث االشورتاكية          

الطوباوية ورها بسوبب صوفة "العلميوة" التوى أحلقوت بااماركسوية.  والواقوع أن        

أجنلز حني نشر كتابه الذى يتعرض فيه لالشرتاكية الطوباوية كان حتوت عقووان   

توبيا إىل العلم" وهو عقوان يوحي بالتواصل والرتاكم.  ولكقوه  "االشرتاكية مب اليو

بعد نلك أعيد طبعة بعقوان "االشرتاكية اخليالية واإلشرتاكية العلميوة" وهوو موا    

يوووحى باالنفصووال والتعووارض.  ورهووا بسووبب هووذه القبووذ لتيووارات االشوورتاكية  

وصوف دقيو     الطوباوية جاءت كثري مب كتابات أعالم اليسار العربوى معوربة عوب   

اثالب الواقع ومشوكالته ولكقهوا كانوت فقورية يف اخليوال ومتيول إىل البحوث عوب         

 الربامج اجلاهزة.

ولقد شدد االستان كريم مروة على ضرورة االكتفاء يف الوقوت احلوالي بالعمول    

على التخلص مب االستبداد وتأكيود ااواطقوة وإقاموة دولوة القوانون.  وهوي مهوام        
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كل ممارسة سياسوية فعالوة وكول حتسوني ملمووس لواقوع       ضرورية وملحة وشرط ل

ااواطب العربي ولكب هذا االكتفاء جيعلقا نقع داخل السجال احلوالي حوول موربر    

وجود اليسار يف أى جمتموع يف العوامل.  فهول اليسوار ميثول جمورد إدارة خمتلفوة        

يطورح   للقظام الرأمسالي كما هو احلال مع األحزاب االشرتاكية يف أوروبا، أم أنوه 

على اجملتمع مشروع بديل.  وأظب أن أزموات الرأمساليوة احلاليوة واحلظور الوذى      

متثله على اجملتمع تفرض على اليسار بذل اجلهد يف بلوورة مشوروع بوديل ميثول     

أفقًا بعيدًا امارسة السياسية ولكقه يظل مطروحًا أمام اجلمهور حتى وإن مل حيو   

 بالتقفيذ العاجل.

ية ال يغفلها األستان كريم ولكقها توأتى لديوه كواحودة يف    تبقي يف القهاية قض

موكب القضايا التى يتبقاها اليسار وهي قضية البيئة.  والواقع أنقا لو أخذنا هوذه  

القضية مأخذ اجلد وليس فقط مب باب إبراء الذمة، فإن نلك سووف يقلوب الكوثري    

ول هوذه اافواهيم هوو    مب اافاهيم التى تطرح بوصفها بديهية يف برامج اليسار.  وأ

القول بالتطور ااطرد لقوى االنتاج القاتج عب تقدم العلوم وااخرتعات والذى يادى 

بدوره إىل ااوز عالقات االنتاج السائدة التى بالضورورة مل تعود مالئموة فيفورض     

التغري التار ي نفسه.  ولكب مب الواضح أن عالقات االنتاج هوي التوى توتحكم يف    

ب خالل برامج التمويل واحتكار البحث مما جيعول التقودم العلموي    قوى االنتاج م

ليس ضمانة للتغيري التار ي.  ولقد أدت أزموة البيئوة إىل انقوالب اليوة.  فلقود      

بقى ماركس رقته يف حتمية قيام الثورة على فكرة أن الرأمسالية سوف تعمل علوى  

ولكوب بودا أن الرأمساليوة      االفقار ااتزايد للعمال الذيب لب يفقدوا سووى أغال وم.  

متكقت مب التحايل على هذا التحدى.  أما التحدى اجلديد الذى يصوعب التحايول   

عليه هو حمدودية ااوارد الطبيعيوة.  ولقود كوان آدم مسيوث يورى أن الرأمساليوة       
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ميكقها أن تقمو باسوتمرار ولكقهوا تقوف عقود احلودود التوى يسومح بهوا كوكوب          

الية تقووم علوى حتقيو  الوربح باسوتمرار ولوب يتحقو         األرض.  ونظرًا ألن الرأمس

الربح ااستمر إال مب خوالل تقوامي االسوتهالك ولوب يزيود االسوتهالك إال بزيوادة        

االنتاج وهذه الزيادة بدورها لب تتم إال باالستقفاد ااتزايد اوارد الطبيعوة.  وهقوا   

 يأتي التقاقض الذ  يصعب التحايل عليه.

ه ال يوجد حل ألزمة البيئة إال بالوذهاب إىل موا وراء   و ذا يرى الكثريون أن

الرأمسالية.  ولقد وضعت هذه األزمة مفهوم التقمية موضع ااراجعوة فيطورح الن   

الكووثري مووب علموواء االقتصوواد مبوودأ "معوودل تقميووة صووفر"، وهووو مووا يعووأ موووت  

تبقواه  الرأمسالية.  كما يقتقد اقتصاديون آخرون مفهوم التقميوة ااسوتدامة الوذى ت   

األمم ااتحدة والبقك الدولي باعتباره موب ااسوكقات التوى تهودف إىل إطالوة عمور       

الرأمسالية.  إن وعي اليسار العربي بهذه األزمة العاايوة ضورور  لتقوديم تصوور     

مبتكر عب التقمية والتوى كوان سوقف طموحهوا هوو منوط حيواة ااوواطب الغربوي،          

موب سوكان ااعموورة     %95ة ميثلون حوالي والواقع أن سكان البالد الغربية ااتقدم

مب االورات يف الغالف اجلو .  فعليقوا أن نتخيول لوو عواا      %75ولكقهم يبثون 

باقي البشر بقفس الطريقوة يف العويش.  وال نعوأ موب نلوك أن نرضوي بالتفواوت        

الشقيع بني الشمال واجلقوب، وإمنا عليقا اال نقساق أمام وعوود التقميوة الغربيوة    

وااكلفة.  "والثورة الزراعية" يف ا قد خري مثال علوى نلوك حيوث قبلووا      الزائفة

بزراعة نباتات قمح معدلة جيقيًا.  تقوتج أربوع أضوعاف حمصوول القموح العوادى       

ولكقه محاية القبات الضعيف كانت تقتضي زيادة استخدام اابيدات احلشرية مما 

 جعل األرض بعد عشريب عامًا غري صاحلة للزراعة.
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ك دعوة عااية إىل ضورورة تبقوى منوط حيواة "ققووع" يتجقوب األفوراط يف        وهقا

الرتفيه واقب البذخ واإلنفاق السفيه.  وقد لوح  أن البالد التوى ال يكوون فيهوا    

تفاوت كبري بني أمناط حياة السوكان مثول الودول االسوكقدرنافية التوى نوادرًا موا        

 زيادة دخو م.يسعى القاس فيها إىل البحث عب ساعات عمل إضافية ل

إن األمر ال حيتاج إىل فرض احرتام البيئة عب طريو  دولوة اسوتبدادية وإمنوا     

ميكب للحوار احلر والدميقراطي أن يتخذ مب القوانني واإلجوراءات موا موب شوأنه     

احلفاظ على البيئة طوعًا وليس قهرًا.  وهذا أيضوًا يقتضوى موب اليسوار العربوي أن      

د على تكويب تشخصيه جديدة نات تطلعات جديودة  يقدم للقشا الثقافة التى تساع

وسلوكيات خمتلفة، كما يقتضى أن يساهم بشكل فعال يف مسواعدة القووة الشوعبية    

الغربيوة سوعيًا إىل حصوار خمططوات الشووركات الرأمساليوة الكورب .  ولعول هووذا        

اجملال هو أكثر اجملاالت احتياجا حلوار احلضارات والتى اتصور أن على اليسار 

 بي أن يبلور مساهمات ملموسة يتم طرحها عاايًا.العر

وتبقى كلمة أخرية خبصو  البعد العربي لليسار اجلديد فمما الشك فيوه أن  

اامارسة السياسوية ألى جمموعوة موب جمموعوات اليسوار سووف تكوون مشوروطة         

با امش الدميقراطي ااتاح وموازيب القووى اخلاصوة ببلودها.  ولكوب مواهو لويس       

لظروف اخلاصة بكل بلد فهو العمل الثقايف والذى يقتضى بالفعل بلوورة  مشروطًا با

اسرتاتيجية عمل رقافية مشرتكة تتضمب نقدًا جوذريًا لكول موا حيفول بوه فضواؤنا       

الثقايف مب مظاهر للتخلف، وتقدم للقراء العربي موا انتجتوه العقوول البشورية يف     

ية ب ليوات يف الرتمجوة   تصور حضارة بديلة.  ويقبغي أن تقرتن هوذه االسورتاتيج  

والقشر، كما يقتضى كذلك إتاحوة اجملوال لشوباب اابودعني والبواحثني يف العوامل       
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العربي للتعبري عب أنفسهم وضخ دماء جديدة يف تيوار الثقافوة التقدميوة يف العوامل     

 العربي.

وعلى ااستوى السياسي، يقبغي، رغم اخوتالف ظوروف كول بلود، أن تكوون      

والتواصل والتقسي  يف شكل مجعية أو مقتدى متخلص مب  هقاك ققوات مب احلوار

 أى مركزية دميقراطية تفرض االلتزام بالتعبري عب خط سياسي أو موقف معني.

وأظب أنقا باجتماعقا هقا اقاقشة ماجاء يف كتاب األستان كريم مروة نكوون قود   

 بدأنا أوىل خطواتقا يف هذا السبيل.
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 اسكون بهاجس التغيرياليسار  ا

 

 أ.حبيب صادق 

 أمني عام اجمللس الثقايف للبقان اجلقوبي    

...  امسحوا لي أن أستهلَّ مقالي، يف هذا ااقام، بتوجيه أطيب التحيات 

إليكم كافة مقرتنة ببالغ الشكر لكم على مجيل تلبيتكم لدعوة اجمللس الثقايف 

فل الثقايف احلاشد الذ  يقيمه اجمللس للبقان اجلقوبي إىل ااشاركة يف هذا احل

بالتعاون مع وزارة الثقافة يف إطار "بريوت عاصمة عااية للكتاب" ونلك احتفاءًَ 

بصدور كتاب " حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي" للصدي  احلميم كريم 

 مروة.

لعشريب يف ولعلَّ مب اافيد القول: أنَّ هذا الكتاب اجلديد يأخذ الرقم الواحد وا

الئحة الكتب اليت َوسرَع كريم مروة أن يصدرها تباعًا، يف مسريته الكتابية 

الطويلة.  عالوة على ما ال ُيحصى مب الدراسات وااقاالت اليت زوَّد بها الكثري مب 

 اجملالت والصحف العربية وغري العربية.

ليس الكم ومب يتابع كريم مروة يف مسريته هذه يستوقفه، باهتمام وإعجاب، 

الغزير مب الكتابات، ااتعددة ااواضيع والصيغ فحسب، بل يستوقفه، أيضًا، 

أمران الفتان، يتجلَّى األول مقهما يف كونه أحد قلَّة قليلة ق،ي ض  ا اخلوض، يف 

خضم هذه الصقاعة، مب رموز ماسسة حزبية، نات تاريخ عري  ساطع، 
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بدعه الفكر اإلنساني مب طاقة  تأسَّست، إن تأّسست، على أنضج وأعم  ما ا

 تقويرية نهضوية لتغيري العامل بأسره.

ويف حدود معرفيت، فإنَّ كريم مروة، هو، على تفاوت  يف الكم والكيف، أحد 

تلك القلَّة اليت ال يتجاوز عددها الثالرة ال أكثر.  أما اإلرقان اخلالدان فهما 

 شهيدا الفكر وااوقف حسني مروة ومهد  عامل.

 أال يدعو هذا الواقع ااارل إىل التساؤل واألسى؟؟ ترى

هذا عب األمر األول، أما األمر الثاني فيتجلَّى يف نلك ا اجس ااتَّقد، هاجس 

التغيري، الذ  صدرت عقه، واَّا تزل، كتابات كريم مروة يف السياسة واإلجتماع 

ان عمله الطويل، واألدب ويف شاون فكرية ونظرية.  كتابات أرسلها يف القاس، إبَّ

يف موقع قياد  متقد م يف احلزب الشيوعي اللبقاني، رم تابع إرسا ا يف القاس بعد 

انقطاعه التقظيمي عب هيكل احلزب وانصرافه إىل االجتهاد يف البحث وإعادة 

 القظر فالكتابة...

وحسيب، للتدليل على نلك، أن أشري إىل أنَّ مخسة مب مالفاته األخرية قد 

مسكونًة بذلك ا اجس ااهيمب، فثالرة مقها تولَّت نشرها دار الفارابي،  أنشأها

نات االااه اليسار  ااعروف، وهي على التوالي: " حنو مجهورية رالثة" 

( و "عشية أفول اإلمرباطورية، أسئلة حول موقعقا يف عامل الغد" 9119)

مفكِّرًا عربيًا  ( رم " الفكر العربي وحتوالت العصر" هشاركة ستة عشر9119)

(9116.) 

أما الكتابان الخران، فقد صدرا عب غري هذه الدار وهما: "أزمة القظام 

( و "يف 9116العربي وإشكاليات القهضة" هشاركة رالرة مفكِّريب عرب )

 (.9112البحث عب ااستقبل" )
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يف ضوء ما تقدَّم، جند كريم مروة يف كتابه الصادر حديثًا عب دار الساقي 

و نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي" يغذ السري ق،ُدمًا، يف الطري  الذ  "حن

رمسه لقفسه، للتعبري باازيد، مب الكتابة، عب هاجسه األصلي ااتمث ل بفكرة 

 التغيري.

يف هذا الكتاب اجلديد، كما يف كتبه السابقات، يطالعقا كريم مروة ها يشبه 

يبسطه مب أفكار وآراء واقرتاحات ال يعدو كونه لزوم ما يلزم يفيد أنَّ كلَّ ما 

حماولًة، جمرد حماولة، ال يرمي، مب ورائها، إىل عرض أفكاره وآرائه 

واقرتاحاته فحسب بل يرمي، أيضًا، إىل دعوة الخريب إىل اخلوض يف خضم نقاا 

 مشرع األبواب على اإلضافات الققدية ااوضوعية.

ثر دقَّة يف حتديد إطار الققاا إن رسم، يف بيد أنَّه يف كتابه اجلديد بدا أك

القسم األول مقه، معامل مشروع جديد لليسار يف العامل العربي حمد دًا له، 

باألرقام، عشريب مهمة، مفصَّلة باقتصاد، امساها قضايا، وطالب اليسار اجلديد 

 يف أن يقهض بها بروح ااساولية العالية، رم احل  بالقسم األول قسمًا رانيًا

وأخريًا، تضمَّب نصوصًا مقتقاة مب فكر ماركس، ومب فكر كبار اااركسيني 

األوائل، لكونه رأى فيها "ما  دم األفكار واإلقرتاحات اليت قدَّمها حول ما 

يزعم أنَّه يصح أن يكون مساهمة يف صقاعة مشروع جديد لليسار يف العامل العربي، 

األساسي مب أفكاره فيها، وباالستقاد ونلك باسم اشرتاكية ماركس  أو باستلهام 

 إىل مقهجه اااد  اجلدلي..."

وحيث إنَّ األستان كريم دعانا إىل ولوج حلبة الققاا للمزيد مب اإلسهام يف 

صوم ااشروع القهضو  اجلديد، فأستميحكم العذر إنا ما خرجت قلياًل عب هذا 

، متوخيًا إلقاء السياق العام ألدخل، مب فور ، يف سياق خا ، لبعض الوقت
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حزمة ضئيلة مب الضوء على تلك العالقة اليت انعقدت بيققا يف عروة  ورقى ال 

 انفصام  ا...

فإىل مخسة عقود مضت تعود عالقيت ااركَّبة بأبي أمحد.  أقول مركبة 

لكونها عالقة تشكَّلت، مع تعاقب األعوام، مب مجلة مكو نات انصهرت يف بوتقة 

الصة... وحسيب، هقا، أن أشري، إشارة خاطفة، إىل أربعة الصداقة العميقة اخل

 مكو نات مقها ال أكثر:

فااكو ن األول يقحدر مب صلب االنتماء، ورارًة، إىل أرض اجلقوب األم 

الطي بة الشاخمة القامة وإىل تار ه احلافل بااواقف واا رر.  ويتولَّد ااكو ن الثاني 

ة األ،َسر الديقية يف اجلقوب، جبل عامل تار يًا، مب االنتساب الواحد إىل شجر

فأ،سرتانا تقتسبان معًا إىل هذه الشجرة التقليدية.  أما ااكو ن الثالث فقد تشك ل 

تدرجييًا، مب ا موم واإلهتمامات ااشرتكة ااتصلة بوجوه احلياة العامة الراهقة 

الكتابات ااعاصرة يف مب جهة، وتتصل، مب جهة رانية، بكقوز الرتاث العربي وب

األدب العربي والفكر السياسي والتاريخ ويف الثقافة العامة.  وأما ااكو ن الرابع 

واألخري فقد نهض بقيانه، مدماكًا مدماكًا، على ما راكمته مب خالصات القراءة 

الققدية للوضاع السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية يف لبقان ويف غريه 

الد العربية، وعلى ما أفضت إليه تلك القراءة مب استقتاجات وعرَبر، رم مب الب

على ما خلَّفه، مب آرار جمدية، العمُل ااشرتك يف مياديب السياسة واإلجتماع 

 والثقافة، ونلك يف مقأى عب االنتظام احلزبي أو التأرُّر به.

لوك الصدي  كريم ويف هذا الصدد ال يسعأ اليوم إالَّ البوح ها كقت أجده يف س

ااهي، مب حر   على بقاء العالقة الثقائية بيققا يف حدود الصداقة اخلالصة، 

مب دون أن  الطها طيف مب التأرُّر احلزبي.  وهذا سلوك يتعارض، كما هو 
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معروف، مع منط السلوك السائد يف األوساط احلزبية، إن مب شأن احلزبيني، على 

، قصارى جهدهم، الكتساب اازيد مب ااقتسبني إىل تفاوت  يف مواقعهم، أن يبذلوا

أحزابهم..  وال أ،خفي أنَّ نلك السلوك مب كريم ااهي القى عقد  صدىًَ حسقًا 

للغاية فأكربُت صاحبه يف سر  ، ومل أحاول الوقوف مقه على الدواعي اليت 

 محلته على انتهاجه بال أ  تردُّد...

تتورَّ  حتى استوت على مقام ، وطيد  وعامًا بعد آخر راحت العالقة بيققا

 األركان، مب ااودَّة والثقة واإلخال .

وعلى الرغم مب نلك، فكثريًا ما كقَّا نتف  يف الرأ ، وكثريًا ما كقَّا خنتلف.  

بيد أنَّ هذا االختالف، على تعاقبه، مل  لخل نسيج تلك العالقة أو يوهقها بل 

 كان يزيدها متاسكًا وصالبًة.  

ى هذا ااستوى الرفيع مب التماسك والصالبة استمرت عالقتقا عقب وعل

استقالة كريم مب مساوليته احلزبية وانقطاعه إىل البحث والتقص ي فالكتابة، 

آخذًا هذهب االجتهاد يف قراءة األحداث والتحوالت، يف حقبة شديدة االضطراب 

ة، يف مواقف لفيف مب واإلنهيارات، شهدت تصدُّعات، متفاوتة يف العم  والس ع

القيادات اليسارية يف العامل العربي، ما استثار حفيظة قليل أو كثري مب رفاقهم 

الق،دامى، فاعتكر جو الثقة وتوتَّرت الصالت واشتدَّت نربة التساؤل، وقد نهب 

 َنف ر مقهم إىل حدود  قصوى يف متاهة االتهام والتجريح فاإلدانة.

 ة ُتذكر، اليوم، للدرس والعربة....  تلك مرحلة عصيبة وعصبي

وبعد فامسحوا لي، رانية، يف أن أعود إىل جمرى احلديث الذ  انقطع سياقه 

 العام بإجازة مقكم قصرية.  
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أزعم أني قرأت القص اامهور بتوقيع كريم مروة، بروية وإمعان، فأفدت 

ارب كثريًا مب خطابه ااشحون باجلدية واحلماسة.  فهو، أ  القص، خالصة ا

متقوعة عميقة كثرية األبعاد وبعيدة اارامي، تضافرت على إنتاجها وصقلها عقود 

ستة مب ا موم والشواغل السياسية واإلجتماعية والفكرية، ومب مغالبة الصعاب 

 والتحديات ااتالحقة.

بيد أنَّ أول ما استوقفأ، إعجابًا، يف القص روحان توأمان: روُح اإلخال  

 وة وروح اجلد ية الصارمة يف ااطالبة..الصميمي يف الدع

برغم نلك ففي هذا القّص، كما يف كل نص كتابي آخر، ما يستدعي وجَهين 

التبايب معًا: وجه الرتحيب واإلشادة رم وجه الققد اارتاوح بني ااوضوعية 

والعصبية..  واا كانت معامل هذه وتلك مب الكثرة  يث يضي  بها وعاء الوقت 

لقا يف هذا االجتماع، أراني حمكومًا باالختيار القسر ، فأسارع إىل احملدَّد 

 اختيار أربعة معامل، ال أكثر، مب كل جمموعة مب وجَهين التبايب:.

 يف اجملموعة األوىل

أواًل: أن يقطل  كريم مروة، يف مشروعه القهضو ، مب موقع اليسار، 

ا، يف العامل العربي، حتديدًا، وأن  اطب به قوى اليسار، على تعدد أطرافه

فأمر  يستدعي الرتحيب واإلشادة بال أدنى ريب، فكيف إنا أضفت إىل نلك تقديره 

البالغ للدور التار ي الذ  قام به اليسار القديم نهابًا إىل القول: أنَّ "اليسار 

اجلديد، الذ  يسعى إىل إظهاره وإبراز عقاصره ومكو ناته، إنَّما ولد مب رحم 

حياول أن يتجاوزه مب دون أن يتقكَّر له، ومب دون أن يقفي انتسابه القديم رم 

 التار ي له".
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رانيًا: مصارحته القوى اليسارية، يف سياق حديثه عب ااهمة التار ية اليت 

تواجهها، راهقًا، بأنَّها ليست مهمة سهلة على اإلطالق، بل هي شديدة التعقيد 

ر إىل القول بثقة: "فال خيار أمام هذا والصعوبة على الرغم مب نلك اده يباد

اليسار، سوى الدخول يف التجربة مب جديد، بواقعية قصوى وبقفس  طويل، 

 والسري قدمًا يف اااه ااستقبل حتت شعار التغيري الدميقراطي".

رالثًا: دعوته االحَّة إىل قيام الدولة الوطقية الدميقراطية، برغم أنَّ 

ااوزت، يف تطورها العاصف، حدود الدولة الوطقية الرأمسالية ااعواة قد 

وحدود الدول كلِّها، مع نلك مل يرتدَّد يف الكالم: "أن الدولة الوطقية تستطيع أن 

متارس نوعًا مب الرقابة على حركة الرأمسال، ومب شأن هذه الوظيفة األساسية 

ول دون وقوع للدولة أن اعلها ضامقًة النتظام احلياة االجتماعية، وهذا ما حي

 موبقات شقعاء كاجلرمية ااقَّظمة والفساد وسرقة خريات اجملتمع"...

رابعًا: انتقاله، مب احلي ز احملدود، يف الزمان وااكان، إىل احلي ز 

الالَّحمدود، يف تصوير هاجسه بفكرة التغيري.  ومب فرط استغراقه بهذا ا اجس 

سديم احللم ا ائم.  فإن به يرى يف ما اده يقتقل بك مب أرض الواقع القائم إىل 

يرى القائم، السديد الرؤيا، أنَّ نظامًا عاايًا جديدًا يبزم جنمه الورد  يف األف  

الشفيف، فيسارع إىل رسم فاحتة الطري  إليه مب إدراك  عمي  اعاني "ااهمة 

مة التار ية اليت بدأها ماركس، قبل ما يزيد على قرن ونصف قرن، أال وهي مه

 تغيري العامل اليت ستظل مهمة األجيال اجلديدة للبشرية جياًل بعد جيل".  

هذا بعض ما وسعأ قوله يف شأن بعض ااعامل يف القص اليت تستدعي 

الرتحيب بها، أما يف شأن ااعامل اليت تستدعي الققد ااوضوعي، فأكتفي بطرح ما 

 يصلح، رها، ازيد مب الققاا.
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 ةيف اجملموعة الثاني

أواًل: إنَّ ما يطالع القارئ اليسار ، مبثورًا بكثرة يف رقايا القص، كالم  يفصح 

عب أنَّ التغيري مهمة أساسية مب ااهمات اليت يتعيَّب على اليسار اجلديد االضطالع 

بها، اسيدًا عمليًا ليساريته.  ولكب حني ميعب القارئ القظر يف طبيعة ااهمات 

جيدها أقرب إىل طبيعة اإلصالح ليس أبعد.  نلك ألنَّ اليت أوردها صاحب القص، 

التغيري، اجلذر  خباصة، له داللة بقيوية، ال  طا إدراكها الوعي الققد ، 

لكون التغيري،  كم طبيعته ُيحدث تغيريًا يف صلب بقية السائد، بكامل 

ه، مكوناته، فيزلزل حتصيقات الواقع القائم، واحدًا بعد الخر، ويهم ش كوا 

 مجلًة وتفصياًل.  

بااقابل، فإنَّ اإلصالح،  كم طبيعته هو الخر، ال يتحرك إالَّ يف أحشاء 

بقية السائد مقيَّدًا بشرط احرتام "الشروط الواقعية"، على حنو ما جاء يف القص 

تكرارًا.  إنًا فأقصى ما يرمي إليه اإلصالح أن ُيحدث ترميمًا أو امياًل يف هيكل 

ُيجر  تعدياًل يف تشريعاته اخلاضعة، بدورها، لقانون القظام ااهيمب، السائد، أو 

كأن ُيصار، مثااًل، إىل إجراء تعديل شكلي يف قانون االنتخاب القيابي  أو 

 البلد ...

رانيًا: يأخذ القارئ اليسار ، على صاحب القص، إغفاله القيام هراجعة 

قل، ال سيما أنه أمضى ردحًا نقدية موضوعية لتجربة اليسار، اللبقاني يف األ

طوياًل مب عمره يف موقع متقدم يف قيادة أحد فصائله البارزة.  رم يأخذ عليه، 

أيضًا، إغفاله الوقوف عقد ما  أحرزته قوى اليسار العربي، بقضاالتها اارهرقة 

على مدى عقود، مب جناحات سياسية واجتماعية وأدبية ورقافية وفكرية وما 
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عيقه، مب خيبات وانتكاسات مريرة، تبقى مادًة تار ية  حصدته، يف الوقت

 تصلح للدراسة واإلعتبار...

رالثًا: يسج ل القارئ اليسار  على صاحب القص أنه تقصَّد، عامدًا، عدم 

إيراد كلمة إشرتاكية يف أ  مهمة مب ااهمات اليت اقرتحها على أهل اليسار، 

رناجمه ااعروف "بالسياسة االقتصادية مرب رًا نلك باسرتشاده هوقف ليقني يف ب

 اجلديدة".

وهب أنَّ ليقني، يقول القارئ اليسار ، مل يتحدث يف نلك الربنامج عب 

االشرتاكية، فهل سقطت اإلشرتاكية مب برنامج حزبه التار ي؟ احلزب الذ  

كان يضع االشرتاكية يف رأس ااهمات االسرتاتيجية اليت يسعى إىل حتقيقها، رم 

صاحب القص هو بالذات، كما سبقت اإلشارة، مب "رأى يف فكر ماركس ما  إنَّ

 دم أفكاره واقرتاحاته لرسهام يف صوم مشروع جديد لليسار ونلك باسم 

 اشرتاكية ماركس أو باستلهام األساسي مب أفكاره فيها".

واجلدير بالذكر، هقا، أنَّ االشرتاكية، هي أكثر مب مهمة، إنَّها األ،ف  الذ  

تقدرج يف سياقه شتى ااهمات اليت يضعها نصب عيقيه حزب يسار  )ماركسي(، 

واإلشرتاكية هي وحدها اليت تضع يف مقدم مهماتها األساسية، مهمة القضاء 

 القهائي على التفاوتات االجتماعية وعلى استغالل اإلنسان لرنسان يف هذا العامل.

القص أنه نهب بعيدًا يف رابعًا: كما يسج ل القارئ اليسار  على صاحب 

موقفه مب الطبقة العاملة، يف كونها ضمرت حجمًا وضعفت قدرًة وفقدت دورها يف 

ظل الرأمسالية ااعواة، كما نهب بعيدًا يف تقدير التحوالت التكقولوجية، اليت 

يشهدها العصر احلديث، أو يف توسيع نطاق خرياتها على "مجيع البلدان غقّيها 

 يقول حرفيًا. والفقري..." كما
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ليس لي مب ااعرفة ما  و لأ اخلوض يف غمار هذا البحث الصعب ااراس، 

مب هقا أجلأ إىل أحد سادة ااعرفة األفذان يف جمتمعقا العربي هو مسري أمني، 

فأستعني برأيه على حتقي  مراد  إن يقول.." إنَّ كل رورة تكقولوجية حتو ل، 

إنا كان اجملتمع طبقيًا فلب ُتلغى هذه الطبقات فقط، البقى التقظيمية للعمل، و

بفعل التحوُّل ااذكور، بل ستغي ر مب شكلها، ولعلَّها، إىل درجة ما، توهم 

 باختفائها كما هي احلال الن".

رم يسأل مسري أمني نفسه يف شأن التحوالت يف تقظيم العمل فيقول: " فما 

 رتت بة على التحوالت السائدة؟  هي، يا ترى، القتائج االجتماعية احلقيقية اا

ويسارع إىل اإلجابة بالقول: "الصعود السريع واإلستثقائي يف نصيب عوائد 

رأس ااال ااعومل واالكية على حساب عوائد العمل، التهميش والفقر، واإلقصاء 

 ألقسام ملحوظة مب الشعوب".

 هذا يف شأن األرر الطبقي لتحوالت الثورة التكقولوجية.

يف شأن اتساع نطاق خرياتها على خمتلف أقطار العامل وف  ما جاء يف منت  أما

القص "أنَّ رورة التققيات وااعرفة واإلتصاالت قدمت للشعوب، يف مجيع البلدان، 

الغقية مقها والفقرية، ااتقدمة مقها وااتخلفة، على حد سواء، األدوات اليت 

 ا ااختلفة مب دون عقاء".توفِّر لرنسان امتالك ااعارف يف مياديقه

أما يف هذا الشأن فحسيب أن أورد ما جاء على لسان عامل االجتماع جاك 

قباجني وخالصته: "أنَّ ما تقتجه رورة ااعرفة واإلتصاالت مب مفاعيل تقع يف 

دائرة التداول واإلستهالك، فيما دائرة اإلنتاج تقع خلف هذا القتاج، كما حتدد 

وهدفه..  ترى هل تتوحَّد كل شعوب األرض على مسافة حمتواه ونوعه وكميته 

متساوية مب دائرة اإلنتاج هذه؟  وهل مب يستهلك القتاج )ااعرفة أو ااعلومة( 
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كمب يقتجها؟  رم أيب يقع هذا كله مب عملية تقسيم العمل على الصعيد 

الدولي؟؟   وكيف تربز مفاعيل االستغالل الرأمسالي ااكثف لقوة العمل 

 يصة يف بلدان األطراف؟ الرخ

وبعد فأجدني، أميل إىل، يف نهاية ااطاف، إىل األخذ هذهب القائلني بأن 

اليسار، اااركسي خباصة، مطالب اليوم، برغم هزاله وتشّتته، بأن يقتفض مب 

ركوده اازمب وبطالته الفكرية، ويتقدم مب جديد للقيام بدوره الطليعي يف مجع 

طي العلماني والعمل معًا على صوم برنامج نهضو  جديد، أطراف اليسار الدميقرا

وحتديد آليات التقفيذ اارحلي باااه حتقي  الدميقراطية وااساواة والعدالة 

االجتماعية، بأف  إشرتاكي، وإقرار علمقة الدولة ومبدأ ااواطقة وحتديث 

 اجملتمع وتعزيز احلراك العربي الدميقراطي التقدمي، والسعي، ااقهجي

الدؤوب، إىل حترير األرض العربية احملتلة، بشتى السبل ااتاحة، يف فلسطني 

 واجلوالن ويف جقوب لبقان.

وال شك يف أن ا يئة ااختارة دميقراطيًا لالضطالع ههمة صوم الربنامج 

ااقشود لسوف تستضيء ها جاء يف مشروع كريم مروة، اادرج يف كتابه "حنو 

لعامل العربي" وها جاء يف مشاريع أخرى صاغها أو نهضة جديدة لليسار يف ا

يسعى إىل صوغها يساريون دميقراطيون علمانيون هقا يف لبقان وهقاك يف سائر 

 األقطار العربية.

 

وأخريًا يشرفقا أن نعرب، باسم اجمللس الثقايف للبقان اجلقوبي، عب بالغ 

فكِّريب والباحثني وقد تقديرنا وجزيل شكرنا لسادة هذا ااقرب، وهم مب أفذان اا

جاؤوا إىل بريوت: عاصمة الكتاب واحلرية واألسئلة، مب فلسطني ومصر وتونس 
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وفرنسا إضافة إىل ااشاركني اللبقانيني ويف مقدمهم الصدي  الدكتور طارق مرت  

 وزير اإلعالم.

ويف اخلتام يسعدنا، بالغ السعادة، أن نعرب عب أطيب التمقيات للصدي  

أمحد، كريم مروة، يف مقاسبة بلوغه الثمانني مب عمره ااكتقز احلميم أبي 

بااقجزات ااهمة، قواًل وعماًل، وبااشاريع ااستقبلية، ااثرية للجدل والسجال، 

آملني أن ميضي قدمًا يف مسريته الكتابية،  ثًا وكشفًا وعطاءًَ، باااه ااستقبل 

كافة، واإلنسان يف جقبات السعيد ااضيء، مستقبل اإلنسان يف أرض العرب 

   األرض قاطبة..  
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 كتاب ااقاومة لكريم مروة

 الرصاصة اليت أصابت ا دف

 

 أ.نبيه عواضة           

 أسري حمرر ومقاوم يف جبهة ااقاومة الوطقية اللبقانية 

حتت مظلة يسوار داع لقهضوة يف الفكور واامارسوة نلتقوي..  نوزعم أنقوا موب         

 غة التجدد والتطور والتقدم..أصحاب رقافة الققد ول

نستظل بكقف عباءة ااقاومة ونعرفها فقا مبدعًا خالقوًا متقوعوًا رحبوًا ممتودة     

على مساحة الوطب العربي بكل قضاياه.....  نلتقي إنن ال اديدا للعهود والوعود   

والبيعة وهي مفردات الفتها ااقابر شرقًا وغربوًا مييقوا ويسوارًا لتشوكل نوعوًا موب       

على واقع هو اشد حلكة وأكثر تعقيدا مب أ  استسهال بالوصف..  فموانا   التعمية

عسا  أقول يف حضرة كبار اابدعني وااثقفني وأهل الفكر وأنا ممب كان يقال عوقهم  

حطب الثورة أكانوا الشهداء الذيب قضوا حنبهم قبل أن يبدل واقع احلال تبديال، 

عوا يف حرية مرة..   أم األحيواء موقهم   فظلوا انقياء  ما عبثت بهم اارحلة، وما وق

ااسكونني بهاجس التساؤل الكبري هل هزمقا ؟ هل هزمت معتقداتقا رغما عقوا أم  

لسبب مقا حني مقعقا عب أنفسقا بأنفسقا ضرورة ااراجعة والتقيويم والتجديود ؟..    

ا هل هزمقا الفكر اليميأ والسلفي واألصولي ألنه ااوزنا أم هزمقوا ألنقوا ختلفقو   

 عب مواكبة العصر ممارسة وتفكريا، ختلفقا عب احلياة..  وبعد
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اانا تعذر عليقا القهوض وحنب بقاة رقافة التحرر والتقدم ؟ وهل موا نعانيوه   

هو أزمة يسار فكر  سياسوي تقظيموي أم مشوكلة يسواريني عواجزيب عوب اواوز        

 مكابرة..إخفاقاتهم، فضاعوا بني ركام االنهيارات، تارة ختبطا، وتارة أخرى 

هل كان مشروعقا مشروعًا روريًا قاباًل للحياة  ؟ هل كان دميقراطيًا ؟ هل كقا  

دميقراطيني أم أنقا مارسقا قمعًا سلطويًا حتت شعار احلفاظ على الذات، استمرارًا 

اا كقا نعارضه ووقعقا ضحيته حني رددنا حنب أيضوًا  ال صووت يعلوو فووق صووت      

مشروعًا وطقيًا وان الذ  حصل هو عملية إجهاض لوه  ااعركة..  هل كان مشروعقا 

نفذتها أنظمة عربية مسيطرة قمعًا إلرادة شعوبها ومقدراتها.  هل واجهقوا  تلوك   

 األنظمة ؟ أم أنقا سايرناها وخضعقا  ا بذريعة دقة اارحلة وصعوبتها.

ابب حزب ترك بصمات ناصعة يف سجل البالد، وكواحد موب أولئوك ااقواومني    

عيني واليساريني السابقني واحلاليني ممب كوان  وم شورف محول البقدقيوة      الشيو

ااقاومة حتريورًا لولرض ودفاعوًا عوب الووطب بوجوه الغوزاة الصوهايقة بعيودا عوب           

احلصرية وااهام ااعدة سلفا،واحد مب ااعتقوديب بسويادة مقطو  ااقاوموة  اجلوامع       

ل الرغيوف ولقموة العويش    بني التحرر الووطأ والتغويري  االجتمواعي الوذ  يطوا     

ومقومووات بقوواء الدولووة اادنيووة الدميقراطيووة احلديثووة دولووة العدالووة والرفاهيووة  

وااساواة..  فانطالقًا مب اربتقا هذه ومب اجل تثبيت حقوق أمقا بها وأمقوا أنهوا   

بقت التاريخ ومقطقه..  وانطالقًا مب تلك ا واجس اليت حفرت وجعًا على جودار  

 الت زردات السالسل بعضًا مب أحالمقا...  نسألااعتقالت حني ط

هل مب ضرورة لليسار يف بلد ضاق بالثوار احلقيقيني وضواج هقتحلوي الصوفة    

حني كثرت فيه تسميات الثورة واستوىل  على ااصطلح طغاة الشوعب موب مفسوديب    

وطائفيني وإقطاع سياسي ومالي ؟ هل مب ضرورة لليسار وما هو هذا اليسوار الوذ    



 
 

83 

؟ يسووار احلدارووة..  يسووار معفووى مووب الصووفات..   مووب االكيووة احلصوورية    نريوود

للحقيقة..يسار جمرد مب التبعات السلبية المسوه القوديم واربتوه القدميوة ؟ أم     

إنقا نريد يسارًا شكليًا حيدد نفسه هوقع جلوسه على طاولة االوك لتخوتلط عليوه    

حقوًا هقوا أو تابعوًا هقواك..        الرايات ويضيع بني ألوانها ومهماتهوا..    فيصوبح مل  

 فيكون واهما باحلالتني 

إن احلياة أوسع مب التجارب.....  واألفكار ليست بقت ا واء وال هي تسوقط  

مع ااطر، األفكار حتتاج إىل قاموات حتملوها فتغقيهوا..  إىل إرادة وعزميوة بغيوة      

رؤية الشمس ال  حتقيقها...  فقد آن األوان للخروج مب حتت اااء والتأكيد على أن

 تكفي إلزالة البلل..

نات يوم لقم كريم مروة بقدقيتقا برصاصة عقوانها كتواب عوب ااقاوموة، وقود     

أصووابت ا وودف..  واليوووم يقوودم لقووا دعوووة صوورحية..  هووي أشووبه بالصوورخة..    

مستخدما القلم نفسوه حتريضوًا لقوا كوي نوقهض موب جديود..  فهول يصويب مورة           

 بال ريشة اليسار والوانه.   أخرى..  ولوحة احلياة ناقصة

 خريًا  أ

 ضرة رقافة اجلقووب وجملسوه الشواكي لوبريوت توقوه رؤيوة جبول عامول         

معافى بتعدد مقابر احلرية فيوه، ليجود العاصومة وقود تغوريت مالحمهوا تقاتول        

بضراوة كي تعود نرباسا للثقافة الوطقيوة ااتحوررة موب اسور الطائفيوة وااذهبيوة       

الكلموة والكتواب والقضوايا احملقوة والعادلوة علوى مسوتوى        ووجهًا نضاليًا يقاصر 

الوطب واألمة والعامل..  فاسوتعادة اليسوار لودوره هوو اسوتعادة الووطب كول الووطب         

 حللمه...    
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 كم سعيقا لتغيري هذا العامل

 بالكتابة واحلب واإليقاع وااوسيقى

 

 أ. مارسيل خليفه

 ااوسيقار اللبقاني

هذا اللقاء احلميم يف قصر األونيسكو، ليتأ كقت أستطيع أن أكون معكم يف 

مباشرة، أن أكون بيقكم، أن أجد مقعدًا للحقني على وقع الصداقة مع "أبو 

لكقأ أجلس أمام الكامريا يف البعيد البعيد، أتلو وأبوح بهذا القص،  أمحد"..

 الظالم الدامس. رغبة يف التعبري عب فرح غامض، عب سعادة ما، وسط هذا

عقدما نهبت إىل باريس هاربًا مب ضيعيت  9276تعود بي الذاكرة إىل سقة 

عمشيت مع كوكبة مب األصدقاء، حيث مل تتحمل ااقطقة ميولقا اليسارية يف 

حروب صغرية وكبرية امتدت حتى يومقا هذا..  والتقيت هقاك باألصدقاء اجلدد 

جل وتردد أعرض بعضًا مب ااربي الذيب غصت بهم مقاهي ااديقة.  ورحت خب

 ااوسيقية األوىل.  

كان األصدقاء اجلدد يسمعونأ ويهزون برؤوسهم.  كريم مروة أدرك يومها 

متامًا ما هو مشروعي، أو على األقل جدية ما أحاول اخلوض فيه.  ويف صباح باكر 

دخلت إحدى استديوهات باريس الصغرية وسجلت  9276مب شهر آب لسقة 

نة "وعود مب العاصفة" بعد أخذ ورد ولقاءات مع مساولي شركة اسطوا

"الغقاء مع العامل".  وظهرت    Le Chant du Mondeاألسطوانات الفرنسية 
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بالقرب مب بسطة للحمص والفول   Humanite األسطوانة يف احتفاالت الو

 والفالفل على خشبة اجلقاح اللبقاني.

نغري هذا العامل واستبدال فوضاه أتذكّور يا "أبو أمحد" كم سعيقا أن 

بالكتابة، باحلب، باإليقاع، بااوسيقى.  وكم حرضقا القاس على الفرح ال 

 الغياب، وعلى احلياة ال العدم.

فتجريدنا اليوم مب حققا يف إبداء الرأ  على أرضقا هو هثابة الشك يف قمر 

 احلب الذ  يغمر ليلقا الدامس بالغصة الصرحية.

يب  لقا يف هذا العامل إال "احللم" نتمسك به كخشبة خال  ضد حنب الذيب مل 

 هذا ااد الطافح بالكراهية والباس.

فلمانا يعتقد البعض أنقا سوف نتقازل عب هذا احل .  بل سقدافع عه بشتى 

 –األشكال، يف حني أنهم ميعقون يف غزل الشباك ونصب الفخاخ ألمجل خطواتقا 

 حنو ااستقبل.

"أبو أمحد".  سأظل أحبك اليوم وأنت على مشارف الثمانني صديقي ورفيقي  

كما كقت أحبك شابًا متحمسًا وأخرقًا.  وهذا ح  مشاع، كما أعتقد، وليس ألحد 

 مصادرته.  أنت الذ  ولدت مب صخرة جبل عامل متميزًا برهافة  عصفور.

ها حنب حيدق بقا اخلطر دون أن منلك دفاعًا غري هذه الكلمات وهذه 

ار، واإلميان األعظم بأنقا ناهبون إىل مستقبلقا الذ  نريده وحنلم به، بالرغم األفك

 مب كل حماوالت تعطيل خطواتقا وتعوي  نهابقا الفاتب.

 أصدقائي، 

امسحوا لي أن أرى يف مشاركيت اليوم بهذه األمسية اخلاصة بكريم مروة 

والتأكيد على حقيقة   موقفًا رقافيًا، إبداعيًا، فكريًا، إعالميًا يتجدد بطبيعته،
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يقو ا كل مقا بطريقته، بعمله، هوقفه، وخاصة عقدما يكون الوطب على ما هو 

عليه مب حكم طائفي ومب تفكك وتشرنم.  فليس الفكر هقا حمايدًا، وال ااوسيقى 

هي أيضًا حمايدة.  وموقفقا ليس إال مع قلب ااواجهة احملررة لرنسان وللوطب يف 

اخلي مع القفس والسالم مع الخريب مب نو  القربى الفكرية، آن، وللسالم الد

األصدقاء واألصدقاء، حيث حاجتقا كبرية إىل ا دأة الداخلية والطمأنيقة، 

والشعور العمي  بالقيم العظيمة اليت حتف  لرنسان اإلنساني فيه، وحيث 

عد احلاجة كبرية إىل أنسقة العالقات بني البشر وإعادة تأسيسها على قوا

اإلختالف واإلختالف والتسامح واحملبة واإلنصاف واحرتام الكرامة ونبذ العقف 

 والتعصب والطائفية والقهر واإلضطهاد واإلحتالل.

 يا صديقي.. يا "أبو أمحد"

لعلك تواف  معي على اعتبار هذا اإلحتفال وجهًا مب وجوه التعبري عب 

وطب يف آن.  نرفض فيه تهمة مساولية ما ااه الثقافة والفكر وااه القاس وال

"التسييس" اليت تشهر بوجه القلم والريشة وال تشهر إال لعرقلة نهوض البحث 

واإلبداع وإىل اختان موقف رقايف ووطأ.  وإن ااروجني  ذه "التهمة" هم الذيب 

ميارسون، باحلقيقة، أبشع أنواع السياسة، سياسة تدمري الفكر والثقافة وإخضاع 

ثقفني لقوى القهر ااتعددة األشكال، سياسة إخراجقا مب معركة اافكريب واا

 شعبقا وسياسة التهميش.

 يا كريم مروة..

تابع ما بدأت به مب سقني واسهر على محاية الفكر ليصبح حصقًا ال يهزم.  

ال تهدأ وانت يف الثمانني ال يف مكان وال يف قالب وال يف حالة... ا ث دائمًا عب 

رقة حتى لو نابت مع أف  بعيد، وأعيد صياغة احلب والشوق تلك الشمس احلا
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والولع والتخيل واإليقاع وااوسيقى، صوتًا مبدعًا  ال مسوتتبعًا.  أ ث عب بيان 

جديد نستأنف فيه الرحيل حنو ضفاف أخرى ومفردات أخرى للتعبري القظيف 

فض" )حنبه غامضًا عب العامل والذاكرة والوطب واحلياة يف رحلة إىل ااستقبل "الغام

 دائمًا(

 يا صديقي "أبو أمحد"

هل تستطيع هذه األمسية أن ختلصقا مب رقل أشياء عديدة ترمي بوزنها على 

الذاكرة كما على اجلسد والروح، وكأن سقني احلياة تهرب وحناول أن نلتقطها، 

أن نستوقفها، أن نستدعي كل شيء جمددًا لقرو  مع إيقاعها بشكل مفتوح قلياًل 

 ب ااعقى.م

 يا رفيقي "أبو أمحد"

ليس لعالقة اإلنتماء اليت تربطأ بالفكر الذ  محلته سوى واحدة مب بني 

العقاصر العديدة اليت أعتز وأجمد بها حياتي بال تردد.  رها احلياة سوف ختلو 

مب ااغزى إنا خلت مب هذا اإلنتماء وافتقرت إىل احلب، ألني أرى مع اإلنتماء 

 يًا يف الدرجة األوىل.سلوكًا إنسان

 صديقي

ال أستطيع أن أرى حدودًا مع صداقتك، أراها مفتوحة على كل اإلحتماالت.  

وأرغب يف أن تصدقأ بأنأ أطمع بأن أتوصل إىل ممارسة حرييت إىل أقصاها وأن 

أحق  أمقية، نات يوم، بأن أصبح واحدًا مقكم،  كما قلت لك يف عيد عمال 

 ن اااضي، عقدما أتيتقا مع عروستك جنوى.عمشيت يف سبعيقات القر
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أحييك ومربوك لبلوغك سب الرشد.  وحاول أن ال تشعر بذلك الزمب 

الفيزيائي الذ  يتالشى مع اجلسد.  أرى مب البعيد سعف خنيل وغصون زيتون، 

 أرى أوالدًا ومشوعًا.  أمسع تراتياًل وأنغامًا ورجع أجراس.

ااوكب يقرتب واألغقية طالعة مب   القساء خرجب ويف أيديهب أرز وزهر.

   اجلسد.

 يطري احلمام، حيط احلمام
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 القسم الثانى

 حوارات مب القاهرة 

 

 

 عبد الغفار شكر -حسني عبد الرازق

 عبد الشكور حسني -سامر سليمان 

 حممد فرج -مصطفى جمدى اجلمال

 القادر ياسني عبد -حممد سعيد دوير 

 أمحد بهاء الديب شعبان -إميان حييى -عماد عطية

 حلمى شعراوى -سعد الطويل
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نظم مركز البحوث العربية واألفريقية بالتقسوي  موع ماسسوة خالود حميوي      

الديب الثقافيوة ومركوز آفواق اشورتاكية وااركوز االجتمواعي الودميقراطي والكتلوة         

 نودوة اقاقشوة كتواب "حنوو نهضوة جديودة لليسوار يف العوامل         االشرتاكية للتغيري

العربي" للمفكر اللبقاني األستان كريم مروة شارك فيها أكثر مب مخسني شخصية 

يوليو )متوز(  92مب كل مواقع اليسار ااصر  وأجياله ااختلفة ونلك يوم االرقني 

د حميي الوديب  ، وأدار القدوة كل مب حسني عبد الرازق مدير ماسسة خال9191

 الثقافية، عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية واألفريقية. 

وقد ارتأى مقظمو القدوة، لعدم توفر نسخ مب الكتاب، تصوير الفصول الثواني   

مقه وتوزيعه علوى ااشواركني يف القودوة.  لوذلك فقود اقتصور نقواا ااشواركني يف         

 .هذا الفصل بالذاتالقدوة، باستثقاء عدد قليل مقهم، حول 
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افتتح القدوة األستان حسني عبد الورزاق بودعوة األسوتان كوريم موروة مالوف       

الكتاب لتقديم ملخص مكثف حملتويات الكتاب.  وكان الغرض موب هوذه ااقدموة    

إطالع ااشاركني يف القدوة ممب مل تتح له إمكانية قراءة الكتاب بقسميه وبفصووله.   

 رم بدأ الققاا.

 

بوود الوورازق )عضووو اجمللووس الرئاسووي حلووزب التجمووع التقوودمي  أ. حسووني ع

 الوحدو (

شكرًا للستان كريم مروة على ما قدمه مب تلخيص هوام بالقسوبة اوب مل يقورأ     

الكتاب وتقدميه له بإجياز ووضوح رغبة اإلنسان عادة يف اإلفاضة ولويس اإلجيواز   

م أنوه حودد   عقد حديثه عوب مالوف خوا  بوه.  سوقجد يف األوراق ااوزعوة علويك       

اليسار  بأنه ميكب أن يكون متأررًا بأفكوار االشورتاكية موب مواركس حتوى اليووم       

وميكقووه أن يكووون عضوووا يف حووزب اشوورتاكي أو شوويوعي أو حووزب قووومي متووأررًا  

باالشرتاكية وميكب أن يكون دميقراطيًا بااعأ الواسع للمفهوم.  فاليسوار  الوذ    

يد لبلده احلرية والتقودم وسويادة العدالوة    يتوجه إليه يف هذا احلديث هو الذ  ير

االجتماعية الذ  ال ميكب حتقيقهم إال بالقضال إلحداث تغيري جوهر  يف الوضوع  

 القائم.

 

 د.عبد الغفار شكر )نائب رئيس مركز البحوث العربية واألفريقية(:

أن مقاقشووة كتوواب كووريم مووروة أموور لووه أهميووة كووبرية ألنووه أحوود القيووادات  

زب الشيوعي اللبقاني وهو يف نفس الوقت مثقف عربي اهتم بقضايا التار ية للح
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األمة العربية له عالقات نضالية يف معظم األقطار العربية.  أنضم كريم مروة اب ال 

وحتمل مسئوليات متدرجة فيوه   9259يعرف إىل احلزب الشيوعي اللبقاني عام 

قرر بعد نلك التخفف مب .  و9281إىل أن وصل اسئولية نائب األمني العام  عام 

مسئولياته احلزبية ليتفرم أكثر للعمل الفكر  ألنه مجع يف مسريته الطويلة بوني  

العمل السياسي والعمل احلزبي وأحيانا العمل العسوكر  والعمول الفكور .  وقود     

جعلته مسئولياته داخل احلوزب يلعوب دورًا رئيسويًا بالقسوبة لصوحافة احلوزب       

وللسوتان كوريم موروة العديود موب ااالفوات والكتوب         وكان آخرها جملة الطري ،

ومئات ااقاالت والدراسات.  مب مالفاتوه "حنوو مجهوريوة رالثوة" و"الشويوعيون      

األربعة الكبار يف تاريخ لبقان احلديث" و"الفكر العربوي وحتووالت العصور" و"يف    

البحث عب مستقبل" و"كوريم موروة يتوذكر" وأخوريًا الكتواب الوذ  يودور حولوه         

لققاا اليوم "حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي".  طلبوت موب سوتة موب     ا

األصدقاء ميثلون اااهات خمتلفة أن يقرأوا الكتاب كاماًل وأن يعدوا قراءة نقديوة  

له.  سأعطيهم الكلمة أرقاء الققاا حتى يكوون هقواك نووع موب التجواوز.  هواالء       

ح السوورو  ود. سووامر سووليمان الووزمالء األربعووة هووم د. شووريف حتاتووة ود. صووال

وااهقدس أمحد بهاء الديب شعبان واألستان عبد القادر ياسوني واألسوتان مصوطفي    

 جمد  اجلمال ومب يريد الكلمة يعطيأ امسه.
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د. سامر سليمان )أستان االقتصاد السياسي باجلامعة األمريكية وعضو جملس 

 حترير جملة البوصلة(

للتعلي  على كتاب هام للسوتان كوريم موروة.      مساء اخلري أنا سعيد بوجود 

وفر لي مقظمو اللقاء الفصل الثاني مب الكتاب ألعل  عليه وااعقون بو "حنو نهضة 

جديدة لليسار" وهو ما سأعتمد عليه يف مقاقشيت ألنه لسوء احل  مل يتح لي فرصة 

متتوع بهوا    قراءة الكتاب كاماًل.  أحيي بداية ااالف على احليويوة الذهقيوة الويت   

الفصل.  فقد شعرت دون مبالغة تدف  وحيوية يف بعوض األحيوان مل أشواهدهما يف    

كتابات شابة.  أتف  يف احلقيقوة موع ااواقوف السياسوية ااوجوودة يف هوذا الفصول        

بشكل شبه تام وهو ما شعرت يف البداية أنوه سيصوعب مهمويت ألن التعليو  علوى      

تعليو  علوى كتواب تتفو  موع خطوطوه       كتاب ختتلف معه أسهل بكثري جدًا مب ال

العامة.  إال أن نلك ال يقفي حتفظي الشديد جدًا على طريقة عرض األسوتان كوريم   

مروة للفكار وااواقف السياسية، ففي رايي أن الروح ااكتووب بهوا الوقص ختلوو     

نهائيًا مب الققد الذاتي.  رغم وجوود مواقوف أرى أنهوا جيودة جودًا لكقهوا أيضوًا        

مب اافرتض أن يعود بقا األستان كريم كذا خطوة إىل الوراء ليقول لقوا   جديدة وكان

اانا ير  هذه ااواقف اجلديدة صحيحة؟ واانا ال يصح استمرار ااواقف القدميوة؟  

 وما هي األرضية الفكرية اليت استطاع مب خال ا الوصول إىل هذه ااواقف؟

واقف جديدة ألني أرى أن أختلف أيضًا مع طريقة استدعاء القصو  لتربير م

مواقف األستان كريم اجلديدة قادرة على الدفاع عوب ناتهوا.  فاسوتدعاء القصوو      

التار ية لتدعيم مواقفي تكتقفه روح أصولية كما أنوه موب اامكوب أيضوًا ألخوريب      

استدعاء نصو  خمالفة لتلك اليت أتيت بها للتأكيد مثال علوى مواقوف سوتاليقية    
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تكب هقاك حماولة لعمول مراجعوة فكريوة؟ فلقود أخوذ االسوتان       قدمية.  فلمانا مل 

مروة موقف جيد جدًا مب وجهة نظور  يف موضووع الدولوة..  فوال أحود يعويش يف       

مقطقتقا وال ير  أن هقواك مشوكلة ضوخمة يف بقواء الدولوة يف العوامل العربوي موب         

ولوة يف  السودان جقوبًا إىل لبقوان شورقًا وموريتانيوا غربوًا.  وحتوى أقودم وأرسوخ د       

ااقطقة ممثلة يف الدولة ااصرية تعاني مشاكل خاصة بفرض سلطة القانون، وهقاك 

الن أيضًا مشاكل يف سيقاء..  موقف ناضج جدًا أن تتحدث عب فكورة بقواء الدولوة    

سقة..  فلمانا مل تاصل  ذا التجديد بشكل فكر .   91لكب هذا ليس موقفك مقذ 

ورة حتطيم الدولة لفتح األف  للتحرر اإلنساني؟ أمل يكب ااارسكيون مقتقعون بضر

أنا ال أقف اليوم يف هذه ااقطقة نهائيا، وأر  هوذا الكوالم طوباويوًا ولويس لوه أ       

حمل مب اإلعراب.  ولكب يف هذه الققطة ال جيب العودة إىل القصوو  التار يوة.    

 فحتى ماركس وليقني لب  دماني يف هذا ااوضوع نهائيًا..  

قا  اجة إىل تعريف لو "الدولة" وإخضاع نلك الذ  قدمتوه اااركسوية   أر  إن

للتحليل والققد ها ميكققا بعد نلك مب وضع أسس راسخة اوقعقا اجلديود ااودافع   

عب وجود الدولة مع إصالحها وإخضواعها الحتياجوات الطبقوات العاملوة.  كقوت      

ااوضووع ااركسويني    شخصيًا مهتما مقذ وقت طويل هوضوع الدولة وقورأت يف هوذا  

وغريهم وفشلت يف أن أجد تعريوف ماركسوي للدولوة بوااعأ العلموي للتعريوف.        

فماركس وليقني وبعودهما بوولقتزاس حتودروا عوب الدولوة باعتبارهوا أداة للقهور        

الطبقي متتلكها طبقة لقهر الطبقات األخرى..  لكب هذا التعريف مل يذكر ما هي 

وظيفة الدولة؟ الفكرة ااوجودة عقد  هوي أن الدولوة   الدولة أساسًا، هو يتكلم عب 

ببساطة شديدة عبارة عب جمموعة مب اااسسوات العاموة، موب اامكوب أن تكوون يف      

الواقع حتت سيطرة جمموعة حاكمة تسخرها اصاحلها أو حتت سيطرة ديكتاتور 
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 لكب تبقي يف القهاية فكورة أن الدولوة جمموعوة موب اااسسوات      -يأخذها يف ركابه

العامة.  إنا عرفت الدولة بهذا الشكل ميكب لي أن أختذ ااوقف الذ  أتبقاه اليووم  

مقها باعتبارها ماسسة هامة جدًا إلدارة شئون اجملتموع.  أختيول أنوه البود موب      

اإلشارة عقد احلديث عب الو "جمتمع" يف أطروحة يسارية أو حترريوة، إىل وجوود   

اوز ااصواحل الفرديوة، أحود أشوكال     جمال عام ومصاحل مشورتكة بوني القواس تتجو    

حتققها وتقظيمها والدفاع عقها يتم مب خالل الدولة ومب خالل أشكال أخرى مثل 

االحتادات الققابية واألحزاب.  إال أن الدولوة هوي الن الشوكل األعوم واألرقوي يف      

مسألة تقظيم اجملتمع وال ميكب ااوزها.  وبالتالي ال ميكوقأ اليووم توبأ هوذا     

ف السياسي إال إنا رجعت وأسست فروضًا نظرية غوري موجوودة يف الكتابوات    ااوق

 اااركسية الكالسيكية.

أتف  متاما أيضًا مع حتديد األستان كريم للربنامج اارحلي علوى أنوه برنوامج    

دميقراطي وأتف  متاما أيضًا مع البديهية اليت حاول التأكيد عليهوا وأعوأ بوذلك    

لة  ا طبيعتها وتقاقضاتها ومطالبها.  فال يوجد ناس فكرة اارحلية وأن كل مرح

يقاضوولون يف الفوورام.  تقووول قووراءة األسووتان كووريم أن القضووية احملوريووة هووي      

الدميقراطية بااعأ الواسع للكلموة.  أوافو  متاموا علوى هوذا االسوتقتاج وإن كوان        

ني عقد  ساال مانا يفرق بني اليسوار وأ  تيوار دميقراطوي آخور؟ فموانا يفورق بو       

اليسار والليربالية؟ أقف هقا عقد أن فكورة القضوال االجتمواعي يف كتواب االسوتان      

مروة ليست بالوضوح الكايف.  لب يكون الفارق بني اليسار والتيار الليربالي واضحا 

إنا حتدرقا عوب الدميقراطيوة وفقوط.  فاافصولي واحملوور  يف اليسوار وموا يعرفوه         

القيمة يف العمل واليت أرى أنها أهم موا كتبوه    وحيدده يف رأيي هو اإلميان بقظرية

ماركس.  فقظرية ماركس يف الدولة وكتابات ليقني مب بعده يف هذا اجملال ضعيفة 
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جدًا وغري ماسسة لكب اإلسهام احلقيقي اااركسي والذ  أعتقد أنوه موازال صوامدًا    

حاولوت   إىل اليوم هي نظرية القيمة يف العمل اليت مل تسوتطع كول القظريوات الويت    

نقدها سو  أن تضع هوامش عليها.  األصل يف ااوضوع أن أ  مقتج بشور  حيتواج   

إىل العمل وأ  قاعدة إنتاجية للمجتمع، الصقاعة، الزراعة أنتجها العمل.  الوتقط  

ماركس هذه الفكرة مب بعض اافكريب الكالسيك وأوصلها إىل نهايتها وبأ عليها 

عملها باعتبارها ااقتج احلقيقي.  أهم حتف  على فكرة ح  الطبقة العاملة يف ناتج 

هذه القظرية طرحه شومبيرت عب "ااقظم" علوى اعتبوار أن الطبقوة العاملوة ليسوت      

الوحيدة ااشاركة يف العملية اإلنتاجية وأن أ  عملية إنتاج اقتج معني  اجوة إىل  

ج  يث  رجون مقظم  ا.  حماواًل بذلك إعطاء دور للرأمساليني يف عملية اإلنتا

عب دائرة الطفيلية يف حالة موا ارتبطووا بتقظويم العمليوة اإلنتاجيوة وتواجودوا يف       

أماكب عملهم لتقظيم العمل.  بهذا ااعأ الرأمسالية طبقة ضورورية بقودر موا هوي     

تقوم بتقظيم اإلنتاج، وهي طبقوة ميكوب االسوتغقاء عقهوا بقودر موا ميكوب تقظويم         

موب خوالل احتوادات وتقظيموات أصوحاب العمول موب        اإلنتاج مب خالل الدولوة أو  

العمال وااهقدسني واحملاسبني وغريهم.  حنب الن ال منتلك برنامج عملي إلدارة 

العمال والدولة لرصول اإلنتاجيوة يف اجملتموع.  وعلوي هوذا فاالشورتاكية قضوية       

ماجلة.  لكب تأجيلها ال جيب أن حيصور اليسوار يف القضوال الودميقراطي بشوكله      

لسياسي.  فاليسار البود وأن يبحوث دائموًا عوب أشوكال لتقظويم اإلنتواج موب قبول          ا

ااقتجني والعمال )التعاونيات موثاًل( وجيوب عليوه أيضوًا أن يقاضول موب أجول أن        

تتجاوز الدميقراطية احلودود السياسوية لكوي تصول إىل الدميقراطيوة االجتماعيوة       

مساليوة إال أنهوا سوتحد موب     واإلقتصادية والويت وإن مل تكوب سوتزيل الطبقوة الرأ    

 توحشها.  
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 أ.عبد الشكور حسني )كاتب سياسي(

تقول الدراسة اليت قام بها األستان كريم موروة أن هقواك يسواريني دخلووا يف     

فنت طائفية ودمروا جمتمعاتهم وبالذات يف لبقان وبعوض البلودان اجملواورة  وا.      

ن األخرى.  وبدل نلوك  وتستثأ مب نلك الشيوعيني يف مصر وتونس وبعض البلدا

على ضي  القظر يف احملل األول.  يزعج السيد كريم مروة أمران يف اااركسوية هموا   

الدولة والطبقوة العاملوة.  تعوأ الطبقوة العاملوة يف حودود قراءاتوي يف اااركسوية         

حامال  موم اإلنسانية والطبقات األخرى ومققذا   ا وليس أبدا ما فهموه السويد   

ب يقف وراء مثول موا يقولوه األسوتان كوريم يريود أن ميووَّه العموود         كريم مروة.  م

 الفقر  للصراع يف اإلنسانية اليوم لكي ميكقوا الرأمسالية ااتوحشة مب االنتفاع.

يصف األستان كريم مروة ود. سامر سليمان نفسوهما بأنهموا ماركسويان لكوب     

واجلويش يطالوب   اااركسي درس الدولة على أنها ماسسة قهر تتكون مب الشرطة 

األستانان كريم مروة وسامر سليمان بالدولوة الرشويدة الويت ال ميكوب إجنازهوا يف      

الواقع ألنها حمض مقوالت رأمسالية للضحك على الشعوب.  فالدولوة الرشويدة ال   

تقيم إال سلطة الطبقة العاملة وحلفاءهوا والكوادحني.  أموا غوري نلوك فرييودون أن       

وال أريد أن أطيول وإن كوان يف كتواب السويد كوريم       يشغلونكم به عما هو رئيسي. 

 مروة أخطاء كثرية حتتاج إىل تصحيح.

 

 د.عبد الغفار شكر )نائب رئيس مركز البحوث العربية واألفريقية(:

مب الواضح أن ااقاقشة حتفل مقذ بدايتها بتقووع يف الراء.  أريود أن أقوول أن    

ي  بهذا الققاا والتقوع يف الراء األستان كريم مروة شخصية مثرية للجدل وال يض
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وهذا جيد ألن احلاضريب قيادات سياسية وفكريوة وعقودهم إمكانيوات السوتيعاب     

 مثل هذه االااهات ااتعددة يف الراء.

 

 كريم مروة: طبعًا

 مصطفي جمد  اجلمال )باحث هركز البحوث العربية واألفريقية(:

فكريوة، بول وحتوى الشخصوية.      األستان كريم مروة قيمة كوبرية يف حياتقوا ال  

أنكر أن كتاباته يف السبعيقيات كانت ملهمة جدًا لي ولزمالئي، خاصة فيما يتصل 

بققد األفكار اليسارية ااتطرفة اليت رهوا كانوت تصوادف وقتهوا هوو  يف نفووس       

البعض، رغم أنقوا يف الوقوت نفسوه كقوا نشوعر بقلو  داخلوي حقيقوي اواه تلوك           

على األقل مب زاوية جدواها أو قودرتقا علوى    -هار أمامهارغم شدة االنب -األفكار

 ترمجتها يف الواقع العملي.

وهقاسبة كتاب األستان كريم موروة اجلديود فوإنأ أمتودح قدرتوه يف إطوالق       

 -احلوار وإرارة التفكري يف وقت عّزت فيه هذه القدرات، وجرأتوه يف طورح آرائوه   

ودون التفواف أو حمواوالت    بوضووح ُيحمود لوه    -حتى تلك الويت سوأختلف معهوا   

للتعمية أو التغليف اخلادع.  وكذلك أهقئه على هذه القدرة يف اإلمجال والتعميم، 

فهو مل يرتكقا أمام شذرات فكرية هقا وهقاك، إمنوا أمجلوها يف القهايوة فيموا رآه     

مشروعًا لقهضة جديدة لليسار يف العامل العربي، وإن مل يزعم بالطبع أنوه مشوروع   

 مكتمل أو غري قابل للتطوير واإلرراء مب قبل آخريب. نهائي أو

كم كان كريم مروة موفقًا حيقما خصص عوددًَا كوبريًا موب الصوفحات لقصوو       

ماركسية ال تزال بالغة القيمة حتى اليوم، ويف الظروف الرماديوة اارتبكوة الويت    
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ر نعيشها.  ولعل ي أركز بشكل خا  على ااغز  الذ  تفوح به تلك القصوو  أكثو  

توبني لقوا هقتهوي الوضووح ااوقهج       -أ  القصوو   -مب مضمونها احلريف.  فهوي 

اجلدلي العلمي الذ  اتسم به ماسسو اااركسية ومطوروها وما امتلكوه موب نزعوة   

إنسانية عميقة، ومرونة فائقة إزاء الظروف ومستجدات التاريخ اليت ال تقتهوي،  

ت اإلرادية اابالغة، أو الرضوخ وتسلحهم بااوضوعية وعدم االجنراف وراء القزعا

قدرتهم الفذة على التطبي  الفعوال يف   -وليس آخرًَا -البليد للواقع الظامل، وأخريًَا

 الزمان وااكان احملدديب.

كل هذا يدعونا إىل إعادة التأكيد على "تار انية" القصو ، وأن نتعلم مقها 

اجلودلي يف الظوروف    بالدرجة األولوي قودرة أولئوك اافكوريب علوى تطبيو  ااوقهج       

وااالبسات اليت واجهتهم.  كما جيب أن نستخلص مقها أن إبداعهم القظر  ااهم 

جدًا كان إبداع مقاضلني متفواعلني إىل أقصوي احلودود موع احلركوات اجلماهرييوة       

والطبقية، وأيضًا مع مستجدات العلوم وإجنازاتها اارتاكمة.  أ  أنه مل يكب إبداع 

ولني أو مقعوزلني أو حوااني.  موب روم أسوتخلص أن أ  إبوداع       مفكريب عباقرة معز

نظر  أو حتى سياسي جيب أن يكون ًرة حوار خصب لعقل اجلماعة "الثوريوة"  

 يف الوطب واإلقليم والعامل.

بعد هذه ااقدمة اليت طالوت أؤكود أنوأ ال أنوو  مقاقشوة أسولوب تبويوب أو        

قشوة بعوض  موب األفكوار ااهموة      تقاول الكتاب اوضوعاته، وإمنا سوأركز علوى مقا  

 الكثرية اليت وردت به.  

أول ردة فعل تبدت على أرقاء القراءة، أنأ ساءلت نفسي: تورى هول تعوود    

اااركسية "غريبة" كما بدأت؟ وهل حنوب بصودد إعوادة البقواء القظور  موب نقطوة        
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الصفر؟ وهو ساال له عالقة بتفاعالت وتداعيات فكريوة خاصوة بوي، وال ألصوقها     

 وة باألستان كريم مروة.  عق

"إمرباطورية" فكرية متماسوكة يف مرحلوة    -وال شك -إن اااركسية قد شيدت

متوسطة مب عمرها، وبقدر ما كان هذا مظهرًا مب مظاهر القوة، فقد كان أيضًا موب  

مظاهر "الطغيان" الذ  شّل القدرات اإلبداعية على ااستويني اإلقليموي والووطأ.    

اإلمرباطوريووة" كووان  ووا يف وقووت مووب األوقووات "فاتيكانو"وووها  خاصووًة وأن هووذه "

اخلا ، الذ  يفرض قوانيقها "السرمدية" األشبه بقوانني الطبيعوة، وااتسولحة   

للسف بفرمانات "احلرمان الكقسي" يف صورة االتهاموات ااتعاليوة باالحنرافوات    

ايواديب الصوراعية   اليميقية واليسارية "االنتهازية"، دون أن متوقح ااقاضولني يف ا  

 شديدة التقوع ح  االجتهاد أو التفاعل مع سياقاتها اخلاصة.

وأرجووو أال أكووون شووديد القسوووة حووني أقووول إن التقوودميني يف العووامل العربووي 

اضطروا )حتت ضغوط الصراعات الدولية، خاصة يف فرتة احلرب الباردة، وبفعول  

قود الوبعض..( اضوطروا إىل    قوة االنبهار بالقمونج السوفييت والصيأ بعود نلوك ع  

إدمان احلصول على "ااقتجات القظرية وحتى السياسوية والتكتيكيوة اجلواهزة"،    

دون إجراء حساب دقي  لقتائجها على حوركتهم يف واقعهوم ااباشور، بول وحتوى      

 دون حتليل ماد  تار ي ُيعتد به  ذا الواقع.

يف الفكر اااركسي  نتيجًة  ذه الوضعية القاصرة مل يققطع احلديث عب أزمات

يف مراحل تار ية خمتلفوة نوعيوًا.  وإنا نظرنوا فقوط للقصوف الثواني موب القورن         

العشريب، فقد كانت هقاك مثاًل أزموات فكريوة كورب  حوول ااوقوف السوليم موب        

الربجوازيات الوطقية، وااوقف مب الفالحوني وهول ميكوب اعتبوارهم قووة روريوة       

الرأمسووالي ودور ااووثقفني والطووالب    أساسووية، وحووول إمكانيووة التطووور غووري    
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والربجوازية الصغرية والعسكرتاريا والزعامات الكاريزمية، وحول إمكانية بقواء  

االشرتاكية عب طري  الرباان وااوقف مب حرب العصابات الثورية، وحول ااسألة 

اليهودية وإمكانيوة االعورتاف بقوميوة يهوديوة أو دولوة صوهيونية اسوتيطانية،        

عاطي موع ااقجوزات ااتالحقوة للثوورة العلميوة والتكقولوجيوة، وحوول        وحول الت

 االنفراج أو الوفاق الدولي، وحول البريوسرتويكا...  هذا جمرد غيض مب فيض.

ويف كل مرة يتداعي حديث األزمة كانت هقاك مشروعات عديدة للخوروج موب   

يف العوامل   األزمة.  ولكب ياسفأ القول إن معظم ااشروعات اليت صيغت وطرحوت 

العربي كانت مشروعات ال تغادر األوراق، أ  مشروعات بال أجقحة وغري قوادرة  

 على اإلقالع مب مكانها، أو إ ام اجلمهور.  اانا؟

أقول إنقا قد دأبقوا علوى الوذهاب إىل التجريود قبول أن نكوّون معرفوة ضوافية         

ت قبل القظور االوّي   بالواقع االموس.  ومب رم نسارع إىل وضع القواعد ورسم ااسارا

يف التقوع القائم بالواقع ااباشر.  وأضيف أن معظم ااشروعات الويت ط،رحوت عليقوا    

يف ااراحل ااتالحقة مل تكب نتاجًَا جلهد مجاعي بقودر موا كانوت إعموااًل لقرحيوة      

 فردية.

أن  -وهوذا موب نافلوة القوول     -جيب أيضًا على مشروعات اخلروج مب األزموة 

إلقليمية والدولية )وهو ما حاول كريم مروة القيام به يف كتابه، تراعي السياقات ا

وإن تظل هقاك اختالفات بالطبع حول قراءة السياقات ناتها(، وسوياقات التطوور   

اجملتمعي احملدد، كما جيب أن تتسم مشروعات اخلروج مب األزموة هوا أمسيوه    

فاع عقهوا( وعودم   التوازن السيكلوجي )هعأ عدم اإلفوراط يف جلود الوذات أو الود    

التهرب مب األسئلة الكرب  واألسئلة ااباشرة على السواء، دون أن تعترب بوالطبع  

 أنها تقدم إجابات نهائية منونجية.
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ناهيوك عوب    -األخطر مب هذا أنوأ ال أتصوور مشوروعًا للخوروج موب األزموة      

على األقل.  ال يبدأ بالققد الذاتي لليسار يف البلد واإلقليم ااعقيني  -مشروع للقهضة

 وهذا للسف ما مل أعثر على أرر له يف كتاب األستان كريم مروة.  

أن أ  مشروع مب القوع الذ  نتحدث عقه جيوب   -وأحسبأ على ح  -وأظب

أن يبدأ مب التحليل والتقظري وتقديم اجلديود السياسوي والتقظيموي علوى ااسوتو       

أمسيوه "تووطني" الفكور    الوطأ، وال أقوول احمللوي، وأن يهوتم بالعمول علوى موا       

االشرتاكي.  نلك ألن اااركسية مثاًل ال توزال "غريبوة" يف اجملتمعوات العربيوة،     

حتى على مستو  اللغة وااصطلح، ناهيك عب رؤيتها للعامل ومقظورها التحليلي..  

وحنب يف البلودان العربيوة مل نقودم للماركسوية موا ميكوب أن ُيغقيهوا نظريوًا علوى          

أو على مستو  واقعقا الووطأ واإلقليموي موب خوالل إبوداع رؤ        ااستو  العااي،

جديدة، والسبب كما أسلفقا هو تقديس القصو  ومتجيد القمونج.  وموب ااتصوور   

أن تكاموول ورووراء اإلبووداعات ااختلفووة يف شوويت أقوواليم العووامل هووي الووذ  سوويغأ  

 اااركسية   ، وجيعلها "نات صلة" وقابلة للحياة.

"ااشروع" ااقدم مب األستان كريم مروة أنه ال يوربط األهوداف    كما أالح  على

)اليت سأفرتض أنها حمددة موضوعيًا ال ناتيًا( بالقوى القوادرة علوى القيوام بهوا،     

 ولب أتطرف فأقول إنه مل يربطها بالوسائل الالزمة للتقفيذ.

".  ير  الكثريون أن البداية احلقة تتمثل يف نقود "اشورتاكية القورن العشوريب    

جيوب أن يقصوب    -الوذ  نايوده بوالطبع    -وال غبار على هذا، ولكب الققود الوذاتي  

أساسًَا وأواًل على ممارسات كل فصيل ماركسي يف بلده، وال ميقع هوذا بوالطبع موب    

توجيووه جهوود "رووان " اراجعووة التجربووة ككوول ويف البلوودان األخوورى، بوول وحتووى 

  سياقاتها.مراجعة االجتهادات القظرية ااختلفة بعد وضعها يف
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غري أن هقاك نقطة خاصة ها ميكب أن يقوم به اااركسويون يف العوامل العربوي    

يف جمال ااراجعة القظرية، والتقظري الوطأ، وهوي أنوه ليسوت لوديقا ماسسوات      

حزبية أو معاهد قادرة على القيام باستخال  نظر  جملريات اااضوي وتطوورات   

 ضم الققد  اخرجات الفكور االشورتاكي   العصر، أو تكون قادرة على األقل على ا

العااي يف العقديب اااضيني على األقل.  وهذا بطبيعة احلال يصب اصلحة األسوتان  

كريم مروة الوذ  حيواول جبهوده الفورد  سود هوذه الثغورة، وإن كوان هوذا يسوم           

مشروعه بالطابع الفرد  الذ  ال مفر مقه حتى الن، ما مل يكوب ااشوروع ااوذكور    

 ة لعمل مجاعي كبري.شرار

إىل أن  -يف ظل هذا الظورف اافهووم   -إزاء هذا كله، يدعونا التواضع احملمود

نركووز علووى التجديوود السياسووي والتقظيمووي، وأن نتلقووف اابووادرات اجلماهرييووة 

واحمللية بروح أكثر انفتاحًَوا، بقصود الوتعلم والتطووير، ولويس برغبوة السويطرة        

 واإلستيعاب.

ل إن هقاك عالمات مهمة على الطري  جيب أن منور بهوا   عقد هذه الققطة أقو

قبل ااسارعة ببلورة، أو االدعاء ببلورة، مشوروع للقهضوة، حتوى موع االعورتاف      

بكونه مشروعًَا/ عملية قابلة للتجديد ااتواصل.  وأوجز عالمات الطري  هذه فيموا  

 يلي:

ملحوة يف  أواًل: ضرورة حتديد مواقف واضحة مب قضايا تار ية  وا أهميوة   

نضالقا احلالي، مثل: ااوقف موب القوميوة العربيوة، أرض فلسوطني التار يوة،      

أطروحة "القومية" اليهودية، السوتاليقية، البريوسورتويكا، القموونج السووفييت     

 والصيأ والكوبي..اخل..
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رانيًَا: حسم نسيب اسألة اارجعية، مع مراعواة أن االشورتاكية كانوت قائموة     

، وبعدهما.  كما جيب حسم العالقة بني اارجعيوة واامارسوة   قبل ماركس وليقني

 احمللية، ومانا أيضًا عب مرجعياتقا احمللية؟

رالثًَووا: ضوورورة أن تتسووم اجتهاداتقووا بتعوودد مسووتويات التحليوول )دوليووة،   

إقليمية، حملية( ورصد التفاعالت بيقهوا، وحتديود مركوز رقول هوذه ااسوتويات       

 الذ  يتغري مب مرحلة ألخرى.

رابعًَا: حسم أولّي لقضايا شوديدة األهميوة موب قبيول: اإلصوالح أم الثوورة؟،       

القوى الطبقية اليت "نراهب" عليها مع رصد متغرياتهوا، ك،قنوه وطبيعوة اإلطوار أو     

األطر احلزبية واجلبهوية اليت نتحرك فيها، ما هي العالقة بوني قضوايا القضوال    

، القوميوة، األمميوة،..( وموا هوي     ااختلفة )االقتصادية، الدميقراطيوة، الوطقيوة  

احللقة الرئيسية يف اارحلة احملددة بالبلد ااعأ، ما طبيعة وحجوم الودور الوذ     

يلعبوه العامول الثقوايف يف قضوايا ملحوة بأوطانقوا مثول الطائفيوة والوديب السياسوي           

والتقوووير واألبويووة..، رووم مووا هووو ااوقووف مووب احلركووات االجتماعيووة التقليديووة 

وكيف ميكب إدراجها يف القضال السياسوي العوام، وكيوف ميكوب بقواء      واجلديدة، 

وعي سياسي جديد قائم على أسس طبقية واضحة يف ظل انشوغال قيوادات يسوارية    

 كثري بالقشاط احلقوقي والتقمو  يف ااقظمات األهلية..

أنتقل إىل مالحظة قد يراها الوبعض شوكلية، وهوي ليسوت كوذلك.  فاألسوتان       

كتابه كالتي "حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي".  وقد كريم مروة عقون 

كان واضحًَا يف استبعاده لتعبري "اليسار العربي".  ومع نلك فإنه مل يفسور لقوا موا    

الذ  يوحد هذا "العامل العربي"، أو يوحد "اليسار" يف هوذا العوامل العربوي، وموا     

 ار يف كل بلد عربي.عالقة هذا بوجود مسات رقافية ونضالية خاصة باليس
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والن، بعوود ااقاقشووة ااقهجيووة السووابقة، أنتقوول إىل مقاقشووة بعووض القضووايا 

 التفصيلية يف الكتاب/ ااشروع.

فقرة أظب أنها غري موفقوة بواارة، أقتبسوها     52( وردت بالكتاب صفحة 9)

"ا وزائم   كاملة حتى ال أستخدم مقهج "ال تقربوا الصالة"  .  تتحدث الفقرة عب

عسكرية ااتتالية اليت أسفرت عقها مغوامرات قوادة هوذه الوقظم وحلفائهوا هقوا       ال

ال صوت يعلوو فووق صووت     'وهقاك يف احلروب مع إسرائيل حتت الشعار الزائف 

"وهوذا هوو الوضوع بالوذات هوو الوذ  أد  إىل أن       ويضيف الكاتوب:  ".   'ااعركة 

على سلوك كثرة مب القواس   تستولي الغرائز وااشاعر، بداًل مب العقل والعقالنية،

يف تعاملهم مع أحداث حياتهم اخلاصة، وموع األحوداث ااأسواوية الويت تشوهدها      

 انتهي االقتباس. -"بلدانقا

ويف البداية أسجل اعرتاضي الشديد الذ  يصور ا زائم اليت عرفتهوا ااقطقوة   

العربية بشكل يوحي أنها جاءت نتيجة "مغوامرات" القوادة فحسوب.  لوو كانوت      

لعبارة أن ااغامرات والقزعة غري العقالنية قد أسهمت يف ا زائم، اا كانت هقاك ا

مشكلة مع الصياغة.  ترى أمل تكب ا زائم نتيجة حتمية أيضًا للتواطوا والعودوان   

الويت انتهوت بهزميوة عسوكرية      9256اإلمربيالي؟.  رم إنا أخذنا موثاًل حورب   

ة السويس كان مغامرة غوري عقالنيوة؟   ونصر سياسي، هل ميكب القول إن تأميم ققا

واانا هذه اابالغة يف إدانة شعار "ال صوت يعلو فووق صووت ااعركوة"..  أمل يرفوع     

احلزب الشيوعي السوفييت شعار "كل شيء مب أجل اجلبهة..  كل شيء مب أجول  

 القصر"؟ وهو الشعار الذ  امتدحه كل الشيوعيني والرأمساليني يف العامل.

إلشارة إىل عبارة "احللفواء هقوا وهقواك"..  فهول يقصود األسوتان       وال تفوتأ ا

كريم مروة أن االحتاد السوفييت هو الذ  ورط عبد القاصر يف حوروب مصور؟ أم أن   
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العبارة مقصرفة حصريًا لرمياء إىل حوزب اهلل وعالقتوه بوإيران وسووريا.  إن كوان      

  حديثه.التفسري األخري مقبواًل مقه فلم مل يكب الكاتب صرحًيا يف

( اجتهد األستان كريم مروة اجتهادًَا حممودًَا يف تطوير تعريف "اليسار".  9)

ُيدخل ضمب تعريف اليسار  موا   66ولكب األمر ال  لو مب خالف.  ففي صفحة 

.  فوإنا كوان   "ميكب أن يكون اليسار  دميقراطيوًا بوااعأ الواسوع للمفهووم"    يلي: 

فال ضرر عقد ، ولكب إنا كان هذا القطاق  يقصد مفهوم "الدميقراطية االجتماعية"

الواسع يضم "دميقراطيني سياسيني وفقط" )ولوو مرحليًَوا( فهوو غوري مققوع بواارة       

 عقد ، ألنه حيذف األساس الطبقي للمفهوم متامًَا.

"عضووًَا يف  كما ُيدخل األستان كريم مروة يف تعريفوه لليسوار  أن يكوون ااورء     

وال موانع عقود  يف هوذا أيضًَوا.  ولكوب أليسوت       .  حزب قومي متأرر باالشرتاكية"

القومية بعدًَا ومسة رقافية بدرجة أولي، وموب روم أتسواءل: "هول ميكوب أن يوأتي       

اليسار  أيضًا مب أرضية ديقية"؟ إنه ساال عوويص.  ليسوت لود  أ  إجابوة عوب      

 هذه االحتمالية حتى الن، ولكقه مب التداعيات ااقطقية للتعريف ااقدم.

عب مبدأ الفصل بني السلطات.   78األستان كريم مروة يف صفحة  ( يتحدث9)

وكان حريًا به أن يقول إن اجتهواده هوذا هوو تطووير أو نقوض لقظريوة الدولوة يف        

اااركسية، مع العلم بأنه ال مانع لد  مب األصل للتعاطي اجلودلي موع مقولوة موب     

طوار القضوال الدسوتور     هذا القبيل.  ولكب أمل يكب مب األفضل وضع هذا اابدأ يف إ

لب يكون هقاك هذا القووع موب الفصول بوني      -علميًا ونظريًا وعمليًا  -فحسب، ألنه

 السلطات إال يف يوتوبيا دميقراطية.

رم يتحدث الكاتب عب ضورورة الشوراكة والتكامول بوني ماسسوات اجملتموع       

ظقوه  )وأ "مجعيات أرباب ااال والعمول" وبني الدولة، ويصّقف بني هذه اااسسات 
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يقصد بو"العمل" هقا البزنس أو "رواد األعمال" ولويس القووى العاملوة، خصوصًَوا     

وأنه سب  وأن أفرد فقرة للققابات(.  وهو طرح جديد، أمتوأ موب األسوتان كوريم     

مروة أن يدعمه بشواهد واقعية، ألنه يصعب على كوثرييب ااراهقوة علوى شوراكة     

ض ودحووالن، أو جنيووب سوويكون فيهووا سووعد احلريوور  وجعجووع، أو سووالم فيووا  

 ساويرس وأمحد عز، أو كبار اااليني يف اخلليج..اخل.

وحتى إن حتققت هذه الشراكة فهول يتصوور أنهوا كافيوة لتحقيو  تغويريات       

جذرية، أم إلدخال بعض اإلصالحات الكمّية؟ خاصة وأنه بافرتاض أن ماسسوات  

ولوة نفسوها   اجملتمع ستكون راديكالية بأكملها، يصعب على تصوور أن تكوون الد  

 كذلك.

"سياسوة جديودة السوتثمار     يتحدث الكاتوب عوب ضورورة    89( يف صفحة 1)

وهو مطلوب أؤيوده بكول قووة.  ولكوب ُيالَحو  أن يوأتي هوذا يف         الثروة يف بلدانقا".  

يف تقديس السيادة الوطقية للبلدان العربيوة   -إن مل  ّقي التعبري -مشروع يغالي

سور  يلقي بظالل قوية جودًا هقوا(..  فموا هوو     ال -)مب الواضح أن الشأن اللبقاني

األساس الذ  ميكب أن تقووم عليوه دعوتقوا للخليجويني وبلودان نفطيوة أخورى يف        

العراق ومشال أفريقيا، إىل تصريف ررواتهم على القحو احملمود الوذ  نقرتحوه؟   

ال اعرتاض لي باارة، ولكب أمل يكب مب األوجب أن تقطل  هذه الدعوة موب مقظوور   

 ي حتى ال تظل دعوة يف الفرام؟قوم

( عقدما تعرض األستان كريم مروة للقضايا االقتصادية واإلجتماعية، فّصل 5)

تفصياًل مفيدًَا، إال أن ااالحظة القوية هقا هي تعرضه لتلك القضايا مب مقظوريب ال 

رالث  ما: ااقظور احلقوقي، وااقظور التقموو .  وللسوف مل يوقجح يف أن يضوع     
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ته القيمة هقا يف سياق إحداث تغيري حقيقي يف عالقات االكية.  وهوذا هوو   معاجلا

 بيت القصيد يف ااشروع الذ  بني أيديقا.

اخلالصة هقا أنقا أمام برنامج طموح لدولة برجوازية وطقية رشويدة، ولويس   

برناجًما اسرتاتيجيًا إلجراء تغيري جذر  وحقيقي.  ولوو كوان الكاتوب قود صورح      

ناجًما مرحليًا اا كانت هقاك مشكلة.  وحتى بالقسبة  ذا الربنامج بأنه يطرح بر

اارحلي، أيب هي أدلته ااوضوعية/ اااديوة علوى وجوود هكوذا برجوازيوة وطقيوة       

 مستقرية.

واألخطر مب هذا كله أنأ مل أصادف يف التحليل ااقدم إضوافات نوعيوة كقوت    

عواوة ااسولحة، أو اإلمربياليوة    أنتظرها يف رصد الدور الوظيفي للصوهيونية، أو ال 

اجلماعيووة، أو إمكانيووة نشوووء امعووات إقليميووة أو حتركووات عربيووة مقاومووة     

 لرمربيالية..  وحنب مجيعًا مشرتكون يف هذا التقصري مع الكاتب، وال خنصه به.

ختام حديثي أن ااشروع ااقدم هو مشروع دميقراطي.  ويف ظأ أنوه ال جيووز   

قراطيًا شاماًل يف أوطانقا هعزل عب تغويري اجتمواعي جوذر ،    أن نقتظر حتواًل دمي

 وموقف وطأ وقومي صلب.

 أ.حممد فرج )أمني عام مساعد حزب التجمع الوطأ التقدمي الوحدو (:

مب اامكب أال خنتلف على ااهام ااختلفة ااذكورة يف فصل الكتاب الوذ  قمقوا   

عودم اجملابهوة بطورح ااهوام      بقراءته.  فبدًَء موب التسوعيقيات بودأ احلوديث عوب     

الصعبة أو ااستحيلة.  ال أعتقد يف موا قالوه د. سوامر بوأن اااركسوية لويس عقودها        

تعريف للدولة بل على العكس مب نلوك أرى أن اااركسوية واضوحة متاموا يف هوذا      

الشأن، فالعمود الفقر  للتحليل اااركسي يتمثول يف موضووع الدولوة وتار يتهوا     

الذ  حتتل فيه سلطة الدولوة والطبقوة أو الكتلوة االجتماعيوة      وتطور اجملتمعات
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احلاملة للتغيري مكانة أساسية والتعريف العام للدولة ليس بالبساطة الوذ  يبودو   

عليها عقدما حناول أن جنرد وخنتصر فققول أن الدولة أداة للقهر الطبقوي.  نعوم   

ر ااواد  وإدارة  أنها كذلك ليس فقوط هعوأ اجلويش والشورطة ولكوب أيضوًا القهو       

الصراع الطبقي وا يمقوة عورب األجهوزة األيديولوجيوة للدولوة ممثلوة يف ااسوجد        

والكقيسة وماسسات التعليم واإلعالم.. اخل.  تقهر عادة الدولة وتقمع بقو  ناعمة 

وليس القمع هعأ القتول والسوجب.. اخل.  يف موضووع إمكانيوة اسوتقاللية سولطة       

ة عب الطبقات، أعتقد أن ماركس نفسه له تعريف لتلك الدولة وأجهزتها السياسي

 احلالة يف دراسته "الثامب عشر مب برومبري".

هقاك نقطة أساسية أود احلديث عقها وأمسيهوا بالقضوية الغائبوة يف حتليول     

األستان كريم مروة.  أسوتطيع أن أتفو  موع الربنوامج.. أتفو .......... موع فكورة        

السبعيقيات على ربوط اارحليوة باإلسورتاتيجية وأن    اارحلية ألنأ ممب تربوا يف 

التكتيك الذ  ال  دم اإلسرتاتيجية خطر شديد، لست تروتسكيًا ومع نلك أقوول  

أني تعلمت مب تروتسكي يف هذا الشأن لكب القضية الغائبة يف حتليل األستان كريم 

توالي هقواك   مروة أنه طااا أن هقاك يسار جديد يف عامل جديد وظواهر جديدة، فبال

يسار متقوع ومتسع إىل هوذه الدرجوة يعورب عوب القووى  االجتماعيوة ااوجوودة يف        

اجملتمع.  والساال هقا هل التقوع جمورد تقووع لقزاعوات فكريوة أم أنوه يعكوس       

أتساع قو  اجتماعية عريضة يف اجملتمع أوسع مب الطبقة العاملوة.. اخل؟ السواال   

موب خوالل الشوكل التقظيموي القوديم الوذ        الثاني هل يستطيع هذا اليسار القضال 

ابتدعه ليقني؟ ال اقصد بذلك ااركزية الدميقراطيوة فقوط وإمنوا وحدانيوة التقظويم      

الثور  أيضا. فهل ال يزال التقظيم الوحيد اليسأرى إنا كوان متقوعوًا هوو احلوزب     

الشيوعي أم أنه مب اامكب كما يفرز الواقع أن يكون هقاك يسار متقووع بتقظيموات   
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متعددة تعرتف ببعضها؟ فيكون هقاك كما هو احلوال يف مصور احلوزب الشويوعي     

وحزب الشعب يعرتف كل مقهما بالخر كحزب شيوعي رم هقاك حزب إصالحي 

هو التجمع يعرتف احلزبان الثوريان به. ساال آخر: هل نلك مسار للثراء أم أنه 

يف الفكور داخول    يعمل ضد العملية الثوريوة. أيضوًا موا هوي إمكانيوة وجوود تقووع       

احلزب الواحد سواء كان احلزب الشيوعي أم التجموع؟ ويطورح نلوك أيضوًا سوااال      

حول العالقة اجلدلية بني األغلبية واألقلية؟ فهل حتكم األغلبية وختضع األقلية 

 ا أم تقود األغلبيوة ولكوب يف ظول وجوود أسواليب جديودة ولووائح جديودة تتويح          

القيوادة؟ أعتقود أنقوا نبحوث نلوك يف التجموع وال       للقليات التعبري عب نفسوها يف  

نطبقه ومل حنققه بعد للسف الشديد   حيث ال نزال نعمل وف  اجلانب الفكر  

األساسي يف ااركزية الدميقراطية، ااتمثل يف تطبيقهوا التقظيموي ااباشور يف حكوم     

رري يف األغلبية ااقتخبة وانتظار األقلية خلمس سقوات حتى ميكقهوا العوودة للتوأ   

 القرار مرة أخرى أو ال تعود أبدا  

 

 (أستان فلسفةأ.حممد سعيد دوير )

قرأت مبدأيًا كتاب األستان كريم مروة كمفكور ولويس كسياسوي.  هقواك فورق      

بني األموريب، فكمفكور سوقتحدث عوب الكليوات ومقطو  األفكوار.  أموا كسياسوي          

يريود أن يقورأ عوب     فسقتجاوز نلك إىل كيفية العمول.  أقوول كمالحظوة عوابرة اوب     

الدولة يف اااركسية أن هقواك كتواب للودكتور صوالح أبوو نوار عبوارة عوب رسوالته          

للدكتوراه امسه "الدولة عقد ماركس".  الققود يف رأيوي كدارسوي للموقهج مرحلوة      

تالية للتفسري وطااا أن التفسري مل يكتمل ال ميكب أن نقيم نقدًا حقيقيًا.  سأحتدث 
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ط.  أواًل أتاحت لي الظروف أن أحضر رسالة دكتوراه يف فلسوفة  سريعًا يف رالرة نقا

العلوم فقظرت إىل الرأمسالية مب داخل العلم ونظرية العلم الويت يتجاهلوها عوادة    

بعووض الشووا بعووض السياسوويني ووجوودت أن الرأمساليووة يف أزمووة شووديدة نظوورًا    

بحت ألستغال ا الشديد للعلم مب اجلانوب التطبيقوي ولويس القظور ، حيوث أصو      

تتعامل مع العلماء كعبيد يعملون على نهضوة دولتهوا الرأمساليوة حتوى أصوبحت      

هقاك اليوم لوو "العلوم" الرأمسوالي داخول الواليوات ااتحودة األمريكيوة لتجاهلوه         

اجلانب القظر  اااسسي احلقيقي للحضارة وهو ما أشار إليوه سوقيقجل يف كتابوه    

ربع همارسة الققد يف الرأمساليوة طااوا   ا ام "أزمة احلضارة الغربية".  رانيًا سأت

إنقا منوارس اليووم الققود يف االشورتاكية.  حتيوا اليووم الرأمساليوة وألول مورة يف         

تار هووا يف اخلمسووني عامووًا األخوورية بوودون مرجعيووة فلسووفية فكريووة.  تعوويش  

إنن  91ولويس القورن الوو     92الرأمسالية الن على مرجعية فكرية مب القرن الوو  

يووة أيضووًا يف أزمووة ولوويس االشوورتاكية فقووط.  رالثووًا إنقووا نعوويش مرحلووة   الرأمسال

وحتوى الن.  تتمثول إسوتثقائيتها يف     9221استثقائية ليست طبيعيوة مقوذ عوام    

أربعة ظواهر هي أواًل اضطراب أيديولوجي ليربالي واشرتاكي ورانيًا نزعة شوكية  

سواني علوى مسوتو  العوامل     يف اافاهيم األساسية ورالثًا زيادة حالوة االغورتاب اإلن  

الرأمسالي والعامل الشورقي ودول العوامل الثالوث وأخوريًا زيوادة حودة االسوتقطاب        

العااي.  ويف ااراحل االسوتثقائية يوا أسوتان كوريم ال جيوب إقاموة إنسواق فكريوة         

متكاملة ألنها تتميز بسيادة حالة التساؤل فيها وليس حالة اإلجابة وبالتالي موب  

نقتظر إجابة على التساؤالت اليت نطرحها ألن هقواك نقطوة هاموة     غري ااقطقي أن

قا ا األستان كوريم وهوي أنوه نواقش يف كتابوه نصوو  البواء اخلاصوة هواركس          

فأعطونا فرصة كجيل شواب أن نقاقشوكم فيموا نكرمتووه.  امسوح لوي يوا         -واجنلز
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ألنوه يف   أستان كريم أخريًا بأن أختلف معك متاما فيما نكرته عوب مفهووم اليسوار   

احلقيقووة مصووطلح غووري فلسووفي وال اقتصوواد  وال اجتموواعي وبالتووالي ال أجوود لووه  

تفسريا.  فهو حال يصف جلووس شوخص علوى يسوار آخور لويس أكثور.  فقود           

ااوز ااعأ التار ي اصوطلح اليسوار يف اجلمعيوة الفرنسوية الوطقيوة هفهووم       

عطاهوا األسوتان كوريم لليسوار     ماركسي واااركسية والشيوعية.  أما الداللوة الويت أ  

 فهي أقرب إىل القاموس الليربالي وهو ما الحظته احلرية ومفهوم التقدم.

 وأشكركم وأسف على اإلطالة.

 

  أ.عبد القادر ياسني )مفكر يسار  فلسطيأ(:

وجواءت إىل بالدنوا، بسوبب التخلوف الوذ  كقوا        ،انشتلت شوتلة الشويوعية  

ة تبدو وكأن أبوها هقاك يف الثوورة الويت   نرسف فيه، وجعل نلك احلركة الشيوعي

انتصرت.  وكان هقاك داخل احلزب أب على رأسه، يقطع رأس مب يقورتب مقوه.    

جعل هذا القظام األبو  بعض الباء واألبقواء يرتبكوون، وبعضوهم فسود )خورب(      

 متامًَا، بعد انفراط عقد االحتاد السوفيييت وسقوط "ااعسكر االشرتاكي".  

راجعة نقدية سريعة اسرية احلزب الشيوعي اللبقاني، وأتفو   أود أن اقوم ه

مع الرفي  الذ  سبقأ بأن نزعة الليربالية بشوعة يف الكتواب.  وأرى أن برنوامج    

القهضووة ااقوورتح يقوودرج حتووت صوويغة "ختفوويض األسووقف"، حتووى تطبوو  علووى  

 صدورنا، وجيهز عليقا األستان كريم. 

كريم، وهو هقا يذكرنا ب خريب، مل يعود   مل يسلم اإلسالم احلركي مب األستان

لديهم إال نلك احلديث.  وكأن اإلسالم احلركوي هوو العودو، ولويس هقواك وجوود       
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إلسرائيل، وال الواليات ااتحدة األمريكية.  بول إن ااالوف كوان حقونًَوا يف بعوض      

  ااواضع على الواليات ااتحدة وإسرائيل 

نصر اهلل مع بب الدن، ومع محاس  كما ال يصح، أبدًَا وضع مساحة السيد حسب

يف سلة واحدة  ألن محاس غري حزب اهلل، وحزب اهلل بعيد متامًَا عب القاعودة.  ال  

جيوز أن نشب ه احلزب الذ  أتي بانتصار عجز اجلميع يف ااقطقة، هب فيهم عبود  

القاصر، عب إحرازه، بابب الدن.  ونصفهم مرة باإلرهاب ومرة بوالظالمني.  فهوذا   

 م يقفي عقا صفة الوطقية، ألنقا نستخدم يف هذه احلالة كالم األمريكان نفسه.  كال

إن الربنامج الذ  قدمه األستان كريم أقل مب برنامج وطوأ دميقراطوي، إنوه    

 يقدرج حتت عقوان "الليربالية اجلديدة".  

فيما  وص فلسوطني، يور  قضويتقا تتعثور بسوبب الغطرسوة اإلسورائيلية،         

الشعب الفلسطيأ، وختوانل وتواطوا الودول الكورب  واجملتموع      وتقكرها حلقوق 

الدولي.  فيما مل يربئ احلكومات العربية مب مسئولياتها األساسوية عوب الكارروة    

الفلسطيقية.  ويشري، حمًقا، بعد نلك إىل األشكال ا شة اليت حتققت مب الوحدة 

انقسوامًَا علوى    الوطقية الفلسطيقية.  لكوب األنكوي أنوه يسومي االصوطفاف الوراهب      

(.  21الوذات، وتفكًكوا، وصوراعًا حووول ااواقوف السياسوية وأشوكال القضووال )       

وليس صراعًا بني نهجني خمتلفني..  ترى لو كان كريم مروَّة فلسطيقيًا أيوب توراه   

يقف؟  أما بالقسبة لسالح حزب اهلل فقد كرر كريم موروَّة، للسوف، كوالم أقصوي     

  اليمني اللبقاني.
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 عطية )قياد  يسار (م. عماد 

أعتذر عب عدم توافر فرصة قراءة الكتاب كاماًل، لكأ مطلوع علوى كوثري موب     

كتابات األستان كريم مروة خالل السوقوات اااضوية وآخرهوا كتابوه "البحوث عوب       

ااستقبل".  مما جيعلأ أقول بقلب مطمئب أني متف  إىل حد كبري موع التوجهوات   

ا يف نلك الفصول الوذ  وصولأ موب هوذا الكتواب       اليت تعرب عقها هذه الكتابات ه

 وقمت بقراءته.

االنطباع األول لد  قراءة هذا الفصول، كوان الشوعور باإلشوفاق الشوديد علوى       

األستان كريم الضطراره إىل تدبيج أكثر مب عشر صفحات يف ما أمسواه بالبوديهيات   

ل ضورورة  أشوياء موب قبيو    -بالرجوع لكتابات ماسسي اااركسية  –لكي يثبت لقا 

انطالققا مب الواقع وتقدميقا برامج واقعية إىل آخوره، مموا يعكوس وجوود إرهواب      

فكر  يضطر مفكر بوزن كريم مروة إىل تقديم الكثري مب ااربرات واحليثيات قبل 

أنا جيرؤ على قول كالم خمتلف بعوض الشوا عموا تعوودت القواس علوى مساعوه.         

 وهذا شا ماسف جدًا يف واقع األمر.

يف كتاب األستان كريم ما أمسواه خبطوأ القفوز علوى ااراحول.  فااسوألة        أهم ما

الرئيسية إنقا إنا كقا ماركسيني فعال فيجب أن يقطل  برناجمقا مب الوضع احلالي 

لتطور القوى ااقتجة يف اجملتمع، وال ميكب بقاء برنامج واقعي إال على أساس مب 

االشورتاكية والشويوعية واخلطواب     هذا الفهم.  ااشكلة أنه جر  اختزال الفكورة 

اااركسي والشيوعي واإلشرتاكي إىل جمرد خطواب يقاصور الفقوراء واحملورومني،     

وهذا غري صحيح.  رها كان صاحلا قبل  ماركس ولكقه مل يعد كذلك بعوده، ألنوه   

مل يعد صاحلا احلديث عب االشرتاكية هعزل عب التقدم ااتمثول يف تطووير القووى    
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جيعل حترير ااقتجني وفكورة ااسواواة ممكقوًا.  مل يعود موب اامكوب       ااقتجة، مما 

الفصل بني فكرتوي التقودم وااسواواة ألنهموا يف حقيقوة األمور علوى عالقوة وريقوة          

بعضهما ببعض.  خاض األستان كريم مروة يف مقدمته الطويلة ليصل إىل أن ا دف 

التبعية، وأقول أنوي   هو القضاء على االستبداد والتخلف، وأضيف شخصيًا إليهما

متف  متاما مع هذا ا دف الذ  يعأ مب وجهة نظور  أن نعيود القظور يف أشوياء     

كثرية.  فللسف الشديد ما يزال يسود خطابقا، مع وجوود اسوتثقاءات، مفوردات    

مرحلة التحرير الووطأ ااقتميوة إىل القورن اااضوي.  أعتقود أن مرحلوة التحريور        

لو كوان هقواك بقايوا موب احلالوة االسوتعمارية ال        الوطأ ليست مسة العصر حتى

ميكب إنكارها مثل االستعمار االستيطاني الصهيوني على أر  فلسوطني.  فمأسواة   

فلسطني قضية وطقية وتقدرج طبعًا حتت بقد التحرر الوطأ.  هقاك أيضوًا قضوايا   

أخرى مثل احتالل العراق وأفغانستان.  لكب هذه احلواالت ال اعول موب مرحلوة     

التحرر الوطأ طابع العصور، ولوذلك جيوب أن حيودث حتوول كوبري يف خطابقوا.         

وهقا أتف  متاما مع األستان كريم يف استقتاجه إنقا جيب أن نتحدث يف هذا العصر 

ويف مصر مثال عب بقاء جبهة دميقراطية "حتالف دميقراطي" وليس جبهة وطقية 

يووة وأخوورى متعاونووة شووبيهة بتلووك اجلبهووات الوويت متيووز بووني بورجوازيووة وطق

مرتبطة( مع االستعمار.  فهل أصبح مع عامل العواة اليوم والتحووالت   -)متحالفة

ااوجودة يف الطبقة العاملة أ  معأ لتقسيم البورجوازيات بهوذا الشوكل؟ يضوعقا    

هذا التساؤل أمام أسئلة كثرية مثل هل ااطلووب بقواء حلوف دميقراطوي أم حلوف      

ليس استعمارًا بااعأ التقليد .  لقد   ااوز مرحلة  وطأ؟ أن ما حيدث حاليًا

التحرر الوطأ وإن مل يتم بالطبع ااوز مرحلة ا يمقوة والسويطرة اإلمربياليوة    

على العامل.  لكوب آليوات السويطرة وا يمقوة اليووم خمتلفوة وبالتوالي حتتواج إىل         
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إنا كانوت  اسورتاتيجيات خمتلفوة اواجهتهوا.  فموا هوي هوذه االسورتاتيجيات؟ و       

مقطقتقووا بالووذات ال تووزال تعوواني مووب بقايووا حالووة االسووتعمار القدميووة ممثلووة يف  

االستعمار االستيطاني الصهيوني على بعد أمتار مب مصر..  فكيف ميكوب مفصولة   

 -الويت تقتموي لعصور سواب       -ااهام اجلديدة مع ااشوكالت ااوجوودة يف ااقطقوة    

 ومتطلباتها؟

ول موضوع اارحلية والثانية حول االعرتاض على بقيت ملحوظتان، األولي ح

هذا الربنامج بوصفه ليرباليوًا.  يصوبح احلوديث عوب اارحليوة سوليما إنا أخوذناه        

هعأ أنه ال ميكب بقاء أ  برنامج إال بقاء علوى الواقوع احلوالي ومسوتو  تطوور      

ا القوووى ااقتجووة..  اخل لكووب إنا أخووذنا موضوووع اارحليووة بووالتعبريات الوويت كقوو  

نستخدمها يف اااضي هعأ مراحل وحتالفات تسلم إىل مراحل أخرى..  فامسحوا 

لي أن أحتف  على تلوك الطريقوة يف الوتفكري ألن ااسوألة ليسوت مراحول تسولم إىل        

مراحل بقدر ما هي مسألة تطور مسوتمر يشوهد انتكاسوات وروورات.  فوإنا كقوت       

دم وااساواة، يصوبح كول تقودم    تتحدث عب االشرتاكية أو الشيوعية باعتبارها التق

يف هذا الطري  يقربقا مب ا دف وجيب أن نعرف أن هذه عملية ال نهائية هعأ 

أنه ال توجد حمطة وصول وال جمتمع حيق  هذا ا دف، أ  أن التقودم وااسواواة   

ال يصالن أبدا إىل مقتهاها.  ال حنب وال أوالدنا وال أحفادنا سيشهدون نلوك، لكوب   

ة جيب أن تكوون هودفقا واحلواكم يف نضوالقا علوى أسواس إنقوا نقاضول         هذه العملي

وبشووكل مسووتمر مووب أجوول مزيوود مووب التقوودم وااسوواواة والدميقراطيووة.  بالقسووبة  

لالعرتاض على الربنامج ااقرتح بوصفه ليرباليًا، طبعًا إنا مل منفصل بوني قضوييت   

ب وصوفه بوذلك لكققوا مل    ااساواة والعدالة االجتماعية والدميقراطية يصبح مب اامك

نقم هقا بذلك.  دعونا نقول أيضًا هقتهي الوضوح أن الغرب نفسه خان موا يسومي   
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بالدميقراطية الليربالية، وهي إحد  خمرتعاته، مقذ أن مارس االستعمار القديم 

وتوورك الصووهايقة حيتلووون فلسووطني وال يووزال  ونهووا إىل اليوووم.  ومووع ظهووور   

تراجع شوديد يف الدميقراطيوة حتوى يف الوبالد الغربيوة      الليربالية  اجلديدة هقاك 

نفسها.  جيب أال نقل  مب هذه الليربالية ألن اااركسية مل تكب أبودا ضود األفكوار    

اجلديدة اليت جاءت بها الرأمسالية وال اليت جاءت بها الليرباليوة لكقهوا كانوت    

عوب مسواواة أموام     تقتقد دائما مثاليتها )عدم مطابقتها للواقع( عقدما تتحدث مثال

القانون بني أناس غري متساويني يف الواقع.  فلو مفصلقا ااعأ اااركسوي للمسواواة   

 بقضية الدميقراطية سقسري يف الطري  الصحيح.

 

  د.عبد الغفار شكر 

يطرح األستان كريم مروه مب واقع خربته كمفكر ومقاضول إشورتاكي مركسوي    

 الوطب العربي، حيث يضع على رأس هذه رؤيته للمهام الراهقة لليسار اجلديد يف

ااهام بقاء الدولة احلديثة الدميقراطية يف بلودانقا كمهموة  وا األولويوة القصوو       

وتعترب احللقة الرئيسية يف نضوال القووى اإلشورتاكية، وهوي يف مفهوموه الدولوة       

الدميقراطية بااعأ احلديث وااتطوور للدميقراطيوة، وبوقص كلماتوه فوإن " هوذه       

ولة لب تكون يف صيغتها الدستورية، ويف وظائفها، ويف إدارتهوا للمجتموع، ويف   الد

اإلجراءات ااطلوب مقه القيوام بهوا، إال دولوة احلو  والقوانون، دولوة اااسسوات        

الدميقراطية، دولة تتوفر فيها لرنسان الفرد ولرنسان اجلماعة حقوقه وحرياتوه  

الفرد واإلنسان اجلماعة إمنا مييز بني كاملة.  وهو عقدما يتحدث هقا عب اإلنسان 

اافهوم الليربالي للدميقراطية الذ  يركز فقط على احلقووق واحلريوات السياسوية    
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الفردية كاحل  يف التعبري واحل  يف التقظيم واافهوم اإلشرتاكي للدميقراطية الذ  

يضيف إىل هذه احلريات الفردية نوعًا آخور موب احلقووق واحلريوات الويت تتصول       

بالطبقات واجلماعات اإلجتماعية وهي يف الغالب حقوق إقتصادية وإجتماعية مثل 

 احل  يف العمل واحل  يف التعليم واحل  يف الصحة واحل  يف السكب.  

يقطل  كريم مروه يف طرحه  ذه ااهمة مب واقع التجربة اليت عاشها اليسار 

ظول الوقظم احلاكموة     العربي وموا آلوت اليوه أحووال خمتلوف األقطوار العربيوة يف       

السلطوية، وير  أن أ  إجتهاد لتحديد مهام اليسوار يف الوقوت الوراهب جيوب أن     

يرتكز على اخلوربات احملصولة موب هوذه التجربوة والقظور اليهوا برؤيوة نقديوة          

 تستخلص الدروس ااستفادة مقها.  

كما يقطل  يف نفس الوقت مب التحوالت اليت جرت يف العامل مب حولقا وعلوي  

سها إنهيار القظم اإلشرتاكية والثورة العلمية والتكقولوجيوة ااعاصورة وإنفوراد    رأ

الرأمسالية العااية بقيادة اإلقتصاد العامل وما ترتب على هذا كله مب نتائج كاررية 

لسقوات العامل عامة والشعوب العربيوة بوجوه خوا  وياكود كوريم موروه أنوه يف        

يورفض الشوعبوبية الويت يقتهجهوا بعوض      إجتهاده لتحديد مهام اليسار الراهقة 

اليسواريني والويت تكتفوي بطورح الشوعارات موب دون أن تكوون قود تووفرت  ووذه          

الشعارات اإلمكانات الواقعية لتحقيقها، وأنه يقتهج يف ااقابل طريقة ماركسي يف 

الدراسة والتحليل اليت تقوم علوى الواقعيوة يف القظور للتغويري الودميقراطي الويت       

ف ااراحوول وإخووتالف الشووروط التار يووة بووني مرحلووة وأخوورى  حتوورتم إخووتال

وإختالف ااهمات وياكد يف هذا الصدد " أن الشروط التار ية ااتغرية هوي الويت   

يقبغي اإلستقاد اليها واإلنطالق مقها لتحديد ااهمات االموسة للقضوال موب أجول    

مب القاحيوة اإلقتصوادية،   تغيري الواقع القائم يف بلد مب البلدان يف اإلااه األرقي 
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واألكثر عداًل مب القاحية اإلجتماعية، واألكثر إحرتامًا حلقوق اإلنسان وحلرياتوه  

وخلياراته، تلك احلقوق واحلريات واخليارات اليت يقظمها القانون يف دولة احل  

 والقانون". 

ورغم ما طرح يف هذه القدوة مب إنتقادات لرؤية كريم مروة ورغوم أن أصوحاب   

ه اإلنتقووادات هووم زمووالء أعووزاء  ووم مكووانتهم ودورهووم القضووالي يف احلركووة  هووذ

اإلشرتاكية ااصرية إال أنأ أحناز بشدة إىل رؤية كريم مروة ألن الدرس األساسي 

ااستفاد مب تاريخ العورب احلوديث وااعاصور أن كول أحالمقوا الوطقيوة والقوميوة        

د حتطمت على صخرة اإلسوتبداد،  السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ق

فقد هزمقا يف كل مواجهة عسكرية مع إسرائيل نتيجوة للسياسوات الويت إتبعتهوا     

نظم احلكم السلطوية واليت حالت دون متكني الشوعوب العربيوة موب مراقبوة أداء     

السلطة التقفيذية والصحيحة، كما فشلت جهود التقمية اإلقتصادية للسبب نفسه 

مب اإلستيالء علوى ًوار العمول الووطأ وخوريات الوبالد        ومتكقت فئات حمدودة

إلنفرادها بالسلطة وحرموت الشوعوب موب عائود عملوها وتضوحياتها.  كموا نوذكر         

مجيعووًا كيووف فشوولت الوحوودة ااصوورية السووورية وكيووف تعثوورت جهووود الوحوودة 

العربية بني أقطار أخرى بسبب حور  هوذه الوقظم اإلسوتبدادية علوى مصواحلها       

بها على ااصاحل ااشرتكة للشوعوب العربيوة يضواف إىل هوذا كلوه أن      الضيقة وتغلي

هذه القظم قد أهودرت تضوحيات الشوعوب العربيوة موب أجول اإلسوتقالل الووطأ         

وأعادة بالدنا إىل حظرية التبعية األجقبية لضومان محايوة وجودهوا حتوت ااظلوة      

لتقودم اإلقتصواد    األجقبية للواليات ااتحدة األمريكية.  وهكذا فوإن أحالمقوا يف ا  

والعدالة اإلجتماعية واإلستقالل الوطأ وإستعادة فلسطني والوحودة العربيوة قود    

حتطمت كلها على صخرة اإلستبداد، وال ميكوب للشوعوب العربيوة أن ختورج موب      
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ااأزق الراهب اليت تعاني مب وطأته إال مب خالل التحول الدميقراطي وبقواء دولوة   

فيها الشعوب بزمام األمور ويتمتع فيها ااواطقون  مدنية دميقراطية حديثة متسك

  رياتهم وحقوقهم األساسية كأفراد ومجاعات إجتماعية وطبقات.  

وال تووأتي موووافقيت مووع مووا يطرحووه كووريم مووروه حووول أولويووة بقوواء الدولووة  

الدميقراطية كمهمة أساسية لليسار العربي مب هذا ااقطل  القظر  فقط، بول ألنوه   

يت الشخصية يف صياغة الربنوامج السياسوي العوام حلوزب التجموع      يتف  مع ارب

وة حتت إسم جمتمع ااشاركة الشعبية، وقد توصلقا يف هوذا  9228الذ  صدر سقو

الربنامج إىل إستقتاجات ممارلة اا يطرحه كريم موروه.  هوذا موا تاكوده اوربيت      

يتها عوددًا  الشخصية كرئيس جلقة إعداد الربنامج العام اليت كانت تضوم يف عضوو  

مب كبار اافكريب اإلشرتاكيني وااقاضلني اليساريني مثل الدكتور إمساعيل صورب   

عبداهلل والدكتور إبراهيم سعدالديب والدكتور ابوراهيم العيسوو  والودكتور جوودة     

 عبداخلال  والدكتور مسري فياض واألستان حسني عبدالرازق وغريهم.  

وو ( موب أنقوا ) ال نسوتطيع     99يد ) صوحيث إنطلققا يف صياغة الربنامج اجلد

وحنب نستكشف آفاق ااستقبل ونستعد لصياغة برنامج عام جديد أن نتجاهل تلوك  

ااتغريات العميقوة يف بقيوة اجملتموع ااصور  وموا شوهده العوامل موب حولقوا موب           

تطورات مشلت مصور والووطب العربوي.  بول يوتعني عليقوا أن نتعورف علوى هوذه          

 تغوويريات شوواملة مصوورية وعربيووة ودوليووة، وأن نفهووم التطووورات الوويت أدت إىل

 أسبابها وأهم القتائج اارتتبة عليها (.  

وأكودنا يف هووذا الربنوامج أن اإلشوورتاكية هوودفقا القهوائي ولكقهووا الميكووب أن    

تتحق  يف ظل الظروف الراهقة، وأن الوصول اليها يتطلب اارور هرحلة إنتقالية 

جمتمع ااشاركة الشعبية (، وأن الدميقراطية هوي   نقاضل خال ا مب أجل إقامة )
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أفضوول نظووام سياسووي لتطووور نضووالقا حاليووًا ومسووتقباًل، وأنهووا قاعوودة أساسووية يف  

اجملتمع اإلشرتاكي الذ  نصوبو اليوه ونكوافح موب أجول حتقيقوه وضورورة صوبغ         

اجملتمع كله بالسلوك الدميقراطي وليس فقوط يف عالقوة احلواكمني بواحملكومني.      

الربنامج مسألة التقمية الوطقية ااسوتقلة خاصوة ركوائز جمتموع ااشواركة       ويطرح

الشعبية اا ميكب أن يرتتب عليها مب ) حترير البشر مب القيود اليت حترمهم مب 

ااشاركة يف صقع القرارات اليت متس شئون حياتهم وشوئون جموتمعهم وميكوقهم    

 ة واألهلية على السواء.  مب التمتع بهذه ااشاركة مب خالل اااسسات الرمسي

وياكد الربنامج أيضًا ) إن دميقراطية ااشاركة اليت يستهدفها حزبقا ليسوت  

نظامًا للحكم فحسوب، بول هوي باإلضوافة إىل نلوك نظوام للحيواة يشومل خمتلوف          

جوانب اجملتمع وشئونه، وهي تتضمب مقرطة اجملتمع ومقرطة الدولة إىل جانب 

 مقرطة احلكم (.  

كريم مروه عددًا مب القضايا وااهموات األساسوية لتكوون يف صولب     وكما يطرح 

برنامج التغيري الذ  يتبقاه اليسار، فإن الربنامج العوام اجلديود حلوزب التجموع     

وة يطرح ااقومات األساسوية كدميقراطيوة ااشواركة علوى حنوو      9228الصادر سقو

  قريب جدًا مب القضايا العشرون اليت يطرحها كريم مروة مقها :

 إحرتام التعددية اإلقتصادية والسياسية والثقافية يف اجملتمع  -

 قيام جمتمع مدني قو .    -

تأمني حد أدني مب احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية يكوون أسواس التكوافا يف     -

 القدرة السياسية.  

 إقرار احلقوق واحلريات السياسية واادنية.   -
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عوورتاف بووالخر واحلوووار ااوضوووعي  رقافووة دميقراطيووة تقوووم علووى قوويم اإل   -

 والتسامح.  

تأكيد الوحدة الوطقية كقيمة جمتمعية تكفل حقوق ااواطقة ااتكافئوة جلميوع    -

 ااواطقني، بغض القظر عب إنتمائهم الديأ.  

 إعالم دميقراطي حر.   -

 حكم حملي شعيب حقيقي.   -

 التوسع يف أشكال ااشاركة الشعبية ااباشرة.   -

يطرح الربنامج العوام قضوايا البيئوة وااورأة والشوباب والتكامول العربوي         كما

 وحقوق شعب فلسطني التار ية.  

مب الطبيعي أن تكون هقاك إختالفات يف صياغة القضايا بني طرح كريم موروه  

والربنامج السياسي العام اجلديد حلزب التجمع ولكب ااهم هقا هو التوجوه العوام   

 ية الدميقراطية وبقاء الدولة الدميقراطية.  الذ  ياكد على أولو

بل إن اإلتفاق بني طرح كريم مروه وبني الربنامج اجلديود حلوزب التجموع يف    

حتيد إىل مفهووم اليسوار يف الوقوت الوراهب.  حيوث يتوسوع كوريم موروة يف          مصر 

مفهوم اليسار، وهو توسع يسوتقد إىل التوسوع يف القاعودة السياسوية واإلجتماعيوة      

اليت تقتمي إىل اليسار، أو اليت تعتورب اليسوار مموثاًل اصواحلها.  وبعود أن       للقو 

يستعرض كريم مروة األسباب الداعية إىل هذا التوسع يف اافهوم ياكد ان اليسار  

يف الوقت الراهب ميكوب أن يكوون متوأررًا بأفكوار اإلشورتاكية مقوذ مواركس حتوى         

أو شيوعي أو يف حزب قومي متأرر  اليوم، وميكب أن يكون عضوًا يف حزب إشرتاكي

باإلشرتاكية، وميكب أن يكون دميقراطيًا بااعأ الواسوع للمفهووم.  انوه كول موب      

يقتمي إىل هذا اجلمهور الواسع الذ  يريد لبلده احلريوة والتقودم اللوذيب الميكوب     
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حتقيقها إال بالقضال ألحداث تغيري جوهر  يف الواقع القوائم سياسويًا وإقتصواديًا    

 تماعيًا ورقافيًا وفقيًا.  وإج

ويف نفس اإلااه ياكد حزب التجموع أن جمتموع ااشواركة الشوعبية يتطلوب      

قيامه تشكيل حتالف إجتماعي جديد امعه ااصولحة ااشورتكة يف إقاموة القظوام     

الدميقراطي يضم الطبقة العاملة والفالحني والفئات الوسطي والرأمساليوة ااصورية   

مصواحلها موع الرأمساليوة العاايوة وتتعوارض موع إتسواع        ااقتجة الويت تتعوارض   

 اجملال أمام الرأمسالية األجقبية يف مصر.  

ويلتقي طرح كريم مروة مع طرح برنامج التجموع يف رفوض العقوف وإنتهواج      

 األساليب الدميقراطية السليمة.  

هذا التواف  يف التوجه العام بوني رؤيوة كوريم موروة ورؤيوة عودد موب أهوم           

  اليسار يف مصر ياكد أهمية اديد الفكور اإلشورتاكي يف خمتلوف األقطوار     مفكر

العربية، واإلجتهاد يف فهم ااتغريات والظروف اجلديدة، والتحلي بالشوجاعة يف  

طرح موا يرونوه ضوروريًا إلخوراج اليسوار العربوي موب مأزقوه الوراهب، والتحلوي           

ح، فموب خوالل مثول هوذا     برحابة الصدر إزاء ما يوجه مب إنتقادات إىل هذا الطور 

الققاا القزيه اافتوح ميكب أن يتوصل اليسار العربي إىل رؤية متكاملوة توقري لوه    

 الطري  إىل مستقبل أفضل.  

 

 د. إميان حييي )اافكر اليسار  وأستان جبامعة ققاة السويس(:

يأتي كتاب األستان كريم مروة استمرارًا اسرية طويلوة موب التجديود وااسوار     

جملموعة مب اليسار السور  و اللبقاني بدءًا مب فرج اهلل احللو حتى نقوال اخلا  
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الشاو  وجورج حاو .  كوان اخلوروج موب إسوار ااقووالت و القوالوب القمطيوة يف        

الووتفكري والتموورد علووى التبعيووة للووتفكري السوووفييت أهووم مووا امتووازت بووه تلووك    

عربووي اوواه لصووراع اجملموعووة، الوويت أخووذت موقفووًا مميووزًا عووب بقيووة اليسووار ال

الصهيوني و ااه ااقاومة الفلسطيقية و الكفاح ااسلح "العمول الفودائي".    _العربي

 -وكان احلزب الشيوعي اللبقاني واحلوزب الشويوعي السوور  )ااكتوب السياسوي     

جقاح رياض الرتك(  قريبني جدًا مب الفكور القوومي.   توزل كوثريون مشوكلتقا      

شكلة السلطة/ األنظمة احلاكموة.  هوذا يف رأيوي جانوب     اليوم يف عااقا العربي يف م

فقط مب ااشكلة لكب األزمة اليت نعيشها اليوم هي أزمة جمتمعية شواملة.  هقواك   

خلل يف الوتفكري لويس قاصورًا علوى اليسوار وإمنوا يشومل أيضوًا كافوة االااهوات           

الذ  تئب مب السياسية، و لعل نلك يعود إىل الثقافة اليت نقتمي إليها.  االستبداد 

وطئته الشعوب العربية ليس استبدادًا سياسيًا فقط، بل هوو اسوتبداد اجتمواعي و    

رقايف و ديأ، باألحر  هو استبداد يشمل كافة مقاحي احلياة.  و لعل نلك  يعود 

بقا  إىل مهمة اليسار، فال ميكب أن يقوم مشروع يسار  ناجح وهو يعواد  حقووق   

ساسية اليوم ألنها نتواج لتطوور اإلنسوانية ولوذلك     اإلنسان.  أصبحت تلك مسألة أ

عليقا أن نتساءل اانا يسري العامل كله يف اااه وحنب نسري يف االاواه ااضواد؟  ال   

ميكب أن يكون هقاك اديد يف الثقافوة إنا كقوا نسوري يف الطريو  ااعواكس لتطوور       

يب انا خاصم نلوك  اإلنسانية، أيضًا ال ميكب أن يكون هقاك اديد و اجتهاد يف الد

التجديد مسرية التطوور االنسواني و قويم االنسوانية.  أرى شخصويًا األولويوات يف       

الفصل الذ  قرأته مب كتاب األستان كريم مروة بديهيات يعرفهوا و توصول اليهوا    

كل القواس  حتوى يف مصوركما يظهور موب اخلطابوات السياسوية  يف الشوارع و مموا          

غويري اليوميوة، واليسوار بااقاسوبة يتبعهوا      يظهرمب ممارسات أعضاء حركوات الت 
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أيضا.  لكقأ أختلف مع كريم مروة يف ترتيبه للولويوات ووضوعه قضوية الدولوة     

أو  99بالقسبة  ا وتأخريه القضاء على االسوتبداد والدميقراطيوة إىل رقوم     9رقم 

.  أتساءل بالقسبة لفكرة عدم الفصل بني السولطات ومجوع الدولوة  وا يف يود      95

دة..  هل سققوم بإعادة اخرتاع العجلة؟ أال تكفوي التجوارب الويت فشولت، و     واح

سقة رم سقطت يف القهاية علوى   75مقها اربة االحتاد السوفييت اليت استمرت 

وجههووا.  توصوولت البشوورية حتووى الن إىل أن القظووام القيووابي هووو أفضوول نظووام    

ميقراطيوة ااباشورة   دميقراطي..  ال نعرف إىل موانا سقتوصول فيموا بعود؟ لكوب الد     

أربتت عدم صالحيتها.  وتوصلت البشرية إىل أن الفصل بني السلطات أكثر طريقوة  

ميكب أن تقلل إىل حد ما مب االستبداد.  لذلك أعاتب بشدة األستان كريم يف موضوع 

 استحضار القصو  اليت جاء بها يف فصل كامل مقفصل.

ى لتلوتمس فيهوا سوقدًا    أبعد أن حتررت  مب القصو  تعود إليهوا مورة أخور   

شرعيًا حلديثك متموثال يف مواركس؟ موانا ختتلوف يف نلوك عوب أعضواء احلركوات         

الديقية السلفية؟ اااركسية مقهج وليست نصوصًا.  هقاك أيضًا نقطة هامة مل يركز 

كقت واحود   -علىها "كريم مروة" كثريًا وهي الثقافة والديب.  وكان هقاك كثريون

رمحة اهلل عليه، يقادون  -عم األستان كريم _حسني مروة  مقهم وكان مقهم أيضًا 

باشتباك اليسار مع الثقافة السائدة والثقافة الديقية اليت متثل جوزءًَا كوبريًا جودًا    

مقها.  وللسف ال يقوم بعض اليساريني بذلك رغم أن تلك مهمة أساسية لليسار، 

يوة و يف نفوس الوقوت    أال وهي تقظيف عقول القاس مب اخلرافات و األفكار الرجع

 استجالء الققاط االجيابية يف ترارقا الثقايف و الديأ و تطويرها.  

مموا نكوره يف كتابوه وأرى أنوه      %21أشكر األستان كريم مروة وأتف  معوه يف  

عقد مقاقشة موضوع فكر  معني أن نركز باألساس على األفكوار موع  عودم الفصول     
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اإلعتبوار، فموب اامكوب أن يتحودث      التعسفي بوني الفكور  والسياسوي و أخوذه يف    

 األستان كريم يف ندوة أخرى عب الوضع يف لبقان 

مالحظة أخرية كثرت الكتابات يف الفرتة األخرية عب نهوض اليسار العربي  

و لعلها تعبريًا عب فكرة طيبة حول ضرورة تطوير اليسار العربي، لكقأ أخشوي  

ه الضبابي و األعم حماولة يتهرب أن يكون احلديث عب "اليسار العربي" يف تعبري

بها كثري مب الكتاب يف ااشرق العربي  عب مقاقشوة الواقوع اللبقواني أو السوور ،     

 ألنه يبدو أن هقاك يد غليظة متقعهم عب نلك.

 

 م.أمحد بهاء الديب شعبان )مفكر يسار  وأحد قيادات حركة كفاية(:

الوذ  أعتقود أنوه يواتي يف      أحييي األستان كريم مروة على كتابه القيم وا وام 

وقته احلقيقي إسهاما مب مفكر ومقاضل يف قضية أساسية نشعر مجيعوًا بأهميتهوا   

وهي نقد اليسوار يف مقطقتقوا والبحوث عوب أسوباب إخفاقاتوه وطورق اخلوروج موب          

ااشكالت اليت يعانيها.  قبل التطرق إىل ما جاء يف الكتواب، أحتفو  علوى الفكورة     

ألستان كريم مروة القائلة بأن االشرتاكية فشولت.  فهقواك   األساسية اليت طرحها ا

ال شك فشل لتجربة االحتاد السوفييت وااقظومة االشرتاكية لكب نلك يعأ فشول  

االشرتاكية بشكل مطل .  فحتى الرأمسالية ااستمرة مقذ عدة قورون تعويش أزموة    

العامل وعلى  ومشاكل حقيقية عميقة، بيقما تقهض االشرتاكية يف مقاط  عديدة مب

رأسها أمريكا الالتيقيوة، وهوو موا مل جنود لوه أ  إشوارة علوى اإلطوالق يف كتواب          

األستان كريم.  فهل فشلت االشرتاكية؟ . أن إحود  موجاتهوا تعثورت واختفوت     

اربة مب اارب التطبي  االشرتاكي؟..  لكوب هوذا لويس نهايوة ااطواف هقواك       
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مليات التحول االجتماعي بطبيعتهوا  دائما إمكانية للتطور والقهوض مب جديد وع

عمليوات طويلووة ااوود .  أتصووور أن الربنووامج ااقوودم مووب األسووتان كووريم أقوورب إىل  

الليرباليوة مقوه إىل اليسووار االشورتاكي.  أعتقوود أن الفوارق األساسووي بوني اليسووار      

الدميقراطي والليربالي يقهض على احنياز اليسار  الودميقراطي لقضوية التحوول    

وإنا نزعقا الدميقراطية االجتماعية مب الربنامج الدميقراطي سوقكون    االجتماعي.

بصدد برنامج ليربالوي.  القضوايا ااطروحوة يف برنوامج األسوتان كوريم يرددهوا يف        

احلقيقة بالضبط رجال الفكر اجلديد باحلزب الوطأ الدميقراطي ومجوال مبوارك   

غريهوم موب اافكوريب    ود. أسامة الغزالي حورب يف حوزب اجلبهوة الدميقراطيوة و    

الليرباليني.  أنا كيسار  أناضل وأدافع عب الدميقراطيوة ألنهوا وسويليت لتحقيو      

الدميقراطية االجتماعية، إنا مل يكب هذا الُبعد واضحا حيدث إرتباك وخلط كوبري  

يف القضايا.  أريد أن ألفت القظر إىل نقطة رانية هي قضية الدولة الويت دار حو وا   

سليمان، فالزلت اعتقود أن التفسوري اااركسوي الووظيفي للدولوة        جدل مع د. سامر

، وإال فانكروا لي دولوة يف العوامل كلوه    %911باعتبارها أداة هيمقة طبقية صاحلا 

فوق الطبقات وال تدافع عب مصاحل طبقية حنب نعيش نلك بشكل واضح والدولوة يف  

يوه أن الدولوة   .  هقواك نوص للسوتان كوريم موروة يقوول ف      %911مقطقتقا طبقيوة  

ماسسووة دسووتورية نات إسووتقاللية نسووبية عووب الطبقووات االجتماعيووة والقوووى     

 السياسية ليس هقاك يف حقيقة األمر دولة بهذا الشكل.

 

 هذا كالم ماركس وليس كالمي. )مقاطعا(: األستان كريم مروة
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 م.أمحد بهاء الديب شعبان )مستكمال(:

آيوة حوال أن الدولوة أداة هيمقوة      حتى لو كالم ماركس..  ال زلت أعتقد علوى 

طبقية ومل تكب أبودا  وا اسوتقاللية إال نسوبية ويف مراحول تار يوة معيقوة.  ال        

حيدث أن تكون الدولة على قدر مب التوازن يف السلطات ااه الطبقات االجتماعية 

إال حيقما تكون الطبقات الكادحة والشعبية قوية إىل الدرجة اليت متكقها مب هوز  

ف  بني الدولة والطبقات ااالكوة.  وتظول الدولوة فيموا عودا هوذه اللحظوات        التحال

التار ية القادرة أداة للقمع الطبقي كما عرفقا.  يتضح أيضوًا يف الربنوامج تواضوع    

ااوقف مب قضييت االسوتعمار والصوهيونية.  أعتقود أن قيموة اليسوار يف السوقوات       

 لالسوتعمار والصوهيونية، لويس    األخرية تتمثل يف أنوه كوان يف طليعوة ااقاهضوني    

بالتصور القومي )التقليدى( ولكب أخوذا يف اإلعتبوار أنقوا منور هرحلوة تار يوة       

واضحة جدًا ترتبط فيهوا الرأمساليوة األمريكيوة )ااسوتغلة لقوا( بقواهوا الباطشوة        

)اإلمربيالية االمريكية( اليت تعاديقا الن وتتصد  ألهودافقا القوميوة والوطقيوة.     

بالتووالي كيسووار  أ  تقوواقض يف مووواجهيت اشووروع ا يمقووة األمريكيووة    ال أرى

باعتباره مشروع رأمسالي يشتغل العمل علوى ااسوتوى العوااى ومشوروع إمربيواىل      

للسيطرة على مقودراتقا ويسوعى للهيمقوة علوى العوامل.  ويف رأيوي أن اإلشوارة إىل        

ي ضومقيًا اإلسوتعمار   حتمل األنظموة العربيوة اسوئولية الكارروة الفلسوطيقية يعفو      

والصهيونية مب مسألة اغتصاب فلسطني.  فتبدو ااسألة كما لو أن أخطواء األنظموة   

العربية هي اليت أضاعت فلسوطني.  وهوذا غوري صوحيح.  نعوم األنظموة العربيوة        

مدانة وخمطئة، لكب أيضًا هقواك ختطويط اسورتاتيجي للواليوات ااتحودة       911%
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الصووهيونية الحووتالل ااقطقووة بسووبب وجووود   األمريكيووة واإلسووتعمار الغربووي و 

 البرتول، وأشياء كثرية أخرى.

يكاد احليز االجتماعي أيضًا أن يكون غائبًا يف هذا الربنامج.  فلم تأت فيه أ  

سرية تشى باالحنياز ااوضوعى  للطبقات الشعبية مع أنه مب اافرتض أنه برنامج  

اوله باعتباره ب عدًَا أخالقيًَا.  أ  أنوه  لليسار، إال يف احلديث عب الفقر والذ    تق

هقاك بعض الفقراء مطلوب حل مشكلتهم، دون أن يشوكلوا طبقوة اجتماعيوة  وا     

ح  مشروع يف نصيبها العادل مب الثروة الوطقية.  أعتقد أن نلك يضعف جدًا هوذا  

الربنامج كربنامج لليسوار العربوي.  يوديب األسوتان كوريم يف كتابوه أيضوًا العقوف         

فهل كل أشكال العقف الثور  كانت كاررية وضارة ومودمرة   -  إدانة كاملةالثور

للعمل الوطأ والثور  كما يرمى فى كتابه؟ .  أعتقد أنه مب الصعب إطالق حكوم  

بهذا الشكل.  هقاك بعض التجارب وليست كلها جلأت إىل العقوف الثوور  وأدت   

قوف الثوورة الفيتقاميوة يف    إىل نتائج كاررية.  ما الوذ  ميكوب أن نديقوه موثال يف ع    

مواجهوة العودوان األمريكووي والعموالء الفيتقوواميني؟ وهول كانووت هقواك إمكانيووة      

لتحرير فيتقام بغري مواجهة العقف العدواني اإلمربيالي بالعقف الثور ؟ أعتقود  

أن إدانة العقف الثور  بشكل مطلو  فيوه إفتئوات علوى حقوائ  التواريخ.  هقواك        

تها، بل وجيب إدانتها، ألنها خَّربت العمل الووطأ  ممارسات للعقف ميكب إدان

وهقاك دعاو  للعقف والعقصرية والعصبية ُتخَّرُب وتدمر العمل الوطأ.  لكوب ال  

جيب إدانة العقف الثور  بشكل مطل ..  فهل نعتورب محول الشوعب الفلسوطيأ     

أو اليوم للسالح يف مواجهوة االسوتعمار االسوتيطاني الصوهيوني كارروة أو تودمري       

 ختريب؟
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مب اامكب القول بأن بعض ممارسات اجلماعات الفلسطيقية ومحواس أدت إىل  

اإلساءة للقضال الوطأ الفلسطيأ وخَّربت كثريًا فيوه.  لكوب الثوورة الفلسوطيقية     

حيقموا   -رورة ح  ومب الواجب عليقا أن تقر بوأن العقوف الثوور  يصوبح أحيانوا     

 فك االحتباس يف اعارك الوطقية.الوسيلة الوحيدة ل -تتعذر السبل األخرى

ميكب قبول هذا الربنامج باعتباره برنامج فك اشتباك موع اليسوار اااركسوي،    

وبرنامج لليسار الليربالي الدميقراطي بشوكل عوام..  لكوب هول أسوتطيع كيسوار        

مصر  القضال مب أجل الدميقراطية متجاهال البعد االجتماعي يف بلد يورزح أمثور   

يف فقر مدفع، ومثلوهم يعيشوون فقوراء، والعموال والفالحوني       مب سكانه %11مب 

يفرتشون الشوارع للمطالبة بأجور توفر  م احلد األدني موب متطلبوات احليواة؟     

مانا سيحدث لو قمت بذلك؟ سيدير القاس ظهورهم لي باعتبار  شخص قادم موب  

ل حتى هوذه  ااريخ يف أفضل األحوال   هذا هو يف رأيي السبب يف استمرار االنفصا

اللحظة بني إضرابات العمال وااثقفني )األفقدية( مثلقا، وبقاء نظرتهم إليقا علوى  

 إنقا ناس مرتفني نتحدث عب قضايا بعيدة عب لقمة عيشهم.

وأخريًا هل ما قلته ال يعأ أن اليسار يف أزمة؟ نعوم اليسوار يف أزموة، ولكوب     

يسوار وال حيلوها، وال حتوى    ااخرج ااطروح مب األستان كوريم يعمو  موب أزموة ال    

 يساعد على اخلروج مقها. 

فااخرج ليس فى أن نتخلى عب، أو خنفف مب، احنيازاتقوا اليسوارية، إمنوا    

فى أن نكون أكثور يسوارية، هعقوى أكثور قربًَوا موب القواس وهمومهوا وأحالمهوا          

وتطلعاتها، وأكثور قودرة علوى التعوبري عوب إرادتهوا، وأعتقود أن أفكوار طرحهوا          

أرقاء الققاا قد تساعدنا على اخلروج مب هذا ااأزق، مقها فكرة التعددية  الزمالء

احلزبية.  رها يساعد نلك على أن تقشط كل جمموعة يف قطاع وختل  بذلك إبداعًَا 
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جديدًَا لرؤية اليسار أو فصيل أو جمموعة مقه للقضوال، هول ال توزال موثال فكورة      

يًا صاحلة؟  رها لو قودمقا اوارب   البقاء احلزبي ا رمي ااقضبط إنضباطا عسكر

جديدة للتقظيم اليسارى مستفيديب مثال مما حدث يف أمريكا الالتيقية وإبداعاتهم 

يف هذا السياق، ومستفيديب مب أخطاء اربتقا اخلاصة ونتائجهوا السولبية طووال    

السقوات األخرية، قد يساعدنا على اخلطو للمام.  أشوار األسوتان كوريم إىل نقطوة     

، أوافقه فى أنها حمور أ  جهد يسار  جديد، تتمثل يف االهتمام بالشوباب  هامة

واديد دم اليسار ااصر  والعربي الوذ  يعواني الت كول.  كقوت أتصوور أن روورة       

االتصاالت وااعلومات ستحتل جانبًا كوبريًا موب الكتواب، ففوي مصور نشوهد الن       

وعيًا إىل اليسار عوب طريو    ممارسات جديدة ائات الالف مب الشباب ااقتمني موض

القت والفيسبوك واليت قلبت الدنيا.  كما مل أرى  أ  مقاقشة لظواهرة "احلركوات   

االجتماعية اجلديدة" رغم أنها أصبحت ااتصودية تقريبوًا للحوراك االجتمواعي يف     

جمتمعاتقا..  فهل ميكب أن نرتبط بهذه احلركات كيسار، وأن نوحودها ونقودهوا   

 مب أساليب عملها حتى تقتصر، ويقتصر اليسار، يف القهاية..؟ ونوجهها، لقرقّ ي

 

 د. صالح السرو 

يقول مالف الكتاب أن فكرتوه األساسوية تودور حوول ضورورات الوتعلم موب        

أخطاء التجارب السوابقة وبالتوالي عورض يف عجالوة يف مقدمتوه لتواريخ الثوورات        

شهدها العامل اإلسالمي القدمية اليت بدأت رورة سبارتكوس مرورًا بالثورات اليت 

مثل رورة الزنج والقرامطة وصوال إىل كوميونة باريس وروورة أكتووبر االشورتاكية    
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واستخلص ااالف مب نلك أن كل هذه الثورات فشلت وأن رورة أكتوبر بالتبعية مل 

 تتعلم مب أخطاء الخريب وفشلت أيضا.

تصورت حقيقوة يف  وقد جاء دورنا لقتعلم مب أخطاء السابقني حتى ال نفشل.  

هذا السياق إنقا بصودد روورة جديودة وبالتوالي عليقوا أن جنورد حسواب الثوورات         

السابقة لكي ال نقع يف نفس أخطاءها ونقتهي إىل ما إنتهت إليه، فإن بي أجد إنقا 

أمام رفض لوجوود الثوورة نفسوه.  موب يتوابع بعوض ااوثقفني اليسواريني وبعوض          

خمتلوف ألوانهوا وأشوكا ا سويجد حالوة موب       احلركات الشيوعية يف العوامل علوى   

اإلحباط الشديد مب إنهيار االحتاد السوفييت، األمر الوذ  أد  بوبعض األحوزاب    

الشيوعية إىل تغيري أمسائها وخلع تسميه الشيوعية مقها، وحتى االحوزاب الويت   

كان بإمسها كلمة العمل أبدلتها باالشرتاكي فقوط مثول حوزب العموال االشورتاكي      

لذ  أصبح احلزب االشرتاكي اجملر  مموا يشوري إىل ختلوي واضوح عموا      اجملر  ا

تدل عليه كلمة العمال مب التزام ما بالدور القائد واألساسي  ذه الطبقة يف عمليوة  

التغيري وأيضًا ختلي عب اااركسوية.  أخشوي إنقوا وصولقا إىل مرحلوة التخلوي عوب        

اليسار موجود أساسوا لبقواء     ااقطلقات األساسية لفكرة وجود اليسار يف حد ناته.

حضارة إنسانية جديدة وأف  إنساني جديد يقتفي فيه االسوتغالل والقموع والقهور    

وتتفجر فيه الطاقات واالكات البشرية احلقيقية اليت جيور  طمسوها وتشوويهها    

وحتويلها إىل طاقات تدمريية يف ظل اجملتموع الطبقوي القواهر.  إنا تقاسويقا هوذه      

بااعأ الكامل وااباشر للكلمة، عليقا أن نبحث ألنفسقا عب تسمية ااهمة الثورية 

أخرى.  فقحب قمقا موب أجول حالوة طبقيوة اجتماعيوة حموددة ومقحوازون طبقيوًا         

للطبقووات ااقتجووة ااقهووورة.   طبعووًا البعوود األخالقووي واليوتوووبي قووائم بووال شووك.   

وااعريف، على أساس ما ولكققا ال حنلل على أساسه وإمنا على أساس البعد العلمي 
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ولذلك أنا متف  مع األستان كريم مروة متاما يف   يطرحه الواقع مب وقائع حقيقية. 

فكرته عب عدم القفز على الواقع والتعامل بشوكل مرحلوي موع ااوتغريات.   وهوذا      

ليس بالكالم اجلديد.   لكب إنا تقاسيقا القضية األساسية االسرتاتيجية الويت قوام   

كر اليسار جبوهره واساسه سقواجه يف احلقيقة مشكلة كبرية، ركزت مب أجلها ف

صفحات الكتاب كثريًا على كلمة "القهضة" على أسواس أن عليقوا الن اإلسوهام يف    

حتقي  نوع مب القهضوة علوى مسوتو  التحريور السياسوي واحلركوات التضوامقية        

كرة اليسار لكقه ال واإلجتماعية والشبابية.. اخل.   بالرغم مب أن نلك يتواف  مع ف

ميثل جوهر عملية الفكر اليسار  وليس ااقولوة األساسوية حلركوة اليسوار طبعوًا      

اليساريون هم مب عملووا علوى تققيوة الورتاث وبشوروا هجانيوة التعلويم وحريوة         

التفكري والتعبري ووحدهم يقفون تقريبًا الن جبوار قضايا ااورأة وحريوة الوتفكري    

ار.   فاليسار على مدار تار ه كان تقويرًا..  لكب التقوير ضد ااصادرة وقمع األفك

بأ  اااه؟   فهل ميكب مثال قبول تطويع فكرة قبول الخر علوى مسوتو  بعوض    

ااقوالت اليت ظهرت حديثا لوتعأ نلوك الخور الوذ  يور  التطبيوع موع الكيوان         

ونزيوف   الصهيوني أمرًا ممكقًا؟  هقوا خنلوط األوراق وااوضووعات بعضوها بعضواً     

اافاهيم وااعاني احلقيقية لفكرة االختالف.  أنا مامب طبعًا    اإلخوتالف لكوب   

نلك ال يعأ با  حال مب األحوال إمياني    الخر يف قتلي وحموو  وسوحقي.     

أنا مامب    األمريكيني يف الوجود لكأ لست مامقا بال شك  قهم يف احوتالل  

واافواهيم القظريوة األساسوية وااواقوف اجلذريوة      العامل.   أن مبارحوة ااقطلقوات   

الرئيسية وااواقع واخلقادق اليت انطل  مقها اليسار تعأ إنقا بوإزاء عمليوة خلوط    

أوراق.   أضع أ  شخص ير  نفسه إصالحيًا وليرباليًا علوى عويأ ورأسوي لكوأ     

أعجووب كووثريًا ألن يطوورح نات الشووخص نفسووه كيسووار  دون أن تشووغله القضووية  
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تماعية وقضية بقاء أف  إنساني جديد متحرر مب التبعية واإلمربيالية والقمع االج

والقهر.   فهقاك موجة يف السقوات العشر اااضية لققد اااركسية إمجاال وقد أشار 

الزميل عبد احلسني شعبان إىل اجلهد القائم بهدف حتطويم اارايوا لويس بوااعأ     

لي يعوأ حتطيمهوا حتطويم اخليواالت     التخييلي أ  النهوا ختايول الوذات وبالتوا    

واألطيوواف واألوهووام، إمنووا يووتم نلووك بوودعو  ااراجعووة.   ال أميوول إىل التجووريم   

والتخويب لكب إنا مل نربط هوذه احملواوالت بعضوها بوبعض ومل تقودم  وا قوراءة        

سياقية متكاملة سقصل إىل شا ما ال امتقاه يف احلقيقة، نعم اليسوار حقوًا يف أزموة    

عرتف لكب البد أيضًا مب تشخيص العوامول ااوضووعية احلقيقيوة الويت     والبد أن ن

أفضت إىل نلك.   مير اليسار ااصر  والعربي بأزمة وليس كول اليسوار يف العوامل،    

فيسار أمريكا الالتيقية ليس يف أزمة.   وحتى اليساريني يف أوروبا ليسوا يف أزموة  

أيوي بالثقافوة وتكتيكوات اليسوار     بهذا القدر الذ  حنب فيه.   تتعلو  أزمتقوا يف ر  

اليت أخذت مب حلظة التكويب والقشأة مقحي خنبويا، رها يعود نلك إىل العقاصر 

األجقبية اليت شهدت والدته، األمر الذ  جعلوه لويس شوعبيًا بوااعأ احلقيقوي      

للكلمة.   إال أن نلك ال يعأ بأيه حال أنه مل يكوب مواررا.   فاليسوار وقوف وراء     

مب اافاهيم واألفكار الثورية اليت حكمت مصور أيوام عبود القاصور مثول       كثري جدًا

اإلشوورتاكية وحقوووق العمووال والفالحووني.   ولوووال مووا حفووره اليسوواريون بوودمائهم 

وجلودهم ااتقطعة حتت السياط يف السجون ما كان ألحود أو كول موب هوب ودب أن     

قافة ااصورية بفضول   يتشدق ويتفاخر بهذه اافاهيم اليت جر  حفرها يف جمر  الث

تضحيات الشيوعيني ااصريني.   إنن اليسوار ااصور  أرور توأرريًا قويوًا يف جمور        

احلياة وإن مل يكب التأرري ااراي الذ  ميكب مب خالله أن ميثول أحود األطوراف    
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الرئيسية يف حركة السياسة ااصرية لكب ال يعأ نلك أن التاريخ صودر علوى هوذا   

 نلح  بأنيال عربة الليربالية الكهقة حتى يكون لقا مكان.القحو وإن عليقا أن 

 

 د.شريف حتاتة )روائي ومفكر يسار ( 

مب يتحدث يف نهاية اجللسة يتمتع هيزة ويف الوقت نفسوه ُيواجوه صوعوبة.     

مما قالوه الوذيب سوبقوه يف الكوالم.  الصوعوبة هوي أن        االستفادةاايزة هي إمكانية 

إىل عوودد مووب  االسووتماعُيعووانون مووب اإلرهوواق بعوود احلاضووريب يف نهايووة اجللسووة 

ااتحدرني.  أيًا كان األمور فوااهم أنوأ سوعيد بوجوود  هقوا اليووم، وهوذا لعودة          

أسباب، يف مقدمتها طبعًا وجود األستان "كوريم ُموروة" بيققوا، وهوذا اللقواء األول      

ني، فقود  بيأ وبيقه.  السبب الخر هو األشياء اليت تربطأ باألصودقاء اللبقواني  

كانوا ملجأ للكتاب أمثالي عقدما عجوزوا عوب القشور يف مصور.  باإلضوافة إىل هوذا       

زرت "لبقان" وأنوا صوغري واسوتمتعت جبما وا، باجلبوال، بوالزهور والقباتوات        

واألشجار، فقد كان معقا أستان يف علم القباتات نظم لقا عدة رحالت فيها.  رم أنوا  

.  هقاك إنن أسباب خمتلفوة اعلوأ متحيوزًا    مغرم بااأكلوات والشراب اللبقاني

 للستان "كريم ُمروة".  

قرأت الكتاب الذ  نقاقشه اليووم مورتني.  قورأت اجلوزء األول كواماًل لكوأ       

أسقطت موب القوراءة القصوو  الويت أوردهوا يف آخوره، وبهوذه ااقاسوبة أ،ريود ان          

ساسوًا، وإمنوا   أحذركم مب تطور حدث لي.  مل أعود كموا كقوت متفرغوًا للسياسوة أ     

أصبحت أكتب الرواية وأتابع التطورات السياسية إىل حد ما، لكب ليس على حنوو  
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مقتظم.  لذلك أصبحت ميااًل لقول أشياء قد ُتثري عقدكم قدرًا مب اإلسوتغراب، موع   

 نلك ال أ،ريد أن أكتمها لشعور  بأنها رها ُتضيف أبعادًا للحوار.  

ع بأنه لويس كتابوًا عوب اليسوار يف الوبالد      عقدما قرأت الكتاب متلكأ اإلنطبا

العربية، وإمنا أساسًا عب اليسار يف "لبقان".  إن ااالف عقودما قوام بكتابتوه كوان     

متأررًا باألوضاع يف "لبقان".  أكد إنطبواعي هوذا إهتماموه الكوبري هوضووع توطيود       

ب أركان الدولوة، وبقواء قودرتها ااسوتقلة، عوب الطوائوف واألحوزاب، وأساسوًا عو         

"حزب اهلل"، وهذه مسألة ال غبار عليها ألن مب اافوروض أن تقبوع القظريوات موب     

الواقع، وليس ان نطب  ااقولة اليت كانت شائعة يف وقت مب األوقات بوني صوفوف   

اليساريني بو"ضرورة تطبي  القظريوة علوى الواقوع".  ُيضواف إىل نلوك أن الكتواب       

بعوض ااسوائل ا اموة علوى حسواب      تغلب علوى اااهاتوه القظورة الليرباليوة يف     

التحليل ن  الطابع اليسار ، وقد دفع هذا ااهقدس "أمحد بهواء الوديب شوعبان"    

إىل اإلعرتاض عما جاء فيه يف كثري مب األجزاء، وقوله بأن الكتاب ال يقطب  علوى  

األوضاع يف "مصر" حيث يلعب الصراع بني الطبقات دورًا أهوم بكوثري عوب الصوراع     

والفئات.  مما يطرح تساؤل.  هل كتاب األسوتان "كوريم ُموروة" هوو      بني الطوائف

 كتاب عب نهوض اليسار العربي أم أساسًا كتاب عب نهوض اليسار يف "لبقان".  

فيما يتعل  بالقصو  اليت وردت يف اجلزء األخري مب الكتواب ااالحو  انهوا    

يمتهوا، فقود   مجيعًا نصو  قدمية مرت عليها سقوات، مموا ُيفقودها جوزءًا موب ق    

تغريت األوضاع يف عااقا كثريًا فلمانا مل يلجأ إىل الكتابات اليسارية الويت صودرت   

حديثًا يف عدد مب بلدان أمريكا الالتيقية، وأوربا، وآسيا اليت ميكب أن تكون أكثر 

نفعًا يف هذا اجملال؟ لو فعل لكان قد قام بعمل أكثر فائدة لقوا فوقحب معوزولني إىل    

 ثل هذه التجارب ألسباب تتعل  باللغة، وألسباب أخرى غري نلك.  حد كبري عب م
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أريد أن أدخل الن يف صولب الكتواب، وأن أبودأ هقاقشوته موب الزاويوة الويت        

طرحها مالفه، وهي أهمية أن نقوم بدراسة تاريخ الثورات لقتبني األسباب الويت  

، أم مووزيج مووب أدت إىل فشوولها.  هوول كانووت أسووبابًا موضوووعية، أم أسووبابًا ناتيووة

األرقني؟ وهقا طرأ على نهأ ساال خوا  بوالثورة السووفيتية قود يبودو غريبوًا،       

رها ُيشبه إىل حد ما األسئلة اليت أطرحها علوى نفسوي كروائوي عغقودما أفكور يف      

حبكة الرواية اليت أكتبها.  لو ف،رض أن "ستالني" هو الذ  مات يف بدايوة الثوورة   

ُياد  نلك إىل مسار خمتلوف للثوورة يف "روسويا"؟ يف    بداًل مب "ليقني"، هل كان س

حماولووة لرجابووة علووى هووذا السوواال تووذكرت مووا قالووه "موواركس" عووب ان الثووورة  

اإلشرتاكية ستقوم أواًل يف البالد ااتقدمة صقاعيًا،نلك أن الثورة كما أشوار صوديقي   

اليوة  "عماد عطية" هي صريورة متواصلة مب مرحلة إىل مرحلوة، واارحلوة الرأمس  

الصقاعية هي اليت تصوقع األوضواع الرقتصوادية، واإلجتماعيوة، والثقافيوة الويت       

اعل اإلنتقال إىل اإلشرتاكية ممكقًا.  إنهوا ُتمهود  وا خبلو  الظوروف اااديوة،       

والفكرية، والعليمة اليت اعل هذا التحول ميسرًا.  ُتوفر الكوادر، واإلمكانيوات  

 اجملتمع.  لكب اللثورة السوفيتية مل تتوفر  ا الضرورية للقيام بققلة جوهرية يف

هذه الظروف فقد قاموت يف بلود شوبه إقطواعي، شوديد التخلوف، كموا أن عضووية         

احلزب البلشفي مل تكب تتعد  العشرة آالف يف بلد زراعي زاد عودد سوكانها عوب    

مائة مليون.  مل يصل احلزب إىل احلكم بسبب نشاط أعضوائه اجلمواهري  لسوقني    

يف ااوودن، والريووف، وإقووامتهم شووبكة واسووعة مووب العالقووات، وخوضووهب   طويلووة

صراعات يومية متواصلة مع خمتلف فئات الشعب وطبقاته ضد القيصرية، أ  عب 

طري  إقامة قاعدة مجاهريية ممتدة يف الوبالد.  لقود وصول إىل السولطة عوب طريو        

ظوام اإلشورتاكي   تدبري ما ُيشبه اإلنقوالب.  اسوتولي عليهوا روم شورع يف إقاموة الق      
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استقادًا إىل هذه السلطة.  مب هقا نبعت االااهات الفكرية اليت سادت يف احلركة 

الشوعية لسقني طويلة، وهي اااهوات كانوت تعتورب أن مهمتهوا الرئيسوية هوي       

اإلستيالء على السلطة رم القيوام ببقواء اإلشورتاكية اعتموادًا علوى جهواز الدولوة.         

ركة شبه اإلنقالبية يف "روسيا" كان سببه قورار صواغه   التأييد الذ  القته هذه احل

"ليقني" أنهي به احلرب الدائرة إن ناك وأعلب فيه توزيوع األرض علوى الفالحوني    

مما جعل اااليني ُيعلقون تأيدهم للثورة.  اااليني مب سكان اادن، وأساسًا الريوف  

، سئموا لكوارث كانوا فلواًل غري مقظمة، معدمني وجهلة، ومرضي سئموا احلرب

وااوت، واجلوع واحلرمان، سئموا الفقر الذ  عانوا مقه طووياًل فاشوتعلت آموا م    

 عقدما استولي البلشفيك على احلكم. 

إن هذه األحداث ُتذكرني إىل حود موا، قيواس موع الفوارق بوالطبع، باسوتيالء        

ة الضباط األحرار على احلكم يف "مصر"، رم إعالنهوم التودرييجي خلطووات روريو    

دون أن يكونوا معتمديب علوى حوزب مجواهري ، أو علوى حركوة شوعبية مقظموة        

واسعة القطاق.  لذلك عانت الثورتان فيموا بعود موب مشواكل كوثرية، ومقهوا عودم        

وجود كوادر ُيمكب اإلعتماد عليها يف حتديد اخلطووات الثوريوة وتقفيوذها.  لكوب     

علوى السولطة، أ  تبودأ     الن أصبح واضحًا أن مهمة اليسوار تبودأ قبول اإلسوتيالء    

بزراعة بذور الدميوقراطية واإلشرتاكية داخل اجملتموع وتقميتهوا.  إنهوا مهموة     

تتم خطوة تلو اخلطوة بالتعاون مع كول القووى الدميوقراطيوة يف اجملتموع لتغويري      

اااسسووات، وحماصوورة اإلسووتغالل، وبقوواء قاعوودة إنتاجيووة للمجتمووع، وتغوويري   

اعية، وتكويب الكوادر، وتغويري الثقافوة واألفكوار،    العالقات اإلقتصادية والغجتم

رووم الوصووول إىل السوولطة ال عووب طريوو  اإلنقووالب، وإمنووا اعتمووادًا علووى حركووة     
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دميوقراطية واسعة سلمية.  هقاك عملية متهيد وتغيري طويلة اادى علوى اليسوار   

 أن يقوم بها وهو ال يزال خارج احلكم.  

"كريم ُموروة" وأيوده فيوه األسوتان "عمواد      مب هقا أواف  على ما كتبه األستان 

عطية" عب ضورورة سوعي اليسوار موع القووى الدميوقراطيوة األخورى حنوو القيوام          

بعملية حتديث برجواز  يف اجملتمع.  كما أن هذه الضرورة تبني لقوا اوانا سوعي    

"ليقني" لتقفيذ ما أمساه بالسياسة اإلقتصوادية اجلديودة الويت تضومقت إجوراءات      

يووة التقميووة يف اجملتموع باإلعتموواد علووى اجملهوود الفوورد  للمووالك   لتشوجيع عمل 

الفالحني يف الريوف، واإلسوتفادة موب اسوتثمار رءوس أمووال أجقبيوة ُتفوتح  وا         

األبواب لدخول البالد.  مع نلك نظرًا للتخلف الشديد الذ  كان قائموًا يف روسويا،   

يرتتوب علوى هوذه    وحملدودية كوادر احلزب البلشفي النعرف موا كوان ُيمكوب أن    

السياسات، وال نعرف لو عاا "ليقني" هل كان سيقتهي إىل مصوري خمتلوف عموا    

 حدث  ا على يد "ستالني"؟

لقد أراد "ستالني" أن ُيعجل بالبقاء اإلشرتاكي دون أن ُيتيح الفرصة لقوع موب  

التقمية اإلقتصادية، واإلجتماعية، نات الطابع الربجوواز ، فلجوأ إىل األسواليب    

اريووة القمعيووة، إىل القفووز فوووق ااراحوول، إىل إجبووار الفالحووني علووى تكووويب   اإلد

اجلمعيات الزراعية التعاونية، والتخلي عب أساليب اإلستغالل الفرد  للراضي، 

إىل القهر البوليسي، والسجون، إىل التصقيع بوترية متسارعة، ويف هذا الصدد قود  

موت بوني "ليوقني" وأقطواب الدوليوة      يكون مب اافيد أن أعود إىل اخلالفات الويت قا 

الثانية الذيب كانوا أنصار للتطور الدتدرجيي الدميوقراطي الربجواز  الذ  تلعب 

فيه األحزاب اإلشرتاكية دورًا يف التحول ااطلوب حنوو اإلشورتاكية، وهوذا حتوى     

وإن كانت قد انتهت اإلشرتاكية الدميوقراطية إىل ما انتهت إليه.  كذلك رها موب  
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يد أن نعود إىل اخلالف الذ  قوام بوني جقواح البلشوفيك وااقشوفيك يف احلوزب       ااف

اإلشرتاكي الدميوقراطي الروسي حول أسس تقظيم احلزب، فقد عوارض ااقشوفيك   

فكرة ااركزية الشديدة، واعتماد التقظيم احلزبي على حمرتفني رووريني سوريني.    

قووة بقضووية األسوولوب  إنهووا مجيعووًا خالفووات يف أسوولوب الووتفكري الثووور  متعل   

الدميوقراطي اجلماهري  يف العمل السياسي، ويف اإلعداد للثورة.  إنها قضايا نات 

أهمية كبرية يف عمل األحزاب اليسارية، ويف اإلااهات اليت يقبغوي  وا السوري    

عليها يف ااستقبل فقد ظلت األفكار الليقيقية هي اليت سيطرت لسقني طويلة علوى  

وعية.  أهمل اليسار الشيوعي الكتابوات األولوي لرشورتاكيني    نشاط األحزاب الشي

الدميوقراطيني مثل "كاوتسكي" و"برنشتايب" و"روزا لوكسومربج" وغريهوم بيقموا    

 قد جند فيها ما ُيفيد يف هذا ااوضوع.   

رها على اليسار أيضوًا أن يوتمعب موا حيودث يف الصوني حيوث ُيوجود حوزب         

حلزب ُيشرف الن على عمليوة تطووير رأمسوالي    شيوعي يف احلكم.  مع نلك هذا ا

عمي ، وواسع القطاق للمجتمع الصيأ فهل يعأ هذا أن احلزب الشويوعي أدرك  

أهمية بقاء جمتمع رأمسالي متطور قبل أن يتمكب موب الرتكيوز علوى بقواء القظوام      

اإلشرتاكي؟ أم معقواه أنوه إحنورف بالشوعب الصويأ عوب طريو  اإلشورتاكية إىل         

ة على حنو قد ُيشبه مب بعض الوجوه ما حدث مع األحزاب اإلشورتاكية  الرأمسالي

الدميوقراطية يف "أوروبا"؟ هل ختلي احلزب الشيوعي الصيأ نهائيًا عب أهدافوه  

اإلشوورتاكية وحتووول إىل حووزب برجوووزا  ُيصووارع لكووي ُتصووبح الصووني الدولووة     

ألحزاب اإلشورتاكية  الرأمسالية األهم واألقو  يف العامل؟ هل كانت هقاك يف نظرة ا

الدميوقراطية إىل التطوور اإلشورتاكي جوانوب صوحيحة رغوم أنهوا احنرفوت عوب         

مسارها لُتصبح أداة للرأمسالية فيما بعد؟ وهل يف سياسوات الويت يتبعهوا احلوزب     
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الشيوعي الصيأ جوانب تتعل  بالتطور إىل اإلشرتاكية يقبغي اإلنتباه إليها؟ مثل 

اقاقشات أو يف الدراسات اليسارية ألنقوا مازلقوا نتمسوك    هذه األسئلة مل ُتطرح يف ا

 بااسلمات اليت قادت خطواتقا حتى الن. 

أ،ريد أن أنتقل بعد نلك إىل قضية اارأة.  أشار إليها األستان "كوريم ُموروة" يف   

األهداف اليت حددها للقهوض باليسار يف اجملتمعات العربية.  مب وجهة نظر  

سوبيًا فهوي موذكورة حتوت الورقم السوادس العشور يف هوذه         جاء نكرهوا متوأخرًا ن  

األهداف، بيقما أرى أنها أهم مب نلك بكثري.  هقاك حقيقة يقبغي التقبوه إليهوا   

وهي أالَّ وجود للدميوقراطيوة يف جمتموع موبأ عول القهور األبوو  للمورأة، علوى         

التفرقة بيقها وبني الرجل، علوى عالقوات بوني اجلقسوني مشووهة، مبقيوة علوى        

سيطرة الرجل على ااورأة، يف مجيوع ااسوتويات ويف كول اجملواالت، امتودادًا موب        

الدولة وأجهزة احلكوم يف القموة، إىل األسورة والوزواج واألطفوال يف القاعودة أ  يف       

احلياة العامة ااتعلقة بالسياسة، ويف احلياة الشخصية للرجال والقساء.  هذا رغم 

 مجيوع جمواالت احليواة، أنهوا ُتمثول نصوف       أن اارأة تقوم بتحمل أعباء مهمة يف

اجملتمع بل رها أكثر مب نصوفه.  اجملتموع الوذ  الُيطبو  ااسواواة بوني الرجول        

وااراة سيظل أعرجًا، والسوعي حنوو حتقيو  هوذه ااسواواة، وإلغواء التفرقوة بوني         

اجلقسني واجب اليسار قبل غريه مب التيارات وااقظمات يف اجملتمع مهما كانوت  

اهموة صوعبة ومعقودة، فطااوا أنوه ُتوجود تفرقوة يف جموال موب اجملواالت،           هذه ا

 ستتسرب هذه التفرقة إىل كافة أنظمة ومقاحي احلياة.

ليس مب بواب الصودف أن اإلخووان ااسولمني شورعوا مقوذ سوقني يف تكثيوف         

نشاطهم بني صفوف اارأة.  إنهم ُيدركون أن السيطرة على اارأة جزء أساسوي موب   

م علووى اجملتمووع، أن ااوورأة إنا إحنووازت إىل التيووارات الوطقيووة  فوورض سوويطرته
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الدميوقراطية واليسارية يف اجملتمع سُتشكل عقصرًا لوه وزن، وتوأرري كوبري علوى     

خمتلف نواحي احلياة، سُتاد  إىل تغوريات جذريوة يف اجملتموع.  إنهوم واعوون      

ضوارية   بهذه احلقيقة ويرون فيوه خطورًا علويهم.  إنهوم لوذلك  وضوون معركوة       

للحفاظ على عادة ارتداء احلجاب، وحتى الققاب، فاحلجاب ليس مسألة شوكلية.   

إنه غطاء للرأس، أ  غطاء للجزء مب اجلسم الذ  حيتو  على العقول.  احلجواب   

يرمز إىل اعتبار اارأة جمرد جسد بوال عقول، دورهوا إمتواع الرجول، واإلجنواب،       

بيت.  دورها أن تظل عقصرًا جوهريوًا  وخدمة الزوج، ورجال األسرة، والبقاء يف ال

يف احلفاظ على اجملتمع الطبقوي األبوو ، علوى ختلفوه، علوى التفرقوة اجلقسوية        

القائمة يف كل اجملاالت.  دورها أالَّ ُتشكل مع الرجول جوزءًا موب حركوة التحورر      

والتقدم اإلنساني الذ  نصبو إليه.  ااطلوب هو أن يظل نصف اجملتمع يعيش بوال  

 ال فكر.  إرادة وب

يف القهايووة أشووكر األسووتان "كووريم ُمووروة" علووى كتابووه الووذ  اسووتفدت مقووه   

واستمتعت به، وأمتأ أن تكون لقوا معوه لقواءات أخورى فوقحب يف حاجوة إىل أن       

نتحاور مع اليساريني والتقدميني يف الوبالد العربيوة، أن نتبوادل معهوم ااربقوا      

بوذهأ قضوية مل نطرحهوا، تسواؤل      وأفكارنا.  يف اخلتام أقوول أنوه موازال عالقواً    

يقبغي أن ُيشغل أنهانقا.  هل يف عصر العواة ال يزال ُيوجد ما ُيطل  عليه ااشوروع  

القومي ااستقل، أ  إمكانية للتقمية ااستقلة يف كل بلد علوى حودة؟ هول أصوبحت     

ااشاريع القوميوة جوزءًا اليقفصول عوب مشوروع عوااي للتحورر، والدميوقراطيوة،         

ة اإلقتصووادية واإلجتماعيووة الوويت ُتوواد  إىل ُمحاصوورة سوويطرة الشووركات  والتمقيوو

ااتعددة اجلقسية، ورأس ااال ااالي ااسيطر على عااقا؟ هل توجد صويغة جديودة   

للقضال ُيصبح فيها نضال شعوب العامل مرتابطًا، وُيصبح فيه مشروعهم هو إقاموة  
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ات القومية على نطاق العامل؟ هل نظام بديل للعواة الرأمسالية يربط ما بني احلرك

يستطيع كل بلد أن ُيواجه وحده القوى اإلقتصادية العسكرية العابرة للوطان اليت 

 حتكم العامل بعد أن جعلت مقه سوقًا موحدًا تسيطر عليه؟ 

 

 أ.صالح عدلي )ااتحدث باسم احلزب الشيوعي ااصر (:

ام به أنه وضع حتت يوديقا  أحيي األستان كريم وأعتقد أن ميزة اجلهد الذ  ق

فكر واضح ألنصار ما يسمونه ب، "اليسار اجلديد" والذ  بدأ يتبلور بعد انهيوار  

اربة االحتاد السوفييت.  بدأ هذا الفكر هقا يف مصر بكتابات د. رفعوت السوعيد   

عب األسقف ااقخفضة وهوو مقتشور أيضوًا يف العوامل كلوه.  ولوذلك أرى أن الكتواب        

كبري وتساؤل أساسي هو هل ال يوزال هوذا اليسوار اجلديود بعود       اجة إىل نقاا 

سقة مب التحوالت والتطورات اليت ال أملك للسف الشديد فرصة لتوضويحها   91

يسارًا جديدًا أم أنه أصبح أيضًا يسارًا قدميًا؟ تقوم اااركسية نفسوها كقظريوة علوى    

 -شعبان وصالح السرو عدم اإلطالق لكأ أرى متفقًا يف نلك مع أمحد بهاء الديب 

أن اجلوهر األساسي لكتاب األتسان كريم يقطل  مب فكر يقطب  عليه فكور اليسوار    

هعقاه الرحب وليس اليسار الراديكالي أو اااركسي الذ  يقطل  موب جووهر فكور    

ماركس ااتمركز حول الصراع الطبقي.  أتف  مع األستان كوريم يف أنوه هقواك عوامل     

حتدث يف العامل عليقا دراستها لكب جوهر األمور ال يوزال  جديد وتطورات كبرية 

كما هو.  قال األستان عبود الغفوار أن السواال األساسوي اافورتض أن يودور حولوه        

الققوواا هووو هوول بقوواء دولووة دميقراطيووة  بوواافهوم ااطووروح يف الكتوواب الققطووة    

دميقراطيوة  الربناجمية الرئيسية يف هذه اارحلة؟ موب اامكوب أن أوافو  علوى أن ال    
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هامة وجوهرية وأساسية لليسوار اليووم لكوب اافهووم ااطوروح اختوزل كوثريًا موب         

األمور وسأورد مثال واحدا على نلك ألوضح كالمي.  فالققاط أو ااستويات األربعوة  

الرئيسية يف العدالة االجتماعية اليت حتدث عقها األستان كريم ختتلف كثريًا مع 

 ستان كريم هذه الققاط كالتي:مفهوم اليسار  ا.  نكر األ

 مستو  التقدم االقتصاد -9

 ترسيخ الدميقراطية السياسية -9

 التكامل بني الدولة واجملتمع-9

 توعية ااواطقني-1

وأتساءل هقا، أيب التوزيع العادل للثروة؟ وهو يف الواقع جوهر األموور، أيوب   

 مسألة االستغالل؟، أيب ا يمقة األمريكية؟

 

ر )عضووو اللجقووة ااركزيووة حلووزب التجمووع الوووطأ التقوودمي   أ.مموودوح بكوو

 الوحدو (:

مل اقرأ للسف الشديد كتاب األستان كريم لكأ أقول مب خالل ما مسعته مب 

مداخالت الزمالء أني أختلف معه يف خطه العام ألنه يبدو أن طرحه اتبوع كوثريًا   

ر اليت بدأ  وضوها يف  مب ااقوالت الليربالية وللسف الشديد هذه هي أزمة اليسا

الدول العربية عامة ومصر خاصة.  أختلف مع ااهقدس عماد عطية فيما نكره عب 

انتهوواء فوورتة التحوورر الوووطأ ألن حركووات التحوورر الوووطأ سووواء القاصوورية أو 

البعثية مل تقجز حتررًا كاماًل وناجزًا ومل تبأ دولة ماسسات ومل تتحورر كواماًل   

موايو   95فته حقيقوة حركوة الثوورة ااضوادة يف مصور يف      مب التبعية، وهو ما كشو 
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وما ترتب عليها وكوذلك احلوال بالقسوبة لعوراق البعوث.  لكوب احلركوة         9279

الشيوعية العربية كانت للسف الشديد نيلية وااثال الواضوح علوى نلوك احلوزب     

الشيوعي العراقي الذ  حتالف مع البعث وكذلك قرار الشيوعيني اخلاطا يف مصر 

 ل تقظيماتهم واإلنودماج يف ماسسوات الدولوة القاصورية.  أختلوف       9265م عا

أيضًا مع ما قاله د. سامر سليمان عب الدولة.  وإنا كقا منيز يف تلك ااسألة موا بوني   

حقووبيت مووا قبوول الرأمساليووة والرأمساليووة، فإنقووا حتووى لووو أخووذنا اجملتمعووات   

إبب خلدون عب العصبية سقجد  القروسطية اإلسالمية كقمونج وطبققا عليها نظرية

أن الدولة فيها مل تكب إال جممل حكم القبائل والعصبيات فاستطاعت بوذلك قبيلوة   

مثل قريش بقاء دولة وإقامة إمرباطورية مل تكب ا يمقة والسويطرة الطبقيوة كموا    

هو معروف غريبة عقها.  والدولة الرأمسالية كوذلك وأعتقود أن بعوض ااتحودرني     

الققطة ولذلك لوب أتطورق إليهوا.  أريود أخوريًا احلوديث عوب فكورة          افاضوا يف هذه

اارحلية.  قدمت األدبيات الرتوتسكية وتلك اخلاصة هدرسة التبعيوة، ااهمشوة   

للسف الشديد مثل أدبيات مسري أمني وبول باران وغريهما حلووال للخوروج موب    

ساس إقامة نظام هذه األزمة.  حنب  اجة إىل برنامج حد أدني عاجل يتضمب باأل

حكم وطأ دميقراطي حقيقوي يوتخلص موب االسوتعمار والتبعيوة ويقويم اقتصوادًا        

 معتمدًا على الذات وشكرا.
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 م. سعد الطويل

الكتاب بصفة عامة متأرر باألوضاع يف لبقان وهي ليست منونجا لبقية الودول  

رغوم موا    العربية وهذا يدعو لوبعض الوتحف  عقود التعمويم علوى البلودان العربيوة       

 يشملها مجيعًا مب اشكال احلكم االستبداد .

أتف  مع ما قاله ااالف عوب عودم التوقوف عقود أقووال مواركس، وأضويف أن        

اااركسية احلقيقية هي أن تبدأ مب أقوال ماركس األساسية وتتبع مقهجوه ااواد    

 اجلدلي يف حتليل الواقوع احلوالي لتصول إىل التاكتيكوات الواجوب اتباعهوا حاليواً       

لتحقي  ا دف االسرتاتيجي وهو جمتمع يقتفي فيه اسوتغالل اإلنسوان لرنسوان    

 أ  اجملتمع االشرتاكي أو الشيوعي والتسمية ال تهم.

ومب هقا فاجملتمع الدميقراطي الذ  يقاضل اليسار لتحقيقوه جيوب أن تكوون    

مستووه األساسووية توجهووه حنووو العدالووة االجتماعيووة، ويف ااوودى الطويوول حتقيوو  

ع ااساواة اخلالي مب استغالل اإلنسان لرنسان.  ويأتي ضمقا تووفري التعلويم   جمتم

الراقي والرعاية الصحية الكاملة والسوكب ااقاسوب جلميوع ااوواطقني، موع ضومان       

بقية حقوق ااواطقة كحرية الرأ  والتعبري واإلجتماع والتجمع يف مقظمات شعبية 

 ياكد الكتاب هوا فيوه الكفايوة علوى     حرة كالققابات واجلمعيات األهلية إخل، ومل

التوجه االسورتاتيجي لليسوار كموا هوو موضوح، واكتفوي بوالرتكيز علوى احلقووق          

الفرعية، وبالتالي ميكب القول إن ما يدعو إليه الكتاب هو إقامة مقورب دميقراطوي   

 ليربالي وليس يساريًا.

اادى القريب  أما بالقسبة للقضية الفلسطيقية فقد أرجع عدم قابليتها احلل يف

"للغطرسة" اإلسرائيلية، و"عجز" اجملتمع الدولي عب إجياد احلول، وهوي نظورة    
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بعيدة عب حقيقوة القضوية.  فالقضوية الفلسوطيقية نشوأت عقودما تبقوت بريطانيوا         

االمربيالية مشروع هرتسول الصوهيوني بإقاموة دولوة يهوديوة يف فلسوطني تكوون        

ااقطقة وشجعت االستيطان اليهود  الواسع القاعدة ااتقدمة للتوسع اإلمربيالي يف 

يف فلسطني اليت احتلتها بعد احلرب العااية االولي.  وعقودما زارت جلقوة األموم    

لدراسة الوضوع علوى األرض واجهتهوا العصوابات      9217ااتحدة فلسطني يف عام 

الصهيونية بسلسلة موب ا جموات الداميوة علوى العورب والربيطوانيني مموا دفوع         

لجقة للتوصية بالتقسيم.  وقد واف  االحتاد السووفييت علوى هوذا القورار     أغلبية ال

رغم إعالنه أنه لويس احلول األمثل،.ووافقوت مجيوع التقظيموات الشويوعية علوى        

قرر استمرار الوحودة االقتصوادية بوني     -إىل جانب التأييد السوفييت -القرار ألنه

ددا.  وال نقسووي أن الوودولتني، واسووتفتاء الشووعبني بعوود عووامني علووى الوحوودة جموو

حكومة السعديني وبقيوة األقليوات حتوت حكوم فواروق انتهوزت فرصوة احلورب         

 إلعالن األحكام العرفية حملاربة الشيوعيني وبقية القوى الدميقراطية يف مصر.

وأعلقت بريطانيا أنها لب تتعاون مع هذا القرار، وشجعت عميلها األمري عبد 

ني املكته )وهو الذ  كان قد اتف  موع جولودا   اهلل على ضم الضفة الغربية مب فلسط

على عدم مقاومة القوات اليهوديوة لدرجوة أن جيشوه     -هباركة بريطانيا -مائري

بقيادة جلوب باشا والضباط اإلجنليز تركوا لليهوود نصوف ااقطقوة العربيوة الويت      

حددها القرار(.  واستولت مصر اليت كانت حتت االحتالل الربيطاني علوى قطواع   

 ة وبه مائتا ألف مب الالجئني الفلسطيقيني.غز

وهكذا عادت بريطانيا لفلسطني مب الشباك بعود أن خرجوت موب البواب.  وال     

نقسي أن بريطانيا كانت تعتقد أنها الراعيوة األصولية إلسورائيل وسوتحتف  لوذلك      
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بقفونها لديها.  وبوالطبع فوإن إسورائيل الصوهيونية كقاعودة أماميوة لرمربياليوة        

 دال مب نلك لزعيم وقائد اإلمربيالية اجلديد وهو الواليات ااتحدة.ااهت ب

بقاء عليه فالقضية الفلسطيقية لب اد حال حقيقيًا طااا بقوي القطوب األوحود    

األمريكي بدون مقافس حقيقي على رأس العامل، وهو حيتاج  ذه القاعدة ااتقدمة 

تبقوي شووكة يف جقوب شوعوب     يف هذه ااقطقة احلساسة والغقية بالبرتول علوى أن  

ااقطقة على الودوام بوصوفها اسوتعمارًا اسوتيطانيًا معاديوًا.  وال ميكوب أل  عميول        

استعمار  آخر أن يقوم بهوذا الودور )كموا كوان السوادات يتخيول موثال(، و وذا         

السبب ال تتوقف "الغطرسة" اإلسرائيلية فهي جزء ال يتجزأ موب نظوام السويطرة    

نقسام الفلسطيأ وهو بالفعل مما يساهم يف استبعاد احلل، اإلمربيالية.  وحتى اال

ال  رج عب قواعد اااامرة االستعمارية فالدول اليت تعاد  محاس هي مب توابوع  

اإلمربيالية األمريكية يف ااقطقة، والدول اليت تايد عباس ليست بأفضل موب نلوك   

 مربيالية.كثريا  وانقسام الشعب الفلسطيأ ال  دم إال األهداف اإل

وأتف  مع ااالف يف شجبه للشعبوية والشعارات الزائفوة.  فشوعار "ااقاوموة"    

يساء استغالله كثريا، وال أواف  على تسمية العمليات االنتحاريوة الوثالرني الويت    

قامت بها محاس خالل أربع أو مخس سقوات مب أعمال ااقاومة احلقيقيوة فهوذه   

 قواتوه أو عتواده هوا يدفعوه للرتاجوع أو      جيب أن تكبد العدو خسوائر حقيقيوة يف  

االنسحاب، أما قتل مائة أو مائتني مب اادنيني إمنا يعطيوه حجوة لتأليوب الورأ      

العام العااي على الفلسطيقيني )مع أن هذا الرأ  العام العوااي هوو القووة الوحيودة     

هم موب  اليوم اليت متقع إسرائيل مب تقفيذ خمططاتها إلبادة الفلسوطيقيني أو طورد  

بالدهم أ  الرتانسفري(.  وحتى العملية الوحيدة للمقاوموة الويت نوتج عقهوا أسور      

جقد  إسرائيلي واحد )شاليط( وتواف  إسرائيل على مبادلته بألف أسري فتبددها 
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محاس باإلصرار على اإلفراج عب بعض قادتهوا ضومقهم.  أموا التصوور السوانج أن      

ل مخوس سوقوات( علوى حكاموه     شعب إسرائيل سيثور لقتول موائيت مودني )خوال    

فيدفعهم إىل الرتاجع عب جرائمهم فهو يف احلقيقة مبالغوة يف تصوور أن إسورائيل    

 بلد دميقراطي يتجاوب فيه احلكام مع رغبات الشعب 

 

د.حلمي شعراو  )متطلبات احلوار اجلديد حول "القهوض اجلديود" لليسوار   

 العربي (

افقا خبربته التار ية كسياسوي  ليس األستان "كريم مروة" يف حاجة إىل اعرت

ومثقف لبقاني، لكققا فقط حنسده دائما على ما أتويح لوه موب خوربات واتصواالت      

واسعة ومتقوعة يف العامل، جعلت التقوع الذ  عاشه يف لبقان يشتبك بتقووع هائول   

يف ااكان والزمان.  مب هقا كان فهمه اا حدث يف العامل موب تطوورات وموا تقتضويه     

مب مدركات ناتيه وموضوعية على ااستو  العربوي، وهوو يف كول نلوك     معايشتها 

أن هوذه ااقاقشوات موب     -عكس الكوثرييب  -يطرح نفسه للمقاقشة ااعمقة، ويعترب

حول كتاباته جزء مب آليات معرفته بالعامل، وبااثقفني مب مواقع خمتلفة، وأنكر 

بحوووث العربيووة  أنقووا سووب  أن ناقشووقا أفكوواره بالقوواهرة لسوواعات يف مركووز ال    

واألفريقية، وتعمقت االختالفات كما برزت أوجه االتفواق، وإن بوه يضوع وقوائع     

هووذا االتقووي يف صوودر الكتوواب الووذ  صوودر تعريفووا بفكوور كووريم مووروة أواخوور      

التسعيقيات، وها هو، بعد أن أصدر العديد مب كتبه الغقية باألفكار، يأتي إليقوا  

اء للمستقبل وليس جمرد حتليل للماضوي يف  يف القاهرة حامال لكتاب يعتز به كإرر

قضية تعرب عب هموم وآمال اجليول ااقصورف كموا هوي للجيول الصواعد، ناك هوو        
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كتاب "حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي".  فقلتف حوله نقاقشه بكل ما 

لد  اجلميع مب مسلمات أو اديدات، ولقضع أمامه نصا قد يراه مفيدا ازيود موب   

 مب جانبه. اإلضافة

ألني أعرف كريم مروة ألكثر مب ربع قرن، فإني أعرف مرونوة تفكوريه إزاء   

القصو  والقوالب اجلامدة، ورغبته يف طرق أبواب اجلديد، ولذا أتوقع مغامراته 

دائمووا ومووب رووم توقعووت مووب عقوووان هووذا الكتوواب، مووا هووو أبعوود مووب أن يكووون    

الظووواهر "بأفكووار مسووبقة"،  "إيديولوجيووة" للواقووع ااووتغري، وال أن يقوورتب مووب 

واستبشرت مب نلك كثريا، ووجدت مالمح كثرية  ذا ااوقهج بالفعول، خاصوة يف    

ريم مروة" مل يستطع أن يتخلص كثريًا مب عرضه لقضايا ااستقبل.  لكب األستان "ك

تكويقه الفكر  الراسخ، وأعباء ماضية فراح يلزمقا يف عديد موب ااواقوع بالكتواب    

بقصوو  تار يووة موب موواركس واجنلوز وليووقني، وهوو مووا اعتقود أنووه راغووب يف      

ااوزهم بالتأكيود، ومل أر فائودة كوبرية  وم بالقسوبة الجتهاداتوه إال أن يكوون        

 لبعض ممب ال يزالون يتشككون يف إمكانية التجديد خماطبًا ا

وأنا مازلت أتساءل: هل تصول مقاوشويت هوذه لطبيعوة اختياراتوه للقصوو        

االحقوة الويت توقفوت أيضوًا عقود جرامشوي؟ موع أنوه مقتبوه يف تقودميها ألهميوة            

الكثرييب احملدرني عقهم، مب لوكاتش حتى هسيا وبيقغ؟ وبالطبع فإني ال أتوقوع  

سوعيًا يدور بقا إرجاء التاريخ واجلغرافيوا، ولكوأ علوى أ  حوال كقوت      عمال مو

أرجو أن يكون "كريم" كرميا مع اااركسيني الشبان جلورهم إىل اجلديود بواعرتاف    

ماركسي قديم مثله بهاالء وغريهم مب ماركس ماركسي العامل األول بول والثالوث   

 أيضا.
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الوث، فليودعأ "كوريم موروة"     ومادمقا نشري إىل العوامل األخرى" والعوامل الث 

أسأل عب سبب غياب أ  إشارة إىل التجربة الصيقية قودميا أو حوديثا يف أ  موقوع    

بالكتاب وهو الوذ  خربهوا وكتوب عقهوا بإحتوداد أحيانوا ولكقهوا تظول جوديرة          

بالعرض الققد ، وضمب اارب العووامل األخورى الوذ  نطالبوه بتحديود موقعقوا       

ارة إىل هذه اخلوربات التار يوة واحلديثوة يف هوذا     مقها بدال مب ااهله ألية إش

العامل، وقد كانت رؤيته ضرورية أيضًا مب خمضرم قديم  وض يف غمار احلداروة  

والتجديد وأنا أعرف كيف أن خربة "كريم موروة" بهوذه "العووامل" ااتعوددة، قود      

حلميمة وصلت به مب آسيا ألفريقيا ألمريكا الالتيقية، وأعرف صداقاته وعالقاته ا

مب ا قد إىل جقوب أفريقيا إىل الربازيل وفقزويال وغريها.  ألسقا يف حاجة دائمة 

إلشعار أجيالقا احلديثة برتاث اااركسية واليسوارية عموموا علوى صوعيد العوامل،      

الذ  عرفه اااركسيون العرب جيودا، وإن مل يعوربوا عقوه بوقفس موا يتطلوب موب        

 عم .  

روة" على مقاربوة وضوع اليسوار العربوي يف هوذه      أمل يكب نلك يساعد "كريم م

الفرتة مع العوامل األخرى بودل عوامل األمميوة التقليديوة الويت أعورف مالحظاتوه        

عليها.  وهل كان نلك سيجعله يعاجل "ااسوألة القوميوة" عقود اااركسويني العورب      

على نطاق أوسع وبضرورات أرحب مب عقفقا مع اافهوم .  وهل تساعد التطوورات  

ديثة واإلقليمية على مزيود موب تواجودهم أموام قضوايا الووطب االحوة أم يبقوي         احل

التقسيم القطر  حتى يف جمال فكر ، رغم اكتساحات العواة للقطور  واإلقليموي   

على السواء؟ هل ميكب أن اقول لالستان كريم أن كلمة "العوامل" العربوي" ال تعورب    

يكون مصطلح "اإلقليم" أو "ااقطقوة"  عب شا، وال يوجد  ا مثيل يف العامل، ويكاد 
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أكثر تعبريًا إنا كان ًة تصميم على رفض كلمة "الوطب العربي"  والوقووف عقود   

 حد التكامل بني دوله؟

دعقا نعوود للققطوة األساسوية وهوي أن األسوتان كوريم البود أن الحو  غيواب          

 جيب التقظيمات العربية عموما، حزبية أو أهلية عب امعات لبلدان اجلقوب ال

أن تغيب عقها فكرًا أو رؤية للعامل.  وأختصر هقوا بوأني أقصود مقتوديات العواوة      

اجلديدة مثل "ااقتد  االجتماعي العااي" الذ  اجتمع يف مواجهة امع دافوس، 

واسقا قمته يف بورتو أليجر  وبومبا .  وكذا "مقتد  البدائل العوااي"، ونلوك يف   

يف داكار وبواريس.  مثلموا سوب  أن "وجودو"       ث العرب عب وجودهم مع آخريب

بقوة يف حركة عدم االحنياز، أو اموع الودول القاميوة... اخل.  وأنوا أروري  نلوك       

بالشكل الساب  انطالقًا مب أن األستان كريم  اطب حركة شعبية عربية باألساس 

أعأ ويتحدث عب ااستقبل لوجود العامل "مع الخريب" تقوعوا الن بالتأكيد، وال 

 هذه القظم االقصائية، واليت ال يقفع معها تفكري وال اقرتاب.

شعرت يف بعض الفقرات ااتقاررة اليت يرد فيهوا نكور الدولوة، الوطقيوة، أن     

الفكرة تبدو قلقة عقد األستان كريم بني االحتياج لضبطها لتطور اجملتمع وخاصة 

أو شويوعية يف هيئوة    االقتصاد ، وبني رفضها بسبب تار ها االستبداد  وطقية

رأمسالية الدولة.  ويظل احلكم عقده حوائرًا بوني كفايوة الدميقراطيوة واحلريوات      

لبقاء الدولة الوطقية، وبني نفي مفهوم الدولة الوطقية لصواحل "دولوة ومسقسورت"    

مثال( إىل صعوبة حتديود طبيعوة القظوام البوديل،      97الليربالية.  بل يذهب )  

لقوى اجلديودة أن تبودع بديلوها فالتحوذير الوحيود عقوده       وحني يسأله القارئ أو ا

 يكون مب األيديولوجيا  .
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تصورت أيضًا أن يعاجل األستان كريم بتفصيل ضرور  مسألة "القوى الفاعلوة"  

يف اجملتمع اجلديد الذ  يتحدث عوب مسوتقبله، واعوأ بوه األحوزاب السياسوية       

دت هذا البعد يف القص ااقشور.  واجملتمع اادني الذ  يشري إليه أيضا، ألنأ افتق

وقد يكون إحباطقا مجيعوًا موب األحوزاب القائموة سوببًا يف هوذا التجاهول، لكققوا         

نعرف أيضًا أن اإلنسان حيوان سياسي، وان "ااملكة السياسية" هي بديل ااملكوة  

السماوية أو الديقية، والبد أن حيدد مفكر مثل كريم موروة تصووره للحوزب، ألن    

ن مثال ختتلف كثريًا عب حالة مصر، وكالهما على ما يبدو يقفي حريوة  حالة لبقا

التعامل أو التداول يف مملكة سياسية حقيقية.  وقد فسرت لقفسوي رفوض األسوتان    

كريم لوذكر أيوة واقعوة تتعلو  بالبلودان العربيوة، حتوى حيوتف  الوقص برباءتوه           

العربوي جوديرة   الفكرية، وهوذا اقودره  وإن كانوت تصوقيفات أحزابقوا يف الووطب       

بالبحث، احلديث يطول مع األستان الصدي  كوريم موروة، والبود أن أتوقوف هقوا      

حتى ال أرقل عليوه، خاصوة إنا مررنوا علوى عشوريب نقطوة يوردهوا يف برناجموه         

ااستقبلي، وأرجو أن تكون اإلشارات السابقة مجيعًا نات هدف مسوتقبلي ولويس   

يف عورض بعضوها هوا ال أريوده فهوي       نوعًا مب الوقوف على األطالل كما قد يبودو 

جمرد رغبة يف انتظار تأمالت معمقة أر  أن كريم مروة قادر عليها، كما أن حوار 

جادا على ااستو  العربي، ومب جانب القووى الشوابة خاصوة، سويكون نا فائودة      

 حقيقية "لقهضة جديدة لليسار العربي". 

 تصار.  يف ختام القدوة عقب كريم مروة على ااقاقشات باخ
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لقي كتاب كريم مروة لدى صدوره اهتمامًا كبريًا يف وسائل اإلعوالم اللبقانيوة.    

و.  الوذ  أقويم يف األونيسوك    االحتفوال وقد نشرت مجيع الصحف واجملالت وقائع 

بعض ققوات التلفزة واإلناعوات، وأجريوت موع ااالوف      االحتفالكما نقلت وقائع 

لقوواءات حووول الكتوواب وحووول أفكوواره فيووه ااتعلقووة باليسووار، ماضوويًا وحاضوورًا   

ومستقباًل.  ونشر عدد مب ااثقفني اليساريني مقاالت يف صحف وجموالت عربيوة،   

ق معه، كليًا وجزئيًا، وموب مواقوع   ناقشوا فيها أفكار كريم مروة، مب مواقع اإلتفا

اإلختالف معه، حتى التقاقض.  وأرسل عدد مب ااوثقفني مسواهماتهم يف الققواا    

مباشرة مب دون أن تقشر يف وسائل اإلعالم لكي تصدر يف هذا الكتاب.  وقد انتقيقا 

عددًا مب هذه ااقاالت بتقوع مواقف أصحابها، اسوتكمااًل  للققواا حوول ااوضووع     

 الذ  يطرحه كريم مروة، موضوع نهضة جديدة لليسار العربي. ااهم
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 حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي

 

 صقر أبو فخر أ.

 كاتب )لبقان( 

مب ااسائل الفكرية القليلة جدًا اليت كاد اإلمجواع يعقود حو وا اليووم، عودم      

يقيات القورن  إمكان تعريف "اليسار" بدقة تامة.  ولو عرضت هوذه ااسوألة يف سوت   

العشريب، على سبيل ااثال، لكان اجلوواب البوديهي والتلقوائي هوو أن "اليسوار"      

يعأ نلك التيار العام، السياسي والفكر ، الذ  يولي قضية العدالة اإلجتماعيوة  

موقعًا مركزيًا يف نضاله، والذ  يقف ااوقف ااعاكس للرأمسالية وطرائ  حكمها، 

يالية والرجعية.  ويقخرط اخنراطًا عضوويًا يف العمول يف   ويعاد  اإلستعمار واإلمرب

سبيل السولم العوااي، ويتضوامب، بقووة، موع نضوال الشوعوب األخورى موب أجول           

حتررها الوطأ والطبقي وعلى الققيض مب هذا التعريف ااباشور، نشوهد يف هوذه    

األيام ماركسيني يدعون إىل التحالف مع مجاعات اإلسوالم السياسوي علوى طريقوة     

رياض الرتك يف سوريا، وشيوعيني انووا يف سياق واحد مع أنصار سياسة الواليات 

ااتحوودة األمريكيووة )اإلمربياليووة سووابقًا ( اواجهووة خطوور اإلسووالم السياسووي أو   

حكومات عربية بعيقها، على طريقة بعض الشظايا الشيوعية يف لبقان ااتحلة موب  

اإلفرتاق واإلختالف بوني اليسوار    احلزب الشيوعي التار ي.  لقد اختفت عقاصر

واليمني على أيد  هاالء، وغاب التمايز اجلووهر  بيقهموا، وانودرج اجلميوع يف     

 صيغ سياسية مضحكة حقًا.
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هقاك أيضًا شيوعيون ويساريون وقوميون شواخوا مقوذ زموب طويول.  ومل يبو       

ل  م إال محول عكوازاتهم واجللووس يف مقواهي األرصوفة ونم الزموان، متاموًا مثو        

عجائز القرى اللواتي ما إن ترى الواحدة مقهب فتواة شوابة ومجيلوة حتوى تفتوتح      

محلة السل  بالكالم  هواالء رأوا شوبابهم الفول يتحودد يف احلركوات اإلسوالمية       

الصاعدة فشرعوا يف تقبيول أيود  زعمائهوا ااوتخلفني أشوواطًا عوب اليسوار القوديم         

ب الودهور وغرائوب األموور أن    بوجهيه الشيوعي والقومي التقودمي.  وموب عجائو   

بعض شرانم اليسار صار صديقًا للسلطات العربية إياها، وبات غوري متقواقض موع    

السياسات الرمسية  ذه السلطات، ولو جزئيوًا للجماعوات اإلسوالمية اجلديودة،     

سياسووية تقووف إىل جانبهووا يف وجووه اإلسووالم -والسوواعية إلجيوواد كتلووة إجتماعيووة

ضعيفة علوى ااسوتوى الشوعيب، وسوقيمة علوى ااسوتوى       السياسي.  وهذه الشرانم 

الفكر ، وال طموحات سياسية لديها مب شوأنها أن "تققوز" احلكوموات ااتسولطة     

وبالتدريج، باتت هذه الشرانم "اليسارية" جزءًا مب التكوويب العوام للسولطة، أ     

 جزءًا مب "اإلستابشمقت"، كما جير  اليوم يف األردن مثاًل.

 

 البحث عب أف 

كريم مروة  الف هاالء على طول اخلط، وميزته أنه ال يشيخ، فهو ال يزال 

يبحث ويفتش ويفكر، ومع أنه ما برح حااًا باحلريوة والتقودم والعدالوة، إال أنوه     

واقعي جدًا.  وواقعيته ترغمه، عكسًا إلرادته ااتفائلة، على القول "إن عاااليوم.. 

زمب غوري حمودد بالقظوام الرأمسوالي ااعوومل       وعااقا العربي جزء مقه، حمكوم إىل

(.  هذا هو تشانم العقل لدى كريم مروة.  لكوب  97بكل ما فيه مب تقاقضات" ) 
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تفاؤل اإلرادة يقوده إىل التصريح بوأن "القظوام الرأمسوالي لويس حتميوة تار يوة       

نهائية: حتمية اعل القضال مب أجل احلريوة والتقودم والعدالوة اإلجتماعيوة..     

(.  كتابوه اجلديود "حنوو نهضوة     92 موب دون جودوى وموب دون أمول" )     نضاأًل

جديدة لليسار يف العامل العربي" عبارة عب كتوابني يتضومب األول مقهموا مسواهمة     

أولية يف حتديد اليسار يف العامل العربي.  ويتضمب الثاني نصوصًا خمتوارة اواركس   

وهوذا الكتواب حمواول     وأجنلز وليقني وبليخانوف وروزا لوكسمبورم وغرامشي. 

لتقديم تصور جديد لليسوار يف العوامل العربوي انطالقوًا موب التصود  لرنكسوارات        

(.  7والرتاجعووات واإلنهيووارات الوويت ال ميكووب أنتكووون "نهايووة التوواريخ" )     

والكتوواب، يف أحوود جوانبووه، حماولووة اعرفووة األسووباب ااوضوووعية الوويت أدت إىل 

(.  وموع أن كوريم موروة    8حتاد السووفياتي )  انهيار التجربة اإلشرتاكية يف اإل

يركز على اااضي كمقطل  ال بد مقه، إال أن غايته هي البحث عب أفو  للمسوتقبل.    

ويف هذا اايودان أصودر كتابوه "يف البحوث عوب ااسوتقبل" )بوريوت: دار السواقي،         

9112.) 

اصور  يقول كريم مروة يف تقاوله انهيار التجربة اإلشرتاكية: "إن مب بوني عق 

اخللل األساسية يف التجربة اإلشرتاكية اليت أدت إىل انهيارها بعود رالروة أربواع    

القرن مب قيامه، أن معظم ااساولني األساسيني عب وضع أفكارهوا موضوع التطبيو     

(.  ويضيف: "إن ليأ عمد وهوو  91قد انزاحوا عب تلك األفكار يف اامارسة" ) 

حوني.. إىل إقاموة رأمساليوة الدولوة.  نلوك أن      يف قمة ا رم يف سلطة العمال والفال

ااهمة األساسية كانت يف تلك اارحلة... بقاء القاعدة ااادية للتقدم.  تلوك القاعودة   

اليت مب دونها مل يكب يف حيقه جمال للحديث عب مستقبل لرشرتاكية يف روسيا" 

 (56.) 
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 روسويا سوقة   ال ميكقأ تفسري انهيار اربة هائلوة كوالثورة اإلشورتاكية يف   

بالسلوك اليوومي لقياداتهوا.  علوى أهميوة دور ااسولك الفورد  للقوادة يف         9297

إنهاك أ  رورة.  لقد كان مقتل رورة أوكتوبر هوو أنهوا قاموت يف جمتموع زراعوي      

متخلف، وليس يف جمتمع صقاعي متطور، و ذا دب الصراع فورًا بني عمال اادن 

قيقة،  سب اعتقاد ، أن رورة أوكتووبر مل  وفالحي األرياف  على الغذاء.  واحل

تعش رالرة أرباع القرن، بل مخسة أعوام فقط.  أما منونج "رأمسالية الدولة" فلوم  

يكب خيارًا روريًا قط، وإمنا اخليوار ااور، والقاصومة الويت حطموت أفو  ااسوتقبل        

م ليوقني  للثورة الروسية.  رم أجنقبت فيما بعد اإلستبداد الستاليأ.  ومل يكب أما

)عموال  9299آنذاك إال أن يسلم بهزمية الثورة بعد التموردات ااتتاليوة يف سوقة    

و ارة برتوغراد مثاًل.  والفالحني الذيب كانت السلطة تصادر رالرة أرباعغال م 

إلطعام اادن غريااقتجة بعودما توقفوت ااصوانع جوراء احلورب األهليوة وحوروب        

أمسالية الدولة" مرغمًا.  وقد اختار فعاًل، مب التدخل اخلارجي(، أو أن  تار "ر

خالل "السياسة اإلقتصادية اجلديدة" )القيب( طراز الدولة الرأمسالية.  لكوب موب   

دون رأمساليني هذه اارة.  وهذه الدولة هوي الويت أنشوأت القاعودة اااديوة لدولوة       

لطووراز كووربى مقتوودرة.  إال أنهووا فشوولت يف مقافسووة الرأمساليووة ااقابلووة نات ا    

األمريكي.  وسقطت بعود رالروة أربواع القورن يف ميودان سوباق التسولح والتخلوف         

اإلنتاجي وغياب احلريات، ومتكقت مصاحل متقافسة ومتشابكة مب تفتيت جماله 

احليو ، أ  "ااقظومة اإلشرتاكية"، على أيد  جمموعة مب الرأمسواليني اجلودد   

كية" السابقة، وقتصاد  واإلجتماعي الذيب نشأوا يف أحضان البريوقراطية "اإلشرتا

 وغياب احلريات الفردية واجلماعية.
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 ماركس ونظام اإلختالف

ال يسقط كريم مروة عب نفسه يف معمعان السجاالت اليت  وضها هقا وهقواك  

صفة اإلشرتكية واااركسية بالطبع.  لكقه يعورتف )وهوذه جورأة ماكانوت متاحوة      

تلف "يف أمور جوهرية مع عدد غري قليول موب   للشيوعيني يف اااضي( بأنه بات  

مفاهيم ماركس اليت شاخت وصارت جزءًا مب اااضي وتغوريت عالقتهوا بالعصور"    

( ومب هذه األمور اجلوهريوة مفهووم "الطبقوة العاملوة" كحاملوة اشوروع       51) 

التغوويري.  ويف هووذا احلقوول يقووول "إنا كانووت تلووك التجربووة )يقصوود  التجربووة    

روبا واإلحتاد السوفياتي( قد اعتربت الطبقة العاملة يف مفهومها اإلشرتاكية يف أو

القديم هي حاملة مشورع التغيري، وأن بعض شرائح اجملتمع موب الفقوراء ملحقوة    

بها، فإن وقائع العصور تشوري إىل أن األموور اختلفوت عوب السواب ، وأن الشورائح        

 (.99ااعقية بالتغيري قد كربت وتقوعت وتعددت" ) 

م قالوه اليسوار اجلديود، األوروبوي واألمريكوي، يف سوتيقات القورن        هذا الكال

العشريب.  حتوى روجيوه غوارود ، الوذ  كوان ال يوزال آنوذاك مقظورًا للحوزاب          

ااقضوية يف الفكل السوفيات، اختوذ مواقوف تعديليوة موب دور الطبقوة العاملوة يف       

يف "اإلنسوان   كتابه ااشهور"البديل".  وعلى غراره أطلو  هريبورت مواكوزه أفكوره    

نوالبعد الواحد" و"اااركسية السوفياتية"  وغريهما.  إنن، الكالم على حتول دور  

الربوليتاريا كحامل اشروع التغيري ليس حديثًا. أموا كلموة "الفقوراء" الويت أكثور      

الشيوعيون مب اسوتخدامها يف كتابواتهم فهوي جمورد كلموة وصوفية غوري علميوة.          

اليت تلتقط السلطات مقها أزالمها، وال سيما بوني أوبواا   والفقر عمومًا هو البيئة 

اادن ورعاع األرياف الالهثني وراء لقمة العيش، وااستعديب لبيع قوتهم اب يدفع 
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ًب قوتهم.  وأمثوال هواالء هوم ميليشوات احلورب حيقوًا، وقبضوايات األحوزاب         

ر الذ  حيتشود  دائمًا، وحراس قادة اجلماعات الديقية اجلديدة أحياناًًَ، واجلمهو

 يف كل مقاسبة دائمًا.

كان الشيوعيون الثوريون معاديب لفكورة الدولوة إىل حود بعيود.  وكوان الفكور       

اااركسي يف القرن التاسع عشر يبشر باضمحالل الدولوة يف مرحلوة موا موب تواريخ      

اإلنسانية.  ويف كتاب ليقني "الدولة والثورة" فقرات مطولة يف هوذا الشوأن جعلوت    

يرون أن ليقني، يف الوقف مب الدولة، اقرتب موب بواونني وابتعود قلوياًل     الدارسني 

عووب موواركس.  والدولووة يف األدبيووات اااركسووية هووي أداة مرحليووة تسووتخدمها     

الربوليتاريا ضد أعدائها الطبقيني قبل ان تقهوي وجوود الطبقوات، وحتول نفسوها      

 كطبقة ليصبح اجملتمع كله بال طبقات وبال دولة أيضًا.

يوتوبيا مجيلة بال شك.  لكب اااركسي كريم مروة يقرر، يف خضوم نقوده   إنها 

األفكار اليت عاشت طوياًل على هذه اليوتوبيوا، موا يلوي: "أنوا اإلشورتاكي...أدعو      

اليوم، كمهمة  ا األولويوة القصووى، إىل بقواء الدولوة يف بلودانقا، وهوي الدولوة        

ات الدميقراطيوة، دول تتووفر   الدميقراطية.. دولة احل  والقوانون، دولوة اااسسو   

فيها الرنسان الفرد ولرنسان اجلماعة، حقوقوه وحرياتوه كاملوة غوري مققوصوة"     

(.  وأبعد مب نلك،فإن كريم مروة يدعو إىل إعادة دور الدولوة يف اإلقتصواد   55) 

على طريقة جون مايقارد كيقوز أحود كبوار مققوذ  الرأمساليوة موب عقابيول أزموة         

شيوعيون علوى المسوتوى القظور .  لكوب كوريم موروة       ، وعدو ال9292-9299

يسووتأنس يف هووذا اايوودان هوواركس ال بكيقووز، فوويعرتف بووأن للدولووة يف القظووام    

الرأمسووالي "اسووتقاللية نسووبة إزاء الطبقووات اإلجتماعيووة وإزاء القوووى السياسووية  
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ااعربة عقها، وال سيما الطبقة اإلجتماعية السائدة الويت يعود وجوود هوذه الدولوة      

 (.92عبريًا عب مصاحلها" )ت

إنا كان كبار مقظر  الثورة يف القورن التاسوع عشور أمثوال مواركس وبالنكوي       

وباكونني مل حييدوا عب فكرة العقف الثور ، استقادًا إىل اربة الثورة الفرنسية 

واربة كومونة باريس على سبيل ااثال، وإنا كانت مجيع الثوورات الالحقوة يف   

تمودت العقوف وسويلة أساسوية للتغويري أو اواجهوة عقوف        القرن العشور  قود اع  

السلطات ااستبدة، فإن كريم موروة الوذ  كوان أحود ماسسوي "قووات األنصوار" يف        

سبعيقات القرن العشريب ال يرتدد يف القول: "أنا ضد العقف بااطل ، وضد العقف 

ه كشوعار  الثور  حتديدًا... وأنا أيضًا ضد الكفاح ااسلح ولكوب لويس بوااطل : ضود    

للتغيري، كوسيلة للتغيري، ألن التغيري إمنا يتم بشكل تدرجيي...أما دكتاتوريوة  

الربوليتاريا فقد وقفقا ضدها بااطل .  وقود كانوت خطيئوة ترتبوت عليهوا جورائم       

فكرية وسياسية فيما بعد.  ااركزية الدميقراطية كانت االخطر يف تاريخ األحزاب 

(.  ويشودد  97/2/9112بعيقها )الشرق األوسط  )الشيوعية( ألنها الدكتاتورية

يف كتابه على "أن العقف، بكل أشكاله، مل يعد صاحلًا كوسويلة نضوالية موب أجول     

(، وأن الوقت قد حان جلميع اجملموعات السياسية نات اليسار 67التغيري" ) 

ونات اليمني" كي تقر "بأن العقف، مهما كانت األهداف اابتغاة مقوه... ال يقوود   

 (.79ال إىل التدمري، تدمري الذات، وتدمري اجملتمع، وتدمري األهداف" ) إ

 ااشروع اجلديد لليسار أفكار موازية

ااشورع اجلديد لليسار العربي، كما صاغه كريم مروة يف هذا الكتاب، مفصول  

يف عشريب قضوية تبودأ ببقواء الدولوة الدميقراطيوة العلمانيوة علوى أنقواض  دولوة          

تشدد على إعالء شأن اجملتموع ااودني كققويض للمجتموع األهلوي،      اإلستبداد، رم 
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وعلى حل ااسألة الوطقية وحتقي  التقدم اإلقتصاد .  األمور الوذ  جيعول إمكوان     

حتقيوو  الضوومانات اإلجتماعيووة كالصووحة والسووكب فضوواًل عووب اإلهتمووام  بالثقافووة  

علووى دور وااعرفووة والبحووث العلمووي والوورتاث، متاحووًا.  ويشوودد ااشووروع كووذلك 

الشباب وحقوق اارأة والقضال ضد التطرف واإلستبداد، ومحايوة البيئوة والقضوية    

الفلسوطيقية واألقليووات القوميووة واإلرقيووة والطائفيووة، وضوورورة التكاموول العربووي  

 (.21-77ومتتني العالقة مع قوى التغيري يف العامل العربي كله ) 

و التغوويري ااتوودرج، ال إىل وموب الواضووح أن هووذا ااشووروع يودعو إىل اإلصووالح أ  

الثووورة: أ  اإلصووالح الووذ  يفضووي إىل قيووام دولووة احلوو  والقووانون، وإىل ترسوويخ  

اااسسات الدميقراطية، والسعي لتحقي  العدالة اإلجتماعية.  إنه، إنن، مشوورع  

إصالحي نو أف  تغيري ، أ  رور  يف نهاية ااطاف، وهو يدمج قيم الدميقراطية 

ية على غرار ما فعلته قوى رورية كثرية يف القرن التاسع عشور يف  هبادئ اللييربال

سياق صعود الفكر اإلشرتاكي، بيقما جير  اليوم دمج قويم الدميقراطيوة هبوادئ    

الليربالية )وليس القيوليربالية اليت تسعى للخال  مب دولة الرعاية( يف جمورى  

(.  19يد التكوون" )   العواة ااختلف عليها، ويف جمرى "نشوء حضارة عااية ق

(.  92ويرى كريم مروة أن "العواة ااعاصرة ظاهرة تار ية واااه تار ي" ) 

وعقدما يقول ماركسي عب ظاهرة ما إنها "تار ية"، فهو يعأ أنها مشروعة وال 

ميكب الوقوف ضدها.  ويف هذا اايدان أقول إن هقاك فارقًا بني األممية )أوالعااية( 

ااسيحية أممية ألنها أرادت  حتويل العامل  سب أفكارها.  واإلسوالم  والعواة.  

أممي ألنه رغب يف حتويول العوامل  سوب معتقداتوه.  واااركسوية أمميوة ألنهوا        

تطلعت إىل تغيري العامل  سب نظريتها يف التغيري.  أما العواة فال تريد حتويول  
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لكقهوا تصوقع يف كول يووم واقعوًا       العامل ليتالءم مع أفكارها.  فهي ال أفكوار  وا.   

 جديدًا ومتغريًا وروريًا استقادًا إىل اإلكتشافات ااذهلة وااتسارعة للعلم.

ويف جاموب آخوور للمسووألة، فووإن الليرباليووة يف أوروبووا وقبلووها الدميقراطيووة،  

ظهرتا يف سياق نشوء اجملتمع احلديث وقيم احلرية الفردية وتقليص دور الدولة.  

الية العربي تظهر اليوم يف سياق آخر وخمتلف: سياق معارضة الوقظم  بيقما الليرب

ااولية، وليس يف سياق ظهور فسفة ليربالية ورقافة اجتماعية تتبقى قيم احلريوة  

الفردية، ومب أجل تووفر الدميقراطيوة جيوب أن يتووفر  مفهوو الشوعب ومفهووم        

يف العامل العربوي، ألن   الدولة معًاز وهذا اافهومان أخلفا وعودهما، إىل حد كبري،

األمة يف أوروبا تكونت أواًل رم ظهرت الدولة التعاقدية.  أموا يف السولطة العربيوة    

دّمية )الدولة األموية، الدولوة   –فقد ظهرت الدولة أواًل كدولة نات عصبية قبلية 

العباسية، دولوة ااماليوك، دولوة السوالجقة، دولوة بوأ عثموان...( روم حاولوت          

ت فئات إجامتاعيوة.  لكقهوا كانوت، مقوذ البدايوة، دولوة طفيليوة        تأسيس أمة نا

عاشت على اخلراج واجلزية واألعشوار والرسووم وااصوادرة.  فهوي دولوة ريعيوة       

متامًا.  وحتى اليوم، ال تزال بعض الدول ريعية، وال يشوكل مواطقوهوا إال أقليوة    

م بوداًل موب أن   مب السكان تعتاا على أعطيات "الدولوة".  أ  أن "الدولوة" متوو    

ميولوا هم الدولة كدافعي ضرائب.  ودافع الضرائب يف الودول احلديثوة، كموا هوو     

 معروف، هو أحد األسس ااهمة اليت بأ عليها اجملتمع اادني.  

إن عدم ظهور جمتمع ودولة، بااعقى احلديث يف ااقطقة العربية، كوان سوببًا   

ا ا.  هذه الدول الريعية، يف بعوض  يف استمرار اإلستبداد ودول اإلستبداد على ح

وجوهها، ليست إالمزجيًا مب الشركة ااالية والسلطة القبليوة.  وأبعود موب نلوك،      

فإن اإلصالح والتحديث اللذيب يدعو إليهما برنامج اديود اليسوار، موا عوادا موب      
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شأن الطبقات اإلجتماعية العمالية أو حتى الفقرية.  ألن الطبقات الفقرية كانوت يف  

األمس غارقة بني سطوة مالك األرض وتابعيهم مب رجال الديب واجلقد.  وصارت 

اليوم عالقوة بوني أجورهوا القليلوة ااقخفضوة وتقودميات الرعايوة اإلجتماعيوة إن         

وجدت.  أما اإلصالحات الطفيفوة الويت شوهدتها الدولوة العثمانيوة، علوى سوبيل        

لذ  فرضه التوسع الرأمسالي، ااثال، فقد جاءت ًرة مب ًار اإلكراه اخلارجي ا

وليس نتيجة منو قوى التقدم يف داخل اجملتمع.  فهزمية اجليش العثمواني أموام   

علووى إلغوواء  9296حمموود علووي باشووا أرغمووت السوولطان حممووود الثوواني يف سووقة 

اإلنكشارية وتأسيس قوة عسكرية نظامية مسلحة تسليحًا حديثًا، وهزمية الدولة 

أدت إىل ظهور أفكار اإلصالح ومصلحني موب   9877سقة  العثمانية أمام روسيا يف

طراز  مدحت باشا.  متامًا مثلما كوان مورض الطواعون عواماًل موب عوامول اإلصوالح        

الديأ يف أوروبا، ألن العقالء رفضوا نصيحة الكقيسة هداواته  ليوب احلموري.    

نووار.   ومب مفارقات عصرنا أن اإلصوالح الوديأ يف أوروبوا مهود لظهوور عصور األ      

بيقما حركة "اإلصالح الوديأ" يف مصور.  كموا ظهورت علوى أيود  مجوال الوديب         

األفغاني وحممود عبوده ورشويد رضوا وغريهوم.  ركوزت علوى العوودة إىل السولف          

الصاحل.  فكان مب نتائج نلك الظهور حركوة اإلخووان ااسولمني.  فالقهضوويون يف     

إلصالحيون" يف بالدنا العربيوة إىل  أوروبا غلبوا ااستقبل على اااضي، بيقما مال "ا

تغليب اااضوي علوى احلاضور وااسوتقبل معوًا.  وهوا حنوب حنصود الريواح السوامة           

وغبائرها اليت حتمل معها يف كول يووم الغرهواب والعقوف والكراهيوة والتعصوب       

 والطائفية.

9191نشر يف جملة "دراسات فلسطيقية" عدد ربيع   
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 الرباغماتية والطوباوية التأرجح بني

 

 بيار أبي صعب أ.

 كاتب )لبقان( 

"نضال البشرّية مب أجل نظام أفضل حلياتها، لب يققطع رغم االنهيارات 

اليت شهدها القرن العشريب". يف كل ما كتبه اافك ر والكاتب اللبقاني أخريًا، 

جربة السياسّية تطالعقا تلك القظرة "ااتفائلة" إىل ااستقبل، مرفقة هراجعة للت

اليت بقى عليها وعيه وتار ه ومشروعه.  ما زال كريم مرّوة يصّقف نفسه على 

أساس انتمائه التار ي إىل اليوتوبيا االشرتاكّية، و"مشروع ماركس لتغيري 

العامل الذ  سقط يف مقتصف الطري ".  ومب هذا ااقطل  يقّدم يف كتابه "حنو نهضة 

ساقي(، مقرتحات نقدّية، مدرجة يف سياقها جديدة لليسار العربي" )ال

التار ي، كي "يستطيع اليسار يف عااقا العربي أن )...( يستعيد موقعه ودوره 

اافرتضني مب حركة التقّدم".  ويقدم باقة خمتارة مب القصو  اارجعّية ااركس 

 وغرامشي... وإنغلز

حليالت اليت يضعها الكتاب يستح  نقاشًا معّمقًا يف األسس والتحديدات والت

"الرفي  أبو أمحد" بني يد  ما يسّميه "اليسار اجلديد" اادعو إىل القهوض 

واستئقاف ااسرية.  علمًا أنه ال يّدعي غوصًا يف إشكاالت فكرّية أساسّية، بل 

يكتفي بإعالن مبادئ، يتأرجح بني الرباغماتّية والطوباوّية: قد يبقى بعض القّراء 

ام تشخيص ديكتاتورّية السوق يف زمب العواة ووسائل على جوعه مثاًل أم
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مقاومتها، أو أمام تقاول احلركات الديقّية وجذورها يف حركّية الواقع، أو لدى 

حتديد أطر القضال مب أجل حترير األرض.  وقد جيد البعض الخر نفسه أمام 

إىل مشروع سوسيو ووووو دميوقراطي يف ااصاف األخري، وإن مل يذهب الكاتب 

القهاية يف تسميته وحتديد معااه.  حّتى إن اجلزء األكرب مب برناجمه لليسار 

اجلديد، مب السهل أن يتبّقاه أ  حزب مييأ معتدل.  لكب ما هم؟ حني نقرأ 

 جديدًا لكريم مرّوة، نفك ر أن الدنيا ما زالت بألف خري 

 نشر يف جريدة "األخبار" اللبقانية تاريخ
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 ّ حوامتة ومروة: اليسار يف كتابي

 التباس يف اافهوم وتبايب يف الوجهة 

                                                                        

 د. فارس اشيت   

 أستان جامعي )لبقان( 

 صدر خالل عام مضى كتابان لقائديب شيوعيني:

حرير فلسطني  األول لقايف حوامتة، األمني العام للجبهة الدميقراطية لت

حتى اليوم، "اليسار العربي رؤيا القهوض الكبري  9262مقذ نشأتها يف العام 

 1)نقد وتوقعات("

الثاني لكريم مروة، أحد قادة احلزب الشيوعي البقاني وعضو مكتبه 

( حتى مطلع التسعيقات، "حنو نهضة 9268السياسي مقذ ااامتر الثاني )

 2جديدة لليسار يف العامل العربي"

ويسجل  ذيب القائديب إقدامهما على الكتابة، أواًل، وعلى الكتابة يف موضوع 

ارري لديهما وكانا فاعلني يف تقظيماته،رانيًا، وعلى الكتابة الققدية اليت 

 وانني )نهضة ونهوض(، رالثًا.قيستبطقها كل مب الع

، وليس غريبًا على االرقني نلك، وكل مقهما أقدم على نقد اربة سابقة له

إنن بققد حوامتة لتجربته يف حركة القوميني العرب وحتوله حنو اااركسية أو 

                                                           

 .002119بيروت،ط–دمشق وبيسان -األهالي -1 

 .002101بيروت،ط–دار الساقي  -2 
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بققد مروة لتجربته يف احلزب الشيوعي اللبقاني ومشاركته يف قيادة التحول فيه 

 (.9268يف ااامتر الثاني للحزب )

وبرغم احياء العقوانني بالوجهة الققدية لليسار، فانهما اختلفا يف حدود 

ته، إن اكتفى حوامتة باإلشارة اخلجولة الزمة اليسار وضرورة الققد ووجه

مراجعة اربته وافاض بانتصارات اليسار ااتعاظمة يف العامل وبصحة سياسات 

اليسار الثور  الفلسطيأ، وبأزمة االمربيالية،  يث بدت وجهته اإليغال يف 

عامل، يف حني كان التمسك بقدميه والسري على خطاه اواكبة القهوض اليسار  يف ال

مروة اكثر جراءة يف االقرار بازمة اليسار وبضرورة مراجعة اربته، أنن باإلقرار 

الصريح بذلك او بالدعوة اىل عمل مجعي للقيام بذلك اوباالشارة اىل ااستجدات يف 

العامل او بااهام التى طرحها على اليسار اليوم وكانت وجهته يف نلك ربط اليسار 

 ة ونقد تقديس القص والواقعية.بالدميقراطي

ويطرح الكتابان قضية ملتبسة فيهما هي اليسار،ان مل حيدد ا  مقهما معقى 

اليسار وكأنه بديهية،ال بل يوحيان بان اليسار  هو اااركسية، رغم تفلت خجول 

خالف نلك، األمر الذ  يستدعي حتديد معقى اليسار ليقاقش الكتابني على 

 ضوئه.

( 9782حديث، ُعرف عشية الثورة الفرنسية الكربى ) فاليسار مصطلح 

وجلس ممثلو  3حني جلس ممثلو طبقة العامة إىل يسار رئيس اجلمعية الوطقية

                                                           
هووو امسووذ الووذه اجلووذل مقاووا الطبعووات الووذه دسووال لووويا السووادا سشوور ل قجمووا   ووي  رسوواه  - 3

العامووا وسوودد موون رقوواو الوودين وبعووال ال ووب ا بة وو  ات اقجماسيووا ( بعوود مطالبووا  وووا  0789)أيووار
( واقسوووموا ساوووا سووودذ ام م ووواال قبوووو 0789وسياسووويا، أذ أسا ووووا أ مسووووذ قمعيوووا وط يوووا )  يوووران =

 أس ن دسجور لاب د، وكا ت هذل بدايا ساساا من اللطوات الجغييريا سر ت بالثورة المر سيا الكبرى.
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طبقة األشراف إىل مييقه.  فأشري إىل ما ميثلون مب أفكار جديدة وسياسات 

 تغيريية تبعًا اوقعهم اجلغرايف يف اجللسة مقارنة ها ميثله األشراف وموقعهم

إىل اليمني، فكان اليسار يسارًا، قضية وموقعًا، تبعًا لليمني وكانا ضمب حقل 

 معريف وسياسي واحد.

وأدرج السياسيون يف اجملالس القيابية يف أوروبا، الحقًا، واقعة اجلمعية 

الوطقية الفرنسية، اا متثله ولرمزيتها يف التاريخ األوروبي احلديث، عرفًا حيث 

للحكومة على يسار الرئيس وجلوس ااايديب  ا على  شاع جلوس ااعارضني

 اليمني.

وليس هذا األصل اجلغرايف للمصطلح بعيدًا عب األصل اللغو  الذ  عقى، يف 

أحد معانيه، العضو األضعف يف رقائية التكويب العضو  للجسم البشر  واشت  

ضاء يف إىل درجة ف،ضل معها اليمني على اليسار، أع 4مقه معقى الضعة والضعف

اجلسم واااهًا يف السري واحلركة، يف ااأرور العربي اإلسالمي، بالرغم مب عدم 

ورود لف  اليسار واليسرى يف القرآن الكريم بااعقى العضو  ووروده يف ااعقى 

 الثاني ومقابلة اليمني بالشمال، أعضاءًَ واااهًا.

القائلني بالتغيري وشاع استخدام اليسار يف كل ماسسة أو مجاعة للداللة على 

أو العاملني له والرافضني للوضع القائم مقابل اليمني للداللة على ااتمسكني 

بالوضع القائم والرافضني للتغيري  ففي حقل االجتماع السياسي يسار وميني ويف 

                                                           
 320هوو( أ واين لووا، وكوذا ابون دريود  وي قموورة الاغوا ) 395يا الاغوا )يرى ابن  ارا  ي معواي - 4

هو(، أ دهما ما ذكر أس ل وموا ب وي سايوق وقويا وثا يوموا موا  770هو( وابن م ظور  ي لسان العر  )
 دو ساا ا مجاح الشيا ولمجق  كان اليسر واليسار بمع ا الب بو ا والغ ا.

ا األوو وُب وووي ساوووا  وووعا القا ووو  األيسووور جعوووابير جشوووي واقج ووور  وووي الاغوووا اع كاي يوووا ساوووا المع ووو
 بال عا وسدذ المعاليا.
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حقل اليسار نفسه يسار وميني ويف حقل اليمني نفسه يسار وميني،فاحلزب 

ااعارضون داخل احلزب ااعارض لقيادته ااعارض للحكومة حزب يسار  و

 يساريون وقيادته مييقية،وكذا يف كل مجعية ومجاعة وماسسة.

وبهذا ااعقى اليسار، وكذا اليمني، موجود يف كل بقية جمتمعية، حتدد 

طبيعته  وقواه التقاقضات فيها ومعياره رفض األمر الواقع والعمل، قواًل أو فعاًل، 

ري ااقشود هو االقرب اىل التقدم واألكثر عدالة وإنسانية، لتغيريه بافرتاض التغي

 األمر الذ  يعأ تعدد اليسار بتعدد البقى اجملتمعية.

وهو، يف حقل االجتماع السياسي األكمل) الدولة(، ااعرتضون أو ااعارضون  

للسلطة القائمة يف هذا احلقل،سواء أكانت حدود االعرتاض سياسية ام اقتصادية 

ام كلها معًا، وقد يتكون مب يسار كل بقية جمتمعية يف هذا احلقل او  يةام رقاف

مب بعض هذه البقى اخلارجة، كليًا أو جزئيًا، مب السلطة احلاكمة او عليها.  

ومعياره، بهذا التحديد، ااوقف مب السلطة احلاكمة ااراوح بني برنامج تغيري  

ت اجملتمعية والربامج السياسية وانتقادات عابرة وجزئية، وقواه متعددة ااقاب

 والرؤى اإليديولوجية، وطبيعته حيددها الوضع العياني للبلد وزمانه.

ويعأ هذا، أواًل، أّن اليسار "يسارات" تبعًا للبلد ااعأ ودولته ونظامه 

 وللمرحلة الزمقية اليت مير بها وللقوى الفاعلة فيه ن.

ية جمتمعية ارقاها حتى يوم القاس ويعأ هذا، رانيًا، أّن اليسار مرتبط ببق

هذا هي الدولة، األمر الذ  يعأ عدم الدقة يف القول بيسار عربي  لعدم وجود 

انتظام سياسي واحد )دولة (حتكم بلدان العرب، أواًل، ولعدم وجود برنامج 

ُيحكم على أساسه، رانيًا، واألصح القول اليسار يف الدول العربية   انا ما ُبأ يف 

 ها يسارًا على أساس برنامج حيدد طبيعته.كل مق
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ويعأ هذا، رالثًا، أّن اليسار غري اااركسية وغري الشيوعية،بالرغم مب 

الرتابط بيقهم، إن كانت اااركسية، كاااه،  والشيوعية، كأحزاب وبرامج، 

األكثر تغيريية  بني االااهات  واألحزاب األخرى، فكانت معيارًا لليسار يف 

تماع السياسي العام حيكم على يسارية الخريب هدى قربهم، فكريًا أو حقل االج

سياسيًا، مقها، وكذا يف كل ماسسة ومجاعة، دون أن يعأ نلك انتفاء اليسار 

غري الشيوعي ودون أن يعأ أيضًا انتفاء قيام يسار على يسار هذه األحزاب والذ  

باسم اليسار اجلديد ااستلهم  عرف يف أمريكا وأوروبا مقذ مخسيقات القرن اااضي

ألفكار ماركس وماو تسي تونغ وماركوز رم كاسرتو وغيفارا والقاقد للحزاب 

 الشيوعية وأنظمة حكمها يف بعض البلدان.

إال أن هذا االلتباس بني اليسار، فكرًا وممارسة، واااركسية، فكرًا 

ر مصطلح يأخذ معقاه وممارسة، ومصادرة الثانية للول ال يعأ تطابقهما  فاليسا

مب اليمني يف حلظة معيقة وتبعًا لقضية حمددة ويف إطار معريف وسياسي فهو 

مصطلح فضفاض يأخذ معقاه مب الوضع وبالقياس على آخر، واليساريون تبعًا 

 لذلك، مستهم التغيري تبعًا للحقل ااوجوديب فيه ولرطار العاملني فيه.

معريف آخر، إن تشكل اااهًا علميًا يرى  أما اااركسية فتأخذ معقاها مب حقل

ااعرفة العلمية هي معرفة الفئة نات ااوقع األساسي يف اإلنتاج وا امشي يف 

، 5العالقات اجملتمعية، وتدعي أن الطبقة العاملة )الربوليتاريا( هي هذه الفئة

                                                           
جسجلدذ  المئا المقجمعيا  ي هوذا الو ب بمع وا المئوا المعر يوا، م اع  وائيا، والمئوا المقجمعيوا  - 5

معولا  اسميا، جاريليوا، مقجمعيوا، اقج واديا، سياسويا، جعجور  مون كو ووا  ظاموًا مجكوامً  مون العوادات 
ذه يووواب. بي موووا المئوووا اع  وووائيا جعووووذ ساوووا مجغيووورات كميوووا وكيميوووا  سووو  العمووور والقووو ا والووودلو ال

 واألدوار المشجركا واآلراا الوا دة والمواقا المجماثاا.
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ي خبالف آخريب مب االااه نفسه الذيب يرون القساء أو الطالب أو ا امشيني ه

هذه الفئة.  واااركسيون، تبعًا  ذا، هم العاملون، فكرًا أو ممارسة مب خالل هذا 

 االااه بأ  مقهج فكروا أو بأية ماسسة عملوا.

والشيوعيون هم العاملون ضمب تقظيمات وعلى ضوء برامج تلح  الواقع 

العياني لبلدانهم ومستمدة مب االااه اااركسي الذى ُيفرتض بالقائلني به 

والعاملني على ضوئه ان ميثلوا مصاحل أكثر الفئات جذرية يف اجملتمع، وهم بهذا 

 أكثر التقظيمات يسارية.

وميكب القول، بعد هذا التوضيح، أن الكتابني ارتبكا وأربكا قرائهما بعدم 

حتديد معقى اليسار الذ  يكتبون عقه، فاختلط اليسار، بعامة، مع اليسار 

ناقدوهما على ضوء نلك، األمر الذ  أضعفهما  اااركسي، خباصة، وتعامل

كمشروعني للتغيري: رؤيا القهوض...  وحنو نهضة جديدة لليسار..  فلكل مب 

 اليسار واليسار اااركسي مقومات مغايرة للخرى.

وقد يكون االقرار بضرورة مراجعة التجربة السابقة يف الكتابني  نقطة 

صبحت مستهلكة لكثرة تكرارها، وما  ورد انطالق سليمة، إال أنها عامة جدًا وا

يف كل مقهما مل يرت ِر اىل ااستوى ااتوقع مب  كاتبيهما وما  تزنا مب اربة 

 غقية.

فقول حوامتة باهداف لليسار الدميقراطي وباشادة بانتصارات اليسار يف اكثر 

مب بلد يف العامل، وخباصة يف أمريكا الالتيقية، وبصمود اليسار الثور  

لدميقراطي الفلسطيأ، و بضرورة إعادة اليسار بقاء حركته االجتماعية ا

                                                                                                                                        

بيروت، ط.  –راقع: سبد اهلل أبراهيذ، امجقاهات والمدارا  ي ساذ امقجما ، المرك  الثعا ي العربي 
 .026 - 025، ب. 2115، 0
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والسياسية ودعوته لتحرير العقل مالمح اراجعة.  اال انها غري كافية لقائد 

هستوى حوامتة ومل تصل اىل خوامتها   فاالهداف هذه هل هي لليسار، بعامة، 

يب العروبة فيها؟( أم أم لليسار اااركسي، خباصة، وهل هي لليسار العربي )أ

لليسار يف كل بلد عربي )أيب الدولة غري ااسلم ببديهية وجودها(؟ وانتصارات 

اليسار يف بلدان يف العامل غري عربية، ويف مرحلة ما بعد انهيار ااقظومة 

الشيوعية هل كانت هبة اوقدرًا ام ان  ا اسبابها فما هي ؟ وماهي التغريات اليت 

للخذ بها، عربيا؟.  وصمود اليسارالثور  الفلسطيأ هل هو أدت إليها  ليصار 

انتصار ام حتصب، ويف احلالني اانا ؟ ليصار، أيضًا، إىل االستفادة مقه، عربيًا.  

 واعادة بقاء اليسار حلركته االجتماعية والسياسية...  أيب وكيف ومتى ؟

يد قضايا وقول مروة هرتكزات أساسية اشروع التغيري باسم اليساروحتد

 ومهمات مباشرة يف برنامج التغيري ولوج يف ااراجعة يف أكثر مب موقع :

 او ا : القول الصريح بها.

رانيها : عدم االدعاء بامكانيته اجناز هذه  اليت تتطلب جهودًا مجعية، 

 الفراد وتقظيمات والختصاصات متعددة ومتقوعة.

لصواب واخلطأ، وهي مساهمة رالثها: التواضع يف القول بان ما قدمه حيتمل ا

 على ضوء اربته الشخصية يف تقظيمات اليسار.

مج  تقيري  باسم رابعها : طرحه مرتكزات وقضايا ومهمات مباشرة لربنا

 :اليسار يقوم على
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 مرتكزات هي:-9

إعادة اإلعتبار للسياسة، هضمونها الثقايف والعلمي واإلقتصاد     

خالق.  وشرط ممارسة هذه السياسة سيادة رقافة واإلجتماعي، وباستقادها إىل األ

 التقوع والتعدد وح  االفراد واجلماعات يف التعبري عب اختالفاتها.

االحتكام لقوانني انتظام اجتماعي تصوغها الدولة وتضمب العدالة وااساوة 

بني ااواطقيني وشرطها الدميقراطية للجميع وشرط ماسسات الدولة القزاهة 

 ليت ال تتوفر مب تلقاء نفسها،بل حتتاج إىل القضال ااتواصل.وااوضوعية ا

االلتزام بالعمل السياسي السلمي واحرتام اارحلية يف القضال والتحرر مب 

 الشعبوية والفوضوية والعدمية.

االخذ باإلعتبار تغري اافاهيم يف الفكر السياسي واإلجتماعي بتغري االزمقة  

 ئلني بالتغيري.وضرورة معرفتها بدقة مب القا

مهام هي: )بقاء الدولة الدميقراطية احلديثة، اديد ماسسات  -9

اجملتمع اادني واإلرتقاء بصيغها، االستقالل والسيادة الوطقيني، حتقي  شروط 

التقدم االقتصاد ، سياسة جديدة الستثمار ااوارد الطبيعية، حتقي  تقمية 

تمام ب:الثقافة وااعرفة،البحث اجتماعية، توفري الضمانات االجتماعية،االه

العلمي،الشباب، اارأة، البيئة،رم القضال ضد التطرف وأنظمة االستبداد، دعم 

القضية الفلسطيقية، ايالء مسألة األقليات االهتمام،توطيد عالقات التكامل 

العربي، ااوقف احلاسم ضد السياسات األمريكية وضد األصولية السلفية،التعاون 

 غيري على خمتلف مكوناتها.(بني قوى الت
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ومع اهمية اارتكزات وااهام اليت طرحهما مروة، ميكب أن تثار حو ا 

 ااالحظات التية :

هل هي، ااقطلقات وااهام،  لليسار، بعامة، أو لليسار اااركسي، خباصة.   - 9

فاناكانت لليسار فقواه يف كل بلد حتدد مهامه،بعد الدراسة الدقيقة لوضعها، 

 إنا كانت لليسار اااركسي فيفرتض أن يسبقها مهام أخرى.و

إن حتديد مقطلقات ومهام لليسار اااركسي يفرتض مراجعة لتجربة هذا  -9

اليسار ليبقى عليها برامج جديدة، وال يكفي ما تستبطقه هذه ااقطلقات وااهام 

 مب مراجعة.

ب كذلك يف التجربة إن ااقطلقات ااطروحة هي  كم البديهيات،وان مل تك -9

 العربية، وهي مقطلقات تصلح ان تكون لكل القوى السياسية.

إن ااهام ااطروحة ال تصلح أن تكون مهام يف برنامج اا يفرتضه الربنامج مب  -1

مهام حمددة ميكب للقوة أو القوى اليت تطرحه أن تقجزه خالل فرتة حمددة، 

 هات عامة لربامج.تبعًا لبلدها ولوضعها، وأن كانت تصلح كتوج

/اّن هذه ااهام ميكب ان ختتصربعقوان وحيد هو بقاء الدولة اادنية اليت هي، 6

يف وجه مب وجوهها،مواجهة للقوى الرأمسالية العااية اليت تعمل لفرط ماُبأ 

مب ماسسات حتّد مب توسع سوقها وتعيد احياء العصبيات األولية وبقاء كيانات 

اإلطار الذ  يضمب يوفر الشروط للقضال مب اجل  ا، وهي، يف وجه آخر، 

حتقي  الدميقراطية وحقوق االقليات واارأة والشباب  وغريها مب ااهام، وهي، 

 يف وجه رالث،القاعدة االساسية لبقاء التكامل العربي ودعم قضية فلسطني.

اّن هذه القراءة الققدية للكتابني التلغي االشادة باجلهد اابذول فيهما 

توجه الققد  لتجربة واضعيهما،على ما بيقها مب تفاوت، واألمل بيسار وال



 
 

082 

جديد ومتجدد، و ذو قادة آخريني للكاتبني بققد اربتهم، وكذا االحزاب 

 والقوى اادعية االنتماء اىل اليسار.

9191ديسمرب 9نشر هذا ااقال جبريدة القهار   
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 نقاا متعدد اجلوانب مع أفكار كريم مروة 

 يسارحول ال

 

 د. كاظم حبيب 

 باحث إقتصاد  )العراق( 

مقذ أن تعرفت على كريم مروة يف مقتصف الستيقيات مب القرن اااضي يف 

بريوت وأنا يف طريقي إىل بغداد بصورة سرية، ومقذ أن بدأ حوارنا بشكوك 

مشروعة حيقذاك حول مدى صواب ما طرحه احلزب الشيوعي يف االحتاد 

كة الشيوعية العااية عب إمكانية ولوج طري  التطور السوفيييت وتبقته احلر

الالرأمسالي وااوز مرحلة الرأمسالية صوب االشرتاكية أو ما مسي بطري  

التوجه االشرتاكي ونظريات االنتقال إىل االشرتاكي يف البلدان القامية، ومقها 

 البلدان العربية وحني متادى البعض، )فالرت أولربيشت(،  وأطل  على مصر

بأنها تسري يف االااه االشرتاكي، مقذ نلك التاريخ بدأت متابعيت لقشاط احلزب 

الشيوعي اللبقاني ولكتابات ومواقف كريم مروة.  كقا مجيعًا مب مدرسة واحدة 

الليقيقية.  وكقا نشرتك بذات األحالم، والكثري مقها كان –هي اادرسة اااركسية

صقا إدراك اخاطر تلك األخطاء.  ومع نلك أوهامًا جيمعها نوايا حسقة.  كان يقق

فقد كانت تلك الفرتة مليئة باحلركة الدائبة وبالتضحيات اجلسام والبطوالت 

القادرة اليت اجرتحها الشيوعيون والتقدميون والدميقراطيون يف البلدان العربية، 

رغم احلصيلة الضعيفة لذلك القضال اليت اقرتنت بانتكاسات سياسية واجتماعية 
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كبرية على صعيد احلركة الشيوعية العااية وااقظومة االشرتاكية، طاولت عموم 

 مقطقة الشرق األوسط، ومقها البلدان العربية.  

ومقذ ما يقرب مب عقديب، وقبل وقوع الزلزال الكبري الذ  هزَّ العامل ااتمثل 

يف شروط  بسقوط االحتاد السوفيييت وبقية الدول اإلشرتاكية.  وهو زلزال شببيه،

تار ية خمتلفة، بالزلزال الذ  هز العامل لدى قيام الدولة السوفييتية يف أعقاب 

، مقذ نلك التاريخ اجلديد ااشار إليه بدأ 9297انتصار رورة أوكتوبر يف عام 

التفكري لدى جمموعة مب مقاضلي احلركة الشيوعية واحلركة اليسارية يف البلدان 

اضي احلركة الشيوعية وأحزابها السياسية وماضي العربية بضرورة التمعب يف م

حركة اليسار وحاضرها وآفاق ااستقبل، ومتابعة جادة للتحوالت الكبرية 

اجلارية يف العامل والتغريات احلاصلة يف مقطقة الشرق األوسط واستيعاب الواقع 

 ااتحرك وااتغري سلبًا أو إجيابًا يف البلدان العربية.  

الربيسرتويكا يف اإلحتاد السوفيييت مقذ العام  ال شك يف أن حركة

قد حركت ااياه الراكدة يف أوساط وأحزاب احلركة الشيوعية  9281/9285

الليقيأ -العااية، ودلت على عم  األزمة اليت يعاني مقها الفكر اااركسي

وتعاني مقهاحركة اليسار على الصعيد العااي.  وهي األزمة اليت دفعت برفاق يف 

حزاب الشيوعية يف البلدان العربية إىل التفكري بعقلية نقدية ااضي وحلاضر األ

احلركة الشيوعية والعمالية ولسياسات أحزابها وامارساتهم الفعلية، ومقها 

وإىل التطلع يف مشروع جديد حنو ااستقبل.  يف هذه  -احلزب الشيوعي اللبقاني

نتابع أوضاع احلزب اللبقاني  الفرتة بالذات كقا يف احلزب الشيوعي العراقي

والصراعات الفكرية والسياسية اليت كانت ار  داخله، وااواقف ااتبايقة إزاء 

الكثري مب األحداث، وبروز تيار اديد  فيه حيمل رؤية جديدة ويطرح أفكارًا 
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جديدة للمشكالت اليت تعاني مقها البلدان العربية.  ومل تكب كل تلك الرؤى 

ارتياح أو تقبل مب جانب العديد مب األحزاب الشيوعية يف البلدان  واألفكار موضع

العربية، ومقها احلزب الشيوعي العراقي.  ومل يكب نلك اجلديد يف الفكر ويف 

السياسة كله على صواب، إن مل يكب قد بأ على أسس وقواعد متيقة وواضحة 

 حيقذاك.  

ؤية جديدة ونقد للكثري كان كريم مروة أحد أبرز وأنشط مب اجتهد لتكويب ر

مب مواقع الفكر القديم الذ  كان راسخًا يف أنهان غالبية الرفاق يف احلركة 

الشيوعية يف لبقان ويف سائر البلدان العربية.  وكان يستقد يف عرض أفكاره تلك إىل 

معرفة نظرية جيدة وإىل استيعاب اكونات ااقهج اااد  اجلدلي وسبل 

مدققة للواقع ااتحرك واربة غقية ومرتاكمة عرب عقود استخدامه، وإىل قراءة 

مب العمل الفكر  والسياسي ومب العالقات الواسعة مع قوى حركة اليسار على 

 الصعيديب العربي والعااي. 

سقة، وأنا أتابع كتابات األستان كريم مروة ومواقفه  95ومقذ ما يقرب مب 

ركة الشيوعية يف البلدان العربية اجلديدة مب احلزب الشيوعي اللبقاني ويف احل

ومب حماوالته يف بث روح التجديد يف احلركة اليسارية يف بلدانقا، كما كقت 

أتابع الرفض وااقاومة الشديدة اليت كان يواجهها مب قوى متقفذة يف األحزاب 

الشيوعية يف البلدان العربية مب جهة، والرضا والقبول مب جانب قوى يسارية 

 وللتجديد مب جهة أخرى.  تتطلع للجديد

عليقا باستمرار أن نتذكر بأنقا كقا، كشيوعيني، نعمل يف حركة شديدة 

التماسك واإلنغالق اإليديولوجي على الذات واإلنضباط احلديد  الذ  مل يفسح يف 

اجملال للفكر مب اإلنطالق  رية ومبادرة حيوية.  كانت اادرسة قد التزمت 
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يقية اليت حتولت هرور الزمب إىل أشبه ما يكون الليق–بالقظرية اااركسية

بو"ديب" وإىل قيد شديد على فكر وحركة وحرية اإلنسان الشيوعي وقدرته على 

ممارسة اإلستقالل الفكر .  كما كانت الرتبية وحيدة اجلانب ومتعالية على 

اادارس الفكرية األخرى.  بعكس ما كان يفرتض أن تكون عليه.  و ذا كقا، 

أعضاء هذه اادرسة الفكرية، شديد  الققاعة بقظريتقا دون أن يكون لديقا حنب 

أدنى شك وقل  حول حتليالتقا واستقتاجاتقا، بعكس ما كان يتطلبه ااوقف 

العلمي الرصني مب الغو  يف أعماق األحداث وحتليلها بعقاية واستخال  

دات، دون أن ااقوالت.  كقا نستهلك ما يقتجه السوفييت مب مقوالت واجتها

منتلك احل  عمليًا يف اابادرة الفكرية وطرح ما نفكر به.  ومب هقا نشأ اجلمود يف 

حركتقا.  وبدأت مظاهر األزمة الفكرية والسياسية يف احلركة الشيوعية ويف 

حركة اليسار على الصعيد العااي مقذ زمب بعيد.  رم تراكمت وتشابكت وتفجرت 

يقات مب القرن اااضي، وأحدرت نلك الزلزال، الذ  ال تلك األزمة يف نهاية الثمان

 تزال مفاعيله تربز بصيغ خمتلفة.           

ال شك يف أن احلركة الشيوعية يف البلدان العربية قد لعبت دورًا متميزًا 

وملموسًا يف القضال ضد اإلمربيالية وضد السيطرة األجقبية ومب أجل تعزيز 

وتقشيط عملية التقوير الديأ واإلجتماعي والدفاع عب  اإلستقالل والسيادة الوطقية

مصاحل الكادحني واحملرومني.  وقدمت يف نضا ا الكثري مب التضحيات اجلسام 

قبل احلرب العااية الثانية وبعدها.  لكقها كانت يف الوقت نفسه قد ارتكبت 

الكثري مب األخطاء اليت خلفت عواقب غري قليلة على الصعيديب الفكر  

والسياسي وعلى صعيد اامارسة العملية.  ويبدو لي إن واحدة مب أبرز تلك 

الليقيقية، اليت كقا جزءًا مقها، –األخطاء الفكرية والسياسية للمدرسة اااركسية
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هي الققاعة اإلميانية غري ااربرة بأنقا كقا دومًا على ح  وأن احلقيقة كانت إىل 

تقا وتقديراتقا للواقع وللمهمات اليت كانت جانبقا وأن الصواب كان يقرتن بتحليال

تواجه شعوبقا.  واستقدنا يف تلك الققاعة إىل إنقا كقا نستخدم ااقهج اااد  

اجلدلي بشكل صحيح، ومل يكب األمر هكذا دائمًا.  بل كقا يف تلك الققاعة على 

ة خطأ كبري.  لقد كانت رغباتقا وطموحاتقا تسب  حتليالتقا.  وكانت هي ااوجه

الفعلية لتلك التحليالت وليس الواقع القائم باعتباره أساس وقاعدة التحليل 

الفعلية.  أورد مثااًل واحدًا على نلك.  لقد توصلت احلركة الشيوعية يف وقت مبكر 

إىل الققاعة بأن الرأمسالية كانت تقرتب مب نهايتها، إنها كانت يف اارحلة 

ت على قاب قوسني أو أدنى مب مرحلة لف  الثالثة مب أزمتها العامة، وأنها كان

أنفاسها ممهدة بذلك ارحلة جديدة يف حياة البشرية، مرحلة اإلشرتاكية اخلالية 

مب اإلستغالل واحلرمان والعبودية لرأس ااال.  وقد بلغ األمر بسكرتري عام 

احلزب الشيوعي السوفيييت، نيكيتا خروشوف، أن طرح مقولة وهمية خادعة 

ن أف  بقاء الشيوعية يف اإلحتاد السوفيييت مل يعد بعيدًا، بل هو أصبح مفادها "أ

قريبًا جدًا ، يف وقت كانت األزمة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية قد بدأت 

مقذ سقوات العقد السابع مب القرن العشريب تشدد مب خقاقها على رقاب شعوب 

ومية لرنسان السوفيييت.  لقد اإلحتاد السوفيييت وتلقي بظال ا على احلياة الي

  إنكار واقع وجود تقاقضات وصراعات اجتماعية وسياسية يف اجملتمع 

السوفيييت، باعتبار أن اإلشرتاكية ال تعرف التقاقضات، وبالتالي مل يتحركوا 

باااه حلها، مما زاد مب فعلها وعم  مب تلك التقاقضات وشدد مب الصراعات 

وسرنا مع اإلحتاد السوفيييت يف نلك التصور احلامل.    وكاد حيو ا إىل نزاعات.

وكقا واهمني وارتكبقا بذلك، كحركة وكأحزاب وكأفراد، سلسلة مب األخطاء 
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الفادحة كان يفرتض فيها، ومقذ فرتة غري قصرية، أن تدفعقا إىل إعادة القظر 

 ركة اليسار عمومًا، وباألحزاب الشيوعية مقها بشكل خا ، مب أجل 

ال  الدروس والعرب مب اااضي واستيعاب حركة احلاضر واستشراف استخ

ااستقبل.  وال بد لقا أن نعرتف هقا مرة أخرى بأنقا كقا مستهلكني للتقظري 

السوفيييت الذ  كان يف الغالب األعم إراد  القزعة وسطحي التحليل يف التعامل 

ليل ااطلوب ألوضاعقا مع ااادية التار ية.  ومل نكب مبادريب وفعالني يف التح

احمللية وللوضاع على الصعيديب اإلقليمي والدولي، مما أوقعقا يف أخطاء ومطبَّات 

 كثرية وكبرية.  

والن وللسف الشديد نالح  حراكًا ضعيفًا يف صفوف الشيوعيني باااه 

إعادة القظر اجلادة باااضي وبسياسات األحزاب الشيوعية، مما ساهم بتقسيم 

يسار إىل جزء قديم وآخر يطمح للتجديد.  وإن يتمثل القديم بتلك حركة ال

األحزاب اليت تعيش بني مديقيت "نعم وال" وف  تعبري مجيل للشاعر الروسي 

يفجيأ افتوشقكو، أ  بني اخلشية مب التغيري والتعثر يف ما جرى حتديده، 

ة يف عااقا وهو قليل، وبني عدم القدرة على متابعة التغريات الكبرية اجلاري

الراهب، والعجز بالتالي عب فهم ضرورات إجراء التغيري والتجديد الفكر  

والسياسي والتقظيمي والتجديد يف العالقة مع فئات وقوى اجملتمع داخل حركة 

اليسار يف البلدان العربية.  أما اجلديد يف اليسار فال يزال يف بداياته.  فهقاك تيار 

ومجاعات صغرية أخذت على عاتقها طرح رؤيتها  التجديد الذ  يتمثل بإفراد

اجلديدة حول األفكار واإلحداث والسياسات السابقة، قدمت حتليالتها للواقع 

اجلار  ومهمات اارحلة الراهقة والسعي الستشراف ااستقبل.  وال شك يف أن كل 

ما هو جديد ال يصطدم بالقديم فحسب، بل وُيحارب بقوة مب جانب حاملي 
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إن يتهم أصحاب ااشروع اجلديد باليميقية وبااساومة مع  القديم. ااشروع

اإلمربيالية والربجوازية وما إىل نلك.  ومثل هذا التوجه يلح  الضرر البالغ 

عملية التجديد ااقشودة يف حركة اليسار ويعطلها، ولكب اجلديد سيفرض يف 

 احملصلة القهائية نفسه عاجاًل أم آجاًل.

حماوالت واجتهادات جادة لتجديد فكر ومشروع اليسار يف حنب اليوم أمام 

البلدان العربية.  وجند لذلك نواتات يف الكثري مب البلدان العربية، ومقها لبقان 

والعراق على سبيل ااثال ال احلصر.  وحيتل كريم مروة مكانة مرموقة ومتميزة 

ن والبلدان العربية.  بني دعاة التجديد يف فكر ومشروع اليسار الدميقراطي يف لبقا

ويتجلى نلك يف القشاط الدءوب، وهو ابب الثمانني عامًا، يف جمموعة الكتب 

وااقاالت واللقاءات الغقية اليت نشرت اليت يتحرى فيها الكاتب جبهد مثابر 

به ومساولية عالية عب سبل اديد حركة ومشروع اليسار.  ومب بني ابرز ما كت

"حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي".  وهو  ري إىل الن يتصدر كتابه األخ

 ( 9191كتاب يستح  القراءة وااقاقشة جبدارة.)دار الساقي، بريوت، 

إن اإلنطالق  ركة اليسار حنو آفاق جديدة واديد فعلي لفكرها ومشروعها 

ضرورة اإلستخدام السليم والعلمي  -9السياسي يتطلب اإللتزام بالقواعد التالية:

للمقهج اااد  اجلدلي يف البحث والتحليل والتدقي  يف الظروف االموسة لواقع 

اإلنطالق مب واقع احلياة اليومية  للقاس ومب ااتغريات  -9هذا البلد أو ناك  

اجلارية على اإلقتصاد واجملتمع وعلى فكر ووعي الفرد واجملتمع أواًل، وكذلك 

ي والدولي رانيًا، مب أجل حتديد التغريات احلاصلة على الصعيديب اإلقليم

ااهمات واألهداف اارحلية واإلبتعاد عب حماولة القفز فوق ااراحل أو حرقها  

تأمني الربط العضو  بني عملية التغيري يف البقية اإلقتصادية واإلجتماعية يف  -9
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هذا البلد أو ناك، وبني تطور وعي الفرد واجملتمع وسعيهما ااشرتك لصاحل 

إلنسان وحقوقه ااشروعة وسعادته والعدالة اإلجتماعية، واستخال  مدى حرية ا

تشخيص دقي  وسليم للقوى  -1اإلستعداد الفعلي للمشاركة يف عملية التغيري.  

اإلجتماعية اليت يهمها إجناز مهمات اارحلة اليت يفرتض أن تتبلور يف جمالني 

ستوجبه طبيعة اارحلة   جمال حتديد ااهمات يف إطار برنامج ت -أساسيني: أ

أن تكون ااهمات ااطلوب حتقيقها متطابقة مع القوى اإلجتماعية والسياسية  -ب

 ااعقية بالقضال لتحقي  ااشروع الوطأ والدميقراطي.

يف هذا اإلااه حيدد كريم مروة بعض اارتكزات العامة اليت يفرتض أن 

طوياًل، مثل األخالق والصدق تسود يف العالقات السياسية، بعد أن غابت عقها 

والشفافية واحرتام الرأ  والرأ  الخر ورفض العقف وسياسة القوة، والتحول 

صوب التقافس الدميقراطي يف حتقي  ااهمات، والتداول الدميقراطي السلمي 

والربااني للسلطة، وفصل الديب عب الدولة، وحرية وحقوق اإلنسان وحرية 

 تأكيد مرتكزيب أساسيني.  يف اارتكز األول ياكد مروة اارأة...اخل، رم  لص إىل

أن اافاهيم العامة يف الفكر السياسي واإلجتماعي، ويف الفكر عمومًا، هي مفاهيم 

(.  يف حني يتلخص اارتكز الثاني يف كون 71متغرية، أ  غري رابتة عقده )  

وأن عليقا أن  "..  بلدانقا هي جزء مب عامل يتغري وار  فيه حتوالت كبرية،

نكون جزءًا مب هذه التحوالت، يف اإلااه الصحيح فيها، ضد اإلااهات الققيضة 

(.  وهما مرتكزان يفرتض 71/75اصاحل بلدانقا واصاحل البشرية عمومًا." )  

أال يغيبا عب نهب مب يعكف على دراسة األوضاع السائدة يف بلدانقا ويف العامل 

 ااعاصر.
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ااقهج اااد  اجلدلي يف دراسة أحداث السقوات ااقصرمة إن اإلستقاد إىل 

اعلقا وجهًا لوجه أمام مجلة مب ااسائل ااهمة اليت ميكب تلخيص أبرزها فيما 

. القفزة ا ائلة يف مستوى تطور القوى ااقتجة ااادية والبشرية على 9يلي: 

نفوميديا، اليت التققية، رورة اإل-الصعيد العااي.  وهي نتاج الثورة العلمية

ساهمت يف نقل الرأمسالية إىل مرحلة جديدة يف تطورها، هي مرحلة العواة يف 

مجيع جماالت احلياة باعتبارها عملية موضوعية ال مرَّد  ا، حولت العامل إىل 

قرية كونية متالصقة يف دورها ودروبها.  وقد أسهمت هذه الثورة يف توفري 

الصعيد العااي يف معاجلة مشكالتها وأزماتها إمكانية أفضل للرأمسالية على 

اإلقتصادية هستويات جديدة ترمي بثقل عواقبها على الفئات األكثر ضعفًا عقد 

شعوب الدول الرأمسالية ااتقدمة وعقد شعوب البلدان القامية على حنو خا .  

يت وهو ما تشري إليه وتاكده األزمة ااالية واإلقتصادية اجلديدة اجلارية، ال

ومل تصل إىل نهايتها  9191، وتفاقمت يف بداية 9112تفجرت يف نهاية العام 

حتى الن.  لكقها توفر، يف الوقت نفسه، توفر إمكانية جديدة لدفع عملية 

التطور يف البلدان القامية إن أحسب ااوز السلبيات اليت تقشا عب السياسات 

إن  -9مة إزاء البلدان القامية.  العواية اليت متارسها الدول الرأمسالية ااتقد

اإلنهيار الكبري لالحتاد السوفيييت وبقية بلدان جملس التعاضد اإلقتصاد  قد 

نشأ بفعل عوامل داخلية وتراكمات كثرية ارتبطت بالواقع الذ  انطلقت مقه تلك 

البلدان ومب الرتاكم الذ  كان يتم على نلك األساس ا ش مب البقاء، إن مل تتوفر 

يا القيصرية يف حيقها القاعدة ااادية وال الوعي الفرد  واإلجتماعي الكافيني لروس

والضروريني للتوجه صوب بقاء اإلشرتاكية.  وهو ما حصل بالفعل يف البلدان 

األخرى اليت حلقت باالحتاد السوفيييت يف أعقاب احلرب العااية الثانية وتبقت 
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خلارجية مل تلعب سوى الدور ااساعد منونجه لرشرتاكية.  وعليه فأن العوامل ا

اإلنتكاسات ااتالحقة حلركة التحرر الوطأ العربية  - 9لتعجيل اإلنهيار.  

اليت اقرتنت بعدد كبري مب العوامل، ها يف نلك مشروع األحزاب الشيوعية 

وحركة اليسار عمومًا، إضافة إىل احلركات القومية والديقية ااتشددة، اليت يعود 

ابها لطبيعة ااهمات اليت رفعتها تلك احلركات اليت مل تكب متقاغمة بعض أسب

تبلور قراءة  -1مع طبيعة اارحلة ومع مهماتها وال مع أساليب وأدوات القضال.  

جديدة أكثر واقعية وفهمًا وأكثر تدقيقًا يف مسألتني مهمتني، هما:  سبل التعامل 

جهة، واإلستقاد إىل الواقع الذ  مع الفكر اااركسي ومقهجه اااد  اجلدلي مب 

تعيش فيه شعوب البلدان القامية، ومقها البلدان العربية، عقد استخدام هذا 

ااقهج اااد  اجلدلي إلعادة القظر يف اااضي وفهم احلاضر واستشراف ااستقبل مب 

 جهة أخرى. 

حنب إنن أمام قوى ال تزال حتمل القديم وتتشبث به وترفض التقازل عقه 

 تريد أن ترى اجلديد أو هي عاجزة عب رؤيته أل  سبب كان، وأخرى قرأت وال

اجلديد واستوعبت ضرورة وعي القوانني ااوضوعية احملركة لعمليات التحول 

اإلقتصاد  واإلجتماعي يف هذا البلد أو ناك، اليت على ضوئها ميكب رسم ااهمات 

 اليت يفرتض القضال مب أجلها يف اارحلة اجلارية.

 هذا اإلطار يضعقا كريم مروة أمام جمموعة مب القضايا اجلوهرية اليت يف

رها ليس عليها خالف كبري يف الظاهر، ولكب اإلختالف حو ا يبدأ يف اامارسة 

 العملية.

إن الدراسة اليت يقدمها لقا كريم مروة غقية ومتعددة اجلوانب سأحاول أن 

طبيعة اارحلة وااوقف  -9  بشأنها: التقط مقها بعض الققاط ااهمة إلبداء الرأ
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مب بقاء الدولة الدميقراطية احلديثة.  نلك الساال الذ  يواجهقا يف اارحلة 

الراهقة هو حتديد ااهمة ااركزية يف القضال الذ  ختوضه شعوب الشرق األوسط 

بشكل عام وشعوب البلدان العربية على حنو خا ؟   هقا أجد نفسي متفقًا مع 

ني ياكد أن ااهمة اليت تواجه شعوبقا ليست حتقي  اإلشرتاكية، بل الكاتب ح

هي مهمات وطقية ودميقراطية، تقع يف إطار مرحلة انتقالية تتطلب إقامة 

العالقات اإلنتاجية الرأمسالية يف اقتصاديات وجمتمعات البلدان العربية، رغم 

مب بقايا العالقات  اإلختالف يف مستويات تطورها.  إنقا إنن أمام مهمات التخلص

ما قبل الرأمسالية وبقاء الرأمسالية اليت يفرتض أن تكون غري مقفلتة لكي تشكل 

القاعدة ااادية لتطور جديد مقاسب للقوى ااقتجة ااادية والبشرية، إضافة إىل 

 ربط نلك هستوى تطور وعي اإلنسان الفرد  واجلمعي اجملتمعي.  

تعيش يف ظل عالقات إنتاجية واجتماعية  فشعوب البلدان العربية ال تزال

متقوعة ترتاوح بني البداوة والفالحة، عالقات أبوية وعالقات إنتاج شبه إقطاعية 

متخلفة وعالقات عشائرية، وبني جمتمعات منت لتوها عالقات إنتاج رأمسالية 

حديثة التكويب ويف جماال ت التجارة والعقار، وأخرى منت فيها عالقات اإلنتاج 

رأمسالية نسبيًا، كما يف كل مب مصر وسوريا وااغرب والعراق، وأخرى قائمة ال

على اإلقتصاد الريعي القفطي.  ويف مجيع هذه البلدان يالح  وجود نظم سياسية 

غري دميقراطية واستبدادية وغياب احلياة الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق 

ني األغقياء والفقراء.  كما تلعب القوميات والعدالة اإلجتماعية واتساع الفجوة ب

اااسسات الديقية دورها البارز يف التأرري على فكر اإلنسان وعلى الكثري مب 

 سلوكياته وتصرفاته إزاء نفسه وإزاء الخر.       
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نستخلص مما تقدم استقتاجًا جوهريًا ياكد بان مهمة شعوب هذه البلدان، 

ال تكمب يف رفع شعارات اشرتاكية مهمة أحزابها اليسارية على وجه اخلصو ، 

تتجاوز حدود اارحلة الدميقراطية، بل يفرتض  ذه الشعارات أن تتطاب  مع 

طبيعة اارحلة ومهماتها األساسية، اليت بلورها كريم مروة يف ااشروع الذ  

طرحه كربنامج مرحلي لليسار العربي، رغم التبايب الذ  ميكب أن حيصل حني 

 بلد بشكل ملموس. جير  احلديث عب كل

 

 إن هذا اإلقرار يقود إىل الرؤية التالية: 

إن اارحلة الراهقة ليست مرحلة انتقالية مب الرأمسالية إىل اإلشرتاكية  -9

أو ااوز اارحلة الرأمسالية، بل هي بالتحديد مرحلة انتقال مب عالقات ما قبل 

ة التكويب وضعيفة، الرأمسالية، وهي عالقات متشابكة، عالقات رأمسالية حديث

هذه الرؤية الواقعية ال تعأ  -9اإلنتقال إىل عالقات إنتاجية رأمسالية متقدمة.  

بأ  حال إيقاف القضال مب أجل مواجهة حماوالت تشديد استغالل العمال 

والفالحني والكسبة واحلرفيني وااثقفني يف هذه البلدان، بل يفرتض أن يتواصل 

 ا اإلستغالل بقوانني اقتصادية واجتماعية ملزمة. القضال مب أجل احلد مب هذ

إن هذا الواقع يطرح عليقا ساااًل مشروعًا: إنا كانت ااهمة الراهقة ليست 

اشرتاكية وال شيوعية، وإنا كانت نات طابع وطأ ودميقراطي، تقود إىل إرساء 

قواعد ومبادئ احلرية الفردية وحرية اجملتمع وسيادة الدميقراطية ودولة 

لقانون واحل  واااسسات الدستورية.. اخل، فأن هذا يفرتض أن يتجلى يف رالث ا

إن على الربامج اجلديدة اليت  -مسائل جوهرية بعيدًا عب ا روب إىل أمام:أ
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يفرتض أن تطرحها قوى اليسار للقضال مع قوى الشعب مب أجل حتقيقها مرحليًا 

همات وأساليب وأدوات اليت يفرتض أن تتقاغم مع فهم الواقع واستيعاب م

اسم هذا احلزب اليسار  أو ناك يقبغي أن يقسجم مع طبيعة إن  -بتغيريه.  

حتديد األدوات واألساليب السلمية والدميقراطية اليت إن  -جوااهمات اارحلية.  

ختتارها قوى اليسار للقضال مب أجل حتقي  تلك األهداف، يقبغي أن تكون 

 الح وعب اإلنقالبات.    بعيدة عب العقف والقوة والس

إن هذا التوجه حيصب قوى اليسار مب ا روب إىل أمام، كما حصل يف بداية 

.  ففي الوقت الذ  استقتج فيه ليقني يف كتاب "الدولة 9297رورة أكتوبر 

بأن روسيا غري جاهزة للبقاء اإلشرتاكي بأ  حال، فإنه  9296والثورة" يف العام 

مباشرة السري بالبالد حتو بقاء اإلشرتاكية  رم عاد عب سرعان ما قرر بعد الثورة 

يف "برنامج السياسة اإلقتصادية اجلديدة )القيب( انطالقًا مب  9299نلك يف العام 

تقريبًا قد  9299ققاعته بعدم واقعية نلك الربنامج.  وكان ستالني مقذ العام 

القهج ااتطرف هيمب على قيادة وسياسة احلزب والدولة ودفع بهما صوب تقفيذ 

األول يف بقاء الدولة السوفييتية اجلديدة بعد أن فرض العزلة الفعلية على ليقني 

إىل القهاية  9282/9221ااريض حتى مماته.  وقد انتهت هذه الدولة يف العام 

ااأساوية ااعروفة لقا مجيعًا.  وعليقا أن نتذكر الربامج الطموحة اليت طرحتها 

البلدان العربية خالل العقود ااقصرمة اليت عجزت عب  األحزاب الشيوعية يف

حتقي  الكثري واألساسي مقها، وساهمت عمليًا، يف خل  أجواء اإلحباط السائدة يف 

الوقت الراهب، بسبب انهيار التجربة اإلشرتاكية.  وكانت األحزاب الشيوعية يف 

واإلجتماعية مب  البلدان العربية تقطل  يف وضع براجمها السياسية واإلقتصادية

ااقولة اليت سادت حيقذاك بأن العامل يعيش مرحلة اإلنتقال مب الرأمسالية إىل 
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اإلشرتاكية، وكان الصراع بني اإلشرتاكية والرأمسالية هو ااارر ااباشر على 

تفكرينا وحتليلقا، يف حني أن الرأمسالية كانت وال تزال متتلك مقومات البقاء  

ولية.  إن هي كانت وال تزال ضرورة موضوعية القتصاديات متجاوزة أزماتها الد

جمتمعاتقا.  و ذا ميكب القول بوضوح إن براجمقا يف العديد مب القضايا 

اجلوهرية واألساسية مل تكب متطابقة مع واقع بلدانقا حيقذاك ومع الواقع القائم 

 يف العامل.

كتابه  " حنو  ومب هقا جاء مشروع الربنامج الذ  طرحه   كريم مروة يف

نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي" مطابقًا خبطوطه العامة واألساسية، كما 

أرى، اهمات اارحلة والواقع الراهب يف البلدان العربية، مع ضرورة جعل فقراته 

أكثر ملموسية باالرتباط مع واقع كل بلد.  لقد هربقا إىل أمام يف براجمقا السابقة 

إىل أرض الواقع بعيدًا عب األوهام، وال بد أن تكون لقوى اليسار  وال بد مب العودة

أن تبأ أحالمها اليت تعطي لقضال اإلنسان حيويته واجملتمع وتشبع طموحاته 

ااشروعة، أحالم العيش يف أجواء احلرية والدميقراطية وااواطقة ااتساوية 

 والعدالة اإلجتماعية والسالم.  

 ة يف مشروع برناجمه اجلديد؟مانا يقدم لقا كريم مرو

ابتداءًَ ميارس كريم مروة، وقبل تقدميه مشروعه، نقدًا موضوعيًا وواعيًا 

لتجربة احلركة الشيوعية يف العامل العربي خالل العقود ااقصرمة، اليت جاءت يف 

أعقاب احلرب العااية الثانية، وبشكل أكثر ملموسية مقذ العقد السابع مب القرن 

بدون مثل هذه الرؤية الققدية للتجربة ااقصرمة ها  ا وما عليها ال  اااضي.  إن

ميكب التقدم خطوات رابتة وقوية حنو األمام لتحقي  نهضة جديدة يف حركة 

اليسار.  فمب يعجز عب القيام بدراسة نقدية ااضي احلركة وحاضرها جبرأة 
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مهمات  ومساولية واستخال  دروسها، يصعب عليه حتقي  التجديد ووعي

احلاضر والدفع السليم باااه مستقبل أفضل.  ومب اجلدير باإلشارة إىل أن   كريم 

مروة ال يقسى بأنه كان مب ااشاركني الفعالني يف وضع تلك الربامج القدمية ومب 

مواقع القيادة أيضًا، وبالتالي فهو يقتقد نفسه مب موقع ااساولية يف قيادة احلزب 

 ذاك.  وياشر نلك إىل مصداقية الققد الذ  ميارسه.الشيوعي اللبقاني حيق

بعد نلك يقدم لقا كريم مروة مشروع برنامج نضالي دميقراطي متوازن يتضمب 

عشريب بقدًا يعاجل فيها قضايا القضال يف ظروف اارحلة الراهقة اليت تستهدف 

إلنسان بقاء الدولة الوطقية الدميقراطية احلديثة اليت يتمتع فيها الفرد  قوق ا

وااواطقة احلرة وااتساوية، سواء أكان رجاًل أم امرأة، دولة ح  وقانون 

دميقراطي، دولة ماسسات دميقراطية، دولة  يقمو يف إطارها اجملتمع اادني 

الدميقراطي احلديث، وليس اجملتمع األهلي القديم.  دولة مدنية تفصل بشكل 

وااذاهب.  ويطرح مروة يف هذا  واضح بني الديب والدولة وحترتم مجيع األديان

اجلزء مب الكتاب بقية بقود الربنامج الذ  يقرتحه جبوانبه اإلقتصادية 

واإلجتماعية والثقافية والبيئية، مب دون أن يغفل ااوارد الطبيعية وسبل 

استثمارها.  كما يعطي مكانًا خاصًا للضمانات اإلجتماعية، ويدعو إىل احرتام 

ية يف البلدان العربية، ويشدد على ضرورة القضال لتحرير حقوق األقليات القوم

بلدانقا مب أنظمة اإلستبداد ومب ااظامل اليت تفرضها على شعوب البلدان اليت 

 تسود فيها هذه األنظمة.

ومل يقس مروة القضية الفلسطيقية، إن أفرد  ا فقرة خاصة باعتبارها واحدة 

والتوتر واحلروب يف مقطقة الشرق مب ابرز القضايا اليت تشكل مصدر القل  

األوسط.  ومب حقه أن حيمل أربعة أطراف مساولية الوضع يف فلسطني، وهي 
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إسرائيل وسياسات اإلحتالل والقمع والغطرسة اليت متارسها بإصرار وعقاد، 

وعجز الدول الكربى واجملتمع الدولي عب ااساهمة يف حل هذه ااعضلة، وكذلك 

دة يف معسكر القوى الفلسطيقية والبلدان العربية.  كما احلالة اازرية السائ

يفرتض أن يضاف إىل نلك عامل التدخل الف  يف شاون الشعب الفلسطيأ مب 

جانب دول ااقطقة وبشكل خا  إيران وسوريا اليت ساهمت يف نشوء الواقع 

الراهب عمومًا وااشكلة القاشئة عب انقالب محاس يف غزة ورفضها حل اخلالف 

 احلكومة الشرعية يف الضفة الغربية. مع

ويتطرق مروة إىل موضوع  التكامل اإلقتصاد  بني البلدان العربية والتقسي  

السياسي لصاحل الدفاع عب القضايا العربية االحة والعادلة، رم يطرح بصورة دقيقة 

ا أهمية العالقة بني الدول العربية والعامل، إنطالقًا مب أن بلدانقا هجزء مب هذ

العامل ولقا فيه مصاحل ولقا قضايا يستوجب حلها وجود مثل تلك العالقات مع 

مجيع دول العامل اساعدتقا يف حل اإلشكاليات اإلقليمية اليت مل حتل إىل الن، 

ومقها القضية الفلسطيقية ومشكلة اإلرهاب..اخل.  وأخريًا يضع كريم مروة أمامقا 

وى وحركة التغيري الدميقراطي يف العامل بوضوح ااوقف الذ  يفرتض أن تتخذه ق

العربي مب قوى وحركة التغيري على الصعيد العااي، داعيًا إىل حتقي  التعاون 

والتقسي  يف القضال مب اجل الوصول إىل قواسم مشرتكة فيما بيقها لتعمل مب اجل 

حتقيقه تغيري فعلي يف سياسات الدول الكربى يف الكثري مب القضايا االحة 

سياسية مقها واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية والعسكرية، ورفض ال

التهديد باستخدام القوة أو احلروب اإلستباقية مب جانب الدول الكربى وحل 

ااعضالت بالطرق السلمية الدميقراطية، ورفض اإلرهاب الدولي ااتصاعد الصادر 
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عاجلة العوامل اليت تتسبب يف عب قوى اإلسالم السياسية ااتطرفة وإدانته وم

 بروز ظاهرتي التطرف واإلرهاب على الصعد اإلقليمية والدولية.

 حول العواة -9يف اخلتام أود أن أشري إىل  رالث نقاط مهمة: 

عليقا أن منيز بوضوح، خبالف ما يطرح مب جانب بعض قوى اليسار، بني 

طور الرأمسالية ال مرد العواة كعملية موضوعية باعتبارها مرحلة مب مراحل ت

 ا، وهي مرتبطة عضويًا بالتطور ا ائل احلاصل يف القوى ااقتجة ااادية 

والبشرية على الصعيد العااي، وهي نات طبيعة رأمسالية وتسر  عليها قوانني 

اارحلة الرأمسالية يف تطور اجملتمع البشر ، وبني السياسات العواية اليت 

دة األمريكية والدول الرأمسالية ااتقدمة وخاصة السبع متارسها الواليات ااتح

الكبار + واحد اليت تعرب عب حماولة جادة للهيمقة على االقتصاد العااي والتحكم 

بتطور البلدان القامية واستغالل شعوبها.  وإن تشكل بلدانقا جزءًا مب العامل 

صوى مب اجلوانب ااعومل موضوعيًا حيث يفرتض يف هذه البلدان اإلستفادة الق

اإلجيابية يف هذه العواة لصاحل تطورها ااستقل، فأن على شعوب هذه البلدان 

العمل اجلاد للتخلص مب اجلوانب السلبية القاشئة عب سياسات الدول الرأمسالية 

ااتقدمة اليت تسعى باستمرار إىل التضيي  على وجهة تطور هذه البلدان ورمي 

 - 9ات الكادحة مب شعوبها وشعوب البلدان القامية.  رقل أزماتها على عات  الفئ

جاء يف  9292،  لقد  تشكلت األممية الثالثة يف العام حول األحزاب الشيوعية

ونشوء اإلحتاد السوفيييت وحماصرته مب جانب  9297أعقاب رورة أكتوبر 

دولة  99الدول الرأمسالية ااتقدمة حيقذاك واحلرب اليت شقت ضده مب قبل 

الية وحاجته إىل دعم دولي مب جانب حركة شيوعية جديدة يف مواجهة رأمس

أحزاب احلركة اإلشرتاكية للممية الثانية.  وإن انتقلت بعض األحزاب 
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اإلشرتاكية أو أجقحة فيها إىل األممية الثالثة، فقد تأسست يف سقوات الحقة 

ة الشيوعية.  جمموعة مب األحزاب الشيوعية يف العامل العربي بقرار مب األممي

وعرب تشكيل الكومقرتن الذ  لعب دورًا كبريًا يف هذا اجملال وربط احلركة 

الشيوعية هركز توجيهي واحد هو احلزب الشيوعي يف اإلحتاد السوفيييت، 

أصبحت احلركة الشيوعية عمومًا مستهلكة للفكر السويفيييت بداًل مب أن تقوم 

ارها انطالقًا مب واقعها اخلا .  لقد متت تلك احلركة بصفاته ااختلفة بانتاج أفك

روسقة الفكر اااركسي يف فرتة مبكرة مب تأسيس احلركة وجرى تعميمها 

وتروجيها وبشكل خا  يف فرتة هيمقة ستالني على مركز احلركة الشيوعية 

الليقيقية.  إن تأسيس األحزاب الشيوعية يف -العاايًة حتت مصطلح اااركسية

الليقيقية -ء استجابة حلاجة تضامب دولية بني أنباع اااركسيةالعامل العربي جا

مب جهة، ووجد استجابة حملية حيقذاك بسبب السيطرة اإلستعمارية والتخلف 

الشديد والباس الواسع القطاق يف البلدان العربية والدور السليب للماسسة الديقية 

ذه ااسألة والسعي يف التقوير الديأ واإلجتماعي مب جهة رانية.  إن إدراك ه

للتخلص مب احتمال إقامة أ  مركز قادم للحركة اليسارية هو السبيل لتطور 

احلركة وتقدمها فكرًا وممارسة.  إن هذه الوجهة حتق  استقاللية احلركة يف كل 

بلد مب البلدان، وهي ضرورية لوضع سياسة تتطاب  مع ، أو تقرتب جدًا مب، 

جة الفعلية إىل التضامب والتشاور والتعاون الواقع  وهي ال تتعارض مع احلا

والتفاعل يف ما بني األحزاب والقوى اليسارية على الصعد احمللية واإلقليمية 

. القضية الثالثة اليت تهمقا حنب الذيب نعاني مب تراجعات حادة 9والدولية.  

وانكسارات شديدة يف حركة التحرر الوطأ وبقاء الدول الوطقية الدميقراطية 

حلديثة اليت يثريها بوعي ومساولية عالية   كريم مروة، هي العالقة اجلدلية ا
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بني القضال مب أجل احلرية واحلياة السعيدة يف اااضي مقذ عهد سبارتاكوس 

مرورًا بثورة الزنج يف العراق وانتهاء بالواقع الراهب، وبني الفشل الذ  أصيبت 

دم توافر الشروط ااوضوعية به تلك احلركات الذ  تعود بعض أسبابه إىل ع

للقجاح، إضافة إىل عدم امتالك الوعي الضرور  لدى تلك احلركات بالواقع الذ  

مل تدركه تلك احلركات جيدًا ومل تستوعب حركة التاريخ وسبل التعامل الواعي 

مع القوانني ااوضوعية.  إن العامل يتحرك هجمله حنو األمام واإلرتدادات احلادة 

أجزاء مب هذا العامل ال تارر كثريًا إال هقدار ما تساهم يف تعديل اليت تصيب 

ااسرية العامة.  ومب هقا فأن انهيار اإلحتاد السوفيييت وااقظومة اإلشرتاكي 

جيسد جمموعة مب احلقائ  اليت تاكد بأن البدايات مل تكب صائبة والواقع مل يكب 

ع ما كان يفرتض أن يكون، مدركًا بشكل جيد وأن ما كان قد جرى قد تقاقض م

وبالتالي اصطدم الفكر اإلنتقائي بواقع احلال.   كل نلك يستوجب مب قوى اليسار 

اجلديد إعادة القظر يف دراسة التجربة والعوامل اليت تسببت يف انهيارها وسبل 

اخلال  مقها مب خالل دراسة واقع العامل وااتغريات فيه يف ضوء ااقهج العلمي 

 لي.اااد  اجلد

إن انهيار القظام السياسي يف اإلحتاد السوفيييت ويف غريه مب الدول ال يعأ 

رالث مسائل جوهرية: ال يعأ انتصار الرأمسالية على اإلشرتاكية أواًل   وال 

يعأ فشل الفكر اإلشرتاكي أو فكر العدالة اإلجتماعية واحلرية والدميقراطية 

 لرنسان الفرد واجملتمع رانياًَ  

كما ال يعأ أن على قوى اليسار يف العامل، ومقها قوى اليسار يف البلدان ++ 

العربية، أن تتوقف عب احللم بعامل جديد خال مب اإلستغالل والباس والفاقة 

شريطة أن تعي مراحل تطور اجملتمعات اليت تعيش فيها وتقأى بقفسها عب 
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ب دروس التجارب األوهام وتشخص ااهمات واألهداف بصورة دقيقة وتستفيد م

إىل الوقت احلاضر رم تواصل القضال  9879السابقة مقذ كومونة باريس يف العام 

 مب أجل األهداف اإلنسانية القبيلة وف  تلك ااراحل وليس بالقفز فوقها.  

لقد كان الفضل الكبري ااركس وإجنلز أنهما وضعا أو استكمال وضع مقهج 

تقتاجات الضرورية للممارسة السياسية علمي للبحث والتدقي  واستخال  اإلس

مب قبل األفراد أو اجلماعات أو األحزاب السياسية، إنه ااقهج اااد  اجلدلي.  

واستخدام هذا ااقهج بوعي ومساولية يف دراسة الواقع القائم يف كل بلد مب البلدان 

رفة أو على الصعيديب الداخلي واخلارجي أو اإلقليمي والدولي، يساعدان على مع

اااضي وفهم الواقع القائم والعوامل الفاعلة واااررة فيه وااتغريات احلاصلة عليه 

والسياسات اليت يفرتض انتهاجها وف  اارحلة اليت مير بها هذا اجملتمع أو 

ناك.  إنه الطري  األسلم لوضع ااقوالت وحتديد ااهمات واألهداف بعيدًا عب 

ست باألساس سوى اريد واسيد الواقع القائم اإلتكاء على القظرية اليت هي لي

وصياغته يف مقوالت.  مب هقا جاء تشخيص إجنلز حني قال "اااركسية ليست 

عقيدة جامدة، بل نظرية مرشدة".  فحني يتغري الواقع الذ  نعيش فيه، تتغري 

ااقوالت القظرية أيضًا.  ال بد إنن مب صياغة مقوالت جديدة يف ضوء العالقة بني 

لظواهر اجلديدة الفاعلة.  ومب هقا ميكب القول بأن الكثري مب ااقوالت القظرية ا

اليت حتدث بها ماركس وإجنلز يف حيقها مل تعد سارية اافعول حاليًا أو شاخت، 

ولكب دراستها تساعد يف فهم طريقة التعامل مع الواقع وحتليله ليس أكثر.  لكب 

مسالية مثاًل فهي ال تزال فاعلة ألنها القوانني اليت   اكتشافها بصدد الرأ

مرتبطة بتشكيلة اجتماعية اقتصادية، رغم أن فعل هذه القوانني متبايب مب بلد 

 إىل آخر وف  مستوى تطور البلدان وعوامل أخرى.   
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وإنا كان اجلزء األول مب كتاب كريم مروة يتمتع بهذا الغقى الفكر  

صوصًا مقتقاة مب ماركس وإجنلز وليقني ء الثاني مقه تضمب نوالسياسي، فأن اجلز

وبليخانوف وروزا لوكسمبورم وغرامشي.  وهي نصو  مهمة يطرح أصحابها يف 

زمانهم رؤية جديدة ومهمة يتبقاها وليلتقي عقدها الكثري مب قوى اليسار يف 

البلدان العربية.   لكقها ال تزال غري ماررة يف الساحة السياسية العربية والشرق 

وهي مهمة جدًا مب أجل حتريك ااياه الراكدة يف هذه ااقطقة مب العامل،  أوسطية،

رغم حركتها السريعة يف أماكب أخرى مب العامل.  إن ااشكلة اليت ميكب 

تشخيصها بالقسبة لقوى اليسار يف العامل العربي هي أن ساعة هذه القوى، وحنب 

  وبسرعة  وال يقتصر األمر مقها، ال تزال متوقفة تقريبًا، يف حني أن الزمب جير

على عدم تقدمقا خطوات إىل أمام، بل إىل واقع تراجعقا عب حركة الزمب وعب 

 ااسرية والتقدم واحلضارة العااية.        

 مقال أرسل للقشر يف الكتاب                                                         
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 االرتباكل وفضيلة السياق ااعط

 

 د. فيصل دراج 

 باحث وناقد )فلسطني( 

مرّوة قوله يف كتابه اجلديد: "حنو نهضة جديدة لليسار  ما الذ  أراد كريم

الكتاب لكقه يأتي، أواًل مب وظيفة الكتابة عقد  العربي"؟ قد يأتي اجلواب مب

االتزمة" تبأ فاعاًل"، مامقًا بأن "الكتابة  قائد سياسي أراد أن يكون "مثقفًا

الذ  يقع عليه. فمقذ مقتصف سبعيقات  اجملتمع مب جديد، أو تصّد عقه ا دم

التحرر العربية" وحاول، بعد  القرن اااضي، بدأ كريم الكتابة عب "أزمة حركة

واإليديولوجيات"، وأن يعطي قواًل يف  عقد مب الزمب، أن يعقد حوارًا بني "الديب

يكتب، فقد نهب التاريخ يف  "...  وسواء كتب أو ملقضايا "ااسألة الفلسطيقية

التزامات ال يستطيعون  اإلااه الذ  أراده: هزمت األزمة ااأزومني وحررتهم مب

الفلسطيقية إىل  القيام بها، واعتصم "االااه الديأ" بانتصاره، ونهبت ااسألة

             حيث عليها أن تذهب، رغم بالغة قدمية ومقاتلني ومقاتلني جدد.

بني غايات الكتابة ااستمرة وحركة الواقع العقيد إميانية،  ا شكل  ترجم الفرق

"الكاتب االتزم" أن يتمسك  قيقته، وأن ال يقيم وزنًا  العادة، أملت على

هذه اإلميانية ااتواررة، اليت تقسب إىل الكتابة واجبًا  للهزمية أو اإلنتصار.  وعب

كتاب كريم اجلديد، الذ  هو كتابة جديدة ألحالم  درال ميكب التحرر مقه، ص

بالقراءة، ال يعود إىل إميانّيته، فاإلميان  قدمية.  بيد أن ما جيعل الكتاب جديرًا
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إىل ارتباك يثري الفضول: فالكاتب بلغ  الراضي عب أحواله مقتشر يف كل مكان، بل

له بعد مجاعي،  خطابًا تبشرييًا الثمانني، وكتب يف موضوعه غري مرة، ويقشر

ويلتزم بفكر كان يدعي احتكار احلقيقة، نات يوم.  يعّبر اإلرتباك عب فكر قل  

وقع عليه التعب  وعب نظر يسار  انتهى وال يعرف كيف يبدأ، وعب يسار قديم

مره   واإلغرتاب.  لذا يشك ل كتاب كريم مروة اجلديد وريقة يسارية عب يسار

            و أضاعه ومل يقتبه إىل ضياعه.  مغرتب، أضاع جوهره ويبحث عقه، أ

                        

                                   اليسار يف زمب مقهار الدعوة إىل

حماولة كسر  كيف يتكشف اإلرتباك يف كتاب مرّوة؟ يتكّشف، أواًل، يف 

 زيفقاعدة قدمية، سارت بني اإلنسان القمونجي وربات العقيدة.  قال جو

ستالني مرة: "ال ميكب تغيري إنسان جاوز األربعني إال إنا كسرته".  يواجه القول 

بصعوبتني: فقد بلغ الثمانني وعليه أن ُيكسر مرتني، وأن يظل موحدًا رغم  كريم

اازدوج، فهو يذكر اسم ماركس أكثر مب مرة، ويعود أكثر مب مرة إىل  الكسر

ساريًا".  يتجل ى درس كريم يف احملاولة احلالني أن يبقى "ي ماضيه، ويريد يف

بااكسور موحدًا، وأن امع بني زمب سياسي قديم  الصعبة اليت تريد أن حتتف 

تزال مالحمه غائبة.  وعلى الرغم مب  واضح الصفات رحل وزمب جدير سياسي ال

إىل ما يريد الوصول إليه،  اجلهد اابذول، يف مصاحلة التقاقضات، ال يصل كريم

موقع رالث غائم احلدود  و بالستاليأ القديم وال باااركسي اجلديد، بل يففال ه

حيقًا، للكتاب  يدعوه: اليسار.  يعطي هذا الضياع، ااختار حيقًا واإللزامي

يعرتف  أهميته، ويعّيقه وريقة يسارية، بااعقى اإلجيابي للكلمة، ألن فيه ما

 اااركسي و الديأ، الذ  يقول بأولوية احلياة على القظرية، وما يرفض التصور
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بصحة األفكار وخطأ التطبي ، كما لو كان اااركسيون ال يعّبرون عب "اااركسية"، 

كما لو كانت هذه األخرية "روحًا نقية"، ال حيسب التعامل معها إال األنقياء.   أو

كريم مروة أن يكون نقيًا يفصل بني القظرية واحلياة، وبني األفكار  مل يشأ

مقتهيًا إىل: فضيلة اإلرتباك، أ  إىل فكر نقد  يدرك أن حل  تبار األفكار،واخ

عب حلها وال يوجد جاهزًا يف كتاب، أو لدى "مرجع  القضايا يأتي خالل البحث

يسار " قادر على "الفتوى".  يرتبك الفكر الققد  وهو يسائل تار ه ويرتبك 

يقني: ما إمكانية العمل يعرفها زمب ال أكثر وهو يقرأ ااستجدات، اليت مل

الطبقات؟ وما شكل العمل اإليديولوجي  السياسي يف جمتمع طبقي انطفأ فيه صراع

خلليط مب الفتاوى الديقية؟ وما  يف جمتمع عربي أصبحت "تليفزيوناته" مصدرًا

يستعيض عب "الطبقة"  أشكال التعامل مع "طبقة كادحة" تطمئب إىل فكر إمياني

فلسطيقيًا، مع  روبة فلسطني حني يصبح الشأن الفلسطيأباجلماعة؟ وما معقى ع

استثقاءات حمدودة )ااوقف السور  وااقاومة اللبقانية(؟ ليس اإلرتباك، الذ  

  رتق خطاب مروة اإل الفرق بني اإلستعمال القديم للمفاهيم القظرية

وااستجدات القائمة، اليت تطالب بتصورات جديدة، أو باستعمال جديد لصيغ 

نظرية سابقة.  ال يرتجم ااوقف استهانة بعادات نظرية متقادمة، بل اإلعرتاف 

الفكر، نلك أن فضائل اإليديولوجيات مب آرارها العملية، وأن  بأولوية الواقع على

                اجلمع، مدخل حمتمل إىل ااوزها.   اإلعرتاف باألزمة، بصيغة

أن تبقى موحدة، ناهبًا إىل  رة، تريديرتبك كريم مروة وهو يعاجل ناتًا مقكس

ااشتهى، إن كان موجودًا،  ارتباك آخر عقوانه: اليسار.  ولكب ما هو هذا اليسار

اجلواب مب اااضي، وال  وما تعريف اليسار ااشتهى اليوم، إن كان حمتماًل؟ يأتي

غري هذا، كانت  يأتي واضحًا، ألن مجيع األحزاب السياسية األساسية، يف زمب
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والقوميون  سارية: الشيوعيون وحترير اجملتمع، البعثيون وااقاداة باحلريةي

السوريون  العرب وإعالء القومية فوق الطوائف وااعتقدات الديقية، والقوميون

وااقاداة بتساو  اارأة والرجل والليرباليون ااامقون بالرباان واإلنتخابات...  

ستيقياته، يف  القرن العشريب إىل نهاية و ذا يبدو اجملتمع العربي، مقذ مطلع

القزوعات  أجزاء كثرية مقه، "جمتمعًا يساريًا".  فما هو القاسم ااشرتك بني

 احلزبية ااشار إليها، وما هو اليسار  مقها، وغري اليسار ، مب وجهة نظر

 احلاضر القائم؟ وما تبقى مقها، بااعقى العملي، اليوم، متتعت بيسارية كاملة أم

زوءة؟ يطرح كريم مروة بدياًل يساريًا، دون أن يعّرف اليسار حااًا بشيء مب جم

                    وحااًا و أكثر و  اضر يوحد ما كان مققسمًا يف اااضي.   اااضي

اخلطاب اارتبك دالالت كثرية: فهي مفهوم نظر  اوضوع  حتمل كلمة اليسار، يف

وانتقال مب قديم إىل جديد عب طري  السلب،  ال وجود له، "عليه أن يتكّون"،

الدميقراطية وصراع الطبقات والقزعات  يعرف ما تركه )َمب مل يسمع بااركزية

بهوية تدافع عقها أطراف  التحريضية؟(، وال يعرف ما يذهب إليه، وهي متسك

فيه، هو الذ   حماصرة.  ولعل هذا احلصار، الذ  يتأمله كريم بصدق ال صراخ

يقّدد  سار اجملزأ، وترك له اليوم هوية شكالنية: اليسار  هو الذ جزأ الي

 بو"األخطار اخلارجية" وحيانر احلديث عب "األخطار الداخلية"، أو الذ  يفاضل

بني "تسامح السلطة" واستبداد "البدائل ااطروحة"، أو ناك الذ  يذكر "أمراض 

ني يستأنفون ما كانوا عليه.  وال حيّدد أسبابها وصواًل إىل يساريني متسق اجملتمع"

بطرح "فكرة تبحث عب اااه"، ويستقهض أنصار اإلااه، كي  يكتفي كريم

 الفكرة، وهو يف احلاالت مجيعًا يعطي  يعطوا الفكرة مالمح تتجاوز

 



 
 

219 

 صياغة جديدة ألحالم قدمية، وال  شى اإلرتباك. 

 الوسائل يرتبك كريم يف عالقته بذاته، ويف عالقته هوضوع شعاره، ويف

القريبة مب ليربالية يسارية، أو يسار ليربالي، أو مب شيء رالث  ااقرتحة،

فهو يطرح، يف كتابه مقوالت متتابعة، يكمل بعضها  حيتاج إىل اسم جديد.  

إىل نهضة اليسار. غري أن ااقوالت، يف  بعضًا تفضي يف تكاملها، إنا حتققت،

بقهضة الليربالية ال بقهضة  ،تعدادها وتصقيفها، تسمح، يف حال حتققها

اادني ودولة القانون،  اليسار.   نلك أن الليربالية تقول  قوق ااواطقة واجملتمع

الفرد  على  وتقول، يف اللحظة عيقها، بالفردية والتقافس الفرد  وبأولوية

ااطلوب  اجلماعي و رية السوق، وال تكرتث كثريًا بالعدالة اإلجتماعية... هل

  ة تأخذ صفة اليسار، أو يسار يستعري هوية ليربالية؟ليربالي

مروة اخللط بني تصوريب خمتلفني مستعيقًا بشعار اإلشرتاكية.   يواجه كريم

بإشكالني جديديب: نسيان معقى "التطبي  اإلشرتاكي: يف  لكب الشعار يواجهه

ة العمومية السياسية اليت تبسط معقى اإلشرتاكي اااضي القريب، والوقوع يف

بذاته.  ليست اإلشرتاكية يف تطبيقها العربي  واعل مقها هدفًا مستقاًل مكتفيًا

إيديولوجيًا سلطويًا، يرّبر قمع اجملتمع حلساب  القريب، على األقل، إال شعارًا

إشراف عليها، أفضت إىل توليد  خنبة حاكمة، وممارسة بريوقراطية، ال

اختصرت فيه كلمة  ام"، الذ "رأمسالية متوحشة" جديدة.  وما قطاعها "الع

القراريب  اإلشرتاكية، إال قطاع سلطو  خا ، أّمب للقخبة احلاكمة اجلمع بني

                                                 اإلقتصاد  والسياسي معًا.  

يقال، فإن اإلشرتاكية، ااشار إليها،  إنا كانت السعادة هي تبّصر احلقيقة، كما
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اليسار، بااعقى احلقيقي،  ادة وتقتهك احلقيقة. ال يعرتفتلغي السع

وهو ناهب إىل  باالشرتاكية، بل باامارسات السياسية، اليت حتّرر اإلنسان

الذ   حتّرره، وتقرتح ما حيتاج اإلنسان إليه، مب حيث هو نلك "الالمتوقع"،

ري جيعله الكفاح اإلنساني ممكقًا.  وبسبب نلك تبدو كلمة اإلشرتاكية غ

وغري ضرورية على اإلطالق، ألن فيها ما يضع للفعل اإلنساني سقفًا،  ضرورية،

وما حياصر كفاح اإلنسان الذ  يريد أن يكسر احلصار.  فاإلنسان ااتمرد يصقع ما 

يصقعه، تاركًا التسميات اجلاهزة جانبًا، اشرتاكية كانت أو  أتاح له مترده أن

                                                غري نلك.  

على فتقة التسمية، وهو يقطل  مب عمومية سياسية ليربالية، تقول  وقع كريم

أن اجملتمع ااتحرر ال وجود له، فهقاك أفراد متحررون  بتحرر اجملتمع، علمًا

وجود  ا أيضًا، فهقاك سياسة خاصة بكل موقع  ال غري، وأن السياسة العامة ال

بالطلبة "اليساريني"، وهم يقاتلون مب أجل  ية: سياسة خاصةمب ااواقع اإلجتماع

بو"العّمال"، وهم يطالبون برفع  حقوق متساوية يف تعليم وطأ، وسياسة خاصة

الديأ، متّيز بني الفقر  األجور وحتسني شروط العمل، وسياسة خاصة بالشأن

ماتي يعرتف براغ احلقيقي وحلوله الوهمية...  ال وجود لسياسة عامة إال يف وعي

القضايا  بالظواهر اإلجتماعية وميحوها، ويفصل بني البشر وقضاياهم، حمياًل

 مجيعًا على "خنبة متعالية"، تقرر ااقبول واارفوض

اليسار ، لزومًا، مكان للمواطقة والدميقراطية واجملتمع  إنا كان يف اخلطاب

و السياسات ااشخصة مييزه مب اخلطاب الليربالي ه اادني وما يشت  مقه، فإن ما

ممكقة.  فال لغز يف معقى اجملتمع اادني، وال  ااتميزة اليت اعل هذه ااقوالت

جديد يف تعداد حقوق ااواطقة اإلقتصادية والسياسية والثقافية، وال شيء يراى 
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الفلسطيقيني وحقوقهم، ألن الساال، كل  مب تصقيف األسباب اليت تضطهد

اليت حتق  ما هو ليربالي وتققده،  السياسي ااوائمة،الساال، يف أشكال الفعل 

                      وتقفتح على سياسية وآفاق يسارية، أو ما يشبهها.            

على الرغم مب الققد الذ  ميكب أن يوّجه إىل كتاب كريم مروة، فإن هذا الققد 

ا يقول العاملون يف مصطقعًا، إن أخذ هبدأ العالقة بني القص والسياق، كم يصبح

األدبية.  فكما أن قراءة "ماركسية" فرح أنطون على ضوء ماركسية مهد   القظرية

شيء، فإن قراءة فكر كريم مروة على ضوء "اااركسية اادرسية"  عامل ال تفضي إىل

ال تاد  إىل شيء كثري.  فااسألة ليست يف قبول أفكار اجملتمع الليربالي أو 

سياسية" يف جمتمع عربي معاد  للحدارة.   البة بو"حدارةرفضها، بل يف ااط

الفرد ، جمتمع أجنزت حدارته،  فاجملتمع األول، القائل بالفردية والتقافس

السياسة، اليت هي  ولو بشكل مققو ، على خالف جمتمع عربي تقليد ، ألغى

ًا مشروع مقدمة ضرورية للحدارة اإلجتماعية.  و ذا يبقى ما يطرحه كريم مروة

 وحتريضيًا: مشروعًا وهو يدعو إىل حدارة اجتماعية، وحتريضيًا، ألن مالف

   الكتاب يدعو إىل "اااه مجاعي"، ويدعو أنصاره إىل اسري ااسافة اارغوب.  

أهمية كتاب كريم عب "فوضى األسئلة"، اليت ال يسمح السياق اليسار   تأتي

ضايا الراهقة والفكر اليسار  بسبب تأخر تار ي يوزع الق الراهب بتقظيمها،

رحل أحدهما ومل يتبل ور رانيهما.  وما دعوة كريم،  :الراهب على زمقني خمتلفني

إقامة عالقة نقدية بني الفكر والواقع، يصبح فيها  ااربكة اارتبكة، إال دعوة إىل

 مققطع عما كان. الفكر غري ما كان، ألن القائم
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                                  يدعوة غري شكالنية يف مقظور شكالن

"اااركسية اادرسية" صفات متعددة يوحد  تأخذ دعوة كريم يف مقظور         

ويستعري جلدًا آخر، ويتخل ى عب  السلب بني أطرافها مجيعًا: فهو  لع جلده

يريد أن يكون  "مجاعته" ويذهب إىل آخريب.  غري أن هذا ااوقف، الذ 

اإلنسانية  ن معقى اااركسية يكمب يف الربط بني احلاجاتطهرانيًا، يقسى أ

اافرتض" أن  واإلمكانيات الفعلية للشرط التار ي ااعيش، إال إنا أراد "اااركسي

إىل  يلتح  باالمكانيات اجملردة ويكتفي بها.  فاااركسية، بكل بساطة، مأزومة

 زمات، وإن كان سقوطحدود التداعي وتار ها كله، على أية حال، سلسلة مب األ

"ااعسكر اإلشرتاكي" قد مزج بني األزمة وا زمية.  وإنا كانت اااركسية هي 

القظر  األكثر ارتقاء ألفضل مقجزات الفلسفة األوروبية، كما قال  الرتكيب

فإن هذا الرتكيب، وال ما هو أقل مقه بكثري، ممكب يف جمتمع  آلتوسري نات مرة،

ة" موقف ااثقف، واكتسحت فيها "اجلماعة" موقع "الداعي عربي اكتسح فيها

فيه، وبيسر كبري، مع الداعية واجلماعة  احلزب السياسي، وتعايشت السلطة

"فوضى الفتاوى" اليت توّزعها  معًا..  ما مدى الزمب التار ي الفاصل بني

غرامشي"؟ تقظر  "التلفزيونات وفلسفة "الرباكسس اليت قال بها أنطونيو

حال بعض  ادرسية إىل "الكتب" متجاهلة الواقع وحمتفية بالتسمية،اااركسية ا

 القوميني العرب الذيب حيررون فلسطني ويهزمون اإلستعمار وحيققون الوحدة

العربية، مامقني بأن "روح العروبة" تهزم نقائضها يف مجيع األزمقة.  وااقسي، 

ه الذاتية، واإلصالح احلالني، هو "إصالح الوعي"، الذ  يشرح لرنسان أفعال يف

األخالقي، الذ  يعيد اإلعتبار إىل السياسة: فما هو وضع جمتمع  ااعقو  و
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الطبقي؟ وإنا كانت الطبقة تتعّيب اقتصاديًا وسياسيًا ورقافيًا،  "ختف ف" مب الصراع

فهل ميكب احلديث عب الطبقات يف اجملتمع العربي بصيغة  كما يقول غرامشي،

"استثقائية عربية" تتقافس فيها السلطة  عامل معاجلمع؟ وكيف ميكب الت

                 واجملتمع على إدانة احلدارة؟

هجاء كريم مروة مب مقظور تبسيطي متفائل، يستقكر "التخانل، رافعًا  وقد يأتي

الرأمسالية" اليوم، مطالبًا كريم، وغريه، أن يقظروا إىل "حقائ   شعار "أزمة

ا ااقظور طريف بأكثر مب معقى: فالقظام الرأمسالي وهذ   !!!العصر اجلديدة"

يف أزمة، ألن الطرف الذ  يعّم  أزمتها مل يستطع  مأزوم دون أن تكون الرأمسالية

الرأمسالية، وكما أكّد مسري أمني أكثر مب  الوقوف بعد.  أكثر مب نلك إن تاريخ

أيضًا.  وتأتي األزمات إىل اخلارج  مرة، هو تاريخ أزماتها، وتاريخ تصدير هذه

عقالنية العقل ااتفائل الذ   اافارقة، طبعًا، مب موقع آخر أكثر طرافة: ما حدود

"االستققاع العربي" شيئًا، إال إنا  يصّرح بأزمة الرأمسالية "اخلانقة" وال يقول عب

انتصار متأبد، وأن يف "معركة  اعتربنا أن اإلنتصار العربي يف "معركة حطني"

األمر أن الثقاء على "أزمة  ّوض عب مجيع ا زائم القائمة؟ وواقعالقادسية" ما يع

تاّمقه كرة القدم، إن  الرأمسالية" صورة عب "االنتصار عب طري  الخر"، الذ 

جنيب عازور   ااتفرج على ااقتصر مقتصر بدوره.  ال يزال العرب، مقذ أن كتب

 ونية، اليت سلبو يتحدرون عب هزمية الصهي9216"يقظة األمة العربية" و 

مشروعها مب العرب القرن العشريب كله، كما لو كان احلديث عب ا زمية يساو  

يتجاوزه.  إن ما حيتج عليه كريم مروة، ببساطة ووضوح، هو ختل ف  القصر، بل

وانسحابه مب الصور احلديثة إىل عصور سابقة، حمانرًا  العامل العربي وهوانه

                   عيدة اإلنتصارية.        الس "رقافة األدعية"، والبالغة
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مريضة" ال ضرورة  مب أيب يأتي الققد الثالث الذ  حيّول كريم إىل "زائدة

إىل يسار  لوجودها؟ يأتي مب دعوى أن أحزاب اليسار العربية قائمة، وأن الدعوة

 جديد، وهو جمرد افرتاض ودعوة خّيرة، تسيء إىل هذه األحزاب أو تاد  إىل

فها، أو تغو  بانقسامها، علمًا أن اارتبك ااققسم خري مب ااطمئب ااوّحد.  إضعا

فااطلوب ليس األحزاب يف ناتها، متواررة كانت أو شبه متواررة، بل فعلها 

والثقايف يف احلياة اليومية، وااطلوب اكثر تأمل "البقية احلزبية" اليت  السياسي

ة، الذ  هو استعادة لسياسة تقليدية ترى أحيانًا، مبدأ اارتبية الصارم تعتق ،

                                                        فضيلة أساسية. يف اإلمتثال

كتابه  وواقع األمر أن كريم غري معأ بقصرة حزب أو بهجاء آخر، نلك أن

يتحدث عب إمكانية توليد السياسة يف جمتمع ال سياسة فيه، أ  عب إمكانية 

الشروط ااوضوعية اليت اعل "العمل احلزبي" ممكقًا، ألن وجود  دوجو

دائمًا، وجود احلياة السياسية.  فهقاك القزعة الشكالنية،  "األحزاب" ال يعأ،

احلرير "، يف األدب إىل أحزاب شكالنية، وهقاك "قوة  اامتدة مب "مقامات

تتحرى إمكانية الطبقات  طبقيًا"، يف اللغة، دون أن العادات"، اليت تريد "موقفًا

كريم يدعوه إىل نهضة اليسار واليمني معًا،  يف اجملتمع.  وبسبب نلك فإن كتاب

يسار بال ميني، وال يسار وال ميني إال  فال سياسة إال بوجود بدائل متقاقضة، وال

                        سياسيتان. يف جمتمع سياسي، ألن اليمني واليسار مقولتان

أو  ب كريم موضوع الوعي التار ي، القادر على ربط القص بالسياق،يطرح كتا

 اافهوم القظر  بزمانه، والذ  جيعل مب توليد "اجملتمع الليربالي"، مع معرفة

نقائصه، مشروعًا يساريًا، ويعّيب "حقوق ااواطقة" بدياًل مب "الثورة 

نظر  تار ي، يف  الربوليتارية".  نلك أن القول بو"الربوليتاريا"، وهي مفهوم
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الفتاوى" استظهار لغو  بر ء ال أكثر.  فكما أن بعضًا مب  جمتمع حتكمه "فوضى

استقدام "احلكم الراشد " إىل احلاضر، ناسيًا اختالف  "اجلماعات الديقية" يريد

األربعة"، فإن بعضًا مب "أهل اليسار" يريد تطبي   احلاجات وخصوصية "اخللفاء

"ساطع احلصر " على جمتمع أخطأ الثورات  "، أو رغباتأفكار "البيان الشيوعي

احلدارية مجيعًا، وانتقل مب "روح العروبة" إىل الركام اجلهو  واإلرأ 

 والطائفي.

                                                               

                                   حول بعض قضايا اليسار

ليسار العربي يف وجوهه ااختلفة؟ جاء مب التقوير وجمتمعية ا مب أيب جاء

وبدايات اإلستقالل الذاتي و القسيب للحركة الشعبية، اليت  السياسة والثقافة،

تكّونت خالل الكفاح ضد اإلستعمار وااشروع الصهيوني.  فقد جاء التقوير 

ني اااضي وتقادم، وبني األنا والخر، وب هفهوم ااقارنة، بني ما استجد

القرن العشريب وما تاله، ببدائل  وااستقبل...  وترجم هذه ااقارنة، مقذ مطلع

والدعوة إىل القراءة...   سياسية متعددة، احتفت بالصحافة والرتمجة ودور القشر

ضعيفة وجمزوءة  ساعدت على نلك، أيام السيطرة اإلستعمارية ااباشرة، سلطات

 ال غرابة أن تأخذ أحزاب اليسار الوليدة  الشرعية وبدايات حركات شعبية.

هقوالت التقوير ااختلفة: الدعوة إىل التعليم، حترر اارأة، العدالة اإلجتماعية، 

اإلنفتاح على الثقافة العااية، وكل ما حييل على احلدارة اإلجتماعية.  وال غرابة 

ف، الصحيفة، أيضًا أن تتزامب ظواهر سياسية و رقافية متكاملة: احلزب، ااثق

اادنية، احلوار اإلجتماعي، وغريها مب الظواهر اليت ال تقشغل  اجلمعيات
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العامل العربي جزءًا مب العامل.  يطمح كريم مروة إىل  بو"اخلصوصية"، وترى يف

آخر، أكثر صعووبة وتعقيدًا، بسبب انهيار فكرة  استعادة هذه الظواهر، يف زمب

 على اجملتمع بأسره.   كودااستقبل و"ركود" أنظمة وزعت الر

ترهني أهداف  يستدعي كتاب كريم مروة مالحظتني، تقول األوىل: هل ميكب

 "ماضية" عاشت هزميتها أكثر مب مرة؟ واجلواب، وهو مستوحى مب عبد اهلل

العرو ، يقول: تظل األهداف الضرورية، الواجب حتققها، صحيحة، دون 

ا شرط لقهوض اجملتمع.  وتقول ما دامت صحيحة وحتقق ه القظر إىل م  ا،

الراهب ااتسم بضعف اليسار، مالئم للدعوة إىل  ااالحظة الثانية: هل السياق

إىل توطيده، واطمئقان إىل ما هو قائم  نهضة اليسار؟ إن التعلل بالسياق دعوة

       يثري اخلوف.                               ومألوف، كما لو كان يف الدعوة إىل اجلديد ما

العربي  يتأمل كريم مروة، وهو يعطف فكرة إصالحية على أخرى، هذا ااشهد

 كله ناهبًا إىل اجلوهر ، أ  شروط احلدارة اإلجتماعية، اليت ال سياسة وال

 أحزاب وال مستقبل اإل بها.  يصبح اليسار، بهذا ااعقى، جمازًا نهضويًا واسعًا،

 تزل إىل "حزب" واسع الطموح أو فقري اجتماعيًا ووطقيًا وقوميًا يف آن، ال 

ا موم.  وتصبح الدعوة إىل التقوير، رغم "هزمية الكلمة"، دعوة يسارية 

هجتمعية السياسة والثقافة قبل أن ترى إىل األشكال احلزبية  بامتياز، "حتلم"

ااعلم أن يعل م التلميذ"، والساال: مب يعل م ااعلم كي يكون  القائمة.  يقال: "على

التلميذ؟ قال طه حسني يف كتابه "مستقبل الثقافة يف مصر": ال  قادرًا على تعليم

وال دميقراطية بال تعليم.  فصل القول بني التعليم  تعليم بال دميقراطية،

 السياسة واإلحتكار السلطو  للسياسة.   وحماربة األمية، وبني جمتمعية

ر يف العامل العربي" إىل مبدأ لليسا يدعو كريم مروة، يف كتابه "حنو نهضة جديدة
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السياسي، وحيث اإلعرتاف  ااساواة، حيث للبشر حقوق متساوية يف العمل

جديدة، تتوزع على  بااساواة يف السياسة مدخل إىل القهضة، ومبتدأ لبقاء أحزاب

جمازًا مركبًا،  اليمني واليسار معًا.  يظل تعبري اليسار، يف احلاالت مجيعًا،

إىل اجملهول،  والتقوير والدفاع عب ااعرفة، واإلنتقال مب ااعلوميتضمب الوطقية 

اليسار  ومب احلاضر إىل ااستقبل.  ومب دون هذه العقاصر ااتداخلة يغدو تعبري

فارغًا، جيار  سلطة، أو يتصرف هوروث، أو يليب "سلعة سياسية" مب سلع 

على "شراء" ما يريد.   توهم ااشرت  أنه أمام أحزاب متعددة، وأنه قادر  السوق،

مشروع وطأ نقد  وهوية غري مكتملة وموروث وسريورة،  ا شروطها،  اليسار

وااوروث، ونلك الفكر التقوير  اامتد مب الطهطاو  إىل قسطقطني  ترّهب ا وية

إىل مهد  عامل ومسري أمني، ومب معارك أمحد عرابي  زري ، ومب فرح أنطون

 إىل ااقاومة الوطقية اللبقانية. احلسيأويوسف العظمة وعبد القادر 

مكتفيًا باألسئلة وظالل  أعطى كريم مروة صياغة جديدة ألحالم قدمية، 

ما معقى اليسار  :اإلجابات.  وقد نطرح عليه  ثًا عب الوضوح األسئلة التالية

واليسار  اليوم وما هي مالمح ا وية اليسارية؟ ما الفرق بني اليسار ااشتهى

 ، وهل مب اقرتاحات عملية اعله ممكقًا ولو بقدر؟ ما الذ  تبقى صاحلًاالقديم

مب اااركسية اليوم؟ ما الفرق بني دعوته ودعوة مسري أمني "التحالف الوطأ 

    الدميقراطي"، اليت قال بها اإلقتصاد  الشهري قبل عقديب مب الزمب؟ الشعيب

 الم.  كلمات، دون أن تشبه كل الكلمات األح كل األحالم

 نشر يف جريدة "السفري" اللبقانية     

 9191أغسطس )آب(  6بتاريخ      
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 لووف السبيوووكي

 

 غسان الرفاعي 

 قياد  ساب  يف احلزب الشيوعي اللبقاني

ليس الحد أن يدعي أن كلمته هي "الفصل" يف موضوع الربنامج العتيد لقوى 

الربنامج" ماضيًا يف التجربة، فيها اإلجياب وفيها اليسار...  نلك ألن  ذا "

السليب..  وتقيم احلالي مل يرس، بعد، على قاعدة موضوعية سليمة...  واافروض 

أن يكون له "مستقبل" مل تتبلور مربرات والدته على حنو متكامل مققع بعد.  بل 

 ما زال يتخبط باجتهادات متضاربة..

كتاب رفي  وصديقي كريم مروة: "حنو يف هذا اخلضم، سأساهم يف نقاا 

نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي" لكونه الكتاب الذ  حوى جممل العقاويب 

الرئيسية اا جيابه قوى اليسار.  ومقاربيت هذه تقطل  مب واجيب ومساولييت 

كمقاضل "حمرتف"..  وال أدعي أ  مقطل  آخر سوى وضع بعض ما مجعت مب 

خدمة ورشة الققاا الكبرية اليت جيب فتحها، وال جيوز اربة وتوظيفها يف 

 تأخريها أكثر مما تأخرت...

ال أتردد يف القول إن كريم مروة دائمًا "ملهمي"، هعقى أنه كان حمفز  على 

احلوار وااساجالت السياسية والفكرية أكثر مب أ  "خصم" فكر  أو سياسي 

اجل ااسائل احلادة والشائكة آخر.  نلك ألن يتقاول، دائمًا، وحياول أن يع

والقاضجة للبحث يف أوضاعقا العامة، جبرأة فكرية ومعقوية نادرة...  وهي 
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مسائل تشغلأ بالدرجة نفسها اليت تشغله.  ويستمد كريم هذه القوة ااعقوية 

واجلرأة الفكرية مب معيقه الشخصي الغأ يف اربة العمل السياسي ااباشر، مب 

 احلزب، وبتماسه ااباشر مع األطراف األخرى: مقظمات موقعه القياد   يف

وأحزابًا وحكومات وقادة، داخليًا وعربيًا ودوليًا، سواء على صعيد اإللتقاء، أم 

 التعارض معها...

وكثريًا ما كانت هذه "احلصيلة" مادة نقاشقا ااشرتك داخل ا يئات القيادية 

بعة عقود.  وعلّي أن أعرتف بأنه ما اليت كقا، سوية، أعضاء فيها مدة تقاهز األر

كان لي أن أحصل على مثل هذه ااادة الغقية لوال كريم، ونلك النغماسي يف اجلزء 

 األكرب مب هذه الفرتة يف العمل السياسي احلزبي الداخلي.

هذه ليس اربيت األوىل، العلقية، يف الققاا معه.  بدأت التجربة حني 

ول فيها قضايا القومية واإلشرتاكية والدميقراطية أصدر مقاالته الثالث اليت تقا

.  وقد ناقش 9282والديب والثورة.  نشرت يف القصف الثاني مب العام 

الكثريون، يف حيقه، أفكار كريم، وكقت واحدًا مقهم.  ونشرت ااقاالت وكل 

 الققاشات اليت دارت حوله يف كتاب محل اسم: حوارات 

، ااقشورة مقها وغري ااقشورة.  وكان وتكررت، بعد نلك، نقاشاتي معه

هقاك، دائمًا، تبادل رأ  مقشورة.. علّي أن أقول، يف تقييم هذه الققاشات، إنها 

كانت تقابل مب قبل كريم بانفتاح وإجيابية، على الرغم مما كانت تتسم بها 

أحيانًا مب حدة.  ومع هذا التفاعل اإلجيابي فيما بني الراء وتصادمها مل ياد 

لققاا، بالضرورة، إىل تغيريات جوهرية يف ااواقف اليت أبداها كل مقا، وإن ا

كقت أعر دائمًا، بفائدتها القصوى بالقسبة إليّّ شخصيًا.  وأرى أن تعميم مثل هذا 

التفاعل اإلجياب فيما بني الراء واإلجتهادات الفكرية والسياسية اليت يطرحها 
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 هذه األيام، بات أكثر ضرورة وأكثر جدوى أهل اليسار، والدميقراطيون عمومًا يف

مب أ  وقت مضى، خصوصًا مب أجل بلورة مالمح اليسار اجلديد وخطة عمله 

ااستقبلية.  فااالح  أن مثل هذا التفاعل اإلجياب مفقود بصورة عامة.  وهو نادر 

إنا ما حصل   ويف حال حصوه عادة ما يتسم به هو التقاحر.  هعقى سعي كل 

 نفي الطرف الخر.  وهذا ما يعطل جدوى الققاا مب حيث هو مسعى طرف إىل

عرب اجلهد ااشرتك للوصول إىل احلقيقة على صعيد الفكر، وإىل التقارب العملي 

 على صعيد اامارسة.

أود أن أوضح، مقذ البداية، مفهومي اوضوع التجديد على صعيد اليسار، 

كما يف أيام  –أنقانعيش أساسًا  الذ  تدور الققاشات حوله.  فأنا أنطل  مب

يف ظل نظام العالقات الرأمسالية العااي.  وأن التغيريات الكبرية  -ماركس

اإلقتصادية  –احلاصلة يف هذا القظام مل تغري يف طبيعة وأسس العالقات السياسية 

اإلجتماعية اليت حتددها التقاقضات األساسية يف قلبه، وأن اايل حنو العااية –

ور الرأمسالية الذ  أشار إليه ماركس، والذ  حتول يف أيامقا هذه إىل بدء يف تط

عملية عواة متكاملة، أدى وياد  إىل أن تلعب ااراكز األساسية للرأمسالية 

ااتطورة دور العامل ااوجه األساسي جململ التطور العااي والعالقات الدولية، 

ي يف توجه وتطور كل بلد على وإىل حتوله، بدرجات متفاوتة، إىل عامل رئيس

حدة، وبالدرجة األوىل بالقسبة إىل البلدان القامية، كل مقها وف  خصائصه 

السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية اليت رسا عليها حاليًا، عرب مساره 

 التار ي...

قاعدة التجديد الذ  جير   -حسب رؤييت وققاعيت –يف هذا الضوء تتحدد 

ارج هذه القاعدة.  وهذا يعأ أن التجديد يقبغي أن يقطل  الكالم عقه، وليس خ
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مب حماولة كشف وفهم اليات التقاقض األساسي الذ  كشفه ماركس يف حيقه، 

الصعيد اإلقتصاد  وااالي واإلجتماعي  يف ظروفقا الراهقة، وتبيان فعله على

 كل مب والسياسي يف البلدان ااتقدمة، وانعكاسات نلك على مجيع هذه الصعد يف

البلدان القامية، ومقها لبقان والبلدان العربية األخرى، بالقسبة إىل مجيع 

 قضاياها الوطقية والتقموية والقومية...

وأ  مسعى، واع أو عفو ، إلخراج مفهوم التجديد عب هذا اإلطار حيمل، 

يف رأيي، خطر اإلحنراف بقوى اليسار عب اخلط ااوضوعي للتطور )ال أريد أن 

اخلط الثور (، إما باااه التكيف عرب سياسة براغماتية مع  أمسيه

اإلسرتاتيجية اجلديدة للرأمسالية ااعواة للهيمقة، وإما باااه فوضوية رورية ال 

 أف   ا، بسمات وهويات خمتلفة.

إن اإلنطالق مب هذا الفهم اابدئي لطبيعة العواة الرأمسالية ودورها العام 

مب أجل وضع  –لعااي، واخلا  بالقسبة إىل كل بلد، يتطلب بالقسبة إىل التطور ا

حسبما أرى، مب قوى اليسار الدراسة األمشل  –اليسار  صياغة اسرتاتيجية لقوى

واألعم  واألكثر تفصياًل واألكثر ملموسية خلصائص جمتمعاتهم اخلاصة 

-ياإلقتصادية بالدرجة األوىل وكذلك فيما يتع  بالرتكيب اإلجتماعي )الطبق

اإليديولوجي..( اتابعة حجم وطبيعة التأرريات اليت -الديأ-القبلي-القومي

يرتكها نهج واسرتاتيجية العواة عليها راهقًا ويف اادى البعيد.  وعلى أساس هذا 

فقط، وحتديدًا، ميكب الكالم عب إمكان بلورة اسرتاتيجية فعالة، ومقفتحة 

ية الراغبة واليت  ا مصلحة يف لتوحيد جهود كل القوى اإلجتماعية والسياس

 التغيري، يف اجملتمع ااعأ.
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بهذه الرؤية، ومب هاجس هذه الدوافع، ناقشت أفكار رفيقي وصديقي كريم 

وأنا –يف كتابه "حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي".  وقد تداولت وإياه 

استقباله  جممل األفكار واا خذ اليت امعت لد ، فكان -أكتب هذا احلوار

إجيابيًا ومشجعًا يف آن.  وقد اعتربت موقفه هذا حمفزًا إضافيًا لتقديم ما أطرح 

على بساط الققاا واحلوار األوسع، لفتح آفاق أرحب لتقارب أكثر فيما بني قوى 

اليسار والدميقراطية يف لبقان بالدرجة األوىل، وحبذا لو سرى على القطاق العربي 

 م أوسع وأعم .أيضًا، خلل  أجواء تفاه

اانا أقدمت على مقاقشة األفكار الواردة يف كتاب كريم مروة "حنو نهضة 

 جديدة لليسار يف العامل العربي"؟

أواًل، ألن موضوع الكتاب، كما يشري إليه العقوان، هو، حسب رأيي، 

موضوع أساسي يف إطار الوضع احلالي للبقان وسائر البلدان العربية.  وله أرره 

طبيعة ااسار ااستقبلي للتطور العام للمقطقة، يف حال جناح بقاء هذا  اخلا  يف

 التيار، أو يف حال فشله.

حنب بدورنا، كما كريم، ندرك ونقدر حجم الصعوبات والعراقيل أمام إجناز 

هذه ااهمة.  فالقهج ااقحرف واخلاطا، وطقيًا ومبدئيًا الذ  مارسته قيادة 

سقوات األخرية، أفقد احلزب استقالليته العملية احلزب الشيوعي الرمسية يف ال

ال عقد  –معقويًا عامًا وضرب وره السياسي اخلصا اابادر.  وهذا خل  إحباطًا 

وسب، بل عقد اجلمهور كذلك.  وجاءت الرتكة السياسية السلبية  الشيوعيني

اط الثقيلة اليت سببها فشل التجربة اإلشرتاكية األوىل لتزيد وتعم  حالة اإلحب

العام، خاصة مع ما لوح  مب تقشيط لعمل األجهزة اإليديولوجية ألعداء 

اإلشرتاكية، على تقوعهم، لتعميم حالة اإلحباط وخل  حالة نفسية لتقبل 
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التكيف مع احلالة اجلديدة اليت تتمثل بسلسلة ااشاريع ااوجهة إىل مقطقتقا مب 

ضرورة اإلستسالم  ا قبل الواليات ااتحدة خصوصًا، ومب قبل إسرائيل، و

 باعتبارها قدرًا بالقسبة إىل شعوبقا حاضرًا ومستقباًل.

رانيًا، ألن ااقهجية اليت اتبعها كريم يف معاجلتهخ للقضايا الواردة يف 

الكتاب، ال تاد ، حسب ققاعاتي، إىل حتقي  الغاية اليت ابتغاها.  نلك ألن 

اتبية مقطقية تقتظمها طروحاته وأفكاره جاءت عامة ومشتتة، مع غياب تر

وتوحدها.  كما أنه حدد أهدافًا، دون أ  تربير  ا بالشروط السياسية 

واإلقتصادية واإلجتماعية اليت تتطلبها أو تفرتضها، ويف كثري مب احلاالت 

الحظقا تقاقضًا بني األهداف مب حيث الطبيعة مب جهة، ومب حيث إمكان 

بأن ال قراءة حقيقية )عميقة وشاملة( حتقيقها مب جهة أخرى.  وهذا األمر يشي 

للوقائع الراهقة حمليًا وعربيًا وعاايًا..  لتحديد طبيعة ااتغريات وحجمها على 

خمتلف هذه ااستويات مجيعًا.  وبالتالي ما كان باإلمكان استخال  استقتاجات 

جديدة، وال وسائل جديدة مققعة.  وهكذا بقيت األهداف "دون اخرتاع شيء غري 

.  وبالتالي ظلت هذه األهداف 75جود" كما يعرتف كريم نفسه يف الصفحة مو

 تكرارًا لتمقيات خرية قدمية، ال أكثر وال أقل.

بعد قراءتي الثانية للكتاب، يرتاءى لي أن مكمب اخلطأ يف ااقاربة ااقهجية 

ااتبعة يقكشف يف دعوة كريم لضرورة قراءة ااستجدات العااية والعربية 

ية قراءة "غري أيديولوجية، قراءة موضوعية " كما يقول.  هذا الطرح يبني واحملل

أن مفهوم كريم لريديولوجيا يعأ أنها تتعارض مع ااوضوعية  مب هقا ال بد مب 

حتديد معقى اإليديولوجيا كمهمة أوىل، لكي يتسقى لقا يف ضوء نلك حتديد 

ك لتبيان هل هذه اإليديولوجيا، العالقة بني اإليديولوجيا والواقع ااوضوعي.  ونل
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حقًا، تتعارض مع ااوضوعية أم ال؟  فإن حتقي  هاتني ااهمتني يتيح لقا تفسري 

نلك التشوا القاتج مب اإللتباس القاشا عب مفهوم اإليدويولوجيا يف صفوف قوى 

اليسار عموماًًًًًََََ، الذ  يقبغي رؤيته وإعالنه، ال إخفاؤه، خصوصًا بعد سقوط 

اإلشرتاكية.  ويقبغي اإلعرتاف بأن خصوم اليسار يستخدمون، بذكاء، التجربة 

 حالة اإللتباس هذه، حملاصرته وعزله وشله عب الفعل على ااسرح السياسي.

 –إن اإليديولوجيا، حسب فهمقا  ا، يف ضوء مادية ماركس الديالكتيكية 

عكس فكريًا التار ية، هي أحد مكونات البقاء الفوقي للمجتمع، الذ  يعرب وي

تقاقضات البقاء التحيت وحركيته، وعلى وجه اخلصو  التقاقض األساسي، أ  

التقاقض بني الطبقتني االساستني يف اجملتمع ااعني.  بهذا ااعقى يقتفي ويسقط 

الكالم عب وجود إيديولوجيا واحدة، مب حيث ااضمون والوظيفة، أ  مب حيث 

تفي وصف اإليديولوجيا بأنها ظاهرة اإلستهداف.  على هذا األساس كذلك، يق

غري موضوعية.  ولكب عقد تفسري دورها السياسي واإلجتماعي ال بد مب األخذ يف 

اإلعتبار مدى عكسها اصاحل أ  قطب يف التقاقض األساسي.  هعقى آخر، جيب 

التحديد هل هي تعكس القوانني ااوضوعية الدافعة للتطور اإلجتماعي )أ  

 القطب اإلجتماعي التقدمي يف اجملتمع(، أم أنها تسعى إىل التعبري عب مصاحل

عرقلة مسار هذه القوانني؟  ) كم متثيلها اصاحل القطب احملاف  أو الرجعي يف 

 اجملتمع(.

إن هذا التحديد اابدئي العام، التخطيطي لدور اإليديولوجيا ليس حتديدًا 

ات "شانة" عب هذه القاعدة مغلقًا بصورة مطلقة، هعقى أنه ال ميقع بروز ظاهر

يف احلياة السياسية واإلجتماعية والفكرية يف جبهيت هذا اإلنقسام اإلستقطابي 

احملدد نظريًا.  فليست نادرة احلاالت اليت تطل  فيها شخصيات متقورة، 
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مقفتحة على ااستقبل،  كم رقافتها العميقة وإنسانيتها، مواقف وشعارات 

قراطية يف اجملتمع، رغم انتمائها إىل الطبقات السائدة.  ختدم مصاحل التقدم والدمي

ويف ااقابل ًة مواقف وشعارات غري قليلة يطلقها بعض مب صفوف الطبقات نات 

ااصلحة يف التغيري، تصب على الصعيد العملي، يف اإلااه ااعاكس اتطلبات 

ب ناتية.  وتتجلى اامارسة ااتوافقة مع القوانني ااوضوعية للتطور بدوافع وأسبا

هذه ااواقف بصورة خاصة يف اااهات فوضوية تضفي على القضال وشعاراته 

أحيانًا "شحقة ما فوق الثورية" مما يبطل هذا القضال وجيهضه.  أو تتجلى 

بطروحات تربر التكيف مع الواقع القائم وامله  جج خمتلفة باسم الواقعية.  

 -ة عمومًا، منانج خمتلفة مب الصقفنيوقد شهدت احلركة الشيوعية واليساري

 أدت إىل نتائج بالغة اخلطورة، كما هو معلوم.

إن هذا اإللتباس يف فهم "اإليديولوجيا" ودروها، )الذ  هو أحد ااظاهر 

 –الرئيسية يف خلل ااقهجية اليت اتبعت يف الكتاب(، كما أرى، هو الذ  أدى 

والتقويم لكثري مب الظاهرات وااسائل يف أغلب الظب، إىل اإلرتباكات يف التحليل 

سواء على الصعيد الفكر  العام أم على الصعيد السياسي.  ومب الطبيعي أن يكون 

 ذه اإلرتباكات أررها يف اإلستقتاجات اليت بقيت على ناك التحليل والتقويم.  

أشري هقا إىل بعض القمانج الرئيسية اليت  ا عالقة مباشرة هسائل تأسيسية 

وم عليها بقيان الكتاب، وحتديدًا القضايا اليت تتعل  ببقاء اليسار اجلديد...  يق

وصوم برنامج هذا اليسار... اخل، حيث أسقد نلك كله إىل فهم خا  للعواة 

ودورها، وإىل حتليل معني للزمة ااالية احلالية وأبعادها...وتقدير غري واقعي 

األمم ااتحدة...  وطرح مفهوم احلضارة  لطبيعة العالقات الدولية ومستقبلها ودور

العااية اجلديدة على هذا األساس...  وتفسري مفهوم الدولة مب حيث اابدأ ويف 
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اامارسة..  بصورة ناتية وحتليل الكيفية اليت جرت بها أوضاع بلدانقا يف ظل 

مب هذه اافاهيم... اخل، وكان ال بد مب نقاا الطروحات ااتعلقة بهذه ااواضيع 

أجل التمهيد اا نعتقده أسلم واصح مب القاحية القظرية والسياسية إلعادة بقاء 

 اليسار اجلديد وتأسيسه.

رالثًا، بقيجة القراءة الققدية اإلمجالية للكتاب خرجت بققاعة بأن ما حنتاج 

إليه لتجديد اليسار، بل إلعادة تأسيسه، هو أكثر وأبعد مب تعداد مطااللب 

حتقيقها   فااهم العشرون اليت حيددها كريم كربنامج لعمل  ومهام عامة يراد

اليسار ليست كافية لبقاء هذا اليسار.  إنقا أمام معضلة أكرب وأكثر خطورة.  إنقا 

أمام ضرورة تربير وجود اليسار نفسه مب جديد، بعد اإلنهيارات وا زائم، 

قد أوساط واسعة مب وبعد ما أدت إليه مب إحباط عام ما زال يشل الفكر والعمل ع

القاس.  وحنب نرى بأن هذا  التربير ااطلوب لوجود اليسار له وجهان: الوجه 

األول يتعل  بتربير وجود اليسار كقوة سياسية مميزة على قاعدة التقاقضات 

العااية، سواء تلك القااة مب اسرتاتيجية العواة ااه لبقان والبلدان العربي، 

قضات وتصادمات ااصاحل بني القوى اإلجتماعية والسياسية أم تلك القااة مب تقا

الداخلية...  والتفاعل واإلحتماالت القاشئة عب نلك...  والوجه الثاني يتعل  

بتربير األهداف ااميزة اليت يسعى اليسار إىل حتقيقها تربيرًا مقطقيًا، علميًا 

تدرجة )أوااتتابعة( موضوعيًا مع تبيان أشكال واساليب حتقي  نلك، وااراحل اا

 يف هذه العملية السياسية اإلجتماعية... اخل.

هذا ااقحى مب العمل إلعادة تاسيس اليسار وف  رؤية اديدية هو وحده 

ميكب أن يساعد على تقريب خمتلف قوى وفصائل اليسار وتياراته وتوحيد 

رم  جهودها على أساس طوعي ودميقراطي.  وهذا ااقحى بالذات يتيح ختفيف،
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إزالة، آرار اإلحباط الذ  يشل القشاط السياسي للجماهري، وبالتالي يهيا 

الظروف تدرجيًا لبقاء الكتلة الشعبية  التار ية اليت هقدورها إجراء التغيري 

 الدميقراطي.

ال شك أنه طري  نضالي صعب ومعقد وطويل...  إال أنه الطري  الواقعي 

 اطي.الوحيد لتحقي  هدف التغيري الدميقر

 السبيل" مقدمة كتاب ااالف "كيف                                                          

 يقاقش فيه كتاب كريم                                                               
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 وة الذ  ال يكّل واليسار احملتضرمر

 

 جيب التمعب بعني العقل اليت خترتق ظاهر

 ائل وتتعم  أبعد مب األوجه ااتلونة للحداث.ااس 

 هيغل                                                              

   

 جهاد مشص 

 كاتب )لبقان( 

شهد قصر األونيسكو، يف سياق نشاطات "بريوت عاصمة الكتاب"وبرعاية 

جديدة لليسار يف  حنو نهضةبقشر مالف  جديد بعقوان "  االحتفالوزارة الثقافة 

للمفكر كريم مروة.  وقد سب  الكتاب سلسلة مب األعمال وااقاالت العامل العربي" 

 تعكس تطور أفكار ااالف.  

كريم مروة، إبب عائلة شيعية معروفة بالتقوى، مل حيق  أمقية والده ااميز 

أصبح باألحرى  بأن يصبح عااًا ديقيًا كالعديد مب أقربائه.  لكقه واالنفتاحباارونة 

مقاضاًل ال بل،بعد فرتة وجيزة، قائدًا مب الصف األول يف احلزب الشيوعي 

كريم مروة يتذكر: يف ما يشبه اللبقاني.  وقد عرض تلك ااسرية يف كتاب " 

"يف البحث عب حيث حاوره صقر أبو فخر.  كما كان قد نشر كتابني: السرية" 

اللذان يبدوان يف تاريخ لبقان احلديث"  ااستقبل" و "الشيوعيون األربعة الكبار

 كتمهيد لكتابه األخري.
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يستوحي ااالف مب اربته الطويلة كقائد شيوعي لبقاني اراجعة مسريته 

هقظار نقد  راهب مستبصرًا يف الوقت عيقه الفاق لتلمس درب يتيح  "لليسار"، 

 الن. على اختالف تالويقه، اخلروج مب الطري  ااسدود حيث جيد نفسه

التحد  الذ  يواجهه كريم مروة أكثر تعقيدًا مب نلك  فقد بذل  أكثر مب 

مخسني عامًا، ومعظمها يف موقع قياد ، يف قلب حركة شك ل إنهيارها ااروع  

خطرًا حقيقيًا على القيم  ناتها  اافرتض أنها اادافعة عقها: العدالة اإلجتماعية، 

 ...اإلشرتاكية، إنعتاق ااظلومني إخل

أرارت مقاربة ومقهجية مروة وستثري بالطبع ردود فعل  متقوعة.  فالبعض 

"ا رطقة".  ال يواف  إطالقًا ىل هذا القوع مب  " رفاقه السابقني يف القضال"مب 

والبعض الخر يرى أن ا زمية تقحصر ببلدان ااعسكر الشرقي و لفائه.  

قات مالئمة عقد كل مب يرفض ويبحث   متفانون يف معاداة اإلمربيالية عب جي

 ."اامانعة"الشيطانية مهما كان الدافع احلقيقي لتلك العواة""

لكب البعض أيضًا يتسائل إنا ما كان بإمكان كريم مروة، بعد إنهيار ااشروع  

الذ  كرس له تلك احلقبة مب حياته، أن يتقدم بإقرتاحات صاحلة وقابلة 

 يقاقش  مربر وجود يسار.للتحقي  ليسار معاصر  بل أن البعض 

مب الواضح أن كريم مروة يسعى للمساهمة يف الققاشات، البل وحتى يف 

اجلهود إلعادة صياغة وإطالق تيار يسار   أكثر تكيفًا مع متطلبات العصر، 

بدياًل بذاتها عب "الثورة"هفهوم متحرر مب كل دوغماتية، حيث ال تصبح 

مح تلح  الضرر بالتطور الذ  يشكل القوة اإلرتقاء مما يولد هجائب مبهمة ااال

 احملركة للتاريخ.
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إن مساهمة كريم مروة، ومثيالتها بقوايا مشابهة، مفيدة بالضرورة.  إن 

الشاغلني احلاليني للموقع الذ  أخاله اليسار الساب ، والذيب يطرحون أنفسهم 

إنتاج  كمالكني حقيقني إستعادوا ما كان قد انتزع مقهم بشكل  طارئ، يعيدون

نفس القوع مب العدمية اادمرة اليت أدت إىل سقوط حركات طرحت نفسها كمجسد 

الفارق  ’R ‘وحمق  ألفكار العدالة والتقدم.  ومب قبيل الصدف أن حرف الراء 

" révolution’-évolution"بني كلميت "رورة" و"إرتقاء" باألجقبية 

 رمربيالية.يطرح بعض الصعوبات على عدد مب "ااعاديب اجلدد" ل

 مقال أرسل للقشر يف الكتاب     
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 الليربالية بصفتها يسارًا: كريم مرّوة منونجًا

 

 سالمة كيلة 

 كاتب )سوريا(

عاد الرفي  كريم مروة يدعو إىل إنهاض اليسار يف "العامل العربي" بعد رحلوة  

ااودمج يف تواريخ احلوزب     "نقدية" طويلة، بدا فيها كأنه يققلب على أصوله، وهو

الشيوعي اللبقاني لكأنهما واحد.  ويف هذه الرحلة "الققدية" الطويلة شدد "الققد" 

على اااركسية إىل حّد الدعوة إىل ااوز ماركس، وعلوى التجربوة االشورتاكية إىل    

حّد الدعوة إىل حماكمة ليقني.  وكان مفصل الققد، ككل ااوجوة الويت سوادت مقوذ     

قظومة االشرتاكية، هو الدميوقراطية.  والساال الذ  يفرض ناته وحنب انهيار اا

نتلّمس عقوان كتابه اجلديد: حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي )إصودار  

                 دار السواقي(، هوو، موا اليسوار الوذ  يقصوده صوديققا كوريم؟        

  موب طبيعوة مهّموات    يبدو مب كل ما أورده كريم أن اليسار  اليوم هوو موب يقطلو   

اارحلووة التاليووة النهيووار التجربووة اإلشوورتاكية، والراميووة إىل إحووداث "التغوويري 

الدميوقراطي".  وهو "االشرتاكي"، وانطالقًا مب "مقهج ماركس ااواد  اجلودلي"،   

يدعو "كمهمة  ا األولوية القصووى، إىل بقواء الدولوة احلديثوة"، "وهوي الدولوة       

حلديث وااتطور للدميوقراطية"، "دولوة احلو  والقوانون".     الدميوقراطية بااعقى ا

لكب كريم، على عكس ما يفرض مقهج ماركس اااد  اجلدلي، ال يشري إىل معقوى  

الدولة احلديثة، ويتبقى "احل  والقانون" دون أن يتساءل عب ماهيتهما كموا فعول   
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 موواركس حووني نقوود "فلسووفة احلوو  عقوود هيغوول".  وهووو يقطلوو  مووب أن التغوويري   

الوودميوقراطي يفوورض شووب هجوووم علووى التغوويري الثووور ، والعقووف، والثووورة.     

وبالتالي، سيبدو أنه اتكاءًَ على "مهمات اارحلوة" وموقهج مواركس، وعلوى ضووء      

انهيار اإلشرتاكية، يعود مب ماركس إىل ما قبول هيغول بودل أن يتقودم إىل األموام      

 مات اليت يطرحها العصر.استفادًة مب التجربة اإلشرتاكية، وفهمًا لطبيعة ااه

 يطرح مرّوة "الشعارات" العاّمة اليت جاءت بها أفكار القهضة األوروبية

هل هذا يسار؟ سقلمس أن ما هو مطروح هو "الشعارات" العامة الويت جواءت   

بهووا أفكووار القهضووة األوروبيووة قبوول كوول التحووّول الكووبري الووذ  حتق وو  بانتصووار 

حيث اردها مب األسواس الطبقوي.  فوأّ     الرأمسالية، مب حيث عموميتها، ومب 

دولة؟ وأّ  ح ؟ وأّ  قانون؟ رهوا كانوت هوذه األفكوار صوحيحة حيقهوا لكونهوا        

كانت تتأسوس يف تضواّد موع فكور القورون الوسوطى، الوذ  مل يكوب يعورف احلو            

والقانون، وكانت الدولة هي الفرد احلواكم، لكقهوا أصوبحت جوزءًا موب التشوكيل       

ضووعت طبقيووًا، فأصووبحت ااسوواواة الوويت رفعتهووا الثووورة  اجلديوود، وبالتووالي متو

الفرنسية تعأ ااساواة أمام القانون، الذ  هو قانون الرأمسالية ااقتصرة، والوذ   

يقّر بالالمساواة يف االكية، ويشّرع اإلستغالل.  وأصبحت الدولوة الويت هوي "فووق     

لعشريب، هوي دولوة   الطبقات"، كما يقطل  كريم يف هذا الوقت مب القرن الواحد وا

الرأمسالية يف مواجهة العمال.  وحتّولت العدالة إىل تفارق طبقي هائل، وحتدَّدت 

يف ح  احلصول على األجر فقط.  وكانت مهمة ماركس هي كشف هوذه العموميوة   

اليت تسم هذه اافاهيم، وحتديدها طبقيًا، وهو ما أقوام عليوه تصووره انطالقوًا موب      

ت ماديته مب كونه قد انطل  مب اإلقتصواد والطبقوات ال   اجلدل اااد ، الذ  حتدد

مب األوهام اإليديولوجية مثل "دولة احل  والقوانون"، و"الدولوة الدميوقراطيوة".     
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فقد فّسر هذه األفكار انطالقًا مب األسواس ااواد  الوذ  أوجودها، واوانا أصوبحت       

ع الثوروة؟  شعار الرأمسالية؟ وكيوف كانوت تغطوي علوى التموايز ا ائول يف توزيو       

وبالتالي ليوضح الطابع الطبقي للدولة، والقانون واحل .  وياّسس على ضووء نلوك   

رؤية خمتلفة، تقطل  مما هوو اقتصواد  وطبقوي، وتاسوس لرؤيوة متّثول الطبقوة        

العاملة.  هقا كريم، وباسم مقهج ماركس، يعود إىل ما قبل مواركس، إىل األفكوار   

بل أن تصبح جزءًا مب التكويب اجملتمعوي،  العامة اليت نتجت مب عصر األنوار، ق

والوعي اإلجتماعي، أ  قبل أن تتموضع ويتحّدد معقاها يف سياق صوراع الطبقوات.    

وإنا كان يدعو إىل اإلنطالق مب العصر، جنده يستحضر أفكارًا تبلورت قبول رالروة   

د قرون، ويعتقد بأنها متّثل أساس نهضة اليسار يف القرن الواحد والعشوريب.  وقو  

يكون وضعقا هو الذ  يفرض البحث عب احل  والقانون والدولة، حيوث موا زالوت    

تسكب فيقا، ويف الواقع، بقايا القرون الوسطى، اليت هي األساس الذ  يقوتج هوذه   

األوهام، وبهذا الشكل.  لكب حاجتقا إىل الدولة واحل  والقانون تفرض أواًل، أن ال 

ن الثوامب عشور، بول أن نقطلو  موب موقهج       يظل ااقط  الذ  حيكمقا هو مقط  القر

ماركس الوذ  يبودأ موب اإلقتصواد والطبقوات، وبالتوالي تفسوري اسوتمرار القورون          

الوسطى يف الواقع، وعدم حتق   احلدارة الويت انتصورت يف أوروبوا، والويت تشومل      

احل  والقانون والدميوقراطية والعلمانية...، انطالقًا مب هذا ااقهج.  ومالحظة أن 

ار كوول نلووك يف أوروبووا حتقوو  بعوود التحووّول الكووبري الووذ  حتق وو  يف البقيووة انتصوو

اإلقتصادية مع نشوء الصوقاعة.  وموب روم اإلجابوة عوب سواال اوانا مل توقجح كول          

حماوالت التطّور عقدنا؟ وهل كان نلك نتيجة ختل ف الوعي وعدم التمسك بالدولة 

أسواس مشوروع القهضوة    واحل  والقانون؟ إن ما يطرحه كوريم )وأكثور مقوه( كوان     

                 العربيوة، الووذ  القوى الفشوول، فلموانا مل يتحقوو ؟   
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إن اإلنطالق مب األفكار ال يفّسر شيئًا، و ذا ظل كريم يف "األفكار".  والالفت هوو  

أنه بات يعّد اافاهيم الليربالية هي اليسار، وبات يطرح مهمات ال خترج عوب أّ   

لتكيف مع ااقط  العام الذ  تفرضوه الرأمساليوة، كول    تصور ليربالي، ومييل إىل ا

نلك باسم اليسار.  وكلقا نريد "دولة احل  والقانون"، و"الدولوة احلديثوة"، لكوّب    

ااسألة تتعل  بتحديد السياق الوذ  ميكوب أن يتحقو  فيوه نلوك.  وهول ميكوب أن        

 يتحق وو  دون حتقيوو  التطووور اإلقتصوواد ؟ وهوول ميكووب حتقيوو  كوول نلووك يف إطووار

رأمسالي، أم أن وضع القرن العشريب، رم القرن الواحد والعشريب يفرض أن ُتطرح 

                 يف سوووياق خمتلوووف؟ 

الصوودي  كووريم يهوورب مووب الطبقووات والتحديوود الطبقووي، ليتحوودث عووب "القاعوودة 

اإلجتماعية اشروع التغيري" لكونها قد "توّسعت، وهي تتوّسع باستمرار، لتشمل 

، وهي أوسع مب الطبقة العاملة، كما يشري.  لكب هذا األوسع كوان  أوساطًا جديدة"

مقذ زمب بعيد، حيث إن الوضع يف بلدانقا كان، وما زال، يفرض حتالفوًا واسوعًا،   

فما اجلديد الذ  يوأتي بوه سووى متييوع اليسوار، أ  متييوع أفكوار اليسوار لكوي          

               تتحووووووووّول إىل ليرباليووووووووة؟ 

 أن رؤية احلركة الشيوعية كانت خاطئوة، وال شوك يف أن   الصدي  كريم، ال شك يف

التجربة اإلشورتاكية قود انهوارت، لكوب لويس البوديل هوو الليرباليوة القدميوة،          

ليربالية األفكار العمومية.  وليس البديل هو تكرار ااواقف ناتها حتت مسميات 

إىل رؤية جديدة ويسار جديد.  هل تعتقد بوأن احلركوة الشويوعية كانوت تهودف      

حتقيوو  اإلشوورتاكية يف بلوودانقا؟ أمل يكووب هوودفها األسوواس هووو "احلكووم الوووطأ   

الدميوقراطي"، الذ  بّت تسّميه "الدولة احلديثة"؟ أمل تقبول الدولوة الصوهيونية    

ورفضت العقف، وحتدرت عب التضوامب العربوي، وأسسوت علوى ضورورة انتصوار       
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يف مع الرأمساليوة الراهقوة   البورجوازية؟ مانا تضيف إنًا؟ باستثقاء، رها، التك

        بوودل ااوقووف الشوويوعي القووديم ضوود "اإلمربياليووة ومشوواريعها".   

لسوء احلو ، موا زال موقهج مواركس بعيودًا عوب الفهوم، وطمووح التطوور موا زال           

ملتبسًا، ودور العمال ما زال جمهواًل.  كما ال نزال ندور يف فلك الرأمساليوة، ومل  

القائم، وأن كل األزمات القائمة هي نتاجها، وبالتالي  نلح  أنها باتت هي الواقع

أن التطور يفرض ااوزها.  ومب اااسف أن كوريم موروة يقظ ور مسواره السواب  يف      

اإلطار الليربالي، لكب ميكب القول بأن الوعي "اااركسي" الذ  تشّبعه، كما كوثري  

ك "اااركسوية"  مب الشيوعيني، يوصل فقط إىل أفكار القورن الثوامب عشور، لكوب تلو     

كانت صورية، لّونت ااقط  الصور  أكثر مما كانت ااوزًا له.  وهوذا موا نلمسوه    

           يف كتوواب "حنووو نهضووة جديوودة لليسووار يف العووامل العربووي".  

 

 نشر يف جريدة السفري 

  ٠١٠١أيلول  ٠١يف 
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 ساركريم مروة: خطوة إىل األمام... خطوتان إىل الي

 

 كمال اللقيس

 كاتب  )لبقان(

وطقية قومية  أن وجود اليسار هو ضرورة موضوعية وحاجة إنا ما اتفققا على

وعااية، جاز احلديث والبحوث عقدئوذ عوب نهضوة جديودة أو عوب مفهووم جديود         

لليسار.  وألن شبح السقوط اادو  اا كان يسومى اصوطالحًا بالتجربوة اإلشورتاكية     

ظل  يم على العوامل إىل أمود غوري مقظوور، سويبقى هواجس       ااقجزة، ما زال وسي

 اخلروج مب ااأزق حنو أف  يسار  ما، يكتسب مشروعية راهقة ومستقبلية.

كووريم مووروة، ناك اافكوور الشوويوعي الووذ  يهجووس دائمووًا باجلديوود ويواكووب 

حركته، الذ  عارك وجادل يف شأن اليسار وناضل يف سبيله، يقدم مساهمة يف هذا 

مب خالل كتابه اجلديد "حنوو نهضوة جديودة لليسوار يف العوامل العربوي"       اجملال 

 ، والذ  يضم يف دفتيه قسمني.9191الصادر عب دار الساقي 

يتقوواول القسووم األول عوودة مواضوويع نووذكر مقهووا: اليسووار يف العووامل العربووي  

وحتوووالت العصوور، األزمووة اااليووة العاايووة اجلديوودة، حنووو نظووام عووااي جديوود، 

 ات األساسية يف مشروع الغيري باسم اليسار.اارتكز

ويضم القسم الثاني نصوصًا مقتقاة موب مواركس وإجنلوز وليوقني وبليخوانوف      

 وروزا لوكسمبورم وغرامشي.
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وقبل الولوج يف مقاقشة الكتاب أظب بأن هذه العجالوة لوب تفوي القسوم الثواني      

السويكيني، فهوو   مقه حقه مب البحث القظر  ااعم  للماركسية عرب ممثليهوا الك 

قد يشكل مادة اقال ران يف ااستقبل مب األيام.  موع التشوديد علوى العوروة الوورقى      

بني جزأّ  الكتاب:"إن  ًة تواصاًل دائمًا بني أحداث التاريخ الكربى، واألفكوار  

اليت تولد يف رمحها أو تسهم يف صقعها، وأن اجلديد موب األحوداث الكوربى وموب     

إمنا تولد مب نلك القديم، ويتخذ له بعد الوالدة كيانًا مسوتقاًل  األفكار ااتصلة بها 

 (.2ومسات خاصة يف شروط عصره..." )ااقدمة،  

وبقدر ما يبتعد اارء عب إطالق أحكام حتمية وعب استخدام عبارات حامسة، 

بقدر ما يقرتب مب العلمية أكثر.  وبقدر ما يتحورر اليسوار  الشويوعي موب رقول      

ة مع عدم القطع معها نهائيوًا، بقودر موا تقضوج يسواريته وتتفوتح.        التجربة اااضي

، أزعوم بوأن الكاتوب عمود وجنوح يف      -وعرب اللغوة غوري القطعيوة    -ويف هذا الصدد

استدراج ااتلقي اليسار  حتديدًا إىل ملعبوه، وتواطوأ معوه إجيابيوًا وضومقيًا علوى       

مقاقشوتها.  أموا   بلورة مشروع يسار  مستقبلي مب خالل اختبوار موادة الكتواب و   

 الشرطان الضروريان لتحقي  هذا ا دف فمتوفران:

 هاجس الكاتب وقلقه على مشروع اليسار -9

 توخي الدقة وااوضوعية يف طرح ااشكلة األزمة. -9

ويبدو أن الكاتب قد أفاد مب خربة األيام واارب التواريخ، فجواءت أفكواره    

 ص بالتووالي:األساسووية نهضوووية أ  مقسووجمة مووع عقوووان كتابووه وهووي تلخوو     

أواًل: اقب الصيغة التقريرية وهذا ما ظهر يف السوطر األول موب الكتواب: "هوذا     

الكتاب هو حماولة جمرد حماولة...  وهي أفكار أحاول فيهوا وبامسهوا اإلسوهام    

يف تقووديم تصووّور جديوود لليسووار..".  ويضوويف مووروة: "أمووا ا وودف الثوواني فهووو  
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(.  ويف موقوع  8إليوه مواركس.." )     استكمال معرفة أو حماولة معرفة ما توصل

آخر، يقبه القارئ "إىل أنأ ال أدعي يف هذا التقديم للكتواب، ويف الكتواب ناتوه،    

أنأ سأقدم إجابات عب األسئلة الكربى الويت تطرحهوا األزموة الراهقوة لليسوار.       

 (.91كال قطعًا" )  

ة.  وهذه خطوة رانيًا: التحرر مب عبء األيديولوجيا يف قراءة التجربة الفاشل

جد جدية يف اإلااه الصحيح: "أما الشرط الثاني فهو أن تقوم هذه القوى اجلديدة 

لليسار خصوصًا بقراءة غري أيديولوجية، أ  مب دون أفكار مسبقة، قوراءة تتميوز   

بقدر عال مب الدقة والعم  وااوضوعية...  والوظيفة األساسية  وذه القوراءة هوي    

كب هذا اليسار اجلديد أن يسوتقد غليهوا يف حتديود أهدافوه     تقديم العقاصر اليت مي

االموسة بواقعي، ويف حتديد وسائط نضاله بواقعية أيضًا، موب أجول حتقيو  هوذه     

(.  وللتدليل على صحة هذا الزعم أحيول القوارئ الكوريم إىل موا     2األهداف" )  

   فذ.قاله يومًا لويس ألتوسري بأن أدجلة ماركس أماتته كفيلسوف وكإقتصاد

رالثًا: اإللتفات إىل اجلوهر الفعلي لقضال اليسار، إىل القواة اإلجتماعيوة، أ   

إىل اإلنسان الذ  ظلم وغ،ي ب يف التجوارب التار يوة السوابقة "...  إال أن لقضوالقا     

اجلديد..  أشكااًل جديدة، عليقا أن حنوددها بدقوة وبواقعيوة آخوذيب يف اإلعتبوار      

سان و ريته و قه األساسي يف احلياة، أ  أن عليقوا أن  مبدأ أساسيًا يتصل باإلن

نتجقووب يف نضووالقا الصووعب القووادم..  اإلسووتهانة  قوووق اإلنسووان واإلسووتهانة    

 (.92 ياته..." )  

وألن مشورع اليسار ال يتحق  بإيعاز مب قوى مما فوق طبيعية، أو مب خوالل  

ركس يف التغيري، فوإن  أحالم طفولية ورغبات بشرية مشروعة، والستكمال حلم ما



 
 

242 

على اليسار أن يعي بأنه ال يتحرك يف الفرام، بل أن نضاله سويكون بوالغ التعقيود    

 (.97والصعوبة" )  

ومع اقرتاب الكاتب مب مالمسة لب القضية، أ  نهضة اليسار، نوراه يوقفض   

عب كاهله ما عل  به مب متيمات وإسقاطات ويقيقيات لطااا كبلت اليسار اااركسي 

ته أسري قراءة صقمية للماركسية أفرغتها مب روحها أ  مب جدليتها "الويت  وجعل

حتوورتم اخووتالف ااراحوول واخووتالف الشووروط التار يووة بووني مرحلووة وأخوورى   

(.  أعتقد أن الكاتب هقوا يلوهج بلسوان حوالي وحوال      56واختالف ااهمات" ) 

اليسوار   الكثرييب احلريصني على نهضة اليسار مب كبوته ال بول سوباته: "مهموة   

اجلديد يف هذا الظرف التار ي بالتحديد هي العمل علوى حتديود دقيو  وواقعوي     

للهداف اامكقة التحقي ، األهداف اليت تتصل بققل بلدانقا مب حواليت التخلوف   

واإلستبداد ووضعها على طري  احلرية والتقدم واحرتام حقووق اإلنسوان وإدخوال    

الويت اعلوها جوزءًا موب العصور وموب        القوانني الدميقراطية إىل ماسسوات دو وا  

 (.51حتوالته" ) 

"لكقأ وأنا أحتدث هقا كإشرتاكي  كم انتمائي التار ي إىل اإلشورتاكية،  

بت أختلف يف أمور جوهرية مع عدد غري قليل مب مفواهيم مواركس الويت شواخت     

وصارت جزءًا مب اااضي وتغريت عالقتها بالعصر.  اإل أن اخوتاليف هوذا موع تلوك     

افاهيم ال يلغي ارتباطي األساسي ها حلم به ماركس... على امتداد حياتوه، موب   ا

تأكيد على أن اإلنسان الفرد واإلنسان اجلماعة، هو جوهر احليواة وهودف التقودم    

           يف كوووووول مياديقووووووه".

عقودما حودد مفهوموه     -قبل تقديم مقرتحاته لقهضة اليسار–وحسقًا فعل الكاتب 

اليسار ، إنن، ميكب أن يكون متوأررًا بأفكوار اإلشورتاكية مقوذ     لليسار  اليوم: "
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ماركس حتى اليوم، وميكب أن يكون عضوًا يف حزب إشورتاكي، أو شويوعي، أو يف   

حوزب قوومي متوأرر باإلشورتاكية.  وميكووب أن يكوون دميقراطيوًا بوااعقى الواسووع        

.  الوذ  يريود   للمفهوم.  لذلك فاليسار  الذ  أتوجه إليه يف هذا البحث...  هو..

لبلووده احلريووة والتقوودم اللووذيب ال ميكووب حتقيقهمووا إال بالقضووال إلحووداث تغوويري 

(.  ويعتقد الكاتب "بوأن الوظيفوة األساسوية  يف    66جوهر  يف الوضع القائم" ) 

تقديم القضايا التية الذكر كربنامج لليسار اجلديود هوي تسوليط الضووعلى الواقوع      

أجل خل  وعي جديد ميهد لقهضة جديدة لليسار  القائم، وإرارة الققاا حوله مب

 (.77يف العامل العربي" ) 

ونذكر بعض مب هذه القضايا مثل: بقاء الدولة الدميقراطية احلديثة.  حتقي  

التقدم اإلقتصواد .  التقميوة اإلجتماعيوة والبشورية.  اإلهتموام بالشوباب تقشوئة        

ضية الفلسطيقية.  محاية األقليات يف وتعليمًا.  حقوق اارأة.  اإلهتمام بالبيئة.  الق

 العامل العربي.  التعاون بني قوى التغيري يف العامل العربي.

ومع تقدير الكبري لكل ما   استعراضه مب قضوا  مقرتحوة لربنوامج اليسوار     

اجلديد، أعتقد بأن ًة قضيتني مل يات على نكرهموا:  قضوية القضوال موب أجول      

قضية إعادة التفكري يف ا يكلية ااركزية وااقفلوة  عامل خال مب السالح القوو .  و

 ألحزاب اليسار باااه اعتماد القسبية يف التمثيل اختلف الراء واإلجتهادات.

وسأمسح لقفسي يف اخلتام، أن أخلص كل ما ورد مب قضايا يف كلمة واحدة هي 

صواحل موع   أن على قوى اليسار أن تلج احلدارة مب بابها العريض.  وعليها بعود الت 

بأن العواوة   -إن أرادت أال تتخلف عب حركة احلياة -ناتها وواقعها، أن تعرتف

هي ظاهرة موضووعية نات ااواه تقودمي وبوأن الوووف يف وجههوا يعتورب موقفوًا         

 رجعيًا.
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وعليه، فهذه القوى مقوط بها أن تقخرط بقوة يف هذه العواوة، وتقاضول بكول    

ا ورد يف منت الصفحات األخرية موب القسوم   األشكال ويف كل الساحات ألنسقتها كم

 األول مب الكتاب.

 

 9191نشر يف جملة األف  اللبقانية يف حزيران 
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 نظرة يسارية إىل األمام

 

 عطية مسوح 

 كاتب )سوريا( 

يثري اافكر اااركسي كريم مروة لدى قارئوه اجلواد نزعوة الوتفكري واحلووار.       

إىل اربتوه الغقيوة يف العمول السياسوي     فهو يطرح أفكارًا عميقة جريئة، تسوتقد  

 والفكر  ورقافته الواسعة ااتقوعة وطموحه الصادق إىل العدالة واحلرية.

كريم مروة يقظر إىل األمام.  وحني يراجع ماضي احلركوة اليسوارية العربيوة    

عامة، والشيوعية خاصوة، فإنوه يفعول نلوك مودفوعًا بهواجس القهضوة والتقودم.          

يقبغي أن تدرس دراسة نقدية، ال لتودقي  اااسورات تودقيقًا     فاااضي عقده اربة

جزئيًا فقط، بل إلحداث اإلنعطافات حني تقتضي الضرورة.  وقارئ كتابه اجلديود  

"حنو نهضوة جديودة لليسوار يف العوامل العربوي" يلموس أن الضورورة قائموة، وأن         

هضوة  مسرية اليسار العربي الذ  هوو حاجوة موضووعية ال غقوى عقهوا لتحقيو  ن      

العربوحتزرهم وتقدمهم حتتاج إىل انعطاف جذر  يف بقية هذا اليسار ومضواميقه  

وجدول أعماله، وأن احلوار حول هوذا اإلنعطواف مهموة كوبرية أموام اليسواريني       

العرب، للوصول إىل حركوة، أو حورات يسوارية يكمول بعضوها بعضوًا، تسوتطيع        

، اواجهووة التوووحش القهوووض بأعبوواء اارحلووة، والتواصوول مووع اليسووار العووااي  

 الرأمسالي ااعومل ومحاية اإلنسان وقيمه.
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، يتكوون موب قسومني، األول    9191الكتاب، وهو صادر عب دار الساقي عام 

بعقوان "اليسار العوااي وحتووالت العوامل ااعاصور"، والثواني عبوارة عوب نصوو          

خمتووارة اوواركس وإجنلووز وليووقني وبليخووانوف وروزا لوكسوومبورم وغرامشووي،    

ارها ااالف بدقة.  وهي تاكد نقطتني ركوز عليهموا ااالوف يف  ثوه، هموا:      اخت

ضرورة اإلنطالق مب الواقع ااوضوعي ومعرفة احتياجاته وتبدالتوه، وتقوديم نلوك    

على أية فكرة نظرية، والتحلي بالقزعة الققديوة، الويت تشومل نقود الواقوع ونقود       

 الخر ونقد الذات.

ما عرب عقه ااالوف بقوله إنه سيظل يسوتقد  ولعل هذه ااختارات تعزز صدق 

يف هذه الظروف والشوروط اجلديودة إىل موقهج مواركس ااواد  اجلودلي، ويتمسوك        

 باخليار اإلشرتاكي والقيم اإلنسانية.

يف القسم األول مب الكتاب يطرح الكاتب عددًا مب الفكر الويت يشوكل بعضوها    

اجلديود موب اإلسوتقاد إليهوا      قاعدة يقطل  مقها لوضع عشريب نقطة ال بود لليسوار  

حتى يقهض وحيق  الفاعلية.  ومب هذه الفكر ما يتعل  جبووهر اارحلوة العاايوة    

الراهقة اليت يقاضل اليساريون فيها.  وهوي مرحلوة العواوة، الويت حيوددالكاتب      

جانبيها اإلجيابي والسليب.  فهوي حتقو  التقودم الشوامل، وتشو  أوتوسورتادات       

تعمم الكثري مب التققيوات احلديثوة، وهوي تزيود اإلسوتغالل      ااعرفة واإلتصال، و

 وتشدد الظلم والتمييز والتفاوت يف الثروة، كما تدمر الطبيعة.

ويفيد الكاتب إىل األنهان فكرة احلاجة إىل نظوام عوااي جديود.   لكقوه يوبني      

ااعوقات اليت تقف يف وجه الوصول إىل هذا القظوام.  ويفصولها يف عشورة معوقوات     

ل معظمها بالرأمسالية العااية والقوى احملافظة فيها.  وهي قووى ال مصولحة   يتص

  ا بهذا القظام، ويتصل بعضها بضعف فاعلية احلركات اليسارية والتقدمية.
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يف هذه الظروف الدولية، وظوروف التخلوف العربوي يف كول جوانوب احليواة       

أن ااطلوب مب اليسار السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، يرى الكاتب 

العربي أن يضع برناجمًا جديدًا للتغيري، وأن ياسس حركة معاصرة تقوم عالقتها 

مع اليسار القديم على أخذ اإلجيابي والتخلي عب السليب، وحتدد أهدافًا مرحليوة  

واقعية تصب يف ا دف الكبري وهو "نقل بلدانقا مب حاليت التخلف واإلسوتبداد،  

 احلرية والتقدم واحرتام حقوق اإلنسان".ووضعها على طري  

وبهووذا ااعقووى، ياكوود الكاتووب أن اليسووار العربووي معقووى باسووتعادة حركووة   

 القهضة.

أما الفكرة الرئيسية اليت يرى الكاتب ضرورة اإلنطالق مقهوا لتقويوة القوزوع    

اليسار  التغويري  وحتقيو  فاعليتوه يف عااقوا العربوي، فهوي رحابوة القظور إىل         

ليسار، أو ما مساه "التوسع يف دائة أهل اليسار".  فاليسار  هو كول موب   مكونات ا

يريوود لبلووده احلريووة والتقوودم سووواء أكووان شوويوعيًا أم إشوورتاكيًا أم قوميووًا متووأررًا  

باإلشرتاكيةأم دميقراطيًا بااعقى الواسع للمفهوم.  إنه كل مب يسعى إىل اخلوال   

 لي عاايًا وحمليًا".مب التخلف ويقف يف وجه الغستقطاب الرأمسا

هقا يوسع كريم مروة داللة اافهوم، ويوسع بالتالي قاعودة القضوال موب أجول     

التحرر والتقدم والعدالة.  لكب هذا التوسيع يعوأ اازيود موب التقووع والتعودد يف      

احلركة اليسارية.  وهذا ما يقتضي شرطًا آخر للمارسة السياسية اليسارية.  وهوو  

رقافة التقوع والتعدد وح  األفراد واجلماعات يف التعوبري عوب   أن تسود يف احلركة 

 اإلختالف.

وإنا كانت رقافة التقوع ضرورية يف الصف اليسار  ناتوه، فهوي ضورورية يف    

اجملتمع كله.  أما لصراع مب أجل حتقي  األهوداف، بوني الويمني واليسوار، بوني      
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بوسائل دميقراطية،  القوى ااتقاقضة يف مصاحلها ورؤاها فمب الضرور  أن جير 

بعيدًا عب العقف.  وهكذا ياكد الكاتب فكرة نبذ العقف مب احلياة السياسية نبذا 

كليًا، مقسجمًا مع ا دف اارحلي الكبري الذ  طرحه، وهو بقاء الدولة احلديثوة  

 يف بلدانقا العربية.  وهي الدولة الدميقراطية، دولة احل  والقانون.

يب قضية )أو مهمة( تشكل اارتكوزات األساسوية   بعد نلك يطرح الكاتب عشر

لربنامج التغيري اليسار  الذ  يقرتحه، ويفصل يف عرض هذه القضايا، اليت هوي  

 القسم األكثر أهمية يف الكتاب.

ال يتسع اجملال يف هذه ااقالة لعرض تلك القضوايا العشوريب بالتفصويل.  وأ     

كقهووا قضووايا تشوومل كوول  عوورض  ووا ال يغووأ القووارئ عووب مطالعووة الكتوواب.  ل  

جوانبووالواقع بتجلياتووه العربيووة والقطريووة، وانطالقووًا مووب مهمووة بقوواء الدولووة    

احلديثة، واجملتمع اادني بداًل مب اجملتمع األهلي، والتقدم اإلقتصاد  والتقمية 

 والضمانات اإلجتماعية، والثقافية والعلم، وقضايا الشباب واارأة وغري نلك.

والقومية فتحتل موقعًا مهموًا.  ففوي األوىل يقودم الكاتوب     أما القضية الوطقية 

اإلنتموواء الوووطأ علووى أ  انتموواء آخوور.  ويف الثوواني يوودعو إىل التكاموول العربووي   

التدرجي وصواًل إىل اإلحتاد العام بني الدول العربية، ويولي القضوية الفلسوطيقية   

 اهتمامًا خاصًا.

ب اسوتيعاب معطيوات العصور    يأتي نلك كله هضامني واقعية جديدة تعورب عو  

وإيقاعاته، ووضع اليد علوى أخطواء اااضوي، والتمسوك بأهوداف التحورر والتقودم        

 والعدالة.
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الكتاب جدير بأن تعقد حوله ندوات ولقاءات حوارية.  فقود جيود كوثري موب     

اليساريني يف بعض أفكاره ما  الف ققاعاتهم وآراءهم.  فأفكار الكتاب مغايرة اا 

 صفوف احلركات اليسارية اليت ناضلت على امتداد القرن العشريب.هو مألوف يف 

       

 نشر يف جريدة القور السورية
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 هل تقهض حركات اليسار مب جديد يف مقطقتقا؟

 

 مسري مرقص 

 كاتب )مصر( 

حظيت دراسة احلركات الديقية السياسوية فوى مقطقتقوا العربيوة باالهتموام      

موودى عقوود فووى الغورب وعقوودنا..  موب حيووث بقيتهوا وتوجهاتهووا     العلموى علوى   

وأهوودافها ومشووروعاتها.  وكووذلك الليرباليووة اجلديوودة التووى صوواغت خنبتهووا      

 التوجهات اإلقتصادية والتحوالت السياسية القسبية فى ااقطقة مقذ الثمانيقيات.

يرباليوة  اافارقة أن احلضور اإلجتماعى والسياسى لكل مب احلركوات الديقيوة والل  

كان على حساب تراجع اليسار فى العامل العربى..  بيد أن اإلهتمام بدراسوة أفو    

ادد حركة اليسار العربى بدأت فى البزوم مرة أخرى فوى السوقوات األخورية..     

       ورهوا يكوون موب اافيوود إلقواء الضووء علووى بعوض هوذه الدراسوات..          

          شووووورطان لتجديووووود اليسوووووار 

العام أصدر كريم مروة القيادى السياسى اااركسى اللبقانى ااخضرم، فى مطلع هذا 

كتابه ااهم "حنوو نهضوة جديودة لليسوار فوى العوامل العربوى"، عوب دار السواقى          

ببريوت..  حيث حياول ااالف أن يقدم فى هذا الكتاب "مشروعًا لقهضوة جديودة   

ربى التى شهدها هذا لليسار فى العامل العربى، بعد اإلنكسارات والرتاجعات الك

اليسار فى العقود األخرية..".  وحيث يقرتح مجلوة موب "اابوادئ واألفكوار التوى      

يراها ضورورية خلوروج اليسوار موب أزمتوه الراهقوة" بغيوة اسوتخال  العقاصور          
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األساسية التى ميكب لليسار اجلديد أن يستقد إليها فى حتديد انطالقتوه اجلديودة   

للوصول  وذا ا ودف وضوع شورطني، األول إعموال      وأهدافه ووسائل نضاله"..  و

"القراءة الققدية ااوضوعية ألحداث التاريخ القدميوة واجلديودة،..  ألن نلوك موب     

شأنه امتالك ااعرفة التى متكب مب إدراك األسباب ااوضوعية ااتصلة بإرادة البشر 

ت حتى وهستوى وعيهم، أو معرفة جوانب مب تلك األسباب ااوضوعية التى حال

هذه اللحظة التار ية التى حنب فيها دون متكب البشورية موب حتقيو  أحالمهوا     

العريقة والدائمة فى احلرية والتقدم والعدالوة اإلجتماعيوة جمتمعوة ومتحودة"..      

أما الشرط الثانى الذى يضعه كوريم موروة فهوو القيوام "بقوراءة غوري أيديولوجيوة        

         مل ااعاصوور..".  للمووتغريات والتحوووالت التووى اوورى فووى العووا 

وفى ضوء هذيب الشرطني ياكد مروة حقيقة "أن ًة تواصال بوني أحوداث التواريخ    

الكربى،واألفكار التى تولد مب رمحها، أو تسوهم فوى صوقعها، وأن اجلديود موب      

األحداث الكربى، ومب األفكار ااتصلة بها إمنا يولد موب نلوك القوديم، لكوب هوذا      

ز له، وال يستطيع موضوعيا، أن يقكر، أو أن يتقصول لصولة   الوليد اجلديد ال جيو

القسب التى تربطه بالتاريخ الساب  على والدته وباألفكار التى كانت سوائدة فيوه   

باسم التقدم هعانيه ااتعددة التى يرمز إليها،علميًا ومعرفيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 

لتواريخ كمودخل لفهوم احلاضور     ورقافيًا وإنسانيًا"..  فى هذا السوياق يضوع موروة ا   

       وإدراك ااستقبل مب جهة..  كذلك للتأكيد على وحدة التجربة اإلنسانية..  
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         اليسووووار: الفهووووم التووووار ى   

          وإدراك التحووووالت ااعاصووورة 

يقطلوو  الكتوواب مووب ااقارنووة بووني رووورة العبيوود التووى قادهووا سووبارتاكوس فووى     

نية وبني رورة الزنج فى التاريخ العربى اإلسوالمى..  ويقوول   اإلمرباطورية الروما

إن فشلهما كان بسبب استخدام الثوريني لقفس األساليب والطرق التى اسوتخدمها  

اجلوالدون الوذيب رواروا علويهم وكوأنهم أعوادوا إنتواج الظلوم..  وحييول مووروة إىل          

ى أربعيقيوات  الدراسة ااميزة التى كتبها طه حسني فى جملوة الكاتوب ااصورى فو    

القرن اااضى والتى أشار فيها إىل "أهميوة الثوورتني، وإىل اخللول داخلوهما الوذى      

                أسووهم، إىل جانووب عواموول خارجيووة، فووى فشوولهما"..   

وانطالقًا مب هذا ااثال يضع ااالف بعض اابادئ لكيفيوة الدراسوة ااوضووعية موب     

إىل يومقا هذا، واألخذ بالسياق ااوضوعى  أجل فهم ما جرى عرب ااسرية اإلنسانية

الذى جرت فيه كل رورة وحدث فارق وأنتجت فيه كل فكرة على مدى التواريخ..   

ويفرق موروة فوى هوذا اإلطوار، بوني األديوان فوى صوورتها الثوريوة وبوني محلوة            

الشعارات الديقية مب أدعيواء اإلنتمواء للديوان كوونهم بواتوا منونجوا للحركوات        

              لحريوة وللتقودم وااعاديوة لرنسوان ولسوعادته"..       ااعاديوة ل 

واخلالصة، أن استحضار جممل تلك األحداث التار ية وما جرى مب رورات وما 

انطل  مب أفكار مقادية باحلرية وبالتقدم للبشرية، يعكس تواصول وعودم انقطواع    

فهمها بعقاية..  نضال البشرية مب أجل نظام أفضل حلياتها، بيد أن هقاك حاجة ل

       وفى نفس الوقت ضرورة فهم موا طورأ موب حتووالت فوى العوامل ااعاصور..         

وفى هذا ااقام، حيلل كريم مروة، األزمة ااالية احلالية فى ضوء األزمات ااتتالية 
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للرأمسالية و لص إىل أن "رأس ااال ااعومل" نعم متوحش ولكقه كون مع تطووره  

ود إىل وحدة للعامل يقبغى اإلقرار بها..  ولكب البود أيضوًا موب    اااها موضوعيًا يق

تصحيح التعاطى معها بالقبول بإجيابياتها والتفاعول معهوا وهواجهوة موا يوأتى      

مقها مب مظامل ونلك بتجاوز ااواجهة مب خالل استقفار ا ويات اخلاصوة ألنهوا   

اقع الدولوة الوطقيوة..    ستادى إىل نتائج غري التى نريدها..  كما البد مب توطيد مو

واإلخنراط فى اإلحتادات اإلقليميوة..  وأخوريًا إجنواز بورامج يسوارية فوى ضووء        

               الواقوووووع..  

 

                     احلاجوة إىل دراسوات موب نووع جديود     

وعب بلدانقا فوى الوداخل، اجتهود موروة، فوى تقوديم اقرتاحوات حتودد مهموات          

مب أبرز هذه ااهمات: ااعرفة الدقيقة للمتغريات التى  احلاضر وااستقبل..  ولعل

حصلت وحتصل فى جمتمعاتقوا..  وهقوا يتفو  موروة موع روجور أويوب )أكوادميى         

بريطانى األصل يعمل جبامعة هارفارد األمريكيوة ومتخصوص فوى قضوايا الشورق      

األوسط وُملم بشوئونه(، فوى دراسوته ااعقونوة: "جودول أعموال جديود حلركوات         

العربية" )التى نشرها مقوذ سوقتني(، حيوث وضوع جمموعوة موب ااوداخل        اليسار 

األساسية التى جيب أن تقطل  مقها حركات اليسار العربية والتى سووف يرتتوب   

             عليهووا جمموعووة مووب ااهووام ونلووك كمووا يلووى:     

ضوورورة اعوورتاف اليسووار بووالتغريات اجلذريووة التووى شووهدتها اقتصووواداتها        

      مرة  ث فيها اليسار العربى فى هوذه ااسوائل بالتفصويل.      وجمتمعاتها مقذ آخر

                  



 
 

255 

                       ففى احلالة ااصرية على سبيل ااثال يشري أويب إىل ما يلوى: 

ال ميكب اإلبقاء على التصقيف الذى يفيد أن الطبقات اإلجتماعية الدنيا فوى مصور   

والفالحني القودميتني، فعلوى األرجوح يقوول أويوب إن      تتألف فقط مب فئتى العمال 

نسبة عمال ااصانع مب القوى العاملة الصقاعية باتت اليوم أقل بكثري مب تلك التى 

كانت قائمة مقذ مخسني عامًا.  كوذلك مل تعود فئوة الفالحوني تقطبو  علوى معظوم        

وسويع  العاملني فى اجملال الزراعى..  وهذا األمر سوف يفيد  سب موروة فوى ت  

القاعدة السياسوية واإلجتماعيوة للقووى التوى تقتموى إىل اليسوار، أو التوى تعتورب         

            اليسووووار ممووووثال اصوووواحلها.. 

البد مب األخذ فى اإلعتبار أن الدراسات السابقة قد ااهلت مساحات كوبرية موب   

            الووووبالد خووووارج القوووواهرة.  

مشروع يسارى مشروط هعاجلة هوذه  فى ضوء هذه ااداخل ياكد أويب أن جناح أى 

      ااشووووواكل مباشووووورة، موووووب خوووووالل موووووا يلوووووى:  

إجراء الكثري مب الدراسات التحليلية السياسية واإلجتماعية اجلدية، لويس فقوط   

لتقييم التأرريات التى تقتج عب التغيريات بول أيضوًا لفهوم ديقاميكيتهوا والطورق      

صاد السياسى للبلدان ااعقية فوى  التى ستساهم فيها هذه التطورات فى تغيري اإلقت

              العقووووود القادمووووة.   

تأليف جمموعات  ث مقظمة، أو إنشاء معاهد  ث اساندة احلكومة فى عملها 

 كمجموعة "بريتش فابيان سوسايتى" التى   إنشاؤها فى أوائل القرن العشريب.  
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               ااشووروع اجلديوود لليسووار  

قضوية البود أن يتضومقها     91وحيدد كريم موروة، فوى نهايوة رؤيتوه ااسوتقبلية      

( اجملتمع 9( بقاء الدول، )9ااشروع اجلديد لليسار العربى ونلك على التواىل: )

اادنى هاسساته ااختلفة وهو هقا مييز بني اجملتمع ااودنى واجملتموع األهلوى،    

وط حتقي  التقودم اإلقتصوادى إلخوراج بلودانقا موب      ( شر1( ااسألة الوطقية، )9)

( التقمية اإلجتماعية 6( ااوارد الطبيعية وتوظيفها األفضل، )5ختلفها اازمب، )

( 2( الثقافة وااعرفوة، ) 8( الضمانات اإلجتماعية، )7وشروط حتققها األمثل، )

عى، ( اإلهتمام بكول موا يتصول بوالرتاث الثقوافى واإلجتموا      91البحث العلمى، )

( 99( حقووق ااورأة، )  99( اإلهتمام بالشوباب، تقشوئة وتعليموا وعموال، )    99)

( القضووال ضوود أنظمووة  95( اإلهتمووام بالبيئووة، ) 91القضووال ضوود التطوورف، ) 

( مسألة األقليات فى الوطب العربوى،  97( ااسألة الفلسطيقية، )96اإلستبداد، )

( العالقوة  91عوامل، ) ( العالقوة بال 92( توطيد عالقات التكامول العربوى، )  98)

                 بووني قوووى التغوويري فووى الوووطب العربووى.   

لعل مب أهم ما طرحه كريم مروة فى رؤيتوه هوو اسوتعادة منوط موب الوتفكري ُنوزع        

انتزاعًا بفعل رقافة السوق التى أعلت مب التفكري الربامجاتى العملى على حسواب  

مووازيب القووى وصوراعاتها    التفكري التحليلوى الوذى يأخوذ فوى اإلعتبوار حتليول       

وتقاقضاتها..  ويعيد إىل الديقاميكية اإلجتماعية اعتبارهوا..  إنوه منوونج جودير     

 بالتفاعل معه فى حلظة نتطلع فيها إىل ااستقبل..  

 نشر يف جريدة الشروق ااصرية



 
 

257 

 "اليسار" وإصالح احلالة العربية

 

 د. أنور مغيث

 استان جامعي )مصر( 

عربي السائد جاء كتاب اافكر اللبقاني األستان كوريم موروة   يف قلب اإلحباط ال

"حنو نهضة جديدة لليسار يف العامل العربي".  والعقوان حيتضب ا م العربي موب  

احملويط إىل اخللوويج.  ويبودو هووذا اإلاوام للواقووع العربوي أموورًا بوديهيًا ال حتتوواج      

عربيوًا يف مقطلقاتوه ويف   مشورعيته إىل تربير.  فقد بودأ اليسوار يف فكرنوا ااعاصور     

آليات عمله وفيما نتج عقه مب آروار.  وهكوذا أيضوًا عليوه أن يعواود ااسوري، جواء        

أسلوب كريم مروة يف الكتاب هادئًا ومحيميًا  بصورة قود تبودو متقوافرة موع كلموة      

 "اليسار" ااوجودة على غالف الكتاب.

إموا كتابوة تقديديوة    فلقد تعودنا أن نقرأ حيقما تأتي يف عقوان كلموة "يسوار"   

باإلنتهاكات وااظامل، وإموا كتابوة اسوتقفارية آمورة عوب ااهوام العاجلوة الواجوب         

إجنازها بال هواده أو تأخري.  ويف كلتا احلالتني سواء مب الغضب أو موب احلمواس   

تغيب احلكمة.  واحلكمة ليست حلواًل فقية اشكالت عمليوة وال نظريوات دقيقوة    

ا ليست تكقولوجية وعلموًا، لكقهوا دائموًا هوي اإلنشوغال      لتسري الظواهر، أ  أنه

بااصري.  مب هقا تأتي الروح اليت يبثها أسلوب كوريم موروة والويت تفسوح جموااًل      

كوبريًا للوورتو  والتأموول.  لكووب نلووك ال يعووأ أن القضووايا ااطروحووة غووري ملحووة.   

لعربووي فالكتوواب مهموووم بوو الم اإلنسووان وأحالمووه، وبووالواقع البووائس للمووواطب ا 
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وإمكانيات تغيريه.  إنقا بالفعل إزاء قضايا ملحة.  لكقه نوع جديد موب اإلحلواح.    

فاألمر ال يتعل  خبطأ ميكب إصالحه عب طري  اختان إجراء معني.  إمنا هو إحلاح 

ميكب أن تقطب  عليه تلك العبوارة الويت اختوتم بهوا جواك دريودا إحودى مقاالتوه         

طويل، خذوا وقتكم لكب عليكم أن تقجزوا نلك "األمر خطري وحيتاج لتأمل عمي  و

 سريعًا".

لقد انطل  كريم مروة مب خربة طويلوة يف صوفوف اليسوار العربوي والودولي،      

ومب رصد لتحوالت العامل ميلاه الرغبوة يف الفهوم واإلسوتجابة، وكشوف حسواب      

 لواقعقا العربي، ووضع ااواطقني فيه متلاه احلسرة واألمل.

لعااي هي تلك األزمة اليت يعيشها اليسوار يف العوامل بعود    أول مالمح ااشهد ا

انهيار التجربة السوفييتية.  ويقتضوي اخلوروج مقهوا تقوديم قوراءة نقديوة جنود        

مالمح  ا يف كتابه، حيث يدعو إىل التخلي عب الشمولية يف احلكوم ونبوذ العقوف    

قوة العاملوة.    حتى ولو كان روريًا وتوسيع مجهور اليسار وعدم اإلقتصار علوى الطب 

أما المال الكربى عب اإلشرتاكية والعدالة اإلجتماعيوة واحلريوة فقود أودعهوا يف     

مقطقة األحالم حتى يستطيع اليسار تبأ سياسة واقعية مالئموة.  ويرصود موروة    

حتوالت العامل ااعاصر بشكل خمتلف، طالبًا مب اليسار أال يستعجل احلكوم علوى   

ة ااالية أو التقيويم السوليب للعواوة بسوبب تووحش      نهاية الرأمسالية بسبب األزم

رأس ااال ااعومل.  ويرى أن جزءًا مب اإلضطرابات يقشأ بسبب التقاقض بني تقودم  

العلم والصقاعة وبني قصور الوعي البشر ، وأن رأس ااال ااعومل يسوري يف ااواه   

ااغلقوون علوى   موضوعي يقود إىل وحدة العامل، اليت يقتضي اإلقرار بها أن  ورج  

هوياتهم القدمية مب األسر الذ  يضعون أنفسهم فيه ويودخلوا العصور موب أبوابوه     

 الواسعة.
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أما فيما  ص ااقطقة العربية فيقدم مروة نقدًا مهمًا لتجربوة اليسوار فيهوا.     

فاليسار العربي تقاعس عب استكمال اجلهد الذ  قدموه مفكورو القهضوة األوىل يف    

إرساء دعائم الدميقراطيوة والتقودم.  وبالفعول لوو نظرنوا إىل       القرن التاسع عشر يف

قضايا مثل حرية اارأة أو نقد الثقافة الرتاررية جند رصويد  اليسوار فيهوا قلوياًل،     

ألنه افرتض أن حل ااشكلة اإلجتماعية سوف حيل تلقائيًا باقي ااشكالت. بول إن  

موب وجهوة نظور كوريم      ممارسة اليسار العربي أقامت معوقوات يف طريو  التقودم،   

مروة، بتحالفه مع اإلااهات القوميوة الويت وصولت إىل احلكوم عورب اإلنقالبوات       

العسكرية وأنشأت أنظمة استبداد معطلة لعملية التقدم يف بالدنوا.  ويطورح موروة    

ساااًل مهمًا: مانا يعأ أن يعوّرف يف أيامقوا موواطب عربوي نفسوه بأنوه يسوار ؟         

لب احنيازه لقضية التغيري الدميقراطي يف بالدنوا.  وهوو   اإلجابة ببساطة هي أن يع

ما يعأ ضرورة توسيع القاعدة اإلجتماعية جلمهور اليسار، والتعايش مع حركة 

مييقية  قوية لضمان تداول السلطة، ورد اإلعتبار للسياسة بتخليصها موب القفواق   

ثري موب القضوايا   واخلداع والتزوير والشعبوية.  إن أوضاع العامل العربي تطرح الكو 

اليت منكب أن تكون مقطلقات لربنامج اليسوار.  أول هوذه ااهوام هوو بقواء الدولوة       

الدميقراطية احلديثة أ  دولة احل  والقانون، اليت لكب تكون دميقراطيوة يقبغوي   

أن تكون علمانية يتم الفصل يف كل ماسساتها بني الوديأ والسياسوي هوا يف نلوك     

لفصل سووف يواد  إىل حتريور الدولوة موب اإلسوتخدام       األحوال الشخصية.  هذا ا

السيا للديب وحترير الديب مب قبل أصحاب ااصاحل الذيب يقحمونه فيما ليس موب  

 وظائفه.

ويقبغي على اليسار أن يكون أكثر القوى السياسية مراعاة اا حيدث يف العوامل  

وعدم إهدار مب حتوالت.  ونلك جيعل مب قضية البيئة والبحث عب تقمية مالئمة 
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ااوارد الطبيعية موضوعات أساسية يف برناجمه، إىل جانب ااوضووعات التقليديوة   

واليت للسف رصيد العامل العربي فيها قليل، مثل حقوق ااوواىطقني والضومانات   

اإلجتماعيووة والصووحية الوويت جيووب أن تشوومل اجلميووع وحقوووق ااوورأة واإلهتمووام  

قية وياكد مروة أهميتها لليسار العربوي،  بالشباب.  وفيما  ص القضية الفلسطي

لكقه يدعو اليسار إىل نقد أساليب القظم احلاكمة يف مصادرة حقوق ااواطقني باسوم  

القضية الفلسطيقية، وإىل حترير القرار الفلسطيأ مب تسولط احلكوموات العربيوة    

يونوو   5واإلقرار    الشوعب الفلسوطيأ يف جولتوه ااسوتقلة يف حودود موا قبول        

.  و تتم مروة الكتاب هجموعة مب القصو  اليت اختارها موب كتابوات   9268

اافكريب اليساريني العواايني تاكود بوالطبع هوذا اايول الودميقراطي هوا يعوأ أن         

التجربة الشمولية السابقة كانت احنرافًا أو مرحلة وضوعها التواريخ بوني قوسوني     

 لتعود بعدها السياسة إىل جمراها الطبيعي.

صفحة مب القطع ااتوسط.  ويشمل علوى قسومني. القسوم     995الكتاب يف يقع 

األول يتعرض الفصل األول فيه للتحووالت يف عااقوا ااعاصور.  ويف الفصول الثواني      

يتقاول رؤيته استقبل اليسار العربي.  أما القسم الثاني فيضم نصوصًا خمتارة موب  

 مفكر  اإلشرتاكية.  

 ريةنشر يف جريدة األهرام ااص

 9191يونيو  2بتاريخ  
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 كوون  يف سوعادتي  عوب  أعورب  أن ااقاقشوات،  علوى  التعقيب يف البدء قبل أود،

 هوذا  أروار  قد كونه ويف أتوقعه، أكب مل الذ  الكبري اإلهتمام بهذا حظي قد كتابي

 العربوي  اليسوار  مثقفوي  وموداوالت  كتابات تضمقتها اليت األفكار مب الكبري القدر

 أن إال.  القشوأة  يف وجديودها  التواريخ،  يف قودميها  والتيوارات،  االااهات كل مب

 موا  هوو  اااهاته، وااتعددة وااتقوع الواسع الققاا هذا يف األهمية، البالغ ااهم،

 إىل يهدفان و ث هّم اليسار، أهل لدى جد   ث ومب حقيقي هّم مب عقه يعّبر

 يعويش  الويت  والسياسية، الفكرية جوانبها يف العميقة، أزمته مب يسارهم إخراج

 التجربوة  وانهيوار  السووفياتي  اإلحتواد  انهيوار  قبول  أ  عقوود،  رالروة  مقوذ  فيها

 احلركووة وداخوول السوولطة صووعيد علووى بقمونجووه، ارتبطووت الوويت اإلشوورتاكية

 وهمشوت  اليسوار  هوذا  همشوت  الويت  األزمة وهي.  فةااختل هدارسها اإلشرتاكية

 ممب كبرية أعدادًا القدمية قواه ومب نفونه دائرة مب وأخرجت وعاايًا، عربيًا دوره

 موب  الكوثري  الكوثري  وقودموا  القشواط،  ميواديب  خمتلف يف وأبدعوا وكافحوا ناضلوا

 هوذا  يف عقود   السوعادة  مصدر.  اإلجنازات مب الكثري الكثري وحققوا التضحيات،

 هوو  موا  إىل أ  وأمشول،  أعوم  هوو  ما إىل الشخصي، اجلانب إنن، يتجاوز، الققاا

 سوعيهم  يف وااودارس،  والتيوارات  اإلااهوات  كول  موب  اليسوار  أهول  بوني  مشرتك

 .أزمته مب وإخراجه يسارهم لتجديد

 اإلهتموام  مب الكبري القدر هذا بأن أالح  أن إال أستطيع ال بااقابل، أنأ، إال

 سووائر يف أم حولوه،  الققاشووات ويف كتوابي  يف سووواء بلودانقا،  يف اليسووار  بلهسوتق 

 مل اليسوار،  أزموة  اعاجلوة  تصودت  الويت  وااوامترات  والقودوات  والكتب الكتابات

 نلك إىل ااوصل الطري  سلوك بدأنا بأنقا نث  جيعلقا الذ  اإلااه يف كثريًا يقدمقا

 موضووعية  كحاجوة  دوره العصور،  طشورو  يف اليسوار،  فيوه  يستعيد الذ  ااستقبل
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 أمور  لعمور ،  وهوو، .  ومصوادرها  جوانبهوا  ااتعددة أزماتها، مب بلدانقا إلخراج

 جعول  يف ساهم قد بلدانقا يف دوره وتهميش اليسار تراجع أن نلك.  القل  إىل يدعو

 السلطة يف اإلستبداد: حياتها على ااباشرة ااخاطر مب رالرة ألنواع ضحية شعوبقا

 وفواقم  بلودانقا  ختلف وعّم  وااسساتها، للدولة اافرتض الدور وهمش غيَّب الذ 

 الديقيوة  األصووليات  متارسه الذ  اجملتمع يف واإلستبداد فيها، اإلجتماعي الظلم

 .ااختلفة بصيغه ااعومل الرأمسال وهمجية التكفريية،

 علوى  انقا،بلد يف اليسار ألزمة أن إىل السياق، هذا يف أشري، أن لقفسي وأمسح

 تراجوع  يف تتمثول  الويت  -عوااي  طوابع  نات هوي  اليسار وأزمة - اخلصو ، وجه

 ااوضووعية  األسوباب .  ناتيوة  وأسوباباً  موضووعية  أسوباباً  ووزنوه،  دوره وتهميش

 قيامها على القرن أرباع رالرة بعد اإلشرتاكية التجربة انهيار يف تتمثل األساسية

 صدمة أحدث الذ  اإلنهيار التاريخ، حركة مسار لتغيري نوعها مب حماولة كأول

 اضوطراباً  وخلو   العوامل،  فقوراء  مب اااليني وأحالم ومشاعر ووجدان عقل يف كبرية

 خنبواً  اليسوار،  أوسواط  يف نلوك  يف هوا  واجلمواعي،  الفورد   الووعي  يف مسبوق غري

 ااعوومل  الرأمسوال  سوارع  هوائالً  فراغواً  وتورك  عريضوة،  ومجاهري ورقافية سياسية

 تعظيم ولصاحل طريقته على ملئه إىل واستغالاًل وقهرًا وظلمًا وحشية الوسائل ثربأك

 األساسوية،  العااي اليسار قوى قدرة عدم يف فتتمثل الذاتية األسباب أما.  أرباحه

 انهيارهوا  بعود  اإلشورتاكية  التجربوة  مراجعوة  علوى  مقوه،  جوزء  العربي واليسار

 يشوبه  فيموا  اإلنهيوار  إىل قادتهوا  الويت  احلقيقيوة  األسوباب  اعرفة نقدية مراجعة

 قود  والوذاتي،  مقها ااوضوعي األسباب، مب القوعني هذيب فإن وبالتأكيد.  الزلزال

 الصودمة  تلوك  خلو   قود  التجربوة  انهيوار  كان فإنا.  الخر واحدهما وأكمال ترافقا

 ةاعرفو  الققدية بااراجعة القيام عب التخلف فإن الكبري، اإلضطراب ونلك الكبرية
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 يف وجعلوه  األزمة، يف اليسار أدخل قد اإلنهيار، إىل التجربة قادت اليت األسباب

 األزموة  ظل يف اليسار واجهت وقد.  ااستقبل إىل مقها اخلروج على استعصاء حالة

 واعتبوار  الوبعض،  قبل مب ااراجعة برفض تتمثل األوىل احلالة:  غريبتان حالتان

 أسري اليسار هذا أبقى الذ  األمر.  إمربيالية ماامرة بفعل حصل إمنا اإلنهيار أن

 مكونوات  يف مأسواوية  األكثور  احلالة وهي.  يعود ولب مضى ماض إىل طفولي حقني

 أوسواط  يف كوثرييب  عقود  باليوأس  تتمثول  الثانيوة  احلالوة .  والعوااي  العربي اليسار

 تقبل،ااسو  مب اليأس اجلماهري، أوساط ويف اليسارية، والسياسية الثقافية القخب

 فيه، واإلندماج به، والقبول القائم، الواقع إىل تكسرت اليت األحالم مب واخلروج

 . عليها اارتتبة القتائج وااتعددة أشكا ا ااتعددة مظااه برغم

 مب أوردته ها متسكي بأن أعلب أن التعقيب تسب  اليت ااقدمة هذه مب أردت

 يعوأ  ال العامل، يف اليسار أزمة مب زءكج بلدانقا، يف اليسار أزمة إىل أدت أسباب

 أمر وكتيب، كتاباتي كل نلك إىل تشري كما فهذا،.  أفكار  على الباب مغل  أنأ

 حوول  الققواا  يكوون  أن يف آمول  زلوت،  وموا  كقت، لكقأ.  وطبعي طباعي خارج

 اليسوار  إخراج يف أوىل، مراحل يف  دود ولو يساهم، نقاشًا سوا  وأفكار أفكار 

 ارتباطواً  وأكثور  وضووحًا،  أكثور  األفكوار  فيوه  تكوون  أخور  مكانواً  ليحتل تهأزم مب

 .ااستقبل إىل أزمته مب اليسار خروج تسهيل على قدرة وأكثر بالواقع،

 أنوأ  بكتابي، باهتمامهم شرفوني الذيب ألصدقائي أعلب أن أود فإنأ وبعد،

 وتولدت.  كتابي حول نقاشات مب أراروه ما وكل كتبوه ما كل وبدقة بإمعان قرأت

 الوذيب  بعوض  أن األوىل ااالحظة.  ومسعت قرأت ما بعض مب مالحظات رالث لدّ 

 الوقص،  يقاقشووا  مل اليسوار،  بقهضة مقه اخلا  الفصل قرأوا أو الكتاب، ناقشوا

 أو تصووروه،  موا  مسبقة بأفكار ناقشوا ما هقدار خمطئًا، أكون ورها لي، بدا كما
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 اليووم  فيهوا  أختلوف  اليت مواقفي، بعض عب مسعهم إىل وصل ما أو إليهم خّيل ما

 أزال وموا  حاولوت،  الويت  يسوارييت  عوب  أختلوى  أن دون موب  السابقة، أفكار  عب

 كتوب  يف أم هوذا  كتابي يف سواء وبااهمات، بالفكر إليها، انتمائي اديد أحاول،

 يف اليسوار  أهول  أفكوار  موب  الكثري عب فيها اختلفت أفكار وهي.  سابقة لي أخرى

 الويت  واافواهيم  األفكوار  ماركس، ومفاهيم أفكار بعض مع فيها واختلفت بلدانقا،

 وموع  الوزمب،  مورور  موع  قيمتهوا،  فقودت  قد التار ية، أهميتها برغم أعتربها،

 واافواهيم  فاألفكوار .  طبيعوي  أمر وهو.  التار ية والشروط الظروف وتبدل تغري

 كتبهم وال مرسلني، أنبياء  لقوا مل األفكار وأصحاب.  تار ها بقت دائمًا، هي

 عقائد  طابع أ  إعطاء رفض ناته وماركس.  مقدسة وكتب كتابات هي وكتاباتهم

 فقود   قرأت ما بعض على األوىل ااالحظة هذه وبرغم.  وافاهيمه ألفكاره دوغمائي

 دون وموب   وم  إحراج دون مب  األصدقاء هاالء وأحكام أفكار على أعق ب أن قررت

 خلل شابه ولو حتى اإلختالف، فح .  وأفكارهم آرائهم إزاء عقد  مسبقة ارأفك

 كوان  الققواا  بعوض  أن هوي  الثانيوة  ااالحظوة .  إلويّ  بالقسوبة  مقدس ح  هو ما،

 ال أمور  وهوو .  وبوالتحريف  بوالكفر  واإلتهوام  احملاكموة  طابع اختانه يف جارحًا،

 حول  عوب  يبحثوون  وهوم  خصوصوًا،  اليسوار  أهل بني الققاا يف يستقيم وال يستو 

 دون احلقيقوة  اموتالك  اليسوار  أهول  موب  يودعي  مب أن نلك.  يسارهم ألزمة واقعي

 قوررت  فقود  نلك  ومع.  اإلدانة حدود إىل خمطا هو حكمًا، نفسه ويقّصب سواه،

 الثالثوة  ااالحظوة .  ولوي   م حرج دون مب األصدقاء هاالء مع الققاا يف أدخل أن

 الثالروة،  بفصووله  يقورأوه  مل الكتواب  ناقشووا  لوذيب ا موب  قليول  غوري  عودداً  أن هي

 فالفصول .  أفكواره  مقاقشوة  ويف الكتواب  قوراءة  يف خلوالً  يشكل أمر وهو.  وبقسميه

 لقهضوة  بقراءتوي  اخلوا   الكتواب  موب  القواهرة  نودوة  يف ااشاركني على وزع الذ 
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 احلركوات  اسوار  فيهوا  عرضوت  الكتواب،  موب  جزء هي هقدمة مسبوق هو اليسار

 ومسوبوق  مجيعهوا،  بوه  مقيوت  الوذ   وللفشل التاريخ، فجر مقذ العامل يف يةالثور

 التجربووة انهيووار بعوود ااعاصوور العووامل لسوومات قراءتووي فيووه قوودمت آخوور بفصوول

 مقهوا  القوديم  األشكال، بكل ااعومل الرأمسال فيه يهيمب الذ  العامل اإلشرتاكية،

 .واحلديث

 أنوأ  موب  التعقيوب  هوذا  بوه  أتبود  الذ  قولي تغري ال ااالحظات هذه أن إال

 وحوول  اليسار واقع حول واألفكار الراء مب ااتعدد القوعي الكم هذا بقراءة سعيد

 كوول الققوواا يف سوواهموا الووذيب وجلميووع.  كتووابي مقاقشووة خووالل مووب مسووتقبله،

 ويف بعضوها،  موع  أو أفكوار ،  موع  اإلتفاق يف حلقهم وتقدير  ألفكارهم احرتامي

 .بعضها عم أو معها، اإلختالف

 حوول  األساس، يف متحور، الققاا أن كلها القصو  قراءة مب استقتجت لقد

 ارتباطواً  اليسوار،  لتجربوة  الققديوة  ااراجعة حول -1: التالية والقضايا ااواضيع

 يف اليسوار  مفهووم  حوول  -2. اإلنهيوار  وبعد انهيارها قبل اإلشرتاكية بالتجربة

 وحوول  أفكاره وحول اإلجتماعية، ناتهمكو وحول هويته، وحول ااعاصر، العامل

 ااطروحة ااهمات نوع حول -3. به القهوض آليات وحول بدوره ااتصلة ااهمات

 أ  القضال، يف اارحلية وحول تار ها، مب احلقبة هذه يف بلدانقا يف اليسار أمام

 القضوال  فيهوا  يسوتكمل  الويت  ااراحول،  موب  مرحلة لكل تعود اليت ااهمات حول

 ويف ااعاصور  العوامل  يف بهوا  ااقواط  الودور  وحوول  الدولوة  مفهوم حول -4.  هأدوار

 تتصل راهقة مهمات وأية  ا، وظيفة وأية دولة أية التحديد، وجه على بلدانقا،

 علوى  تعليقواً  اليسوار،  عب حديثي يف عربي كلمة مفهوم حول -5.  الوظيفة بهذه

 القوراءة  وآليوة  ونووع  طبيعوة  ولح-6".  العربي العامل يف سار الي" الكتاب عقوان
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 يف العواوة  ظول  يف الدوريوة  وألزماتوه  ولتطوره وحلركته للرأمسال اليسار موقع مب

 أوردتهوا  الويت  اااركسوية  القصو  وحول ودوره، الفكر حول -7. ااعاصر العامل

 عوب  البحوث  يف القصوو    وذه  يعوود  الوذ   وااوقوع  الكتواب،  مب الثاني القسم يف

 .العربي العامل يف سارللي جديدة نهضة

 وحوول  موواقفهم  وحوول  القضوايا  هوذه  حوول  أصودقائي  أناقش وأنا ويهمأ،

 موب  أقدموه  موا  بأن كتابي يف التأكيد على حرصت بأنأ  م أعلب أن مقها، موقفي

 فيهوا  أجوزم  ال حماولوة،  جمورد  حماولوة،  هوو  العربوي  اليسار نهضة حول أفكار

 حماولوة  وهوي .  اهلل معوان  نلوك،  يشوبه  امو  أو احلكم صفة لقفسي أعطي وال بأمر،

 أطور  داخول  طويلوة  زمقيوة  وادة مساولة مواقع يف الطويلة اربيت إىل فيها أستقد

 فيهوا،  وأسوتقد .  والعوااي  العربوي  اليسوار  موع  عالقويت  ويف لبقان بلد  يف اليسار

 رأغاد أن قبل ودوره، عافيته استعاد قد بلدانقا يسار أرى أن يف طموحي إىل أيضًا،

 .العمر مب الثمانني ااوزت أن بعد احلياة،

 وتتعلو   وبشوروطها،  الققديوة  بااراجعوة  تتعلو   الويت  األوىل القضية يف لقبدأ

 إىل هقوا  أشوري  أن وأود.  الققاشات نلك إىل تشري كما مقها، وموقعي فيها، بدور 

 أهول  موب  حتتواج  فهوي .  الخور  أحودهما  يكمل جانبني الققدية ااراجعة  ذه أن

 يورتبط  أن اليساريني، أصدقائي ويعأ يعقيأ الذ  األمر وهو بلدانقا، يف ليسارا

 ااقظوموة  ويف السووفياتي  اإلحتواد  يف اإلشورتاكية  بالتجربوة  ااتعلو   اجلانب فيها

 بتياراتوه  اليسوار  بتجربوة  ااتعلو   باجلانب اإلشرتاكية، اسم محلت اليت العااية

 األحوزاب  لتلوك  العضوو   باإلرتبواط  واءسو  السولطة،  خوارج  األحوزاب  يف ااختلفة

 بقسوب  عقها والتمايز باإلختالف أم والصيأ، السوفياتي بقمونجيها بالتجربة،

 ااراجعوة  موب  اجلوانبني  هوذيب  بوني  ربطووا  الوذيب  مع أتف  فإنأ لذلك.  متفاوتة
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 والققد الققد مب خال قد كتابي بأن تقول اليت ااالحظة على التعقيب ويف.  الققدية

 موب  جوزءاً  يتضومب  الكتواب  مب األول القسم أن إىل  األصدقاء نظر ألفت أن ذاتي،ال

.  بوذلك  وأعورتف  مققوع،  وغوري  كواف  وغوري  جمتوزء  نقود  لكقه بشقيه، الققد هذا

 مقوذ  كتابواًًًََ  العشوريب  اواوزت  الويت  كتيب بأن أنكرهم أن عيقه، الوقت يف وأود،

 اافارقات مب أن إال.  الذاتي لققدوا الققد بهذيب امتلت قد اااضي القرن سبعيقات

 األصودقاء  خبوالف  رأوا، الكتواب،  نقواا  يف سواهموا  مموب  األصدقاء، مب عددًا أن

.   الوذات  جلود  يف اابالغوة  حودود  إىل الذاتي والققد الققد مب أكثرت أنأ الخريب،

 باسووم بوورزت، الوويت الكووبرية وبووالرموز باإلجنووازات األصوودقاء هوواالء ونكرنووي

 العلوووم، ويف الفكوور ويف الفقووون ويف الداب يف العووامل ويف بلوودانقا يف ة،اإلشوورتاكي

 وأتف  ااالحظة، هذه على أصدقائي أشكر وإن.  بكامله عصر على بصماتها وتركت

 إىل ااقجوزات  عوب  احلوديث  يواد   أن مب بااقابل، أحذر، فإنأ رأيهم، يف معهم

 .اإلنهيار إىل لتجربةا قادت اليت تلك سيما ال األخطاء، وتغييب إخفاء

 وهوي .  هويتوه  وحول اليسار مفهوم حول الثانية القضية يف  الققاا يتمحور

 اليسوار  مفهووم  حوول  كوبرياً  اختالفواً  ًة أن نلك.  الققاشات كل يف األهم القضية

 قاعدتوه  وحوول  أمامه ااطروحة ااهمات وحول هويته حتديد وحول أفكاره وحول

 يشووكل الووذ  احملوور  هووذا فوإن  الواقووع ويف.  ديوودًاحت أكثور  شووكل يف اإلجتماعيوة 

 ال فوإنأ  لذلك.  وشائك صعب موضوع هو الققاشات يف واألساس كتابي يف األساس

 نهضوته  عوب  البحوث  ويف اليسوار  مفهووم  حتديود  يف حمواوليت  وصف على أعرتض

 هوو  القلو   فاإلنسوان .  وااقلو   القلو   باإلنسان وصفي على أعرتض وال باإلرتباك،

 وال وجيورب،  ويفوتش  يبحوث  إنسوان  األصودقاء،  أحود  وصوفه  كما حقيقي، إنسان

 عامة مالحظة أن إال.  ومرتبك قل  فهو لذلك.  باألوهام يغرق وال ييأس وال يتعب
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 الققاشوات  بعوض  أن هوي  ااوقوف  هوذا  حوول  الققاشات خالل مب عقد  تكونت قد

 اتهموأ  قود  قاءاألصود  بعوض  كان وإنا.  مفرغة حلقة يف لي، بدا كما تدور، كانت

 مشوروع  حاملوة  باعتبارهوا  العاملوة  الطبقوة  دور لليسوار  حتديود   يف غيبت بأنأ

 الطوابع  غيبوت  ااعاصور،  لليسار اإلجتماعية للقاعدة حتديد  يف وأنأ، التغيري،

 أتسواءل،  فوإنأ  دقيقة، غري تهمة وهي الطبقي، الصراع وغيبت لليسار، الطبقي

 لليسوار  حتديودهم  يف اإلعتبوار،  يف أصودقائي  أخوذ  هول  متعسوفًا،  أكوون  أال وأرجو

 مائوة  مورور  بعود  العوامل  شوهدها  الويت  الكوربى  ااتغريات العاملة، الطبقة ولدور

 أفكواره  علوى  ناتهوا  الزمقيوة  ااودة  مورور  وبعود  ماركس، وفاة على عامًا ومخسني

 أدخول  ولوب   ااعاصورة؟  اجملتمعوات  يف الصوراع  ألقطاب حتديداته وعلى ومفاهيمه

 عمليوة  علوى  والتققيوات  العلووم  أدخلتوه  الوذ   ا ائل اجلديد حول الققاا يف هقا

 أدخلتوه  الذ  ااسبوق غري واجلديد فيها، احلاسم الدور نات القوى وعلى اإلنتاج

 بوني  فقوط  لويس  داخلها، الصراعات ونوع طبيعة وعلى اجملتمعات على التطورات

 اإلجتماعيوة  الفئوات  داخول  ككوذل  بول  باألجر، والعاملني اإلنتاج لوسائل ااالكني

 موب  اإلكثوار  أن نلوك . ااوالكني  وغوري  ااوالكني  فئوات  ااختلفوة،  مواقعهوا  يف ناتها

 للمفهووم  حتديود  دون موب  الطبقوي،  الصوراع  وعوب  العاملوة،  الطبقوة  عوب  احلديث

 الطبقوات  شوهدتها  الويت  للموتغريات  موضووعية  رؤيوة  دون وموب  للطبقة، ااعاصر

 وال موا،  بلود  يف القوائم  بوالواقع  معرفة يقدم ال ااواقع، كل يف اإلجتماعية والفئات

 .  ااعاصر العامل يف القائم بالواقع معرفة يقدم

 خوالل  العوامل  شهدها اليت الكربى ااتغريات إىل اإلشارة هذه مب أرمي ولست

 باسوم  القضوال  يف العاملة الطبقة دور تغييب إىل الزمب عمر مب القرن ونصف القرن

 إىل أشري أن أريد لكقأ.  كال.  ماركس اشروع استكمااًل التغيري، لأج مب اليسار
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 صولة  وأكثور  دقوة  أكثور  جديود  حتديود  إىل  اجة أصبح قد ناته الطبقة مفهوم أن

 فيوه،  الكربى وللمتغريات العصر لوقائع قراءتي ضوء يف وأزعم،.  ااعاصر بالواقع

 نتصوور  كقوا  كما بالدقة، تعد، مل ا  القديم اااركسي اافهوم يف العاملة الطبقة أن

 اليسوار  يسوعى  الوذ   التغويري،  مشوروع  حاملوة  وحودها  هوي  القدمية، أدبياتقا يف

 بكول  اخلاصوة  الظوروف   سوب  البلودان،  سائر ويف بلدانقا يف حتقيقه إىل ااعاصر

 وموب  الظلوم  موب  تعاني اليت اإلجتماعية القاعدة أن ااعاصرة الوقائع وتشري.  مقها

 اتسووعت  قود  فيوه،  ااصولحة  صواحبة  بصوفتها  التغويري  تقشود  والويت  ،اإلستغالل

 التغويري  يسوتهدفها  الويت  ااهيمقوة  القووى  قاعودة  بااقابول،  وضواقت، .  موضوعيًا

 بول .  أقول فيما احلقيقة امتالك أدعي أن دون مب نلك أقول.  مواقعها ويستهدف

 ااعاصر، العامل ايشهده اليت الصعد مجيع على ااتغريات فهم يف مأ حماولة هي

 اإلجتماعيوة  قاعدتوه  وحتديود  هويتوه  وحتديد اليسار مفهوم حتديد يف نلك يف ها

 لليسار، مفهومي وصف يف خمتلفة بصيغ قيلت اليت التهمة أما.  مهماته وحتديد

 الققواا  يف تودخل  ال ألنهوا  تهمة إلّي، بالقسبة تشكل، ال فهي الليربالية، تهمة

. اليسوار  مفهووم  واديد بتحديد تتصل أفكار مب تهطرح ما جوهر حول احلقيقي

 اليسوار،  أهول  مب كثرييب بأن فيه، خمطئًا أكون أن أرجو إحساس، لدّ  تولد وقد

 ااعواني،  بكول  كيانيوة  أزموة  قلوب  يف يعيشون ويسارهم هم أنهم بوعي يدركون ال

 لسولوك  والعملوي  القظور   اجلهود  ببوذل  مسواوليتهم،  موقوع  موب  معقيون، وأنهم

 وإىل األزموة  تلوك  موب  اخلروج إىل العصر، شروط يف يقودهم، الذ  الواقعي ي الطر

 .التغيريااقشود حتقي 

 اخلوا   احملوور  يف احلوديث  إىل اليسوار  مفهووم  علوى  احلوديث  هوذا  يقودني

 نعويش  الويت  التار يوة  احلقبوة  هوذه  يف بلودانقا  يف اليسوار  تواجه اليت بااهمات
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 دون موب  اليسوار  مفهووم  حوول  الققاا فإن الواقع ويف.  الثالثة القضية وهي. فيها

 صولة  نات ااهموات  حتديودًا،  مهماتوه  تكوون  أن بها يفرتض اليت ااهمات حتديد

 عاموة  مهموات  يوجود  ال إن.  واقعوي  غوري  نقواا  هوو  احملدديب، وبااكان بالزمان

 أن علوى .  لليسوار  بالقسوبة  وبواألخص  واجتماعيوة،  سياسية قوى أية إىل بالقسبة

 واحلديث القديم انتمائي حتديد ويف هويته وحتديد لتحديده حماوليت يف ،اليسار

 وللشعب للوطب األساسية ااهمات مشروعه يف حيمل أن به يفرتض الذ  هو إليه،

 العشوريب،  ااهموات  كتوابي  يف حوددت  حني فإنأ، لذلك،.  إليهما يقتمي اللذيب

 إمنا األولويات، حسب  ا الرتتيب عب هعزل بلدانقا، يف لليسار راهقة كمهمات

 ااهمووات، هووذه مقووه اسوتوحيت  الووذ  بلوودانقا يف القوائم  الواقووع مووب أواًل انطلقوت 

 رالثوًا،  وانطلقوت  ااهمات، هذه حتقي  يف اليسار لدور حتديد  مب رانيًا وانطلقت

 ااهموات  موب  واقعيواً  يبودأ  إمنوا  هويتوه  حيودد  الذ  للتغيري اليسار مشروع أن مب

 يف والوهم احللم اااه يف الواقع فوق بالقفز وليس ااستقبل، إىل طري ال يف الراهقة

 علوى  اسوتحونت  الويت  اليسوار  يف الشخصوية  اوربيت  إىل واستقادًا.  إليه الوصول

 ااثال، سبيل على اللبقاني، الشيوعي احلزب يف بأنقا، القول أستطيع كله، عمر 

 جنود  ومل.  بلودانقا  لواقوع  قراءتقوا  موب  انطالقًا القضالية، مهماتقا حندد دائمًا كقا

 اإلشرتاكية، أفكارنا به وتبشر إليه تدعو ما إىل الوصول يف أحالمقا بني قط تقاقضًا

 دميقراطيوة،  أكثر جلعلها الدولة يف العامة القوانني حتديث أجل مب القضال وبني

 وعوب  والشوباب  ااوثقفني  وعب والفقراء والفالحني العمال مصاحل عب دفاعًا والقضال

 قائود  تقوارير  إىل الكتواب  فصوول  أحود  يف أشرت وقد.  والبيئة والطفل اارأة حقوق

 عوب  احلوديث  يف إشورتاكية  كلموة  تتضومب  مل الويت  احللو، اهلل فرج الشهيد حزبقا

 الشخصية اربيت عب أحتدث فحني وبالطبع.  الشيوعيني أمام ااطروحة ااهمات
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 مواقفقووا يف بأنقوا  القوول  إىل رموي أ فلسوت  السوياق،  هوذا  يف حزبوي،  اربوة  وعوب 

 نرتكوب  مل وأنقوا  األموور،  موب  أمور  أ  يف حو   علوى  دائمًا كقا والفكرية السياسية

 ال كوتيب،  يف األخطواء  تلوك  موب  أجزاء إىل أشرت وقد.  فادحًا كان بعضها أخطاء،

 تلوك  أكورب  وكوان ".  السورية  يشوبه  فيموا  يتوذكر  موروة  كوريم " سريتي كتاب سيما

 العربيوة  الودول  موع  وعالقاته األهلية، احلرب يف احلزب دخول ةالفادح األخطاء

 فيموا  ااهم، لكب.  خا  بشكل الشيوعيني وتضطهد شعوبها، تضطهد كانت اليت

 أمام ااوضوعة احملددة التار ية اللحظة يف ااباشرة ااهمات أن هو بصدده، حنب

 تعطيوه  الويت  وهوي  اليسوار،   وذا  اإلجتماعية القاعدة حتدد اليت هي اليسار أهل

 الووطب  بقضوايا  يتصول  موا  كل يف كيسار، وموقعه، دوره وتعطيه ااعاصر، مفهومه

 راهقووة ضوورورة أيووة خمضوورم، كيسووار  بووي، يتعلوو  فيمووا أرى، وال.  والشووعب

 وااثل القيم عقه تعّبر الذ  العام بااعقى إال لليسار، الفكرية للهوية قاطع لتحديد

 موب  كيساريني، نقر، أن وعليقا.  اإلشرتاكية بها توبشر محلتها اليت اإلنسانية

 أساسواً  ختلو   التار يوة  اللحظوات  بعوض  بوأن  ودرونوا،  موقعقوا  على خوف دون

 العمول  يف الويمني  أهول  وبوني  اليسوار  أهول  بوني  ااصواحل  يف ماقت لتقاطع موضوعيًا

 .معيقة مهمات لتحقي 

 الواقوع  ويف.  عوة الراب القضوية  وهوي . الدولة عب احلديث يأتي بالذات، هقا،

 الدولوة  بقواء  مهموة  وضوع  علويّ  عواب  قود  األصودقاء  بعوض  أن كيف استغربت فقد

 يريود  موانا  أفهوم  مل بوأنأ  وأعورتف .  اليسوار  مهموات  بني أوىل كمهمة احلديثة

 اووربيت أغقتهوا  الويت  ااتواضوعة  معورفيت  ففوي .  الدولوة  بصودد  قولوه  ااقتقودون 

 عوب  حتودرت  الويت  اااركسوية  سويكيي ولكال مواركس  لكتابات وقراءاتي احلزبية،

 كان أحزابقا نضال فإن الرأمسالية، ظل يف سيما ال البشرية، اجملتمعات يف الدولة
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 قووانني  لصواحل  رجعيوة  قووانني  تغّيور  جديودة  قوانني استحداث حنو دائمًا يتجه

 علوى  الكادحوة  الفئوات  مصواحل  وختودم  بعاموة،  اجملتمع مصاحل ختدم دميقراطية

 وظائف ويف الدولة وظائف يف تعديل مهمة أمامقا نضع كقا أنقا أ .  التحديد وجه

 الفقورية،  الفئوات  ومصواحل  حلقووق  احرتامًا وأكثر عداًل أكثر تكون لكي ماسساتها

 تودافع  الرأمسواليني  طبقوة  السوائدة،  الطبقة دولة هي الدولة أن اإلعتبار يف آخذيب

 حودود  يف تتخوذ،  جتموع، للم كقواظم  العامة، وظيفتها بفعل وأنها مصاحلهم، عب

.  السولطة  يف مصاحلها متثل اليت الطبقة عب نسيب استقالل صفة وبالقضال، معيقة

 علوى  والعمول  قوانيقهوا  وحتوديث  الدولوة  حتديث مهمة فإن كذلك األمر كان وإنا

 بالقسوبة  أولوية نات مهمة هي واإلستغالل، والظلم اإلستبداد أمناط مب حتريرها

 هول   ااطلووب؟  هوو  فموا  وإال.  بلودانقا  يف السياسوية  قووى ال موب  سوواه  قبل لليسار

 اإلشورتاكية  باسوم  بروليتاريوة  دولوة  إقاموة  مهموة  أماموه  اليسار يضع أن ااطلوب

 هوذه  قيام بانتظار معها، التعامل ورفض القائمة، الرأمسالية الدولة ورفض فورًا،

 حوديثي  أن رباعتو  أصدقائي بعض أن هو نلك مب واألغرب   الربوليتارية؟ الدولة

  وص  حوديث  هوو  عقهوا  اإلسوتبداد  طوابع  ونوزع  حتديثها شروط وعب الدولة عب

 علمواً    لبقوان  باستثقاء العربية، البلدان كل يف حملولة الدولة قضية وكأن.  لبقان

 توداول  فيوه  وجيور   دميقراطوي،  نظام فيه يسود الذ  الوحيد البلد هو لبقان بأن

 يشووب  موا  برغم الدولة، ماسسات كل يف اتانتخاب فيه وار  للسلطة، متواصل

 .  تشويهات مب الدميقراطي القظام هذا

 البلوودان بووني بااشوورتك اخلووا  احملووور إىل الدولووة عووب احلووديث يقووودني

 بعوض  عقود  تسواؤالً  الكتواب  عقووان  أروار  فقود .  اخلامسوة  القضية وهي.  العربية

 تساؤاًل العربي، اليسار يغةص مب بداًل العربي، العامل يف اليسار صيغة يف األصدقاء
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 اتهامي حد إىل البعض ونهب.  العربية واألمة العربية القومية مب هوقفي يتعل 

 عوب  حوديثي  يف  موا،  اتهوامي  موب  وأقلول  أمريكا ومع إسرائيل مع أتسامح بأنأ

 فصائله، بني الصراعات ظل يف الفلسطيأ الشعب فيه يعيش الذ  ااأساو  الوضع

 عوب  وحوديثي  ،"ااعركوة  صوت فوق يعلو صوت ال" شعار إىل اخرةالس إشارتي ويف

 يف مغوامرات  اعتربتوه  فيموا  العربيوة  األنظموة  بهوا  مقيت اليت العسكرية ا زائم

 وإىل أراضويها  كامول  احوتالل  إىل أدت فسولطني  حتورر  أن موب  بداًل اليت حروبها،

 رتافوو اا اإلعرتاضووات، هووذه يف وأرى.  أخوورى عربيووة أراض مووب أجووزاء احوتالل 

 موا  يسواريني،  موب  كالموي  علوى  اإلعرتاضوات  التخوويب،  تشوبه  باتهامات بعضها

 وتزايود  وتقمعهوا  بشوعوبها  تستبد اليت األنظمة عب الدفاع  ا، قراءتي يف يشبه،

 سولطاتها  حتموي  أموب  قووى  إىل اجليووا  وحتوّول  القوميوة  ااعركة عب احلديث يف

  الغرابة؟ ىلإ يدعو ما نلك يف أليس.  ااتماد  واستبدادها

 ما أو" العربية األمة" مب بداًل" العربي العامل" صفة باستخدام يتعل  فيما أما

 شهادة إىل  اجة فلست.  العربي النتمائي التقكر قبلي مب يعأ فال نلك، يشبه

 العربية، القضايا أجل مب طويلة عقود امتداد على حزبي ونضال نضالي يف أحد مب

 يفورض  ال العربوي  انتموائي  لكوب .  الدوليوة  احملافل ويف بالذات، لبقان أرض على

 يف أعتربهوا،  وتسوميات  وشوعارات  وأفكوار  ومشاريع ومواقف نظريات تبأ  علّي

 األنظموة  ممارسات عليه دلت ما وهو.  وجدوى معقى نات وغري شعبوية معظمها

.  قورن  نصوف  موب  أكثور  خوالل  القوميوة  واحلركوات  األحوزاب  وممارسوات  القائمة

 إن يعورف  مل موب  أو نسوي  اوب  ألقوول  ااقاوموة  موضووع  إىل القضوية  هوذه  يوتقودن

 مقاوموة،  وهي.  بامتياز الشيوعيني عقوان حيمل لبقان يف جميدًا تار ًا للمقاومة

 الشويوعيون  كوان  اااضوي،  القورن  مب والثالريقات العشريقات إىل تار ها يف تعود
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 رورة يف السوريني الوطقيني مب ألخوانهم خمتلفة، بصيغ فيها، شركاء اللبقانيون

 روووراتهم يف الفلسووطيقيني الوووطقيني مووب ألخوووانهم وشووركاء ،1225-1227

 يف للمقاوموة  احلوديث  التواريخ  أموا .  1236 عوام  حتوى  1222 عوام  مب ااتعددة

 موع  الشويوعيون  اخنورط  حوني  ،1241 عوام  إىل فيعود التحديد، وجه على لبقان

 الكوثري  ودفوع  اإلنقوان،  جويش  يف والفلسوطيقيني  اللبقانيني الوطقيني مب أخوانهم

 قورى  يف الصوهيونية  العصوابات  ارتكبتهوا  الويت  اجملوازر  مب عدد يف حياته مقهم

 فيهوا  سوقط  إن.  وحشوية  أكثرهوا  حووال  بلودة  جموزرة  وكانوت .  اللبقاني اجلقوب

 العوودوان ضوود ااقاومووة واسووتمرت.  الشوويوعيني مووب عوودد بيووقهم شووهيدًا أربعووون

 ااقاوموة  موع  التاليوة،  العقوود  امتوداد  علوى  للشويوعيني  أساسوي  دورب اإلسرائيلي

 الشويوعي  احلوزب  أسسه الذ  الشعيب باحلرس مرورًا  نشوئها، لدى الفلسطيقية

 أطلقهوا  الويت  اللبقانية الوطقية ااقاومة جبهة إىل وصواًل ،1262 عام يف اللبقاني

 بطووالت  ومعروفوة .  1212 عوام  يف للبقوان  اإلسرائيلي الغزو وجه يف الشيوعيون

 أهول  موب  لرفواقي  أقوول  لكوي  الوقوائع  هوذه  إىل أشري.  اجلبهة تلك باسم ااقاومني

 يف األساسوي  دورهوا  يقكور  أن ألحود  ميكوب  ال الويت  اهلل، حزب مقاومة بأن اليسار

 هوي  اوا  خالفواً  جيووا  حورب  طوابع  اختذت إمنا ،2222 عام يف األرض حترير

 مقاومة يف الثانية العااية احلرب خالل أوروبا يف عرفقاها كما األنصار حرب عليه

 الوويت وبووالبطوالت تلووك بصووفتها اهلل حووزب مقاومووة وكانووت.  القوواز  اإلحووتالل

.  خصوصًا الصامد جقوبه يف اللبقاني الشعب على الكلفة باهظة ااقاومون اجرتحها

 مجيعهوا  تااقاوما بأن ااقاومة، حول التداعيات مب السياق هذا يف أنكر، أن وأود

 لتعوود  األرض، حتريور  يف هدفها حتقي  بعد دورها يقتهي إمنا الشعوب كل عقد

 موا  وهوذا .  الووطب  عوب  الودفاع  مهموة  والعسوكرية  السياسية هاسستها الدولة إىل
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 يهود   أن اهلل حزب داعيًا الن، وحتى 2222 عام مقذ وكتيب  كتاباتي يف كررته

 سوائر  موع  يعمل وأن الدولة، إىل مقاوميه وبطوالت فيها الرائدة واربته مقاومته

 العودوان  يفورض  عقودما  مبودئي  كح  ااقاومة، جعل على اللبقانية الوطقية القوى

 شواملة  شوعبية  مقاومة بدورها، قيامها اإلسرائيلي، وغري اإلسرائيلي اخلارجي،

 إمنوا  لبقوان  يف األمور  هوذا  علوى  والتأكيد.  الدولة كقف وحتت اجليش، جانب إىل

 الدولوة،  خارج وااذهبية، الطائفية صيغتها يف ااقاومة بقاء مب اخلطر أن إىل يعود

 دورهوا  إىل استقادًا تكون، أن مب بداًل اللبقانيني، انقسام يف سببًا أصبحت أنها هو

 الويت  دولوتهم،  حوول  اللبقوانيني  لوحودة  أساسوياً  مصودراً  التحريور،  يف التار ي

 وحقووق  ومسواواة  ومواطقوة  وقوانون  حو   دولوة  تكوون  ألن معواً  يعملووا  أن يفرتض

 مسواولية  وإىل كوبري  عقل إىل حيتاج إمنا ااوضوع هذا أن التأكيد عب وغأ.  إنسان

 والصوراع،  التحود   طوابع  اختوذ  أن بعود  لوه  عقالنية حلول إجياد يف عالية وطقية

 والفرقواء،  اإلااهوات  كول  موب  أبطا وا  وتكّرم ااقاومة، معقى على حتاف  حلول

 دائورة  موب  وممارسوة،  كمبودأ  ناتهوا،  ااقاوموة  حوول  الصوراع  وخترج م،وحتميه

 .ااتبادل التخويب

 الوذ   العصور  ومسوات  طابع حتديد حول تتمحور الققاا يف السادسة القضية

 أنقوا  أظوب  وال.  ااهويمب  ااعوومل  الرأمسالي القظام طبيعة وحتديد اليوم، فيه حنب

 هكوناتوه  اليووم،  يهويمب  الوذ   هو عوملاا  الرأمسال بأن بعضقا نققع ألن  اجة

 نققوع  ألن  اجوة  أنقوا  أظوب  وال.  البشورية  هصائر ويتحكم العامل على ااختلفة،

 ااتواصولة  أزماتوه  نتوائج  حيّمل ااعومل الرأمسال هذا جعلت اليت باألسباب بعضقا

 والفقورية  مقهوا  الغقيوة  البلودان،  مجيوع  يف القواس  مب الساحقة للكثرية ااتكررة

 اسوتمرارها  وعوب  عقهوا  الكوثري  تعلووممقا  اليت األزمات اخلصو ، وجه على مقها
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 وكبووار موواركس كتابووات يف قراءاتقووا مووب دوريووة، أزمووات طووابع اختانهووا وعووب

 كيسواريني  موقعقا مب  اجة بأنقا ألقول الكالم هذا أسوق.   اااركسية كالسيكيي

 همشوته  الويت  انقوة اخل أزمتوه  موب  خترجوه  ليسوارنا  نهضوة  عوب   ثقوا  يف عرب

 العصر ومسات طبيعة وبواقعية، علمية، بدقة نعرف ألن  اجة دوره، وهمشت

 وبواقعيوة،  علميوة،  بدقة حندد وأن بوحشيته، ااعومل الرأمسال فيه يهيمب الذ 

 أن إال.  خارجوه  وليس الوضع، هذا ظل يف دوره يسارنا بها يستعيد اليت الطرائ 

 أوهوام،  وإىل خياليوة  تصوورات  إىل تسوتقد  ااعاصور،  للعوامل  واقعية غري قراءة أية

 ناتوه  تلقواء  مب سيقهار ااعومل الرأمسال هذا أن مدهشة، ببساطة أصحابها، يعلب

 موقعوه  اإلشرتاكي للمشروع  ليعيدوا انهياره بعد سريرونه وأنهم أزماته، بسبب

 على بااخاطر مليئة هي بل فحسب، خاطئة ليست القراءة هذه التاريخ، حركة يف

 يف حاولوت  وقود .  التغويري  أجول  موب  القضوال  حركوة  يف موقعوه  وعلوى  اليسار دور

 التحووالت،  هذه يف ااتقاقضة ولرااهات فيه، وللتحوالت ااعاصر للعامل قراءتي

 الشووروط هووذه يف يسووارهم نهضووة عووب للبحووث بلوودانقا يف اليسووار أهوول أدعووو أن

 الويت  الشوعبوية  الشعارات تلك وخارج األوهام تلك خارج بالتحديد، التار ية،

 .مصداقيته وأفقده شعوبقا لدى اليسار معقى استخدامها شّوه

 لقصوو   باختيوار   فتتصل حو ا، الققاا متحور الذ  السابعة القضية أما

 أن األصدقاء ح  مب فإن وبالطبع.  الكتاب مب الثاني القسم يف اااركسية كالسيكيي

 يف وضوعها  وإىل بعيقهوا  القصوو   هوذه  تيوار الخ دفعأ الذ  السبب عب يتساءلوا

  وذه  وضوعتها  الويت  ااقدمة يف أسبابي حتديد يف صرحيًا كقت أنأ رغم الكتاب،

 .  القصو 
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 القصوو   هوذه  لوضع استغرابهم أبدوا الذيب أصدقائي مع الققاا يف أدخل لب

 لقود .  اإلختيوار  هوذا  موب  الغورض  فيوه  أحودد  توضيح بتقديم سأكتفي.  الكتاب يف

 مواركس  أن إىل أشوري  أن بعقايوة  انتقيتهوا  الويت  بالوذات  القصوو   هوذه  مب ردتأ

 ااتصولة  القضوايا  جملمول  عرضووها  الويت  األفكوار  يف كوانوا،  اااركسية وكالسيكيي

 يستشوورفون العووامل، لتغوويري اإلشوورتاكي ااشووروع إطووار يف و ريتووه باإلنسووان

 كوانوا  أنهوم  يعوأ  هوذا و.  زموانهم  يف أفكوارهم  عوب  يدافعون وهم حتى ااستقبل،

 تغوري  مع تتغري وأنها تار ها، بقت أنها أ  تار ية، هي األفكار بأن ياكدون

 يف البقواء  مب اليسار أهل مب رفاقي حتذير نلك مب هديف وكان.  التار ية الشروط

 اااضوي،  يف يبقيهم الذ  األمر القداسة، طابع وإعطائها القدمية، األفكار تلك أسر

 أنوأ  روم .  أواًل هذا.  التاريخ أحداث بها تأتي اليت ااتغريات ؤيةر مب وميقعهم

 كووانوا اااركسووية كالسوويكيي أن كيووف القصووو  هووذه خووالل مووب أبووّيب أن أردت

 موب  انطالقواً  سياسواتهم،  وعوب  أفكوارهم  عوب  التعوبري  كوبرية  هساولية ميارسون

 أنوأ  رم.  مشيغرا إىل ليقني إىل ماركس مب أمامهم، حتدث كانت اليت ااتغريات

 القوديم،  موب  يولود  إمنوا  اجلديود  أن اليسار ألهل أقول أن عيقه، الوقت يف أردت،

 اارحلوة  طبيعوة  حتوددها  الويت  بوه،  اخلاصوة  ومسته صفته الوالدة بعد له ويتخذ

 ولود  الوذ   للقوديم  وفيواً  يبقى أن اجلديد هذا على لكب.  فيها يعيش اليت اجلديدة

 القوديم  بتجواوز  جديودة  شوروط  يف القديم، نلك ليهإ وصل ما  يستكمل أن أ  مقه،

 فوال  وبوالطبع .  فيوه  انقطواع  وال تواصول،  هو التاريخ أن نلك.  معه القطع دون مب

 أنوأ  هوو  القصوو   لتلك الواعي اختيار  يف واألساسي ااهم لكب.  للتاريخ نهاية

 مواركس  عقود  الرتكيوز  يف يتعلو   األول األمور : أساسيني أمريب أبّيب أن مقه أردت

 حقوقه وعلى للجماعة، كأساس الفرد اإلنسان دور على اااركسية كالسيكيي وعقد
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 وأهميوة  الفكر أهمية على الرتكيز يف يتعل  الثاني األمر.  التاريخ يف أولي كمعطى

 الشوروط  وفو   متغريًا، متحركًا، الفكر هذا يكون أن بشرط التاريخ، صقع يف دوره

 فكورهم  جعول  يف الفكور  أهل دور أهمية على ناته، الن يف والرتكيز، التار ية،

 .التاريخ حركة مسار يف دوره وعب اليسار مشروع عب بواقعية يعّبر راهقًا فكرًا

 وأرارتوه  كتابي أراره الذ  الققاا مب استوحيتها اليت األفكار بعض هي تلك

 حموور  كانوت  الويت  القضايا بعض على ركزت قد كقت وإنا.  فيه ومواقفي أفكار 

 إىل بالشكر أتوجه أن إال أستطيع ال فإنأ أصدقائي، وبني بيأ الرؤى يف اختالف

 يتموايزون  وهوم  حتوى  أفكوار ،  موب  العديد يف معي اتفاقهم أعلقوا الذيب أصدقائي

 الكتاب يف اعتربتها اليت اارتكزات عقد توقفهم بالذكر وأخص.  حتديدها يف عأ

 بالثقافووة وربطهووا أصوولها إىل اسووةالسي إعووادة بضوورورة فيهووا نك وورت مرتكووزات

 أكثوور وجعلووها واإلنتهازيووة، والعدميووة الشووعبوية مووب وإخراجهووا وبوواألخالق،

 الويت  اجلديودة  العبوديات مب حتريره على حرصًا وأكثر اإلنسان، حلقوق احرتامًا

 .القطيع يشبه ما إىل والعقائدية، السياسية اإلصطفافات يف حولته،

 نوزال  موا  وأنقا القهضة، إىل الطري  بداية يف نزال ما أنقا أعترب فإنأ وبعد،

 ال الواسوع،  البواب  مب ندخل ألن تاهلقا اليت والشروط الليات اديد إىل  اجة

 لتغويري  اليسوار   مشوروعقا  عوب  تعّبر اليت األهداف تلك إىل الضيقة، األبواب مب

 اليسوار  نوات مكو حول الققاا نواصل أن مقا يتطلب بالطبع التأكيد وهذا.  بلدانقا

 عووب البحووث يف اجلهوود مووب اازيوود مجيعقووا نبووذل وأن اااهاتووه، اخووتالف علووى

 بالقسوبة  فوااهم .  البعض بعضقا فيها حناكم مسبقة أفكار دون مب اليسار مستقبل

 الذ  الطبيعي موقعه السرتجاع القهضة إىل ا زمية مب يسارنا خنرج أن هو إليقا

 .لشعوبقا والسعادة حلريةوا لبلدانقا التقدم لتحقي  له يعود
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:  سربيوووووا -أ ريعيوووووا شوووووويدة البا )أشوووووراا(، م وووووطما مقووووودى القماو)مسوووووئوو الج ريووووور(، ) .13

 شووور مشووجر  مووع كوديسوووريا ودار الثالوو ،  مقاوودالملجووارات العاوووذ امقجماسيوووا، 
 .2999أكجوبر ، األمين

 2999اما شعراوى، أ ريعيا  ا  وايا قرن،  شر مشجر  مع دار األمين،   .14
ساساا كجو  شووادات ورؤى:مون جواري  ال ركوا الشويوسيا  أدي  ديمجرى وآلرون، .15

بالجعاون موع لق وا جوثيوق جواري  ال ركوا  : الق ا الرابع1865 جا ساذ  الم ريا
 .2991، 1865الشيوسيا الم ريا  جا ساذ 

 شوور مشووجر  مووع  ،)ج ريوور(،  اسووطين والعووالذ العربووا م ووطما مقووده القموواو .16
 2991دار مدبولا، 

سبووود الغموووار شوووكر )ج ريووور(، ج وووديات المشووورو  ال وووويو ا والمواقووووا العربيوووا.  .11
 .2991 شر مشجر  مع دار مدبولا، 

 را سوا أوجوار و را سووا بوليوق،  وا مواقووا دا ووا، جرقموا : سوعد الطويوو،  شور  .19
 .2991مشجر  مع دار ميريت، 

سبووود الغموووار شوووكر )أشوووراا(، القمعيووووات األهايوووا اعسووو ميا  وووا م ووور،  شوووور  .18
 .2991مشجر  مع دار األمين، 

كويسا برال، الاغات األ ريعيا وجعاويذ القمواهير، جرقموا وج ريور  اموا شوعراوى،  .99
بالجعوواون مووع مركوو  الدراسووات المجعدمووا لامقجمووع األ ريعووا بكيوو  جوواون، ال اشوور، 

 .2991، دار األمين
رون، دراسات ملجارة/ الج ومت امقجماسيا والمورأة األ ريعيوا، آلي و بيكياا، و  يج .91

بالجعووواون موووع م ظموووا أوسوووريا بوووأديا أبابوووا، جعوووديذ د. سبووود الغموووار م مووود أ مووود، 
 .2991ال اشر دار األمين، 
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ساساا كج  شووادات ورؤى:مون جواري  ال ركوا الشويوسيا  أ مد الع ير وآلرون، .92
بالجعووواون موووع لق وووا جوثيوووق جووواري   القووو ا اللووواما :1865 جوووا سووواذ  الم وووريا

 .2991، 1865ال ركا الشيوسيا الم ريا  جا ساذ 
، 1865رمسوويا لبيوو  )ج ريوور(، العموواو  ووا ال ركووا الشوويوسيا الم ووريا  جووا  .93

بالجعاون مع لق ا جوثيوق جواري  ال ركوا الشويوسيا الم وريا  جوا   الورشا األولا
 .1865،2991ساذ 

: سربيووووووا -أ ريعيووووووا ، م ووووووطما مقوووووودى القماو)مسووووووئوو الج ريوووووور(، )شووووووويدة البا )أشووووووراا( .94
 شووور مشوووجر  موووع كوديسوووريا ودار الرابوووع، مقاووود الملجوووارات العاووووذ امقجماسيوووا، 

 .2991أكجوبر ، األمين
، 1865 ووا ال ركووا الشوويوسيا الم ووريا  جووا  األقا وو )ج ريوور(،  سووعد الطويووو .95

ل ركوا الشويوسيا الم وريا  جوا بالجعاون مع لق ا جوثيق جاري  ا  الورشا الثا يا،
 .2992، 1865ساذ 

قووووردا م  ووووور، مدي ووووا دوا )ج ريوووور(، ساسوووواا أوراق  ووووي ساووووذ الاغووووا، الورقووووا  .96
)مسوووواهمات  ووووا الاغويووووات العربيووووا(،  شوووور مشووووجر  مووووع  2992مووووايو  -الثالثووووا

 قماسا الاغويين  ا العاهرة.
مووين، سوومير أمووين، مسووجعبو الق ووو   ووا سووالذ مجغيوور،  شوور مشووجر  مووع دار األ .91

2992. 
أكيكوووي بوووا موقووواقو وآلووورون، دراسوووات اقجماسيوووا  وووي شووورق وق ووووبي أ ريعيوووا،  .99

 .2992بالجعاون مع م ظما أوسريا بأديا أبابا، ال اشر دار األمين، 
سوووومير أمووووين وآلوووورون، الع قووووات العربيووووا األوربيووووا: قوووورااة سربيووووا  عديووووا،  شوووور  .98

 .2992مشجر  مع دار األمين، 
قجمع المد ا وسياسوات اع عوار  وا العوالذ العربوا، يسرى م طما )ج رير(، الم .89

 .2992 شر مشجر  مع دار ميريت، 
 لرى لبي ،  اما شوعراوى )ج ريور(، م ظموا الجقوارة العالميوا وم وال  شوعو   .81

الق وووو ، بالجعووواون موووع م ظموووا ج وووامن الشوووعو  األ ريعيوووا اآلسووويويا وسووودد مووون 
 .  2992الم ظمات مير ال كوميا، ال اشر مرك  الم روسا، 

ساسوواا كجوو  شوووادات ورؤى: موون جوواري  ال ركووا  أسووماسيو سبوود ال كووذ وآلوورون، .82
بالجعوواون مووع لق ووا جوثيووق  : القوو ا السووادا1865 جووا سوواذ  الشوويوسيا الم ووريا

 .2992، 1865جاري  ال ركا الشيوسيا الم ريا  جا ساذ 
قموا: سبد الغمار م مد أ مد،  ا جاري  األ ثروبولوقيوا والج ميوا  وا السوودان، جر  .83

 .2992م طما مقدى القماو،  شر مشجر  مع دار األمين، 
القو ا  -سبد الغمار شكر )ج رير(، القمعيات الجعاو يا كم ظمات شوعبيا ج مويوا .84
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 .2992األوو،  شر مشجر  مع مرك  الم روسا، 
  ووووان رم ووووان )ج ريوووور(، الموووورأة  ووووا ال ركووووا الشوووويوسيا الم ووووريا  جووووا سوووواذ  .85

اون مووووع لق ووووا جوثيووووق جوووواري  ال ركووووا الشوووويوسيا بالجعوووو، الورشووووا الثالثووووا، 1865
 .2992، 1865الم ريا  جا ساذ 

سريووان   وويا )ج ريوور (، الم  ووون  ووا ال ركووا الشوويوسيا الم ووريا  جووا سوواذ  .86
مووووع لق ووووا جوثيووووق جوووواري  ال ركووووا الشوووويوسيا  بالجعوووواون، الورشووووا الرابعووووا، 1865

 . 2992، 1865الم ريا  جا 
:  سربيوووووا -أ ريعيوووووا القماو)مسوووووئوو الج ريووووور(، )شوووووويدة البا )أشوووووراا(، م وووووطما مقووووودى  .81

 شوور مشووجر  مووع كوديسووريا ودار اللوواما، مقاوود الملجووارات العاوووذ امقجماسيووا، 
 .2992، األمين

 - يج ووواذ -سووومير أموووين وآلووورون، امشوووجراكيا واقج ووواد السووووق: جقوووار  )ال وووين .89
 .2993كوبا(،  شر مشجر  مع مكجبا مدبولا، 

الثعا وا الشوعبيا  وي م ور،  شور مشوجر  موع دار  سبد ال ميود  وواا، أوراق  وي .88
 .2993األمين، 

القو ا  -سبد الغمار شكر )ج رير(، القمعيات الجعاو يا كم ظمات شوعبيا ج مويوا .199
 .2993الثا ا،  شر مشجر  مع مرك  الم روسا، 

مد ت أيو  )ج رير(، األمون العووما العربوي،  شور مشوجر  موع مكجبوا مودبولا،  .191
2993. 

رون )ج ريوور(، العولمووا والديمعراطيووا والج ميووا: ج ووديات وآ وواق، طووايع آ وويما وآلوو .192
 شر مشجر  مع م ظما العاووذ امقجماسيوا لشورق وق ووبا أ ريعيوا )أديوا أبابوا(، 

 .2993ومرك  الم روسا، 
، 1865 لووورى لبيووو  )ج ريووور(، الطابوووا  وووا ال ركوووا الشووويوسيا الم وووريا  جوووا  .193

ي  ال ركوووا الشووويوسيا الم وووريا الورشوووا اللامسوووا، بالجعووواون موووع لق وووا جوثيوووق جوووار 
 .2993، 1865 جا ساذ 

قووووردا م  ووووور، مدي ووووا دوا )ج ريوووور(، ساسوووواا أوراق  ووووا ساووووذ الاغووووا، الورقووووا  .194
)ق ايا  وو الاغا العربيا والجعبير العاما(،  شور مشوجر   2993مايو  -الرابعا

 مع قماسا الاغويين  ا العاهرة. 

الوووووطن العربووووا: اعسوووو ذ  هويوووودا سوووودلا )ج ريوووور(، ثعا ووووا وسووووائو امج وووواو  ووووا .195
 .2993والوويا،  شر مشجر  مع دار األمين، 

:  سربيوووووا -أ ريعيوووووا شوووووويدة البا )أشوووووراا(، م وووووطما مقووووودى القماو)مسوووووئوو الج ريووووور(، ) .196
 شوور مشووجر  مووع كوديسووريا ودار  السووادا،مقاوود الملجووارات العاوووذ امقجماسيووا، 

 .2993، األمين
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اه وووا العولموووا :  ركوووا الم ظموووات سووومير أموووين،  را سووووا أوجوووار )ج ريووور(،  م  .191
مووع الم جوودى العووالما  شوور مشووجر  الشووعبيا  ووا العووالذ، جرقمووا: ذ.سووعد الطويووو، 

 .2993، دار األمينلابدائو، و 
أ مووود برقووواوى وآلووورون، الدولوووا الوط يوووا وج وووديات العولموووا  وووا الووووطن العربوووا،  .199

بولا،  شر مشجر  مع مركو  الدراسوات والب وو  امسوجراجيقيا دمشوق ومكجبوا مود
2993. 

وأ مووا ال ركووا الشوويوسيا الم ووريا  جووا سوواذ ام عسوواميا رمسوويا لبيوو )ج رير(،  .198
مووووع لق وووا جوثيووووق جووواري  ال ركووووا  بالجعووواونالسادسوووا والسووووابعا،  الورشوووا، 1865

 .2993، 1865الشيوسيا الم ريا  جا 
م موود موواهر القموواو، أ موود لطمووا السوويد: دراسووا  ووا اللارطووا المعر يووا،  شوور  .119

 .2993ار األمين، مشجر  مع د

سبد الغمار شكر )م سق الب  (،  ظاذ اللدما العاما  ا م ر وآ واق جطوويرل:  .111
دراسوووا  الوووا م ا ظووووا دميووواط، بالجعوووواون موووع شوووبكا القمعيووووات األهايوووا لاج ميووووا 

 .2993وق ايا ال و  بدمياط، 
:  سربيوووووا -أ ريعيوووووا شوووووويدة البا )أشوووووراا(، م وووووطما مقووووودى القماو)مسوووووئوو الج ريووووور(، ) .112

 شوور مشووجر  مووع كوديسووريا ودار  السووابع،مقاوود الارات العاوووذ امقجماسيووا، ملجوو
 .2994، األمين

ريمووووا هيريوووورا وآلوووورون، جرقمووووا باجسووووا قموووواو الوووودين، الثووووورة الكوبيووووا... ألووووا  .113
أيوون....د دراسووا  ووا م موو  الجوواري  الكوووبا واسجشووراا العوورن الوا وود والعشوورين، 

 .2994لعالذ الثال ،مع م جدى العالذ الثال  ودار ا شر مشجر  

 شوور ، أى مسووجعبود 2925أليووون سوواو )ج ريوور(، جرقمووا: سووعد الطويووو، أ ريعيووا  .114
 . 2994مع البر امج اع مائي لألمذ المج دة، المدي ا برا، مشجر  

دي ووويا  ي جووور وآلووورون، دراسوووات اقجماسيوووا  وووي شووورق وق ووووبي أ ريعيوووا، العووودد   .115
ا لشوووورق وق وووووبا أ ريعيووووا العاوووووذ امقجماسيووووم ظمووووا الثالوووو   شوووور مشووووجر  مووووع 

 .2994، المدي ا برابأديا أبابا، ال اشر  (أوسريا)
: وودود الجغييوور: امقج وواد السياسووا لمر اووا ام جعوواو، أ ريعياق ووو   هوواين موواري ، .116

موع م جودى العوالذ الثالو   جرقما   ح العمروسا وس ة اللميسا،  شر مشوجر 
 .2994، ال اشر دار األمين، وآلرون

د.سوووروا ال بيووور )ج ريووور(، ال لووو  امقجماسيوووا:  الوووا الق ائووور  –د.أ مووود  ايووود  .111
مركوو  الب ووو   ووا امقج وواد الجطبيعووا موون أقووو الج ميووا  وم وور،  شوور مشووجر 

 .2994بالق ائر، مع ال اشر دار مدبولا، 
سووووو ة لايوووووو، المقجموووووع المووووود ا ودورل  وووووا الجكاموووووو –د.  مووووودى سبووووود الووووور من  .119
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ال اشوووور قامعووووا  اجوووواو، –لموووود ا مركوووو  المقجمووووع ا مووووع األ ريعووووا،  شوووور مشووووجر 
 .2994، المدي ا برا

 وووواروق العا ووووا، آ وووواق الجمووووورد: قوووورااة  عديووووا  وووووا الجوووواري  األوروبووووا والعربوووووا  .118
اعسوووو ما،  شوووور مشووووجر  مووووع المؤسسووووا العربيووووا لادراسووووات وال شوووور بوووواألردن، 

2994  . 
قو يوووا بوسوووير وآلووورون، دراسوووات اقجماسيوووا  وووي شووورق وق ووووبي أ ريعيوووا، العووودد  .129

 (أوسورياالعاوذ امقجماسيا لشرق وق وبا أ ريعيوا )م ظما  شر مشجر  مع  الرابع
 .2994، المدي ا برابأديا أبابا، ال اشر 

سوومير أمووين وآلوورون، ال وورا   وووو الميووال: اعر  المشووجر  ل: سووا يا، جرقمووا:  .121
، ال اشور مكجبوا الثالو  البودائو العوالماموع م جودى  ذ. سعد الطويو،  شر مشوجر 

 .2995مدبولا، 
سبد العاو الباقورى، وسد بو .. باموور القديود: ال  واد الُمور لاسواداجيا، ال اشور  .122

 .2995مكجبا مدبولا، 
موع لق وا  بالجعواونرمسويا لبيو  )ج ريور وجعوديذ(، اليسوار  وا الثعا وا الم وريا،  .123

، ال اشوووور دار الثعا ووووا، 1865جوثيووووق جوووواري  ال ركووووا الشوووويوسيا الم ووووريا  جووووا 
2995. 

ج ريوور(، ق ووايا السوواذ الم شووود  ووا أ ريعيووا: الج ووومت والديمعراطيووا ألمريوود  ويمووا ) .124
والسياسووات العامووا، جرقما:م ووطما مقوودى القموواو،  شوور مشووجر  مووع م ظمووا 

، ال اشوور بووأديا أبابووا (أوسوورياب ووو  العاوووذ امقجماسيووا لشوورق وق وووبا أ ريعيووا )
 .2995دار األمين، 

:  سربيوووووا -أ ريعيوووووا و الج ريووووور(، )شوووووويدة البا )أشوووووراا(، م وووووطما مقووووودى القماو)مسوووووئو  .125
 شوور مشووجر  مووع كوديسوووريا ودار  الثوووامن،مقاوود الملجووارات العاوووذ امقجماسيووا، 

 .2995، األمين
قووووردا م  ووووور، مدي ووووا دوا )ج ريوووور(، ساسوووواا أوراق  ووووا ساووووذ الاغووووا، الورقووووا  .126

(،  شووووور مشوووووجر  موووووع واعيديولوقيوووووا والسووووواطا الاغوووووا) 2995يو يوووووق  -اللامسوووووا
  ا العاهرة.  قماسا الاغويين

س ة لايو )ج رير(، جعديذ سمير أموين، ال ركوات امقجماسيوا  وا العوالذ العربوا،  .121
 .2995 شر مشجر  مع الم جدى العالما لابدائو، ال اشر مكجبا مدبولا، 

ساميا الوادى ال عر، القمعيوات األهايوا واعسو ذ السياسوا  وا السوودان، ال اشور  .129
 .2995مكجبا مدبولا، 

،  شوووور مووووع دار الق ائووور الووووا  -القمعيووووات األهايوووا اعسوووو ميا سوووروا ال بيوووور، .128
 .2996األمين، 
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  1ساساا كج  شووادات ورؤه : مون جواري  ال ركوا الشويوسيا الم وريا قووأ مد ساّيذ وآلرون،  .139
 .2996، 1865بالجعاون مع لق ا جوثيق جاري  ال ركا الشيوسيا الم ريا  جي ساذ 

،  شووور مشوووجر  موووع دار األموووين: ق وووايا راه وووا، سبووود األميووور السوووعد، امقج ووواد العوووالما .131
2996. 

 .  2996 ساذ ر ا، أسرائيو  ا ال راسا الم ريا، ال اشر مرك  الم روسا،  .132
 هووووودى الشووووواما وآلووووورون، دراموووووا أمريكوووووا ال جي يوووووا، دروا الج ميوووووا والج ووووودى   .133

 .2996الديمعراطا، ال اشر مرك  الم روسا، 

 -أ ريعيووا )مسووئوو الج ريوور(، ) شووويدة البا )أشووراا(، م ووطما مقوودى القموواو .134
 شور مشوجر  موع كوديسوريا  الجاسع،مقاد السربيا : ملجارات العاوذ امقجماسيا، 

 .2996، ودار األمين
 سبد اهلل ساا أبراهيذ، أ يو الماركسيا: ال و ا والمعاوما  ي ممارسا  .135

 .2996ال    الشيوسي السودا ي،  شر مشجر  مع دار األمين،        

دراسا  وا ال ظريوا والجطبيوق  -ا ما يقا، الجشكي ت امقجماسيا  ا أ ريعيا. آرش136
جعوووووديذ  اموووووا  -أقاووووويذ الب يووووورات العظموووووا، جرقموووووا: م وووووطما مقووووودى القمووووواو

 .2991شعراوى، ال اشر، مرك  المدي ا ل:س ذ وال شر، 

و.ذ. ساشووويكو ي )ج ريووور(، أ ظموووا العموووو والابرلوووا: أسوووادة هيكاوووا  -.  . بيكموووان131
المقجموووووع  وووووا أ ريعيوووووا، جرقموووووا: سووووو ة لايوووووو، ال اشووووور مركووووو   -قوووووات الووووودووس 

 .2991الم روسا، 

. سووومير أموووين )أشوووراا(، الم  وووون وج وووديات العووورن الوا ووود والعشووورين، جرقموووا: 139
مووادة ط طوواوى، مراقعووا سووعد الطويووو، ال اشوور دار العووالذ  -باجسووا قموواو الوودين

 .2991الثال ، 

وطن، أسووداد مركوو  الب وو  العربيووا واع ريعيووا، مطبعووا مجورى: قاوو  ب قووذ الو. وداد 138
 .2991مرك  المدي ا، 

. سووعد الطويووو وآلوورون )ج ريوور(، وثووائق ال ركووا الشوويوسيا الم ووريا  جووا سوواذ 149
ــد األوم مــن ، 1865 مووع لق ووا جوثيووق جوواري   بالجعوواون، 1252-1244المجل

الذ الثالو ، ، و شر مشجر  موع دار العو1865ال ركا الشيوسيا الم ريا  جا 
2991. 

، جشووا يا : قوودو الثووورة والكاري مووا، البوليموواره. م ووطما مقوودى القموواو، كجووا  141
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 .2991 شر مشجر  مع مكجبا مدبولا، 

. سبووووود األميووووور السوووووعد، ق وووووايا رأا المووووواو والعموووووو،  شووووور مشوووووجر  موووووع مركووووو  142
 .2991الم روسا، 

والم  ووون  ووا ظووو   ووان رم ووان ) ج ريوور(، أ ووواو ال راسووا  -.  سوو ين كشوو 143
سياسووووات الجكيووووا الويكاووووا،  شوووور مشووووجر  مووووع مركوووو  الم روسووووا واللوووودمات 

 .2991ال  ميا والمعاومات، 

)أ(.  قووووردا م  ووووور، مدي وووووا دوا )ج ريوووور(، ساسووووواا أوراق  ووووا ساوووووذ 143
)ق ووووايا  ووووا ام دواقيووووا الاغويوووووا  2991سووووبجمبر  -الاغووووا، الورقووووا السادسووووا

 . 2991غويين  ا العاهرة، العربيا(،  شر مشجر  مع قماسا الا

. سووومير أموووين )أشوووراا(، العمووواو وج وووديات العووورن الوا ووود والعشووورين، ال اشووور دار 144
 .2999العالذ الثال ، 

. سوومير سبوود البوواقا )ج ريوور(، هووديو اليموواذ وراا الع ووبان: ملجووارات موون ق ووائد 145
، 1865-1845الشوووعراا الشووويوسيين الم وووريين  وووا السوووقون والمعوووجع ت مووون 

،  شوور 1865مووع لق ووا جوثيووق جوواري  ال ركووا الشوويوسيا الم ووريا  جووا  لجعوواونبا
 .2999مشجر  مع دار العالذ الثال ، 

وأ مووا ال ركووا الشوويوسيا الم ووريا  جووا سوواذ  . سووعد الطويووو )ج ريوور(، المو يووون146
مووووع لق ووووا جوثيووووق جوووواري  ال ركووووا الشوووويوسيا  بالجعوووواونالجاسووووعا،  الورشووووا، 1865

 .2999، 1865الم ريا  جا 

. ألووووواما الميرم ا)ج ريوووور(،  وووووارات سووووال ا بووووين اليسووووار العربووووا واألوروبووووا، 141
مؤسسووووا رو ا لوكسوووومبور  األلما يووووا، ال اشوووور دار العووووالذ الثالوووو ،  مووووع بالجعوووواون
 و در أيً ا بالاغا اع قاي يا. .2999

 ووا الب وو  سوون بووديو لمشوواكو ال راسووا والم  ووين  ووي .  هوودى الشوواما )ج ريوور(، 149
 .2999مرك  الم روسا،  مع بالجعاون رم 

. سووعد الطويوووو وآلووورون )ج ريووور(، وثوووائق ال ركوووا الشووويوسيا الم وووريا  جوووا سووواذ 148
ــانى مــن ، 1865 ــد الن مووع لق ووا جوثيووق جوواري   بالجعوواون،  1253-1252المجل

 .2999، 1865الم ريا  جا  ال ركا الشيوسيا
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 ا ظو العولما: دراسوات م وريا )ج رير(، الثعا ات الم ايا  أيمان البسطويسا. 159
قامعا العواهرة، ال اشور  -ريعياأ ريعيا، بالجعاون مع معود الب و  والدراسات األ 

 .2999العالذ الثال ، دار 

القمعيووا العربيووا لاب وووو  موود ت أيووو  )ج ريوور(، بووودائو الج ميووا، بالجعوواون موووع . 151
 .2999، الذ الثال الع ، ال اشر دارامقج اديا

م  ووووور، مدي ووووا دوا )ج ريوووور(، ساسوووواا أوراق  ووووا ساووووذ الاغووووا، الورقووووا  قووووردا .152
 .  2999السابعا،  شر مشجر  مع قماسا الاغويين  ا العاهرة، 

. م مد قوياا، الثأر الرم ى: جماا الوويات  ا وا ات الق وو  الجو سوا، جعوديذ 153
 .2999د.الطاهر لبي ، بالجعاون مع دار العالذ الثال ، 

ن العاماا ال ي يين، أ واو ال ين: دراسات  عديوا، جرقموا م وطما . مقموسا م154
 .2999دار العالذ الثال ،  مقدى القماو وآلرون، بالجعاون مع

:  سربيوووووا -أ ريعيوووووا شوووووويدة البا )أشوووووراا(، م وووووطما مقووووودى القماو)مسوووووئوو الج ريووووور(، ). 155
العووالذ الثالوو ، ا ودار  شوور مشووجر  مووع كوديسووريالعاشوور،  مقاوودالملجووارات العاوووذ امقجماسيووا، 

 .2998أبريو 

سبوود الغمووار شووكر، ال وورا   وووو الديمعراطيووا  ووا م وور،  شوور مشووجر  مووع مركوو  الم روسووا، .156
2998. 

سبد العاو الباقوره)ج رير(، اعسجراجيقيا اعسرائيايا جقال الوطن العربا،  شر مشجر  مع مركو  .151
 .2998الم روسا، 

 .2998، جمويو الجعايذ  ا م ر،  شر مشجر  مع كوديسريا، )ج رير(  ياا الدين  اهر .159

 .2998 اما شعراوى )ج رير(،  ا ر ا   اروق كدودة: الج ميا والديمعراطيا،  .158

 .2919.  اما شعراوى، أ ريعيا من قرن ألا قرن،  شر مشجر  مع مكجبا ق يرة الورد، 169

مقاوا المقور القديود، المقاود لج و يا(، .سا ذ الدسوقا )جعديذ(،   ان رم ان )اعسوداد وا161
األوو، والثوووووا ا، مطبوسوووووات المركووووو  بالجعووووواون موووووع  ووووو دوق الج ميوووووا الثعا يوووووا، 

2919. 

. سبود الغمووار شوكر وآلوورون، األ و ا  السياسوويا وأ موا الجعدديووا  وا م وور،  شوور 162
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 .2919مشجر  مع دار ق يرة الورد لا شر والجو يع، 

 

 كراسات المركز
 .1899أقرااات اع  ح امقج ادى  ا الق ائر، أ مد ه ئ،  وو  .1

 .1899س اذ  و ى، جرقما ث ثا قرااات سو يجيا  ا البيريسجرويكا،  .2

 .1899أشرا  سين، ببايوقرا يا الطبعا العاماا،  .3
 .1898سبد العظيذ أ يا، قرااة  عديا  ا كجابات  ا ريا،  .4
ميووا المسووجعاا، م ووطما  ووور الوودين سطيووا، المقجمعووات الجابعووا ومشووك ت الج  .5

1898 
موشا ليوين وآلرون، جعديذ/  وؤاد مرسوا، البيريسوجرويكا  وا سيوون اآللورين،  .6

1889  

م مود أبوو م ودور وآلورون، أ موا الميووال  وا الووطن العربوا،  شور مشوجر  مووع  .1
 .1888 ،دار األمين

أسووووماسيو  قوووو وق، المومشووووون بووووين ال مووووو والج ميووووا،  شوووور مشووووجر  مووووع دار  .9
 .1888، األمين

لغموووار شوووكر، جقديووود ال ركوووا الجعدميوووا الم وووريا،  شووور مشوووجر  موووع دار سبووود ا .8
 .2999 ،األمين

 ،  ان رم ان )أسداد(، العراق ج ت ال  ار،  شور مشوجر  موع دار األموين .19
2999. 

 .2991 ،والمعاومات،   شر مشجر  مع دار األمين اع جر تأ مد  ال ،  .11
ار األمووووين  األرال والموووو ح،  شوووور مشووووجر  مووووع د ،سريووووان   وووويا )ج ريوووور( .12

2991. 

مووووووع دار   شووووور مشوووووجر  أ مووووود سبووووود اهلل، سمووووواو م ووووور وق ووووووايا الع ووووور، .13
 .2992 ،الم روسا

سريووووان   وووويا )ج ريوووور(، الجشووووريع الجعوووواو ا  ووووا م وووور: الواقووووع.... وآ وووواق  .14
 .2999المسجعبو،  شر مشجر  مع دار األمين، 

د د.م موود موواهر القموواو، م ووامين الجربيووا الشووعبيا،  ووي مقاووا باألسووجاذب لعبوو .15
 .2993اهلل ال ديذ،  شر مشجر  مع دار األمين، 

مووود ت أيوووو ، ق وووايا  وووا امقج ووواد الم ووورى بعووود الجكيوووا الويكاوووا،  شووور  .16
 .2993مشجر  مع دار األمين، 

كاود كاج  وآلرون، جرقما يوسا دروي ، أمبرياليوا العورن الوا ود والعشورين،  .11
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 .2993 شر مشجر  مع دار األمين، 
برالووا: ال وور  الدائمووا وأمركووا العووالذ،  شوور مشووجر  سوومير أمووين، الميووروا الاي .19

 .2994مع مرك  الم روسا، 

م مووود أسوووماسيو  اهووور، أ موووا الووووسا العربوووا بوووين ال ماوووا المر سووويا وال ماوووا  .18
 .2994، األميناألمريكيا،  شر مشجر  مع دار 

بووووويج   ووووار، الب وووو  سوووون ممووووووذ لاديمعراطيووووا  ووووا مر اووووا الثووووروة العاميووووا  .29
 .2994ه ا،  شر مشجر  مع دار األمين، والجك ولوقيا الرا

ال ركا العماليا الم ريا: اللبرة ال  واليا وآ واق المسوجعبو،  شور مشوجر  موع  .21
 .  2994مرك  الم روسا، 

د. امد الواده، أ  ااات السكان وال يا ة ال راسيا: ج ايوو اقجمواسي،  شور  .22
 .2995مشجر  مع دار األمين، 

ي جووواري  م ووور امقجمووواسي ال ووودي  د.سووويد سشوووماوى، الدراسوووات ال ديثوووا  ووو  .23
 .2995ل و الس وات العشر األليرة،  شر مشجر  مع دار األمين، 

 

 كوديسريا كتيبات
 .1881،أوكوادبا  ولا، ال را  العرقا  ا أ ريعيا -1

 .1881 ايبو هو جشغوو، القي  والعسكريا  ا أ ريعيا، -2

مكا يات، ديساليقن ر ماجو، م ظمات الم  ين  ا أ ريعيا : ق -3  .1881يود وا 

 .1882قيما آديسي ا، ال ركات العماليا و ع السياسا  ا أ ريعيا،  -4

 اسوووويا وآلياجوووووا  ووووا أ ريعيووووا،يديوووووا، جووووداوو السوووواطا الس مومووووار ديووووو ، ممووووادو -5
1882. 

 .1883، أل ريعياالبيئا العالميا: قدوو أسماو ب    سالو، -أديمومت  -6

، ت امقجماسيووووا والعاميووووا الديمعراطيووووا  ووووا أ ريعيوووواماموووودا ا،آلرون، ال ركووووا 9ذ -1
1883 

 1883، ثا ديكا مكا داويرى، الجكيا الويكاا واأل ما ال راسيا  ا أ ريعيا -9

 .1883آرشا ما يقا، األسر المعيشيا وآ اق أ ياا ال راسا  ا أ ريعيا،  -8
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 .1886سايمان بشير ديا ا،المسألا الثعا يا  ا أ ريعيا،  -19

 .1886والم شعون سايوا،  -يو بن سروا، الدولا ميش -11

 .1888سبدو مال  سيمون، سمايا الج  ر، والجغير  ا أ ريعيا،  -12

 .1888أمي ا ماما، دراسات سن المرأة ودراسات ال ساا  ا أ ريعيا،  -13

 .1888جادى آكين آ يا، العولما السياسيا امقجماسيا  ا أ ريعيا،  -14

راليوووووا سياسووووويا أذ ا جعووووواو ديمعراطوووووا : م ظوووووورات أ ريعيوووووا، ديووووووا، ليب مموووووادو -15
1888. 

 .2999 كيذ بن  مودة  ظريات ما بعد الجكيا الويكاا،  -16

 .2999كاوديو شو جان، ماذا بعد ممارسات الج ميا المشوها  ا أ ريعياد،  -11

 .2999أشياا ميبمبا، سن ال كذ اللاب مير المباشر،  -19

لشوبا  والع وا والشوار   وا ك شاسوا:  سومع و مووذ و  وا، جشيكي  . بيايوا، ا -18
2991. 

سوووايمان بشوووير ديوووا ا، أسوووادة ب ووواا المع وووا:   ووووب ورها وووات لعووورااة مسوووجعبو -29
 .2991أ ريعيا، 

 .2995سثمان كان، المثعمون األ ريعيون المج دثون باغات مير أوروبيا،  -21

 جقديد الوط ا، جرقما:   قومو كواما   داراذ، امسجبارات امقج اديا لا -22

 .  2999أسماسيو  ق وق، بالجعاون مع كوديسريا،       

 
 سلسلة كراسات اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 التنمية بالمشاركة -أ
جع يوو  الجوا ووو بووين مؤسسووات  وو ع السياسووا ال كوميووا وبووين القامعووات والمراكوو   -1

 9ا أ ريعياالب ثيا من أقو دسذ اع  ح امقج ادى والج ميا  
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 9ج سين أداا المشروسات العاما  ا أ ريعيا: دروا من جقار  قطريا -2

 ج سين أداا المشروسات العاما  ا أ ريعيا. -3

دارة الموارد الماليا  ا القامعات األ ريعيا. -4  جعبئا وا 

 ج سين أ جاقيا اللدمات العاما  ا أ ريعيا. -5

 9ي يات ومابعدها ا الجسع األ ريعيادسذ  يويا القامعا  -6

 9جويئا البيئا لج ميا المعاليات الج ظيميا  ا أ ريعيا -1

جعبئووووا العطووووا  ميوووور الرسووووما والم ظمووووات ميوووور ال كوميووووا موووون أقووووو اع وووو ح  -9
 امقج ادى والج ميا  ا أ ريعيا.

 األل قيات والمساالا  ا اللدمات العاما األ ريعيا. -8

 9اركا الشعبيا لعادة  عابات العماو  ا أ ريعياأسماو  دوة  وو الديمعراطيا والمش -19

 اعث يا وال را  السياسا  ا أ ريعيا. -11

 ميثاق سمو لام ظمات مير ال كوميا  ا أ ريعيا. -12

 سلسلة التنمية بالمشاركة -ب
 دراسا  الا  ا  اميبيا. -1

 دراسا  الا  ا أوم دا. -2

 ريق الب   وال غط والدسوة.كيا جؤثر الم ظمات األهايا  ا السياسات سن ط -3

 ين ال كومات والم ظمات الشعبيا.باألساسيا لجع ي  ال وار والجعاون والجدالو  المبادئ -4

 دراسا  الا  ا قامبيا. -5

 دراسا  الا  ا أثيوبيا. -6

 سلسلة الدليم التدريبى للتنمية بالمشاركة الشعبية -ج
 امج او  ا لدما الج ميا بالمشاركا. -1
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ظموووووات الم ايوووووا ميووووور ال كوميوووووا وج عيوووووق امكجمووووواا الوووووذاجا مووووون الغوووووذاا  وووووا الم -2
 المقجمعات الم ايا.

 م اهج جطوير الم ظمات األهايا لامشروسات. -3

 جلميا المعر و يا ا البيئا. -4

جعريوووا دور وأهميوووا اج ووواو دسوووذ الج ميوووا مووون أقوووو المشووواركا المعالوووا  وووا سمايوووا  -5
 الج ميا.

 غيرةأدارة المشروسات ال  -6
 ج ميذ  عاو للدمات ج ظيذ األسرة -1
دارة و و ال راسات  ا أ ريعيا. -9  دور مؤسسات المقجمع المد ا  ي م ع وا 

 
 النشرات

 (16-15)ألوووووا العووووودد  1889مووووون العووووودد الجقريبوووووا ي ووووواير :نشـــــرة البحـــــوث العربيـــــة -1
 .2994مارا -2993سبجمبر

مووون العووودد  :واالجتماعيـــة دكوديســريا  نشــرة المجلـــر األفريقـــى لتنميــة البحـــوث االقتصـــادية -2
 .2999ال ادى واللمسون، ألا العدد  1881األوو أبريو 

 أمسوطاوالث ثوون، الثامن من العدد األوو ألا العدد : نشرة العلوم السياسية األفريقية-3
2993. 

 .1886أكجوبر -العدد الثا ا -مع لق ا الجوثيق -نشرة الذاكرة الوطنية -4
ـــداكارنشـــرة منتـــد  ا -5 ـــث ب العووودد الثوووا ا يو يوووو  -1886العووودد األوو يوليوووو  :لعـــالم النال

1881. 
 .2992 براير  -ل العدد الثا :نشرة المنتد  العالمى للبدائم -6
، العوودد الثووا ا، ي وواير نشــرة منةمــة العلــوم االجتماعيــة لشــرق وجنــوبى أفريقيــا دأوســريا  -1

2996. 
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