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«التاريخ يعيد نفسه
إما على شكل مأساة أو مهزلة»
•كارل ماركس في  18برومير لويس بونابرت.

بــات مــن الصعــب جــدا الهــروب مــن هــذه الحكمــة الماضييــن تالشــى دور اليســار الفلســطيني
فــي ظــل المنــاخ الــذي تعيشــه فلســطين إقليميــا فــي تأطيــر الحــوار الوطنــي ،فيمــا اختــزل دور
ودوليــا .كمــا بــات مــن الصعب فك شــيفرة المأســاة رمــوزه فــي قيــادة المنظمــات غيــر الحكوميــة
مــن المهزلــة ،علــى األقــل مــن ناحيــة التزميــن .وليــس العمــل فــي المســائل «السياســية العليــا».
يحتــاج األمــر إلــى قليــل مــن الــذكاء ليــدرك أن فلــو قمنــا بالبحــث يمكــن أن نجــد كثيــرا مــن
المشــروع الوطنــي الفلســطيني فــي أزمــة ،وأن األصــوات التقدميــة الفلســطينية تناقــش القضايــا
هــذه األزمــة مســتمرة لدرجــة الجــزم بــأن أســباب المفتاحيــة فــي المســألة الفلســطينية ،ولكــن
المــأزق الحالــي باتــت محيــرة ،فهــل نمــر ،فــي الجهــد المبــذول فــي توحيدهــا ،يبقــى محــدودا.
دورة التاريــخ هــذه ،بحالــة المأســاة أم المهزلــة؟

يمكــن أن نجــد نقــدا لعالقــة الســلطة الفلســطينية

يواجــه المشــروع الوطنــي الفلســطيني تحديــات بمؤسســات التمويــل الدوليــة ،أو انعــدام شــبكة
ـدءا مــن تجلياتــه المحليــة إلــى مشــروعيته أمــان اجتماعيــة اقتصاديــة متماســكة ،ومــع ذلــك
دوليــة بـ ً
العالميــة .فهــو يقــاد بعقليــة يمينيــة وبأفــكار نبقــى بحاجــة إلــى عامــل مســاعد ليقــود الحــوار،
متقادمــة ومركزيــة ،وبأجنــدة اقتصاديــة اجتماعيــة ويســتخدم نغمــة تقدميــة وبرنامجــا تقدميــا.
تعــود إلــى القــرون الوســطى .فــي المقلــب اآلخــر
يقــف التقدميــون الفلســطينيون علــى مفتــرق
طــرق أمــام إعــادة تعريــف مصطلحــات الحــوار ،ومــا
المهــام المترتبــة عليــه .لقــد حــان الوقــت إلعــادة
صياغــة الفكــر التقدمــي والدفــاع عنــه.

مــن المهــم فــي هــذه المرحلــة ذكــر بعــض القضايا
المفاهيميــة ووضــع عــدد مــن المقاييــس .يعــد
هــذا اإلصــدار أن يكــون «تقدميــا» ،إنهــا الكلمــة
التــي اخترناهــا دون أيــة كلمــة أخــرى ،وذلــك ألنهــا
تضــع هــذا اإلصــدار فــي نمــط تفكيــر بعيــد عــن

يســود خطــاب التقدمييــن الفلســطينيين تبريــر الحزبيــة أو رزمــة الســلوك والفكــر.
قيــام الدولــة ،باعتبارهــا المســألة الرئيســية فــي
السياســة الفلســطينية خــال قــرن مضــى ،لقــد
قــدم اليســار الفلســطيني جملــة مــن اإلجابــات
واألدوات لتبريــر هــذه المســألة .خــال العقديــن

األمــر الثانــي هــو أن هــذا اإلصــدار منصــة للجــدل
والحــوار تحمــل همــا تقدميــا ،إننــا نعتقــد أن األجندة
هنــا تدافــع عــن نفســها ،وأن المثــل التقدميــة
تســتطيع مواجهــة التحديــات فــي عالمنــا.
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إننــا نؤمــن أن أدوات وتــراث الحركــة التقدميــة يفكــر التقدميــون الفلســطينيون؟» .ونأمــل أن يكون
العالميــة يخاطــب قضايــا العدالــة االجتماعيــة ،هــذا اإلصــدار ،األول ضمــن سلســلة مــن اإلصــدارات
والديمقراطيــة ،والتحرريــة ،والحريــة بطريقــة تعجــز

التــي تهــدف إلــى إرســاء مخرجــات ذات قيمــة

عنهــا الفلســفات األخــرى .تبعــا لهــذا الفهــم فــإن

معرفيــة عاليــة .هــذا ال يعنــي أننــا ســنتقتصر علــى

التقدميــة طريقــة للتعلم ال مجرد حصــن أيدولوجي،

الموضوعــات التــي ذكرنــا ،بالرغــم مــن اعتقادنــا
أنهــا ستســمح للكتّــاب باكتشــاف مجــاالت اهتمــام

الفكــر النقــدي والتطــور .هــذا اإلصــدار هــو منصــة

جديــدة .إننــا نهــدف لخلــق منتــدى يمكــن للتقدميين

للجــدل والمناظــرة بيــن كل األفــكار والمفكريــن ،لــن

الفلســطينيين أن يطــوروه وأن يتخــذوا منــه أداة

وبهــذا فــإن الثابــت األصيــل الوحيــد للتقدميــة هــو

نرفــض نشــر أيــة مســاهمة لــرأي مختلــف ،ولكننــا للدفــاع عــن أفكارهــم حــول المجتمــع الفلســطيني.
ســنقوم بنقــده والــرد عليــه.

يشــرف علــى هــذا اإلصــدار كل مــن مؤسســة

أمــر ثالــث ،هــو أن الموضوعــات وترتيبهــا ولغتهــا

فريدريــش إيبــرت األلمانيــة ،ومركــز بيســان للبحــوث

واســتنتاجاتها ونمطهــا في هــذا اإلصــدار متعددة،

واإلنمــاء واللجنــة االستشــارية لــه .ففيمــا يقــوم كل

بمــا يشــبه التعدديــة بيــن التقدمييــن الفلســطينيين مــن مؤسســة فريدريــش إيبــرت ومركــز بيســان بــدور
أنفســهم .وفيمــا نؤكــد بقــوة أننــا لســنا حزبييــن،

الســكرتاريا ،تلعــب اللجنــة االستشــارية دور البوصلــة

فــإن هــذا اإلصــدار هــو سياســي بالتأكيــد وبقــوة

المعنويــة .ويمكــن القــول إن الفريــق يشــترك فــي

أيضــا ،فهــو يخاطــب قضايــا الشــأن العــام فــي

مجموعــة مــن القيــم رغــم وجــود اختالفــات فــي

مقــاالت أكاديميــة ،مــا يجعــل جوهرهــا سياســيا.

وجهــات نظرهــم .لكنهــم يجمعــون أساســا علــى

نحــن نؤمــن أن نقــاش مســألة قيــام الدولــة هــو

اإليمــان بقيــم العدالــة ،والحريــة والتضامــن .ومع تعزيز

أمــر شــائع فــي الخطــاب الفلســطيني العــام،

ذلــك دائمــا عبــر الجــدل والنقــاش بشــغف وإخــاص.

وبذلــك فإننــا نســهم فــي هــذا النقــاش مــن
زاويتنــا ،مــن خــال نقــاش طبيعــة الدولــة وشــروط
مواطنيهــا الحياتيــة ،وهــي جوانــب تســاوي فــي
األهميــة نقــاش قيــام الدولــة إن لــم تكــن أهــم،
فالمجتمــع العــادل هــو مجتمــع قــوي ،ويســتطيع
االســتمرار لتحقيــق الطموحــات الوطنيــة.
يأتــي هــذا اإلصــدار ليخــدم األهــداف أعــاه ،وهــو
يحــاول تقديــم إجابــة علــى ســؤال« :فــي مــاذا

فــي ضــوء األهــداف الموضوعــة لهــذا اإلصــدار،
وبهــذا المضمــون الــذي يحتويــه ،نأمــل أن يســاعد
هــذا المنتــج في رفع مســتوى الخطــاب والدفــاع عن
األفــكار التقدميــة ،مــن خــال هــذا الصــوت التقدمــي.
نضال العيسة
مدير البرامج
مؤسسة فريدريش إيبرت /فلسطين
القدس ،تشرين أول 2019
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قراءة في أدبيات التنمية الفلسطينية
وسيم أبو فاشة
أستاذ مساعد  -دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية  -جامعة بيرزيت

مقدمة
يبــدو مفهــوم التنميــة ،تمامــا كتطبيقهــا ،أحــد

للتقــدم والحداثــة ،وبشــكل أكثــر دقــة ،هيمنــة
األيديولوجيــا الرأســمالية والنيوليبراليــة .وعلــى
هــذا ،فــإن الخطــاب المهيمــن حــول التنميــة –فكـرًا

أكثــر المواضيــع إشــكالية ،وتخضــع لكثيــر مــن وممارســة -يشــكل حلقــة مــن حلقــات أيديولوجيــة
المقاربــات ،لدرجــة ربمــا تقــود دارســيها الســتنتاج أوســع ،لضمــان التوســع الرأســمالي.
بــأن مــا يصطلــح عليــه «تنميــة» قلمــا يتحقــق

علــى أرض الواقــع ،إال ضمــن تكييفــات مفهوميــة وفــي مقابــل هــذا الخطــاب التنمــوي المهيمــن،
اختزاليــة ،تســند ظهرهــا علــى بعــض المؤشــرات هنــاك محــاوالت شــتى لتحديــه ،وتقديــم بدائــل
التــي يمكــن حصرهــا وقياســها .يقــول غوســتافو «ممكنــة» قــادرة علــى االشــتغال فــي ســياقات
اســتيفا فــي قامــوس التنميــة مــا نصــه« :تحظــى العولمــة العالميــة .إال أنهــا –لــآن -لــم تســتطع
التنميــة ،وبشــكل ال يصــدق ،بكوكبــة كبيــرة مــن

تســجيل نجاحــات كبيــرة ،فــي ضــوء هيمنــة النموذج

الحمولــة الدالليــة ،وال يوجــد شــيء فــي العقــل الرأســمالي واقعيــا ،ولقــدرة الخطــاب /الفكــر
الحديــث يمكــن مقارنتــه معهــا كموجــه للفكــر المهيمــن علــى اســتيعاب النقديــات المقدمــة،
والســلوك ،لكــن فــي الوقــت نفســه ،فــإن عــددا بانتقــاء جــزء مــن متضمناتهــا وإعــادة تفســيرها،
قليــا مــن الكلمــات الهشــة والضعيفــة والعاجــزة بمــا يالئــم النظــام القائــم .األمــر الــذي يجعــل مــن
عــن إضفــاء مضمــون متماســك لهــا».

مهمــة إعــادة مفهمــة التنميــة ،مســألة فــي
غايــة الدقــة والتعقيــد واألهميــة ،وليســت مجــرد

غيــر أن حالــة الغمــوض تلــك ،ربمــا تكــون قــد أغنــت نشــاط فكــري -نقــدي ،خاصــة أن التنميــة وأيــا
المفهــوم ،ومــا يبنــى عليــه مــن ممارســات ،كان تعريفهــا ،تتشــكل داخــل مجموعــة متشــابكة

بمحــاوالت شــتى لتحقيقــه فــي الواقع السياســي مــن العالقــات والتفاعــات الماديــة ،والقــوى
واالقتصــادي واالجتماعــي .لكــن مــا يمكــن المتصارعــة.
المحاججــة حولــه هنــا ،أن غالبيــة مــا يمكــن اعتبــاره

نظريــة للتنميــة فــي العقــود األخيــرة ،اســتمد جــزءا تســعى هــذه الورقــة لمراجعــة األدبيــات مــن
جليــا مــن فحــواه وتجلياتــه ،مــن القيــم الغربيــة منحــى آخــر ،يركــز علــى بضــع قضايــا شــكلت همــا
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بحثيــا ،وأرضيــة للجــدال حــول التنميــة فلســطينيا ،المتقدمــة (الغربيــة ،أو الشــمالية) ،للبلــدان النامية
هــذا مــن ناحيــة معرفيــة ،أمــا مــن ناحيــة عمليــة( ،أو األقــل نمــوا ،أو الفقيــرة) ،أو لــدول الجنــوب (أو
فلهــا أهميتهــا الخاصــة ،كونهــا ،تؤشــر للقضايــا العالــم الثالــث) .ومــن الواضــح أن المضاميــن التــي
األكثــر حســما فــي إعــادة بنــاء الرؤيــة والممارســة يعكســها التعريــف العــام اآلنــف (والــذي تشــتق
التنمويــة ،ضمــن مشــروع وطنــي تحــرري .هــذه منــه غالبيــة تعريفــات التنميــة) ،تحمــل األبعــاد
القضايــا هــي :أوال ،إعــادة إدغــام التنمــوي الغائيــة والمؤسســية للتنميــة ،دون أي تحديــدات
بالسياســي تحــت عنــوان «السياســي الصهيونــي ،تفصــح عــن المضاميــن الحقيقيــة للمفهــوم.
والالسياســي الفلســطيني» ،ثانيــا ،األطــراف

بهــذه العموميــة ،تصبــح التنميــة ،أكثــر مــن مجــرد

المنخرطــة والمتواطئــة فــي الــرؤى والممارســات

مســعى اقتصادي-اجتماعــي ،بــل« :تصــور للواقع،

المشــوهة للتنميــة الفلســطينية تحــت عنــوان وأســطورة لســلوى المجتمعــات وراحتهــا ،وإطــاق
«المواجهــة المركبــة :االحتــال ،التدخــل الدولــي ،للمشــاعر المحفوفــة باآلمــال العريضــة» كمــا يعبــر
الفئــات الطفيليــة» ،ثالثــا ،تحديــد عناصــر البديــل فولفانــغ ســاكس.
التنمــوي (المقــاوم ،الوطنــي ،التحــرري) ،تحــت
عنــوان «مــن البديــل الشــبحي إلــى الظفــر
بمكوناتــه» ،وأخيــرا مــا المطلــوب مــن التنميــة
فلســطينيا ،ومــن الشــرائح المجتمعيــة المؤهلــة
والمؤتمنــة علــى حمــل هــذا المشــروع ،تحــت
عنــوان «التنميــة المنشــودة حاملــة ومحمولــة».

ما التنمية؟
عــادة مــا تســتخدم كلمــة التنميــة ،للتعبيــر
عــن الرغبــة أو الحاجــة إلــى توســيع نطاقــات
الحصــول علــى االحتياجــات األساســية؛ كالتعليــم،
والصحــة ،والســكن ،وغيرهــا .ويتــم تحقيقهــا –
أيضــا بحســب الدراســات الرائجــة -مــن خــال إحــداث
تغييــرات مؤسســية وهيكليــة ،تطــال بنــى الدولــة
(كالالمركزيــة والديمقراطيــة والحكــم الرشــيد)،
أو بتوفيــر مســاعدات ماليــة مــن قبــل البلــدان

وربمــا يزيــد مــن التعقيــد هنــا ،أن التنميــة ال
يمكــن فصلهــا عــن شــبكة مفاهيميــة متداخلــة
معهــا ،دالليــا وواقعيــا ،كالنمــو والتقــدم والرفــاه
والعدالــة االجتماعيــة ،بــل تتســع تلــك الشــبكة
حتــى لمفاهيــم غيــر مرغــوب بهــا علــى حــد تعبيــر
اســتيفا .ولعــل جــاء مفهــوم التنميــة ،ال يتــم دون
تحليــل هــذه الشــبكة المفاهيميــة ،التــي تكشــف
عالقــات القــوة والهيمنــة ،وحتــى االســتغالل،
التــي تؤسســها وتشــرعنها تفســيرات معينــة
للتاريــخ ،مضفيــة معنــى مــا للتنميــة ،أحدهــا
بالضــرورة ،يأخــذ ناصيــة المفهــوم ليكــون أداة بيــد
الســلطة السياســية.

التنمية :المقاربات المهيمنة
اســتخدم مصطلــح الــدول المتخلفــة ،لإلشــارة
لــدول جنــوب الكــرة األرضيــة ،ألول مــرة فــي العــام

قراءة في أدبيات التنمية الفلسطينية
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 ،1949مــن قبــل الرئيــس األمريكــي ترومــان ،أن االقتصــاد السياســي الناشــئ برمتــه ،الــذي
والــذي اعتبــر –أي المصطلــح -مــن قبــل عديــد

يــرى التقــدم اتجاهــا طبيعيــا للتاريــخ واالقتصــاد،

مــن مفكــري التنميــة ،تدشــينا لحقبــة جديــدة مــن يســتبطن فهمــا –ال فــكاك منــه -بــأن العالــم كلــه،
«التنميــة» والتدخــل .واألهــم ،أن ذلــك االســتخدام،

ال خيــار لديــه ،إال الســير علــى خطــى الــدول الغربيــة

قــد انتهــى ألن يعيــد ضحايــا التنميــة تعريــف المتقدمــة.
أنفســهم ،وفــق هــذا المعنــى ،وشــروطه .وبغــض
النظــر عمــا إذا كانــت هــذه النقطــة التاريخيــة
بالــذات ،بدايــة لحقبــة تنمويــة جديــدة ،فــإن كثيــرا
مــن المفكريــن ،يلتقــون عنــد ربــط نظريــة التنميــة
ومضامينهــا باالقتصــاد الرأســمالي مــن جهــة،
وبدخــول التطوريــة إلــى حقــل العلــوم االجتماعيــة
مــن جهــة أخــرى.

فــي خمســينات القــرن العشــرين ،ومــع نهايــة
حقبــة االســتعمار الكالســيكي ،سيشــهد علــم
االقتصــاد والتنميــة ،تحــوال رئيســا يتعلــق بتحديــث
المســتعمرات الســابقة ،والتــي بطبيعــة الحــال –
أيضــا -ســيكون عليهــا تحديــد والءاتهــا فــي مرحلــة
الحــرب البــاردة .لكــن النضــوج الفعلــي للنظريــات
االقتصاديــة والتنمويــة ،تحقــق فــي العقديــن

وعلــى ذلــك ،يعتبــر ليــز أن النظريــات التنمويــة ،التالييــن .حيــث يمكــن تصنيــف تلــك النظريــات ،ضمن
ولــدت فــي أحشــاء التطــور الرأســمالي ،معتبــرا أن أربعــة تيــارات رئيســة ،هــي؛  )1اقتصاديــات التنميــة،
تصــور ماركــس عــن التاريــخ ،وارتبــاط تقدمــه بأنماط والتــي تتضمــن طيفــا واســعا مــن المقاربــات،
اإلنتــاج ،يمثــل نــواة أولــى لنظريــة التنميــة .كمــا كالمؤسســية ،والكالســيكية الجديــدة ،والبنيويــة.

ينــدرج تفكيــر آدم ســميث فــي كتابــة ثــروة األمــم

 )2نظريــات االقتصــاد السياســي ،والتــي تضــرب

ضمــن نفــس الخانــة التأسيســية ،حيــث تحــدث عــن جذورهــا فــي عمــق الفكــر الماركســي ،وتتضمــن
التقــدم فــي التاريــخ ،بوصفــه ضــرورة ،وتعبيــرا نظريــات النظــام العالمــي ،والتبعيــة )3 .التنميــة

ع�نـ المي�وـل الطبيعيـ�ة لإلنساــن .وبــذا يمكننــا السياســية ،التــي تركــز علــى بنــاء الدولــة .وأخيــرا
أن نــرى االلتقــاء بيــن كل مــن ماركــس وســميث  )4نظريــة التحديــث االجتماعــي المســتمدة مــن
باعتبــار التنميــة عمليــة طبيعيــة فــي التاريــخ ،كتابــات ماكــس فيبــر ،والتــي تركــز علــى القيــم
وفــي القلــب منهــا األبعــاد االقتصاديــة ،التــي والســلوكيات االجتماعيــة الصحيحــة الضروريــة

طبعــت لغــة الحيــاة اليوميــة للنــاس بمفرداتهــا ،للتنميــة.
كاإلنتــاج والعمــل والســوق .وبطبيعــة الحــال،
فــإن هــذه التحــوالت االقتصاديــة الجذريــة ،تطلبــت ورغــم أن نظريــات النظــام العالمــي والتبعيــة،
تحــوالت علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع ككل بمــا شــكلتا تحديــا نقديــا لنظريــة التحديــث االجتماعــي،
يتــواءم وحركــة رأس المــال .لكــن لنــا أن نالحــظ هنا ،وللنمــاذج المهيمنــة بشــكل عــام ،إال أنهــا تلتقــي
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معهــا فــي نقطتيــن أساســيتين؛ خطيــة التاريــخ ،الجديــدة علــى ســبيل المثــال ،تفتــرض أن التنميــة
وحتميتــه .األمــر الــذي وقــف أمامــه مليــا مفكــرون تتطلــب إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى
عديــدون ،مســتنتجين أن هــذه النظريــات ،وعلــى النظــام الرأســمالي ،إلــى جانــب القيــم المعــززة
اختــاف منطلقاتهــا وغاياتهــا ،إال أنهــا تؤكــد علــى كالديمقراطيــة والتنافــس الفــردي .ولعــل األهــم،
ثــاث نقــاط )1 :أن التحديــث يشــكل القــوة الوحيــدة فيمــا ينبغــي االلتفــات إليــه ،هنــا ،أن التســليم مــع
القــادرة علــى تدميــر البنــى والعالقــات القديمــة،

هــذه النظريــات بتقــدم خطي-حتمــي للتاريــخ ،دون

مهمــا كانــت التكلفــة االجتماعيــة والثقافيــة األخــذ باالعتبــار تعقيداتــه ،وخصوصياتــه ،ســيفضي
والسياســية )2 .أن عمليــة التحديــث ،وبرغــم تعــدد إلــى تجاهــل أنمــاط انتــاج تقليديــة ،أو اعتبارهــا
أبعادهــا ،تــكاد تنحصــر فــي الشــكل الرأســمالي ،عقبــة فــي وجــه التنميــة «الحقيقيــة» ،ناهيــك
وخاصــة عبــر مأسســة عناصــر االقتصــاد الرئيســة عمــا تؤديــه النمذجــة علــى الصعيــد الفكــري ،مــن
كالعمــل والملكيــة ،وحتــى القيــم الحداثيــة )3 .معرفــة ســلطوية ،تســعى إلســكات أي وقائــع
افتــراض ضمنــي –وضعــي -بإمكانيــة الفصــل بيــن وإمكانيــات بديلــة ،خــارج الــدول الغربية الرأســمالية.
الغايــات االجتماعيــة ووســائل تحقيقهــا.
ضمــن النقــاط الثــاث ،مــن الواضــح أننــا أمــام

الحقــا ،بــرزت النيوليبراليــة ،التــي باتــت واحــدة
مــن أقــوى األيديولوجيــات التــي أســهمت فــي

مــا يمكــن اعتبــاره عالقــة قــوة تفرضهــا الــدول إعــادة صياغــة وتوجيــه الممارســات التنمويــة فــي
المســتعمرة ،على مســتعمراتها الســابقة ،تقضي العال��م .والتــي نســتطيع رصــد مفاعيــل سياســاتها
بــأن تحتــذي األخيــرة حــذو العالــم المتقــدم ،تحــت منــذ ثمانينــات القــرن المنصــرم .فــي غمــرة هــذا
مســمى التنميــة ،وشــروطها .دون أن يخفــى الصعــود النيوليبرالــي ،تراجعــت الــرؤى التنمويــة
أن ذلــك كلــه ،يتــم مــن أجــل تهيئــة المســتعمرات التقليديــة ،لتصبــح فكــرة تدخــل الدولــة –تنمويــا-
الســابقة (عبــر النمــو االقتصــادي) لالنخــراط فــي إلجــراء تعديــات علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي،
الســوق العالميــة.
وعلــى ذلــك يمكــن اإلدعــاء بــأن نظريــات التنميــة،
ســواء أوقفــت علــى أرضيــة ليبراليــة أو ماركســية
(فــي بعــض التأويــات االختزاليــة لهــا) ،تنطلــق مــن
افتــراض يضــع الظــروف الماديــة لتغييــر االجتماعــي
واالقتصــادي ،بمنزلــة القانــون الــذي يجــري
خــارج إرادة األفــراد المشــاركين فيــه .فالليبراليــة

بمــا فيهــا خطــط التنميــة الوطنيــة كالرعايــة
الصحيــة والتعليــم والحــد مــن الفقــر ،فكــرة
قديمــة ،ينبغــي اجتثاثهــا ،إلفســاح المجــال للبديــل
النيوليبرالــي المتمثــل أساســا بتعزيــز قــوة وحريــة
الســوق.

التنمية :رؤى بديلة
منــذ مطلــع الثمانينــات ،شــهدت نظريــات التنميــة
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التقليديــة المهيمنــة ،تحديــات جديــدة حملهــا وجــه الدقــة) ،كالتقــدم والحريــة والمســاواة
بعــض المفكريــن مســتعينين بجــزء مــن أدوات وحقــوق اإلنســان ،فــي مســعى للكشــف عمــا
مــا بعــد الحداثــة (مــا بعــد البنيويــة ،مــا بعــد تكتنهــه مــن عالقــات قــوة ،خــارج بنيــة الخطــاب،
الماركســية ،نظريــة الخطــاب ،)...ورغــم التنــوع أي فــي الواقــع المتعيــن المنتــج لهــا.
الهائــل التناقضــي بيــن هــؤالء المفكريــن ،إال أن
معظمهــم يلتقــي عنــد رفضهــم للتحليــات المبنية
علــى موضوعيــة الظــروف الماديــة واالجتماعيــة،
ومــا يرتبــط بهــا مــن نظريــات وأيديولوجيــات،
خاصــة أن النظريــات المهيمنــة تنمويــا ،قــد انتهــت
لنمذجــة التنميــة وفــق التجربــة الغربيــة ،ولخدمــة
توســعها الرأســمالي ،إن لــم يكــن اإلمبريالــي
أيضــا .ليــس هــذا فحســب ،بــل إن الواقــع كشــف
عــن بــون شاســع بيــن وعــود التنميــة –المهيمنــة-
والواقــع فــي دول العالــم الثالــث ،مــع اســتمرار
الفقــر والبطالــة ،بــل تعمــق أزماتهــا ومأسســتها،
وانفجــار الصراعــات فيهــا .ممــا أدى إلــى إعــادة
صياغــة األســئلة والفرضيــات التنمويــة وفــق
منطلقــات جديــدة.

وعلــى ذلــك ،فــإن الدراســات التنمويــة الجديــدة،
اعتبــرت أن التنميــة –مفهومــا وممارســة -لــم
تكــن ســوى تصــورا غربيــا صرفــا ،يُفــرض علــى
مجتمعــه ،كمــا مجتمعــات العالــم الثالــث ،ويتضمــن
مــا يكــرّس عالقــات القــوة القائمــة .وإلعتــاق
المفهــوم مــن هــذه الهيمنــة الغربيــة ،كان ال بــد
مــن إحــداث نقلــة منهجيــة ،تــم بموجبهــا االنتقــال
مــن التحليــل الخطــي ،إلــى غيــر الخطــي ،ومــن
التبســيط إلــى التعقيــد ،واالرتــكاز علــى منهجيــات
التحليــل والتفســير النوعــي ،عوضــا عــن التحليــل
الكمــي .ونتيجــة لذلــك ،تحــول التركيــز علــى
الديناميــات التنمويــة المحليــة ،التــي ترتكــز علــى
التنميــة مــن أســفل المجتمــع وداخلــه ،ال مــن أعــاه
وخارجــه ،ســواء أتعلــق ذلــك بالمبــادرات المحليــة

ورغــم تبايــن الدراســات الجديــدة فــي منطلقاتهــا ،فــي الــدول المتقدمــة أو الناميــة ،فهــي تعبــر
ونتائجهــا ،إال أن ثمــة اســتنتاجا فــي غايــة األهميــة ،عــن شــكل انعتاقــي مــن الهيمنــة األيديولوجيــة
يجمعهــا ،مفــاده أن التنميــة ،ليســت مفهومــا الهادفــة إلحــكام الســيطرة علــى حيــوات النــاس.
وصفيــا محايــدا ،بــل هــي ،نتــاج ســياق تاريخــي ومــن الطبيعــي أن تقــود هــذه النزعــات النقديــة
محــدد ،لــه شــروطه الواقعيــة والثقافيــة ،ومــا الراديكاليــة إلــى خلخلــة الثقــة بإمــكان إحــراز
يحملــه ذلــك من عالقــات قوة .حيــث أن اســتمدادات التنميــة وفــق النمــوذج الغربــي ،وعــززت توجهــات
التنميــة –نظريــا وعمليــا -فــي غالبيتهــا جــاءت الحــركات االجتماعيــة والسياســية المناهضــة للغرب
مــن تجربــة التحديــث الغربــي .األمــر الــذي دفــع والعولمــة.
المفكريــن التنموييــن ،لمســاءلة غالبيــة المفاهيــم
المتكيفــة مــع المعاييــر العالميــة (الغربيــة علــى
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للنظريــات المهيمنــة ،إال أنهــا وقفــت أمــام الصيغــة األكثــر هيمنــة ورســوخا وتبنيــا مــن قبــل
تســاؤل عمــا إذا كان مــن الضــروري تقديــم صيغــة الــدول الرأســمالية ،ومؤسســاتها التنمويــة .بــل
أخــرى للتنميــة؟ أم االكتفــاء بالبحــث عــن إمكانيــات وأكثــر مــن ذلــك ،أن قدرتهــا علــى ترويــج وعودهــا
تنمويــة فــي ســياقات اجتماعيــة وتاريخيــة مختلفة– ،ال مــا تقــدم ،قــد بــات مــادة لتصديــق كثيــر مــن
دون القفــز لوعــود العالميــة والرفــاه والتحــرر؟ النــاس ،علــى حــد قــول كــراش.
ناهيــك عــن التحــدي األساســي الــذي يواجــه هــذه
النظريــات –كونهــا تقــوم علــى التفكيــك الخطابــي

استدعاءات نظرية لنقاش التنمية

بشــكل أساســي -فأمامهــا شــبكة خطابيــة علــى باإلجمــال ،فــإن النقــاش بيــن رؤيتيــن تنمويتيــن،
قــدر مــن اإلحــكام ،يجعــل مــن الصعوبــة إيجــاد األولــى تمثلهــا النظريــات التقليديــة –التحديثيــة-
مســاحة لألصــوات التــي طالمــا همشــت وأقصيــت والتــي تفتــرض إمكانيــة تحقــق التنميــة مــن خــال
خــارج دوائــر التأثيــر العلمــي والعملــي.
البنــى االقتصاديــة واالجتماعيــة .والثانيــة تلــك
واألهــم ،هــو انشــغال جــزء غيــر قليــل مــن التيــار
النقــدي فــي التحليــل الخطابــي ،دون إيــاء أهمية
كبيــرة للواقــع السياســي واالجتماعــي .ونتيجــة
لذلــك ،ســقط جــزء مــن النظريــات النقديــة ،ضمــن
جــدران المثاليــة ،فقــوة األفــكار والحجــج والتحليــل،
ال يمكــن لهــا أن تكســر حلقــات الواقــع الصلبــة،
أو وضــع كيفيــات عمليــة لتدخــات بديلــة ،أو علــى
أقــل تقديــر مقاومــة التدخــات القائمــة .فضــا عــن
قــدرة الخطــاب المهيمــن علــى تضميــن واســتيعاب
جــزء مــن هــذه النقديــات ضمــن خطابهــا العــام.

النقديــة التــي ترتكــز فــي بعــض جوانبهــا إلــى
أدوات تحليليــة مــا بعــد حداثيــة ،التــي تنفــي
أساســا إمكانيــة الوصــول إلــى إجمــاع يحــدد معنى
التنميــة ،لــم يقــدم –أي النقــاش -إجابــة قاطعــة
حــول الشــكوك المثــارة حــول تحقــق التنميــة
واقعــا ،بعيــدا عــن الوعــود والنقــد /البديــل ،والتــي
باتــت أقــرب إلــى اإليمــان القــدري ،بطبيعيــة –
وحتميــة -التغييــر ،يصــف أحــد الباحثيــن تلــك الحالــة
بالقــول« :قــد يبقــى الماركســيون المبتذلــون
مطمئنيــن إليمانهــم بــأن التحــرر مكتــوب فــي
التقــدم الجدلــي للتاريــخ .وأنهــا مســألة وقــت

وتمامــا كمــا ســعى النقديــون إليجــاد بدائــل فقــط النهيــار الرأســمالية تحــت وطــأة تناقضاتهــا
للنظريــات التنمويــة التقليديــة ،أخــذوا علــى الداخليــة».
عاتقهــم مهمــة مواجهــة النيوليبراليــة ،والكشــف
عــن اختالالتهــا ،لكــن دون أن تشــكل نقاشــاتهم
ومســاهماتهم ،بديــا صلبــا وقــادرا علــى
المواجهــة ،الســيّما أن النيوليبراليــة أصبحــت

هنــا ،ينبغــي فهــم كيــف تشــرعن أنظمــة
الهيمنــة وجودهــا ،وتحافــظ علــى بقائهــا ،بغيــة
مقاومتهــا بفعاليــة .بمعنــى أن مهمــة التغييــر/
التنميــة تتطلــب أوال ،فهــم اشــتغال الســلطة،
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التــي مــن خاللهــا يمكــن مفصلــة التنميــة ،بيــن يمكــن أن يكــون محايــدا ،أو خلــوا من عالقــات القوة
مــن يتملــك الســلطة ومــن يخضــع لممارســتها ،والصــراع .وربمــا يكتمــل المشــهد الــذي يحــاول
وســلطتها /هيمنتهــا .ولــذا ربمــا تســعفنا العــودة

ســعيد تقديمــه ،عنــد النظــر ،لطريقتــه فــي تحليــل

إلــى أعمــال إدوارد ســعيد ،التــي قدمــت تحليــا االستشــراق ،حيــث يطبــق فكــرة تضمــن الممارســة
عميقــا ،وربطــا متماســكا بيــن المجــاالت المختلفــة االجتماعيــة لمعنــى ،فــي تفكيــك المعنــى الــذي
للمعرفــة والثقافــة واإلمبرياليــة .حيــث اتــكأ ســعيد أضفــاه المســتعمر علــى المســتعمرين ،وعالقــة
علــى عــدد مــن المداخــل النقديــة (غرامشــي ،ذلــك بسياســاتهم االســتعمارية .ودون الدخــول
فوكــو ،أدوات مــا بعــد الحداثــة) ،إلقامــة منظــوره

فــي التفاصيــل التــي يقدمهــا ســعيد ،النتيجــة

التحليلــي النافــذ ذاك .وربمــا لقدرتــه علــى الدمــج األهــم التــي يمكــن الوقــوف عليهــا ،أن الهيمنــة
بيــن منظــوري غرامشــي وفوكــو ،اســتطاع ســعيد الثقافيــة أداة المســتعمر ،لتســويق مشــروعه
تجــاوز النقــاش بيــن الحداثييــن ومــا بعــد الحداثييــن ،االســتعماري ،بــل يتجــاوز ذلــك ،ليجد له قبــوال لدى
الــذي انســحب علــى منظوراتهــم للتنميــة ،بيــن

شــرائح اجتماعيــة فــي الــدول المســتعمرة (عبــر

التركيــز علــى البنــى االجتماعيــة بالنســبة للمنظــور االرتباطــات الماديــة ،وتســويغاتها األيديولوجيــة
األول ،والوكالــة الفرديــة للمنظــور الثانــي .ناهيــك والثقافيــة) .بمعنــى أن الخطــاب واأليديولوجيــا
عــن الربــط بيــن العوامــل الماديــة واأليديولوجيــة المهيمنــة ،تنتــج لتدعيــم ترتيبــات ســلطوية معينــة.
أيــا
لعالقــات الهيمنــة .وكمــا عبــر ســعيد« :كمــا أن َّ
منــا ليــس خــارج الجغرافيــا وال وراءهــا ،فمــا مــن
أحــد منــا فــي منــأى عــن الصــراع حــول الجغرافيــا.
والصــراع معقــد وشــيق ألنــه ليــس صراعــا حــول
العســكر والمدافــع وحســب بــل هــو أيضــا صــراع
ح��ول األف��كار ،واألش��كال ،والص��ور ،والتص��ورات”.

لكــن الســؤال هنــا ،مــا عالقــة اســتدعاءنا لســعيد
هنــا ،بالتنميــة ،رغــم أنــه لــم يتناولهــا علــى نحــو
مباشــر؟ تكمــن اإلجابــة فــي اإلطــار النظــري الــذي
قدمــه ،حــول الســلطة /الهيمنــة ،وأيديولوجيتهــا.
فــإن كان االستشــراق وفــق تحليلــه ،خطــاب
منهجــي مكــن أوروبــا مــن إدارة وإنتــاج الشــرق

هنــا ،ينبئنــا ســعيد ،وبتوظيــف بــارع لفكر غرامشــي سياســيا وأيديولوجيــا ،فــإن خطــاب التنميــة ال
حــول الهيمنــة ،عــن العالقــات المتداخلــة التــي يبتعــد عــن هــذا المعنــى كثيــرا ،إذ أن التنميــة مــن
أساســها الصــراع الجغرافــي -الصــراع مــع منظــور قــوى الهيمنــة ،اســتراتيجية لتصويــر مــا
االســتعمار ،بأنهــا ال تقتصــر علــى القــوة فــي ينبغــي أن تكــون عليــه المجتمعــات ،ووفــق أي
شــكلها السياســي المباشــر ،بــل تمتــد لتشــمل آليــات وسياســات وتدخــات .وعلــى ذلــك ،تصبــح
المجــال الثقافــي؛ فكــرا وأيديولوجيــة ...ليــس التنميــة ،جــزءا مــن أيديولوجيــا الهيمنــة العالميــة،
هــذا فحســب ،بــل أي إنتــاج للمعرفــة والمعنــى ،ال التــي ينبغــي أن تقــدم للنــاس فهمــا لعالمهــم،
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فــي مســعى ألن تحظــى الســلطة –حاضنــة تلــك

شــيئا (المــال) بشــيء آخــر (الســلعة) ال يظهــر لنــا

األيديولوجيــا علــى الصعيديــن العالمــي والمحلي-

علــى الســطح عالقــة التبــادل هــذه ظــروف العمــل

بقــدر مــن الشــرعية ،واالســتقرار النســبي الــذي والعيـ�ش التـ�ي تقـ�وم خلـ�ف إنتـ�اج السـ�لعة.»...
يمكنهــا مــن تســويق سياســاتها االقتصاديــة
النيوليبراليــة.

هنــا يفضح ليفبفــر أيديولوجيــة الحجب الرأســمالية،
التــي تعتبــر الحيــز االجتماعــي ،مجــرد حاويــة يحــدث

بطبيعــة الحال ،فــإن التنمية –بصيغتهــا النيوليبرالية فيهــا التفاعــل ،فــي الوقــت الــذي يعتبــر هــو ،أن
التــي تركــز علــى النمــو فــي أحســن األحــوال -تــروج تشــكيل الحيــز يتخطــى االقتصــادي ،ليطــال أوجــه
عبــر مقــوالت مبســطة ،تســاهم المؤسســات النشــاط التكنولوجــي والسياســي واالســتراتيجي
المختلفــة فــي صياغتهــا وتمريرهــا ،كونهــا علــى المنشــئ للحيــز .مــرة أخــرى ،يســعفنا هارفــي
قــدر مــن العموميــة والتجريــد ،كمــا الحــظ بعــض هنــا ،محــددا أبعــاد الحيــز االجتماعــي واألهميــة
الباحثيــن ،لتشــكل آمــال قطــاع عريــض مــن النــاس ،التــي يحملهــا ليــس فقــط فــي فهــم تحوالتــه،
فــي الحــد مــن البطالــة مثــا أو التقننــة كأســاس وإنمــا العالقــات التــي تكتنــف والدتــه وإعــادة
لحــل المشــكالت اإلداريــة .بــل تعمــل هــذه المقوالت تنظيمــه؛ فالصــور الزمانيــة والبنــى المكانيــة،
–أي األيديولوجيــا -كأداة نيابــة عــن رأس المــال.
وللكشــف أكثــر عــن تجســدات تلــك الهيمنــة ،ربمــا

تعيــد بنــاء صــورة الجماعــة عــن العالــم ،واألهــم
تعيــد بنــاء الجماعــة ذاتهــا.

يكــون مــن المجــدي االتــكاء علــى كل مــن ديفيــد ولعــل النقطــة الرئيســة التــي يمكــن أن تكــون
هارفــي وهنــري ليفبفــر ،حيــث تتضــح لديهمــا أســاس تقاطــع مفهــوم الهيمنــة مــع مفهــوم
مفاعيــل العالقــة بيــن السياســي واالقتصــادي ،الحيــز االجتماعــي والسياســي ،تحليــل ليفبفــر
بتجســداتهما الحيزيــة .وفــي هــذا الســياق ،الــذي يعتبــر الحيــز أســاس إلعــادة إنتــاج ورصــف
يعتبــر ليفبفــر بــأن الحيــز االجتماعــي ،نتــاج العمــل عالقــات الهيمنــة ،ســواء تلــك التــي تســعى
والتفاعــات االجتماعيــة ،وبالتالــي فــإن انتاجــه -الطبقــات المســيطرة لفرضهــا ،عبــر فــرض
وإعــادة إنتاجــه ،يعتمــدان علــى أنمــاط وعالقــات عقالنيتهــا الخاصــة علــى مواقــع القــرار والثــروة
اإلنتــاج الســائدة ،وهــو –أي الحيــز -المعبــر المجســد والســلطة والمعلومــات ،أو بالنظــر لطبيعــة الحيــز
للعالقــات االجتماعيــة .والمهــم هنــا ،أن نلتقــط مــع السياســي الهرميــة ،التــي توضــح تمامــا ســيطرة
ليفبفــر أن نمــط االنتاج الرأســمالي ،يعــد الحيز برمته مراكــز الهيمنــة علــى األطــراف األضعــف.
ســلعة ،تتــوارى خلفها الطبيعــة االجتماعيــة إلنتاجها
كمــا يعبــر هارفــي بالقــول« :حيــن نبــادل ببســاطة

قراءة في أدبيات التنمية الفلسطينية

الباب الدوار:
المحلي -العالمي -المحلي
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تســتبطنها بعــض معطيــات المفهــوم كمــا صكتــه
األدبيــات الغربيــة.
بمــوازاة تلــك المســاعي النقديــة ،نجــد اتجاهــات

مــن الجلــي أن مفهــوم التنميــة ،يحظــى باهتمــام أخــرى ،تســاوقت بطريقــة أو بأخــرى –معرفــة
بالــغ ،حتــى كاد فيــه المفهــوم ،أن يشــكل حقــا وممارســة -مــع المقاربــات المســيطرة عالميــا،

واســعا تتقاطــع فيــه –عــن قصــد أو بغيــر قصــد -التــي تضــع أقدامهــا علــى أرضيــة رأســمالية
عديــد تكييفــات وبارادايمــات وأيديولوجيــات ،صرفــة ،بغــض النظــر عــن تنــوع أقنعتهــا –ليــس

وصــوال ألكثــر البرامــج والتدخــات السياســاتية

آخرهــا النيوليبراليــة -التــي تنــزع باتجــاه وضعنــة

ميكروســكوبية .حتــى يخــال ألي باحــث يتحــرى مفهــوم التنميــة ،وحصــره فــي عــدد مــن
المفهــوم ،أنــه أمــام ضبــاب معرفــي كثيــف ال المؤشــرات ،التــي تخفــي أكثــر ممــا تظهــر،
يمكــن معــه الظفــر والتحديــد ،بــل أعــد علــى هــذه خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر باألبعــاد االجتماعيــة-
الشــاكلة للمراوغــة واإلخفــاء.
السياســية للظاهــرة االقتصاديــة (كأحــد أهــم
ولفــك استشــكال المفهــوم ،دأبــت كثيــر مــن
الدراســات لتحريــه ضمــن مســتويين اثنيــن بينهمــا

مركبــات مفهــوم التنميــة).
فــي الحالتيــن ،نحــن أمــام اشــتباك فــي ميــدان

الكثيــر مــن نقــاط التقاطــع والتفاعــل ،كمــا مفهــوم التنميــة ال يشــكل إال رأس جبــل جليــدي،
يتضمــن كل منهمــا غايتيــن .المســتوى األول قوامــه الرئيــس ،عالقــات القــوة المحليــة
يتعلــق بالوطنــي -المحلــي ،والمســتوى الثانــي والعالميــة .األمــر الــذي يكســب المفهــوم ،زخمــا
العالمــي (وربمــا أكثــر دقــة العولمــي) .ومفــاد إضافيــا فــي المجتمعــات التــي تعانــي مــن
المســتويين تحليــل عالقــات القــوة االقتصــاد -اســتالب مركــب ،وداخلــي ،لغيــاب الحــدود الدنيــا
سياســية داخــل علــى مســتوى وطنــي ،وتلــك للعدالــة ،وخارجــي يتعلــق بالتبعيــة ،التــي تصــل
العابــرة للحــدود التــي انتهــت إلــى مركــز ومحيــط

فــي بعــض األحيــان ،لفتــح األبــواب واســعة لتحويــل

وفــق تحليــل ســمير أميــن .أمــا الغايتــان ،فإحداهما مجتمعــات تلــك البلــدان لمختبــرات لوصفــات
معرفيــة تســتهدف الفهــم والتفســير وإعــادة بنــاء ومقاربــات أدوات المركــز الرأســمالي ،ناهيــك عــن

المفهــوم أو تبييئــه ،وأخــرى سياســية ،تحــاول أن األســواق واالقتصاديــات.
تأخــذ بناصيــة المفهــوم ،ليصبــح فــي اآلن ذاتــه؛
ً
وانعتاقــا ومقاومــة ،وأداة لهــا وعلــى ذلك ،يمكــن اإلدعــاء ،أن الحالة الفلســطينية
موضوعــا للتحــرر
ً
للتخلــص مــن عناصــر االســتالب واالســتتباع ،التــي فــي التعاطــي مــع مفهــوم التنميــة ،أو محاولــة
اإلحاطــة النقديــة بــه ،تشــكل حقــا خصبــا لحضــور
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مختلــف إشــكاليات المفهــوم؛ غموضــه ،اتســاعه ،أجــل الصمــود يعتمــد بشــكل أساســي علــى الرؤية
أدلجتــه ،انتقائيتــه ...والتــي ترافقــت جميعهــا ،مــع السياســية الواضحــة والهادفــة فــي النتيجــة إلــى
الحالــة الهجينيــة ،التــي تشــكلت فيهــا ســلطة إيجــاد حــل عــادل ودائــم للمشــكلة يقــوم علــى
منزوعــة الســيادة ،بوجــود استعمار-اســتيطاني االعتــراف الواضــح بحقــوق الشــعب الفلســطيني
إحاللــي ،اتــكأ كالهمــا علــى خطابــات وممارســات الثابتــة.»...
مزيفــة ،إلعــادة هندســة المجتمــع ،ببنيتيــه
الفوقيــة والتحتيــة ،بمــا يخــدم مشــروع التســوية.
ومــن هنــا ،وقــع جــل مفهــوم التنميــة -عــن قصــد-
فــي مصيــدة تشــكيل الدولــة ،عــوض أن يكــون
جــزءا مــن روافــع التحــرر والمقاومــة .ومــن هنــا،
تهــدف هــذه الورقــة ،إلــى مراجعــة أهــم األوراق
والدراســات الفلســطينية التــي تعاملــت مــع
التنميــة مفهوميــا ،الســتجالء عناصــر المفهــوم
ومركباتــه ،فضــا عــن موجهاتــه الفكريــة وغاياتــه.

بانوراما األدبيات التنموية المحلية
قبــل عقــد علــى انطــاق مفاوضــات التســوية

وقــد اســتمر شــعار «التنميــة مــن أجــل الصمــود»،
أساســا لغالبيــة األدبيــات المحليــة «التنمويــة»
حتــى انــدالع االنتفاضــة األولــى عــام  .1987وإن
نحينــا مفهــوم التنميــة –المطــروح هنــا -لبعــض
ّ
لوقــت ،فــإن الصمــود المطــروح هنــا ،اكتســب
هــو اآلخــر العديــد مــن الــدالالت المفهوميــة،
التــي دارت جميعهــا حــول اســتراتيجيات البقــاء
فــي وجــه سياســات االقتــاع الصهيونيــة ،دون
أن يقــف المفهــوم عنــد حــد البقــاء علــى األرض،
ً
وأبعــادا سياســية
بــل يتجــاوزه ليكتســب معــان
واقتصاديــة واجتماعيــة.

فــي مدريــد ،وتحديــدا فــي شــباط  ،1982عقــد وهنا ،تســعفنا موســوعة المفاهيــم والمصطلحات
الملتقــى الفكــري العربــي مؤتمــر «التنميــة مــن الفلســطينية بتحديــد تخــوم الصمــود بشــكليه،
أجــل الصمــود» ،الــذي دشــن جــداال وبحثــا مــا زال الســاكن والدينامــي ،حيــث يرتكــز األول علــى بقــاء
مســتمرا حــول مــا اصطلــح عليــه «تنميــة» فــي الفلســطيني فــوق أرضــه بمــا يشــكل نقيضــا
األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام  .1967وقــد للمشــروع الصهيونــي االقتالعــي -التهويــدي.
ركــز المؤتمــر المذكــور علــى دعــم صمــود المجتمــع

فــي حيــن أن الصمــود الدينامــي ،يطــرح فــي إطــار

الفلســطيني ،عبــر تشــجيع الفعاليــات االقتصاديــة «تنمــوي» مبــادر ،يتجــاوز ردود األفعــال ،باحثــا
والمــوارد المجتمعيــة الذاتيــة .لكــن األبــرز فيمــا

عــن اســتراتيجيات تمكــن المجتمــع الفلســطيني

طرحــه المؤتمــر ،هــو ربــط «التنميــة» باألهــداف مــن تحمــل تبعــات مواجهــة االحتــال ومقاومتــه
الوطنيــة -السياســية ،حيــث أكــدت توصيــات علــى المــدى الطويــل .هنــا تمامــا يتضــح معنــى
المؤتمــر علــى «أن نجــاح أي برنامــج للتنميــة مــن التنميــة ،المقصــودة فــي تلــك المرحلــة ،والتــي
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تركــز علــى البرامــج التــي مــن شــأنها تحصيــن لفلســطين .
المجتمــع وقدراتــه الذاتيــة وتعزيــز صمــوده فــي
إطــار النضــال السياســي التحــرري.

شــكلت مشــاركة منظمــة التحريــر فــي مفاوضــات
الســام منــذ مدريــد  ،1991والحقــا إنشــاء الســلطة

يصــف فــراس جابــر مرحلــة اقتصــاد الصمــود بموجــب اتفاقيــات أوســلو  ،1993انعطافــة كبــرى
تلــك ،بأنهــا حققــت قــدرا مــن تضافــر رأس المــال فــي مســار أدبيــات التنميــة ،والممارســات
المحلــي مــع الحركــة النضاليــة مــن أجــل مقاومــة والسياســات التــي وصفــت بالتنموية ،حيث وســمت
الســيطرة الكاملــة علــى حيــاة النــاس ،مــن خــال الحقبــة منــذ مطلــع التســعينات وحتــى انــدالع
اســتراتيجية تقــوم علــى االســتناد إلــى قطــاع انتفاضــة األقصــى ( )2000-1991بالتنميــة مــن أجــل
إنتاجــي وخدمــي صغيــر ومشــاريع عائليــة واقتصاد الســام .وقــد اســتندت «التنميــة» المزعومــة هنــا،
منزلــي .واألهــم التــزام رأس المــال المحلــي ،علــى اتفاقيــات أوســلو ،وملحقاتهــا ،كبروتوكــول
بدعــوات الحركــة الوطنيــة ،وتحملــه لمــا يترتــب باريــس االقتصــادي ،التــي أدامــت تبعيــة
علــى ذلــك مــن خســارة بالمعنــى المــادي ،حيــث االقتصــاد الفلســطيني ،لالقتصــاد اإلســرائيلي،
يقــدم جابــر ذلــك مــن خــال تحليــل تجربــة العصيــان الــذي احتفــظ عبــر هــذه االتفاقيــات باليــد
المدنــي فــي بيــت ســاحور.
وبنــاء عليــه ،كان ســهال علــى المجتمــع
الفلســطيني ،ومؤسســاته وقــواه المجتمعيــة
المختلفــة ،االنتقــال إلــى التكييــف المفاهيمــي
التالــي ،الــذي تزامــن مــع االنتفاضــة األولــى،
ليصبــح العنــوان «التنميــة مــن أجــل المقاومــة»
بيــن عامــي  .1990-1988هنــا يبــرز للعيــان أحــد
المفاهيــم الفلســطينية التأسيســية للتنميــة،
وهــي التنميــة بالحمايــة الشــعبية .حيــث يقــدم

الطولــى لتحديــد مدخــات االقتصــاد الفلســطيني
ومخرجاتــه ،عبــر اســتمرار الســيطرة علــى المــوارد
والمعابــر والتجــارة الخارجيــة ،وحتــى نســبة الفائــدة
والســيولة النقديــة .يضــاف إلــى ذلــك ،ولتحقيــق
«الســام االقتصــادي» انطــاق مشــروعات
مشــتركة؛ كالمناطــق الصناعيــة المشــتركة ،ووادي
الســام ،وكازينــو أريحــا ،وغيرهــا ،والتــي أدت إلــى
«ربــط مصالــح النخبــة االقتصاديــة الفلســطينية
باالقتصــاد اإلســرائيلي ومصالــح االســتعمار».

عــادل ســمارة واحــدة مــن أولــى الدراســات وينبغــي التذكيــر هنــا ،أن منظمــة التحريــر
الفلســطينية فــي االقتصــاد السياســي ،والتــي الفلســطينية ،كانــت قــد كلفــت االقتصــادي
تعيــد موضعــة التنميــة ،فــي مكانهــا مــن

يوســف الصايــغ ،إلعــداد رؤيــة اســتراتيجية لالقتصاد

االقتصاديــات الشــعبية التــي تشــكل نقيضــا الفلســطيني ،لــم تخــرج فــي تحليالتهــا وتوصياتهــا
القتصــاد االســتعمار الصهيونــي االســتيطاني إلــى حيــز النــور ،إزاء انحيــاز سياســات الســلطة منــذ
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إنشــائها لصالــح الصيــغ االتفاقيــة مــع إســرائيل ،العينيــة .مــع جهــود أخــرى ،تمثلــت أساســا بإعــادة
والتــي تضمنــت ســوقا حــرة ،مقابــل رؤيــة الصايــغ المأسســة ،وتعميــر مــا دمــره االحتــال.
التــي قامــت علــى تعزيــز إمكانيــات المجتمــع،
واالعتمــاد علــى الــذات ،والتكامــل بيــن القطاعــات
الفلســطينية داخــل األراضــي الفلســطينية المحتلــة
عــام  ،1967واالقتصــاد الفلســطيني فــي الشــتات.

بعــد تولــي ســام فيــاض رئاســة الحكومــة ،بعــد
تداعيــات فــوز حمــاس باالنتخابــات التشــريعية،
ومقاطعتهــا تمويليا وسياســيا من الجهــات الدولية،
حــول فيــاض بوصلــة األولويــات الفلســطينية تمامــا،

مــع انــدالع انتفاضــة األقصــى عــام  ،2000ونتيجــة بمــا ســمي بالتنميــة مــن أجــل بنــاء الدولــة (-2007
لالجتياحــات اإلســرئيلية المتكــررة للمــدن والتجمعات  ،)2016وقــد تضمنــت هــذه المرحلــة ثــاث خطــط
الســكانية الفلســطينية ،والتدميــر المنهجــي حكوميــة( :األولــى اإلصــاح والتنميــة ،2010-2008
الــذي طــال البنــى التحتيــة الفلســطينية ،إضافــة والثانيــة الخطــة الوطنيــة  ،2013-2011والثالثــة خطــة

لإلغالقــات والحواجــز وإعاقــة التنقــل .بــات التنميــة الوطنيــة  ،)2016-2014وجميــع هــذه الخطــط
الوضــع الفلســطيني االقتصــادي والمعيشــي مــع اختــاف صيغهــا ،أتــت فــي ســياق مــا تعتبــره
والمؤسســاتي علــى شــفير اإلنهيــار .وبرغــم تعــدد الســلطة الفلســطينية ،التحضيــر الســتكمال بنــاء
المبــادرات السياســية لعــودة حالــة «الهــدوء» مؤسســات الدولــة .حيــث ســنجد أن هــذه الخطــط،

إال أن حكومــة االحتــال بــدت مصــرة علــى اجتثــاث تناولــت أربــع أولويات :أوال ،توســيع الســيادة الوطنية
المقاومــة مــن جهــة ،والضغــط علــى الســلطة واســتغالل القــدرات الكامنــة لالقتصــاد وخصوصــا
الفلســطينية ،إلدخــال مزيــد مــن التعديــات علــى فــي القــدس والمناطــق (ج) واألغــوار ،وثانيــا ،تعزيــز
دورهــا السياســي واألمنــي واالقتصــادي مــن مقومــات الصمــود والمقاومــة لــدى المواطنيــن،

جهــة أخــرى .فــي هــذه المرحلــة ( ،)2003-2001وثالثــا ،إنهــاء االنقســام ومعالجــة تداعياتــه ،وأخيــرا،
ارتفعــت دعــوات التنميــة مــن أجــل المقاومــة ،إنعــاش االقتصــاد المحلي وتمكيــن قاعدتــه اإلنتاجية

لكنهــا لــم تجــد مــا يســندها مــن مؤسســات،

وتحقيــق االســتقرار المالــي ،بمــا يحقــق مســتوى

مــن آثــار العــدوان اإلســرائيلي اليومــي .هنــا ســاد

الســلطة الفلســطينية هاتيــك ،فــإن السياســات

خطــاب التنميــة مــن أجــل اإلغاثــة لســنوات الحقــة

الفعليــة لم تخرج من عبــاءة النيوليبرالية ،مما أفضى

ويضعهــا فــي حيــز التنفيــذ ،خاصــة إزاء تفــرغ معيشــة الئــق ويوفــر الحق فــي العمــل للمواطنين.
معظــم المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة،
للجهــود اإلغاثيــة والطارئــة فــي محاولــة للتخفيــف وبعيــدا عــن الدخــول فــي تفاصيــل ما تضمنتــه خطط

( ،)2006-2004وطغــت الممارســات اإلغاثيــة؛ إلــى نتائــج عميقــة فــي المجتمــع الفلســطيني؛
كبرامــج التشــغيل المؤقتــة ،وتوزيــع المســاعدات كاإلغنــاء الفــردي واإلفقــار الجماعــي ،وتعميق حالة
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الال-مســاواة فــي المجتمــع الفلســطيني ،ناهيــك أن جــزءا مــن سياســات الســلطة الفلســطينية
عــن ارتفــاع معــدالت البطالــة ،واالعتماديــة علــى االقتصاديــة ،وتخطيطهــا «التنمــوي» تســلل إلــى
المســاعدات ،ومحدوديــة القطاعــات اإلنتاجيــة،

حــد كبيــر ليشــكل جــزءا مــن المشــهد الخطابــي

السـيّما الزراعيــة ،لصالــح القطاعــات الخدماتيــة التي حــول التنميــة.
تحقــق أرباحــا ســريعة.

وبعيــدا عــن هــذا التحقيــب البانورامــي ،فيمكــن

ومــن الضــروري هنــا االنتبــاه إلــى نقطتيــن ،أن نلمــس نزعــات عــدة فــي الدراســات ذات الصلــة
األولــى أن المرحلــة الثانيــة مــن التنميــة مــن بالتنميــة ،فهنــاك الدراســات التــي تركــز علــى نقــد
أجــل المقاومــة التــي تزامنــت مــع االنتفاضــة المفاهيــم والمقاربــات المهيمنــة ،ومــن ضمنهــا
الثانيــة ،لــم تكــن ســوى تحليــات أو دعــوات مــن دراســات اقتصاديــة تركــز علــى خطــط الســلطة
قبــل باحثيــن وناشــطين ،إلعــادة تبنــي نمــاذج –التنمويــة ،واالســتراتيجية .-ودراســات أخــرى،
االنتفاضــة األولــى ،رغــم أنهــا كانــت بدايــات بدائــل ،تتنــاول قطاعــات محــددة بالدراســة والتحليــل
لكــن ليســت حالــة تنمويــة بديلــة قائمــة واقعيــا( ،القطــاع الخــاص ،التعليــم ،الفئــات االجتماعيــة
لكنهــا ســرعان مــا اصطدمــت بعامليــن ،أولهمــا ،المختلفــة ،قضايــا الفقــر والبطالــة ،)...وهنــاك
عســكرة االنتفاضــة ،وانحســار الفعــل الشــعبي مــن ســعى لإلجابــة علــى ســؤال هــل هنــاك
فيهــا .وثانيهمــا ،اســتمرار سياســات الســلطة تنميــة فلســطينية؟ فضــا عــن الدراســات النقديــة
الفلســطينية االقتصاديــة ،التــي انتهــت للتســاوق التــي صــدرت عــن مؤسســة بيســان ومركــز
مــع أجنــدة المموليــن ،بالتركيــز علــى اإلغاثــة ،دراســات التنميــة بجامعــة بيرزيــت ،والتــي ركــزت
نتيجــة سياســات اإلغــاق والتدميــر الممنهــج الــذي

علــى تفكيــك الخطابــات والممارســات التنمويــة

مارســه االحتــال بدرجــات قصــوى إبــان االنتفاضــة .الســائدة ،والبحــث عــن بدائــل متاحــة.
أمــا النقطــة الثانيــة ،أن هــذه الحقــب تحمــل عناوين
رئيســية للممارســات «التنمويــة» التــي غلبــت
علــى المشــهد الفلســطيني ،لكنهــا ال تؤشــر إلــى
ممارســات أخــرى حاولــت شــق طريقهــا بعيــدا
عــن ذلــك ،إذ اســتمرت محــاوالت إليجــاد بدائــل
علــى صعيــد الممارســة ،ونقــد الصيــغ المطروحــة
والممارســة علــى حــد ســواء علــى الصعيــد
الفكــري ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى،

السياســي الصهيونــي ،والالسياســي
الفلســطيني
اســتطاع بعــض الباحثيــن الوقــوف علــى نقطــة
هامــة تتعلــق باقتصاديــات االحتــال ،مقابــل مــا
بــات يســمى بالتنميــة فــي الســياق الفلســطيني،
ومجمــل السياســات االقتصاديــة الفلســطينية
الرســمية ،وهــي أن االقتصــاد اإلســرائيلي ال
يمكــن فصلــه عــن األهــداف السياســية لوجــود
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الكيــان االســتعماري االســتيطاني ،حيــث يشــكل وفــي مقابــل تســييس الصهيونــي ،صممــت
االقتصــادي أداة ســيطرة واختــراق واســتتباع .فيما اتفاقيــات أوســلو ،وفــق رؤى نيوليبراليــة،
أن التنميــة الفلســطينية المطروحــة منــذ أوســلو ،أساســها نــزع الصفــة السياســية عــن السياســي،
يــراد لهــا أن تكــون خلــوا مــن األبعــاد السياســية ،كوســيلة إخفــاء وتعميــة عــن اختــال عالقــات القــوة
وبالتالــي الوطنيــة التحرريــة ،وعلــى ذلــك ،فــإن داخــل المجتمــع ،أو علــى الصعيــد العالمــي ككل.
أي بديــل ،ال يعيــد تســييس التنميــة ،لــن يكــون إال

وكمــا تعبــر لينــدا طبــر» لقــد جــرى اســتعمار الفهم

محاولــة تجميليــة لآلثــار الكارثيــة لسياســات االحتــال الــذي نحملــه للسياســة والصراعــات وتنظيــم
الصهيونــي.
وعلــى ذلــك يســهل التقــاط التــازم بيــن المشــروع
الصهيونــي الكولونيالــي ،وأهدافــه االقتصاديــة
مــن جهــة ،والتحــوالت التــي يفرضهــا االقتصــادي
علــى السياســي مــن جهــة أخــرى ،فبحســب عــادل
ســمارة ،فــإن األهــداف االقتصاديــة للسياســات

القاعــدة الشــعبية مــن خــال مــا قــام بــه المشــروع
النيوليبرالــي مــن إعــادة تعريــف العالقــات داخــل
المجتمــع ،حيــث تــم تقنيــن مفاهيــم مــن قبيــل رأس
المــال االجتماعــي الــذي كان يشــير فيمــا مضــى
إلــى تنظيــم القاعــدة الشــعبية فــي المجتمــع
فــي اصطالحــات اقتصاديــة نيوليبراليــة».

اإلســرائيلية ،تنصــب علــى إدامــة عالقــات الســيطرة ولعــل أكثــر مــا يعبــر عــن فكــرة ال-تســييس الحيــز
والتبعيــة ،ســواء عبــر ربــط مصــدر عمــل ومعيشــة الفلســطيني االقتصــادي ،مــا خطــه خليــل نخلــة،
النــاس بالســوق اإلســرائيلية ،للحيلولــة دون حــول اجتمــاع رئيــس الــوزراء األســبق ســام فيــاض
تحولهــم للمقاومــة ،أو عــدم إعطــاء فرصــة لالنتــاج برجــال األعمــال ،مخاطبــا إياهــم« :أنتــم مجتمــع
المحلــي بمــا يمهــد لالنفــكاك االقتصــادي –بأدنى األعمــال ،لســتم مســؤولين عــن إنهــاء االحتــال،
حــد -أو بامتصــاص فائــض القيمــة مــن العمــال أنتــم مســؤولون عــن توظيــف النــاس واالســتعداد
الفلســطينيين لصالــح االقتصــاد اإلســرائيلي .للدولــة» .األمــر الــذي انعكــس بوضــوح علــى
والحقــا ،فــإن التوجــه اإلســرائيلي إلطــاق عمليــة اهتمامــات القطــاع الخــاص الربحيــة ال االنتاجيــة،
تســوية مــع الفلســطينيين ،لــم تكــن إال المظهــر وعلــى سياســات الســلطة الفلســطينية ،وتعاملها
السياســي ،لتحــوالت اقتصاديــة تطلــب مثــل هــذا مــع القضايــا االقتصاديــة ،حيــث تعاملت السياســات
التوجــه ،خاصــة مــع نهايــة الســبعينيات ومطلــع الحكوميــة مــع االقتصــاد علــى أنــه مجــرد جــردة
الثمانينيــات ،حيــث بدايــة التحــوالت النيوليبراليــة

حســاب بيــن اإليــرادات والمصروفــات ،مــع تجاهــل

فــي االقتصــاد اإلســرائيلي ،التــي تطلبــت إعــادة للبنيــة الحقيقيــة ،كالتبعيــة واالعتماديــة والواقــع
ترتيــب الحيــز المســتعمر أمنيــا وسياســيا واقتصاديا اإلنتاجــي.
لخدمــة هــذا الغــرض.

قراءة في أدبيات التنمية الفلسطينية
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وال تتوقــف حالــة الالتســييس عنــد االقتصــاد -جانــب االســتعمار الصهيونــي لفلســطين ،وخاصــة
التنميــة فحســب ،بــل إن حالــة التذريــر والفردنــة المجتمــع الدولــي ،عبــر الضغــوط السياســية
النيوليبراليــة للقضايــا والشــرائح االجتماعيــة ،كان والماليــة ،ناهيــك عــن انخــراط جهــات فلســطينية،
الهــدف منهــا تحويلهــا لقضايــا وأجنــدات عمــل

فــي حالــة الهندســة تلــك .وقــد أحســن عبــد الرحيم

تلتــف علــى السياســي التحــرري ،وتفرغــه مــن الشــيخ وصــف هــذه الحالــة الهجينــة ،بأنهــا وضعــت
محتــواه .ويكفــي هنــا ،النظــر إلــى السياســات القضيــة الفلســطينية فــي حالــة مــا بعــد اســتعمار،
والبرامــج الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي ركــزت أو حالــة مســتعمرة مــا بعــد اســتعمارية ،أو حالــة
علــى الشــباب لنتبيــن األدلجــة التــي يتضمنهــا هــذا

نفــق ،أي تلــك التحــوالت التــي تشــهدها الــدول

التركيــز ،مقابــل وضــع عناويــن وأولويــات جديــدة المســتعمرة بعــد التوصــل إلــى حــل سياســي غيــر
للشــباب ،تبــدأ بالمشــاركة ،وال تنتهــي عنــد برامــج مبنــي علــى الحقــوق الوطنيــة بــل ميــزان القــوى
التدريــب وبنــاء القــدرات ،والتــي تحــوم معظمهــا الدولــي ،دون إنهــاء المظلمــة التاريخيــة.
حــول إنتــاج وهــم «المواطنــة» فــي كيــان «بــا
ســيادة» .يقــول عــاء العــزة فــي هــذا الصــدد:
«ويمكــن القــول إننــا إذا مــا أخذنــا كيفيــة تمثيــل

يعبــر خليــل نخلــة عــن الحالــة الفلســطينية الجديــدة
التــي بــدأت مــع أوســلو ،بــأن هــذه األخيــرة فتحــت
األبــواب لتبريــر التدخــات ،مســتخدمة التنميــة

مفهــوم «الشــباب» فــي الســياق الفلســطيني،
ّ
تحليــل
حــل كوحــدة
فســنجد أنــه فــي البدايــة
ٍ
طــرق لتحقيــق االســتقرار واألمــن ،الــذي هــو أمــن
سياســية ،أخضعــت بعــد أوســلو لعمليــة ال-
إســرائيل بالدرجــة األولــى .ولهــذا الغــرض نجــد
تســييس ،ثــم كانــت أخيـ ً
ـرا العــودة إلــى المفهــوم
أن التدخــات المباشــرة وغيــر المباشــرة ،شــقت
كإيدولوجيــا ليبيراليــة».
طريقهــا إلــى مختلــف القطاعــات؛ االقتصاديــة،
كشــعار ،فيمــا أن مــا يجــري ليــس إال البحــث عــن

المواجهــة المركبــة :االحتــال ،التدخــل
الدولــي ،الفئــات الطفيليــة

والمؤسســية ،والتعليميــة ،والتــي ســنقف عنــد
أمثلــة موجــزة حولهــا فيمــا يلــي.

وضعــت اتفاقيــات أوســلو المجتمــع الفلســطيني اقتصاديــا ،تبنــت الســلطة الفلســطينية السياســات
أمــام حالــة مركبــة وهجينــة ،زادت مــن انكشــافية النيوليبراليــة ،وطبقــت مقارباتهــا فــي التعامــل
المجتمــع ،أمــام عوامــل الهيمنــة والتدخــل،

مــع القضايــا والمشــكالت االقتصاديــة ،فمثــا لــم

وإعــادة الهندســة .للوصــول إلــى مــا يمكــن تحــظ قضيــة الفقــر بأكثــر مــن معالجــات لتجنــب
تســميته «بالوجــود المســموح بــه فلســطينيا»،

وقــوع كارثــة إنســانية ،وذلــك عبــر آليات المســاعدة

والــذي لــم يعــد بخــاف ،اشــتراك عديــد أطــراف إلى اإلغاثيــة وبرامــج التشــغيل المؤقــت وغيرهــا،
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واألهــم هنــا ،أن هــذه البرامــج والسياســات والمؤسســات التمويليــة ،ولنــا هنــا أن نلحــظ
تمــت بضغــط أو بتمويــل أو بتدخــل مــن المموليــن

مســألتين ،األولــى تتعلــق بترويــج الديمقراطيــة

والجهــات الدوليــة المختلفــة .هــذا فضــا عــن الشــكلية ،بالتركيــز علــى االنتخابــات ،إن انســجمت
مشــاريع أخــرى طالــت البنــى التحتية الفلســطينية ،نتائــج هــذه األخيــرة مــع متطلبــات تجديــد الشــرعية
طبقــت وفــق التقســيم اإلســرائيلي ،للمناطــق لفريــق التســوية السياســية ،فيمــا ترفــض النتائــج
الفلســطينية (أهمهــا تلــك التي قدمتها مؤسســة إن أتــت بخــاف ذلــك ،كمــا حــدث عندمــا حصلــت
 ،)USAIDإلــى جانــب تلــك التــي أشــرفت حكومــة حركــة حمــاس علــى األغلبيــة التشــريعية ،وخضعــت
االحتــال علــى اقتراحهــا وترويجهــا ،فــي ســبيل مــا الســلطة حينهــا لحصــار مالــي وضغــوط سياســية
ســمي بتدفــق الحيــاة فــي نســيج الطريــق ،والتــي

مــن مختلــف الجهــات ،الثانيــة تتعلــق بالمضاميــن

جــاءت بعــد أربعــة أعــوام علــى انــدالع انتفاضــة الليبراليــة للديمقراطيــة ،حيــث تقــف ليلــى فرســخ
األقصــى .هــذا المشــروع ،كمــا يحللــه عمــر جعبري ،هنــا ،لتوضــح تركيــز البرامــج التدخليــة /التمويليــة
يهــدف إلــى إعــادة ترتيــب شــبكات البنيــة التحتيــة علــى الفــرد ،وتعاميهــا الكامــل عــن األحــزاب
الفلســطينية ،بمــا يتضمــن الحاجــات اإلســرائيلية والقــوى السياســية والنقابيــة والشــعبية .واألكثــر
األمنيــة واالســتيالئية علــى األرض.
مؤسســيا ،مــع نهايــة االنتفاضــة الثانيــة ،أصبحــت
دعــوات اإلصــاح والحكــم الرشــيد ،أســاس التدخــل
الدولــي فــي بنيــة الســلطة الفلســطينية ،وذلــك
إلعــادة تركيبهــا ،بمــا يضمــن الحــؤول دون تجــدد
أعمــال المقاومــة ،وعليــه انصــرف جــزء كبيــر مــن
البرامــج الدوليــة ،وخاصــة األمريكيــة ،إلعــادة
هيكلــة وتدريــب األجهــزة األمنيــة ،وصــوال إلــى
التدخــل بــأدق تفاصيــل عملهــا .والحقــا يســتدخل

عمقــا وخلخلــة لبنيــة تحــت اســتعمار ،أن يهــدف
التركيــز علــى اإلصــاح والديمقراطيــة ،إلــى
تغييــر العناويــن الرئيســة للسياســي ،بمعنــى
أن يصبــح هــذا التركيــز بديــا لقضايــا التحــرر
والمقاومــة .وهــذا مــا نجــده فــي تحليــل أميــرة
ســلمي النشــغال المنظمــات غيــر الحكوميــة
بالديمقراطيــة ،والتنافــس بيــن هــذه األخيــرة
والســلطة الفلســطينية علــى الحيــز العــام لــدى
آيــات حمــدان.

هــذا التدخــل فــي بنيــة الســلطة ،ورؤاهــا ،تعليميــا ،شــكل التعليــم بمؤسســاته ومحتــواه
واســتراتيجياتها ،لتعتبــر أن األمــن وســيادة القانــون وأطــره السياســية قبــل إنشــاء الســلطة
شــرطان ضروريــان للتنميــة.
وإلــى جانــب ذلــك ،وضعــت قضيتــا الديمقراطيــة
والحكــم الرشــيد علــى ســلم أولويــات الــدول

الفلســطينية ،بيئــة حاضنــة للفصائــل الفلســطينية،
وكان للجامعــات دور أساســي فــي األنشــطة
التطوعيــة ،وتحصيــن الثقافــة والهويــة الوطنيــة،
فضــا عــن دور الحــركات الطالبيــة المحــوري فــي

قراءة في أدبيات التنمية الفلسطينية
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قيــادة وتوجيــه العمــل السياســي والميدانــي الجماعــات المهيمنــة ،ســواء أعبــر عنهــا بالســلطة
المقــاوم .وهنــاك عديــد دراســات رصــدت التحــوالت الفلســطينية التــي أنشــأت مؤسســات تشــبه
التــي طالــت التعليــم الفلســطيني ،باعتبــاره ميدانا مــا للــدول ،بوظائفهــا القمعيــة واأليديولوجيــة
لالختــراق والهيمنــة األيديولوجيــة والثقافيــة ،ال علــى حــد ســواء ،أو المؤسســات غيــر الحكوميــة
يقــل أهميــة عــن الصــراع علــى األرض والمــوارد التــي باتــت وســيطا ناقــا للمفاهيــم ،ومطبقــا
واالقتصــاد ،عبــر السياســات التدخليــة للجهــات للسياســات «التدخليــة» تحــت يافطــات حقــوق
المانحــة مــن جهــة ،والضغــوط اإلســرائيلية مــن اإلنســان والدمقرطــة والجنــدر والتنميــة وغيرهــا.
جهــة أخــرى ،والتــي تصــب جميعهــا فــي إعــادة ويضــاف إليهــا المنظومــة العالميــة ،التــي تتدخــل
تركيــب هــذا القطــاع بمــا يخــدم ثقافــة التســوية ،بشــكل أساســي عبــر نشــاطها التمويلــي.
ولتفريغــه مــن ثقافــة المقاومــة ،التــي وصفــت
إســرائيليا بالتحريــض والكراهيــة ،ناهيــك عــن أمثلــة
بــدءا مــن الخارطــة
تطــال الكثيــر مــن التفاصيــل
ً
التــي تــدرس فــي مناهــج التعليــم األساســي،
وصــوال إلــى مفاهيــم المواطنــة والتربيــة المدنية،
والتــي تــكاد تخلــو مــن المضاميــن السياســية/
التحرريــة .يضــاف إلــى ذلــك كلــه ،ونتيجــة للبرلــة
االقتصــاد الفلســطيني ،تأثــر التعليــم العالــي
بسياســات التســليع والخصخصــة.

وفــي الوقــت الــذي تقــدم المنظمــات غيــر
الحكوميــة الفلســطينية نفســها ،كامتــداد لتجربــة
المؤسســات األهليــة الفلســطينية التــي عملــت
قبــل الســلطة الفلســطينية ،وتحملــت أعبــاء تنظيم
المجتمــع وقــواه الطوعيــة ،ضمــن مهمتــي
الصمــود والمقاومــة ،فإنهــا –أيضــا -تــرى أنهــا
تحمــل رؤى بديلــة قــادرة علــى تحــدي إجــراءات
االحتــال –ولــو جزئيــا -ومــن جهــة أخــرى ،الدفــاع
عــن شــرائح او قضايــا ســقطت مــن حســابات

بطبيعــة الحــال ،ال يمكــن الفصــل بيــن هــذه السياســات الرســمية ،أو كانــت ضحيــة مباشــرة
الطبيعــة المركبــة ،حيــث يمكــن اإلدعــاء والمحاججة ،أو غيــر مباشــرة لهــا .لكــن رؤيــة هــذه المنظمــات
بأنهــا تتداخــل بنيــة ووظيفــة ،ومــن هنــا ،يمكــن لنفســها ،ال ينســجم ،إن لــم يكــن يتناقــض تمامــا،
اســتدعاء مــا قدمتــه آيــات حمــدان لتحليــل الفضــاء مــع مــا آلــت إليــه ،نتيجــة لتســاوق معظمهــا مــع
الفلســطيني للكشــف عــن الفواعــل الواقعية التي أجنــدات المموليــن ،وتبنيهــا لخطابــات وبرامــج
تتحكــم بــه (جغرافيــا وتاريخيــا وفكريــا ومعيشــيا) ،خارجــة عــن أولويــات المجتمــع الفلســطيني.
لتصــل أن الواقــع بعــد أوســلو ،وضــع هــذا الفضــاء
تحــت عوامــل الحــت والتعريــة وإعــادة التشــكيل،
ففضــا عــن االســتعمار الصهيونــي المســتمر،
بأدواتــه األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة ،هنــاك

وقــد تنــاول عديــد مــن الباحثيــن ،أدوار المنظمــات
غيــر الحكوميــة ،والتغيــرات التــي اكتنفــت رؤاهــا
وخطاباتهــا وبرامجهــا ،منــذ تأســيس الســلطة
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الفلســطينية .هنــا تشــرح أميــرة ســلمي ببراعــة صبيــح صبيــح بالتفكيــك ،مجــرد تنويــع بالغــي
ردة المنظمــات غيــر الحكوميــة عــن أجندتهــا عــن األفــكار ،ـــأو محاولــة لمجاملــة أو مهادنــة
الوطنيــة لتســقط فــي حبائــل المرجعيــات الدوليــة ،المموليــن لغويــا ،وإنمــا كمــا يكشــف صبيــح أن
حتــى انتهــت –تلــك المنظمــات -لتبنــي التعريفــات الممارســة الخطابيــة أساســا نظــام قيمــي ينبثــق
المطلوبــة مــن قبــل المموليــن ،إذ تركــز غالبيــة عنــه بعــد معيــاري ومرجعــي لتقييــم الســلوك
هــذه المنظمــات علــى لغــة «الشــراكة فــي إحــداث الفــردي والمؤسســاتي.
التنميــة مــع القطــاع الخــاص ومؤسســات الســلطة
الفلســطينية».

أمــا التحــوالت فــي القطــاع الخــاص ،فبعــد تبنــي
سياســة الســوق المفتوحــة رســميا ،وتأثــره

ولــم يفــت ســلمي ،تلــك اللغــة الليبراليــة بالنيوليبراليــة ،فقــد قطــع فــي معظمــه الصلــة
والنيوليبراليــة «المهذبــة» التــي طغــت علــى مــع مــا يمكــن اعتبــاره تكامــا أو تعاونــا بيــن
خطــاب المنظمــات للتعبيــر عــن هويتهــا رأس المــال المحلــي والحركــة الوطنيــة ،الــذي
المؤسســية ،ورؤاهــا ،وعالقتها ب»المســتفيدين» ،كان واحــدا مــن ســمات تجربــة مــا قبــل أوســلو.
خاصــة عبــر تكــرار مفــردات التنميــة البشــرية بالرغــم مــن أن جــزءا مــن هــذه التحــوالت تتحمــل
والشــباب والنســاء ،فــي مقابــل تجاهــل العالقــات مســؤوليته الحركــة الوطنــي لعامليــن؛ أولهمــا
االســتعمارية ،ووفــق هــذا المنحــى فــإن قيمــا فقدانهــا لمشــروعها التحــرري ،مقابــل تحملهــا
كالحريــة والعدالــة والكرامــة باتــت ،هــي األخــرى ،لمشــروع الدولــة -الســلطة ،وثانيهمــا ،أن األحــزاب
محــا الشــتغال المؤشــرات اإلجرائيــة واإلحصــاءات السياســية –وعلــى وجــه الخصــوص فتــح وحمــاس-
والبيانــات المجدولــة.
بطبيعــة الحــال ،لــن يتســع المقــام هنــا ،لإلســهاب
فــي تحليــل دور المنظمــات غيــر الحكوميــة،
وخاصــة «التنمــوي» .وإنمــا اإلضــاءة علــى انزيــاح
غالبيتهــا بعيــدا ،إن لــم يكــن خروجهــا مــن الكتلــة
التاريخيــة التــي يفتــرض أن تتحمــل أعبــاء التنميــة
والمقاومــة ،ومغادرتهــا االختياريــة لموقعيتهــا

ال مشــكلة لديهــا فــي تحريــر األســواق ،بــل تســتند
فــي جــزء مــن قوتهــا ومشــروعها الســلطوي
علــى التحالــف مــع رأس المــال المحلــي ،وهــذا مــا
يبــدو واضحــا فــي عالقــة الســلطة الفلســطينية
مــع بعــض أطــراف القطــاع الخــاص ،حيــث منحــت
احتــكارات وامتيــازات ودخلــت شــخصيات متنفــذة
فــي شــراكات اقتصاديــة مــع القطــاع الخــاص.

فــي حــرب المواقــع ،إن جــاز اســتعارة مفــردات ومــن الواضــح أن اتفاقيــات أوســلو ،صممــت
غرامشــي فــي ســياقنا هــذا .فليســت اللغــة التــي إســرائيليا إلخــاء طــرف االحتــال –إن صــح التعبيــر-
تشــير إليهــا ســلمي ،أو الخطــاب الــذي يتناولــه وتــرك المجتمــع الفلســطيني ،لتمــارس عليــه
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مختلــف الــوكاالت المحليــة؛ الســلطة الفلســطينية ،مــن الواضــح أن معظــم األدبيــات الفلســطينية،
والقطــاع الخــاص ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،ترفــض التعريفــات الدارجــة للتنميــة ،والتــي
سياســاتها

وبرامجهــا،

المضبوطــة

ســلفا اشــتقت مــن ممارســات اقتصاديــة بشــكل

بالتمويــل الدولــي ،بمــا ال يخــرج عــن االتفاقيــات أساســي ،ولــذا مــا انفكــت عــن محاولتهــا لصــك
األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة مــع كيــان بديــل مفهومــي ،يشــكل نقطــة البــدء للبدائــل
االحتــال ،فيمــا يتفــرغ هــذه األخيــر الســتكمال المطروحــة .وأحيانــا أخــرى ،فــإن الدراســات تتحــرك
مشــروعه االســتيطاني والتهويــدي علــى األرض

مــن النقــد ،وتفكيــك المفاهيــم الســائدة ،لتخلــص

ا لفلســطينية .

إلــى صياغــة مفهوميــة للبديــل ،دون االضطــرار

وإن كان أي تحليــل موضوعــي لعالقــات القــوة
الممارســة فــي الحيــز الفلســطيني ،ودور الــوكالء
المحلييــن فيهــا ســيقود حتمــا ،لتوســيع دائــرة
المواجهــة ،فهنــا ينبغــي التمييــز بيــن الصــراع
الحتمــي مــع االســتعمار االســتيطاني الصهيونــي،

لوضــع مفهــوم محــدد التخــوم ،خاصــة أن جــزءا
مــن النقديــات المقدمــة ،تؤشــر بوضــوح إلــى أن
التعريفــات اإلجرائيــة عــادة مــا تختــزل وتحجــب،
أكثــر ممــا تفصــل وتكشــف ،فتشــكل بــذاك ميدانــا
للمراوغــة.

وتلــك الصراعــات الجانبيــة المحتملــة نتيجــة انخــراط ولعــل أكثــر مــا أفــاد الباحثيــن الفلســطينيين فــي
أو تواطــئ أطــراف دوليــة أو فلســطينية فــي محاوالتهــم المتباينــة للبحــث عــن بديــل لمفهــوم
الحالــة االســتعمارية القائمــة .ســواء مــن حيــث التنميــة الســائد ،هــو تفكيــك هــذا األخير ،والكشــف
«أولــوة» هــذه الصراعــات ،أو أدواتهــا ،أو مآالتهــا.

عــن أوجــه قصــوره ،وصــوال حتــى العتبــاره مفهوما

مشــروعا إيهاميــا ،يحمــل فــي الواقــع الممــارس نقيضــه،
إذ ال يمكــن –وال ينبغــي توهــم -أن ثمــة
ً
تحرريًا-تنمويًــا يمكنــه التحقــق دون مواجهــة مــع أي اســتالبا تنمويــا ،أو إفقــارا تنمويــا علــى حــد
الفئــات المســتفيدة والشــبكة المعقــدة التــي تعبيــر ســارة روي .ومــن ثمــن االنتقــال إلــى تحليــل
تمولهــا .وهــي ذات النتيجــة التــي يخلــص إليهــا عالقــات الســيطرة والهيمنــة الممارســة فــي
ســيف دعنــا ،حيــث يــرى أن اشــتغال أي بديــل الحيــز الفلســطيني ،ســواء أتعلــق ذلــك بجوهــر
يتطلــب إعــادة تركيــب العالقــات االقتصاديــة االســتعمار االســتيطاني الصهيونــي لفلســطين،
واالجتماعيــة كحامــل للمشــروع الوطنــي ،وتحصيــن أو السياســات االقتصاديــة النيوليبراليــة المفروضــة
الطبقــات الشــعبية ،وقطــع االرتبــاط المصلحــي عليــه ،والتفاعــل بينهمــا .وهــذا مــا يمكــن أن نخلص
بيــن النخــب االقتصاديــة الفلســطينية والصهيونيــة .إليــه ،مــن طــرح آدم هنيــة ،الــذي يعتبــر أن تصــورا
من البديل «الشبحي» ،إلى الظفر بمكوناته

تنمويــا يجــب أن يكــون شــكال مــن أشــكال المقاومة
والصــراع ،آخــذا بعيــن االعتبــار ،جوهــر االســتعمار
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الصهيونــي القائــم علــى شــرذمة المجتمــع وهــذه المــرة بوكالــة فلســطينية رســمية.
الفلســطيني والســيطرة علــى األرض ،وإلحــاق
االقتصــاد الفلســطيني بمكوناتــه المختلفــة
باالقتصــاد اإلســرائيلي إلدامــة عالقــات الهيمنــة،
بــل وشــرعنتها ،وأخيــرا ،طبيعــة النيوليبراليــة التــي
ال تقــف عنــد حــد تعميــق حالــة الالمســاواة ،بــل أيضا
تذريــر المجتمــع الفلســطيني ،وفردنــة قضايــاه.

يســهب جــورج كــرزم فــي تحديــد آليــات االنفــكاك
عــن االقتصــاد اإلســرائيلي ،المؤسســة لنمــوذج
تنمــوي فلســطيني قــادر علــى مواجهــة االحتــال،
وسياســاته المفروضــة حتــى تلــك التــي تمولهــا
المنظمــات والــدول عبــر الســلطة الفلســطينية،
حيــث نجــد أن اقتراحــه مركــب مــن ثــاث نقــاط،

فــي مفهــوم عــادل ســمارة للتنميــة بالحمايــة العــودة إلــى األرض لتعزيــز االكتفــاء الذاتــي،
الشــعبية ،يحــدد بدايــة تخــوم مــا يســميه اقتصــاد وخاصــة عبــر مــا يطلــق عليــه الزراعــة المدعومــة
الحمايــة الشــعبية أو االنســحاب إلــى الداخــل ،شــعبيا ،والتوجــه إلــى مصــادر الطاقــة البديلــة-
والــذي يشــتقه مــن األدبيــات الماركســية الخاصــة المتجــددة ،وأخيــرا محاربــة النزعــة االســتهالكية.
بالتخلــف والتبعيــة ،إذ يأخــذ عــن ســمير أميــن بــأن
هــذا االقتصــاد يشــكل الكيفيــة التــي تتخلــص دول
العالــم الثالــث مــن تبعيتهــا للنظــام االقتصــادي
العالمــي ،باعتمــاد معاييــر شــعبية للتنميــة ،تقــوم
علــى عديــد اســتراتيجيات ،أهمهــا تركيــز االنتــاج
علــى األساســيات.

وربمــا تســهل مالحظــة أن تلــك المســاهمات
تســتند فــي مضامينهــا وخطوطهــا العريضــة
إلــى االقتصــاد السياســي الماركســي ،بالدرجــة
الرئيســة ،لكــن تلــك المضاميــن تتــوارى خلــف
القــراءة المحليــة األصالنيــة ،للســياق الفلســطيني
ومحدداتــه .مقابــل مســاهمات أخــرى ،ســتبدو

لكــن ســمارة ،يقــف أمــام مفهــوم فــك االرتبــاط ،فيهــا االســتعارات المرجعيــة أوضــح ،وأكثــر حضــورا،
ليعالجــه بمــا يتناســب مــع الحالــة الفلســطينية كالتــي قدمهــا عــاء الترتيــر اســتنادا لنمــوذج
(حيــث ال دولــة ،وال ســيادة) ،وإنمــا ضمــن اقتصــاد أمارتيــا ســن التنمــوي ،حيــث يبــدأ بتقديــم تعريــف
خاضــع لالســتعمار ،والتــي تصبــح الحمايــة الشــعبية للتنميــة اســتنادا لســن «عمليــة تراكميــة ،تكامليــة،
المطروحــة فيــه منوطــة بالعامــل الشــعبي ال اقتصاديــة اجتماعيــة سياســية ،تســعى باألســاس
القانوني-الس�لـطوي .بطبيعــة الحــال ،كانــت هــذه لتحريــر اإلنســان مــن حالــة التبعيــة وامتهــان
خالصــة ســمارة قبــل قيــام الســلطة ،ولعــل دور الكرامــة اإلنســانية نحــو االنعتــاق والحريــة مــن خالل
الســلطة السياســي-االقتصادي ،ورؤاهــا ،ســيترك تحريــره مــن حالــة الفقــر والالمســاواة ،واالضطهــاد
هــذه الرؤيــة ســارية المفعــول ،بــل أكثــر ضروريــة والخــوف ،وتمكنــه فــي أرضــه وتوســيع خياراتــه
للتقليــل مــن تبعــات الخضــوع لالقتصاد اإلســرائيلي ،وإمكانيتــه وقدراتــه.»...
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طــوق النجــاة مــن اإلختزاليــة السياســية للتســوية،

الفلســطيني للتنميــة ،باعتبارهــا أداة مقاومــة ومــن األوهــام التــي يســوقها مقاتلــو التنميــة
وتحريــر ،وإحــال التحــول الجتماعــي بديــا للحوكمــة حســب تســمية صبيــح صبيــح.
الرشــيدة ،إال أنــه ثمة غمــوض يكتنــف التركيب الذي
يقترحــه بيــن نمــوذج ســن الــذي يعنــى بالقــدرات؛
الحريــات السياســية ،والفــرص االجتماعيــة،
والتســهيالت االقتصاديــة ،والشــفافية ،واألمــن
الحمائــي ،والحالــة الفلســطينية ،حيــث يعبــر
بالقــول« :النهــج الســني يمكــن أن يفهــم علــى
أنــه ترجمــة اقتصادية-تنمويــة لنهــج فلســطيني
سياســي تنمــوي اقتصــادي اتبــع فــي الســابق،
خاصــة فــي مراحــل االنتفاضــة األولــى ،حيــث كانــت
حــركات التحــرر الوطنــي الفلســطينية تدعــو إلــى
محاربــة الكولونياليــة واالســتعمار واالعتمــاد علــى
الــذات».

تســتند التنميــة الميثاقيــة إلــى مــواد الميثــاق
الوطنــي الفلســطيني األول لعــام  ،1968والتــي
تتضمــن تعريفــات واضحــة لــأرض ،والشــعب،
والتاريــخ /الهويــة ،أو كمــا يعبــر الشــيخ لفلســطين،
والفلســطينيين ،والفلســطنة .هــذا الميثــاق،
والتنميــة المنبثقــة عنــه ،يشــكالن أفــق التحــرر
البديــل للتســوية المطروحــة .ويســتوعبان فــي
ثناياهمــا ،جميــع أشــكال المقاومــة (يضــرب الشــيخ
أمثلــة ،مــن المقاومــة المســلحة فــي مخيــم جنين،
لنمــوذج المقاومــة الشــعبية المتمثلــة بالمقاطعــة
الثقافيــة وحركــة التضامــن العالميــة ،وصــوال إلــى
أشــكال مــن المقاومــة الثقافيــة التــي عبــر عنهــا

وإن كانــت التنميــة بالحمايــة الشــعبية ،شــكلت حجــر بيــت الشــعر الفلســطيني واتحــاد الكتــاب).
أســاس لكثيــر مــن المراجعــات النقديــة لمفهــوم
التنميــة ،وأضفــت علــى البديــل الفلســطيني

التنمية المنشودة؛ حاملة ومحمولة

المطــروح جــزءا رئيســا مــن مالمحــه ،مــع تبايــن اكتســب الجــدال حــول التنميــة ،أهميــة خاصــة
الباحثيــن الالحقيــن فــي مقارباتهــم االقتصــاد -فــي الســياق الفلســطيني ،ليــس لمــا يفتــرض أن

سياســية للتنميــة ،فــإن التنميــة الميثاقيــة ،التــي تحققــه التنميــة ،مــن تحســين أو تغيــر أو تحــول في
صكهــا عبــد الرحيــم الشــيخ ،تشــكل الوجــه اآلخــر أوضــاع النــاس االقتصاديــة والمعيشــية فحســب،
للتنميــة ،والتــي تضــع الثقافــي والهوياتــي بــل كــون التنميــة فــي الحالــة الفلســطينية،
والتاريخــي ،فــي قلــب مفهــوم التنميــة ،وشــرطا
جــزءا مــن الحالــة الصراعيــة القائمــة ،بمعنــى أن
ً
محوريــا لتحققهــا ،هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة «تنميــة» وفــق المقاربــات المهيمنــة ،لــن تكــون
أخــرى ،أن مرجعيــة هــذه التنميــة –أي الميثاقيــة -ســوى أداة إضافيــة تضمــن تفــوق االســتعمار
تعيــد المشــروع الوطنــي التحــرري ألصالتــه ،كتضاد الصهيونــي وإدامتــه ،ناهيــك عمــا تحدثــه مــن
كامــل مــع المشــروع الصهيونــي ،ولعــل فــي ذلــك اختــاالت وتشــوهات فــي المجتمــع الفلســطيني،
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تســهم فــي إعــادة تركيبــه بمــا يطبــع االحتــال ولعــل العــودة إلــى اســتلهام تجربــة االنتفاضــة
فيــه ،فيمــا أن تنميــة وفــق منظــور سياســي -األولــى ،ال تخلــو مــن النوســتالجيا ،لكنهــا فــي
وطنــي -مقــاوم ،هــي األداة الفلســطينية التــي المقابــل ليســت حنينــا يوتوبيــا ،خاصــة أن الســياق
يمكــن أن تســهم فــي االنعتــاق والتحــرر ،بــدءا مــن العالمــي للنضــال الحقوقــي فــي كثيــر مــن
الصمــود فــي وجــه االحتــال وإجراءاتــه ،وصــوال القضايــا ،أثبــت نجاعــة الحواضــن الشــعبية للنضــال
لمعاكســتها ونقضهــا ومقاومتهــا.
وهــذا يضــع التنميــة المنشــودة فــي موضــع
حامــل رئيــس لمشــروع مقاومــة االحتــال والتحــرر،
تقــول آليــن كتــب« :بمــا أن التحــرر الوطنــي صيــرورة
تاريخيــة ...فهنــاك نــوع مــن التنميــة المقاومــة
التــي تعيــد إنتــاج المجتمــع وتخفيــف وطــأة
االحتــال .»...غيــر أن كتــاب ،تنتهــي إلــى تحديــد
الغــرض مــن ذلــك ،بأنــه مرحلــة تحضيريــة لدولــة
فلســطينية ديمقراطيــة كاملــة الســيادة .ولعــل
هــذه إحــدى نقــاط الضعــف الرئيســة فــي كثيــر مــن
الكتابــات النقديــة الفلســطينية ،ســواء أتعلقــت
بالتنميــة ،أم بالمشــروع الوطنــي الفلســطيني

والمقاومــة ،المعبــر عنهــا بالحــركات االجتماعيــة
علــى وجــه الخصــوص .يضعنــا عــاء العــزة ولينــدا
طبــر أمــام قــراءة ثاقبــة للمقاومــة الشــعبية
فــي ظــل االســتعمار االســتيطاني ،مؤشــرين
إلــى أهميــة تشــكل الوعــي السياســي التحــرري،
وتحولــه إلــى ممارســة جماهيريــة ،تســتطيع تملــك
أدواتهــا الكفاحيــة ،وتوجيههــا إلــى األهــداف
التحرريــة ،دون أن يقتصــر ذلــك علــى شــكل واحــد
مــن المقاومــة الشــعبية (الســيّما الســلمية
والالعنفيــة) ،إذ أن النمــاذج المقاومــة تتســع
لتجــارب شــتى بــدءا مــن حملــة المقاطعــة وســحب
االســتثمارات وصــوال إلــى تجربــة مخيــم جنيــن.

ككل .إذ ينتهــي التحليــل ليــس إلــى معارضــة وفــي الوقــت الــذي اعتبــرت فيــه التنميــة أحــد
جذريــة للتســوية القائمــة ،بــل لتحســين نتائجهــا ،حوامــل المشــروع الوطنــي التحــرري ،كونها تشــكل
التنمويــة والسياســية علــى حــد ســواء .رغــم أن حالــة اقتصاديــة تشــتغل علــى جبهتيــن ،انعتاقيــة
غالبيــة هــذه التحليــات تنطلــق مــن ،وتعــي تمامــا ،مــن االحتــال واقتصــاده والتبعيــة لــه مــن جهــة،
غايــات المشــروع االســتعماري الصهيونــي،

ونضاليــة اجتماعيــة ضــد مظاهــر الفقــر وغيــاب

ودوره ووظيفتــه االســتعمارية ،والعولميــة

العدالــة مــن جهــة أخــرى ،والمتأصلــة فــي الخيارات

فــي المنطقــة ،مــا يجعــل الوجــود السياســي االقتصاديــة للنيوليبراليــة المهيمنــة علــى الســوق
الفلســطيني (حتــى وإن عبــر عنــه بدولــة كاملــة

الفلســطينية ،وفــي صيغــة التســوية السياســية

الســيادة) ،رهينــة دائمــة ،إن لــم يتــم تفكيــك

القائمــة علــى «توظيــف» نخــب سياســية وأمنيــة

المشــروع الصهيونــي بكاملــه.

واقتصاديــة وثقافيــة مهمتهــا ضبــط المجتمــع
الفلســطيني بمــا يضمــن اســتدامة الصيغــة هاتيك.

قراءة في أدبيات التنمية الفلسطينية
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فإنهــا –أي هــذه التنميــة -تحتــاج لحامــل اجتماعــي -القضايــا األربعــة التــي تــم اختيارهــا فــي هــذه
طبقــي ،محصــن بوعــي تحــرري مضــاد للعالقــات المراجعــة (الالسياســي الفلســطيني ،المواجهــة
الكولونياليــة ســواء أعبــرت عنهــا سياســات االحتــال المركبــة ،مكونــات البديــل التنمــوي ،التنميــة حامال
أو التدخــات الدوليــة أو الــوكالء المحلييــن لهــم .وقد للمشــروع الوطنــي ومحمولــة مــن قبــل الطبقــات
عبــر ســيف دعنــا عــن ذلــك ،باعتبــار التنميــة خيــارا الشــعبية) .وإن كان ثمــة اختــاف فــي تفاصيــل
شــامال ،يقــف علــى أرضيــة سياســية ،كمشــروع

هــذه القضايــا ،فــإن ذلــك يشــكل أرضيــة للحــوار

مضــاد لالســتعمار الصهيونــي ،ويحمــل أبعــادًا بيــن األطــراف ذات المصلحــة بالتغييــر ،وبإعــادة
شــتى ،اقتصادية-سياســية ،وثقافيــة ،واجتماعيــة التفكيــر ال بالتنميــة فحســب ،بــل األهــم ،بالمشــروع
تقــوم علــى تنظيــم اجتماعــي قــادر على أن يشــكل الوطنــي الفلســطيني برمتــه.
الحامــل لهــذه الخيــارات.

وإن كانــت هــذه الورقــة ال تهــدف لصياغــة مفهــوم

خاتمة

للتنميــة ،إال أنــه يمكــن القــول ،أن مفهومــا للتنمية
تحــت شــرط اســتعماري ،ال بــد أن يتضمــن محوريــن

ارتكــزت هــذه المراجعــة الموجــزة لألدبيــات ،إلــى رئيســيين ،ال انفصــام بينهمــا .األول ،أن تكــون
نــوع رئيــس مــن األدبيــات (مــع إطاللــة أقــل علــى التنميــة جــزءا مــن مشــروع تحــرري ،يبــدأ باالنفــكاك
غيرهــا) ،التــي يمكــن اعتبارهــا نقديــة ،مــع

عــن اقتصاديــات المســتعمر وبنــاه المختلفــة ،بمــا

اختــاف توجهاتهــا الفكريــة والمنهجيــة .وقــد

يشــمل تقليــل االعتماديــة والتبعيــة ،واالســتثمار

تضــع هــذه النقطــة بالــذات هــذه المراجعــة أمــام فــي المــوارد المحليــة ،وصــوال إلــى تعزيــز القــدرة
تســاؤل مبــرر؛ معرفــي وفكري-سياســي علــى علــى الصمــود ،واالنتقــال إلــى مقاومــة سياســات
حــد ســواء ،كيــف يمكــن وضــع كل هــذه األدبيــات المســتعمر ومعاكســتها .أمــا الثانــي فيتعلــق
فــي ســلة واحــدة ،رغــم تبايــن أرضياتهــا ،وربمــا أساســا ،بالبعــد الوطنــي -المحلــي ،الــذي يقــوم
نتائجهــا؟ هنــا يمكــن اإلجابــة أن غــرض المراجعــة أساســا علــى توطيــن السياســات واإلجــراءات
كان تأطيــر هــذه الجهــود النقديــة فــي صــورة والمبــادرات ذات المضاميــن التنمويــة ،اجتماعيــا،
كليــة ،كونهــا –بالحــد األدنــى :-أوال ،تنطلــق مــن بمعنــى ملكيــة الطبقــات الشــعبية للتنميــة
موقــف يرفــض المقاربــات المهيمنــة للتنميــة ،فكــرا ،وممارســة ،وحمايــة .وبــذا يمكــن القــول،
والتــي عبــر عنهــا فلســطينيا منــذ أوســلو ،ثانيــا ،إن مفهــوم التنميــة ،يقــوم ،ويتقــوم ،بفكرتيــن
تحــاول البحــث عــن بدائــل تنمويــة قــادرة علــى أساســيتين؛ التحــرر والعدالــة.
االنعتــاق مــن التبعيــة لالقتصــاد الصهيونــي،
وأخيــرا ،أنهــا تتفــق فــي اإلطــار العــام علــى
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كولونيالــي جديــد ،صمــم كيانيــة سياســية فلســطينية

والتنميــة فــي فلســطين ،جنيــف :مؤسســة التعــاون،

خاضعــة لجهــات نيوليبرليــة معولمــة ،ليقــف بعدهــا عنــد

.1996

اســكوبار وأهــداف نقــد مــا بعــد التنميــة؛ البديــل الكلــي
لمصلحــة الجنــوب ،المعرفــة المحليــة ،الموقــف النقــدي
مــن الخطــاب الغربــي ،وأخيــرا تعزيــز التنــوع والتعدديــة،
ليعــود قارئــا الســياق الفلســطيني ،عاكســا تلــك الرباعيــة
النقديــة باألجنــدة الوطنيــة ،العمــل الجماعــي ،التســييس،
وإنتــاج المعرفــة .فــي :طــارق دعنــا« ،نحــو تنميــة بديلــة أم
بديــل للتنميــة فــي فلســطين؟ نظريــة مــا بعــد التنميــة،
تجربــة مــا قبــل أوســلو وآفــاق الحــركات االجتماعيــة» فــي
مجموعــة باحثيــن ،تحريــر ناجــح شــاهين ،دراســات فــي واقع
التنميــة فــي فلســطين ،رام اللــه ،مركــز بيســان للبحــوث
واإلنمــاء ،2012 ،ص .226-197
 3737مؤتمــر التنميــة مــن أجــل الصمــود ،وثائــق المؤتمــر ،1984
ص .33
 3838محمــد اشــتية ،موســوعة المصطلحــات والمفاهيــم
الفلســطينية ،عمــان :دار الجليــل ،2011 ،ص .356
 3939فــراس جابــر« ،خصخصــة فلســطين» ،فــي :آيليــن كتــاب
وآخــرون ،وهــم التنميــة ،رام اللــه :مركــز بيســان للبحــوث
واإلنمــاء ،2010 ،ص .82-81
 4040عــادل ســمارة ،التنميــة بالحمايــة الشــعبية ،دمشــق :دار
كنعــان للدراســات والنشــر ،1988 ،ص  .8-7ومــن الجديــر
ذكــره ،أن ســمارة يعتبــر أحــد أهــم الريادييــن فــي الحقــل
التنمــوي الفلســطيني ،وأحــد أصحــاب الســبق األوائــل

 4343مؤخــرا ،وبعــد تولــي محمــد اشــتية لرئاســة الحكومــة،
قفــز إلــى ســطح التــداول مصطلــح التنميــة العنقوديــة،
الــذي اقترحــه كمحاولــة حكوميــة للخــروج مــن األزمــة
االقتصاديــة ،تقــوم الفكــرة علــى االســتثمار فــي المــوارد
المحليــة المتاحــة بتجميعهــا ضمــن عناقيــد ،وبشــكل
مناطقــي يراعــي مــوارد كل منطقــة علــى حــدة .وبرغــم
بريــق الفكــرة ووعودهــا ،إال أنهــا ســتكون هــي األخــرى
عرضــة لــذات المعيقــات ،طالمــا أن الخطــوط العامــة
للحكومــة والســلطة بقيــت علــى ذاتهــا .وهــي العمــل
مــن داخــل منظومــة الهيمنــة ال تحديهــا .لمزيــد مــن
التفاصيــل يمكــن الرجــوع إلــى :ســامر ســامة ،التنميــة
العنقوديــة واالســتثمار فــي المــوارد المحليــة ،علــى
الرابــط.http://maannews.net/Content.aspx?id=992016 :
وكمــال همــاش ،التنميــة العنقوديــة ،رؤيــة جميلــة بــا
ممكنــات ،علــى الرابــطhttps://www.alhadath.ps/ :
./article/99575
 4444معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني
(مــاس) ،زحمــة الخطــط والمبــادرات التنمويــة لفلســطين:
نقــاط االلتقــاء واالختــاف ،رام اللــه :مــاس ،2014 ،ص .4
 4545عــاء الترتيــر وابراهيــم الشــقاقي« ،التنميــة كأداة
للمقاومــة والتحــرر» ،فــي مجموعــة باحثيــن ،تحريــر ناجــح
شــاهين ،مصــدر ســابق ،ص .20

فــي المجــال منــذ باكــورة أبحاثــه فــي الســبعينات التــي

 4646آدم هنيــة ،التنميــة كأداة للنضــال :مواجهــة واقــع

ركــزت علــى اقتصاديــات المناطــق المحتلــة ،وعالقــة

التنميــة فــي فلســطين ،فــي :لينــدا طبــر وآخــرون ،مصــدر

التخلــف باإللحــاق.

ســابق،رام اللــه :مركــز دراســات التنميــة ،2012 ،ص .47

 4141نيثيــا ناغاراجــان« ،التنميــة فــي ظــل االســتعمار» ،فــي

 4747إيــاد الرياحــي« ،المــال والسياســة وتشــكيل خطــاب

لينــدا طبــر وآخــرون ،نحــو اقتصــاد سياســي للتحــرر :قــراءات

التنميــة» ،فــي :آيليــن كتــاب وآخــرون ،مصــدر ســابق ،ص

نقديــة للتنميــة فــي الســياق االســتعماري ،رام اللــه :مركــز

.21

دراســات التنميــة ،2012 ،ص .58

 4848يشــير الترتيــر والشــقاقي ،إلــى أن التخطيــط االقتصــادي

 4242يوســف الصايــغ ،التنميــة فــي فلســطين :الفــرص

للســلطة الفلســطينية ،والــذي انتهــى إلــى التبنــي

الحتماليــة والمعيقــات الفعليــة ،فــي نــدوة إعــادة اإلعمــار

الكامــل للمقاربــات النيوليبراليــة ،مــر بثــاث مراحــل،

30
األولــى اســتمرت حتــى عــام  ،1996حيــث اتســمت سياســات

لحالــة مركبــة؛ اســتعمار مباشــر وتبعيــة بنيويــة لعالقــات

الســلطة وبرامجهــا بنــوع مــن التخبــط وســوء اســتخدام

شــمال-جنوب .فــي :حــازم النملــة« ،مجتمــع المانحيــن

المصــادر ،لتجــد نفســها الحقــا تحــت ضغــوط الــدول

وإعــادة صياغــة المحلــي :مراجعــة نقديــة فــي /مــن زمــن

والجهــات الممولــة ،ناهيــك عــن االحتــال وخاصــة عبــر

التنميــة الفلســطيني» ،فــي :آيليــن كتــاب وآخــرون ،مصــدر

تجريــف المــوارد والبنــى التحتيــة وذلــك حتــى عــام .2004

ســابق ،ص .177

لتنتهــي الســلطة الفلســطينية مقتنعــة ،بــل ومروجــه
لهــذه المقاربــات ،خاصــة بعــد تولــي ســام فيــاض
رئاســة الحكومــة فــي العــام  .2007انظــر/ي :عــاء الترتيــر
وإبراهيــم شــقاقي« ،التنميــة كأداة للمقاومــة والتحــرر»،
مصــدر ســابق ،ص .18-17
 4949عــادل ســمارة ،التنميــة بالحمايــة الشــعبية ،مصــدر ســابق،
ص .28
5050

انظــر/ي :ســيف دعنــا« ،مــن أســطورة التنميــة

النيوليبراليــة إلــى توطيــن االقتصــاد االجتماعــي» ،فــي
مجموعــة باحثيــن ،تحريــر ناجــح شــاهين ،مصــدر ســابق،
ص  .59-55وطــارق دعنــا« ،نحــو تنميــة بديلــة ،...نفــس
المصــدر ،ص .200-199
 5151لينــدا طبــر« ،الــدروس المســتفادة مــن االنتفاضــة األولــى
وقــوة الشــعب» ،فــي لينــدا طبــر وآخــرون ،مصــدر

 5656لــورا عــدوان ،زراعــة فــي مواجهــة االقتــاع ،رام اللــه:
مركــز بيســان للبحــوث واإلنمــاء ،2011 ،ص .13
 5757عبــد الرحيــم الشــيخ« ،التنميــة الميثاقيــة كأفــق تحــرري:
حــول التنميــة والثقافــة» ،فــي مجموعــة باحثيــن ،تحريــر
ناجــح شــاهين ،مصــدر ســابق ،ص .161
 5858خليــل نخلــة ،أســطورة التنميــة فــي فلســطين :الدعــم
السياســي والمراوغــة المســتديمة ،ترجمــة ألبــرت
أغازريــان ،رام اللــه :مواطــن ،2004 ،ص .24
 5959إيــاد الرياحــي« ،المــال والسياســة وتشــكيل خطــاب
التنميــة» ،مصــدر ســابق ،ص .54
 6060عمــر جعبــري ســامنكا ،طريــق نســيج الحيــاة وفضــاءات
التنميــة فــي الضفــة الغربيــة :عندمــا يتحــول االســتيطان
الكولونيالــي إلــى تنميــة ،ص .79-78

ســابق ،ص  .229ويمكــن العــودة إلــى هــذا التحــول

 6161انظــر/ي بهــذ الصــدد إيــاد رياحــي ،حيــث يــورد تفاصيــل

فــي اللغــة والمصطلحــات ،وداللتــه الخطابيــة المرتكــزة

التدخــل األمريكــي ،عبــر التمويــل والتدريــب وحتــى إنشــاء

إلــى البعــد التقنــي والمهننــة والمصطلحــات المعولمــة،

شــركات األمــن الخاصــة ،وطبيعــة مهامهــا خاصــة

إلــى صبيــح صبيــح ،مقاتلــو التنميــة :بيــن خرافــة التطبيــق

فــي مالحقــة والتضييــق علــى المقاوميــن والناشــطين

وعقائديــة الخطــاب والتصويــر ،رام اللــه :مركــز بيســان

السياســيين .فــي إيــاد الرياحــي ،المصــدر الســابق ،ص -31

للبحــوث واإلنمــاء.2011 ،

 .44وعــاء الترتيــر ،تجريــم المقاومــة :حالــة مخيمــي بالطــة

 5252عــاء الترتيــر ،القطــاع الخــاص ودوره التنمــوي فــي
فلســطين المحتلــة :تنميــة فــي اتجــاه واحــد ،رام اللــه:
مركــز بيســان للبحــوث واإلنمــاء ،2012 ،ص .19
 5353جبريل محمد ،سوق بال سيادة ،مصدر سابق ،ص .14
 5454عــاء العــزة« ،وهــم الشــباب» فــي موقــع الســفير
اإللكترونــي:

http://palestine.assafir.com/Article.

aspx?ArticleID=3348
 5555انظــر/ي مثــا حــازم نملــة :خضــوع الحالــة الفلســطينية

وجنيــن لالجئيــن ،مجلــة الدراســات الفلســطينية ،عــدد ،111
صيــف  ،2017ص .139-122
 6262يرصــد رجــا الخالــدي وصبحــي ســمور أربعــة مكونــات
رئيســة فــي خطــاب الســلطة الفلســطينية المتعلــق
بإقامــة الدولــة ،علــى رأســها ضمــان األمــن وســيادة
القانــون ،إلــى جانــب المؤسســات الرقابيــة ،وتعزيــز
الخدمــات الحكوميــة لكســب ثقــة المواطنيــن ،ونمــو
القطــاع الخــاص .أنظــر/ي :رجــا الخالــدي وصبحــي ســمور،
النيوليبراليــة بوصفهــا تحــررا :الدولــة الفلســطينية وإعــادة

قراءة في أدبيات التنمية الفلسطينية
تكويــن الحركــة الوطنيــة ،مجلــة الدراســات الفلســطينية،
عــدد  ،2011 ،88ص .78-76
 6363ليلــى فرســخ ،الترويــج للديمقراطيــة فــي فلســطين:
المســاعدات الخارجيــة ودمقرطــة الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،ص .205
 6464أميــرة ســلمي« ،المنظمــات غيــر الحكوميــة ،أداة للتنمية:
مراجعــة مفاهيميــة» ،فــي آيليــن كتــاب وآخــرون ،مصــدر
ســابق ،ص  .158آيــات حمــدان ،المســاعدات وتشــكيل
الفضــاء الفلســطيني ،مصــدر ســابق ،ص .15
 6565يمكــن الرجــوع هنــا إلــى :عبــد الرحيــم الشــيخ (محــررا)،
المنهــاج الفلســطيني :إشــكاليات الهويــة والمواطنــة،
رام اللــه :مواطــن .2011 ،رامــي ســامة ،تســليع التعليــم
العالــي فــي ســوق محاصــر ،المرصــد التنمــوي ،عــدد ،4
 ،2012ص  .23-7جبريــل محمــد وهنــد بطــة ،التعليــم العالــي
بيــن الحــق فيــه وفوضــى الســوق ،رام اللــه :بيســان.2018 ،
 6666آيــات حمدان ،المســاعدات وتشــكيل الفضاء الفلســطيني،
رام اللــه ،مركز بيســان للبحوث واإلنمــاء ،2012 ،ص .15-12
 6767أميــرة ســلمي« ،المنظمــات غيــر الحكوميــة ،أداة للتنمية:
مراجعــة مفاهيميــة» ،فــي آيليــن كتــاب وآخــرون ،مصــدر
ســابق ،ص .138-137
 6868أميرة سلمي ،المصدر نفسه ،ص .141-140
 6969صبيح صبيح ،مقاتلو التنمية ،مصدر سابق ،ص .45
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مصــدر ســابق ،ص .44
 7474ســارة روي ،قطــاع غــزة :السياســة االقتصاديــة لإلفقــار
التنمــوي ،ترجمــة محمــد طربيــة ،بيــروت :مؤسســة
الدراســات الفلســطينية.2018 ،
 7575آدم هنية ،ص .47
 7676عــادل ســمارة ،التنميــة بالحمايــة الشــعبية ،مصــدر ســابق،
ص .44-43
 7777جــورج كــرزم« ،الفعــل التنمــوي المقــاوم وخرافــة
التنميــة تحــت بســاطير االحتــال» ،فــي مجموعــة باحثيــن،
دراســات نقديــة فــي واقــع التنميــة فــي فلســطين،
مصــدر ســابق ،ص  .100-93وأيضــا يمكــن العــودة إلــى
ســيف دعنــا ،للوقــوف علــى مقترحاتــه لتوطيــن االقتصــاد
االجتماعــي ،فــي المصــدر نفســه ،ص .69
 7878عــاء الترتيــر ،القطــاع الخــاص ودوره التنمــوي فــي
فلســطين المحتلــة :تنميــة فــي اتجــاه واحــد ،مصــدر
ســابق ،ص .16
 7979عــاء الترتيــر ،القطــاع الخــاص ،القطــاع الخــاص ودوره
التنمــوي فــي فلســطين المحتلــة :تنميــة فــي اتجــاه
واحــد ،مصــدر ســابق ،ص .22
 8080عبــد الرحيــم الشــيخ« ،التنميــة الميثاقيــة كأفــق تحــرري:
حــول التنميــة والثقافــة» ،فــي مجموعــة باحثيــن ،تحريــر
ناجــح شــاهين ،مصــدر ســابق ،ص .159-158

 7070فــراس جابــر« ،األحــزاب السياســية الفلســطينية :رؤيــة

 8181عبــد الرحيــم الشــيخ« ،التنميــة الميثاقيــة كأفــق تحــرري:

تنمويــة غائبــة» ،فــي المرصــد التنمــوي ،عــدد ،2011 ،3

حــول التنميــة والثقافــة» ،فــي مجموعــة باحثيــن ،تحريــر

ص .11

ناجــح شــاهين ،مصــدر ســابق ،ص .180-171

 7171عــاء الترتيــر ،القطــاع الخــاص :تنميــة فــي اتجــاه واحــد،
مصــدر ســابق ،ص .7
 7272فــراس جابــر« ،األحــزاب السياســية الفلســطينية :رؤيــة
تنمويــة غائبــة» ،مصــدر ســابق ،ص .26
 7373ســيف دعنــا« ،مــن أســطورة التنميــة النيوليبراليــة إلــى
توطيــن االقتصــاد االجتماعــي» ،فــي مجموعــة باحثيــن،

 8282آلين كتاب ،مقدمة وهم التنمية ،مصدر سابق ،ص .10
 8383انظــر/ي :مــروان درويــش وأنــدرو ريغبــي ،االحتجــاج
الشــعبي فــي فلســطين :المســتقبل المجهــول
للمقاومــة غيــر المســلحة ،رام اللــه :مؤسســة الدراســات
الفلســطينية .2018 ،مــع أهميــة االنتبــاه ،مــع كثافــة
المــادة وعمقهــا ،إلــى أن هنــاك انحيــازا واضحــا للمقاومــة
المدنيــة الســلمية ،علــى حســاب المقاومــة المســلحة،
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لدرجــة توحــي بإدانــة الشــكل المســلح مــن المقاومــة ،أو

المراجع

الوعــي التحــرري الفلســطيني.

باللغة العربية

بأقــل تقديــر ،محاولــة التقليــل مــن دورهــا ،أو مكانتهــا في

 8484انظــر/ي :عــاء العــزة ولينــدا طبــر ،المقاومــة الشــعبية
تحــت االحتــال :قــراءة نقديــة وتحليليــة ،رام اللــه:

•

والمفاهيــم الفلســطينية ،عمــان :دار الجليــل،

مؤسســة الدراســات الفلســطينية.2014 ،
 8585يدفــع توفيــق حــداد تحليلــه خطــوة إضافيــة ،باتجــاه مــا
يســميه رفــض اســتخراج الريــع السياســي ،الناجــم عــن

•اشــتية ،محمــد .موســوعة المصطلحــات
.2011

•

•الترتيــر ،عالء.القطــاع الخــاص ودوره التنمــوي
فــي فلســطين المحتلــة :تنميــة فــي اتجــاه

تســويق وهــم االســتقرار السياســي للتســوية ،ويعتبــر
أن تنميــة بديلــة يجــب أن تنــزع الشــرعية عــن مثــل هــذا

واحــد ،رام اللــه :مركــز بيســان للبحــوث واإلنمــاء،

المشــروع الــذي يســتمر فــي إنــكار الحقــوق األساســية

.2012

للفلســطينيين .انظــر/ي :توفيــق حــداد« ،الليبراليــة
الجديــدة والتنميــة الفلســطينية :تقييــم وبدائــل» ،فــي

•

بالطــة وجنيــن لالجئيــن .مجلــة الدراســات

لينــدا طبــر وآخــرون ،مصــدر ســابق ،ص .115

الفلســطينية  ،28عــدد ( 111صيــف)،139-122 :

 8686ســيف دعنــا« ،مــن أســطورة التنميــة النيوليبراليــة إلــى

.2017

توطيــن االقتصــاد االجتماعــي» ،فــي مجموعــة باحثيــن،
مصــدر ســبق ،ص .68

•الترتيــر ،عــاء .تجريــم المقاومــة :حالــة مخيمــي

•

•جابــر ،فــراس .األحــزاب السياســية الفلســطينية:
رؤيــة تنمويــة غائبــة .مجلــة المرصــد التنمــوي،
عــدد .2011 ،27-11 :3

•

•حمــدان ،آيــات .المســاعدات وتشــكيل الفضــاء
الفلســطيني ،رام اللــه ،مركــز بيســان للبحــوث
واإلنمــاء.2012 ،

•

•الخالــدي ،رجــا ،وصبحــي ســمور.2011 .
النيوليبراليــة

بوصفهــا

تحــررا:

الدولــة

الفلســطينية وإعــادة تكويــن الحركــة الوطنيــة،
مجلــة الدراســات الفلســطينية  ،22عــدد 88
(خريــف).2011 ،93-74 :
•

•درويــش ،مــروان ،وأنــدرو ريغبــي .االحتجــاج
الشــعبي فــي فلســطين :المســتقبل المجهول
للمقاومــة غيــر المســلحة ،رام اللــه :مؤسســة
الدراســات الفلســطينية.2018 ،

قراءة في أدبيات التنمية الفلسطينية
•

•روي ،ســارة .قطــاع غــزة  :السياســة اإلقتصاديــة

تحــت االحتــال :قــراءة نقديــة وتحليلــة .رام اللــه:

لإلفقــار التنمــوي ،ترجمــة محمــد طربيــة ،بيروت:

مؤسســة الدراســات الفلســطينية.2014 ،

مؤسســة الدراسات الفلســطينية.2018 ،
•

•

•

•

•

•ســامة ،رامــي .تســليع التعليــم العالــي فــي
ســوقمحاصــر.المرصــدالتنمــوي.عــدد.2012،4

•
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مركــز بيســان للبحــوث واإلنمــاء.2010 ،
•

•ســمارة ،عــادل .التنميــة بالحمايــة الشــعبية.
دمشــق :دار كنعــان للدراســات والنشــر.1988 ،

للبحــوث واإلنمــاء.2012 ،

•الشــيخ ،عبــد الرحيــم (محــررا) .المنهــاج

•

الفلســطيني :إشــكاليات الهويــة والمواطنــة.
رام اللــه :مواطــن.2011 ،

بيســان.2018 ،

•الصايــغ ،يوســف .التنميــة فــي فلســطين:

•

•معهــد

أبحــاث

السياســات

الفــرص الحتماليــة والمعيقــات الفعليــة .فــي
نــدوة إعــادة اإلعمــار والتنميــة فــي فلســطين.

والمبــادرات التنمويــة لفلســطين :نقــاط االلتقــاء

جنيــف :مؤسســة التعــاون.1996 ،

واالختــاف .رام اللــه :مــاس.2014 ،

•صبيــح ،صبيــح .مقاتلــو التنميــة :بيــن خرافــة

•

(مــاس)،

االقتصاديــة

الفلســطيني

زحمــة

الخطــط

•مؤتمــر التنميــة مــن أجــل الصمــود ،وثائــق
المؤتمــر .1984

•

•نخلــة ،خليــل .أســطورة التنميــة فــي فلســطين:

•طبــر لينــدا ،وآخــرون .نحــو اقتصــاد سياســي

الدعــم السياســي والمراوغــة المســتديمة،

للتحــرر :قــراءات نقديــة للتنميــة فــي الســياق

ترجمــة ألبــرت أغازريــان .رام اللــه :مواطــن،

االســتعماري .رام اللــه :مركــز دراســات التنميــة،

.2004

.2012

•

•محمــد ،جبريــل ،وهنــد بطــة .التعليــم العالــي
بيــن الحــق فيــه وفوضــى الســوق .رام اللــه:

اللــه :مركــز بيســان للبحــوث واإلنمــاء.2011 ،

•

•شــاهين ،ناجــح ،تحريــر .دراســات فــي واقــع
التنميــة فــي فلســطين .رام اللــه :مركــز بيســان

التطبيــق وعقائديــة الخطــاب والتصويــر .رام

•

•كتــاب ،آيليــن ،وآخــرون .وهــم التنميــة .رام اللــه:

•

•هارفــي ،ديفيــد .حالــة مــا بعــد الحداثــة :بحــث

•عــدوان ،لــورا .زراعــة فــي مواجهــة االقتــاع .رام

فــي أصــول التغييــر الثقافــي ،ترجمــة محمــد

اللــه :مركــز بيســان للبحــوث واإلنمــاء.2011 ،
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مع بدء عشرينيات القرن الجديد:

تحديــات اليســار فــي مناخــات تفشــي
ظواهــر التطــرف اليمينــي
داود تلحمي
بعــد زهــاء الثالثــة عقــود علــى انهيــار النمــوذج الرأســمالي الفرصــة لتكريــس هــذا الحــدث الجلــل
للتحــول المفتــرض نحــو اإلشــتراكية ،باعتبــاره «نهايـ ً
ّ
ـة للتاريــخ» .كمــا كان مــن المتوقــع
الســوفييتي
وعــودة أشــكال مــن الرأســمالية ،المتوحّشــة فــي ان يشـ ّ
ـة
ـوة دوليـ ٍ
ـكل غيــاب اإلتحــاد الســوفييتي كقـ ٍ
ٍ
ّ
ّ
ـاالت عــدة ،الــى البلــدان التــي كانــت تتبنــى هــذا كبــرى مؤثــرة فــي أحــداث العالــم وتوازناتــه،
حـ ٍ
ـكل خــاص فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة،
النمــوذج ،يبــدو مــن المشــروع التســاؤل إن كانــت بشـ ٍ
هنــاك آفـ ٌ
ً
فرصــة للطــرف اآلخــر فــي «الحــرب البــاردة»،
ـاق فــي عالــم عشــرينيات القــرن الحــادي
لعــودة مؤثّــرة لألفــكار والخيــارات وفــي المقــام األول للواليــات المتحــدة األميركيــة،
والعشــرين
ٍ
اليســارية ،التــي كان المشــروع الســوفييتي ،للســعي لتكريــس هــذه الهزيمــة «األيديولوجيــة»
ً
نظريــا ،أحــد حملــة راياتهــا منــذ انطالقــه فــي المفترضــة ،وإلدامــة اإلســتئثار بالنفــوذ والقــوة
العقــد الثانــي مــن القــرن الماضــي.
ـة ،يبــدو واضحـً
بدايـ ً
ـا أن فشــل التجربــة الســوفييتية
انعكــس سـ ً
ـلبا علــى العديــد مــن التيــارات اليســارية

فتــرة ممكنــة،
علــى المســتوى الكونــي ألطــول
ٍ
ولتكريــس نظامهــا السياســي واإلقتصــادي
كنمــوذج ال يمكــن تجــاوزه.
ٍ

ّ
يتوقــف بالطبــع ،وليســت
فــي العالــم ،بمــا فــي ذلــك بعــض تلــك التــي ولكــن التاريــخ البشــري ال
ٌ
موقــف نقــدي مــن هــذه التجربــة ومــن لــه نهايــة ،حتــى بالمعنــى المجــازي .والمجتمعات
كان لهــا

ً
ً
كبيــرا
حدثــا
النظــام الــذي أنشــأته .فاإلنهيــار كان
جـ ً
ـدا ،بالتأكيــد ،كمــا كان ،فــي حينــه ،انــدالع الثــورة

البشــرية والكيانــات السياســية التــي بقيــت قائمـ ً
ـة
بعــد اإلنهيــار الســوفييتي ،علــى اختــاف ُنظمهــا

الجيوسياســية العالميــة.

بيــن ّ
مكوناتهــا وفــي مــا بينهــا .كمــا ان النظــام
ً
«جديــدا» ،كان
الدولــي ،الــذي أرادتــه واشــنطن

ـا ومســتوى تطورهــا ،لــم تكــن هــي أيضـً
الروســية فــي أواخــر الحــرب العالميــة األولــى حدثـً
ـا ،بالتأكيــد،
ً
ً
ً
ً
ً
خاليــة مــن المشــاكل والتناقضــات ،والصراعــات
دراماتيكيــا فــي الخارطــة
وتغييــرا
أيضــا،
هائــا
وكان مــن الطبيعــي ،بعــد اإلنهيــار الســوفييتي ،أالّ
ـوت ّ
يفـ ّ
منظــرو اليميــن والمؤمنــون بأبديــة النظــام

يحمــل فــي أحشــائه ،كمــا هــو طبيعــي ،الكثيــر من
ـكل خــاص ،مــن إســقاطات
إشــكاالت الماضــي ،وبشـ ٍ
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ومفاعيــل الخلــل الناجــم عــن ســلبيات النظــام النفــط) التــي كان اإلتحــاد الســوفييتي يعتمــد
اإلقتصــادي الرأســمالي العالمــي ،وخاصـ ً
ـة ســوء علــى تصديرهــا لتوفيــر العملــة الصعبــة لتجارتــه
أشــكال متعــدّدة مــن الخارجيــة.
توزيــع الثــروات واســتمرار
ٍ

إجتماعيــة
وقطاعــات
شــعوب
الغبــن فــي حــق
ٍ
ٍ
ٍ
ولكــن الهــدف المركــزي للسياســات النيوليبراليــة
ـة فــي العالــم
واســعة فــي أنحــاء العالــم ،وبخاصـ ٍ
ً
ً
مرتبطــا باألوضــاع الداخليــة
هدفــا
كان ،بالطبــع،
ً
ً
ً
ماديــا ،والــذي كان األكثــر
وضعفــا
فقــرا
األكثــر
– اإلقتصاديــة اإلجتماعيــة  -للبلــدان الرأســمالية
عرضـ ً
ـة لإلســتغالل الخارجــي خــال القــرون األخيــرة.
المتطــورة ،ومجمــل النظــام الرأســمالي العالمي،
الــذي دخــل منــذ أواســط الســبعينيات الماضيــة

الهجمة النيوليبرالية:

ـود مــن اإلزدهــار
ـة حقيقيــة ،إثــر ثالثــة عقـ ٍ
فــي أزمـ ٍ
أعقبــت انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ،وانتعشــت

بشــكل
يــأت انهيــار التجربــة الســوفييتية بعــد خاللهــا إقتصاديــات البلــدان الرأســمالية
ولــم
ِ
ٍ
ً
تقريبــا مــن إنطــاق تطبيقــات المدرســة مضطــرد وســريع ،بمــا فــي ذلــك إقتصاديــات
عقــد
ٍ
ّ
المدمرتيــن خــال الحــرب.
النيوليبراليــة فــي بلــدان العالــم الرأســمالي أوروبــا الغربيــة واليابــان

()1

بــدء ببريطانيــا والواليــات المتحــدة،
المتقدمــة،
ً
فــي أواخــر الســبعينيات ومطلــع الثمانينيــات
ً
صدفــة بالكامــل.
يــأت
الماضيــة ،لــم
ِ

وقــد عملــت حكومــات الخيــار النيوليبرالــي علــى
ـات مختلفــة عــن تلــك التــي ســادت
تطبيــق سياسـ ٍ
فــي مرحلــة اإلزدهــار المنقضيــة :فســعت الــى

صحيــح أن اإلنهيــار الســوفييتي بالشــكل الــذي النيــل مــن قــوة واســتقاللية النقابــات العماليــة
ً
تمامــا ،وصحيــح أن أســبابه (إجــراءات مارغريــت ثاتشــر الصاخبــة فــي بريطانيــا
حــدث بــه فاجــأ العالــم
ُ
عالقــة بإشــكاليات البنــى الذاتيــة
الجوهريــة لهــا

خــال الثمانينيــات ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر)،

للمشــروع الســوفييتي وتناقضاتــه .ولكــن أحــد والــى تقليــص أنظمــة الرفــاه والضمانــات
ً
عناويــن اإلســتراتيجية الكونيــة لــإدارة األميركيــة اإلجتماعيــة التــي كانــت قــد ّ
خاصــة بعــد
تعممــت،
التــي اعتمــدت إدخــال التغييــرات النيوليبراليــة ،الحــرب العالميــة الثانيــة ،فــي العديــد مــن البلــدان
إدارة رونالــد ريغــن – جــورج بــوش األب ،كان العمــل الرأســمالية المتقدمــة ،كمــا عملــت علــى خصخصــة
علــى إنهــاك وإضعــاف اإلتحــاد الســوفييتي ،مــن الصناعــات الكبــرى والخدمــات العامــة ،ورفعــت
ً
مثــا ،أو مــن القيــود عــن األســواق الماليــة وحركتهــا الكونيــة.
خــال دفعــه لســباق تســلّ ٍح مرهــق،
خــال العمــل علــى تجفيــف مــوارده عبــر الدفــع،
وفــي حيــن اســتفاد أصحــاب رأس المــال
ً
مثــا ،لتخفيــض أســعار المــواد األوليــة (وخاصــة
ً
خاصــة) والمضاربــون مــن هــذه
(المالــي financial

تحديات اليسار في مناخات تفشي ظواهر التطرف اليميني
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اإلجــراءات ،وازدهــرت الشــركات الكبــرى عابــرة «الشــمال» و»الجنــوب» ،والــذي كبّــد «الجنــوب»
ٌ
خســارة تقــدّر
قطاعــات فــي أواخــر القــرن العشــرين الــى
الحــدود ومتعــددة الجنســيات ،تضــرّرت
ٍ
واســعة مــن الجمهــور الشــعبي ،جمهــور العمــال بحوالــي  1،75تريليــون دوالر فــي الســنة الواحــدة،
والموظفيــن وحتــى أصحــاب المشــاريع الصغيــرة وهــو مــا يــوازي ربــع الناتــج الداخلــي اإلجمالــي
ً
فبــدال مــن للــدول غيــر األعضــاء فــي منظمــة التعــاون
وبعــض قطاعــات الطبقــة الوســطى.
ّ
تضــم الــدول
الحــ ّد مــن التفاوتــات فــي المداخيــل وتمركــز والتنميــة اإلقتصاديــة  ،OECDالتــي
ـا .علمـ ً
الثــروة ،زادت «اإلصالحــات» النيوليبراليــة مــن هــذه المتطــورة إقتصاديـ ً
ـا بــأن نسـ ً
ـبة عاليــة مــن
ُ
قلــة ،الريــع الــذي يُجبــى مــن بلــدان «الجنــوب» الكونــي
بشــكل غيــر مســبوق ،وباتــت
التفاوتــات
ٍ
متناقصــة العــدد باســتمرار ،تحتكــر نسـ ً
ـبة متزايــدة تذهــب الــى المالجــئ الضريبيــة لتزيــد مــن ثــروة

مــن الثــروة فــي العالــم.
كمــا بــات عــد ٌد محــدو ٌد مــن الشــركات العمالقــة
(عابــرة الحــدود ،ومتعــددة القوميــات) يســيطر

ـتفادة
ـل مــن الشــركات واألفــراد ،دون اسـ
ٍ
عـ ٍ
ـدد قليـ ٍ
ُتذكــر للقطاعــات الشــعبية فــي بلــدان المركــز
ً
إقتصاديــا نفســها.
المتطــورة

()3

علــى معظــم اإلقتصــاد والثــروات فــي العالــم .أميركا الالتينية تنتفض:
ً
حاليــا علــى
فخمســمئة شــركة عمالقــة تســيطر
ً
علمــا
حوالــي  40بالمئــة مــن الدخــل العالمــي،
ّ
ً
شــأنا
األقــل
بــأن العديــد مــن الشــركات األخــرى

«متعاقــد
فــي اإلقتصــاد العالمــي تقــوم بــدور
ٍ

هــذه السياســات النيوليبراليــة ،التــي ّ
تعممــت فــي
أواخــر القــرن المنصــرم لتشــمل مختلــف مناطــق
العالــم ،بمــا فــي ذلــك بلــدان «الجنوب»»/العالــم
ـات
ـكل مؤلــم علــى قطاعـ ٍ
الثالــث» ،وانعكســت بشـ ٍ

ثانــوي» لصالــح هــذه الشــركات العمالقــة )2(.هــذا،
واســعة مــن البشــر فــي العديــد مــن البلــدان،
فــي الوقــت الــذي ّ
تكثــف وتزايــد فيــه اســتغالل
ً
شــعبية واســعة
حــراكات
لــم تلبــث ان أســتثارت
ٍ
«الجنــوب» الكونــي (العالــم الثالــث) وتضاعفــت
مناهضــة لهــا ولـ»العولمــة»  globalizationالتــي
عمليــة مصــادرة فائــض العمــل فيــه مــن قبــل
تغلّفــت بهــا .ومــع أن الحــراكات ضــد النيوليبراليــة
ّ
ً
أقــل
بأشــكال ربمــا
إقتصاديــا،
الشــمال المتطــور
ٍ
وضــد المؤسســات والمؤتمــرات الدوليــة التــي
ً
فجاجــة فــي الظاهــر مــن مرحلــة اإلســتعمار
عملــت علــى ترويجهــا جــرت فــي مختلــف مناطــق
ّ
ً
ً
وغبنــا.
قســوة
تقــل
المباشــر ،ولكــن بنتائــج ال
العالــم ،إالّ ان قــارة أميــركا الالتينيــة كانــت المــرآة
فباإلضافــة الــى األربــاح الطائلــة التــي باتــت األبكــر واألوضــح لــردة الفعــل هــذه ،ربمــا لكونهــا
تجنيهــا الشــركات متعــددة الجنســية فــي بلــدان كانــت دائمـً
ـا حقــل تجــارب أول لإلقتصاد الرأســمالي
«الجنــوب» ،والــى التبــادل غيــر المتكافــئ بيــن األقــوى ،إقتصــاد الواليــات المتحــدة ،فــي «العالم
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ّ
المفكريــن
الثالــث» ،علــى حــ ّد تعبيــر أحــد كبــار
اليســاريين المتابعيــن لشــؤون تلــك المنطقــة.

دســتور جديــد
– اإلجتماعــي ،فعمــل علــى إعــداد
ٍ
ً
ً
وإنصافــا ،جــرى إقــراره
ديمقراطيــة
للبلــد ،أكثــر
ّ
ويرشــح نفســه
فــي العــام التالــي النتخابــه ،ليعــود

فقــد جــرى اعتمــاد الـ»إصالحــات» النيوليبراليــة
للرئاســة علــى أســاس هــذا الدســتور الجديــد فــي
فــي أنحــاء القــارة الالتينيــة منــذ الثمانينيــات،
ـا كبيـ ً
ويحقــق نجاحـ ً
ّ
ـرا بحصولــه علــى
العــام ،2000
نطــاق أوســع خــال التســعينيات ،وهــو
وعلــى
ٍ
ُ
ـافس
نسـ ٍ
ـبة عاليــة مــن األصــوات .وأعيــد انتخاب تشـ ِ
العقــد الــذي اعتبــره الرئيــس اليســاري الســابق
وبأغلبيــة مريحــة فــي
بعــد ذلــك أكثــر مــن مــرة،
ٍ
لإلكــوادور رفائيــل كورّييــا ( Correaالــذي حكــم البلــد
كل مــرة ،خــال الســنوات اإلثنتــي عشــرة التاليــة،
بيــن كانــون الثاني/ينايــر  2007وأيار/مايــو )2017
محاولــة إنقالبيــة
بعــد أن جــرى إفشــال أكثــر مــن
ٍ
ـام نيوليبرالــي» فــي أميــركا الالتينيــة.
مرحلــة «ظـ ٍ
بــدء باإلنقــاب العســكري
تعــرّض لهــا خاللهــا،
ً
( )4ولــم تلبــث إنعكاســات هــذه «اإلصالحــات» أن
برعايــة
الــذي جــرى فــي  11نيســان/أبريل ،2002
ٍ
سلســلة مــن
بشــكل درامــي مــع انفجــار
ُلمســت
ٍ
ٍ
ـم مــن األوليغاركيــة المحليــة ومــن إدارة جــورج
ـ
ودع
ٍ
األزمــات اإلقتصاديــة والنقديــة فــي بلــدان القــارة:
ـكل معلــن ومكشــوف،
ـ
بش
ـة،
ـ
األميركي
ـن
ـ
اإلب
ـوش
ـ
ب
ٍ
فــي المكســيك عــام  ،1994وفــي البرازيــل 1997
وتعـرّض خاللــه تشــافس نفســه لإلعتقــال مــن قبــل
–  ،1998وفــي األرجنتيــن  2001و ،2002كمــا فــي
ً
ٌ
طويــا ،حيــث
اعتقــال لــم يــدم
اإلنقالبييــن ،ولكنــه
بلــدان أخــرى مــن القــارة.
ٍ
ّ
تمكــن الحــراك الشــعبي الــذي واجــه اإلنقــاب مــن
وفــي هــذا المنــاخ المــأزوم ،بــدأت القــارة الالتينيــة إنقــاذه مــن األســر وإعادتــه الــى ســدة الحكــم خــال
تشــهد ،منــذ الســنوات األخيــرة للقــرن المنصــرم،
ً
لقيــادات
سلســلة مــن النجاحــات اإلنتخابيــة
ٍ
وتيــارات يســارية فــي عمليــات اإلقتــراع الرئاســية
ٍ

 48ســاعة مــن بــدء العمليــة اإلنقالبيــة.
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ّ
وتمكــن تشــافس بعــد ذلــك مــن التغلّــب علــى
محاولــة لســحب الثقــة منــه ،قامــت بهــا قــوى
ٍ

والبرلمانيــة الديمقراطيــة التــي باتــت تجــري فــي
المعارضــة اليمينيــة المناهضــة لــه فــي البلــد،
بلــدان القــارة بعــد انهيــار الديكتاتوريــات العســكرية
ً
مســتندة الــى مــا بــات يجيــزه الدســتور الجديــد
خــال الثمانينيــات .وكان أول هــؤالء القــادة
ـة للمطالبة
الــذي ُأقـّر فــي العــام  1999مــن إمكانيـ ٍ
اليســاريين الجــدد فــي القــارة الضابــط الســابق
باســتفتاء شــعبي لســحب الثقــة مــن الرئيــس
ٍ
تشــافس  ،Chavez Hugoالــذي نجــح فــي
أوغــو
ِ
المنتخــب بعــد مضــي نصــف مــدة واليتــه فــي
انتخابــات الرئاســة فــي فنزويــا فــي العــام .1998
حــال ّ
عــدد كاف مــن التواقيــع التــي تطلــب
توفــر
ٍ
ـلة
ـافس بعــد انتخابــه فــي إجــراء سلسـ ٍ
وســارع تشـ ِ
ذلــك .وجــرى ،بالفعــل ،تنظيــم اإلســتفتاء فــي
مــن التطويــرات الهامــة فــي النظــام السياســي
آب/أغســطس  ،2004ولــم تصــل نســبة األصــوات

تحديات اليسار في مناخات تفشي ظواهر التطرف اليميني
الداعمــة لســحب الثقــة الــى النصــف المطلــوب
مــن األصــوات ،حيــث أعطــى زهــاء  58بالمئــة
ً
مجــددا بالرئيــس
مــن المشــاركين فيــه ثقتهــم
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عقــد بالــكاد
الغــوس  Lagosرئاســة تشــيلي ،بعــد
ٍ
مــن انتهــاء الحكــم اإلنقالبــي القمعــي للجنــرال
أوغســتو بينوتشــيت  Pinochetفــي البلــد.

ً
مــرة أخــرى
تشــافس
الكاريزمــي .وهكــذا ،عــّزز
ِ
ّ
مؤســس «حــزب
مســتندا الــى اإلجــراءات وفــي العــام  ،2002ان ُتخــب
ً
مشــروعيته الشــعبية،

اإلجتماعيــة اإلقتصاديــة التــي أع ُتمــدت أثنــاء حكمــه الشــغيلة» فــي البرازيــل النقابــي اليســاري
لويــس إناســيو «لــوال» دا ســيلفا (المعــروف شـ ً
ـعبيا
ـات واسـ ٌ
واســتفادت منهــا قطاعـ ٌ
ـعة مــن الشــرائح
باســم «لــوال»  )Lulaرئيسـً
ـا للبلــد األكبــر فــي القــارة
الفقيــرة ومتواضعــة الدخــل مــن الشــعب فــي
فنزويــا.
وحتــى بعــد أن أصيــب بمرضــه العضــالّ ،
تمكــن
لمــرة
تشــافس مــن خــوض اإلنتخابــات الرئاســية
ٍ
ِ

الالتينيــة مــن حيــث عــدد الســكان ،ومــن حيــث حجــم
اإلقتصــاد.
وفـ�ي العـ�ا م  ،2003ان ُتخــب نســتور كيرشــنر �Kirch
 ،nerمــن يســار الحركــة البيرونيــة ،رئيسـً
ـا لألرجنتيــن،

أخيــرة ،وذلــك يــوم  7تشــرين األول/أكتوبــر ،2012
إضافيــا حيــث حصــل ثانــي إقتصــاد فــي أميــركا الجنوبيــة بعــد البرازيــل،
ً
ً
ً
ّ
ديمقراطيــا
انتصــارا
ليحقــق
ـة مريحــة منــذ الــدورة األولــى لإلنتخابات والثالــث فــي أميــركا الالتينيــة بعــد البرازيــل
علــى غالبيـ ٍ
(أكثــر مــن  55بالمئــة مــن األصــوات) .ولكــن المــرض والمكســيك.

فتــرة وجيــزة
الفتــاك لــم يلبــث أن أطــاح بــه بعــد
ٍ

وفــي آذار/مــارس  ،2005تولــى اليســاري تابــاري

مــن هــذا اإلمتحــان األخيــر ،وذلــك فــي الخامــس فاســكيس  Tabare Vazquezرئاســة أوروغــواي
مــن آذار/مــارس .2013
ً
رئيســا ،وبعــد أن حصــل اإلئتــاف
بعــد انتخابــه
نجاحــات تشــافس األولــى وأصــداء سياســاته اليســاري الــذي ينتمــي اليــه «الجبهــة الواســعة»
ِ
واســعا أمــام  Frente Amplioعلــى األغلبيــة فــي كال مجلســي
ً
ومواقفــه هــذه فتحــت المجــال
يســارية النــواب والشــيوخ فــي البلــد ...وفــي تشــرين
ّ
َ
وتيــارات
مــدارس
مرشــحين آخريــن ،مــن
ٍ
ٍ
ليحققــوا الثاني/نوفمبــر  ،2005ان ُتخــب مانويــل ســياليا
ّ
شــتى ،فــي أنحــاء القــارة الالتينيــة،
ً
نجاحــات متالحقــة غيــر مســبوقة فــي اإلنتخابــات  Zelayaرئيســا لهونــدوراس (أميــركا الوســطى)،
ٍ

الرئاســية والنيابيــة التــي جــرت فــي الســنوات وســرعان مــا أنحــاز بعــد انتخابــه الــى المنــاخ
اليســاري الســائد فــي القــارة ،وتحالــف مــع القادة
األولــى مــن القــرن الجديــد:
ّ
ً
اليســاريين فيهــا .وهــو مــا ســيكلفه الكثيــر الحقــا،
ففــي العام  2000تولى ّ
مرشــح الحزب اإلشــتراكي
ُ
ـاب
حيــث ســيكون أول الذيــن أطيــح بهــم فــي إنقـ ٍ
و»إئتــاف األحــزاب مــن أجــل الديمقراطية» ريــكاردو مدبّــر ...وفــي كانــون األول/ديســمبر  ،2005ان ُتخبت
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مرشــحة الحــزب اإلشــتراكي فــي تشــيلي ميشــيل نســتور كيرشــنر.
باتشــيليت  ،Bacheletالمعتقلــة الســابقة فــي
وفــي ربيــع العــام  ،2008جــرى انتخــاب رجــل الديــن
ســجون اإلنقــاب العســكري للجنــرال بينوتشــيت
ً
رئيســا
الســابق اليســاري فرنانــدو لوغــو Lugo
ً
رئيســة لتشــيلي ...كمــا جــرى ،فــي
عــام ،1973
ســابقة يشــهدها هــذا البلــد
فــي
لباراغــواي،
ٍ
الشــهر ذاتــه ،كانــون األول/ديســمبر  ،2005انتخــاب
لنظــام إســتبدادي
لعقــود طويلــة
الــذي خضــع
ٍ
ٍ
مؤســس «الحركــة مــن أجــل اإلشــتراكية» فــي
متخلــف ،حيــث هــي المــرة األولــى التــي يصــل
بوليفيــا ،ايفــو موراليــس  ،Moralesســليل شــعب
ٌ
يســاري الــى الحكــم فــي هــذا البلــد.
فيهــا
ً
رئيســا
«إيمــارا» ،أحــد الشــعوب األصليــة للقــارة،
للبلــد ذي األغلبيــة األصالنيــة.

()6

وفــي العــام  15( 2009آذار/مــارس) ان ُتخــب

ماوريســيو فوِنــس  ،Funesمرشــح جبهــة فارابوندو
وفــي تشــرين األول/أكتوبــر  2006ان ُتخــب اليســاري
ً
رئيســا
مارتــي للتحــرر الوطنــي اليســارية،
ً
رئيســا لإلكــوادور .وفــي
رفائيــل كورّييــا Correa
للســلفادور ،الواقعــة فــي أميــركا الوســطى ،بعــد
الشــهر التالــي ،تشــرين الثاني/نوفمبــر ،2006
ـلة مــن الحكومــات اليمينيــة وشــبه الفاشــية
سلسـ ٍ
ً
ُ
أنتخــب دانييــل أورتيغــا رئيســا لنيكاراغــوا ،بعــد أن التــي حكمــت البلــد منــذ عــدة عقــودُ ...
وأعيــد،
كان قــد شــارك فــي قيــادة الثــورة الســاندينية
فــي العــام ذاتــه ،انتخــاب رفائيــل كورييــا فــي
التـ�ي أطاحـ�ت بنظـ�ام أنستاسـ�يو سوموسـ�ا �So
اإلكــوادور ...كمــا ان ُتخــب خوســيه موخيــكا ،Mujica
 mozaالديكتاتــوري فــي البلــد فــي تمــوز/
وريــث حركــة «توبامــاروس»  Tupamarosاليســارية
ً
رئيســا للبلــد
يوليــو  1979وبعــد أن كان قــد ان ُتخــب
ً
ً
ً
ثانيــا للبلــد ،بعــد
يســاريا
رئيســا
فــي أوروغــواي،
خــال الثمانينيــات ،قبــل أن تطيــح عمليــات تخريــب
تابــاري فاســكيس ،الــذي لــم يكــن الدســتور
مســلحي «الكونتــراس» بالتجربــة الســاندينية فــي
ً
مــرة ثانيــة بالتتالــي ...كمــا
يســمح لــه بالترشــح
ـة وممولـ ً
أواخــر ذلــك العقــد ،مدعومـ ً
ـة مــن وكالــة
ُأعيــد انتخــاب إيفــو موراليــس فــي  6كانــون األول/
اإلســتخبارات المركزيــة األميركيــة ،كمــا ّ
تكشــف
بأغلبيــة واســعة
ديســمبر  2009لرئاســة بوليفيــا
ٍ
فــي فضيحــة «إيــران -كونتراغيــت» الشــهيرة التــي
()7
(حوالــي  63بالمئــة مــن األصــوات).
اندلعــت فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن
العــام  1986أثنــاء الحــرب العراقيــة – اإليرانيــة.
وفــي العــام  ،2007ان ُتخبــت كريســتينا فرنانديــس
كيرشــنر  ،Fernandez Kirchnerمــن اليســار البيروني
أيضـً
ـا ،لرئاســة األرجنتيــن ،لتخلــف زوجهــا المتوفــى

أمــا فــي البرازيــل ،فقــد بقــي لــوال دا ســيلفا،
بعــد تجديــد انتخابــه فــي العــام  ،2006رئيسـً
ـا حتــى
اإلنتخابــات التاليــة فــي العــام  ،2010حيــن ان ُتخبــت
مرشــحة حزبــه (حــزب الشــغيلة) ديلمــا روســيف
 Roussefلتكــون أول رئيســة لهــذا البلــد األكبــر فــي

تحديات اليسار في مناخات تفشي ظواهر التطرف اليميني
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أميــركا الالتينيــةُ .
وأعيــد انتخابهــا فــي العــام  ،2014الحــادي والعشــرين وكأن القــارة الالتينيــة كلهــا
ً
تقريبــا ،باســتثناء المكســيك وكولومبيــا مــن بيــن
لتبقــى فــي موقعهــا الــى حيــن اإلطاحــة بهــا
فــي «انقــاب مؤسســاتي/برلماني» مدبّــر فــي البلــدان األكبــر حجمـ ً
ـا ،قــد ّ
ـات متفاوتــة
تلونــت بدرجـ ٍ
ٍ
()9
أواســط العــام  ،2016قامــت بــه قــوى اليميــن مــن اللــون األحمــر .فهــذه األنظمــة اليســارية
ّ
ً
متنوعــة
المتنفــذة فــي الدولــة ،وشــارك فيــه نائبهــا الجديــدة فــي أميــركا الالتينيــة كانــت
حــزب آخــر
ميشــيل تامــر  ،Temerالمنتمــي الــى
ٍ

مــن حيــث وضــوح برامجهــا ،ودرجــة راديكاليتهــا

تغييــرات جذريــة فــي
غيــر حزبهــا ،حــزب الحركــة الديمقراطيــة البرازيليــة ،واســتعداد قادتهــا إلجــراء
ٍ
ّ
تشــكل البنيــة السياســية واإلقتصاديــة – اإلجتماعيــة فــي
حــزب أقــرب الــى اليميــن ،وكان قــد
وهــو
ٌ
كحــزب علنــي أبــان الحكــم العســكري للبلــد.
ٍ

()8

وفــي تشــيليّ ،
تمكنــت ميشــيل باتشــيليت فــي
العــام  2014مــن النجــاح للمــرة الثانيــة ،غيــر
المتتاليــة ،فــي اإلنتخابــات الرئاســية ،بعــد أربــع

بالدهــا ،ولكنهــا التقــت علــى التصدي لإلنعكاســات
الســلبية للسياســات النيوليبراليــة التــي اتُّبعــت
فــي القــارة منــذ الثمانينيــات ،وعلــى التضامــن
فــي مــا بينهــا فــي هــذه المهمــة.

ســنوات مــن حكــم الرئيــس سباســتيان بينييــرا ،هــذه الموجــة «الحمــراء» التــي اكتســحت القــارة
مــن يميــن الوســط ،وبقيــت رئيســة حتــى نهايــة الالتينيــة فــي العقــد األول مــن القــرن الحــادي
واليتهــا فــي العــام ُ .2018
وأعيــد فــي العــام  2014والعشــرين لــم تكــن لتمــّر هكــذا ببســاطة ،دون

ـا انتخــاب تابــاري فاســكيس رئيسـً
أيضـً
ـا ألوروغــواي ردة فعــل مــن القــوى اليمينيــة واألوليغاركيــات
بلــد كمــا فــي أنحــاء
لمــرة ثانيــة ،غيــر متتاليــة .كمــا ُأعيــد انتخــاب المحليــة النافــذة فــي كل ٍ
ٍ

ً
رئيســا لإلكــوادور أكثــر مــن مــرة ،القــارة ،والمســيطرة علــى وســائل اإلعــام
رفائيــل كورّييــا
بعــد انتخابــه ألول مــرة فــي تشــرين األول/أكتوبــر المؤثّــرة ،وكذلــك مــن قبــل الشــركات الكبــرى
 ،2006ليبقــى فــي ســدة الرئاســة مــن كانــون

متعديــة الحــدود والقــوى الخارجيــة المتضـرّرة مــن

ـاق إقتصــادي وسياســي للقــارة الالتينيــة
الثاني/ينايــر  2007وحتــى أيار/مايــو  .2017أمــا أي انعتـ ٍ
خــروج مــن نطــاق نفوذهــا وهيمنتهــا.
إيفــو موراليــس فقــد ُأعيــد انتخابــه أكثــر مــن مــرة ،وأي
ٍ
ومــا زال رئيسـً
ـا لبوليفيــا حتــى كتابــة هذه األســطر،
وحتــى قبــل نهايــة العقــد األول مــن القــرن،
ً
عــال مــن التأييــد الشــعبي.
بمســتوى
محتفظــا
ً
ٍ
ومنــذ العــام  ،2009تعرّضــت هونــدوراس ،إحــدى
ٌ
نجاحــات الحلقــات األضعــف فــي هــذا الوضــع المســتجدّ،
بلــدان أخــرى فــي القــارة
كمــا شــهدت
ٍ
تيــارات يســارية متنوعــة .وبــدت
لمرشــحين مــن
ٍ
األمــور فــي بدايــة العقــد الثانــي مــن القــرن

ـاب أطــاح برئيســها المنتخــب مانويــل ســياليا،
النقـ ٍ
الــذي اع ُتقــل فــي  28حزيران/يونيــو مــن ذلــك
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العــام ،ثــم جــرى ترحيلــه الــى كوســتاريكا ،وتنظيــم لتوفيــر المــوارد الماليــة لتمويــل إجــراءات تحســين
ّ
وشــكل األوضــاع اإلجتماعيــة والمعيشــية للشــرائح األفقــر
مرشــح يمينــي.
إنتخابــات صوريــة إلنجــاح
ٍ
ٍ
هــذا اإلنقــاب ،حســب أحــد ُ
الكتّــاب األميركييــن فــي هــذه البلــدان )13(.لكــن هــذه السياســات لــم
ُ
ســلبيات وأخطــاء فــي إدارة اإلقتصــاد
تخــل مــن
الالتينييــن« ،حجــر الدومينــو األول» فــي مواجهــة
ٍ
الحكومــات التقدميــة فــي القــارة الالتينيــة )10(.حيــث الوطنــي فــي بعــض هــذه البلــدان ،بمــا فــي
ـروف مشــابهة ،ذلــك فنزويــا ،وحتــى مــن تفشــي بعــض مظاهــر
لــم تلبــث أن جــرت اإلطاحــة ،فــي ظـ ٍ
ـس منتخــب آخــر هــو رئيــس باراغــواي اليســاري البيروقراطيــة والفســاد.
برئيـ ٍ

()14

فرنانــدو لوغــو فــي حزيران/يونيــو  .2012وفــي
وتصادفــت هــذه التطــورات الســلبية مع رحيــل أوغو
آب/أغســطس العــام  ،2016جــرت اإلطاحــة فــي
تشــافس ،الشــخصية الكاريزميــة المؤثِّــرة فــي
ِ
«إنقــاب برلماني/مؤسســاتي» بالرئيســة ديلمــا
عمــوم القــارة ،وحتــى خارجهــا ،فــي مطلــع العــام
روســيف فــي أكبــر بلــدان القــارة الالتينيــة ،البرازيل.
 ،2013لتشـ ّ
دورة جديــدة فــي
ـد مــا بدايــة
ٍ
ـكل الــى حـ ٍ
وحملــت الســنوات األولــى مــن العقــد الثانــي القــارة ،تالحقــت فيهــا تراجعــات القــوى اليســارية.
ً
ســلبية أخــرى لغيــر صالــح قــوى
تطــورات
للقــرن
ٍ
ّ
وشــكل لجــوء الرئيســة البرازيليــة ديلمــا روســيف
اليســار الحاكمــة :فقــد شــهدت المــواد األوليــة،
( ،)2016 – 2011وقبلهــا الرئيــس لــوال دا ســيلفا
التــي يعتمــد عــد ٌد مــن دول القــارة علــى تصديرهــا
( ،)2011 2003-وكالهمــا مــن «حــزب الشــغيلة»
()11
ـورد رئيســي ،تراجعـً
ـا منــذ ما بعــد العــام .2012
كمـ ٍ
تحالفــات مــع
اليســاري ،أثنــاء حكمهمــا ،الــى
ٍ
ـا كبيـ ً
وشــهد النفــط تحديـ ً
ـدا انخفاضـ ً
ـرا فــي ســعره
شــخصيات مرتبطــة باإلحتــكارات
قــوى يمينيــة أو
ٍ
بعــد أن كان قــد تجــاوز المئــة دوالر للبرميــل ووصــل
الكبــرى وموصومــة بالفســاد لضمــان األغلبيــة
الــذروة فــي حزيران/يونيــو  2014ليبــدأ بعــد ذلــك
فــي البرلمــان البرازيلــي وفــي الحكــم نقطــة
باإلنحــدار ،ويفقــد نصــف ســعره تقريبـ ً
ـا خــال ســتة
ضعــف فــي هــذه التجربــة اليســارية ،بالرغــم مــن
ٍ
أشــهر ،ليواصــل اإلنخفــاض بعــد ذلــك ويصــل الــى
اإلنجــاز الــذي ّ
تحقــق فــي البلــد علــى صعيــد تراجــع
()12
ً
دوالرا للبرميــل فــي أوائــل العــام .2016
حــدود 30
نســبة الفقــر (نســبة الفقــر الشــديد تراجعــت الــى
ّ
أقــل مــن النصــف خــال الســنوات العشــر األولــى
وكان ارتفــاع أســعار المــواد األوليــة فــي الســنوات
األولــى مــن القــرن قــد أفســح المجــال أمــام مــن حكــم حــزب الشــغيلة) )15(.ولــم يتــم اإلكتفــاء
عــدد مــن أنظمــة اليســار فــي أميــركا الالتينيــة باإلطاحــة بالرئيســة روســيف ،بــل جــرى ،بعــد ذلــك،
ٍ
ً
(وأوال فــي فنزويــا ،الدولــة التــي تمتلــك أكبــر العمــل علــى محاربــة كل اإلرث اليســاري فــي
أحتياطــي مكتشــف مــن النفــط فــي العالــم)

بشــكل منهجــي .ووصــل األمــر الــى حــ ّد
البرازيــل
ٍ

تحديات اليسار في مناخات تفشي ظواهر التطرف اليميني
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لفتــرة طويلــة ،كمــا وللعمــل علــى إلغــاء
ـزج بالرئيــس األســبق «لــوال» فــي الســجن بتهــم وقــاده
الـ ّ
ٍ
فســاد ،لــم تثبــت عليــه ،بغــرض منعــه ،باألســاس ،مــا ّ
إنجــازات للقطاعــات
حققــه هــذا الحــزب مــن
ٍ
ّ
الترشــح فــي اإلنتخابــات الرئاســية المحــددة المغبونــة فــي المجتمــع البرازيلــي خــال فتــرة
مــن
لخريــف العــام  ،2018حيــث كانــت إســتطالعات الرأي حكــم الرئيســين لــوال وروســيف بيــن العاميــن 2003
ترجّــح نجاحــه فيهــا.

و.2016
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وبعــد اســتبعاد «لــوال» ،جــرى بالفعــل انتخــاب ومعــروف أن بولســونارو ،العســكري الســابق
ـس مــن اليميــن المتطــرف فــي تلــك اإلنتخابــات،
رئيـ ٍ

يخــف حنينــه لمرحلــة الديكتاتوريــة
الــذي لــم
ِ

التــي جــرت دورتهــا األولــى فــي  7تشــرين األول /العســكرية فــي البرازيــل ( ،)1985 – 1964كمــا
أكتوبــر  2018ودورتهــا الثانيــة يــوم  28مــن الشــهر ودعمــه لخصخصــة القطــاع العــام وعزمــه علــى
ّ
والمــس بالضمانــات
ذاتــه ،وهــو العســكري الســابق جاييــر بولســونارو ،محاربــة النقابــات العماليــة
المتناغــم فــي برامجــه وإعالناتــه اإلنتخابيــة مــع

ـف كذلــك تشــكيكه بالطروحــات
اإلجتماعيــة ،لــم يخـ ِ

العديــد مــن مواقــف وسياســات الرئيــس األميركــي العلميــة التــي تشــير الــى تدهــور البيئــة فــي
ً
ً
ٌ
أيضــا مــع أفــكار
متناغمــا هنــا
زمــن طويــل الكــرة األرضيــة،
الشــمالي دونالــد ترامــب .ولــم يمــّر
بعــد هــذه اإلنتخابــات حتــى انفجــرت فضيحــة تــورط ومواقــف الرئيــس األميركــي الشــمالي ترامــب.
القاضــي ســيرجيو مــورو  Moro Sergioالــذي ّ
تعمــد وذهــب األمــر ببعــض وزراء بولســونارو الــى حــ ّد
إلصــاق التهــم بالرئيــس األســبق لــوال دا ســيلفا ،اعتبــار طروحــات المدافعيــن عــن البيئــة «مؤامــرة
وتســبّب بالحكــم عليــه بالســجن فــي نيســان /ماركســية» ،كمــا ورد فــي الوثائــق التــي كشــفها
أبريــل  ،2018كمــا ومنعــه حتــى مــن إعــان دعمــه موقــع «ذي إنترســيبت».
ّ
للمرشــح الــذي ّ
حــل محلــه
العلنــي مــن الســجن
وهكــذا عــاد اليميــن الــى الواجهــة فــي أميــركا
عــن «حــزب الشــغيلة» فــي هــذه اإلنتخابــات ،وهــو
الالتينيــة مــن جديــد .أمــا فــي اإلكــوادور ،فاإلنقــاب
فرنانــدو حــداد .وســارع الرئيــس اليمينــي المنتخــب
ً
ذاتيــا :فالرئيــس الــذي تولــى الســلطة فــي
كان
بولســونارو ،بعــد توليــه مقاليــد الحكــم ،لتعييــن
ً
خلفــا لرفائيــل كورييــا ،واســمه
أيار/مايــو 2017
القاضــي مــورو وزيـ ً
ـرا للعــدل فــي حكومتــه .وقــد
لينيــن مورينــو  ،Moreno Leninالــذي كان لعــدة
أظهــرت الوثائــق الســرية التــي كشــفها موقــع
ً
نائبــا للرئيــس كورييــا ،وان ُتخــب علــى
ســنوات
«ذي إنترســيبت»  The Interceptعلــى شــبكة
ـج يســاري ،ارتــأى ان يســتبق األمــور
ـ
برنام
ـاس
ـ
أس
ٍ
ّ
المحققيــن ســعوا ليــس فقــط لتشــويه
اإلنترنــت أن
ويتناغــم مــع المنــاخ اليمينــي الجديــد فــي
ســمعة لــوال دا ســيلفا لمنعــه مــن الترشــح ،وإنمــا
المنطقــة ،فأطــاح بالمواليــن للبرنامــج اليســاري
كذلــك لتدميــر حــزب الشــغيلة الــذي ّ
أسســه «لــوال»
()17
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تحالفــات مــع كبــار رجــال األعمــال بوليفيــا ،التــي بقــي رئيســها اليســاري (إيفــو
لســلفه ،وأقــام
ٍ
وقــوى اليميــن فــي البلــد ووثّــق عالقاتــه مــع موراليــس) يحكــم البلــد ،عنــد كتابــة هــذه األســطر،
البيــت األبيــض .واعتبــر عــد ٌد مــن محللــي القــارة

ً
ّ
كثيــرا صنّــاع
يهــم
فهــو بلــ ٌد قليــل المصــادر وال

الالتينيــة أن وســائل اإلعــام الرئيســية فــي القــارة،

القــرار فــي واشــنطن ،حســب كاتــس.

التــي بقيــت بأيــدي أصحــاب رأس المــال وأنصــار
ً
دورا أساسـ ً
ـيا فــي التحريــض علــى
اليميــن ،لعبــت

وفــي األرجنتيــن ،نجــح مرشــح اليميــن ورجــل
األعمــال الثــري ماوريســيو ماكــري فــي الــدورة

األنظمــة اليســارية وشــحن العــداء لهــا لــدى
الثانيــة مــن اإلنتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي
الجمهــور الواســع ،وتمهيــد الطريــق أمــام عــودة
ّ
ظــل تراجــع
تشــرين الثاني/نوفمبــر  2015فــي
()18
المنــاخ اليمينــي.
الوضــع اإلقتصــادي للبلــد ،واإلشــاعات التــي أثيــرت
ً
خاصــة بعــد تولــي حــول الفســاد فــي ظــل حكــم الرئيســة كريســتينا
وتواصلــت ،فــي الوقــت ذاتــه،
دونالــد ترامــب الرئاســة فــي واشــنطن ،عمليــات فرنانديــس كيرشــنر )20(.ولكــن ســنوات حكــم ماكــري
ً
تحســنا فــي وضــع اإلقتصــاد
التوتيــر ضــد األنظمــة اليســارية األخــرى التــي األربــع لــم تشــهد
ً
وخاصــة ضــد فنزويــا ،األرجنتينــي ،بــل شــهدت المزيــد مــن التــردي ،ممــا
بقيــت قائمــة فــي القــارة،
تشــافس ،وزيــر يجعــل احتمــال فشــله فــي اإلنتخابــات الرئاســية
التــي بــات يرأســها ،بعــد رحيــل
ِ
ً ()21
ً
ســابقا ثــم نائبــه قبــل وفاتــه ،نيكــوالس المتوقعــة في تشــرين األول/أكتوبــر  2019واردا.
خارجيتــه
مــادورو  ،Maduroالــذي أخــذت إدارة دونالــد ترامــب وهــو مــا رجّحتــه اإلنتخابــات التمهيديــة التــي جــرت
ً
ـوة فــي األشــهر األخيــرة الــى اإلطاحــة يــوم  11آب/أغســطس  ،2019وأظهــرت تفوقـً
كبيرا
ـا
تســعى بقـ ٍ
ً
وخاصــة مــن للمرشــح الرئيســي المنافــس للرئيــس ماكــري،
بــه بشــتى الســبل ،بمــا فــي ذلــك
خــال الحصــار اإلقتصــادي للبلــد ،ولكــن كذلــك وهــو المرشــح البيرونــي البيرتــو فيرنانديــس،
مــن خــال تشــجيع ودعــم المعارضــة اليمينيــة فــي الــذي شــاركت معــه الرئيســة الســابقة كريســتينا
تمــرد عســكري والتلويــح فرنانديــس كيرشــنر كمرشــحة لنيابــة الرئيــس.
البلــد ،ومحاولــة إثــارة
ٍ
ســلبيات وأخطــاء
باإلجتيــاح .وبالرغــم مــن وجــود
ٍ
فــي ممارســات الحكــم فــي فنزويــا ،كمــا ســبق
وذكرنــا ،فــإن الواليــات المتحــدة تنظــر الــى
ً
نظــرة خاصــة بســبب ثروتــه النفطيــة
هــذا البلــد
واحتياطيــه األكبــر فــي العالــم ،علــى غــرار نظرتهــا
كل مــن العــراق وليبيــا ،كمــا أشــار
الســابقة الــى ٍ
اإلقتصــادي األرجنتينــي كالوديــو كاتــس )19(.أمــا

ّ
ولعــل إحــدى مفارقــات مرحلــة التراجــع هــذه
بالنســبة لقــوى اليســار فــي القــارة الالتينيــة أن
يشــهد المكســيك ،البلــد الثانــي فــي أميــركا
الالتينيــة مــن حيــث عــدد الســكان ومــن حيــث
حجــم اإلقتصــاد ،والبلــد األول الناطــق باإلســبانية
مرشــح يســاري الــى ســدة
فــي العالــم ،صعــود
ٍ

تحديات اليسار في مناخات تفشي ظواهر التطرف اليميني
محــاوالت ســابقة لــه :ففــي
الحكــم ،بعــد عــدة
ٍ
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وزاد الطيــن بلـ ً
ـة مــا أثــاره رئيــس الواليــات المتحــدة

األول مــن تموز/يوليــو  ،2018حصــل أندريــس دونالــد ترامــب مــن مشــاكل مــع المكســيك
مانويــل لوبيــس أوبــرادور Andres Manuel Lopez

منــذ وصولــه الــى الســلطة فــي مطلــع العــام

( Obradorالمعــروف باألحــرف األولــى مــن اســمه  ،2017ســواء بشــأن عبــور المهاجريــن مــن أميــركا
باإلســبانية «أملــو»  ،)AMLOومنــذ الــدورة األولــى الوســطى الــى الواليــات المتحــدة عبــر المكســيك،
لإلنتخابات،علــى أكثــر مــن  53بالمئــة مــن األصــوات أو علــى صعيــد إتفاقيــة التجــارة الحــرة القائمــة
ً
متفوقــا بثالثيــن منــذ العــام  1994بيــن بلــدان أميــركا الشــمالية
(أكثــر مــن  30مليــون صــوت)،
نقطــة علــى المرشــح اليمينــي الــذي تــاه بنســبة الثالثــة (كنــدا ،والواليــات المتحــدة ،والمكســيك)
األصــوات ،ريــكاردو أنايــا.
والرئيــس المكســيكي الجديــد ،الذي تســلّم مهامه
فــي األول مــن كانــون األول/ديســمبر  ،2018لــم
يجــد األمــور سـ ً
ـد بهــذا الحجــم،
ـهلة أمامــه فــي بلـ ٍ
يصــل عــدد ســكانه الــى قرابــة المئــة وثالثيــن
مليــون نســمة ،ويشــهد مشــاكل مســتعصية،
ـة مــن الفقــر (بعــض المصــادر
ـبة عاليـ ٍ
تبــدأ مــن نسـ ٍ
تتحـدّث عــن أكثــر مــن  50مليونـ ً
ـا مــن الفقــراء فــي
البلــد ،أي أكثــر مــن ثلــث الســكان ،فــي حيــن تشــير
ٌ
إحصائيــات رســمية لمنظمــة التعــاون والتنميــة
اإلقتصاديــة  OECDالــى كــون حوالــي  70بالمئــة

وهــي اإلتفاقيــة المعروفــة باألحــرف األولــى
الســمها باإلنكليزيــة «نافتــا»  .NAFTAحيــث ســعى
ترامــب إلعــادة النظــر بهــذه اإلتفاقيــة النتــزاع
المزيــد مــن المكاســب لصالــح الواليــات المتحــدة
علــى حســاب جارتيهــا الشــمالية (كنــدا) ،وكذلــك
الجنوبيــة (المكســيك) ،األفقــر بمــا ال يقــاس مــن
البلديــن اآلخريــن .وســيكون الرئيــس المكســيكي
«أملــو» ،بالتأكيــد ،وبالرغــم مــن شــعبيته الواســعة
امتحــان صعــب خــال ســنوات
الحاليــة ،أمــام
ٍ
ّ
ّ
الفعــال مــع مشــاكل
ليتمكــن مــن التعامــل
حكمــه
المكســيك الكثيــرة هــذه.

مــن الســكان يُعتبــرون فــي عــداد الفقــراء أو يبقــى أن نشــير الــى انــه ،باإلضافــة الــى هــذا
المهدديــن بفقــدان مصــادر عيشــهم) )22(،هــذا الــى النجــاح المهــم لليســار فــي المكســيك ،ثانــي بلــد
جانــب تفشــي الفســاد (يق ـدّر البنــك الدولــي بــأن

مــن حيــث الحجــم الســكاني وثانــي اقتصــاد فــي

خســارة الدولــة المكســيكية نتيجــة الفســاد فــي أميــركا الالتينيــة بعــد البرازيــل ،وبالرغــم مــن خســارة
البلــد تصــل الــى مــا قيمتــه  9بالمئــة مــن الناتــج
الداخلــي اإلجمالــي للبلــد ،أي أكثــر ممــا تــدرّه

ـدد مــن بلــدان القــارة ،فــإن
بعــض المواقــع فــي عـ ٍ
ً
واحــدة مــن المناطــق
«أميــركا الالتينيــة مــا زالــت

الســياحة علــى البلــد)( ،)23وكذلــك تفاقــم الجريمــة ذات المســتوى األعلــى مــن التعبئــة الشــعبية فــي
المنظمــة وانتشــار عصابــات تهريــب المخــدرات.

العالــم» ،علــى حــد تعبيــر اإلقتصــادي األرجنتينــي
اليســاري كالوديــو كاتــس  ،Katzالــذي اعتبــر ان
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مــا يجــري اآلن لــم يدفــن مــا حــدث قبــل ذلــك .الرئاســة األميركيــة فــي العــام  2016ومباشــرته
()24
ً
خاصــة وأن األحــزاب اليســارية مــا زالــت تحتفــظ لسياســاته العمليــة المنبثقــة مــن أفــكاره ووعــوده
ـور قــوي فــي غالبيــة برلمانــات بلــدان أميــركا
بحضـ ٍ

الالتينيــة الرئيســية.

()25

اليميــن المتطــرف يعــّزز مواقعــه فــي أنحــاء
العالــم:

ً
آفاقــا أوســع أمــام انتشــار
اإلنتخابيــة ،فتحــا

النزعــات اليمينيــة القوميــة والعنصريــة والدينيــة
المتطرفــة فــي أنحــاء العالــم ،وأمــام تعزيــز
األنظمــة والقــوى والتيــارات التــي كانــت ترفــع
بــدء باليميــن
رايــات اليميــن المتشــدّد قبــل ذلــك،
ً

ســنوات
وإذا كان أكبــر بلديــن فــي القــارة األميركيــة مــن المتطــرف الحاكــم فــي إســرائيل منــذ
ٍ
حيــث عــدد الســكان (الواليــات المتحــدة والبرازيــل)

طويلــة .وقــد وجــد ترامــب فــي مواقف وسياســات

قــد اختــارا فــي الســنوات الثــاث األخيــرة رئيســين رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهــو
ً
ً
ً
ً
واســعا مــع مواقفــه وأفــكاره ،بــل هــو
تقاطعــا
يمينيــة متطرفــة ،فــإن النهــج
أفــكارا
يحمــان
اليمينــي المتطــرف لــم يعــد مقتصـ ً
ـرا علــى هــذه تص ـرّف علــى قاعــدة أن أفــكار وسياســات نتنياهــو
القــارة .فاليميــن العنصــري المتعصــب والمتطــرف تتــاءم تمامـ ً
ـا مــع خياراتــه وتوجهاتــه ،ليــس فقــط
يشــهد ازدهـ ً
ـارا فــي أنحــاء العالــم فــي الســنوات علــى صعيــد منطقــة الشــرق األوســط والصــراع
ً
خاصــة فــي أعقــاب األزمــة اإلقتصاديــة الفلســطيني والعربــي  -اإلســرائيلي وإنمــا
األخيــرة،
ً
أيضــا علــى صعيــد السياســة الداخليــة األميركيــة
التــي اندلعــت فــي العاميــن  ،2008 2007-مــع ان
بعــض هــذه التيــارات كان قــد ظهــر وتنامــى قبــل (اإلعتمــاد علــى القاعــدة اإلنتخابيــة المشـ ّ
ـكلة مــن
ـكال مختلفــة أنصــار إســرائيل مــن اليميــن المســيحي األبيــض
ـل مــن بيــن أشـ ٍ
هــذه األزمــة ،كــرد فعـ ٍ
مــن ردود الفعــل علــى اإلنعكاســات الســلبية المتطــرف ،وتغذيــة نزعــات التفــوق العرقــي

قطاعــات واســعة
لتطبيقــات النيوليبراليــة علــى
ٍ
ً
إقتصاديــا فــي المجتمعــات
مــن الفئــات األضعــف
البشــرية ،ســواء فــي الــدول المتقدمــة إقتصاديـً
ـا،

مثــل الواليــات المتحــدة أو دول أوروبــا الغربيــة،

والعــداء لـ»الغربــاء» والمهاجريــن).
ومــع ان عوامــل محليــة وإقليميــة (أوروبيــة) تقــف
وراء ســيطرة قــوى يمينيــة قوميــة متشــددة
فــي دولتيــن مثــل المجــر وبولنــدا ،وهمــا دولتــان

أو فــي الــدول المتوســطة النمــو ،مثــل دول
عضــوان فــي اإلتحــاد األوروبــي ،فــإن انتصــار
أوروبــا الشــرقية ،أو فــي الــدول الناميــة وذات
ترامــب اع ُتبــر تشـ ً
ـجيعا للقيــادات اليمينيــة الحاكمــة
اإلقتصاديــات األضعــف ،مثــل الهنــد ،علــى ســبيل
ـارات يمينيــة قوميــة أخــرى
فــي البلديــن ،كمــا لتيـ ٍ
()26
المثــال ال الحصــر.
فــي دول أوروبيــة غربيــة .ومــن المفارقــة ان قــادة
ّ
شــك ان نجــاح دونالــد ترامــب فــي انتخابــات المجــر وبولنــدا الذيــن يعبّــرون أحيانـ ً
ـا عــن مواقــف
وال

تحديات اليسار في مناخات تفشي ظواهر التطرف اليميني
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ً
ً
عــدد مــن األصــوات بيــن األحــزاب
ثمينــا فــي علــى أعلــى
حليفــا
عنصريــة تجــاه اليهــود وجــدوا
ٍ
رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية ،بحيــث شـ ّ
ً
متجــاوزا حركــة «النجــوم الخمســة»
ـكلوا معــه ،اإليطاليــة،
ـوات أعلــى
ومــع حــكام تشــيكيا ،مــا يشــبه النــادي السياســي التــي كانــت قــد حصلــت علــى نســبة أصـ ٍ
المشـ�ترك ،تحـ�ت اسـ�م مجموعـ�ة فيزيغـ�را د � Visegفــي اإلنتخابــات النيابيــة اإليطاليــة األخيــرة (فــي 4
rad.(27

)

آذار/مــارس  .)2018كمــا جــاء «التجمــع القومــي»

الفرنســي بقيــادة ماريــن لــو بــن  Le Penفــي
وال يمكــن إغفــال كــون انتصــارات اليميــن القومــي
ً
متجــاوزا
المرتبــة األولــى مــن األحــزاب الفرنســية
المتطــرف هــذه فــي بعــض بلــدان العالــم جــاءت،
حــزب الرئيــس الفرنســي الحالــي إيمانويــل
ـاالت عديــدة ،نتيجــة إخفاقــات بعــض قــوى
فــي حـ ٍ
ماكــرون« ،الجمهوريــة الــى األمــام» .كمــا عــّزز
يســار الوســط (األحــزاب اإلجتماعيــة أو اإلشــتراكية
الحزبــان الحاكمــان فــي المجــر وبولنــدا موقعيهمــا
ً
وأحيانــا حتــى اليســار األكثــر
الديمقراطيــة)،
كحزبيــن رئيســيين فــي البلديــنّ .
وحققــت عــدة
راديكاليــة ،فــي التعامــل مــع انعكاســات تطبيقــات
ً
ً
ملحوظــا.
تقدمــا
أحــزاب يمينيــة متطرفــة أخــرى
ٍ
السياســات النيوليبراليــة .فعــدة قــوى مــن يســار
بحيــث زادت كتلــة «التحالــف األوروبــي للشــعوب
الوســط تو َرّطــت فــي تنفيــذ مثــل هــذه السياســات
واألمــم»  EAPNاليمينيــة المتطرفــة فــي البرلمــان
فــي بلدانهــا فــي تســعينيات القــرن الماضــي
األوروبــي التــي تضـ ّ
ـم حــزب «العصبــة» اإليطالــي
وأوائــل القــرن الحالــي (حــزب العمــال البريطانــي
والتجمــع القومــي (ماريــن لــو بــن) الفرنســي،
«الجديــد» فــي ظــل حكــم تونــي بليــر ،علــى ســبيل
وحــزب «البديــل أللمانيــا» اليمينــي ،مــن مقاعدهــا
المثــال ال الحصــر) )28(.فمثــل هــذه المواقــف أدّت
فــي اإلنتخابــات األوروبيــة األخيــرة فــي أيار/مايــو
قطاعــات واســعة مــن القاعــدة
الــى انفضــاض
ٍ
ً
ً
مقعــدا الــى عــدد مقاعدهــا
مضيفــة 37
،2019
ً
وخاصــة
اإلجتماعيــة التقليديــة لألحــزاب اليســارية،
()29
فــي البرلمــان الســابق.
القطاعــات العماليــة ومتواضعــة الدخــل ،عــن
ّ
تتمكــن قــوى اليســار بمجملهــا،
هــذه األحــزاب لتنحــاز بعضهــا لصفــوف أحــزاب بالمقابــل ،لــم
اليميــن المتطــرف ،ممــا انعكــس فــي تزايــد الــوزن

ســواء يســار الوســط أو اليســار الراديكالــي ،فــي

اإلنتخابــي لهــذه األحــزاب والتيــارات فــي أوروبــا ،هــذه اإلنتخابــات األوروبيــة ،مــن اســتعادة جمهورها
ـما ملموسـ ً
الــذي فقــدت قسـ ً
ـا منــه لصالــح أحــزاب
كمــا اتضــح فــي اإلنتخابــات األوروبيــة األخيــرة.
اليميــن المتطــرف المناهــض لألجانــب والهجــرة،
وبالفعــل ،عــّزز اليميــن المتطــرف مواقعــه فــي
ً
ـارات بيئويــة.
ـ
خي
ذات
ـدة
ـ
جدي
ـزاب
ـ
أح
ـح
ـ
لصال
ـا
ـ
وأحيان
ٍ
ٍ
اإلنتخابــات األوروبيــة األخيرة ،التي جــرت بين  23و26
فحــزب الخضــر فــي المانيــا ،علــى ســبيل المثــال،
أيار/مايــو  .2019فحصــل حــزب «العصبــة» اإليطالي
بشــكل ملحــوظ ،فضاعــف نســبة التصويــت
تقــدّم
ٍ

48
ً
ـكل خــاص الــى «تحالــف أحمــر – أخضــر»
لصالحــه لتصــل الــى  20،5بالمئــة ،كمــا ضاعــف عدد مشــيرا بشـ ٍ

مقاعــده فــي البرلمــان األوروبــي مــن  10الــى
 ،21وجــاء هكــذا فــي المرتبــة الثانيــة بيــن أحــزاب
المانيــا ،بعــد الحــزب المســيحي الديمقراطــي،
ً
متقدمــا علــى
حــزب المستشــارة أنغيــا ميــركل،
الحــزب اإلجتماعــي الديمقراطــي  ،SPDوكذلــك

الدانمركــي.

()33

ً
وخالفــا للمنحــى العــام لتراجــع قــوى اليســار،
بشــكل خــاص
بمــا فــي ذلــك يســار الوســط ،بــرز
ٍ
ـجله فــي هــذه اإلنتخابــات اإلئتــاف
النجــاح الــذي سـ ّ

اليســاري الــذي يحكــم البرتغــال منــذ خريــف العــام

علــى حــزب اليســار  die Linkeاألكثــر راديكاليــة.
 2015بعــد اإلنتخابــات النيابيــة األخيــرة فــي البلــد،
( )30وبالفعــلّ ،
تمكنــت كتلــة أنصــار البيئــة ،علــى
ّ
المتشــكل مــن الحــزب اإلشــتراكي
وهــو اإلئتــاف
مســتوى البرلمــان األوروبــي ككل ،مــن زيــادة عــدد
وكل مــن «كتلــة اليســار»
(يســار الوســط)
ٍ
مقاعدهــا مــن  52فــي البرلمــان الســابق الــى 73
ّ
المكــون مــن
و»اإلئتــاف الديمقراطــي الموحــد»
ً ()31
مقعــدا.
الحــزب الشــيوعي وأنصــار البيئــة .حيــث مــارس
وبشــكل عــام ،تراجعــت قــوة تمثيــل كتلــة يســار اإلئتــاف الحكومــي اليســاري فــي البرتغــال
ٍ
ّ
التقشــف اإلقتصــادي
سياســات رافضــة إلجــراءات
الوســط ،كتلــة اإلشــتراكيين والديمقراطييــن،
ٍ
ً
مقعــدا فــي البرلمــان األوروبــي عشــية التــي كانــت تدعــو لهــا المؤسســات األوروبيــة
مــن 185
ّ
وتمكــن ،بالنتيجــة ،مــن تحقيــق نتائــج
اإلنتخابــات األخيــرة الــى  153فــي البرلمــان الجديــد .والدوليــة،
()32

وجــاء تراجــع كتلــة اليســار الراديكالــي فــي البرلمان
بنســبة أكبــر ،حيــث فقــد زهــاء ربــع
األوروبــي
ٍ
مقاعــده .فبــات لكتلــة اليســار األوروبــي الموحــد/
اليسـ�ار األخضـ�ر اإلسـ�كندنافي (GUE/NGL) 39
ً
مقعــدا بعــد اإلنتخابــات ،مقابــل  52فــي البرلمــان
الســابق .ويــرى أحــد المحلليــن لهــذه اإلنتخابــات
ان األحــزاب اليســارية الراديكاليــة التــي حافظــت
األكثــر علــى قوتهــا كانــت تلــك التــي «زاوجــت
مــا بيــن األحمــر واألخضــر» ،أي مــا بيــن المطالــب
اإلجتماعيــة – اإلقتصاديــة لصالــح الفئــات المغبونــة

إقتصاديــة مثيــرة خــال فتــرة حكمــه ،بحيــث انخفــض
العجــز فــي الموازنــة مــن  7،4بالمئــة مــن الناتــج
الداخلــي اإلجمالــي فــي آذار/مــارس  )34(2011الــى
 0،5بالمئــة مــن الناتــج الداخلــي اإلجمالــي ،وهــو
أدنــى مســتوى عرفــه البلــد منــذ نهايــة الحكــم
الديكتاتــوري فــي العــام ،1974

()35

ممــا جعــل

مجلــة «ذي إيكونوميســت» البريطانيــة تتحــدث عــن
ـة إســتثنائية فــي منــاخ اهتــزاز وضــع
البرتغــال كحالـ ٍ
التيــار اإلجتماعــي (اإلشــتراكي) الديمقراطــي فــي
أنحــاء اوروبــا.

()36

حقــق أيضـً
صحيــح ان الحــزب اإلشــتراكي اإلســباني ّ
ـا

ومــا بيــن قضايــا الدفــاع عــن البيئــة والمنــاخ ،نتائــج جيــدة فــي اإلنتخابــات األوروبيــة ( 33بالمئــة

تحديات اليسار في مناخات تفشي ظواهر التطرف اليميني
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ّ
ً
ً
تقدمــا ،مــن بينهــا
أقــل
بلدانــا
بــل شــملت

مــن األصــوات مقابــل  29بالمئــة فــي انتخابــات
ً
مقعــدا للحــزب مــن أصــل  54الهنــد .فقــد حصــل الحــزب القومــي الهندوســي
العــام  ،2014و20
ً
مقعــدا مجمــل مقاعــد إســبانيا فــي البرلمــان «بهاراتيــا جاناتــا» ،بقيــادة نارنــدرا مــودي ،رئيــس
األوروبــي) ،بحيــث أصبــح الحــزب اإلشــتراكي

الــوزراء منــذ العــام  ،2014فــي اإلنتخابــات التــي

ـدء مــن  2019/4/11واســتمرت عــدة أســابيع،
اإلســباني صاحــب أكبــر
ٍ
عــدد مــن المقاعــد بيــن جــرت بـ ً
ُ
أغلبيــة
وأعلنــت نتائجهــا فــي  ،2019/5/23علــى
أحــزاب كتلــة «اإلشــتراكيين والديمقراطييــن» فــي
ٍ
البرلمــان الجديــد )37(.وهــذه النتائــج عـّززت مــا ّ
حققــه مريحــة ( 303مقاعــد مــن أصــل  542فــي المجلــس
الحــزب فــي اإلنتخابــات النيابيــة اإلســبانية التــي النيابــي  -البرلمــان األدنــى – ’لــوك ســبها’) لهــذا
كانــت قــد جــرت قبــل ذلــك ،فــي  28نيســان/أبريل الحــزب القومــي اليمينــي ولزعيمــه الــذي ارتبــط
 ،2019وحصــل فيهــا الحــزب علــى  123مقعـ ً
ـدا مــن تاريخــه السياســي باضطهــاد األقليــات القوميــة

ّ
يتمكن ،والدينيــة فــي البلــد الشاســع والمتنــوع التركيــب
أصــل  350فــي البرلمان اإلســباني ،دون أن
ـة عندمــا كان حاكمـ ً
إئتــاف اإلثنــي والدينــي ،خاصـ ً
ـا لواليــة
حتــى كتابــة هــذه األســطر ،مــن تشــكيل
ٍ
يضمــن لــه األغلبيــة البرلمانيــة لتشــكيل حكومــة غوجــارات ،التــي شــهدت مجــازر كان المســلمون
مســتقرة .فمفاوضــات الحــزب اإلشــتراكي مــع
الحــزب اليســاري الرئيســي اآلخــر فــي البرلمــان،
«بوديمــوس»  ،Podemosلــم تثمــر ،والحــزب األخيــر
ً
تراجعــا لعــدد مقاعــده وقوتــه عــن اإلنتخابــات
شــهد
الســابقة ،مقابــل ظهــور حــزب اليميــن القومــي
المتطــرف المناهــض للهجــرة ،فوكــس  ،Voxالــذي

الهنــود ضحيتهــا.
ومــا زال مــودي يعمــل ،بعــد اإلنتخابــات األخيــرة،
علــى فــرض الهيمنــة الهندوســية علــى مجمــل
البلــد المتعــدد األديــان والطوائــف ،وفــرض
لغــة واحــدة علــى مجمــل البلــد متعــدد اللغــات
والثقافــات .وبالمقابــل ،شــهدت األحــزاب الوطنيــة

دخــل البرلمــان اإلســباني ألول مــرة بحصولــه علــى
الهنديــة ذات السياســات المنفتحــة والمناصــرة
 24مقعـ ً
ـدا .كمــا تراجــع عــدد مقاعــد «بوديمــوس»
ً
ً
كبيــرا فــي اإلنتخابــات األخيــرة،
تراجعــا
للتعدديــة
واليســار الموحــد فــي البرلمــان األوروبــي مــن 11
ً
وخاصــة حــزب المؤتمــر ،بزعامــة راهــول غانــدي،
فــي العــام  18،01( 2014بالمئــة مــن األصــوات)
حفيــد رئيســة الــوزراء الســابقة إنديــرا غانــدي،
الــى  6مقاعــد فقــط ( 10،05بالمئــة مــن األصــوات)
إبنــة أول رئيــس وزراء للهنــد المســتقلة وأحــد
()38
فــي اإلنتخابــات األخيــرة.
قــادة اســتقالل الهنــد :جواهــر الل نهــرو .فهــذا
ولــم تقتصــر نجاحــات اليميــن القومــي المتطــرف الحــزب ،الــذي حكــم الهنــد طــوال عــدة عقــود ،لــم
ً
إقتصاديــا يحصــل فــي اإلنتخابــات الهنديــة األخيــرة ســوى
والمتشــدّد علــى الــدول المتقدمــة

(الواليــات المتحــدة ،أوروبــا) ،كمــا ســبق وذكرنــا ،علــى  52مقعـ ً
ـدا مــن أصــل  ،542أي أقــل مــن ُعشــر
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المقاعــد.

()39

إحتقانات العالم العربي ومحيطه

األدنــى منــع فلتــان األمــور فيهــا ،عبــر إدامــة حالــة
الضعــف السياســي واإلقتصــادي فيهــا ،لضمــان
ّ
التحكــم بمصــادر الثــروات الطبيعيــة ،مــن جهــة،

وإذا كانــت ردات الفعــل علــى األزمــات اإلقتصاديــة ومــن الجهــة األخــرى ،لضمــان اســتمرار التفــوق
كوكيــل محلــي موثــوق فــي هــذه
فــي العديــد مــن بلــدان العالــم (أوروبــا ،أميــركا اإلســرائيلي،
ٍ
ّ
ّ
دول
الالتينيــة ،الهنــد ،الــخ) قــد اتخــذت شــكل التصويــت المهمــة ،ممــا تطلــب باســتمرار منــع قيــام ٍ
ـة إســتقاللية فــي المنطقــة العربيــة
ألحــزاب وتيــارات وشــخصيات يمينيــة متطرفــة ،قويــة ذات نزعـ ٍ
ٍ
فــإن ردود الفعــل علــى األزمــات اإلقتصاديــة

(علــى غــرار المحاولــة التــي قــام بهــا جمــال عبــد

والسياســية فــي العالــم العربــي (وبعــض البلــدان الناصــر فــي الخمســينيات والســتينيات الماضيــة،
اإلســامية غيــر العربيــة) ،كمــا علــى اإلعتــداءات
الخارجيــة فــي بعــض الحــاالت ،اتّخــذت ،فــي عــدة
بلــدان ،صيغــة اللجــوء الــى حضــن الديــن ،عبــر دعــم
تيــارات دينيــة ،ســلفية أو متشــددة ،يلجــأ بعضهــا
ٍ
ً
أحيانــا.
الــى العنــف

لضربــة قويــة فــي العــام .)1967
والتــي تعرّضــت
ٍ
وبالرغــم مــن الثــروة النفطيــة – الغازيــة ،ومــا
يُفتــرض أن تــدرّه مــن أمــوال ،تعانــي معظــم دول
ـز كبيــر فــي ميزانياتهــا
المنطقــة العربيــة مــن عجـ ٍ

ديــون هائلــة تثقــل كاهــل الدولــة :فأكثــر
ومــن
ٍ

ولألزمــات السياســية واإلقتصاديــة فــي المنطقــة مــن نصــف الــدول العربيــة ( 11دولــة علــى األقــل)
ٌ
مســببات كثيــرة .فهــذه
العربيــة والغــرب آســيوية

لديهــا ديـ ٌ
ـن عــام يتجــاوز الـــ 50بالمئــة مــن ناتجهــا

ـدد مــن
المنطقــة ،الغنيــة بالنفــط والغــاز الطبيعــي الداخلــي اإلجمالــي .ويصــل الديــن فــي عـ ٍ
مســتويات تتجــاوز حتــى مجمــل
(يحتــوي باطــن العالــم العربــي علــى  42بالمئة من الحــاالت الــى
ٍ
اإلحتياطــي المعــروف مــن النفــط فــي العالــم و 29الناتــج الداخلــي اإلجمالــي الســنوي ،بحيــث تصــل
بالمئــة مــن احتياطــي الغــاز الطبيعــي) )40(،مــا زالت خدمــة الديــن أحيانـ ً
ـا الــى  40بالمئــة مــن النفقــات
تعانــي مــن ترتبــات إحتــاالت إســرائيل وسياســاتها فــي الموازنــة العامــة.
التوســعية فــي اإلقليــم ،كمــا وتدخــات القــوى
ـة الواليــات المتحــدة (العــراق ً
الخارجيــة ،وخاصـ ً
مثال).

()41

وتســتورد الــدول العربيــة أكثــر مــن  50بالمئــة مــن

اســتهالكها مــن الحبــوب ،وهــي أكثــر المناطــق
وممــا يزيــد مــن توتيــر األوضــاع كــون الطرفيــن،
ً
اســتيرادا للمــواد الغذائيــة فــي العالــم ،ممــا
ـف وثيــق،
ٍإســرائيل والواليــات المتحــدة ،فــي تحالـ ٍ
يجعلهــا تتأثّــر بقــوة بالتحــوالت الســريعة فــي
خاصــة بعــد حــرب العــام  ،1967وكونهمــا عمــا
حــاالت
أســعار المــواد الغذائيــة ،بمــا يقــود فــي
ٍ
باســتمرار خــال العقــود األخيــرة علــى الســيطرة
ً
خاصــة عندمــا
انفجــارات شــعبية،
كثيــرة الــى
ٍ
علــى مســار األحــداث فــي المنطقــة ،أو بالحــد
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يتعلــق األمــر بزيــادة ملموســة فــي أســعار المــواد وبالتالــي لمصالحهــا اإلقليميــة والعالميــة التــي
األساســية ،مثــل القمــح واألرز.

()42

ويفاقــم مــن هــذا التــأزم اإلجتماعــي – اإلقتصــادي
تفشــي الفســاد والمحســوبية فــي معظــم هــذه
الــدول ولــدى طبقاتهــا الحاكمــة ،والتفــاوت
الكبيــر فــي المداخيــل ليــس فقــط بيــن الــدول
الغنيــة بالنفــط والغــاز وتلــك التــي ال تملــك
ـروات طبيعيــة ،ولكــن أيضـ ً
ـا داخــل كل بلــد .وهــذه
ثـ ٍ
التفاوتــات ُتعتبــر األكبــر بيــن مختلــف المناطــق

«ال تتجــاوب فــي الغالــب مــع همــوم الســكان».
()45

فالسياســات النيوليبراليــة المطبّقــة فــي

بعــض هــذه البلــدان منــذ أواخــر الثمانينيــات ،بحجــة
تخفيــض العجــز فــي الموازنــة وتســديد الديــن،
أضعفــت الحمايــة اإلجتماعيــة وزادت فــي إفقــار
الســكان ،بــدون أن يحــدث تغييــٌر جــدي فــي بنيــة
الهيــاكل اإلنتاجيــة أو إعــادة النظــر فــي ارتبــاط
البلــد المعنــي بالتمويــل الخارجــي.

()46

ّ
ً
دورا
شــك ان مجمــل هــذه العوامــل لعبــت
فــي العالــم .فمداخيــل العشــرة بالمئــة األغنــى وال
ً
أساســيا فــي ردات الفعــل والحــراكات الشــعبية
فــي المنطقــة المشــرقية العربيــة ومحيطهــا
(المنطقــة المعروفــة فــي بعــض التعريفــات

التــي شــهدها عــد ٌد مــن البلــدان العربيــة منــذ

بــدء بتونــس ومصــر .لكــن
األوروبيــة باســم الشــرق األدنــى) تصــل الــى أواخــر العــام ،2010
ً
ّ
تتمكــن مــن إحــداث التغييــرات
 64بالمئــة مــن الثــروة فــي اإلقليــم ،فــي حيــن هــذه الحــراكات لــم
تصــل هــذه النســبة الــى  37بالمئــة فــي أوروبــا المطلوبــة فــي البنــى السياســية واإلقتصاديــة
الغربيــة ،و 47بالمئــة فــي الواليــات المتحــدة ،و 55للبلــدان العربيــة المعنيــة ،ربمــا باســتثناء تونــس،
ّ
األقــل مــن زاويــة تعزيــز الحريــات العامــة
بالمئــة فــي البرازيــل ،حســب إحــدى الدراســات )43(.علــى
ـرام أوســع لحقــوق المواطــن وتنامــي الرقابة
وحصــة الواحــد بالمئــة األغنــى تصــل فــي «الشــرق واحتـ ٍ
األدنــى» الــى  27بالمئــة مــن الدخــل العــام ،مقابــل

الشــعبية علــى الدولــة وشــؤون الحكــم.

 12بالمئــة فــي أوروبــا الغربيــة ،و 20بالمئــة فــي وفــي كل األحــوال ،فــإن عمليــة «الدمقرطــة»
ـة طويلــة األمــد بالتأكيــد ،وتعتمــد أيضـ ً
الواليــات المتحــدة ،و 28بالمئــة فــي البرازيــل ،هــي عمليـ ٌ
ـا
حســب الدراســة ذاتهــا.

()44

ولــم تفعــل «اإلصالحــات» التــي ُفرضــت علــى

علــى تطــورات المحيــط اإلقليمــي والدولــي.
ـاالت كثيــرة ،أدّت تدخـ ٌ
ـات خارجيــة مناهضــة
ففــي حـ ٍ

المنطقــة منذ الثمانينيــات ،في عصــر النيوليبرالية ،لمطالــب الشــعوب باإلنعتــاق والتطــور ،وكذلــك
مــن قبــل المؤسســات الدوليــة (صنــدوق النقــد،

عــدد
دمــار واســع فــي
القمــع الداخلــي ،الــى
ٍ
ٍ

البنــك الدولــي) ،ســوى مفاقمــة هــذه التفاوتــات مــن البلــدان المعنيــة ،وحتــى الــى انهيــار الدولــة
وزيــادة نســب الفقــر ،عـ ً
ـاوة علــى مفاقمــة تبعيــة ووحــدة البلــد ،كمــا حصــل فــي ليبيــا واليمــن .ومــن
ّ
المبكــر ّ
ّ
توقــع مــا يمكــن أن تــؤول اليــه الحــراكات
والممولــة،
المقرضــة
األنظمــة المعنيــة للجهــات ُ
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حــد أدنــى مــن
دون نهوضهــا ودون تحقيــق
ٍ

ـهر قليلــة فــي
الشــعبية التــي انطلقــت قبــل أشـ ٍ
ـعارات ّ
تذكــر بحراكات اإلنجــازات الديمقراطيــة والتحــرر مــن ربــق التبعيــة
كل مــن الســودان والجزائــر ،بشـ
ٍ
ٍ
ً
واإلرتهــان للخــارج .وخالفــا لمــا تدّعيــه القــوى
مطلــع العشــرية.
أمــا بالنســبة لقــوى اليســار فــي المنطقــة ،الخارجيــة المناهضــة لحركــة التحــرر العربيــة ،فــإن
ملموســا منــذ الحريــات والحقــوق الديمقراطيــة الحقيقيــة ال ُتعتبر
ً
ً
ً
تراجعــا
أيضــا
التــي شــهدت هــي
أواخــر الثمانينيــات الماضيــة ،فــا يبــدو أنهــا قــد مــن بيــن «الســلع» التــي عملــت علــى تصديرهــا
ـة ملموســة مــن الحضــور الــى منطقتنــا ،والــى عمــوم «الجنــوب» الكونــي.
ّ
تمكنــت مــن اســتعادة درجـ ٍ
ٌ
«ســلع» غيــر مفيــدة لهــا ولمصالــح
والمبــادرة فــي أحــداث المنطقــة العربيــة فــي فهــي

الســنوات األخيــرة .صحيــح أنهــا كانــت حاضــرة فــي شــركاتها الكبــرى متعديــة الحــدود .ومــن األفضــل
أنظمــة مســتبدة فاســدة،
الحــراكات الشــعبية التــي شــهدها عــد ٌد مــن الــدول لهــا أن تتعامــل مــع
ٍ

العربيــة ،بمــا فــي ذلــك فــي تونــس ومصــر ،ولكــن تابعــة أو ضعيفــة ،يمكــن فــرض اإلنصيــاع عليهــا
التطــورات الالحقــة ،فــي معظــم الحــاالت ،لــم باألوامــر أو باإلبتــزاز والترهيــب.

تجحــف بحقهــا فحســب ،وإنمــا بحــق كل التطلعــات آفاق اليسار:
الكبيــرة التــي حملتهــا هــذه الحــراكات مــن أجــل

تجــاوز أطــر اإلســتبداد والفســاد والتبعيــة فــي وإذا كان اليســار بقــي منــذ أواخــر الثمانينيــات
ـع فــي العديد مــن مناطق
الماضيــة فــي حالــة تراجـ ٍ
المنطقــة.
حــاالت عــدة ،كمــا ســبق وذكرنــا ،اتخــذت
وفــي
ٍ
ً
منحــى
بؤســا
ردة فعــل الفئــات األفقــر واألكثــر
ً
ً
ً
خاصــة بســبب ضعــف التياريــن اليســاري
دينيــا،

والديمقراطــي الليبرالــي ،مــن جهــة ،وكذلــك
تراجــع التيــار القومــي العربــي التحــرري الــذي كان
ً
قــد شــهد صعـ ً
ـهودا لــه فــي الخمســينيات
ـودا مشـ
وأوائــل الســتينيات الماضيــة .فمجمــل حركــة التحــرر
واإلنعتــاق العربيــة ّ
ً
سلســلة مــن الضربــات
تلقــت
منــذ أواخــر الســتينيات الماضيــة ،وخاصــة تلــك
الضربــة الرهيبــة فــي حــرب  ،1967التــي جعلــت
القــوى المعاديــة تستشــرس فــي محاولــة تركيــع

العالــم ،باســتثناء ذلــك الصعــود المثيــر فــي

أميــركا الالتينيــة الــذي تحدثنــا عنــه ،فــإن مــا لفــت
اإلنتبــاه فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،تصاعــد
حضــور اليســار فــي قلــب المؤسســة السياســية
الرئيســية فــي البلديــن اللذيــن تعاقبــا علــى الــدور
المهيمــن علــى صعيــد النفــوذ العالمــي خــال
القرنيــن المنصرميــن :بريطانيــا ،التــي كانــت الدولــة
المهيمنــة علــى النظــام العالمــي قبــل الحــرب
العالميــة األولــى ،والواليــات المتحــدة ،التــي ورثت
هــذا النفــوذ العالمــي باســم العالــم الرأســمالي
الغربــي ،خاصــة بعــد الحــرب العالميــة األخيــرة.

وإخضــاع المجتمعــات والــدول العربيــة والحــؤول ففــي بريطانيــا ،بــرزت فــي الســنوات األخيــرة
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ٌ
حالــة قياديــة يســارية بشــخص جيريمــي كوربــن قبــل النظــام السياســي واإلنتخابــي واإلعالمــي
ً
رئيســا لحــزب العمــال المهيمــن ،وإنمــا فــي أحــد الحزبيــن الكبيريــن
 ،Corbynالــذي ان ُتخــب
(حــزب الشــغل ) Labourالبريطانــي فــي أيلــول/
ً
معارضــة الحــزب الديمقراطــي .فكمــا هــو معــروف ،ســبق
انتخــاب واجــه
ســبتمبر عــام  ،2015وهــو
ٌ
عقــود طويلــة:
اللذيــن يتــداوالن الســلطة منــذ
ٍ

ملموســة فــي بعــض أوســاط نــواب الحــزب وشــارك فــي اإلنتخابــات الرئاســية والنيابيــة فــي
ً
ً
واســعا الواليــات المتحــدة ،فــي الماضــي ،مرشــحون
دعمــا
ونخبتــه التقليديــة ،ولكنــه لقــي
مــن شــبيبة الحــزب ومنظماتــه القاعديــة .وبالرغــم يســاريون وتقدميــون ومناهضــون للعدوانيــة
مــن عــدة محــاوالت الحقــة لإلطاحــة بكوربــن مــن والحــروب ،وبعضهــم كان يحمــل لــواء الدفــاع
عــدد مــن نــواب حزبــهّ ،
تمكــن مــن اإلحتفــاظ عــن البيئــة ،علــى غــرار المدافــع التاريخــي عــن
قبــل
ٍ
بموقعــه .وهــو اآلن ،فــي ظــل ارتبــاك أوضــاع حقــوق المســتهلك فــي الواليــات المتحــدة رالــف
ّ
بالترشــح للرئاســة عــن الحــزب
ـح ،مــن حيــث المبــدأ ،فــي نــادر ،الــذي تقــدّم
حــزب المحافظيــن ،مرشـ ٌ
ـات قريبــة لرئاســة الحكومــة البريطانيــة .األخضــر فــي العــام  .2000ولكــن إمكانيــات هــؤالء
أيــة انتخابـ ٍ
ٌ
احتمــال يبعــث القشــعريرة لــدى قطــاع المرشــحين الماديــة المتواضعــة نسـ ً
ـبيا ،والعمليــة
وهــو
ٍ
تمويــل يزيــد مــن
واســع مــن رمــوز النظــام البريطانــي التقليــدي اإلنتخابيــة المحكومــة بنظــام
ٍ
ومــا يمكــن أن يسـ ّ
ـمى بـ»الدولــة العميقــة» ،حيــث
تــدور نقاشـ ٌ
ـات حــول كيفيــة الحــؤول دون اقترابــه
مــن تولــي هــذا الموقــع فــي قمــة الســلطة.
كمــا تتكثّــف حمــات اإلســاءة والتشــويه لكوربــن

()47

ولقيــادة الحــزب ،بمــا فــي ذلــك محاولــة إلصــاق

ّ
المموليــن الكبــار ،لــم تســمح لهــم
تأثيــر ونفــوذ
بكســر حلقــة الثنائيــة الحزبيــة التــي ُفرضــت علــى

الحلبــة السياســية األميركيــة.
لكــن ،فــي األشــهر التــي ســبقت اإلنتخابــات
الرئاســية الماضيــة فــي العــام  ،2016وفــي

تهمــة العــداء لليهــود (الالســامية) بهمــا ،بســبب
اإلنتخابــات التمهيديــة للحــزب الديمقراطــي
الموقــف المناصــر لحقــوق الشــعب الفلســطيني
ً
تحديــدا ،بــرز اســم عضــو مجلــس الشــيوخ بيرنــي
والمنتقــد لسياســات حكومــة إســرائيل لكوربــن
ســاندرز  Sanders Bernieالــذي يقــدّم نفســه
()48
وعــدد مــن قــادة الحــزب.
ٍ
ً
ممثـلا لتيـ�ار اإلشـ�تراكية الديمقراطيـ�ة �Democrat
مــن جانبهــا ،تشــهد الواليــات المتحــدة األميركيــة،

ً
طلقــا خــال
 ic Socialismاليســاري فــي البلــدُ ،م

طروحــات ومواقــف يســارية غيــر مألوفــة
الحملــة
ٍ

الدولــة الرأســمالية األكبــر واألغنــى واألقــوى
ً
ســنوات فــي الســاحة السياســية األميركيــة المركزيــة.
عســكريا فــي تاريــخ البشــرية ،منــذ
ٍ
ً
ً
يســارية بــارزة ،وإن لــم يفــز بترشــيح الحــزب آنــذاك ،إال انــه وجــد
ألصــوات
ملحوظــا
صعــودا
قليلــة،
ٍ
ٍ
ّ
مهمشــة مــن
تنظيمــات صغيــرة
ليــس فــي
ٍ

ـدى واسـ ً
ـعا ،خاصـ ً
ـة فــي أوســاط شــبيبة الحــزب،
صـ ً
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ّ
ـا تمهيـ ً
ـاح اســتند اليــه ليعيــد الكــرة حاليـ ً
ســيتمكن أو ال مــن الحــؤول
ـدا إذا كان هــذا المرشــح
وهــو نجـ ٌ
النتخابــات الرئاســة فــي العــام  ،2020هــذه المــرة دون تجديــد دونالــد ترامــب لرئاســته.
برفقــة آخريــن يحملــون أفـ ً
ـكارا قريبــة مــن أفــكاره
وهكــذا ،فــإن التيــارات اليســارية والتقدميــة فــي
(مثــل عضــو مجلــس الشــيوخ والمرشــحة للرئاســة
العالــم تجــد نفســها ،فــي مطلــع عقد العشــرينيات
عــن الحــزب الديمقراطــي اليزابيــث وارن .)Warren
تحديــات
مــن قرننــا الحــادي والعشــرين ،أمــام
ٍ
ومــن خــال هــذه الطروحــات التــي تتــردد فــي
كبيــرة ،تبــدأ بالعمــل علــى محاصــرة تفشــي
وســائل اإلعــام المركزيــة األميركيــة ،بــات طــرح
األفــكار والنزعــات اليمينيــة العنصريــة المتطرفــة،
ً
ً
قطاعــات
مقبــوال لــدى
أمــرا
األفــكار اليســارية
ٍ
التــي يهـدّد اســتفحالها ســام العالــم ومكتســباته
ملموســة مــن الــرأي العــام األميركــي ،خالفـ ً
ـا لمــا
ً
نظــرا
القيميــة ،وكذلــك وضــع البيئــة البشــرية،
ـود طويلة ســابقة ،وخاصة
كان عليــه الحــال خالل عقـ ٍ
ّ
ً
غالبــا باألبحــاث
يشــكك
لكــون اليميــن المتطــرف
خــال «الحــرب البــاردة» مــع اإلتحــاد الســوفييتي،
العلميــة التــي ّ
تؤكــد تدهــور أوضــاع البيئة البشــرية
حيــن كانــت كلمــات مثــل «اإلشــتراكية» و»اليســار»
المتواصــل فــي العقــود األخيــرة  ...فقوى اليســار،
ـام مســبقين ،ويمكــن أن ُتســقط
محــل إدانـ ٍ
ـة واتهـ ٍ
وكل قــوى الدفــاع عــن مكتســبات البشــرية خــال
()49
مــن يحملهــا فــي أيــة محاولــة انتخابيــة جديــة.
مهمــة ملّحــة إلنقــاذ
أمــام
الطويــل،
تاريخهــا
ٍ
القطاعــات الشــعبية األكثــر بؤسـً
ـا مــن شــباك تيارات

وإذا كان المجتمــع األميركــي يبــدو اآلن ،فــي ظــل
ً
بشــكل حــاد بيــن اليميــن المتطــرف ،واســتعادة ثقتهــا ،المفقــودة
منقســما
إدارة دونالــد ترامــب،
ٍ
بم ُثــل اليســار والتقــدم ...التــي
حــد كبيــرُ ،
أنصــار هــذا الرئيــس مــن القطاعــات المحافظــة الــى ٍ
البيضــاء ومــن بعــض المتضرريــن مــن تطبيقــات تدعــو الــى تحــرر اإلنســان والمجتمعــات والشــعوب
الليبراليــة الجديــدة واألزمــات اإلقتصاديــة المتكــررة المقهــورة ،والــى العدالــة اإلجتماعيــة والمســاواة
منــذ التســعينيات ،مــن جهــة ،ومــن الجهــة األخرى ،الفعليــة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن كل البشــر،
ً
ً
ً
وقبــوال للتعدديــة باختصــار الــى احتــرام كرامــة اإلنســان ،كل إنســان،
ووعيــا
انفتاحــا
األوســاط األكثــر
العرقيــة واإلثنيــة والدينيــة والمتمســكين بالحريــات

ـر أو
وحقــه فــي الحيــاة الحــرة الكريمــة ،بــدون قهـ ٍ

العامــة وبحقــوق اإلنســان ومكتســبات الحضــارة تمييــز.
لعدالــة إجتماعيــة أكبــر،
البشــرية والمتطلعيــن
ٍ

أمــا الحلــم اإلشــتراكي ،حلــم تجــاوز مجتمعــات

فــإن حضــور األفــكار اليســارية بهــذا الوضــوح ،فــي
التفاوتــات الطبقيــة والظلــم اإلجتماعــي ،فبــات
ظــل هــذا الجــدل الحــاد ،يبــدو تطـ ً
ـورا مهمـً
ـا ،بغــض
ً
واضحــا بعــد كل مــا جــرى فــي القــرن الماضــي
النظــر عمــن ســينجح فــي انتــزاع ترشــيح الحــزب
ٌ
معركــة طويلــة األمــد،
أن معركــة تحقيقــه هــي
الديمقراطــي للرئاســة فــي العــام ّ ،2020
وعمــا

تحديات اليسار في مناخات تفشي ظواهر التطرف اليميني
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ـس طويــل ،والــى الســعي للتقدم إستدراك:
وتحتــاج الــى نفـ ٍ
ّ
تتحقق
ـات متواصلــة ،متالحقــة ،متعــددة،
عبــر محطـ ٍ
خاللهــا مكاســب جزئيــة للشــعوب والقطاعــات
ً
أحيانــا بعــض
اإلجتماعيــة المغبونــة ،وربمــا تحــدث

منــذ إنجــاز هــذه المــادة ،وقبــل وصولهــا الــى
المطبعــة ،حدثــت تطــورات كثيــرة ،لــم تغيّــر بشــكل
جوهــري االســتخالصات والتحليــات الــواردة فيهــا،

التراجعــات .حيــث ان «مســارات التحـرّر أكثــر تعقيـ ً
ـدا،
ولكنهــا جديــرة باإلشــارة إليهــا ،ولــو بشــكل
وأعمــق تعرجـً
ـا ،لكــون أجهــزة الســلطة (العســكرية،
مختصــر:
واإلعالميــة واإلقتصاديــة)» المحليــة واإلمبرياليــة
«صلبـ ٌ
ـة وصامــدة وراســخة ،وشرســة عندمــا يلــزم» .ففــي أميــركا الالتينيــة تأكــد نجــاح مرشــح اليســار
ّ
( )50فمــا زالــت القــوى الرأســمالية
المتنفــذة تعمــل البيرونــي البيرتــو فيرنانديــس ونائبتــه كريســتينا

علــى اإللتفــاف علــى مطالــب ومكاســب النضــاالت فرنانديــس كيرشــنير فــي اإلنتخابــات الرئاســية
الشــعبية الديمقراطيــة ،وعلــى إفــراغ المكتســبات التــي جــرت فــي األرجنتيــن يــوم .2019/10/27
والحقــوق الديمقراطيــة مــن مضمونهــا ،حتــى وبالمقابــل ،جــرت اإلطاحة برئيــس بوليفيا اليســاري
ّ
تتمكــن مــن مواصلــة اإلســتئثار بثــروات الكــرة إيفــو موراليــس ،يــوم  ،2019/11/10بضغــط مــن
وبترحيــب
األرضيــة ،وتوســيع الهــوة بينهــا وبيــن الغالبيــة قطاعــات اليميــن وقيــادات الجيــش،
ٍ
الســاحقة مــن البشــر فــي كل ٍ
بلــد وفــي العالــم علنــي مــن الرئيــس األميركــي ،ولكــن األوضــاع في
ككل ،حفاظـً
ـا علــى امتيازاتهــا ونفوذها السياســي البلــد بقيــت متوتــرة مــع اســتمرار المواجهــات بيــن
واإلقتصــادي.
فالمعركــة ،بالتالــي ،ليســت فقــط معركــة العدالــة
اإلجتماعيــة والمســاواة فــي الحقــوق ،وإنمــا هــي
أيضـ ً
ـا معركــة الدفــاع عــن الديمقراطيــة الحقيقيــة،

أنصــار الرئيــس المقــال والكتلــة اليمينيــة التــي
ســيطرت علــى الحكــم بعــده .فــي حيــن تواصلــت
الضغــوط لإلطاحــة بالنظــام فــي فنزويــا تحــت
الشــعارات ذاتهــا لليميــن الداخلــي والخارجــي...
وشــهدت بلــدان أوروبــا الغربيــة ،وخاصــة إيطاليــا

وعــن كل المكاســب التــي ّ
تحققــت للبشــرية حتــى
والبرتغــال وإســبانيا ،إصطفافــات جديــدة للقــوى
اآلن علــى هــذا الصعيــد .وهــي معركــة تعميــق
الحاكمــة ،فاســ ُتبعد اليميــن القومــي مــن الحكــم
الديمقراطيــة وتطويــر مضامينهــا .فالحــل هــو
( )51فــي البلــد األول ،وتجــدد حكــم يســار الوســط
«المزيــد مــن الديمقراطيــة ،وليــس تقليصهــا»،
فــي البرتغــال ودخلــت إســبانيا ،بعــد اإلنتخابــات
والعمــل المثابــر والدائــم علــى مواجهــة كل
النيابيــة األخيــرة فــي  ،2019/11/10فــي مرحلــة
عمــا ّ
محــاوالت التراجــع ّ
تحقــق منهــا.
إئتــاف حكومــي برئاســة
ســعي متجــدد لتشــكيل
ٍ
النتخابــات
الحــزب اإلشــتراكي .وتســتعد بريطانيــا
ٍ
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اليسار الفلسطيني بين الراهن والمستقبل
هند بطة
تحــاول هــذه المقالــة اإلجابــة علــى ســؤال التغييــر ،اليســار الفلســطيني ،أو العربــي أو العالمــي ،مــن
مــن خــال البحــث فــي المهمــات الراهنــة لليســار

خــال نقــاش مواقــف اليســار مــن قضايــا مختلفــة،

التــي تتصــل بالتغيــرات التــي تشــهدها المنطقــة دون محاكمــة فاعليتــه علــى األرض فــي العديــد
العربيّــة ،وانفتــاح آفــاق جديــدة علــى حــدوث

مــن الســياقات :االنتفاضــة األولــى (المزاوجــة بيــن

تغيــرات مســتقبليّة .يتقاطــع ســؤال التغييــر هــذا السياســي واالجتماعــي) ،يســار أمريــكا الجنوبيــة،
مــع ســؤال اليســار الفلســطيني اليــوم :كيــف وغيرهــا مــن األمثلــة .إمــا ذلــك ،أو طــرح أزمــة
ً
بعيدا
اليســار كســؤال مــن أســئلة العلــوم اإلنســانيّة
يمكــن لليســار أن يتجــاوز أزمتــه؟
ننظــر لليســار مــن زاويتيــن؛ األولــى فكريّــة،

عــن أي طــرح سياســي اجتماعــي افتصــادي.

تنعكــس فــي رؤيــة اليســار للعالــم وفي مشــروعه فــي ضــوء ذلــك ،نحــاول هنــا تخطــي هــذه
التاريخــي ،وأخــرى سياس ـيّة ،ونعنــي بهــا وجــوده المقاربــة ،وقــراءة راهــن اليســار قــراءة سياســية
ّ
المنظــم ودوره داخــل المجتمــع ،وعالقــة اليســار تتطــرق لســؤال البرنامــج الــذي يطرحــه ،وتــدرس
بمكوناتــه .وفــي محاولتنــا لقــراءة راهــن اليســار بن��اه التنظيمي��ة ،وأدوات��ه ،ودوره الراهـ�ن .كمـ�ا
ومســتقبله ســنركز هنــا علــى الزاويــة السياســية

ســنحاول توجيــه هــذه النقاشــات نحــو رســم مالمــح

الت��ي نح��اول م��ن خاللهاــ أن نتقص��ى مــدى قدرتــه البديــل الــذي يتجــاوز عقبــات الراهــن ويوضــح
اآلن ،علــى طــرح برنامــج وطنـ ّ
ـي تحــرري ،وتقديــم مه��ام اليس��ار المســتقبليّة .يســار قادر علــى
ّ
ديمقراطــي ،ومــدى قدرتــه علــى تحويــل تجــاوز مســألة االنشــقاق ،وقــادر علــى الجمــع بيــن
بديــل
ذلــك إلــى واقــع ضمــن المرحلــة التاريخيــة الراهنــة ،النضــال السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي
وتقديــم إجابــات وحلــول لمشــاكلها القائمــة؟.

التحــرري .فراهــن المجتمــع يطــرح أمــام اليســار
العديــد مــن األســئلة حــول الدولــة ،والمجتمــع

ً
أتــي ذلــك ردا علــى محاولــة طــرح أزمــة اليســار المدنــي،
علــى أنهــا أزمــة نظريــة وحســب ،وطرحهــا كحكــم االجتماعيّــة واالقتصاديّــة ،والتحالفــات العربيّــة
قطعــي يرتبــط بالفكــر الــذي يحملــه اليســار ،أي والعالميــة ،ومســألة وحدتــه علــى مســتويات
والمســألة

النظ��ر إل��ى تراجع��ه كنظريـ�ة .ويظهــر ذلــك فــي

الوطنيــة،

والقضايــا

عــدة .وســيتوزع مقالنــا هــذا علــى مجموعــة مــن

العديــد مــن الطروحــات
ِ
المنتقــدة لليســار ،ســواء المحــاور:
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•أزمة اليسار :االنتقال من لماذا إلى كيف

أحزابــه ،ويربــط أصحــاب هــذا التوجــه «فشــل»

•واقع اليسار والبديل الثوري

اليســار بضعــف الممارســة وعــدم القــدرة علــى

•ال بد أن نجيب عن سؤال «كيف»

االســتجابة للقضايــا االجتماعيــةّ .
أمــا االتجــاه اآلخــر

أزمة اليسار :االنتقال من لماذا إلى كيف

فيتمحــور نقــده حــول التوجهــات الفكريــة لقــوى
اليســار ،وابتعادهــا عــن قواعدهــا الجماهيريــة،

بالرغــم وجــود كثيــر مــن األدبيــات التــي تتنــاول أزمة أي أن��ه يرك��ز نق��ده عل��ى المس��ألة التنظيمي��ة.
اليســار علــى المســتوى المحلــي ،أو اإلقليمــي ،ويضــرب هــذا االتجــاه العديــد مــن األمثلــة ،ومنهــا
ّ
أو العالمــي ،إل أنَّــه كان ال بــد مــن هــذه التوطئــة دور اليســار فــي االنتفاضــات العربيــة ،دور اليســار
التــي ســنحاول مــن خاللهــا التطــرق للمســتويات النقابــي فــي قضيــة مثــل قضيــة الضمــان
الثــاث مــن التحليــل ولــو بشــكل مقتضــب ،لمحاولــة

االجتماعــي.

الطريقــة التــي يتــم مــن خاللهــا تشــخيص األزمــة

لــم يســتطع النقــد الموجّــه لليســار ،غالبًــا ،أن

إجــراء مراجعــة للتجربــة مــن جهــة ،ومحاولــة نقــد

م�نـ داخ�لـ التجرب��ة .فــا طائــل مــن منهــج نقــدي يبتعــد عــن المقــوالت النظريــة الجاهــزة .فاتجــه
ال يــؤدي إلــى جعــل التجربــة والممارســة قــادرة نحــو قــراءة الواقــع علــى ضــوء النظريــة ،ولــم
علــى تصحيــح النظريــة ،لتعــود وتؤثــر فــي الواقــع .يقــرأ النظريــة علــى ضــوء مــا رآه مــن تحــوالت
فــي الواقع،فكانــت للنظريــة ،فــي هــذا النقــد،
ســنحاول فــي هــذا الجــزء مــن المقــال التطــرق األولويــة علــى الواقــع ،وليــس العكــس .بمعنــى
ألزمــة «اليســار» مــن خــال الحديــث عنهــا كأزمــة آخــر ،لــم يحــاول أصحــاب هــذا النقــد اســتبدال
عامــة ّ
ألمــت بــه ،بحيــث شــملت األحــزاب علــى «لمــاذا» بـــ «كيــف» ،أو أن يبتعــدوا عــن المفاهيــم

المســتوى العالمــي والمحلــي ،هادفيــن مــن الجاهــزة مثــل الصــراع الطبقــي وأزمــة الرأســمالية
وراء ذلــك = إلــى محاولــة تجــاوز ســؤال «لمــاذا المتجــددة ،واالنتقــال لشــرحها ليــروا األزمــة
هــذه األزمــة»؟ لإلجابــة عــن ســؤال «كيــف يمكــن بشــكلها الحالــي الراهــن ،دون اســتدعاء للماضــي
تجاوزهــا»؟ ،وتســليط الضــوء علــى طبيعــة النقــد وتجنــب رســم المســتقبل بمقــوالت جاهــزة أو

الموجــه لليســار والقــول بــأن جــزء مــن أزمتــه تكمــن نظــرة أحاديــة أو شــعارات كبيــرة .كمــا واختــزل هــذا
فــي طبيعــة النقــد والتوصيــف.
االتجــاه الواقــع فــي ثنائيــات ،مثــل النظــر إلــى
غلــب علــى نقــد اليســار المحلــي منــه والعالمــي

مجتمعاتنــا العربيــة كطبقــة عاملــة مقابــل برجوازبة
كولونياليــة ،أو ســلطة مقابــل أغلبيــة خاضعــة وهــو

اتجاهيــن :يركــز األول علــى نقــد التوجهــات
بذلــك لــم يقــدم اإلجابــة علــى ســؤال كيــف نبنــي
االجتماعيــة لليســار والبرامــج التــي تطرحهــا
ً
ً
ً
قــادرا علــى إعــادة بنــاء مجتمــع،
جديــدا
يســارا

اليسار الفلسطيني بين الراهن والمستقبل
ً
وقــادرا علــى حمــل برنامــج يجيــب علــى أســئلة
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أن هنــاك العديــد مــن القــراءات التــي حاولــت
إال َّ

السياســة واالجتمــاع واالقتصــاد ،وتوليــد حركــة تحليــل األزمــة التــي يمــر بهــا اليســار ،دون طرحهــا
شــعبية إنطالقـ ً
ـا مــن الحاجــات اليوميــة .وال نقصــد كنتيجــة لعامــل موضوعــي يتمثــل فــي حالــة
ببنــاء يســار جديــد تهميــش النضــاالت العماليــة االنهيــار التــي حلــت بالنظــام الدولــي ،وإنمــا
والنقابيــة والنســوية والتضحيــات الوطنيــة التــي نتيجــة ونتــاج صيــرورة تاريخيــة مركبــة .فيشــير علــي
قدمتهــا األحــزاب اليســارية فــي مراحــل تاريخيــة جــرادات فــي كتابــه «اليســار الفلســطيني هزيمــة
مختلفــة ،بــل نقصــد هنــا الحديــث عــن إعــادة بنــاء الديمقراطيــة» إلــى مجموعــة مــن مظاهــر األزمــة
وخلــق نــواة جديــدة ،تدفــع باتجــاه اإلجابــة عــن ومنهــا« :التفــكك والترهــل والتحلــل الداخلي وعدم
ســؤال «كيــف» ،أو بصيغــة أخــرى اإلجابــة عــن اإلقبــال علــى التنظيــم واالنتظــام ،وبالتالــي ضعف
ســؤال «مــا العمــل؟» بطريقــة تفصيليــة.

الفعاليــة علــى كافــة الصعــد .وتجســد ذلــك ،حســب
علــي جــرادات ،فــي هجــرة العضويــة ،وعلــو وتيــرة

ً
وقــد ظهــر العجــز فــي تحليــل األزمــة واضحــا ،النقــد العلنــي للــكادرات ،إضافــة إلــى االنقســامات
عندمــا عجزنــا عــن الوقــوف بجديــة أمامهــا .فبــدل والتشــظيات ،العلنــي منهــا والمســتتر .ويضيــف
أن نقــف هنــا علــى أرض صلبــة ،نســتطيع مــن علــي جــرادات أن هــذه المظاهــر تؤكــد وجــود خلــل
خاللهــا أن نغــوص فــي عمــق األزمــة ،اســتعضنا حوهــري فــي المبنــى الفكــري والذهنــي ،الــذي
عــن ذلــك بتحليلهــا بنــاء علــى عوامــل موضوعيــة ،يتحــول فــي ســياق الممارســة العمليــة ،لعامــل
كانهيــار االتحاد الســوفيتي ،والمرجعية السياســية ،طــرد مركــزي ،ويخلــق حالــة مــن «التطفيــش»،
وغيرهــا مــن المتغيــرات علــى الصعيــد الدولــي .أما أو حالــة مــن الصبــر غيــر العــادي التــي ال يمكــن
علــى المســتوى المحلــي فقــد أحيلــت أســباب تحملهــا إال بمــا يمكــن تســميته «اإلنضبــاط الفقير».
األزمــة إلــى توقيــع اتفــاق أوســلو ،فــي حيــن َّ
أن أجــل ،التطفيــش أو االنضبــاط الفقيــر لــكل مــن
ّ
هــذه العوامــل لــم تكشــف إل عــن أزمــة ذاتيــة ،ال يســتطيع تحمــل تبعــات أن يشــارك كمنفــذ لمــا

تشــير إلــى ضعــف اإلرادة السياســية واالســتقاللية .ترســمه مراكــز القــوى مــن سياســيات وتكتيــكات
وال ننكــر أن أصــول األزمــة موضوعيّــة ،إال أن وبرامــج .هــذا علــى صعيــد العضويــة الداخليــة .في

إنعــكاس هــذا التحليــل علــى التجربــة الذاتيــة كان حيــن عــدم الثقــة الجماهيريــة تعكــس حالــة مــن
ً
نمطيــا ،أي لــم يتعامــل اليســار مــع جوهــر العامــل عــدم الثقــة بيــن القــوى وبيــن مــن يفتــرض أنهــا
الموضوعــي كواقــع معــاش وغيــر ثابــت ،بــل تعامل تمثلهــم».
معــه كمقولــة ثابتــة ،ولــم يحــاول مــن خــال هــذه

التجربــة أن يــؤول النصــوص ويكيفهــا مــع الواقــع ،ويضيــف إلــى هــذا النقــد أن اليســار الفلســطيني
لتتفاعــل مــع الواقــع وتغيــر حركتــه.

لــم يســتطع أن يربــط بيــن مقولتــي التحريــر
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والتغييــر ،وهــذا يحيلنــا إلــى بدايــة حديثنــا عــن

األنويــة الشــيوعية شــرقي األردن ،وأعــاد بعــض

التحــول نحــو اإلجابــة عــن ســؤال «كيــف» ،فلــم الشــيوعيين فــي غــزة تشــكيل الحــزب الشــيوعي
يســتطع اليســار تطويــر برامجــه االجتماعيــة بقيــادة معيــن بسيســو فــي أواســط الخمســينات.
والديمقراطيــة وربطهــا بــأدوات تســتطيع أن وبعــد احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كان
تتلقــف الضــرورات الواقعيــة ويســعى بمنهجيــة هنــاك تنظيمــان شــيوعيان :األول فــي قطــاع
إلــى تحقيقهــا ،ولــم يســتطع أن ينظــم الجماهيــر

غــزة ،والثانــي فــي الضفــة الغربيــة كان يحمــل

ويطــرح همومهــا ،فكانــت النتيجــة انحســار قــوى اســم «التنظيــم الشــيوعي فــي الضفــة الغربيــة»،
اليســار وتعمــق أزمتهــا.

ثــم ُد ِمــج التنظيمــان فــي الضفــة وقطــاع غــزة

واقع اليسار ومعضلة االنشقاق:

ليصبــح هنــاك «التنظيــم الشــيوعي الفلســطيني
ً
َّ
تابعــا للمركــز
ظــل
فــي الضفــة والقطــاع» والــذ

األردنــي باســتقالليّة نســبيّة حتــى عــام  1982عندما
ال يمكــن الحديــث عــن واقــع اليســار الفلســطيني تشـ ّ
ـكل الحــزب الشــيوعي الفلســطيني ،الــذي غيّــر
ً
دون التعريــج علــى نشــوء هــذا التيــار
تاريخيــا .اســمه فــي مؤتمــر عــام  1992إلــى حــزب الشــعب
تتــم اإلشــارة إلــى مصدريــن لقــوى اليســار الفلســطيني .إثــر تشــكيل الحــزب الشــيوعي
الفلســطيني :األول التيــار الشــيوعي الفلســطيني الفلســطيني خرجــت مجموعــة قياديــة منــه
الــذي تأســس عــام  ،1919وتعــود جــذور الثانــي يترأســها عربــي عــواد وشـ َّ
ـكلت الحــزب الشــيوعي

إلــى حركــة القومييــن العــرب وامتداداتهــا ،وهــي

ً
كثيــرا مــن أفــكار الجبهــة
الثــوري ،الــذي اقتــرب

تشــمل فصائــل المقاومــة الفلســطينية اليســارية .الشــعبية .تالشــى هــذا الحــزب بعــد انضمــام نواتــه
َّ
تشــكل التنظيــم الــذي يمثّــل التيــار األول ،وهــو

الكادريّــة األهــم للجبهــة الشــعبيّة.

الحــزب الشــيوعي الفلســطيني ،عــام  1919علــى أمــا بالنســبة للتيــار الثانــي ،فقــد تمثّــل بالجبهــة
ً
ضــم
خلفيــة قوميــة ،وقــد
َّ
يهــودا وفلســطينيين ،الشــعبية لتحريــر فلســطين التــي انطلقــت فــي
انقســم اإلــى حــزب شــيوعي فســطيني وعصبــة نهايــة عــام  ،1967وانفصــل عنهــا عــام 1968
التحــرر الوطنــي عــام  .1943وبعــد نكبــة  ،1948الجبهــة الشــعبية – القيــادة العامــة بزعامــة أحمــد
تفتــت عصبــة التحــرر إلــى ثــاث أقســام .فأعــاد جبريــل ،وفــي شــباط  ،1969انشــقت مجموعــة
شــيوعو األراضــي الفلســطنية المحتلــة الوحــدة مع كبيــرة مــن قيــادات الجبهــة وكوادرهــا وحملــوا
الشــيوعيين اليهــود فــي إطــار الحــزب الشــيوعي اســم الجبهــة الشــعبية الديمقراطيــة لتحريــر
االســرائيلي (راكاح) ،أمــا مــن تواجــدوا فــي الضفــة فلســطين ،وكان االنشــقاقان بحجــة تحــول الجبهــة
َّ
الغربيــة
شــكلوا الحــزب الشــيوعي األردنــي مــع الشــعبية لتحريــر فلســطين إلــى حــزب ماركســي

اليسار الفلسطيني بين الراهن والمستقبل
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لينينــي .ومــن ثــم انشــق عــن الجبهــة الديمقراطية التــي أسســها فــي أواســط القــرن المفكــران
عـ ً
ـددا مــن كوادرهــا بقيــادة ياســر عبــد ربــه ،وحمــل كارل ماركــس وفريدريــش أنجلــز ،والتــي ُعرفــت
ً
الحقــا باســم الماركســيّة .وفــي تلــك الفتــرة

هــذا التنظيــم اســم الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر
ً
والحقــا
فلســطين – التجديــد والديمقراطيــة،

ظهــر داخــل أوســاط اليســار فــي القــارة األوروبيــة

حمــل الفصيــل الجديــد اســم االتحــاد الديمقراطــي

معركــة أيدولوجيــة وسياســية بيــن مــن يميــل إلــى

الفلســطيني – فــدا .ويضــاف إلــى هــذه الفصائــل اعتمــاد الطريــق البرلمانــي كوســيلة للتغييــر أو
جبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني التــي تحســين الوضــع االجتماعــي والسياســي ،والــذي
تشـ ّ
ـكلت عــام  ،1967لكنهــا كانــت ذات طابــع قومي ُأطلــق عليــه فيمــا بعــد ،التيــار اإلصالحــي ،يقابلــه
اكثــر منــه يســاري.

تيــار يســعى إلحــداث تغييــر جــذري ،بمعنــى
تجــاوز النظــام الرأســمالي باتجــاه التحــول نحــو

بعــد انشــقاق القيــادة العامــة والجبهــة نظــام إقتصــادي – إجتماعــي جديــد ،هــو النظــام
الديمقراطيــة عــن الجبهــة الشــعبية ،عانــت الجبهــة اإلشــتراكي القائــم علــى أســاس الملكيــة العامــة
مــن محــاوالت عديــدة لالنشــقاق ومنهــا :الجبهــة لوســائل اإلنتــاج .وقــد ظهــر ذلــك االنقســام فــي
الشــعبية الثوريّــة عــام  1972والتــي اندثــرت وعــاد صفــوف األمميــة الثانيــة التــي تأسســت عــام

أعضاؤهــا للجبهــة ،وحــزب العمــال الشــيوعي  1889بمبــادرة مــن إنجلــز .فقــد بــرز الخــاف داخــل
الفلســطيني عــام  1978والــذي انقســم بيــن األمميــة خــال الحــرب العالميــة األولــى ،حيــث دعــم

عائديــن للجبهــة أو ملتحقيــن بالديمقراطيــة أو االتجــاه األول ،الصاعــد مــن البرلمانــات الوطنيــة،
باالســتقالل السياســي والتنظيمــي لتنتهــي هــذه موقــف الحــرب ،فيمــا عارضهــا االتجــاه الثانــي،
الظاهــرة دون مراســم.

ويمكــن المالحظــة مــن خــال المراجعــة لتجــارب
ً
اليســار محليـً
وعالميا ســيطرة ظاهرة االنشــقاقات
ـا

حيــث كان يــرى أن تلــك الحــرب هــي حــرب بيــن
دول إمبرياليــة تســعى إلعــادة رســم خارطــة أوروبــا
وإعــادة اقتســام مســتعمراتها حــول العالــم.

ّ
َّ
شــق طريقــه
علىــ مس��ار تنظيم��ات اليس��ار وأحزابـ�ه .وقــد أثــر وبقــي التيــار اإلصالحــي الــذي
ً
حاضــرا علــى المســتوى
ذلــك بشــكل كبيــر علــى قــدرة اليســار علــى العمــل مــن خــال البرلمانــات
بشــكل مشــترك ومســتدام.
السياســي فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة

أمــا علــى المســتوى العالمــي ومنــذ أواخــر القــرن

مثــل ألمانيــا (الحــزب اإلشــتراكي الديمقراطــي
األلمانــي) وإيطاليــا (ديمقراطيــي اليســار)،

التاســع عشــر كانــت التوجهــات الفكريــة لليســار
وخــارج أوروبــا مثــل أســتراليا ونيوزيالنــدا وجنــوب
األوروبــي تغلــب عليهــا أفــكار المدرســة الفكريــة
إفريقيــا ،وأصبــح اليــوم جـ ً
ـزءا أساسـ ً
ـيا مــن الخارطــة
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السياســية فــي الــدول األوروبيــة والبلــدان التــي تجــدر اإلشــارة إلــى أن اليســار الفلســطيني لــم
اســتوطنها األوروبيــون ،حيــث أصبح هناك ما يشــبه يتشــكل فــي رحــم دولــة مســتقلة ،ولكنــه فــي
الثنائيــة الثابتــة بيــن حزبيــن أحدهمــا يمثــل اليميــن نفــس الوقــت شـ ّ
ـكل أداة «تعبئــة وتمثيــل وتنظيــم
وثــان يمثــل يســارًا يميــل للجماهيــر» ،وســاهم فــي رســم مالمــح المجتمــع
القريــب إلــى الوســط
ٍ
إلــى الوســط .بــل أصبــح مــن المألــوف أن يتقاســم السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،كمــا لــم
هــذا االتجــاه الســلطة مــع أحــزاب يمينيــة محافظــة ينشــأ علــى خلفيــة واضحــة مــن التمايــز الطبقــي
أو ليبراليــة أو ذات توجــه رأســمالي خاصــة فــي الصريــح بيــن الطبقــات ،وال علــى خلفيــة توجــه
الــدول المتقدمــة إقتصاديـ ً
ـا ،ليعمــل علــى تطبيــق اقتصــادي اجتماعــي فــي الدولــة .بــل نشــأ اليســار
سياســات إصالحيــة جزئيــة تعمــل علــى التخفيــف الفلســطيني فــي حالــة مواجهــة مــع اســتعمار
مــن االحتقانــات االجتماعيــة الناتجــة عــن سياســات

اســتيطاني ،ومــن هنا تأثــرت طروحاتــه بموضوعات

اليميــن ،وامتصــاص غضــب القطاعــات المتضــررة التحــرر الوطنــي ،فيمــا كانــت طروحاتــه االقتصاديــة
ً
تطبيقا،
واالجتماعيــة مجــرد أفــكار لــم تأخــذ منحنــى
مــن عمــال وموظفيــن وعاطليــن عــن العمــل.
ولــو جزئيـ ً
ـا ،فــي الواقــع المجتمعــي.
بالعــودة إلــى المســتوى المحلــي ،فعلــى الرغــم
مــن وجــود بعــض تجــارب الوحــدة مثــل تجربــة وعنــد الحديــث عن واقــع اليســار االفلســطيني تجدر
القيــادة الموحــدة عــام  ،1983والتــي لــم تســتطع اإلشــارة إلــى أن األحــزاب والتنظيمــات اليســارية
كل مــن الجبهــة الديمقراطيــة والجبهــة الشــعبية

تعمــل فــي تجمعــات فلســطينية منفصلــة ،لــكل

مــن خاللهــا أن تنقــل التجربــة مــن داخــل التنظيــم

صــح التعبيــر ،نتجــت عــن
منهــا خصوصيتــه ،إن
َّ

إلــى الميــدان ،وتجــارب أخــرى للوحــدة مثــل

حالــة النفــي الجماعــي التــي تع ـرّض لهــا الشــعب

التجمــع الوطنــي الديمقراطــي ،لــم تتجــاوز أي الفلســطيني ،باإلضافــة لالســتيطان ومصــادرة
مــن تلــك التجــارب إصــدار بعــض البيانــات والوثائــق ،األرض .وقــد نتــج عــن ذلــك حالــة اللجــوء والشــتات،
دون القــدرة علــى خلــق وحــدة حقيقــة بيــن هــذه حيــث يعيــش قســم كبيــر مــن الفلســطينيين فــي
الفصائــل ،أو خلــق أدوات حقيقــة للوحــدة ،ويشــير مخيمــات الالجئيــن منــذ نكبــة عــام  ،1948وكل ذلــك
ذلــك إلــى غيــاب اإلرادة السياســية للوحــدة ،وغيــاب يعنــي ســياقات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية
مهــارات العمــل الجبهــوي ،وإهمــال العامــل مختلفــة يعيشــها الفلســطيني فــي كل تجمــع،
الذاتــي وتأثيــره علــى قضيــة الوحــدة .وبقــي لــم يســتطع اليســار الفلســطيني أن يبنــي لهــذا
ً
متذبذبــا مــن القضايــا السياســية الواقــع نظريتــه الخاصــة.
موقــف اليســار
واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،ومــن المشــاركة فــي
الحكومــات الفلســطينية.

أضــف إلــى مــا ســبق،زيادة التركيــز علــى البعــد

اليسار الفلسطيني بين الراهن والمستقبل
الوطنــي السياســي لــدى أحــزاب اليســار ،فــي
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مــع تهميشــها وتحــول الســلطة مــن أداة لمنظمــة

ظــل تشــكل منظمــة التحريــر الفلســطينة عــام التحريــر لتصبــح محــور القــرار السياســي ،فكانــت
 ،1964وقيــادة تنظيمــات المقاومــة الفلســطينية
لهــا فــي أعقــاب حــرب عــام  ،1967والتــي اعتبرهــا

جــزءا مــن القــرار السياســي
تنظيمــات اليســار
ً
ّ
وعرفــت نفســها فــي نفــس
الفلســطيني،

اليســار المظلــة الجامعــة للنضــال الوطنــي الوقــت كقــوى معارضــة ،وتحولــت إلــى العلنيــة
الفلســطيني .كانــت تلــك ف فرصــة لليســار فــي عملهــا .ترافــق ذلــك مــع تعــرض البنيــة
للمشــاركة غيــر المتكافئــة فــي تقريــر سياســة االقتصاديــة الفلســطينية لتفكيــك وتجزئــة مــن
منظمــة التحريــر الفلســطينية ،حيــث تــم تشــكيل االحتــال االســرائيلي ،مــن خــال إلحاقهــا باقتصــاد
الهيئــات القياديــة والمنظمــات الشــعبية فــي األخيــر ،واعتمــاد الســلطة الفلســطينية سياســات
المنظمــة وفــق مبــدأ المحاصصــة أو «الكوتــا» .اقتصاديــة نيوليبراليــة زادت مــن تفــكك البنيــة
واتخــذت القــرارات بنــاء علــى ذلــك وفــق مبــدأ

ّ
وعمقــت مــن الطابــع الريعــي
االقتصاديــة،

التوافــق ،كل هــذا فــي ضــوء هيمنــة الفصيــل لالقتصــاد المحلــي .مقابــل ذلــك كانــت محــاوالت
األكبــر «فتــح» .ومــن هنــا لــم يصــل اليســار إلــى اليســار الفلســطيني لمواجهــة كل ذلــك خجولــة
مرحلــة قيــادة البرنامــج الوطنــي ،أو تقديــم

وغيــر فاعلــة.

وجهــة نظــر متكاملــة عــن بديــل ديمقراطــي

للتحــرر الوطنــي ،بــل وكانــت أرضيــة خطابــه تنشــد أدت كل هــذه الظــروف مجتمعــة إلــى مــا يلــي
إلــى أرضيــة خطــاب «فتــح» وهــو خطــاب وطنــي االنشــقاق والتشــرذم ،وهيمنــة البرجوازيــة،
فلســطيني عــام ،أســهم فــي وضــع كل الصياغــات والضعف التنظيمي ،وتشــتت الشــعب الفلسطني،
ـا بينمــا شـ ّ
ـرا ثانويـ ً
وإبقــاء النهــج الثــوري مظهـ ُ
ـكل
الفضفاضــة للبرنامــج الوطنــي الفلســطيني ،التي
ـا حمالــة أوجــه ومثــار تفســيرات عديــدة .النهــج البرجــوازي المهيمــن المظهــر الســائد
كانــت دومـ ً
ولــم يتطــور هــذا التميــز النســبي فــي المواقــف فيــه ،ولكــن الظــرف الحالــي ييســتدعي الحاجــة
ل إلــى حالــة التميــز الحقيقــي علــى األرض ،بحيــث الملحــة للبحــث فــي مســألة البديــل الثــوري،
يســهل معهــا القــول أن الوعــي الجماهيــري وهــذا يُضاعــف المســؤولية علــى قــوى اليســار
ميــزه عــن غيــره فــي الخطــاب والممارســة.

مــن أجــل تجــاوز مــا تعانيــه مــن تناقــض واضــح بيــن

طروحاتهــا البرنامجيــة ومســؤولياتها العمليــة،

ً
الحقــا لذلــك ،كان التفــاق أوســلو أثــر فــي زيــادة وزيــادة تأثيرهــا فــي كافــة المياديــن :السياســة
عــدم وضــوح موقــع اليســار الفلســطيني ،ونتــج والتنظيــم ،والكفــاح ،والمــال ،والســلوك .وتجــدر
ذلــك بشــكل أساســي عــن تشــكل الســلطة
الفلســطينية وبقــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية

أن مســألة البديــل الثــوري تختلــف مــا
اإلشــارة إلــى َّ
ً
نظريــا وبيــن تطبيقهــا فــي الواقــع
بيــن طرحهــا
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قــرارا يتخــذ أو رغبــة البديــل الثــوري ،-اسـ ً
ً
أن العالقــة بين هذه
العملــي ،فهــي ليســت
ـتنادا إلــى َّ
ِّ
تشــكل «الجوهــر الحقيقــي للمســيرة
ذاتيــة أو نزعــة إرادويــة ،إنمــا هــي عنــوان للنضــال المكونــات
محكــوم بعوامــل ذاتيــة وموضوعيــة ،ويتــم عبــر الثوريــة الراهنــة» ،فيشــير ً
أوال إلــى مســألة الفكــر
عمليــة كفاحيــة تراكميــة متواصلــة.

ً
وثانيــا
السياســي فــي المقاومــة الفلســطينية،

ال بد أن نجيب عن سؤال «كيف»:

إلــى مســألة الممارســة التــي تبــرز فــي العمــل
ً
وثالثــا هنــاك مــا
الكفاحــي فــي المقــام األول،
يعطــي –برأيــه– عمقـً
ـا للمســألتين وفعاليــة ،وهــو

«نحــن ً
إذا أمــام معضلــة مثلثــة :النظريــة ،المســألة التنظيميــة .ويلخــص ماوتســي تونــغ –
ً
والممارســة ،واألســلوب الــذي هــو فــي جوهــره
اقتباســا مــن كنفانــي  -هــذه المســألة المثلثــة
مســألة تنظيميــة .وذلــك يعنــي أن أي بحــث نقــدي بقولــه «إن مهمتنــا هــي كعبــور نهــر ،إال أنَّنــا ال
ً
لحركــة المقاومــة ال يســتطيع أن يجتــزئ
طرفــا نســتطيع عبــوره دون جســر أو قــارب ،وإذا لــم نحــل

ّ
ويســكنه ،ويجعلــه
مــن هــذه األطــراف الثالثــة،

مشــكلة الجســر والقــارب فــكل حديــث عــن إنجــاز

الميــزان األوحــد لتقويــم مــا يحــدث .فــإن فعــل المهمــات دون حــل مشــكلة أســاليب العمــل هــو
ذلــك ،ســقط علــى التــو فــي أخطــاء قاتلــة .لــم مجــرد ثرثــرة».
يعــد مــن المقبــول وال مــن المجــدي ،أن يكــون
«العمــل الثــوري» ،مجــرد ممارســات تجريبيــة غيــر
مســلحة بالفكــر السياســي .وكذلــك فــإن الفكــر
السياســي أو النظريــة ،مــن دون ممارســة فعليــة
تقــود عــادة إلــى ثرثــرة داخــل حلقــة مفرغــة .علــى
أن المســافة القائمــة بيــن النظريــة والممارســة ال
ً
مكانيكيــا ،فالعالقــة بيــن الفكــر
يمكــن تغطيتهــا
السياســي وممارســته ،بيــن النظريــة والتطبيــق،
تطــرح مســألة ثالثــة موازيــة فــي األهميــة هــي
المســألة التنظيميــة».
يشــير غســان كنفانــي فــي مقالــه «المقاومــة
ومعضالتهــا كمــا تراهــا الجبهــة الشــعبية لتحريــر
أن مهمتنــا تبــدأ مــن تحديــد المكونــات
فلســطين» َّ
األساســية للمســألة –أي مســألة المقاومــة أو

وفــي وســط حالــة مــن الركــود العــام ،ال بــد قبــل
أن تندفــع قــوى المقاومــة دون أن تنضــج العوامــل
الموضوعيــة لثــورة تســتطيع تحقيــق شــعاراتها،
أن تتوفــر أدوات هــذه الثــورة فــي مســتوى
المهمــات التــي تتصــدى لهــا ،وأن ال تتغنــى
بالــوالء الجماهيــري وتقــف عاجــزة أمــام القــدرة
علــى تعبئتــه وتنظيمــه.
فعلــى ســبيل المثــال يمكــن الحديــث فــي عــن
تجربــة لليســار فــي أمريــكا الالتينيــة وعلــى وجــه
التحديــد الحركــة الثوريــة فــي مقاطعــة تشــياباس
الجنوبيــة التــي بنيــت باألســاس علــى جهــود
أصحــاب البــاد األصلييــن ،وتحمــل اســم الجيــش
الزاباتــي للتحــرر الوطنــي .حيــث بــدأ هــذا الجيــش
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حــرب العصابــات عــام  1994ضــد الســلطة الحاكمــة،

جــزءا مــن اســتراتيجية واحــدة ،وكل منهــا لهــا
ً

وضــد تحريــر التجــارة عــن طريــق اتفــاق التجــارة

ســياقها الخــاص .فبنــك الجنــوب مشــروع حكومــات

الحــرة بيــن المكســيك وكنــدا والواليــات المتحــدة يســارية الطابــع ،والحركــة الزاباتيــة تجربــة خاصــة
األمريكيــة التــي يُطلــق عليهــا اســم «نافتــا» .ومــن بالســكان األصلييــن لجنــوب المكســيك مــن خــارج
ثــم تحــول الجيــش نحــو المعارضــة الالعنفيــة ّ
إل أن منظومــة الدولــة واألحــزاب اليســارية ،ســبقت
عامــا،
هــذا النمــوذج انتقــل إلــى المقاطعــات المتاخمــة الحكومــات اليســارية وبنــك الجنــوب بعشــرين ً
لمقاطعــة تشــيباس ،حيــث بنيــت التجربــة باألســاس والهــوت التحريــر تجربــة ولــدت مــن رحــم الكنيســة
علــى قواعــد جديــدة مــن العمــل ومســتوى عالــي الكاثوليكيــة فــي أمريــكا الالتينيــة وليــس مــن داخل
مــن الوعــي الشــعبي ،والممارســات الفعليــة

قــوى وأحــزاب اليســار ،وإن التقــت معهــا فــي

علــى األرض وفــي الميــدان ،فلذلــك تســتطيع النضــال نفســه ،وســبقت الحركــة الزاباتيــة بثالثيــن
عامــا .تقديمهــا
هــذه الحركــة ان تتصــدى ألي محــاوالت إجهــاض أو
عامــا وبنــك الجنــوب بخمســين ً
ً
تدخــات خارجيــة.
ويبقــى الســؤال المطــروح بشــكل دائــم فــي
أمريــكا الالتينيــة ،كيــف يمكــن أن تحقــق القــوى
اليســارية برامجهــا علــى األرض ،وكيــف يمكــن

كلهــا كأنهــا أجــزاء مــن «إجابــة» واحــدة متكاملــة،
قــد يُفهــم كنــوع مــن الفيتيشــية لتجــارب أمريــكا
الالتينيــة ،فيهــا بعــض التس ـرَع ،إن لــم يكــن بعــض
التســطيح.

أن تحافــظ علــى قاعدتهــا الشــعبية ،بــل كيــف وفــي إطــار اإلجابــة عــن ســؤال «كيــف» ،ال بــد
يمكــن توســيعها لتطــال العديــد مــن الشــرائح غيــر مــن التطــرق إلــى فكــرة التضامــن العالمــي أو
تمــت اإلجابة اإلقليمــي بشــكله الحالــي ،فقــد تطــورت العديــد
المســتفيدة مــن النظــام الســائد .وقد َّ
عــن هــذه األســئلة فــي أمريــكا الالتنيــة مــن خــال مــن الحــركات عالميـ ً
ـا التــي عملــت علــى مجابهــة
مجموعــة مــن األدوات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،مظاهــر العولمــة الرأســمالية ،وآثارهــا علــى
ومنهــا علــى ســبيل المثــال إنشــاء «بنــك الجنــوب» البيئــة والتصنيــع والزراعــة .إال أننــا ال يمكــن أن
لتمويــل التنميــة فــي القــارة الالتنيــة كلهــا ،كمــا ننظــر لهــا إال كظاهــرة إنتقاليــة ،خاصــة فــي ظــل
طريقــة تعامــل التيــارات اليســارية مــع قضيــة غيــاب البديــل الواضــح للنظــام الرأســمالي ،وأن
الديــن فــي القــارة ،والتقــارب مــع تنظيــرات نطــرح ســؤالنا حــول كيفيــة تحــول هــذه األشــكال
وأفــكار رجــال الديــن المنحازيــن للفقــراء والطبقــات مــن المواجهــة إلــى صيغــة تنظيميــة تتناســب
الشــعبية (الهــوت التحريــر) .مالحظــة مــن قســام:

مــع الوضــع العالمــي ،والتحديــات التــي ترفضهــا

بنــك الجنــوب والحركــة الزاباتيــة والهــوت التحريــر العولمــة الرأســمالية.
هــي ظواهــر تنتمــي لتجــارب مختلفــة وليســت
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كمــا ال بــد مــن التطــرق إلــى المســألة اإلعالميــة
كأداة تنظيميــة مهمــة ،فــي الوقــت الــذي يقــف
فيــه اليســار موقــف التابــع ضمــن التحالفــات
العالميــة واإلقليميــة ،األمــر الــذي يؤثــر علــى
موقــف اليســار فــي مســألة وحدتــه المحليــة

 1 .1هــال ،جميــل« .فــي توصيــف اليســار فــي المشــرق العربــي
لواقعــه» .فــي إطاللــة أوليــة علــى اليســار فــي المشــرق
العربــي تحريــر جميــل هــال وكاتيــا هيرمــان .رام اللــه.2014 .
مؤسســة روزا لوكســمبورغ .ص .22-21
2 .2
 3 .3هــال« .إطاللــة أوليــة علــى اليســار فــي المشــرق العربــي».
.26 – 25

والعربيــة ،وعمالنيــة شــعاره فــي الربــط بيــن

 4 .4جــرادات ،علــي« .اليســار الفلســطيني :هزيمــة الديمقراطية».

االحتياجــات اليوميــة للطبقــات الشــعبية والفقيــرة

رام اللــه .مواطــن -المؤسســة الفلســطينية لدراســة

والتحــرر الوطنــي وقيمــه .وعليــه قــد يكــون
التفكيــر فــي منصــة إعالميــة يســارية موحــدة هــو
إحــدى األدوات للتعامــل مــن المســألة التنظيميــة.
وكمــا قــال كنفانــي »:وهــذا كلــه ال يمكــن تحقيقــه
بســهولة ،إنَّــه شــيء َّ
مؤكــد .فالعصــا الســحرية
ال تصنــع التاريــخ ،إنمــا التاريــخ تحولــه الجماهيــر
التــي تفهمــه وتعقــد العــزم علــى تغييــره ».وهــذا
يعيدنــا إلــى المربــع األول حــول نقــاش المســألة
التنظيميــة وأهميتهــا فــي نقــل برنامــج اليســار
للتطبيــق والممارســة.

الديمقراطيــة .1999 .ص 27-26
 5 .5جــرادات« .اليســار الفلســطيني :هزيمــة الديمقراطيــة» .ص
.27
 6 .6جــرادات« .اليســار الفلســطيني :هزيمــة الديمقراطيــة» .ص
.29
 7 .7لــدادوة ،حســن« .اليســار الفلســطيني :الواقــع والتحديــات».
فــي إطاللــة أوليّــة علــى اليســار فــي المشــرق العربــي
تحريــر جميــل هــال وكاتيــا هيرمــان .رام اللــه .مؤسســة روزا
لوكســمبورغ .2014 .ص -58 54
 8 .8لــدادوة ،حســن« .اليســار الفلســطيني :الواقــع والتحديــات».
فــي إطاللــة أوليــة علــى اليســار فــي المشــرق العربــي .ص
58 – 54
 9 .9تلحمــي ،داوود« .اليســار والخيــار االشــتراكي مــن التجربــة
الســوفييتية فــي التحــول االشــتراكي إلــى التحــوالت الراهنــة
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التشابك بين التحرر الوطني وقضايا
الديمقراطية االجتماعية في فلسطين؟
جبريل محمد
مقدمة

حكــم ذاتــي محــدود الصالحيــات والســيطرة ،فــإن
ذلــك ال يغنينــا أبــدا عــن العــودة لمنابــع التفكيــر

فــي هــذه الورقــة ســنعالج المضاميــن االجتماعيــة التــي اســتنبطت منهــا هــذه القــوى مواقفهــا
االقتصاديــة فــي برامــج حركــة التحــرر الفلســطينية ،ســواء فيمــا يتعلــق بالديمقراطيــة السياســية أم
وســنركز هنــا علــى برامــج القــوى اليســارية ممثلة بالديمقراطيــة االجتماعيــة.
فــي ثــاث قــوى رئيســية هــي الجبهــة الشــعبية

لتحريــر فلســطين والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر تســتند هــذه الورقــة إلــى منهــج تحليــل النصــوص
فلســطين كقوتيــن نبعتــا مــن أصــول قوميــة التــي هــي برامج أو إصدارات رســمية لهــذه الفصائل
تحولــت إلــى مواقــع اليســار بعــد نقــد تجربــة حركــة

بمعنــى أنهــا وثائــق مق ـرّة رســميا لهــذه القــوى،

القومييــن العــرب ،وحــزب الشــعب الفلســطيني،

وليســت اجتهــادات فرديــة لبعــض القــادة منهــم.

كوريــث للحركــة الشــيوعية التقليديــة فــي

كمــا إننــا ننطلــق هنــا مــن موقــع فكــري يتماثــل مع

فلســطين.

عمــوم مواقف هــذه القــوى وأي نقد هنــا لمواقف

ونســتند فــي هــذه الورقــة إلــى مــا نشــرته هــذه
القــوى مــن برامــج إو إصــدارات تتعلــق بموقفهــا

هــذه القــوى ال يقلــل مــن دورهــا فــي مســار الحركة
الوطنيــة التحرريــة أو خلــق مســاحة مهمــة للفكــر
التقدمــي فــي المجتمــع الفلســطيني بمختلــف

االقتصــادي االجتماعــي ،وآليــة ربــط ذلــك تجمعاتــه المكانيــة فــي الوطــن والشــتات .هــذا
الموقــف بمهمــات التحــرر الوطنــي التــي تشــكل النقــد ينطلــق مــن مقولــة «مــن ســاح النقــد إلــى

الحلقــة المركزيــة بيــن مهمــات الحركــة الوطنيــة نقــد الســاح» ،بمعنــى أن الموقــع النقــدي الــذي
الفلســطينية عمومــا واليســار الفلســطيني اختارتــه هــذه القــوى للتيــار الرئيــس فــي الحركــة
بشــكل خــاص ،وحتــى لــو اقتصــر نقاشــنا فــي الوطنيــة مــن خالل تبنــي النظريــة الماركســية ،يحتاج
هــذه الورقــة علــى مرحلــة مــا بعــد اتفــاق إعــان هــو أيضــا إلــى نقــد بهــدف تصحيــح مســار اليســار
المبــادىء بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية

والدولــة العبريــة ،ومــا نجــم عنــه مــن قيــام ســلطة

الفلســطيني ،واإلســهام فــي اســتعادة تأثيــره في
المجتمــع الفلســطيني.
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وقبــل أن تدخــل الورقــة إلــى تحليــل هــذه النصوص ،هــل يمكــن فصــل التحــرر الوطنــي عــن
ســتقدم منطلقاتهــا النابعــة مــن األدب االشــتراكي االقتصــادي االجتماعــي؟
حــول الجمــع بيــن مهمــات الثــورة الوطنيــة التحررية

والديمقراطيــة السياســية ومهمــات التحــرر إذا تــم االنطــاق مــن كــون كل الظواهــر االجتماعيــة
االجتماعــي االقتصــادي ،وآليــات هــذا الجمــع هــي ظواهــر تاريخيــة محكومــة بحركــة التناقضــات
فــي تجــارب ثوريــة مختلفــة الظــروف تاريخيــا علــى فــي المجتمعــات فــإن االســتنتاج األساســي

مختلــف األصعــدة ،وهــي الثــورة الصينيــة والثــورة لذلــك يقــول إن حــركات التحــرر الوطنــي مــا هــي
الفيتناميــة والثــورة الجزائريــة ،وربمــا نعــرج علــى إال تعبيــر عــن صــراع يأخــذ طابعــه القومــي لكنــه
الثــورة الكوبيــة بســرعة باعتبــار أن هــذه الثــورات فــي الجوهــر صــراع طبقــي ،فقــد تكلــم لينيــن
قــد حملــت مهمــات التحــرر الوطنــي من االســتعمار عــن األمــم الظالمــة واألمــم المظلومــة فــي أكثــر
المباشــر أو غيــر المباشــر ومهمــات بنــاء مجتمــع

مــن موضــع ،وأن األمــم المظلومــة فــي ســعيها

ديمقراطــي اشــتراكي يقيــم العدالــة االجتماعيــة ،لتقريــر مصيرهــا تهــب بمختلــف طبقاتهــا المتضررة
محلليــن األفــكار التــي اســتندت إليهــا هــذه الثورات مــن االســتعمار لمقاومتــه ،مــن هنــا تــم رفــع
ومــآالت ممارســتها للحكــم بعــد تحقيــق االســتقالل
الوطنــي.
هــذا ال يعفينــا أيضــا مــن التطــرق للجــدل العالمــي

شــعار األمميــة الثالثــة «يــا عمــال العالــم ويــا أيتهــا

الشــعوب المضطهــدة اتحــدوا» .هنــا وفــي أكثــر
مــن موضــع يــرى لينيــن أن علــى الحركــة العماليــة
فــي البلــدان المســتعمرة اإلنخــراط بقــوة فــي

حــول الديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة حيــث النضــال التحــرري ،كمــا رأى أن مهمــات الثــورة
وضعهــا كثيــرون فــي تضــاد فيمــا حــاول منظــرون البرجوازيــة الديمقراطيــة فــي المســتعمرات ال
آخــرون أن يؤلفــوا بيــن المهمتيــن ،حيــث بــرز تقــع علــى عاتــق برجوازيــة هــذه المســتعمرات
مــا يعــرف بالطريــق الثالــث بعــد انهيــار الكتلــة وحدهــا ،بــل إن عمليــة االنتقــال مــن واقــع اإلقطــاع
االشــتراكية .غيــر أن تركيزنــا هنــا ســيكون علــى إلــى الدولــة القوميــة البرجوازيــة تعنــي تحريــر
حركــة التحــرر الفلســطينية ويســارها بشــكل خــاص ،الفالحيــن مــن ربقــة اإلقطــاع وبالتالــي علــى
وبمــا يســلط الضــوء علــى مــا أنجزتــه أو أخفقــت الحركــة العماليــة أن تبنــي تحالفهــا المتيــن مــع
فــي إنجــازه علــى صعيــد الديمقراطيــة االجتماعية .الفالحيــن.
ويــرى مــاو تســي تونــغ« :إن قيــام الرأســمالية
وتطورهــا ال يمثــل ســوى واحــد مــن التغيــرات التي
طــرأت علــى الصيــن منــذ أن تغلغلــت الرأســمالية
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فيهــا ،بــل هنــاك وجــه آخــر الزم هــذا التحــول

فــي الشــمال لتحريــر الجنــوب مــع تنظيــم شــعبي

وعرقلــه ،ويتمثــل فــي تواطــئ اإلمبرياليــة مــع ثــوري فــي الجنــوب ،كذلــك فــإن مســتوى
القــوى اإلقطاعيــة فــي ممارســة الضغــط علــى التطــور االقتصــادي االجتماعــي فــي الشــمال
تط��ور الرأس��مالية الصيني��ة ،».ويــرى مــاو أن هــذا والجنــوب ســويا لــم يكــن مختلفــا عــن باقــي الــدول
الوضــع خلــق تناقضيــن أساســيين فــي المجتمــع المســتعمرة ،حيــث تحالفــت الطبقــة اإلقطاعيــة
الصينــي الحديــث :التناقــض بيــن اإلمبرياليــة والكمبــرادور مــع القــوى االســتعمارية ،فيمــا كانت
واألمــة الصينيــة ،والتناقــض بيــن اإلقطاعيــة البرجوازيــة الوطنيــة ضعيفــة وصغيــرة الحجــم،
وجماهيــر الشــعب الغفيــرة .وهنــاك أيضــا بطبيعــة بينمــا كانــت طبقــة الفالحيــن الطبقــة األكبــر حجمــا
الحــال تناقضــات أخــرى ،كالتناقــض بيــن البرجوازيــة ولكنهــا لــم تفــرز تنظيمهــا الخــاص بهــا بقــدر مــا
والبروليتاريــا ،والتناقضــات داخــل صفــوف الطبقــات كانــت الكتلــة الســائدة فــي بنيــة جبهــة التحريــر
الحاكمــة الرجعيــة ،إال أن الــذي يحتــل المكانــة القومــي بقيــادة الحــزب الشــيوعي ،هنــا ظهــر
األولــى بيــن هــذه التناقضــات المختلفــة ،هــو التحــرر الوطنــي بمضامينــه االجتماعيــة السياســية
التناقــض بيــن اإلمبرياليــة واألمــة الصينيــة ،وأن بشــكل واضــح ،فقــد تأسســت ســلطة ثوريــة فــي
الثــورات الكبــرى فــي الصيــن الحديثــة والمعاصــرة الشــمال طبقــت برامــج اقتصاديــة اجتماعيــة ذات
قــد قامــت ونمــت علــى أســاس هــذه التناقضــات طابــع اشــتراكي ( إصــاح زراعــي ،صناعــة إحــال
األساس��ية .وألجــل ذلــك حــدد مــاو طبيعــة الثــورة الــواردات وتلبيــة االحتياجــات األساســية) ،كل هــذا
بأنهــا ثــورة برجوازيــة ديمقراطيــة مــن طــراز خــاص تحــت شــعار «األرض لمــن يفلحهــا» وهــو شــعار
فهــي تمهــد الســبيل للرأســمالية المســتقلة

فــي األســاس يعبــر عــن نــزوع برجــوازي وطنــي

لكنهــا تمضــي علــى طريــق االشــتراكية .بهــذا ديمقراطــي ،ففــي عــام  1960وزعــت الحكومــة
وعــى مــاو عمليــة الترابــط بيــن التحــرر الوطنــي الثوريــة  1.5مليــون هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة
مــن االســتعمار والتحــرر االقتصــادي االجتماعــي علــى الفالحيــن.
مــن بقايــا اإلقطــاع المحلــي والرأســمالية أيضــا.

فــي الجنــوب اعتمــد النضــال ضــد الحكومــة

يختلــف األمــر نوعــا مــا فــي التجربــة الفيتناميــة االســتعمارية علــى النضــال الجماهيري السياســي
عــن التجربــة الصينيــة ،فرغــم إقامــة الصينييــن

مــن مظاهــرات إلــى نضــاالت نقابيــة ،وإضرابــات

للحكومــات الثوريــة فــي المقاطعــات التــي كانــت عماليــة ،ونضــاالت ضــد التجنيــد فــي جيــش
ُتحــرر ،إال أن فيتنــام التــي انقســمت إلــى جنوبيــة الحكومــة الجنوبيــة .كل ذلــك ســاهم في مســاعدة
عاصمتهــا ســايغون ،وشــمالية عاصمتهــا هانــوي الثــورة المســلحة علــى االســتمرار واالنتصــار.
وفــق مبــدأ اعتمــد علــى نظريــة قاعــدة االرتــكاز
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أمــا فــي الجزائــر فقــد كانــت األمــور مختلفــة نوعــا واليمينيــة ،لكنهــا وضمــن موازيــن القــوى فيهــا
مــا ،فهنــاك االســتيطان األوروبــي الــذي بنــى انحــازت إلــى جانــب مــن التطبيــق االشــتراكي حيــث
قطاعــا حديثــا باالعتمــاد علــى تســهيالت الســلطة

ســاد القطــاع العــام المفاصــل األساســية لالقتصاد

االســتعمارية ،فيمــا كان القطــاع الوطنــي الجزائــري ،إضافــة إلــى تأميــن حقــوق اقتصاديــة
تقليــدي زراعــي أو حرفــي فــي المــدن ،بينمــا واجتماعيــة للطبقــات الشــعبية.
كان االســتعمار الفرنســي يبســط ســيطرته علــى
قطــاع النفــط والتعديــن ،وحيــن انطلقــت الثــورة
الجزائريــة عــام  1954وضعــت ميثاقهــا األول الــذي
حــدد أهــداف الثــورة باالســتقالل الوطنــي وإقامــة
الدولــة الجزائريــة الشــعبية االجتماعيــة ضمــن
المبــاديء اإلســامية .وقــد حــدد دســتور الجزائــر
لعــام  1963بعــض األهــداف االقتصاديــة االجتماعيــة
والسياســية للثــورة بعــد االســتقالل تمثلــت فــي
الشــروع فــي إنجــاز اإلصــاح الزراعــي ،وإنشــاء

غيــر أن واقــع البيروقراطيــة وغيــاب الديمقراطيــة
والتعدديــة قــد أفضــى إلــى أزمــات كبيــرة عصفــت
باالقتصــاد الجزائــري وانتشــر الفســاد بشــكل كبيــر،
وزاد انتشــار الفقــر خاصــة فــي ظــل العشــرية
الســوداء ،لتخضــع الجزائــر إلرادة صنــدوق النقــد
الدولــي ووصفاتــه القائمــة علــى الخصخصــة،
والتــي زادت مــن عمــق الفســاد وأدخلــت الجزائــر
فــي مديونيــة جديــدة.

اقتصــاد وطنــي ينهــض العمــال بتســييره ،وانتهــاج نمــط آخــر هــو نمــط ثــورات أمريــكا الالتينيــة
سياســة اجتماعيــة لفائــدة الجماهيــر كــي يرتفــع وهــو نمــط ظهــر أيضــا فــي أوســاط الفالحيــن

مســتوى معيشــة العمــال ،والتعجيــل بترقيــة وحــركات المحروميــن مــن األرض ،فعندمــا بــدأت
المــرأة قصد اشــتراكها فــي تدبير الشــؤون العامة ،ثــورة «فــارك» اعلنــت فــي برنامجهــا السياســي
وتطويــر البــاد ،ومحــو األميــة ،وتنميــة الثقافــة  ،عــن اإلصــاح الزراعــي الجــذري عبــر إعــادة توزيــع
القوميــة ،وتحســين الســكن ،والحالــة الصحيــة األراضــي علــى الفالحيــن الصغــار وإلغــاء حيــازة
العامــة .هنــا يمثــل نمــوذج الجزائــر صــورة أخــرى األراض��ي الكبيــرة .وأصبــح تطبيــق اإلصــاح الزراعــي
عــن التوجــه االجتماعــي والسياســي ،فقــد ربــط شــرطا مــن شــروط المصالحة بيــن فــارك والحكومة

الدســتور بيــن تحقيــق أهــداف وطنيــة اســتقاللية الكولومبيــة فــي مفاوضــات  ،2017وقــد قامــت
وضمــان جانــب مهــم مــن العدالــة االجتماعيــة ،إال فــارك خــال ســيطرتها علــى مناطــق واســعة مــن

أنــه حــدد أن المســير ألجــل تحقيــق هــذه األهــداف كولومبيــا بتوزيــع األراضــي علــى الفالحيــن ،هنــا
هــو «حــزب الطليعــة الواحــد» ممثــا بجبهــة التحريــر جــرى بشــكل واضــح عمليــة مســاومة بيــن الحقــوق
الوطنــي الجزائــري ،والتــي كانــت تمثــل تنوعــا المدنيــة والسياســية والحقــوق االقتصاديــة
فكريــا وسياســيا مــن مختلــف التيــارات اليســارية االجتماعيــة ،بحيــث تخلــت القــوات المســلحة
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الثوريــة الكولومبيــة عــن إســقاط النظــام والدخــول أقــرب إلــى الصينيــة أو الفيتناميــة مــن خــال
فــي عمليــة ديمقراطيــة ،فيمــا تنازلــت الحكومــة مفهــوم حــزب الطليعــة الواحــد ،بينمــا كان األمــر
بقبولهــا اإلصــاح الزراعــي وإصالحــات اجتماعيــة مختلفــا فــي أمريــكا الالتينيــة ،فقــد كانــت تحــاول
اقتصاديــة أخــرى .وفــي نيكاراغــوا شــكلت الجبهــة بنــاء ديمقراطيــات شــعبية جمعــت بيــن التعدديــة
الساندينســتية «مجلــس إعــادة بنــاء وطنيــة تمثلــت السياســية واإلصالحــات االجتماعيــة ،وهــي تجــارب
فيــه الكتلــة الســاندينية والبرجوازيــة .وتــم إعــان ال زالــت فــي الميــزان رغــم مــرور زمــن عليهــا.
أن مبــادئ الثــورة هــي االقتصــاد المختلــط،
والتعدديــة السياســية وعــدم االنحيــاز ،بمــا هــي

فلسطين هل هي قاعدة أم استثناء:

اس��تراتيجيات ضروري��ة فـ�ي الم�دـى القصي��ر ».وكان بفعــل

المشــروع

اإلجالئــي

واالســتيطاني

برنامــج الجبهــة الســاندينية يتضمــن بنــاء حكومــة للصهيونيــة ،شــكلت فلســطين حالــة فريــدة ،فلــم
ثوريــة تتيــح مشــاركة تامــة للســكان برمتهــم،

يكــن هــدف المشــروع الصهيونــي اســتغالل مــوارد

علــى صعيــد وطنــي ومحلــي ،واحتــرام حقــوق تعتبــر فلســطين فقيــرة بهــا ،وال اســتغالل األيــدي
اإلنســان ،وحريــة تنظيــم الحركــة النقابيــة فــي العاملــة ،بــل كان الهــدف هــو االســتيالء علــى
المــدن وفــي القــرى ،وحريــة تنظيــم مجموعــات األرض وطــرد الشــعب منهــا وإحــال المســتوطنين
الفالحيــن ،والشــباب ،والطــاب ،والنســاء ..إلــخ .محلــه ،هــذا لــم يحــدث فــي الصيــن أو فيتنــام أو
وجــرى نــزع ملكيــة كبــار مالكــي األراضــي ،وتوزيــع كوبــا ونيكاراغــوا ،وال حتــى فــي الجزائــر التــي
األرض ،وتشــكلت نقابــات وجمعيــات فالحيــن ،كمــا

تــم اســتيطانها فــي فتــرة ،لكــن لــم يتــم طــرد

جــرى تأميــم مصانــع وبنايــات وأمــاك أخــرى

شــعبها منهــا ،مــن هنــا تكمــن فــرادة فلســطين

ألوليغارشـ�ية سـ�وموزا».

فــي أنهــا مشــروع نفــي للقائــم وإحــال كيــان

خــال اســتعراض النمــاذج الثوريــة الســابقة نجــد
أن هنــاك نمطــا خاصــا لــكل تجربــة ،وبمقارنتهــا
مــع الحالــة الفلســطينية نجــد أن مــا ســبق كان
متقدمــا كثيــرا علــى التجربــة الفلســطينية مــن
الناحيــة االقتصاديــة االجتماعيــة ،أمــا مــن ناحيــة
الحقــوق المدنيــة والسياســية فــإن تجــارب
كالصيــن وفيتنــام اعتمــدت نظــام الجبهــة الوطنيــة
الموحــدة والمتوافقــة أكثــر مــن الديمقراطيــة
السياســية الغربيــة ،فيمــا اقتفــت الجزائــر تجربــة

مســتحدث عليهــا اجتماعيــا واقتصاديــا وإقامــة
ســلطة سياســية غريبــة عنهــا ،هــذا المشــروع
ال زال يتمــدد ويتعمــق فــي األرض الفلســطينية
مــن خــال الســيطرة علــى مزيــد مــن األراضــي،
وتخفيــف منســوب الوجــود الفلســطيني مــن
خــال عمليــات تطهيــر عرقــي متعاقبــة كان أكبرهــا
اللجــوء والتشــريد الــذي حصــل إثــر نكبة عــام ،1948
ثــم النــزوح الــذي حصــل إثــر احتــال مــا تبقــى مــن
فلســطين عــام  ،1967عــدا عــن أشــكال التهجيــر غيــر

التشابك بين التحرر الوطني وقضايا الديمقراطية االجتماعية في فلسطين؟
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المباشــرة عبــر تضييــق الخنــاق االقتصــادي ،ودفــع أبعــاد التحــرر مــن االســتعمار والصهيونيــة ،دون
الشــباب إلــى الهجــرة ،أو نقــل الســكان بالقــوة ايــاء أهميــة كبيــرة للبعــد االقتصــادي االجتماعــي
كمــا حصــل فــي قطــاع غــزة فــي أواخــر الســتينات لحركــة التحــرر الوطنــي ،فهــي لــم تقــم ســلطة
وأوائــل الســبعينات حيــث هجــرت قــوات االحتــال ثوريــة علــى أرضهــا كمــا أنهــا تعاملــت مــع
آالف العائــات مــن مخيمــات القطــاع إلــى الضفــة احتياجــات المخيمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن
أو إلــى شــرقي نهــر األردن.
وإذا كان المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين
قــد حمــل معــه مشــروعا فرعيــا بإقامــة نظــام
سياســي ديمقراطــي وعصــري فــي شــكله ،فــإن
الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ومنــذ نشــأتها لــم
تواجــه هــذا المشــروع السياســي بمشــروع بديــل

خــال االعتمــاد علــى وكالــة الغــوث أو سياســات
الــدول المضيفــة وخاصــة فــي األردن وســوريا،
ممــا أضعــف التوجهــات الميدانيــة لفحــص مــدى
تقدميــة األطــر السياســية الفلســطينية فــي
ميــدان الفعــل االجتماعــي االقتصــادي وامتحــان
مواقفهــا النظريــة فــي هــذا المجــال.

قــادر علــى هزيمتــه ،ففــي حيــن دأبــت الصهيونيــة حتــى منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي وثائقهــا
علــى عمليــة تحويــل الكيانيــة الدينيــة اليهوديــة لــم تتطــرق الــى أبعــاد اقتصاديــة اجتماعيــة،
إلــى قوميــة تأثــرا ببــزوغ القوميــات فــي أوروبــا،

كمــا أغفــل الميثــاق الوطنــي الفلســطيني هــذه

ظلــت الكيانيــة الفلســطينية تســير بطــرق تقليديــة األبعــاد ،عــدا عــن أن برامــج منظمــة التحريــر
قائمــة علــى بطريركيــة سياســية اعتمــدت قيــادة

وقــرارات المجالــس الوطنيــة المتعاقبــة لــم تقــدم

العائــات للحركــة الوطنيــة حتــى عــام  ،1948ثــم رؤيــة اقتصاديــة اجتماعيــة للدولــة الفلســطينية
تــم تغييــب الحالــة الفلســطينية لعقديــن مــن المنشــودة ،وظــل هــذا مؤجــا إلــى مــا بعــد
الزمــن حتــى بــرزت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية
المعاصــرة والتــي انغمســت تمامــا فــي مســألة
التحــرر الوطنــي مهمشــة كل أشــكال النضــال
االجتماعــي أو إنهــا جــرت علــى هامــش الحركــة.

التحريــر.
علــى صعيــد التيــار المركــزي فــي الحركــة الوطنيــة
آنــذاك وهــو حركــة فتــح فقــد تطرقــت فــي بيــان
تأســيها وفــي برنامجهــا السياســي األول إلــى

هــذه الحركــة لــم تنطلــق مــن األرض الفلســطينية موضوعــة األرض ،واســتعارت الموقــف الفيتنامــي:
بــل انطلقــت مــن الشــتات وكان عمادهــا األســاس «األرض لمــن يفلحهــا» ،وأضافت عليه :و»للســواعد
أبنــاء المخيمــات مــن الالجئيــن فــي األردن وســوريا التــي تحررهــا» ،فيمــا لــم تتطــرق إلــى برامــج
ولبنــان ،كمــا تمركــزت قيادتهــا خــارج فلســطين اجتماعيــة اقتصاديــة أخــرى.
ومعظــم رموزهــا القياديــة مــن الشــتات وبالتالــي
شــكل هــذا عامــا حاســما فــي التركيــز علــى

بالنســبة

للتيــار

اليســاري

فــي

الســاحة
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الفلســطينية ،فقــد انغمــس فــي صياغــة شــعارات االنتفاضة الشعبية وأوسلو..
أيدولوجيــة حــول المواقــف االجتماعيــة والطبقيــة

دون أن يقــدم خريطــة واضحــة لرؤيتــه االجتماعيــة مفارقة كبرى
االقتصاديــة وطــرق تنفيذهــا ،فيمــا علــت لديــه نبرة
الخطــاب الطبقــوي الــذي لــم يســتند ســوى إلــى
لمــح الظواهــر االجتماعيــة دون تحليلهــا وتحديــد
الحلقــات المركزيــة التــي يجــب العمــل عليهــا.
فــإذا أخطــأ الشــيوعيون التقليديــون فــي ثالثينيــات
القــرن الماضــي فــي شــعار وحــدة البروليتاريــا
اليهوديــة والعربيــة ضــد الصهيونيــة واالســتعمار
وضــد الرجعيــة المحليــة الفلســطينية ،فــإن النســخة
الجديــدة مــن اليســار الفلســطيني لــم تقــدم
ســوى شــعارات مثــل تحريــر المــرأة عبــر انخراطهــا
فــي الكفــاح الوطنــي ،واالعتمــاد علــى الطبقــات
الشــعبية فــي التجنيــد والتنظيــم ..الــخ.

حيــن اندلعــت االنتفاضــة الشــعبية لــم تقــدم برنامجا
سياســيا فحســب ،بــل قدمــت برامــج اجتماعيــة
هامــة ســاهمت فــي تكافــل المجتمــع مــن جهــة
وخلــق حالــة مــن الفصــل النســبي عــن الســوق
االحتاللــي ،ســواء بتطــور التوجــه االنتاجي البســيط
أو بمقاطع��ة البضائ��ع الت�يـ له��ا بدي��ل محل��ي ،أو
بأشــكال التكافــل االجتماعــي المختلفــة لدرجــة
بــات لــكل فلســطيني دور فــي هــذه االنتفاضــة
مــن المواجهــة المباشــرة مــع جنــود االحتــال إلــى
زراعــة شــتلة فــي حديقــة المنــزل إلــى انشــاء
التعاونيــات وتشــكيل لجــان الحراســة الليليــة ،لقــد
كانــت األراضــي الفلســطينية علــى عتبــة عصيــان

لعــل االنشــداد الرئيــس لموضوعــة التحــرر الوطنــي مدنــي حقيقــي باشــرته بيــت ســاحور فــي تجربتهــا
هــو الــذي غيــب عــن تفكيرهــا االنتبــاه إلــى القضايا العصيانيــة الغنيــة.
االقتصاديــة االجتماعيــة والســعي لبنــاء برامــج
تســتجيب لحاجــات الشــعب الفلســطيني ،حيــث لــم
تعتبــر األرض المحتلــة ســوى ســاحة اســناد للمركــز
الكفاحــي الفلســطيني فــي الخــارج حتــى الخــروج
مــن بيــروت عــام  1982والــذي أعــاد لــأرض المحتلــة
اعتبارهــا فــي البرامــج الفلســطينية ،ولكــن مــن
زاويــة واحــدة هــي زاويــة خلــق ســاحة صــراع جديدة
تــدار عــن بعــد مــن دمشــق أو تونــس.

بتشــكل الســلطة الفلســطينية وفــق اتفاق أوســلو
وملحقاتــه ،بــات أمامهــا مهــام غيــر تلــك التــي
كانــت تؤديهــا المنظمــة مــن خــارج فلســطين ،فقــد
باتــت أمــام مهــام مركبــة حيــث نشــرت وهمــا بــأن
قيــام الســلطة مــا هــو إال مقدمــة لقيــام الدولــة،
وأن جــل تركيز الســلطة ينصــب على ذلــك ،وبالتالي
بنــت الســلطة هياكلهــا اإلدرايــة كبنــى دوالنيــة،
لتمــارس مهمــة احتــكار العنــف مــن خــال وحدانيــة
األجهــزة األمنيــة ،ووحدانيــة التصــرف بالمــوارد
المتاحــة مــن خــال الــوزارات المشــكلة ،إضافــة
لبنــاء هيــكل سياســي مكــون مــن ســلطة تشــريعية

التشابك بين التحرر الوطني وقضايا الديمقراطية االجتماعية في فلسطين؟
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(المجلــس التشــريعي المنتخــب) ،وســلطة تنفيذيــة علــى كافــة مســاحة القطــاع ولــم تســتطع أن
(الحكومــة) ،وســلطة قضائيــة ،واعتمــدت الســلطة تحقــق انفصــاال تامــا عــن تحكــم االحتــال بالمنافــذ،
فــي بنائهــا هــذا نموذجــا يســتند إلــى هيمنــة وبتنــا أمــام نظاميــن سياســيين فلســطينيين
واضحــة لشــخص الرئيــس مــن جهــة وللفصيــل أحدهمــا قــام بقــوة الســاح واآلخــر اســتغل فرصــة
الــذي يدعــم الســلطة ،مــع وجــود بعــض التحالفــات االنقســام ليفــرض نظامــه الشــمولي.
التــي ظلــت هامشــية أمــام مركزيــة قــرار فتــح
وقوتهــا وانتشــارها الجماهيــري.

فــي إطــار هذا المســار حــاول اليســار الفلســطيني
أن يحجــز لــه مكانــا فــي الحركــة الوطنيــة

بالمقابــل عانــت الســلطة مــن معارضــة قويــة الفلســطينية كقــوة متمايــزة عــن التياريــن الدينــي
مــن خــارج النظــام السياســي قرابــة عقــد مــن السياســي والوطنــي شــبه العلمانــي ،وفيمــا
الزمــان أدارتــه مــن خــال القمــع البوليســي أحيانــا انحــاز فكــر هذيــن التياريــن لصالــح خطــاب اقتصادي
أو مــن خــال الوصــول إلــى تفاهمــات محــددة

عــام حــول التعاضــد بيــن كافــة الطبقــات مــن أجــل

حيــث غلبــت لعبــة الصــراع علــى لعبــة التوافــق ،التحــرر الوطنــي ونفيــا أيــة صفــة طبقيــة عــن
إلــى أن كانــت انتخابــات عــام  2006والتــي شــكلت تفكيرهمــا تجــاه المجتمــع إال أن واقــع الممارســة
توافقــا فلســطينيا عامــا تقريبــا علــى االحتــكام العمليــة أثبــت انحيــاز هذيــن التياريــن لصالــح
للعبــة سياســية داخــل إطــار الســلطة أساســها الطبقــات الغنيــة ،وذلــك مــن خــال تمكــن هذيــن
القانــون األساســي للســلطة ،وقانــون االنتخابــات التياريــن مــن إدارة واقــع ســلطة محــدودة ســواء
الــذي تحــول مــن مناطقــي إلــى مناصفــة بيــن

فــي الضفــة أو القطــاع .حتــى إن هــذا االنحيــاز

التمثيــل النســبي والمناطقــي ،أوجــد هــذا النظــام العملــي لــم يجــد تبريــره األيدولوجــي ال فــي التيــار
االنتخابــي ازدواجيــة ســلطة تركــزت أساســا فــي المركــزي وال فــي التيــار اإلســامي ،حيــث شــكلت
قطــاع عــزة ،وتمظهــرت هــذه االزدواجيــة بصــراع الممارســات االجتماعيــة االقتصاديــة لهمــا نوعــا
دمــوي انتهــى بحســمه يــوم  14حزيــران ،2007

مــن االســتجابة للشــروط اإلقليميــة والدوليــة التــي

وأدى هــذا الحســم إلــى ســيطرة حمــاس علــى خضعتــا لهمــا ،وبالتالــي فليــس هنــاك برنامجــا
قطــاع غــزة فيمــا ســيطرت فتــح علــى مناطــق حقيقيــا لهذيــن الفصيليــن فــي هــذا المجــال بقــدر
الضفــة الغربيــة ،هنــا اســتفادت حمــاس مــن

مــا هنالــك مواقــف متباينــة أو متفرقــة ال يجمعهــا

االنســحاب مــن طــرف واحــد مــن القطــاع ،فيمــا لــم ناظــم فكــري محــدد ،ســوى التــذرع بأنــه ال يمكــن
يطبــق هــذا فــي الضفــة ،وبذلــك ظلــت ســيطرة معالجــة هــذه القضايــا قبــل التحــرر الوطنــي
فتــح والســلطة فــي الضفــة محــدودة بمحــددات وإنجــازه.
االتفاقــات ،فيمــا كانــت حمــاس قــد ســيطرت داخليا
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الفلســطينية سياســيا واجتماعيــا واقتصاديــا ،كمــا
إننــا ال نجــد معالجــات جــادة فــي اوســاط اليســار

بدايــة ،لــم يمســك اليســار بأيــة ســلطة أو قيــادة لعمليــة الربــط بيــن واقــع المجتمــع الفلســطيني
لحركــة التحــرر الوطنــي ،حتــى ينفــذ رؤاه سياســية اقتصاديــا واجتماعيــا ومهمــات العمليــة التحرريــة.

كانــت أم اقتصاديــة اجتماعيــة عبــر برامــج واضحــة
ومحــددة لهــا شــعاراتها االســتراتيجية والتكتيكيــة
العمليــة ،كمــا أنــه انغمــس فــي موضوعــة التحــرر
الوطنــي بخــط يحــاول تصحيــح وإصــاح المســار
الســائد مــن خــال الشــراكة والتحالــف ال مــن خــال
طــرح برنامــج مــواز ،بمعنــى أنــه لــم يطــرح نفســه

لقــد بــرع كتــاب فلســطينيون مــن خــارج األحــزاب
السياســية وينتمــون لليســار نظريــا فــي تقديــم
بعــض التوصيفــات ،ويمكــن القــول إن بعــض القوى
اليســارية اســتفادت ممــا قدمــوه فــي هــذا
الجانــب.

بديــا متمايــزا مســتقال عــن البنيــة العامــة بــل ولعلنــا نحتــاج فــي هــذه الورقــة إلــى اإلطاللــة
طالمــا أكــد حرصــه علــى التمســك بالبنيــة العامــة علــى برامــج األحــزاب موضــوع الورقــة وكيــف ربطت
للمنظمــة رغــم حــاالت نقــد هنــا وهنــاك إال إنهــا االقتصــادي االجتماعــي بالسياســي التحــرري
كانــت تتعلــق بالقضيــة الوطنيــة التحرريــة أكثــر خاصــة فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو.
منهــا بالقضيــة االجتماعيــة االقتصاديــة.
ورغــم ذلــك حافــظ اليســار مــن خــال الشــعارات
العامــة وبعــض الممارســات علــى هويــة مختلفــة
عــن التيــار الســائد شــكلت أحيانــا تيــارا فكريــا ولغــة
خطــاب منتشــرة فــي أوســاط النــاس ،لكنــه لــم
يتجــاوز هــذا الخطــاب التبشــيري إلــى خلــق نمــاذج
عمليــة تؤكــد تمايــزه القاطــع عــن الســائد .ربمــا
يعــود ذلــك إلــى ضعــف اإلمكانــات مــن جهــة أولــى
واالنغمــاس فــي المســألة الوطنيــة التحرريــة
مــن جهــة ثانيــة ،أمــا الجهــة الثالثــة وهــي األهــم
فهــي ذاك الفقــر النظــري والفكــري الخــاص
والنابــع مــن غيــاب التحليــل الملمــوس للواقــع
الملمــوس ،فحتــى اآلن لــم نســتطع العثــور
علــى معالجــة نظريــة شــاملة توصــف الحالــة

•الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
فــي تعريفهــا لنفســها تــرى الجبهــة أنهــا «حــزب
سياســي كفاحــي ،يعمــل لتوعيــة وتنظيــم وقيــادة
الجماهيــر الفلســطينية مــن أجــل اســتعادة الحقوق
الوطنيــة الفلســطينية وفي مقدمتها حــق العودة
وتقريــر المصيــر وإقامــة الدولــة الفلســطينية
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس كهــدف مرحلــي
علــى طريــق إقامــة دولــة فلســطين الديمقراطيــة
علــى كامــل التــراب الفلســطيني ،والتــي يعيــش
جميــع مواطنيهــا بمســاواة كاملــة بــدون تمييــز
فــي الحقــوق والواجبــات ،وهــو يناضــل مــن أجــل
إقامــة مجتمــع اشــتراكي خالــي مــن االســتغالل،
قائــم علــى المبــادئ الديمقراطيــة واإلنســانية
علــى طريــق تحقيــق مجتمــع عربــي اشــتراكي

التشابك بين التحرر الوطني وقضايا الديمقراطية االجتماعية في فلسطين؟
موحــد».
وورد فــي مــادة أخــرى مــن نظامهــا الداخلــي
أن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين تســعى
لتحقيــق أهــداف وحقــوق الشــعب الفلســطيني
وكادحيــه وفــي مقدمتهــم العمــال والفالحيــن
الفقــراء ،وهــي تضــم فــي صفوفهــا العناصــر
المناضلــة والديمقراطيــة فــي كافــة الطبقــات
والفئــات االجتماعيــة التــي تعمــل مــن أجــل
االســتقالل الوطنــي والتقــدم االجتماعــي،
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فــي هــذه المــواد التعريفيــة نــرى أن الجبهــة تعبــر
عــن رؤيــة تقدميــة علــى المســتوى النظــري،
لكننــا نجــد أيضــا أن هنــاك نزعــات ليبراليــة تختلــط
بالنزعــة التقدميــة فقــد خلــط التعريــف بيــن المهام
االقتصاديــة االجتماعيــة وبيــن المهــام السياســية
المتعلقــة بالحريــات والتعدديــة واســتقالل القضــاء،
ولــم يربــط التعريــف بيــن المهمتيــن بوضــوح بــل
جــاء األمــر كصيغــة تجــاور أكثــر منهــا صيغــة ترابــط.
هــل ارتبــط الموقف النظــري التقدمي بالممارســة

وتناضــل مــن أجــل وحــدة كل القــوى والفعاليــات العمليــة للجبهــة ومــا هــي درجــة هــذا االرتبــاط؟
والشــخصيات الديمقراطيــة فــي إطــار سياســي

هــذا الســؤال يحيلنــا إلــى مراجعــة تاريخيــة للجبهــة

– ديمقراطــي موحــد .وهــي تســعى لتمكيــن

منــذ مباشــرتها عملهــا الجماهيــري فــي األرض

الطبقــة العاملــة وعمــوم الكادحيــن وممثليهــم المحتلــة نهايــة ســبعينات القــرن الماضــي وطــوال
للقيــام بدورهــم القيــادي فــي هــذا اإلطــار.
أمــا المادتيــن السادســة والســابعة فتنصــان علــى
أن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين تســعى مــن
أجــل تعزيــز التقــدم االجتماعــي ،وتنميــة االقتصــاد
الوطنــي ،وترســيخ قيــم العدالــة االجتماعيــة
والمســاواة والديمقراطيــة وحريــة االنتمــاء
الفكــري والدينــي والسياســي لألفــراد والجماعات
وتدعــو إلــى فصــل الســلطات واســتقالل القضــاء
واعتبــار ممثلــي الشــعب المنتخبيــن هــم مصــدر
التشــريع الوحيــد .وتناضــل الجبهــة الشــعبية لتحريــر
فلســطين مــن أجــل توســيع وتعزيــز المكتســبات
والحقــوق االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة
للنســاء علــى طريــق تحقيــق المســاواة والتحــرر
االجتماعــي الناجــز لهــن.

ثمانيناتــه حتــى قامــت الســلطة ،فقــد جهــدت
الشــعبية فــي تشــكيل لجــان العمــل التطوعــي
وممارســة أنشــطة تطوعيــة فعالــة فــي مختلــف
مــدن وقــرى ومخيمــات الضفــة والقطــاع وفــي
القــدس وشــاركت أطرهــا التطوعيــة فــي مخيمــات
تطوعيــة فــي الجليــل والمثلــث ،كمــا حاولــت
إنشــاء تعاونيــات إنتاجيــة فــي بعــض القــرى،
وكانــت ممثلــة فــي االتحــاد العــام لنقابــات
العمــال ورفضــت االنشــقاقات التــي اعترتــه فــي
الثمانينــات ،لكــن هــذا الــدور ظــل طابعــه خدماتيــا
(لجــان العمــل التطوعــي) أو رمزيــا (التعاونيــات)،
حتــى انخرطــت فــي معمعــان االنتفاضة وأســهمت
بشــكل أساســي فــي صياغــة برامــج االنتفاضــة
االقتصاديــة االجتماعيــة ،لكــن بالنظــر إلــى كل
التحليــات التــي قدمتهــا حــول مــآالت الطبقــة
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البرجوازيــة الفلســطينية التــي قــادت إلى أوســلو ،لبرنامــج الســلطة تعمــل مــن أجلــه ال فــي الصــراع
فإنهــا لــم تضــع برنامجــا عمليــا فــي الجانــب

علــى الســلطة المحكومــة بســقف أوســلو ،بــل

االقتصــادي االجتماعــي يواجــه حتــى لــو مــن خــارج فــي الصــراع مــن أجــل كســب الجماهيــر وخرطهــم
الســلطة برامــج الســلطة ،فقــد أســهبت الجبهــة مــن خــال النضــال االقتصــادي االجتماعــي فــي
فــي تشــخيص الســلطة وانحيازاتهــا الطبقيــة /المعركــة الوطنيــة التحرريــة.
السياســية ،لكنهــا لــم تمــارس أنشــطة ونضــاالت
فعالــة وذات تأثيــر فــي مجــال الحقــوق االجتماعيــة

•الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:

واالقتصاديــة ،وظلــت مناهضتهــا لترجمــات أوســلو ال تختلــف الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين
مناهضــة سياســية ،تركــزت فــي جوانــب الحقــوق فــي هــذا المجــال عــن الجبهــة الشــعبية ،مــع

المدنيــة والسياســية وغيبــت الحقــوق االقتصاديــة أســبقية الجبهــة الديمقراطيــة علــى الشــعبية
االجتماعيــة ،لتهــدر بذلــك فرصتهــا التاريخيــة فــي مجــال العمــل الجماهيــري فــي األرض
بالحفــاظ علــى وزنهــا السياســي فــي المجتمــع المحتلــة ســواء فــي الجانــب النســوي أو النقابــي
الفلســطيني لــو قامــت بطــرح بديلهــا االقتصــادي فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المنصــرم ،وقــد

االجتماعــي ،فقــد اركنــت الجبهــة وعبــر تحــول أولــت الجبهــة الديمقراطيــة اهتمامــا عاليــا بهــذا
منظماتهــا الجماهيريــة إلــى مؤسســات أهليــة الجانــب فــي تلــك الفتــرة ،لكن حــدود انتشــارها كان
علــى هــذه المؤسســات التــي غابــت بشــكل كبيــر أقــل مــن انتشــار الجبهــة الشــعبية فــي األراضــي
عــن رقابتهــا أو إشــرافها ،ان تقــوم بهــذا الــدور ،المحتلــة ،ورغــم ذلــك أســهمت الديمقراطيــة فــي

لكــن الحصيلــة كانــت هــي ان هــذه المؤسســات إرســاء العمــل النســوي الفلســطيني بشــكل كبيــر
وبــدل أن تكــون قــوة ضغــط علــى الســلطة ،كمــا أســهمت فــي العمــل النقابــي فــي أوســاط
أصبحــت مكمــا للنقــص فــي برامــج الســلطة ،العمــال لدرجــة أنهــا شــكلت اتحــادا عماليــا مســتقال
األمــر الــذي حولهــا إلــى مجــرد مقــدم خدمــات بعــد انشــقاق كتلــة الوحــدة العماليــة عــن االتحــاد

ال محشــد لقــوى اجتماعيــة مناهضــة لسياســات المركــزي ،غيــر أن االنشــقاق الــذي عانتــه الجبهــة
الديمقراطيــة بخــروج (االتحــاد الديمقراطــي
الســلطة االقتصاديــة االجتماعيــة.
صحيــح أن الجبهــة الشــعبية لــم تشــارك فــي
الســلطة التنفيذيــة ،وأن دورهــا فــي الســلطة
التشــريعية األخيــرة كان محــدودا بحكــم تعطــل
المجلــس التشــريعي وضعــف التمثيــل العــددي
لهــا ،لكنهــا فــي النهايــة لــم تطــرح برنامجــا موازيا

الفلســطيني-فدا) مــن تنظيــم الديمقراطيــة قــد

أخــرج معــه أغلــب الكفــاءات النقابيــة والنســوية،
هــذه الكفــاءات هــي التــي شــكلت قيــادة فــدا
فــي الداخــل ،وبالتالــي ضعــف تأثيــر الجبهــة
الديمقراطيــة فــي العمــل الجماهيــري ،كمــا
ضغــف دورهــا فــي العمــل األهلــي بعــد قيــام

التشابك بين التحرر الوطني وقضايا الديمقراطية االجتماعية في فلسطين؟
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الســلطة ،وبالنظــر إلــى نظامهــا الداخلــي االقتصاديــة علــى خطيــن :فمــن جهــة يعانــي
ووثائقهــا ،فيمــا يخــص الجانــب االقتصــادي المواطــن الفلســطيني تداعيــات قيــود بروتوكــول
االجتماعــي فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة باريــس والتبعيــة لالقتصــاد اإلســرائيلي؛ ومــن
ال نجــد اختالفــا نظريــا كبيــرا بينهــا وبيــن الجبهــة جهــة ثانيــة ،فهــو يعانــي مــن اعتمــاد الســلطة
الشــعبية ،فيمــا نجــد أنهــا اختلفــت فــي الممارســة الفلســطينية أجنــدة سياســية اقتصاديــة نيوليبرالية
العمليــة عبــر مشــاركتها فــي حكومتيــن؛ األولــى مغرقــة فــي يمينيتهــا ،مــا يــؤدي إلــى زيــادة
هــي حكومــة الوحــدة الوطنيــة عــام  2006حالــة اإلفقــار فــي صفــوف الفلســطينيين،
وحكومــة ســام فيــاض الثانيــة ،بمعنــى أنهــا قبلت ويغرقهـ�م فـ�ي أزمـ�ات اقتصاديـ�ة طاحنـ�ة».
السياســات االقتصاديــة االجتماعيــة الناجمــة عــن وفــي هــذا الســياق ،أكــد المؤتمــر أن هــذا يملــي
أوســلو ،وهــي أكثــر مرونــة مــن الشــعبية فــي علــى القــوى الوطنيــة الجذريــة ،والديمقراطيــة
التعاطــي مــع مســألة المشــاركة فــي الحكومــات والنقابــات واالتحــادات العماليــة والمهنيــة،
التــي تشــكلها الســلطة ،كمــا تــرأس ممثلهــا والمــرأة والشــباب ومؤسســات المجتمــع المدنــي
فــي المجلــس التشــريعي (قيــس عبــد الكريــم) القيــام بالــدور المطلــوب فــي الدفــاع عــن حقــوق
لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة فــي المجلــس الطبقــات الشــعبية الفقيــرة الكادحــة وشــرائح
التشــريعي المعطــل ،وبالتالــي لــم تســنح الفرصــة واســعة فــي الطبقــة الوســطى ،وتطويــر
لتقييــم الــدور الــذي قــام بــه فــي هــذا المجــال .وســائل النضــال مــن أجــل تحويــل الديمقراطيــة
جــاء المؤتمــر الســابع للجبهــة الديمقراطيــة
لتحريــر فلســطين عــام  2018ببرنامــج فيــه نــوع

والعدالــة االجتماعيــة إلــى أعمــدة النضــال
الوطنــي الفلســطيني ،مــن أجــل الحريــة والعدالــة
والمســاواة ،وإلــى قضيــة تفــرض نفســها علــى

مــن االختــاف عــن البرامــج الســابقة للجبهــة،
جــدول أعمــال المؤسســة الوطنيــة وبرنامجهــا
حيــث تطــرق إلــى نقــد الفســاد المستشــري فــي
ً
دفاع��ا عنــ الطبقــات الش�عـبية .كمــا
السياســي
الســلطة ونقــد فســاد السياســات االجتماعيــة
أكــد أن مــا تعانيــه مناطــق الســلطة الفلســطينية
واالقتصاديــة للســلطة الفلســطينية ،حيــث جــاء
وبالــذات فــي الريــف والمخيمــات وقطــاع غــزة
فــي البيــان الختامــي للمؤتمــر« :إن المواطــن
الواقــع تحــت الحصــار ،يفــرض العمــل علــى النضــال
الفلســطيني فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية
مــن أجــل إعــادة توزيــع المــوارد الماليــة المتاحــة
يعانــي مــن سياســة اقتصاديــة ،مــن شــأنها أن
للشــعب الفلســطيني ،وتوجيــه إنفاقهــا بمــا
تلحــق الضــرر الشــديد بمصالــح أوســع الشــرائح
يخفــف مــن اآلثــار الســلبية الواســعة لواقــع التبعية
مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني علــى اختــاف
لالقتصــاد اإلســرائيلي ،والسياســات االقتصاديــة
مراتبهــا االجتماعيــة .وتتحــرك هــذه السياســة
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النيوليبراليــة ،ووضــع خطــة وطنيــة تقــود إلــى
االنفــكاك مــن التبعيــة لالقتصــاد اإلســرائيلي
وبروتوكــول باريــس.

• حزب الشعب الفلسطيني
تعــود جــذور الحــزب إلــى بدايــات الحركــة الشــيوعية
فــي فلســطين فــي عشــرينيات القــرن الماضــي،

وطــرح المؤتمــر ضــرورة تطويــر بنــى الحركــة وقــد غلــب علــى مفهــوم هــذه الحركــة الشــيوعية
الجماهيريــة وتوســيع أفقهــا بمــا يجعلهــا تكســب مفاهيــم أعطــت األولويــة للطبقــي علــى
ـا إضافيـ ً
وزنـ ً
ـا فــي ميــدان المعركــة السياســية ضــد الوطنــي التحــرري ،بعكــس الجبهتيــن التــي تعــود
ً
االحتــال واالســتعمار االســتيطاني،
دفاعــا عــن أصولهمــا لحركــة القومييــن العــرب التــي أعطــت

مصالــح الفئــات الشــعبية وباقــي شــرائح المجتمــع .اأولويــة للتحــرر القومــي الوطنــي ،وأهملــت
وط��رح المؤتم��ر ض��رورة تنظيــم صفــوف الحركــة
الجماهيريــة وتأطيرهــا وإخراجهــا مــن حالتهــا
العفويــة إلــى حالتهــا المنظمة ،لمواجهــة القضايا
والملفــات الوطنيــة ،وإخــراج االتحــادات الشــعبية
وباقــي المؤسســات مــن حالــة الجمــود وتحريرهــا
مــن هيمنــة البيروقراطيــة علــى أوضاعهــا وأن
تتقــدم القــوى الوطنيــة والديمقراطيــة الصفــوف
فــي المعــارك الوطنيــة واالجتماعيــة ،وأن تقــدم
القــدر الكافــي مــن اليقيــن والثقــة بجــدارة هــذه
القــوى علــى قيــادة العمــل الوطنــي فــي
الميــدان.
ال زال كل مــا ســبق فــي إطــار التفكيــر والعمــل

البعــد الطبقــي حتــى جــاء تحــول فرعهــا األردنــي
الفلســطيني نحــو اليســار ،مرتكــزا علــى مفاهيــم
يســارية مســتقاة مــن تجــارب حــركات يســارية
تحرريــة وطنيــة كفيتنــام وكوبــا والصيــن وغيرهــا،
واســتمرت هــذه النزعــة الطبقيــة لــدى الحركــة
الشــيوعية فــي فلســطين حتــى قيــام عصبــة
التحــرر الوطنــي عــام  ،1943حيــث انتقــل الشــعار
مــن وحــدة البروليتاريــا العربيــة اليهوديــة فــي
مواجهــة االســتعمار اإلنجليــزي وكال مــن اإلقطــاع
العربــي والرأســمالية الصهيونيــة إلــى الدعــوة
لدولــة ديمقراطيــة واحــدة ،وهــو مــا نتــج عــن
انشــقاق فــي الحركــة الشــيوعية علــى أســاس
قومــي منــذ عــام  .1940وبعــد النكبــة لــم يتســن

النظــري ،حيــث إنــه وحتــى اآلن ال نجــد أية ممارســة للشــيوعيين الفلســطينيين إعــادة تشــكيل حزبهــم
عمليــة لذلــك أســوة بالشــعبية ،وأن كال منهمــا الخــاص إال فــي قطــاع غــزة ،أمــا فــي الضفــة
ال زاال متمســكين بالبقــاء فــي أطــر بيروقراطيــة الغربيــة فقــد نشــط الشــيوعيون ضمــن الحــزب
تحتويهــا الســلطة مثــل االتحــاد العــام لنقابــات الشــيوعي األردنــي ،وهنــا ركــز الحــزب علــى
العمــال الــذي لــم تجــر لــه أيــة انتخابــات منــذ أكثــر مقاومــة األحــاف االســتعمارية وعلــى العمــل فــي
مــن ثالثــة عقــود بــل هــو قائــم علــى محاصصــة النقابــات المهنيــة والنقابــات العماليــة ،وتســلح

فصائليــة فوقيــة.

بخبــرة نقابيــة جيــدة رغــم المالحقــات األمنيــة

التشابك بين التحرر الوطني وقضايا الديمقراطية االجتماعية في فلسطين؟
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واالعتقــاالت ،إال أن هزيمــة حزيــران عــام  1967الجبهتيــن فــي فقــدان الثقــل الجماهيــري ســواء
واحتــال الضفــة وقطــاع غــزة أوجــدا مهمــات فــي الطلبــة أو بيــن العمــال وهــذا ناشــىء عــن
جديــدة للحــزب تمثلــت فــي مقاومــة االحتــال مــن القبــول بسياســة المحاصصــة فــي االتحــادات
خــال النضــال الجماهيــري والنقابــي ،وقــد أســهم الشــعبية.
الشــيوعيون هنــا فــي الحفــاظ علــى حركــة نقابيــة
جماهيريــة ،وتوســعوا فــي هــذا المجــال مــن
تأســيس لجــان العمــل التطوعــي واالنخــراط فــي
النقابــات والنقابــات المهنيــة ،وتأســيس الجبهــة
الوطنيــة ،ليعــاد تشــكيل الحــزب عــام  ،1982بتوحــد
الشــيوعيون فــي القطــاع مــع الضفــة والخــارج
باســم الحــزب الشــيوعي الفلســطيني.

يحــدد الحــزب إلــى جانــب أهدافــه الوطنيــة أهدافــا
اجتماعيــة اقتصاديــة ،فهــو يعتبــر نفســه مناضــا
مــن أجــل «مصالــح الشــعب وفــي مقدمتهــا
مصالــح الفقــراء والفئــات المهمشــة ،وانطالقــا
مــن أن الحــزب يقــف إلــى جانــب المطالــب العادلــة
لهــذه الفئــات ،فإنــه يناضــل مــن أجــل تحســين
ظــروف حياتهــم وتحقيــق أقصــى درجــات العدالــة

دمــج الحــزب فــي هــذه المرحلــة بيــن المقاومــة االجتماعيــة والمســاواة والعيــش الكريــم ،ورفــض
الجماهيريــة لسياســات االحتــال والعمــل النقابــي سياســة التمييــز والفســاد والمحســوبية والفئويــة
بيــن الجماهيــر ،وطــرح الحــزب قضايــا عديــدة والرشــاوى ،كمــا يناضــل مــن أجــل الحفــاظ علــى
تتعلــق بالنضــال النقابــي الجماهيــري ،دفعــت المنجــزات الديمقراطيــة لشــعبنا ،وفــي مقدمتهــا
الجبهتيــن الســتلهام تجربتــه فــي هــذا المجــال مــع حريــة التعبيــر واالنتمــاء السياســي ،وحريــة
حفاظهمــا علــى صبغتهمــا المميــزة فــي ذلــك .الصحافــة والنشــر وممارســة كافــة النشــاطات
قبيــل قيــام الســلطة وإثــر تفــكك الكتلــة
االشــتراكية غيّــر الحــزب اســمه ليصبــح «حــزب

السياســية والمطلبيــة التــي تعبــر عــن مواقــف
ومصالــح األفــراد والجماعــات فــي إطــار القانــون»

الشــعب الفلســطيني» ،لكــن برامجــه األساســية «ويــرى الحــزب أن جوهــر عمليــة التغييــر التنظيمــي
تجــاه الواقــع الفلســطيني لــم تتغيــر ،وبعــد قيــام فيــه تتطلــب وضــع أولويــات مباشــرة أمــام الحــزب
الســلطة شــارك الحــزب فــي االنتخابــات التشــريعية فــي إعــادة بنــاء منظماتــه الجماهيريــة ،وعــدم
األولــى ولــم يحــظ بمقاعــد فــي هــذه االنتخابــات قصــر نشــاطه الجماهيــري علــى العمــل األهلــي».
فيمــا شــارك الحــزب فــي الحكومــة ،لكــن الحــزب الــذي رأى أنــه قــد «غلــب عليــه طابــع الخدمــات
حــول أغلــب منظماتــه الجماهيريــة إلــى منظمــات اإلغاثيــة وأضعــف التركيــز علــى البعــد الحقوقــي
مجتمــع مدنــي ،بــرز نشــاطها ســواء فــي المجــال والمطلبــي للجماهيــر الشــعبية الكادحــة ،كمــا أنــه
الزراعــي أو الصحــي أو المجــال النســوي أو فــي أغفــل أهميــة العمــل التنظيمــي الجماهيــري،
مجــال القضايــا العماليــة ،فيمــا لــم يختلــف عــن واســتبدل تنظيــم الجماهيــر ومشــاركتها بتحويلهــا
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إلــى جمهــور منتفــع مــن الخدمــات» ،وبذلــك يدعــو خاتمة
إلــى إعــادة بنــاء الحركــة الجماهيريــة ،وتنظيمهــا

بوصفهــا الحلقــة المركزيــة للعمــل الوطنــي ال زال اليســار الفلســطيني غائبــا عن تقديــم مقاربة
الجماهيــري والشــعبي ،وضمــان إســنادها مــن منهجيــة فــي النظريــة والممارســة للقضايــا

خــال منظمــات العمــل األهلــي وليــس العكــس .االقتصاديــة االجتماعيــة للشــعب الفلســطيني
وحــدد لذلــك أولويــات أهمهــا بنــاء حركــة نقابيــة ســواء فــي الوطــن أو الشــتات ،كمــا إنــه ال زال
مســتقلة مرتبطــة بالحــزب وتطويــر األطــر مفتقــدا أليــة آليــة عمليــة واضحــة وفعالــة للربــط
الخاصــة بالعمــل فــي أوســاط المهنييــن .وإعــادة بيــن الوطنــي التحــرري والديمقراطــي االجتماعــي

بناء الحركــة الطالبيــة وتعزيــز وتطويــر الحركــة رغــم ترديــده للشــعار األثيــر حــول «الثــورة الوطنيــة
التعاونيــة وتنظيــم المزارعين والفالحيــن .وتطويــر الديمقراطيــة» التــي لــم نلمــس مــن خــال
أطــر ومنظمــات المــرأة».
مــا يقدمــه الحــزب مــن برامــج حالية تشــير إلــى حالة
مــن المواءمــة بيــن حرصــه علــى المشــاركة فــي
الحكومــة وبيــن الحفــاظ علــى الســمات األساســية
التــي تميــزه كحــزب يســاري خاصــة فــي المجــال
االجتماعــي االقتصــادي ،لكنــه أســوة بالجبهتيــن
لــم يقــدم حتــى اآلن نتاجــا فكريــا يحــاول تحليــل

مراجعاتنــا ســوى ترجمــات تجاوزيــة للوطنيــة
التحرريــة والديمقراطيــة االجتماعيــة ،فهــو ال زال

غيــر مــدرك بشــكل ســليم للجمــع الخــاق بينهمــا،
وهــذا ناتــج عــن عــدم تعمــق قيادتــه فــي اســتلهام
الفكــر التقدمــي بشــكل خــاق يقــدم النمــوذج
الفلســطيني الخــاص الــذي يثــري التجربــة
اإلنســانية فــي هــذا المجــال.

الواقــع الفلســطيني والتطــورات التــي اعترتــه وبالتالــي فــإن أمــام اليســار قبــل أن يبحــث بالوحدة
خــال الحقبــة الفائتــة المتمثلــة بقيــام الســلطة الشــكلية بيــن مكوناتــه ،أن يراجــع منطلقاتــه
الفلســطينية ،هــذا رغــم أنــه يحــاول التفصيــل الفكريــة ويعيــد نقدهــا مــن خــال الربــط بيــن
كثيــرا فــي البرنامــج االجتماعــي االقتصــادي الــذي العالمــي واإلقليمــي والوطنــي المحلــي ،وأن
يتبنــاه اكثــر مــن الجبهتيــن ،إال إنــه ال زال يغيــب

يقــدم خريطــة طبقيــة دقيقــة للقــوى االجتماعيــة

مقتضيــات تحليلــه الســريع لطبيعــة الســلطة.

الفلســطينية وعالقتهــا بااللحــاق الكولونيالــي
ســواء على المســتوى العالمي أو على مســتوى
رؤيــة الصــراع مــع الصهيونيــة كمعبــر ومجســد
للفكــرة الكولونياليــة ،أو علــى مســتوى التشــكيلة
االجتماعيــة االقتصاديــة فــي فلســطين وأنمــاط
االنتــاج الســائدة فيهــا ،وأشــكال االســتهداف

التشابك بين التحرر الوطني وقضايا الديمقراطية االجتماعية في فلسطين؟
االســتعماري لهــذه األنمــاط ،إضافــة لتقديــم
خريطــة طبقيــة تحــدد مواقــع الطبقــات والفئــات
االجتماعيــة مــن مشــروع التحــرر الوطنــي ودور كل
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• انظــر :لينيــن ،حــول حركــة شــعوب الشــرق التحرريــة (موســكو:
دار التقــدم.)1974 ،
• مــاو تســي تونــغ « ،الثــورة الصينيــة والحــزب الشــيوعي
الصينــي» ،الحــوار المتمــدن.1939 ،

طبقــة فــي هــذا المشــروع ،عــدا عــن ضــرورة إبــداع

• المرجع السابق.

أشــكال نضاليــة جديــدة تجمــع بيــن البعــد الكفاحــي

• لــي ذوان ،فــي التجربــة الفيتناميــة( ،بيــروت :دار الطليعــة،

الوطنــي ،والمنظــور االجتماعــي التقدمــي.
إن مقيــاس الثوريــة هنــا ليــس بارتفــاع نغمــة
الخطــاب ،بــل بقــدرة هــذا الخطــاب علــى التحــول
إلــى ممارســة يوميــة تبنــي وعيــا وقيمــا تقدميــة
جديــدة .هــذا يتطلــب عــدا مراجعــة التجربــة ونقدهــا

.)1979
• دستور الجزائر لعام :1963
•1963-1018/03-25-13-19-07-2016/20
• «بوجــه األزمــة االجتماعيــة والسياســية فــي نيكارجــوا،
تضامننــا مــع المطالــب الشــعبية وضــد القمــع األورتيغــي»،
صحيفــة المناضــل:2018 ،
• جبــرا الشــوملي ،التجربــة العصيانيــة فــي بيــت ســاحور،
(القــدس :مركــز الزهــراء .)1990 ،كمــا يمكــن مراجعــة بيانــات

جــرأة فــي تحديــد المعســكر التقدمــي وتوجهاتــه

القيــادة الوطنيــة الموحــدة لالنتفاضــة والتــي أظهــرت اهتماما

باســتقالل عــن هيمنــة كل مــن اليميــن العلمانــي أو

شــديدا بحيــاة النــاس وعالقاتهــم (عبــد الجبــار عــدوان ،بيانــات

الدينــي.

االنتفاضــة) ،ويمكــن كذلــك العــودة إلــى ربعــي المدهــون،
وإلــى كتــاب (االنتفاضــة مبــادرة شــعبية) لمجموعــة مــن
الكتــاب الفلســطينيين .حيــث تعــرض ألدوار القــوى االجتماعيــة
فــي االنتفاضــة .عــدا ذلــك يمكــن القــول إن منشــورات عــادل
ســمارة حــول التنميــة بالحمايــة الشــعبية كانــت األســاس فــي
ترســيخ كثيــر مــن مفاهيــم االعتمــاد علــى الــذات.
• انظــر :جميــل هــال ،النظــام السياســي الفلســطيني بعــد
أوســلو (رام اللــه :مواطــن.)2000 ،
• هنــا يمكــن االستشــهاد بشــخوص أمثــال عــادل ســمارة،
حســين أبــو النمــل ،وآخــرون.
• يمكــن العــودة للنظــام الداخلــي للجبــة الشــعبية لتحريــر
فلســطين .
• الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين ،البيــان الختامــي
للمؤتمــر الســابع.2018 ،
• المرجع السابق.
• بولــس فــرح ،تاريــخ الحركــة العماليــة العربيــة فــي فلســطين،
.1985
• يعقــوب زياديــن ،البدايــات ..أربعــون عامـً
ـا مــن مســيرة الحركــة
الوطنيــة األردنيــة.1981 ،
• تــم تعييــن المرحــوم بشــير البرغوثــي (األميــن العــام للحــزب
آنــذاك) وزيــرا للصناعــة والتجــارة.
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• بخــروج مصطفــى البرغوثــي مــن الحــزب وتشــكيل المبــادرة
الوطنيــة الفلســطينية خرجــت معــه المؤسســة التــي كان
يديرهــا وهــي جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة ،كمــا اســتقل كل مــن
مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن ،وجمعيــة المــرأة
العاملــة عــن الحــزب ،وهــذا شــكل خســارة كبيــرة للحــزب إذ
خرجــت بذلــك أعــداد مــن الــكادرات الجماهيريــة والنقابيــة
المتمرســة.
• المرجع السابق.
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مراجعات في الفكر الماركسي
مهند عبد الحميد
مقدمة

ارتبطــت الماركســية بالرأســمالية لجهــة الكشــف
عــن تناقضاتهــا فــي مراحلهــا المتعاقبــة وتقديــم

أثنــاء األزمــة الماليــة العالميــة التــي بــدأت عــام البدائــل .بمعنــى كان هنــاك عالقــة بيــن التحــوالت
 ،2007والتــي نجمــت عــن سياســات الليبراليــة البنيويــة فــي النظــام الرأســمالي وبيــن تطــور

االقتصاديــة ،أتخمــت الصحافــة الرأســمالية الفكــر الماركســي وبــروز تياراتــه الجديــدة .وإذا
بإحــاالت إلــى كارل ماركــس ونظريتــه عــن التطــور كان التناســب بيــن الرأســمالية والماركســية فــي
واألزمــة .حــدث ذلــك بعــد خمســة عشــر عامــا مــن الحقبــة األولــى والثانيــة مــن تطــور الرأســمالية
انهيــار االتحــاد الســوفييتي الــذي افتــرض بــأن (القوميــة واإلمبرياليــة) كان منســجما أو متالئمــا
تجربتــه هــي تطبيــق للماركســية .لقــد اســتخدمت فيمــا بينهمــا .فــإن التــاؤم بينهمــا فــي الحقبــة
فلســفة ماركــس السياســية التأسيســية كمفتــاح النوويــة او الســيبرنيتيكا (الســيطرة علــى أي نظام
لفهــم انهيــار أو «مــأزق» الليبراليــة االقتصاديــة يســتخدم التكنولوجيــا) صــار أقــل تالؤمــا ،حيــث
ظــر أصبــح يظهــر فــي التنظيــر الماركســي لفضــاءات
والمعتقــد الليبرالــي السياســي الــذي كان ُيَن ِّ
بشــأن «نهايــة» التاريــخ .مــا هــو واضــح للعيــان الرأســمالية الجديــدة فجــوات أو هكــذا يبــدو .إن
بطــان ادعــاءات العولمــة النيوليبراليــة القائلــة بــأن تراجــع النظــام الرأســمالي العولمــي عــن التأميــم،

الرأســمالية العالميــة هــي إحــدى صيــغ النظــام وحمايــة الصناعــات الوطنيــة ،وتدخــل الحكومــات
العقالنــي الــذي ســيدوم إلــى األبــد «[ ..]1وفــي للمســاعدة فــي زيــادة النمــو والحــد مــن البطالــة،
األزمــة العربيــة واألزمــة الفلســطينية المســتفحلة وعــن بنــاء شــبكات أمــان اجتماعيــة ،وتوفيــر
اآلن هــل يجــوز البحــث عــن اليســار الفلســطيني التأميــن صحــي ونــزع الشــرعية عــن دولــة الرعايــة

واليســار العربــي وطــرق أبوابهمــا باعتبارهمــا نفســها ،وخصخصــة كل شــيء ،والتراجــع عــن
جــزءا افتراضيــا مــن عناصــر الحــل؟ اليســار محــط اتفاقيــات حمايــة البيئــة وغيــر ذلــك .هــذا التراجــع
ً
البحــث ليــس اليافطــة والشــعارات والعجــز والقوى

الــذي فرضتــه عالقــات الســوق وأدواتــه ممثلــة

المأزومــة ،بــل اليســار الناقــد للتجربــة والمجــدد بالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي ،ألحــق
والمبــادر ،والمواكــب للتطــورات والتحــوالت فــي خســائر فادحــة بقطاعــات اجتماعيــة واســعة فــي
بلدانــه وعلــى صعيــد كونــي.

البلــدان الرأســمالية نفســها ،فضــا عــن خســائر
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أكبــر فــي البلــدان الفقيــرة التــي فــرض عليهــا تنظيمــات اليســار ،وكانــت مقولتــا ماركــس وأنجلــز
ً
شــيئا ســوى
تراجعــات أشــد ،مــا أدى إلــى تراجــع األمــل فــي المتداولتيــن« :لــم يفعــل الفالســفة
التغييــر لألفضــل وحــل محلــه الرعــب مــن الخســران تفســير العالــم بطرائــق شــتى ،لكــن األهــم هــو
[ .]2فــي هــذه الشــروط يتبايــن الفكــر الماركســي تغييــره» ومقولــة «ال يمكــن ألمــة تســتعبد أمــة
فــي تشــخيصه ورؤيتــه لتناقضــات الرأســمالية مــا أخــرى أن تكــون حــرة» ،وقعــا وتأثيــرا تحفيزيــا
بيــن اســتمرار اعتمــاد تشــخيص المراحــل األولــى كبيــرا أدى للتغييــر والتحــرر .فــإذا كان هــدف تغييــر
لتناقضــات الرأســمالية ،وبيــن محاولــة التــاؤم الواقــع مطروحــا علــى أجنــدة القــوى اليســارية
مــع تحــوالت الرأســمالية الجديــدة .وينعكــس فــإن الفكــر يبقــى مطروحــا للتصويــب والتطويــر
مســتوى االســتجابات علــى دور اليســار وفعاليتــه والنقــد باعتبــاره مــن أهــم أدوات التغييــر .وعندمــا
وتأثيــره ،فيمــا إذا كان جــزءا مــن مقاومــة التوحــش تشــرع النخــب اليســارية بالقــراءة النقديــة لتاريــخ
الرأســمالي ومــن عمليــة التغييــر ،أو جــزءا مــن اليســار ،فســتكون معنيــة بالتوقــف عنــد قــراءات
األزمــة الطاحنــة التــي تعيشــها الشــعوب.
حــدد كريــم مــروة فــي كتابــه (نحــو نهضــة جديــدة

نقديــة ســابقة وراهنــة وفــي مختلــف مراكــز إنتــاج
الفكــر .ال يمكــن تجاهــل عمليــة النقــد التاريخيــة وال
مــا ترتــب عليهــا مــن تصويــب واســتجابات .ومــن

لليســار فــي العالــم العربــي) «شــرطان ضروريــان الطبيعــي تحديــد مواطــن االتفــاق واالختــاف بيــن
لكــي يســتعيد اليســار دوره وحضــوره فــي حركــة القــوى اليســارية مــع المراجعــات النقديــة ،ومــا

التاريــخ .الشــرط األول :أن يبــادر اليســار إلــى قــراءة هــو إســهامها واســتجاباتها للخــروج مــن األزمــة.
نقديــة موضوعيــة لتاريــخ اليســار القديــم منــذ ثــورة إن عــرض أبــرز مــا توصــل إليــه النقــاد والمفكــرون
أكتوبــر  1917وحتــى نهايــة التجربــة االشــتراكية .يســتهدف معرفــة الفعاليــة الفكريــة للتنظيمــات،
الشــرط الثانــي :أن يقــرأ اليســاريون بدقــة ســمات ومســتوى اســتعدادها لالنخــراط فــي عمليــة
العالــم المعاصــر بــكل مكوناتــه لكــي يحــددوا الخــروج مــن األزمــة الفكريــة التــي ال تنفصــل
بموضوعيــة أفكارهــم ويحــددوا بدقــة المهمــات عــن دورهــا فــي الخــروج مــن المــأزق الوطنــي

التــي يواجهونهــا ،وأن يبذلــوا الجهــد اســتنادا واالجتماعــي.
إل��ى العل��وم اإلنس��انية كله��ا”[.]3
بــدأ ماركــس «بنقــد الرأســمالية وتحليــل أشــكالها

ماركس ترك عمله النظري مفتوحا

المتطــورة المتحولــة باســتمرار وبالبحــث عــن
ســبل تجاوزهــا ،وبقــي النقــد مهمــة راهنــة

اقترنــت الفلســفة الماركســية بالعمــل علــى تغييــر وهــي أســاس اســتمرار الماركســية مــا بعــد
الواقــع وتحقيــق العدالــة بحســب أدبيــات ســائر ماركــس الــذي تــرك عملــه النظــري مفتوحــا»

مراجعات في الفكر الماركسي
كمــا يقــول فالــح عبــد الجبــار ،ويضيــف :النظريــة
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مــن قبــل لينيــن ،إلــى أن نشــر بعــد انهيــار االتحــاد

لــم تكتمــل ،والظواهــر التــي درســها ماركــس الســوفييتي فــي العام  .1990تقــول روزا« :التجربة
فــي تحــول مســتمر ،ومنهــج دراســة الظواهــر التاريخيــة هــي وحدهــا معلمــة الطبقــة العاملــة،
فــي تعمــق مســتمر نتيجــة االنجــازات الكبيــرة فــي وطريــق التحــرر ليــس معبــدا فقــط بــاآلالم التــي
علــوم المنهــج ،وانفتــاح حقــل البحــث دون قيــود ،ال تحتمــل ،بــل وأيضــا بأخطــاء ال تحصــى ،ويتوقــف
وبفضــل مــا أنتجتــه «تيــارات العصــر الفكريــة تحــرر البروليتاريــا علــى تعلمهــا مــن أخطائهــا» []5
الكبــرى ،كالبنيويــة ،وعلــم النفــس ،والتفكيكيــة ،وتضيــف فــي مــكان آخــر »:إن النقــد الذاتــي الــذي
ومدرســة فرانكفــورت ،ومدرســة تشومســكي ال هــوادة فيــه ليــس مجــرد حــق فحســب ،بــل هــو
الســنديكالية»[ .]4فضــا عــن غرامشــي وميشــيل

أيضــا الواجــب األعظــم للطبقــة العاملــة» [ .]6وهنا

فوكــو وجــاك دريــدا وغيرهــم .الســؤال ،هــل يمكــن تنــاول أبــرز الموضوعــات التــي تعرضــت لهــا
واكــب اليســار تيــارات العصــر الفكريــة؟ ومــا قبلهــا روزا بالنقــد الصريــح ،وجــرى تجاهلهــا:
مــن تيــارات نقديــة دخلــت فــي ســجاالت مهمــة
ومنهــا بليخانــوف وكاوتســكي وبرنشــتاين وروزا
لوكســمبورغ؟ الذيــن كان لهــم مواقــف فــي
المســألة الديمقراطيــة ،والمقومــات الماديــة
الضروريــة لالشــتراكية ،والمســألة القوميــة ،لكنهم
تعرضــوا إلــى هجــوم شــديد ،وإلــى تجاهــل بتهمــة
التأثــر بالفكــر البرجــوازي.

1 .1تكتيــك دفــاع االشــتراكيين الالديمقراطييــن
عــن الوطــن فــي الحــرب العالميــة األولــى،
تقــول روزا كانــت الحــرب العالميــة األولــى أول
اختبــار عملــي لمبادئنــا األمميــة .وقــد وقــع
االشــتراكيون فــي تكتيــك خاطــئ يوضحــه
بيانهــم الــذي جــاء فيــه« :لــن نخــذل وطننــا
فــي ســاعة الخطــر» وهــذا يعنــي أنهــم

“الحريــة هــي دومــا حريــة أصحــاب الفكــر

وقفــوا إلــى جانــب برجوازياتهــم التــي رفعــت

المختلــف» روزا لوكســمبورغ

شــعار «النصــر أو الهزيمــة» .لكــن روزا تــرى

مــن المفيــد التوقــف عنــد النقــد الــذي قدمتــه
روزا لوكســمبورغ تحــت عنــوان «الثــورة الروســية»
والــذي كان قــد طويــت صفحتــه منــذ أن كتبتــه
فــي عــام  ،1918أثنــاء وجودهــا فــي الســجن ونشــر
ألول مــرة فــي صيغتــه غيــر النهائيــة عــام 1922
أو جــرى تقديــم بعضــا منــه فــي ســياق نقــده

أن أي حســم عســكري للحــرب كان يعنــي
أكبــر هزيمــة للبروليتاريــا ،ودعــت إلــى وقــوف
البروليتاريــا ضــد معســكري الحــرب اإلمبرياليين،
وإعــان الحــرب علــى الحــرب ،والتغلــب عليهــا
وفــرض الســام بأقصــى ســرعة .ووصفــت
الحــرب بأنهــا مذبحــة جماعيــة ،العمــال جنــود
االشــتراكية يســقطون بمئــات اآلالف ويقتلــون
بعضهــم بعضــا .حــرب تهــدد الحركــة العماليــة
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التــي تحمــل فــي رحمهــا مســتقبل البشــرية،
والوحيــدة القــادرة علــى إنقاذهــا [.]7

جديــدة وقويــة معاديــة لالشــتراكية»[.]8
3 .3ش��عار ح�قـ الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا بمــا

2 .2اس��تيالء الفالحينــ علــى الأرض فــي ثــورة

فــي ذلــك انفصالهــا ،أدى إلــى تفتيــت روســيا

أكتوبــر  :1917الشــعار الــذي أطلقــه البالشــفة

كدولـ�ة ،تقـ�ول روزا“ :يندهــش المــرء مــن

«هيــا اذهبــوا وخــذوا األرض» تقــول روزا:

العنـ�اد والإصــرار المتصلــب الــذي يتمســك بــه

“إن اســتيالء الفالحيــن المباشــر علــى األرض

لينيــن ورفاقــه بهــذا الشــعار .فقــد اســتغلت

وتقســيمها ال يمــت بأيــة صلــة إلــى االقتصــاد

تلــك األمــم الواحــدة تلــو األخــرى هــذه الحريــة

االشــتراكي ،وهــو إجــراء غيــر اشــتراكي ،بــل

وتحالفــت مــع اإلمبرياليــة األلمانيــة كعــدو لــدود

يقطــع الطريــق علــى االشــتراكية .لقــد حــدث

للثــورة االشــتراكية ،ومــن نمــاذج ذلــك أوكرانيــا

انتقــال فجائــي وفوضــوي لألراضــي مــن

وفنلنــدا وبولنــدا ولتوانيــا ودول البلطيــق.

الملكيــات الكبيــرة إلــى الملكيــة الفالحيــة ،مــا

ليســت األمــم بــل الطبقــات البرجوازيــة

تحقــق لــم يكــن ملكيــة جماعيــة ،بــل ملكيــة

الكبيــرة والصغيــرة هــي التــي حولــت حــق

خاصــة جديــدة جــاءت عبــر تفتيــت الملكيــات

تقريــر المصيــر إلــى أداة لسياســتها الطبقيــة

الكبيــرة إلــى ملكيات متوســطة وصغيــرة ،وعبر

المناهضــة للثــورة .هكــذا منــح البالشــفة عبــر

تحويــل مشــاريع كبيــرة متقدمــة إلــى مشــاريع

حــق تقريــر المصيــر البرجوازيــة فــي كل البلــدان

صغي��رة بدائي��ة» وتضي��ف“ :عبرهــذا اإلجــراء

الحدوديــة أكثــر الحجــج المنشــودة ألهــداف

وطريقــة تنفيــذه الفوضويــة والمتعســفة لــم

الث��ورة المض��ادة”]9[.

تجــر إزالــة فــوارق الملكيــة فــي الريــف بــل
ازدادت حدتهــا ،ولــم يــؤد فــي المحصلــة إلــى
القضــاء علــى الظلــم االجتماعــي واالقتصــادي
فــي أوســاط الفالحيــن بــل علــى العكــس أدى
إلــى اســتفحاله وإلــى ازديــاد حــدة التناقضــات
الطبقي��ة” ،وتضي��ف« :إن الفالحيــن األغنيــاء
والمرابيــن إصبحــوا المنتفعيــن األساســيين مــن
الثــورة الزراعيــة ،وهــؤالء يقفــون فــي وجــه
كل شــكل مــن أشــكال التأميــم االشــتراكي
للملكيةــ الزراعي��ة” .وتخل��ص روزا إلـ�ى القـ�ول:
“خلــق إصــاح لينيــن الزراعــي طبقــة شــعبية

«4 .4إلغــاء الديمقراطيــة» هــو العــاج الــذي
وجــده لينيــن وتروتســكي لتفــادي األضــرار
بحســب روزا ،فقانــون االنتخابــات الــذي أعدتــه
الحكومــة الســوفيتية اســتخلص مــن نقــد لينيــن
وتروتســكي للمؤسســات أنهمــا يرفضــان
مبدئيــا التمثيــل الشــعبي عبــر االنتخابــات
العامــة ويريــدان فقــط االعتمــاد علــى مجالــس
الســوفييت .القانــون يبــدد حــق طبقــات عريضة
ومتناميــة من البرجوازيــة الصغيــرة والبروليتاريا
التــي ال تتيــح لهــا المنظومــة االقتصاديــة أي
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مــوارد لممارســة العمــل ،ويجردهــا القانــون

الــذي تنفصــل فيــه عــن البيئــة الثوريــة .ال يبــدو

مــن حقوقهــا ويضعهــا سياســيا خــارج إطــار

أن المركزيــة المفرطــة التــي يؤيدهــا لينيــن

المجتمــع ،فــي حيــن يعجــز اقتصاديــا عــن

تحمــل فــي جوهرهــا روحــا إيجابيــة خالقــة،

توفيــر مــكان لهــا داخــل هــذا اإلطــار .القانــون

بهــذا تختــم روزا نقدهــا]11[ .

يلغــي الضمانــات الديمقراطيــة لحيــاة عامــة
ســليمة وكذلــك النشــاط السياســي للجماهيــر

العاملــة ،هنــاك حقــوق (كحريــة الصحافــة ما بعد ماركس

وحــق التجمــع وتكويــن االتحــادات) جــرد منهــا

كل معارضــي الجمهوريــة الســوفييتية .تقــول يتوصــل فالح عبــد الجبار اســتنادا لألفــكار التطويرية
روزا« :الحريــة ألنصــار الحكومــة فقــط ،ألعضــاء إلــى نتائج من نوع :أن المدرســة الســوفيتية عممت
حــزب واحــد ،مــع أن الحريــة هــي دائمــا حريــة تحليــل ماركــس عــن الرأســمالية قســرا ليشــمل
المختلفيــن فكريــا» .مــا حــدث هــو «قمــع الحياة التاريــخ كلــه ،والتشــكيالت االجتماعيــة االقتصاديــة

السياســية ،فــدون انتخابــات عامــة وحريــة الخمســة بأنمــاط انتقــال حديديــة ،ويشــمل كل
الصحافــة والتجمــع وصــراع اآلراء الحــر ســتحتضر الظواهــر ،مشــبها ذلــك بالنظــم الدينيــة ،وكان
الحيــاة السياســية لصالــح ديكتاتوريــة حفنــة ذلــك مخالفــا لرؤيــة ماركــس .ويضيــف عبــد الجبــار
مــن السياســيين وديكتاتوريــة الحــزب ،ليســت «إن التقســيم الثالثــي المبســط ،للماركســية،

ديكتاتوريــة البروليتاريــا .وبــدون ديمقراطيــة ال علــى أنهــا “ماديــة تاريخيــة” و”ماديــة ديالكتيكيــة”
يمكــن تحقــق التحــول االشــتراكي]10[ .
و”اشــتراكية علميــة” ،تقســيم مبســط ،وإن تحويلــه
5 .5التشــديد علــى المركزيــة ،كان كتــاب لينيــن
«خطــوة إلــى األمــام خطوتــان إلــى الــوراء»
توجهــا مفرطــا فــي المركزيــة ،فاللجنــة
المركزيــة مخولــة بتنظيــم كل اللجــان الفرعيــة
وتقــرر أيضا بشــأن األفــراد .وتخلــص روزا للقول:
إن االشــتراكية ال يمكــن تأسيســها علــى الطاعة
العميــاء ،وال علــى تبعيــة مناضلــي الحــزب وكل
منظمــات الحــزب فــي كل نشــاطاتها حتــى
أدق التفاصيــل بعمــاء لســلطة مركزيــة تضطلــع
وحدهــا بالتفكيــر واتخــاذ القــرارات فــي الوقــت

إلــى مذهــب ،أو منظومــة ،كان أحــد منابــع تقويض
الماركســية ،وثلــم حدّهــا النقــدي» ]12[.يذكــر أن
التنظيمــات اليســارية الفلســطينية تبنــت المدرســة
الســوفيتية ومنظومتهــا الفكريــة والتــي بقيــت
محطــا للمراجعــة والنقــد ،وكان مســتوى إعــادة
النظــر فــي عناصــر تلــك المنظومــة يــراوح مــا بيــن
مراجعــة ونقــد محدوديــن وغيــر كافييــن لتجــاوز
األزمــة ،كمــا فعلــت الجبهــة الديمقراطيــة فــي
نقدهــا لمقولــة العوالــم الثالثــة الصينيــة ،ومقولــة
التطــور الالرأســمالي الســوفيتية ]13[.والمالحــظ
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أن مراجعــة الجبهــة الديمقراطيــة ،لــم َ
تف َّعــل فــي اشــتراكية متخلفــة لبلــد رأســمالي متخلــف» لقــد
الخطــاب السياســي واإلعالمــي وفــي أوســاط

اشــتكى لينيــن مــن بيروقراطيــة دولــة الحــزب التــي

التنظيــم والنخــب .وهــذا يطــرح ســؤاال عــن أســباب

ســرعان مــا أصبحــت ديكتاتوريــة علــى البروليتاريــا

مواصلــة بقــاء المدرســة الفكريــة المحافظــة بــدال مــن أن تكــون ديكتاتوريــة البروليتاريــا ]15[.وقــد
وســط تنظيمــات اليســار ومــا هــو دفاعهــا فــي اســتنتج رونالــدو منــك بــأن «ليــس هنــاك إال مقــدار
مواجهــة النقــد؟

طفيــف مــن التشــابه بيــن ماركــس الــذي يعــاد
اكتشــافه والماركســية الخشــبية التــي كانــت لهــا

ويتفــق «رونالــدو ُمنــك» مــع اســتنتاج عبــد الجبــار ،الســطوة عالميــا ،فقــد نشــطت تيــارات يســارية،
فيتهــم إنجلــز بتبســيط فكــر ماركــس فــي نصوصــه أجيــال مــا بعــد  1968ومــا بعــد  1989اســتمدت
العقائديــة مثــل كتــاب «ضــد دوهرينــغ» و»كتــاب اإللهــام مــن فلســفات مــا بعــد بنيويــة ومــا بعــد
ديالكتيــك الطبيعــة» وفــي ابتداعــه الماديــة حداثيــة ،وصــدرت موســوعة فعليــة مــن الماركســية

التاريخيــة ،بالقــول :يجــدر التذكيــر بــأن ماركــس لــم المعاصــرة التــي تقــر بأزمــة الماركســية مــع بدايــة
يِ
ُحــل يومــا إلــى الماديــة التاريخيــة وبالتأكيــد لــم القــرن» .ويضيــف« :أصبــح الخطــاب الماركســي

يِ
ُحــل قطعــا إلــى الوحــش الســوفييتي «الماديــة أكثــر انفتاحــا ،أقــل جبريــة ،أكثــر سياســية”]16[ .
الدياليكتيكيــة» وبالطبــع كان كــراس ســتالين «

الماديــة الديالكتيكيــة والماديــة التاريخيــة» الــذي وكان رونالــد ُمنــك قــد اســتهل كتابــه (ماركــس
صــدر عــام  1938هــو مــا ّ
رســخ األرثوذكســية  2020بعــد األزمــة) بالقول»:ثمــة طريقــة أخــرى
الماركســية وأســهم فــي تحويلهــا إلــى لطــرح إعــادة إعمــار الماركســية بحيــث تتــاءم مــع
أيديولوجيــا دولــة ومنهــج بوليســي» ،ويضيــف :مقاصــد اليــوم وذلــك عبــر دمجهــا علــى نحــو أكبــر
«وإن كانــت الماديــة الديالكتيكيــة جــزءا ال يجتــزأ مــن مــع طروحــات النســوية ،واأليكولوجيــا ،ومــا بعــد
التوتاليتاريــة الســتالينية ...فــي الوقــت الــذي كان الكولونياليــة ،إذ كانــت الماركســية الكالســيكية
فيــه فكــر ماركــس بذاتــه ابتكاريــة دائمــة وتكيــف ضعيفــة بالمجمــل في هــذه الجبهــات الثــاث»[.]17
وتأمــل ونقــد ذاتــي» [ .]14ويضيــف رونالــدو :اســتنتاجات أخــرى توصــل لهــا رونالــد منــك:
«أمــا لينيــن مبتكــر الحــزب الطليعــي .المؤمــن
المتزمــت باالنضبــاط االقتصــادي والسياســي
اســتنادا لألســاس الموضوعــي فــي ضــوء
األوضــاع المؤلمــة للتخلــف االقتصــادي االجتماعــي
والسياســي فــي روســيا بدايــة القــرن العشــرين،
فقــد أصبحــت اللينينيــة ماركســية التخلــف ،أو

•انعطافــة ثقافيــة نيــو ماركســية مــن
مظاهرهــا تراجــع المركزيــة األوروبيــة والتطلــع
نحــو زاويــة نظــر تنطلــق مــن الجنــوب ،وتبلــور
نزعــة عالمثالثيــة ،وقوميــة ثوريــة ،وتيــار مــا
بعــد كولونياليــة ،وبــزوغ الهــوت التحريــر فــي
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خــال إبــراز الــدور الثــوري للفلســفة .وبالمقارنــة
مــع النخبــة المثقفــة فــي عالمنــا العربــي نجــد

•صعــود حــركات اجتماعيــة جديــدة وثيــق الصلــة انحســار االهتمــام بالفلســفة وبدورهــا النقــدي،
بتراجـ�ع ال��دور المرك��زي للطبق��ة العاملــة التــى فقــد لوحــظ تراجــع وغيــاب الفلســفة فــي التعليــم
شــهدت تحــوالت عميقــة.

•انحيــاز الماركســية الذكــوري فــي النظريــة
والممارس��ة كان عائقـ�ا أمامهــا كمرشــدة
للتحــول االجتماعــي للبشــرية بأســرها.

المدرســي واألكاديمــي ولــدى النخــب التــي
تكتفــي بالنقــل والتقليــد فــي أحســن األحــوال
علــى حســاب النقــد]18[ .
أمــا المفكــر الســوداني هشــام عمــر النــور فقــد
أدلــى بدلــوه فــي المراجعــة مــن خــال تبنــي

إسهامات النظرية النقدية

المدرســة النقديــة (فرانكفــورت) التــي عملــت
بمبــدأ «الفحــص النقــدي للمســتجدات التاريخيــة
وفتــح الطريــق للتغييــر ،ولتجــاوز نظــام الســيطرة

مشــروع مدرســة فرانكفــورت النظــري فتــح أمــام والقمــع فــي الرأســمالية واالشــتراكية ،وفتحــت
ً
الماركســية
أبعــادا متعــددة ،حيــن نقــد مفكروهــا الماديــة التاريخيــة علــى التعــدد حيــث يتحــدد تاريــخ
الوضعيــة وتأثــرت بكانــط ولــوكاش وفرويــد النــوع اإلنســاني بأســس بيولوجيــة وســيكولوجية
واســتندت للعلــوم اإلنســانية والطبيعيــة ،والتفاعل واقتصاديــة بــدال مــن أن يتحدد باألســس االقتصادية
بيــن الفلســفة والعلــوم االجتماعيــة التجريبيــة وحدهــا .وهــذا يعنــي أن الصــراع الطبقــي لــم يعــد
وحاولــت تجديــد الماركســية ،انطالقــا مــن روح وحــده المحــرك للتاريــخ وإنمــا المجتمــع كلــه هــو
الفلســفة الماركســية وفلســفات العصــر كفلســفة المحــرك».
الفينومينولوجيــا «الظاهــرات» والفلســفة
الوجوديــة .اهتمــت هــذه المدرســة بالتشــيؤ وحــاول تمييــز آرائــه اســتنادا لتجربتــه فــي الواقــع
واالغتــراب والعقالنيــة األدائيــة والتقنيــة .وفــي الســوداني .حيــن دعــا إلــى التمســك بالماركســية
مــع انفتاحهــا علــى أفــكار جديــدة والعمــل علــى

المجمــل كانــت هــذه المدرســة النقديــة وليــدة
أزمــات العصــر ونتــاج للصراعــات والمتناقضــات على تخليصه��ا م��ن دوغمائيته��ا .يقوــل“ :إن مشــروع
اختــاف درجاتهــا ،لكنهــا عجــزت عــن تقديــم نســق التحــرر اإلنســاني يســتند فــي كل فتــرة تاريخيــة
علــى تعميــم نظــري لقمــم نشــاطه المعرفــي ،ثم

نقــدي محكــم ،وعــن تقديــم بديــل فــي الواقــع
الــذي ثــارت عليــه ،كمــا يقــول نقادهــا ،فــي الوقت ســرعان مــا يصبــح هــذا التعميــم النظــري قاصــرا
ـاد أو مرشــد نظري لمشــروع
الــذي نجحــت فــي ربــط الفلســفة بالثــورة مــن عــن القيــام بــدوره كهـ ِ
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التحــرر اإلنســاني بســبب اعتــاء الفكــر اإلنســاني كليــة وشــمولية وحتميــة ووضعيــة كمــا هــو
لقمــم جديــدة فــي نشــاطه المعرفــي ،ويفتــرض حــال الماركســية .لقــد أصبحــت العالقــات فــي
أساســا نظريــا جديــدا يتجــاوز األســاس الســابق» .المجتمعــات الحديثــة عالقــات معقــدة ومركبــة،
[ ]19ويتبنــى النــور النظريــة النقديــة التــي كان تحــاول فيهــا قــوى الســيطرة تغليــب منطــق
هدفهــا الرئيســي فتــح الماديــة التاريخيــة علــى الســلطة والســوق بينمــا تحــاول قــوى التحــرر
التعــدد انطالقــا مــن الوقائــع السياســية التــي اإلنســاني تغليــب منطــق عالــم الحيــاة ،منطــق
ســادت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،التــي كانــت العقالنيــة التواصلي��ة ،ومنطــق الحريــة والمســاواة
تشــير إلــى انغــاق الماديــة التاريخيــة ووقوعهــا والعدالــة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان» [.]20
فــي فــخ أحاديــة المجتمعــات الرأســمالية وتحولهــا

ويــرى النــور أن تنظيمــات اليســار مارســت القمــع

م��ن نظري��ة للتحرر إل��ى نظري��ة الس��يطرة ..ويضيف :بحــق المختلفيــن ،ويعتبــر أن صعــود اإلخــوان
“إن نظريــة المعرفــة الماركســية هــي التــي جعلــت المســلمين هــي النهايــة القصــوى لبــؤس حياتنــا
الماركســية أحاديــة البعــد ،الحقيقــة فيهــا واحــدة الفكريــة.
هــي الحقيقــة الموضوعيــة المنطبقــة مــع الواقع،
وبســبب ذلــك صــارت الماركســية محافظــة أكثــر
مــن كونهــا نظريــة للتغييــر» .مقابــل ذلــك ارتبطــت

الماركسيات األلف

نظريــة المعرفــة فــي النظريــة النقديــة بالمصالــح
اإلنســانية كالمصلحــة فــي الســيطرة علــى د .ماهــر الشــريف يذهــب بعيــدا فــي مراجعاتــه
الطبيعــة ،والمصلحــة فــي تزايــد الترابــط والتفاعــل المفتوحــة علــى نقــد وإســهامات مفكريــن
االجتماعــي بيــن الــذوات اإلنســانية ،والمصلحــة عالمييــن فــي رحلــة الكشــف عمــا شــاخ وتقــادم
فــي التحــرر وهــو الــذي يعتمــد علــى التفكيــر وعمــا بقــي راهنــا مــن الماركســية كمــا يقــول.
النقــدي ،وعلــى التعدديــة العقالنيــة( ،العقالنيــة

لقــد ربــط الشــريف بيــن الماركســية وبيــن إخفــاق

األداتيــة والعقالنيــة التواصليــة والعقالنيــة النقدية) تجــارب البنــاء االشــتراكي ،وبيــن التطــور الــذي
وتعدديــة منهجيــة ،كمنهــج التحليــل التجريبــي،

طــرأ علــى الرأســمالية نفســها ،وتحــدث بجــرأة عــن

ومنهــج التأويــل والفهــم ،ومنهــج التأمــل الذاتي ،نــزع القدســية عــن كل مــا تراكــم مــن ثغــرات فــي
والجمــع بيــن الهويــة والــا هويــة.
الصــراع الطبقــي بحســب النظريــة النقديــة لــم

الحقــل الــذي افتتحــه ماركــس ،مســلطا األضــواء
علــى ثغــرات مــن الــوزن الثقيــل [:]21

يعــد وحــده المحــرك للتاريــخ وإنمــا المجتمــع  -الثغــرة األولــى ،نزعــة ماركــس االقتصاديــة:
هــو المحــرك ،ولــم تعــد النظريــة النقديــة جعــل ماركــس مــن العامــل االقتصــادي مفتاحــا

مراجعات في الفكر الماركسي
لفهــم تشــكل المجتمعــات ،وقبــل بصــورة ضمنيــة،
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حــرا إال حينمــا يكــون تعبيــرا عــن إرادة مشــتركة حــرة.

بــأن مصيــر الرأســمالية مقــرر ســلفا ،وتعامــل والرأســمالية ال تتمثــل فــي مراكمــة البضائــع فقــط
ميكانيكيــا بيــن األزمــة االقتصاديــة وبيــن الثــورة .بــل تتمثــل كذلــك فــي اإلدارات الحديثــة والطــرق
لــم يحلــل ماركــس الواقــع المعقــد والمتناقــض وأنظمــة التعليــم واإلعــام وإنتــاج المعــارف .كمــا
للطبقــة العاملــة ،كمــا قــدَّس العمــل المأجــور أن اختفــاء الملكيــة الخاصــة لــم يفــض إلــى زوال
وتجاهــل أهميــة العمــل المنزلــي ،واســتهان الطبقــات والدولــة الطبقيــة بــل أفضــى إلــى
بخطــورة النتائــج األيكولوجيــة الناجمــة عــن تطــور تشــكل دولــة طبقيــة مــن نــوع آخــر.
الرأســمالية ،ولــم يتعمــق فــي دراســة العالقــات

بيــن الجنســين ،وتجاهــل قــوة المشــاعر القوميــة -الثغ��رة الرابعةــ ،أخــذ علــى ماركــس موقفــه
مــن الديمقراطيــة السياســية ،فالديمقراطيــة
بيــن العمــال.
بمفهومــه ال يمكــن أن تكــون هدفــا بذاتهــا،

 الثغــرة الثانيــة ،العالقــة بيــن البنيــة التحتيــة بــل يمكــن التضحيــة بهــا علــى مذبــح متطلبــاتوالبنــى الفوقيــة ،إن المعــارف تدحــض فكــرة أن النضــال البروليتــاري ،وتبنيــه لمفهــوم ديكتاتوريــة
عالقــات القرابــة وأشــكال الســلطة والتمثــات البروليتاريــا وبخاصــة بعــد ثــورات  1848فــي أوروبــا.
الدينيــة تتوافــق فــي كل مــرة مــع شــكل مــادي
لإلنتــاج محــدد تاريخيــا وجغرافيــا .مثــا بعــض يصــل الشــريف إلــى نتيجــة مفادهــا أن تداعــي
المجتمعــات القبليــة ،واألديــان ال تتوافــق مــع األرثوذكســية الماركســية والماركســية ،مهــد
الفكــرة ،والفكــر ال يختــزل إلــى مجرد كونه انعكاســا لــوالدة عشــرات المســاهمات فــي الحقــل الــذي
للواقــع المــادي .فيوجــد إلــى جانــب العنــف الــذي افتتحــه ماركــس قبــل قــرن ونصــف ،حيــث يجــري
تمارســه الطبقــات منبــع آخــر لســيطرتها ،يتمثــل الحديــث عــن الماركســيات األلــف المنعزلــة عــن
فــي قبــول الخاضعيــن للســيطرة ورضاهــم عنهــا ،الممارســات لألحــزاب الشــيوعية التقليديــة ،والتــي
وَتشــارُك المســيطرين والخاضعيــن للســيطرة فــي تطمــح فــي بنــاء عالقــة جديــدة بيــن النظريــة
والممارســة ،والــى إحيــاء الفكــر فــي إطــار مــا
تبنــي التمثيــات نفســها.
يســمى نيوماركســية او مــا بعــد الماركســية.

 الثغ��رة الثالثةــ ،المماهــاة التــي أقامهــا ماركــس المســاهمات تطــرح مســألة االتفــاق علــى حــدبيــن الرأســمالية وبيــن الســوق ،ذلــك أن غنــى أدنـ�ى نظريــا؛ وتوفيــر إمكانيــة نظريــة لتحليــل
المجتمــع الرأســمالي ال ينبــع مــن شــكله البضاعــي الرأســمالية المعولمــة وأشــكالها ،وتوليــد حــركات
وحســب ،وإنمــا ينبــع مــن شــكله المنظــم ،والتعاقد وممارســات اجتماعيــة جديــدة لتجــاوز أشــكال
الحــر بيــن األفــراد فــي ظــل الرأســمالية ال يكــون االســتغالل واإلســتالب للرأســمالية الجديــدة.
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موقع اليسار الفلسطيني من المراجعة

فتحــي فــي مصــر ،وهشــام النــور فــي الســودان،
وهــادي العلــوي وفالــح عبــد الجبــار فــي العــراق)

ثمــة عالقــة بيــن مشــروع التحــرر الوطنــي فــإن ذلــك اإلنتــاج ال ينعكــس علــى السياســات
واالجتماعــي وبيــن النشــاط المعرفــي والفكــري ،والدعايــة والتعبئــة الداخليــة.
والحــوار والســجال والنقــد الــذي يســاهم فــي
حــل التناقضــات وايجــاد الحلــول للمشــكالت ،ومــا
يعنيــه ذلــك مــن تطــور الفكــر السياســي .كان
اهتمــام الثــورة الفلســطينية بالثقافــة والمعرفــة
ضعيفــا بســبب غلبــة السياســة الوطنيــة الخالصــة
علــى إعــادة البنــاء المســتندة إلــى المعرفــة
االجتماعيــة .يقــول يزيــد صايــغ« :لــم يصــدر مــن
المســتوى القيــادي نتاجــا نوعيــا واحــدا حــول
االقتصــاد والمجتمــع واالســتراتيجية والتحــوالت
فــي المجتمــع الفلســطيني ،ولــم تبــادر القيــادة
بحمــات تصحيــح للتوجهــات الداخليــة فــي المراحــل
المختلفــة ،ويعــود ذلــك إلــى النقــص العــام

الوضــع الفلســطيني أكثــر شــحا فــي الفكــر
السياســي

والمراجعــة

الفكريــة

باســتثناء

مســاهمات إدوارد ســعيد وهشــام شــرابي .ومــن
مظاهــر ذلــك أن الواقــع الفلســطيني شــهد
تغلغــا للفكــر الدينــي المحافــظ فــي المنظمــات
والقواعــد ،وأحيانــا طــال كــوادر وقيــادات فــي
التنظيمــات اليســارية ،ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن
تكريــس انفصــال التحــرر االجتماعــي عــن التحــرر
الوطن��ي وانطف�اـء التنويـ�ر ،وصــوال إلــى انفصــال
البرامــج السياســية عــن قواعــد التنظيمــات
السياســية علــى اختــاف ألــوان الطيف السياســي،
حيــث ينتمــي الجميــع للثقافــة المحافظــة التــي

فــي المعرفــة بالثقافــة والفكــر السياســي».
نشــرها اإلســام السياســي فــي المجتمــع دون
[ ]22يشــهد علــى ذلــك ضعــف المنتــج الفكــري
اعتــراض اليس��ار والعلمانيي��ن والمتنوري��ن ،ليشـ ّ
ـكل
لتنظيمــات الحركــة الوطنيــة وبخاصــة اليســارية،
ذلــك ذروة اإلخفــاق الفكــري.
فضــا عــن انطفــاء الســجال اليســاري /اليســاري،
وتعمقــت أزمــة الفكــر عندمــا اســتنكفت التنظيمات
واليســاري /الليبرالــي والقومــي الــذي بــدأ مــع
واألحــزاب اليســارية ومفكريهــا -باســتثناءات ضئيلة-
صعــود الثــورة الفلســطينية ،وطــال موضوعــات
عــن المراجعــة والنقــد وإعــادة بنــاء الدائــرة علــى
حساســة مــن نــوع المســألة اليهوديــة ،والمســألة
صعيــد كونــي ،والتــي أطلــق عليهــا «الماركســيات
القوميــة ،واســتراتيجيات التحــرر الوطنــي .كمــا
األلــف» .كانــت المشــاركة شــبه منعدمــة وشــحيحة،
لوحــظ فــي حــال وجــود إنتــاج فكــري مــن قبــل
ولــم تنفتــح قيــادة وكــوادر التنظيمــات عليهــا أو
النخبــة المثقفــة مــن داخــل وخــارج التنظيمــات
علــى بعضهــا مــن بــاب الفضــول ،إن لــم يكــن مــن
اليســارية( ،نمــوذج حســين مــروة ومهــدي عامــل
بــاب التســلح بالخبــرة والمعرفــة الضروريــة إلزالــة
فــي لبنــان ،وســمير أميــن وخليــل كلفــت وإبراهيــم
العقبــات وفتــح الطريــق أمــام التطــور .لمــاذا بقيت
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تنظيمــات اليســار منعزلــة عــن تلــك المراجعــات ومــا فــي تغييــر اآلخــر والــذات ،فإنــه ســيضع نفســه في
تــزال تنتمــي للمدرســة البيروقراطيــة الســوفييتية تصــرف مــن يعملــون علــى تغييــره كأمــر واقــع.
واللينينيــة فــي حقــل التنظيــم ،وللشــمولية
المحافظــة؟ لقــد وضــع الروائــي الراحــل إميــل
حبيبــي إصبعــه علــى الجــرح فــي وصفــه
ألزمــة التنظيمــات اليســارية بعــد انهيــار االتحــاد
الســوفييتي بالقــول« :كنــا فــي مــا يشــبه القفص
الــذي تحطــم ذات يــوم ،البعــض بقــي علــى
أنقــاض القفــص المحطــم بانتظــار عــودة القضبــان
لإلغــاق عليهــم مــرة أخــرى ،والبعــض اآلخــر رفــرف
وتلمــس طريقــه ،فوجــد عالمــا آخــر خــارج القفــص»
محــاوال اســتعادة دور سياســي اجتماعــي ثقافــي
تقدمــي داخــل مجتمعــه كمــا فعلــت مجموعــات
األلــف التــي قامــت بالمراجعــة وتلمســت ســبل
الخــروج مــن األزمــة ،كمــا أن البعــض اآلخــر غــادر
القفــص المحطــم ودخــل إلــى ضفــة البرجوازيــة
الليبراليــة الجديــدة .يبقــى الســؤال لمــاذا لــم
تدخــل التنظيمــات ميــدان المراجعــة الداخليــة لتجيب
عــن ســؤال لمــاذا أخفــق اليســار أو بقــي يــراوح
مكانــه كمعارضــة مستأنســة أو مشاكســة بعــض
الشــيء ،ولــم ينتقــل إلــى موقــع مركــز القــرار؟
الم َع َ
طــل ،فــا هــو
وبقــي اليســار فــي موقــع ُ
يراجــع ويدلــي بدلــوه ،وال يطلــع علــى مراجعــات
اآلخريــن ويقــول رأيــه فيهــا ،كأن يقبــل بهــا أو
بأجــزاء وعناصــر منهــا ،أو يرفضهــا كليــا ويحــاول
تفنيدهــا ،لــم يحــدث ال هــذا وال ذاك .لمــاذا ال يأخــذ
اليســار بالنظريــة التــي تقــول :إذا عجــز المــرء عــن
تغييــر الواقــع ،فعليــه أن يغيــر نفســه؟ وإذا فشــل

ال يوجــد مبــرر لمواصلــة االنفصــال عــن مســاهمات
المفكريــن الجــدد وال يوجــد مبــرر لعــدم االطالع على
نتائــج تفاعلهــم مــع المراجعــات على صعيــد كوني.
وال يوجــد مبــرر لعــدم االطــاع علــى إســهامات
إدوارد ســعيد وبخاصــة كتــاب االستشــراق الــذي
فــكك فيــه الغــزو الثقافــي الممهــد لالســتعمار،
والــذي نقــد فيــه تأثــر ماركــس وإنجلــز بمقــوالت
المستشــرقين (كاالســتبداد الشــرقي ،ونمــط
اإلنتــاج اآلســيوي) ،وكتــاب الثقافــة واالمبرياليــة،
ودور المثقــف .الشــيء نفســه ينطبــق علــى
مســاهمات هشــام شــرابي ومحمــد أركــون وجــورج
طرابيشــي ونصــر حامــد أبــو زيــد ومحمــد عابــد
الجابــري ،والمؤرخــون اإلســرائيليون الذيــن قدمــوا
دعمــا نظريــا شــديد األهميــة للروايــة الفلســطينية
وبخاصــة كتــاب التطهيــر العرقــي إليــان بابــه
وثالثيــة شــلومو ســاند (اختــراع الشــعب اليهــودي،
واختــراع أرض اســرائيل ،ولمــاذا لــم أعــد يهوديــا).

مكانة النخبة الثقافية
ال يمكــن فصل الحزب السياســي عن دور المســتوى
الثقافــي بالمعنييــن اإليجابــي والســلبي ،فقــد
كان صعــود الثــورة الفلســطينية مقترنــا بحضــور
المثقفيــن الــذي أغنــى التفكيــر السياســي
واالنفتــاح علــى العالــم ،وعلــى عكــس ذلــك فقــد
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ســجلت مرحلــة التراجــع ابتعــادا للمثقفيــن النقدييــن تقديــم األفــكار ،بعــد أن تــازم ظهــوره بظهــور
لصالــح مثقفــي الســلطة .وال يمكــن الحديــث عــن الحيــز العــام الــذي يتشــارك فيــه المثقــف مــع
نهــوض اليســار وحركــة التحــرر الوطنــي بمعــزل عــن الحــركات االجتماعيــة فــي العمــل ضــد األشــكال
دور للمثقفيــن .يقــول إدوارد ســعيد« :لــم يحــدث

االســتبدادية للســلطة [[ .25وهــذا يتفــق مــع

أن قامــت ثــورة كبــرى فــي التاريــخ الحديــث دون تعريــف غرامشــي للمثقــف .فــكل فئــة اجتماعيــة
مثقفيــن ،وفــي مقابــل ذلــك لــم تنشــب حركــة تخلــق معهــا عضويــا مثقفيــن يمنحونهــا التجانــس
مناهضــة كبــرى للثــورة دون مثقفيــن .فلقــد والوعــي بوظيفتهــا فــي المجــال االقتصــادي
كان المثقفــون آبــاء الحــركات وأمهاتهــا ،وكانــوا واالجتماعــي والسياســي .ويتــم الفــرز بيــن
بطبيعــة الحــال مــن أبنائهــا وبناتهــا»[ .]23وذلــك المثقفيــن علــى قاعــدة مصالــح القــوى االجتماعية
مــن خــال الــدور الــذي يضطلــع بــه المثقفــون ،التــي يعبــر عنهــا المثقــف ،فيمــا إذا تطابقــت مــع
ســواء برصــد التحــوالت وكشــف غموضهــا ،أو أحــد األشــكال االجتماعيــة للتغييــر التــي تقــع فــي
بفتــح األبــواب أمــام التغييــر والتطويــر ،وبالتصــدي مســار تحقيــق العدالــة والمســاواة والحريــة ،وهــو
لألســئلة

االجتماعيــة

المعقــدة

والمحرجــة ،المثقــف الداعــم للتحــرر ،مقابــل المثقــف المعيــق

وبمحاولــة نقــل النــاس مــن حالــة المــزاج االنفعالي للتحــرر الــذي تتناقــض مصالــح القــوى االجتماعيــة
والشــعبوية إلــى حالــة الوعــي ،وصــوال إلــى التــي يعبــر عنهــا مــع العدالــة والمســاواة والحرية،
هــدف االنتصــار لقضيــة الحريــة والعدالــة مــن خــال وهــو ينافــح الســلطة ويدافــع عنهــا [ .]26ومــن
االنحيــاز إلــى صفــوف الضعفــاء والمضطهديــن .هنــا يطــرح غرامشــي الكتلــة التاريخيــة التــي تربــط
ويحــدد ســعيد الــدور بشــكل ملمــوس بالقــول :البنيــة االجتماعيــة بالبنيــة الفوقيــة ،وتتيــح تكويــن
«إن قــدرة المثقــف علــى مداومــة نــزع األقنعــة كتلــة تاريخيــة ذات منطلقــات وطرائــق وآفــاق
وتحطيــم األشــكال النمطيــة للرؤيــة والفكــر التــي ثقافيــة ،إنهــا مفهــوم ثقافــي الســتراتيجية بنــاء
تغرقنــا فيهــا وســائل االتصــاالت الحديثــة ،تعبــر هيمنــة ثقافية مضــادة للهيمنــة الثقافية الســائدة
ضــرة للمفكــر المســتقل» ،مقابــل ذلــك [ .]27تلــك الكتلــة التــي ال تتكــون إال حينمــا يلتحــم
عــن رؤيــة َن ِ
فــإن« :اســتقطاب الســلطة للمثقفيــن وضمهــم المثقفــون التحامــا عضويــا بالشــعب ،والتــي تضــع
تحــت جناحيهــا مــا زاال قادريــن فعليــا علــى إضعــاف .أساســا لتنظيــم اجتماعــي جديــد
أصواتهــم ،وانحــراف المثقفيــن أو المفكريــن عــن

أداء رســالتهم ،وهــذا مــا زال يجــري فــي حــاالت مفهــوم آخــر جديــد للمثقــف عنــد فوكــو ،ينحــاز
فيــه المثقــف إلــى المقهوريــن فــي قضايــا
].بالغــة الكثــرة»[24
محــددة ويكشــف لهــم الحقيقــة المختبئــة دون

وال يقتصــر دور المثقــف كناقــد اجتماعــي علــى ادعــاء تمثيلهــم .مفهــوم مــا بعــد الحداثــة الــذي
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اســتبدل المثقــف الكالســيكي الــذي يناضــل مــن

 )1رونالــدو منــك ،ماركــس  2020بعــد األزمــة (ميالنــو :منشــورات
المتوســط.11-10 )2018 ،

بالمثقــف المحــدد الــذي يتدخــل فــي مجــاالت مثــل

 )2فردريــك جايســمون ،خمــس أطروحــات فــي الماركســية
المعاصــرة ،مجلــة بدايــات عــدد 5-ربيـ�ع .2013

أجــل قضايــا ضخمــة كالتحــرر والتحــول االجتماعــي،
الجامعــات والســجون والمستشــفيات وأقليــات
]عرقيــة28[ .

 )3كري��م مرــوة ،نحــو نهضــة جديــدة لليســار فــي العالــم العربــي،
الحـ�وار المتمـ�دن.9/12/2018 ،
 )4فالح عبد الجبار ،تأمالت في الماركسية ،2000 ،الرابط:

بقــي التأكيــد علــى الهــدف العــام مــن هــذا
المقــال وهــو :معرفــة مــا يجــري طرحــه مــن
المــدارس الفكريــة المنــوه عنهــا ،ومحاولــة إيجــاد
جســر يربــط القــوة الحيــة مــن اليســار مــع التطــور
الفكــري الناجــم عــن المراجعــات النقديــة ،وتحفيــز
اإلنتــاج الفكــري والســجال ،وطــرح األســئلة واإلجابة
.عــن األســئلة التــي يطرحهــا الواقــع

//http://yonadam.com/2018/03/02
 )5روزا لوكســمبورغ ،عــن الثــورة والحــزب وأفــول الرأســمالية نصوص
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التحــوالت الطبقيــة فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة بعــد أوســلو
حسن لدادوة
تســعى هــذه الورقــة إلــى تقديــم قــراءة فــي وتنطلــق هــذه الورقــة مــن تشــخيص الواقــع
التغيــرات علــى البنيــة الطبقيــة فــي الضفــة الفلســطيني بوصفــه حالــة اســتعمارية تقليديــة،
الغربيــة وقطــاع غــزة ،وربطهــا بالتغيــرات فــي

ـتعمر (الصهاينة)،
يجــري الصراع فيها مــا بين المسـ ِ

البنيــة االقتصاديــة التــي تتشــكل ضمــن الشــرط والســكان األصلييــن (العــرب الفلســطينيون)
االســتعماري ،مــع وجــود ســلطة فلســطينية تقوم

علــى الوجــود ذاتــه .وتنطلــق هــذه الورقــة مــن

ببعــض المهــام الدوالنيــة .وتشــمل القــراءة نقــاش تعريــف هــذه التشــكيلة بوصفهــا بنيــة رأســمالية
السياســات الطبقيــة والوعــي الطبقــي.

كولونياليــة حســب منطــق مهــدي عامــل .وعليــه

وتنطلــق هــذه الورقــة مــن افتــراض أن التحليــل مــن الصعــب فهــم البنيــة الطبقيــة وتحوالتهــا
الطبقــي مــا زال يحتفــظ بقدرته على فهــم التباين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــارج إطــار
فــي واقــع المجتمعــات اإلنســانية المعاصــرة .هــذه العالقــة االســتعمارية .فقــد أدت السياســات
ويشــمل ذلــك التفــاوت فــي توزيــع الثــروة (القــوة االســتعمارية التــي خضــع لهــا الفلســطينيون فــي
االقتصاديــة) والرفــاه ،وتوزيــع القــوة السياســية ،كل مــن فلســطين المســتعمرة منــذ العــام ،1948
والمكانــة االجتماعيــة .ويســاهم التحليــل الطبقــي وفلســطين المســتعمرة منــذ العــام ( 1967الضفــة
فــي فهــم التبايــن فــي ثقافــة وســلوك الجماعات الغربيــة وقطــاع غــزة) ،وديناميكيــات مقاومتهــا،
إلــى توليــد نظــام طبقــي خــاص .ويتطلــب فهمهــا
المختلفــة فــي المجتمــع.
االنطــاق مــن تعايشــها التبعــي مــع االقتصــاد
الصهيونــي ،وفــي إطــار التفتــت االجتماعــي

 )1تشكيلة كولونيالية
تشــكل

التشــكيلة

االقتصاديــة

(الشــرذمة) التــي ولدتهــا ديناميكيــات الصــراع.
االجتماعيــة

الشــرط الــذي تجــري فيــه التحــوالت االقتصاديــة وفيمــا يلــي بعــض المالحظــات المهمــة لفهــم
واالجتماعيــة المختلفــة ،بمــا فيهــا التحــوالت التحــوالت فــي البنــاء الطبقــي فــي الضفــة
الطبقيــة .وال يمكــن فهــم هــذه التحــوالت دون الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد أوســلو (المالكــي
وضعهــا فــي ســياقها االجتماعــي -التاريخــي .وآخــرون:)2018 ،
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وفــي الوقــت نفســه ترافقــت أوســلو مــع

1.1يمثــل

المجتمــع

الفلســطيني

اســتثنائية بمــا يحملــه مــن خصائــص تميــزه

الدعــم الدولــي والرعايــة الدوليــة ،بحيــث أصبح

عــن المجتمعــات العربيــة المجــاورة ،وهــذه

مــا يســمى «المجتمــع الدولــي ،والجهــات

الخصوصيــة ناتجــة عــن تشــرذمه الســكاني

المانحــة» ذات أثــر فاعــل فــي البنــاء الطبقــي،

والجغرافــي الــذي ســببته النكبــة عــام

ووجهاتــه.

 .1948فالمجتمــع الفلســطيني فــي الضفــة 3.3شــكل تطــور المجتمــع الفلســطيني فــي
الغربيــة وقطــاع غــزة ال يمثــل ســوى جــزء
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تحــت االســتعمار
مــن المجتمــع الفلســطيني األكبــر والــذي

خلفيــة التحــوالت الطبقيــة بعــد أوســلو .فقــد

تــم تدميــره وتشــتيت ســكانه تاريخيــا .كمــا أن

تأثــرت الشــرائح االجتماعيــة بعــد عــام 1967

انفصــال الســكان الفلســطينيين فــي الضفــة

بالسياســات اإلســرائيلية وســاهمت الظــروف

الغربيــة عــن ســكان قطــاع غــزة جغرافيــا

الجديــدة فــي إحــداث تغييــرات هامــة علــى

وسياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا ،وخضوعهــم

البنيــة الطبقيــة فــي المجتمــع الفلســطيني،

لنظاميــن سياســيين مختلفيــن ،األردن ومصــر

وكان لالســتعمار الصهيونــي وسياســاته وقعــا

علــى التوالــي ،قــد ولــد اختالفــات هامــة فــي

متباينــا علــى الشــرائح االجتماعيــة المختلفــة،

األبنيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمنطقتيــن.

فتعــززت قــوة بعــض الشــرائح االجتماعيــة،

واســتمرت هــذه الحالــة بعــد أوســلو .وفــي

بينمــا ضعفــت أخــرى .وولــدت الصــات

الوقــت ذاتــه ال يمكــن إهمــال التفاعــل بيــن

السياســية واالقتصاديــة بإســرائيل شــرائح

هــذه المكونــات فــي فهــم البنــاء الطبقــي

اجتماعيــة جديــدة؛ كالمقاوليــن الذيــن يــزودون

والسياســات الطبقيــة.

إســرائيل باليــد العاملــة ،وكبــار التجــار والــوكالء

 2.2ولــدت عمليــة أوســلو ومرافقاتهــا آليــات

الذيــن يوزعــون المنتوجــات الغذائيــة ومــواد

مهمــة إلعــادة إنتــاج الطبقــات والنظــام

البنــاء والمنســوجات اإلســرائيلية فــي أســواق

الطبقــي .فمــن جهــة أدى وجــود ســلطة

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث أعطــي

فلســطينية والتوجــه نحــو البنــاء المؤسســاتي

هــؤالء وكاالت تجاريــة لشــركات إســرائيلية أو

إلــى توســع كبيــر فــي شــرائح الطبقــة

أجنبيــة وأصبحــوا يشــكلون تدريجيــا شــريحة

الوســطى ،ونمــو شــرائح جديــدة مــن الطبقــة

مــن «األغنيــاء الجــدد» .ويتحكــم المســتعمر

العليــا ،وولــد آليــات للتــزاوج مــا بيــن الرأســمال

بتحديــد العناصــر األساســية لتلــك الشــريحة

الفلســطيني فــي الشــتات ،والرأســمال

مــن خــال تقديــم التســهيالت ومنحهــا تراخيص

المحلــي ،وبيروقراطيــة الســلطة المؤقتــة.

وامتيــازاتاقتصاديــةلــمتكــنممكنــةلآلخريــن.

التحوالت الطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أوسلو
4.4وتوســعت

قاعــدة

الطبقــة
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العاملــة

القطاعــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وبعــض

المســتخدمة فــي األســواق اإلســرائيلية

المؤسســات األجنبيــة كاألونــروا .وكان لهــذه

المكونــة مــن الفالحيــن والالجئيــن .وأخــذ حجــم

الشــرائح دور مركــزي فــي تســيير شــؤون

الطبقــة العاملــة باالزديــاد ســريعا لتشــمل

المجتمــع الفلســطيني وفــي مواجهــة

شــرائح اجتماعيــة متنوعــة .فعــاوة علــى

ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ونفــوذه.

الفالحيــن الســابقين وفقــراء الالجئيــن ،جذبــت 6.6أدى ظهــور االتجاهــات التجانســية ومــا رافقها
أســواق العمــل اإلســرائيلية أعــدادا متزايدة من
مــن اختفــاء األشــكال العلنيــة للتمايــز الطبقــي
الحرفييــن وصغــار التجــار والموظفيــن الذيــن

فــي المجتمــع الفلســطيني فــي تلــك الفتــرة

تراجعــت أوضاعهــم االقتصاديــة ،باإلضافــة

إلــى تعزيــز المواقــف األيديولوجيــة والثقافــة

إلــى خريجــي الجامعــات العاطليــن عــن العمــل،

السياســية الداعيــة إلــى المســاواة االجتماعية

وأعــداد متزايــدة مــن ربــات البيــوت واألطفــال

والتضامــن المجتمعــي فــي مواجهــة االحتالل،

الذيــن التحقــوا ببعــض األعمــال الزراعيــة

والتــي كانــت تجــد مبرراتهــا فــي تفاقــم

الموســمية .لقــد عملــت هــذه الشــرائح فــي

المخاطــر الوجوديــة الــذي يمثلــه االحتــال

إســرائيل فــي ظــل شــروط عمــل جائــرة

ّ
ونمــا الخطــاب
وممارســاته علــى األرض.

تحكمهــا شــروط الفصــل العنصــري المهنــي،

السياســي للفصائــل الفلســطينية هــذه

وتقييــد إمكانيــة الحركــة ،وغيــاب الحمايــة

المظاهــر خــال هــذه الفتــرة.

القانونيــة .وكانــت تتحــدد فــرص عملهــم علــى َّ 7.7
وفــر اتفــاق أوســلو البيئــة السياســية المالئمة
األغلــب فــي وظائــف متدنيــة ومنعهــم مــن
إلعــادة صياغــة عالقــة الســيطرة االســتعمارية
العمــل فــي وظائــف أخــرى .وفــي ظــل تلــك
الشــروط ،لــم يكــن للمســتوى التعليمــي
لهــؤالء العمــال أي تأثيــر علــى فــرص عملهــم
الممكنــة.

التــي فرضتهــا إســرائيل علــى الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة بمــا يتــاءم مــع التغيــر فــي
اســتراتيجيات الســيطرة االســرائيلية؛ مــن
ســيطرة مباشــرة إلــى ســيطرة بالوكالــة،

 5.5وتتوســط تلــك الشــريحتين مجموعــات

ومــن تحكــم مباشــر إلــى تحكــم عــن بعــد

اجتماعيــة مــن الطبقــة الوســطى والمتمثلــة

بالســكان الفلســطينيين مــع بقــاء الســيطرة

بصغــار التجــار (تجــار المفــرّق) ،وأصحــاب

المباشــرة علــى األرض والميــاه والحــدود.

الكفــاءات المتعلمــة مــن األكاديمييــن ومــن

وتأتــي هــذه التغيــرات فــي إطــار تعزيــز

األطبــاء والمحاميــن والمهندســين ومعلمــي

نظــام التحكــم والســيطرة والرقابــة الشــاملة

المــدارس والموظفيــن المســتخدمين فــي

والمحكمــة الــذي طــوره االحتــال اإلســرائيلي
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فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ ف��ي االقتص��اد الفلسطــيني .فهــي تســيطر
العــام  .1967وتدريجيــا أصبحــت التغييــرات فــي علــى  62%مــن أراضــي الضفــة الغربيــة (المنطقــة
سياســات الســيطرة التــي اعتمدتهــا إســرائيل المســماة ج) ،وتضــم هــذه المنطقــة معظــم
أكثــر صرامــة وشــمولية .وتلعــب المســتعمرات األراضــي الخصبــة ،وفيهــا المــوارد األساســية،
الصهيونيــة دورا مهمــا فــي نظــام الســيطرة وهــي ضروريــة للتطــور العمرانــي ،وتطويــر
والتحكــم واإلخضــاع هــذا ،إضافــة إلــى دورهــا البنيــة التحتيــة .وأبقــى ســيطرته علــى المعابــر
فــي نهــب األرض والمــوارد الفلســطينية الدوليــة وحولــت سياســة اإلغــاق إلــى أمــر دائــم
وتفكيــك الحيــز المكانــي واالجتماعــي .فــي الحيــاة الفلســطينية ،وهــي تــكاد تحتكــر
وترافــق ذلــك مــع اســتخدام مكثــف لنظــام التجــارة الخارجيــة الفلســطينية ،وتتحكــم بالتجــارة
الحواجــز واإلغالقــات المتبــع فــي الضفــة الداخليــة مــن خــال نظــام اإلغــاق الــذي فرضتــه
الغربيــة.

فــي الضفــة الغربيــة (معهــد أبحــاث السياســات
االقتصاديــة الفلســطيني -مــاس أ.)23 :2005 ،

 )2خصائــص االقتصــاد الفلســطيني بعــد
أوســلو:

وقــد أدت عمليــة أوســلو إلــى تســريع عمليــة
إضعــاف االقتصــاد الفلســطيني عبــر إدخــال
ديناميكيــات جديــدة عليــه زادت مــن وهــن القاعــدة

يتســم االقتصــاد الفلســطيني فــي الضفــة الغربية االجتماعيــة االقتصاديــة المتآكلــة ،وزادت مــن
وقطــاع غــزة بعــد اتفــاق أوســلو بتعمــق تبعيتــه هشاشــته ( .)Roy, 1999: 64فعندمــا يتــم تحقيــق
لالقتصــاد اإلســرائيلي ،وتجزأتــه ،وتعمــق اختالالتــه مكاســب اقتصاديــة ،يتــم عكســها بســرعة
البنيويــة ،وترســخ طابعــه الريعــي ،وزيــادة اعتماده وســهولة ،فهــي تفتقــر الســتدامة ،كمــا أنهــا
علــى التحويــات الخارجيــة ،وتضخــم قطاعــه العــام ،تكــون مرهونــة بتدفــق التحويــات الخارجيــة
وضعــف القــدرة علــى توليــد فــرص عمــل .ويســهم وتخفيــف اإلجــراءات االســرائيلية .ومــا يميــز
النظــام االقتصــادي فــي بلــورة البنــاء الطبقــي المشــهد االقتصــادي الفلســطيني الفقــر وتراجــع
فــي المجتمــع .وســنركز علــى الخصائــص ذات األثــر المؤشــرات االقتصاديــة العامــة.

المباشــر فــي البنــاء الطبقــي وفــي السياســات /اقتصاد مقيد ومجزأ
الممارســات الطبقيــة.

تعمق التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي:
ُ

لقــد عمــق تــزاوج عمليــة اإلغــاق واتفاقيــات
اوســلو عمليــة شــرذمة االقتصــاد الفلســطيني،

أبقــى المســتعمر ســيطرته علــى مفاتيــح التحكــم والــذي ســبق للمســتعمر فــرض واقــع الشــرذمة

التحوالت الطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أوسلو
عليــه خــال ســنوات ســيطرته الطويلــة .وقــد
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ُ
وترســخ الطابــع الريعــي
تعمــق االختــاالت البنيويــة
ُ

تعمــق تحــول االقتصــاد الفلســطيني إلــى جــزر لالقتصــاد الفلســطيني
متباعــدة ،ال يخضــع الكثيــر منهــا إلــى ســيطرة تعمقــت التشــوهات الهيكليــة التــي عانــى منهــا
الســلطة الفلســطينية .ورســخت عمليــة الشــرذمة االقتصــاد الفلســطيني ،والتــي تتمثــل فــي
الجغرافيــة مــن التشــظي االقتصــادي .وفــي هــذا

ضعــف البنيــة التحتيــة ،وتشــكل فجــوة مزمنــة فــي

المجــال تعمــق الفصــل بيــن الضفــة الغربيــة وقطاع المصــادر ناتجــة عــن أن االســتهالك الخــاص أكبــر
غــزة ،وغيــرت مــن مســار تطــور كال المنطقتيــن ،مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( ،ويزيــد االنفــاق
وقــد ترســخ ذلــك بعــد االنقســام الــذي حــل االســتهالكي النهائــي عــن الناتج المحلــي بحوالي
بالســاحة السياســية الفلســطينية منــذ العــام ( )33.9%مــاس ب ، )24 :2005 ،واحتــكار إســرائيل
 ،2007وتالشــت العالقــات التجاريــة بيــن قطــاع غــزة للتجــارة الخارجيــة ،وزيــادة عجــز الميــزان التجــاري
مناطــق الـــ  .1948وكذلــك فصلــت الضفــة الغربيــة حيــث يجــري تغطيــة الزيــادة فــي الطلــب مــن
عــن القــدس ،وســرعت عمليــة تهويــد القــدس،

خــال االســتيراد ،واعتمــاد نســبة كبيــرة مــن األيــدي

وجــرى تعقيــد عمليــة االنتقــال بيــن المنطقتيــن العاملــة علــى ســوق العمــل اإلســرائيلي ،وهــذه
مــن خــال حواجــز ماديــة (معابــر وجــدار الفصــل) النســبة خاضعــة لالعتبــارات اإلســرائيلية ،وتقديمهــا
وإداريــة (نظــام التصاريــح واإلغالقــات).

«تســهيالت» كمــا تســميها للفلســطينيين ،وهــذا

ويغلــب علــى المنشــآت الفلســطينية فــي أضعــف العالقــة بيــن انتاجيــة العمــل واألجــور
الضفــة والقطــاع الطابــع الصغيــر والعائلــي (مــن

فــي االقتصــاد الفلســطيني ،وإضعــاف العالقــة

حيــث الملكيــة والتشــغيل) .وحســب بيانــات تعــداد بيــن االنتــاج واالســتهالك ،كمــا أن الترابــط بيــن
المنشــآت  2017فــإن  88.6%مــن المنشــآت صغيــرة القطاعــات االقتصاديــة ضعيــف ،وضعــف القطاعات
تشــغل أقــل مــن  5عامليــن ،وفقــط  1.4%مــن االنتاجيــة ،وضعــف التنــوع الصناعــي ،والــذي يغلــب
المنشــآت تشــغل  20عامــا أو أكثــر .و 88%مــن عليــه الطابــع الحرفــي ،ونقــص خدمــات المســاعدة
المنشــآت فرديــة (يملكهــا شــخص واحــد) ،و 2.6%الفنيــة والبحــث والتطويــر (مــاس أ.)24 :2005 ،
شــركات عاديــة وعامــة ،و 3.6%مســاهمة خصوصية وفــي هــذا المجــال أصبــح االقتصــاد الفلســطيني
و 0.5%ش��ركات مس��اهمة عام��ة (الجهــاز المركــزي بعــد العــام  1994أكثــر نزوحــا نحــو القطاعــات
لإلحصــاء الفلســطيني .)31 ،23 :2018 ،ومــع ذلــك الخدميــة واالنشــاءات علــى حســاب القطاعــات
فقــد ظهــر عــدد مــن المؤسســات والمنشــآت االنتاجيــة (الزراعــة والصناعــة) ومســاهمتها فــي
الكبيــرة بعــد أوســلو ،والتــي تشــغل مئــات العمال ،الناتــج المحلــي اإلجمالــي .فقــد ارتفعــت حصــة
خاصــة فــي مجــال الخدمــات.
الخدمــات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي وتراجعــت
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حصــة الزراعــة والصناعــة.

االحتــكارات كونهــا األكثــر كفــاءة فــي المطالبــة

وتــزداد أهميــة التحويــات الخارجيــة فــي النشــاط بالتخليصــات الجمركيــة .وتضــم هــذه االحتــكارات
االقتصــادي الفلســطيني ،وتشــمل تحويــات الســلطة والقطــاع الخــاص المرتبطيــن علــى نحــو
العمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل ،وتحويــات

خــاص بتأميــن خدمــات أمنيــة وســلع أخــرى (فرســخ،

المغتربيــن الفلســطينيين ،والمســاعدات الخارجيــة.)488 :2012 .
ويعتمــد أداء االقتصــاد الفلســطيني بدرجــة عجــز االقتصــاد الفلســطيني عــن توليــد فــرص عمل
كبيــرة علــى تدفــق هــذه التحويــات .ولعبــت هــذه مالئمــة وانتشــار الفقر.
التحويــات دورا مركزيــا فــي تخفيــف المصاعــب عجــز االقتصــاد الفلســطيني عــن توليــد فــرص عمل
االقتصاديــة التــي عصفــت بالمجتمــع الفلســطيني كافيــة ،وهــذه نتيجــة منطقيــة القتصــاد أســير
خــال العقديــن الماضييــن (ســعد.)2015 ،

ومحاصــر .وفــي الوقــت ذاتــه فــإن المتغيــرات
الديمغرافيــة تشــير إلــى توقــع زيــادة متصاعــدة

قطاع حكومي متضخم وضعيف الفاعلية

فــي الطلــب علــى العمــل ،وذلــك نتيجــة للتركيبــة
العمريــة الفتيــة للمجتمــع الفلســطيني مــن جهــة،

يعمــل أكثــر مــن خمــس العامليــن فــي وتزايــد نســبة مشــاركة النســاء فــي القــوى
القطــاع الحكومــي (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء العاملــة رغــم ضعفهــا حتــى اآلن.
ُ
الفلســطيني .)32 :2019 ،واســتخدم التوظيــف في ويدعــم ذلــك التوجهــات التاليــة :فمــن المتوقــع
القطــاع العــام كآليــة للتخفيــف مــن البطالــة مــن أن تــزداد نســبة مــن هــم فــي ســن العمــل (64-16
جهــة ،وكمكافــأة للــوالء السياســي مــن جهــة

ســنة) ،علــى حســاب تراجــع نســبة صغــار الســن.

لالعتبــارات الحزبيــة الضيقــة.

كبيــرة متوقعــة فــي نســبة مشــاركة النســاء فــي

أخــرى .وســاهم االنقســام فــي تضخيــم القطــاع وأيضــا تــزداد نســبة اإلقبــال علــى التعليــم العالــي،
الحكومــي ،وفــي ترســيخ خضــوع آليــات عملــه خاصــة فــي أوســاط الفتيــات ،ممــا يعنــي زيــادة
فــي الوقــت ذاتــه ،نشــأت فــي إطــار الســلطة القــوى العاملــة .يضــاف إلــى ذلــك معــدالت النمــو
الفلســطينية عمليــة تحالــف بيــن الرأســمال الســكاني الكبيــرة (مواطــن .)2010 ،وهــذا يعنــي أن

الفلســطيني والبيروقراطيــة الحاكمــة ،خاصــة

البطالــة ســتتركز فــي أوســاط الشــباب ،والمتعلميــن،
والنســاء ،خاصــة الخريجــات.

إلــخ) .وقــد ســهلت االتفاقيــات نشــوء هــذه

التــي تواجــه المجتمــع الفلســطيني ،نتيجــة

شــقها األمنــي ،وترجــم ذلــك فــي بنــاء قطاعــات
ّ
محميــة مــن االقتصــاد الفلســطيني ،مثــل ُتشــكل ظاهــرة الفقــر (وهــي اللفــظ الملطــف
االحتــكارات (تجــارة األســمنت ،البتــرول ،الســجائر ،للفجــوة الطبقيــة) واحــدة مــن التحديات األساســية
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انعكاســاتها وتأثيراتهــا التــي تطــال شــرائح الطبقــات ميدانيــا.
واســعة فــي المجتمــع الفلســطيني ،وهــي ومــن جانــب ثالــث ربمــا يفيــد األخــذ بعيــن االعتبــار
مــن المؤشــرات المهمــة (كمــا البطالــة ،فهاتــان تصنيفــات بورديــو ألنــواع الرأســمال فــي تتبــع
ظاهرتــان مترابطتــان) علــى حيويــة المجتمــع ،آليــات التجــاذب والصــراع الطبقــي .فتصــورات
وفاعليــة االســتراتيجيات والسياســات التــي األفــراد والجماعــات عــن أوضاعهــم الطبقيــة
يعتمدهــا علــى المســتويات المختلفــة ،سياســيا مهمــة فــي فهــم ممارســات هــذه الطبقــات
واقتصاديــا واجتماعيــا.
والشــرائح الطبقيــة.
ومــن البديهــي أن فهــم آليــات تجاذبــات وصراعــات

 )3معايير التمايز الطبقي

الطبقــات االجتماعيــة يتــم فــي إطــار عــام مــن
توزيــع مصــادر القــوة المختلفــة فــي المجتمــع،

تشــكل هــذه المســألة محــور النقــاش بيــن وآليــات ممارســتها .فعلــى ســبيل المثــال تحتــل
التوجهــات النظريــة المختلفــة .ويعتبــر التنظيــر الدولــة الزبائنيــة دورا مهمــا فــي آليــات الحــراك

الماركســي فــي هــذا المجــال محــور النقــاش ،االجتماعــي ،وفــي آليــات إعــادة إنتــاج الطبقــات
فالنقاشــات حــول الطبقــة والتحليــل الطبقــي والشــرائح االجتماعيــة المختلفــة مــن خــال آليــات
تتــراوح مــا بيــن محــاكاة أو نقــد ونقــض لــه .ويركــز المكافــأة واالســتثناء.
التحليــل الماركســي علــى عالقــات اإلنتــاج ،وتحتــل
عالقــات الملكيــة مكانــة رئيســية فــي هــذا التحليل.

وال يهمــل هــذا التحليــل العالقــات ذات الطابــع  )4مالحظــات علــى التحــوالت الطبقيــة فــي
التنظيمــي أو عالقــات التبــادل .ويهتــم التحليــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد أوســلو:
الماركســي بديناميــة العالقــات بيــن الطبقــات،
أي أن الطبقــات تتبلــور مــن خــال بلــورة مصالحهــا
ووعيهــا بهــذه المصالــح (عبــد المعطــي.)2001 ،
مــن جانــب آخــر تؤثــر عالقــات التبــادل (الدخــل
ومســتويات المعيشــة) فــي السياســات أو
الممارســات الطبقيــة ،لــذا ال بــد مــن أخذهــا
بعيــن االعتبــار فــي رســم الحــدود والتفاعــل بيــن
الطبقــات .وربمــا يفيــد فــي هــذا المجــال تطويــر
دليــل للثــروة الســتخدامه فــي رســم خرائــط

يمكــن رصــد التحــوالت التاليــة فــي البنــاء الطبقــي
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،انطالقــا
مــن المعاييــر الســابقة ،وانطالقــا مــن الواقــع
االســتعماري الــذي يعيشــه المجتمع الفلســطيني
فــي هــذه المنطقــة.
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البرجوازيــة الكبييــرة (الطبقــة العليــا
ا لحا كمــة ) :
أوجــدت أوســلو تغيــرات مهمــة :أوجــدت الســلطة
الفلســطينية ،مــا يعنــي إيجــاد آليــة إلنتــاج وإعــادة
إنتــاج شــريحة مهمة مــن البرجوازيــة الكبيرة ،وهي
البرجوازيــة البيروقراطيــة ،التــي توســعت مــن حيث
العــدد والنفــوذ ،وخلــق آليــة مهمــة للمزاوجــة
بيــن شــرائح البرجوازيــة الكبيــرة؛ وفــرت إعطــاء
الســلطة الفلســطينية مهمــة إدارة االقتصــاد
المحلــي (تحــت ســقف أوســلو) فرصــة لزيــادة تأثيــر
الرأســمال الفلســطيني فــي الخــارج (الشــتات)
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ووفــرت فرصــة
لتــزاوج هــذه الشــريحة مــع البرجوازيــة حديثــة
النشــأة فــي الســلطة الفلســطينية ،والرأســمالية
المحليــة .وأوجــدت تكتــات اقتصاديــة ذات أثــر
سياســي ،لعبــت فيهــا الرأســمالية الفلســطينية

تــزاوج بيــن شــرائح متعــددة:
•نخــب سياســية واقتصاديــة جديــدة ،تميــزت
باحتكارهــا للمناصــب اإلداريــة والسياســية
العليــا فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
•شــريحة مــن األغنيــاء الجــدد تداخلــت وتشــابكت
مصالحهــا مــع النخبــة السياســية الحاكمــة
والنخــب االقتصاديــة أو الشــريحة البرجوازيــة
المحليــة.
•البرجوازيــة المحليــة ،التــي راكمــت ثرواتهــا
فــي الداخــل .ومنهــا شــريحة كبــار مالكــي
األراضــي والتــي حولــت نشــاطها إلــى
العقــارات والخدمــات بصــورة رئيســية.
•البرجوازيــة

الفلســطينية

التــي

تتركــز

اســتثماراتها فــي الخــارج ،وأعــادت فــرض

حضورهــا مــن خــال اســتثمارها المباشــر فــي
مناطــق أوســلو.

فــي الشــتات الــدور المركــزي؛ وأصبــح «المجتمــع بــرز ألول مــرة فــي المجتمــع الفلســطيني
الدولــي والمانحيــن» فاعليــن رئيســيين فــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة نخــب
االقتصــاد والسياســة الفلســطينية ،ســواء سياســية واقتصاديــة جديــدة تميــزت باحتكارهــا
مــن خــال الترتيبــات المؤسســية إلدارة مرحلــة للمناصــب اإلداريــة والسياســية العليــا فــي
أوســلو ،أو مــن خــال التمويــل الــذي توفــره هــذه الســلطة الفلســطينية ،واحتــكار بعضهــا للفــرص
المؤسســات (دول ،ومؤسســات دوليــة ،ومنظمات االســتثمارية المتعــددة التــي ســمحت بهــا
ممولــة) ،وتؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي المرحلــة السياســية الجديــدة .وزاوج بعــض هــؤالء
اتجاهــات التغيــر فــي البنــاء الطبقــي (مــن خــال بيــن مواقعهــم القياديــة فــي منظمــة التحريــر
توجيهاتهــا المباشــرة ،أو مــن خــال السياســات والتنظيمــات الفلســطينية المشــاركة فــي
العامــة للســلطة الفلســطينية).

الســلطة الفلســطينية ومناصبهــم السياســية

وتتكــون البرجوازيــة الفلســطينية الكبيــرة مــن

فــي الســلطة .ومنحهــم ذلــك فرصــة الســيطرة
والتحكــم بالمــوارد الماليــة واالقتصاديــة العامــة
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مصالحهــا مباشــرة وتعــزز مــن مكانتهــا ،فــي ظــل

«والتقــت مصالــح هــذه النخــب مــع توجهــات غيــاب المأسســة والقوانيــن الناظمــة والمســاءلة
البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وبعــض الحقيقيــة ،وهــو مــا أدى إلــى اتســاع دائــرة
المؤسســات والمنظمــات الدوليــة المانحــة الفســاد المالــي واإلداري» (المالكــي وآخــرون،
الداعيــة إلــى أن التنميــة قابلــة للتحقــق فــي .)2018
ظــل االســتعمار مــن خــال بنــاء مؤسســات الدولــة تداخلــت وتشــابكت مصالــح شــرائح هــذه الطبقــة:
علــى «أســس رشــيدة» ،وانطالقــا مــن مفاهيــم الشــريحة البيروقراطيــة وشــريحة البرجوازيــة
االقتصــاد الليبرالــي الجديــد الــذي اجتاحــت معظــم المحليــة (كبــار التجــار والــوكالء ومالكــي العقــارات)
أرجــاء العالــم .وقــد شــملت ســلطات هــذه النخــب

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة التــي تشــكلت

علــى :توقيــع اتفاقيــات ،واإلشــراف علــى تنفيــذ

ـتعمر
أو تكيفــت مــع الظــروف التــي فرضهــا المسـ ِ

مشــاريع وتســجيل شــركات ،واســتصدار تراخيــص ،خــال ســنوات الســبعينيات والثمانينيــات .باإلضافــة
وجبايــة الجمــارك والضرائــب المختلفــة .كذلــك إلــى كبــار الرأســماليين فــي الخــارج الذيــن شــكلوا
ظهــرت شــريحة أخــرى مــن هــذه النخبــة نشــأت مــع

كتــل اقتصاديــة تقــوم باالســتثمار جزئيــا فــي بعــض

الســلطة الوطنيــة وتــم تعيينهــا مــن قبــل رئيــس القطاعــات االقتصاديــة وأقامــوا شــراكات مــع
الســلطة ،ونمــى نفوذهــا علــى أرضيــة الســعي الســلطة الفلســطينية ،خاصــة فــي القطاعــات
إلــى توفيــر مــوارد للســلطة خــارج الرســوم التــي تحقــق معــدالت ربــح عاليــة ،وفــي حــاالت
والضرائــب والجمــارك وخــارج سياســات واشــتراطات معينــة جــرى احتــكار بعــض القطاعــات« .وقــد
المؤسســات والــدول المانحــة مثــل مــدراء شــركات

شــرعت هــذه الشــريحة الجديــدة مــن كبــار رؤوس

القطــاع العــام المســجلة كشــركات خاصــة (شــركة

األمــوال فــي تنظيــم نفســها وتشــكيل رؤيــة خاصة

الخدمــات التجاريــة الفلســطينية) أو مــدراء الهيئــات

بهــا وممارســة الضغــوط علــى الســلطة الوطنيــة

الحكوميــة المنظمــة فــي مجــاالت البتــرول الفلســطينية مســتفيدة بذلــك مــن تراجــع مكانــة
والتبــغ وغيرهــا .وتدريجيــا ازداد قــوة وتأثيــر بعــض الســلطة السياســية وإمكانياتهــا االقتصاديــة
شــرائح هــذه النخــب مــن خــال توظيــف مواقعهــم الهزيلــة ،ومســتغلة المنــاخ الدولــي الســائد
القياديــة فــي الســلطة الفلســطينية إلقامــة المنحــاز أليديولوجيــا الليبراليــة الجديــدة الراعيــة
شــبكة واســعة مــن العالقــات الدوليــة والعربيــة لــدور القطــاع الخــاص باعتبــاره المحــرك الرئيســي
واإلســرائيلية إلنشــاء مشــاريع واســتثمارات خاصــة لعمليــات «التنميــة» .فقــد مارســت الــدول المانحــة
بهــم ،واســتغالل المنــح والمســاعدات العربيــة ضغوطــا متزايــدة ومســتمرة علــى الســلطة
والدوليــة لصالــح بعــض المشــاريع التــي تخــدم لتوفيــر البيئــة المالئمــة لعمــل هــذا القطــاع عبــر
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تبنــي مجموعــة مــن السياســات االقتصاديــة الفلســطينية ومؤسســاتها شــبه الدوالنيــة،
الليبراليــة فــي إطــار مفاهيــم الخصخصــة وحريــة واتســاع حجــم المؤسســات غيــر الحكوميــة المحليــة
التجــارة واألســواق ،دون األخــذ بعيــن االعتبــار واألجنبيــة وتنــوع نشــاطاتها ،ونشــوء مؤسســات
الواقــع االســتعماري الــذي يــرزح تحتــه المجتمــع القطــاع الخــاص ،الكبيــرة والمتوســطة الحجــم ،بعد
الفلســطيني بأكملــه» (المالكــي.)2018 ،

اتفــاق أوســلو .وقــد تســارع تكويــن هــذه الطبقــة

والتغيــر األبــرز فــي هــذا المجــال يتمثــل فــي :وتوســعها بفعــل أربعــة آليــات للحــراك االجتماعــي
والدة شــرائح جديــدة نتيجــة آليــات أوســلو ،ســادت فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال
وضعــف الخطــاب المبنــي علــى التماثــل والعدالــة العقــود الماضيــة وتمثلــت أساســا فــي :التعليــم،
والتضامــن الــذي ميــز مرحلــة مــا قبــل أوســلو ،والهجــرة ،واالنتمــاء الحزبــي (خاصــة االنتمــاء إلــى
لصالــح خطــاب وواقــع جديــد يقــوم علــى إعــاء الحــزب الحاكــم كفتــح أو حمــاس فــي قطــاع غــزة
قيــم اإلنجــاز الفــردي والنجــاح والمنافســة .وجــود بعــد االنقســام) ،والموقــع اإلداري أو اإلشــرافي
ســقوف رســمها أوســلو والعالقــة مــع المنظمــات فــي القطــاع الخــاص (المالكــي وآخــرون.)2018 ،
االقتصاديــة الدوليــة والمموليــن األجانــب فيمــا ويمكــن تقســيم الطبقــة الوســطى حســب حداثــة
يتعلــق بسياســات /ممارســات هــذه الشــرائح تجــاه تشــكلها إلــى حديثــة وقديمــة .وتشــمل الطبقــة
االنفــكاك عــن المســتعمر ومقاومتــه مــن جهــة ،الوســطى الحديثــة الفئــات المهنيــة التاليــة:
والتكافــل والتضامــن االجتماعــي فيمــا يخــص المشــرعون ،وموظفــو اإلدارة العليــا (فــي
التنظيــم الداخلــي للمجتمــع؛ كمــا عملــت هــذه القطــاع الحكومــي أو الخــاص أو فــي المنظمــات
الشــرائح علــى بنــاء تضامنياتهــا الخاصــة ،فــي غيــر الحكوميــة) ،والمتخصصــون ومســاعدوهم،
مســعى لتعزيــز دورهــا ونفوذهــا .وتعانــي هــذه والفنيــون ،والكتبــة ،والحرفيــون الذيــن ينتجــون
التضامنيــات مــن تأثيــر االنقســام السياســي علــى لصالحهــم دون اســتخدام عمالــة مأجــورة ،وأصحــاب
فعلهــا ،ومــن جهــة أخــرى مــا زال أثرهــا محــدودا المهــن الحرة كاألطبــاء والمحامون والمهندســون،
فــي مجــال مجابهــة شــرذمة االقتصــاد والشــرذمة باإلضافــة إلــى المثقفيــن .وتشــمل الطبقــة
االجتماعيــة.

الوســطى القديمــة أصحــاب الملكيــات والتجــارة

 2تراجــع دور وتأثيــر الطبقــة الوســطى الحديثــة المتوســطة والصغيــرة ،والصناعــات والحــرفالمتوســطة ،والــوكالء أو الوســطاء بيــن كبــار مــاك
رغــم اتســاع حجمهــا:
اتســع حجــم الطبقــة الوســطى الفلســطينية فــي األراضــي والفالحيــن ،إضافــة إلــى المثقفيــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد نشــوء الســلطة التقليدييــن مــن علمــاء ديــن ومعلميــن وقضــاة
الفلســطينية ،نتيجــة نشــوء مؤسســات الســلطة وموظفيــن حكومييــن .وتعتبــر الطبقــة الوســطى

التحوالت الطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أوسلو
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القديمــة أكثــر محافظــة ،سياســيا واجتماعيــا ،مــن

لقــد ولــدت مصاحبــات أوســلو آليــات تولــد التوســع

الطبقــة الوســطى الحديثــة.

الكبيــر فــي هــذه الطبقــة ،وفــي الوقــت ذاتــه

ومــع ذلــك فقــد تراجــع دورهــا التحديثــي والوطني ولــدت تنوعــا كبيــرا فــي واقعهــا اليومــي،
الــذي مــن المفتــرض أن تلعبــه داخــل المجتمــع ومســتويات حياتهــا وشــروط عملهــا ،يــؤدي
الفلســطيني حيــث اتســمت بالضعــف وغيــاب بالضــرورة إلــى درجــة اســتقطاب كبيــرة فــي
الهويــة والثقافــة والمشــروع التحديثــي الخــاص مواقفهــا الفكريــة واأليديولوجيــة.
بهــا .فالطبقــة الوســطى طبقــة مهمــة عــادة  3-الطبقــة الكادحــة :شــرائح متعــددة وتشــتت فــي
بفعــل موقعهــا االســتراتيجي فــي الدولــة ،وبفعل

األداء

دورهــا فــي التخطيــط االقتصــادي ،ودورهــا فــي تشــكل قاعــدة الهــرم الطبقــي ،وتتكــون مــن
األحــزاب ،واالتحــادات ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،شــرائح متعــددة :عماليــة ،وفالحيــة ،وعماليــة
وفــي وســائل اإلعــام وفــي اإلنتــاج الثقافــي فالحيــة (تجمــع مــا بيــن واقعهــا العمالــي
والفكــري بشــكل عــام .وتشــكل نســبة كبيــرة مــن واســتمرار روابطهــا الريفيــة).
القــوى العاملــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع وتعيــش الشــرائح العماليــة واقعــا متباينــا مــن حيث
غــزة ،يقدرهــا البعــض بخمســها .وتشــمل هــذه شــروط عملهــا ،واالمتيــازات التــي تحصــل عليهــا

الطبقــة طيــف واســع وغيــر متجانــس مــن المهــن فــي مواقــع عملهــا .وتولــد هــذه االختالفــات تباينا
والحــرف المرتبطــة بدرجــات متفاوتــة مــن التعليــم فــي أولويــات هــذه الشــرائح حســب مــكان عملهــا،
أو الثــروة أو الدخــل ،لذلــك تعتبــر طبقــة غيــر والقطــاع االقتصــادي:
متجانســة بطبيعتهــا (هــال.)281-280 :2006 ،
•الشــريحة التــي تعمــل فــي االقتصــاد
تؤثــر آليــات توليــد الطبقــة الوســطى الحديثــة في
الصهيونــي ،وتجــد نفســها فــي شــروط عمــل
ســماتها مــن حيــث فكرهــا وممارســاتها ودورهــا
المجتمعــي .فهــي هجيــن مــن شــرائح وفئــات
غيــر منســجمة اقتصاديــا أو مهنيــا ،وتعيــش واقــع
اجتماعــي متمايــز وظــروف عمــل مهنيــة مختلفــة،
وتفــاوت في مســتويات معيشــتها .كمــا أن اختالف
الجــذور العائليــة والمناطقيــة ألفــراد هــذه الطبقــة
لــه تأثيــر كبيــر فــي خلــق تباينــات فــي التوجهــات
الفكريــة واأليديولوجيــة لهــذه الطبقــة (فئــات
محافظــة ،وليبراليــة أو معولمــة أو شــعبوية).

خاصــة تجمــع مــا بيــن اضطهادهــا القومــي
واســتغاللها الطبقــي ،وتعرضهــا لالبتــزاز مــن
خــال تصاريــح العمــل.
•الشــريحة التــي تعمــل فــي االقتصــاد المحلي،
وهــي تتمايــز حســب منطقــة عملهــا :غــزة
وضفــة وقــدس ،وكذلــك منطقــة ج مقابــل
مناطــق أ /ب ،المناطــق التــي عزلهــا الجــدار.
مــن جانــب آخــر ،فــإن الشــرائح العماليــة تتنــوع
حســب

األنشــطة

االقتصاديــة

والقطاعــات
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االقتصاديــة .فتختلــف شــروط العمــل مــا بيــن مســتوى مواجهــة اآلليــات النابــذة مــن خــال
القطــاع الحكومــي ،الــذي توجــد فيــه حقــوق أســاليب تنظيــم وعمــل تدفــع وتعــزز مــن آليــات
وامتيــازات عمــل مختلفــة عــن المتوفــرة فــي توحيــد فعــل هــذه الشــرائح فــي معاركهــا النقابيــة
القطــاع الخــاص أو قطــاع المؤسســات غيــر العامــة .فقــد كشــف حــراك الضمــان االجتماعــي
الحكوميــة أو المؤسســات الدوليــة .كمــا تتفــاوت علــى انشــداد الشــرائح العماليــة المختلفــة إلــى
شــروط عمــل الشــرائح العماليــة حســب األنشــطة مصالحهــا اليوميــة المباشــرة ،ولــم تســتطع
االقتصاديــة ،مــا بيــن قطــاع الخدمــات الــذي تتواجد التنظيمــات النقابيــة مــن االســتفادة مــن هــذه
فيــه مؤسســات كبيــرة مــن حيــث عــدد العامليــن ،الفرصــة لتطويــر عملهــا باتجــاه بنــاء حركــة نقابيــة
والعامليــن فــي قطــاع االنشــاءات ،أو الصناعــة أو عامــة تتمحــور حــول القضايــا األساســية للعمــال.
القطــاع االقتصــادي غيــر المنظــم ،حيــث يغلــب وبالنســبة للفالحيــن ،فقــد أدت السياســات
عليهــا العمــل فــي مشــروعات صغيــرة الحجــم االســتعمارية ،والسياســات العامــة للحكومــة
وشــروط عمــل ســيئة.

الفلســطينية إلــى إضعــاف حضــور هــذه الشــريحة

ويترتــب علــى هــذا التشــظي فــي واقــع المعــاش مــن حيــث العــدد (تراجــع نســبة العامليــن فــي
اليومــي للعمــال ،ومــا يتولــد عنــه مــن تمحــور الزراعــة ،وتراجــع دور القطــاع الزراعــي فــي
فــي تركيزهــا علــى الحقــوق /االمتيــازات المتباينــة االقتصــاد الفلســطيني ،حيــث أصبــح يحتــل دورا
التــي تتمتــع بهــا الفئــات المختلفــة ،حيــث تعطــى هامشــيا فــي التشــغيل وفــي الناتــج المحلــي
األولويــات للحفــاظ علــى هــذه الحقــوق /االمتيازات اإلجمالــي) .كمــا أن هــذه الشــريحة مهمشــة فــي
وتنميتهــا .وهــذه الحالــة تولــد تشــظي فــي وعــي السياســات العامــة ،وليــس لهــا حضــور فعلي على
الشــرائح العماليــة وفــي ممارســاتها .وقدمــت

مســتوى التنظيــم الذاتــي أو الفعل السياســي ،أو

حالــة االشــتباك الطبقــي التــي رافقــت الحــراك الدفــاع عــن حقوقهــا .هــذا رغــم أن األرض تشــكل
ضــد قانــون الضمــان االجتماعــي مثــاال علــى هــذه محــور الصــراع مــع المســتعمرين الصهاينــة.
الحالــة .ففــي الوقــت الــذي خــاض فيــه الرأســمال أمــا الشــريحة العماليــة الفالحيــة فهــي األوســع،
هــذه المواجهــة بموقــف واحــد متماســك مــن وهــي تعيــش حيــاة مزدوجــة :فهــي تعيــش
خــال اتحاداتهــا المختلفــة ،عجــزت تنظيمــات عالقــات االســتغالل الرأســمالي فــي موقــع
العمــال عــن تقديــم مثــل هــذا الموقــف ،وتناثــرت العمــل ،وتحافــظ علــى روابطهــا الريفيــة ،وأحيانــا
مواقــف العمــال حســب تصوراتهــم عــن المكاســب

علــى اســتثمارات ريفيــة تســتخدمها كمصــدر دخــل

التــي يضمنهــا القانــون لهــا أو يفقدهــا إياهــا.

ثانــوي .وتشــمل هــذه الشــريحة فئــة واســعة مــن

ولــم ترتــق أشــكال التنظيــم الذاتــي للعمــال إلــى العامليــن فــي االقتصــاد الصهيونــي ،والعامليــن
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فــي القطــاع الخــاص المحلــي .وقــد ســاهم وال تعطــي هــذه التكتيــكات خيــارات واعيــة ،ســواء
ضعــف الهجــرة الداخليــة فــي تكريــس مثــل هــذا

فــي موقفهــا مــن القضايــا الوطنيــة أو القضايــا

الواقــع ،حيــث تحولــت العديــد مــن القــرى التــي النقابيــة ،وبهــذا تقــدم ممارســات متباينــة فــي
يغلــب عليهــا الطابــع العمالــي إلــى أماكــن مبيــت

هــذا المجــال ،فهــي رغــم حرصهــا علــى تصريــح

لفئــات عماليــة واســعة.

العمــل تقــدم المناضليــن األكثــر شراســة فــي

الوعــي الزائــف أم وعــي يومــي يتمحــور حــول مواجهــة المســتعمر .وهــي علــى العكــس مــن
«التحايــل علــى المعــاش» ،ويرتبــط بالوضــع خيــارات الطبقــة البرجوازية ،التي تأتي ممارســاتها
الوظيفــي:

وسياســاتها تجــاه المســتعمر كخيــارات واعيــة.

كيــف يمكــن فهــم ســلوكيات الشــرائح العماليــة وفــي هــذا المجــال فــإن الطبقــة البرجوازيــة
المختلفــة ،أو ســلوك شــرائح الطبقــة الكادحــة؟ وشــرائح الطبقــة الوســطى تتأثــر بوعــي فــي
فهــي مــن جهــة منشــدة إلــى واقعهــا اليومــي ممارســاتها الوطنيــة والطبقيــة بالســقوف
(مــن حيــث شــروط العمــل والحقــوق واالمتيــازات التــي رســمتها مصالحهــا (شــبكة عالقاتهــا
التــي تحصــل عليهــا) ،ومــن جهــة أخــرى تلجــأ

مــع الجهــات الراعيــة لهــا ،ضمــان بيئــة مناســبة

إلــى طــرق تأقلــم مــع ظــروف عملهــا الصعبــة الســتثماراتها وتعظيــم ربحهــا) .لــذا تفــرض علــى
هــي أقــرب إلــى «التحايــل علــى المعــاش» ،مثــل نفســها رقابــة ذاتيــة لخياراتهــا فــي االنفــكاك عــن
التكتيــكات التــي يتبعهــا العاملــون فــي االقتصــاد المســتعمر ومقاومتــه ،وفــي خطابهــا وســلوكها
الصهيونــي ،وحرصهــم علــى توفيــر شــروط األيديولوجــي حــول الحقــوق .وال يخفــى أن جــزءا
الحصــول علــى تصريــح العمــل ،بمــا فــي ذلــك

مــن آليــات التأقلــم التــي تلجــأ لهــا بعــض فئــات

اللجــوء إلــى الرشــاوى ،أو اصطفــاف البعــض مــن الطبقــة الوســطى تأتــي فــي إطــار «التحايــل
المشــغل كمــا حصــل فــي الحــراك علــى تحقيــق مصالحهــا اآلنيــة» دون أن يترتــب
ّ
العمــال خلــف

المشــغل ،علــى ذلــك انحيــاز واعــي لخيــارات معينــة فــي
ّ
ضــد الضمــان االجتماعــي ،أو مداهنــة
العالقــة مــع المســتعمر (علــى ســبيل المثــال
والخــوف مــن العمــل النقابــي المنظــم ..إلــخ.
وتنطلــق فــي ترجمــة وعيهــا بشــروط عملهــا
ّ
بالمشــغل (الرأســمالي) مــن تجربتهــا
وعالقتهــا
الخاصــة علــى نطــاق شــروط عملهــا فــي
المنشــأة ،وتعطــي األولويــة لمصالحهــا اآلنيــة،
وأولهــا اســتمرارها فــي العمــل فــي ظــل معدالت
بطالــة اســتثنائية.

عالقــات المســتوردين الصغــار والمتوســطين

مــع مخلصــي البضائــع اإلســرائيليين ،وتهربهــم
الضريبــي) .مــن جانــب آخــر فــإن هــذه الســقوف
غيــر قائمــة بالنســبة لشــرائح الطبقــة الكادحــة
المختلفــة.
وهــذا يتطلــب مــن ممثلــي الطبقــة الكادحــة
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النقابييــن والسياســيين تكثيــف العمــل علــى تجــاوز المصادر:
حالــة شــرذمة وعــي هــذه الطبقــة ،والبحــث عــن
آليــات عمــل تطــور التنظيــم الذاتــي لهذه الشــرائح،
وتعظــم مــن فعلهــا السياســي واالجتماعــي.
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هــذا االقتصــاد مــن التخلــف الناتــج عــن اإلرث
االســتعماري التقليــدي ،بــل أيضــا مــن التقويــض

تعتبــر الســلطة الفلســطينية اليــوم حالــة فريــدة والتجريــف الناتجيــن عــن السياســة الكولونياليــة
فــي الســياق العالمــي ،فهــي وفــق االعتــراف االســتيطانية.
الدولــي دولــة مــن دون ســيادة أو بتعبيــر أدق

ذات ســيادة منقوصــة ،وفــي الواقــع العملــي تهــدف هــذه الورقــة إلــى البحــث فــي توزيــع
هــي حالــة حكــم ذاتــي بصالحيــات محــدودة كمــا العــبء الضريبــي الــذي أصبــح مــن مهمــات
عبــر عنهــا فــي اتفــاق أوســلو ،فــي هــذا اإلطــار ،الســلطة الفلســطينية بعــد قيامهــا عــام ،1994
تمــارس الســلطة بعضــا مــن مهــام الدولــة وفــق علــى المواطنيــن الفلســطينيين محاوليــن توضيــح
الواقــع السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي

مــدى عدالــة توزيــع هــذا العــبء علــى المواطنيــن

الــذي أفرزتــه االتفاقيــات والوقائــع السياســية

مــن منظــور مفاهيــم العدالــة االجتماعيــة.

خــال الخمســة والعشــرين عامــا الماضيــة .إال
أن هــذا لــم يمنــع الســلطة الفلســطينية مــن
محاولــة بنــاء أســس وهيــاكل أوليــة لبنــى الدولــة
مــن وزارات وهيئــات وأجهــزة أمنيــة وغيرهــا ،األمــر
الــذي تطلــب منهــا واجــب توفيــر مصــادر الموازنــة
مــن منــح خارجيــة أو جبايــة محليــة وغيرهــا .فقــد
أعطاهــا بروتوكــول باريــس حــق الجبايــة المحليــة،
وتلقــي المنــح الخارجيــة ،ال بــل إن المنــح الخارجيــة
كانــت الدفعــة األولــى التــي أعطــت الســلطة
مقومــات الحيــاة ،فقــد ورثــت عــن االحتــال اقتصادا
مدمــرا منهــكا وملحقــا ومصــادرا أيضــا .لــم يعــان

تشــكل الضرائــب وأشــكالها المختلفــة جــزءا مــن
السياســة الماليــة العامــة أليــة حكومــة ،هــذه
السياســة الماليــة بدورهــا تشــكل جــزءا مــن
السياســة االقتصاديــة األشــمل النابعــة مــن
طبيعــة النظــام السياســي وتوجهاتــه الفكريــة
بشــأن القضايــا االجتماعيــة االقتصاديــة ،وبالتالــي
تختلــف السياســة الماليــة والضريبيــة بشــكل خــاص
باختــاف النظــام االقتصــادي االجتماعــي ،ويــرى
البعــض أن الضرائــب تشــكل أحــد عوامــل توزيــع
الدخــل ،كمــا تشــكل جــزءا مــن آليــات ســد الفجــوات
االجتماعيــة ،والضرائــب حكمــا هــي إجــراء إلزامــي
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علــى المكلفيــن ،وبالتالــي فالتهــرب منهــا توزيــع وإعــادة الدخــل القومــي وتحقيــق العدالــة
يضـ�ع صاحبهـ�ا تحـ�ت طائلـ�ة القانـ�ون ،ويسـ�عى

االجتماعيــة).

المش�رـعون مـ�ن وراء سـ�ن التشـ�ريعات الضريبيـ�ة

وتنقســم العدالــة الضريبيــة إلــى نوعيــن
وتعديله��ا إل��ى تحقي��ق جملة م��ن األه��داف المالية
همــا:
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة أهمه��ا زي��ادة اإليــرادات

لموازن��ة الدول��ة ،وتشـ�جيع االس��تثمارات ،وإعـ�ادة
ً
أوال :العدالــة الضريبيــة العموديــة ويقصــد بهــا
ً
ضريبيــا
توزي��ع الدخــول بيـ�ن الفئــات المجتمعيـ�ة المختلفـ�ة .تبايــن واختــاف معاملــة المكلفيــن
تختلــف الــرؤى بشــأن مــا يعــرف بالعدالــة الضريبية،

حســب مقــدرة كل مكلــف علــى تحمــل دفــع ديــن
الضريبــة ،ويكــون الدخــل هــو المؤشــر والمقيــاس

والتــي تنبــع أساســا مــن المســاواة أمــام القانــون،
األساســي لبيــان مقــدرة المكلــف علــى الدفــع،
فالعدالــة الضريبيــة تحمــل بعديــن؛ األول أفقــي
وتكــون الضريبــة وفقـ ً
ـا للعدالــة الضريبيــة الرأســية
يقــوم علــى التعامــل بالمســاواة مــع جميــع األفراد
إمــا ضريبــة تصاعديــة أو نســبية أو متدرجــة ،وبمــا
بغــض النظــر عــن ثروتهــم ،والثانــي عمــودي يقوم
يتوافــق مــع مقــدرة كل مكلــف علــى دفــع ديــن
علــى التعامــل مــع الدخــول المتحققــة ويقســم
الضريبــة وحســب الدخــل الــذي حصــل عليــه (اختــاف
المكلفيــن إلــى شــرائح تختلــف فــي نســب العــبء
فــي مســتوى الدخــل).
الضريبــي الواقــع عليهــا حســب مســتوى الدخــل
ً
المتحقــق لهــا .غيــر أن مفهــوم العدالــة الضريبيــة
ثانيــا :العدالــة الضريبيــة األفقيــة :ويقصــد بهــا أن
يبقــى مبهمــا وإشــكاليا ،حيــث ال يمكــن االتفــاق تكــون معاملــة المكلفيــن ذوي الدخــل المتشــابه
مجتمعيــا علــى مفهــوم محــدد وثابــت للعدالــة متماثلــة ،أي يدفــع األفــراد أصحــاب الدخــل
الضريبيــة ويرجــع ذلــك الختــاف التوجهــات الفكريــة .المتماثــل نفــس المبلــغ مــن الضريبــة.
وهنــا يصبــح تعريــف العدالــة الضريبيــة مهمــا .
فالعدالــة الضريبيــة إذن إمــا أن تتضمــن اختالفــا
ً
تبعــا الختــاف
هنــاك مــن يعـرّف العدالــة الضريبيــة بأنهــا( :التوزيع فــي المعاملــة الضريبيــة لألفــراد
العــادل لألعبــاء الضريبيــة بيــن األفــراد ،ومبــدأ مقــدرة األفــراد علــى دفــع الضريبــة أي العدالــة
العدالــة الضريبيــة مــن المبــادئ التقليديــة للضريبة الضريبيــة العموديــة ،أو تتضمــن مســاواة
الــذي تقتصــر آليــة العمــل فيــه علــى إشــباع المكلفيــن فــي المعاملــة الضريبيــة فــي المجتمــع
الحاجــات العامــة بمعــزل عــن األهــداف االجتماعيــة والذيــن لديهــم مقــدرة متســاوية علــى الدفــع أي
ً
ومؤخــرا أخــذت الــدول العدالــة الضريبيــة األفقيــة .بمعنــى أن العدالــة
واالقتصاديــة للدولــة،
بالتدخــل بواســطة الضريبــة بقصــد التأثيــر فــي الضريبيــة العموديــة تقضــي تفارقــا فــي النســب
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بيــن شــرائح الدخــول المحــددة قانونــا ،بينمــا تعتمــد فلسطين والعدالة الضريبية
العدالــة الضريبيــة األفقيــة نســبة واحــدة مــن
الدخــل المصــرح بــه لــكل المواطنيــن.
هنــا ال بــد أن نضيــف إلــى مفهــوم العدالــة الضريبة
جانبــا يتــم التغاضــي عنــه ،فعــادة مــا يفســر
كثيــرون العدالــة الضريبيــة بأنهــا العدالــة فــي
عمليــة الجبايــة الضريبيــة ،وعلــى أهميــة ذلــك،
فــإن هــذا ال يكفــي وال يقــدم عدالــة إال فــي توزيــع
األعبــاء ،فيمــا تغفــل العدالــة فــي توزيــع اإليــرادات
الناجمــة عــن جمــع اإليــرادات ،بمعنــى آخــر ال بــد
مــن اإلجابــة علــى ســؤال مــن المســتفيد مــن
اإليــرادات الضريبيــة فــي المجتمــع وكيــف توظــف؟
بمعنــى أنــه ال بــد مــن تحليــل الموازنــة العامــة
أيضــا ،باعتبارهــا اآلليــة التــي تبيــن اتجاهــات صــرف
وإنفــاق هــذه الضرائــب مباشــرة كانــت أم غيــر
مباشــرة.
يــرى كثيــر مــن االقتصادييــن إن إحــدى عالمــات
التخلــف هــي ارتفــاع نســبة الضرائــب غير المباشــرة

لــم تعــرف فلســطين شــكال محــددا مــن العدالــة
الضريبيــة ،منــذ العهــد التركــي وحتــى اليــوم،
فقــد رزح المواطــن الفلســطيني تحــت أعبــاء
ضرائــب الســلطنة العثمانيــة المتعــددة ،كمــا
خضــع لنظــم ضريبيــة انتدابيــة فــي فتــرة
االســتعمار البريطانــي ،شــكلت داعمــا وممــوال
لحكومــة االنتــداب ،فيمــا شــكل قانــون الضرائــب
األردنــي القديــم أحــد أشــكال الجبايــة التــي لــم
يتحملهــا المواطــن العادي ،بينما كانت أقســى
أشــكال الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة
هــي الضرائــب اللصوصيــة التــي فرضهــا
االحتــال ،والتــي لــم تذهــب إلــى تحســين
حيــاة المواطنيــن بــل للصــرف علــى آليــات
القمــع االحتاللــي ،لتكــون مقاومــة الضرائــب
واالمتنــاع عنهــا أحــد عناويــن االنتفاضــة الكبــرى
عــام  ،1987والتــي تكللــت بالتجربــة العصيانيــة
المجيــدة لمدينــة بيــت ســاحور.

فــي مجمــوع الضرائــب وتدنــي نســبة الضرائــب ولــم تبــادر الســلطة الفلســطينية إلــى فــرض
المباشــرة ،ويــرى صنــدوق النقــد الدولــي ،أن قانــون للضرائــب إال عــام  2004أي بعــد ثمانيــة
اإليــرادات الضريبيــة فــي الوطــن العربــي كانــت أعــوام علــى انتخــاب المجلــس التشــريعي ،ومــرور
منخفضــة ومســتقرة نظــرا لعــدم فــرض ضرائــب عشــرة أعــوام علــى قيــام الســلطة ،هــذا القانــون

تصاعديــة علــى الدخــول ،ولالعفــاءات التــي جــرت عليــه تعديــات عــام  ،2008وتــم إلغــاء قانــون
يحققهــا المســتثمرون مــن خــال قوانيــن تشــجيع  2004وتعديالتــه ليجــري ســن قانــون جديــد عــام
االســتثمار.

 ،2011ورغــم ذلــك أجريــت عليــه تعديــات عــام ،2012
 ،2015 ،2014ولـ�م ينجـ�ح قانــون الضريبـ�ة فـ�ي
تحقيـ�ق الت�وـازن المطلــوب بيـ�ن األهدــاف الماليــة
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واالقتصاديـ�ة واالجتماعيــة ،وكان تركيــزه علـ�ى وكان آخــر تعديــل عليــه عــام  .2015لكننــا نجــد ضرائب
تعزي��ز العائــدات الضريبي�ةـ (المالـ�ي) عل��ى حسـ�اب غيــر مباشــرة مفروضــة علــى المواطنيــن مــن
الهدفيـ�ن اآلخريـ�ن االقتصاــدي واالجتماعــي.
إن تأخــر إقــرار قانــون الضرائــب عقــدا مــن الزمــن
يعــود إلــى البحبوحــة التــي عاشــتها الســلطة جراء
تدفــق امــوال الــدول المانحــة دعمــا لموازنتهــا أو
تنفيــذا لمشــاريع تطويريــة كانــت تصــب األمــوال
فيهــا مــن الخــارج ،وبطريقــة منفصلــة عــن موازنــة

خــال قوانيــن اقتصاديــة أخــرى كالجمــارك والتبــغ
والمحروقــات وضريبــة القيمــة المضافــة وغيرهــا
مــن الرســوم الناتجــة عــن المعامــات اليوميــة
للمواطــن ،والتــي عــادة مــا تقرهــا أنظمــة ولوائــح
تنفيذيــة أكثــر ممــا تســتند إلــى نــص قانونــي
صريــح.

الســلطة الفلســطينية ،التــي دار جــدال كبيــر حــول أمــا القواني��ن الناف��ذة الت��ي تنظـ�م الجبايــة
قانــون إعدادهــا حتــى تــم إقــراره عــام .1998

اإلطار القانوني للضرائب في فلسطين:

الضريبيـ�ة فــي فلســطين فهــي متعــددة فــي
مصادرهــا تمتــد مــن االنتــداب البريطانــي وحتــى
قيــام الســلطة الفلســطينية وأهمهــا:

يخضــع اإلطــار القانونــي للضرائــب فــي فلســطين 1.1اتفاقية باريس االقتصادية .1994
إلــى مرجعيــة أساســية هــي بروتوكــول باريــس
2.2قانون ضريبة الدخل وتعديالته لعام .2011
االقتصــادي الــذي يعتبــر مناطــق الســلطة
3.3قانون تشجيع االستثمار لعام .1998
الفلســطينية وإســرائيل ضمــن غــاف جمركــي
واحــد ،كمــا حــدد هــذا البروتوكــول عديــد القضايــا 4.4قواني��ن أردني��ة تخ��ص ضريب��ة األمـلاك
والمحروقاــت ،ومنهـ�ا قانــون ضريبـ�ة األبنيـ�ة
المتعلقــة بالضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة
واألراض��ي وكذل��ك قان��ون الجم��ارك والمكوس
التــي تجبيهــا الســلطة الفلســطينية ،مثــل ضريبــة
األردنـ�ي رقـ�م  1لســنة .1962
القيمــة المضافــة وضرائــب المحروقــات وغيرهــا
5.5األوامر العسكرية اإلسرائيلية.
مــن الضرائــب والجمــارك ،وبالتالــي ال يمكــن
الحديــث هنــا عــن قوانيــن فلســطينية مســتقلة 6.6قواني��ن بريطاني��ة تخ��ص ضريب��ة األمـلاك،
ومنهـ�ا قانــون ضريبـ�ة األمــاك البريطانـ�ي
للضرائــب إال فــي هامــش محــدود ســقفه اتفــاق
رقـ�م  42لسـ�نة  1940والـ�ذي يسـ�مى “قانـ�ون
باريــس لعــام .1994
ضريبـ�ة األمــاك داخـ�ل المــدن” ،ويطبـ�ق داخـ�ل
قط��اع غـ�زة.
يوجــد لدينــا قانــون لضريبــة الدخــل باعتبارهــا
ضريبــة مباشــرة صــدر ألول مــرة عــام  ،2004لكنــه 7.7أوامـ�ر عســكرية «إس��رائيلية» تتعلـ�ق بضريبـ�ة
القيمـ�ة المضافــة ،ومـ�ا زالـ�ت مطبقـ�ة حتـ�ى
ألغــي وتــم اســتبداله بقــرار بقانــون لعــام 2011
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أنواع الضرائب في فلسطين:

وتعديــات مــن األوامــر العســكرية اإلســرائيلية،
كذلـ�ك ضريبـ�ة اإلنتــاج :الخاضعــة لقانــون أردنــي
لســنة. 1963

توجــد فــي األراضــي الفلســطينية نوعــان مــن

الضرائــب ،األولــى مباشــرة وهــي األقل مســاهمة توزيع اإليرادات الضريبية

فــي اإليــرادات العامــة للســلطة ألنهــا تعتمــد
علــى ضريبــة الدخــل ،فيمــا تشــكل الضرائــب غيــر
المباشــرة الكتلــة األساســية مــن قيمــة اإليــرادات.
تش�مـل الضرائـ�ب المباشــرة ضريبـ�ة الدخــل
وهـ�ي تجبـ�ى مـ�ن األفرــاد المكلفيـ�ن العامليــن
فــي األراضــي الفلســطينية ،إضافــة إلــى
أربــاح الشــركات والمؤسســات الربحيــة العاملــة
فــي األراضــي الفلســطينية ،وضريبــة األمــاك،
والضريبــة علــى عائــد اإليجــار لهــذه األمــاك .أمــا
الضرائــب غيــر المباشــرة فهــي نتــاج االســتهالك أو
اإلنتــاج أو التجــارة ،أو األمــاك العقاريــة فــي حــدود
البلديــات ومنهاــ ضريبـ�ة القيمـ�ة المضافـ�ة وهـ�ي
ضريب��ة تفـ�رض عل��ى جمي��ع السـ�لع والخدمــات
المستــهلكة م��ن المواطنيــن ،وضريبــة الشــراء
وهــي مفروضــة علــى أنــواع مــن المشــتريات ال
تش��كل حاج�ةـ أساس�يـة مث��ل الكح��ول ،والســجائر،
والكيماوي�اـت ،والس�يـارات .وضريب��ة المقاصـ�ة:

تبيــن مــن خــال عــرض موجــز قدمتــه وزارة الماليــة
فــي جلســة الئتــاف «أمــان» عن تقريــر موازنــة عام
 2018أن إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة الضريبيــة
وغيــر الضريبيــة قــد بلــغ  12.8مليــار شــيكل فيمــا
كان صافــي اإليــرادات العامــة حوالــي  12.6مليــار
شــيكل وبلغــت اإليــرادات المحليــة حوالــي  4.2مليار
شــيكل فيمــا بلغــت إيــرادات المقاصــة حوالــي 8.8
مليــار شــيكل ،أمــا ترتيــب أنــواع الضرائــب فــي
مســاهمتها فــي اإليــرادات العامــة الضريبيــة
فقــد كانــت إيــرادات المقاصــة هــي األعلــى ،تليهــا
ضريبــة المحروقــات ،ومــن ثــم ضريبــة القيمــة
المضافــة علــى الســلع المســتوردة والقادمــة مــن
إســرائيل ،وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت ضريبــة
القيمــة المضافــة علــى المبيعــات المحليــة ،فيمــا
شــكلت ضريبــة الدخــل المباشــرة النســبة األقــل مــن
الكتلــة األساســية إلجمالــي اإليــرادات العامــة.

وه��ي ضريب��ة تحصله��ا الســلطة م��ن القطـ�اع وتــرى ســلطة النقــد الفلســطينية فــي تقريرهــا
الخ��اص الفلس��طيني علــى البضائــع المســتوردة الســنوي لعــام  ،2018أن السياســة الضريبيــة
وتدفــع لســلطة االحتــال التــي تحولهــا الــى الجديــدة للحكومــة والقائمــة علــى توســيع
الســلطة الفلســطينية بعــد خصــم عمولــة أو القاعــدة الضريبيــة ،مــع تخفيــض نســبتها علــى
مصاريـ�ف إداريـ�ة ،وضريبـ�ة المحروقـ�ات ،والرسـ�وم الفئــات األقــل دخــا ،قــد حققــت نجاحــا فــي زيــادة
الجمركيـ�ة والمكــوس الخاضعــة لقانــون أردنــي

اإليــرادات الضريبيــة المباشــرة ،لكــن ســلطة النقــد
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لــم توضــح أن نســبة مســاهمة ضريبــة الدخــل فــي القص��ور ف��ي التشـ�ريعات.
اإليــرادات الحكوميــة ال تتعــدى  ،10%مــن مجمــل
الضرائــب بمعنــى أن أيــة زيــادة فــي هــذه النســبة
لــن تحقــق إســهاما كبيــرا فــي تغذيــة الموازنــة
العامــة أو ســد العجــز المالــي ،حيــث أن الزيــادة
الناتجــة عــن تعديــل قانــون الضريبــة لــم تســهم
ســوى ب  1.2%مــن تغطيــة النفقــات الجاريــة
وصافــي اإلقــراض.

التهرب الضريبي
تشــكو أغلــب التقاريــر والمعالجــات مــن نســبة عالية
مــن التهــرب الضريبــي ،والــذي يتمظهــر أغلبــه
فــي شــكلين ،األول هــو تهــرب كثيــر مــن أصحــاب
المهــن الحــرة مــن تقديــم كشــوف ضريبيــة حقيقيــة
حــول دخولهــم ،والثانــي هــو قيــام التجــار بتقديــم

حت��ى اآلن ال يوج��د تقدي��ر رســمي لحج��م التهـ�رب
الضريبـ�ي ،فبينمــا قدــّرت دراس��ة بكــدار عـ�ام 2015
أن حجـ�م التهــرب الضريبـ�ي بيــن  40%-30مـ�ن
مجم��وع اإلي��رادات الضريبي��ة ،ق��درت دراســة أعدتها
مؤسسـ�ة مفتــاح حجـ�م التهــرب الضريبـ�ي بحوالـ�ي
% 37م��ن مجم��وع اإليــردات ،أم��ا دراس��ة أم��ان “
فقـ�د خلصـ�ت إلـ�ى أن نســبة التهــرب الضريبـ�ي قـ�د
تصــل إلــى  65%ف��ي حي��ن تقـ�در نسـ�بة التهـ�رب
الجمركـ�ي بحوالــي  30%طبقـ�ا النطبــاع كل مـ�ن
اإلدارة العامـ�ة لضريبـ�ة الدخــل ،واإلدارة العامـ�ة
لضريبـ�ة األملـاك ،واإلدارة العامـ�ة لضريبـ�ة القيمـ�ة
المضاف��ة .
فــي ضــوء األرقــام الســابقة حــول نســبة التهــرب

كشــوفات حــول مبيعــات أقــل بكثيــر مــن حجــم الضريبــي ،قــدرت دراســة مؤسســة مفتــاح أنــه لــو
مبيعاتهــم الحقيقيــة ممــا يــؤدي الــى اســتيالء

تــم الحــد مــن التهــرب الضريبــي بشــكل ناجــع يمكــن

التجــار علــى جــزء غيــر قليــل مــن ضريبــة القيمــة أن تحقــق الموازنــة العامــة فائضــا يقــدر بـــ ، 9.5%
المضافــة التــي يدفعهــا المســتهلك لتصــل إلــى أي أنــه يمكــن تحقيــق فائــض مقــداره حوالــي
الخزينــة العامــة ،لكنهــا تصــب فــي أغلبهــا فــي مليــار شــيكل.
جيــوب التجــار.
ويــرى تقريــر ائتــاف امــان حــول التهــرب الضريبــي
فــي االراضــي الفلســطينية ان اهــم اســباب
الته��رب ه��ي ع��دم وج��ود سـ�يطرة فلسـ�طينية
علـ�ى المعابـ�ر والح�دـود ،وضعـ�ف المتابعـ�ة
وهشاشـ�ة الرقابـ�ة علـ�ى قيمـ�ة فواتيـ�ر المقاصـ�ة
التـ�ي تعدّه��ا إس��رائيل بــدون شــفافية إضافــة إلــى

النظام الضريبي والعدالة االجتماعية:
يشــير الدفتــر الجمركــي الرســمي إلــى نســبة
الجمــارك علــى الســلع المتوافــرة فــي الســوق
وفــق الجــدول التالــي:
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السلعة

نسبة الضريبة الجمركية %

السلعة

مقدار الصرف /شيكل

النسبة%

المحروقات

65

تبغ وكحول

85

محروقات

400

6.7

أثاث

34

تبغ وكحول

800

13.4

مالبس وأحذية

34

أثاث

100

1.7

مواصالت

10

مالبس واحذية

150

2.5

عالجات وأدوية

16

مواصالت

500

8.3

غذاء

30

دواء وعالج

50

0.8

سيارات

56

الكهربائيات

30

سيارة

1400

23.3

الفواتير

12

فواتير

400

6.7

غذاء

2200

36.6

المصدر :الدفتر الجمركي الرسمي

األســرة الثانيــة يعمــل بهــا فــرد واحــد مــن األســرة

يالحــظ مــن الجــدول أن توزيــع العــبء الضريبــي المكونــة مــن خمســة أفــراد ودخلهــا الشــهري
يقــع فــي األغلــب علــى الســلع التــي يســتهلكها  2500شــيكل ،ال تملــك ســيارة وكمــا األســرة
القطــاع األوســع مــن المجتمــع ،فــي حيــن أننــا الســابقة ال تدفــع أجــرة منــزل قدرنــا جــدول صرفهــا
يمكننــا رســم ســيناريوهين الســتهالك أســرة الشــهري باآلتــي:
متوســطة وأخــرى فقيــرة حيــث يتــم توزيــع دخلهما
علــى بنــود الســلع الســابقة لنحصــل علــى حصــة
كل أســرة مــن العــبء الضريبــي القائــم حاليــا:
األســرة األولــى متوســطة وتحصــل علــى دخــل
مقــداره  6000شــيكل ويعمــل فيهــا الــزوج
والزوجــة أو اثنــان مــن األســرة أحدهمــا براتــب
مقــداره  3600شــيكل واآلخــر براتــب مقــداره 2400
شــيكل وقــد تــم توزيــع اســتهالكها مــن الســلع
وفــق الجــدول التالــي:

السلعة

مقدار الصرف /شيكل

النسبة%

محروقات

100

4

تبغ وكحول

300

12

أثاث

50

2

مالبس وأحذية

50

2

مواصالت

400

16

دواء وعالج

0

0

سيارة

0

0

فواتير

200

8

غذاء

1400

56

نالحــظ أن الغــذاء يســتحوذ علــى أكثــر مــن ثلــث
الدخــل ،فيمــا تقتــرب نســبة االســتهالك مــن الســلع
األساســية بيــن األســرتين ،خاصــة فــي مجــال التبــغ
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والمواصــات والمالبــس ،وهــذا يعنــي وبحســبة بيــن الــدول المجــاورة إذ يبلــغ حوالــي  36.5%مــن
مركبــة أن العــبء الضريبــي علــى األســر يتــراوح الناتــج المحلــي اإلجمالــي وهــو أعلــى مــن ذلــك
بيــن  30%-20مــن الدخــل فيمــا تدفــع شــركات فــي مصــادر وتقديــرات أخــرى ،بينمــا هــو فــي
كبــرى ضرائــب تتــراوح بيــن  ،10% 7.5-وهــذا يعنــي

إســرائيل حوالــي  32%وفــي األردن حوالــي 27%

أن المجتمــع والفقــراء منــه بشــكل خــاص يتحملــون كمــا صرحــت الحكومــة وهــو حوالــي  19%فــي
العــبء األكبــر مــن الضرائــب المباشــرة وغيــر

لبنــان و 15%فــي مصــر.

المباشــرة ،فيمــا تتمتــع شــركات كبــرى بإعفــاءات إن هــذا العــبء الضريبــي غيــر مــوزع بعدالــة بيــن
خاصــة قدمهــا قانــون تشــجيع االســتثمار وقوانيــن طبقــات الشــعب المختلفــة نتيجــة ســيطرة الضرائب
أخــرى وهــو مــا يشــير إلــى غيــاب العدالــة فــي غيــر المباشــرة ،وبالتالــي هنــاك حاجــة لتعديــل
توزيــع الضرائــب مــا يــؤدي إلــى غيــاب العدالــة النظــام الضريبــي الفلســطيني ضمــن التوصيــات
االجتماعيــة.

التاليــة:

قضيــة أخــرى تتعلــق بالعدالــة الضريبيــة وهــي 1.1فــرض نظــام ضريبــي تصاعــدي علــى الدخــل
غيــر تلــك النســب التــي وضعهــا القانــون
أن قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني ال يتســم
بالتصاعديــة ،بــل هــو يقــوم علــى نظــام أقــرب

األخيــر.

لألفقيــة فــي جبايــة الضرائــب وهــذا يــؤدي إلــى 2.2بنــاء نظــام تحصيــل ضريبــي ألصحــاب المهــن
إرهــاق الفقــراء ومتوســطي الدخــل ،فيمــا يعطي
الحــرة ،قائــم علــى الربــط اإللكترونــي المباشــر

امتيــازات لألغنيــاء والشــركات فــي هــذا المجــال.
خالصة وتوصيات:
ممــا تقــدم نســنتج أن النظــام الضريبــي فــي
فلســطين ال يقــوم علــى عدالــة ضريبيــة حيــث
تســيطر عليــه الضرائــب غيــر المباشــرة التــي تضــع

عنــد تقديــم الخدمــة.
 3.3تخفيــض نســبة الضرائــب غيــر المباشــرة أو
إعفــاء ســلع أساســية مــن ضريبــة القيمــة
المضافــة.

المقتدريــن وغيــر المقتدريــن علــى قــدم المســاواة 4.4المكافحــة الشــديدة لــكل أشــكال التهــرب
الضريبــي بتشــديد الرقابــة علــى المكلفيــن،
فــي التكليــف ،كمــا ال تشــكل فيــه ضريبــة الدخــل
ووضــع نظــام جبايــة ملــزم يحــد إلــى اقصــى
كتلــة مهمــة مــن حصــة الضرائــب ،وتدنيهــا يشــير
درجــة مــن هــذا التهــرب.
إلــى وجــود تهــرب ضريبــي عــال فــي هــذا المجــال
خاصــة عنــد أصحــاب المهــن الحــرة ،والمــاك 5.5وفــوق كل ذلــك التحــرر مــن ربقــة بروتوكــول
العقارييــن ،والتجــار ،األمــر الــذي يبيــن أن العــبء

باريــس االقتصــادي وتحكــم االحتــال بالنســبة

الضريبــي الفلســطيني يشــكل العــبء األعلــى

األكبــر مــن اإليــرادات الفلســطينية.
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•حســن النجفــي ،معجــم المصطلحــات االقتصاديــة والقانونيــة
(بغــداد :دار واســط للنشــر )1982 ،ص.48
•تجــدر المالحظــة إلــى أن العدالــة االجتماعيــة تختلــف عــن
العدالــة الضريبيــة بــأن األولــى هــي ( :نظــام اقتصــادي يعمــل
علــى إزالــة الفــروق االقتصاديــة بيــن الطبقــات فــي المجتمع)،
أي اســتخدام العدالــة فــي ســبيل إزالــة الفــوارق االقتصاديــة
بيــن األفــراد فــي المجتمــع وذلــك مــن خــال توزيــع الواجبــات
والحقــوق بينهــم وبمــا يضمــن تحقيــق المصلحــة العامــة
• المرجع نفسه.155 ،
• أنــدرو جويــل وآخــرون ،مذكــرة مناقشــات خبــراء صنــدوق النقــد
الدولــي العدالــة الضريبيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا ،صنــدوق النقــد الدولــي ،ســبتمبر .2015
•انظر اتفاق باريس ونصوصه.
•تعتبــر رســوم المحاكــم واســتصدار الهويــات الشــخصية الول
مــرة او بــدل فاقــد كمــا جــواز الســفر وغيرهــا الكثيــر مــن
المعامــات كاســتصدار رخصــة ســواقة عبــارة عــن ضرائــب غيــر
مباشــرة يدفعهــا المواطــن وتذهــب الــى الخزينــة العامــة.
•فراس جابر ،الضرائب والعدالة االجتماعية.2017 ،
•مــن عــرض قدمتــه وزارة الماليــة فــي لقــاء حــول الموازنــة
فــي مقــر ائتــاف أمــان.
•سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي.2018 ،
•منقول من دراسة أمان حول التهرب الضريبي،

مقاالت
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الثقافة ودورها في العبودية والتحرر
فريد مرة

إن اإلمبريالية الجديدة المسيطرة على العالم ،هي عبارة عن عملية
()1
ابتالع البشر والطبيعة وهضمهم وإخراجهم سلعا للتسوق
الطيب تيزيني.

مقدمة:

والنظــام العالمــي الجديــد .وفــي ظــل هــذا
النظــام فقــد تحــول كل شــيء إلــى ســلعة

تتنــاول هــذه الورقــة الثقافــة باعتبارهــا إفــرازا معروضــة للبيــع.
لواقــع مــادي اقتصــادي باألســاس ،موضحــة

أشــكالها ومظاهرهــا ودورهــا فــي تكريــس تتعامــل اإلمبرياليــة العالميــة ،وعلــى رأســها
عبوديــة اإلنســان أو تحــرره وذلــك مــن خــال التعرض الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــع دول الجنــوب،
ألشــكال مختلفــة مــن الثقافــة ،ابتــداء مــن ثقافــة باعتبارهــا مصــدرا للمــواد الخــام الرخيصــة ،وســوقا
االســتهالك والثقافــة الرجعيــة مــرورا بــدور الغــزو واســعا لالســتهالك ،وهــو مــا يتطلــب الســيطرة
الثقافــي والحــرب الناعمــة ،وانتهــاء بــدور االحتــال علــى مقــدرات وســيادة وقــرار هــذه الــدول التــي
والســلطة الحاكمــة وكذلــك تتعــرض لثقافــة التحرر .يجــب أن تظــل مصــدرا للمــواد الخــام وســوقا
هيمنــة الســوق بهــدف الربــح المســتمر بــا حــدود،

مفتوحــا بــا قيــود لمنتوجــات وســلع دول المركــز.

ومراكمــة رأس المــال واحتــكاره بأيــدي أقليــة بالتالــي ،ال بــد مــن أن تكــون أنظمــة الحكــم فيهــا
تتحكــم مــن أجلــه ومــن خاللــه بالعالــم ،واتســاع أي فــي دول المحيــط تابعــة ،وأن يكون اســتقاللها
الفجــوة بيــن األغنيــاء والفقــراء مــن جهــة ،وبيــن مســقوفا أو ال يتعــدى صالحيــات الحكــم الذاتــي
دول المحيــط ودول المركــز أو الجنــوب والشــمال اإلداري وأالمنــي ،لهدفيــن متداخليــن وهمــا
مــن جهــة أخــرى ،هــي الســمات األبــرز لإلمبرياليــة الحفــاظ علــى هــذه االنظمــة بهــدف الحفــاظ علــى
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دورهــا المســتجيب والراعــي للمصالــح االمبرياليــة .تأمــل ذاتــي لــكل فــرد ليكتشــف ذاتــه ويحــدد دوره.
وبعبــارة موجــزة الســوق المفتــوح والســلع
والهيمنــة مــن قبــل االمبرياليــة والتبعيــة مــن قبــل

مفهوم الثقافة وأهميتها :

الــدول االخــرى تعبيــر عــن جوهــر النظــام العالمــي عــادة تتعــدد التعريفــات ألي مفهــوم وهــذا
الجديــد .
بالتأكيــد يطــال مفهــوم الثقافــة خاصــة أنــه
إن هــذا الواقــع المــادي الملمــوس ال بــد لــه من أن
يفــرز الثقافــة المالئمــة لــه ،والتــي تســهم بشــكل
كبيــر فــي المحافظــة عليــه ،واســتمراره.

مفهــوم مطــاط مــن الصعــب حصــره فــي
مصطلحــات معينــة ،إال أن معظــم الباحثيــن يــرون
بــأن الثقافــة هــي شــيء إنســاني خــاص ينفــرد
بــه الجنــس البشــري مــن دون األجنــاس األخــرى،

فالثقافــة المالئمــه لهــذا الواقــع تتطلــب زرع وهــي تشــمل الســلوك واألشــياء الماديــة التــي
ونشــر وتثبيــت ثقافــة االســتهالك والتــي ســيتم تصاحــب الســلوك والتــراث وتشــمل اللغــة واألفــكار
التطــرق لهــا بتوســع فــي هــذه الورقــة ،إضافــة والمعتقــدات والعــادات والرمــوز والمؤسســات
إلــى تبريــر وتعزيــز ثقافــة الهيمنــة و التبعيــة االجتماعيــة واألدوات الماديــة والتقنيــات واألعمــال
مــن قبــل األنظمــة الحاكمــة ،وســيترافق ذلــك الفنيــة والطقــوس واالحتفــاالت باإلضافــة إلــى
مــع انتشــار الثقافــة الرجعيــة ،للمحافظــة علــى
اســتمرار وجودهــا لضمــان اســتمرار دورهــا.

أشــياء أخــرى ،بحســب كتــاب تأويــل الثقافــات.
إن االهتمــام بالثقافــة والتســاؤالت حولهــا أصبحــت

بتعزيــز ثقافــة االســتهالك والهيمنــة والتبعيــة تحتــل مواقــع جديــدة وواســعة فــي ظــل العولمــة
والرجعيــة ،وبمقابــل هــذا االضطهــاد والظلــم

ألن تأثيرهــا كبيــر ،وكان موضــوع الثقافــة واالهتمام

والتجبــر بالشــعوب ونهــب خيراتهــا ال بــد وأن تفــرز

بهــا علــى رأس أجنــدة اليونســكو حيــث اعتبــرت أن

ثقافــة نقيضــة لهــا أساســها التمــرد والتحــرر ،قضيــة الثقافــة أكثــر أهميــة بمــا ال يقــاس مــن أن
والتــي ســيتم التطــرق لهــا أيضــا فــي هــذه تتــرك للتجــار فحســب.
الورقــة .ونحــاول أيضــا وبشــكل وصفــي توضيــح
بأيــة ثقافــة أو ثقافــات متأثــرا أســلوب التفكيــر
والســلوك لإلنســان فــي مجتمعنــا الفلســطيني
خاصــة والعربــي عامــة ،هادفــة إلــى المســاهمة

وفــي هــذا الســياق أولــى العديــد مــن القــادة
والكتــاب والمثقفيــن والفالســفة أهميــة للثقافــة
ودورهــا فــي الســيطرة والتحــرر.

المتواضعــة فــي رســم صــورة لواقــع ودور الثقافة ففــي إحــدى تصريحــات الحكيــم (جــورج حبــش)
المؤثــرة أو المتأثــر بهــا مجتمعنــا وأيــن موقــع حــول الثقافــة ودورهــا فــي حمايــة القضيــة

الفــرد والجماعــات منهــا .بهــدف محاولــة إجــراء

مقاالت :الثقافة ودورها في العبودية والتحرر
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الفلســطينية ،اعتبــر أن الثقافــة والجبهــة الثقافيــة وبالتالــي فــإن عالقــة الثقافــة باألفــكار هــي
هــي صمــام األمــان األخيــر لمعركــة الوجــود

كعالقــة البــذرة بــاألرض ،فــا تنمــو البــذرة إال بــاألرض

الفلســطيني ،وأكــد علــى أننــا بخســران المعركــة المالئمــة لهــا ،وكذلــك األفــكار يحتــاج نجاحهــا
الثقافيــة يخســر الشــعب الفلســطيني كل شــيء .وتطبيقهــا توفــر الثقافــة المالئمــة لهــا.
واعتبرهــا إدوراد ســعيد بحســب كتابــه الثقافــة
والمقاومــة ،الســور الواقــي والحامــي للشــعب
مــن الذوبــان ،وهنــا يبــرز دورهــا وأهميتهــا فــي
معركــة الوجــود مــع الكيــان الصهيونــي.
ويؤكــد الخامنائــي فــي إحــدى خطاباتــه بمــا
معنــاه أن قــوة الشــعب هــي مــن قــوة ثقافتــه

وأخيــرا نؤكــد أن العالــم العربــي خاصــة ودول العالم
الثالــث عامــة تعيــش حالــة هيمنــة ثقافيــة تتجــاوز
هيمنــة الســلطة وســيتم التعــرض لذلــك فــي
الجــزء الخــاص بالغــزو الثقافــي والحــرب الناعمــة.

الثقافات المؤثرة بمجتمعنا:

والثقافــة بالنســبة لفكــر وســلوك اإلنســان كالهواء أوال :ثقافة االستهالك واالستهالكوية
الــذي يتنفســه ،والــذي يــؤدي انعدامــه للمــوت،

ويكونــون أصحــاء إذا كان نقيــا ،ويمرضــون إذا كان «نحــن لســنا محكومــون فقــط مــن طــرف الطغــاة
وإنمــا أيضــا مــن طــرف األشــياء ،مــات اإلنســان

فاســدا.
واعتبــر البعــض أن النــاس ال يســكنون علــى كوكــب
بــل يســكنون ثقافــة تأكيــدا ألهميتهــا بحســب
ميشــيل فوكــو.

التحــرر

-

-زيجمونت باومان

بهذه العبارة تم اختصار معنى االستهالك .

وتعتبــر الثقافــة مفتــاح التغييــر لــكل شــيء؛
والديمقراطيــة

لتحيــا األشــياء».

والتنميــة

والحمايــة

والتقــدم والتخلــف واإلرهــاب واالقتتــال مــن خــال
اســتخدامها للتأثيــر علــى األفــكار وأســلوب التفكير
والســلوك بحســب كتــاب تأويــل الثقافــات ،وتوضــح
قــوة تأثيــر الثقافــة علــى الفــرد (حيــث تعتبــر أن
ســيطرة الثقافــة تبلــغ مــن القــوة حــدا يجعلــه

نحــاول هنــا وبشــكل مختصــر اإلجابة علــى مجموعة
مــن األســئلة حــول ماهيــة ثقافــة االســتهالك؟
ولمــاذا تنتشــر وتتوســع وتتعــزز وتثبــت وكيــف يتــم
ذلــك؟ ومــا هــو دورهــا وتأثيرهــا علــى تفكيرنــا
وســلوكنا اليومــي؟ هــل نحــن حقيقــة عبيــد لهــا أم
نتحكــم بهــا؟

ينصــاع ألوامرهــا ونواهيهــا حتــى مــا يعاكــس لقــد تحــول كل شــيء إلــى ســلعة وأصبــح معــدا
نوازعــه الفطريــة).
وجاهــزا للبيــع ،إن هــذا بحاجــة إلــى ســوق هاضــم
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لــكل هــذه الســلع بالتالــي كمــا أســلفنا ال بــد مــن وثقافــة التوفيــر واالدخــار إلــى ثقافــة المديونيــة
أن يرافــق ذلــك ميــاد ثقافــة مالئمــة قــادرة علــى واالقتــراض .فمــن الصعــب جــدا أن تجــد دولــة مــن
ممارســة الســيطرة والتحكــم وإدارة الســلوك دول المحيــط ليســت غارقــة فــي الديــون ،وأن
لإلنســان حتــى يســتوعب ويقبــل هــذه الســلع تجــد فــردا قــادرا علــى االقتــراض وليــس مقتــرض
ويشــتريها ويولــع بهــا.
ثقافــة االســتهالك همهــا األول التركيــز علــى
رغبــات النــاس والعمــل علــى خلــق رغبــات جديــدة
وليــس علــى االحتياجــات الضروريــة لهــم .إن
إمكانــات النــاس بشــكل عــام وخاصــة الفقــراء
والشــرائح المتوســطة والذيــن يشــكلون األغلبيــة
الســاحقة فــي العالــم ال تتعــدى إمكانيــة الحصــول
علــى االحتياجــات الضروريــة .وبالرغــم مــن وجــود

ومــن الواضــح أن معظــم األفــراد وخاصــة الشــرائح
المتوســطة تتوجــه إلــى البنــوك لالقتــراض .ومــن
الجديــر بالذكــر أن مديونيــة النــاس فــي الضفــة
والقطــاع للبنــوك الفلســطينية تتجــاوز  4.5مليــار
دوالر (االحصــاء المركــزي  .)11وتقــدر بثلــث االنتــاج
القومــي ،وهــذه شــبه حالــة عالميــة .لــذا فــإن
ســلوكيات التبذيــر واإلســراف تشــجع باتجــاه شــراء
الســلع و تحقيــق تلــك الرغبــات.

الفجــوة بيــن اإلمكانــات واالحتياجــات الضروريــة ،إال مــن هنــا ،تعــزز هــذه الثقافــة الفرديــة وتقــاوم
أنهــا فــي ظــل عالــم االســتهالك تتوســع لتصبــح الجماعيــة والعمــل الجماعــي وتجعــل كل فــرد
بيــن اإلمكانــات والرغبــات وهنــا يغــدو النــاس عبيــدا غارقــا فــي همومــه وديونــه ورغباتــه ،ألن
لألشــياء.
وبالرغــم مــن وجــود الفجــوة ،واإلدراك أنــه ال حــدود
للرغبــات عنــد اإلنســان ،تقــدم ثقافــة االســتهالك
وعــدا مزيفــا بإمكانيــة إشــباع تلــك الرغبــات بحســب
كتــاب الحيــاة الســائلة  .ليصبــح تحقيــق الرغبــات

متطلباتــه غــدت أكثــر مــن إمكاناتــه ،لــذا فالقناعــة
بالعمــل التطوعــي والجماعــي والتعاونــي تفتــر
وتضمــر ،ويصيــر الفــرد يلهــث وراء األشــياء فاقــدا
لســمات الصبــر والتضحيــة واالخــاص وتصبــح هــذه
مــن ســمات الماضــي المتخلــف.

ســرابا للجــري واللهــث وراءه دون الحصــول علــى

ويغــدو نمــوذج البطــل أمــام الفــرد ليــس الشــهداء

شــيء.

أو المناضليــن أو المضحيــن أو القــادة العظــام

تكريــس الرغبــة بعيــدة المنــال وليــس الحاجــة هــي
الموجــه والمســير لســلوك الفــرد والمجتمــع.
ومــن ظواهرهــا الواضحــة ،عمليــة انتقــال واقــع
األفــراد وحتــى الجماعــات والــدول مــن حالــة

والتارخييــن ،بــل النمــوذج والقــدوة هــو صاحــب
الشــهرة وصاحــب المــال بالتالــي مــن الممكــن أن
يشــكل (محمــد صــاح) العــب الكــرة المصــري أو
مطــرب شــهير ،نموذجــا للقــدوة أكثــر بكثيــر مــن
ناجــي العلــي أو غســان كنفانــي أو حتــى مانديــا

مقاالت :الثقافة ودورها في العبودية والتحرر
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هــذه الثقافــة تعيــر االهتمــام والتقديــر لالمتــاك
عوضــا عــن الوجــود والحضــور بحســب كتــاب باومــان
الحيــاة الســائلة ،أي أن اإلنســانية ســتمد قيمتــه
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أي يصبــح رأســمال اإلنســان حياتــه ،أي حياتــه عبارة
عــن شــيئ فقــط ،وهنــا قيــل مــات اإلنســان لتحيــا
األشــياء.
وفــي هــذه الحالــة يصبــح اإلنســان خطــرا علــى

االجتماعيــة مــن خــال مــا يملــك مــن األشــياء ونــوع نفســه وعلــى اآلخريــن بحســب كتــاب الحــب
الماركــة التــي يرتديهــا أو يســتخدمها ،وعليــه ان الســائل ،ويدخــل فــي حالــة مــن االســتالب وهــي
يكــون تابعــا للموضــة بغــض النظــر عــن جودتهــا عمليــة تصعيــد اإلنســان حبــه نحــو قــوة فكــرة علــى
أو جمالهــا أو قيمــة اســتعمالها أو حتــى مــدة

شــيء خــارج ذاتــه ثــم يستلســم لهــذا الشــيء

اســتخدامها.

بحســب ماركــس ،لتصبــح األشــياء هــي التعبيــر

ونقصــد باالمتــاك مــا ندعــه فينــا ويعنــي االهتمام
باألشــياء ،أمــا الوجــود أو الحضــور هــو مــا نختزنــه
مــن خبــرات فينــا أي تاثيرنــا ودورنــا وعــدم
هامشــيتنا.
وحســب فــروم فــإن اإلنســان الــذي ال يعيــش
اعتمــادا علــى طاقاتــه الوجوديــة الداخليــة وغنــاه
اإلنســاني الذاتــي يشــعر داخليــا بالفــراغ ويكــون
بحاجــة إلــى مؤثــرات خارجيــة كــي يعيــش فــإذا لــم
يتمتــع بالحيــاة ســيتمتع بالهــدم.

الفعلــي عــن قــدرة اإلنســان ولكــن هــي التــي
تتحكــم بــه ليغــدو النــاس عبيــدا لألشــياء .وهنــا
تلعــب وســائل االتصــال االجتماعــي واإلعــام دورا
متناغمــا مــع هــذه التوجهــات وذلــك بتنويــم الناس
مغناطيســيا ليعيشــوا واقعــا مصطنعــا بحســب
نعــوم تشومســكي.
إضافــة الــى ذلــك تؤكــد ثقافــة االســتهالك علــى
اإلهتمــام بعمــل العامــل ولكنهــا تحتقــر وضعــه
ٌ
وتقســم النــاس إلــى مراتــب وبشــكل
وتزدريــه،
عمــودي ،حســب مــا تمللــك وحســب الموضــة

بالتالــي بــدل تعزيــز االهتمــام بالغنــى اإلنســاني والماركــة وليــس حســب أي معيــار آخــر ،ال حســب
وبالحضــور والوجــود والتأثيــر يتــم االهتمــام المعيــار الوطنــي أو القومــي أو اإلنســاني أو
باألشــياء ،لــذا وفــي هــذه الحالــة مــن الممكــن أن التضحــوي أو الكرامــة أو الحريــة كل هــذه القيــم ال
يملــك اإلنســان الشــيء الكثيــر ويســتخدم الكثيــر مــكان لهــا فــي ثقافــة االســتهاللك ،وفــي عالــم

ولكنــه ال يســاوي إال القليــل ،وبالمقابــل مــن االســتهالك أيضــا تغيــب قيــم الصــدق لتحــل محلهــا
ممكــن أن تملــك القليــل وتســتخدم القليــل ولكــن قيــم الغــش والكــذب والخــداع.
تســاوي الكثيــر ومثــال ذلــك للتوضيــح معظــم
القــادة العظــام.

أمــا موقــع المــرأة مــن ثقافــة االســتهالك ،فإنهــا
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تنظــر لهــا ككنــز لتفجيــر الرغبــات ،حيــث تنظــر لهــا ثانيا:الثقافة الرجعية (السلفية) .
علــى أنهــا جســد يجــب إظهــاره واالهتمــام بــه

إلــى أبعــد حــد ،ليكــون ســلعة أوال وســوقا واســعا إن التاريــخ يتحــرك ويتطور بشــكل مســتمر وشــامل،
ومــع التقــدم الزمنــي تصبــح حالــة التطــور أســرع
لهضــم الســلع ثانيــا.
وأكثــر توســعا وشــمولية .ال يعــرف التاريــخ بشــكل

إن جميــع الســلع التــي تنتــج وتخــص المــرأة تهتــم

عــام الرجــوع إلــى الــوراء حيــث تؤثــر فــي حركتــه

وتركــز علــى جســد المــرأة لــه ومــن أجلــه ،بدايــة تناقاضاتــه الداخليــة بعمليــة تراكــم كمــي متواصل،
مــن أدوات التجميــل والمالبــس إلــى طريقــة األكل مؤديــة إلــى تغيــر نوعــي ،محافظــا علــى إيجابيــات
والشــرب وأســلوب التغذيــة ونوعيــة األكل إلــى الماضــي متخليــا عــن ســلبياته ،وبالتالــي يكــون
أماكــن الرياضــة وأماكــن التجميــل وأكثــر الكتــب الواقــع حالــة مــن تراكــم هائــل لإلجابيــات ،وهــو
التــي تبــاع وتخــص المــرأة هــي ذات العالقــة متجــدد دائمــا وهــذا هــو المعنــى الحقيقــي
بجســدها ،واألدهــى مــن ذلــك أن ذلــك يغــدو للتطــور ودور اإلنســان هنا هــو إدراك هــذه الحقيقة
طبيعيــا ومقبــوال بــه مــن قبــل المــرأة نفســها.
ومــن أجــل محاولــة تقديــر مــاذا يعنــي ذلــك تخيلــوا

والتأقلــم معهــا ودفعهــا إلــى األمــام بأقصــى
ســرعة ممكنــة وهــذا المعنــى الحقيقــي للحريــة.

الســوق بــدون الســلع التــي تخــص جســد المــرأة .ماهــي الثقافــة الرجعيــة ومــا ســماتها ولمــاذا
ومــن الجديــر بالذكــر أن جميــع الســلع وخاصــة التــي تنتشــر ولمصلحــة مــن يتــم نبشــها وإحياؤهــا؟
تخــص جســد المــرأة عمرهــا االســتخدامي قصيــر،

وال عالقــة لهــا بحاجتهــا أو جودتهــا أو إمكانيــة نؤكــد أوال أنهــا نتــاج للواقــع االقتصــادي
اســتخدامها وصالحيتهــا ،بــل عمرهــا مرتبــط اإلمبريالــي العالمــي ،أي هــي انعــكاس للمرحلــة

بشــيء آخــر اســمه الموضــة ،ومــا هــي الموضــة؟ التاريخيــة الحاليــة وليســت متأصلــة فــي المجتمــع
هــي بالمعنــى المــادي والملمــوس المطالبــة العربــي كمــا يحــاول أن يثبــت ذلــك البعــض ،وادعــاء
بإتــاف كل الســلع القديمــة ،بغــض النظــر عــن أن تعزيزهــا والتمســك بهــا هــو الحــل لخــروج
صالحيتهــا لالســتعمال ورميهــا فــي النفايــات ،المجتمــع العربــي مــن أزماتــه مــا هــو إال جــزء مــن

ومــن ثــم التمســك بشــراء الســلع الجديــدة ألن خرافــة .أي إنهــا لــن تكــون الحــل ،بــل وجودهــا في
عــدم شــرائك للســلع الجديــدة تصبــح أنــت نفســك الواقــع هــو جــزء مــن المشــكلة.
شــيء مــن القديــم.

نؤكــد بدايــة أن هــذه الثقافــة منتشــرة فــي الــدول
التابعــة أو مــا تســمى دول المحيــط والتــي هــي
مفروضــة عليهــا ومطلــوب مــن حكوماتهــا أن توفر
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المــواد الخــام وتفتــح الســوق للشــركات فــوق إلــى الماضــي قــوي ويصــل إلــى درجــة التهــوس
القوميــة ،بالتالــي مــا يمكــن أن تســمى حكومــات (الهــوس) والتقديــس ورســم الصــورة المثاليــة لــه،
تملــك فقــط كمــا ذكــر صالحيــات ال تزيــد عــن إذ ال بــد مــن اســتعادته ومحاكاتــه وتقليــده ،وهــو
صالحيــات الحكــم الذاتــي ،وبذلــك هــذه الحكومــات اإلطــار المرجعــي لــكل شــيء ومــن يرجــع إلــى
بحاجــة إلــى أيديولوجيــا أو ثقافــة أو تبريــر لوجودها تاريــخ هــذه الثقافــة نجدهــا قــد بــدأت فــي زمــن
واســتمرارها واســتمرار دورهــا كحاكــم متســلط الصــراع بيــن علــي ومعاويــة وأصبــح الجميــع يحــن
علــى رقــاب شــعوبها و كخــادم وتابــع ألســيادها ،إلــى أفضــل األزمــان وهــو زمــن الرســول ،وبقــدر
وفــي هــذا الســياق تأتــي الثقافــة الســلفية
أو الرجعيــة لتخــدم هــؤالء وتعبــئ الفــراغ الفكــري

االبتعــاد عــن هــذا الزمــن يصبــح الواقــع أكثــر ســوادا
ســوءا.
وأكثــر
ً

واأليدبولوجــي لهــذه األنظمــة ،حيــث تحقــق وتقبــل الجديــد يتــم بقــدر مــا هــو متناغــم أو يشــبه
مجموعــة األهــداف .أوال تبــرر لهــؤالء الوجــود ،و الماضــي وليــس نقيضــه أو االختــاف معــه ،وأي
ثانيــا تعــزز ثقافــة غيــر منتجــه وعدميــة ،وبالتالــي

خــروج عــن الســلف هــو بدعــة وكل بدعــة ضاللــة

تصــرف الطاقــة الثقافيــة الفعالة أو تهدرهــا باتجاه وكل ضاللــة فــي النــار * .تعصــب للقديــم وليــس
غيــر منتــج بهــدف تشــريع التبعيــة ،إضافــة إلــى تســامح مــع الجديــد * ،تعصــب يقتــرن بالعنــف
تعويضهــا عــن إفالســها الفكــري واأليديولوجــي .وباإلقصــاء ورفــض اآلخــر وتصفيتــه .وفــي وعــي

مــن ميــزات هــذه الثقافــة ومظاهرهــا ،مــا
يلــي:

النــاس يجــب أن يغيــب المســتقبل ألنــه يحمــل فــي
طياتــه الخــروج عــن المألــوف ،و ليــس مــن الضــرورة
أن يكــون لــه أي وجــود مــا يجــب أن يحضــر ويعــزز

أوال وعلــى رأس أجندتهــا وقناعتهــا ضــرورة اتبــاع حضــوره هــو الماضــي ،ألنــه األفضــل والــذي يعلــو
الســلف ،والســابقون يعتبــرون األســاس وهــم الحاضــر بالرتبــة.
المعيــار والمقيــاس ،مــا يوفــق الســلف صحيــح وما
يخالفهــم خــروج عــن الصــواب ،وبالتالــي حنينهــا
عــال إلــى الماضــي ،فالماضــي هو الجيــد والحاضر
هــو الســيء (واللــه يســترنا مــن المســتقبل)،
األولــون هــم األفضــل وهــم األتقــى واألنقــى
وهــم القــدوة كبشــر وأنــاس ،والزمــان األول هــو
الزمــان األمثــل واألفضــل ،ونحــن نريــد أن نعــود
إلــى ذاك الزمــن ومثــل هــؤالء البشــر .والحنيــن

إن األخطــر مــن ذلــك هــو تقبــل هــذا الثقافــة
وهــذا الفكــر وهــذه الطريقــة فــي التفكيــر بإذعــان
وطاعــة واســتجابة دون تســاؤل أو نقــاش ،وأي
خــروج عــن ذلــك هــو الكفــر ،ويتــم العمــل علــى
برمجــة اإلنســان حتــى يستســلم لقــوى أكبــر منــه،
وإن كانــت تأتــي بصياغــات مختلفــة ولكــن جوهرهــا
الســلوكي هــو اإلذعــان للســلطة .وعلــى اإلنســان
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أن يعيــش ويمــوت وهــو فــي داخــل دائــرة الطاعــة تســخيرها لشــكره وحمــده وبالتالــي شــكر وحمــد
وهــذا هــو اإلنســان الطيــب والجيــد والمقبــول ،هذا وطاعــة ممثلــه علــى األرض وهــو الملــك ،شــعار
هــدف الســلطة وغايتهــا مــن تعزيــز هــذه الثقافــة .اللــه الســلطان الوطــن ليــس صدفــة ،وليــس
وإن عمليــة أو حالــة أو سياســة التكفيــر جاهــزة صراعــا بيــن الطبقــات أو بيــن ظالــم ومظلــوم أو
ومــن الســهل إصــدار الحكــم فيهــا ،ومــن خــال بيــن مســتعمر ومســتعمر والصــراع ليــس قوميــا
اســتخدام نــص مــن الماضــي يصبــح قطــع رقــاب وال وطنيــا بــل صــراع أفــكار ،مــن معــي جيــد ومــن
النــاس حــاال ومــن يقــوم بــه يثمــن ويكافــئ.
بالتالــي أيــة معارضــة سياســية هــي عمليــة
االنتقــال إلــى حالــة الكفــر .لــذا فــإن ثقافــة

ضــدي يســتحق القتــل .ال تعتــرف بحــق االختــاف أو
بمبــدأ تقبــل اآلخــر ،ال تؤمــن بالتعدديــة .وال بحريــة
التعبيــر ،وليــس لمفهــوم الحريــة مــكان عندهــا.

اإلقصــاء وعدائــه وتكفيــره ورفضــه وحتــى قتلــه دورهــا التبريــر ال التثويــر والحفــاظ علــى الوضــع
هــي ذات جــذور تاريخيــة تــم تنميتهــا وإحيائهــا القائــم ال تغييــره ،التبريــر واالنتقــال بــه مــن جيــل
لتخــدم أهدافــا سياســية آنيــة ألنظمــة الحكــم إلــى جيــل ومــن زمــن إلــى زمــن غايتهــا تطبيــع
القائمــة.

التخلــف.

فــإذا كان العلــم والتعلــم وبالتالــي التقــدم يقومان أمــا موقفهــا مــن المــرأة فالثقافــة مبنيــة على أن
علــى عمليــات البحــث والبحــث أساســه الســؤال ،المــرأة جســد وهــذا الجســد يجــب إخفائــه ألن دوره
وهــذه الثقافــة معاديــة للســؤال ولحريــة التفكيــر الرئيســي الغوايــة ،وصــورة المــرأة مقترنــة بالشــر
واإلبــداع فــإن ذلــك يــؤدي كتحصيــل حاصــل إلــى والفتنــة والمكائــد وهــي ناقصــة عقــل وديــن
تكريــس التخلــف .وهــذا مــا هــو مطلــوب واحتجــاز وهــي حليفــة الشــيطان وأســاس الغوايــة فــي
التقــدم وإعاقتــه ،وهنــا يأتــي دورهــا منســجما التاريــخ كان بســببها ،والرجــل هــو العاقــل وهــو
مــع الــدور المطلــوب مــن أنظمــة الحكــم الذاتــي المتــزن وهــو الحكيــم أمــا المــرأة فهــي العاطفيــة
التابعــة ،ويبــرر لهــا وجودهــا وبالتالــي ضــرورة
اعتمادهــا كثقافــة لتحافــظ علــى ذاتهــا.
وهنــا أيضــا تصبــح روايــة تاريخنــا كلــه هــي
صــراع بيــن اإليمــان والكفــر الــذي تفصلــه أنظمــة
الحكــم علــى مقاســها ،الــذات والــروح والحيــاة
هــي هديــة مــن اللــه لإلنســان وبالتالــي عليــه

وقليلــة الحكمــة والغيــورة وال أمــان لهــا.

ثالثا :الغزو الثقافي والحرب الناعمة:
إن االســتعمار تاريخيــا واإلمبرياليــة الجديــدة حديثــا
بحاجــة إلــى نشــر وترســيخ ثقافــة تؤثــر بهــا ليــس
فقــط علــى األنظمــة الحاكمــة التابعــة لهــا ،بــل
أيضــا علــى الشــعوب بهــدف ضمــان اســتمرارية
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التبعيــة ومواجهــة أي شــكل مــن أشــكال أما الحرب الناعمة:
المقاومــة ،محــاوال تغييــر صورتــه مــن ناهــب

وســارق للمقــدرات البشــرية والطبيعيــة إلــى منقذ إن أول مــن اســتخدم هــذا المصطلــح «الحــرب
ونمــوذج يقتــدى بــه .والغــزو الثقافي هــو محاولة الناعمــة» هــو الكاتــب االمريكــي جوزيــف نــاي

التغلغــل فــي ثقافــة المســتعمر أو المحتــل بهــدف ســنة  1990حيــث عرفهــا علــى أنهــا (القــدرة
أن يــرى الواقــع والعالــم بمنظــور الغــازي بحســب علــى الحصــول علــى مــا تريــد عــن طريــق الجاذبيــة
باولــو فريــري ،وبالتالــي ليصبــح جــزء مــن مكونــات وليــس اإلرغــام ،والقيــام بعمليــة التأثيــر باآلخــر
ً
ومســتجيبا لمصالحــه ،وهــو دون تــرك أيــة بصمــات ،باســتخدام كل الوســائل
ً
ً
تابعــا لــه
الغــازي

وســيلة ونتيجــة للســيطرة وبهــدف اســتمرارها المتاحــة للتأثيــر باآلخريــن باســتثناء اســتخدام القــوة
المباشــرة) ،إنهــا اكثــر تطــورا وأخطــر كثيــرا مــن
وهــو أخطــر أنــواع الغــزو.
الغــزو الثقافــي ،وذلــك ألن الغــزو الثقافــي محــور
إن نقطــة البدايــة فــي الغــزو الثقافــي هــي أن تركيــزه علــى تغييــر األفــكار ،ولكــن الحــرب الناعمــة
يقتنــع المغــزو بأنــه أدنــى مرتبــة من الغــازي وهذه فتأثيرهــا يتعــدى األفــكار ليؤثــر وبشــكل رئيــس
تفتــح مصراعــي البــاب لفكــر الغــازي وأهدافــه .علــى طريقــة التفكيــر مســتثمرة التقــدم العالمــي
فبمجــرد االقتنــاع بأنــه هــو األفضــل والمتقــدم والتطــور فــي وســائل التواصــل االجتماعــي.
حضاريــا يصبــح القــدوة والنمــوذج وليــس العــدو

والغــازي ،واتباعــه وتقليــده واالقتــداء بــه يصبــح إن الحــرب الناعمــة تنقــل المســتعمر مــن التدخــل
المطلــوب .هنــا تضعــف ثقافــة النديــة والمقاومــة المباشــر المكلــف بشــؤون الــدول والمجتمعــات
والمواجهــة ،ويصبــح االقتــداء بــه الســبيل لحــل إلــى التدخــل غيــر المباشــر وغيــر المكلــف .وإن
المشــاكل الفرديــة والجماعيــة ،ونســتطيع القــول هدفهــا أيضــا كمــا فــي الغــزو الثقافــي هــو

إن االســتعمار تاريخيــا وواقعيــا نجــح فــي تحقيــق إظهــار المســتعمر علــى أنــه المنقــذ والحامــي
ذلــك .لقــد ركــز بشــكل رئيــس علــى محاربــة فكــرة والراعــي والمطــور وليــس المجــرم أو الناهــب
العمــل الجماعــي ،وذلــك بتعزيــز ثقافــة األنــا بــكل للخيــرات ،وعلــى مــن يســتعمر أن يدفــع ثمــن
أشــكالها ،بتعزيــز االهتمــام بالمصلحــة الفرديــة الحمايــة ،وعلــى الــدول أن تطالــب بوجــود
الضيقــة ،وتبهيــت أهميــة المصلحــة العامــة ،المســتعمر بكســر الميــم ،إذا أرادت المحافظــة
وكذلــك عمــل دائمــا علــى محاولــة شــراء المثقفين علــى ذاتهــا وأمنهــا ومصالحهــا .كمــا ســتتخدم

ورشــوتهم .وعمــل علــى تشــويه التاريــخ ورســم شــعارات جذابــة كالديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان.

لنــا التاريــخ علــى أنــه ســيرة أفــراد وحــكام بهــدف
احتقــاره بــدال مــن االعتــزاز بــه.

تســعى وتعمــل علــى التبهيــت مــن دور الجماهيــر
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وتعمــل علــى تهميشــها مــن خــال وضعهــا فــي إســرائيل يحتــاج إلــى معركــة صبــورة اســتنزافية
حالــة مــن التوهــان ،وعــدم القــدرة علــى التمييــز مديــدة الســنين ال ترتكــز فقــط علــى كســر القــوة
بيــن المتغيــرات .وتعمــل علــى إفــراغ األحــزاب العســكرية لقــوى المقاومــة وإنمــا تســعى أيضــا
والتنظيمــات وإضعافهــا مــن خــال تخريــب ورشــوة لتقويــض المراكــز التــي تتبلــور فيهــا األفــكار و
مــا تســميه النخبــة المكلفــة .كمــا وتعمــل علــى تنغــرس فــي وعــي الجمهــور .وفــي هــذا اإلطــار
إضعــاف النســيج االجتماعــي واالهتمــام بالصراعات يبــرز علــى وجــه الخصــوص دور أجهــزة اإلعــام
الجانبيــة والثانويــة ،والتركيــز علــى اســتنزاف الجهد والتعليــم فــي بيئــة المقاومــة ويبــدو أنــه فقــط
فــي القضايــا الثانويــة وليــس الرئيســية .وترســخ بعــد أن نحــدث التغييــر الجوهــري والطويــل األجــل
وتشــجع ثقافــة االســتهالك وتضعــف االهتمــام

فــي أنمـــاط عمــــل هــذه المــدارس والجامعــات

فــي موضــوع االنتــاج ،وتعمــل علــى تبهيــت القيــم ووســائل اإلعــام يمكــن أن نلغــي فكــرة المقاومــة
المقدســة بالمجتمــع وأبرزهــا حاليــا الهجــوم علــى مــن الوعــي أو نهزمهــا» .أي نســتطيع بعدهــا
قيمــة الشــهيد كأقــدس قيمــة اجتماعيــة ،وتعمــل تعميــم ثقافــة التأقلــم واالستســام والهزيمــة.
علــى اعطــاء الشــرعية لالســتعمار (ثقافــة شــرعية
المحتــل) واألخطــر هــو أن يقتنــع المســتعمر أو
المحتــل بذلــك.
ويعتمــد أســلوب عملهــا علــى تعزيــز الفوضــى
وخاصــة فوضــى المعلومــات واألفــكار كمقدمــة
لخلــق حالــة التوهــان عنــد الشــعوب ،وهــذا يــؤدي
الختــراق القيــم وضــرب المعاييــر واالنجــرار وراء
قيــادات وشــعارات مضللــة ،وتعمــل علــى محاولــة
نــزع الثقــة مــن بيــن مكونــات المجتمــع .وتعمــل
علــى تحويــل نقــاط القــوة إلــى ضعــف والوحــدة
إلــى انقســام والجماعــة إلــى أفــراد والفــرص
إلــى تهديــدات وذلــك مــن خــال قلــب الحقائــق.

رابعا :االحتالل ودوره الثقافي:

هــذه الكلمــات تؤكــد إدراك واهتمــام العــدو
الصهيونــي للموضــوع الثقافــي وأثــره وتأثيــره.
وبالتالــي ،يتــم وضــع الخطــط اآلنيــة واالســتراتيجية
لشــن الحــرب الثقافيــة على الشــعب الفلســطيني،
وســوف نتعــرض إلــى أهدافهــا ومالمحهــا
الرئيســية .فعلــى رأس أجنــدة االحتــال هــو إلغــاء
الروايــة الفلســطينية برمتهــا وذلــك بهــدف تأكيــد
وإثبــات شــعار أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض.
فهنــا لــم وال يوجــد شــعب وال وطــن وال تاريــخ وال
هويــة وال يحــق لهــم دولــة وال تقريــر مصيــر ،هــم
عــبء علــى هــذه األرض يجــب التخلــص منهــم.
هــذه الرؤيــا التــي تبنــى عليهــا الثقافــة والروايــة
الصهيونيــة.

الباحــث فــي مركــز دراســات األمــن القومــي مــن هنــا يأتــي أوال اهتمامهــم بالمناهــج
الصهيونــي (ميخائيل ميلشــتاين) يقــول« :إن تفوق الفلســطينية ،وحتــى اإلقليميــة والعالميــة بهــدف
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مقاومتهــم لــكل جملــة أو عبــارة تؤكــد أو حتــى رســمها وتجســيدها وإن كانــت بطــرق وأســاليب
تشــير إلــى الروايــة الفلسطســنية أو تخالــف مختلفــة.
الروايــة الصهيونيــة.

إن االســس التــي تعتمــد عليهــا ثقافــة الفئــة

إضافــة إلــى ذلــك تحــاول تعزيــز ثقافــة اليــأس الحاكمــة أيضــا تنطلــق أوال مــن ضــرورة اســتبعاد
والهزيمــة والعجــز وتبهيــت دور المقاومــة ،الجماهيــر عــن الحلقــة االقتصاديــة ،والديمقراطيــة
وإظهارهــا علــى أنهــا عمــل عبثــي ،وأن التضحيــات فقــط للمشــاهدة وليــس للمارســة الحقيقيــة،
والشــهداء والنضــال مــا هــو إال عمــل ال طائــل مــن وتنظــر إلــى الشــعب علــى أنــه وحــش هائــج يجــب
ورائــه إال الخســارة والشــقاء.
كمــا وتعمــل بشــكل محمــوم علــى مواجهــة العمل
الجماعــي مــن خــال تعزيــز الشــك ونــزع الثقــة مــن
بيــن األفــراد والجماعــات ،وبتأمــل بســيط نجــد أن

ترويضــه بحســب هاملتــون ،وتعــزز ثقافــة أن النــاس
الذيــن يملكــون البلــد يجــب ان يحكمــوه بحســب
جــون جــاي ،وأن مســؤولية الحكومــة هــي حمايــة
األقليــة الثريــة مــن األكثريــة الفقيــرة.

الثقــة بيــن مكونــات المجتمــع الفلســطيني أفــرادا لــذا تعــزز ثقافــة الطاعــة والخــوف والتأقلــم
وجماعــات أصبحــت هشــة .ونؤكــد أن هــذا موضــوع مــع مــا يريــده الحاكــم أو النظــام ،وتبــرر ثقافــة
يحتــاج لمجلــدات للحديــث عنــه ولكــن فقــط حاولنــا شــراء المثقفيــن ورفــض حتــى حيادهــم ثــم
التنويــه لــه لعالقتــه بالصــراع الثقافــي القائــم.

خامسا :ثقافة أنظمة الحكم:

محاولــة شــرعنة الفســاد واإلفســاد والمحســوبية
والواســطة وشــراء الذمــم و»بنــاء الزلــم» وتعزيــز
التبعيــة والفئويــة ،وبهــدف تأقلــم الفــرد مــع كل

كمــا ذكــر ســابقا فــإن هــذه األنظمــة التــي هــي هــذه األوضــاع عليــه وبالضــرورة فقــدان إنســانيته
باألســاس تابعــة وخادمــة ،وبالتالــي هــي تتناغــم وحريتــه الحقيقيــة بطواعيــة.
مــع تســويق ثقافــة االســتهالك خدمــة لمشــغليها،
وتعــزز الثقافــة الرجعيــة خدمــة لهــا .إال أنهــا اضافة

سادسا :الثقافة البديلة ثقافة التحرر:

لذلــك تعــزز ثقافــة أن الــذات والــروح والحيــاة هــي نؤكــد اوال أن كل مــا ذكــر مــن ثقافــات مؤثــرة؛
هديــة مــن اللــه لإلنســان وبالتالــي عليــه تســخيرها االســتهالك والرجعيــة والغــزو الثقافــي والحــرب
لشــكره وحمــده وبالتالــي الشــكر والحمــد ممثــا الناعمــة واالحتــال وأنظمــة الحكــم كلهــا تتكامــل
علــى األرض بصــورة الحاكــم لــذا مــن يخــرج عــن مــع بعضهــا ،فجميعهــا أشــكال او مظاهــر
طاعــة الحاكــم وينكــر خيــره أو يخالفــه هــو خــارج عن لمضمــون أو جوهــر واحــد هــو تســلط وحكــم
طاعــة اللــه ،هــذه الصــورة التــي يحــاول الحاكــم األقليــة الثريــة ممثلــة باإلمبرياليــة العالميــة
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لألكثريــة الفقيــرة ممثلــة بالشــعوب .وهنــا يبــرز بالمرصــاد ،بالتالــي يعيــش حالــة مــن الصــراع
التناقــض الرئيســي والــذي يــؤدي إلــى الصــراع الداخلــي بيــن التنــازل عــن ذاتــه وقبــول الهزيمــة
بيــن الطرفيــن.
هــذا التغريــب لإلنســان الــذي يصــادر حقوقــه
وحريتــه ويشــوه طبيعتــه ويجعــل منــه إنســانا ليــس
ذاتــه ،ويجعلــه محبطــا أحيانــا ويائســا أحيانــا أخــرى،
ال مبــال وعبثيــا ومتعبــا ومهمومــا وفوضويــا

والتشــوه ويبــدأ بالبحــث لنفســه عــن المبــررات،
أو أن يجــازف بعالقتــه بالجماعــة ويتقبــل دفــع
االســتحقاق ،بهــذه الحالــة هــو أقــرب للمجازفــة
شــرط أن يتوفــر لــه عنصــر األمــل بالتغييــر والثقــة
بالجماعــة.

أحيانــا وتدميريــا أحيانــا أخــرى .هامشــي موجــود نتــاج القناعــة بــأن الصــراع هــو بيــن جماعــات
وليــس حاضــرا أي ليــس لــه قيمــة أو تأثيــر ،يلهــث وطبقــات وأن الحريــة واســتعادة إنســانية اإلنســان
وراء متطلبــات الحيــاة ويشــعر بالخــذالن ،وبزيــف واكتمالهــا ال تتــم إال بوحــدة كل مصــادر إنســانيتهم،
القيــم والمبــادئ ،مهــزوز وغيــر واثــق ،دون كرامــة

فهــذا البنــاء لهــذه الجماعــات يواجــه الكثيــر الكثيــر

وال حريــة ودون احتــرام مضلــل ال يعــرف الحقيقــة كل

مــن الصعوبــات وهــي طريــق معبــدة بالتضحيــات

هــذه الثقافــات تــؤدي بــه إلــى ذلــك.

واأللــم.

لكــن االنســان وجــد حــرا وإنســانيا بالطبيعــة ،إن بنــاء الجماعــات المناضلــة يترافــق أيضــا مــع
وإنســانيته وحريتــه كانــت مكتملــة ،والحنيــن إلــى تعزيــز ثقافتهــا ،وهــذه الثقافــة ترتكــز أوال علــى
الحريــة بطبيعتــه وبداخلــه يتجلــى أوال وبــدون الوعــي بــأن المشــكلة الرئيســية لإلنســان والتــي
وعــي وبشــكل عفــوي مــن خــال ســخطه وتأففــه يجــب حلهــا هــي الظلــم بأشــكاله المتنوعــة
وغضبــه ورفضــه للواقــع والشــكوى منــه وعــدم والمطلــوب تحــرره مــن كل أشــكال العبوديــة.
تقبلــه بحســب باولــو فريــري.
وفــي بدايــة الوعــي الحقيقــي لواقعــه يــدرك
أن حريتــه المنزوعــة والمفقــودة وإنســانيته
المغتصبــة ليــس ســببها فــرد بعينــه بــل جماعــة أو

ويكــون هدفهــا الخــاص مــن هــذا الظلــم وليــس
االنتقــام ،ألنهــا تــرى أن الظالــم والمظلــوم همــا
طرفــان يفتقــدان اإلنســانية وإن كان طــرف يتمتــع
بهــا وطــرف يعانــي منهــا.

طبقــة ،ويــدرك أيضــا أنــه لــن يســتطيع اســتعادة فهدفــه األول هــو تحقيــق العدالــة االجتماعيــة
حريتــه بمفــرده ،لــذا ال بــد لــه مــن االنتمــاء إلــى والحريــة وتحقيــق الديمقراطيــة الحقيقيــة وليســت
جماعــة ،وهنــا يــدرك أن باالنتمــاء إلــى جماعــة المزيفــة ،أي الشــراكة الفعليــة وليــس فقــط
يوجــد مجازفــة ألن الســلطة الحاكمــة وأجهزتهــا المشــاهدة واإليمــان بالمســاواة بمعنــى أن
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تكــون أداة لنفســك ألن عــدم إيمانــك بالمســاواة تعــزز الثقافــة التقدميــة ومــن مظاهرهــا اكتشــاف
تعنــي أنــك أداة لغيــرك بحســب فــروم ،وتحقيــق وتطويــر وممارســة جميــع الجوانــب اإلنســانية فــي
االســتقالل التــام وتعزيــز االنتــاج بــدل االســتهالك اإلنســان ،حيــث يشــعر اإلنســان بالمســاواة عندمــا
والقيــام بتنميــة حقيقيــة.
إن هــذا يتطلــب تعزيــز ثقافــة العمــل الجماعــي
والعمــل التطوعــي والتعاونــي والتضحــوي
وترســيخ الوعــي بــأن الصــراع طبقــي باألســاس
وهــو بيــن مــن يؤثــر مصلحــة الفــرد علــى الجماعــة
وبيــن مــن يؤثــر مصلحــة الجماعــة علــى الفــرد
بحســب فكــرة تربويــة مــا بعــد الحداثــة ،وإدراك أن
الملكيــة الخاصــة جعلتنــا بلــداء دون احســاس باالخــر
بحســب نعــوم تشومســكي .وأن التــوازن النفســي

يكتشــف نفســه بالكامــل ومــن مظاهــر الحريــة هي
فهــم الــذات واكتشــافها وتحريكهــا وقيادتهــا كمــا
تريــد وليــس كمــا يريــد اآلخــرون بحســب فــروم،
وبالتالــي تعــزز ثقافــة ضــرورة أن يتجــاوز اإلنســان
مجتمعــه باحثــا عــن الطبيعــة اإلنســانية المناضلــة
فيــه وتطويرهــا وتفعيلهــا وليــس تدميرهــا.
إدراكا بــأن الصــراع هــو أيضــا بيــن اكتمــال اإلنســان
واإلنســانية الموجــدة فيــه بنمــوه وتطــوره فرديــا
وجماعيــا وبيــن خنقــه وقتلــه وتدميــره.

لإلنســان يتطلــب أن يتحمــل المســؤولية الفرديــة ويعتبــر دمنــج وهــو مؤســس نظريــة الجــودة
لذاتــه وأســرته والمســؤولية الجماعيــة علــى الشــاملة واإلنســانية بــاإلدارة؛ بــأن اإلنســان
مســتوى مؤسســة أو إطــار أو جماعــة أو وطــن .بطبيعتــه إنســاني ،يؤثــر الجيــد ويحــب اإلتقــان
وتؤكــد علــى حضــور الفــرد وتأثيــره وأن يرفــض
الهامشــية ،مقتنعــا بــأن أكثــر النــاس ثــراء أكثرهــم
إدراكا ووعيــا للعالــم ولــو امتلكــو القليــل ،مناقضــا
لثقافــة االســتهالك التــي بــه ممكــن أن تملــك
الكثيــر ولكــن ال تســاوي إال القليــل بحســب فــروم.
هــذه الثقافــة تتطلــب تعزيــز ثقافــة المقاومــة
والتمــرد والنديــة والتغييــر بــدل الخضــوع والطاعــة
والتبريــر ،وتثبــت االعتــزاز بالتاريــخ وليــس بتبعيتــه
او تقليــده او إهمالــه وإحتقــاره ،تقــدس الشــهادة
والشــهداء وتقــدر وتحتــرم النضــال والمناضليــن
والمضحيــن.

وبقــدر مــا تتحــق إنســانيته بقــدر مــا يبــدع .أمــا
نعــوم تشومســكي فيــرى أن الثقافــة يجــب أن
تقــوم علــى تفســير الواقــع بهــدف وأمــل تغييــره،
ألن التفســير بــا أمــل بالتغييــر يصبــح بــا فائــدة
والتغييــر بــا تفســير هــو أعمــى.
بالتالــي تــرى هــذه الثقافــة أن االلتــزام السياســي
هــو واجــب إنســاني وليــس عمــا تطوعيــا علــى
أرضيــة فهــم وإدراك أن االلتــزام السياســي هــو
جــزء مــن الغــذاء الروحــي ،وهــو عمليــة تفعيــل
للطاقــة العظمــى الكامنــة فــي الفــرد والتــي ال
تتحــرك وال تؤثــر إال بوجــود الجماعــة .وتعــزز هــذه
الثقافــة أن الــدور األساســي لألنــا هــو التحكــم
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بالــذات أوال وبالواقــع ثانيــا وليــس تحكــم الواقــع
بهــا ،وأيضــا وظيفتهــا تأجيــل الرغبــات ومقاومــة
ســمات االســتهالك وأي ســلوك يخــدم أعداءهــا
علــى حســاب إنســانيتها.
وأخيــرا ننــوه بــأن األفــراد أو الجماعــات ليســوا
مقســمين حســب هــذه الثقافــات ،بــل مــن الممكــن
أن نجــد الفــرد يمــارس ســلوكيات أحيانــا اســتهالكية
أو رجعيــة أو إذعــان وطاعــة وأحيانــا انبهــار بالغــرب،
وبنفــس الوقــت ســلوكيات تعبــر عــن تمــرد وتحــرر
ونديــة ورفــض الواقــع.
وغايــة هــذه الورقــة هــو أن يعــي اإلنســان أيــن
تقــع ســلوكياته وأيــة جهــة تخــدم ألنــه بالنهايــة
ال يوجــد ســلوك محايــد ،إمــا مــع العبوديــة أو مــع
التحــرر.
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النقابات واليسار

محمود زيادة
السؤال

والدفــاع عنهــم مــع اختــاف الوســائل واألهــداف
والمنطلقــات المســتخدمة التــي تســعى إليهــا

مــع اســتمرار التدهــور فــي مســتوى معيشــة األطــراف السياســية واالجتماعيــة غيــر اليســارية.
غالبيــة فئــات وشــرائح وتجمعــات الشــعب

الفلســطيني ،وتداعيــات هــذا التدهــور الناجــم أمــا لمــاذا يوجــه الســؤال للنقابــات واليســار علــى
عــن سياســات نظــام االســتعمار ،وتخلــف وعجــز وجــه الخصــوص ،فذلــك ألن علــة وجودهمــا منــذ
أصحــاب الســلطة والقــوة والنفــوذ (الســلطة النشــأة ومــن حيــث المبــدأ ارتبــط بالعمــال والفقراء
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ومنظمــة والمهمشــين ،وصراعهــم مــن أجــل تحســين ظروف
التحريــر الفلســطينية ،وســلطة حمــاس فــي غــزة) حياتهــم ومقاومــة االســتغالل الواقــع عليهــم.
ورأس المــال الفلســطيني فــي كل أماكــن تواجــده
عــن تحمــل المســؤولية المناطــة بهــم لمواجهــة

االعتراف بالنقابات

الظــروف االجتماعيــة الخطيــرة تبــرز أســئلة محقــة ،نتيجــة صــراع وكفــاح طويــل ومريــر ،وتضحيــات
وقديمــة ،ولكنهــا فــي هــذه المرحلــة يبــدو أنهــا جســيمة مــن قبــل العمــال وخاصــة فــي أوروبــا منذ
تاريخيــة.

هــل مــن دور خــاص للنقابــات ،هــل مــن دور
خــاص لليســار؟

أواخــر القــرن الثامــن عشــر تشــكلت النقابــات ،وفي
الربــع األول مــن القــرن التاســع عشــر حصــل تطــور
هــام فــي دور وتأثيــر النقابــات مــع تطــور الفكــر
االشــتراكي ،الــذي تشــكلت مــن خاللــه تيــارات

هــذه األســئلة الموجهــة علــى نحــو خــاص للنقابــات وأحــزاب دافعــت عــن حقــوق العمــال ،حيــث اضطــر
واليســار ال تعفــي إطالقـً
ـا أيــا مــن النخب السياســية أصحــاب العمــل ورأس المــال والحكومــات لالعتــراف
واالجتماعيــة علــى اختــاف تالوينهــا مــن مســؤولية الرســمي بالنقابــات بفعــل نضــال طالئــع العمــال،
اإلجابــة علــى ســؤال النقابــات واليســارـ ألن وتــم التوصــل لتســويات متتاليــة انتهــت باالعتــراف
النقابــات تتســع للجميــع بغــض النظــر عــن االنتمــاء الدولــي بالحقــوق والحريــات النقابيــة ،ونشــأ بذلــك
السياســي والفكــري ،وألن ليــس بوســع اليســار اتفاقيــات وعهــود دوليــة.
احتــكار االهتمــام بالعمــال والفقــراء والمحروميــن
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فــي أواســط القــرن التاســع عشــر بــدأت النقابــات لجميــع العامليــن والعامــات فــي جميــع القطاعــات
تتوســع حــول العالــم ُ
وســنت التشــريعات والقوانين

ومــن كل الفئــات والشــرائح ودون أي تمييــز فــي

التــي تحمــي وتعــزز حقــوق ومصالــح العامليــن .إنشــاء و /أو االنضمــام إلــى المنظمــة التــي
وفــي هــذا الســياق تأسســت منظمــة العمــل يختارونهــا بأنفســهم بحريــة تامــة ،دون خــوف مــن
الدوليــة فــي العــام  ،1919وتضــم فــي عضويتهــا إرهــاب أو قمــع أو انتقــام ،وبــدون إذن مســبق.
اآلن  184دولــة ،وتمثــل فــي عضويتهــا وهيئاتهــا
الــدول علــى أســاس ثالثــي (حكومــات ،أصحــاب

التشريع الفلسطيني والحرية النقابية

عمــل ،عمــال) وهــذا مــا تتمايــز به عــن بقيــة وكاالت أجــاز القانــون األساســي الفلســطيني المعــدل
األمــم المتحــدة.
لعــام  2003وتعديالتــه لعــام  2005الحــق فــي
منــذ نشــوئها أصــدرت المنظمــة ترســانة كبيــرة
مــن معاييــر العمــل التــي تعنــى بــكل شــؤون
العمــل والعمــال أو عالــم العمــل ،وهــذه المعاييــر
يتــم التوصــل إليهــا بموافقــة ممثلــي الحكومــات
وأصحــاب العمــل والعمــال ،وينظــر إليهــا
كحــد أدنــى مــن الحقــوق التــي يجــب تعزيزهــا

إنشــاء النقابــات وفقـ ً
ـا للقانــون فــي المادتيــن ،25

 26منــه .كمــا أجــاز قانــون العمــل الفلســطيني
رقــم  7لعــام  2000الواجــب التطبيــق علــى
العامليــن بأجــر فــي منشــآت القطاعيــن الخــاص
واألهلــي ،الحــق للعمــال كمــا أصحــاب العمــل
فــي تكويــن منظمــات نقابيــة علــى أســاس
مهنــي بهــدف رعايــة مصالحهــم والدفــاع عــن

وتطويرهــا باســتمرار ،ومــن بينهــا المعاييــر
حقوقهــم .وقــد عــرف قانــون العمــل فــي المــادة
المتصلــة بالحقــوق والحريــات النقابيــة والحــق
ً
وفقــا
( )1النقابــة – بأنهــا تنظيــم مهنــي يشــكل
فــي المفاوضــة الجماعيــة باعتبارهــا أحــد حقــوق
للقانون (قانــون النقابــات).
اإلنســان األساســية التــي يجــب علــى جميــع الــدول
ضمــان حمايتهــا وتطويرهــا مــن خــال التشــريعات لكــن ومنــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية فــي
ً
والممارســة العمليــة وباعتبارهــا حقوقــا تمكينيــة العــام  1994وحتــى اآلن لــم يصــدر قانــون لحمايــة
يتوقــف علــى إعمالهــا إعمــال الحقــوق األخــرى ،الحقــوق والحريــات النقابيــة رغــم التــداول فــي
وبــدون إعمالهــا لــن يتمكــن العمــال مــن ممارســة عــدة مشــاريع لقانــون النقابــات وآخرهــا فــي هــذا
حقهــم فــي إنشــاء منظماتهــم القــادرة علــى العــام  .2019ولــم تصــادق الســلطة الفلســطينية
حمايــة وتعزيــز حقوقهــم ومصالحهــم الماديــة علــى المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة ،وبخاصــة
والمعنويــة بالوســائل الســلمية .ولعــل أبــرز االتفاقيتيــن الدوليتيــن رقــم  98 ،87لعامــي ،1948
معاييــر الحقــوق والحريــات النقابيــة والحــق فــي  ،1949غيــر أنها وقعــت علــى أربعــة مواثيــق
المفاوضــة الجماعيــة ،هــو الحــق فــي التنظيــم باســم دولــة فلســطين تتضمــن االلتــزام بالحقــوق
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المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة

لجعــل هــذا التمثيــل فعـ ً
ـاال ،وبعبــارة عامــة وواضحة

والثقافيــة ،وغيرهــا.

فــإن نتائــج المفاوضــة الجماعيــة تولــد القيمــة

إن الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات

المضافــة للتنظيــم.

النقابيــة التــي يمكــن اســتنباطها مــن المواثيــق تجــري المفاوضــة الجماعيــة علــى مســتويات
ً
فلســطينيا قــد تــم عــدة ،علــى المســتوى الوطنــي (المشــترك بيــن
الدوليــة المصــادق عليهــا
تجميدهــا وربمــا إلغائهــا مــن الناحيــة العمليــة ،مــن القطاعــات) وعلــى مســتوى القطــاع ومســتوى
خــال االمتنــاع عــن توفيــر الضمانــات الالزمــة لهــذه المنشــأة ،وشــكل المفاوضــة الجماعيــة األكثــر
الحمايــة الدســتورية بواســطة إقــرار وتطبيــق شـ ً
ـيوعا فــي دول العالــم هــو المفاوضــة متعــددة
قانــون لحمايــة الحقــوق والحريــات النقابيــة ،األمــر المســتويات.
الــذي أدى مــع أســباب أخــرى جعــل هــذه الحقــوق
وفــي المقدمــة منهــا الحــق فــي التنظيــم للجميع
مقصــورا علــى العامليــن بأجــر فــي القطــاع الخاص
بموجــب قانــون العمــل ،ولكــن بــدون حمايــة وآليــات
تضمــن التطبيــق العملــي لهــذا الحــق.

تغطــي المفاوضــة الجماعيــة مــا يزيــد بقليــل عــن
 20%مــن العامليــن بأجــر فــي حوالــي  60%مــن
الــدول األعضــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة.
مقابــل نحــو  1%مــن العامليــن بأجــر فــي األراضــي
الفلســطينية المحتلــة ،تتمحــور بشــكل رئيســي

اإلقــرار الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة
الجامعــات العامــة ،وكالــة الغــوث ،االتصــاالت،
الجماعيــة
حــول األجــور وتتركــز فــي المنشــآت الكبيــرة مثــل

تعتبــر المفاوضــة عمليــة أساســية فــي تحقيــق
نتائــج توزيعيــة عادلــة لمن تشــملهم فــي نطاقها،
وفــي تقويــم عالقــة عدم التعــادل المالزمــة لعالقة
العمــل ،وعالقــات القــوة فــي المجتمــع .ولكــن

والبلديــات .وفــي العــام  2018تــم توثيــق  27نــزاع
عمــل جماعــي فــي  27منشــأة يعمــل فيهــا نحــو
 19ألــف عامــل/ة انتهــت بإبــرام  6اتفاقيــات عمــل
جماعية.

عندمــا ينكــر الحــق فــي التنظيــم ،فــإن اإلقــرار إن التحــدي األساســي الــذي يواجــه العمــال فــي
الفعلــي فــي الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة كافــة القطاعــات ،يأتــي مــن إضفــاء النمــوذج
يصبــح بحكــم تعريفــه مسـ ً
ـتحيال ،والحديــث عنــه فــي الفــردي علــى عقــود العمــل وعلــى عمليــة تحديــد
هــذه الحالــة ال يعــدو أن يكــون لغــوا أو تضليــا .ألن شــروط وظــروف العمــل ،حيــث ال توجــد أســباب
الحــق فــي التنظيــم هــو شــرط ومدخــل أساسـ ٌ
ـي أو مبــررات تدفــع أصحــاب وإدارات المنشــآت فــي
للتمثيــل الجماعــي للمصالــح ،وإقــرار هــذا الحــق كل القطاعــات إلــى غيــر ذلــك ،وخاصــة عندمــا ال
ً
عمليــا ،يشــكل األداة الرئيســية يكــون للعامليــن صــوت واهتمــام جــدي بالتمثيــل
وضمــان تطبيقــه
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الجماعــي وعمليــة تحديــد شــروط وظــروف العمــل

فــي اإلضــراب علــى نحــو يصعــب معــه ممارســة

بطريقــة فرديــة تعــزز الشــعور بالضعــف والتفرقــة الحــق أو فــرض إجــراءات وتدابيــر تعيــق أو تعطــل
والمنافســة الفاســدة والضــارة بيــن العامليــن ممارســة الحــق ،أو منــح المشــغل بشــكل منفــرد
وتعمــق انعــدام المســاواة ،وتعــزز عالقــات القــوة الحــق فــي التدخــل إلنهــاء نــزاع العمــل .أو منــح
المالزمــة لعالقــة العمــل ،التــي تفتــح المجــال الجهــة اإلداريــة الحكوميــة صالحيــة فــرض التحكيــم
الحتمــاالت واســعة لالســتغالل واإلجحــاف والظلــم اإللزامــي ،أو منــح الجهــة اإلداريــة صالحيــة إعــان
والتمييــز والتعســف وســوء المعاملة .وفــي

عــدم شــرعية اإلضــراب ،من شــأنها أن تقــوض الحق

المفاوضــة الجماعيــة علــى المســتويين الوطنــي

فــي اإلضــراب وتحــول دون ممارســته ،وبالتالــي

والقطاعــي يتــاح للعمــال الذيــن يجــدون أنفســهم إضعــاف بــل تجويــف المفاوضــة الجماعيــة مــن
منخرطيــن فــي ترتيبــات عمــل هشــة أو مؤقتــة أهدافهــا بــل وإنكارهــا ،وهــذا فــي المحصلــة يبــدد
التعاضــد وتحســين ظــروف تشــغيلهم.

ثقــة العمــال بجــدوى التنظيــم والتمثيــل الجماعــي

الحق في اإلضراب

األمــر الــذي يعيدنــا إلــى قانــون الســوق (الســيد
ً
بــدال مــن ســيادة القانــون.
والعبــد)

إن حــق اإلضــراب هــو النتيجــة الطبيعيــة والمنطقية
لإلقــرار الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة

الحوار االجتماعي

وإنــكاره أو تقييــده علــى نحــو يصعــب معــه الحــوار االجتماعــي هــو المصطلــح الــذي يصــف
ممارســته مــن الناحيــة العمليــة ،يجعــل مــن عمليــة مشــاركة العمــال وأصحــاب العمــل والحكومــات
التفــاوض مجازفــة ،غالبـ ً
ـا مــا تكــون عبثيــة وبــدون فــي صنــع القــرار بشــأن مســائل العمــل ومــكان
أهمية.
ألن الحــق فــي اإلضــراب هــو أحــد الحقــوق
األساســية للعمــال ومنظماتهــم ،ووســيلة
أساســية ومشــروعة لحمايــة الحقــوق والمصالــح
االقتصاديــة واالجتماعيــة والدفــاع عنهــا علــى

العمــل ،ويشــمل كافــة أنــواع المفاوضــة
والتشــاور ،وتبــادل المعلومــات فيمــا بيــن ممثلــي
هــذه المجموعــات بشــأن المصالــح المشــتركة
فــي السياســة االقتصاديــة واالجتماعيــة وسياســة
العمــل والقوانين .ويهــدف إلــى :تعزيــز وتطبيــق
والمبــادى والحقــوق األساســية فــي
المعاييــر
ْ

كافــة المســتويات (المنشــأة ،القطــاع االقتصادي،
العمــل واســتحداث المزيــد مــن فــرص العمــل التــي
ـا ودخـ ً
وعلــى المســتوى الوطنــي العــام) ،وبمــا يشــمل تضمــن للمــرأة والرجــل عمـ ً
ـا الئقين ،وتعزيــز
اإلضرابــات التضامنيــة مــع اإلضرابــات القانونيــة.
نطــاق تغطيــة الحمايــة االجتماعيــة وفعاليتهــا
إن فــرض شــروط مســبقة علــى ممارســة الحــق للمجتمع .وتشــكل عــدم كفايــة الظــروف األساســية
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لتطبيــق حقــوق الحريــة النقابيــة والمفاوضــة الواقع الفلسطيني
الجماعيــة وإدارات العمــل غيــر الناجعــة التحديــات

المفروضــة أمــام الحــوار االجتماعــي ،أمــا الثغــرات تعتبــر البنيــة القياديــة القائمــة فــي االتحــاد العــام
فــي تطبيــق تشــريعات العمــل وإنفاذها فتنبــع لنقابــات عمــال فلســطين قائمــة علــى أســاس
مــن ضعــف الثقــة بيــن الحكومــات وأصحــاب العمــل التوليــف بيــن مجموعــة مــن المحاصصــات التــي
والعمــال وغيــاب اإلرادة السياســية ،وضعــف عــادة مــا تجمــع االعتبــارات الحزبيــة ،بالحســابات
الجهويــة والمســميات القطاعيــة النقابيــةـ وكل

«الشــركاء» االجتماعييــن.
ومــن

دون

الحريــة

هــذه االعتبــارات والحســابات خاضعــة لمقتضيــات
النقابيــة

والمفاوضــة نهــج الزبائنيــة والتنفيــع المتبــادل.

الجماعيــة ،يضعــف الحــوار االجتماعــي ،وتقــوض
إســهاماته المحتملــة فــي التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة .ويمثــل الحــوار االجتماعــي كنهــج
ً
ً
أساســيا فــي
إســهاما
قائــم علــى المشــاركة

وبحكــم طبيعــة هــذه البنيــة فإنهــا دائمــة التعــرض
لهــزات ولصراعــات وانســحابات وفــك وإعــادة
تركيــب ،وبالعــادة تغلــف هــذه الصراعــات دواعــي

أعمــال الديمقراطيــة وســيادة النظــام الداخلــي
اإلدارة الديمقراطيــة الســديدة والشــفافية
ً
دائمــا
والقانــون شــكليا ،ولكــن إعــادة التركيــب
والعدالــة االجتماعيــة .وفــي كل األحــوال فــإن على
تخضــع لنفــس المعاييــر والحســابات واالعتبــارات
المنظمــات النقابيــة التأكــد مــن جــدوى المشــاركة
ً
آنفــا مــع اختــاف الحصــص والمواقــع
المذكــورة
فــي عمليــات الحــوار االجتماعــي بحيــث ال تشــكل
والمنافــع.
هــذه المشــاركة تغطيــة علــى سياســات تتعــارض

مــع مصالــح العمــال وبخاصــة عندمــا يجــري الحــوار تمثيل النقابات في االتحاد
ً
ً
كبيــرا.
اختــاال
فــي ظــل موازيــن مختلــة

نظم تسوية النزاعات
تعانــي آليــات تســوية النزاعــات مــن أوجــه قصــور،
مثــل االفتقــار لالســتقالل والمســاءلة ،والتكاليــف،
وحــاالت التأخيــر الناجمــة عــن قلــة مــوارد إدارات
العمــل ،ومؤسســات قضــاء العمــل ،وأعبــاء
ً
أحيانــا
الشــروط اإلجرائيــة ،والحلــول غيــر الناجعــة
لحمايــة الحقــوق األساســية فــي العمــل علــى
نحــو مالئــم.

بغــض النظــر عــن الحالــة العمليــة لهــذه النقابــة أو
تلــك مــن حيــث وجودهــا الفعلــي وحجــم عضويتهــا
الحقيقيــة أو المفترضــة فالتمثيــل فــي هيئــات
متســاو بيــن جميــع النقابــات.
االتحــاد يتــم بشــكل
ٍ

وبفعــل بنيــة غالبيــة النقابــات ذات العضويــة
المحــدودة أو االســمية (نقابــات بــدون عمــال)
وبالتالــي بــدون رســوم عضويــة أو اشــتراكات،
فعضويــة هــذه النقابــات فــي االتحــاد ال تخضــع
مــن الناحيــة العمليــة لشــرط دفــع رســوم عضويــة
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واشــتراكات .ويتلقــى االتحــاد مــن «الهســتدروت» الــذي تربطهــا معــه عالقــات تعــاون وثيقــة.
رســوم اشــتراكات شــهرية بقيمــة  0.8%مــن أجــور

العامليــن الفلســطينيين بموجــب تصاريــح فــي إن امتنــاع االتحــاد الفلســطيني عــن تأييــد الحملــة
المنشــآت اإلســرائيلية ،باإلكــراه أو كأتــاوة ،مــع الدوليــة لمقاطعــة إســرائيل وتحفظــه عليهــا فــي
ً
إحراجــا أو
العلــم أن هــؤالء العمــال ليســوا أعضــاء فــي المؤتمــرات العماليــة الدوليــة يشــكل
ضغطـً
ـا علــى بعــض االتحــادات الدوليــة التــي قــررت
هــذه النقابــة التــي يحظــر نظامهــا أصـ ً
ـا عضويــة
ً
التزامــا
العمــال الفلســطينيين .لكــن الهســتدروت تحــاول مقاطعــة إســرائيل ،وامتنــع أعضاؤهــا

التغطيــة علــى هــذه الســرقة باالتفــاق الــذي بذلــك علــى ســبيل المثــال مــن تفريــغ بضائــع
أبرمتــه مــع قيــادة االتحــاد الفلســطيني ،الــذي الشــركات التــي تــزود إســرائيل باألســلحة والســلع
يحــاول «منــح» «الحــق» للهســتدروت القيــام بهــذه واألدوات المســتخدمة ضــد الشــعب الفلســطيني
الســرقة مقابــل منــح األخيــرة لــه نصــف قيمــة فــي موانــئ الواليــات المتحــدة وجنــوب أفريقيــا

الســرقة .وبــرر االتحــاد فعلتــه بــأن الهســتدروت والســويد وتونــس وغيرهــا.
كانــت ســتقوم «بالســرقة» فــي كل األحــوال ولكــن
االتفــاق معهــا منحنــا نصــف أموالنــا (المســروقة)

التأمين الصحي المجاني

وهــذا أفضــل بالطبــع مــن اســتحواذ الهســتدروت منحــت الحكومــة الفلســطينية هــذا االتحــاد توزيــع
بطاقــات التأميــن الصحــي المجانــي مجانـً
علــى كل األمــوال (المســروقة).
ـا للعمــال
هــذا المنطــق المتهافــت عنــد قيــادة االتحــاد
يكشــف عــن عمــق األزمــة ،عنــد معرفــة أن عضويــة

المتعطليــن عــن العمــل ،وبخاصــة أولئــك الذيــن
منعــوا مــن قبــل ســلطات االســتعمار اإلســرائيلي
مــن مواصلــة عملهــم فــي المنشــآت اإلســرائيلية

العمــال اإلســرائيليين فيهــا طوعيــة وبالتالــي ال
فــي العــام  ،2000والعمــال الذيــن تقــل أجورهــم
تســتطيع جبايــة رســوم اشــتراك مــن غيــر أعضائهــا ،عــن  1500شــيكل ،وبـ ً
ـدال مــن ذلــك اشــترط االتحــاد
والهســتدروت تعلــم مــدى صعوبــة تبريــر هــذه
علــى العمــال والمتعطليــن عــن العمــل ،والعمــال
الفضيحــة العنصريــة أمــام المنظمــات واالتحــادات
الفقــراء للحصــول علــى حقهــم فــي التأميــن
العماليــة حــول العالــم ،فتحــاول تغطيتهــا باالتفــاق
الصحــي الحكومــي المجانــي االنتســاب لالتحــاد
مــع االتحــاد الفلســطيني الــذي تســتخدمه فــي
ودفــع رســوم عضويتــه ،ودفــع رســوم خدمــات،
مواجهــة حمــات المقاطعــة إلســرائيل التــي تقــوم
وفتــح بــاب الحصــول علــى خدمــات التأميــن
بهــا المنظمــات واالتحــادات العماليــة العالميــة،
الصحــي المجانــي لــكل الراغبيــن فــي ذلــك ،وقــد
مدعيــة أن المقاطعــة تضــر بمصالــح العمــال
اســتفاد مــن ذلــك حتــى كبــار التجــار والمالكيــن.
الفلســطينيين الذيــن يمثلهــم االتحاد الفلســطيني
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وبهــذا فقــد ســرقت مئــات مالييــن الشــواقل مــن الواســعة علــى هــذا النظــام الــذي يفتقــد إلــى
جيــوب العمــال الفقــراء وأســرهم ممــا دفــع وزارة المســوغات القانونيــة إلــى جانــب افتقــاره
الصحــة إلــى وقــف العمــل ببطاقــات التأميــن للشــرعية االجتماعيــة.
الصحــي المجانــي ووضعــت شــروط مجحفــة بحــق

المتعطليــن والفقــراء مــن بينهــا؛ إلغــاء مجانيــة قانون الضمان االجتماعي
التأميــن وإلزامهــم بدفــع رســوم ،اعتبرتها الــوزارة،
قليلــة أو رمزيــة ،مــع أنهــا ليســت كذلــك بالنســبة
للعمــال واألســر الفقيــرة التــي ال يوجــد لديهــا دخل
مــن جهــة ،وال يوجــد عندهــا نظــام حمايــة اجتماعية
مــن جهــة أخــرى ،وقــد وافــق االتحــاد الرســمي
علــى هــذا اإلجــراء –الــذي يبــدو وكأنــه صفقــة–
مقابــل اســتمرار دوره فــي «بيــع» التأميــن الصحــي
للعمــال الفقــراء مقابــل جبايــة رســوم العضويــة.

نظام التقاعد غير الحكومي

وافــق القطــاع الخــاص (بشــروط) علــى قانــون
الضمــان االجتماعــي ،مقابــل أن يتضمــن هــذا
القانــون نظــام التقاعــد غيــر الحكومــي المذكــور
أعــاه .وافــق االتحــاد الرســمي علــى كل شــروط
القطــاع الخــاص التــي أفرغــت قانــون الضمــان
االجتماعــي مــن وظيفتــه الرئيســية ،ووافــق علــى
منــح القطــاع الخــاص تحويــل أتعــاب ومدخــرات
العامليــن لديــه (تحويشــة عمرهــم) باإلكــراه فــي
صنــدوق شــركتهم الخاصــة .كمــا وافــق االتحــاد
الرســمي علــى هــذا القانــون الــذي أفرغتــه

هــذا النظــام صادقــت عليــه الحكومــة فــي العــام شــروط القطــاع الخــاص مــن مضمونــه األساســي
ً
بنــاءا علــى فــي إعــادة التوزيــع ،عندمــا رفــض المســاهمة
 2014بالطلــب مــن وزارة االقتصــاد
طلــب مــن المجلــس التنســيقي لمنظمــات القطــاع فــي صنــدوق الضمــان بأكثــر مــن تحويــل قيمــة
الخــاص وآخــر مــن وزارة العمــل ادعــت فيــه بأنــه أتعــاب العامليــن الشــهرية لهــذا الصنــدوق بموجب
بنــاء علــى طلــب وموافقــة عــدة جهــات مــن بينهــا نــص القانــون الــذي ال يعنــي بالضــرورة االلتــزام
االتحــاد العــام لنقابــات العمــال.

بــه .غيــر أن هــذا القانــون لــم يطبــق وجــرى تعديلــه
فــي قانــون آخــر وافــق عليــه االتحــاد وعارضــه

هــذا النظــام هــو عبــارة عــن شــركة ربحيــة ينشــؤها القطــاع الخــاص واســتطاع هــذا القطــاع أن يجنــد
ويديرهــا ويشــرف عليهــا القطــاع الخــاص كنظــام عمالــه ضــد القانــون المعــدل ليتــم تجميــده بعــد
مــواز أو بديــل لقانــون الضمــان االجتماعــي .يقــوم حــراك التبســت فيــه كل المعطيــات.
علــى أســاس االشــتراك واالســتثمار الفــردي ،بـ ً
ـدال

مــن النظــام القائــم علــى التضامــن االجتماعــي ،ولكــن الموافقــة علــى هــذه الصيغــة المعدلــة
وتــم تجميــده علــى ضــوء االحتجاجــات العماليــة لقانــون الضمــان االجتماعــي حظيــت بموافقــات
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وتأييــد جهــات عديــدة إضافــة لالتحــاد الرســمي من قيــادة االتحــاد بتهــم تزويــر أختــام وزارة الصحــة
بينهــا ممثلــي الكتــل البرلمانيــة فــي المجلــس الخاصــة بالتأميــن الصحــي وتهــم اختــاس أمــوال
التشــريعي ونقابــات مســتقلة ومنظمــات أهليــة .طائلــة.

ورغــم العجــز والثغــرات الجوهريــة التي تتعــارض مع الحد األدنى لألجور
المبــادئ األساســية ألنظمــة الضمــان االجتماعــي
بحجــة أن الحــد األدنــى لألجــور ( )1450شـ ً
ـهريا – ()65
ومــن بينهــا ،عــدم قــدرة غالبيــة العمــال علــى دفــع
شــيكل يوميـً
كاف
ـا – ( )8.5شــيكل علــى الســاعة غير ٍ
االشــتراكات المحــددة وفــق القانــون ،أص ـّر االتحــاد
إلطعــام أســر العمــال ساندويشــات فالفــل ،رفضــت
الرســمي والمؤيديــن اآلخريــن للقانــون بــأن هــذا
قيــادة االتحــاد الموافقــة علــى الحــد األدنــى
القانــون يعتبــر إنجـ ً
ـا هامـ ً
ـا وعماليـ ً
ـازا وطنيـ ً
ـا.
واعتبــرت أن ( )1750شــيكل هــو المبلــغ المطلــوب
مــع اقتــراب موعــد تطبيــق القانــون فــي لموافقتهــا علــى نظــام الحــد األدنــى لألجــور.
 ،2018/11/20اندلعت موجة واســعة مــن االحتجاجات
علــى القانــون بــدأت فــي  2018/10/15باالعتصــام
الحاشــد فــي وســط مدينــة رام اللــه الــذي طالــب
ً
ً
ً
وأخيــرا
اختياريــا
والحقــا بجعلــه
بتعديــل القانــون

عنــد بدايــة تطبيــق الحــد األدنــى لألجــور فــي مطلع
العــام  2013كانــت نســبة الذيــن تقــل أجورهــم عــن
الحــد األدنــى لألجــور فــي غــزة حوالــي  ،49%أي
نحــو  97ألــف عامــل/ة ،و  31%فــي الضفــة الغربيــة

المطالبــة بإســقاط القانــون مـ ً
ـرورا باالضــراب العــام
أي نحــو  88ألــف عامــل/ة .وفــي العــام ،2018
فــي  ،2018/11/15انتهـ ً
ـاءا بمرســوم وقــف العمــل
انخفــض عــدد العامليــن الذيــن يتقاضــون أقــل مــن
بالقانــون بتاريــخ  .2018/11/28لقــد دافــع االتحــاد
الحــد األدنــى لألجــور فــي الضفــة الغربيــة إلــى 57
الرســمي ومــن معــه «بقــوة» عــن القانــون ،لكــن
ألــف عامــل أي  ،17%توزعــوا علــى النحــو التالــي؛
وأمــام الحــراك الواســع والمســتمر ،واضطــرار
 21%قطــاع خــاص 6% ،قطــاع عــام 11% ،غيــر ذلــك.
الحكومــة لإلعــان عــن فتــح بــاب الحــوار لتعديــل
وفــي غــزة ارتفــع إلــى أكثــر مــن  100ألــف عامــل
القانــون تقــدم االتحــاد ومــن معــه بمقترحــات
أي نحــو  50%موزعيــن علــى النحــو التالــي؛ 91%
جديــدة لتعديــل القانــون ،بعــد أن ســيطر الحــراك
قطــاع خــاص 21% ،قطــاع عــام ،و 16%غيــر ذلــك.
ً
تمامــا علــى المشــهد وأصبحــت مطالبــه إلــى
جانــب إســقاط القانــون ،إســقاط الحكومــة ورئيــس
االتحــاد الرســمي .الــذي وبنــاء علــى معلومــات
موثقــة وشــهادات الشــهود تنظــر المحاكــم
المختصــة فــي التهــم الموجهــة إلــى أعضــاء فــي

ولقــد حــاول ممثلــو القطــاع الخــاص فــي اللجنــة
الوطنيــة لألجــور اســتخدام موقف االتحاد الرســمي
ذريعــة للتراجــع عــن اتفاقيــة الحــد األدنــى لألجــور.
وعلــى ضــوء التجــارب الســابقة والالحقــة للحــد
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األدنــى لألجــور ال يمكــن فهــم موقــف االتحــاد خــارج تشــكيل أيــة منظمــة عماليــة أخــرى ،ومنحــه
ً
تمثيــا .ومحاربــة
أحــد احتماليــن؛ األول ،إفشــال فرصــة الوصــول إلى لذاتــه صفــة المنظمــة األكثــر
اتفــاق لخدمــة مصالــح القطــاع الخــاص .والثانــي ،اعتــراف المنظمــات الدوليــة ألي منظمــة عماليــة
المزايــدة واالدعــاء الفــارغ علــى مصالــح العمــال.

الموقف من الحريات النقابية

فلســطينية أخــرى ،والعمــل علــى إنهــاء ظاهــرة
النقابــات المســتقلة كهــدف اســتراتيجي.

مبادئ العمل النقابي

يرفــض االتحــاد الرســمي وجــود قانــون لحمايــة
الحقــوق والحريــات النقابيــة ،انسـ ً
ـجاما مــع موقــف باالســتناد إلــى معاييــر العمــل الدوليــة المتصلــة
الحكومــات المتعاقبــة الــذي يرفــض منــح هــذه بالحقــوق والحريــات النقابيــة التــي تعتبــر خضــوع
الحقــوق بشــكل عــام أو ال يرحــب بهــا خاصــة فــي أي منظمــة عماليــة ألي فاعــل خارجــي بمــا فــي
ً
وانســجاما مــع موقــف القطــاع ذلــك أصحــاب العمل أو الحزب السياســي خــارج إطار
القطــاع العــام،
الخــاص الــذي يتنكــر لهــذه الحقــوق ،وال ســيما الحريــة النقابيــة ،وباالســتناد إلــى مبــادئ العمــل
فــي القطــاع الخــاص ،وألن وجــود قانــون يلتــزم النقابــي باالســتقاللية والديمقراطيــة والكفاحيــة
بمعاييــر الحقــوق والحريــات النقابيــة والحــق فــي حيــث ال منظمــة عماليــة قويــة وقــادرة علــى إحداث
المفاوضــة الجماعيــة ،ويســتند إلــى معاييــر تمثيــل التغييــر الــذي يتطلــع ويســعى إليــه العمــال،
واضحــة ومحــددة ســينهي حصانــة المحاصصــة دون أن تكــون حركــة كفاحيــة ولــن تكــون بــدون
والتبعيــة متعــددة األبعــاد الداخليــة والخارجيــة

مشــاركة العمــال ،وبــدون أن تكــون حركة مســتقلة،

التــي يســتند اســتمراره عليهــا.

ومقاومــة لــكل أشــكال التطبيــع ومنخرطــة فــي
حمــات المقاطعــة والمقاومــة لــكل بنــى نظــام

كمــا اتســمت المواقــف العامــة لالتحــاد بمناهضــة االســتعمار والتمييــز العنصــري بمــا فيهــا منظمــة
التحــركات واالحتجاجــات واإلضرابــات العماليــة الهســتدروت العنصريــة – وعلــى كل المســتويات
بشــكل عــام ،ومــن بيــن تلــك المواقــف ،الموقــف المحليــة والدولية  .
المناهــض لـــحراك المعلميــن الحكومييــن فــي

 ،2006وحــراك  ،2016والحــراك المشــترك للنقابــات االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا الحقــوق
المســتقلة ونقابــات العامليــن فــي القطــاع العــام والحريــات النقابيــة
فــي أواخــر العــام  .2010عــدا عــن موقــف قيــادة
االتحــاد مــن مبــدأ التعدديــة النقابيــة ،وتمســكه
باحتــكار الحــق فــي منــح أو حجــب الموافقــة علــى

يمكــن رصــد أبــرز االنتهــاكات المتصلــة بالمبــادئ
والحقــوق والحريــات النقابيــة والحــق فــي
المفاوضــة الجماعيــة فــي التشــريع والممارســة
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باالســتناد إلــى المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة،

استنســابي بمنــح اإلفــادة التــي تســمح

والتــي تعتبــر أحــد حقــوق اإلنســان واجبــة االحتــرام

للمنظمــة العماليــة بفتــح الحســاب البنكــي أو

أســوة بغيرهــا مــن حقــوق اإلنســان األساســية

تأخيرهــا.

والتــي تشــكل حمايتهــا الحــد األدنــى مــن المعاييــر
التــي يجــب أن تســتكمل بضمانــات إضافيــة مــن

•

اشــتراط حــد أدنــى لعــدد كبيــر مــن األعضــاء
ً
عضــوا.
مثــلأاليقــلعــددالمؤسســينعــن50

خــال النظــام الدســتوري والتشــريعي ب:
•

•العمــل فــي منــاخ غيــر آمــن يســوده ،الخــوف
والمضايقــات والترهيــب ،التهديــدات ،العنــف،

•

•
•

•منع االعتصام والتظاهرات ،والمسيرات.

•

•منــع اســتخدام وســائل االتصــال واإلنترنــت

•

واإلعالنــات فــي أماكــن العمــل ،تمنــع هــذه
األمــور بموجــب األنظمــة الداخليــة والتعليمــات

بشــكل واضــح ودقيــق.
•

•

•التدخل بغرض فرض الوحدة النقابية.

•

•غيــاب اإلجــراءات الضروريــة لعــودة المفصوليــن

الحــرة والعامليــن المؤقتيــن أو تحــت التجربــة
ووكالء المبيعــات مــن الحــق فــي التنظيــم.
•

•

علــى خلفيــة النشــاط النقابــي إلــى عملهــم
عنــد رغبتهــم فــي ذلــك.

•منــع العامليــن فــي القطــاع العــام والعامليــن
لحســابهم والمزارعيــن والعامليــن فــي المهن

•منــع أو إعاقــة قيــام منظمــات مســتقلة عــن
جميــع المنظمــات الموجــودة (التعدديــة).

واألوامــر المباشــرة.
•

•عــدم إعــان ونشــر الشــروط الشــكلية إلقامــة
المنظمــة العماليــة مــن قبــل الجهــة اإلداريــة

والمراســات الداخليــة بــدون اطــاع وموافقــة
إدارة المنشــأة ،ومنــع تعليــق وتوزيــع البيانــات

•اشــتراط موافقــة أحــد االتحــادات علــى قيــام
منظمــة جديــدة.

الضغــط,
• االحتجاز والتوقيف واالستدعاء.

•إعاقــة أو منــع قيــام منظمــة مــن خــال

•

•المحسوبية والتمييز:

•

•منــح الحكومــة و/أو دوائــر منظمــة التحريــر
ســلطات تمكنهــا أن تخــص إحــدى المنظمــات

•منــح المشــغل ســلطات واســعة تمكنــه

بميــزة مــا أو أن تســحبها منهــا لمصلحــة

مــن إحــداث ترقيــات زائفــة بغــرض إضعــاف

منظمــة أخــرى ،مثــل :المقــرات ،وتذاكــر ســفر،

المنظمــة العماليــة.

وحجــم التمثيــل فــي المؤتمــرات الدوليــة،

•اســتخدام الســلطة نفوذهــا علــى نحــو

واللجــان الثالثيــة ،ورفــض االعتــراف بمنظمــة
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عماليــة.
•

•منــح إحــدى المنظمــات صفــة المنظمــة األكثــر
تمثيـ ً
ـا بــدون معاييــر معلنــة وواضحــة ومتفــق

قيــادة المنظمــة ،واشــتراط تقديــم أســماء
ً
مســبقا للجهــة اإلداريــة.
المرشــحين
•

عليهــا.
•

•إخضــاع

إلعطــاء الموافقــة علــى االنتخابــات.
األنظمــة

والدســاتير

الداخليــة

للمنظمــات لموافقــة مســبقة مــن الجهــات
اإلداريــة.
•

•اشــتراط تزويــد الجهــة اإلداريــة بمحاضــر

•

•تجميد الحسابات المصرفية.

•

•تنظيم األنشطة بحرية.

•

الســلطة

مــآرب سياســية.

وتقاريــر ماليــة ســنوية.
•إخضــاع المنظمــات القاعديــة لمراقبــة

•

•

•انتخابات الممثلين:

•

•تحديــد مواعيــد عقــد االجتماعــات ،واالجتماعــات
الســنوية ،وطريقــة إجــراء االنتخابــات ،وعــدد

•

•

مصالحهــم االجتماعيــة.
•

•

مرتبطــة بشــروط عملهــم ،وأمــام لجــان

•

التحقيــق التــي تشــكلها إدارات المنشــآت

•أو اشــتراط أن يكونــوا قــد عملــوا فــي

•تدخــل الســلطة والحــزب السياســي الحاكــم
فــي االنتخابــات وتســمية رئيــس وأعضــاء

•تجريــد العمــال مــن حــق انتــداب مــن يمثلهــم
مــن نقابتهــم فــي أيــة دعــوى قضائيــة

•اشــتراط انتمــاء كل القــادة النقابييــن إلــى

مهنتهــمأواختصاصهــملمــدةتزيــدعــنســنة.

•منــع واالعتــداء والمعاقبــة علــى خلفيــة تنظيم
اعتصامــات ومســيرات ومظاهرات.

مؤسســة أو مهنــة محــددة.
•

•تهديــد العمــال باتخــاذ إجــراءات انتقاميــة علــى
خلفيــة اعتزامهــم تنظيــم اعتصــام لتعزيــز

الهيئــات القياديــة للمنظمــة مــن قبــل اللجنــة
اإلداريــة.

•المعاقبــة علــى خلفيــة تقديــم عرائــض
و مذ كــر ا ت .

المنظمــات المركزيــة والموافقــة علــى
نظا مهــا .

•محــاوالت

السياســية

تحويــل

المنظمــة ألداة تســعى مــن خاللهــا لتحقيــق

االجتماعــات للهيئــة العامــة وأســماء الحضــور

•

•حضــور منــدوب عــن وزارة العمــل أو الســلطة

للنظــر فــي اتهامــات موجهــة للعامــل.
•

•التطــاول علــى حــق المنظمــة فــي اختيــار
النقابييــنللمشــاركةفــيالــدوراتالتدريبيــة.
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•

•منــع وتقييــد حــق االتحــادات فــي الدعــوة إلــى

•

اإلضرابــات العامــة علــى المســتوى الوطنــي
المتصلــة بالسياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة
مثــل التشــغيل ،مســتويات المعيشــة ،الحاجــة
االجتماعيــة.
•

•اإلعــان عــن عــدم قانونيــة وشــرعية اإلضــراب

موافقــة مســبقة.
•

•رفض وإعاقة تشكيل اتحاد عام.

•

•يحظــر علــى منظمــات العامليــن فــي القطــاع
العــام االنضمــام إلــى اتحــاد عــام.

مــن قبــل الحكومــة.
•

•اشــتراط اتخــاذ قــرار اإلضــراب مــن قبــل أكثــر

•

•

•

•

واالعتصــام.
•

•

أمــام

المنشــأة.

اإلضــراب.
•المطالبــة بتعويــض الخســائر الماديــة الناجمــة
عــن اإلضــراب مــن قبــل المنظمــة.
•

•

•التمييــز فــي العمــل علــى خلفيــة االنتمــاء

•منح امتيازات للعمال غير المضربين.

•عــدم توفــر الحمايــة مــن التمييــز للنقابييــن
الســابقين والحالييــن فــي مجــال التوظيــف
والفصــل والنقــل وتخفيــض الدرجــة.

•

•ال توجــد ضمانــات لمنــع التمييــز وال توجــد
عقوبــات جزائيــة رادعــة ألعمــال التمييــز.

•

•القانــون ال يعيــد المفصــول مــن العمــل علــى
خلفيــة االنتمــاء والنشــاط النقابــي إلــى عملــه

•مطالبــة العمــال بوجــوب العمــل اإلضافــي
للتعويــض عــن اإلضــراب.

•

•

•المعاقبــة علــى خلفيــة اإلضــراب بمــا فــي
ذلــك الفصــل مــن العمــل قبــل وخــال وبعــد

•

حلهــا.

والنشــاط النقابــي.

•محاولــة إبعــاد العمــال المضربيــن عــن
المرابطــة

•تمتــع الســلطة اإلداريــة بحــق استنســابي
بالموافقــة علــى وجــود منظمــة أو منعهــا أو

لإلحــال مــكان العمــال المضربيــن.
•اســتدعاء الشــرطة للتدخــل خــال اإلضــراب

•حــل المنظمــة علــى خلفيــة مخالفــات ارتكبهــا
أعضــاء فــي قيــادة المنظمــة.

مــن نصــف العمــال المعنييــن إلعــان اإلضــراب.
•محــاوالت اســتخدام عمــال مــن خــارج المنشــأة

•التدخــل فــي حــق المنظمــة باالنتســاب أو
ً
مناســبا دون
االنضمــام لالتحــاد الــذي تــراه

إن أراد.
•

•تحريــض إدارات منشــآت إلدارات أخــرى بعــدم
توظيــف عمــال فصلتهــم علــى خلفيــة النشــاط
النقابــي (لوائــح ســوداء).
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•اإلحالــة علــى التقاعــد القســري علــى خلفيــة الرســمي بوجــود كل الخطايــا والتجــاوزات
المذكــورة آنفـ ً
ـا وربمــا معرفــة مــا هــو أكثــر منهــا،
النشــاط النقابــي.
والتــي تعنــي أن هــذا االتحــاد ال يمتلــك أهليــة

•

•فصل النقابيين بحجة إعادة الهيكلية.

•

•إلقــاء عــبء إثبــات الفصــل علــى خلفيــة جميــع هــذه األطــراف مــا زالــت متمســكة وبقــوة
النشــاط النقابــي علــى المفصــول.

•

•المعالجــة القضائيــة تحتــاج إلــى ســنوات
طويلــة ،ممــا يعنــي رفــض العــدل ورفــض
الحقــوق النقابيــة.

•

يعنــي اتفــاق جميــع األطــراف علــى هــذا المبــرر،
ً
ً
تامــا أو
اتفاقــا
أو ذاك ،ودون أن يعنــي أن هنــاك
رسـ ً
ـميا علــى هــذا المبــرر أو ذاك عنــد هــذا الطــرف

أو ذاك:

•غيــاب نظــام حمايــة مــن ممارســات التمييــز وحدة الحركة العمالية
وغيــاب عقوبــات ميدانيــة وجزائيــة رادعــة
تشــتمل علــى الحبــس وإغــاق المنشــأة
ً
نهائيــا .

•

فــي تمثيلهــا فيــه.

•ال توجــد آليــة واضحــة لحمايــة الحــق فــي فيمــا يلــي بعــض المبــررات المعلنــة التــي
التنظيــم ومنــع أعمــال التمييــز ضــد العمــل يســوقها هــذا الطــرف اليســاري أو ذاك ،دون أن
النقابــي.

•

الحــدود الدنيــا لمعاييــر المنظمــة العماليــة ،فــإن

إن اختــزال تعريــف الحركــة العماليــة بممثلــي
األحــزاب السياســية فــي منظمــة التحريــر
ً
غالبــا منظمــات
الفلســطينية والذيــن ال يمثلــون

•المشــغل غيــر ملــزم بأخــذ إذن مــن وزارة العمــل عماليــة ،وبالمنظمــات العماليــة ( علــى عالتهــا)
قبــل إقالــة أي نقابــي إلثبــات عــدم عالقــة المشــاركة فــي االتحــاد الرســمي -يعنــي:
الفصــل بالنشــاط النقابــي.

•

إخــراج المنظمــات العماليــة غيــر المشــاركة فــي

•ال صالحيــات قانونيــة عنــد وزارة العمــل بفتــح هــذا االتحــاد ،والتــي تشــكل غالبيــة المنظمــات
تحقيــق فــوري للنظــر فــي شــكاوى التمييــز العماليــة النقابيــة الموجــودة علــى األرض ،مــن
ضــد النقابــات.

حوار مع اليسار
رغــم االعتــراف العــام مــن قبــل جميــع أو معظــم
أطــراف اليســار الممثلــة فــي قيــادة االتحــاد

إطــار الحركــة العماليــة.
ويبــدو أن هــذا التعريــف يتعــارض مــع فهــم وحــدة
الطبقــة العاملــة ،ووحــدة كل فئــات وشــرائح
العمــال الموحديــن فــي عذاباتهــم وطموحاتهــم
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خــارج إطــار التنظيــم النقابــي الرســمي .والذيــن ونظــام الحــد األدنــى لألجــور ألنهــم ببســاطة كانــوا
ً
أجــورا أقــل مــن الحــد األدنــى ،والذيــن
يشــكلون أكثــر مــن  95%مــن مجمــوع العامليــن .يتقاضــون

النضال داخل النقابات الصفراء
إن اســتخدام المبــرر فــي هــذه الحالــة قــد يســتحق
وصــف (المبــرر األصفــر) ألن فيــه تحريــف لمعنــى
النقابــة الصفــراء -التــي يوجــد فيهــا العمــال
الذيــن تمثلهــم ،ولكــن قيــادة هــذه النقابــة
إصالحيــة أو رجعيــة ،أمــا ادعــاء اإلصــاح مــن الداخــل
فــي االتحــاد الرســمي الــذي يتكــون مــن نقابــات

لــم يتقاضــوه حتــى اآلن )157( .ألــف يكافحــون
ويتطلعــون إلــى تطبيقــه عليهــم.
إن اســتياء أو عــدم ارتيــاح فئــة العمــال الذيــن تزيــد
أجورهــم عــن الحــد األدنــى لألجــور وبخاصــة أولئــك
الذيــن تقــل أجورهــم عــن حوالــي  3000شــيقل،
أمــر مفهــوم ومبــرر ألن الحــد األدنــى لألجــور لــم
يشــملهم.

غالبيتهــا الســاحقة شــبه فارغــة مــن العمــال .فهــو لكــن الحــد األدنــى لألجــور ليــس مــن أهدافــه أن
غيــر قابــل للتحقيــق ألســباب بنيويــة ،وهــو فــي يشــمل جميــع العامليــن أو نصفهــم ،فهــو ليــس
كل األحــوال بــا معنــى وال قيمــة حتــى لــو أصبــح الوســيلة الوحيــدة لتحســين األجــور والمعيشــة،
تمثيــل اليســار فيــه أغلبيــة كمــا كان أكثــر مــن مــرة .فبواســطة المفاوضــة الجماعيــة يمكــن الوصــول
يبــدو أن فــي ادعــاء (الوحــدة) فيــه كثيــر مــن
المفارقــة غيــر الســارة عندمــا ال تعنــي أو ال تشــمل
وحــدة أطــراف اليســار الــذي لــم يتمكــن حتــى
مــن الوصــول إلــى صيغــة مــا تحــد أو تخفــف مــن
حــدة التنافــس بيــن أطرافــه ،علــى حجــم الحصــة

ـات جماعيــة لتحديــد الحد األدنــى لألجور
إلــى اتفاقيـ ٍ
علــى مســتوى المنشــأة والقطــاع والمهنــة ،وغير
نحــو يفــوق الحــد األدنــى الوطنــي
ذلــك علــى
ٍ

لألجــور ،ويمكــن لهــذه المفاوضــات أن تعالــج
أســس تحديــد األجــور وضمــان عدالتهــا.

التــي يســعى إليهــا كل طــرف عنــد قيــادة االتحــاد إن عــدم تلبيــة األجــور وليــس الحــد األدنــى فقــط
الرســمي.

الحد األدنى لألجور والفالفل

الحتياجــات األســر ،يجــب اســتكمال دخــل هــذه
األســر بموجــب نظــام الحــد األدنــى ألمــن الدخــل
الــذي يجــب أن يتوفــر لــكل أســرة .وهــذا يحتــاج

تبنــى نقابيــون يســاريون موقــف وروايــة قيــادة إلــى جهــد كل مناضــل مســكون بقضيــة الكرامــة
ً
بــدال مــن االكتفــاء بترديــد
االتحــاد الرســمي بــأن قيمــة الحــد األدنــى لألجــور والعدالــة االجتماعيــة،
ال يكفــي لشــراء ساندويشــات فالفــل .لقــد رحــب روايــة ساندويشــات الفالفــل يمينيــة األصــل ،التــي
أكثــر مــن ( )185ألــف عامــل وعاملــة باتفاقيــة ال تجيــب علــى األســئلة الحارقــة للذيــن مــا زالــوا

مقاالت :النقابات واليسار

153

ً
أجــورا أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور.
يتقاضــون

باعتبــار ذلــك أولويــة تــوازي أهميــة قانــون الضمان

الضمان االجتماعي

االجتماعــي ،بــل تتقدمهــا ألن المحتاجيــن لهــا هــم
ً
ً
ً
وتهميشــا.
وحرمانــا
فقــرا
األكثــر

وقعــت قيــادة االتحــاد الرســمي علــى قانــون

إن مــا تقــدم يعيــد الســؤال المحــق؛ مــن هــي

الضمــان االجتماعــي بصيغتــه األولــى التــي
الفئــات االجتماعيــة التــي يمثلهــا أو يســعى
تضمنــت (النظــام التكميلــي اإللزامــي) للشــركة
ً
علما
لتنظيمهــا وقيــادة نضالهــا هــذا اليســار؟
الربحيــة الخاصــة .بموافقــة وعلــم بعــض ممثلــي
ً
حقــا
بــأن الحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة يعتبــر
اليســار أو دون موافقــة وعلــم البعــض اآلخــر.
ً
أساســيا مــن حقــوق اإلنســان ويهــدف لمجابهــة
فــي الحالــة األولــى يعنــي أن هــذا «اليســار» الفقــر وحفــظ األمــن االجتماعــي ليــس أكثــر.
متواطــئ مــع محاولــة رأس المــال باســتثمار
أتعــاب العمــال ومدخراتهــم رغمـً
ـا عنهــم وبطريقته

العالقة مع الهستدروت

ولمصلحتــه .وفــي الحالــة الثانيــة فهــذا يعنــي أن يعتبــر بعــض اليســار المؤيــد للحملــة الوطنيــة
وجــود هــذا «اليســار» فــي هــذا االتحــاد الرســمي ،للمقاطعــة أن العالقــة مــع الهســتدروت ال تعتبــر
ً
تطبيعــا ألن هدفهــا حمايــة حقــوق العامليــن
وبغــض النظــر عــن حجــم حصتــه أو تمثيلــه فهــو
شــكلي وال تأثيــر لــه علــى القــرار ،وبالتالــي ومصالحهــم فــي المنشــآت اإلســرائيلية ،رغــم أن
ً
تطبيعــا.
فــإن هــذا التمثيــل ال يعبــر عــن مصالــح العمــال معاييــر المقاطعــة تعتبــر ذلــك
وحقوقهــم مــن الناحيــة العمليــة ،ولــو قــال مــا
قــال عــن نفســه غيــر ذلــك.

الهســتدروت باإلضافــة الــى مــا تقــدم عنهــا،
ً
تمامــا مــع سياســة حكومــة نظــام
متواطئــة

لقــد وافــق اليســار علــى الصيغــة المعدلــة لقانــون االســتعمار والتمييــز العنصــري اإلســرائيلي التــي
الضمــان االجتماعــي دون ربــط ذلــك بتعديــل تشــترط علــى ممارســة الحــق فــي العمــل،
«مســاهمات» أصحــاب العمــل لســد العجــز الناجــم الحصــول علــى تصريــح –رخصــة -وهــذا التصريــح ال
عــن تطويــر المنافــع للمســتحقين وأســرهم ،ودون يعطــى لــكل مــن يطلبــه بــل لــه شــروط قاســية
ربــط ذلــك بضمانــات تطبيــق القانــون علــى جميــع مثــل موافقــة الجهــات األمنيــة والــزواج والعمــر
ً
حكمــا ضمانــات لتطبيــق ومنطقــة الســكن وقــد يشــترط أن يكــون للمتــزوج
العامليــن التــي تتطلــب
قانــون العمــل ،ودون اتفــاق علــى بلــورة أرضيــة أبنــاء ،ويشــترط عــدم التفــاوض علــى طبيعــة
وطنيــة للحمايــة االجتماعيــة توفــر الحــق فــي العمــل ،أو منطقــة العمــل ،أو مــكان العمــل ،أو
الحيــاة الكريمــة للذيــن لــم يشــملهم القانــون ،أجــر العمــل وشــروطه وظروفــه .طلــب التصريــح
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•

•تجنيــد مئــات المالييــن مــن الــدوالرات األمريكيــة
مــن المنظمــات واالتحــادات الدولية.

وفــق كل هــذه الشــروط المخالفــة ألبســط معاييــر
الحــق فــي العمــل ليــس متاحـً
ـا لــكل عامــل ناهيــك

•

•ســرقة مئــات المالييــن مــن الشــواقل مــن
العمــال بواســطة الهســتدروت ،وبيــع التأميــن
الصحــي المجانــي للعمــال.

•

•تنظيــم والمشــاركة فــي مئــات الــدورات
والمؤتمــرات خــارج البــاد ومئــات أخــرى
داخلهــا.

•

•توظيــف العشــرات مــن الموظفيــن لتحقيــق
أهــداف االتحــاد.

•

•امتــاك واســتئجار مقــر أو أكثــر فــي كل
محافظــة مجهــزة بالمكاتــب المريحــة
الحديثــة.
والتكنولوجيــا

فتحــات فــي جــدار الفصــل العنصــري ،أو عبــر

•

التســلل فــي بعــض المناطــق مقابــل  50شــيقل
ً
يوميــا ،فليــس لهــم حقــوق ،وأجورهــم أقــل

•تبــوء مواقــع قياديــة رفيعــة فــي المنظمــات
الدوليــة.

•

•بناء عالقات مع عشرات االتحادات الدولية.

•

•بنــاء عالقــات مــع مراكــز النفــوذ والنخــب
السياســيةواالقتصاديــةواالجتماعيــةالمحليــة.

•

•إقنــاع األحــزاب اليســارية بالعمــل عنــد قيــادة
االتحــاد وفــق توجهاتــه وتحــت إدارتــه.

عــن الموافقــة علــى الطلــب ،أكثــر مــن ثلــث
العمــال ال يحصلــون علــى التصريــح مــن دون دفــع
أتــاوات لسماســرة التصاريــح تصــل قيمتهــا ألكثــر
بشــكل دوري ،وقــد تصــادر هــذه
مــن ثلــث األجــر
ٍ

التصاريــح علــى الحواجــز وقــد يمنــع أصحابهــا مــن
هــذه المنطقــة أو تلــك مــن المــرور عــن الحواجــز
كعقــاب جماعــي ألهلهــا ألي ســبب تــراه ســلطة
نظــام االســتعمار.
أمــا العامليــن بالمنشــآت االســرائيلية (دون تصريــح)
أو كمــا يســميهم البعــض بغيــر القانونييــن ،الذيــن
«يســهل» دخــول بعضهــم أو جــزء منهــم عبــر

وظروفهــم أقســى خاصــة إذا اضطــروا للمبيــت.
هــل يمكــن مــع كل مــا تفعلــه الهســتدروت اعتبــار
العالقــة معهــا مهمــة وضروريــة لحمايــة مصالــح
وحقــوق العمــال؟ هــل اليســاري القائــل بذلــك

ً
عمليا في:
يســتطيع تفســير العالقــة المركبــة بيــن االضطهــاد فقد فشل االتحاد الرسمي
القومــي واالســتغالل الطبقــي هنــا؟
• •بنــاء منظمــة نقابيــة مســتقلة ،ديمقراطيــة
ومكافحــة.
قيــادة االتحــاد الرســمي المأزومــة

والمهزومــة دائمــًا ،مــن معهــا؟

•

•احتكار التمثيل للعمال.

رغــم تمكــن قيــادة االتحــاد الرســمي علــى امتــداد

•

•منــع قيــام العديــد مــن الحــراكات العماليــة
علــى مســتوى المنشــآت والقطاعــات علــى

الســنوات مــن:
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وتداعياتهــا قــد تــزج بفئــات وشــرائح اجتماعيــة
جديــدة مــن الطبقــة الوســطى نحــو االقتــراب مــن

•

•إقرار نظام التقاعد غير الحكومي.

•

•حماية النظام التكميلي اإللزامي.

•

•منــع الوصــول إلــى اتفاقيــة نظــام الحــد نحــو األســوأ.
األدنــى لألجــور.
فــي كل األحــوال ،يبقــى ســؤال الحركــة العماليــة
•حمايــة توقيعــه علــى قانــون الضمــان
واليســار ســؤال المســتقبل ألن تاريخهمــا يكمــن
األول.
االجتماعــي
فــي مســتقبلهما ،والمســتقبل مفتــوح علــى
•حمايــة توقيعــه علــى قانــون الضمــان مســتوى االنخــراط العميــق فــي عمليــة التغييــر
االجتماعــي الثانــي.
التــي يكافــح فيهــا العمــال والمهمشــين معظــم

•

•تغييــر الــرأي العــام حــول أن هــذا االتحاد فاســد الوقــت ،مــن أجــل الكرامــة والعدالــة االجتماعيــة
ً
هدفــا ووســيلة للخــاص مــن الفقــر
وال يمثــل مصالــح العمــال ،وتقييــم عالقــات التــي تعتبــر
ونشــاطات تطبيعيــة تخــدم مصلحــة نظــام والفســاد ،وتعزيــز الصمــود والمقاومــة والخــاص
االســتعمار والتمييــز العنصــري ،وتلحــق الضــرر
مــن نظــام االســتعمار والتمييــز العنصــري
بمصالــح العمــال والمصلحــة الوطنيــة العامــة.
اإلســرائيلي.

•

•

ورغــم ذلــك يعانــد اليســار بتمســكه فــي هــذا

األحــوال المعيشــية للعمــال والفقراء والمهمشــين
الذيــن قــد تتفاقــم ظــروف حيــاة بعــض فئاتهــم

إن االنخــراط فــي عمليــة التغييــر يحتــاج إلــى إدراك

االتحــاد وال يســعى عمليــا وبشــكل جــدي إلــى
وإيمــان بــأن العمــال والفقــراء والمهمشــين هــم
بيــان موقفــه اليســاري مــن كل الممارســات
القــادرون علــى إحــداث التغييــر ،انطالقـً
ـا مــن وعــي
الفرديــة لرئيــس االتحــاد ،أو المطالبــة بقانــون
المصالــح القريبــة والبعيــدة ،الماديــة والمعنويــة،
للتنظيــم النقابــي بشــكل جــدي أو إجــراء
وتقديــر حجــم الطاقــات والقــدرات الهائلــة التــي
انتخابــات دوريــة لهــذا االتحــاد.
يمتلكهــا هــؤالء النــاس .إن االنخــراط فــي عمليــة
ً
ً
هامــا لبنــاء حركــة عماليــة
مدخــا
التغييــر يشــكل
المستقبل
قويــة قــادرة علــى التأثيــر والمشــاركة الفاعلــة
مســتقبل العمــال والفقــراء والمهمشــين
ً
ومدخــا
فــي عمليــة التغييــر المنشــود مــن جهــة
الفلســطينيين فــي كل أماكــن تواجدهــم ارتبــط
ً
أساســيا إلعــادة بنــاء وتطويــر الحــزب اليســاري.
ً
دائمــا بمســتقبل الشــعب الفلســطيني وقضيتــه
الوطنيــة ،المفتــوح علــى احتمــاالت تبــدو صعبــة ،ولتعميــق وتوســيع المشــاركة فــي عمليــة التغيير،
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ً
أيضــا وحــدة اليســار الــذي
يبــدو أن هــذا يعنــي
يــرى أن مســتقبله يكمــن فــي هــذه العمليــة .وقد
يشــكل كل ذلــك المدخــل إلعــادة بنــاء المشــروع
الوطنــي الفلســطيني الــذي ســيعتمد مســتقبله
علــى نتائــج عمليــة التغييــر المنشــودة.
إن تاريــخ كل مــن الحركــة العماليــة واليســار زاخــر
بالعطــاء والتضحيــة واإلنجــازات كمــا هــو زاخــر أيضـً
ـا
وربمــا أكثــر باإلخفــاق والفشــل ،الــذي يبــدو أن فيه
الكفايــة لتعلــم واســتخالص أهــم العبــر والــدروس
لرســم طريــق المســتقبل أي التاريــخ.
إن الطاقــات والقــدرات والمعــارف التــي يمتلكهــا
اليســار يبــدو لــي أنهــا أكثــر مــن كافيــة لتحقيــق
التغييــر المنشــود .إن التقــدم بهــذا االتجــاه يبــدو
أنــه الخيــار الوحيــد المفتــوح أمــام اليســار والحركــة
العماليــة ألن العمــال والفقــراء والمهمشــين هــم
علــة الوجــود ومعنــاه.

التاريخ هو المستقبل فإلى المستقبل تقدموا
إلى العمال والفقراء والمهمشين تقدموا
ارسموا طريقة الكفاح ً
معا
وسيروا إلى النصر ً
معا
فهو بانتظاركم إن تقدمتم
فتقدموا

