
قضايا

صقر أبو فخر

ما عاد كثير من اليساريني الجدد، 
وحـــتـــى الـــقـــدامـــى الــقــابــضــني على 
ــراءة  ــ جـــمـــر الـــيـــســـار، يــحــتــمــلــون قـ
تقارير املؤتمرات الحزبية، أو حتى بياناتها 
السياسية، بل يكتفي املرء عادة بإمرار البصر 
عــلــى الــفــقــرات والــعــنــاويــن الــفــرعــيــة، وحــســب 
املــــرء مـــا رأى، ال مـــا قــــرأ، مـــع أن الــخــبــر ليس 
كــاملــشــاهــدة بــالــنــظــر. وفـــي هـــذا املـــنـــاخ، يــأتــي 
الكتاب الذي أصدرته منظمة العمل الشيوعي 
في لبنان، والذي يحوي خالصة األفكار التي 
للمنظمة  الرابع  العام  املؤتمر  عنها  تمخض 
فــي  الــتــقــلــيــدي  الـــكـــســـاح  لــيــتــخــّطــى   ،)2018(
بيانات املؤتمرات الحزبية التي كانت ال تكل 
عن تزيني »أمجادها« الكالمية بعباراٍت مثل 
املبدئي«،  موقفنا  الوقائع صحة  أثبتت  »لقد 
الــثــوري من  التحّول  أو »إن سمة العصر هي 
الــرأســمــالــيــة إلـــى االشـــتـــراكـــيـــة«، أو »كــنــا أول 
منطقتنا«.  في  يجري  ما  أسباب  اكتشف  من 
والـــكـــتـــاب، فــــوق ذلــــك، نــــصٌّ فــكــري وســيــاســي 
ونــضــالــي، يثير مــســائــل ســجــالــيــة شــتــى، وال 
فــي لبنان، عــالوة  الــيــوم  اليسار  سيما مــوقــع 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة والــَعــلــمــانــيــة والــطــائــفــيــة، 
وغــيــر ذلــك مــن املــســائــل الــتــي يحتدم النقاش 
في شأنها، ال في لبنان وحــده، بل في العالم 
ــك الــــكــــتــــاب ال  ــ ــكـــن فــــصــــول ذلــ ــه. لـ ــلــ الــــعــــربــــي كــ
تعالج  بل  الفكرية،  املوضوعات  على  ُتقتصر 
واملهمة  املــمــلــة  بتفصيالته  اللبناني  الــواقــع 
الطائف والدوحة واإلصــالح  آن، كاتفاقي  في 
الــســيــاســي وحـــزب الــلــه واالقــتــصــاد اللبناني 
وقانون اإليــجــارات واألزمــة السورية وقضية 
بعنوان  املــوســوم  الكتاب  هــذا  غاية  فلسطني. 
»مـــن أجـــل حـــزب يـــســـاري عــلــمــانــي« )بـــيـــروت: 
منشورات بيروت املساء، 2018( هي »مراجعة 
ــــالق مــبــادرة  الــهــويــة الــفــكــريــة لــلــمــنــظــمــة، وإطـ
هذا  وفــي  )ص4(.  اللبناني«  اليسار  لتجديد 
املــــيــــدان، جــــرى الــتــخــلــي عـــن الــشــيــوعــيــة، مع 
االحتفاظ بها في اسم املنظمة. ولعل مرّد ذلك 
إلى أن االسم إرث تاريخي عمره نحو خمسني 
ــى املـــؤتـــمـــر  ــ ــد أوكـــــــل املــــؤتــــمــــرون إلــ ــ ــنــــة. وقــ ســ
الـــخـــامـــس املــقــبــل مــهــمــة الــتــخــلــص مـــن كلمة 
ــم. لــكــن، بـــني املــؤتــمــريــن،  ــ الــشــيــوعــيــة فـــي االسـ
ثــالثــون  مـــر   )2001( والـــثـــانـــي   )1971( األول 
عامًا. وبني املؤتمرين، الثالث )2013( والرابع 
فكم  الزمنية نسبيًا،  الفجوة  تقلصت   )2018(
املنظمة مؤتمرها  تعقد  الزمن حتى  سيطول 
الخامس، ويحسم َمن بقي من أعضائها اسم 
ابراهيم  محسن  مشروع  أن  لنتذّكر  املنظمة؟ 
اللينينية،   – املاركسية  مرجعية  عن  للتخلي 
واقتراحه تأسيس منظمة يسارية ديمقراطية 
ثــالثــني  أي   ،1990 عـــــام  إلـــــى  يــــعــــود  جــــديــــدة 
الـــوراء )انــظــر: سليمان تقي الــديــن،  سنة إلــى 
اليسار اللبناني وتجربة الحرب، بيروت: دار 
إبراهيم  169(. وملحسن  الــفــارابــي، 2013، ص 
باع طويل في استبدال األسماء والشعارات؛ 
ــبــــاب الـــقـــومـــي  ــد اجـــتـــمـــاعـــات »الــــشــ ــ فـــفـــي أحــ
العربي« في سنة 1958، عرض استبدال اسم 
»الــشــبــاب الــقــومــي الــعــربــي« بــاســم آخـــر هو 
ــذا مــا حصل.  »حــركــة الــقــومــيــني الـــعـــرب«، وهـ
وفــي سنة 1959 اقترح استبدال كلمة »ثــأر« 
في شعار القوميني العرب »وحدة تحّرر ثأر« 
فلسطني«.  »استعادة  مثل  غيرها  كلمٍة  بــأي 
ــارات مــحــســن  ــ ــبـ ــ ــإن عـ ــ ومـــهـــمـــا يـــكـــن األمــــــــر، فــ
إبراهيم ووضاح شرارة وأحمد بيضون تطل 
من بني الصفحات، ثم ال تلبث أن تختفي مثل 
»االســتــتــبــاع« و»الــنــصــاب« و»الــســلــم األهلي 
إبــراهــيــم وأفــكــار  الـــبـــارد«. لكن شبح محسن 
زهير  وأصابع  غــزال،  الراحل خالد  صديقنا 
ــواري، وغــيــرهــم بــالــتــأكــيــد، جــلــيــة إلـــى حد  ــ هـ
كبير فــي هــذا الــنــص املــهــم. أمــا مقالتي هذه 
فــهــي تــتــجــاوز االهـــتـــمـــام الــطــبــيــعــي بــتــقــريــر 
القضايا  لتعانق  الــشــيــوعــي،  العمل  منظمة 
األرحب التي أثارها ذاك التقرير، كالعلمانية 
والنازحني  وسورية  والديمقراطية  واليسار 
النقاش  في  تساهم  املقالة  ولعل  السوريني. 
الـــدائـــر الــيــوم عــلــى قـــدر تحصيلنا املــعــرفــي، 

وهو قليل في أي حال. 

تحوالت اليسار وانقالبات اليساريين
املعاصر  السياسي  تاريخنا  مــفــارقــات  مــن 
أن الــيــســار الــعــربــي الــجــديــد لـــم يــظــهــر في 
القديم،  الشيوعي  اليسار  تــحــوالت  مجرى 
ــرج من  ــاالٍت مــخــصــوصــة، بـــل خــ إال فـــي حــــ
رحم الحركات القومية العربية، وبالتحديد 
القوميني  البعث وحركة  من صفوف حــزب 
الـــعـــرب. وكــــان النــفــصــال ســوريــة عــن مصر 
في 1961/9/28 أثر كبير في صعود الجيل 
الجديد من القوميني، وتحولهم إلى اليسار، 
أمـــثـــال يـــاســـني الـــحـــافـــظ وحـــمـــود الــشــوفــي 
وعلي صالح السعدي وحمدي عبد املجيد 
في حزب البعث، ومحسن إبراهيم ومحمد 
القوميني  كشلي ونايف حواتمة في حركة 
العرب، ففي حزب البعث ُطرحت املاركسية 
وفي   ،)1963( السادس  القومي  املؤتمر  في 
االشتراكية  ُطرحت  العرب  القوميني  حركة 
بــدأ الكالم  الــجــانــبــني،  منذ 1965. وفــي كــال 
حــيــنــذاك عــلــى تخليص الــفــكــر الــقــومــي من 
ينشر  كــشــلــي  مــحــمــد  وراح  رومـــانـــســـيـــتـــه، 

ــــالل أغـــســـطـــس/ آب وســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  خـ
1966 ســلــســلــة مـــقـــاالت فـــي مــجــلــة الــحــريــة، 
و»نحو  الناصرية«  التجربة  »نقد  بعنوان 
يسار عربي جديد«. وكانت أفكار »البعث«، 
للشبان  مخرجًا  الــزمــن،  ذلــك  فــي  التقدمية 
الـــعـــرب الــحــائــريــن بـــني ثــنــائــيــة الــشــيــوعــيــة 
واإلســـــــــالم، فــــهــــؤالء كــــانــــوا يــتــطــلــعــون إلـــى 
الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، مـــن غــيــر أن يــكــونــوا 
ــبــــون فــــي أن يـــمـــارســـوا  شـــيـــوعـــيـــني، ويــــرغــ
عن  يتخلوا  أن  دون  من  علمانيني  حياتهم 
إيمانهم، أو أن يرتبطوا باإلخوان املسلمني. 
الــوحــدة،  انفكاك  املاركسية بعد  ثــم صــارت 
فكريًا  مـــالذًا   ،1967 هــزيــمــة  بــعــد  وال سيما 
ــائــــز الـــفـــكـــر الـــقـــومـــي،  بـــعـــدمـــا تــخــلــخــلــت ركــ
خضم  فــي  والناصرية.  البعثية  بنسختيه 
البعث  مــن  الهجرة  الــتــحــوالت، شهدنا  تلك 
الريماوي وجمال  الله  )عبد  الناصرية  إلى 
ــؤاد الـــركـــابـــي(، والـــهـــجـــرة من  ــ األتـــاســـي وفــ
ــى املـــاركـــســـيـــة )يــــاســــني الــحــافــظ  ــ الـــبـــعـــث إلـ
وحمود الشوفي وحمدي عبد املجيد وعلي 
ــوا »حــــزب  ــن أســــســ ــذيــ صـــالـــح الــــســــعــــدي( الــ
العمال الــثــوري الــعــربــي« فــي ســوريــة. وفي 
لبنان ظــهــرت حــركــة لبنان االشــتــراكــي من 
ــرارة وفـــواز  ــ ــاح شـ ــ ظــهــر حـــزب الــبــعــث )وضـ
طرابلسي وأحمد بيضون ومحمود سويد(، 
اللبنانيني«  االشتراكيني  »منظمة  وولـــدت 
من نسل القوميني العرب )محسن إبراهيم 
ومحمد كشلي وآخــرون(. وفي مــوازاة ذلك، 
وقــبــل ذلـــك وبـــعـــده، هــاجــر إســالمــيــون إلــى 
املاركسية )حسني مروة(، وماركسيون إلى 
اإلسالم )منير شفيق ومحمد عمارة وعادل 
حسني(. وعادل حسني هو أفضل مثال لتلك 
التحوالت الفكرية املتقلقلة؛ فقد بدأ حياته 
القومي  الفتاة،  مصر  حــزب  فــي  السياسية 
ــم انــتــقــل إلــــى الــشــيــوعــيــة بعد  ــّرف، ثـ ــطـ ــتـ املـ
إلــى الحركة  ثــورة 23 يوليو 1952، وانضم 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــتــحــّرر الــوطــنــي )حـــدتـــو(. 
ومع هبوب رياح العالم الثالث، تحول إلى 
املــاويــة، وصــار من مفكري هــذا التيار، إلى 
جانب سمير أمني وآخرين. وفي سنة 1986، 
انضم إلى حزب العمل االشتراكي، بزعامة 
إبــراهــيــم شــكــري »أســـتـــاذ التنجيم وقـــراءة 
الكف«. وراح هذا الحزب يتحول، بالتدريج، 
إلى حزب إسالمي، بعد تحالفه مع »اإلخوان 

السياق  ذلــك  في  املسلمني« في سنة 1987. 
املـــــتـــــدرج، وبـــالـــتـــحـــديـــد بــــني ســنــتــي 1970 
و1971، ظهرت منظمة العمل الشيوعي من 
لبنان  )حركة  املاركسيني  البعثيني  اندماج 
املاركسيني  الــعــرب  والقوميني  االشــتــراكــي( 
)مــنــظــمــة االشـــتـــراكـــيـــني الــلــبــنــانــيــني(. وقــد 
أطــلــقــت ســــجــــاالُت الـــيـــســـار الـــجـــديـــد، طـــوال 
ــرن املـــنـــصـــرم،  ــقــ ـــن الــ عـــقـــد الــســبــعــيــنــيــات مـ
حيوية فكرية، قلما شهدها لبنان من قبل، 
واتــســمــت »مــرحــلــة نــشــأة الــيــســار الــجــديــد 
بــالــتــشــدد الــلــفــظــي، والــخــلــط بــني املــســتــوى 
ــــوي الـــتـــكـــتـــيـــكـــي،  ــتـ ــ ــسـ ــ ــي واملـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ االســ
التعاطي  الثورية، ورفض  الجملة  وسيادة 
مع مؤسسات الواقع السياسي باسم النقاء 
الـــثـــوري، وطــغــيــان الــســجــال الــنــظــري على 
وتغليب  البرنامجية،  السياسية  الصياغة 
التناقض الثانوي على التناقض الرئيسي، 
واســتــمــرار الــنــزاعــات الــشــلــلــيــة والــحــلــقــيــة« 
)ســلــيــمــان تــقــي الــــديــــن، الـــيـــســـار الــلــبــنــانــي 
وتجربة الحرب، مصدر سابق، ص71(. غير 
الصاخبة جاءت،  السجاالت  تلك  أن معظم 
غّلة،  بــال  خــراجــًا  النهائية،  محصلتها  فــي 
 أن سيوفها من خشب، ورماحها من 

ّ
وتبني

وتركت  مــعــركــة،  أول  عند  فتكّسرت  قــصــب، 
ذلك   

ُ
اإلسالمية. وبرهان للجماعات  امليدان 

انــتــقــال عــدد ال بــأس بــه مــن مثقفي منظمة 
طوائفهم،  مؤسسات  إلــى  الشيوعي  العمل 
الرأسمالية  الفئات  بأكثر  آخرين  والتحاق 
ــقــــاوالت  ــيـــة املــ ــالـ ــًا، أي رأســـمـ ــبـ ــهـ جــشــعــًا ونـ
ــات  ــاسـ ــيـ ــسـ ــّســــدتــــهــــا الـ ــة الــــتــــي جــ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
االقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري، 
ــــرورة الــتــحــالــف مــعــه،  وكـــانـــت الـــذريـــعـــة ضــ
فــي ســبــيــل الــســيــادة والــحــريــة واالســتــقــالل 
ــار، تــلــك الــســيــاســة الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــ ــمـ ــ واإلعـ
العاملثالثية التي ما برح االقتصاد اللبناني 
يدفع ثمنها ديونًا. واملعروف أن شيوعيات 
مــتــخــلــفــة كـــثـــيـــرة ظـــهـــرت فــــي بـــــالد الــعــالــم 
املتخلفة  الــســوفــيــاتــيــة،  الــشــيــوعــيــة  خــــارج 
بدورها، كالشيوعيات الكورية والكمبودية 
ــة )أنـــــــور خــــوجــــة(، والــشــيــوعــيــة  ــيـ ــانـ ــبـ واأللـ
جــوزف  الــجــنــرال  لصاحبها  اليوغسالفية 
ــروز تــيــتــو. وتــلــك الــهــرطــقــات الــشــيــوعــيــة،  بــ
مثل الهرطقات الدينية، ظلت أقلوية خارج 
ــاشـــت عــلــى هــامــش  بــلــدانــهــا األصـــلـــيـــة، وعـ
العريقة،  السوفياتية  الشيوعية  املؤسسة 
الــذي  ونقدها  مخاصمتها  على  وتعّيشت 
فــي معظم جــوانــبــه. وعندما  كــان صحيحًا 
انهياره  ودّشــن  السوفياتي،  االتحاد  انهار 
ــدثــــرت معظم  عــصــر األفــــــول الـــشـــيـــوعـــي، انــ
من  الفطر  يندثر  كما  الشيوعية  الشظايا 
التي تتعيش عليها  التماسيح  بني أسنان 
الـــطـــيـــور؛ فـــمـــا إن يـــمـــوت الـــتـــمـــســـاح حــتــى 
ومثال  تموت.  أو  فتهاجر  الطيور،  تختفي 
ذلك حزب العمل االشتراكي العربي، الرديف 
الحزبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 
والذي راح يلملم العناصر غير الفلسطينية 
من بقايا حركة القوميني، أمثال هاشم علي 
محسن. وكـــان ذلــك الــحــزب، بــقــيــادة حسني 
ــزب الشعب  ــرب إلـــى املـــاويـــة )حــ حـــمـــدان، أقــ
موحد...  عربي  شيوعي  وحــزب  والفالحني 
ــكــــن، مــــع الــــهــــجــــوم الـــصـــيـــنـــي عــلــى  إلــــــــخ(. لــ
الجاذبية  انــهــارت   ،1979 ســنــة  فــي  فيتنام 
املــاويــة، وبــدأ الحزب يتقّرب من الشيوعية 

الــســوفــيــاتــيــة، األمـــر الـــذي جعله بــال فــائــدة 
بوجود األحزاب الشيوعية التقليدية. 

هل تجديد اليسار ممكن؟ 
بتجديد  السير  تعّثر  ملـــاذا  الــكــتــاب:  يــتــســاءل 
الــيــســار خـــالل الــعــقــود الــثــالثــة املــاضــيــة؟ ومــا 
ــة لــهــذا  ــيــ ــذاتــ ــة والــ ــيـ ــــاب املـــوضـــوعـ ــبـ ــ هــــي األسـ
الـــحـــرب  عــقــابــيــل  ولـــعـــل   .)23 )ص  ــّثـــر؟  ــتـــعـ الـ
األهلية اللبنانية التي اندلعت في سنة 1975 
كانت من بني األسباب الرئيسة لذلك التعثر، 
وهي كلمٌة لطيفٌة تحل في محل كلمة الفشل، 
فــمــجــادالت الــيــســار بــعــد عـــام 1967 فــي شــأن 
الـــثـــورة ورأســمــالــيــة الـــدولـــة وغــيــفــارا وحـــرب 
الجديد،  العاملي  واليسار  والطبقات  الشعب 
واملقاومة  السوفياتية  الــدولــة  وبيروقراطية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــتــــســــويــــة مـــــع إســــرائــــيــــل، 
والــتــخــلــف االقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي والــتــنــمــيــة 
وصـــــراع الـــــدول الــتــقــدمــيــة والــــــدول الــرجــعــيــة 
ودول النفط، وما إلى ذلك من أفكار ومفاهيم 
وعــقــائــد وســـيـــاســـات انـــدثـــرت كــلــهــا إلــــى حد 
كــبــيــر، مــع انــــدالع الــحــرب األهــلــيــة فــي لبنان، 
وحل في محلها الكالم على الطوائف واليمني 
االنــعــزالــي والــتــدخــل الــخــارجــي واالعـــتـــداءات 
اللبنانية،  الــداخــلــيــة  اإلســرائــيــلــيــة والــتــســويــة 
السياسي على أسس  الــنــظــام  ــادة صــوغ  وإعــ
ذلـــك، خصوصًا مع  طائفية جــديــدة. وتــرافــق 
انـــصـــرام ســنــة 1979، مــع تـــحـــّوالت هــائــلــة في 
الــشــرق األوســــط غــّيــرت وجـــه املــنــطــقــة جــذريــًا 
ــيــــاح الـــســـوفـــيـــاتـــي ألفــغــانــســتــان  ــتــ مـــثـــل االجــ
ونـــشـــوء »الــجــهــاديــة اإلســـالمـــيـــة« بــصــورتــهــا 
الـــجـــديـــدة، وانـــتـــصـــار الـــثـــورة اإلســـالمـــيـــة في 
الــشــاه محمد رضــا بهلوي،  إيـــران على حكم 
وتــوقــيــع أنــــور الـــســـادات مــعــاهــدة الــســالم مع 
إســرائــيــل، وتــحــطــيــم مــقــولــة الـــصـــراع الــعــربــي 
– اإلســرائــيــلــي بــخــروج مــصــر مــنــهــا، وانـــدالع 
الــعــراقــيــة - اإليـــرانـــيـــة )1980( وفــشــل  الـــحـــرب 
الــعــراقــي. وجــاءت   - الــســوري  القومي  امليثاق 
تغّيرات جوهرية  متزامنًة مع  التحوالت  تلك 
املحافظني  صعود  مثل  العاملي،  النطاق  على 
عنها  عبر  الــتــي  النيوليبرالية  وسياساتهم 
فوز مارغريت تاتشر في بريطانيا، ورونالد 
ريــــغــــان فــــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، 
ومناحيم بيغن في إسرائيل، وانكشاف تخلف 
االتحاد السوفياتي في سباق التسلح. وأدى 
ذلك كله إلى تغيير النظام الدولي بالتدريج، 
وإلــى تغيير سياسات التنمية حتى في دول 
وبــدأت  الخصخصة.  تبّني  ثم  الثالث،  العالم 
فكرة احترام سيادة الدول باألفول، ثم غمرنا 
ــــوي لـــلـــجـــمـــاعـــات اإلســـالمـــيـــة  ــدمـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ اإلعـ

التكفيرية الذي ما زالت أنيابها بارزة. 
الــتــي »شقلبت«  الــتــحــوالت  تــلــك  فــي معمعان 
العالم كله، كان اليسار اللبناني )والفلسطيني 
ــع نــظــم  ــاٍت وثـــقـــى مــ ــ ــــالقـ اســــتــــطــــرادًا( يــقــيــم عـ
اســتــبــداديــة عــربــيــة، مــثــل نــظــام أحــمــد حسن 
األمــــوال منه،  البكر – صـــدام حــســني، ويتلقى 
ينطبق  نفسه  ــر  واألمـ جــرائــمــه.  على  ويسكت 
على أنظمة معمر القذافي في ليبيا وهواري 
في  ناصر محمد  الجزائر وعلي  في  بومدين 
ــات الــيــســار  ــداعــ ــانـــت إبــ الــيــمــن الــجــنــوبــي. وكـ
الـــعـــربـــي، عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي، ضحلة 
جدًا، فاليسار املصري على سبيل املثال قصر 
نشاطه بني عامي 1967 و1973 على املطالبة 
بالحرب على إسرائيل لتحرير سيناء، وكانت 
 األخير 

ّ
الغاية إحراج أنور السادات، فلما شن

الــحــرب فــي 1973، ضـــاع ذلـــك الــيــســار، وصــار 
دائخًا ال يعرف ماذا يفعل، حتى أن إسماعيل 
ــه، الـــشـــيـــوعـــي الــــــذي ُســجــن  ــلــ صـــبـــري عـــبـــد الــ
طوياًل، اختاره السادات وزيــرًا للتخطيط في 
اليسار،  إحــدى حكوماته. واليوم، فإن تراجع 
مــرغــمــًا فــي مــعــظــم األحـــــوال، إلـــى خــط الــدفــاع 
ــأن الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــــالء شـ ــــى إعــ الـــثـــانـــي، أي إلـ
والــَعــلــمــانــيــة، جــعــلــه يــتــخــّلــى عــن االشــتــراكــيــة 
ــــوالت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــقـ ــ أحــــيــــانــــًا، ويـــتـــبـــّنـــى مـ
بــوجــهــهــا الــلــيــبــرالــي، مــثــل »املــجــتــمــع املــدنــي« 
و»التعددية السياسية« و»التنوع الثقافي«...

إلخ. وفي هذا امليدان، غيرت أحــزاب شيوعية 
الذي  الفلسطيني  الشيوعي  اسمها، كالحزب 
صار »حزب الشعب«. وكذلك الحزب الشيوعي 
السوري – املكتب السياسي الذي بات »حزب 
ــم يــــتــــوّرع أمــيــنــه  الـــشـــعـــب الـــــســـــوري« الــــــذي لــ
الــعــام، ريــاض الــتــرك، بعد سنوات طويلة من 
السجن، عن الدعوة إلى التحالف مع اإلخوان 
الـــســـوري. واختفت  بــالــنــظــام  نــكــايــة  املسلمني 
ــادم وعــــدم  ــقــ ــتــ مـــصـــطـــلـــحـــات شــــّتــــى، جــــــــّراء الــ
الفائدة، مثل »الصراع الطبقي« و»ديكتاتورية 
الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا«. وحـــتـــى االشـــتـــراكـــيـــة جـــرى 
اســتــبــدالــهــا بـــِ»الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة«، وشــاع 
استخدام »املجتمع املدني« و»السلم األهلي«، 
ومـــــــا عـــــــاد الــــــعــــــداء لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة ضــــروريــــًا 
ليساريني كثر. وكان ملنظمة العمل الشيوعي 
مــوقــٌف فــي هــذا الــشــأن، فهي تــرى أن التاريخ 
كــمــشــروع للتغيير  لــلــمــاركــســيــة،  ــم يــحــكــم  »لــ
االجتماعي، بالنجاح، بل حكم عليه بالفشل. 
بقيد  اشتراكيتنا  لتقييد  الــيــوم   

ّ
مــحــل ال  لـــذا 

االلتزام الكلي باملاركسية.

التراجع إلى خط الدفاع الثاني في جديد منظمة العمل اللبناني

من الشيوعية إلى الَعلمانية ]2/1[

غاية الكتاب مراجعة 
الهوية الفكرية 
لمنظمة العمل، 
وإطالق مبادرة 

لتجديد اليسار اللبناني

اليسار العربي الجديد 
خرج من رحم الحركات 

القومية العربية 

اللبنانيون يتكلمون 
كثيرًا عن الديمقراطية 

ولكن كل زعيم في 
طائفته دكتاتور

الكتاب الذي أصدرته منظمة العمل الشــيوعي في لبنان، »من أجل حزب يســاري علماني«، ويشــتمل على خالصة األفكار التي 
انتهى إليها المؤتمر العام الرابع للمنظمة )2018(، نصٌّ فكري وسياســي ونضالي، يثير مســائل سجالية شتى، وال سيما موقع 

اليسار والديمقراطية والعلمانية في لبنان والعالم العربي كله. يقدم الكاتب، صقر أبو فخر، قراءة نقدية موسعة للكتاب

الكتاب نصٌّ فكري وسياسي ونضالي يثير مسائل سجالية مثل الَعلمانية والطائفية )حسين بيضون(

الديمقراطية  شأن  إعالء  إلى  أي  الثاني،  الدفاع  خط  إلى  اليسار  تراجع 
مقوالت  ويتبنّى  أحيانا،  االشتراكية  عن  يتخلى  جعله  والعلمانية، 
الديمقراطية بوجهها الليبرالي، مثل »المجتمع المدني« و»التعددية 
أحزاب  غيرت  الميدان،  هذا  وفي  الثقافي«...إلخ.  و»التنوع  السياسية« 
»حزب  صار  الــذي  الفلسطيني  الشيوعي  كالحزب  اسمها،  شيوعية 
الذي  السياسي  المكتب   – السوري  الشيوعي  الحزب  وكذلك  الشعب«. 
بات »حزب الشعب السوري«. واختفت مصطلحات شتّى، جرّاء التقادم 

وعدم الفائدة، مثل الصراع الطبقي وغيرها.

تراجع اليسار
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