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لجھة،والمراقبینالمفكرینتشغلوالعالمي-العربيالیسارقوىشأن–شأنھالفلسطینيالیسارقضیةزالتال

الیساراستنھاضبأنضمنياتفاقإلىیشیرمااالھتمامھذافيولعلوتحالفاتھ.الداخليتوافقھعنناھیكنھوضھ،احتماالت

إلعادةضروريومطلبالوطنیة،الحالةنھوضشروطمنھامشرطھووالحركي،السیاسيالتوافقعلىوقدرتھالفلسطیني

ھذافياإلسھامإلىالورقةھذهتسعىوالكفاحیة.الطبقیةبالمعانيالفلسطیني،للمجتمعاالجتماعي-السیاسيالبناءإلىالتوازن

كفاحیة،ووفكریةسیاسیةاعتباراتتملیھاالتيالفلسطینيالیسارلنھوضالموضوعیةبالضرورةالقناعةمنطلقةالعامالجدل

لم(إنالتوافقاستطاعماإذاللیساریمكنلماكذلكبلالفلسطیني،السیاسيللنظامالضروريالتوازنإعادةلناحیةفحسبلیس

فيالفلسطینيالشعبیعیشھالذياالجتماعي-االقتصاديوللواقعالتحرریة،الوطنیةللمسألةیقدمھأنمتماسك)قطببناءنقل

الیسار،إطارفيوالسیاسيالوطنيالعملفينسبیاالطویلةالشخصیةتجربتيمنمستمدةالقناعةوھذهالفلسطینیة.السلطةظل

سیاقاتفيوبخاصةالسیاسیة،والحركاتالسیاسي،التغییربعملیاتالصلةذاتالسیاسیةللظواھراألكادیمیةقرائتيومن

تقدمي؛دیمقراطيثالثتیاربناءفيالفلسطینيالیسارفشلأسبابفيللبحثرئیسيبشكلالورقةھذهتتصدىالوطني.التحرر

االنتخاباتلخوضاالستعداداتخضمفيبخاصةالماضیةسنةالعشرینامتدادعلىانتخابیةتحالفاتتشكیلفيالیساروفشل

لتبنيالممكنةالفرصالورقةتتناولالموضوعینھذینفيالممكنةاإلجاباتإلىواستناداالماضي؛العامألغیتالتيالتشریعیة

الیسار لرؤیة موحدة للتغییر.

العواملبوصفھاجدلیا،مترابطةمكوناتأربعةإلىالورقةتنقسمأعاله،المطروحةالثالثاألسئلةعنلإلجابةمحاولتنافي

فينتناولالخاصة.االنتخابیةتحالفاتھابناءعلىقدرتھاوعدمدیمقراطي،ثالثقطبتكوینفيالفلسطینيالیسارلفشلالمفسرة

االستدالللغرضثانیةجھةمنالفلسطینيالسیاسيالنظامومعجھة،منبعضھامعالیسارقوىعالقاتتاریخاألولالجزء

السیاسیةالنظمعلىالعولمةلتأثیراتواإلقلیمیةالعالمیةالسیاقاتالثانيالجزءفينناقشثمالفشل.لھذاالتاریخيالعمقعلى

البنیةتحوالتإلىنتطرقثمالمحلیة.وتأثیراتھالیمینوصعودالیسارتراجعنالحظلكياالجتماعیة،القوىاصطفافاتوعلى
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التحلیلیةمعالجتنافيالدخولوقبلالیسار.قوىعندالذاتیةبالعواملونختمالفلسطیني،السیاسيللنظاموالسیاسیةالتنظیمیة

للموضوع  فإنھ ال بد من تقدیم تعریف، وإن كان حذرا، للیسار عموما، وللیسار في السیاق الفلسطیني بشكل خاص.

تعریف الیسار

أیدیولوجیامتمیزسیاسيخیارفيتتجسدفكریةحالةالفلسطینيالیساریعتبرمنھجيافتراضمنالورقةتنطلق

وھيللورقةالرئیسیةالقضیةأشكلةإلىیھدفاالفتراضوھذاالفلسطینیة.السیاسیةالساحةعلىالسائدةالقوىعنوكفاحیا

Unitaryفردالعبھوالفلسطینيالیساربأناالدعاءإلىولیسثالث،كتیارنھوضھوإمكاناتالیسارتوافققضیة Actor

مكونلكلالذاتيالتوصیفإلىأقربھوالفلسطینیةالحالةفيالیسارتعبیرإن.موحدةعقالنیةإرادةویمتلكومتماسكمنسجم

تجعلالتيوالبرامجیةالسیاسیةو/أوالمفاھیمیةالمعاییرتلكبالضرورةیعكسوالمجتمعة،عنھاالحدیثعندأومكوناتھ،من

بھذاالتمسكفإناألحوال،وبكلللیسار.الماركسيالفھموفقاألقلعلىجذریة،رادیكالیةحزب/ابأوكتیاریسارالیسارمن

للقوىالعریضالتصنیفویبررإلىیشیرالذيالحاضرزاویةومنتاریخیة،زاویةمناألقلعلىیبررهمالھالتصنیف

مؤشراتوثمةالیسار،ھوثالثوتیاروحماس)،فتح(حركتيسائدینتیارینوجودأساسعلىالفلسطینیةواالجتماعیةالسیاسیة

جدیة على تكون تیارات أخرى مفتتة وتوصف ذاتیا بالمستقلة.

ثنائیةعلىیقوموسیاسیافكریانموذجاتتبنىالتيالسیاسیة-االجتماعیةالقوىعلىالیساروصفیطلقالتاریخیةالزاویةفمن

یتحدىللدیمقراطیةاجتماعيبفھمالتمسكتبررثنائیةبوصفھالسیاسيواالستبداداالجتماعي-االقتصاديالظلمضدالنضال

نفسھعنیعبرالیسارفإناالستعماریة-االستیطانیةواالستعماریةسیاقاتھوفياللیبرالي.بمفھومھاللدیمقراطیةبدیالویشكل

أھمأحداألخیرباعتبارالوطني،بالتحررالمتصلوذلكوالسیاسي،االجتماعي-االقتصاديالبعدینیشملمزدوجببرنامج

مكونات الدیمقراطیة المرتبطة بحق الشعوب في تقریر المصیر.

لمناھضةالمتصاعدةالموجةبـمقترناالماضيالقرنأواسطفيالفلسطینيالیسارضمنھومنعموما،العربيالیسارنشألقد

وجھعلىوالناصريالعربي،القوميالفكرمعبالتقاطعجاءاألحیانبعضفيولكنھوالرأسمالي،األجنبياالستعمار

إذویسارھا.الفلسطینیةالوطنیةبالحركةالمتعلقةتلكأبرزھاكانتأوساطھ،فيفكریةلمعاركأسسالذياألمرالخصوص،
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اإلسالمحركاتمعالصراعمحور:منأكثرعلىواجتماعیةوسیاسیةفكریةصراعاتمنمواقفھبتحدیدمطالباالیساركان

أمامالیومالماثلاألكبرالتحديھوالمتشابكةاألبعادھذهبینالجمعیكونوربمااالستعمار.ومعالعربیة،األنظمةومعالسیاسي،

أجلمنوالسیاسياالجتماعيالكفاحوالفكري:السیاسيالعملفياألولویةلھأیھاتحدیدلجھةوالفلسطینيالعربيالیسار

علىالمدىبعیدةتأثیراتھالتحرريالوطنيالكفاحسیاقفيالیسارلنشأةكانفقدالوطني؟التحررأموالدیمقراطیة،المساواة

برنامجأساسعلىأيللكلمة،الدقیقبالمعنىطبقیةكحزب/أحزابینشألمباألصلإنھإذاالجتماعیة؛برامجھ

اجتماعي-اقتصادي.

یكونوربماجدلیا،المترابطةاألجنداتھذهمنبأيالدفععلىمقدرتھعدمالفلسطینيالیساروانكماشلضعفیعزىوربما

سیاقفيوذلكالسائد،اللیبراليالنموذجإلىأقربھودیمقراطيلمشروعالحقا-سنرى–كماالیسارتبنيھوللنظرلفتااألكثر

االجتماعي-االقتصاديبالبعدینالصلةذاتتناقضاتھعنوالكشفتحدیھعنعوضاالسائدالتیارمعتقاطعنقاطعنالبحث

باتالعالمحولالیسارقوىمنالكثیرشأنعموما-–والعربيالفلسطینيالیسارأنأيالوطني.بالتحررالمرتبطوالسیاسي

منالنقیضعلىیقفبذلكوھوالمطروحة،والسیاسیةاالجتماعیةللقضایاالجذریةولیساللیبرالیةالحلولفلكفيیدور

للصفةنقیضا(االجتماعیة)والطبقیةالسیاسیةللصراعاتاإلصالحیةالمقاربةفيیرىوالذيللیسار،الماركسيالتعریف

عامةبصفةالفلسطینيالیسارفإنالمثالسبیلفعلى).2011(جقمان،وسیاسي/برنامجيواجتماعيفكريكالتزامالیساریة

بنقدوالفكري-البرامجي-بالمعنیینجذریاربطھادونالسیاسيالنظاملمكوناتشاملةسیاسیةانتخاباتإلىبقوةویدعوبلیقبل

التحرربرنامجعنبدیالالدولتینحللخطابالیسارتبنيإنكماواللیبرالیة.الریعیةوسیاساتھاالفلسطینیةالسلطةمنظومة

فإنوأخیرالھا.اللیبراليالتصورمنوقربھالفلسطینیةللمسألةالدیمقراطيالتقدميالطرحعنأبعدهقدالدیمقراطي،الوطني

الخاصةشعاراتھعنمزمنااغترابایعیشجعلتھقدالسائدالتیاربھایتحكمالتيالمنظومةداخلمنالعملفيغالباالیسارتمسك

المتعلقة بنقد أداء وسیاسات القیادة السیاسیة الفلسطینیة.

)1(

تاریخ عالقات الیسار: ھل یصلح العطار ما أفسد الدھر؟
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المدىبعیدالتأثیرذاتالعواملزاویةمنالخصوصوجھعلىوالسیاسیةعموما،االجتماعیةالظواھرتحلیلیمكن

االستجابةمثلوالتأثیراألجلقصیرةالعواملزاویةمنوكذلكالظاھرة؛تمیزالتيوالمعرفیةالمؤسسیةالتنظیمیةالبنىوھي

وطنيتیارتشكیلفيفشلقدالفلسطینيالیساربأنقلنافإذاالجاریة.السیاسیةالعواملمنوسواھاالنخب،ودورلألحداث،

منالنوعینھذینمعالجةیتطلبالفشلھذافھمفإنالفلسطینیة،الساحةعلىالسائدینالتیارینوینافسیوازنثالثدیمقراطي

تستنطقوالتاریختستلھمبرمتھاالمعرفیةالنظریةأنإالتماما،نمطیةبصورةنفسھیعیدالالتاریخأنمنوبالرغمالعوامل.

أوالسیاسیة،أوالفكریةأوالتنظیمیةبالمعانيموحداتیاراتاریخیاالفلسطینيالیسارشكلفھلالحاضر.لفھممحاولةفيمدلوالتھ

على األقل بالمعنى التحالفي لكي نأسف على تشرذمھ الیوم؟

السیاساتلجمعنعجزهفيمالحظتھاإالیمكنالشاملةأزمةیعیشالفلسطینيالیساربأنأوالنسلمبأنینبغي

نموذجتقدیمعلىقدرتھعدمفيوكذلكالتفاوضیة،السیاسیةلمقاربتھاوالتصديالفلسطینیة،للسلطةاالجتماعیة-االقتصادیة

محلیةأونقابیةأوسیاسیةانتخاباتكلفيجداالمتواضعأدائھجانبإلىالسائدین،للتیارینبدیالیشكلوبرنامجيفكري

أجریت في السنوات الماضیة. فھل ھذا مجرد حالة برنامجیة، أم فكریة؟ ھل ھو نتاج تراكم تاریخي، أم ولید لحظتھ الراھنة؟

القومي،التحررفكروبینالماركسیةبینجمعتالتيوالخصائصالقومیةالجذورذوالفلسطیني،الیساركانتشكلھبدایاتمنذ

لمااألبرزالسمةوكانتعمره.منعقودستةمنأكثرامتدادعلىوالسیاسیةوالتنظیمیةالفكریةوالحروبلالنقساماتعرضة

الجمھوراھتماممحلتكنلموالتيواألیدیولوجیة،الفكریةوالصراعاتاالتجاھات،وتباینالرؤىتعددھيبالیساریعرف

فيینشألمالیسارھذاأنھوذلكفيالسببیكونربمااللینیني.والفكرالقومیةمسألةمثلفھمھا،علىقدرتھعنناھیكالواسع،

للكفاحیستجیبوسیاسيفكريلنموذجمستلھمااألولىبدایاتھمنذتبلوربلبحت،اجتماعيأوطبقيصراععملیاتسیاق

العامفيالفلسطینيالشیوعيالحزبتشكلفقداألممیة.بصیغتھالطبقيالعماليبالصراعربطھومحاولةالتحرريالوطني

بوحدةالحزبونادىاالستعمار.أشكالمنباعتبارھماالبریطانيواالنتدابالصھیونيالمشروعرفضأساسعلى1923

البراق""ثورةوبخاصةفلسطین،فيالمتالحقةاألحداثأنإالأممي.إطارفيطبقیةأسسعلىوالعربیةالیھودیةالعاملةالطبقة

"الجبھةفتأسستالصھیونیة،الحركةمعالیھودالعمالتماھيظلفيالتوجھھذاجدوىعدمبینتالكبرىالثورةوبدایات

التعبئةإلىودعتالفلسطیني،الشیوعيالحزبمبادئمیثاق1936العامفيوأصدرت1935العامفيالموحدة"الشعبیة

انھیارمعلنةالوطني"التحرر"عصبةتشكلتثمالصھیونیة،والحركةبریطانیامنكلضدالمسلحةالثورةفيللمشاركةالعامة
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الشیوعيالحزبتأسیسعناإلعالنقبلالقومي،الصراعوطأةتحتالیھودیة-العربیةبصیغتھالشیوعيالحزبتجربة

غزة.قطاعفي1953العامفيالفلسطیني

السیاقوالالزمنالتجدلمالمرحلةھذهفيالفلسطینیةالیساریةالتجربةبأن-ُمحقا-الصددھذافيبشارةعزميیالحظ

مرتبكبشكلخلطتقد1953العامقبلالحزبقیادةأنكمابوعیھا،مستقلةكحالةوتبلورھالنضوجھاالمناسبالموضوعي

الخاضعوذلكالمستعِمر،المجتمعواقعبینالخلطخطأفيووقعتالطبقیةوالمسألةاالستعماریةالمسألةبیننظریاأصیلوغیر

بالسجاالتالكبیروتأثرھااالنتلجنسیا،منبقیادتھالشیوعیةالحركةإطارفيبدایاتھمنذالفلسطینيالیسارتمیزوقد.1لالستعمار

رحمومن،1976حزیرانھزیمةوبعدالفلسطیني.بالواقعلھامباشرةصلةالوالتياألممي،الطابعذاتوالنظریةالفكریة

خارجوالشتاتاللجوءبلدانوفيالشیوعي،الحزبإطارخارجمرةوألولالجدیدالفلسطینيالیسارتبلورالعربیةالقومیة

لماوناصریة)وماركسیة-لینینیة،وماركسیة،(قومیة،الفكریةالمشاربتنوعفيالبارزتأثیرھاالجدیدةالنشأةلھذهوكانالوطن.

منازالتشكلعلىالیسارعالقاتفيانعكسالذياألمرالفلسطینیة.التحریرمنظمةفيالفلسطینيالیساربفصائلیعرفبات

وحروب فكریة وانقسامات عدیدة كونت مزیدا من الفصائل الموصوفة بالیساریة.

الفكریةالرؤىوتناقضوتنوعاقتصادي-اجتماعي)،إطارفيللیسارالمفاھیميالتحدیدزاویة(منالطبیعیةغیرالنشأةلھذهكان

الشعبیةالجبھتینوبخاصةالیسارقوىاتفاقمنبالرغممتجددة،صراعاتشكلعلىانعكاساتھاالیسارقوىتبنتھاالتي

وعلىبرجوازي،نھجبوصفھالتحریرمنظمةفيالسائدالنھجنقدعلىاتفقتافقدتحدیھ.وسبلالواقعتشخیصعلىوالدیمقراطیة

مشروعباعتبارھا"إسرائیل"مواجھةفيالمسلحةالمقاومةتبنيوعلىبالرجعیة،وصفتالتيالعربیةاألنظمةمنالموقف

فيافتراقنقاطشكلتالتياألحداثتواليمعاتساعاازدادتھوةخلقتقدالجبھتینموقففيالتبایناتأنإالاستعماري.

عالقاتھما.

الشعبیةالجبھةتبنتھوالذيالفلسطینیةللمسألةالعربيالقوميبالبعدتتعلقاألولىأساسیتین:مسألتینحولالتبایناتھذهدارت

وبشدةاألولىمعارضةفيتمثلتوالثانیةالدیمقراطیة،الجبھةفكرفيالقوميالتوجھعنالبعیدةالیساریةالمقاربةمقابل

مزدوجا:تأثیراوالصراعاتالخالفاتھذهأحدثتوسیاسي.وبرامجيفكرياختراقالثانیةاعتبرتھالذيالمرحليللبرنامج

https://www.azmibishara.com/index.php/arالفلسطیني.والیسارالیسار)2010(عزميبشارة،1
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عنفمنالصراعاتھذهاعترىمابحكم،2الناسمنالواسعةالقطاعاتعنواالغترابالعزلةمنبمزیدتسببتجھةمنفھي

الصراعاتھذهعمقتثانیة،جھةمنبمصداقیتھ.بعمقومستالیساري،المعسكرفياالستقطابحالةعززتوانقسامات،

الفجوات بین قوى الیسار على مستوى القیادات والقواعد، وكونت سیكولوجیا تنافریة یصعب تجاوزھا.

الكوتاشكلوعالقاتھالیسارتحالفاتأخذتالفلسطینیةالتحریرمنظمةفيالسائدالتیارمعالعالقةإطاروفيبالمقابل،

یفسرالمنحىوھذاالسائد.التیارعنوسیاسیافكریاالیسارتمایزحسابعلىاألحیانبعضفيأتتوالتي(المحاصصة)،

وبرنامجھاالفلسطینیةالوطنیةالحركةتاریخفيالمفصلیةالمسائلمنعددتجاهالسیاسیةالیسارمواقففيالمبكرةالشروخ

سبباوالماركسیة-اللینینیةالقومیةبینالعالقةحولفلسطینلتحریرالشعبیةالجبھةصفوففيالمریرالصراعفكانالتحرري:

منالموقفحولالجبھتانافترقت1974العاموفيفلسطین.لتحریرالدیمقراطیةالجبھةوتشكیل1969العامفيانقسامھافي

قوىمع(متحالفیساريثقلتشكیللمحاولةاألولىالتجربةتعتبروھذهالفلسطیني.الوطنيبالمیثاقوعالقتھالمرحليالبرنامج

الجبھةأماالمنظمة.مؤسساتلصفوفالشعبیةالجبھةبعودةانتھتماسرعانولكنھاالسائد،للتیارمعارضیساریة)غیر

"مبادرةباسمعرفمامنالموقفخلفیةعلى1992العامفيالخاصانقسامھالتشھدعاشتفقدفلسطینلتحریرالدیمقراطیة

السالم" الفلسطینیة، وصراع صفھا القیادي حول مسائل تنظیمیة ومالیة.

بالسیاقوبالیسارحلتالتيالتغیراتكلرغمإنتاجھاإعادةجرتبنیویةأزماتإلىوالصراعاتاالنقساماتھذهتشیر

معوالتعاملالقرارواتخاذصنعآلیاتوأزمةالحركیة؛غیرالتنظیمیةالبناءاتأزمةإطاره:فيیعملالذيالوطنيالتحرري

بحكممتاحامغریااالنقسامخیارمنیجعلالذياألمرالفلسطیني،السیاسيالنظاممعالعالقةوأزمةكأصنام؛القیادیةالھیئات

علىأوالموحدة،السیاسیةالرؤیةغیابإلىاالنقساماتتشیركماوالخالفات.االختالفاتتستوعبالتيالتنظیمیةااللیاتانسداد

منالعملھوالسائدالتیارمعللعالقةالسائدالنمطكانحینفيالسواء،علىوتكتیكیةاستراتیجیةبمسائلالمتعلقةالتوافقیةاألقل

داخل المنظومة (منظومة م.ت.ف).

نتالجزیرةالثالث.القطبوضیاعالفلسطینيالیسار)2008(عليبدوان،2
https://www.aljazeera.net/opinions/2008/3/2
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ومثابرةجدیةمعارضةحالةتشكیلعلىوالقدرةالتماسكسماتلھتیارباعتبارھاوصفھایمكنحالةالیسارشكلأنیحدثلم

المعارضةھذهأنمنوبالرغمالموالیة"."المعارضةإلىأقربھيالیسارمعارضةفكانتالمنظمة،علىالمھیمنةفتحلحركة

حاسماًانضباطاًالیساروأغلبالجبھةمارستالمطافنھایةفيلكنالعداء،إعالنمنقریبةدرجةإلىاحتدتبفتراتمرت"قد

كلرغمللیسارالھادياألقنومھيوانفصاليمنافسبرنامجأيعلىالوحدةأولویةتقدیمفكرةظلتالمنظمة.إطارفي

حتىبالیسارلصیقةالداخل"من"المعارضةبقاعدةوالتمسكالسیاسي،والحیادالمراوحةمنالحالةھذهستبقى.3الخالفات"

والداعیةأصالًالمعلنةسیاستھابذلكالیسارقوىخالفتوالالتحدید.الضبابیةعلىالمترتبالسیاسيالثمنومعھاالراھنوقتنا

افتراقراھنفيولعلوالتفرد.واالحتواءالتبعیةمنطقعنبعیداًدیمقراطيائتالفيأساسعلىالفلسطینیةالمؤسساتبناءإلى

بینتاریخیاقامتالتيبالعالقاتكالسیكيتذكیرالفلسطینيوالمركزيالوطنيللمجلسیناألخیرةالدورةانعقادحولالیسارھذا

التيالقلیلةالمحطاتبعضاستثنینامافإذاثانیة.جھةمنالفلسطینيالسیاسيالنظامویمینالمكوناتھذهوبینجھة،منمكوناتھ

؛1974العامفيالرفضجبھةتشكیلم.ت.ف:قیادةسیاساتعلىاالعتراضفيحاسمةخیاراتانتھاجإلىالیسارفیھاذھب

تشكللمعامین،قبلالمجلسلذاتاألخیرةالدورةومقاطعة؛1985العامفيعمانفيالفلسطینيالوطنيالمجلسدورةمقاطعة

فيتذبذبتقدالیسارقوىأنالالفتومنمؤثر.سیاسيقطبتشكیلإلىتفضيسیاساتإطارفيمتماسكةحالةالیسارقوى

مثلالخاصةتحالفاتھاشكلتوعندماالمنظمة،إطارخارجومنیمینھاعلىقوىمعالتحالفمرارافاختارتالسیاسیةتحالفاتھا

الماضيالقرنثمانیناتأوائلفيالرباعيالتحالفأوفلسطین،لتحریروالدیمقراطیةالشعبیةللجبھتین4المشتركةالقیادةتجربة

منظمةفيالثاني""الفصیلمكانةعلىبینھماالصراعوبخاصة،5التجاربھذهإفشالفيكبیردورالجبھتینبینللتنافسكان

التحریر.

إلىأقربمعارضةمنھاجعلالذيالبیت""داخلمنالسائدالتیارمعارضةعلىالفلسطینيللیسارالعامةالمقاربةاستقرتلقد

الفلسطینيالیسارفصائلعارضتفقدالواقع.باألمرقبولھاإلىاألحیانمعظمفيأفضتالتيالجدیة،المعارضةإلىمنھالوالء

نتالجزیرة،الفلسطینيالیسارأزمة)2007(محمودسیديھالل،5
https://www.aljazeera.net/opinions/2007/2/7

زیارةعلىعرفاتیاسرحملتسیاسیةتطوراتمنتالھاومالبنان،منالفلسطینیةالتحریرمنظمةخروجإثرعلىللجبھتینالمشتركةالقیادةتشكلت4
السیاسیةالحواراتكلفيمركزیامحوراالقیادةھذهشكلتوقددیفید.كامباتفاقیاتبسببالعربیةللمقاطعةتخضعالوقتذلكحتىكانتالتيالقاھرة

والتنظیمیة مع حركة فتح والفصائل األخرى بھدف إعادة توحید الساحة الفلسطینیة ومن موقع المعارضة لسیاسات یاسر عرفات.
انظر الكتاب المشترك لجورج حبش ونایف حواتمة "القیادة المشتركة ضمانة وحدة منظمة التحریر وخطھا الوطني"

"رمان"مجلةالنھوض،وضرورةالترھل،رحلةمرارةالفلسطیني:الیسار)2022(خالدالحروب،3
https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=6427
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البقاءعنبدیالتجدلم(الفصائل)أنھابحكممعھا،تعایشتأنلبثتمالكنھابشدةأوسلواتفاقیاتالفلسطینیةالتحریرمنظمةفي

التیارمعالیسارعالقةتاریخفيصعوبةاألكثرھوأوسلواتفاقیةمنالموقفولعللبقائھا.شرطاباتالذيالمنظمةإطارفي

التياإلصالحیةالنزعةعمقالذياألمروإقلیمیا،دولیاوازنینحلفاءفیھاللیساریعدلمتاریخیةلحظةفيجاءوالذيالسائد،

تبناھا الیسار في التعامل مع منظمة التحریر وقیادتھا المھیمنة.

فلسطینیة،اجتماعیةتحالفاتعقدعلىالیسارقدرةعدمبحكمالفلسطینیةالتحریرمنظمةلواقعاإلصالحیةالمقاربةھذهتعززت

ھذهوعربیا.فلسطینیاواسعةتحالفاتعقدعلىالسائدالتیارقدرةمقابلالفلسطیني،القرارصنعدائرةعلىمؤثرةإقلیمیةأو

وجھةفمنوالنظري.التاریخيبالمعنىالسیاسيالیسارمقوماتأحدعنتعبرالالتياإلصالحیةالنزعةتلكعززتالمعادلة

كالتزامالیساریةلصفةنقضیة(االجتماعیة)والطبقیةالسیاسیةللصراعاتاإلصالحیةالمقاربةتعتبراألقل-–علىماركسیة

م.ت.فكانتفإذاالھدف؟علىللوسیلةتغلیبھھيللیساراألساسیةالخطیئةكانتفھل.6وسیاسي/برنامجيواجتماعيفكري

علىالیسارقدرةقوضقدالسیاسیةالعبادةمننوعإلىتحویلھافإنووطنیا،سیاسیاوجودھاأھمیةعلىذاتھبحدھدفالیست

المعارضةصففيتقفالتيالمدنيالمجتمعوقوىالوطنیةوالشخصیاتوالسیاسیةاالجتماعیةالقوىلكلجذببؤرةتشكیل

بناءمنأوموقفھا،توحیدمنالیسارقوىتتمكنلمإذن،ذاتھ.الیساریسارعلىاألحیانبعضوفيالسائد،التیاریساروعلى

الفلسطینيالمركزيالمجلسالنعقادالمعارضموقفوقفتالتيوالشعبیةالدیمقراطیةالقوىمنجداواسعطیفمعتحالفات

.7األخیر مثال، بما في ذلك شخصیات وقوى لھا وزنھا السیاسي والجماھیري

وھيفیھ،المھیمنوالتیارالفلسطینيالسیاسيبالنظاموعالقتھاببعضھا،الیسارقوىبعالقةخاصةسماتثمةبأنالقولویمكن

وھيتاریخیا،الیسارتوافقدونحالتبذاتھامشِكلةالسماتھذهكانتلقداستمراریة.عناصرلتشكلالیسارمعانتقلتسمات

الالزمةالدینامیكیةأوالقدرةیمتلكالالفلسطینيالیسارأنإلىتشیرألنھاوثانیابذاتھا،الستمرارھاأوالإشكالیة:أكثرالیوم

الخصومةاستمرارفي:وتتمثلالورقةھذهمنالتالیةاألجزاءفيسنبرزھاالسماتوھذهالتطورات.معیتناسببماللتغییر

عدمالثاني"؛"الموقعحربتواصلمعسیاسیةخصوماتإلىتطورتوالتيالتاریخیةاألسبابلذاتالیسارمعسكرداخل

-/https://www.alaraby.co.ukالجدیدالعربي،2العربيالیسارأزمة)2022(نائلةخلیل،7

هللارامزیت،بیرجامعةالدیمقراطیة،لدراساتمواطنمعھد،الثانیةاالنتفاضةخاللالسیاسيالتحولعرفات:وبعدقبل)2011(جورججقمان،6
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الجمودوأھمھاالذاتیةوالسماتالسائدة؛المنظومةداخلمنالعملاستراتیجیةالواسعة؛االجتماعیةالتحالفاتبناءعلىالقدرة

البنیوي والنخبویة وغیاب النقد الذاتي.

)2(

قدرة الیسار على الحشد وبناء التحالفات في ظل العولمة

مقابلالعالميالیسارانحسارفھيالعولمة،عصرفيبالعالمألمتالتيالسیاسیةللتحوالتسائدةسمةھناككانإذا

بظاھرتيأتتالتيبتلكالعالم،حولاللیبرالیةللدیمقراطیةالراھنةاألزمةوتذكرناالشوفیني.والشعبويالیمینقوىصعود

بالكسادمتمثلةحینھفيالعالميالرأسماليالنظامبأزمةأرتبطتوالتيالثانیة،العالمیةالحربعشیةأوروبافيوالفاشیةالنازیة

والنازیةالفاشیةساندتالتياالجتماعیةوالشرائحالقوىبأنللنظرالالفتةالمفارقاتمنكانوقد.1932-1929منالعظیم

الیوم:العولمةتصاحبالتيالمفارقةذاتوھيالعالمیة،االقتصادیةاألزمةمنتضررااألكثرتلكھيالیمینیة،واألحزاب

صعود قوى الیمین الشعبوي وتراجع قوى الیسار.

النظاممناالقتصادي-االجتماعيبالمعنىتضررااألكثراالجتماعیةالشرائحأنإلىتشیرالسائدةالحكمةأنمنوبالرغم

أوالقومي،بخطابھاالشعبویةالیمینیةالقوىبأنیتضحللعوملة،المعارضةالیسارقوىخلفستقفالعالمي،االقتصادي

بأناللحظةحتىتبینتحدیایمثلماوھو،8الشرائحتلكتأییدمننصیبااألوفرھيتالوینھ)بكلالدیني(ویشملالرجعيالثقافوي

منیفھمأوجھعدةالمسألةولھذهلھ.التصديعلىقادرغیرالالتینیة-أمریكابلدانبعضاستثنیناما-إذاالعالمحولالیسار

مكانتھا،العولمةقوضتالتيالواسعةالشرائحیستقطباقتصادي-اجتماعيوبرنامجسیاسيبدیلتقدیمعنالیسارعجزخاللھا

وحظوظھا المعیشیة؛

العولمة: تغییر البنى االقتصادیة-االجتماعیة●

الشعبوي؟الیمینلصالحالعولمةمتضررياستقطابفيالیسارفشللماذا)2017(امطانسشحادة،8
https://www.arab48.com
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لھومدمجموحدعالمياقتصادفيالمحلیةاالقتصاداتانصھارتعنيصالبةأبعادھاأكثرأحدفيالعولمةإن

ومااللیبرالیة(بصیغتھاالقتصادلتمنحوالسیاسةاالقتصادبینالعالقةتشكیلالعولمةأعادتالمعنىبھذاالبنیویة.خصائصھ

وقد.9للقومیاتمتخطیةظاھرة(العولمة)باعتبارهالدولةعلىالسوقانتصارتمثلالمعنىبھذاھيالسیاسة؛علىالغلبةبعدھا)

برامجبحكمواسعةاجتماعیةبشرائحلحقتالتيالجسیمةلألضراراألبرزالعالمةھوللدولةاالجتماعیةاألدوارتراجعكان

األیدیولوجیةالصراعاتعصرانتھاءلتعلنالعولمةأتتحینوفيالعولمة.متطلباتمعانسجاماالھیكليوالتعدیلالخصخصة

فإنھا أعلت من شأن أیدیولوجیا االقتصاد ما بعد اللیبرالي في ھجومھا الكاسح على الدولة-األمة بھدف تغییر طبیعتھا ووظائفھا.

الدخلمسائلكانتحیثالطبقيبالصراعالصلةذاتوالماركسیةالیساریةللطروحاتالفكریةباألسسالعولمةعصفتلقد

الصدارةإلىدفعتبأنللمجتمعاتالعضويالتكوینمنغیرتفقدالیساري.الحشدفياألولیةالمادةھياالجتماعیةوالطبقة

مادتھاالجدیدةاالنقساماتھذهفيوجدتجدیدةسیاسیةوتیاراتأحزابتشكلتومعھاوالقومیة،الدینیةالھویاتیةبالصراعات

الخصبة للحشد. إال أن النتائج التي ترتبت على ھذه التحوالت العمیقة كانت متناقضة من ناحیتین:

والھویاتالقومیاتإحیاءأعادتالعولمة،عملیاتفيتذوبلكي(القومیة)واألمةالدولةترویضعنعوضاأنھاھياألولى:

القومیةالھویاتعنبالدفاعالمطالبةاألصواتتعاليفي]العولمة["ساھمتإذومغاالة.تطرفصورھابأكثرواإلثنیةالثقافیة

یمكنماوھو،10المنخفضة"التعلیممستویاتذاتوالمتدینةالفقیرةالشرائحلدىخاصةالثقافیة،الخصوصیاتوعنالجمعیة

المثالسبیلعلىأوروبادولوبعضاألمریكیةالمتحدةالوالیاتفياألبیضالمسیحيالیمینقوىصعودفيبوضوحمالحظتھ

حیث باتت قضایا التغیر الدیمغرافي بفعل الھجرات والھویات المحلیة تشكل میدان الصراع السیاسي الرئیسي؛

المصدر السابق10

2004/5/1-821العددالمتمدنالحوارالعوملة،ظلفيالنقابيوالعملالیسار)2004(داناجالل،9

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17611
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المحلیة،المجتمعاتالعولمةمزقتفقدالعولمة.علىالردفيمختلفةأشكاالتأخذمعولمةلثورةالتحوالتھذهأسستالثانیة:

منأكبربقدروالمطالبةوالوطنیة،المحلیةالھویات"علىیؤكدرجعيباتجاهوجودھاعندفاعھافيانكفأتبدورھاوالتي

كانتالتيالسیاسیةوالقوىاألحزابإن.11بالخبراء"الثقةوانعدامالوسطیة،السیاسیةاألحزابورفضوالمساءلةالدیمقراطیة

واالجتماعي،السیاسيالصدعخطوطتغیرومعاالجتماعیة،الشرائحثقةمحلتعدلمالسیاسیةنخبھاوقریبةفترةحتىسائدة

بھذهتأثرااألكثرھيالعاملةالطبقةكانتوقدالمشھد.صدارةإلىللقفزوالشعبويالسیاسيالیمینلقوىسانحةالفرصةباتت

الحدیثةالتكنولوجیاإلىوالمستندالمعولماالقتصاديالنشاططبیعةتغیرمعالنقابيبالعملحلالذيالكبیرالتآكللجھةالتحوالت

اللیبرالي،بعدماالنموذجھیمنةمعالنقابيالعملقوانینغیرتقدالعولمةفإنثانیةناحیةمنوالمعلوماتیة.الرقمي)(االقتصاد

كانتفإذاوالسیاسي.االجتماعيكفاحھاتوحیدعنناھیكالعمالیة،الطبقةتمثیلعلىالیسارقدرةتقویضإلىبالتاليوأدت

ھذامثلإعاقةبعواملمعھاأتتقدفإنھاالعالم،حولالعاملةالطبقةنضاالتتوحیدإلىستفضيالنظریةالناحیةمنالعولمة

زاویةمنتواجھھاالتيالتحدیاتفيالكبیرواالختالفالعمالیة،القوىتطورمستویاتواختالفالدخل،تفاوتمثلالتطور

ھيالتبایناتھذهولعلبنھوضھا.الخاصالمحلیةوالشروطدولھا،فياالقتصادیةالبنىتطورودرجةالسیاسیة،النظمطبیعة

دیكتاتوریةشعارعنمكوناتھمعظمتخلتأنبعدالعاملة،الطبقةقضایاتبنيفياالستمرارعلىالیسارقدرةدونحالتالتي

البرولیتاریا.

تحوالت البنى االجتماعیة الفلسطینیة●

تشكیلعلىالیساربقدرةالمتعلقالسؤالمنأسبقالفلسطینيالیسارعلىالعولمةبتأثیرالصلةذيالمركزيالسؤالإن

ظلفيالفلسطینيالیسارقوىزالتمافھلتوازنا؛أكثرباتجاهالسیاسیةالخریطةتكوینإعادةعلىقادردیمقراطيثالثقطب

یتنازل.الیسار)2016(دانيرودیك،11
https://www.project-syndicate.org/commentary/anti-globalization-backlash-from-right-by-dani-rodrik-20

16-07/arabic
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وظائفھاإنجازعلىقادرةالفلسطیني،االقتصادفيوالتشوھاتالعولمةلقوىالفلسطینیةللسلطةاالقتصاد-السیاسيارتھان

السیاسیة؛ أي الدفاع عن المصالح السیاسیة واالجتماعیة للطبقات والشرائح االجتماعیة الفقیرة والمھمشة؟

ضرورةھوأخرىتحالفیةصیغةبأيأودیمقراطيقطببصیغةثالثةكقوةالفلسطینيالیساروجودأنإلىاإلشارةتنبغيبدایة

وإنالسوق،باقتصادملتزمةفلسطینیةسلطةوجودبحكمكذلكبلالتحرري،الوطنيالنضالبحكمفقطلیسراھنیتھالھاوطنیة

أحدتشكلأنویجبحاضرةاالجتماعیةالعدالةمسألةمنیجعلالذياألمرجوانبھ،بعضفيرعویازالالنظامإطارفيكان

حلتالتيوالتغیراتاالقتصادیة،للعولمةالعمیقةللتأثیراتالتصديفيبرامجھاتصوغوھيالیسارقوىأمامالمھامأبرز

المستوىوعلىاالقتصادیة.وخیاراتھاوسیاساتھاالفلسطینیةلسلطةوجوداتأثیراتبفعلالسیاسيوتموضعھااالجتماعیةبالبنى

تستعیدولكيالسائدین،للتیاریناإلقصائیةالثنائیةمنللتخلصالتعددیةالدیمقراطیةالحیاةعلىالحفاظضرورةوبحكمالسیاسي

التيالمعركةذاتوھيمضى.وقتأيمنإلحاحاأكثرالیسارنھوضمبرریصبح،12عافیتھاالفلسطینیةالسیاسیةالساحة

ناجحصراعخوضعلىالیسارقدرةمقدمتھاوفيسالفا،أشرنامثلماتحدیات،منتواجھھمابكلالعالم،حولالیساریخوضھا

في حشد قواعد اجتماعیة مؤثرة، واستیعاب التغیرات التي طرأت على بنى المجتمع الفلسطیني.

وأحیاءالشعبیة،االجتماعیةاألوساطفيلحضورهأساسایتبناھاالیساركانالتيالتقدمیةاالجتماعیةالشعاراتشكلتتاریخیا،

األمرالمسلح،والكفاحالمقاومةخطابمعحكما،الیساريالخطابھذاوترافقالفلسطینیین.الالجئینومخیماتالفقیرةالمدن

بالمجتمعحلتالتيالعمیقةالتحوالتبفعلقائمایعدلمالواقعھذالكنالشعبیة.المستویاتعلىمصداقیةللیسارمنحالذي

ماتمثیلعلىقدرتھلبناءفرصةالیومالیسارأمامفھلالسیاسیة.تحالفاتھوبالتالياالجتماعیة-االقتصادیة،بناهفغیرتالفلسطیني

ودونثالث؟قطبلتشكیلتؤھلھوسیاسیةاجتماعیةقاعدةبناءإمكانیةأمامھیتیحوبماتقدیمھعلىوقدرتھالیومالجمھوریریده

إلىالقواعدھذهانكماش(بحكمفحسبقواعدھاعنالمنفصلةكنخبةالقیادیةھیئاتھسجینالیساربقاءالسؤالھذاعلىاإلجابة

حد بعید) بل عن القوى االجتماعیة التي من المفترض أن یمثلھا الیسار.

تكوینھاتغیروشعبیةاجتماعیةقواعدوحشدإلىالوصولإمكانیةحولالیومالفلسطینيالمجتمعفيالیسارقوىصراعیدور

الفلسطیني.بالمجتمعلحقتالتياالقتصادیة-االجتماعیةالتحوالتبفعلانكمشتأوومصالحھا،السیاسيانحیازھاومعھ

نتالجزیرة.الفلسطینيالیسارأزمة)2007(محمودسیديھالل،12
https://www.aljazeera.net/opinions/2007/2/7
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الیسارفرصةتبدوتكوینھمناإلسالمیةوالقوىالفلسطینیة،السلطةتمكنتالذيوالعمیقالواسعالتحالفاتطیفمعوبالمقارنة

أنللسلطةالتنظیميالردیفبصفتھافتحوحركةالفلسطینیةالسلطةاستطاعتفقدمحدودة.االجتماعیةتحالفاتھبناءإعادةفي

الزبائنیة،الشبكاتوإقامةمتضخم،عامقطاعفيالتوظیفعبر13االجتماعیةوالقواعدالتحالفاتمنواسعةشبكةلنفسھاتضمن

التيالشرعیةأشكالمنجدیدشكلعززماوھووالجھویة،المحلیةوالمحسوبیاتالسیاسیةالمحاباةعلىیقومنظامورعایة

السلطةتشكیلتركھاالتيالفراغاتنحوتتحركأنالسیاسياإلسالمحركاتتمكنتوبالمقابلالفلسطینیة.السلطةبھاتتمتع

الوسطى،والطبقةاالنتلجنسیامنواسعةوشرائحوالمخیماتالفقیرةاألحیاءفياالقتصادیة-االجتماعیةوسیاساتھاالفلسطینیة،

في حین لم تتمكن قوى الیسار من تقدیم بدیل مقنع یستغل حالة االستیاء واسع النطاق من انقسام حركتي فتح وحماس.

والمالیةالسیاسیةبالموارداستأثرتوالتيالفلسطینيالسیاسيللنظامالحزبیةالثنائیةصیغةالمعادلةھذهبفعلترسخوقد

الیسارقوىتصارعالقبیلھذامنمعادلةظلوفي14ثالث.قطبلتشكیلالالزمالجماھیرياإلسنادالیسارأفقدمماوالتنظیمیة،

قلتكلماإذحلھا؛یصعبمسألةالصراعھذامنیجعلالذياألمرمتناقصة،وسیاسیةاجتماعیةمواردعلىالبعضبعضھا

التراجعظلفيیزال)(والذلكحدثالصفریة.اللعبةإلىأقربلھاالوصولعلىالصراعكانكلماأشكالھا)،(بكلالموارد

لتحریرالشعبیةللجبھةوالمتقطعالملحوظالنشاط(باستثناءمسلحكفاحأومقاومةحالةتشكیلعلىالیسارقوىلقدراتالكبیر

القرنمنوالثمانیناتالسبعیناتسنواتفيواسعجماھیرينطاقعلىشرعیةمنحھاالذيوھوالمجال)،ھذافيفلسطین

الماضي.

حلتالتيالكبرىباإلزاحاتالصلةذاتالموضوعیةأسبابھلھالجماھیریةقواعدھاعلىالحفاظعلىالیسارقوىقدرةعدمإن

لسیاساتالفلسطینیةالسلطةوانتھاج،2006العامبعدوبخاصةأوسلوسنواتفيالفلسطینیةاالجتماعیة-االقتصادیةبالبني

جدیدةوقوىونخبشرائحوبروزالفلسطیني،المجتمعتركیبإعادةإلىأدتالمانحةالدولمعبالشراكةواجتماعیةاقتصادیة

للسلطةالسیاسيالثقلمركزإلىوأقربالیسار،عنبعیداوبالتأكیدوللفصائل؛التحریرلمنظمةالسیاسيالحیزعنبعیدا

بحیثالفلسطینيللمجتمعاجتماعیةھندسةعملیةالماضیةالعشرینالسنواتشھدتفقد.15الدولیةاألنجزةومنظماتالفلسطینیة

زیت،بیرمواطن-جامعةمعھدالعام،المیدانفيالدیمقراطیةفي:الفلسطیني؛المجتمعبناءوإعادةالكلیبتوقراطیةالنیولیبرالیة،)2018(حسنأیوب،15
94-73صهللا.رام

المونیتور.الفلسطینيالیساروسقوطصعود)2013(حمزةبعلوشة،14
https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2013/02/rise-fall-palestinian-left.html

3ص.25عدد،7المجلدالفلسطینیة،الدراساتمجلةالفلسطینیة،الساحةفيثالثسیاسيقطبتشكیلحیثیات)1996(جمیلھالل،13
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السیاسیةالمجتمعاتتجاربیخالفوبماالنظام،لھذامنتجاباعتبارھاالسیاسي،والنظامالسیاسیةالسلطةمعاییروتالئمتعكس

الفسادمظاھروتفشيالعام،للقطاعالكبیروالتضخمالسوقسیاساتأدتحیثالعكس.ولیس،16السیاسیةنظمھاأنشئتالتي

تلكوتعزیزالتحریر،ومنظمةالفلسطینیةالسلطةفيالسائدالتیارعنفأكثرأكثرالجمھورابتعادإلىلھاالمصاحبالسیاسي

ھذهعززتفقدثانیةناحیةومنناحیة؛منھذاالسیاسي.اإلسالموھوكبدیل،حضورااألكثرالطرفإلىتمیلالتياالتجاھات

الفصائل.ومغادرةوالسیاسي،الحزبيالعملازدراءثقافةونشرالحكومیة،غیروالمنظماتالخاصالقطاعحضورالسیاسات

والمواردوالتوظیفاألفضلیاتومنحبالمعیشة،المرتبطةالمؤسسیةالبنیویةقواعدھاالجدیدةوللقوىالسائد،للتیاركانوبینما

الیسارفوجدواالجتماعي.الجماھیريحضورهعلىالحفاظمنتمكنھالتيالبنىھذهمثلللیساریتوفرلمكالمساعداتاألخرى

والقطاعالسوققوىومعھماالكبیرینالتیارینتقاسمظلفيتمثیلھاأوتجنیدھایمكنھجداضیقةاجتماعیةھوامشأمامنفسھ

الطبقةوشرائحالشبابوبخاصةالفلسطینيالمجتمعفيالحیةاالجتماعیةالقوىعلى"األنجزة"الھیمنةومنظماتالخاص

.1993أوسلوبعدماتحوالتقبلالیسارفیھابماالفلسطینیةالوطنیةالحركةعمادتشكلكانتالتيالوسطى

الخاضعة"،"الثقافةالنمطإلىأقربباتتالتيالسیاسیةالثقافةفيبالغتأثیرالدولي"و"العون"التنمیة"خطابلھیمنةكانوقد

العبإلىالمنظماتھذهوتحولتالحكومیة.غیرمنظماتبھاأتتالتياللیبرالیةالمقارباتولحساببالتغییرتؤمنالوالتي

تلعببأنھاواسعنطاقعلىیعتقدوالتيالسیاسي،االجتماعيوالتغییرالدیمقراطیةأجندةتبنيعلىالیسارقوىینافسمركزي

الجماھیریةواألطرالمنظماتمحلحلدیمقراطي-لیبرالي،إطارفيالسیاسيواإلصالحالدیمقراطیةتدعیمفيحیویةأدوارا

غالبیةأناإلحاللھذاظلفيالغریبمنلیسواسع.نطاقعلىلھایستندالیساركانالتيالمدني/األھليالمجتمعومنظمات

الیسارفصائلفيسابقینكوادركانواوربما،17عموماالیساريالتوجھأصحابمنھماألنجزةمنظماتفيالفاعلین

إقامةإلىالسعيفيسباقةكانتغیرھاقبلالیسارقوىأنھوالصددھذافيالداللةذاتالمفارقاتمنولعلالفلسطیني.

العملاحترافإلىتحولالذيالتنظیميالكادرومعھاالجماھیریة،األطریستنزفأخذكردیفالحكومیةغیرالمنظمات

المثقفینتسربإن.18الجماھیريالحشدوأصولوالثوريالكفاحيالعملاحترافعنعوضاالتقاریر،وكتابةاإلداري

مجتمعينشاطألجنداتترویجھاوتبنیھاالغربیة،الدولمنالمدعومةالحكومیةغیرالمنظماتإلىالیساروكوادرالیساریین

ھالل، سیدي، مصدر سابق18
هللارامالدیمقراطیة،لدراساتالفلسطینیةالمؤسسة"مواطن"،المعولمةالفلسطینیةالنخبةبروز)2006(طبرولینداساري،حنفي،17

رامواإلنماء،للبحوثبیسانمركز(محررین)،واخرونكتابأیلینالتنمیة،وھمفي:الفلسطیني؛والزمانالمكانصیاغةإعادة)2010(حازمالنملة،16
205-193صهللا
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إلىاالنتقالإلىكوادرهومیلذاتھ،الیساربتكوینصلةذاتداللةمنأكثریحمل19والمقاومة"المسلحالكفاحإطارخارجغربي

االتحادانھیاربعدللیسارقاسیةضربةوجھتالتيالدولیةالمتغیراتمعللتأقلممحاولةفياألحوال)(بأحسنلیبرالیةخیارات

والمقاومةالمسلحبالكفاحالیساربالتزامكبیربشكلمرتبطةكانتالتيالمصداقیةفقدانمنمزیدفيساھمماوھوالسوفییتي،

وتنظیم األطر الجماھیریة.

أبرزمنوكانوتحالفاتھ.وسیاساتھالبنیویةبخصائصھجدیدفلسطینيسیاسينظامنشوءإلىالتحوالتھذهكلأفضتلقد

السلطةإلىالعالقة،ذاتوھیئاتھاالفلسطینیةالتحریرمنظمةمنالسیاسيالقرارصنعثقلمركزتحولالنشوءھذاعالمات

توافقھمناألدنىالحدأمنتوالتيالیسار،لوجودالرئیسیةالحاضنةتكونبذلكالرئاسة.مؤسسةوأولھاومؤسساتھاالفلسطینیة

انعداممنحالةفيوھوالیساروداھمتبعمقتغیرتقدفتح،حركةسیاساتمنالمشتركةالمواقفخلفیةعلىمعینةمراحلفي

الوزن لم یستطع التعامل معھا.

)3(

تحوالت النظام السیاسي الفلسطیني وحالة انعدام الوزن عند الیسار

وطنیةوحركةوطني،تحرربرنامجعلىمحموالالفلسطینیةالتحریرلمنظمةالفلسطینيالسیاسيالنظامتأسسلقد

الثمانینسنواتوفيسبعینیاتمطلعفيالمحتلالداخلفيالوطنیةالحركةنھوضوكانوالخارج.الداخلساقین:علىوقفت

لبناءكافیاشرطایكنلمالوطني)النھوض(أيولكنھالتأثیر،علىالفلسطینيالیسارقدرةعواملأھمأحدالماضيالقرنمن

اللتقاءجداالمحدودةالمناسباتبأنالحظناوقدالسیاسي.النظامفيثالثقطبلتشكیلالالزمینوالتنظیميالسیاسيالتوافق

االتفاقمنتوافقيموقفامتالكودونموحد،غیرأوسلومنعطفالفلسطینيالیساردخللقدطویال.تستمرتكنلمالیسارقوى

عوضاالفلسطینیةالسلطةإلىالسیاسيالقرارثقلمركزانتقالمسألةمنوتحدیداأساسھعلىتمتالتيالترتیباتمنوالذاتھ،

والجھادحماسلحركتيومنحواإلقلیمیة،الدولیةوعالقاتھافتححركةدورعززالذياألمرالفلسطینیة،التحریرمنظمةعن
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قدرتھعدمذلكعلىوترتبلكلیھما،بدیالخیارایمتلككطرفالیساریظھرلمبینماالمقاوم،البدیلالنموذجمكانةاإلسالمي

على الحد من انحسار الحركة الوطنیة الفلسطینیة، وغیابھ عن لعب دور مؤثر في تشكیل النظام السیاسي الفلسطیني بعد أوسلو.

انحسار الحركة الوطنیة●

الحركةوأھمیةمكانةتغیرإلىالفلسطینیةالسلطةتشكیلبعدوالسیاسیةاالقتصادیة-االجتماعیةالتغییراتجملةأفضت

إعادةفيفاعالالعباالتنظیمیةوأدواتھورمزیتھبشعاراتھالوطنيالمشروعیعدولمغزة.وقطاعالغربیةالضفةفيالوطنیة

السوقوخطابوالدولة،السلطةخطابمھیمنین:خطابیناألقلعلىمحلھوحلكفاحي،سیاقفيالفلسطینيالمجتمعتشكیل

فيتبلورالتيواألعمالالحیاةوفرصوالتنمیةالدولةمشروعحاملةباعتبارھانفسھاتقدمالتيالحكومیة،غیروالمنظمات

فئاتالرسمیة،المؤسساتاھتمامخارجتقعوالتيالمھمشةالفئاتعلىمرتكزااالجتماعي-السیاسيللنفوذالجدیدالتكوینصلبھا

غیرالمنظماتونخببأفضلیاتھ؛تتمتعالتيوالنخبالخاصالقطاعفيالموظفینفئاتوعسكریین،مدنیینمنالسلطةموظفي

وثقافیةاجتماعیة،بدائلمنیقدمھومامفردات،منیحملھبماوالدینياإلسالميالخطابصعدالخطابینھذینومقابلالحكومیة.

وسیاسیة، ناھیك عن استناده إلى الفعل المقاوم.

ھياألولىمھمتین:فيفشلقدالتقدمیةاالجتماعیةاألجندةصاحببوصفھالیسارفإنالجدیداالجتماعيالتكوینھذاخضمفي

مقاربةویستبدلواإلغاثة،العونببرامجواإلفقارالتھمیشأسبابمواجھةعنیستعیضوالذيالسائدالخطابوتفكیكتعریة

الیسارتقدیمھيوالثانیة.فیھاوشاركلھاوروجالیساربھاقبلتماماإجرائیةبمقاربةالفقراءعقیدةھيحیثمنالدیمقراطیة

والمنظماتالمانحةالجھاتبین"التقاطعذلكمقارعةالیساریستطعفلمومقارباتھ؛السائدللخطاببدیالخیاراباعتبارهلنفسھ

المصالحمجموعةھماالمنظورانھذاناللیبرالي.النموذجمنمشتقینمنظورینضمنالتغییرإلىینظر[]الذيالحكومیةغیر

واألحزابالفصائلمھاجمةلھاالترویجإطارفيیتممسیسةغیر"مدنیة"زاویةمنذلكوكل20المحلي"المجتمعتنظیموتقویة

عدموبالتالياالقتصادیةالجمھورمصالحتلبیةعلىقدرتھاوعدمفشلھاوأثبتتدیمقراطیةغیركیاناتباعتبارھاالسیاسیة

قدرتھا على تمثیلھ.
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ومكانتھمكانھمنحھالذيالكفاحيالفعلو،الثوریةالشرعیةعلىللمنظمةالسیاسيالنظامإطاروفيتاریخیا،الیساراستندلقد

فيفلسطینیةتشریعیةانتخاباتأولإجراءوبعدالفلسطینیة،السلطةمركزیةنحوالسیاسيالنظامفيالتحولومعالجماھیریة.

الوطنیة""الوحدةمفرداتتعدلمومعھالدستوریة،الشرعیةإلىباالنتقالالسیاسيالنظامشرعیةسندتغیر1996العام

لمالداخلیة،للدیمقراطیةالحركيالبدیلكانالذيالفصائلي""والتوافقاالحتالل،ضدالعسكري"و"العملالكفاحي"،والبرنامج

السلطةتوجھاتبدوالنیةمرتبطةومسمیاتوھیئاتتعبیراتالمكوناتھذهمحلحلتالشرعیة.تشكلالتيالمفرداتھيتعد

التحالفحسابعلىالواحد،الحزبنموذجإلىأقربفئويتنظیمإلىواستناداواإلداري،الماليواألساسالعسكریة،القوةمثل

منواسعةقاعدةخلقفيواإلداریةالمالیةقدراتھامنالفلسطینیةالسلطةواستفادت21المنظمة.إطارفيوالشاملالواسعالوطني

وبناءالفلسطیني،المجتمعفيالتقلیدیةالبنىتعزیزخاللومنوالمساعدات،التوظیفعبرالسیاسیینوالزبائنالتحالفات

انصھرتقدوالسیاسیةالتنظیمیةبمكوناتھاالفلسطینیةالوطنیةالحركةتكونوبذلكالخاص.القطاعمعالمصالحتبادلعالقات

الحشد.علىقدرتھمرتكزاتأھمأحدالیسارأفقدالذياألمرمدىأضیقإلىوانحسرتالفلسطینیة،السلطةودوائرمؤسساتفي

نحوالجماھیریةالجاذبیةمصادرأھمأحدفإنالماضيالقرنوثمانیناتسبعیناتفيالكفاحيالوطنيالمدسنواتمعوبالمقارنة

سیاسيعملبرنامجإلىتحویلھابلاالستعمار،ومقاومةوالتحررالتحریربـالمرتبطةللشعاراتتبنیھفقطلیسھوالیسار

الجماھیريامتدادهللیسارالنضالیةاألدوارجانبإلىالسنواتھذهشھدتفقدواالجتماعي.الوطني-السیاسيببعدیھتنظیمي

تكاثرتالتيالحكومیةغیرالمنظماتواسعنطاقعلىمحلھاحلوالتيالقطاعیة،الجماھیریةالمنظماتخاللمنالواسع

بشكل قیاسي في سنوات أوسلو وحتى الیوم .

دونالحیلولةفيمركزیادورالعبقد1993العاممنذالفلسطینیةالوطنیةللحركةالكفاحیةالذاتیةالحالةتقییدأوغیابإن

بلالسیاسي،النظامفياإلحاللعملیاتبحكمفحسبلیسومؤثر،فاعلاجتماعي-سیاسيوكتیاركفصائلالیسارقوىنھوض

الفلسطینیةالوطنیةالحركةلبنىاألخالقیة-الثقافیةوالمكانةالسائدةالسیاسیةالثقافةقیمعلىطرأالذيالعمیقالتغیرأیضاشمل

الحركةمكوناتلكلاألساسیةالقاعدةاضمحاللإلىلھ)أدىمابین(مناإلحاللھذاأدىفقدالفلسطینیة.السلطةعھدفي

الفلسطینیةوالسلطةالسیاسیةالتسویةلمشروعالفقريالعمودبصفتھاالحركةھذهاستمرارولعل"فتح".حركةفیھابماالوطنیة

احتاللعلىقادرةالفلسطینیةبالسلطةارتباطھافقدتماإذافتححركةتعدلمإذتقدیرنا؛صوابعلىیدلماطیاتھفيیحمل
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وأصبحتحملتھا،التيالطبقیةوالقوىاالجتماعیةالقواعدذاتعلىتستندالحركةتعدفلمتأثیرا.واألكثراألكبرالفصیلمكانة

مزایاوبینالناسمنواسعةقطاعاتبینیربطالذيالجسركونھامنوتأثیرھاالجماھیريحضورھامناألكبرالجزءتستمد

األكثربالمنافسقورنتماإذاوبخاصةالیسار،قوىوبالذاتالتحریرمنظمةفيلشركائھایتوفرالماوھوالسلطة،منالتقرب

ضراوة لحركة فتح على الساحة الفلسطینیة وھو القوى اإلسالمیة وتحدیدا حركة حماس.

مرتبطةجدیدةوشرائحنخبوبروزالسیاسي،النظامفيالشرعیةأسسواغیرالوطنیة،الحركةوتراجعانكماشبأناتفقناماإذا

یعنيھذافإنمتماسك،جذريدیمقراطيتیارأوثالث،قطبتشكیلعلىالیسارقدرةعدموراءرئیسیاسبباكانالسائد،بالتیار

مقوماتیمتلكلمأنھأيالنسبي؛الثباتمنمنبدرجةوتتسمواسعةاجتماعیةقواعدیمتلكیكنلمباألصلالیساربأنأیضا

وھيبھ،مرتبطةأخرىمعضلةمنسیتضحذلكفإنالصواب،منقدرمناالستنتاجلھذاكانماوإذاذاتھ.منالسیاسياقتدار

انتھاجعنعجزهمقداروأبرزتكبرى،سیاسیةأثماناالیساركلفتوالتيالفلسطینیة،والسلطةفتححركةمعالیسارقوىعالقة

استراتیجیة تأخذ باالعتبار كل ھذه التغیرات، أو تعید صیاغة العالقة مع النظام السیاسي الجدید.

تحدي العالقة مع التیار السائد: التاریخ یعید نفسھ●

الالفلسطیني،السیاسيالنظاممؤسساتعلىفتححركةلھیمنةجدیاتحدیااألیاممنیومفيالفلسطینيالیسارقوىتشكللم

التحریرمنظمةعنبمعزلاإلسالميوالجھادحماسحركتيصعودمنجعلماوھوبعدھا،لیسوبالتأكیدأوسلو،قبل

وتوازناتھاالفلسطینیة،الوطنیةللحركةالھرمیةالتراتبیةوالعضويالتكوینفيغیرتزلزالیةأبعادذوحدثاوبموازاتھا

تحقیقھمنالیسارقوىتتمكنلمالذيالتحديذلكتمثلاإلسالمي)الجھادحركةمنأكثر(حماسحركةكانتوإن؛22الداخلیة

في العالقة مع حركة فتح.

الفلسطینيالیسارتركالذياألمرالجدید،التحديھذابالحسبانآخذةالمنظمةسیاساتتوجیھتعیدأنفتححركةبوسعكان

فيبمامواقعھ،علىللحفاظالالزمةالمادیةأوالمؤسسیةالمواردیملكوالالفلسطینیة،الساحةعلىالقوةصراعاتھامشعلى

األخرى.الجھةمنحماسوحركةجھة،منفتحوحركةالفلسطینیةالسلطةمنكلبھتحظىالذيوالدولياإلقلیمياإلسنادذلك

السیاسي:النظامعلىھیمنتھابفعلجدیدةقوةعناصریمتلكانالفلسطینیةالسلطةمعوتناغمھاتداخلھافيفتححركةوباتت

هللاراممسارات،مركزوحماس،فتححركتيبینالسلطةعلىالفلسطینيالداخليالصراع)2022(كریممنصور،أبو22
https://www.masarat.ps/article/5908/
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الضفةفيالفلسطینیةالمعارضةلقوىیتوفرالماوھوالقرار،صنعومفاتیحواإلداریةالمالیةوالموارداألمنقوىفبیدھا

تقدیمعنالیسارعجزبأنویبدو.23والرقابیةالتشریعیةاألجسامتغییبظلفيكبیرةردعیةقوةللسلطةمنحالذياألمرالغربیة،

معتقاطعاتعنالبحثنحومیلھعززقدلھا،التصديوالیاتالتحوالتھذهعمقتقدیروعنوسیاسیة،فكریةعملبرامج

السلطة الفلسطینیة، والتمسك أكثر بذات الشعار التاریخي األثیر وھو "العمل من داخل النظام حفاظا على المنظمة".

األمرالفلسطینیةالساحةعلىالرئیسیینالطرفینعنمتمایزاتجعلھالتيالسیاسیةوالمواقفالخطابإلىالفلسطینيالیسارافتقر

تعزیزفيوأسھمالسائدین،الخیارینعنبدیالخیاراالیسارفيترىالتيالشعبیةالقاعدةانكماشفيمحوریادورالعبالذي

منوالنشطاءالحراكات،مثلالفلسطینيالمجتمعفيمھمةشرائحوبینبینھاالھوةوتوسیعالیسار،وقوىمكوناتبینالخالفات

منالیسارموقفالسیاقھذاتفيبرزالفلسطینیة.السلطةلسیاساتالمعارضینوالمثقفینیساریة،وتنظیمیةسیاسیةأصول

جدیدةقیادیةھیئةلتنصیبفوقیةبترتیباتوقبلالمحاید،موقفمنھالیساروقفالذيالفلسطینیین،للمعلمینالشھیرالحراك

للجبھةالمعارضالخطابتطوروباستثناءعامة.نقابةبتأسیسومطلبھم،المعلمینجمھورإرادةتجاھلتللمعلمینالعاملالتحاد

وصفھایمكنومواقفسیاسيخطابتبنيمنالیسارقوىتتمكنلماألخیرة،األربعالسنواتفيفلسطینيلتحریرالشعبیة

كانالسیاقھذافيالفلسطینیة.السلطةمعتقاطعاتعنالبحثعلىعموماالیسارعملذلكعنعوضا.والقطعباالستقاللیة

عمقتجھةفمنمزدوج؛أثر2018الفلسطینيالوطنيللمجلسوالعشرینالثالثةالدورةبشأنالیسارلقوىالمتباینةللمواقف

فيمقررةكانتالتيالتشریعيالمجلسالنتخاباتموحدةقائمةتشكیلمنالحقاوحالتالقوى،ھذهبینوالقیادیةالسیاسیةالھوة

فيالمضيعلىالسائدالتیارقدرةعززتثانیةجھةومنثالثة،كقوةالیسارلمصداقیةأكبرتآكلفيوتسببت2021أیار

المجلسدورةفيفلسطینلتحریرالدیمقراطیةالجبھةمشاركةإلىالنظرویمكنالسیاسي.النظامعلىقبضتھتعزیزسیاساتھ

الیسارعالقاتفيالمتالزمةھذهعلىصارخكمثالاألخیرةدورتھفيالمركزيالمجلسجلسةفيوبعدھا،24المذكورةالوطني

التیارمعالعالقةتعنیھمامقداربینتالیسار،لعالقاتالتاریخیةالمعضلةتلكالواجھةإلىأعادتمافبقدر.الوحدةعلىوقدرتھ

ظلوفيالراھنة،وتغیراتھبشكلھالسیاسيالنظامداخلمنالعملمنالموقفوبخاصةالحل،علىمستعصیةإشكالیةمنالسائد

الدیمقراطیةالجبھةقدمتھاالتيالتبریربیاناتعلىنظرةإلقاءویكفيبرمتھ.الفلسطینيالواقعبناءأعادتالتيالكبرىالتغیرات

كانت الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین ھي الوحیدة من فصائل الیسار التي قاطعت ھذه الدورة.24
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بھذاالمسألة.ھذهحولالیسارقوىبینھوةواتساععمقلندرك،25المذكوریناالجتماعینفيلمشاركتھافلسطینلتحریر

علىذلكوانسحبوالمنظمة،فتححركةمعالعالقةفيلكلیھماجماھیريرصیدالخیارینفيالیسارقوىَعلِقتفقدالمعنى

قوىفبقیتالنقدي،غیروالتقاربالتقاطعأوأخرى،تارةوالعودةتارةاالستنكافبینالتذبذبالفلسطینیة:السلطةمعالعالقة

منوحرمھامصداقیتھاأفقدھاالذيوالالتحدیدالوزنانعداممنحالةفيخارجھا،وأخرىالمنظومةداخلرجالتضعالیسار

حریة التحرك.

الحیاد المكلف للیسار●

وإمكانیاتالبنیويبالتماسكالعالقةذاتفصائلھابكلوالمنظمةفتححركةوقدراتألیدیولوجیةتحدیاحماسحركةشكلت

الحرببعدمامعیتالئمأیدیولوجیابدیالتزال)(والحماسحركةمثلتلقدالقیادیة.والخصائصالجماھیریة،والتعبئةالحشد

المصاحبةالثقافویةوالنزعاتالسیاسيالیمیننحوالجماھیریةالسیاسیةاالنحیازاتفيباالنزیاحیتعلقفیماوبخاصةالباردة

محصوراأصبحوالسیاسياألیدیولوجيالصراعأنھوالتطورھذاأمامالیسارأزمةفاقمومماسالفا.الحظنامثلماللعولمة

كونھا"منالفلسطینيالسیاسياإلسالمحركةتحولتقیاسيزمنوفيحماس.فتحھماسائدتینقوتینبیناستقطابیةوبصورة

متعـددبرنـامجذومعارضاًتنظیماًكونھاإلىعلمانیـةوطنیـةحركـةِقبـلمـنومحاصـراًالتـأثیرمحـدودنخبویاًتنظیماً

ماوھواألولى،26الشـعبیة"االنتفاضةخضمفيتـمقدذلكیكونأنمصادفةولیس.واسعةجماھیریةقاعدةوصاحباألنشـطة

فتحلحركةتحدمنیمثلھماجانبإلىالیسار،قوىصالحغیرفيالوطنیةالحركةتوازناتعلىطرأتحولثمةأنیعنيكان

من خارج المنظومة التي اعتادت الھیمنة علیھا.

لموقفعمومامرتھنةمواقفھوبقیتحماس،حركةمعنوعأيمنعالقةصیغةإیجادمنالیساریتمكنلمذلكجانبوإلى

،27جامعةوسیاسیةوطنیةصیغابتكارعنوالعجزالفكريالجمودمندرجةإلىیشیرالذياألمرفتح،وحركةالسلطةقیادة

منمذعورا،الیساربأنویبدوشعبي.تأییدمنحماسحركةبھتتمتعمابحكمجماھیریاالیسارعزلةفيساھمانھعلىعالوة

لحمبیتمعا،وكالةالیسار،ألزمةالفكرياالنسداد)2019(حسنالعاصي،27
https://www.maannews.net/articles/974093.html
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ولما تبّین للجبھة أن الدورة التوحیدیة -ھذه المرة- لن یكون لھا حظ االنعقاد ألسباب مختلفة؛ فإنھا مارستجاء في بیان الجبھة الدیمقراطیة ما یلي:25
دورھا الوطني في إطار المؤسسة الوطنیة، من موقع المعارضة الواضحة والصریحة لسیاسة القیادة الرسمیة الفلسطینیة وأدائھا، ومن موقع الحرص على

".السلطة الفلسطینیةإعادة االعتبار لمنظمة التحریر الفلسطینیة التي تتعرض على ید القیادة الرسمیة للتھمیش، وتذویب مؤسساتھا في مؤسسات 
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لتحديجدیةمحاولةأیةالیساریقدملمحینوفيالفلسطینیة.والسلطةفتحمنأكثراالقتراباختارقداإلسالمیةالحركاتصعود

فيساھمومماالعدمیة.إلىأقربموقفامنھاووقفحماس،حركةنقدفيفتحوحركةالسلطةشاركاإلسالمي،الخطابوتفكیك

إطارخارجبھأطاحتالتي2006العامانتخاباتلنتائجالكارثیةاالثارمعالجةاستیعابعلىالیسارقدرةعدمالموقفھذا

قواعدهأمامأكثرالیسارإحراجفيساھموممااضمحاللھ.فيكبرىتحولنقطةوشكلتالفلسطیني،الساحةعلىالمؤثرةالقوى

أوالصمتممارسةوبینوالوساطة،الحیاددورلعببینمراوحتھاھووالسیاسیین،المثقفینمنواسعةوفئاتوجمھوره

الضفةفيسیاسیةومجموعاتوأفرادقوىلھاتعرضتالتيالحریاتوقمعالسیاسياالعتقالعملیاتعلىاللفظياالحتجاج

نظروفيحماس.حركةمعالعالقةفيالتصعیدسیاساتعلىفتحوحركةالفلسطینیةالسلطةإصرارظلفيبخاصةالغربیة،

حركةمواجھةفيتنسیقعالقاتباالحتاللتربطھاجھةإلىاالنحیازاختارالیسارفإنالفلسطینيالمجتمعمنواسعةشرائح

مقاومة فلسطینیة.

باتجاهودفعتالسیاسي،اإلسالموشعاراتخطابمفرداتتبنيلدرجةاألیدیولوجيالصراعھذافيبعیدافتححركةذھبت

الدینياألساسعمقالذياألمرالوطني-العلماني،عنعوضابالقومي-الدینيوصفھیمكنلمشروعالفلسطینیةالسلطةتبني

تقدیمفيالفلسطینيالیسارفشلأیضاوھنامتعاظم.بشكلمتدھورةواجتماعیةاقتصادیةأوضاعخلفیةوعلىللحشدالثقافي

حاضنةوجداواللذانالسائدین،الخطابینكالینافسووطني،علمانيتقدميأیدیولوجيطابعذاتوبرامجخطاب

الخطابانسحقتحوالت.منالفلسطینيللمجتمعاالقتصادیة-االجتماعیةبالبنىحلمابحكممواتیةاجتماعیة-اقتصادیة

بشأنالیسارقوىتبنتھاالتي"الحیادیة"والمواقفاللغةبفعلكذلكبلاالستقطاب،ھذابفعلفحسبلیسالتقدميالدیمقراطي

وعالقةباالنقسامالعالقةذيالسلطةلخطابوالتصديتعریةعنعجزهوبفعلوحماس،فتححركتيبینوالصراعاالنقسام

الدین بالسلطة والتزاماتھا األیدیولوجیة والسیاساتیة المنافیة للدیمقراطیة.

)4(

العامل الذاتي: معضلة الیسار الكبرى

الیسارقوىتعیشھاالتيالمستعصیةالذاتیةاإلشكالیاتمعانفاعرضناھاالتيالعمیقةالموضوعیةالعواملتضافرت

أیةإجراءعلىاآلنحتىتقدملمالیسارقوىأنھوالنظریلفتماأولولعلجمعي.فكري-سیاسيوكتكوینفرادىالفلسطیني
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والسیاسيالوطنيالدورواستعادةالذاتیة،الحالةالستدراكمقدمةتشكلأنیمكنتنظیمیةأوسیاسیةأوفكریةنقدیةمراجعات

علىتقدمالولكنھابالواقعالمحیطةالموضوعیةالعواملتشخیصعموماالیسارقوىتتقنتلعبھ.أنیمكنالذيواالجتماعي

نقصإلىأوالیسار،تنظیماتعنالمنشقةالقوىإلىتعزىالتقدیروسوءاألخطاءكانتوتنظیمي؛سیاسيمغزىذوذاتينقد

سلوكإلىأوالفلسطیني،السیاسيللنظاموالفئویةالفردیةالسیاساتأو،28السوققیمسیادةأواألصولي،المدأواإلمكانیات،

منولیسخاللھا.منبعضھامھاجمةالیسارلقوىیحلوالتيالسیاسیةاالنتھازیةمثلتوصیفاتفيیقدمالذيالبعضبعضھا

ھیئاتھا.عبرمنظمقصديفعلمنالالقوىھذهخارجمنجاءقدالشأنبھذاالنقدياإلنتاجأغلبأنھذهوالحالالمستغرب

الیسارقوىفيالقیادةنخبةبیدوالتنظميالسیاسيالقرارسلطةتركماالفاعلة،الوسیطةوالھیئاتالقواعدبغیابذلكیرتبط

السائدللتیارالصغیر"الشریك"بدورتقبلسیاسیةلخیاراتتنزعباتتبدورھاوالتيالفعال،الداخليالنقدغیابظلفي

والقواعد،الكوادرخسارةإلىالتجربةوتكرارالوقتبمرورأسھمالذيالواقعاألمرسیاساتھمعتتماھى)(وأحیاناوتتماشى

وحول ھذه القوى إلى كیانات فوقیة نخبویة.

حدوثدونكبیرحدإلىحالتالتيالتنظیمیةالبنیویةالعیوبتلكأسبابھاأحداعتبارهیمكنبلالذاتي،النقدبغیابیرتبط

للتطورالذاتیةالدینامیاتاستیعابوعدمالتقادمبحكموالوسیطالقیاديالكادرعلىوضاقتالقیادیة،الصفوفتدویرعملیات

قوىفيالقرارصنعآلیاتومعھاالتنظیمیةالھیاكلتحولتالمثقفة.الطبقةخصائصوتغیر،االجتماعیةالبنىتطوریناسببما

مجملوبینوالقیادةالقاعدةبینالتواصللضمانالكافیةللمرونةوافتقارھاالقیاديبالتكلس"تتسممتقادمة،بناءاتإلىالیسار

والتحوالتالموضوعیةالمتغیراتمعالسریعالتأقلمعلىالقدرةافتقدتوبالتاليبھ،المحیطوالجمھورالحزبتنظیمات

قیاموإثرأوسلو،اتفاقوبعداألولى،االنتفاضةخاللالسیاسيالحقلعلىدخلتالتيالتحوالتفيھذاوبرز.الخارجیة

الیسارقوىدفعتوقدالذكر.انفةالموضوعیةالعواملمعالتعاملإمكانیةمنالقوىھذهحرمماوھو،29الفلسطینیةالسلطة

إدارةأسالیبتعدلمعندماالقوىلھذهوالعناصرالكوادرمغادرةفيأساسيبشكلتمثلالبنیویةالمعضالتلھذهفادحاثمنا

أخالقیةتكبحالتيالمتأصلةالبیروقراطیة"الدیكتاتوریةاستشراءبفعلوومستجیب،مرندیمقراطيبمنطقفصائلھمشؤون

ال""لمموقع،أینإلىالفلسطینيالیسار)2000(جمیلھالل،29
http://www.limala.ps/atemplate.php?id=148
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الدیكتاتوریةھذهعلىاألمثلةأبرزولعل".30والھجرةاالنشقاقإلىیدفعھامما،النسائیةواألطرالكوادروقمعالشابةالكوادر

ھي كیفیة إدارة ھذه القوى لشؤون منظماتھا القطاعیة والجماھیریة.

وتدبرالقرارصنععملیةفيالمركزیةالوسیلةباعتبارھاالدیمقراطیةبالمركزیةالتمسكاستمرارالسیاقھذافيیبرز

السوفیاتي،االتحادفيمتجسداالحكمفيالیساريللحزبالملموسالنموذجزوالمنفبالرغم.الداخلیةوالخالفاتاالختالفات

الیسارفصائلأنإالوالماركسیة-اللینینیة،الماركسیةأصولھاعنذاكأوالقدربھذاتخلتقدالیسارفصائلكلأنومن

"وحدةشعارفتحت.المركزیةبالدیمقراطیةمتمثلةالنموذجلھذاالداخلیةالبنیةخصائصأھمبأحدتتمسكتزالالالفلسطیني

العمللظروفمالئمةأكثرالدیمقراطیةالمركزیةكانتالرأي.وحریةالقیادیةالمبادراتسحقجرىواإلرادة"والعملالفكر

وسیطةھیئاتمنتبقىماعلىالقیادةتوجھاتلفرضتستخدمفباتتالعلنیة،إلىاالنتقالظلفيكذلكتعدلمولكنھاالسري،

المجلساجتماعاتفيفلسطینلتحریرالدیمقراطیةالجبھةمشاركةقرارتمریرفيالمثال-سبیل–علىحصلمثلماوقاعدیة،

وأنتجالقیادي،للتدویرمجافاةالطرقبأكثرإنتاجھاوإعادةالقیادةجمودإلىالدیمقراطیةالمركزیةأدتكما.األخیرالمركزي

المتفرغینوجودوبحكمالتنظیمیة،النواحيمنالقواعدعنالكبیرةاستقاللیتھادرجةبحكمالنقدوجھفيمحصنةقیادات

العربیةالرسمیةالعالقاتوشبكاتالفلسطینیةالسلطةمؤسساتمعالتداخلبحكمھذهاالستقاللیةحالةتعززتوقدالحزبیین.

تطورومنعالمنكمشة،قواعدھاعنبمعزلالتصرفعلىالقدرةالیسارقوىفياألولالصفقیاداتمنحماوھو،والدولیة

القدرةالیسارقوىتفقدأنالتنظیمیةالعالقاتھذهظلفيالمعتادمنأصبحالقوى.ھذهفيال-مركزيقوىوتوزیععالقات

اتحادفيحتىأوالفلسطینیة،الحكومةفيأوالفلسطینیة،التحریرمنظمةفيتلكأوالقیادیةالھیئةھذهفيیمثلھامنتقریرعلى

إرادةعنرغماالھیئاتھذهفيبمواقعھمیتمسكونوھمالیسارقوىلممثليمحددةحاالتوشھدنامحددقطاعيأونقابي

للتطبیقوقابلةمتماسكةمقاربةأوجدي،حدیثھناكیكونأنالمتصورغیرمنفإنالمالحظاتھذهظلفيفصائلھم.

الموقففيأيسیاسیة،مسألةالوحدةمسألةتبدوإذالوحدة).لھذهالتنظیمیةالصیغةعنالنظر(بصرفالیساروحدةإلنجاز

مكوناتكلفيالنخبمنحإلىانكماشھاأدىالتيالجماھیریةالقواعدعنبمعزلتدوروالتيللیسار،المكونةللقوىالسیاسي

الیسار حریة أكبر في التصرف دون ضغط قاعدي، وعزل الموقف السیاسي وصنع القرار عن اإلرادة العامة في ھذه الفصائل.
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عوضا عن الخاتمة: ماذا بعد؟

منالبعضبعضھامعالفلسطینيالیسارقوىعالقاتتاریخفيجذورھاتجدومركبةمتفاقمةأزمةمنالفلسطینيالیساریعاني

إنتاجھا،الفلسطینيالیسارأعادالعالقات،ھذهودروسعبراستخالصعنوعوضاالفلسطیني.السیاسيالنظامومعجھة،

علىوقادرةوسیاسیا،تنظیمیامتماسكةحالةیمثلدیمقراطيیساريثالثقطبنھوضالحتماالتتھدیداأكثروبصورة

النظامتمیزأصبحتالتيالمتھالكةالسیاسیةوالخیاراتوالفئویةالسیاسي،التفردلجموعلىواجتماعیا،كفاحیااالستقطاب

إلىجليبشكلیشیرالفاعلالسیاسيالبقاءعلىالیساربقدرةفتكتالتيالموضوعیةللعواملتشخیصناإنالفلسطیني.السیاسي

الفكرلتعزیزمؤاتیةغیرتغیراتشكلعلىالسیاسیةالمجتمعاتعلىنفسھافرضتودولیةوإقلیمیةمحلیةتغیراتثمةأن

السیاسیةالنظممنحتوملموسةكبیرةتداعیاتلھبلنظري؛اشتقاقمجردلیسوھذاوالسیاسیة.االجتماعیةومواقفھالیساري

القوىنھوضإلىالتغیراتھذهأدتمقصود،غیروكمخرجالیسار.قوىعلىاألفضلیةواللیبرالیةالعولمةبقوىالمرتبطة

معللتعاملالالزمینواإلبداعالحركیةتمتلكلمللیسارالتنظیمیةالبناءاتوالذاتیةالقدراتأنإالوالدینیة.والشعبویةالیمینیة

قدوالفكريالسیاسيالوزنانعداموبالالتحدیدالصلةذاتالفلسطینيللیسارالذاتیةالخصائصبعضإنبلالتغیرات.ھذه

كیاناتإلىبعیدحدإلىحولتھوالتيالیسارلھذاالتنظیمیةالسماتإلىإضافةمتمایزة،سیاسیةھویةبالقوةالیسارمنجعلت

تلخیصویمكنالفئویة.نحوفأكثرأكثرینزعسیاسيلنظامالمتقلبةباالحوالمرتبطةوغالباقواعد،بالحزبیةصفوةتتسیدھا

بعض متطلبات نھوض الیسار، وافاق بناء قطب ثالث باالتي:

السیاسي،للنھجقاعدةتشكلالتيالفكریةالرؤیةغیابعنالفلسطینيالیساریعیشھاالتيالمركبةاألزماتتكشف-1

والقدرةالتنظیمیةالفعالیةمقوماتیمتلككفاحيوطنيوسیاسياقتصادي-اجتماعي،برنامجتقدیمعنعجزهبدلیل

الفلسطینیة،السلطةمنبالموقفتتعلقفكریةرؤیةوضعالفلسطینيالدیمقراطيالیسارمنظرویستطعلمالحشد.على

المرتبطةواالقتصادیة-السیاسیةالسیاسیةوخیاراتھابمحیطھا،الدولةھذهوعالقةالمستقلة،الدولةبخیاروتمسكھا

األساسيالقانونمعتتعاملاستراتیجیةووضعفھمفيالتأثیرعلىالیسارقدرةعدممنیتبینماوھوبالعولمة.

السیاسيالنظامتحولمنالموقفبشأنالمنظمةفيالمتنفذةوالقیادةالسلطةخیاراتمعأونقدي،بابمنالفلسطیني

الفلسطیني إلى نظام استبدادي؛
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التاریخیة،للقیادةالرئیسبالدورتؤمنالتيالتقلیدیةالعقلیةھیمنةتعكسباتتالتيالدیمقراطیةالمركزیةعنلتخليا-2

الوطنيالكفاحسیاقفيالجدیدةالتطوراتمعتتالءمالالتياألوامریةالتنظیمیةالنزعةاستمرارمنعنھانتجوما

ھذافيالیسار.أحزابعنالشعبیةالشبابیةالقیاداتابتعادإلىالعقلیةھذهأدتاالجتماعي.والدیمقراطيالتحرري

الساحةعلىالجدیدةاالجتماعیة-السیاسیةالقوىعىلوسیاسیافكریاانفتاحاأكثرتصبحأنالیسارلقوىینبغيالسیاق

قوىمنتقدماأكثرباتتالتيالمستقلةوالشخصیاتالدیمقراطیة،الوطنیةواألطرالحراكات،فیھابماالفلسطینیة،

الیسار في موقفھا من النظام السیاسي الفلسطیني ونزعاتھ المتنكرة للدیمقراطیة؛

یعیشھاالتيالسیاسي)التفریغ(أوالالتسییسلحالةالبدیلتشكلأنشأنھامنوشعبیةقاعدیةبمبادراتالتقدم-3

ومنرسمیاالفلسطینیةالسلطةترعاھاالتيوالعشائریةوالجھویةالمناطقیةالنزعاتوعززتھاالفلسطیني،المجتمع

تقومالتيواألسسالفلسطیني،المجتمعأولویاتترتیبإلعادةبالسعيصلةذاتالمسألةوھذهفتح.حركةخالل

تعرضتوالتيممكن،نطاقألوسعالسیاسياالنخراطقاعدةوتوسیعالجمعیةالفلسطینیةالوطنیةالھویةعلیھا

للتفتیت والكبح بحكم العوامل السیاسیة واالقتصادیة المشار إلیھ؛

والتنظیمي،الفكريوالعجزالسیاسیة،التوجھاتتشملمغزىوذاتممأسسةجدیةذاتيونقدمراجعةعملیةإطالق-4

منواحدةالفلسطینیة،والسلطةالسائدالتیارمعالعالقةمراجعةفيولعلالفلسطیني.الیسارلقوىالداخليوالبناء

سیاسيومعنىمصداقیةلھثالثكقطببدیلتقدیمعلىالیسارقدرةباالعتبارآخذینالنھوضمتطلباتأبرز

واجتماعي بالنسبة للعدید من الشرائح االجتماعیة التي ال ترى في أي من التیارین السائدین خیارا؛

منعنھانتجوماالغربیةالضفةفيطبقتالتيالجدیدةاللیبرالیةوصفاتفشلفيوالسیاسيالفكرياالستثمار-5

لقدھامشیة.قوىإلىوتحویلھاالفعلیةاإلنتاجمراكزعناقتصادیاالناھضةاالجتماعیةالشرائحمنالكثیرإقصاء

ماوھوالسائدین،التیارینمنواحدلصالحاالحتجاجيومیلھامعاناتھابكلالشرائحھذهالفلسطینيالیسارتخلى

وبالتاليالقرار،صنعفيللتأثیرالالزمالسیاسياالقتداربومنحھالكفیلةاالجتماعیةتحالفاتھلبناءحقیقیةفرصةأفقده

منح خیار القطب الثالث رصید سیاسي یبني علیھ مزیدا من التأثیر.

أحزاببتجمیعتتعلقمسألوباعتبارھالھاالنظرینبغيالالیسارقوىمنالدیمقراطيالثالثالقطبتشكیلمسألةإن

فكریاقادرةغرامشي-أنطونیوتعبیراستعرناما–إذاتاریخیة""كتلةلبناءمھمةباعتبارھابلالیسار،وفصائل
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وتنظیمیا واجتماعیا على تحدي األمر الواقع وتغییره.
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