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تم دعم هذه املطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ.
ميكن استخدام محتوى املطبوعة أو جز ٍء منه طاملا تتم
نسبته للمصدر.

ما اليسار في المنطقة اليوم؟
هل هو يساري من “يقول” أنه كذلك ،أو يتبنى مفاهيم ايديولوجية معينة؟ هذا التساؤل يصح بالطبع عىل العامل كله
حيث نشهد منو “اإلشرتاكية الليربالية” يف بلدان أوروبا ،وتجارب هجينة كحالة اليونان مع حركة “سرييزا” وظاهرة قائدها
تسيرباس ..ولكنه وبشكل خاص يبدو ملحاً يف مكان كاملنطقة العربية يشهد رصاعات عنيفة غري مقننة ،وحروب واحتالالت
وكذلك انتفاضات متالحقة كان آخرها وليس أخريها هو .2011
وألنه ال ميكن مراجعة كل تاريخ ومسار تنظيامت اليسار يف بلداننا وخريطة تشكيالتها ،فسرنكز عىل عالقتها بحدث 2011
وما تاله ،باعتباره لحظة كاشفة .وهي فرصة لفحص ما اذا كان اليسار – اليسارات – قد َعقَل ما حدث يف  ،2011وللتدقيق
يف كيفية فهمه له وتعاطيه معه ،كمثال هام عىل طبيعة صلته بالواقع وكذلك عىل فعاليته.
لقد انحاز قسم من اليسار ،القديم والجديد  -تنظيامت وافرادا ً -اىل أطروحات “االشرتاكية الدميقراطية” ،وهي إصالحية
يف أحسن األحوال ،وبات يغلب عليها التوجه النيوليربايل ..وانحاز قسم آخر اىل االنظمة القامئة خوفاً من سطوة حركات
اسالمية سياسية قوية وشعبية ،وهو ما رأيناه يف مرص وتونس عىل وجه الخصوص.
فام معنى ان يكون املرء يسارياً اليوم يف منطقتنا؟ من وماذا ميثل اليسار ،وأيضاً ما املستقبل الذي يتطلع اليه أو يأمل
به ،وهل سؤال املستقبل يهجسه أصالً؟ وبالطبع ،فالركون البليد اىل مقولة أن “أزمة اليسار” عاملية ،ال يقدم شيئاً .وأما
اللجوء اىل النظريات املاركسية الجاهزة وتردادها فليس مقنعاً وال هو يساري! وهذا مد َرك بقوة منذ أواخر ستينات القرن
الفائت ،مع بروز ما سمي ب”اليسار الجديد” ،شديد التنوع ،وقد تكون هزمية  1967هي القابلة التي ولّدته .هناك
عرشات التنظيامت عىل إمتداد املنطقة سعت اىل استلهام املنطق املاركيس كأداة تحليل فحسب وليس كدوغام ،وبعضها
كان مهجوساً بالتأصيل وباستنباط نظريات من الواقع املعيش.
فام هو املعيار أو املعايري التي ميكن االستناد اليها لتحديد اليسار؟ تربز رضورة ملحة الستعادة األسس ،واالنطالق يف ذلك
من “الحاجة” املوضوعية لوجود رؤية تعتقد بقوة أنه ميكن تغيري الواقع البائس عىل كل الصعد ،وتنادي به ،تحمل هذا
الحلم وتقرتح طريقه وادواته ،وتلتزم برشوط هذا الطريق ومتطلباتها .وقد قيل أن “اليسار توقف عن التفكري منذ زمن”،
وأن االزمة التي يعاين منها هي قبل كل يشء هزميته عىل مستوى االفكار والرؤية وكذلك القيم.
فام هو برنامج التحرر ،عىل املستوىني الفردي واالجتامعي اليوم؟ وما هو برنامج التحرر الوطني غري املن َجز ،بالنظر اىل
مسائل كفلسطني مثالً ،ولكن وأيضا كموقع بلداننا شديد التبعية ضمن منظومة االستغالل العاملية.
تتناول نصوص هذا الدفرت تجارب اليسار يف مرص وتونس والجزائر واملغرب .وهي تسعى اىل:
 - 1عرض مواقف التنظيامت اليسارية املختلفة من انتفاضات بلدانها متفاوتة املدى ،متناوالً التصورات امل ُنتَجة (تحليالت،
برامج ،نصوص الخ )..وكذاك الحركة يف امليدان،
 - 2عالقات هذه التشكيالت اليسارية مع سائر التيارات ،وباالخص منها التيارات االسالمية ،حيث طغى يف عدة حاالت
رصاع “هويايت” حكم املواقف املتخذة وجرت االستقطابات بناء عليه،
 - 3عالقات هذه التشكيالت مع السلطة القامئة يف كل بلد،
 - 4رؤيتها للفرتة الالحقة عىل  ،2011حيث برزت تحديات متفاوتة ترتاوح بني الثورة املضادة (مرص) ،وأسس املشاركة يف
السلطة (تونس)،
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 - 5حقول االهتامم التي تستاثر بجهدها ،ومدى انغراسها يف نضاالت مطلبية قامئة ،ومدى رياديتها يف هذا املجال،
“ - 6أوساطها” االجتامعية :ما وضعها يف الجامعات مثالً ،وما مدى حضورها يف االحياء الشعبية ويف “العشوائيات” القامئة
حول املدن الكربى ،ويف مناطق “االطراف” ،وما عالقتها باالطر النقابية واملهنية ،وبالجمعيات غري الحكومية أو األهلية،
 - 7عالقة اليسار مبسألة “حقوق االنسان” ،وتفحص مدى تحول هذه املسألة اىل ستار للتعويض عن نقص التصورات
الربنامجية ،االجتامعية والسياسية عىل السواء ،وذلك عىل ضوء التجربة العملية ملا بعد  .2011مبعنى أن االنخراط يف
النضال من أجل الحقوق والحريات العامة مبواجهة القمع واالستباحة هو أمر رضوري ،ولكنه ال يعفي اليسار من التصدي
ملهمته االصلية وهي التغيري الشامل.
.
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هل مات اليسار بينما ما زال لبه ُيحرِّك الناس؟
رباب المهدي

استاذة العلوم السياسية في الجامعة االميركية بالقاهرة

نحن أمام معضلة :فهناك نظام ينفجر داخلياً بمعنى ما ،أو هو على األقل
متصدِّع ،سواء على صعيد نظام حكم كما في حالة الثورة المصرية ،أو

كأزمة الرأسمالية عموماً والتي كانت آخر تجلياتها األزمة المالية في .2008

وهناك جماهير بالماليين تطالب بما هو تعريفاً ،على األقل في جزء منه -
أي العدالة اإلجتماعية  -يساري..
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ال ميكن النظر لحالة اليسار يف مرص مبعزل عن حالة اليسار يف العامل ،وهي حالة أزمة ممتدة  -إن جاز التعبري -بدأت
إرهاصاتها األوىل يف حركة الطلبة  ،1968ومل تنته بعد أكرث من عقدين من مراجعات ما بعد انهيار اإلتحاد السوفيتي.
وضحت تجليات هذة األزمة يف مرص ،كام يف املنطقة العربية ككل ،بصعود وهيمنة اإلسالم السيايس كالطرف األكرث شعبية
يف املعارضة ،وكبديل لألنظمة القامئة منذ عدة عقود ،قبل أن تأيت ثورات  2011لتزيح ورقة التوت األخرية وتظهر عمق
هذه األزمة .ففي حني خرجت جامهري عريضة تحمل مطالب وشعارات تعرب عن قلب مرشوع اليسار“ :عيش ،حرية،
عدالة إجتامعية” ،مل يستطع اليسار املرصي ليس فقط أن ينافس عىل السلطة ،ولكن حتى أن يسجل نقاط لصالح هيمنته
الفكرية أو توسيع قاعدة تنظيامته.
مرة أخرى ،مل تكن هذه حالة اليسار املرصي فقط وإمنا حالة اليسار العريب والعاملي أيضاً .ففي كل األقطار العربية التي
شهدت موجة الثورات ،تحول الرصاع ليكون بني قطبي اإلسالم السيايس والنظام القائم .وعاملياً ،كان البديل هو صعود
التيارات املثيلة الشعبوية اليمينية.
ال ميكن النظر لهذه الظواهر عىل أنها حاالت منفصلة ،وال ميكن االكتفاء باإلجابات السهلة واملريحة من طراز أن اإلسالم
السيايس ليس مرشوع مه ِّدد للرأساملية العاملية وال للب األنظمة القامئة ،ولهذا ُسمح له ببناء قاعدة شعبية ،يف حني ت ّم
قمع اليسار ،وال ميكن االستكانة اىل فكرة أن رسالة اإلسالم السيايس يف الحالة العربية واملرصية ،كام التيارات اليمينية يف
أوروبا ،تلعب عيل أوتار املشاعر البدائية للجامهري ،ولهذا فهي تتمتع بقاعدة شعبية أكرب ،أو أنها متتلك إمكانيات مادية
تسهل لها رشاء الوالء السيايس لقطاع واسع من املجتمع ..كل هذه األسباب صحيحة ولكنها ليست كافية لفهم عمق أزمة
ممتدة لعقود.
هناك أيضاً اإلجابات األكرث عمومية والتي تعزو أزمة اليسار يف مرص كام يف العامل اىل انهيار اإلتحاد السوفيايت وارتباط
تعبري “اليسار” بأنظمة شمولية ،والدعاية األمريكية يف هذا االتجاه ،وعدم قدرة اليسار عىل الربط ما بني الرصاع الطبقي
ورصاعات أخرى مبنية عىل الهوية .ومبد الخط عىل استقامته يف هذا االتجاه ،يصبح اإلستنتاج املنطقي هو “موت اليسار”،
واعتبار غري ذلك مجرد محاوالت إلحياء ما يجب دفنه وامليض قدماً.
والحقيقة أيضاً أنه بدون النظر إىل املسميات ،فإن ما ميثل قلب اليسار وسبب وجوده بشكل حريك هو ،من جهة ،البحث
عن العدالة بشكلها الجذري ،ومن جهة أخرى أزمة الراساملية العاملية ،التي هي األصل يف فهمه النظري .وهام االثنان
قد كانا الدافعني الرئيسيني ملوجات التحركات الشعبية ،سواءا ً كانت حركة “إحتالل وول سرتيت” أو الثورات العربية .إذا ً
نحن أمام معضلة :فهناك نظام ينفجر داخلياً مبعنى ما ،أو هو عىل األقل متص ِّدع ،سواء عىل صعيد نظام الحكم ،كام يف
حالة الثورة املرصية ،أو كأزمة الرأساملية عموماً والتي كانت أخر تجلياتها األزمة املالية يف  .2008وهناك جامهري باملاليني
تطالب مبا هو تعريفاً ،عىل األقل يف جزء منه ،يساري ،أي العدالة اإلجتامعية .وعىل الجانب اآلخر ،فإن من يَ ْصعد ويسيطر
هو اليمني يف أشد صور انحطاطه .ال أدعي أين أملك إجابات عىل هذه املعضلة ،ولكن رمبا يجدر بنا النظر يف مجموعة من
االتجاهات يف آن واحد ،وبشكل أكرث تعقيدا ً ،بعيدأ عن اإلجابات السهلة واملريحة.
العالقة بالسلطة :عقدة التحرر الوطني

يف مرص كام يف كثري من بلدان الجنوب ،تشكلت عالقة اليسار بالسلطة  -أو تشوهت مبعنى أصح  -عرب مسألة التحرر
الوطني .فقد كان الجيش يف مرص  -وما زال  -الركيزة الحقيقية لدولة ما بعد االحتالل التي متثلت يف نظام  .1952وهذا
التامهي ميثِّل نقطة إرتكاز ليس فقط بالنسبة لليسار القديم متمثالً بحزب التجمع وروافده ،ولكنه ما زال يلقي بظله عىل
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مجمل الحركة اليسارية بعد أكرث من ستني عاماً .فام زال الطابع القومي العسكري ،خطاباً واختيارا ً ،ميثل جزءا ً ال يتجزأ من
قطاع عريض يُع ِّرف نفسه كيسار تقدمي .نجد خطاب “الحفاظ عىل الدولة” حارضا ً بقوة ،ليس فقط خالل األشهر األوىل
بعد الثورة ،ولكن يف دعم النظام العسكري يف لحظة صعود الثورة املضادة يف  .2013هذه الحالة كانت قد ظهرت قبل
ذلك ،يف الستينات من القرن املايض ،يف دعم اليسار للنظام النارصي من داخل املعتقالت .وهي امتدت بشكل ما حتى
 2013بحيث ظل اليسار يف جزء كبري منه يدعم النظام العسكري من منطلق الحفاظ عىل الدولة التي هي أيقونة التحرر
الوطني يف أذهانهم.
المعركة كما تبلورت منذ األشهر األولى من  2011بين القطبين األكثر قوة في المنظومة السياسية

المصرية ،أجنحة الدولة ومجموعات اإلسالم السياسي ،ألقت بظاللها على اليسار المصري بجميع
تشيكالته ،حتى أصبح ذلك هو نقطة التعريف واإلختالف األساسية.

ال يَنفي هذا وجود قطاع آخر من اليسار الجديد ممثالً بحركة اإلشرتاكيني الثوريني وحزب العيش والحرية وحركات شبابية،
رفض هذا التامهي ،وكان خطابه واضحاً يف التمييز ما بني االنحياز لالستقالل الوطني ودعم النظام العسكري .ولكن ما
ص َّعب توضيح اختياره هذا كان أن املعركة عىل السلطة تبلورت وتجسدت ،منذ األشهر األوىل من  ،2011كمعركة بني
القطبني األكرث قوة يف املنظومة السياسية املرصية :أجنحة الدولة ومجموعات اإلسالم السيايس.
العالقة باإلسالم السياسي

ألقت هذه املعركة بظاللها عىل اليسار املرصي بجميع تشيكالته حتى أصبحت نقطة التعريف واالختالف األساسية .مل
تكن هنا نقطة البداية ،فمنذ تسعينات القرن العرشين عىل األقل ،كان املوقف من اإلسالم السيايس وتحديد ماهيته يف
الرصاع السيايس  -هل هي قوى فاشية أم مجرد قوى إصالحية ذات ميول رجعية – ميثل اختالفاً فيصلياً بني تشكيالت
اليسار املتنوعة .ولكن الفرق بعد  2011كان يف تبعات هيمنة هذا النقاش عىل اختيارات وتكتيكات املجموعات اليسارية
املختلفة .ففي تلك التسعينات وحتى منتصف العقد االول من األلفية الجديدة ،كانت تبعات هذا االختيار هي إما دعم
الدولة يف حربها عىل مجموعات اإلسالم السيايس وتوفري نوع من الرشعنة للمامرسات الديكتاتورية (تزوير االنتخابات
وانتهاكات حقوق اإلنسان) ،أو نقد وفضح هذه املامرسات “حتى وإن كانت” ضد هذه املجموعات .ولكن ،ومع ظهور
حركات التغيري أثناء انتخابات الرئاسة  ،2005أصبح اإلختالف حول ماهية اإلسالم السيايس وموضعه يف خارطة الرصاع
السيايس عامالً محددا ً للتحالفات السياسية وترجامتها الحركية عىل األرض .وجاءت املوجة الثورية يف  2011لتعزز هذه
الفروقات وتأخذها اىل منحى جديد .فأصبح تعريف من هو “اليساري الحق” مرتبطاً بشكل أسايس باملوقف من اإلسالم
السيايس ،وراح النقاش حول الحقوق الشخصية ال يهتم مبوضعتها يف إطار الرصاع الطبقي وربطها بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية ،بل ببلورتها بشكل منفصل ،من منطلق ليربايل ،كحلبة سجال مع مجموعات اإلسالم السيايس .فسؤال حريات
النساء أو وضع األقليات الدينية مثالً ت ّم اختصارهام ليصبحا معركة نظرية /خطابية حول الحجاب وتقلّد األقباط للمناصب
السيادية .وعىل أهمية هذه األسئلة والسجاالت ،إال أنها أخذت اليسار يف لحظة مد ثوري  -كان من املمكن عىل األقل
توسيع قاعدته الجامهريية فيها  -إىل مساحة نقاش بعيدة عن اإلشتباك مع هموم وأسئلة القطاع األعرض من الجامهري
حول أمن النساء يف املواصالت مثالً ،أو التمييز املزدوج الواقع عىل فقراء األقباط.
مل يكن االشتباك مع أفكار اإلسالم السيايس ومحاولة فضح رجعيتها هو املشكلة ،وإمنا كان املشكل يف اختصار هذا النقاش
يف حيز بعيد عن هموم وإشكاليات عموم الجامهري املستفيدة من الثورة ،ويف وضع هذا الفصيل السيايس يف موقف
دفاعي عن طريق أسئلة ال ميلك لها إجابات :فامذا بعد حجاب النساء ومنع بناء الكنائس؟ كيف نواجه مشاكل التعليم
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والصحة وتوزيع الرثوة؟ رمبا كان هذا اإلنجرار باتجاه تسجيل املواقف عىل حساب بلورة خطاب سيايس أوسع ،نابعاً من
عدم امتالك اليسار نفسه إلجابات تفصيلية أو عملية عىل هذه األسئلة ،تتجاوز العموميات وتكون أكرث فهامً لطبيعة
اللحظة.
ويف هذا كله وكمثال ،فليس اليسار املرصي فريدا ً ،وإمنا هو يشرتك مع نظرائه يف العامل يف الورطة نفسها ،وذلك رمبا منذ
أواخر سبعينات القرن املايض ،وليس اآلن فحسب .فعىل الرغم من وجود نقد ٍ
واف من داخل املاركسية لتجربة الكتلة
الرشقية ،ومحاوالت القفز فوق “اإلقتصادوية”  -أي الحتمية اإلقتصادية والتاريخية  -وتنظريات فهم مرحلة النيوليربالية يف
النظام الرأساميل العاملي ،فإن هذه األطر النظرية ما زالت تفتقد لإلجابة عن سؤال “ماذا بعد” ،أو باملقاربة اللينينية“ ،ما
العمل”؟ ورمبا لذلك كان األسهل هو االنجرار نحو تعريف “اليسار الحق” عن طريق موقفه من اإلسالم السيايس وليس عن
طريق ما يطرحه من بدائل ومشاريع سياسية ،وليس فقط من شعارات.
البناء على التقاطعات

قبل املوجة الثورية يف  ،2011مل يكن اليسار املرصي بعيدا ً عن محاوالت بناء أشكال حركية جديدة ،كام مل تكن محاوالته
بعد  2011أقل جدية ،سواء كانت باتجاه بناء جبهات بني تنظيامت مثل “تحالف اليسار” ،وحتى إنشاء حزب يسار واسع
جديد (“التحالف الشعبي اإلشرتايك”) عىل خلفية الثورة .ومل تكن التشكيالت اليسارية املختلفة أو األفراد املنتمني لهذا
الفكر بغري تنظيم ،ينكرون يف أي وقت أهمية ربط املطالب والتحركات ذات األسباب االقتصادية باملطالبات السياسية ،وال
أهمية إيجاد برنامج سيايس عميل يجيب عىل األسئلة الراهنة ،وال محورية ترجمة شعارات الثورة لسياسات عامة وإيجاد
أشكال تنظيمية جديدة .ولكن ظل هناك ما يشبه اإلنفصام بني اإلجامع عىل َمواطن القصور ثم التحرك يف اتجاه ملئها.
كان االنجرار الى تسجيل المواقف على حساب بلورة خطاب سياسي أوسع ،ينبع من عدم إمتالك
اليسار نفسه إلجابات تفصيلية أو عملية تتجاوز العموميات وتكون أكثر فهم ًا لطبيعة اللحظة.
كان األسهل هو اللجوء الى تعريف “اليسار الحق” عن طريق موقفه من اإلسالم السياسي وليس عن
طريق ما يطرحه من بدائل ومشاريع سياسية ،وليس فقط من شعارات.

ففي صبيحة الثورة مثالً كان هناك شبه إجامع عىل أهمية بناء حزب يساري أوسع من التنظيامت الصغرية واألحزاب
الرسية ،وأبعد ما يكون عن “حزب التجمع” بعالقته بالسلطة وغيابه عن كل املعارك الجامهريية املطلبية خالل العقد
السابق عىل الثورة .الغريب أن هذا اإلجامع ،والرشوع يف بناء حزب بديل ما لبث أن تحول ،وبرسعة ،اىل إعادة إنتاج
لديناميات تجارب البناء السابقة نفسها .فمن الغرق يف تفاصيل شكل إدماج الكيانات اليسارية املوجودة يف إطار الحزب
الجديد ،اىل النظر ملعركة االنتخابات الرئاسية عىل أساس أنها مجرد سجال أيديولوجي مع اإلسالميني وليست معركة لكسب
الجامهري منهم أو لبناء الحزب أو حتى للمنافسة يف املعركة نفسها ..وهو ما أدى بالحال اىل أن ينتهي مبرش َحي اليسار يف
ذيل قامئة األصوات.
أما عىل الصعيد النظري والربنامجي ،فعىل الرغم من وجود محاوالت جادة لبلورة سياسات أبعد من الشعارات ،إال أن
غياب اليسار عن الحكم أو حتى املنافسة عليه أدى إىل غياب هذه اإلمكانية .فام زالت برامج أحزاب وتكوينات اليسار
املرصي املختلفة أما مبنية عىل تبيان قصور السياسات الليربالية الجديدة أو داعية ملا يشبه اقتصادات الدولة املركزية التي
كانت سائدة يف الستينات من القرن العرشين.
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ما العمل؟
بالنظر يف هذه املعضالت املختلفة ،يبدو أن عىل اليسار الجديد ،يف مرص كام يف العامل ،االنخراط مبهمتني تبدوان
متناقضتني :األوىل هي إعادة إحياء جزء من تراثه دون مواربة أو خجل ،والثانية هي اإلعرتاف بأن إجاباته قارصة ،وأن ما
ميلكه اآلن بهذا الصدد هي مجرد أدوات عليه استخدامها إليجاد اإلجابات .فعىل مستوى التنظيم مثالً ،ما زال أنجح مثال
يف مرص يف خالل نصف القرن املايض هو جامعة اإلخوان املسلمني التي اعتمدت شكالً تنظيمياً لينينياً يف جوهره .وعىل
الرغم من ذلك ،فإن مجرد ذكر منوذج التنظيم اللينيني يف دوائر اليسار  -حتى األكرث جذرية فيه  -أصبح إما يثري السخرية
أو اإلستياء .املطلوب ليس إعادة بناء الشكل التنظيمي اللينيني املرتبط بعرشينات القرن املايض ولكن إستدعاء جوهره
املفيد بشكل يناسب املرحلة وأدواتها ،سواء كان باستبدال جريدة الحزب مبجموعة الفيسبوك ،أو بكيفية ضامن أالّ تطغى
املركزية عىل الدميوقراطية يف شكل إتخاذ القرار.
على اليسار مراجعة الحيز الذي أخذه منه النقاش حول اإلسالم السياسي ،وإمالة كفة الميزان

(

ناحية التركيز على تعريف ماهية اليسار حالي ًا ،ليس بمقابل اإلسالميين وإن كان هذا جزء مهم

)

من حرب األفكار  ،ولكن كمشروع سياسي قائم بذاته في لحظة هي أشبه ما تكون بتقلبات
النصف األول من القرن العشرين ،بحروبه وصعود اليمين الفاشي وموجات النزوح عبر القارات.

عىل الجانب اآلخر ،فإن محاوالت فهم اإلقتصاد عن طريق التنظريات املبسطة لرأساملية ما بعد التصنيع ،بخصوص
نظام إقتصادي مشوه مثل النظام املرصي مل مير بتطورات الرأساملية الصناعية وما بعدها ،وال هو يف الوقت نفسه جزء
من نظام الرأساملية الرقمية ..هي محاوالت لن ت ُنتج إجابات كافية ملرشوع سيايس .ممكن أن يكون مفهوم التنمية غري
املتكافئة واملرتابطة ومفهوم فائض القيمة واإلستغالل الطبقي ..كلها مداخل مهمة ،ولكنها أصبحت مجرد أدوات لفهم
طبيعة إقتصاد وبناء طبقي تغريت فيه حتى طبيعة العمل ذاته ،وبالتايل ال ميكن الركون إىل هذه املفاهيم عىل أنها ت ُقدم
اإلجابات والبدائل اآلنية.
أخريا ً ،رمبا كان عىل اليسار الرجوع خطوات والنظر يف الحيز الذي أخذه النقاش والجهد حول اإلسالم السيايس ،وإمالة كفة
امليزان ناحية الرتكيز عىل تعريف ماهية اليسار حالياً ،ليس مبقابل اإلسالميني (وإن كان هذا جزء مهم من حرب األفكار)،
ولكن كمرشوع سيايس قائم بذاته يف لحظة هي أشبه ما تكون بتقلبات النصف األول من القرن العرشين ،بحروبه وصعود
اليمني الفايش وموجات النزوح عرب القارات.
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اليسار في مصر :حدوده وآفاقه في عالم 2011
الرجال
علي ّ

باحث في علم االجتماع السياسي متخصص في الدراسات األمنية ،من مصر

قراءة سريعة لتاريخ الحركة اليسارية المصرية في مختلف مراحلها،

وللتغييرات التي طرأت عليها .وتبرز خالل محاولة فهم مآالتها سمة

مركزية رافقت كل تلك التغييرات ،مخترقة الشروط المحيطة بها :غياب
طرح مسألة السلطة بمعناها العميق ،وغياب مفهوم الصراع االجتماعي
من أفق معركة التغيير .وقد بدا اليسار قوة قادرة على إحداث بعض

التصحيحات المعيارية ولكنها غير قادرة على إحداث إزاحات اجتماعية.
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شكَّل موقع اليسار ودوره يف الثورة املرصية وعامل ما بعد “يناير  ”2011سؤاالً كبريا ً يف الساحة الفكرية والسياسية
واالجتامعية يف مرص .سؤال ينبع من البحث امليكانييك عن “يسار” يف ظل “ثورة” .واملقصود باليسار هو وجود قوى
سياسية واجتامعية  -أو ظهورها  -لتناضل من أجل تحقيق مكاسبُ ،صلبها هو متكني القطاعات املع َّرضة للظلم
واالستغالل (من قبل منظومة السلطة القامئة) من حقوقها السياسية واالجتامعية .وهو متكني يقوم عىل إعادة توزيع
الرثوة بشكل عادل وجعل هذه القطاعات تدير املوارد وتقوم بتمثيل نفسها .إذن فاليسار هو عملية نضالية قامئة عىل
تصور وقراءة لطبيعة الرصاع االجتامعي.
تاريخ اليسار في البالد :التأسيس وإعادة التأسيس

ملرص تاريخ عريق مع التنظيامت اليسارية واملاركسية ،كحضور فكري وسيايس منذ مطلع القرن العرشين ،بل كحضور
اجتامعي طيلة الثالثينات واألربعينات والخمسينات من ذلك القرن .ومع ذلك فلفهم اليسار اآلن يجب االنطالق من
هزميته يف محطات تاريخية مختلفة ،ومن ثم إعادة تشكله مع تجدد الرصاع مرة أخرى.
ُهزم اليسار يف واحدة من أهم محطات الرصاع االجتامعي والسيايس يف مرص يف مطلع الخمسينات والستينات عىل يد
دولة الضباط األحرار  .1952أجهزت الدولة عليه أمنياً كام ابتلعت خطاب اليسار من خالل بعض التغيريات والتدابري التي
أُسبغ عليها طابع إشرتايك .اتسمت أغلب األحزاب اليسارية يف ذلك الوقت بالوالء والتبعية لالتحاد السوفيتي الذي قرر
دعم النظم الربجوازية الوطنية ذات الطابع العسكري .ولكن الرصاع رسعان ما تجدد بعد الهزمية املروعة عىل يد إرسائيل
يف  ،1967وظهر اليسار من جديد من خالل انتفاضة الطلبة يف  1968ردا ً عىل الهزمية ،حني بدأت الدميقراطية تصبح سؤاالً
ملحاً باعتبار الدكتاتورية أحد أكرب عوامل الهزمية.
ازدهر حضور اليسار يف الجامعات املرصية وبعض املواقع العاملية مذّاك وحتى “انتفاضة الخبز” يف  .1977وشهد عقد
السبعينات من القرن الفائت تزاوج القوى اليسارية املنظمة ومثقفوها مع الحركة العاملية والطالبية .فقد نجح اليسار يف
التجذر داخل القطاعات التي يستهدفها إيديولوجياً ونضالياً .أدرك النظام الحاكم وأجهزته األمنية خطورة ذلك منذ بداية
رشارة التحركات يف  ،1975حينام انتفض عامل “املحلة الكربى” وخرجوا يف تظاهرة هائلة .وقد قوبل هذا التحرك بعنف
شديد حيث قتلت قوات السلطة سبعة عامل وجرحت اآلالف منهم.
كان لـ”حزب العامل الشيوعي املرصي” دورا ً مهامً يف سبعينات القرن املايض ،ولكنه تلقى رضبات أمنية موجعة عقب
انتفاضة الخبز يف  ،1977نجحت يف القضاء عليه .وتلقى هذا الجيل من اليساريني هزمية بانتهاء تلك االنتفاضة من دون
نتائج إيجابية ،كام أنه تع َّرض لرضبة كبرية عىل يد تحالف قام بني السلطة بقيادة السادات واالسالميني (اإلخوان املسلمني
تحديدا ً) .وقد نجح اإلسالميون بتشكيالتهم املختلفة يف إلحاق هزمية أخرى باليسار داخل الجامعة ،بينام تكفلت األجهزة
األمنية مبالحقتهم وقمعهم داخل املواقع العاملية املختلفة.
ازداد انحسار اليسار يف مرص يف الثامنينات ويف التسعينات من القرن املايض  -عىل الرغم من وقوع عدة إرضابات
واعتصامات عاملية يف ذلك الوقت ،أبرزها اعتصام مصانع الحديد والصلب بحلوان .حدث االنحسار بسبب عدة عوامل
منها توسع االيديولوجيا االسالمية يف ذلك الوقت ،واشتداد “الحرب عىل االرهاب” ،وانهيار االتحاد السوفيايت ..وإن كان
هذا السبب األخري هو األقل وزناً ،حيث كانت هزمية اليسار بشكل كبري متحققة يف مرص ألسباب تنظيمية داخلية،
وتحديدا ً البتالع “حزب التجمع” متثيل اليسار واختياره الوقوف بجانب السلطة وعدم خوضه ألي رصاع ضدها خوفاً من
“التطرف االسالمي” .وقد تخىل “حزب التجمع” عن معارك كبرية ومهمة ،مثل انتفاضة مدينة “إدكو” مبحافظة البحرية
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يف  ،1992عىل الرغم من وجود تنظيم قوي للحزب عىل مستوى تلك املحافظة ،وكوادر له داخل املدينة .وهذا التخيل
أربك بعض كوادره داخل املدينة نفسها الذين لعبوا أدوارا ً مختلفة فيها .وحتى بعدما هدأت االنتفاضة بالقمع البولييس
وبالتفاوض االجتامعي ،تخىل “التجمع” عن قيادة أي محاولة لتتويج النضال الجامهريي ببعض املكاسب السياسية.
ويف مقابل تكلس “التجمع” ،خاضت بعض عنارص اليسار معركة قانونية طويلة ضد السلطة ،وكانت املحاكم ساحة كبرية
لنضالها .وهكذا بزغت أسامء كبرية مثل أحمد سيف الدين ونبيل الهاليل .ونجح االثنان عىل وجه التحديد يف بناء مجموعة
شابة من املحامني اليساريني تحولوا إىل مناذج ملهمة ألجيال الحقة.
إال أن تحوالً كبريا ً حدث مع مطلع االلفية الجديدة سيعطي مساحة جديدة لليسار إلعادة تشكيل نفسه مرة أخرى .إذ
بدأت مجموعات يسارية بتشكيل العديد من املنظامت الحقوقية والتنموية (تعمل عىل التنمية املحلية واعداد القيادات
الشبابية للعمل املدين وتنمية املوارد واملشاريع املحلية ،وقامت بالتنسيق والعمل مع األمم املتحدة و”برامج دعم
التنمية”) .وهذه التشكيالت اليسارية هي التي ُوجدت لحظة اندالع الثورة يف .2011
ومثلام كان مطلع األلفية الثالثة هو ذروة التحول النيوليربايل يف مرص ،فهو كان أيضاً بداية تدشني عقد كامل من الرصاع
املفتوح مع منظومة السلطة ونظام مبارك السيايس.
وقد شهد هذا العقد يف بدايته عدة تحوالت مهمة أتاحت لليسار فرصاً جديدة لالنخراط يف الرصاع السيايس واالجتامعي:
 -1توسع دور املنظامت الحقوقية يف مواجهة توحش الداخلية تحديدا ً .فبعد انتصار الداخلية يف حربها عىل اإلرهاب،
استكمل الحكم البولييس قوته وهيمنت املؤسسة بالكامل عىل إيقاع الحياة يف مرص وصار منط مامرستها للسلطة شديد
القسوة .وكان هذا أحد أهم الخطوط لبداية معركة حقوقية كبرية خاضتها مؤسسات شكل اليسار عمودها الفقري
مثل “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” و”هشام مبارك للقانون” .وقد نجحت هذه املؤسسات يف حشد وتعبئة
مواردها من أفراد ومتويل ،وصار النضال القانوين عرب املحامني اليساريني أساسياً .كام ضمت عددا ً من الباحثني من ذوي
امليول واالتجاهات اليسارية.
 -2انتقل النضال العاميل ضد التحول النيوليربايل إىل ساحة املحاكم هو اآلخر ،وتحديدا ً إىل ما يعرف يف مرص بالقضاء
اإلدراي .ويف هذه املساحة ،لعبت مؤسسات حقوقية أخرى مثل “املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية” دورا
مهامً.
 -3اتاح هذا التحول النيوليربايل مساحة كبرية للصحف الجديدة املستقلة نسبياً عن هيمنة الدولة ،وهكذا وجد
الصحافيون اليساريون فرصة للتفاعل يف عامل الصحافة املرصية.
 -4وأخريا ً ،انفجر الرصاع السيايس ضد مبارك يف  2005مع ظهور حركة “كفاية” التي تشكلت من بعض اليساريني
والليرباليني (باملعنى االنجلوسكسوين للكلمة) والنارصيني.
باملقابل ،تلقى تنظيم “االشرتاكيني الثوريني” رضبة أمنية كبرية يف مطلع األلفية تحولت إىل قضية يف ساحات القضاء
املرصي .ولكنها كانت امليالد الحقيقي لهذا التنظيم الذي تشكل يف التسعينات من القرن املايض عىل يد مجموعة من
طالب وأستاذة الجامعة االمريكية بالقاهرة .وهو حاول بجدية ،ويف ظل ظروف أمنية معقدة ،االنخراط يف النضاالت
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االجتامعية املختلفة التي شهدت ذروتها يف أعوام  ،2007 ،2006و .2008كام حاول تضفري املطالب السياسية مع
االحتجاجات االجتامعية ،وأنتج أدوات تابعة له مثل “مجلة االشرتايك” التي واكبت بال كلل كافة أشكال االحتجاج يف مرص،
وكذلك أسس موقعاً عىل االنرتنت ،وانخرط بعض كوادره بشكل فعال يف القضايا العاملية كصحافيني ومناضلني سياسيني
ومحامني.
كام قام رصاع داخل عامل اليسار عنوانه محاوالت بناء يسار جديد ضد تكلس القيادات القدمية ،وتحديدا ً ضد حزب
التجمع وسمته الستالينية .وأبر َز هذا الرصاع مالمح التيارات الجديدة وجعلها أكرث حيوية يف التفاعل مع انفجار الرصاع
السيايس واالجتامعي يف مرص مرة أخرى.
ومع انطالق حركة “كفاية” يف  ،2005ظهر اىل جوارها العديد من الحركات الشبابية مثل “شباب من أجل التغيري” يف
العام نفسه ،و”حركة تضامن” يف  2006والعديد من التنسيقيات الشبابية مثل “املكتب التنسيقي للقوى السياسية”
باإلسكندرية يف  2009أو “التحركات الشبابية” يف  2010بعد مقتل أحد شباب اإلسكندرية بوحشية عىل يد الرشطة أمام
منزله بحي يغلب عليه طابع الطبقة الوسطى ،والذي ُعرفت قضيته بشكل كبري باسمه“ ،خالد سعيد” .وقد انخرط أغلب
الكوادر الشبابية اليسارية بقوة يف حركات صغرية وفعالة ولكنها قصرية العمر وذات طابع متجاوز لأليديولوجيا لصالح
العمل عىل قضايا بعينها .فالعديد من شباب اليسار إهتم برصاعات محدودة وإن كانت مهمة ،مثل إزاحة السكان لصالح
مشاريع رأساملية (قضية “طوسون” باإلسكندرية عىل سبيل املثال يف عام  )2008أو قضايا البيئة (مثل التل ّوث الذي
تتسبب به مصانع األسمنت يف عام  .)2006ولكنهم بحكم خوضهم هذه املعارك بدون تنظيامت قوية خلفهم أو وجود
رؤية سياسية أوسع ،فقد تقلص حضورهم السيايس واأليديولوجي ،وغلب الطابع الجبهوي القائم عىل مركزية قضية ما
دون التوسع يف تناولها سياسياً واجتامعياً .إال أن هذه الحركات نجحت بتشبيك املؤسسات الحقوقية والتنموية أحياناً،
والتشكيالت السياسية املختلفة فيام بينها ،وكانت صاحبة قدرات عالية يف تحدي ومناورة السلطة وتوسيع رقعة النضال
بعيدا ً عن املعارك الدميقراطية الكبرية التي خاضتها حركة “كفاية” ،أو املعارك القانونية املحضة التي جعلت جانباً كبريا ً من
النشاط والفاعلية منحرصا ً يف املحاماة ،وسحبت جانباً كبريا ً من النضال إىل أرضية بعيدة عن التصورات اإلسالمية الكلية
لصالح اشتباك جاد مع الواقع املادي للحياة يف مرص .وإتسمت الكوادر اليسارية هنا بالتنقل بني التنظيامت املختلفة،
وبتعدد األدوار التي تقوم بها.
اتسم اليسار الجديد بانقطاع الرتاكم التاريخي بينه وبني األجيال السابقة بسبب معركته الكبرية مع اليسار الستاليني،
وبغلبة الطابع الحقوقي واالنساين عىل القراءة املادية والتاريخية للواقع االجتامعي يف مرص ،وببذل طاقته يف الحصول عىل
متويالت للمشاريع الحقوقية ،وبالسيولة وغياب القدرات التنظيمية القوية.
تَ َّ
لخص تشخيص كيانات مثل “كفاية” و”الجمعية الوطنية للتغيير” لمشكلة مصر في مسألتي
الفساد واالستبداد ،دون تفحص بنية التشكيلة االجتماعية الحاكمة وانتماءاتها ومصالحها
وآليات تحكّ مها ،والقيام بتفحص مماثل للقوى االجتماعية المنوط بها التغيير .وانعكس هذا في
ارتباك مواقف هذه القوى من األجهزة والمؤسسات الحاكمة كالجيش والمخابرات العامة والقضاء.

 :2011 - 2005يساريون بال يسار

طُبعت الحالة السياسية منذ  ،2005مع بدء الحراك ضد مبارك وإبنه وضد بطش الداخلية ،بعدة تناقضات كان أهمها
غياب الطابع الفكري والتحلييل العام لصالح قضايا وطنية عامة .وتجىل هذا يف حركة “كفاية” ثم يف “الجمعية الوطنية
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للتغيري” .وكان تشخيص هذه الكيانات أن املشكلة التي تعاين منها مرص تتلخص يف مسألتي الفساد واالستبداد ،دون
تفحص بنية التشكيلة االجتامعية الحاكمة وانتامءاتها ومصالحها وآليات تحكّمها ،والقيام بتفحص مامثل للقوى االجتامعية
املنوط بها التغيري .وغلب الطابع الضامئري والحقوقي عىل حركة التغيري وعىل مقاومة مبارك .وانعكس هذا يف ارتباك
مواقف هذه القوى من األجهزة واملؤسسات الحاكمة مثل املوقف من الجيش ،املخابرات العامة ،والقضاء.
وهذه النقطة األخرية كانت شديدة الخطورة ألنها انتجت اسرتاتيجية للعمل السيايس تحمل يف طياتها طريقة إلدارة
الرصاع االجتامعي والسيايس من داخل املنظومة القامئة.
حكمت هذه القراءة أفق النضال السيايس حتى  .2013ورسمت أرضية اإلجامع ملا ُعرف بـ”القوى الوطنية” ،وحدود
ورشوط الفعل السيايس والثوري الحقاً .وهي اتسمت بثالثة مالمح :الطابع الضامئري وليس الرصاعي أوالً ،والطابع
املعياري والحقوقي ثانياً ،وثالثاً ،واألهم ،غياب مسألة السلطة مبعناها العميق ،وغياب مفهوم الرصاع االجتامعي من أفق
معركة التغيري.
ومل يكن هذا املوقف الغالب يحتاج لجهد تنظريي كبري بهدف فهم واقع االجتامع املرصي وطبيعة الدولة فيه .فطبقاً
لهذه الرؤية ،كانت الدولة املرصية سلطوية الطابع بحكم هيمنة نظام مبارك عليها ،والعالقات االجتامعية االقتصادية
ال تحتاج إالّ إىل أن تنعتق سياسياً من هيمنة مبارك ،والقضاء منظومة عادلة تحتاج فقط لتفعيل استقالليتها وتحسني
بعض القوانني ،والقضاة رشفاء وحامة لقيم الدستور والقانون وسيادته يف املجتمع ،والجيش مؤسسة وطنية عريقة تحمي
الشعب ويجب حاميتها من رصاعات السياسة .أما شعب مرص ،فهو شعب أصيل ال ينقصه سوى التحرر من كابوس
الدكتاتورية الجاسمة عىل صدره.
وكان الجيش هو اآلخر يبعث برسائل من خالل قنوات مختلفة داخل معسكر التغيري ،توحي بعدم رضاه عن األوضاع
وعن التوريث.
اتسقت هذه الرؤية السياسية مع التوجه الليربايل واإلسالمي الوسطي .التناقض كان يف موقف اليسار من عملية التغيري.
فهذه الرؤية ال تنظر بجدية لنمط االنتاج ورضورة تغيريه ،وتغيري رشوط إنتاج الحياة يف مرص ،وترى القمع فقط عىل
مستواه السيايس أو كمجرد انتهاك للقانون ،لكنها ال ترى البعد االجتامعي للقمع والقهر اللذين متارسهام السلطة .واألهم
أنه يغيب عنها أي تصور جاد عن الرثوة وإدارتها وإعادة توزيعها (هناك فقط حديث دائم عن الفساد) ،وهو ما يُفرتض
أن يكون سؤال اليسار بامتياز.
هنا تأيت معضلة اليسار :فبامذا يتميز عن القوى الليربالية والوطنية؟ قطاعات كبرية من اليساريني انضوت تحت لواء هذه
الرؤية بحكم العمل الجبهوي والتنسيقي ومحاولة مد جسور مع قوى أخرى لتحسني رشوط الفعل السيايس والقدرة
عليه يف ظل القمع والتضييق األمني .دفع ذلك االنضواء بدماء جديدة إىل الحراك والرصاع السياسيني يف مرص أي أنه وسع
الدائرة ،ولكنه ألقى بظالل ثقيلة من الشك عىل قدرة اليسار عىل بلورة مرشوع سيايس واجتامعي بعيدا ً عن االحتجاج
والدفاع عن بعض الحقوق.
عجز اليسار عن بناء تصوره ملرشوع يؤدي اىل تغيري شامل وواسع .وموه هذا املنحى الحقوقي عملية الهروب من مسألة
السلطة ورضورة بلورة تقييم لها بعيدا ً عن املستوى املعياري واملؤرشات الدولية ،وتعيني طبيعتها وبالتايل تعريف ما
متارسه ،أي أين تقف من إدارة املجتمع.
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متوضع اليسار إذا ً كبوصلة تصحيح أخالقية وحقوقية تحتج وتنتفض ضد االنتهاكات وللمطالبة بالحقوق ،لكنها ليست
قوى فاعلة يف التغيري نحو تصور ما عن الحكم واإلدارة .كام إنها ليست قادرة عىل االستحواذ عىل بعض مستويات السلطة
داخل االجتامع مثل اإلسالميني (تحديدا ً التواجد االجتامعي عرب العمل الخدمي ومؤسساته ،وتشكل االسالميني كسلطة
دينية إجتامعية ،وانخراطهم يف الشبكات االجتامعية املختلفة التي تدير الرثوة واملوارد) ،وال قادرة عىل تقديم تصور لنمط
مغاير وممكن من الحياة ومن العالقات االجتامعية .ومن ث َّم فهي قوى قادرة عىل إحداث بعض التصحيحات املعيارية
ولكنها غري قادرة عىل إحداث إزاحات اجتامعية.
َوضع هذا العجز اليسار ،أو أظهره كقوة ليربالية تتعاطى مع الدولة البوليسية من خالل نهج قائم عىل تعديل الترشيعات
والقوانني ،ال عىل تغيري الرشوط السياسية وأمناط اإلنتاج وعالقاتها التي تخلق الظروف املوضوعية الستمرار توحش الدولة
البوليسية والزبائنية يف مرص .ومل يكن هناك أصالً محاولة لتقديم تحليل أو تصور لنمط إنتاج مختلف ،ليس منقوالً عن
األفكار النظرية أو عن تجارب أخرى ،بل مطابقاً للممكن يف الحالة املرصية  /اإلقليمية .فاليسار كان يطرح عىل نفسه
إما أفقاً غري ممكن بحكم رشوط الواقع ،ويتصور أوهاماً عن قيادته للجامهري الشعبية ،وأنه مبجرد التحرر من القبضة
القمعية ستلتف تلك الجامهري الغفرية حوله ألنه األكرث صدقاً يف التعبري عنها وعن روحها ..أو أن بعض أفراده طرحوا عىل
أنفسهم الدور الحقوقي وانحرصوا يف نطاقه .وقد كان التخيل عن املهمة الربنامجية وعن تخيل التغيري هام ما يفرسان
االنزالق إىل الحال املوصوف أعاله ،ومن ثم عدم القدرة عىل الرصاع القتالع جذور الدولة وشبكة عالقاتها االجتامعية حينام
انفجرت الثورة.
ولكن هذا التفسري أيضاً يُح ِّمل اليسار أكرث من إمكاناته .فهناك رشوط تاريخية ومادية ملوقعه مل تكن تسمح بتحقيق هذه
املهمة .فليس كل حضور للعنارص املوضوعية للرصاع االجتامعي والسيايس يعني بالرضورة أن اليسار سيكون القوة األقرب
لتلقف الرصاع وتحديد مساره .فاليسار يتبلور يف سياق عملية نضالية طويلة تخوضها قوى اجتامعية قادرة عىل متثيل
مصالحها برؤية مغايرة للقوى – واملصالح  -األخرى ،وتسعى لتغيري عالقات االنتاج وطبيعة توزيع الرثوة واملوارد ،وخوض
هذه الحرب بأدوات تسمح لها باالنتصار أو بتحقيق مكاسب ذات معنى.
ما كان يدور حول مصنع غزل المحلة إبان انتفاضة عماله في  2008يبدو اآلن أهم مما كان يحدث

داخل المصنع نفسه .فالعمال لم يكونوا الفاعلين الرئيسيين في ما أصبح سريع ًا حرب شوارع في
المدينة .ولو ُأ ْدرِك ذلك بعيداً عن االسقاطات االيديولوجية المسبقة ،لتوفر فهم جديد لهوية
الفاعلين داخل المجتمع.

اليسار والثورة :اندالع الحلم وارتباك تداعياته

كانت الشبكات املتشكلة قادرة عىل التصادم مع السلطة وتدمري بعض مكوناتها ،ولكن هدفها االسايس كان إحداث
تحول يف منط السلطة فقط ،ومل يكن االستيالء عىل جهاز الدولة يف مخيلتها .أما ما تبقى من يسار منظم فكان للتو ينشئ
تنظيامته الحزبية الجديدة مثل “التحالف الشعبي” و”الدميقراطي االجتامعي” الذي مل يكن اليسار املك ِّون الوحيد فيه،
والحقاً “حزب العيش والحرية” الذي ما زال يصارع من أجل تأسيس نفسه كحزب رسمي ،ويعاين من تلقيه لرضبات أمنية
عدة.
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ثالثة تيارات
انقسم موقف اليسار قبل الثورة وبعدها (أي مبا يشملها ،وهي حدث مفصيل) من السلطة والدولة إىل ثالثة اتجاهات:
 األول يرى رضورة الوصول لبعض مواقع السلطة ،سواء عىل املستوى االجتامعي أو السيايس ،من خالل منافسة قوىالنظام الحاكم والتيار اإلسالمي ،وباألخص بواسطة االنتخابات .مثّل هذا القطاع بعض قوى اليسار الدميقراطي التي
انخرطت يف “الحزب الدميقراطي االجتامعي” (وهم األكرث ميالً لهذا التوجه واألكرث فاعلية يف االنتخابات املختلفة التي
شهدتها مرص بعد الثورة) .قوام التشكيلة االجتامعية لهذا الحزب تُظهِر غلبة يف انتامء اعضائه اىل الطبقة الوسطى العليا،
وإنخراط بعض الروابط العائلية من الصعيد فيه ،ومجموعات من املثقفني ،وحضور بارز للمسيحيني .واليساريني الذين
انتموا إليه كانوا يرون رضورة خلق تيار سيايس واسع متحالف مع قوى ليربالية ومدنية مختلفة يف شكل حزيب.
 االتجاه االخر كان يرى أن اللحظة التاريخية غري مواتية لليسار بشكل عام ،وأن أي انخراط جاد لتفكيك السلطة أوالقيام بأي محاولة إلزاحة القوى املهيمنة اجتامعياً واملساس بعالقتها سيتسبب باستحواذ اإلسالميني عليها .وقد اتخذ
طريق املهادنة مع الدولة والسلطة القامئة ،وحاول لعب دور الناصح .ومثّل هذا التوجه “حزب التجمع” وتحديدا ً ما عرف
باليسار الثقايف التنويري.
 وكان االتجاه الثالث  -وهو األقرب اىل حالة الثورة  -هو رفْض السلطة واملنافسة عليها أو حتى االنخراط فيها بشكلمبارش بأي شكل من األشكال .مثَّل هذا االتجاه (املعادي للسلطة ولكنه غري الراغب يف الرصاع عليها عىل أي مستوى)
قطاعات من شباب اليسار اتسم بروح تطهرية عالية ،وكذلك تنظيم االشرتاكيني الثوريني .وهذا األخري رأى وجاهة يف دعم
مرشحني آخرين يف االنتخابات ،مثل محمد مريس مرشح اإلخوان املسلمني يف جولة اإلعادة يف مواجهة الفريق أحمد شفيق
يف انتخابات  .2012وظهرت خطابات متفرقة من قطاعات محسوبة عىل اليسار بعد الثورة تدين أي انخراط يف العملية
السياسية االنتخابية ،وظهرت أصوات مثل “مقاطعون” و”صندوق الشهيد بدالً من صندوق االنتخابات”..
وتغي من شكل الحياة هي إحدى سامت
الثورة هى حلم يساري بامتياز .والتبشري بثورة تطيح بأركان النظام الحاكم ِّ
حركة اليسار يف أي مجتمع .وبالفعل وقع ما كان يئس منه الجميع :اندلعت الثورة! ومبقدار األمل كان أمل االرتباك.
فاليسار مل يستطع قيادة الجامهري الغفرية ،كام أنه مل ينجح يف اخرتاق الصفوف لتنظميها وتجذير حركتها ليك تصل إىل
تحقيق أهدافها .وبقيت خريطة اليسار كام كانت قبل الثورة :التجمع قلق من أي حراك جامهريي ،االشرتاكيون الثوريون
متحمسون لالنخراط يف عملية التغيري ،اليسار الدميقراطي يحاول تأمل موقعه وفهم ما يحدث حوله وما هى الخطوة
القادمة ،وتيار “التجديد االشرتايك” يسعى إىل خلق مظلة جديدة لليسار ..وكوادر مختلفة ،أغلبها منبثق عن اليسار
الدميقراطي أو متمرد عىل “التجمع” ،إنقسمت يف اتجاهني :األول يحاول ايجاد حزب سيايس واسع (“الحزب الدميقراطي
االجتامعي”) ،والثاين يحاول بناء حزب يساري واضح التوجه االيديولوجي (وهو “حزب التحالف الشعبي”).
التحالف الشعبي
جرت محاوالت لبناء حزب يساري واضح املعامل وصايف االنتامء الفكري .األوىل تتمثل يف بناء “التحالف الشعبي” يف
 .2011وقد لعب دورا ً بارزا ً يف تأسيسه كالً من اليسار الدميقراطي وتيار التجديد االشرتايك (الذي ولد عام  2009من
رحم انشقاق داخل االشرتاكيني الثوريني حول أولوية التحول الدميقراطي ودعم الربادعي ،بينام كان يرى اآلخرون ،ممن
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استمروا داخل التنظيم ،أن األولوية هي لدعم اإلرضابات العاملية) .ونجح هذا التنظيم يف بداياته يف استقطاب عدد من
الكوادر اليسارية ،القدمية والشابة عىل السواء .ولكنه عاىن من أمرين :عدم قدرته عىل بلورة شكل تنظيمي دميقراطي
عىل املستوى الداخيل ،وعدم قدرته عىل حسم رصاعاته الداخلية بشكل يسمح له بأن يظل متامسكاً وفعاالً .ويظهر أنه
كان ،عىل املستوى الفكري ،متمسكاً بحرفية االيديولوجيا يف محتواها السيايس والربامجي ،بينام ليس يف مرص طبقة عاملة
مكتملة أو ذات ذات طابع طليعي ،ألن رشوط التحديث مل تُستكمل ليك يتواكب الواقع مع طرح التحالف .وعىل مستوى
التنسيق السيايس واالنفتاح عىل التيارات األخرى ،كان للتحالف تجربة مهمة يف بناء ما عرف بقامئة “الثورة مستمرة” يف
انتخابات  ،2011حيث تحالف مع “التيار املرصي” صاحب امليول “ما بعد االسالموية” (أي أنه يدعو للتصالح مع الهوية
اإلسالمية دون تزمت يف رضورة تطبيق الرشيعة كاملة ،وإعطاء بعد حضاري نابع من التاريخ اإلسالمي للفعل السيايس
واالجتامعي) ،و”مرص الحرية” صاحب امليول الليربالية والذي تأسس يف  .2012وكان للتحالف خط واضح يف رفض هيمنة
املؤسسة العسكرية عىل الحياة السياسية .وبحلول نهايات  2013إنفجر حزب التحالف الشعبي وشهد استقاالت جامعية.
وكان السبب املعلن لها هو املسار املهادن للدولة الذي انتهجه الحزب بعد “ 30يونيو ( ”2013املظاهرات التي طالبت
باقالة مريس وأعقبها يف  3متوز /يوليو إعالن وزير الدفاع وقتها ،الفريق أول عبد الفتاح السييس ،انهاء حكم محمد مريس،
وتسليم السلطة لرئيس املحكمة الدستورية العليا) واإلطاحة باإلخوان .ولكن الحزب كان يعاين من انقسامات داخلية قبل
لحظة  30يونيو ،واملسألة كانت مسألة وقت حتى ينفجر الرصاع داخله بني العنارص الشابة وكوادر قدمية من التجمع ،كام
ظهرت قضايا تخص املرأة والتحرش داخل الحزب نفسه .انفجر هذا الحزب إذا ً وتشكَّل من خالل بعض العنارص املنشقة
“حزب العيش والحرية” (ما زال تحت التأسيس).
االشرتاكيون الثوريون
انخرط “االشرتاكيون الثوريون” يف الثورة بشكل واسع ،وساعدهم يف ذلك أدواتهم التي أسسوا لها قبل الثورة ،وتاريخ من
التفاعل والنضال مع القضايا السياسية واالجتامعية منذ  .2000ولكنهم ارتبكوا أمام الثورة عىل عدة مستويات:
 -1كيف ينتقل التنظيم من الرسية إىل العلنية؟
 -2بناء أفق سيايس واضح ملستوى الراديكالية الثورية القوية التي انتهجها التنظيم ،فالتنظيم يف لحظة انتصار الثورة ،يوم
اإلطاحة مببارك ،أعلن بوضوح أن النظام مل يسقط ،ثم استكمل معاركه ضد املجلس العسكري ،ويُنسب له خروج أول
هتاف بـ”سقوط العسكر”.
 -3انتهج التنظيم اسرتاتيجية واضحة للتوسع والستقطاب أعضاء جدد .لكن هذا التوسع سبّب ارتباكاً ايديولوجياً واضحاً.
فقد عجزت بنية التنظيم عن التعامل مع هذا الزخم من الوافدين الجدد ،ومل تكن قادرة عىل إعداد الكوادر الجديدة
بشكل مطابق لهوية التنظيم ،مام تسبب بوجود كثري من الفاعلني ممن ميكن القول عنهم أنهم نشطون ولكنهم ليسوا
يساريني فعلياً عىل مستوى االعداد الفكري وامتالك تصور تقدمي عن املرأة مثالً ودورها داخل االجتامع ،واملساواة
بني الجنسني ،واحرتام الهويات الجنسية املختلفة ..بل كان بينهم أصحاب أفكار ومامرسات رجعية بشكل رصيح ،ولكن
التنظيم كان جاذباً لهم ألنه كان يف نظرهم األكرث راديكالية يف مواجهة املجلس العسكري والداخلية .كام فقد التنظيم
قدرته عىل نظم خيط سيايس وأفق للرصاع االجتامعي القائم ومحاولة جادة لقراءة الواقع املرصي وتحوالته ،ما جعله أميل
ملفردات إنشائية أو خطابية رنانة .ولكنه يف مقابل هذه املثالب توسع يف الجامعة وانترش إعالمياً بشكل كبري.
 -4أفقدت الثورة التنظيم ميزته الرئيسية كتنظيم يساري انخرط أعضاؤه يف الرصاعات العاملية والقطاعية وبنى فيها
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تراكامً معقوالً ،باألخص بعد  ،2005مثل إرضابات املحلة وإرضاب مصلحة الرضائب العقارية .كام فقد قدرته عىل ربط
القضايا االجتامعية باملسألة السياسية وإنجرف بدءا ً من  ،2011مثله مثل بقية التيارات ،يف الرصاع السيايس عىل حساب
الرصاع االجتامعي.
وعىل الرغم من متاسك بوصلة التنظيم وإتساقه يف أغلب مواقفه السياسية والشعاراتية ،إال أن اشتداد الرصاع السيايس
واالجتامعي يف مرص ،وباألخص مع مرحلة الدخول يف “الحرب عىل اإلرهاب” ،ورصاع السلطة مع اإلخوان بعد “ 30يونيو
 ،”2013أفقد التنظيم قدرته عىل صياغة أي محتوى سيايس ،أي قراءة الواقع ،وبناء موقع رصاعي له يف األحداث بعيدا ً
عن املواقف االخالقية .ولكنه ظل متمسكاً بتقليد مهم وهو إصدار مواقف سياسية عرب بياناته عىل موقعه ،تغطي عدة
قضايا مثل رفض التنظيم لعودة العنف الرشطي أو قمع االحتجاجات العاملية..
وتظل حتى اليوم إحدى أكرب مشاكل االشرتاكيني الثوريني هى نفسها مشكلته ما قبل الثورة :عدم قدرته عىل قراءة الواقع
يف مرص بشكل مركّب .فلديه تصور إيديولوجي شديد القيمية واملبدئية ،هو مبعنى ما ٍ
مناف للسياسة كعملية رصاع
ممتدة .ولعل أبرز مثالني عىل ذلك هي أوالً قراءته لجامعة اإلخوان املسلمني املستندة اىل تسجيل تفاوتها عىل مستوى
بنيتها الطبقية ،ومتثيلها لجهات شعبية واسعة وقابلة للتثوير والتغيري بحكم تناقض مصالح القيادات مع القطاع العريض
من التنظيم .وهو موقف غلب بشكل كامل رؤية البعد الرجعي والطائفي والنيوليربايل لجامعة االخوان .فعىل الرغم
من صحة القراءة لجانب من بنية اإلخوان املتعلق بالتناقض الطبقي ،وأحياناً ويف مستوى معني ،التناقض الفكري ،حيث
تختلط بعض مالمح املك ِّون األزهري مع الصويف مع السلفي ..إال أنه غاب عن هذه القراءة إدراك قدرة تنظيم االخوان
عىل التنميط وعىل فرض الهيمنة بداخله وتشكيل األيديولوجيا ذات التجانس إىل حد بعيد .وغاب عنهم درس ماركيس
مهم وهو أن التناقض وحده ال يكفي لفهم البنى االجتامعية املختلفة.
املثال الثاين ورمبا األهم ،وإن كان األقل تداوالً يف نقد “االشرتاكيني الثوريني” ،هو ما يخص قراءتهم ألحداث مدينة
“املحلة” الصناعية يف ( 2008إرضاب عامل الغزل ،وهو واحد من أكرب اإلرضابات العاملية) .فالتنظيم أرص عىل أن عامل
املحلة هم وقود األحداث واالنتفاضة .إال ان التدقيق امليداين واألنرثبولوجي يف األحداث وتحولها إىل حرب مدن وشوارع
بني املنتفضني والسلطة يشري إىل أن العامل مل يكونوا الفاعلني الرئيسيني يف هذه الحرب ،بل كانوا األقل إشتباكاً مع توسع
االنتفاضة يف املدينة .هذا األمر لو أُدرك بصورة فعلية ومن دون إسقاط “أيديولوجي مسبق” ،كان ميكنه توفري فهم
جديد لهوية الفاعلني داخل املجتمع ،أي تعيني الفئات التي لديها الرغبة يف تصعيد االشتباك مع السلطة واألقل استعدادا ً
ُعب عام آلت إليه
للرتاجع عن الصدام ،وهي عىل االرجح فئات ال تقوم بذلك لدواع مزاجية أو حتى فكرية ،بل ألنها ت ّ
حياتها يف ظل منط االنتاج الط َريف والتبعي والطفييل القائم يف البالد .فالذي كان يدور حول املصنع يبدو اآلن  -يف محاولة
فهم العالقات االجتامعية وتشابكها مع السلطة  -أهم مام كان يحدث داخل املصنع نفسه .كان قد تشكّل تحول كبري
داخل االجتامع املرصي وعالقة الدولة به .ولكن اإلرصار عىل قراءة الواقع بعدسة أيديولوجية محضة حجب عنا هذا
الفهم.
الحزب الدميقراطي االجتامعي
يبقى يف خريطة اليسار بعد الثورة جناح مهم من اليسار الدميقراطي الذي قرر االنخراط يف تأسيس “الحزب الدميقراطي
االجتامعي” .هذه املجموعة هى األكرث اهتامماً ،ضمن القطاعات اليسارية املختلفة ،مبسألة الرصاع السيايس والتنازع عىل
السلطة ،ولو بالسعي لتسجيل مكاسب مرحلية ليست كبرية بالرضورة .ولذلك فهي تويل االنتخابات وإدارة التكتالت وضم
االصوات والتحالفات أولوية قصوى .رأت هذه الكتلة من اليساريني ثالثة أمور:
19

 -1أن مشكلة مرص األساسية هى يف غياب السياسة نفسها عن العمل العام ،وغياب القدرة عىل التنظيم بسبب تراث
طويل نابذ للعمل الجامهريي ،ورافض لفكرة التنظيم السيايس واالجتامعي ،ت ّم تأسيسه مع دولة يوليو ،واملالحقة األمنية
الدامئة وتجريف األرض من الكوادر السياسية ،وتعزيز الجهل ،واالستثامر فيه لخلق بنية اجتامعية جهول ومنصاعة
للحكم .وأن األولوية القصوى يف مرص بعد الثورة هى تعزيز التنظيم والدعوة باستامتة للحق يف التنظيم عىل جميع
املستويات ،وباألخص يف العمل السيايس .وأنه ال سياسة حقيقية وجادة بدون وجود أحزاب تخوض انتخابات.
 -2ال سبيل لهزمية االسالميني من جهة ،ولتغيري النخب القدمية التابعة للدولة من جهة ثانية ،ولتقليص دور الجيش ثالثاً،
إال ببناء مجال سيايس قوي وحر قادر عىل الضغط عىل الدولة ومناطحة االسالميني ومنافستهم عىل كافة مواقع السلطة.
وأن التدرج يف العمل السيايس الدؤوب والجاد قادر عىل خلخلة األوضاع االجتامعية وتغيريها.
 -3كرس الحالة الطائفية يف مرص لن يتسنى إال بدفع الكتل املسيحية اىل اإلنخراط يف العملية السياسية .عملت هذه
املجموعة عىل التوغل داخل الكتل املسيحية ،مستغلة لصالحها منذ البداية قلقها من االسالم السيايس .ورأت يف هذا فرصة
لدفع هذه الكتل لرصاع اجتامعي وسيايس أوسع ،خارج جدران الكنيسة.
 -4رمبا كان من أهم االنخراطات اليسارية املختلفة الطابع بعد الثورة هو العمل عىل الدخول اىل عمق الشبكات
االجتامعية الحاكمة يف الريف والدلتا ،وإخرتاق هذه الرتتيبات االجتامعية ومناطحة االسالميني و /أو الدولة .فالعمل
السيايس بعرفهم يتطلب مساومات ومواءمات اجتامعية اذا كانت هناك نية جدية يف محاولة إحداث إنزياحات اجتامعية
وتحوالت يف شكل الرصاع ومضمونه .ومن هنا جاء اهتامم هذه النخب اليسارية مبحاولة خلق تحالفات واستقطابات
جديدة للتنافس يف االنتخابات املختلفة.
رأت هذه الكتلة اليسارية رضورة عدم اإلنخراط يف تأسيس حزب يساري محض ،وأن األولوية التاريخية هى لحزب واسع
يشمل خليطاً من اليسار والليرباليني ،يكون همه األول تأسيس وإرساء مجال سيايس ذو تقاليد دميقراطية راسخة ،مبحتوى
يساري ،يعيد طرح أفكار تقدمية من خالل الخطاب والترشيعات وتحديث جهاز الدولة ،مع مراعاة البعد االجتامعي
للطبقات الكادحة يف هذا التحول التاريخي ،وأن مرص بلد متخلف يعاين من الفقر يف إنتاج الرثوة ومن نهبها ومن عدم
العدالة يف توزيعها.
ما حاوله الحزب هو استهداف ما يعرف بالقواعد الشعبية للدولة والسلطة يف مرص .ولكن مثة سؤال نقدي هنا :هل هذا
األمر هو مامرسة للسياسة من داخل املنظومة وبأدواتها؟ هل هذه املحاولة ،يف التحليل األخري ،ليست سوى إعادة انتاج
للربجوازية الريفية الحاكمة واملشكِّلة للسلطة يف االجتامع املرصي؟ وهل كانت هذه االسرتاتيجية مواكِبة للحالة الثورية
القامئة التي كانت تسعى لالطاحة بالنظام؟
يرى باحثون وبعض كوادر الحزب أن مقاربة الحزب ال تعيد إنتاج النظام وال البنية االجتامعية ،بل هي محاولة لتطوير
هذه البنية االجتامعية وتحسني رشوط الفعل السيايس فيها ،كام أنها محاولة جادة لتغيري طبيعة العالقات االجتامعية عرب
إحداث إنزياحات طويلة األمد ،وتحديث العملية السياسية نفسها وجعلها قامئة عىل رصاع برنامجي ،وتغيري إدارة املوارد
وجعلها تجري بشكل حديث وليس من خالل والءات وشبكات زبائنية قامئة عىل العصبوية والقبلية أو متمرتسة حول
أبعاد طائفية .وتنطلق رؤية هذا اليسار من التأكيد عىل قراءة الواقع املرصي ،حيث هناك صعوبة يف صياغة فعل يساري
خالص يف ظل بنية اجتامعية متخلفة من زاوية أمناط االنتاج وعالقاته .كام يرى أن هناك مشكلة كبرية يف مرص تحتاج
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للعمل عىل فهمها وإيجاد سبل واسرتاتيجيات للتعامل معها وهي السيولة الطبقية وغياب شكل واضح للرصاع الطبقي.
وأخريا ً أنه يف ظل هذا الواقع البائس ،فدور اليسار محدود بأفق ورشوط بنيوية معقدة تجعل أكرب وأهم إسهام له هي
محاولة الدفع لبناء مجال سيايس جديد عرب انخراط قوى سياسية واجتامعية فيه ،ومحاولة احراز نجاحات مادية عىل أرض
الرصاع السيايس واالجتامعي مع العلم انها لن تكون جامحة بالرضورة.
مضت الثورة بدون فهم يساري للقوى المحرِّكة لها .فحتى اآلن لم يقدِّم اليسار المصري

قراءة سوسيولوجية جادة لطبيعة التشكيلة االجتماعية التي قامت بالثورة وتبايناتها
المختلفة.

دولة وإسالميون وشعب :إلى من ينظر اليسار

املوقف من وجود حركات إسالمية ،أي تنطلق من الدين لتعمل يف املجال السيايس ،يبدو أهم مرتكزات الخالف بني تلك
التيارات اليسارية .وهو السبب يف اختالف مواقعهم من الحراك والثورة .فحزب “التجمع” حسم أمره منذ مثانينات القرن
الفائت :مع الدولة ضد اإلسالميني دامئاً .أما “اإلشرتاكيون الثوريون” ،فكان شعارهم :مع اإلسالميني أحياناً ،ضد الدولة دامئاً.
إنسحق التجمع متاماً أمام الدولة وأصبح مرشوعه  -إن جاز القول  -هو الهلع من سقوطها والتبشري بخطر اإلسالميني.
انعكس هذا املوقف عىل اليسار بشكل عام وليس عىل “التجمع” فقط .فليس صحيحاً ما يشاع من أن اليسار كان ضعيفاً
عىل املستوى االجتامعي طيلة الوقت .فجريدة التجمع (“األهايل”) ذات الصيت الواسع كانت تطبع أكرث من  150ألف
نسخة ،وميكن أن تجد بقايا كوادر للتجمع (ورمبا أصغرهم اآلن يف سن الخمسني) يف بعض القرى واملحافظات املختلفة
التي ال تتوقع وجود يسار فيها ،من أسوان إىل مدن مبحافظات البحرية ...إال أن انزوائه تحت مظلة السلطة أفقده أهم
عنرص مكون للصفة اليسارية ،وهو النضال يف جملة قضايا تخص عموم املهمشني والفقراء وكافة ضحايا االستغالل يف ظل
نظام رأساميل ودولة قمعية .ما جعل السؤال املركزي هو ملاذا قد ينخرط البعض يف “حزب التجمع” وال ينخرط يف حزب
السلطة املمثل بـ”الحزب الوطني”؟ فالتجمع وكوادره متوضعوا يف دور الناصح األمني للدولة ،وحاولوا لعب دور املثقفني
التنويريني أو التكنوقراط داخل جهاز الدولة .كام قبل الحزب بعطايا الدولة مثل التعيني الرئايس يف  1995يف مجلس
الشورى لرئيسه ،رفعت السعيد ،والتجديد له لثالثة دورات يف  2001و 2004و.2007
انعكس هذا كله عىل لحظة “يناير” وما بعدها يف أمرين :أوالً غياب أكرب حزب منظم وتاريخي لليسار عن املشهد النضايل
بشكل عام .ثانياً ،فقدانه املصداقية عند قطاعات كبرية من الشباب .ثالثاً ،عدم قدرة التجمع عىل بناء مجموعات قوية
لها تأثريها عىل األحداث بسبب تنحيه عن دوره النضايل عرب عقود ،وباألخص منذ بداية اندالع الرصاع الجاد ضد مبارك يف
.2005
حلت إحدى قوى اليسار وهم اإلشرتاكيون الثوريون هذه املعضلة من خالل تبنيها للنهج الشهري الذي عربت عنه مقولة
“ضد الدولة دامئاً ،مع اإلسالميني أحياناً” .كانت هذه املقولة متهد للتنسيق السيايس والتشبيك مع قوى اجتامعية مختلفة
إيديولوجياً ،وفتحت أفقاً للتعاون السيايس مع جامعة اإلخوان املسلمني للعمل ضد نظام مبارك .ولكنها ،يف محطة ما بعد
ثورة  ،2011كانت أحد املعضالت لبناء تيار يساري قادر عىل متييز نفسه اجتامعياً وفكرياً وسياسياً عن الحالة االسالمية.
ولذلك أصبح أهم نقد يوجه لهم هو ما إعتُرب “تذيّالً لإلسالميني”.
هناك إجامالً “استرشاقني” ،واحد يرى املجتمع املرصي جاهالً ومكبالً بسبب هيمنة القوى الدينية عليه ،والثاين (وهو
استرشاق معكوس) يرى أن اإلسالميني هم التعبري الصادق عن املجتمع املرصي والقوى القادرة عىل التغيري وتحدي الهمينة
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الغربية ..سينعكس ذلك بعد الثورة يف محاوالت التقارب مع تيار عبد املنعم أبو الفتوح الذي خرج من تنظيم االخوان،
بغاية بناء تيار إسالمي وسطي ذي هوى يساري ،أو التقارب مع اإلخوان ملحاولة بناء رشوط واضحة للتحالف قبل وصول
مريس للحكم .وسيكون االرتباك األكرب مع اشتداد الرصاع ضد اإلخوان يف  ،2013قبل االنقالب العسكري وبعده.
كان غياب التحليل بشكل عام ،والخوف من االتهام باإللحاد ،والخوف من خسارة قطاعات اجتامعية بسبب وضوح
املحتوى التقدمي ،سامت رئيسية لقوى اليسار املنظمة يف أحزاب أو مجموعات صغرية.
وكان غياب قراءة مادية منهجية للواقع املرصي وتحوالته األخرية بعيدا ً عن الرطانة والصياغات العامة ،هو أحد العوامل
املركزية يف غياب محتوى يساري واضح ومنطوق يف ثورة يناير ،ويف التباس العديد من املواقف السياسية واالجتامعية
والفكرية يف محطات النضال املختلفة .وهو األمر الذي انعكس يف إرصار ما ُعرف بشباب الثورة وائتالفاتهم املختلفة عىل
رفض أي توجه يساري أو إضفاء أي بعد فكري وأيديولوجي عىل الحدث ،وظهور خطابات تقول بـ”ما بعد األيديولوجيا”.
وهكذا مضت الثورة يف مراحلها األوىل بدون خطاب سيايس واضح املعامل لقوى اليسار ،وبدون وجود قراءة جادة للواقع
املرصي سواء عىل مستوى فهم طبيعة العالقات االجتامعية  -االقتصادية وتحوالتها ،أو فهم التغريات الكربى التي شهدتها
الدولة املرصية ودورها .وهذا ،باستثناء بعض االجتهادات الفردية أو بعض األعامل القدمية لسمري أمني ومحمود أمني
العامل ،أو بعض الدراسات الثقافية حول االجتامع املرصي ت ّم إنتاجها يف مثانينات القرن املايض ،وظهور بعض الكتابات
الجديدة يف التاريخ كمثل مساهامت خالد فهمي ورشيف يونس ،وبعض الدراسات حول الحركات االجتامعية.
كام مضت الثورة بدون فهم يساري للقوى املح ِّركة لها .فحتى اآلن مل يق ِّدم اليسار املرصي قراءة سوسيولوجية جادة
لطبيعة التشكيلة االجتامعية التي قامت بالثورة ولتبايناتها املختلفة .النقطة األخرية انعكست يف تحديد الفاعل التاريخي
الذي يجب عىل اليسار االنخراط معه لتغيري مسار األحداث ،وتجذير الفعل الثوري ،واالستثامر يف الحراك السيايس
واالجتامعي الذي اتاحته الثورة .واألهم هو عدم القدرة عىل بناء أفق سيايس واجتامعي للرصاع .ولهذا انترصت شعارات
مثل “صوت الشهيد” ،أو “ال للسياسة” ،أو “يسقط كل من خان ،عسكر  -فلول  -إخوان” .كلها كانت شعارات صادقة وال
شك ،ولكنها بال محتوى أو أفق نضايل للرصاع االجتامعي الذي انفتح عىل مرصاعيه بسبب فعل الثورة.
ماذا بعد “اإلسالم السيايس”؟ املشكلة فعلياً هي يف الرؤية للشعب والدولة .فيسار التجمع يرى الدولة رضورة حتمية
لثالثة مهامت :التحديث ،االستقالل ومواجهة اإلمربيالية ،والحامية من  -أو قمع  -املكونات الرجعية داخل املجتمع،
وباألخص اإلسالم السيايس والحركات الفاشية .لكن يغيب عن هذا اليسار رؤية الجمهور الواسع ،الذي ال يقوم عىل نظرة
“االستثناء الرشق أوسطي” اإلمربيايل يف رؤيته للسكان ،أي وفق منوذج يحاول أن يرى الجمهور كإمكانية خالقة للفعل
السيايس واالجتامعي .كام أن التمرتس وراء هذه الدولة أثبت يوماً بعد اآلخر أنه مترتس وراء الفشل والفاشية.
افتقر اليسار للقدرة عىل فهم الرتتيبات االجتامعية القامئة ولغتها وقواعدها املادية ،ومن ثم القدرة عىل محاولة القيام
بإزاحات اجتامعية .وراح يتخبط بني عناوين كربى ،ويف انتظار ميتافزيقا ما ،ستحقق نرصا ً تاريخياً .فقبل الثورة وحتى بعد
قيامها ،ظل كثريون يبرشون بقرب اندالع الثورة العاملية الحمراء .وهكذا صار الفاعل التاريخي يشء غامض ،علينا جميعاً
االنصياع لرغباته وحركته ،واالنغامس يف هوس الحيز املديني ،وهم “فقراء املدن” ..فكل يشء ُعيص عن تحديد مالمحه
أصبح فقراء املدن!
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خالصات

يرتكز اليسار يف القاهرة ،باستثناء بعض النامذج القليلة يف محافظات مختلفة ،وباألخص حضور “االشرتاكيني الثوريني”
باإلسكندرية ،ومحاوالت “الحزب الدميقراطي االجتامعي” ،يف انتخابات  ،2011اخرتاق القواعد الشعبية لحزب الدولة
وقتها“ ،الحزب الوطني” .وحتى اليوم ،مل يق ّدم اليسار  -فضال عىل أنه مل ينخرط اجتامعياً وسياسياً  -فهام للبنية
االجتامعية والعمران وشكل عالقات السلطة يف املدن الصناعية الجديدة مثالً ،سواء ما يحدث داخل املصانع والرشكات ،أو
يف املدينة نفسها من عالقات تجارية وبلطجة ومامرسات بوليسية وقمعية وتفاوضات ومساومات اجتامعية بني السلطة
والقطاعات املختلفة ..وكيفية إدارة الحياة والعاملة غري الرسمية ،ومنط حياتها وتداخلها مع سوق العمل الرسمي واملنظم.
توقف جهد اليسار عىل املناطق القدمية مثل “املحلة” ،بينام متركزت الصناعة والعامل يف مرص يف مدن جديدة مثل “برج
العرب” و”الدخيلة” و”العارش من رمضان” و” 6أكتوبر” و”أسوان”.
ويقول حاتم نصيف ،الرئيس السابق لـ”النقابة املستقلة للعاملني بالرشكة الوطنية للشحن والتفريغ” مبيناء الدخيلة
باإلسكندرية ،والذين إستمر إرضابهم بعد الثورة ملدة  18يوماً يف شهر آذار /مارس “ :2013كنت مندهشاً من انعدام أي
حضور أو تضامن لقوى اليسار ،عىل الرغم من التواصل معهم” .ويكمل أنه بعيدا ً عن إرضاب تلك الرشكة ،كانت هناك
إرضابات أخرى داخل امليناء يف التوقيت نفسه ،ومل تكن السلطة قد إستعادت كامل قدرتها عىل القمع حينها ،إال أن
اليسار كان غائبا بشكل كيل يف موقع مهم وشديد الحساسية مثل ميناء الدخيلة.
وبالفعل ،فنادرا ً ما يظهر أي جهد منظّم لفهم هذه املدن ،بينام هي شهدت تحوالت وتعقيدات كبرية ،مثل منطقة
الدخلية داخل االسكندرية نفسها ،والتي تحتوي عددا ً ضخامً من املصانع والعامل والرشكات داخل وخارج امليناء ،وعالقات
قبلية وعصبيات وعصابات منظمة إلخ ..وكان الجهد الوحيد البارز يف هذا التوجه عىل سبيل املثال هو انشغال تنظيم
“االشرتاكيني الثوريني” مبا حدث مع سكان أحد أحياء هذه املنطقة ،وهي املفروزة ،حينام ت ّم يف  2006إزاحتهم بالعنف
لصالح توسيعات مبيناء الدخيلة.
هناك غياب جهد منظم لفهم االجتامع الحاضن للصناعة يف مرص اليوم وكل ما يتعلق بحياة العامل .ولهذا فهناك عجز
حقيقي لتضفري ومفصلة خطاب يساري واسع التأثري وقادر عىل الحشد والتعبئة داخل كيانات منظمة وممثلة ملصالح
هذه القطاعات .فالطبيعة الثقافوية لليسار ال تأيت ،كام يدعي البعض ،من اقتصار وجوده يف الطبقة الوسطى ،ولكنها تعود
اىل عدم محاولته تقديم قراءة وانخراط أوسع داخل املجتمع .وهي عملية متبادلة ،حيث ميكِّن االنخراط من فهم ومعرفة
لغة وعالقات القطاعات االجتامعية املختلفة ،بعيدا ً عن الهوس االنرثوبولوجي بغرائبيات املجتمع املرصي ،ومينح فهامً
جادا ً لطبيعة السلطة والدولة ،ومن ث ّم يبلور القدرة عىل انتاج خطاب وأفق سياسيني.
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الجزائر
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ماذا تبقى من اليسار في الجزائر؟
عمر بن درة

اقتصادي من الجزائر

تعيش الساحة السياسية وقتاً معلقاً ،فال حق للقوى السياسية بالوجود

كمنظمات وحتى كخطاب .ولكن وبمواجهة ليبرالية مافيوزية فرضتها

الديكتاتورية ،يتمسك األهالي بتقاليد المساواة والعدالة المتجذرة بعيدا ً

تشكل الحقل السياسي،
عن القطعيات وااليديولوجيات .وفي انتظار إعادة
ّ
ال يبقى اذا ً مما هو “يسار” اال ما حفظه الشعب في أعماقه من رفض للظلم

والتعسف ،ومقاومة إمالءات االمبريالية في فلسطين ،ورفض االصطفاف
وراء الغرب.
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يفرس االنهيار املعنوي والسيايس للمعسكر “االشرتايك” -وهو يف حقيقة األمر كتلة من األنظمة املتصلبة وعىل رأسها
االتحاد السوفيايت السابق  -إىل حد كبري تراجع تيار أيديولوجي تأسس عىل ُمثل العدالة واملطالبة باملساواة .يف الغرب،
ليست األحزاب الشيوعية هي الوحيدة املعنية بحركة انكفاء التيارات السياسية التي ترفض  -مع تفاوت يف مدى صدقها
 جربوت السوق ،بل يشمل األمر أيضا األحزاب االشرتاكية  -الدميقراطية والتي دامئا ما تنتهي مامرستها للسلطة باالنحيازللسوق والنظام الليربايل .ميكن ان نخلص إىل املعاينة نفسها بالنسبة لبلدان “العامل الثالث” القديم .يف كل الحاالت يتعلق
األمر بانهيار داخيل أكرث مام هو انتصار أيديولوجي للليربالية املحافظة.
وهذا ما نالحظه اليوم يف الجزائر.
من االشتراكية “الخصوصية” إلى الليبرالية البيروقراطية

أفضت أزمة صيف  ،1962التي اندلعت مبارشة بعد استقالل الجزائر يف الخامس من متوز/يوليو والتي واجه فيها جيش
الحدود بقيادة بومدين “الحكومة املوقتة لجمهورية الجزائر” ( )1وجامعات املقاومة يف الداخل ،إىل منع دائم للسياسة
عن مجتمع مثخن بجراح وصدمات خلفها ليل استعامري فظيع .ت ّم منع األحزاب السياسية ،وبقيت “جبهة التحرير
الوطني”  -التي أُفرغت من مضمونها وتحولت إىل جهاز بريوقراطي رصف  -وحدها املكلفة بتمرير خيارات النظام .مع
فرض الحزب الواحد ،منح النظام العسكري  -البولييس نفسه احتكار التعبري السيايس .هكذا ومبجرد اسرتداد السيادة،
يجري التخيل تدريجياً عن التوجهات التقدمية واالجتامعية لحرب التحرير ( )2من قبل نظام بولييس أكرث فأكرث فسادا ً.
حسب الخطاب الرسمي ،فإن األبعاد االجتامعية لسياسة التنمية يف سبعينات القرن املايض تنحدر من صيغة “خصوصية”
لالشرتاكية تتبنى جزءا ً من املسلامت االجتامعية  -االقتصادية ملختلف تيارات االشرتاكية “العلمية” ،مع رفض ال-دينية
املادية الجدلية .وقد تسارعت وترية تحويل وجهة االقتصاد نحو ليربالية عشوائية من النوع “االنفتاحي” ،الذي حفزه
موت الرئيس بومدين سنة  ،1978بسبب االنقالب العسكري الذي وضع يف  11يناير /كانون الثاين  1992حدا ً بشكل دموي
ملسار انتخايب حر غري مسبوق يف تاريخ الجزائر املستقلة.
أفضت أزمة صيف  ،1962التي اندلعت مباشرة بعد استقالل الجزائر في الخامس من تموز/يوليو

والتي واجه فيها جيش الحدود بقيادة بومدين “الحكومة الموقتة لجمهورية الجزائر” وجماعات
المقاومة في الداخل ،إلى منع دائم للسياسة عن مجتمع مثخن بجراح وصدمات خلفها ليل
استعماري فظيع.

أظهرت الدورة األوىل من هذه االنتخابات التي كانت تكرس واقعاً سياسياً تعددياً تقدم “جبهة اإلنقاذ اإلسالمي” ،وهو
حزب مبالمح وهوية غري ثابتة ،حصل عىل ترخيص قبل سنتني من تاريخ اجراء االنتخابات .توليفة هشة من حساسيات
مختلفة وأحياناً متضادة تنتسب ملختلف اتجاهات “اإلسالم السيايس” .كانت جبهة اإلنقاذ اإلسالمي تدار من قبل مجلس
شورى من أبرز وجوهه عيل بلحاج الداعية ذي الشعبية الكبرية ،وعباس مدين أحد األعيان الذي كان قد شارك يف حركة
التحرير الوطني .الحزبان اآلخران اللذان حققا نتائج هامة يف االنتخابات (لكنها ضعيفة مقارنة باملوجة اإلسالمية) هام
“جبهة التحرير الوطني” التاريخية  -الحزب الواحد السابق الذين كان يرأسه حينذاك عبد الحميد مهري املؤيد لإلصالح،
و”جبهة القوى االشرتاكية” برئاسة حسني آيت أحمد أحد وجوه الثورة البارزين واملعارض الصلب للنظام التسلطي
الذي أرساه الجيش غداة االستقالل يف متوز /يوليو  .1962ينسب كال الحزبني نفسه لالشرتاكية ،االشرتاكية “الخصوصية”
التاريخية ،املعدلة قليالً أو كثريا ً بالنسبة لجبهة التحرير الوطني ،واالشرتاكية الدميقراطية “ذات الوجهة اإلنسانية” (العزيزة
عىل قلب آيت أحمد) بالنسبة لجبهة القوى االشرتاكية.
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تأسست “االشرتاكية الجزائرية” بشكل كبري عىل تأميم قطاعات اقتصادية واسعة .وكانت إدارة التجارة الخارجية بآليات
بريوقراطية واالستيالء عليها بحكم األمر الواقع من قبل قيادات الرشطة السياسية والجيش  -حتى قبل وفاة هواري
بومدين سنة  - 1978متثّل عقبة أمام أي تنمية ،نظرا ً ألن هذا األمر عمق ارتباط البالد بصادرات املحروقات وواردات
السلعة املعدة لالستهالك ،مثل املنتجات الغذائية .هذا التنظيم البريوقراطي مسؤول بشكل كبري عن أزمة الديون وتدهور
الظروف االقتصادية العامة للبالد.
حاول كوادر من مؤسسة رئاسة الجمهورية التعامل مع هذا التطور عرب صياغة برنامج إصالحات تقوم عىل انفتاح مزدوج
نحو اقتصاد السوق من جهة  -مع املحافظة عىل قطاع عمومي متطور يف سنوات  - 1970ونحو دولة القانون والحريات
العامة من جهة أخرى .هذا االنفتاح الذي ح ّرك عددا ً كبريا ً من املهنيني والخرباء من كل القطاعات ،هو قبل كل يشء عمل
مجموعة من الكوادر  -أطلِقت عليها تسمية عامة هي “املصلحون”  -كانوا مجتمعني حول الوزير األول (رئيس الوزراء)
مولود حمروش .كان هؤالء الكوادر (املتأثرين بوزير االقتصاد غازي حيدويس ( ،)3واملدعومني من قبل بعض قيادات
جبهة التحرير الوطني وعىل رأسهم عبد الحميد مهري) مقتنعون برضورة الخروج من النظام التسلطي وكذلك التخيل
عن طريقة إدارة االقتصاد غري الف ّعال والقائم عىل ريع البرتول والغاز .بعد تعيينه وزيرا ً أوالً من قبل الرئيس شاذيل بن
جديد يف أيلول /سبتمرب  ،1989طبق مولود حمروش وحكومته ،لفرتة قصرية مل تتجاوز  18شهرا (إىل حدود حزيران /يونيو
 ،)1991برنامج إصالحات سياسية يقوم عىل إرساء دولة القانون ،خصوصاً من زاوية الحريات العامة واالقتصادية ،عرب انهاء
االحتكار ومأسسة القواعد املشرتكة للسوق.
تأسست “االشتراكية الجزائرية” بشكل كبير على تأميم قطاعات اقتصادية واسعة .وكانت إدارة
التجارة الخارجية بآليات بيروقراطية ،واالستيالء عليها بحكم األمر الواقع من قبل قيادات الشرطة
ّ
تمثل عقبة أمام أي تنمية .وهذا التنظيم البيروقراطي مسؤول بشكل كبير
السياسية والجيش،

عن أزمة الديون وتدهور الظروف االقتصادية العامة للبالد.

كانت الديون الخارجية ،التي متتص خدمتها الجزء األكرب من اإليرادات الخارجية للبالد ،العقبة األساسية يف تلك الفرتة.
متثلت األولوية االسرتاتيجية يف الحفاظ عىل السيادة الوطنية عرب تجنب الخضوع للربامج املوغلة يف الليربالية التي يضعها
صندوق النقد الدويل والدائنني الذين يسيطرون عىل الجزء األكرب من دين خارجي يقلص بشكل كبري هامش املناورة.
كانت معضلة اإلصالحيني تتمثل يف إرادة املحافظة أكرث ما ميكن عىل الطابع االجتامعي (طب مجاين وتعليم جامهريي)
لدولة سليلة حرب التحرير ،والدفاع عن القطاع العمومي ،ويف الوقت نفسه ترسيع تحولها الدميقراطي واالنفتاح عىل
القطاع الخاص يف محاولة إلنعاش االقتصاد بشكل فعال.
وصف حسني آيت أحمد تلك الحركة وتلك الفرتة “باالنفتاح الدميقراطي عنوةً” ( .)4خالل فرتة الحريات غري املسبوقة
هذه  -التعبري والتجمع والتظاهر باألخص  -ولدت الصحف “املستقلة” وتأسست أحزاب جديدة أو أصبحت تنشط يف
العلن .نذكر هنا باألخص “جبهة اإلنقاذ اإلسالمي” و”جبهة القوى االشرتاكية” ،وهناك أيضاً (لكنه أقل أهمية بكثري) “حزب
الطليعة االشرتاكية” ( ،)5وريث الحزب الشيوعي الجزائري ،القريب من االتحاد السوفيايت ،والذي كان يتأرجح خالل فرتة
نشاطه غري املرخص الطويلة ما بني “املساندة الناقدة” واالصطفاف الكامل وراء توجهات النظام .أظهرت الوقائع طيلة
االحداث الدرامية التي شهدتها سنوات  1990أن هذا الحزب كان مخرتقاً بشكل واسع من قبل الرشطة السياسية .كام
ظهرت للعلن بعض التشكيالت املاركسية الصغرية األخرى والتي كانت تنسب نفسها لألممية الرابعة أو الرتوتسكية بصفة
عامة.
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لكن رسعان ما أثار عمل الحكومة “اإلصالحية” معارضة متنفذين من داخل النظام تقلصت سلطتهم وأصبح احتكارهم
إدارة الريع موضع مساءلة .كان هؤالء األفراد الذين يحتلون مواقع رفيعة يف الجيش والرشطة السياسية حامة نظام
متك ِّون من جامعات مصالح تنشط خاصة يف مجال استرياد السلع الغذائية والصفقات الخارجية ،وأول املنتفعني منه .أغلق
انقالب يناير  ،1992وسط طور من العنف غري املسبوق ،انفتاحاً سياسياً بدأ غداة أحداث ترشين األول /اكتوبر 1988
عندما تداخلت أزمة النظام الداخلية مع غضب شعبي حاد جدا ً.
حداثة مزيفة وديكتاتورية

يف بداية التسعينات من القرن العرشين ،خرج “حزب الطليعة االشرتاكية” املتكون أساساً من مناضلني ينتمون للطبقة
الوسطى أغلبهم فرنكوفونيون من أبناء املدن ،منهكاً من العمل الرسي .وأفقد املوقف “املساند الناقد” للنظام الحزب
الكثري من مصداقيته لدى الكوادر والشعب .وهذا يف سياق يتسم بتقاليد مرتسخة من التوجس من الشيوعيني .ويف الواقع
أث ّرت القطيعة منذ  1939مع الحزب الشيوعي الفرنيس ،الذي اعترب نيوكولونيالياً ،بشكل كبري يف تشكيل الخطاب السيايس
لالستقالليني الجزائريني (.)6
عىل املستوى الخارجي ،أثار غزو الجيش األحمر ألفغانستان يف  1979غضب الرأي العام الجزائري الذي كان خالل السنة
نفسها يراقب باندهاش واعجاب إطاحة الثورة اإلسالمية اإليرانية بنظام الشاه .ثم جاء سقوط كلٍ من جدار برلني سنة
 1989والحقا االتحاد السوفيايت ،لينزع كل قابلية للفهم عن خطاب قديم .عالوة عىل أن األغلبية الساحقة من الجزائريني
تجرعت “االشرتاكية” البوليسية التي أرساها بومدين ومل تكن مستعدة إلضفاء مصداقية عىل أطروحات منتهية الصالحية.
ويف أواخر الثامنينات أظهر السياق الدويل  -املتحول رسيعاً وبقسوة  -صعوبات حياة يومية شاقة تتسم مبختلف أشكال
النقص يف مختلف الحاجيات ،والتعسف الدائم ،والتباهي الوقح بالرثاء من قبل الجزء األكرث فسادا ً يف نخب السلطة .كان
السخط الشعبي يسقي بشكل متواصل أرض “اإلسالم السيايس” الذي مل يتوقف منوه وتصلب عوده طيلة ذلك العقد.
كان التحدي الذي حمله “اإلصالحيون” يتمثل في إرادة المحافظة أكثر ما يمكن على الطابع
االجتماعي (طب مجاني وتعليم جماهيري) لدولة سليلة حرب التحرير ،والدفاع عن القطاع

العمومي ،وفي الوقت نفسه تسريع تحولها الديمقراطي واالنفتاح على القطاع الخاص في
محاولة إلنعاش االقتصاد بشكل فعال.

بسبب انفصاله عن الواقع وخالفاته الداخلية املد ِّمرة ،عرف حزب الطليعة االشرتاكية ،عىل الرغم من تاريخه الطويل ،فشالً
يف انتخابات  ،1991كالذي عرفته أحزاب “املخرب” (مثل “التجمع من أجل الثقافة والدميوقراطية” الحدايث العلامين) التي
صنعتها جهات استخباراتية داخلية ،ولكنها تحظى بدعم خارجي نشيط جدا ،خاصة من قبل حلقات قريبة من الحزب
االشرتايك الفرنيس.
مل تفقد هذه املعاينة شيئا من راهنيتها :املجتمع الجزائري غري مستعد لالنخراط يف الحداثات الزائفة التي تروج لها
برجوازية صغرية م ْن َبتة بشكل مفتعل.
العسكر واالستئصاليون واألوليغارشيون

تزامن حل “حزب الطليعة االشرتاكية” ،الحزب الرئييس الذي ينتسب للامركسية ( ،)7سنة  ،1993مع بداية الحرب التي
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أطلقها الجيش لوقف التمرد .رسعان ما التحق هذا االتجاه “الشيوعي” املعادي جذريا للدين ( )8باألقلية األكرث تطرفاً
يف دعمها للجرناالت“ :االستئصاليون” سيئي السمعة الداعمني لفكرة حرب شاملة ضد اإلسالميني وتصفيتهم جذرياً بكل
الوسائل (تعذيب مع َّمم ،اختفاءات قرسية ومجازر جامعية .)..وجدت الحرب “ضد األهايل” ( )9يف هذه األوساط فاعليها
األكرث التزاماً ومروجي دعايتها  -خصوصاً يف أوروبا  -األكرث حامساً.
استنفرت الحرب املشبوهة  -لكن بالغة الدموية  -ضد مواطنني “مل ي ْح ِسنوا االنتخاب” عددا ً من املناضلني الذين بدوا
عالوة عىل ذلك غري قلقني كثريا ً من التخيل التدريجي عن املكتسبات االجتامعية والتعمق املتسارع ألشكال التفاوت
بني املواطنني .يف الواقع ،مل ت ُرث التوجهات الليربالية التي كان طابعها املافيوزي ظاهرا ً للعيان  -خاصة منذ توقيع
اتفاق االستعداد االئتامين مع صندوق النقد الدويل سنة  - 1994أي ردود فعل تقريباً من قبل األحزاب والشخصيات
“التقدمية”( ،)10عىل الرغم من أن هذا االتفاق شكل رضبة قاصمة للقطاع العام الذي سيتم تفكيك وبيع جزء كبري منه
وسط تعتيم كامل.
شهدت تلك الفرتة تحوالً مباغتاً لعدد من الشخصيات العامة الذين كانوا ماركسيني يف السابق ،ليصبحوا رجال أعامل
انتهازيني ال حدود لشهيتهم ...ترافق تطبيق اتفاقية االستعداد االئتامين مع إخضاع عنيف للمرشفني الذين رفضوا تصفية
القطاع العمومي وأوامر الرشطة السياسية .مثالً وخالل سنتي  1994و ،1995سجن أكرث من  4000كادر بتربيرات مختلفة.
وتويف البعض منهم يف السجن جراء التعذيب.
مثَّلت الحرب ضد املدنيني وانتهاكات حقوق اإلنسان املعممة غطاء فعاالً للتغيري يف وجهة االقتصاد .إنتهت هذه الفرتة
العنيفة جدا ً ،والتي بلغت ذروتها باملجازر الجامعية التي نفذتها “فرق موت” مرتبطة بالرشطة الرسية العسكرية ،بتعيني
عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية يف .1999
خرج “حزب الطليعة االشتراكية”(الحزب الشيوعي الجزائري) ،المتكون أساس ًا من مناضلين ينتمون
للطبقة الوسطى أغلبهم فرنكوفونيون من أبناء المدن ،في بداية التسعينات من القرن العشرين
منهك ًا من العمل السري .وأفقد الموقف “المساند الناقد” للنظام الحزب الكثير من مصداقيته لدى
الكوادر والشعب.

السنوات األوىل من القرن الحايل جلبت حظاً مضاعفاً للنظام .ح َّولت هجامت  11أيلول /سبتمرب  2001وجهة السياسات
كف
تحصل الجرناالت االنقالبيون عىل جائزة كربى مل يكونوا يأملون بها .فقد َّ
الغربية متاماً يف إتجاه “رصاع الحضارات”ّ .
تدريجياً اهتامم منظامت الدفاع عن حقوق اإلنسان بالجزائر وأصبح النظام مقبوالً .ومبا ان األخبار السعيدة ال تأيت فرادى،
فقد دخلت أسعار البرتول مرحلة من االرتفاع ستدوم أكرث مع عرش سنوات ،مام مكّن البلد الذي يعد  40مليون ساكناً
من تحصيل أكرث من  800مليار دوالر عائدات تصدير املحروقات خالل الفرتة املمتدة من  2003إىل  .2013بلغ الفساد
يف أعىل قمة األجهزة العسكرية  -األمنية مستويات غري مسبوقة ،وغ َّي هيكلة السلطة يف الجزائر .تشكلت طبقة من
الوسطاء املرتبطني مبجموعات نافذة يف رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش بفضل قدرتها الالمتناهية عىل نهب واحتكار
الرثوات الوطنية .أصبح لرجال األعامل هؤالء دورا ً كبريا ً يف مراكز القرار ( .)11بناء عىل كل هذا ،فإن الجزائر تحكم اليوم
موضوعياً  -قرارات السياسة االقتصادية هي أبرز دليل عىل ذلك  -من قبل أوليغارشيا يف انسجام مع الجيش والرشطة
السياسية(.)12
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المقاومات الشعبية لليبرالية المافيوزية

إزاء هذه التطورات االجتامعية  -السياسية التي تحدث جهارا ً ولكن دون ردود فعل سياسية ذات قيمة ،هل ميكن أن
نؤكد ان التيارات الحاملة ألفكار العدالة والتقدم مل تعد موجودة يف الجزائر؟ صحيح ان كل تعبري مخالف للتوجهات التي
تطبق منذ  1994هو مستحيل تقريباً ،وأن املجتمع بأكمله يعيش يف ظل نظام قمعي تخىل عن املواطنني ..وقد اظهر
انتشار وباء الكولريا يف منطقة وسط الجزائر أواخر آب /أغسطس  2018مدى تهاون نظام عاجز ال سياسة له غري تكميم
ص يف الهوامش الزبائنية لنظام خلق فراغاً سياسياً يوازي انهياره األخالقي وإفالسه
األفواه .النقاش إذا ً ممنوع ،والتعبري ُح ِ َ
االقتصادي واالجتامعي.
تعيش الساحة السياسية اذا ً وقتاً معلقاً حيث ال حق للقوى السياسية التي تَعرب عن املجتمع يف الوجود كهياكل ومنظامت
وحتى كخطاب .إختفى املنارصون الصاخبون لفكرة استئصال اإلسالميني من املشهد اإلعالمي ،فقد كان غباء اطروحاتهم
يزداد وضوحاً كلام تدهور وضع النظام .انقطعت تدريجياً صلة الربجوازية الصغرية الفرنكوفونية  -التي ينحدر منها الجزء
األكرب من الناشطني اليساريني  -ببقية املجتمع .مل تعد املظاهرات املتفرقة التي تحاول إطالقها منظامت تأيت من هذا
ِ
تختف من الحقل االجتامعي حتى وان
الوسط تستنفر الجامهري .مع ذلك ،فإنه من الجيل ان أفكار التقدم والعدالة مل
كان الذين طاملا جسدوها فقدوا كل قدرة عىل االقناع والتأثري.
وكام هو عليه األمر بالنسبة لحركة الهجرة غري القانونية لكن الجامعية نحو أوروبا ،فإن تعبريات الشباب املناهضة للنظام
يف مباريات كرة القدم تظهر جلياً إحباط “املعذبون يف األرض” الجدد تحت حكم الديكتاتورية الجزائرية .يف الوقت
الذي يخاطر فيه شبان وشابات جزائريون بحياتهم عند عبورهم للمتوسط ،تتشكل برجوازية كومربادورية عدمية الثقافة
ومنتهِكة للقانون بشكل كبري ،يف انسجام تام مع مراكز السلطة ،كام ميكننا مالحظة ذلك من خالل قضية ترويج كوكايني
( )13صادمة وقعت مؤخرا ً وتورطت فيها قيادات من الرشطة والجيش.
التعميق الرهيب للفوارق بني الطبقات وتكميم التعبري السيايس يساهامن يف تغذية غضب رشائح اجتامعية واسعة جدا ً
ت ُركت ملصريها .ال متلك الربجوازية العسكرية ،وواجهاتها املدنية العقيمة والرديئة ،غري العنف وتخدير الغضب الشعبي عرب
دعم السلع .لكن هذه السياسة تقرتب من نهايتها ،فتناقص الريع مل يعد يسمح بالتساهل يف إعادة توزيع الرثوة بطريقة
زبائنية كام كان عليه األمر يف العقد الفائت.
يف مواجهة ليربالية مافيوزية فرضتها الديكتاتورية ،يتمسك األهايل بتقاليد املساواة والعدالة املتجذرة بعيدا ً عن القطعيات
وااليديولوجيات .يف انتظار إعادة تشكل الحقل السيايس الذي ال مفر منه ،ال يبقي اذا ً “من اليسار” اال ما حفظه الشعب
يف أعامقه من رفض للظلم والتعسف ومقاومة إلمالءات االمربيالية يف فلسطني ورفض االصطفاف وراء الغرب.

( )1الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية.

( )2مثل ما وردت يف النصوص األساسية للثورة الجزائرية“ :نداء  1نوفمرب  “ 1954ومؤمتر الصومام” ( 20آب/أغسطس )1956
( )3كتاب “الجزائر ،التحرير املنقوص” لغازي حيدويس ،صادر بالفرنسية عن دار  ،La Découverteباريس 302 ،1995 ،صفحة.
( )4لالطالع أكرث عىل النشاط السيايس لحسني آيت أحمد بعد انقالب يناير  1992ميكن قراءة مساهمة سمري غزالوي.
( )5توقف نشاط حزب الثورة االشرتاكية  -الذي أسسه محمد بوضياف  -بالكامل تقريبا يف أواخر الثامنينات من القرن العرشين
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( )6انظر جان-بيار فرنان “الحزب الشيوعي الفرنيس واملسألة الجزائرية” ،مقال نرش بالفرنسية يف مجلة .Voies nouvelles ، 1959
( )7راجع مقال عبد العزيز سعودي.
( )8موقف ميثل جزء كبري من مناضيل حزب الطليعة االشرتاكية.
( )9راجع مقال سليمة مالّح وفرنسوا جاز “الحرب القذرة يف الجزائر  :مسؤولون ومذنبون” ،نرش يف جريدة لوموند الفرنسية بتاريخ  16أيار
.2005
( )10مع وجود استثناءات تستحق الذكر كم هو الحال مثالً بالنسبة للصادق هجرس األمني العام السابق لحزب الطليعة االشرتاكية
( )11راجع مقال عمر بن درة “جزائر األوليغارشيني  :تحالف الحربات وخزائن املال” ،نرش بالفرنسية يف موقع  Algeria-Watchيف كانون
األول 2014
( )12ميكن التدليل عىل مدى قوة سلطة القرار التي تتمتع بها هذه الربجوازية العسكرية  -الكمربادورية الجديدة مثال بالظروف التي
أحاطت بإقالة احد رؤساء الوزراء خالل صيف .2017
(13) https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/en-alg-rie-l-t-des-intrigues-commenc-1157796851

Texte disponible en Francais sur le site web d’Assafir Al-Arabi
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اليسار الطالبي في خضم الحراك الثوري بتونس
مطاع أمين الواعر

طالب دكتوراه في السوسيولوجيا ،من تونس

انخراط الطالب اليساريين ،افرادا ً وتنظيمات ،في النضال السياسي بكل

أشكاله ،بما في ذلك خالل فترات القمع الشديد ،معطى حاضر بحدة في

تاريخ تونس .إال أن الحقل ال يطابق البيدر ،فلماذا؟ هذه قراءة في مسيرة

الحركة الطالبية ،على المستويين الذاتي والعام ،تحاول التقاط عناصر هذا
وتلمس المخارج منه.
الفشل وأسبابه،
ّ
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عرفت تونس وجود “اليسار الطاليب” منذ ظهور الجامعة غري الدين ّية فيها ،بداية أربعينات القرن العرشين .وقد شهد
مساره ّمذاك تفرعات وتعرجات وانفجارات عديدة .كيف ميكن رصد بعض أوجه تعامل هذا اليسار الطاليب مع الحراك
الثوري الذي عرفته البالد انطالقا من شتاء  2010والواقع السيايس املستجد بعده؟ واملقصود هنا مجموعة يصعب تحديد
مالمحها بدقّة ،فهي باألساس التنظيامت الشبابيّة املرتبطة أو غري املرتبطة بأحزاب سياسيّة ،وكذلك أعداد كبرية من
املناضلني غري املنتمني ألي تنظيم حزيب أو شبايب ،والذين قد يكون جزء منهم نشط سابقاً يف هذه التنظيامت .وينتمي هذا
الجمع يف العموم لـ”العائلة اليساريّة” مبختلف تفرعاتها و”العائلة العروبية” بشق ّيها األساسيني ،النارصي والبعثي .وهناك
الطلب ّية التاريخية) ،وهي تكثيف منظّم لليسار الطاليب .تفتقد هذه التحديدات
“االتحاد العام لطلبة تونس” (النقابة ّ
للدقة وفيها بالتأكيد بعض االعتباط لزوم الوضوح واالختصار.
فبامذا تتمثل أشكال تأثري اليسار الطاليب يف الواقع السيايس التونيس خالل فرتة الحراك الثوري؟ وما اآلليات السياسية
واالجتامعية التي أتاحت له ذلك ،وما هي إكراهاته الذاتية واملوضوعية التي ح ّدت من قدرته عىل النهوض بهذه املهمة؟
أي أفق لليسار الطاليب التونيس يف إطار الواقع السيايس واالجتامعي الذي عرفته تونس بعد 2011؟
إبان الحراك الثوري
خلية استنهاض ّ

هذا الدور هو نتاج تاريخ طويل للحركة الطالب ّية التونس ّية ،ساهم يف بناء هياكل “االتحاد العام لطلبة تونس” وصياغة
هويّته التنظيمية والسياس ّية وتحديد عالقاته مبختلف مكوناته وبتلك املحيطة به .وقد تشكّلت رشوط إمكانيته تدريج ّياً
خالل املحطات الكربى التي عرفتها الجامعة .امللفت أن التم ّعن يف املحطات التي عاشها “االتحاد العام لطلبة تونس”
منذ تأسيسه مينح زاوية نظر فريدة ملتابعة تاريخ الرصاعات السياسيّة الكربى التي عرفتها البالد ،سواء إبان تأسيسه يف
خضم النضال من أجل االستقالل ،أو يف مرحلة نشوء اليسار الراديكايل ( )1من رحم استبداد الحزب الحاكم حني ترجمت
الرصاعات داخل املنظمة وحولها الواقع الذي كانت تعيشه البالد .وقد تواصل الحال عىل هذا الشكل طيلة سنوات
بورقيبة ،حيث كانت الجامعة  -التي طبع اليسار النشاط السيايس داخلها بطابعه طيلة سبعينات القرن املايض  -منطلقا
الحتجاجات اجتامعية عمت البالد خالل النصف الثاين من ذلك العقد ،ومل ينجح القمع الوحيش لها يف اجتثاثها .ثم
تحولت الجامعة انطالقاً من مثانينات القرن العرشين إىل حلبة رصاع ضا ٍر بني اليسار واإلسالميني الذين صارت الهيمنة عىل
النشاط السيايس داخلها من نصيبهم ،ما ال ينفي تواصل الوجود اليساري املؤث ّر بها.
وعرفت تونس بعد انقالب  7ترشين الثاين /نوفمرب  1987بقيادة الجرنال بن عيل انفراجاً سياسياً نسبياً دام  3سنوات،
عاد خاللها النشاط السيايس لالنتعاش وعاد فيها النضال الطاليب لالضطرام داخل أسوار الجامعة .وقد مثّلت هذه الفرتة
فسحة نشاط علني وجامهريي لليسار واإلسالميني ،بعد اعرتاف النظام رسميّا مبنظمتيهام سنة “ :1988االتحاد العام لطلبة
تونس” ،النقابة التاريخية التي ُمنعت من النشاط العلني لقرابة الـ  17سنة ،وأصبح اليسار يهيمن عليها بشكل تام،
و”االتحاد العام التونيس للطلبة” الذي ّأسسه طلبة “االتجاه اإلسالمي” سنة  1985كتنظيم نقايب.
إبّان هذه الفرتة ،تنامى لدى السلطة واإلسالميني شعور بأن “حركة النهضة” (كان إسمها “االتجاه اإلسالمي” سابقاً) قوة
سياسيّة قادرة عىل لعب دور أسايس ورمبا الحصول عىل الحكم إن أتيحت لها الفرصة ،وهو شعور زادته نتائج انتخابات
 1989الترشيع ّية رسوخاً .عقب ذلك ،دخل الطرفان منذ بداية  1991يف مواجهة مفتوحة ،أطلقها النظام الجتثاث
اإلسالميني والقضاء عىل تهديدهم لسلطته التي ال يرى فيها لنفسه رشيكاً .يف حني دخلها اإلسالميون دفاعاً عن أنفسهم
ضد هذا الهجوم ولكن أيضا قناعة منهم بأن قوتهم صارت تسمح لهم بإسقاط حكم بن عيل .شملت هذه املواجهة كل
الفضاءات االجتامعية ،وكانت الجامعة ميدانها األرشس .انتهت املواجهة بقمع اإلسالميني بشكل عنيف والقضاء عليهم
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تنظيم ّياً ،ففككت هياكلهم وزج بآالف منهم يف السجون وهرب البقية من تونس ليستق ّروا باملهجر ،باإلضافة إىل قرار حل
“االتحاد العام التونيس للطلبة” يف  8متوز  /يوليو .1991ومل يكن “االتحاد العام لطلبة تونس” يف مأمن من هذا االتجاه
القمعي ،إذ أن إمكان ّية حلّه كانت مطروحة بج ّدية ،وعاش لعقدين من الزمان تحت الحصار األمني واإلداري املشدد ،مام
ح ّوله إىل منظمة شبه ممنوعة عىل الرغم من طابعها القانوين ظاهرياً .كام تعرضت عنارصه املنتمية إىل تنظيامت يساريّة
وقوميّة متنوعة إىل أشكال قمع متع ّددة ،من اإليقاف واالعتداء بالعنف املعنوي والجسدي ،إىل التعذيب والسجن ،مرورا ً
بالتضييق اإلداري والطرد من الجامعة والحرمان من الشغل ،وغريها.
وهكذا فاالتحاد العام لطلبة تونس خالل هاتني العرشيتني عرف تعطّالً تنظيم ّياً كبريا ً ،كان من بني متظهراته مثالً عدم
إنجازه ألي مؤمتر وطني طيلة عرش سنوات وهي الفرتة الفاصلة بني املؤمتر  24املنعقد يف صيف  2003واملؤمتر 25
املنعقد يف  .2013ولعل انجاز املؤمترات نفسه كان من أسباب هذا التعطّل حيث أن الرصاع كان عىل أشده بني التنظيامت
اليساريّة نفسها للهيمنة عىل املنظمة وضامن موقع قانوين يوفر لها ح ّدا ً أدىن من الحامية تجاه القمع باإلضافة إىل ما
ُسية
يتيحه من امتيازات سياس ّية وتنظيمية (عىل محدوديّتها) .وقد عرفت املنظمة رصاعات ثابتة عىل قيادتها وهياكلها امل ِّ
منذ عودتها للقانون ّية يف  .1988ومل تزد سنوات التص ّحر السيايس والقمع املفتوح بعد ذلك األمر إال تأزماً حيث زادت ح ّدة
كل
الرصاعات للسيطرة عىل هياكله لدرجة أن القيادة انقسمت إىل جزئني بعد املؤمتر 21الذي انعقد يف  ،1995يدعي ّ
منهام الرشعيّة (القانونيّة و/أو النضاليّة) ،وهو انقسام تكرر يف كل املؤمترات الالحقة ،لتبلغ املسألة درجة غري مسبوقة
سنة  2004عند ظهور االزدواجية الهيكل ّية ألول م ّرة منذ عودته للقانون ّية ،حيث قامت مجموعات سياس ّية طالب ّية تطعن
يف رشعية مقررات املؤمتر  ،24بعقد “مؤمتر التصحيح” ،ليتمخض عن ظهور مكاتب محل ّية تابعة للمؤمتريَن داخل عدد من
األجزاء الجامع ّية ،وهو ما أث ّر بشكل كبري عىل االتحاد.
طبع اليسار النشاط السياسي داخل الجامعة طيلة سبعينات القرن الماضي التي عرفت إحتجاجات
إجتماعية عمت البالد ،ولم ينجح القمع الوحشي لها في اجتثاثها .ثم تحولت الجامعة انطالق ًا من
صراع ضا ٍر بين اليساريين واإلسالميين الذين صارت الهيمنة
ثمانينات القرن العشرين إلى حلبة
ٍ
على النشاط السياسي داخلها من نصيبهم.

عىل الرغم من هذا ،مل يتم القضاء نهائياً عىل الجامعة كواحدة من أهم فضاءات إنتاج النقد االجتامعي يف البالد .يشهد
عىل ذلك تواصل التحركات االحتجاج ّية داخل املؤسسات الجامع ّية ولو بشكل محتشم ج ّدا خالل عرشيَتي القمع الشديد،
وعودتها بقوة نسب ّية بعد ذلك .مثّلت الجامعة خالل هذه الفرتة الفضاء الوحيد يف تونس الذي ميكن أن يتو ّجه فيه
شخص ،بشكل علني ،إىل جموع من املواطنني ،بخطاب ينقد خيارات نظام الحكم عموماً أو الحزب الحاكم أو أحد أجهزة
السلطة التنفيذية ،وخصوصاً وزارة التعليم العايل :هناك اإلرضاب العام  10آذار /مارس  2005كأحد املحطات الهامة يف
التاريخ الحديث للجامعة التونس ّية ،إذ أرضب يومها أكرث من  200ألف طالب/ة تنديدا ً بالقمع الوحيش الذي تع ّرضت له
الطلب ّية التي سبقته ودامت أكرث من عرشة أيّام يف عدد من املدن ،ضد دعوة رئيس الوزراء اإلرسائييل أرييل
االحتجاجات ّ
شارون اىل قمة املعلومات التي نظمتها تونس الحقاً يف ترشين الثاين  /نوفمرب من السنة نفسها .وقد كان اليسار الطاليب يف
قيادة هذه التحركات السياسيّة ،تحت يافطة “االتحاد العام لطلبة تونس” .ولكن السمة الغالبة عىل التحركات االحتجاجيّة
خالل هذه الفرتة هي املحدوديّة العددية والجغرافيّة.
الطليب من ضامن ح ّد أدىن من الوجود طيلة هذه الفرتة ،أهم ّية بدءا ً من اندالع أوىل الوضعيات
كان لتمكّن اليسار ّ
الثوريّة يف كانون االول /ديسمرب  .2010إذ مثّل “االتحاد العام لطلبة تونس” فضاء تد ّرب فيه اآلالف من الشباب عىل
أشكال مختلفة من التحركات االحتجاجيّة ،مكّنتهم من متلّك معارف سياسيّة ومهارات ميدانية يف التحريض ومواجهة
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قوات البوليس وحامية التحركات االحتجاجيّة ألقىص وقت ممكن ،وخصوصاً ربط التحركات امليدانيّة ببعضها ومراكمتها.
أما أه ّم ما ساهمت به هذه التجارب النضال ّية فهو نسجها لشبكات معقّدة من النواتات ( )2العفويّة غري املهيكلة والتي
تجمع مناضلني اشرتكوا فيام بينهم يف تجارب ميدان ّية .وهي نواتات ترتبط فيام بينها بعالقات ذاتية أحياناً ،وبأشكال من
التضامن الجهوي أو املهني أو السيايس يف أحيان أخرى.
تح ّولت هذه النواتات ،التي كانت بالكاد مرئية قبل  17كانون االول  /ديسمرب  ،2010حتّى من ِقبَل العنارص التي ت ُشكّلها،
إىل شبكة نشيطة لتبادل املعلومات وتنظيم التحركات والدعاية والتحريض انطالقا من ذلك اليوم .يشء يشبه مفهوم
“خاليا االستنهاض” لفرتا تايلر ( )3يف حديثها عن ُس َبات حلقات املناضالت النسويّات األمريك ّيات خالل فرتات الركود
والقمع يف أمريكا خالل مثانينات القرن املايض .ال يعني هذا أن اليسار الطاليب قد تق ّمص دور قيادة التحركات االحتجاج ّية،
يل أن الحراك الثوري الذي شهدته تونس بني  17كانون االول /ديسمرب  2010و 14كانون الثاين /يناير 2011
فمن الج ّ
قد ت ّم دون قيادة ممركزة .بل إ ّن الفكرة تحاول تفنيد مقولة “العفويّة” بخصوص الحراك الثوري الذي عرفته تونس.
إذ أ ّن غياب القيادة املركزيّة ال يعني غياب أشكال متعددة للوعي السيايس داخل املجموعات املحت ّجة بتنوعها .وقد
كانت “خاليا االستنهاض” املنتمية لليسار الطاليب إحدى هذه املجموعات املتع ّددة التي ساهمت من موقعها يف تأجيج
االحتجاج .وكانت عنارصها تتكون من مناضلني/ات من اتحاد الطلبة أمتُّوا أو مل يتموا بعد حياتهم الجامع ّية ،وآخرين تركوا
الجامعة واالتحاد منذ سنوات دون أن يقطعوا ارتباطهم بهام فعل ّياً ج ّراء البطالة ونشاطهم داخل مختلف الديناميات التي
تأسست للدفاع عن العاطلني عن العمل من حاميل الشهادات الجامعية ،وهي ديناميات بقيت لغاية  2011تحوم حول
االتحاد العام لطلبة تونس .وقد بقي هؤالء املناضلون مرتبطني عرب مجموعات صغرية متقاربة من الناحية الشخصية .أ ّما
دور الربط بني هذه املجموعات فقد لعبه أفراد كانوا يتميزون بتعدد متوقعهم (نضايل ،جهوي ،قطاعي.)...
المسيِّرة منذ عودته
عرف “االتحاد العام لطلبة تونس” صراعات ثابتة على قيادته وهياكلها ُ

التصحر السياسي والقمع المفتوح بعد ذلك األمر تأزم ًا لدرجة
للقانونية في  .1988وزادت سنوات
ّ
ّ

يدعي ّ
الشرعية.
كل منهما
أن القيادة انقسمت الى جزئين بعد المؤتمر  21الذي انعقد في ّ ،1995
ّ

الهيكلية ألول م ّرة.
وهو انقسام تكرر في كل المؤتمرات الالحقة ،حتى  ،2014مع ظهور االزدواجية
ّ

كام أن من أبرز األدوار التي اضطلعت بها تلك الشبكة اليساريّة هي نجاحها يف أن تكون إحدى حلقات الوصل بني شباب
األحياء الشعب ّية للمدن ،وبني فضاءات التسييس الكالسيك ّية كالساحات املقابلة ملق ّرات “االتحاد العام التونيس للشغل”
وتلك املستحدثة كشبكات التواصل االجتامع ّية .وقد نجحت يف لعب هذا الدور أيضا بفضل مبادرتها مبع ّية مناضيل اليسار
جل مدن البالد ،رغم محدوديتها التعبويّة طيلة األسابيع الثالثة
النقايب يف االتحاد يف تنظيم أُوىل التحركات االحتجاج ّية يف ّ
األوىل ،موفّرة أرضية مالمئة النتشار التحركات يف األحياء الشعب ّية.
الداخلية
حضور على الرغم من استمرار أزمات اليسار
ّ

عرفت تونس بعد فرار بن عيل وتفكك جزء هام من قيادة الجهاز التنفيذي للنظام والحزب الحاكم فراغاً سياسياً كبريا ً
مألته املئات من التنظيامت السياسيّة واملدنيّة الجديدة .مل تكن تلك العمليّة هيّنة يف استتباعاتها عىل اإلطار السيايس
العام يف البالد ،حيث ترنّح عدد كبري من مؤسسات الهيمنة االجتامع ّية .وقد كانت تلك الفرتة مفتوحة عىل عديد
االحتامالت وكان لكل الفاعلني أوراق ميكن لعبها لتغيري املشهد العام والواقع السيايس واالجتامعي ..وهو ما جعل عددا ً
يغي حساباته ومجموعات سياس ّية تأخذ قرارات كانت لتكون غري منتظرة خارج هذا السياق ،ودفعت
من الفاعلني ّ
للميدان السيايس فاعلني هامش ّيني سابقاً وفّرت لهم وضع ّية “الضباب ّية الهيكل ّية” مدخالً ليتحولوا إىل العبني ذوي تأثري عىل
املشهد العام.
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كانت السلطة السياسية حينها تعرف تواصالً لجزء من الجهاز التنفيذي السابق ،كامتداد لـ “رشع ّية” مزعومة ،قام بتوكيل
نفسه للقيام مبهمة “الحفاظ عىل دميومة ووحدة الدولة” ،يك ّرسه استمرار مح ّمد الغنويش وزير بن عيل األول يف منصبه
رئيساً للحكومة وتويل فؤاد املبزع رئيس مجلس نواب بن عيل منذ  1997منصب رئاسة الجمهورية مؤقتاً منذ الليلة التي
اعقبت فرار بن عيل .حصل هذا عىل الرغم من محدوديّة سلطة هذا الجهاز ميدانيّاً خالل األسابيع األوىل .وقد كانت
محل تشكيك من قوى متع ّددة .لكن ما مكّن هذه الرشعيّة  -عىل وهنها  -من
وحدته نفسها موضع تساؤل ،ورشعيّته ّ
االستمرار هو التشتت واالرتباك الذي ات ّسمت بهام القوى التي ساهمت يف إسقاط بن عيل ومحدوديّة ما راكمته من
تحصنها من رد الفعل العنيف ملختلف القوى املترضرة من تجذّر
تجربة ميدانية ومن نضج سيايس ومن روابط تنظيمية ّ
الحراك الثوري.
فعىل الرغم من أن أطرافاً متعددة قد شاركت يف إسقاط بن عيل ،إال أن رسعة العمليّة جعلت ما متّت مراكمته ميدانيّاً
وسياس ّياً غري ٍ
كاف بعد للتأسيس ملرحلة “ما بعد بن عيل” .فاملشرتك الذي تم تأسيسه بني هذه القوى ،أي مركز
“الرشع ّية الثوريّة” ،مل يكن بالوضوح والق ّوة التي تجعله يتح ّول لدينام ّية تج ّمع حولها مختلف هذه املجموعات .ولنئ
برزت محاوالت هامة يف االنتظام الجامهريي بعدد كبري من أحياء ومدن البالد منذ ليلة  14كانون الثاين  ،2011 /إال أن
التج ّمعات التي أنشأت مل تتجاوز دور مجموعات التأمني األهيل لألحياء ،وقلّام نجحت يف التحول إىل فضاءات تسييس
جامهريية ذات إشعاع محيل ،تطرح القضايا السياسيّة ،املحلّية منها والوطنيّة (عدا بعض االستثناءات التي تحىص عىل
أصابع اليد كتجربة “لجنة حامية الثورة” يف جمنة ،مام جعلها تبقى هامش ّية عىل العموم.
بعد ذلك قامت أكرث املجموعات نضجاً سياس ّياً وتنظيامً ،وهي املجموعات الشباب ّية واألهل ّية التي تشكلت يف املدن التي
عرفت أكرب املواجهات مع قوات البوليس ألسابيع ،حيث سقط العدد األكرب من الشهداء (منزل بوزيان ،سيدي بوزيد،
القرصين ،تالة ،)...بالتصعيد السرتداد املبادرة السياسيّة وحشد الحراك الشعبي الذي خفت نسبيّاً ملا يقارب األسبوع .متثّل
هذا التصعيد يف تنظيم اعتصام القصبة األول انطالقا من يوم  23كانون الثاين /يناير ،والذي دعا إىل تفكيك الجزء الباقي
من قيادة الجهاز التنفيذي الباقي تحت سيطرة رجال النظام السابق .جمع االعتصام أكرث من ألفي معتصم ودام ألربعة
أيام وانتهى بقمع كبري للمعتصمني وتفريقهم بالقوة من قبل ق ّوات البوليس .وعىل الرغم من اإلخفاق النسبي لالعتصام،
إال أ ّن قمعه بذلك الشكل وتشبّث املشاركني فيه مبطالبهم ،ساهم يف استنهاض مجموعات أخرى مل تشارك فيه وساهم يف
إعادة مركزة الحراك االحتجاجي يف مواجهة عدو مشرتك ،باإلضافة إىل أنه دفع عددا ً من القوى املدنيّة والسياسيّة التي
كانت تعيش ارتباكاً حينها بني خيارين :الدخول مبارشة يف انتخابات ترشيعية ورئاس ّية من تنظيم الجهاز التنفيذي القائم،
أو إسقاط قيادة هذا الجهاز وتأسيس إطار سيايس جديد ،إىل حسم موقفها نحو املراهنة عىل الخيار الثاين.
بالطبع مل تكن العديد من التنظيامت السياسيّة معزوالً عن اعتصام القصبة األول ،بل أن بعضها  -خصوصاً املجموعات
يل يف تنظيمه رفقة أغلبيّة العنارص التي مل تكن منتمية ألي
اليساريّة الصغرى املحلّية واألكرث كفاحيّة  -انغمس بشكل ك ّ
تنظيم .إال أن االنتامء اىل تلك املجموعات كان فرديّاً ومي ّر عرب الشبكات النضال ّية املحل ّية السابقة والتي تعززت بشكل كبري
بعنارص جديدة منذ انطالق الحراك الثوري .أي أن املح ّدد يف االنتامء لهذه املجموعات ،عىل األقل خالل الفرتة الرابطة
بني لحظة  17كانون االول /ديسمرب  2010وأواسط شهر شباط /فرباير  ،2011كان التوازنات املحل ّية والعالقات الشخص ّية
بني املشاركني وثقتهم ببعضهم ،املبنيّة عىل التضامن امليداين ،وبدرجة أقل عىل تقاسم مجموعة من الشعارات والتصورات
السياسيّة األكرث عموميّة والتي قد ينقصها االنسجام يف عديد األحيان.
وقد دعمت القيادات املحلّية التحاد الشغل االعتصام ،خصوصاً تلك الواقعة يف الجهات التي بلغ فيها الحراك الثوري
درجات عالية من الحشد والقوة ،ووفرت الحافالت لنقل املعتصمني وغريها من االحتياجات اللوجستية ،باإلضافة إىل
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مساهمتها يف دفع القيادة البريوقراطية لالتحاد العام التونيس للشغل (أكرب ق ّوة حشد يف البالد عىل م ّر السنني) للعب دور
يف كرس الحصار الرسمي واإلعالمي عىل االعتصام ،عرب توفري غطاء سيايس له .وهو ما قامت به البريوقراطية النقاب ّية حامية
لنفسها من الدخول يف مواجهة مع أكرث قواعدها حرك ّية وتأثريا ً ،مع املحافظة نسب ّيا عىل دورهاً يف العمل ّية لكبح جامح
النزعات األكرث راديكاليّة يف الحراك الثوري كلّام ُوجدت حاجة لذلك.
شارك في إضراب  10آذار /مارس  2005أكثر من  200ألف طالب/ة ،تنديداً بالقمع الوحشي الذي
ّ
أيام في عدد من المدن،
تع ّرضت له االحتجاجات
بية التي سبقته ،ودامت أكثر من عشرة ّ
الطل ّ

وكانت ضد دعوة رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون الى قمة المعلوماتية التي نظمتها
تونس الحق ًا في تشرين الثاني  /نوفمبر من السنة نفسها.

وجدت تنظيامت اليسار الطاليب نفسها خالل هذه الفرتة تعيش وضعا ساهمت ،ولو بشكل محدود ،يف إنتاجه .ومن الهام
قبل الخوض يف خيارات اليسار الطاليب التأكيد عىل تن ّوعه حد التناقض .فكام أن املجموعات التي تشكّل هذا اليسار كانت
قبل لحظة  2011متناحرة حول املواقع القياديّة يف املنظمة الطالبيّة ،فإنها كانت متصارعة حول عدد كبري من الرهانات
السياسية واالجتامعيّة الكربى ،كقضايا آفاق الثورة االشرتاكية ،واملوقف من النظام االقتصادي القائم وسبل تغيريه ،وقضايا
الح ّريات الفردية ومسألة استقالل ّية املنظامت املدن ّية ...بل أن هذه الخالفات تضاعفت حينذاك م ّرات .والتعميامت هنا
تهدف فحسب الستخالص الديناميات السياس ّية الكربى التي كانت تشق هذا اليسار الطاليب.
يف هذا السياق ،كانت هناك ديناميتان أساسيتان .األوىل ،وهي الغالبة ،مثّلتها تنظيامت كانت يف طليعة القوى الدافعة
العمل الشيوعي التونيس”“ ،الوطنيّون الدميقراطيّون” ،)...وقد جمعتها
نحو القطيعة مع نظام الحكم السابق (“حزب ّ
املحطة الثانية من الحراك الثوري التي ُعرفت باسم اعتصامي القصبة  1و 2بساحة الحكومة بالعاصمة .شاركت العنارص
املنتمية لهذه التنظيامت ،إىل جانب العنارص اليساريّة غري املنتظمة يف مجموعات ،يف إعداد االعتصامني ولعبت أدوارا ً
مهمة فيهام ،واضطلعت مبهام متنوعة استغلت فيها تجربتها النضالية السابقة ومهاراتها امليدان ّية املكتسبة من اإلعداد
اللوجستي والتحريض والخطابة ،إىل تقنيات مواجهة قوات البوليس يف الفضاء العام ..وعالوة عىل انخراط جزء هام من
عنارص االتحاد العام لطلبة تونس يف اعتصام القصبة فقد دعمه سياسياً كتنظيم نقايب طاليب ،وعىل الرغم من كل التشتت
الذي كان يعانيه.
األقل ،من اليسار الطاليب (يف “الحزب االشرتايك اليساري”“ ،حركة التجديد”“ ،الحزب الدميقراطي
أ ّما الجزء املتبقيّ ،
التقدمي” )...فكان يراوح بني خياري السري يف االنتخابات مبارشة وإيقاف الحراك الثوري .وقد جعله هذا االرتباك السيايس
أكرث هشاشة ميدانيّاً ،مام قلّص من تأثريه يف مجرى األحداث .وقد بقيت هذه القوى منذ  2011وإىل غاية اليوم يف مواقع
هامش ّية داخل الساحة السياس ّية.
تواصل منذ بداية شباط /فرباير  2011الحشد داخل مختلف الديناميات املناهضة لحكومة محمد الغنويش ،بأنساق
وأهداف مختلفة .عملت التنسيقيّات الشعبيّة التي انتعشت بعد اعتصام القصبة األول عىل الدفع قُ ُدماً لالعتصام من
جديد بغية إسقاط الحكومة بوصفها تجسيدا ً لتواصل ما اصطلح عىل تسميته بـ”النظام السابق” .وقد كانت هذه
التنسيق ّيات ،املتن ّوعة يف طرق تنظيمها وأساليب عملها ،تزداد انتظاماً ومطالبها تزداد تج ّذرا بشكل يومي كلام اشتد
انخراطها امليداين استعدادا ً لتنظيم اعتصام سيفوق يف جامهرييّته وتأثريه االعتصام األول.
خالل هذه الفرتة ،كانت التنظيامت السياسية واملدنية والنقابيّة تعمل عىل إعادة هيكلة نفسها ،انطالقاً من وضعية املوت
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الرسيري التي كان بعضها بلغها أحياناً يف أواخر سنوات حكم بن عيل .وهو الوضع الذي كانت عليه األحزاب اليساريّة
والقوم ّية ،وهو أيضاً الوضع الذي كانت تعيشه حركة النهضة رمبا بشكل أكرث ح ّدةُّ ،
ويدل عليه غيابها السيايس وامليداين
عن مجرى األحداث إىل غاية هذه الفرتة التي مثّلت فرصة مالمئة لهذه التنظيامت لتجميع شتاتها وإعادة بناء هياكلها
رسعة وغري دميقراطيّة يف غالب األحيان) ،للتصدي للرهانات التي كانت تواجه البالد ولالستفادة قدر
(ولو بطريقة مت ّ
اإلمكان من الفراغ السيايس الكبري الذي تركه “التجمع الدستوري الدميقراطي” بتفككه الذايت ( .)4وقد مثّلت هذه الفرتة
فرصة لهذه األحزاب والتنظيامت املدن ّية ( )5للعودة إىل صدارة األحداث سياس ّياً .وقد مثّل تأسيس “املجلس الوطني
لحامية الثورة” إعالناً رسم ّياً ( )6عن عودة التنظيامت القانون ّية املؤسسات ّية ملوقع الصدارة ،والتحول من دور الداعم
العتصام القصبة األول إىل عنارص مقررة ومهيمنة يف اعتصام القصبة الثاين.
عىل الرغم من كل االختالفات التي شقّت هذه التنظيامت ،فإن امله ّمة األساسيّة التي أنجزتها ،عرب وحدتها وقيادتها
السياس ّية العتصام القصبة الثاين ،متثّلت يف الرفع من سقف املطلب السيايس ،إذ تحول من استقالة الحكومة إىل تعليق
العمل بالدستور وانتخاب مجلس وطني تأسييس جديد .ولكنه قام بتعيني املطالب الجامهرييّة يف هذا الحد ،وإلغاء أي
إمكان ّية لتجاوز الحراك للسقف املؤسسايت الرشعوي .وميكن الجزم يف هذا املستوى بأن ما حصل كان أكرث تقدماً مام رفعه
املعتصمون يف االعتصام األول ،لكنه كان أقل راديكاليّة من الوجهة التي كانت تسري نحوها عمليّة تجذّر االحتجاج يف
خضم النضال والرصاع امليداين الذي خاضته لجان االعتصام الثاين يف القصبة انطالقا من يوم  20شباط /فرباير وإىل غاية
حل االعتصام يوم  3آذار /مارس .2011
ّ
سعى “املجلس الوطني لحامية الثورة” لفرض نفسه رشيكاً يف السلطة وممثالً سياسياً للقوى الثورية املتح ّركة خالل تلك
الفرتة يف مختلف أنحاء البالد .ويف هذا املسار إقرار أوالً بالرشاكة مع القيادة السياسية االنتقالية ،كمصدر لرشعيّة أصليّة
مل تكن متتلكها .كام أنه مثّل ثانياً إعادة إنتاج للعالقة الهرميّة بني النخب السياسيّة و”الجامهري” ،تلعب فيه األوىل دور
القيادة والتخطيط والتفاوض يف حني يكون لألخرية “رشف” لعب دور وقود املعركة .وهو تقسيم كان أصالً موضع مسائلة
يف ذلك الحني من طرف املجموعات الشعب ّية التي تشكلت يف كل املدن والتي دفعت النجاز “القصبة األوىل والثانية” .إذ
كانت هذه املجموعات خالل تلك الفرتة بصدد صياغة ميكانيزمات جديدة كانت تنمو يف موازاة املنظومة الحزب ّية القامئة
(دون الدخول يف مواجهة معها) ،وقد ظهرت بينها أصوات تسائِل الشكل التنظيمي الحزيب الهرمي وتدافع عن القيادة
امليدانيّة الدميقراطيّة .وقد مثّل فرض مجلس حامية الثورة النتخاب مجلس وطني تأسييس جديد كمخرج أسايس العتصام
القصبة الثاين إخراجاً لكل هذه الشبكات املواطن ّية من دائرة الفعل املبارش إىل موقع املساند ألحد األحزاب أو الرافض
لالنتخابات بر ّمتها ،وهو دور ثانوي يف كل األحوال ،يختلف عن امناط الحكم غري املركزيّة والدميقراط ّية الشعب ّية التي كانت
تختمر يف صلب املجموعات األكرث راديكال ّية من بني املعتصمني.
ّ
معقدة من النواتات
النضالية الطالبية نسجها لشبكات
أهم ما ساهمت به هذه التجارب
ّ
ّ

ميدانية ،كانت بالكاد مرئية قبل حدث ،2010
العفوية التي تجمع مناضلين اشتركوا مع ًا بتجارب
ّ
ّ

وهي نواتات ترتبط فيما بينها بعالقات شخصية ،أو بأشكال من التضامن الجهوي أو المهني
أو السياسي .وقد تحولت إلى شبكة نشيطة لتبادل المعلومات وتنظيم التحركات والدعاية
والتحريض.

ومل تنجح القيادات امليدان ّية العتصام القصبة الثاين يف مقاومة هذه الهيمنة عىل الرغم من التنظيم الج ّيد للمحت ّجني الذين
انتظموا يف شكل متثيل ّيات للجهات املشاركة يف االعتصام ولِام اصطُلِح عىل تسميته بـ “شباب الثورة” وعائالت الشهداء
وجرحى الثورة التونس ّية .وقد عرف االعتصام ابتالعاً سياسياً من قبل التوجه املؤسسايت الذي مثّله “املجلس الوطني
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لحامية الثورة”.
جل قوى اليسار الطاليب خالل هذه املعركة يف موقع الداعم التام العتصام القصبة الثاين وساهمت عنارصها
متوقعت ّ
بفاعلية يف تحقيقه ،إال أنهم كانوا يف الوقت نفسه الذراع امليدان ّية للدفاع عن خيار مأسسة السقف السيايس لالعتصام،
خلف قيادات األحزاب السياس ّية التي كان لها دور الريادة يف هذا املجال .وقد لعب شباب التنظيامت اليساريّة خالل
اعتصام القصبة دورا ً ميدانياً هاماً يف الدفاع عن االعتصام وضامن استمراره ،لك ّنهم كانوا سياس ّياً أقرب اىل االنضباط يف
أجندات أحزابهم منهم إىل العمل امليداين األفقي كام حصل يف اعتصام القصبة األول.
االتحادين وواقعة اعتصام “باردو”
عودة الصراع بين
َ

عرفت هذه الفرتة ابتعادا ً نسبيّاً من الطالب اليساريّني عن االلتزام الجامعي نظرا ً لكثافة النشاط السيايس خارج أسوار
الكلّيات .وزادت سهولة تأسيس الجمعيات واألحزاب والنشاط امليداين يف إبعاد املناضلني/ات عن العمل النقايب والسيايس
داخل االتحاد العام لطلبة تونس .مل ت ُو ِل التنظيامت السياس ّية التي كانت تتصارع حول قيادة املنظمة الطالبية سابقاً،
إعادة هيكلتها وانجاز مؤمترها الوطني أه ّمية تذكر .فبقي االتحاد لسنتني تقريباً بعد نهاية الحراك الثوري دون قيادة
فعل ّية ،بعدما ترك كل عنارص مكتبه التنفيذي وهياكله الوسطى الجامعية منذ سنوات طويلة.
كام أن التنظيامت اليساريّة والقوميّة التي استفادت من الحراك الثوري وتض ّخمت صفوفها باملناضلني كانت خارج القيادة،
يف حني أن التنظيامت التي كانت تهيمن عىل أغلبية املواقع القياديّة يف املنظمة سابقاً هي التي خرست جزءا ً كبريا ً من
إشعاعها الطاليب ،وهو وضع زاد من تعقيد إمكانية إنجاز املؤمتر الوطني لالتحاد ويف إطالة وضع ّية العطالة التنظيم ّية
داخله.
لكن معطيَني استج ّدا خالل هذه الفرتة ساهام يف إعادة االعتبار تدريجيّا لدور االتحاد لدى الشباب الطاليب اليساري.
األول هو عودة االتحاد العام التونيس للطلبة ،املنظمة التاريخية للطلبة اإلسالميني ،للنشاط يف الجامعة مع انطالق السنة
الجامع ّية  ،2011-2012بعد حصوله عىل تأشرية العمل القانوين يف حزيران/يونيو  .2011وقد كان الخوف الذي يعرتي
اليساريني جميعاً أن يفقدوا الجامعة التي يعتربونها فضاءهم الحيوي بعد أن فقدوا يف انتخابات ترشين االول  /اكتوبر
سيايس وطني هام .ففوز حركة النهضة الساحق بانتخابات املجلس الوطني التأسييس م ّهد لها
 2011آمالهم يف لعب دور
ّ
السيطرة عىل جزء هام من مفاصل السلطة التنفيذيّة والقضائيّة باإلضافة إىل سيطرتها امل ُحكمة عىل السلطة الترشيعيّة.
مثّلت عودة “حركة النهضة” اىل الجامعة ثأرا ً معنوياً ورمزيّاً لهذا الشباب اليساري الذي عاىن هامش ّية سياس ّية مزدوجة
منذ نهاية اعتصام القصبة الثاين ،وصار يحتل موقعاً غري مؤثر عىل الساحة السياس ّية وطن ّياً ،باإلضافة إىل أنه وجد نفسه
يف املواقع الخلف ّية يف تنظيامته األ ّم بعدما عادت آل ّيات العمل الحزب ّية الهرم ّية لالشتغال ..وهكذا  -عىل األقل كام خ ّيل
لها  -وجدت التنظيامت الشبابيّة اليساريّة نفسها كمن يدافع عن “آخر املواقع” التي مل تسيطر عليها النهضة بعد .ولعل
االحتفال بالفوز التاريخي للقوائم املدعومة من االتحاد العام لطلبة تونس يف انتخابات مجالس الكلّيات يف آذار /مارس
 2013يشهد عىل هذا .إذ مثّل الحدث فرصة لكل القوى املناوئة للنهضة لالحتفال ،مبا فيها تلك التي لطاملا امتلكت أش ّد
العداء التحاد الطلبة.
كام ساهم تقلّص فضاء النشاط السيايس املفتوح خارج أسوار الجامعة يف عودة االتحاد العام لطلبة تونس إىل صدارة
إهتاممات القوى اليساريّة .وقد شهدت السنة الدراسيّة  2012-2013نقاشات ومفاوضات ورصاعات ال تنتهي بني مكونات
اليسار الطاليب مبختلف تلويناتها األيديولوجية والسياس ّية إلعداد املؤمتر الوطني للمنظمة حتى ت ُج ّدد هياكلها وتعود
لتضطلع بأدوارها ،التي تختلف تلك القوى يف تحديدها لكنها تشرتك يف أ ّن انجاز املؤمتر حيوي لالضطالع بها .مل تنجح
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املكونات الطالب ّية اليساريّة والقومية مرة أخرى يف انجاز مؤمتر مو ّحد ،بل انقسمت إىل مؤمتريْن من جديد ،انعقدا يف
أيار /مايو .2013
وقد ساهمت الرصاعات الكربى التي شقت اليسار الطاليب خالل هذه السنة يف تهميش موقع النضال النقايب داخل سلّم
أولويّات التنظيامت السياسيّة الشبابيّة .يف املقابل لعب االتحاد العام التونيس للطلبة دورا نقابياً أكرث وضوحاً ،عىل الرغم
من قربه املعلوم من حركة النهضة الحاكمة.
ّ
األساسية التي
المهمة
شقت التنظيمات اليسارية ،فإن
على الرغم من كل االختالفات التي
ّ
ّ

ّ
تمثلت في الرفع من سقف المطلب
السياسية العتصام القصبة الثاني،
أنجزتها ،عبر قيادتها
ّ

السياسي ،إذ تحول من استقالة الحكومة إلى تعليق العمل بالدستور وانتخاب مجلس وطني
الجماهيرية ،وألغى أي
تأسيسي جديد ...وهو السقف الذي ح َّد من جهة ثانية من المطالب
ّ
إمكانية لتجاوز الحراك لألفق المؤسساتي الشرعوي.
ّ

أرغمت حركة النهضة عىل عقد تحالفات مع بقايا النظام القديم ،أو ما اصطلح عىل تسميته بـ”اإلدارة العميقة” ،التي
حافظت يف مجمل آليات عملها وتنظيمها الداخيل عىل إرث النظام التسلطي طيلة  55سنة وكانت قادرة ،عىل الرغم
تغي القياديني والتقسيامت اإلداريّة ،عىل إعادة إنتاج نفسها بشكل مذهل .وكان لهذه التحالفات انعكاسني أساسيّني
من ّ
عىل املستوى السيايس .األول أنه أعاد الرشعية أليديولوج ّية “هيبة الدولة” كمرجع ّية مشرتكة ال يختلف عليها الخصامن
يرسخانها ،مع سعي كل منهام لتوجيهها صوب حسابه الخاص .الثاين أنها خلّصت شتات
السياس ّيان األساس ّيان ،بل ّ
“اإلدارة العميقة” من تخبطها السيايس بأن أعطتها قياديني ميدانيني يفاوضون باسمها .ويف الفرتة نفسها ،يف شهر نيسان/
إبريل  ،2012تم تأسيس حزب “نداء تونس” كتعبري سيايس يو ّحد قوى النظام القديم ،حتى وإن مل يكن انعكاساً صافياً
لطموحات تلك القوى ..ومثّلت شخصيّة الباجي قائد السبيس ،وزير بورقيبة السابق ،ورئيس الحكومة االنتقالية التي
فض اعتصام القصبة الثاين) ،نقطة ارتكاز هذا
أع ّدت انتخابات املجلس الوطني التأسييس (التي تم االتفاق عليها عقب ّ
الحزب الهالمي الذي جمع حوله تحالفا من مجموعات مثّلت بقايا “حزب التجمع الدستوري الدميقراطي” ،ومجموعات
يساريّة سابقة ،ورجال أعامل وحقوق ّيني وكوادر عليا يف اإلدارة.
سياسيي (شكري بلعيد ومحمد الرباهمي)
تزامن هذا مع ما عاشته البالد من وضع سيايس استثنايئ أعقب اغتيال زعيمني
ّ
من الجبهة الشعبية ،وهي القوة اليساريّة األساس ّية يف البالد .إذ مت ّيز بحالة احتقان سيايس قصوى ميكن تلخيصها يف
استقطاب ثنا ّيئ غري مسبوق ،زادت من ح ّدته التطورات التي شهدها الوضع يف مرص .مثّلت حركة النهضة وحلفائها يف
الحكم وخارجه قطبه األول ،فيام مثّلت “جبهة االنقاذ” القطب الثاين .وعىل الرغم من التنوع الذي قد يبدو عىل هذه
الجبهة عند تالوة القامئة الطويلة لألحزاب واملنظامت ِ
املؤسسة لها ،فإنّه ال ميكن أن يحجب الهيمنة التي كانت لـ”نداء
تونس” وممثيل النظام القديم عليها بعد أن نجحوا تدريجيّا يف إعادة تشكيل أنفسهم كقوة سياسيّة أساسيّة يف البالد.
وحدد القطبان املتصارعان محاور الرصاع حول مسألة ال ُهويّة التي يجيدان التعامل معها ،لتنخرط أغلب قوى اليسار يف
املعركة عىل أساس هذا املحور .يف املقابل مل يفلح اليسار يف التحول بدوره إىل قطب مستقل عن القطبني سابقي الذكر،
عىل الرغم من األزمة االجتامعيّة التي كانت تحتد يف البالد واستمرار راهنيّة املطالب االجتامعيّة التي حركت الرشائح
ويجسدها شهيداه بلعيد والرباهمي.
األوسع من املنتفضني يف شتاء  ،2010باإلضافة إىل أ ّن “رشعيّة الدم” كانت من ناحيته
ّ
دارت املعركة امليدانية انطالقا من يوم  25متوز /يوليو ،2013يوم اغتيال محمد الرباهمي .وكان محيط املجلس التأسييس
(الطلب ّية باألساس)،
يف ضاحية “باردو” بالعاصمة هو حلبتها .ولعبت مختلف القوى اليساريّة ،وخاصة فصائلها الشباب ّية ّ
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يومي لالعتصام .إذ شهدت ساحة باردو يومي  26و 27متوز /يوليو محاوالت متكررة لرتكيز االعتصام
دورا حيويّاً يف أ ّول ْ
من قبل شباب التنظيامت اليساريّة ومجموعات من الشباب املستقل ،قوبلت باعتداءات عنيفة من قبل قوات البوليس،
لك ّنها نجحت يف النهاية يف فرض االعتصام انطالقا من اليوم الثالث بعدما التحق به نواب املعارضة الذين ج ّمدوا عضويتهم
أو هددوا باالستقالة من املجلس (كان أغلبهم من النواب اليساريني) .وشارك جزء هام من ماكينة االتحاد العام لطلبة
تونس خالل هذه األيام األوىل ،باإلضافة إىل أغلب التنظيامت اليساريّة الطالبيّة .ومل يكن اعتصام “باردو” ،الذي سيكون له
اليساري الحارض (مبا
دورا ً كبريا ً يف إعادة ترتيب األوراق السياس ّية يف تونس ،ممكناً لوال تلك املشاركة .وقد حاول الشباب
ّ
فيه عنارص الفصائل الشباب ّية لألحزاب اليساريّة) الدفع نحو أفق سيايس أكرث جذريّة عرب السعي لتأسيس نواتات ثوريّة
لالعتصام يف الجهات تسعى لجمع املواطنني حولها والسيطرة عىل السلطة املحل ّية.
لك ّن هذه املشاركة كسابقاتها ،مل متتلك رشوط النجاح والوصول اىل االنجاز .حيث أن تذيّل اليسار عموماً لـ”نداء تونس”
جعله يف موقع الهامشية السياسية واإلعالمية ،وج ّرد املبادرات الشباب ّية من أي مصداق ّية ثورية فبدت كمج ّرد مناورات
ميدان ّية لتحسني رشوط التفاوض الذي كان “نداء تونس” ميتلك خيوطه .وكان دخول املال السيايس املق ّرب من النداء عىل
الخط ،لحشد أنصاره يف االعتصام ،إعالن النهاية لوجود اليسار الطاليب فيه ،حيث أن أغلب عنارصه انسحبت تدريج ّياً من
“باردو” وهي تج ّر خلفها أذيال الخيبة من جديد.
وعىل الرغم من أن اعتصام “باردو” نجح يف تحقيق أهدافه الرسم ّية التي أعلنت عنها جبهة االنقاذ ،بفرض إنهاء املرحلة
التأسيس ّية عىل حركة النهضة ،والتصويت عىل دستور يضمن الحد األدىن من الحقوق والحريّات العامة والشخص ّية،
وتحديد موعد لالنتخابات الترشيع ّية والرئاس ّية القادمة وتعيني حكومة تكنوقراط ،فإن اليسار خرج الخارس األكرب منه بعد
أن سلّم عصارة نضاالته وتضحياته لسنني إىل “نداء تونس” ،مع أن هذا األخري كان يف موقع سيايس ثانوي مقارنة باليسار
سنة  .2012وتح ّول اليسار داخل املشهد السيايس إىل مك ّمل لليمني الليربايل يف مواجهة اليمني املحافظ ،ال كقطب سيايس
مستقل بذاته.
كانت انعكاسات اعتصام “باردو” عميقة داخل اليسار الطاليب أيضاً ،إذ أ ّن الخيبة زادت يف تأجيج الرصاعات وإحباط
العزائم .تع ّمقت الرصاعات التنظيميّة حول الهياكل الرشعية لالتحاد العام لطلبة تونس ،وقد عرفت عدة كلّيات رصاعات
دموية أحياناً بني مناضلني من مختلف الفصائل اليساريّة لحسم وضعيّة االزدواجيّة (أو حتى التعددية) التنظيميّة داخل
هياكل املنظمة .وقد أبقى هذا الوضع االتحاد واليسار الطاليب عموماً يف وضع عبثي تستنزف فيه الطاقات يف األعامل
التخريب ّية بدل املراكمة النضال ّية والرصاع الدميقراطي .زاد هذا الواقع يف عزلة اليسار الطاليب وانحسار تأثريه حيث أنه مل
يكن حارضا ً لخوض املعارك الكربى ،بينام كانت الجامهري الطالب ّية تحتاجه لخوضها .فال هو مألَ هذا الفراغ وال اندثر حتّى
يرتك املجال للحركة الطالبيّة يكْ تنتج تعبريات أخرى أقرب إىل واقعها اليومي واحتياجاتها.
ف ّوت اليسار الطاليب أهم املعارك الوطن ّية والقطاع ّية واملحلّية بسبب تلك الرصاعات العدم ّية لكن أيضا بسبب رسوخ
مجموعة من اآلل ّيات واملبادئ التنظيمية املشرتكة التي تعيق إمكان ّيات تجذير النضال الدميقراطي داخل االتحاد العام
لطلبة تونس.

السياسية بعد 2014
تواصل الهامشية
ّ
لعل أه ّم املسائل التي تعرتض من يبغي فهم كيف ّية اشتغال االتحاد العام لطلبة تونس هي قض ّية العالقة بني النقابة
ّ
الطلب ّية واألطراف السياس ّية (اليساريّة والقوم ّية ضمن ّياً) .وتناول هذه القض ّية يُحيلنا إىل الحاجة لتعريف دور االتحاد يف
ّ
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الجامعة وخارجها ،وهي املهمة التي شغلت أجيال من املناضلني وكانت موضوع مئات من اإلصدارات النظرية  -السياس ّية
الطلبية تصورها لدورها.
التي صاغت فيها مختلف التنظيامت السياس ّية التي تواجدت يف النقابة ّ
وتلخيص ًا:
فلعل أهم استنتاج قد نخرج به عند جرد قراءات مختلف األطراف السياس ّية وسلوكها الفعيل طيلة عقود لدور االتحاد،
ّ
رسية
هو قناعتها بأن االتحاد هو أوالً حاضنة للتنظيامت السياس ّية ،ال للطلبة كأفراد .أي أنّه منظمة تنتمي لها تنظيامت ّ
وعلن ّية تنشط داخلها وتستقطب الطلبة للعمل النقايب وبعدها يسعى كل منها الستقطابهم إىل صفوفه الخاصة.
ومن متالزمات ذلك أن اإلرث الطاليب صاغ معنى فريدا للمناضلني يف داخله وللطلبة الذين ميكن لهم أن ينخرطوا فيه.
أي طالب يرغب بذلك ،بل هو الطالب الذي تنتدبه إحدى التنظيامت السياس ّية املوجودة باملؤسسة
فاملنخرط ليس ّ
الجامع ّية .ومبا أن التنظيامت السياس ّية كثريا ً ما سعت إىل نفخ أحجامها يف إطار رصاعاتها ،عرب إدخال أفراد ليس لهم
بالرضورة عالقة تنظيمية أو حتى انتامء سيايس لها ،فإن ذلك جعلها مجربة ،حتى تضمن دميومة سيطرتها ،عىل خلق
مستوى ثانٍ من التمييز بني املنخرطني ،عرب خلق ما يس ّمى بـ”املناضلني” ،وهم عادة املنتمون للتنظيم السيايس .ويتطلب
األمر من شخص حصل عىل انخراط دون أن تكون له رغبة يف االنتامء إلحدى هذه التنظيامت ،جهدا ً كبريا ً لفرض نفسه
كـ “مناضل” باالتحاد ،وقد بلغ األمر بالبعض حد خلق تنسيق ّيات لـ “املستقلّني” (غري املنتمني) للدفاع عن تواجدهم يف
االتحاد دون أن يُجربوا عىل االنتامء ألحدها ،لكن وبسبب محدوديّة تأثريهم ،فإن تاريخهم كثريا ً ما كان يتلخص بالتبع ّية
ألحد األطراف الجامع ّية .وقد تتعقد الوضعيات أكرث ميدان ّياً (وهو الغالب) عند حضور خالفات أو صعوبات تنظيم ّية
تعطّل توزيع االنخراطات داخل االتحاد ،مام يجعل عملية االنتامء لالتحاد تتحول إىل عمليّة تزكية من طرف التنظيامت
السياسيّة .وهو ما يزيد يف تعقيد اكتساب غري املنتظمني لصفة املنتمني لالتحاد.
فهي أ ّن الدميقراط ّية داخل االتحاد ،يف أكرث تجلّياتها مثال ّية ،تعني ضامن مشاركة األطراف
أما املتالزمة الثانية لهذا اإلرثَ ،
السياس ّية يف عمل ّية اتخاذ القرار .أي أن إقصاء منخرطني غري مصنفني كمناضلني ليست يف هذا السياق عالمة عىل غياب
الدميقراطيّة لدى مناضيل االتحاد .بل أن األمر قد يصل يف مراحل تشتد فيها الرصاعات ،والقمع أيضاً ،إىل حد االكتفاء
ألي آليات قرار جامعي
باتفاق قيادات التنظيامت عىل الخطوات العمليّة ،ملباركة “دميقراطية االتفاقات” ،يف غياب ّ
مفتوحة لعموم املناضلني ،فام بالك ببقية املنخرطني .ومن املفارقات أن هذا القدر الضئيل من االتفاق (بني القيادات) مل
جل املحطات التاريخية التي عاشها االتحاد إذ أ ّن عدم ربط االتفاقات السياس ّية برشعية
حتماً ميدان ّياً ،خالل ّ
يكن أبدا ً ُم َ َ
قاعديّة يجعل نقضها سهالً والتالعب بها من طرف التنظيامت األكرث تنفذا ً من الناحية السياس ّية واللوجستية أمرا ً يسريا ً.
التعسف عىل تاريخ االتحاد وتاريخ هذه التنظيامت السياسيّة إنكار الدور الذي لعبه القمع وغياب الح ّريات
سيكون من ّ
السياسية يف صياغة هذه اآلليات التنظيم ّية .لك ّن إنكار استمرار هذه األشكال حتّى يف فرتات االنفراج السيايس (بداية
الثامنينات ،أواخر الثامنينات ،بعد  14كانون الثاين /يناير  )..2011يؤكد أن عوامل أخرى ،غري مج ّرد التع ّود ،تساهم يف
إدامته.
تشرتك هذه التنظيامت أيضاً يف قراءة وظيفيّة لالتحاد .فهو اإلطار الذي يجب أن يو ّحد “الحركة الطالبيّة كذراع من أذرع
الحركة الشعبية يف نضالها من أجل بديل ثوري عن نظام الحكم القائم” .وعىل الرغم من أن القراءات تختلف يف كيف ّية
التوحيد وماهية هذا البديل ،فإنها تشرتك يف أن االتحاد العام لطلبة تونس هو حاضنتها .فاالتحاد بحسب هذه القراءات
ظل قمع النظام التسلطي الذي عاشته
فضاء جامهريي ميكن أن تتواجد فيه “الجامهري الطالبية” التي قد تخىش ،يف ّ
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تونس سابقا ،أن تنخرط مبارشة يف عمل سيايس ُمكلِف .يتم جلب الطلبة إل هذا الفضاء بنا ًء عىل رغبتهم يف الدفاع عن
مصالحهم املادية املبارشة ،ليحدث بعد ذلك تسييسهم من قبل األطراف السياس ّية داخل االتحاد عرب عمل ّية تأطري حثيثة.
ساه َمت هذه القراءة يف ترسيخ قناعة حول دون ّية املهام النقاب ّية ،عىل اعتبارها مج ّرد “حجة” لجلب الطلبة إىل “املهمة
الحقيقيّة” ،وهي التغيري السيايس .وساه َمت أيضاً خالل حكم األنظمة التسلّطيّة قبل  2011يف إثقال كاهل االتحاد
برصاعات تتجاوزه ،مل تتمكن األطراف السياسيّة من فضّ ها خارجه .وهو ما جعله يعيش تناقضاً دامئاً بني خطابه الذي ير ّوج
فيه لدوره النقايب أساساً وواقع فعله الذي كان سياس ّياً وحزب ّياً يف غالب األحيان.
بالتغيات الكربى التي تعيشها البالد عموماً
ومل تتم بعد  2011مراجعة هذه املقوالت ،أو عىل األقل نقدها ملكافحتها
ّ
والجامعة خصوصاً .فانغالق االتحاد عىل عموم الطلبة مل يعد تربيره ممكناً كالسابق بخطر االخرتاق األمني (الذي يحتاج
أصالً للمسائلة) ،كام مل يعد االتحاد محت ِكرا ً للنشاط القانوين ،إذ أن الجمعيّات واألحزاب تنشط بح ّرية نسبيّة اليوم .وقد
تسبب غياب املسائلة بوضع االتحاد يف مفارقة زمان ّية ،هي نفسها التي تعيشها تنظيامت اليسار خارج الجامعة أيضاً .وقد
جل هذه التنظيامت خالل السنوات األخري خسارة أعداد كبرية من مناضليها وتقلّص إشعاعها بشكل أصبح يه ّدد
شهد ّ
وجودها.
فإن عدنا للجامعة ،نرى مثالً أن ق ّوة التجربة النضاليّة وكلفة االنتامء مثّلت سابقاً حاجزا ً أمام العنارص املفتقدة لرتبة
نضالية سابقة لالقرتاب من االتحاد العام لطلبة تونس وبقية التنظيامت السياس ّية اليساريّة والقوم ّية .ويكمن سبب ذلك
يف إنتاج مجموعات املناضلني ألطر جامع ّية يتم من خاللها مواجهة الحياة اليوم ّية عرب استعامل مصطلحات خاصة ،ومزاح
ذي رسائل مشفّرة وذوق لبايس وف ّني وقراءات واهتاممات بعينها .ويتح ّول هذا اإلطار الشفاف غري الرسمي عموماً إىل
مصدر تنفري للطالب الجديد أو عىل األقل اىل مصدر شعور بالغربة لديه وهو برفقة هذه املجموعة .وعىل الرغم من
أن كلفة االنتامء قد قلّت بشكل واضح منذ  2011إال أن هذه العوائق أمام املنخرطني الجدد مل تتغري كثريا ً بل أنها اليوم
تغي الوضع الذي كان مصدر ظهورها .وعىل عكس الخطاب الرائج بني صفوف
أصبحت أكرث إبهاماً وتجريدا ً ،خصوصا بعد ّ
اليساريني (حول رضورة تبسيط الخطاب اليساري ألن “الطالب العادي” غري قادر عىل فهمه) ،فام يحصل فعل ّياً هو
لجل عنارصهم) كعنوان لسعي يائس لالنتامء إىل ما يُس ّمى
سعي اليساريّني عموماً إىل تب ّني خطاب معقّد (حتّى بالنسبة ّ
“النخبة” ،وكمصدر متيّز اجتامعي لهؤالء املناضلني عن غريهم من “عموم الطلبة” .أي أن العمليّة تتعلق باسرتاتيجيّات
منترشة جدا ً للتموقع االجتامعي.
فاليساريّون (مع الحذر من التعميم) مدع ّوون أوالً للتوقّف عن “إبعاد الناس” عنهم .كام أنهم مدع ّوون ثان ّياً للوعي
تفس
بتموقعهم االجتامعي فرديّاً وجامع ّياً .قد يبدو ذلك مستغرباً أل ّول وهلة ،إال أنه يف الواقع أحد املعايري التي قد ِّ
املسافة الفاصلة بني هذا اليسار ومن يفرتض بأنهم حاضنته االجتامعيّة من فئات شعبيّة .ويجمع اليسار التونيس عنارص
تنحدر عموماً من عائالت تنتمي للفئات الدنيا للطبقات الوسطى املتعلّمة املدينيّة .ومن شأن مساءلة انعكاسات هذا
التموقع االجتامعي أن توضّ ح بعض أسباب الرصاعات التي تشق صفوفه ،بعيدا ً عن التحليالت الباثولوج ّية الشخص ّية
املهيمنة تحت مس ّمى “الرصاعات الشخص ّية” .كام أنها تكشف بعض أوجه السقف السيايس وحدود جزء من اليسار،
بعيدا ً عن التخوين واالتهامات بالعاملة واليمين ّية الخ..
كام أنه من الرضوري اإلقرار بأن اليسار يجهل الكثري عن محيطه .جزء من هذا الجهل مفهوم ومنطقي يف بلد عاش 55
سنة من الحكم التسلطي الذي يعيق إمكان ّيات مراكمة املجتمع للمعارف حول نفسه ،ويعيق إمكانية إنتاج معرفة نقديّة
متصلة بواقعها .هذا الجهل النسبي ليس طبعاً حكرا ً عىل اليسار ،بل هو قاسم مشرتك لكل القوى السياس ّية واملدنية ،وهو
واقع موضوعي .فنحن نجهل الكثري عن كيف ّية سري حياتنا الجامعية ،يف السابق كام اليوم ،فام بالك باملستقبل .لعل األمر
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أقل خطورة عند قوى تسعى الستمرار األمور عىل ما هي عليه ،وهو ما يعني عموماً جعل امليكانيزمات االجتامعية تواصل
ّ
اشتغالها كام يف السابق .لك ّن ذلك يصبح معطِّالً حقاً حني يتعلّق األمر بق ّوة ت ّدعي البحث عن تغيري عالقات السلطة
وعالقات االنتاج والعالقات االجتامع ّية بر ّمتها .فكيف لها أن تفعل ذلك دون فهم مع ّمق لواقع هذه العالقات؟ إن إنتاج
هذه املعرفة ال يتم طبعاً عرب خرباء مزعومني منغلقني عىل أنفسهم يف مكاتب ،بل عرب مجهود جامعي تُنتَج فيه املعرفة
الثورية من رحم املامرسة الثورية امليدانيّة (أي “الرباكسيس” كام نظّر له غراميش) .ويتطلّب مساءلة العالقات االجتامعيّة
هي ،وليس ممكناً من دون توفر اإلرادة الجامعية
املهيمنة داخل التنظيامت اليساريّة وعالقتها مبحيطها ،وهو ليس بأمر ّ
للتص ّدي له.
وقد عرفت كل التنظيامت الشبابيّة اليساريّة خالل السنوات األخرية موجات استقاالت كبرية رضبت إشعاعها وأدخلتها
رسا ً إن قلنا بأن ضعف دميقراطيّتها الداخليّة وتقوقعها عىل أنفسها وعدم فالحها يف إيجاد مخارج
يف أزمات .ولن نفيش ّ
لعقمها السيايس طيلة السنوات األخرية متثّل أهم أسباب ذلك .كام أن تتبع مسارات املستقيلني مهامً لفهم دواعيه .إذ
وعىل خالف فرض ّية العزوف السيايس التي ي ّدعي البعض أنها بصدد االنتشار بني الشباب ،فإ ّن الواقع يحيلنا إىل استمرار
االستعداد لاللتزام املدين والسيايس لدى أعداد هائلة من املستقيلني ،تشهد عليه مشاركتهم يف التحركات الكربى التي
نجحت يف تحفيزهم ،كتلك التي ج ّدت ضد ما يس ّمى “قانون املصالحة” أو دعامً للتجربة التعاونية الفالحيّة الفريدة التي
أسسها أهايل مدينة جمنة يف الجنوب التونيس ،وغريها من املحطّات النضاليّة الكربى.
ميكن اعتبار الحركات االجتامعية ،التي انترشت بعد االنفتاح السيايس الذي عرفته البالد ،أحد أهم الفضاءات التي مألها
مناضلون ترعرعوا داخل الحركة ّ
ولئ كان انتشار هذه الحركات قد تم مبعزل عن إرادة أي من
الطلب ّية بعد ْ ِ .2011
الفاعلني السياسيّني ،بل بإرادة ذاتية من عنارص تلك الحركات كر ّد عىل التدهور املستمر للوضع املعييش يف البالد ،حيث
تتشكل كل مرة مجموعات محلّية ملواجهة إشكاليّات طارئة تهم قضايا التشغيل ،التل ّوث ،التز ّود باملياه الصالحة للرشب
جل
وغريها ..فإن العنارص التي راكمت تجربة نضال ّية داخل االتحاد العام لطلبة تونس كثريا ً ما توجد يف هذه التحركات يف ّ
مناطق البالد .وقد عملت هي وغريها منذ سنوات عىل تجاوز الطابع املناسبايت عرب تشبيكها وتوفري أطر للتضامن بينها
تحميها ومتكّن من مراكمة تجاربها.
باإلضافة إىل هذه الحركات شبه العفويّة (عىل األقل يف بدايتها) ،فإن نوعاً ثانياً من الحركات قد نشأ أيضاً وكان للمناضلني/
ات الذين م ّروا عرب االتحاد دورا ً أكرث محوريّة فيه ،وهي الحركات االجتامعية ذات املطالب السياس ّية ،وتلك التي تتناول
قضايا الح ّريات الفرديّة والعامة .وقد ّبي هذا الشباب اليساري م ّرات ع ّدة قدرته امليدانية ومت ّرسه ومرونته السياس ّية خالل
تح ّركات املعطّلني عن العمل من قدماء اإلتحاد ،أو خالل تعامله مع مختلف التناقضات السياس ّية التي أحاطت بالحشد
ضد قانون املصالحة والحمالت التي تناهض العنف البولييس وتلك التي تساند إلغاء التجريم عن استهالك مادة القنب
الهندي مثالً.
ّإل أ ّن هذا الوضع ال يجب أن يحجب الصعوبة التي يجدها الشباب اليساري لغاية اليوم يف تأسيس تص ّورات ملشاريع
التخل النسبي عن العمل امليداين املعضلة التي تواجه التنظيامت اليساريّة ،بشكل يع ّمق
سياس ّية عامة .فلنئ كان ّ
متغي ال متلك
عزلتها عن محيطها ويبقيها حبيسة تحاليل نظرية مفارِقة زمانيّاً ،تتحدث بأدوات تحليل ماضويّة عن واقع ّ
نواميسه ،فإ ّن االنغامس الحريك للعنارص اليساريّة غري املنتظمة وتشتتها مل يتح لها أخذ مسافة نقديّة من تجاربها لصياغة
تص ّورات عامة عن الواقع الذي تواجهه يوم ّياً .وعىل الرغم من ثراء التجارب السياس ّية التي راكمها طيلة السنوات السبع
املاضية وقبلها ،فإ ّن عمل ّيات التوليف العام ما زالت ضعيفة ،وتبقى الحركات االجتامعية الدفاعية واملعارك الجزئية هي
السمة البارزة لدى الشباب اليساري .والخطري يف هذا الوضع هو الغرق يف الحركة اليوم ّية والتع ّود عىل عدم إمكان ّية تغيري
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وتسهيل لالبتالع من قبل
ٌ
يشء جوهري واالكتفاء بالنضاالت الجزئية ،ويف ذلك مدخل واسع لتحلُّل النزعات الراديكال ّية
آليات السوق عرب املانحني الدول ّيني ومنظومة الحكم القامئة.
باإلضافة إىل ما سبق ،فإ ّن الخطاب الناقد للتنظيامت الحزبيّة مل يبلغ لغاية اليوم نضجاً يجعله يخرج من االنطباعيّة وآنيّة
التجارب الذاتيّة للمستقيلني .وباستثناء أضغاثُ تصورات تربز عىل الساحة من حني آلخر ،فإ ّن غياب القراءات املع ّمقة
بي للعيان .ولعل أهم ما يغيب عن هذا النقد هو محاوالت التفكري الجامعي املفتوح الذي يوفّر فرصاً للمراكمة الفكريّة
ِّ ٌ
والرصاع النقدي حول املحتويات والربامج ،ويُخرج الرصاعات اليساريّة من تقليد الشخصنة الذي ش ّوهها وحجب األسباب
الحقيق ّية للرصاعات القامئة.
فإن
يدعي البعض أنها بصدد االنتشار بين الشباب،
على خالف
ّ
فرضية العزوف السياسي التي ّ
ّ

الواقع يحيلنا إلى استمرار االستعداد لاللتزام المدني والسياسي لدى أعداد هائلة من المستقيلين
من التنظيمات اليسارية ،تشهد عليه مشاركتهم في التحركات الكبرى الجارية التي نجحت في
تحفيزهم.

ويُس ّهل غياب هذا النقد الجامعي وامل ُ َمنهج انتشار ثقافة االستهالك الفكري ،عرب محاوالت استنساخ تجارب حصلت يف
مم يعيق التعامل النقدي مع التجارب األخرى
مناطق أخرى من العامل دون اإلملام بإكراهات األطر الخاصة بكل تجربةّ ،
والقدرة عىل إنتاج أشكال تنظيمية ومحتويات مستقاة من واقع الرصاع الطبقي واالجتامعي يف تونس .من هنا نقرأ مثال
سطحية الخطابات حول الرصاع القائم بني أشكال التنظيم األفقيّة والهرميّة عرب ترديد مقوالت عامة مستعارة ،وغياب
فكري ذي شأن حول املوضوع من الطرفني .والحال أن التجربة النضاليّة يف تونس عىل قد ٍر عال من الرثاء يف الرصاع
إنتاج
ّ
الجديل بينهام ،ولها أن تزودنا بحجج أبلغ وأصلح لواقعنا.
في الختام

لعل ما نستخلصه من كل ما سبق ،أن اليسار التونيس مل ينجح لح ّد اليوم يف التحول إىل طرف سيايس مستقل وواضح
املعامل .لطاملا اعترب اليسار يف أدب ّياته ،نقال عن ماركس ،بأن أهم خطوة للقضاء عىل االضطهاد الرأساميل هي تح ّول
الربوليتاريا من طبقة “يف ذاتها” ،أي بالقوة وبالوعي العفوي ،إىل طبقة “لذاتها” ،أي بالفعل واملامرسة والوعي الثوريّ ْي.
ّإل أ ّن الواقع السيايس التونيس يؤكد أ ّن يسارنا يفتقد لغاية اليوم إىل الوعي بذاته ولذاته ،فهو مل يزل منذ عقود حبيس
املشاريع السياسيّة الكربى ،يساند أحدها عىل حساب األخر بداعي التكتيك.
فاليسار مل يخرج إىل اليوم من الرسديّة التأسيس ّية للدولة الطبق ّية الحديثة يف تونس ،وهي الرسديّة اإلصالحية( .)7واملهم
يف هذا املجال هو الجانب العالئقي من هذه الرسدية ،الذي صاغ عالقة الفئات التي أطلقت عىل نفسها اسم “النخب”
وأعطت لنفسها مه ّمة إخراج “الشعب” من واقعه املتخلّف .وتكمن ميزة هذه النظرة يف قناعة هذه النخب بعجز هؤالء
“العوام” عن االضطالع باملهام التاريخيّة بأنفسهم ،بل أكرث من ذلك ،فهم غريزياً ضد االضطالع بهذه املهام ،ويصبح دور
النخب بناء عىل هذا متمثالً يف كيف ّية قيادة هؤالء “الرعاع” إىل الج ّنة بالسالسل .ال تختلف العائالت الفكريّة الكربى يف
تونس حول هذا التقييم عموماً ،عىل الرغم من استعاملها ألفاظا أقل حدة يف أغلب األحيان ،بل هي تتفارق يف السبل
التي يجب استعاملها للنهوض بهذه امله ّمة التاريخ ّية لـ”النخبة”.
يُسهم تصور كهذا يف إدامة العالقة العموديّة بني التنظيامت السياسيّة وبني من تتوجه لهم بخطابها .وهو أسلوب ،وإن
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مل يكن مرضا ً بالنسبة للقوى التي تدافع عن مشاريع تهدف إىل تكريس الهرم ّية االجتامع ّية ،كالدستوريني ومشتقاتهم،
واإلسالميني بأنواعهم ،ألنه يف تناسق مع مشاريعهم ،فإنه َخ ِط ٌر عىل القوى التي ت ّدعي الدفاع عن العدالة االجتامع ّية.
مل يتزحزح اإلميان اليساري بالدور “الطالئعي” للجامعة ،كجزء من امله ّمة التاريخيّة ل”النخبة” يف إخراج “الشعب” من
واقعه املتخلّف .ومل تجر مساءلة الدور الذي اضطلعت به الجامعة التونسيّة منذ تأسيسها يف البناء األيديولوجي للدولة
التسلط ّية بتونس .والجامعة قد ال تكون االستثناء داخل هذا النظام التسلّطي والتمييزي الذي عرفته تونس منذ استقاللها،
بل أحد رشوطه
ولعل أوىل الخطوات ملساءلة هذا التص ّور املأزوم تنطلق من التشكيك يف دور وفائدة “النخبة” اجتامعيّاً ،ويف مساءلة
ّ
عالقتها بطبقة املثقفني وفئاتهم .هل تتامهى النخبة مع املثقّفني أم أنها جزء منهم أو أنها مجموعة مختلفة متاماً عنهم؟
ما هي الرشوط االجتامع ّية الالزمة يك يصبح شخص ما يف عداد النخبة؟ أ ّما ثاين خطواتها فهي مساءلة موقع الجامعة
لعل أحد أزمات اليسار عموماً والطاليب منه بالخصوص يف هذه السياق ،تكمن
كمكان مفرتض إلنتاج هذه النخبةّ .
يفس مثالً كيف أن
يف تعامله مع الجامعة كمنطلق وغاية لعمله السيايس .ولعل اإلميان بالدور “الطالئعي” للجامعة ّ
التنظيامت اليساريّة قد وجدت باألساس يف الجامعة .كام أن خطابها حول الجامعة ،وبالتايل خطاب االتحاد العام لطلبة
تونس نفسه ،مل يتجاوز بعد يف عمق تحليله لواقع الجامعة الراهن ،مقارنة وضعها الرديء اليوم بوضعها املميز يف
بداية الستينات من القرن املايض ،عندما كان الطالب شخصاً مهاباً اجتامع ّياً ،متمتعاً بكثري من االمتيازات ،يف استذكار
حنيني ملايض سعيد نرجو عودته .ويف هذا غياب ملساءلة عميقة للدور العميق الذي اضطلعت به الجامعة التونس ّية
منذ تأسيسها يف البناء األيديولوجي للدولة التسلط ّية بتونس .فالجامعة التونس ّية قد ال تكون االستثناء داخل هذا النظام
التسلّطي والتمييزي الذي عرفته تونس منذ استقاللها ،بل أحد رشوطه!
أقل اإلجابات الشافية عندي.
 ..أكرث ما يختمر يف ذهني اليوم هي األسئلة والشكوك ،وما ّ

( )1ملزيد االطالع عىل تفاصيل هذه العالقة خالل فرتيت الخمسينات والستينات ميكن العودة إىل مقال “’مارس  ’1968وتجذّر النضال
الطاليب”https://al-akhbar.com/Literature_Arts/251202 :
( )2تشابه استعامل هذا املصطلح املألوف مع املعنى الذي يعطيه دولوز وغتاري يف كتابهام “الرأسامليّة والشيزوفرينيا “ملصطلح/نظريّة
ال”ريزوم”.
(3) V. Taylor (1989), “Social movement continuity: the women’s movement in abeyance”, American Sociology Review, pp. 761-775.
( )4تحتاج عمل ّية “التحلل الربقي” التي عرفها هذا الحزب الذي جمع مليوين تونيس من املنخرطني يف بضع أيام ،اىل دراسات مدققة لفهم
ما حصل وكشف مالبساته ،وهو ما سيكون له فوائد ج ّمة يف فهم امليكانيزمات السياس ّية األساسية يف سنوات حكم بن عيل األخرية ورشوط
وإمكان ّية إعادة تشكيل ما يطلق عليه “النظام القديم” يف عديد األحزاب والتنظيامت الحقاً.
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.) عن األحزاب...) والجمع ّيات (رابطة حقوق االنسان... كتّاب، قضاة،) ال تختلف الوضع ّية الكارث ّية لجل هذه التنظيامت املهنية (محامني5(
(6) https://www.turess.com/alchourouk/181552
(7) B. Hibou (2006), La force de l’obéissance. Économie politique de la répression en Tunisie. La Découverte, Paris.
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اليسار التونسي ما “بعد الثورة” :امتحان الحركات
االجتماعية
محمد رامي عبد المولى
باحث من تونس

سؤال حالة اليسار التونسي اليوم عبر أربع تحركات اجتماعية وقعت

في السنوات االخيرة :تجربة التسيير الذاتي في واحات جمنة ،اعتصام

“بتروفاك” في جزيرة قرقنة ،اعتصام “الكامور” ،االحتجاجات على قانون
المالية (الميزانية)  ..2018وتقديم استنتاجات ولو أولية.
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عانت أجيال من اليساريني التونسيني املالحقات األمنية والسجن والتعذيب واملنع من مامرسة النشاط السيايس بصفة
علنية .لكن كل هذا القمع مل مينعها من املشاركة بقوة يف مختلف النضاالت االجتامعية والسياسية منذ ستينات القرن
املايض ،ومن االلتحام بالجامهري املنتفضة خالل اللحظات الهامة ،مثل “الخميس األسود”  ،1978و”انتفاضة الخبز” ،1984
وانتفاضة الحوض املنجمي  ،2008وبالطبع الثورة التونسية  ...2011وكلها افتتحت العام الذي يخصها ،فوقعت يف كانون
الثاين /يناير!
كان يفرتض بسقوط الديكتاتورية أن ينقل اليسار من الكهف وظالله إىل النور .لكن سنوات القمع والعمل الرسي
والرصاعات األيديولوجية اليسارية – اليسارية ،جعلته يدخل مرحلة “ما بعد الثورة” وهو منهك ومنقسم ،ومن دون رؤية
واضحة للمستقبل .بروز التيارات اإلسالمية ،وتتايل االنتفاضات العربية ومعاناتها من انحرافات شتى ،والخوف من عودة
الديكتاتورية ..جعلت اليسار التونيس “الراديكايل” يعيش حالة من “التشتت الذهني” ويحارب عىل كل الجبهات.
شكلت انتخابات املجلس التأسييس سنة  2011صدمة مذلّة لليسار “الراديكايل” حيث مل يحصد إال مقعدين أو ثالثة من
جملة  ،217أي أقل من  1يف املئة ،يف حني فاز اإلسالميون بقرابة نصف املقاعد .نتائج هذه االنتخابات وتعاظم حضور
اإلسالميني يف تونس وغريها سيدفع بجزء كبري من اليسار التونيس إىل التسليم برضورة توحيد الجهود واالنخراط يف هيكل
سيايس كبري ،وهو ما سيرتجم بتشكيل الجبهة الشعبية يف ترشين األول /أكتوبر  2012وعامدها التياران األكرث متثيلية
لليسار واللذان تصارعا طويال“ :حزب العامل الشيوعي التونيس” و”حركة الوطنيني الدميقراطيني” باإلضافة اىل أحزاب
يسارية أخرى وعروبية (بعثية ونارصية) .سيكون هذا التنظيم الجديد حارضا ً بقوة يف أغلب االحتجاجات االجتامعية
والسياسية خالل فرتة حكم الرتويكا (ائتالف ثاليث بقيادة “حركة النهضة اإلسالمية”) .لكن تتايل العمليات اإلرهابية
واالغتياالت السياسية سيجعل اليسار أقل اهتامماً بالنضاالت االجتامعية.
هنا استعراض وتحليل للطريقة التي تعامل بها اليسار التونيس مع بعض املعارك ذات الطابع االجتامعي .هي أربع
محطات تستحق الدراسة لفرادتها أو لطول مدتها أو ألهمية القضية أو لضخامة عدد املحتجني أو لكل هذه األسباب
مجتمعة .نظرا لصعوبة تناول مواقف كل األحزاب والتنظيامت واملجموعات اليسارية (وبعضها “ميكروسكويب”) ،نركز
عىل مواقف “الجبهة الشعبية” يف تونس ،فهي أكرب تجمع لليسارين (أحزاباً ومستقلني) وتضم ممثلني عن أغلب التيارات
اليسارية التاريخية .سائر أحزاب اليسار األخرى هي إما “معتدلة” جدا ً بحيث ال عالقة لها بالحركات االجتامعية أو
“راديكالية” جدا ً يف بياناتها دون حضور فعيل عىل األرض .كام أن اختيار الفرتة موضوع الدراسة ليس اعتباطياً :السنوات
التي تلت انتخابات  2014الرئاسية والترشيعية .أي الفرتة التي شهدت نهاية حالة “السيولة” الثورية واسرتجاع مؤسسات
الدولة لقوتها واستقرارها ،ويف ظل ائتالف حاكم مييني  -مييني جناحاه هام الخصامن التاريخيان لليسار :رجاالت النظام
القديم ممن أعيد “تدويرهم” ،واإلسالميني.
تجربة التسيير الذاتي في واحات جمنة

“هنشري املعمر” أو هنشري ستيل” هي واحات متور تقع يف بلدة جمنة يف أقىص الجنوب التونيس (محافظة قبيل) .كانت
أرايض قبلية صادرتها السلطة االستعامرية الفرنسية من أصحابها لتمنحها ملستوطنني فرنسيني .بعد استقالل تونس ،مل
تعد الواحات اىل مالكيها األصليني بل بدلت الدولة الناشئة صفتها لتصبح “أرايض دولة” (مريي) ،وقامت يف مرحلة أوىل
بوضعها عىل ذمة رشكة عمومية (“ستيل”) ،ثم قررت تأجريها ملستثمرين خواص مبقابل بخس ال يتناسب البتة مع حجم
األرباح التي تحققه هذه االرايض .يف كانون الثاين  /يناير  ،2011ومع أرتباك أجهزة الدولة ،وجد أهايل جمنة الفرصة أخريا ً
السرتداد حقوقهم فأخرجوا املستث ِمر وأعوانه من الواحات وفرضوا سيطرتهم عليها.
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مع “تحرير” األرض ،جاء السؤال البديهي األول :ماذا نفعل بها اآلن .اقرتح البعض أن يتم تقسيمها بني األهايل يف حني
طالب آخرون بالحفاظ عىل وحدة األرض واستغاللها بشكل جامعي .حاز الرأي الثاين عىل موافقة األغلبية .بعدها جاء
السؤال الثاين :كيف نسري الواحة والعمل فيها ،وهنا جاء دور مدرس متقاعد ومناضل يساري من أبناء املنطقة ،طاهر
الطاهري ،الذي سيرتأس جمعية ت ُعنى بتسيري الواحة بشكل جامعي ،وتحسني ظروف العامل  /الرشكاء (زيادة يف األجور
وتخفيض يف ساعات العمل) ،وبيع محصول التمور ،وتوزيع العائدات بني مستلزمات اإلنتاج (أجور ،اسمدة ،أدوات ،أدوية،
الخ) وتحسني الخدمات واملرافق العمومية يف البلد ..لكن بعد انتخابات  2014وبداية استقرار املؤسسات ،سعت السلطة
إلعادة امتالك واحات جمنة .الوزير املكلف باألرايض املريي جعل من األمر قضية شخصية ،وح ّولها إىل حرب سانده فيها
الحزب الحاكم وخرباء اقتصاديون ليرباليون واعالميون موالون .وصل األمر بالسلطة يف ترشين األول /اكتوبر  2016اىل
منع الواحات من بيع محاصيل التمور وتجميد حساباتها البنكية وحتى حسابات التاجر الذي فاز باملزاد العلني .محاولة
السلطة إخامد أنفاس تجربة واحات جمنة كان له رد فعل عكيس ،فقد أصبحت قضية رأي عام بامتياز.
كان يفترض بسقوط الديكتاتورية ان ينقل اليسار من الكهف وظالله إلى النور .لكن سنوات القمع
والعمل السري والصراعات األيديولوجية اليسارية – اليسارية ،جعلته يدخل مرحلة “ما بعد
الثورة” وهو منهك ومنقسم وبدون رؤية واضحة للمستقبل.

تلق التجربة اهتامماً كبريا ً من عموم اليساريني ،بل مل يسمع الكثري منهم عنها قط،
خالل السنوات األوىل من تطورها ،مل َ
املسية للواحات يساري وحاول التعريف بالتجربة .السلطات التي حاربت واحات
عىل الرغم من أن رئيس الجمعية ِّ
جمنة (مدعومة بأسطول من وسائل اإلعالم) هي التي سلطت الضوء عىل التجربة ،وجعلت الكثري من القوى اليسارية،
ومن بينها الجبهة الشعبية ،تنتبه ألهمية وفرادة ما يحدث يف جمنة.
يف ترشين األول /اكتوبر  2016وصل وفد من الجبهة الشعبية بقيادة زعيمها األبرز ،ح ّمة الهاممي ،إىل جمنة لحضور
عملية بيع املحصول التي حاولت الحكومة منعها ،كام وقع أحد نواب الجبهة عىل وثيقة بيع املحصول عىل الرغم من
أن العملية “غري رشعية” مبقاييس الدولة وقوانينها ،وذلك يف محاولة من الجبهة لتقديم دعم متأخر ألهايل الواحة .دعم
كان أيضاً إعالمياً وسياسياً ،فلقد دافع العديد من قياداتها عن واحات جمنة يف القنوات التلفزية واإلذاعات ويف الربملان،
وحاولوا الضغط عىل الحكومة للرتاجع عن مساعيها يف رضب التجربة ،كام شارك مناضلوها يف التظاهرات السياسية
الداعمة لها يف العاصمة .إستحسان الجبهة لشكل ومقاصد تجربة التسيري الذايت مل يتجاوز كثريا ً موقف الدعم والتضامن،
فهي مل تس َع إىل إعادة انتاج مثل هذه التجربة يف مناطق تونسية أخرى.
اعتصام “بتروفاك” في جزيرة قرقنة

يف آذار /مارس  ،2011تحرك العديد من شباب الجزيرة ملطالبة الدولة بتشغيلهم ودفع رشكة “برتوفاك” تونس البرتولية
(بريطانية  -تونسية) للمساهمة يف تنمية الجزيرة .رضخت إدارة الرشكة بعد ضغوط كبرية ورصدت ميزانية للمساهمة
يف بناء وصيانة منشئات عمومية ،ومتويل أنشطة رياضية وثقافية وكذلك تسديد أجور  270شاب تنتدبهم الدولة يف
مؤسساتها املوجودة يف الجزيرة .بقيت األمور مستقرة إىل ان قررت إدارة الرشكة وقف رصف مرتبات هؤالء الشباب بداية
من كانون الثاين  /يناير  2015بدعوى انهم ال يعملون فعالً .رد املعنيون باألمر عرب االعتصام وتعطيل الدخول والخروج
من وإىل مقر الرشكة .أمثر الضغط اتفاقاً جديدا ً يف نيسان /ابريل  ،2015لكن مرت أشهر طويلة ومل ينفذ االتفاق ،فقرر
الشباب خوض اعتصام جديد يف  19كانون الثاين  /يناير  2016أمام مقر الرشكة وتعطيل العمل فيها ،وهو ما تواصل إىل
 3نيسان /إبريل  2016عندما تناهت إىل مسامع املعتصمني أخبار مؤكدة بأن الحكومة قررت ارسال تعزيزات أمنية كبرية
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لقمع االعتصام .قرر املعتصمون نقل مكان االعتصام إىل منطقة “مليتة” ،وقطعوا الطريق أمام قوات األمن باملتاريس،
فحدثت مواجهات عنيفة يف ليلة  4نيسان /إبريل ما حول مسألة معتصمني شبان إىل معركة جزيرة بأرسها وكذلك قضية
راي عام .أمام تطور األحداث وخوفاً من ردة فعل أبناء قرقنة الذين لهم حضور كبري يف النقابات والحياة السياسية ،قررت
الحكومة سحب كل قوات األمن من الجزيرة ..وتكليف الجيش بتأمينها.
عاد االعتصام إىل مقر الرشكة التي أصبحت تهدد بإغالق أبوابها والخروج من تونس للضغط عىل الحكومة وتأليب الرأي
العام عىل املعتصمني .بعد أشهر طويلة وتحديدا ً يف أيلول /سبتمرب ُ ،2016ع ِقد اتفاق بني املعتصمني من جهة والحكومة
والرشكة من جهة أخرى ،مت ّوله هذه االخرية ،برعاية االتحاد العام التونيس للشغل ،شمل تسوية وضعية املعتصمني،
وإحداث صندوق لتنمية املنطقة ،ودعم الب ّحارة الصغار.
اليسار -أساساً الجبهة الشعبية  -كان حارضا ً بقوة هذه املرة ،فالناطق الرسمي باسم االعتصام (احمد السوييس) ينتمي
للجبهة الشعبية ،وكان مناضالً يف صلب نقابة الطالب اليسارية“ ،االتحاد العام لطلبة تونس” ،وهو كذلك قيادي يف “إتحاد
أصحاب الشهادات املعطلني عن العمل” الذي تأسس سنة  2006من قبل خريجي الجامعة وأغلبهم يساريون ،وينتمي
عدد من املعتصمني إىل اليسار أو هو متعاطف معه .ساندت الجبهة الشعبية االعتصام منذ البداية سواء عرب مواقفها
السياسية الرصيحة او بطريقة غري مبارشة بفضل نفوذها يف االتحاد العام التونيس للشغل .وفضالً عن تواجدها عىل األرض
بني املعتصمني او بني باقي أهل الجزيرة ،فإن الجبهة تحركت يف وسائل اإلعالم دفاعاً عن املعتصمني وتنديدا ً بالعنف
البولييس والتعنت الحكومي .وتتالت بياناتها وتحركاتها ،خصوصاً مع تطور العنف واملواجهات ،فدعت إىل تنظيم وقفات
ومسريات مسانِدة أمام مقر محافظة صفاقس ويف تونس العاصمة ،كام ساندت االرضاب العام يف الجزيرة يوم  12نيسان/
ابريل.
اعتصام “الكامور”

تقع منطقة الكامور يف قلب الصحراء التونسية ،وتحديدا ً يف محافظة تطاوين الصحراوية املهمشة ،وتعترب منفذا ً نحو
حقول النفط الصحراوية التي تستغلها أساساً رشكات أجنبية .بداية من  15اذار /مارس  ،2017بدأت عدة مناطق من
املحافظة بالتحرك رافعة مطالب متشابهة  :التنمية والتشغيل .وعالوة عىل املظاهرات والوقفات االحتجاجية ،بدأ
املتحركون بتعطيل حركة الشاحنات والسيارات من وإىل مقرات رشكات البرتول ،وصوالً لإلرضاب العام يوم  11نيسان /
إبريل .تجذرت االحتجاجات أكرث فأكرث اىل أن برزت فكرة االعتصام يف منطقة الكامور (تبعد  150كم عن وسط املدينة)
لغلق املنفذ الوحيد املؤدي إىل حقول النفط الصحراوية (“الربمة” و”برج الخرضاء”) .نصب املعتصمون خيامهم يوم 23
نيسان /إبريل يف منطقة صحراوية معزولة وسط درجات حرارة عالية ،معولني عىل إمكاناتهم الذاتية والتضامن العشائري
لتوفري الحاجات الحياتية األساسية .ميكن تلخيص مطالب املعتصمني يف ثالث مسائل )1 :تخصيص  20باملئة من عائدات
األنشطة البرتولية لتنمية املحافظة )2 ،نقل املقرات الرسمية للرشكات البرتولية التي تستغل حقوالً يف املحافظة من
العاصمة تونس إىل مدينة تطاوين )3 ،التشغيل الفوري آلالف من أبناء املحافظة يف املؤسسات العمومية ورشكات البرتول.
حاولت السلطة انهاء االعتصام ،تارة بالوعود وتارة أخرى بالوعيد .ففي  27نيسان /إبريل وصل رئيس الحكومة إىل
اب عام ثانٍ ومتسكوا
تطاوين حامالً معه حزمة من  64اقرتاحاً أغلبها التفاف عىل املطالب الثالثة ،فرد عليه املحتجون بإرض ٍ
بشعار االعتصام“ :الرخ ال” ،أي ال تراجع بالعامية التونسية .ثم جاء دور رئيس الجمهورية ليطلب من الجيش التحرك
لحامية املنشئات البرتولية وفتح الطريق أمام شاحنات وسيارات الرشكات العاملة فيها.
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سيطر املعتصمون عىل مقر محطة الضخ يوم  20أيار /مايو وأوقفوا عملية نقل البرتول عرب األنابيب .مل تتأخر الحكومة
يف الرد فأرسلت تعزيزات أمنية كبرية للمنطقة لفض اإلعتصام بالقوة و “تحرير” املضخة ،مام اسفر عن مواجهات عنيفة
سقط فيها قتيل (دهسته سيارة أمنية) .إثر انسحاب األمن عاد املعتصمون وسيطروا عىل املضخة مجددا ً ليبقى األمر عىل
ما هو عليه إىل أن تدخل االتحاد العام التونيس للشغل ولعب دور الوسيط بني الطرفني فتم التوقيع عىل اتفاق يوم 16
حزيران /يونيو 2017
لكن أين اليسار من كل هذا؟
التيار الذي يُفرتض انه املعني األول بالنضاالت االجتامعية كان غائباً عن االعتصام ،وهو حال مجمل األحزاب والجامعات
اليسارية وليس الجبهة الشعبية فقط .مل يكن هناك وجود يساري عىل األرض ،وحتى بعض التحركات والبيانات اليسارية
كانت ردة فعل عىل التدخل األمني العنيف لفك االعتصام أكرث مام هي تبني للحركة ومطالبها .أسباب هذا التخاذل
عديدة ،فمن جهة كان املعتصمون يرفضون تدخل األحزاب السياسية خوفاً من “متاجرتها” بنضاالتهم واستغالل تحركاتهم،
ومن جهة أخرى تعترب تطاوين واملناطق املحاذية لها معاقل لإلسالميني ،والتواجد اليساري وحتى النقايب فيها ضعيف جدا ً
إن مل يكن معدوماً متاماً.
الحركات االجتماعية في تونس تبدو متقدمة على اليسار .مناطق طرفية مهمشة خاضت
نضاالت كبيرة ومبدعة دون أن يكون لها سند أو مرجعية “أيديولوجية” .وفي كثير من
األحيان يأتي اليسار متأخراً ويحاول مجاراة نسق الحركة دون أن يسعى إلى تجذيرها
فيبدو وكأنه يركب على األحداث أو يحاول تجييرها لصالحه.

بيان “الجبهة الشعبية” الصادر بتاريخ  23ايار /مايو  ،أي بعد التدخل األمني لفض االعتصام ،يعرب بوضوح عن موقفها
السلمية القامئة عىل مطالب مرشوعة ،سواء
الفاتر“ :تؤكّد (أي الجبهة ) دعمها لكل االحتجاجات والتح ّركات االجتامعية ّ
يف تطاوين أو يف مناطق البالد األخرى ،وتدعو كل القوى الدميقراطيّة والتقدميّة والشعبيّة إىل التص ّدي لكل محاوالت رضب
الحريات والعودة إىل االستبداد .وهي إذ تس ّجل بإيجابيّة إدانة معتصمي الكامور ألعامل الحرق وال ّنهب التي طالت عددا ً
املؤسسات ال ّرسمية وتحميلهم مسؤولية تلك األعامل لعنارص وأطراف غريبة عنهم ،فإنّها تدعو أبناء شعبنا وبناته إىل
من ّ
الحفاظ عىل الطابع السلمي واملدين الحتجاجاتهم وتحركاتهم ،وإىل التزام اليقظة تجاه كل األطراف الرجعية والشعبوية
التي تعمل عىل تحويل وجهتها لخدمة أجندات معادية ملصالح الوطن والشعب” .ال يبدو ان الجبهة الشعبية استوعبت
فرادة ونوعية الحراك يف الكامور أو لعل املخاوف والحسابات السياسية جعلتها تكرر جزء من خطاب السلطة وابواقها
اإلعالمية..

االحتجاجات على قانون المالية (الميزانية) يناير 2018
قدمت حكومة يوسف الشاهد أواخر سنة  2017للربملان مرشوع قانون املالية الذي يضبط ميزانية الدولة لسنة .2018
تفرض الكثري من فصول هذا القانون زيادات متنوعة وكبرية يف الرضائب واالتاوات ،مام سينعكس آلياً كزيادات يف أسعار
السلع والخدمات .وهي يف الوقت نفسه منحت امتيازات للمستثمرين واألثرياء .الحكومة اعرتفت ان قانون املالية هذا
ٍ
قاس ولكنها دافعت عنه باستامتة واعتربته اجراءا ً مؤملاً لكنه رضورياً لتقليص عجز املوازنة وتسديد ديون تونس .صادق
الربملان يوم  9كانون األول/ديسمرب  2017عىل القانون باألغلبية يف جلسة قاطعتها املعارضة.
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ثم جاء كانون الثاين  /يناير (وهو شه ٌر ال تشبهه أشهر أخرى يف تونس!) فانطلقت االحتجاجات منذ األيام األوىل من
 ،2018وبدأت يف بعض املناطق الداخلية من البالد ثم انتقلت للعاصمة ومدن كبرية أخرى .مبوازاة ذلك تأسست يوم
نستنا ّو” (“ماذا ننتظر؟”) ضمت عدة نشطاء شباب ،متحزبني
 3كانون الثاين  /يناير حركة شبابية تحمل اسم “فاش ْ
ومستقلني ،مع حضور قوي لليسار وخاصة “الجبهة الشعبية” .دعت الحركة لالحتجاج والتحرك يف كامل البالد إلسقاط
قانون املالية.
الجبهة الشعبية دعت هي األخرى املواطنني للنزول إىل الشارع والتحرك ضد قانون املالية وضد إرتفاع تكلفة املعيشة
الذي أصبح ال يطاق بالنسبة ألغلب التونسيني .شاركت قيادات الجبهة ،ومنهم برملانيون يف املظاهرات ،وحاولت الضغط
سياسياً واعالمياً بهدف دفع الحكومة للرتاجع .تركزت االحتجاجات يف املدن الكربى ،وخاصة يف العاصمة التي عرفت
العديد من احيائها الشعبية مواجهات ليلية عنيفة مع قوات الرشطة .اعتُقل مئات املحتجني (منهم يساريون من الجبهة
الشعبية وغريها) كام قتل متظاهر يف مدينة “طرببة” بالقرب من العاصمة.
بدءا ً من األسبوع الثالث من شهر كانون الثاين  /يناير بدأت املواجهات تخفت وتناقص عدد املحتجني يف الشارع حتى
تالىش الحراك متاماً دون ان يسقط قانون املالية أو يتم تعديله .راهنت الحكومة عىل الوقت واستنزاف املحتجني وهو ما
حصل فعالً ،حيث مل يستطع اليسار ان يجذر الحراك وان يرفع مطالب اكرث راديكالية.
استنتاجات..

ال ميكن أن يكون كافياً تقييم دور اليسار التونيس يف الحراك االجتامعي “ما بعد الثورة” من خالل أربع محطات ،واستنادا ً
ملواقف الجبهة الشعبية فقط ،لكن عىل ذلك ،فهناك استنتاجات أولية ميكن استخالصها:
• االستنتاج األول :الحركات االجتامعية يف تونس متقدمة عىل اليسار ،مناطق طرفية مهمشة خاضت نضاالت كبرية
ومبدعة دون أن يكون لها سند أو مرجعية “أيديولوجية” .يف الكثري من األحيان يأيت اليسار متأخرا ويحاول مجاراة نسق
الحركة دون أن يسعى إىل تجذيرها فيبدو وكأنه يركب عىل األحداث او يحاول تجيريها لصالحه.
• االستنتاج الثاين :اليسار هو يف أفضل الحاالت قوة مؤثرة ،ويف معظم األحيان قوة ساندة ،وأحياناً هو مجرد متضامن
أو متعاطف ..ويندر أن يكون قوة مبادرة وقيادة .وعندما يلتحق بحراك اجتامعي ما فهو ال يقرتح افقاً كبريا ً بل يكتفي
باالحتجاج وبالدفاع عن مطالب إصالحية أساسا .حتى التجارب املميزة الناجحة يكتفي باالحتفاء بها وال يفكر او ال
يستطيع إعادة انتاجها يف مناطق أخرى حتى تصبح امرا واقعا وتكون بداية حقيقية لتغيري منط اإلنتاج االقتصادي ومنوال
التنمية.
• االستنتاج الثالث :ينترش اليسار التونيس يف املدن باألساس ،ويعجز يف أغلب األحيان عن الرتكز والتموقع يف األحياء
الشعبية واألرياف واملناطق الداخلية .وجود شخص يساري مثالً عىل رأس تجربة التسيري الذايت يف جمنة ال يعكس وجودا ً
لليسار هناك بل هو فقط مجهود فردي ملناضل استطاع ان يفهم طبيعة مجتمعه املصغر ،وأن يبني معه تجربة تَ ْجمع بني
اإلبداع واالستلهام من املخزون الثقايف املحيل.
• االستنتاج الرابع :عندما نقارن بني تفاعل الجبهة الشعبية مع هذه التجارب االربعة نالحظ ان اليسار ال يستطيع التحرك
والتأثري إال يف املناطق التي يوجد فيها كوادر يسارية ناشطة حزبياً ،ويف النقابات ،أي أنه يحبذ األرضيات اآلمنة.
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• االستنتاج الخامس :مقارنة بالفرتة املمتدة من  2011إىل  ،2014فإن حامسة اليسار قد خبت كثريا ً وإنخراطه يف الحركات
االجتامعية أصبح ضعيفاً جدا ً .هناك عدة أسباب ميكن ان تفرس هذا الرتاجع :إعطاء األولوية للتصدي لإلسالميني ،االنخراط
يف مسار “االنتقال الدميقراطي” والتخيل عن املسار الثوري ،سعي “الجبهة الشعبية” لتسويق نفسها كحزب معتدل
وواقعي له برامج ويريد الوصول إىل الحكم عرب الصناديق.
مل يستطع اليسار إىل اليوم أن يستغل حالة الغليان االجتامعي املستمر يف تونس وأن يكون قاطرة أو عىل األقل “منسق”
لحركة اجتامعية لها امتداد وطني .عىل كلٍ  ،مل يفت األوان فالقادم أخطر ..لكن قبل كل يشء يجب عىل اليسار أن يحسم
“أزمة الهوية” التي يعيشها منذ سنوات وان يحدد موقعه :هل يريد أن يكون يسارا إصالحوياً يعمل يف ظل النظام
السيايس  -االقتصادي القائم أو يريد أن يكون قوة دفع وتغيري لهذا النظام...

( )1ملراجعة التسلسل الزمني املفصل لإلعتصام ميكن االطالع عىل التحقيق املتميز الذي قام به موقع “انكيفادا”:
https://inkyfada.com/ar/2017/10/06/webdoc-tataouine-el-kamour-ar-timeline
(2) http://front-populaire.org/?p=5075

55

اليسار التونسي وجغرافيا الغضب :عن مفارقات
الحضور والغياب
فؤاد غربالي

باحث في علم االجتماع ،من تونس

لم تكن دولة الرعاية اإلجتماعية هي الغائب الوحيد عن “الهوامش”،

سواء في المدن أو في المناطق الريفية القصية ،بل كان ثمة جهل بتلك

الفضاءات وتجاهل لها من قبل النخب الحداثية والعلمانية التي يشكل
اليسار جزءا ً منها.
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كان اإلسالميون يف السجون عند إنطالق احتجاجات كانون االول /ديسمرب  2010إثر حرق محمد البوعزيزي لنفسه
أمام محافظة سيدي بوزيد ،وكان جزءآخر من قادتهم يراقبون األحداث من عواصم أوروبا التي لجأوا اليها .كان طموح
اإلسالميني حينها أن يقوم بن عيل بإصالحات تخص الحريات السياسية عىل نحو ميكّنهم من مغادرة السجون والعودة من
املهاجر .كانوا يسعون لالعرتاف بهم ،وليس لسقوط بن عيل .فهم عىل غرار التشكيالت الحزبية املعارضة ،وبعضها يساري،
يتسمون بالنزعة اإلصالحية واملحافظة .لكن يف األثناء ،ويف امليدان ،كان املتظاهرون يهتفون بسقوط النظام و”خبز وماء،
وبن عيل ال”.
الكل أجمع – وال يزال  -أن الثورة كانت بال قيادة ،وبال إيديويولوجيا محددة .قد يكون هذا صحيحاً عىل نحو ما ،ولكن
من عايش األحداث عن قرب ال يستطيع أن ينكر أن تنظيامت اليسار مثل “اإلتحاد العام لطلبة تونس” وناشطني من
اليسار الراديكايل ونقابات مهنية تابعة لـ”اإلتحاد العام التونيس للشغل” كانت يف مقدمة مسريات اإلحتجاج ،دون أن
يعني هذا أن اليسار هو من نظّم تلك االنتفاضة أو أطاح بالنظام.
لحظة “ 14جانفي” كانت يف مالمحها “لحظة يسارية” من حيث املطالب والشعارات املرتبطة بالتشغيل وتحقيق العدالة
اإلجتامعية والكرامة الوطنية .مل يسمع أحد حينها شعارات ذات مرجعية إسالمية ،كل ما كان يطالب به املحتجون هو
رحيل بن عيل ،عالوة عىل أن التظاهرات مل تكن تنطلق من املساجد بل من أمام الجامعات واملقرات النقابية.
لكن مع ذلك وصل اإلسالميون إىل السلطة بينام ظل “اليسار” بكل تنوعاته خارج دائرة الحسابات اإلنتخابية .إما املسألة
األدق فتتمثل أساساً يف سبب فشل التنظيامت والتيارات واملجموعات اليسارية يف أن تجد لها موقعاً داخل املجتمع ،وأن
تتجذر يف القطاعات التي يفرتض أنها حاضنتها اإلجتامعية ،كاألحياء الشعبية املوجودة داخل املدن وعىل اطرافها .بينام
رسخت “حركة النهضة” وجودها فيها منذ مثانينيات القرن املايض ،قبل أن تنازعها  -بعد الثورة  -السلفية الجهادية التي
نجحت يف استقطاب الكثري من شباب تلك األحياء.
الهوامش الحضرية تدير ظهرها لليسار

خالل انتخابات املجلس التأسييس يف ترشين االول /أكتوبر  ،2011مل تفز أحزاب اليسار سوى بنسبة قليلة مل تتجاوز
العرشة يف املئة من مقاعد املجلس ،يف حني كانت األغلبية لحركة النهضة .وهو ما تكرر أيضاً يف انتخابات  2014التي
أعادت طواقم النظام القديم ممثالً ب”نداء تونس” إىل واجهة الحكم  -قبل أن يتفتت ويفك توافقه مع حركة النهضة -
مع تراجع طفيف للنهضة التي إحتلت املرتبة الثانية حينها وراء أولئك .ولكن النهضة استطاعت أن تتدارك هذه النكسة
يف االنتخابات البلدية ففازت باملراتب األوىل بينام بقي اليسار ممثالً بالجبهة الشعبية يراوح مكانه حيث مل يتجاوز عرشة
يف املئة من املقاعد.
“ 14جانفي” كان في مالمحه “لحظة يسارية” من حيث المطالب والشعارات المرتبطة بالتشغيل

وتحقيق العدالة اإلجتماعية والكرامة الوطنية ،عالوة على رحيل بن علي .لم يسمع أحد حينها
شعارات ذات مرجعية إسالمية .كما أن التظاهرات لم تكن تنطلق من المساجد بل من أمام
الجامعات والمقرات النقابية.

تنبع قوة اإلسالميني من إنغراسهم املجايل القوي يف األحياء الشعبية وهوامش املدن ويف بعض مناطق الجنوب التونيس
املتسم باملحافَظة كام بالعالقة التاريخية املتوترة مع السلطة املركزية .يجيد اإلسالميون التمركز يف الفجوات التي تخلت
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حل “حزب التجمع الدستوري الدميقراطي” نفسه ،وهو كان يلعب
عنها دولة الرعاية اإلجتامعية والتي اتسعت بعدما ّ
دور الرقيب والوسيط بني الدولة والهوامش .فمقابل توفري بعض الخدمات اإلجتامعية واملساعدات ،كانت تتشكل عالقة
زبائنية تفرتض الوالء للحزب الحاكم ،أي للنظام القائم .استفادت حركة النهضة من تلك اآلليات نفسها ،وأعادت إنتاجها،
وهي اعتمدت عىل سياسة إتصال القرب ،وعىل سيطرتها عىل عدد كبري من املساجد .مل يكن ينافسها يف هذا سوى السلفية
الجهادية .هناك اختالفات بني حركة النهضة والسلفية الجهادية عىل مستوى املامرسة السياسية والرتكيبة السوسيولوجية
لكل منهام ،لكنهام يلتقيان يف االهتامم باملسألة اإلجتامعية (فقر ،بطالة ،هشاشة مهنية..إلخ) لرتسيخ اإلنغراس املجايل،
وذلك يف الهوامش الحرضية املرتوكة لتتدبر شؤونها.
عملت الدولة منذ مثانينيات القرن الفائت عىل “إدماج” تلك األحياء ،العشوائية منها بشكل خاص ،عرب سياسة التهيئة
والتهذيب العمراين ،فربطتها بشبكات املجارير واالنارة العمومية .لكن كان لتلك السياسة حدودها ،حيث مل تستطع أن
تقلص من الشعور بالوصم والالعدالة والغضب الذي كان يعتمل داخل تلك الجغرافيات .الدليل عىل ذلك أن اإلحتجاجات
التي اندلعت منذ الثورة (وحتى قبلها) ،عادة ما كانت تكتسب طابعاً حرضياً ،حيث ترتكز بشكل أسايس يف املناطق
املدرجة يف “أسفل تراتبية األماكن” (العبارة لعامل اإلجتامع الفرنيس  ،)Loïc Wacquantوهي أماكن يكون فيها حضور
الرعاية اإلجتامعية للدولة يف حده األدىن ،بينام يطغى هناك حضورها األمني ،وهو ما يدعم إحساس متساكني تلك
األماكن بأن التمثل الرسمي لهم إمنا يندرج أساساً ضمن وضعهم يف خانة”الطبقات الخطرية” التي يجب التحكم فيها أمنياً
بدرجة أوىل.
يف الوقت ذاته ،كان اإلسالميون يف زمن القمع يعملون بصمت و”من أسفل” ،معولني عىل التضامنات التقليدية ،والشبكات
العائلية ،والتضامنات املجالية (اإلنتامء إىل الحي نفسه أو الحومة) .لهذا اعترب زعيمهم ،راشد الغنويش ،أن عودة النهضة
إىل الواجهة هو مبثابة “الخروج من تحت األرض” .مل تكن دولة الرعاية اإلجتامعية هي الغائب الوحيد يف تلك الهوامش،
بل أنه كان مثة جهل بتلك الفضاءات وتجاهل لها من قبل النخب الحداثية والعلامنية التي يشكل اليسار جزءا ً منها.
يجيد اإلسالميون بتياريهم الرئيسيين التمركز في الفجوات التي تخلت عنها دولة الرعاية
اإلجتماعية والتي اتسعت بعدما ّ
حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي نفسه ،وهو كان يلعب
دور الرقيب والوسيط ،مع ًا ،بين الدولة والهوامش من خالل آليات الزبائنية .واستفادت حركة
“النهضة” من تلك اآلليات نفسها ،وأعادت إنتاجها عبر نسيجها الجمعياتي الخيري.

بعد الثورة ،تد َّعم االنغراس املجايل للنهضة عرب نسيجها الجمعيايت الخريي الذي يعمل عىل تقديم معونات ومساعدات
لفقراء األحياء الشعبية واملناطق الداخلية الفقرية .وهكذا جرى استبدال الزبائنية التي بناها الحزب الحاكم بأخرى
جديدة .وقد عملت السلفية الجهادية باملنطق ذاته وبقوة وفاعلية ،فنجحت يف استقطاب الشبان املهمشني والذين
يشعرون بالضياع وبغياب أي دور لهم .حدث ذلك عرب مدهم لهم بإعانات مالية وبتوفري مهن صغرية ،غالبا ما تكون يف
قطاعات االقتصاد الالنظامي .وكان هذا يشعرالشباب باإلنتامء وبأن مثة رابطة تشدهم إىل جامعة ما .يف هذا الصدد ،يدرك
اإلسالميون بكل تنويعاتهم بأن الروابط اإلجتامعية هي املدخل للعمل السيايس .وهم يدركون أنهم يتحركون يف مجتمع
ما زال “يعلن” – عىل االقل  -متسكه بقيمه التقليدية (وقد اصبحت حالياً خشبة النجاة الوحيدة) التي تعري اهتامماً كبريا ً
للتضامن املجايل والتعاون األرسي ،كام يدركون – ولعل ذلك أكرث أهمية  -أن الجانب املتخلع واملهتز الذي تعاين منه هذه
القيم التقليدية ،يقابله غياب أي منظومة بديلة (يف االنتامء لعمل مهني مثالً مام يخلق وسطاً إجتامعياً ،أو حتى يف إقرار
الدولة بفردانية املواطن وحقوقه) .وتوفري أطر عالئقية ،أياً كانت ،يصبح هنا أمرأً وجودياً حاسامً ،يرتدي ثقالً ال ميتلكه يف
مجتمعات راسخة ومستقرة ،عىل تنوع اشكالها.
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يعمل اإلسالميون كذلك ،عىل إقامة تعارض بني “الشعب” و”النخب” .واملقصود بهذه االخرية تلك الفئات املتعلمة
واملندمجة بشكل كامل يف العامل الحرضي ،والتي تعارض املرشوع اإلسالمي مبا هو مرشوع هويايت .من هذا املنطلق
تحديدا ً اعترب حامدي الجبايل ،أحد قادة “النهضة” ورئيس الحكومة األسبق ،أن “نكبتنا يف نخبتنا’’ ،ألن تلك النخب تعارض
وفق منظوره التطلعات الهوياتية للشعب.
أين اليسار؟

يكاد اليسار  -سواء ذاك املتمثل يف “الجبهة الشعبية” وبعض األحزاب األخرى املتاخمة لها ،أو اآلخر“ ،املدين” الذي متثله
بعض الجمعيات ذات املرجعية اليسارية والحقوقية  -أن يكون يف قطيعة مجالية مع الهوامش الحرضية و”جغرافيات
الغضب” .ال ميتلك أي حضور يف امليدان ،عىل املستويني السيايس واإليديولوجي ،وذلك لعدة عوامل لعل من أهمها أن
األطروحات اليسارية ال تزال تقارب الواقع من منطلقات مسبقة ،نظرية وفكرية ال تأخذ يف اإلعتبار ما يحدث فعلياً .وال
يتم اإلصغاء “ألصوات الناس” من أجل تكييفها وتحويلها إىل تصورات وبرامج سياسية .من ناحية أخرى ،يبدو اليسار أقرب
اىل الطبقات املتوسطة ،الصنيعة الرسمية لدولة اإلستقالل .التمعن يف الرتكيبة السوسيولوجية للتنظيامت اليسارية يكشف
ذلك ،دون أن يعني هذا أن أبناء حركة النهضة ليسوا هم أيضا من الطبقات املتوسطة وخاصة عىل مستوى القيادات .إال
أن الحركة تتميز عىل مستوى قواعدها بغلبة الحرفيني والعاملني يف قطاعات االقتصاد املوازي وغري املهيكل .باملقابل جل
املكونات القيادية والقاعدية لليسار هم أساتذة التعليم الثانوي واملوضفني الحكوميني ،والقليل من األطباء ورجال األعامل
الصغار وغري املؤثرين .ولعل املفارقة أن الطبقة املتوسطة التي يتحرك يف إطارها اليسار ،عىل الرغم من كونها يف تدحرج
مستمراىل اسفل ،فهي معنية أساساً بقيم الرفاه اإلقتصادي وبفكرة الحريات .وهي معنية يف الوقت ذاته ،وعىل نحو ملح،
بتحسني رشوط وجودها يف إطار مقتضيات التفاوض مع النظام .لذلك ،حني تشتد املعركة حول املسألة اإلجتامعية تصطف
جل األحزاب واملكونات اليسارية يف تونس وراء “اإلتحاد العام التونيس للشغل” ،وهو أمر يدل من جهة عىل قوة املنظمة
النقابية وقدرتها عىل التعبئة ،لكنه من جهة أخرى يعرب عن وهن يف األحزاب والنخب اليسارية التي يبدو أنها ال تتعامل
وفق منطق اإلسرتاتيجيا السياسية بل ال تزال مشدودة إىل رسديات اإلحتجاج ...وكأنها ترفض أن تصل إىل السلطة.
يكاد اليسار – سواء “الجبهة الشعبية” وأحزاب أخرى متاخمة لها ،أو “المدني” الذي تمثله جمعيات
ذات مرجعية يسارية وحقوقية  -أن يكون في قطيعة مجالية مع الهوامش الحضرية و”جغرافيات
الغضب” .ال يمتلك أي حضورفي الميدان على المستويين السياسي واإليديولوجي ،وذلك لعدة
عوامل من أهمها أن األطروحات اليسارية ال تزال تقارب الواقع من منطلقات فكرية مسبقة.

ال تتحرك قوى اليسار يف جغرافيا الهوامش (األحياء الشعبية واألرياف) ،ومل تنجح يف بلورة خطاب تتامهى معه الفئات
املستثناة من َعاملي العمل واالستهالك،أو تلك املندرجة يف عامل العمل غري النظامي أو املوجودة عىل هامشه متاماً .وال يغري
من األمر الخطابات املتكررة من قيادات اليسار حول “الزوايل” ( املعدمون) و”أبناء الحفيانة” ( أبناء نساء األرياف) .بل
أن هذه الخطابات تنتمي اىل الحالة االحتجاجية التي متيز اليسار الحزيب وقواعده .وهذه من املفارقات .فاليسار بقدر
ما يربع يف إنتاج خطابات حول العدالة اإلجتامعية والفقر واملناطق املهمشة ،فتأثريه يف مجرى األحداث محدود .لهذا ال
يأمل املهمشون يف تونس أن يكون ‘’اليسار” هو البديل السيايس الذي يستوعب آمالهم ،ليس فقط ألسباب ثقافية ،بل
ألن رؤى وتصورات النخبة اليسارية ال “تصلْهم” ،وذلك لعدة أسباب تتعلق بتقادم خطاب اليسار الذي ال يزال يدرك
الرصاع اإلجتامعي ضمن تصور للطبقات والبني االجتامعية مل يعد له وجود .فقد تجاوزته الرأساملية الجديدة القامئة عىل
التدفقات واألسواق املالية املعوملة  ..كام ال يقيم الخطاب اليساري وزناً ألبعاد اصبحت الفئات األكرث ترضرا ً من السياسة
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اإلقتصادية النيوليبريالية املهيمنة تتعلق به وتتحدث به عن نفسها :الرغبة يف ضامن االحرتام واالعرتاف وتجنب االحتقار.
فام يطمح له “مهمشو املدن” واملتدحرجون نحو القاع من فقراء الطبقة املتوسطة ،ليس اإلطاحة بالنظام ،لكن أساساً
املشاركة فيه عىل قاعدة ‘’أن نكون مثل االخرين” ،أي عىل قاعدة املساواة .وبالتايل فاألشكال الجديدة للرصاع اإلجتامعي
مل تعد تتحدد مبنطق التضاد بني الطبقات ،بل مبنطق املسافة إزاء املندمجني بشكل كامل يف املجتمع اإلستهاليك .فالخوف
السائد هو من اإلقصاء .يُرفَع خالل التحركات االحتجاجية التي تكون القيادات اليسارية حارضة فيها شعار “إسقاط
النظام” ولكنه شعار تعبوي ليس إال .فاملهمشون ال يريدون إسقاط النظام فعلياً ،بل ما يبحثون عنه هو مكان لهم فيه
وأن يأخذوا نصيبهم من املنافع التي قد يدرها عليهم.
ولكن هل هذا ممكن؟ أليس من مهامت اليسار ،عوض ركونه للنزعة االصالحية الطاغية فيه ،أن يسائل أسس اإلقتصاد
السيايس للهيمنة والتحكم والالعدالة يف تونس.
اليسار الجديد :هل يستعيد الهوامش؟
جل املنخرطني يف ما ميكن أن نسميه “اليسار الجديد” هم شبان عاشوا تجارب يسارية حزبية ،لكنهم رسعان ما غادروها
ألنهم شعروا أن ذواتهم طُمست بفعل النزعة الزعاماتية الطاغية .الجيل الجديد يتوجس كثريا ً من النزعة األبوية
والزعاماتية التي متيز اليسار الحزيب يف تونس ،وهو يسار غري دميقراطي من الناحية التنظيمية .ذلك أن املح ِّدد ليس دامئاً
الدميقراطية بل الرشعية النضالية والتاريخية .فحمة الهاممي يتزعم حزب العامل منذ ثالثني سنة (األمر ينطبق كذلك عىل
راشد الغنويش يف حركة النهضة) .فيصبح ال معنى للتداول وإلعطاء أي حيز لوجوه جديدة .وهذا ما يجعل اليسار يف حالة
شيخوخة وعدم قدرة عىل التجدد الجييل.
الطبقة المتوسطة التي يتحرك في إطارها اليسار ،وعلى الرغم من تدحرجها المستمر الى أسفل،
فهي معنية أساس ًا بقيم الرفاه االقتصادي وبفكرة الحريات .ومهتمة في الوقت ذاته بتحسين
شروط وجودها في إطار مقتضيات التفاوض مع النظام .لذلك ،وحين تشتد المعركة حول المسألة
اإلجتماعية ،تصطف جل األحزاب والمكونات اليسارية وراء “االتحاد العام التونسي للشغل”.

ليس أن الجيل الجديد “عازف عن السياسة’’ ،بل هو جيل عنده نزوع فرداين قوي ويحبذ األشكال الجديدة لإللتزام
النضايل .وهذا ما مييز الحركات الشبابية مثل “فاش نستناو” (“ماذا ننتظر؟”) و’’منيش مسامح” و”تعلّم عوم” .وهي
حركات جل مكوناتها من الشباب الجامعيني والتالميذ ،ومن فنانني هواة عايش أغلبهم أحداث الثورة .وهؤالء ولدوا يف
منتصف الثامنينيات وبداية التسعينيات من القرن املايض ،ومرتبطون بشكل جيد ومستمر بشبكات التواصل اإلجتامعي.
ال يقدمون أنفسهم كمناضلني يساريني بل كـ”ناشطني” .لكنهم يعتربون أنفسهم “رفاق” ،وهم غري متدينني بل جزء
من العامل الحرضي اإلستهاليك ومتحررين عىل نحو ما من القيود االجتامعية والقيمية التقليدية .استطاعوا أن يشكلوا
دينامية سياسية وحضور يف الفضاء العام عىل أساس إشكاليات محددة :قانون املصالحة بالنسبة لحركة “منيش مسامح”
وقانون املالية بالنسبة لحركة “فاش نستناو” .حركة “منيش مسامح” كانت لينة مبعنى ما إذ بقي نقدها للسلطة يف
مستوى اإلحتجاج عىل قانون املصالحة مع رجال األعامل الفاسدين ،ومل تستطع أن توسع دائرة افقها اإلحتجاجي وتعطيه
مضموناً سياسياً ،يف حني إتسمت حركة “فاش نستناو”  -وكانت ردة فعل عىل قانون املالية املجحف بحق الفئات الفقرية
واملتوسطة  -بنوع من الراديكالية وهو ما جعلها عرضة للقمع األمني ،خصوصاً انها نجحت (نسبياً) يف تعبئة جزء من
شبان األحياء الشعبية .وقد إتسمت اإلحتجاجات حينها بالعنف وباملواجهات مع البوليس ،وخاصة يف األحياء الفقرية
املتاخمة للعاصمة (إحتجاجات كانون الثاين  /يناير )2017وكانت ذات مضمون سيايس وإجتامعي.
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لكن الحركتني رسعان ما خفتتا ومل تستمرا زمانياً ،وهام متشكلتان حول مسائل محددة أو مناسبات بعينها .وهي حركات
ال تطرح أصالً عىل نفسها اإلشتغال عىل اإلستمرارية ،وال بلورة تصور وافق سياسيني عىل أساس برامج وأهداف واضحة..
فتطغى السيولة والتفتت وإعادة التشكل عىل نحو غري ثابت وتصبح قليلة التأثري أو عابرة .هذا عىل خالف تشكيالت
اإلسالم السيايس التي ترى نفسها يف الدميومة واإلستمرارية.
يف النهاية ،لعل ما يصنع الفارق بني “حركة النهضة” وبقية القوى اليسارية يف العالقة بالهامش الحرضي أساساً ،هو أن
األوىل منخرطة سياسياً يف تلك الفضاءات ،وتنظر إليها عىل أنها رهان سيايس ال يجب التفريط به ،مع العمل الدؤوب عىل
التوسع نحو فئات ونطاقات طبقية أخرى .وهذا ما يفتقده اليسار بشقيه الحزيب واملدين ،حيث ال يزال ممزقا بني النزعة
النشاطية الحزبية املقترصة عىل مراكز املدن الكربى والنخبوية املفرطة ،يف حني يتخىل عن الحضور يف الهوامش .ومفارقة
غياب األحزاب اليسارية يف الهوامش ال ترتبط فقط بعدم تهيؤ الفئات الفقرية لألفكار اآلتية من أفق يساري ،بل ألن تلك
الفضاءات مل تدخل بعد يف التمثل السيايس للقوى اليسارية.
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المغرب
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واقع اليسار في المغرب اليوم
عبد اهلل الحريف

مناضل يساري من المغرب

خريطة لقوى اليسار في المغرب وانشقاقاته المتعددة ،تسجل ضعفه

واتسامه بالتشرذم وبالتيه الفكري ،حتى أصبح المفهوم نفسه غامضاً

ومضبباً ،وتسجيل لنقاط القوة لديه ولالمكانات ..وهو تقييم يقع على يد

أحد أبرز مناضليه.
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عىل الرغم من كون الظروف املوضوعية يف املغرب (أزمة اقتصادية واجتامعية وسياسية عميقة ومتفاقمة) ،مالمئة لتطور
اليسار وتبوئه موقع الصدارة ،إال أن هذا اليسار يتسم بالضعف والترشذم والتيه الفكري .بل أصبح املفهوم نفسه غامضاً
ومضبباً ،وذلك بالخصوص بسبب االنتشار الواسع ملفاهيم “ما بعد الحداثة” وتأثريها الذي يركز عىل “البنية الفوقية”
لتحديد اليسار(“املحافظة” مقابل “الحداثة”) ،وتضخيم الهويات والخصوصيات الجنسية والفئوية عىل حساب الطبقات
االجتامعية .وهذه املفاهيم تنظر للعمل املجزأ ،وخاصة يف املجتمع املدين الذي غالباً ما تحرصه يف املنظامت غري الحكومية
املمولة من طرف مؤسسات غربية يف أغلب األحيان ،وذلك عىل حساب الرصاع الطبقي وأدواته (النقابة والحزب) .فام هو
اليسار اليوم؟
من هو اليسار؟
تتميز املرحلة الحالية يف املغرب بالرصاع من أجل التحرر الوطني من هيمنة اإلمربيالية الغربية ،وخاصة الفرنسية ،ومن
أجل الدميقراطية .هذا الرصاع الذي تخوضه الطبقات الشعبية (الطبقة العاملة ،الكادحني من غري العامل يف البوادي
واملدن ،والربجوازية الصغرى وجزء من الربجوازية املتوسطة املصطف بجانب الطبقات املذكورة سابقاً) .ويتكون اليسار
من القوى التي تطمح إىل متثيل الطبقات الشعبية وتناضل من أجل مصالحها اآلنية (تحسني أوضاعها املادية واملعنوية)،
واالسرتاتيجية املتمثلة يف التحرر الوطني والدميقراطية وتدافع عن قيم التقدم والحرية والعلامنية واملساواة والكرامة.
يتكون اليسار في المغرب اليوم من “حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي” ،والمؤتمر الوطني
االتحادي” ،و”الحزب االشتراكي الموحد” ،و”النهج الديمقراطي” ،ومجموعات تروتسكية صغيرة
(“المناضل(ة)” و”التحررالديمقراطي” و”رابطة العمل الشيوعي”) ومجموعات منحدرة من “القاعديين”،
وبالدرجة االولى من جماعة “البرنامج المرحلي”.

هكذا ينقسم اليسار إىل يسار جذري ويسار إصالحي:
اليسار الجذري يتشكل ،باألساس ،من القوى املاركسية املشكلة من التوجهات الرئيسة التالية:
 التوجه املاركيس أو املاركيس  -اللينيني الذي يناضل ضد الرأساملية ومن أجل االشرتاكية ويسعى إىل بناء حزب الطبقةالعاملة كأداة إلنجاز مهام التحرر الوطني والدميقراطي عىل طريق االشرتاكية.
 التوجه الرتوتسيك الذي يرى أن الرصاع ،يف جميع بلدان املعمورة ،هو اآلن بني البورجوازية والطبقة العاملة ،وأن املهمةاملطروحة عامليا هي الثورة االشرتاكية.
اليسار اإلصالحي هو يسار اشرتايك  -دميقراطي يناضل ضد االنعكاسات الخطرية للرأساملية عىل أوضاع الجامهري الشعبية
وليس ضد الرأساملية كنمط إنتاج ،ويعترب أن االنتخابات هي الوسيلة األساسية لتغيري األوضاع.
واقع اليسار عشية انطالق الربيع العربي

إن واقع اليسار املغريب عشية انطالق ما سمي بـ”الربيع العريب” الذي جسدته حركة  20فرباير ،له جذور تاريخية عميقة:
 ارتكب الحزب الشيوعي املغريب الذي تأسس يف نهاية املرحلة االستعامرية ،أخطاء اسرتاتيجية (تخلفه عن طرح مسألةاالستقالل والنضال من أجله ،وربط هذا النضال بالنضال من أجل الثورة الزراعية) ،وترك قيادة النضال من أجل االستقالل
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للربجوازية ،وتراجع تدريجياً ،انطالقا من حصول املغرب عىل االستقالل سنة  ،1956عن مهمة بناء حزب الطبقة العاملة
وعن هويته املاركسية وأصبح ذيلياً لليمني .لذلك ،سيفقد تأثريه الجامهريي ونفوذه ،وسيغري اسمه ليصبح “حزب التحرر
واالشرتاكية” ثم “حزب التقدم واالشرتاكية” .اليشء الذي دفع مجموعة من أطره إىل االنسحاب منه ،يف  30آب /أغسطس
 ،1970وتأسيس منظمة ماركسية لينينية رسية ستعرف فيام بعد بـ”إىل األمام”.
 تشكل حزب “االتحاد الوطني للقوات الشعبية” ،يف  ،1959كحزب يساري جامهريي يضم توجهاً إصالحياً وآخر جذرياً.وقد عمل النظام عىل إضعاف هذا الحزب بواسطة رضب التوجهات الجذرية داخله (املقاومة املسلحة وجيش التحرير)،
وترويض الجناح النقايب (االتحاد املغريب للشغل) وتقوية التوجه اإلصالحي والتكنوقراطي داخله .وقد ظهر ذلك جلياً
أواسط ستينيات القرن املايض حيث عجز “االتحاد الوطني للقوات الشعبية” عن الرد عىل القمع الدموي النتفاضة الدار
البيضاء يف  23آذار /مارس  ،)1( 1965وإعالن النظام حالة االستثناء واغتيال املهدي بن بركة يف  29ترشين االول /أكتوبر
 . 1965وقد أدى ذلك ،يف  ،1968إىل انسحاب مجموعة من األطر التي أسست منظمة ماركسية  -لينينية رسية ستعرف
الحقا مبنظمة “ 23مارس” .وعاشت هذه املنظمة انشقاقاً أدى إىل انسحاب عدد من أطرها ومناضليها الذين أسسوا
منظمة “لنخدم الشعب” يف  .1970وتخلت منظمة “ 23مارس” ،شيئا فشيئا عن مهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعن
املاركسية لفائدة بناء حزب يساري اشرتايك  -دميقراطي تحت اسم “منظمة العمل الدميقراطي الشعبي” ،بينام اندثرت
منظمة “لنخدم الشعب” .وتم ،يف  ،1972انفصال الجناح النقايب عن الحزب الذي تحول اسمه ليصبح “االتحاد االشرتايك
للقوات الشعبية” .بعد ذلك عرف “االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية” انزياحاً تدريجياً نحو اليمني .اليشء الذي أدى إىل
انسحابات متتالية من صفوفه:
 انسحاب االتجاه الجذري سنة  ،1983وتأسيسه لـ”حزب الطليعة الدميقراطي االشرتايك”. انسحاب املركزية النقابية التابعة له“ ،الكونفدرالية الدميقراطية للشغل” ،وتشكيلها لحزب “املؤمتر الوطني االتحادي” يف.2002
 وأخريا انسحاب تيار “الوفاء للدميقراطية” الذي له امتداد وسط شبيبة الحزب.وتشكلت ،خاصة انطالقاً من مثانينات القرن املايض ،مجموعات تروتسكية صغرية ،ليس عىل أساس خالفات جوهرية حول
القضايا املصريية للشعب املغريب ،بقدر ما أنها انعكاس النقسامات الحركة الرتوتسكية يف أوروبا أو رصاعات ذاتية ( تيار
“املناضل(ة)” وتيار “التحرر الدميقراطي” و”رابطة العمل الشيوعي”).
وتهيكل ،أواخر السبعينات من القرن املايض ،تيار نقايب وسط املنظمة الطالبية “االتحاد الوطني لطلبة املغرب” سيعرف
بـ”الطلبة القاعديون” ،متأثرا ً بالفكر املاركيس – اللينيني ،وهو رسعان ما انقسم إىل مجموعات متناحرة.
هناك تيه فكري بعد انهيار تجارب بناء االشتراكية ،وضعف المجهود لتطوير الفكر االشتراكي،
واختراق الفكر البرجوازي للمنظمات والمناضلين اليساريين ،وخاصة ذاك الذي يشكك في أسس
الفكر التقدمي وجدوى التغيير ويطرح كبديل االكتفاء بالعمل على قضايا جزئية ،وعلى الهويات،
وعلى قضايا مجتمعية ،والترويج للعمل في”المجتمع المدني”.

يف نهاية مثانينات وبداية تسعينات القرن املايض ،إنطلق نقاش من أجل تجميع القوى املنحدرة من تجربة الحركة
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املاركسية اللينينة املغربية واالستفادة من االنفراج السيايس النسبي آنذاك .أسفر هذا النقاش عن:
 تشكّل “النهج الدميقراطي” ،يف  15نيسان /أبريل  ،1995كتنظيم سيايس علني يعترب نفسه استمرارا ً لتجربة الحركةاملاركسية  -اللينينية املغربية ،وخاصة منظمة “إىل األمام” ،وأن مهمته املركزية هي بناء حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني .وسينتزع حقه يف الوجود القانوين سنة .2004
 تأسس “اليسار االشرتايك املوحد” من خالل اندماج “منظمة العمل الدميقراطي الشعبي” وإحدى املجموعات املنحدرةمن تجربة القاعديني (“الدميقراطيون املستقلون”) وأخرى من تجربة الحركة املاركسية اللينينية (“الحركة من أجل
الدميقراطية”) وقد التحق به تيار “الوفاء للدميقراطية” ليشكل “الحزب االشرتايك املوحد”.
هكذا فإن اليسار يف املغرب اليوم يتكون من “حزب الطليعة الدميقراطي االشرتايك” واملؤمتر الوطني االتحادي” و”الحزب
االشرتايك املوحد” و”النهج الدميقراطي” ومجموعات تروتسكية صغرية (“املناضل(ة)” و”التحرر الدميقراطي” و”رابطة
العمل الشيوعي”) ومجوعات منحدرة من القاعديني ،أساسا من جامعة “الربنامج املرحيل”.
وأسس “حزب الطليعة الدميقراطي االشرتايك” واملؤمتر الوطني االتحادي” و”الحزب االشرتايك املوحد” إطارا ً سياسياً مشرتكاً
تحت اسم “فيدرالية اليسار الدميقراطي” مع الحفاظ عىل تنظيامتهم الحزبية الخاصة.
إن أهم سامت اليسار اليوم هي :الضعف الكمي لتنظيامته املختلفة ،وضعف ارتباطه بالطبقات والفئات والرشائح التي
من املفرتض أنه ميثل مصالحها ،ويف مقدمتها الطبقة العاملة والكادحني يشكل عام .وضعف ارتباطه بالنساء عىل الرغم
من كونه يدافع عن املساواة التامة بينهن وبني الرجال .وضعف ارتباطه بالشباب ،ومنهم الطلبة .رمبا ما عدا جامعة
“الربنامج املرحيل” التي لها نفوذ يف بعض الكليات ،وأساساً يف مدينتي فاس ووجدة.
 وهناك الترشذم :إذا كان من العادي والطبيعي أن يتواجد يف اليسار تياران أساسيان ( تيار جذري وآخر إصالحي) ،فلامذاعم يو ِّحد (عىل األقل بالنسبة لليسار املاركيس ،الذي يفرتض
ينقسم كال التيارين إىل عدد من املنظامت عوض البحث ّ
به العمل املشرتك من أجل توسيع اإلشعاع واالنغراس وسط الطبقة العاملة) .وملاذا ال يبحث التياران عن قواسم مشرتكة
ويبنيان جبهة للنضال حول املشرتك؟
 والتيه الفكري بسبب أزمة البديل االشرتايك الناتج عن انهيار تجارب بناء االشرتاكية وضعف املجهود لتطوير الفكراالشرتايك ،وعن اخرتاق الفكر الربجوازي للمنظامت واملناضلني اليساريني ،وخاصة فكر ما بعد الحداثة الذي يشكك
يف أسس الفكر التقدمي وجدوى التغيري ويطرح كبديل االكتفاء بالعمل عىل قضايا جزئية وعىل الهويات وعىل قضايا
مجتمعية كقضية املرأة مثال والرتويج للعمل يف “املجتمع املدين”.
وهذا الواقع دفع العديد من اليساريني إىل االبتعاد عن املاركسية والتحول إىل ليرباليني .أما أغلب املناضلني الذين بقوا
مخلصني لقناعاتهم ومكافحني ،فتوجهوا إىل االنغامس يف الحركية واختزال الرصاع الطبقي يف النضال يف النقابات ويف
جمعيات املجتمع املدين واملنتديات االجتامعية العاملية والقارية ،واإلفراط يف الرهان عىل الحركات املناهضة للعوملة عىل
الرغم من طابعها املائع .كام تعاين أغلب تنظيامت اليسار من تراجع االهتامم بالنظرية وتراجع القناعة بإمكانية التغيري
الجذري وباالشرتاكية.
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 كان التوتر والرصاع واألحكام الجاهزة تطبع العالقة بني اليسار واإلسالميني :فاليسار كان يعترب اإلسالميني قوة ظالميةتعب ،يف العمق ،عن متوقعات طبقية مختلفة .واإلسالميون
متجانسة ال تخرتقها التناقضات وأن التاميزات داخلها ثانوية ال ّ
كانوا يعتربون اليسار كقوة متجانسة واليساريني كملحدين.
كيف تعامل اليسار مع حركة  20فبراير

انخرطت جل تنظيامت اليسار ،بقوة وحامس ،يف “حركة  20فرباير” ولعبت دورا ً هاماً يف إذكاء جذوتها ،ما عدا بعض
املجموعات املنحدرة من “القاعديني” ،اليشء الذي أثر سلباً عىل طلبة بعض الكليات .كام ساهمت فيها ،بشكل وازن،
منظامت إسالمية ،خاصة “جامعة العدل واإلحسان” ،وكذلك اتجاهات داخل الحركة األمازيغية .بينام ناهضها أو حاربها
“حزب العدالة والتنمية” اإلسالمي وجزء من الحركة السلفية واألحزاب اإلدارية و”االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية”
و”حزب التقدم واالشرتاكية” .ورسعان ما تخلت البريوقراطيات النقابية عن حركة  20فرباير ،خاصة بعد اتفاق  26نيسان/
أبريل  2012الذي حصل مبوجبه الشغيلة عىل بعض املكتسبات ،مام أدى إىل شبه غياب الطبقة العاملة عن حركة 20
فرباير.
اليسار كان يعتبر اإلسالميين قوة ظالمية متجانسة ال تخترقها التناقضات ،وأن التمايزات داخلها
ثانوية ال تعبر ،في العمق ،عن تموقعات طبقية مختلفة .واإلسالميون كانوا يعتبرون اليسار كقوة
متجانسة واليساريين كملحدين.

وعىل الرغم من التضحيات التي قدمها اليسار للنهوض بحركة  20فرباير ،فإنه ض ّيع فرصة مثينة لتجاوز ضعفه وتحقيق
اخرتاق دميقراطي .وذلك لألسباب التالية:
يقود اليسار أو هو يتواجد بشكل وازن يف منظامت جامهريية حقوقية ونقابية ال يستهان بها .فهو يقود أكرب جمعية
حقوقية“ :الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان” يف إفريقيا والعامل العريب ،ولها إشعاع دويل .وهو يقود مركزية نقابية
(“الكونفدرالية الدميقراطية للشغل”) ونقابات أساسية (الجامعة الوطنية للفالحة ،والجامعة الوطنية لعامل وموظفي
الجامعات املحلية ،والنقابة الوطنية للتعليم) ،وهي منضوية ضمن املركزية النقابية “االتحاد املغريب للشغل” .وهاتان
املركزيتان من ضمن املركزيات األكرث متثيلية .ويقود اليسار العديد من التنسيقيات ،سواء منها الفئوية أو املوضوعاتية (
التعليم ،القضية الفلسطينية )...أو املقامة حول مشكل محدد (الحركة ضد غالء فواتري املاء والكهرباء وندرة مياه الرشب،
وضد االستيالء عىل األرايض الجامعية ،)...وكذلك تنسيقيات الدفاع عن الشأن املحيل (السكن ،النقل ،األمن )...وغريها من
الحركات الشعبية .كام يحرض اليسار بقوة يف “النقابة الوطنية للتعليم العايل” ويقود “الجمعية الوطنية لحملة الشواهد
املعطّلني” ...ودعم اليسار الحراكات الشعبية التي ع ّمت العديد من املناطق (حراك الريف وجرادة وغريهام) وانخرط
مناضلوه ومناضالته فيها.
وعىل الرغم مام سبق ،يعيش اليسار عزلة جامهريية .وأحد أهم األسباب هو غياب التمفصل السديد بني العمل
الجامهريي والعمل السيايس والتنظيمي ،بني العمل والنضال من أجل املطالب اآلنية (تحسني األوضاع املادية واملعنوية)
واألهداف االسرتتيجية (التغيري لصالح الطبقات الشعبية) .أما العمل يف التنسيقيات ،فيتسم باملناسباتية والفوقية واإلنابة،
عوض االلتصاق بهموم الطبقات الشعبية ومساعدتها عىل أخذ شؤونها بيدها .هذا ناهيك عن كون هذه التنظيامت
تستهلك طاقات هائلة وتشكل ميداناً للرصاع عىل املواقع بني قوى اليسار عوض أن تكون ميداناً للتنافس عىل خدمة
مصالح الجامهري الشعبية والتقارب وتطوير القواسم املشرتكة.
67

كام عاىن اليسار من عزوف الناس ،وخاصة الشباب ،عن العمل السيايس ،وباألحرى التنظيمي الحزيب ،بسبب تحول جل
األحزاب إىل دكاكني سياسية وابتعادها عن هموم وتطلعات الناس ،وأيضا بسبب الهجوم الخطري عىل االشرتاكية الذي
َوظّف إىل أقىص الحدود انهيار االتحاد السوفيتي ودول الكتلة الرشقية ،وبسبب انتشار فكر ما بعد الحداثة.
فال غرابة أن يفاجئ الربيع العريب اليسار املغريب الذي مل يكن مؤهالً لبلورة اسرتاتيجية وتكتيكات وتحالفات موحدة
مالمئة للرد عىل خطط ومبادرات النظام .وال غرابة أن تختلف مكونات اليسار حول شعار حركة  20فرباير ( :)2فالشعار
الذي رفعته كان “ضد الفساد واالستبداد” و”من أجل الدميقراطية والحرية والعيش الكريم” .لكن “الحزب االشرتايك
املوحد” ،بالخصوص ،أرص عىل تحويله إىل شعار “امل َلكية الربملانية” بينام دافع “النهج الدميقراطي” عن الحفاظ عىل
الشعار األصيل عىل اعتبار أن من حق الشعب املغريب اختيار شكل النظام الذي يبتغيه .وكان التوجس والحيطة بل حتى
الرصاع يحكم عالقة أغلب مكونات اليسار بـ”جامعة العدل واإلحسان”.
يقود اليسار أو هو يتواجد بشكل وازن في منظمات جماهيرية حقوقية ونقابية ال يستهان بها،
لكنه يعيش عزلة جماهيرية ،ولذلك أسباب قابلة للتحديد واإلعقال..

لقد أطلقت حركة  20فرباير نقاشاً واسعاً وسط اليسار أدى إىل تقييامت مختلفة للوضع واملهام املطروحة:
ففيدرالية اليسار الدميقراطي تعترب أن املرحلة الحالية تتطلب رفع شعار امللكية الربملانية وتشرتط للقيام بأي عمل
سيايس مع باقي مكونات اليسار تبنيها لهذا الشعار وكذلك ملغربية الصحراء الغربية وأخريا ً مشاركتها يف االنتخابات.
وتناهض أي عمل مشرتك مع “جامعة العدل واإلحسان” .لكن رضورة التصدي للهجوم الخطري عىل األوضاع االجتامعية
واالنخراط الجامعي يف النضاالت الشعبية املتنامية ،وخاصة حراك الريف ،ومواجهة القمع الذي تتعرض له ،وإرصار “النهج
الدميقراطي” عىل العمل والنضال الوحدويني ،كل ذلك أدى إىل انطالق التنسيق والعمل املشرتك بني فيدرالية اليسار
والنهج الدميقراطي .وقد جسدته ،بالخصوص ،املسرية الوطنية يف  8متوز /يوليو  2018بالدار البيضاء للتنديد باألحكام
الجائرة ضد نشطاء وقادة حراك الريف واملطالبة بإطالق رساحهم وكذلك رساح كافة املعتقلني السياسيني .بل تجاوز األمر
ذلك لتشارك القوى اليسارية و”العدل واإلحسان” يف املسرية الوطنية  15متوز /يوليو  2018بالرباط لنفس الغرض.
أما “النهج الدميقراطي” فاعترب أن حركة  20فرباير هي ،يف الواقع ،املوجة األوىل لسريورة ثورية ستمتد ملرحلة بأكملها
وستعرف فرتات من املد والجزر .لذلك ،اعترب أن املهام املطروحة عىل اليسار هي تأهيل نفسه من خالل تقوية مكوناته
لذاتها وبلورته لخطة موحدة ليكون يف املوعد يف فرتات املد املقبلة ال محالة .وأكد أن املخزن ( )3هو العدو اآلن ،وأن
االنتخابات ال رهان عليها بالنسبة للشعب الذي يقاطعها بشكل عارم ألن املؤسسات التي تفرزها ال سلطة لها بسبب متركز
كل السلطات بيد امللك ومستشاريه .واعترب أن مشاركة “جامعة العدل واإلحسان” يف حركة  20فرباير واستعدادها للحوار
مع اليسار مسألة إيجابية يجب االستفادة منها لتطوير العمل امليداين املشرتك وإطالق الحوار العمومي بني كل القوى
املناهضة للمخزن .لذلك طرح رضورة:
 بناء جبهة ميدانية تضم كل القوى املترضرة من املخزن ،أيا كانت مواقعها الطبقية ومرجعياتها األيديولوجية ،ما عداالقوى التكفريية والوهابية وغري املستقلة عن النظام والقوى الخارجية .ويف الوقت نفسه خوض الحوار العمومي مع
مكونات هذه الجبهة حول أهم القضايا الخالفية للبلورة الجامعية للبديل املنشود.
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 بناء جبهة دميقراطية يشكل اليسار عمودها الفقري ويتمثل هدفها يف تأمني املسار للبناء الدميقراطي بعد التحرر ،وتضمالقوى والشخصيات الدميقراطية ،السياسية والنقابية والحركات االجتامعية والحراكات الشعبية.
 القوى الرتوتسكية ترفض أي عمل سيايس مع املكونات اليسارية األخرى ،وبالتايل اي تحالف تكتييك أو اسرتاتيجي.تناضل يف النقابات والحركة الحقوقية .بعضها يتبنى موقف املشاركة يف االنتخابات.
 املجموعات املنحدرة من تجربة “القاعديون” تتسم بكونها شبه رسية وتنقسم بني من يقدس ستالني أو ماو أو أنورخوجة .تطرح بناء الحزب الثوري املاركيس  -اللينيني يف غياب تام ألية إسرتتيجية للتغيري تشكل أساس التكتيك ،وانغمس
جلها يف العنف ،ليس ضد أعداء الشعب ،بل ضد القوى ،وخاصة املاركسية ،التي قد تنافس سيطرتها عىل بعض الكليات.

( )1عندما قُتل املئات من املتظاهرين اثناء احتجاج تالميذ الثانويات عىل قرار قاض بطرد عدد من زمالئهم العتبارات عمرية ،وكان الدافع
اليه التخلص من فائض التالميذ بسبب االزمة االقتصادية .وقد استمر اطالق النار واملداهامت واالعتقاالت لعدة ايام ،ويقال إن الضحايا
صاروا باآلالف  -مالحظة من املحرر.
السمك محسن فكري يف  28أكتوبر  2016مبدينة الحسيمة بالريف ،اندلع حراك شعبي سلمي عم مختلف مدن وقرى
( )2إثر طحن ّ
الريف واستمر لسنة كاملة ورفع مطالب اقتصادية واجتامعية وحقوقية وطالب برفع العسكرة عن املنطقة .وقد واجهه النظام بالقمع
حيث تم اعتقال أكرث من ألف شخص وتقدميهم للمحاكمة والحكم عليهم بأحكام جائرة وصلت اىل عرشين سنة بالنسبة لقادة الحراك
بشكل خاص .و قد تعبأت قوى اليسار وجامعة العدل واإلحسان ،للدفاع عن الضحايا من خالل توفري الدعم اإلعالمي والسيايس والقضايئ
واحتضان العائالت وتنظيم وقفات متعددة ومسريات وطنية يف الرباط والدار البيضاء ،ومحلية يف عدد من مدن البالد.
( )3املخزن هو األداة األساسية للنظام املليك لفرض سلطته وتطبيق سياساته .وتتشكل نواته الصلبة من كبار املسئولني األمنيني والعسكريني
والقضائيني واإلداريني والدينيني وأغلب املسئولني السياسيني وعدد من رجال األعامل واإلعالم وكبار مقاويل”املجتمع املدين” الرسمي وبعض
كبار املسئولني النقابيني وغريهم ...ممن لهم نفوذ وسلطة أو قرب منها.
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اليسار المغربي :أزمة تنظيم وإيديولوجيا؟
محمد سموني

باحث في علم االجتماع السياسي وصحافي من المغرب

كيف انتقل التنسيق بين تيارات اليسار الراديكالي والتيار االسالمي

االحتجاجي (العدل واالحسان) من المستوى االجتماعي الذي يخص مسائل
الخدمات العامة ،الى المستوى السياسي الذي يتعلق بإسقاط االستبداد
وبطبيعة النظام :دور ظاهرة “حركة  20فبراير” في ذلك.
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مل يستعد اليسار املغريب الواجهة يف الساحة السياسية املغربية ،منذ سنوات الثامنينات من القرن الفائت وإىل حني بروز
حركات الربيع العريب – الدميقراطي ،ومنها “حركة  20فرباير” التي خرجت إىل الشارع يف سياق االنتفاضات ضد الفساد
واالستبداد السيايس.
فبظهور حركة الشباب “االحتجاجية” يف  20شباط  /فرباير  ،2011انتعشت أحزاب اليسار “الراديكايل” (حزب النهج
الدميقراطي ،حزب الطليعة االشرتايك الدميقراطي ،حزب االشرتايك املوحد ،املؤمتر االتحادي ،وأيضاً بعض التيارات الطالبية
اليسارية الراديكالية) ،لتشكل حركة مو ّحدة مع تيار إسالمي احتجاجي بدوره“ ،جامعة العدل واإلحسان”.
أما فيام يخص باقي أحزاب اليسار التي دخلت منذ سنوات التسعينيات ( )1997يف تجربة “االنتقال الدميقراطي”،
املجهض يف سنواته األوىل ،فقد بقيت أحزاب مؤسساتية تبتعد عن “القوى الشعبية” أكرث فأكرث ،حتى أصبحت أحزاب
“يسارية” اإليديولوجيا و”ليربالية” املامرسة اىل حد “النفعية الضيقة” املتمثلة يف جلب أعيان بإمكانهم الحصول عىل
مقاعد انتخابية توسع متثيلية الحزب داخل املؤسسات الرسمية داخل الدولة .ومل تكن مشاركتهم يف زمن الحراك
االحتجاجي سنة  2011إال “باهتة” ،من خالل حضور بعض األعضاء من شبيبة الحزبني  -االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية،
وحزب التقدم واالشرتاكية الذي كان حزباً شيوعياً يف ماضيه النضايل  -يف مسريات واجتامعات “حركة  20فرباير”.
اليسار وحراك 2011
مبارشة بعد دعوات التظاهر التي أطلقتها الشباب “الفربايري” عىل وسائل التواصل االجتامعي ،أصدرت مجموعات من
التيارات السياسية اليسارية وأيضا من “العدل واإلحسان” ،بالغات تعلن فيها دعمها وانخراطها يف االحتجاجات التي دعا
لها هؤالء الشباب.
من أول التيارات السياسية التي أعلنت عن دعمها لهذا االحتجاج ،كان “تحالف اليسار الدميقراطي” املكون من حزب
االشرتايك املوحد وحزب الطليعة الدميقراطي االشرتايك وحزب املؤمتر االتحادي ،الذي أعلن يف بالغ له ( 13شباط /فرباير
 )2011عن تأكيده عىل “وقوف التحالف إىل جانب كل املبادرات الجامهريية والشعبية املطالبة بالدميقراطية الحقة ومن
ضمنها حركة  20فرباير”.
وبعد ذلك بثالثة أيام ،وجهت أيضا اللجنة الوطنية لحزب النهج الدميقراطي ندا ًء إىل الشعب املغريب معنوناً بـ”لنناضل
جميعاً من أجل الحياة الكرمية والقضاء عىل االستبداد املخزين” يدعو فيه جميع “مناضالت ومناضيل الحزب لالنخراط
بحامس يف كل النضاالت الشعبية ،ومن ضمنها تلك التي دعت لها حركة  20فرباير”.
بظهور حركة الشباب “االحتجاجية” في  20شباط /فبراير  ،2011انتعشت أحزاب اليسار

“الراديكالي” (حزب النهج الديمقراطي ،حزب الطليعة االشتراكي الديمقراطي ،حزب االشتراكي
الموحد ،المؤتمر االتحادي ،وأيض ًا بعض التيارات الطالبية اليسارية الراديكالية) ،لتشكل حركة
موحدة مع تيار إسالمي احتجاجي بدوره“ ،جماعة العدل واإلحسان”.
ّ

ويف اليوم نفسه أصدر “املكتب القطري لشباب جامعة العدل واإلحسان” بياناً يؤكد فيه عىل “دعم كل املبادرات الداعية
إىل بناء دولة الحرية والكرامة والعدل ،مبا فيها احتجاجات  20فرباير” ،مشددا ً عىل الطابع السلمي ملشاركته ،وداعياً
“الجميع إىل اليقظة الالزمة ضد أي استفزازات محتملة” ،وهو ما أعادت الدائرة السياسية للجامعة التأكيد عليه يف بالغ
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لها بعد يوم ،حني أعلنت عن دعم احتجاجات “ 20فرباير” مركزة عىل “سلمية الوقفات واحرتام االختالف والتنوع يف
الشعارات واملطالب والحرص عىل سالمة املمتلكات”.
“يسار” منفصل عن الشارع

أحزاب “اليسار الحكومي” (االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية وحزب التقدم واالشرتاكية) ،مل تعد يف املجمل تنخرط يف
دعوات التغيري املجتمعي املنبعثة من الشارع .فاألول سكت عن دعم أو رفض الدعوات االحتجاجية يف زمن الحراك يف
 ،2011إىل أن أصدر بياناً رسمياً بعد مسريات حركة  20فرباير .لكن ،يف الوقت نفسه ،خرج ما سمي بـ”اتحاديو  20فرباير”،
وهم أعضاء يف “شبيبة الحزب” وأصدروا بالغا يف  18شباط  /فرباير  2011يعلن عن ظهور تيار داخل حزب االتحاد
االشرتايك يتبنى “االنخراط الكيل يف حركة  20فرباير ،إعامال ملبدأ الحق يف التظاهر السلمي ،ونبذ كل األشكال التعبريية
الفوضوية ،والتشبث بالوحدة الرتابية ومطلب امللكية الربملانية وحقوق اإلنسان الكونية”.
المجهض في
بقيت أحزاب اليسار التي دخلت منذ  1997في تجربة “االنتقال الديمقراطي” -
َ

سنواته األولى – مؤسساتية ،تبتعد عن “القوى الشعبية” أكثر فأكثر ،حتى أصبحت “يسارية”

اإليديولوجيا و”ليبرالية” الممارسة ..الى حد “النفعية الضيقة” المتمثلة بجلب أعيان بإمكانهم
توسع تمثيلية الحزب داخل المؤسسات الرسمية للدولة.
الحصول على مقاعد انتخابية
ِّ

أما بخصوص حزب التقدم واالشرتاكية ،فقد أعلن رسمياً يف  15شباط /فرباير  2011يف بالغ صادر عن الديوان السيايس
أن “الحزب ال ميكن أن ينخرط إال يف الحركات السياسية واالجتامعية املنظَّمة واملسؤولة ،الهادفة إىل تحقيق الدميقراطية
والعدالة االجتامعية ،والتي توظف آليات وأساليب الرصاع الدميقراطي السلمي من داخل املؤسسات ،وتنبذ الفوىض
وتحفظ االستقرار الرضوري لتحقيق التقدم”! لكن ،يف يوم  20شباط /فرباير ،صدر بالغ موقع باسم “مناضالت ومناضيل
حزب التقدم واالشرتاكية املشاركني يف تظاهرات  20فرباير” ،مؤكدين فيه “مساندتهم الالمرشوطة ملطالب الشعوب
العربية يف الدميقراطية الحقة والعيش الكريم ضدا ً عىل أنظمة القمع واالستبداد” ،معتربا أن “املغرب ،وعىل غرار باقي
بلدان العامل العريب ،يف حاجة ماسة إىل دميقراطية حقيقية قوامها دستور حدايث يضمن فصل السلطات واستقالل القضاء”.
اليسار واإلسالميون

منذ سنة  ،2011أعاد النظام املغريب تشكيل املرسح السيايس “الرسمي” عىل مستوى “السامح” بوصول حزب إسالمي
إىل الحكومة لتدبري مرحلة حركة  20فرباير .وهو ما فعله سنة  ،1997يف ترتيب مع أحزاب اليسار  -املعارض آنذاك -
عي امللك الحسن الثاين االتحادي عبد الرحمن اليوسفي كرئيس لحكومة تشكلت من األحزاب الوطنية التي كانت
حني ّ
تتموقع لعقود يف املعارضة .ولذا ،فتفاصيل التحالفات أو الرصاعات بني أحزاب “اليسار الحكومي” وحزب العدالة والتنمية
اإلسالمي تخضع إىل منطق التحالف الحكومي ،أي العتبارات عدد املقاعد النيابية وكيفية جمع األغلبية النيابية ،وأيضا
للتشاور مع القرص املليك .وهذه االعتبارات تتفوق عىل التحالف أو الرصاع اإليديولوجي .وهو ما يفرس التنافر والتجاذب
يف عالقة حزب العدالة والتنمية مع االتحاد االشرتايك ،بشكل غري منطقي وال هو مبني سياسياً وإيديولوجياً ،كام حدث يف
الرصاع عىل تشكيل حكومة  ،2016ويفرس أيضا التحالف املستمر مع حزب “التقدم واالشرتاكية” منذ حكومة  2012إىل
اآلن.
أما فيام يخص تحالف تيارات اليسار التي كانت وما زالت تتموقع يف املعارضة ،خارج املؤسسات (إال “فدرالية اليسار
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الدميقراطي” التي تضم أحزاب االشرتايك املوحد ،الطليعة ،واملؤمتر االتحادي ،وتشارك يف املؤسسات املحلية املنتخبة ويف
الربملان بعدد مقاعد ضعيف) ،فموقفها من اإلسالميني كان طوال الحياة السياسية هو رفض التنسيق والتحالف .بل يصل
حد الرصاع السيايس إىل العنف املادي ،خصوصا يف الجامعات التي عرفت تاريخاً من الرصاع يف الساحة الطالبية بني طلبة
“العدل واإلحسان” أساساً ،و”تيار الطلبة القاعديني” وتيارات يسارية أخرى.
التقارب بني التيار اليساري املغريب املعارض ،وإسالميو معارضة الشارع (“جامعة العدل واإلحسان”) ،ظهر بداية سنة
 ،2008من خالل تأسيس تنسيقيات منا َهضة غالء املعيشة وتدهور الخدمات العمومية يف مجموعة من املدن ،وهي التي
تؤرخ ألول تنسيق من نوعه ،بني التيارات املعارضة من الجانبني اليساري واإلسالموي ،حيث تم الرتكيز يف جميع مبادرات
هذه التنسيقيات وخطواتها االحتجاجية عىل البعد االجتامعي املتعلق بغالء األسعار وتدهور الخدمات العمومية ،مثل
الربط باملاء والكهرباء ،والنظافة العمومية .وقد بدأت هذه التنسيقيات بالخفوت يف بدايات  ،2011وذلك بسبب انفراد
تحالف اإلسالميني وأحزاب اليسار الراديكايل بالقرار من خالل “نواة صلبة” ،وإبعاد باقي التيارات اليسارية وحتى األفراد
عن التأثري يف قرارات تنسيقيات غالء املعيشة.
بدأت هذه التنسيقيات بالخفوت في بدايات  ،2011بسبب انفراد تحالف العدل واالحسان وأحزاب

اليسار الراديكالي بالقرار من خالل “نواة صلبة” ،وإبعاد باقي التيارات اليسارية وحتى األفراد عن

التأثير في قرارات تنسيقيات غالء المعيشة.

وبالتزامن مع خفوت التنسيق بني اإلسالميني واليساريني يف البعد االجتامعي  ،ظهرت حركات “الربيع العريب” التي
خرجت لالحتجاج عىل حكامها واملطالبة بإسقاط أنظمتها االستبدادية ،وظهر أيضا شباب  20فرباير الذين دعوا عرب وسائل
التواصل االجتامعي إىل االحتجاج عىل الفساد واالستبداد السياسيني ،ليبدأ بذلك تنسيق “سيايس” بني تيارات وأحزاب
اليسار الجذري وجامعة “العدل واإلحسان” بشكل أوسع عرب الخروج  -ألول مرة بشكل علني يعرب عن مواقف سياسية -
لالحتجاج عىل الوضع السيايس واالجتامعي واالقتصادي يف الشارع املغريب ،بعدما كان اللقاء بني هذه التيارات يف السابق
ال يكون إال لنرصة القضية الفلسطينية أو تنديدا بالحرب عىل العراق..
يسار ليبرالي

بعد خفوت االحتجاج يف الشارع املغريب من جديد ،وصعود اإلسالميني إىل الحكم ،اختار جزء من اليسار “الراديكايل”
الذي أصبحت أغلبية قيادته تنحو نحو التوجه الليربايل يف اختياراتها السياسية ،أن تتقاطب يف “فدرالية حزبية” ،من أجل
خوض االنتخابات والدخول يف اللعبة السياسية .أظهر هذا القرار الذي اتخذته األحزاب التي كانت داعمة للحراك الشبايب
املطالب بالتغيري الدميقراطي “الشامل” ،أن هذه األحزاب مستعدة للدخول يف رهانات الحقل السيايس الرسمي وما
يتطلبه من “إشارات” سياسية للحكم.
بدأت قيادات “اليسار” ذاك ،مبارشة قبل االنتخابات الترشيعية لسنة  2016التي شاركت فيها أحزابها ،بفك أي ارتباط
منسقة
أو حوار مع قيادات “جامعة العدل واإلحسان” ،لتصل حد الهجوم يف ترصيحات “إعالمية” (من قبل نبيلة منيب ِّ
الفدرالية واألمينة العام للحزب االشرتايك املوحد) .توقف أي تنسيق مع هذه الجامعة يف الشارع مبا يف ذلك بخصوص
الوقفات واالحتجاجات املنددة باعتقال نشطاء “حراك الريف” أو املطالبة بإلغاء األحكام الصادرة بحقهم .وقد وصل
األمر اىل حد تنظيم تيار “يساري” ملسرية منددة باألحكام دون مشاركة “العدل واإلحسان” ،الذي دعا بدروه فيام بعد إىل
مسرية تضامنية أخرى.
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يسار بمهمة “حقوقية”

يف مرحلة مبكرة من تاريخ املغرب املستقل ،اختار التيار الراديكايل داخل اليسار الجذري (“النهج الدميقراطي” ،الذي
ما زالت هناك أصوات بداخله تنادي بالتنسيق التكتييك مع اإلسالميني من أجل التغيري الدميقراطي ومواجهة االستبداد
السيايس) ،أن يتجه إىل العمل الحقوقي ،من خالل الدخول يف هياكل “الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان” ،التي تتشكل
منهم باإلضافة إىل أعضاء كانوا عىل يسار حزب االتحاد االشرتايك“ :رفاق الشهداء”
أصبح التعبري عن الرهانات السياسية للتيارات اليسارية الراديكالية يتم يف الفضاء العام عرب الواجهة الحقوقية ،وعرب
االشتغال عىل ملفات حقوق اإلنسان .لكن مبوازاة ذلك ،مل يستطع اليسار الراديكايل يف جميع املراحل التي تهيأت فيها
الرشوط السياسية داخلياً وعىل مستوى السياق الدويل ،أن يستقطب اعدادا ً كبرية من الفئات الشعبية املغربية ..حتى
أصبحت أغلب هذه األحزاب اليسارية (الراديكالية واإلصالحية عىل السواء) تتشكل من قيادات ليس لها أي امتداد
شعبي.
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اليسار بالمغرب :سؤال الفعالية
سعيد ولفقير

كاتب وصحافي من المغرب

لطخ سمعة اليسار تب ّني الخصخصة ،من خالل موافقة أطراف منه ،شاركت

في “حكومة التناوب” آنذاك ،على بيع حصص مؤسسات أو مقاوالت

حكومية بأكملها في صفقات غير مسبوقة في تاريخ البلد ،فما عاد

المغاربة يرون في اليساري سوى ذاك “المنتفع” الذي يبيع األوهام لمآرب
نفعية ليس إال.
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يُعزى الواقع املتشظي لليسار املغريب إىل غياب الرؤية أو املرشوع الجامع .يف ما مىض ،كان اليساريون ميلكون خطاباً
اجتامعياً استطاع ،عىل الرغم من نواقصه العديدة ،أن ميس وتر الطبقات الشعبية والفقرية من خالل األحداث واألزمات
االقتصادية واالجتامعية (سنوات الجفاف ،سياسة التقويم الهيكيل ،ثورة “الكومريا”  )...1981لينرش أفكاره وسط الناس.
كثريا ً ما يعلِّق اليسار املغريب فشله عىل مشجب القمع الذي لحق به .وال ميكن إنكار الرضبات املوجعة من طرف السلطة
الحاكمة ،من اعتقاالت وعسف وتنكيل وخطف وتخوين وشيطنة ...لكن خطاب املظلومية ال ميكنه لوحده أن يفرس
الفشل.
تجربة “االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية” – الحزب اليساري التاريخي والرئيس  -صارت توصف بـ”امل ُمخزنة”()1
(واملقصود هنا أنه متصل بالسلطة نفعياً أو احتواء) .فعىل الرغم من التاريخ النضايل للعديد من الكيانات السياسية
اليسارية ،ووقوفها ضد كل أشكال االستبداد والفساد ومطالبتها بصوت عا ٍل بالتغيري والتنوير ،إال أن مشاركتها يف ما يعرف
غي هذه الصورة .وهي سقطت يف مشاكل وأخطاء وتجاوزات ،بل
بـ”حكومة التناوب” أواخر تسعينات القرن املايض ّ
وصل األمر لحد تورط بعض وزرائها وسياسييها يف ملفات الفساد .ولكن األسوء من ذلك كان تبنيها للخصخصة ،من خالل
موافقتها آنذاك عىل بيع حصص مؤسسات أو مقاوالت حكومية بأكملها يف صفقات غري مسبوقة يف تاريخ البلد .قرارات
مثل هذه لطخت سمعة اليسار وما عاد املغاربة يرون يف اليساري سوى ذاك “املنتفع” الذي يبيع األوهام ملآرب نفعية
ليس إال.
“ال يتحمل اليسار مسؤلية هذه األخطاء” .هكذا ي ّربئ بعض اليساريني أنفسهم من هذه التجربة السياسية ،لدرجة
أنهم باتوا يصنفون حزيب”االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية” و”التقدم واالشرتاكية” خارج البيت اليساري .فهذه برأيهم
أحزاب “مخزنية” و”إدارية” .الكثريون يرون يف تلك التجربة بداية انزالق اليسار املغريب نحو الهاوية .أما “حزب النهج
الدميقراطي” ذو التوجه اليساري الراديكايل فاعتربها”استسالماً” تاماً للمخزن إذ كان التناوب مخزين بحت ،أي استمرارا ً
وتقوية للمخزن ،ما ساعد هذا االخري عىل تجاوزاألزمة االقتصادية العميقة التي سامها امللك السابق ب”خطر السكتة
القلبية” .وقد “حدث ذلك عىل حساب الفئات املفقرة والكادحة باألساس ،وسهل االنتقال السلس للسلطة من ملك إىل
آخر” (.)2
والملكية البرلمانية
اليسار
َ

منذ بدء حراك “ 20فرباير”  ، 2011تعالت أصوات املعارضة عالياً تنادي بإسقاط الفساد واالستبداد .يف هذه املرحلة ،بدأ
اليسار املمثل يف أحزاب “فيدرالية اليسار الدميقراطي” باملطالبة مبلكية برملانية ،وذلك ضمن نسق املنظومة السياسية
الحالية .وهو يشارك يف االستحقاقات االنتخابية التي ال تحرتم – عادة  -الرشوط الدميقراطية والشفافية ،فيتم التالعب
بها وفق توازنات ومصالح وحسابات تريض السلطة الحاكمة“ .راه مبغيناش نحيدو امللك ،بغينا نقويوه أكرث” (نحن ال
نريد أن نزيح امللك ،بل نرغب يف تقويته أكرث) .هكذا يرد “عمر بالفريج” عىل من يشكك يف نوايا الطرح الذي يدعو إليه
تكتله السيايس ،إذ يؤكد عىل أن امللكية الربملانية ستُبقي للملك هيبته وتضمن لحمة واستقرار البلد .ويستطرد“ :لكن
املنطق يقتيض أن من يحكم يجب أن يُحاسب ،ونحن ال نريد وال ميكن أن نحاسب امللك ،نريد أن تظل له رمزيته وهيبته،
أما اإلجراءات العادية فيجب أن تتكفل بها الحكومة ،حتى إذا مل تعجب املغاربة ميكنهم االحتجاج عليها ،ومعاقبتها
بالتصويت ضدها ،أما إذا مل يعجبهم قرار اتخذه امللك فامذا عساهم يفعلون؟” (.)3
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“راه مبغيناش نحيدو الملك ،بغينا نقويوه أكثر” (نحن ال نريد أن نزيح الملك ،بل نرغب في تقويته
أكثر) .هكذا يرد عمر بالفريج على من يشكك بنوايا الطرح الذي يدعو إليه تكتله السياسي ،إذ يؤكد
على أن الملكية البرلمانية ُ
ستبقي للملك هيبته وتضمن لحمة واستقرار البلد.

من ناحيته ،يتحاىش تيار اليسار الجذري ممثالً يف “حزب النهج الدميقراطي” رفع شعار “امللكية الربملانية” ،فاملسألة
بالنسبة إليه أكرب من طرح نقاش حول هذا املوضوع .وهو يرى بأن النضال فريضة عىل كل مغريب بغية القطيعة مع
كل أشكال “االقطاعية” و”الرأساملية املتوحشة” ومن أجل إرساء نظام برملاين يحكمه دستور “شعبي” تصيغه جمعية
تأسيسية منتخبة .كام أن الحزب له موقف نابع من طروحات فلسفية وفكرية حول امل َلكية الذي ينظر إليها عىل أنها
تكريس للبطريركية “الرجعية” واالستبداد والتحكم.
اليسار والحراكات الجهوية

منذ األيام األوىل لحراك الريف باملغرب ،بعد مقتل بائع السمك يف ترشين االول /اكتوبر  ،2016بادرت “فيدرالية اليسار
الدميقراطي” كام “حزب النهج الدميقراطي” ومنظامت وهيئات محسوبة عىل اليسار إىل دعم ومساندة متظاهري
“ال ُحسيمة” عرب اصدار بيانات وبالغات شديدة اللهجة ضد التجاوزات واالنتهاكات الحقوقية املام َرسة عىل املحتجني ،أو
عرب تنظيم مسريات ووقفات لدعم مطالب الريفيني .ويف تلك الفرتة ،مل تتوا َن األمينة العامة لحزب “االشرتايك املوحد”،
نبيلة منيب ،عن انتقاد الحكومة ومهاجمتها ملا وصفته “ضعفاً” يف التجاوب مع مطالب الشارع ،وأيضاً عىل خلفية اصدار
بالغ األغلبية الحكومية الذي اتهم بعض نشطاء الريف باالنفصالية وخيانة الوطن.
تحركات النشطاء والحقوقيني املحسوبني عىل اليسار جاءت مبكرة ،إذ قاموا بتأسيس “اللجنة الوطنية لدعم الحراك
بالريف” ،وكانت أوىل خطواتها تنظيم قافلة تضامنية وطنية “لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة” ،عىل أن تنطلق من
كل مناطق البالد صوب مدينة “ال ُحسيمة” .إال أن هذه القافلة مل تُنظَّم لعدم التجاوب الكايف .فشل هذه الخطوة مل مينع
ناشطني يساريني آخرين من أخذ زمام املبادرة من جديد .فالناشط اليساري واملعتقل السيايس السابق صالح الوديع ،دعا
يف حزيران /يونيو من العام املنرصم إىل الذهاب ملدينة ال ُحسيمة صحبة شخصيات مدنية وحقوقية ،بهدف لقاء نشطاء
الحراك ،وكمحاولة منه للتوسط بينهم وبني السلطات للوصول إىل حل لألزمة .لكن املحتجني رفضوا التجاوب مع هذه
املبادرة ،وطالبوا آنذاك بإطالق رساح املعتقلني أوالً .وموقف “فيدرالية اليسار الدميقراطي” ،عىل الرغم من اقتصاره
عىل مطالب اقتصادية واجتامعية ،إال أنه كان استثامرا ً يف كسب تعاطف الناس ،ووظفته الفدرالية يف نقد مفاهيم
كـ”النيوليبريالية” ،وللمطالبة بـ”توزيع الرثوة” و”العدالة االجتامعية” ولطرح شعارات أخرى مثل “الحرية” و”الكرامة
االنسانية” .بيد أن انتقادات وجهت لتحركات هذا الفريق ،معتربة أنها مجرد استعراض للعضالت أمام الحكومة ،ومحاولة
لتشكيل قاعدة انتخابية متهيدا ً لالستحقاقات املقبلة ،إذ هو مل ينل سوى مقعدين داخل الربملان خالل االنتخابات األخرية
عام .2016
مل يقف اليسار الراديكايل صامتاً ازاء ما وقع من انتفاضات واحتجاجات يف فرتة ما بعد  ،2011إذ حرض يف الشارع يف
مسريات ووقفات و دعا إليها .البيانات والبالغات كانت شديدة اللهجة تجاه السلطة ممثلة ب”املخزن” ،واتهمتها
بالوقوف وراء االنتهاكات والعسف البولييس وعدم االستجابة ملطالب املحتجني .يرصخ هذا التوجه بأعىل صوته بشكل
رصيح يف وجه النظام السيايس ،لكن يسار الربملان أو ما يسمى باليسار االصالحي (“فيدرالية اليسار الدميقراطي”) يكتفي
بتوجيه أصابع االتهام دوماً للحكومة أكرث من تجروئه عىل مالمسة ما يعرف اعالمياً بـ”الدولة العميقة”.
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وجد اليسار المعارض في حراك الريف وسواه من الحراكات الجهوية ،فرصة للخروج الى الشارع
ونوع ًا من”التعويض” بعد خفوت وهج”حركة  20فبراير .بيد أن انتقادات وجهت لهذا الموقف

ممث ً
ال بـ”فيدرالية اليسار الديمقراطي” ،على اعتبار أنه مجرد استعراض للعضالت أمام الحكومة

ومحاولة منه لتشكيل قاعدة انتخابية تمهيداً لالستحقاقات المقبلة ،إذ لم ينل سوى مقعدين

داخل البرلمان خالل االنتخابات األخيرة عام .2016

وعىل ذلك فالفحص السوسيولوجي ال يقع عىل فروق صارخة يف املنشأ االجتامعي /الطبقي للتيارين .وليس كل املنتمني
ألحزاب الفيدرالية يشبهون عمر بالفريج ،املديني الربجوازي .بل هي تضم يف أغلبها شخصيات منتمية للطبقة املتوسطة،
من أساتذة جامعيني وباحثني وكتاب ومثقفني ومهندسني وأطباء ،ومقاولني ...يف حني تستقطب تنظيامت اليسار الجذري
يف األغلب طالب الجامعات والخريجني الجامعيني من العاطلني عن العمل والنشطاء السياسيني والجمعويني واملدنيني
والفنانني واملثقفني املستقلني...
االختالف يكمن يف محاولة أحزاب الفيدرالية استغالل وجودها ضمن نسق املؤسسات الرسمية ،بينام يحاول اليسار
الراديكايل أن يكسب بعض الدوائر النقابية واملهنية (الكونفدرالية الدميقراطية للشغل مثالً) والجمعيات املدينية
والحقوقية (الجمعية املغربية لحقوق االنسان ،الحركتني النسوية واألمازيغية) .ولكن اليسار الراديكايل ،عىل الرغم من
دفاعه املستميت عن الطبقات الهشة وجغرافيا الهامش ،إال أن حضوره عىل املستوى الجامهريي ،التنظيمي وااليديولوجي،
يكاد يكون منعدماً يف هذه املناطق .وبشكل ما ،فالخالف بني املنظومتني اليساريتني يقوم عىل الصعيدين الثقايف والفكري.
والفروقات تظهر عىل املستوى السيايس ،إذ يعارض اليسار الجذري بشدة سياسات السلطة الحالية ممثلة يف “املخزن” و
يراها حائال دون تحقيق مطالب الحرية و العدالة االجتامعية و الكرامة االنسانية ،بينام ال يجد اليسار االصالحي ممثَال يف
أحزاب فيدرالية اليسار الدميقراطي أي غضاضة يف معارضة السلطة ضمن نسقها.
اليسار واالسالم السياسي :خصام وود

يف البداية ،ويف سنوات النضال الفربايري أيام ربيع االحتجاجات ،كانت العالقة بني اليساريني و”جامعة العدل االحسان”
ذات التوجه االسالمي جيدة وظهر توافق عىل مستوى الخطط واألهداف والشعارات والتحركات يف الشارع .دامت الرفقة
شهورا ً معدودة أنتجت حراكاً شعبياً انضمت إليه مختلف الحساسيات املجتمعية والنقابية واملستقلة والفئوية ،ولقي
استحساناً شعبياً عىل العموم.
يف شهر كانون األول  /ديسمرب عام ، 2011انسحبت جامعة العدل واالحسان من حركة  20فرباير .وبدأ الفراق ،ومعه
تبادل االتهامات بني اليسار واالسالميني :نشطاء يساريون إتهموا “العدليني” بـ”خيانة” العهد باعتبارهم خرجوا من معرتك
الشارع فجأة ومن دون مربرات أو تفسريات .وهو قرار اكتنفه الكثري من الغموض ،وأسال مداد الصحافة وأثار الكثري
من التساؤالت والتحليالت .الجامعة من ناحيتها بررت الخروج بكونه جاء ألن”الحراك استنفد كل ما لديه من طاقات
وشعارات بعد أن ت ّم تعديل الدستور” ،وأجريت انتخابات مبكرة فاز فيها “إخوانهم” يف “حزب العدالة والتنمية”.
ويف بداية  ،2018أعلن الفراق من طرف واحد .ففي كانون الثاين  /يناير املايض ،جمع رفاق الحزب “االشرتايك املوحد”
ش ْملهم يف مؤمترهم الرابع ودعوا إليه كل الهيئات والكيانات السياسية والحزبية من املعارضة والحكومة عىل حد سواء،
باستثناء الشخصيات ذات املرجعية االسالمية .وهي خطوة تدل عىل طالقٍ ُمثقل بشحنة نقد وهجوم عىل “حزب العدالة
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والتنمية” بسبب “إجهازه عىل مكتسبات الطبقة الشعبية” ،و”االنخراط يف مسلسل الفساد دون محاربته” .الحزب
ِ
يكتف بانتقاد إسالميي الحكومة ،بل َح ّمل  -بشكل غري رصيح – “جامعة العدل
املنتمي لفيدرالية اليسار الدميقراطي مل
واالحسان” مسئولية فشل حركة  20فرباير بسبب ما اعتربه “سيادة شعارات إسالموية ومتطرفة يف مسرياتها ،وغياب شعار
مركزي يكثّف املرشوع الدميقراطي” (.)4
ال ميكن تفسري حالة الطالق بني يساريي املعارضة الربملانية (“فيدرالية اليسار الدميقراطي”) واالسالميني ،بحرصها يف
أحداث معينة كمغادرة “العدليني” للشارع الفربايري ،أو حتى بسبب تخيل إسالميي الحكومة عن شعاراتهم مبحاربة
الفساد .الخالف يف االساس ايديولوجي .فهؤالء اليساريون يرون بأن تلك الحركات تقف حجر عرثة أمام بناء مجتمعات
تقدمية تسود فيها الحرية واملساواة بني الجنسني ،وال وجود ألي تقارب حول مفهوم “دولة الخالفة” (الذي تتبناه “جامعة
العدل و االحسان”) ،إالذي يرونه “استبدادا ً جديدا ً ،ال يختلف عن االستبداد املخزين”.
على الرغم من التاريخ النضالي للعديد من الكيانات السياسية اليسارية ،ووقوفها ضد كل
ٍ
عال بالتغيير والتنوير ،إال أن مشاركتها في ما
أشكال االستبداد والفساد ومطالبتها بصوت
غير هذه الصورة .وهي سقطت في أخطاء
عرف بـ”حكومة التناوب” أواخر تسعينات القرن الماضي ّ

وتجاوزات ،بل وصل األمر لحد تورط بعض وزرائها وسياسييها في ملفات الفساد .ولكن األسوأ
من ذلك كان تبنيها للخصخصة.

يف البداية ،رحب اليسار االصالحي ممثالً بالحزب “االشرتايك املوحد” (الذي صار فيام بعد عضوا ً يف فيدرالية اليسار
الدميقراطي التي نشأت يف  )2014بالعالقة مع “العدليني” ،لكن هذا التفاهم رسعان ما تحول بعد شهور اىل رصاع حول
املطالب الجوهرية ،فبينام طالب اليسار االصالحي بإرساء َملكية برملانية ،شدد العدليون عىل مطلب “دستور شعبي
دميقراطي” الذي ت ّم تأويله عىل أنه تعبري ضمني عن شعار “إسقاط النظام”.
يف املقابل ،ال يظهر بأن الخالف مطروح بني الجامعة ويساريي النهج الدميقراطي ،إذ ما زالت أبواب الحوار والتواصل
مفتوحة بني الطرفني .وما يجمع بني هذين التنظيمني ،رفضهام املشاركة يف كل االستحقاقات االنتخابية رفضاً تاماً.
فبحسبهام ،ال دميقراطية حقيقية وفعلية يف ظل منظومة سياسية تتحكم بشكل كامل باللعبة االنتخابية .االختالف بني
الكيانني من حيث االيديولوجيا واملرجعية الفكرية مل مينعهام من التوافق ،عىل األقل عىل أرضية محاربة الفساد واالستبداد
وارساء العدالة االجتامعية يف البلد ،وهام متقاربان من حيث تجذر تصورهام للنظام السيايس املنشود ،والذي لن يتحقق
إال بالتغيري .ف”النهج الدميقراطي” ينشد تغيري النظام الحايل “املخزين” واستبداله بنظام اشرتايك يقيض عىل التمييز
الطبقي ،أما “جامعة العدل واالحسان” فتسعى اىل تأسيس الخالفة وبعث الروح فيها من جديد.
وفي محاولة لملمة األشالء..

يف عام  ،2014قرر “الرفاق” أن يجتمعوا عىل طاولة واحدة لتأسيس تكتل سيايس يضم أحزاباً يسارية وهي”االشرتايك
املوحد” و”الطليعة الدميقراطي االشرتايك” و”املؤمتر االتحادي” .مل ينضم “حزب النهج الدميقراطي” لهذا التكتل بسبب
الخالف عىل طبيعة الحكم وشكله .فأحزاب الفيدرالية متفقة عىل امللكية الربملانية ،يف حني يرى “النهج الدميقراطي” أن
شكل الحكم يجب أن يصدر عن إرادة الشعب عرب دستور دميقراطي.
ملاذا تأسست”الفيدرالية”؟ لالندماج ومل شمل العائلة اليسارية (وفق ما تطمح إليه) ،لكن ايضاً لتكون “طريقاً ثالثاً”
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معارضاً ملا وصفته بـ”التكتالت األصولية” ،سواء كانت سلطة املخزن أو األحزاب ذات املرجعية االسالمية مثل “حزب
العدالة و التنمية” .ويُنظر اىل هذا الخطاب باعتباره اقصائياً لالسالميني ،لكن الفيديرالية تدافع عن طرحها بناء عىل
معطيات مسجلة وليس كعدا ٍء ايديولوجي لطرف معني ،إذ تشدد عىل أن بنكريان وإخوانه دمروا مكتسبات املغاربة يف
العيش الكريم واستهدفوا حقوقهم الطبيعية وتبنوا سياسات نيوليربالية (تحرير أسعار الوقود و املواد األساسية ،االتجاه
نحو خصخصة القطاعات ذات الطابع االجتامعي.)...
تعي الفيدرالية صعوبة االندماج بني قوى اليسار ألن األمر بحسبها يحتاج الختبارات قاسية حول النقد الذايت ،كام أن
“الرفاق” مدعوون لتقليص حجم األنا املتضخمة لدى البعض منهم والقبول باألمرالواقع الذي تحكمه قوى وتوازنات
ومصالح ..ويرون يف مواقف اليسار الجذري طوباوية غري واقعية ومجرد تسجيل لالحتجاج.
بعد التأسيس ،جاءت مرحلة املحك :االنتخابات .حصلت الفيدرالية عىل مقعدين يف الربملان خالل استحقاق عام .2016
كان ذلك أقل من التوقعات .عمر بالفريج ومصطفى الشناوي هام من ميثالن الفيدرالية داخل الربملان .منذ اليوم األول
الفتتاح جلسات الربملان رفضا أن يلبسا الطربوش األحمر وإعترباه تجسيدا للسلطوية “املخزنية” ،وهو ترصف رآه البعض
مجرد “موقف اعالمي” .شهور بعد ذلك ،بدأ النائبان يصوتان بـ”ال” ويناقشان كل صغرية وكبرية :يعرتضان عىل ميزانية
القرص والجيش ويطالبان مبناقشة ميزانيتهام ،وبإلغاء معاشات الربملانيني وكل أشكال الريع االقتصادي واعادة النظر يف
قانون الرضائب ،وتعزيز مكانة التعليم العام والخدمات االجتامعية العمومية عرب الرفع من ميزانيتها وتحسينها.
كل هذا جميل .وهو متسق مع مواقف يساريي الثامنينات والتسعينات من القرن السالف ،وكذلك مع إسالميي األلفية
الثالثة عندما كانوا يف املعارضة الربملانية (“العدالة والتنمية” قبل تسلمها الحكومة) .هناك مواطن سأل عمر بالفريج (:)5
“ما الضامن عىل التزامكم مببادئكم ؟” فأجاب “امللكية الربملانية” .طبعا ليس إرساء امل َلكية الربملانية لوحدها ضامناً ،بل
أيضا مقاومة الفساد وجيوبه أو االنسحاب بوجه أبيض ومرشف .من يقدر عىل ذلك؟ ال أحد ِمن بني َمن خاض التجارب
السياسية يف مواقع مؤسسات السلطة أقدم عىل هذه الخطوة.
وباملجمل ،تبقى تجربة اليسار املعارض ،سواء هؤالء الذين يقفون داخل املؤسسات مثل أحزاب “فيدرالية اليسار
الدميقراطي” ،أو اآلخرين الذي قرروا البقاء خارجها مثل “حزب النهج الدميقراطي” ،محملة بالكثري من البيانات التنديدية
ومن االحتجاج ..مع ندرة يف تقديم مرشوع يساري حدايث يالمس انشغاالت وانتظارات املغاربة مبختلف حساسيتهم
وتوجهاتهم .يف الوقت الراهن مل يُ ِ
حدث هذا التيار الفرق أو التغيري املنشود ،وهو مدعو عىل كل حال لتجديد دمائه
وتشبيب نخبه والقطع مع البنية التنظيمية الهرمية وكل أشكال البريوقراطية التي ستبقى حائالً دون اكتسابه للفعالية.

( )1يف اشارة اىل “املخزن” وهو الدولة/املركز.
( )2حسب رأي القيادي بـ”حزب النهج الدميقراطي” ،عبد الله الحريف.
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( )3حديث صحفي مع أحد املواقع املحلية.
( )4بيان صادر من الحزب االشرتايك املوحد يوم  20فرباير عام .2016
( )5خالل لقاء تواصيل نظمه القيادي بفيدرالية اليسار الدميقراطي عمر بالفريج مبدينة أكادير خالل شهر حزيران /يونيو “ :2018أنتم
تعطون وعودا مثل األحزاب األخرى ..ما الضامن عىل االلتزام مببادئكم ؟” يسأل مواطن”-.تنفيذ امللكية الربملانية وحدها الضامن” .يجيب
بالفريج.

يعب بالرضورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.
محتوى هذه املطبوعة هو مسؤولية السفري العريب وال ّ
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