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ورد كاسوحة *
«مشكلة» الـحــراك الحالي ضـ ّـد السلطة في
ل ـب ـنــان أن ــه م ـت ـع ـ ّـدد ،وت ـعـ ّـددي ـتــه لـيـســت من
النوع الــذي يتيح املجال ملـنــاورات حقيقية
تـجــاه الـسـلـطــة .فــإلــى جــانــب حــركــة «طلعت
ّ
ريحتكم» التي تتسم باملحافظة الشديدة
ّ
وتتجنب الــدعــوة إلــى تجريم أداء السلطة
بشكل مطلق توجد حركات أخرى ال ّ
يهمها
ّ
أن تـ ـك ــون الئـ ـق ــة س ـي ــاس ـي ــا .وت ـف ــض ــل ه ــذه
الـحــركــات – وعـلــى رأسـهــا «بــدنــا نحاسب»
القريبة جدًا من اتحاد الشباب الديمقراطي
ً
 ب ــدال م ــن ه ــذه الـلـيــاقــة ال ــزائ ــدة االشـتـبــاكً
ّ
مباشرة مع السلطة وتركها تجرب احتواء
ّ
اآلخــريــن الذين قبلوا بسقف أقــل من سقف
ّ
«إس ـقــاط ـهــا» ،أو عـلــى األقـ ــل «دعــوت ـهــا إلــى
االس ـت ـق ــال ــة» .ف ــي ال ـب ــداي ــة اس ـت ـفــاد ال ـح ــراك
مـ ــن ال ـت ـك ـت ـي ـك ــات الـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت ـه ــا حــركــة
«ط ـل ـع ــت ري ـح ـت ـك ــن» الس ـت ـق ـط ــاب ج ـم ـهــور
الطبقة الوسطى في لبنان ،حيث اعتمدت
شـ ـع ــاراتـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـج ــزئ ــة املـ ـط ــال ــب ونـ ــزع
الصفة السياسية عنها ،وهو سلوك يالئم
تمامًا الـحـ ّـس املحافظ الــذي تملكه الطبقة
ال ــوسـ ـط ــى فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان واملـ ـنـ ـطـ ـق ــة ع ـم ــوم ــا،
وتخشى مــن تـجــاوزه ملصلحة حساسيات
ّ
خاصة بالفقراء والطبقات
أخرى تعتبرها
ّ
املهمشة .ساعد ذلــك فــي تكوين نــواة أولــى
للحراك مــن الناشطني املنتمني بمعظمهم
ّ
إلى منظمات «املجتمع املدني» والبعيدين
ع ــن الـتـسـيـيــس بـمـعـنــاه ال ـح ــرك ــي ،وه ــؤالء
اسـ ـتـ ـط ــاع ــوا ب ـف ـع ــل خ ـط ــاب ـه ــم ال ـب ـع ـي ــد عــن
السياسة أو املنعزل عنها كبنية اجتماعية
ح ــرك ـي ــة اس ـت ـق ـط ــاب ت ـك ــوي ـن ــات اجـتـمــاعـيــة
تشبههم وتخشى مثلهم من فكرة الصدام
العنيف مع السلطة .وهــذا يشبه بالضبط
ما حصل في ميدان التحرير في مصر حني
نزلت «مجموعات سياسية» ال ّتؤمن كثيرًا
بالتنظيم االجتماعي الــذي تمثله األحــزاب
أداء السلطة في عيدها أو
لالعتراض على ُ
فــي عيد ذراعـهــا الــشــرطــي .وهــو فعل يبدو
سـيــاسـيــا فــي ال ـظــاهــر ،ولـكـنــه فــي الحقيقة

يعتمد على مطالب جزئية متحاشيًا قدر
اإلم ـكــان ال ـصــدام املـبــاشــر مــع السلطة .هذه
املـجـمــوعــات فــي مصر وفــي لبنان ال يمكن
ّ
يتطور االحتجاج
االعـتـمــاد عليها حينما
ّ
ويتحول إلــى «صــدام مفتوح مع السلطة»،
فهي كما قلنا محافظة سياسيًا وال تؤمن إال
بفكرة املطالب الجزئية ،بدليل أنها ترتبك
ّ
بمجرد حصول االصـطــدام مع السلطة وال
تـعــود ق ــادرة عـلــى فـعــل ش ــيء ،فتفقد ليس
فـقــط ال ـق ــدرة عـلــى الـتـنـظـيــم واالس ـت ـق ـطــاب،
وهــي املـيــزة الــوحـيــدة الـتــي تتمتع بـهــا ،بل
أيضًا الرغبة في حماية من دعتهم للتظاهر
مــن خ ــارج دائــرتـهــا امل ـبــاشــرة .بـهــذا املعنى
تنحصر وظيفتها األســاسـيــة فــي مباشرة
االحتجاج أو الدعوة إليه وهو ما قامت به
«طلعت ريحتكم» على أكمل وجــه ،ليصبح
ّ
هـ ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر الحـ ـق ــا م ـل ـك ــا لـ ـك ــل ال ـط ـب ـقــات
االجتماعية التي قبلت الدعوة ونزلت إلى
الـشــارع ،وليس فقط ملنظمي الدعوة الذين
«انتهت ّ
مهمتهم» عمليًا وأصبح تأثيرهم
مساويًا لتأثير باقي املجموعات السياسية،
ّ
هذا إن لم يكن أقل بكثير.
ّ
ّ
وف ــي ال ـح ــال ــة الـلـبـنــانـيــة فـ ــإن ه ــذا ال ـت ـطــور
س ـمــح ل ـيــس ف ـقــط بـتــوسـيــع االح ـت ـج ــاج بل
أيضًا بتجذيره على املستوى االجتماعي
والـطـبـقــي ،إذ لــم يـكــن الـخـطــاب ال ــذي سبق
انضمام حركة «بدنا نحاسب» إلى الحراك
راغ ـب ــا ف ــي اس ـت ـي ـعــاب امل ـج ـمــوعــات امل ـعـ ّـبــرة
عــن الهامش االجتماعي فــي بـيــروت ،وكــان
على
تـعــامـلــه مـعـهــا يـتـســم بـتـمـيـيــز شــديــد ّ
املستوى الطبقي ،وهو ليس بــاألداء الشاذ
واالستثنائي على فكرة بقدر ما هو تعبير
أمــن وحقيقي عــن الـحــراك ال ــذي ّ
تعبر عنه
نخب الطبقة الوسطى حني تريد «التظاهر»
ّ
ّ
التعددية ال تعود
تحتج.
بأنها تتظاهر أو
مفيدة هنا ،فاالحتجاج لــم يبدأ بأكثر من
ّ
يستمر أيضًا فــي ضــوء وجــود
حــركــة ،ولــن
ّ
ك ـ ــل ه ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـت ــي تـ ـش ــرف عـلــى
ّ
تنظيمه ،وخصوصًا أنها ال تتفق في الرؤية
ّ
املرجوة منه ،ال بل
السياسية واالجتماعية
يصل بعضها إلى ّ
حد التضارب الكامل في

في البداية استفاد
الحراك من التكتيكات التي
اعتمدتها «طلعت ريحتكن»

الرؤية كما رأينا حينما حصل الخالف بني
الليبراليني واليساريني حول دور ّ
املهمشني
داخل الحراك .وحصول التصحيح الحقًا ال
ّ
يعني أن الخالف قد انتهى بل ربما يتفاقم
حينما ت ـبــدأ مــرحـلــة «ال ـص ــدام الـفـعـلــي مع
ّ
ال ـس ـل ـطــة» ،وت ـش ــرع ك ــل طـبـقــة ف ــي مـحــاولــة
التمايز عــن الطبقات األخ ــرى كما يحصل
ّ
في كــل االنتفاضات أو «ال ـثــورات» .املشكلة
أي ـض ــا أن ال ـخ ـط ــاب ال ـي ـس ــاري نـفـســه ليس
را ّغـبــا فــي حصول فــرز طبقي كــامــل ،و»هــذا
حقه» ألن الـصــدام في هــذه الحالة سيعني
ج ـ ـ ّـر امل ـج ـت ـمــع إل ـ ــى «ح ـ ـ ــرب» ط ــوي ـل ــة األم ــد

ّ
حصول التصحيح الحقًا ال يعني أن الخالف بين المجموعات قد انتهى (مروان طحطح)

الوظيفية السياسية للتيار الماركسي العربي
محمد سيد رصاص *
ت ـت ـح ــدد املـ ـه ــام امل ــرح ـل ـي ــة م ــن خـ ــال طـبـيـعــة
املــرح ـلــة ،وم ــن خ ــال رؤي ــة الـتـيــار السياسي
ملـ ـ ـه ـ ــام امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة .كـ ـ ـ ــان لـ ـيـ ـن ــن فـ ـ ــي «خ ـط ـت ــا
االشـ ـت ــراكـ ـي ــة  -ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ف ــي الـ ـث ــورة
الديموقراطية» ( )1905يــرى طبيعة املرحلة
بــأن ـهــا ذات طــابــع بـ ــورجـ ــوازي دي ـمــوقــراطــي
في بلد خرج من القنانة عام  1861وما زالت
الـعــاقــات مــا قبل رأسـمــالـيــة ســائــدة فـيــه .من
ه ـنــا رأى ب ــأن امل ـه ــام دي ـمــوقــراط ـيــة ولـيـســت
اش ـت ــراك ـي ــة وإن اخ ـت ـلــف م ــع امل ـنــاش ـفــة حــول
ق ـ ــدرة الـ ـب ــورج ــوازي ــة ال ــروس ـي ــة ع ـلــى ال ـق ـيــام
بــدور البورجوازيتني االنكليزية والفرنسية
فــي ثــورتــي  1688و 1789حيث رأى أن حزب
الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،وبــالـتـحــالــف مــع الـفــاحــن
والراديكاليني الثوريني ،هو من سيقوم بذلك.
بعد وصول لينني إلى نظريته عن االمبريالية
عام  1916اختلفت نظرته ،وهو ما تجسد في
«مــوضــوعــات نيسان» عــام  1917عندما رأى
بـعــد اس ـقــاط القيصرية ب ــأن امل ـهــام أصبحت
مختلطة بني بورجوازية ديموقراطية وبني
مهام اشتراكية ،وأن األولى طريقًا إلى الثانية
في مهمة واحــدة هي االستيالء على السلطة
عـبــر الـســوفـيــات مــن خ ــال اس ـت ـغــال الـحــزب
البلشفي لشعاري «السلم» و»األرض» .نجح
لينني فــي االستيالء على السلطة عبر ثــورة
أوكتوبر ،1917ولكن البالشفة لم يستطيعوا
ادخ ـ ـ ــال روسـ ـي ــا ف ــي االشـ ـت ــراكـ ـي ــة ب ــل ق ـ ــادوا
ث ـ ــورة ب ــورج ــوازي ــة ع ـبــر ث ــاث ــة أربـ ـ ــاع ال ـقــرن
ً
كــانــت نهايتها «اقـتـصــاد ال ـســوق» بــديــا من
«رأسمالية الــدولــة» و»التعددية السياسية»
ً
بديال من «الحزب الواحد».
م ـن ــذ نـ ـش ــوء األحـ ـ ـ ــزاب ال ـش ـي ــوع ـي ــة ال ـعــرب ـيــة
فــي العشرينيات لــم تكن تـحــديــدات املرحلة
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة امل ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك املـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ،وقـ ــد
اختلطت وتداخلت كثيرًا مع االستراتيجية
الـســوفـيــاتـيــة ت ـجــاه املـنـطـقــة الـعــربـيــة ،وكــان

السوفيات على الغالب هم من يحدد طبيعة
املرحلة ،كما جرى عام  1964عندما حددوها
بــأنـهــا فــي «مــرح ـلــة ال ـت ـطــور الــارأس ـمــالــي».
وبالتالي فإن املهام تتطلب إلنجازها نشوء
«تـحــالــف الـقــوى التقدمية» مــع عبدالناصر
والبعثيني وعبدالسالم عــارف ،وهــو ما قاد
إلــى ضـغــط مــوسـكــو لـحــل الـحــزب الشيوعي
املـصــري وانــدمــاج الشيوعيني فــي «االتـحــاد
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي» ،وإلـ ـ ـ ــى «وثـ ـيـ ـق ــة آب »1964
الشيوعية العراقية التي كادت أن تقوم بما
فعله الشيوعيون املصريون مع عبدالناصر
ولـكــن تـجــاه حليفه ع ــارف فــي ب ـغــداد ،وإلــى
ال ـض ـغــط ع ـلــى س ـكــرت ـيــر الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
السوداني عبدالخالق محجوب للتعاون مع
النميري حيث قاد رفضه لذلك إلى انشقاق
الحزب عام  1970عبر كتلة «معاوية ابراهيم
 أحمد سليمان» ومن ثم اعدام محجوب بعدفشل انقالب  19تموز  1971ضد النميري ،ثم
إلى الضغط على الحزب الشيوعي السوري
ل ـلــدخــول فــي «الـجـبـهــة الــوطـنـيــة الـتـقــدمـيــة»
عـ ــام  ،1972وهـ ــو م ــا جـ ــرى أي ـض ــا م ــن قـبــل
مــوسـكــو ع ــام  1973حــن أجـبــر الشيوعيون
الـعــراقـيــون مــن قـبــل الـســوفـيــات لـلــدخــول في
«الجبهة الوطنية القومية» مع حزب البعث
الحاكم .تحرر املاركسيون العرب من هيمنة
الـكــرمـلــن بـعــد انـهـيــار االت ـحــاد السوفياتي،
ولـ ـ ــو أنـ ـه ــم لـ ــم ي ـس ـت ـط ـي ـع ــوا بـ ـع ــد ال ــوق ــوف
لوحدهم على أرجلهم إثــر حــوالــى ربــع قرن
م ــن مــرحـلــة «م ــا بـعــد مــوس ـكــو» .ل ــم يـقــومــوا
حتى اآلن بتحديد طبيعة املــرحـلــة العربية
الراهنة مع خصوصية كل بلد ،وال بتحديد
املـهــام .فــي هــذا املـقــال توجد محاولة للقيام
باجتهاد شخصي من أجل ذلك.
يمكن تحديد املرحلة العربية الراهنة بأربع
قضايا:
 -1كـلـمــة «االم ـبــريــال ـيــة» هــي مـفـتــاح تحديد
املرحلة العربية منذ قرنني من الزمن :هناك
جـهــد غــربــي أوروب ــي ثــم أمـيــركــي ،للسيطرة

على املنطقة العربية بدءًا من حملة نابليون
بونابرت عام  .1798أخذ هذا أشكال احتالل،
وس ـي ـط ــرة وه ـي ـم ـنــة ع ـلــى الـ ـق ــرار الـسـيــاســي
وعلى املقدرات االقتصادية من دون احتالل،
وزرع ك ـي ــان اس ـت ـي ـطــانــي أخـ ــذ دور املـخـفــر
األمــامــي لـلـغــرب األوروبـ ــي مـنــذ نـشــوئــه عــام
 ،1948واألميركي بدءًا من عام  ،1964وتكبيل
دول داخـلـيــا وخــارج ـيــا مــن خ ــال اتـفــاقـيــات
(مصر عبر كامب ديفيد والـعــراق مــن خالل
االت ـفــاق ـيــات م ــع واش ـن ـطــن قـبـيــل االنـسـحــاب
ال ـع ـس ـكــري بـنـهــايــة ع ــام  ،)2011واس ـت ـغــال
األزم ـ ـ ـ ــات امل ـح ـل ـي ــة ،امل ـن ـف ـج ــرة ع ـب ــر أس ـب ــاب
داخـلـيــة مـثــل األزم ــة الـســوريــة مـنــذ درع ــا 18
آذار  ،2011م ــن قـبــل ق ــوى دول ـي ــة واقـلـيـمـيــة
ل ـلــوصــول إل ــى تـحـكــم مستقبلي بــاألوضــاع
الــداخ ـل ـيــة وبــال ـس ـيــاســات ال ـخــارج ـيــة للبلد،
كما يمكن أن تأخذ عملية الهيمنة والتحكم
ب ــال ـق ــرار ال ــوط ـن ــي م ــن الـ ـخ ــارج (الـ ــدولـ ــي أو
االق ـل ـي ـمــي أو كــاه ـمــا م ـع ــا) ش ـكــل م ـحــاولــة
اللعب بمكونات داخلية ،دينية أو مذهبية
أو إث ـن ـي ــة ،م ــن أجـ ــل اس ـت ـخ ــدام ـه ــا لـلـتــأثـيــر
الــداخ ـلــي لـصــالــح ال ـخ ــارج أو مــن أج ــل رســم
خرائط جديدة أو التهديد بذلك .هذا يجعل
م ــن م ـه ــام املــرح ـلــة أن ت ــأخ ــذ طــاب ـعــا وطـنـيــا
عــرب ـيــا ،مل ـقــاومــة وإف ـش ــال ك ــل ذل ــك ولـلـتـحــرر
الــوطـنــي وام ـتــاك ال ـقــرار املـسـتـقــل .يـمـكــن أن

كلمة «االمبريالية»
هي مفتاح تحديد المرحلة
العربية منذ قرنين

يأخذ هذا طابعًا قوميًا عربيًا عندما تكون
«ال ــوح ــدة» أو «االت ـح ــاد» أو «الـتـكــامــل» بني
دول عــربـيــة مــن أجــل ش ــروط أفـضــل ملقاومة
الهيمنة الغربية واالسرائيلية أو اآلتية من
دول الجوار االقليمي الصاعدة حاليًا (ايران،
تركيا ،إثيوبيا ،السنغال).
« -2الـ ـ ــدي ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاتـ ـ ــوريـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة» م ـن ــذ
ال ـخ ـمـس ـيـنـيــات ف ـش ـلــت ف ــي تـحـقـيــق ال ـت ـحــرر
ال ــوط ـن ــي وفـ ــي م ـه ــام ت ـحــريــر فـلـسـطــن وفــي
مهمة الــوحــدة العربية .بل إنها أنتجت بنى
داخـلـيــة متخلفة ومـفــوتــة تــاريـخـيــا واألك ـثــر
م ــن ذل ــك ب ـنــى غ ـيــر مـنــدمـجــة داخ ـل ـيــا بحيث
أصبح االنتماء الديني أو املذهبي أو اإلثني
هــو األس ـبــق مــن الــوطـنــي أو ال ـقــومــي ،أو من
إيديولوجيات حديثة عابرة لتلك االنتماءات،
عند فئات واسعة من مجتمعات عربية عديدة
في تحديد االنتماء الفكري -السياسي وفي
رؤية البلد وفي رؤية املواطنني اآلخرين .بعد
ستة عقود مــن الــواضــح أن «الديموقراطية»
هــي وصـفــة عــاجـيــة تـتــرابــط مــع «الــوطـنـيــة»
لـتـمـتــن ال ــداخ ــل وتــوح ـيــده ل ــذات ــه وم ــن أجــل
مقاومة «الـخــارج» والتحرر منه أيضًا ،ومن
أجل أن يشعر املواطن باملساواة مع املواطنني
اآلخ ــري ــن ف ــي ال ـح ـقــوق وال ــواجـ ـب ــات .تـتــرابــط
ّ
وتكونان خطًا
الوطنية والديموقراطية هنا
ِ
واحـ ـدًا ،بــالـقـيــاس إلــى ديـكـتــاتــوريــات وطنية
أو قومية وإل ــى ديـمــوقــراطـيــن غير وطنيني
راهـ ـ ـن ـ ــوا ع ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــارج األجـ ـنـ ـب ــي لـتـحـقـيــق
ه ــزي ـم ــة ال ــديـ ـكـ ـت ــات ــوري ــات ب ـ ــدءًا مـ ــن ت ـجــربــة
املـعــارضــة الـعــراقـيــة فــي غ ــزو واح ـتــال 2003
تبع املعارضني العراقيني ،من سوريني
ومــن ِ
وسودانيني وغيرهم ،على هذا الخط عربيًا.
 -3االنقسام الطبقي :االقتصادي -االجتماعي،
يـمـكــن تلمسه بــوضــوح فــي عــواصــم «طــريــق
ال ـت ـطــور ال ــارأس ـم ــال ــي» ،وال ـ ــذي ك ــان طــريـقــا
بامتياز نحو رأسمالية جديدة نجد فيها أن
االنقسامات والـفــروق الطبقية أكثر حـ ّـدة من
التي نراها في الغرب الرأسمالي وأكثر قوة

