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محمد عبد الشفيع عيسى *
أفكار من أجــل اليسار ،ودعــوة إلــى الـحــوار...؟
فـمــا ال ـي ـســار؟ يــأتــي أص ــل الـلـفـظــة مــن الـظــرف
املـصــاحــب لـتــوابــع ال ـثــورة الـفــرنـسـيــة الكبرى
( ،)1789إذ ش ـه ــدت ق ــاع ــة ال ـب ــرمل ــان ج ـلــوس
ن ــواب الـشـعــب الـفــرنـســي ـ ـ مــن الـتـيــار املسمى
«جيروند» على جهة اليمني ـ وكانوا يميلون
إل ــى «االت ـج ــاه امل ـحــافــظ» ،بينما ك ــان ال ـنــواب
م ــن ال ـت ـي ــار امل ـس ـم ــى «ال ـي ـع ــاق ـب ــة» يـجـلـســون
جـهــة الـيـســار ،ويـمـيـلــون إل ــى إح ــداث تغيرات
راديكالية (جذرية) في األوضــاع االقتصادية
واالجتماعية والسياسية آئنذ.
ف ـل ــذل ــك ج ـ ــرى الـ ـ ُـعـ ــرف ال ـل ـغ ــوي ـ ـ ـ ال ـتــاري ـخــي
أوروبيًا ومن ثم عامليًا ،على إطالق اسم اليمني
على أنصار «املحافظة» على الوضع القائم ـ
وربما العودة «الرجعية» إلى أوضاع ما قبل
الثورات؛ بينما ّ
سمى أنصار التغيير (الثوري)
باليسار .جــرت مياه كثيرة في األنـهــار خالل
الـقــرنــن الـتــاســع عـشــر والـعـشــريــن ،فانضوى
تـحــت ل ــواء «ال ـي ـســار» كـثـيــرون مــن اتـجــاهــات
فـكــريــة م ـت ـعــددة تـنـتـمــي عـمــومــا إل ــى م ــدارس
الـفـكــر االش ـتــراكــي بــاملـعـنــى ال ـعــام والـعــريــض
ب ــرواف ــده املـتـنــوعــة ،اب ـت ـ ً
ـداء مــن «املــارك ـس ـيــة» ـ
نسبة إلى املفكر األملاني كــارل ماركس مؤلف
الكتاب املوسوعي األشهر في تحليل النظام
الرأسمالي األوروبي تحت عنوان «رأس املال».
ونـشــأت على إثــر ذلــك مجموعة مــن األح ــزاب
املسماة بالشيوعية ،انتسابًا ملا دعاه ماركس
ب ــالـ ـط ــور «الـ ـشـ ـي ــوع ــي» فـ ــي تـ ـط ــور امل ـج ـت ـمــع
ال ـب ـش ــري ب ـعــد مــرح ـلــة امل ـج ـت ـمــع االش ـت ــراك ــي
ال ــاح ــق النـ ـهـ ـي ــار ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة .إل ـ ــى جــانــب
املاركسيةّ ،
مر اليسار في القرن التاسع عشر
وأوائـ ــل ال ـقــرن الـعـشــريــن بـمــوجــات أخ ــرى من
الفكر االشـتــراكــي مثل مــا ّ
سمى باالشتراكية
«الـفــابـيــة» ،أي املطالبة بالتغيير التدريجي
والجزئي ـ ال الجذري الشامل ـ و«االشتراكية
ال ـت ـع ــاون ـي ــة» .وخـ ـ ــارج ال ـف ـكــر االشـ ـت ــراك ــي أو
الـيـســار بمعناه امل ـحــدد ،ظـهــر مــا أطـلــق عليه
االتجاه (اإلصالحي) الذي يقبل ببقاء النظام
الــرأس ـمــالــي م ــع إجـ ــراء ت ـعــديــات (تــرقـيـعـيــة)
عليه بني حني وآخر.
وق ــد بـقـيــت الـسـمــة الـعــامــة لـلـيـســار دائ ـمــا في
حـيــز «الـنـقــد» للنظام الــرأسـمــالــي إم ــا بهدف
اسـتـبــدالــه بنظام اجتماعي أرق ــى ـ ـ وه ــذا هو
ال ـي ـســار «ال ــرادي ـك ــال ــي» ،وإم ــا ب ـهــدف تعديله
ب ـصــورة أو أخ ــرى فــي إط ــار مــوقــع «الــوســط»
فيما بني اليمني واليسار ،وخاصة ما يسمى
بيسار الوسط.
أمـ ـ ــا ال ـي ـم ــن ف ـق ــد صـ ـ ــار ـ ـ ـ مـ ــن وجـ ـه ــة ال ـف ـكــر
االجتماعي والسياسي ذي الطابع «النقدي» ـ
اسمًا علمًا على االتجاه املحافظ ،وكذا «الشق
الرجعي» األكـثــر التصاقًا بمصالح الشرائح
ذات ال ـن ـص ـيــب األعـ ـل ــى م ــن ال ــدخ ــل والـ ـث ــروة
الوطنية.
ب ـق ـيــام االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ـ ـ إثـ ــر «الـ ـث ــورة
الـبـلـشـفـيــة» بـقـيــادة لـيـنــن ع ــام  1917ـ ـ ولــدت

ح ــاضـ ـن ــة ك ـ ـبـ ــرى ل ـل ـي ـس ــار االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي ،فــي
ش ـقــة امل ــارك ـس ــي املـ ـن ــادي بــالـتـغـيـيــر ال ـجــذري
الـشــامــل لــأوضــاع القائمة فــي ظــل املنظومة
الــرأس ـمــال ـيــة .وت ــأك ــد ذل ــك م ــن خ ــال واقـ ــع ما
بعد الحرب العاملية الثانية بانضواء أوروبا
الشرقية تحت الــزعــامــة السوفياتية ،فقامت
«الـكـتـلــة الـشــرقـيــة» مـقــابــل «الـكـتـلــة الـغــربـيــة»
بزعامة الواليات املتحدة األميركية.
وملـ ــا سـجـلــت الـ ـث ــورة الـصـيـنـيــة ب ـق ـي ــادة مــاو
تسي تونغ ـ زعيم الحزب الشيوعي الصيني
ـ نصرها النهائي في كانون األول /ديسمبر
 1949ت ـعــاظ ـمــت ق ــوة امل ـن ـظــومــة االش ـتــراك ـيــة
ال ـع ــامل ـي ــة ،ح ـت ــى وق ـ ــع االنـ ـشـ ـق ــاق ال ـص ـي ـنــي ـ ـ
الـســوفـيــاتــي ،اعـتـبــارًا مــن عــام  ،1957ألسباب
ليس هنا محل ذكرها.
فــي مــرحـلــة مــا بـعــد ال ـحــرب الـعــاملـيــة الثانية،
قامت حركة استقاللية في عموم املستعمرات
سعيًا إلى التحرر السياسي فاالقتصادي ،من
االستعمار ـ ـ القديم والـجــديــد .وشيئًا فشيئًا
ت ـب ـل ــورت ح ــرك ــة ال ـت ـح ــرر ال ــوط ـن ــي وال ـقــومــي
فــي ال ـقــارات الـثــاثــة :آسيا وأفريقيا وأميركا
الــاتـيـنـيــة ،تـحــت ش ـعــارات الـتـنـمـيــة ،ب ــدءًا من
ح ــرك ــة ال ـت ـضــامــن اآلسـ ـي ــوي ـ ـ ـ اإلف ــري ـق ــي منذ
مــؤت ـمــر ب ــان ــدون ــغ عـ ــام  1955واالت ـ ـجـ ــاه إلــى
«الحياد اإليجابي» بني الكتلتني الكبيرتني،
ً
انتهاء إلى «عدم االنحياز» كسياسة وحركة،
وبخاصة بعد مؤتمر بلغراد عام .1961
ف ــي اإلط ـ ـ ــار الـ ـع ــام ل ـح ــرك ــة ال ـت ـح ــرر الــوط ـنــي
ال ـعــامل ـيــة بــآفــاق ـهــا االس ـت ـقــال ـيــة وال ـت ـن ـمــويــة،
ت ـب ـل ــورت ح ــرك ــة ال ـت ـح ــرر ال ـع ــرب ــي ف ــى ســاحــة
امل ـ ـ ـشـ ـ ــرق وامل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرب ،خـ ـ ـ ــال ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات
والـسـتـيـنـيــات مــن ال ـقــرن املـنـصــرم ،بمسعاها
االس ـت ـق ــال ــي وت ــوج ـه ـه ــا الـ ــوحـ ــدوي وأف ـق ـهــا
التنموي ،خصوصًا االشتراكي.
وق ـ ــد انـ ـتـ ـص ــرت م ـص ــر س ـي ــاس ـي ــا ،وصـ ـم ــودًا
عسكريًا إزاء العدوان الثالثي فيما سمى حرب
بورسعيد (أو السويس) عــام  ،1956على إثر
تأميم قناة السويس ومقاومة «حلف بغداد»
ومـســانــدة ث ــورة الـجــزائــر عسكريًا وسياسيًا
( 1954ـ ـ  .)1962وقــامــت الجمهورية العربية
املتحدة بوحدة مصر وسوريا ()1961-1958
وانتصرت مصر لثورة اليمن اعتبارًا من عام
 1962وقــامــت مــن أجلها «حــرب اليمن» حتى
.1967
في ظل هــذه املنجزات التحررية ـ الوحدوية،

من اجتماع «االنفتاح»
و«اإلصالح» برزت نخبة
«الليبرالية الجديدة»

حــاف ـظــت «م ـص ــر ال ـن ــاص ــري ــة» ع ـلــى مــوقـعـهــا
كقاعدة للحركة القومية العربية .وكانت هذه
ال ـحــركــة ق ــد ن ـشــأت كـمـحــض حــركــة سياسية
بأفق وحــدوي (مشرقي) أواخــر القرن التاسع
عشر وأوائــل القرن العشرين ،لتتطور كحركة
للتحرر القومي والوطني ُب ْ
عيد الحرب العاملية
الـثــانـيــة وح ــرب فلسطني  ،1948ثــم لتستوي
فــي الـخـمـسـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات ق ــوة عاملية
صــاعــدة تـحــت لـ ــواءات الـحــريــة واالشـتــراكـيــة
والوحدة ،بقاعدة من مصر وقيادة من جمال
عبد الناصر ،في غمار التجربة املصرية في
التخطيط وال ـت ـحــول االش ـتــراكــي والتصنيع
(ح ـ ـتـ ــى وفـ ـ ـ ــاة ج ـ ـمـ ــال عـ ـب ــد الـ ـن ــاص ــر فـ ــي 28
سبتمبر /أيلول من عام .)1970
ف ــى إط ــار حــركــة الـقــومـيــة الـعــربـيــة ـ ـ الـثــوريــة
الـجــديــدة ه ــذه ،تـطــور الـيـســار الـعــربــي ليأخذ
مناحي متنوعة ،منها ما هو اشتراكي خالص
(وف ـيــه شــق مــارك ـســي) كــالـعــديــد مــن األح ــزاب
والحركات االشتراكية و«الشيوعية» ،ومنها
م ــا ه ــو قــومــي وح ـ ــدوي بــأفــق اش ـت ــراك ــي عــام
(مثل أحــزاب وتنظيمات متنوعة فــي املشرق
العربي خاصة) ،ومنها ما هو تحرري وطني
جــذري بمضمون اشتراكي (كما في الجزائر
واملغرب) ،ومنه ما هو «التلخيص واملتلقي»
حـيــث تــآلـفــت عـنــاصــر الـيـســار الـعــربــي فكريًا
وسياسيًا من تكامل الشعارات الثالثة ،على
اختالف ترتيبها :ما بني (الحرية واالشتراكية
والوحدة) لدى عبد الناصر ،و«حرية ـ وحدة ـ
اشتراكية» لدى «حزب البعث» بفرقه املتعددة،
و(حرية ـ وحدة ـ اشتراكية) كما نادى بعض
املفكرين.
بعد عدوان نكسة  1967انزوى اليسار العربي
ج ــان ـب ــا ،وب ـ ــرز إلـ ــى ال ــواج ـه ــة ت ـي ــار «اإلس ـ ــام
ال ـس ـي ــاس ــي» ب ـف ـصــائ ـلــه وتـ ـي ــارات ــه ال ـع ــدي ــدة.
وخــال عقود زمنية أربعة تقريبًا ،تربع على
ع ــرش «ال ـس ـل ـطــة وامل ـع ــارض ــة» فــرســا الــرهــان
العربي العليل :العسكريون ،واإلسالميون.
ومـ ـ ــن قـ ـل ــب املـ ـعـ ـم ــان بـ ـ ــرز حـ ـص ــاد ال ـت ـج ــرب ــة
الـبــائـســة لنظم الـحـكــم الـعــربـيــة ذات الجوهر
التسلطي ،وذات منحى اقتصادي ـ اجتماعي
(ي ـم ـي ـنــي) م ـح ـمــول ع ـلــى أج ـن ـحــة «االن ـف ـت ــاح»
و«اق ـت ـص ــادي ــات ال ـس ــوق» واالع ـت ـم ــاد الـكــامــل
على العالم الخارجي ،وعلى التفاوت الطبقي
الهائل في توزيع الثروات والدخول.
آنـئــذ طـفــح الـكـيــل وانـفـجــر الـبــركــان (ال ـثــوري)
عند خواتيم  2010ومطالع  2011ـ في مصر
وتونس واليمن بشكل محدد .ومن بني الركام
صعد تيار اإلســام السياسي ،حتى بــزر إلى
قمة السلطة ،باالحتكار أو باملشاركة ،ثم هوى
النجم الساطع انطالقًا من مصر في منتصف
عام .2013
منذئذ تهيأت الفرصة إلعــادة صعود اليسار
ً
ً
ال ـع ــرب ــي ب ــدي ــا م ـس ـت ـطــاعــا ،ون ـج ـم ــا م ــؤه ــا
لـلـسـطــوع ،ول ـكــن الـتـقــاء ت ـيــار املـحــافـظــة على
الــوضــع الـقــائــم  Status quoمــع تـيــار محاولة
ال ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى مـ ــا مـ ـض ــى ،جـ ـع ــل امل ـح ــاف ـظ ــن
والــرج ـع ـيــن عـلــى خ ــط واح ــد مستقيم مـعــاد

فــي جــوهــره ل ـجــدول أع ـمــال ال ـي ـســار ملخصًا
في الشعارات األساسية لـ«ثورة يناير»:2011
ح ــري ــة ،ت ـغ ـي ـي ــر ،ع ــدال ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــة .وك ــان ــت
م ـح ـص ـلــة ه ـ ــذا االلـ ـتـ ـق ــاء ب ـ ـ ــروز ـ ـ ـ أو «إع ـ ـ ــادة
بــروز» ـ التيار املسمى بالليبرالية الجديدة،
النيوليبرالية ،كما يسميها البعض.
فكيف يمكن استنهاض اليسار؟ ومن أين نبدأ
في «نقد الفكر» و«فكر النقد»...؟
ّ
وإنـ ــا لـنــأمــل أن تـثـيــر ه ــذه الـكـلـمــات اهتمامًا
مستحقًا ،وأن تفتح بــابــا واجـبــا للحوار بني
املعنيني بــاألمــر مــن أه ــل الـيـســار فــي مصرنا
العربية وفي الوطن العربى الكبير.
وف ــي ال ـج ــزء ال ـتــالــي ع ــود ع ـلــى بـ ــدء ،للبحث
في عالمات الطريق املفضى إلــى «الليبرالية
الجديدة» الراهنة فى مصر بالذات ،ثم نعرج
مــن بعد فــي جــزء ثــالــث على نقد «الليبرالية
الـجــديــدة» ،أننتهي إلــى جــزء رابــع فيه عرض
م ــوج ــز ل ـب ـن ــود ب ــرن ــام ــج اقـ ـتـ ـص ــادي م ـق ـتــرح
لـلـيـســار ال ـعــربــي ـ بـمــا فـيــه امل ـص ــري ـ مقابل
للبرنامج «النيو ليبرالي» املطروح.

الطريق الطويل إلى «الليبرالية الجديدة»
في مصر
ال ـي ـســار ـ ـ ـ بـصـفــة ع ــام ــة ـ ـ ـ وج ـه ـتــه األســاس ـيــة
هــي االشـتــراكـيــة بأطيافها املتنوعة ،وقلبها
املــركــزي الـعــدل التوزيعي لـلـثــروات والــدخــول
تــأس ـي ـســا ع ـلــى ب ـن ــاء ق ــاع ــدة إن ـتــاج ـيــة قــابـلــة

انكسار شوكة «داعش» :البحث عن عقائد قتالية جديدة
علي إبراهيم مطر *

لــم تطل الـحـكــايــة .ثــاث سـنــوات كــانــت كفيلة
زم ـن ـيــا إلن ـه ــاء وك ــر اإلره ـ ـ ــاب ،فــانـتـهــت قصة
إج ـ ــرام حـبـكـتـهــا أي ـ ــاد ه ــول ـي ــوودي ــة بــزعــامــة
فخرية ألبي بكر البغدادي الــذي شغل العالم
ب ــأس ــره .ه ــي ب ــره ــة م ــن ال ــزم ــن ك ــان ــت كـفـيـلــة
لينشر تنظيم «داعــش» من خاللها كل حقده
وإجـ ــرامـ ــه .وم ــع أن ق ـصــة ال ـخــافــة املــزعــومــة
سقطت في جامع النوري ،لكن ال بد من إفشال
ً
السيناريو كامال في الرقة بعد املوصل وتكون
الضربة القاضية ،ليقول الالعبون الحقيقيون
فــي مواجهة اإلره ــاب (ال ـعــراق ،ســوريــا ،إيــران
واملقاومة) لتنظيم «داعش» (.)Game over
يبدو أن التاسع والعشرين من شهر حزيران/
يــونـيــو سيحفر عميقًا فــي ال ــذاك ــرة العراقية
والعربية ال بــل فــي ذاكــرة العالم أجـمــع ،ففيه
من عام  ،2014أي قبل ثالثة أعوام بالتحديد،
أعلن زعيم تنظيم «داعش» اإلرهابي ،أبو بكر
ال ـب ـغ ــدادي ،مــا يـسـمــى ب ــ«دول ــة ال ـخــافــة» من
عـلــى مـنـبــر جــامــع ال ـن ــوري الـتــاريـخــي الــواقــع
في الجانب األيمن ملدينة املوصل ،التي تمثل
مركز محافظة نينوى.
والـيــوم ،سقطت شوكة النكاية الداعشية في

ّ
املــوصــل الـعــراقـيــة ،وسـقــط معها كــل عمليات
إدارة التوحش ،وبناء الخالفة ،لتسقط معها
أس ـطــورة اإلره ــاب الـجــديــد ،الـتــي كــان الـعــراق
املمر األساسي لها في استراتيجية التنظيم
اإلرهابي ،لكن لم يسقط فكر اإلرهاب ،وشوكة
ال ـق ـت ــل ال ت ـ ــزال ق ــائ ـم ــة ،وهـ ــي مـ ــوجـ ــودة عـبــر
التاريخ.
ال ش ــك أن «داع ـ ــش» ك ــان ي ــدرك أن ــه سيخسر
املوصل ،وهو من خالل تدميره جامع النوري
استبق إعالن هزيمته من قبل القوات العراقية،
ل ـي ـش ـكــل وص ـ ـ ــول ه ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوات إل ـ ــى مـسـجــد
النوري اإلعالن عن هزيمة التنظيم اإلرهابي،
حيث تعمدت القيادة العراقية إعــان النصر
بأسلوب محكم زمانيًا ومكانيًا ،لتؤكد سقوط
نمر «داعش» الورقي.
وانتهت شوكة التمكني
ل ـق ــد ف ـق ــد ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ش ــوك ــة الـتـمـكــن
الـتــي تـحــدث عنها أب ــو بـكــر نــاجــي فــي كتابه
«إدارة الـتــوحــش» .هــذه الشوكة تحصل بعد
ش ــوك ــة ال ـن ـكــايــة واالن ـ ـهـ ــاك ،ال ـت ــي ت ــرم ــي إلــى
استنزاف ق ــدرات الجيش والــدولــة التي يريد
التنظيم اإلرهــابــي السيطرة عليها ،ثــم تأتي
ب ـعــدهــا مــرح ـلــة «إدارة ال ـت ــوح ــش» ال ـتــي قــام
بها «داع ــش» على طــول فـتــرة سيطرته على

املناطق العراقية ،ثم مرحلة «شوكة التمكني»،
والتي هي قيام الدولة ،وإعــان الخالفة ،لكن
هــذه االستراتيجية سقطت حاليًا ،وأسقطت
حلم اإلرهابيني.
ومــع انــدحــار «داع ــش» مــن معاقله األساسية
في سوريا والعراق يجب علينا أن ال نغفل أن
فكر اإلرهاب «الداعشي» لن ينتهي ،فهذا الفكر
م ــوج ــود عـبــر ال ـت ــاري ــخ ،ولـكـنــه تـفـشــى بشكل
واسع على يد إرهابيي «داعش» ،ولن ينطفئ
بمجرد أفول التنظيم اإلرهابي أو مقتل زعيمه
أبـ ــي ب ـكــر الـ ـبـ ـغ ــدادي .ف ـف ـكــر «داع ـ ـ ــش» ُيـشـكــل
بأكمله مــن تعاليم الوهابية التكفيرية التي
لــم تـتــرك أح ـدًا إال وكـفــرتــه ،وعـقــائــد الوهابية
تدرس وتطبق في املناطق التي يسيطر عليها
«داعــش» ،لذلك وقبل القول بانتهاء «داعش»،
ومكافحة اإلرهــاب ال بد من القضاء على هذا
الفكر اإلرهابي ،ومنع انتشاره وتقويته.

البحث عن مكان آخر
وال بــد مــن االلـتـفــات إلــى أن انــدحــار «داع ــش»
مــن الـعــراق وكــذلــك ســوريــا ،قــد يدفعه للبحث
ع ــن م ــوط ــئ قـ ــدم وم ـق ــر ل ــه ف ــي دول املـنـطـقــة،
وعـلــى رأس هــذه ال ــدول اليمن ،وأفغانستان،
ودول ال ـخ ـل ـي ــج ،وك ــذل ــك األردن ،وفـلـسـطــن

ولـبـنــان ،وإن كــان االحـتـمــال ضعيفًا بدخوله
إلى لبنان فهو ال يمثل الحالة العراقية التي
سيطر فيها «داعــش» على املوصل .لكن ال بد
من التنبه ،وإن كــان لبنان جغرافيًا وشعبيًا
وأمـنـيــا بــوجــود الـجـيــش اللبناني واملـقــاومــة
ً
غـيــر مهيأ ليشكل مـعـقــا ل ــ«داع ــش» ،كـمــا أن
لـبـنــان ال ي ـقــاس عـلــى اسـتــراتـيـجـيــة التنظيم
اإلرهابي التي ّ
تقسم وفق ما يشير إليه كتاب
ّ
إدارة التوحش إلى عدة مقومات مهمة تحدد
ترشيحها إلدارة التوحش وهي:
ـ وجــود عمق جغرافي وتضاريس تسمح في
ُ
كل دولــة على حــدة بإقامة مناطق فيها تــدار
بنظام إدارة التوحش.
ـ ضعف النظام الحاكم وضعف مركزية قواته
على أطراف املناطق في نطاق دولته ،بل وعلى
مناطق داخلية أحيانًا خاصة املكتظة.
ـ وجود مد «إسالمي جهادي» مبشر في هذه
املناطق وفق تعبيره.
ـ ط ـب ـي ـعــة ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـن ــاط ــق ومـ ــدى
تهميش الدولة لهم.
ـ انتشار السالح بأيدي الناس فيها.
ومن املستبعد أن تنطبق هذه االستراتيجية
على لبنان ،لكن ال ــذي يجب التنبه منه هو
بحث إرهابيي «داعش» عن مواقع إلقامتهم

