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مرة أخرى :الشيء وعكسه
اليسار
عن
ّ
ورد كاسوحة *
ّ
ّ
تتجدد النقاشات
مع كل أزمة تحصل في العالم،
ب �ش��أن دور ال �ي �س��ار وم��وق �ع��ه م��ن األح � ��داث .في
حالة أوك��ران�ي��ا ،وبخالف انتفاضات سابقة لم
يكن له دور يذكر ،ال في االحتجاجات ذاتها ،وال
التي أعقبت استيالء اليمينيني
في النقاشات
ّ
السلطة وت��دخ��ل روس �ي��ا ف��ي ال �ق��رم ،وه��ذا
ع�ل��ى
ّ
ع��ائ��د ف��ي ظ��ن��ي إل��ى انقسامه ح�ي��ال «ال �ث��ورات»
عمومًا ،وإلى اتخاذه مواقف أضحت عبئًا على
الواقع ذاته الذي صدرت عنه االحتجاجات .ففي
ّ
الفعلية وبؤرتها،
سوريا ،وهي مدار انقساماته
وج��د نفسه «مجبرًا» على االصطفاف م��ع أحد
ال �ط ��رف�ي�ن امل �ه �ي �م �ن�ين ،ول� ��م ي �ع �ن��ه ف ��ي ح� ��ال م��ن
ّ
األح��وال ك��ل الكالم على «إجرامهما املتساوي»
ّ
رمزيًا واملتساوق مع حالة النهب التي عمماها
ع �ل��ى ال �ب �ل��د ،وم ��ن ه �ن��ا ن�ف�ه��م أزم �ت��ه األخ�لاق �ي��ة
ال�ع�م�ي�ق��ة ال �ت��ي ان�ع�ك�س��ت ب�ش�ك��ل أو ب��آخ��ر على
موقفه التحليلي من األحداث .صار اليسار هنا
ّ
ّ
مضطرًا إل��ى تبرير نفسه كلما انحاز أكثر إلى
ّ
ّ
النظام أو إلى املسلحني املسمني «الجيش الحر»
ّ
مصرًا على اعتباره مجموعات مقاتلة
(ما زلت
م�ح�ل�ي��ة ال ي�ج�م��ع ب�ي�ن�ه��ا إال ال�ع�ص�ب�ي��ة األه�ل�ي��ة
وال�ع��داء آلل األس��د ،وه��و ما ّ
عجل «بانفراطها»
الح �ق��ًا) .وه ��ذا ال�ج�ه��د ف��ي ال�ت�ب��ري��ر الق��ى ص��دى
ل� ��دى امل �ج �م��وع��ات امل��اف �ي��اوي��ة  -داخ � ��ل ال �ن �ظ��ام
وامل �ع��ارض��ة  -امل �ن �ح��ازة ض� ّ�د ال �ف �ق��راء ،وامل�ه�ت� ّ�م��ة
ب �ت �س �ع �ي��ر ال � �ص� ��راع ط��ائ �ف �ي��ًا وت �ح �ي �ي��د ال �ج��ذر
ّ
الطبقي الذي فيه .والحال أن يسارنا الهزيل قد
ّ
توزع على هذه املجموعات بالتساوي ،فالجزء
ّ
ّ
«امل�م��ان��ع» منه ان�ض��م عمليًا إل��ى ج��وق��ة النظام
ّ
الفاشي ،ولم يعد يعنيه كل ما يفعله هذا األخير
بأحياء الفقراء وضواحيهم في حمص وحلب
ودرعا وريف دمشق وإدلب ودير الزور و...إلخ.
وبذلك تكون ممانعته السطحية واملنقطعة عن
ّ
املجتمع ق��د تغلبت على حساسيته الطبقية،
ّ
وب��ال �ت��ال��ي أن �ه��ت ك ��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��االن �ح �ي��ازات
االجتماعية في خطابه ،وأبقت على «يساريته»
ك �ق �ش��رة ف �ق��ط وك��ذري �ع��ة ل�ل�م��زي��د م��ن االل �ت �ح��اق
ّ
ومموليهم
بالنظام باسم مقاومة التكفيريني
ّ
اإلم�ب��ري��ال�ي�ين .ال ّ
يعبر ن��اه��ض ح��ت��ر وح��ده عن
ّ
ه ��ذا ال �ت� ّ
�وج��ه ،وإن ك ��ان األك �ث��ر ت�ص��ل�ب��ًا وت��وت �رًا
أيضًا «مجمل» املاركسيني والقوميني
داخله ،بل
ّ
العرب الذين فضلوا تغليب البعد امليداني على
ما سواه ،فأضحت الخرائط بالنسبة إليهم هي
ّ
يتحدد موقفهم من
األساس ،وفي ضوئها فقط
ّ
الصراع سلبًا أو إيجابًا .يتراجع وزن املهمشني
�دود كبيرة،
وال�ف�ق��راء ف��ي مقاربات كهذه إل��ى ح� ّ
وال ي�ع��ود ال �ت �ع� ّ�رض ل�ه��م ع�س�ك��ري��ًا ي�م��ث��ل شيئًا
لاّ
ً
«أخطاء
بالنسبة إلى «القوميني» ،فهم ليسوا إ

جانبية» (وه��ذا تعريف إمبريالي باملناسبة)،
وب��امل�ف�ه��وم االق � ّت �ص��ادي ي�ع�ت�ب��رون ق � ّ�وة عاطلة
من العمل ومرشحة ّ
بقوة للخروج من السوق
ّ
ال� �ج ��اري ت �ل��زي �م��ه مل��اف �ي��ات ال� �ح ��رب وت ��ج ��اره ��ا.
امل��وق��ف م��ن ال �ح��رب ب �ه��ذا امل �ع �ن��ى ل �ي��س م��وق�ف��ًا
ض � ّ�د ط ��رف ب �ع �ي �ن��ه ،وه� ��ذا م ��ا ي �ج��ب أن يفهمه
ال�ج�م�ي��ع ،وع �ل��ى رأس �ه��م امل �م��ان �ع��ون ال�ف�ع�ل�ي��ون
للهيمنة األميركية ،بل هو باألساس انحياز إلى
ّ
واملهمشني إل��ى ّ
أي جهة انتموا،
جانب الفقراء
وخصوصًا إذا كانت هذه الجهة موالية .املعيار
ّ
يتغير كما يحدث في املواقف السياسية
هنا ال
ّ
االنتهازية ،ذلك أن الوقوف إلى جانب الطبقات
ّ
ّ
ّ
خارجها»،
املحدد لكل «م��ا يحدث
املهمشة هو
ّ
ينّ
وهذا الخارج متع اليوم بالحرب التي يشنها
عليها ب��ال�ت��وال��ي.
ال�ن�ظ��ام وامل �ع��ارض��ة املسلحة
ل��ذل��ك ،ن �ق��ول ع��ن ال �ي �س��ار امل �م��ان��ع ّإن� ��ه م �ت� ّ
�ورط،
فهو ال يقف إلى جانب الفقراء كما يجدر به أن
ّ
يضطر إل��ى ال��وق��وف معهم ،يفعل
يفعل ،وح�ين
لاّ
ذل ��ك م��ن ب ��اب االن �ح �ي��از إل ��ى ال �ن �ظ��ام ل �ي��س إ .
األساس فقط يبني موقفه من املجازر
على هذا
ّ
التي تحدث بحق امل��وال�ين؛ فهو ل��م يستعملها
إال ك��دع��اي��ة ض � ّ�د ال �ت �ك�ف�ي��ري�ين ،وه� ��ذا ج� ّ�ي��د من
ناحية وض��ع الوهابية تحت ال�ض��وء وتشريح
بنيتها اإلج��رام�ي��ة ،ولكنه ال يصلح أب �دًا لبناء
ّ
«مظلومية» الجهة التي
خطاب متماسك حول
ّ
تتعرض «لإلفناء» على أيدي الوهابيني .وقس
ّ
على ذل��ك أيضًا ف��ي م��ا يتعلق بمعلوال وص��دد
ّ
والقصير وجرمانا وك��ل األم��اك��ن األخ��رى التي
ّ
تجرعت سموم املعارضة املسلحة .باملناسبة،
معظم الضحايا هناك ك��ان��وا م��ن بيئات فقيرة
وم�ت� ّ
�وس�ط��ة ،وه��ذا م��ا ي��زي��د م��ن تهافت الدعاية
امل �م��ان �ع��ة ،ف��ال�ت��رك�ي��ز ل��دي�ه��ا ب�ق��ي م�ن�ص� ّ�ب��ًا على
ّ
ان�ت�م��اءات ه��ؤالء «ال�ط��ائ�ف�ي��ة» ،ول��م ي�ت�ط� ّ�رق ق��ط
ّ
ّ
إل��ى وضعهم االجتماعي أو الطبقي ،ح��ت��ى إن
اإلشارة إليهم «كأقليات» بقيت في إطار الكالم
ع�ل��ى «ط��ائ�ف�ي�ت�ه��م» ،ال ع�ل��ى ال �ط��اب��ع ال�س�ي��اس��ي
الستهدافهم .وه��و «امل �ح� ّ�دد الرئيسي» لسلوك
املعارضة تجاههم قبل دخول العامل الوهابي
ّ
والتكفيري على الخط.
ّ
ورغ��م ك��ل ما سبق ،ال تعتبر املمانعة اليسارية
ّ
ّ
نفسها معني ّة بتوضيح موقفها؛ فهي تتصرف
على أساس أنها تحارب الطائفية السياسية في
الوهابية ،وبالتالي تقف إلى جانب من
ّ
طبعتها ّ
«العلمانية» و«ال�ت�ق� ّ�دم» اليوم.
ل
يمث
�ه
�
أن
تعتقد
ّ
ً
تعتبر مثال عبر ممثلها الشرعي والوحيد في
ّ
األردن أن «التقدم» مرتبط عضويًا «بإنجازات»
ّ
ّ
الجيش السوري ،وهي بكل تأكيد ال تقل وحشية
ّ
ّ
عما يفعله املسلحون باملوالني ،ال بل يتأكد مع
ال��وق��ت ّأن ّ
دك م�ن��ازل الفقراء ف��ي امل��دن واألري��اف
ه��و سبيل ال�س�ل�ط��ة ال��وح�ي��د ل�ت�م��وي��ل خزينتها

الجئون
سوريون
في مدينة
اسطنبول
أول من أمس
(بولنت كيليج
ــ أ ف ب)

التي باتت مرتبطة أكثر من ّ
أي وقت مضى بفعل
ّ
الحرب .طبعًا لم يعد مجديًا أن تتوجه إلى هؤالء
بالنصيحة ،أو أن تحاول التخفيف من غلوائهم؛
ف�ب�م�ج� ّ�رد أن ي��رت�ب��ط ال �ي �س��ار ب��ال�س�ل�ط��ة تصبح
عالقته مع الواقع واهية ،ويفقد تلقائيًا صلته
بالحقائق امللموسة .وه��و وإن ك��ان مصيبًا ّفي
توصيفه النتصارات السلطة العسكرية ،إال أنه
ي�غ��دو عبئًا على التفكير ال�ن�ق��دي ال��ذي يحاول
تشريح هذه «االنتصارات» وأخذ مسافة منها.
قبل سنة ون�ص��ف سنة تقريبًا ،كتبت ّف��ي هذه
ً
يتعرض ب��ال� ّ
ّ
�ذم لهذا النسق من
الصفحة م�ق��اال
ّ
اليسار ،ويفكك ممانعته الصورية .لكن إلى جانب
ه��ذا ال�ت�ع� ّ�رضّ ،
تطرقت أيضًا إل��ى اليسار اآلخ��ر
ّ
املمتلئ ب��ذات��ه واملعتقد ب��أن ك��ل م��ا ه��و خارجه
عميل للسلطة و«ال�ن�ظ��ام األس��دي» (باملناسبة،
ه��ذا التوصيف ك��ان سيكون ممتازًا ل��و ل��م يجر
ّ
فبمجرد خروجه
نحته من على منابر آل سعود،
ّ
من هناك يصبح ّ
ذم��ًا لكل من استعمله) .هؤالء

أيضًا لم يعودوا على صلة بالواقع هنا ،وفقدوا
معظم الرصيد ال��ذي أم�ك��ن تحصيله ف��ي حقبة
االحتجاجات السلمية ،وإذا كانوا ّ
يعولون على
نقدهم للنظام وإي��ران وح��زب الله ،على اعتبار
ّ
أن ال �ت��دخ��ل اإلي ��ران ��ي اإلج ��رام ��ي أص �ب��ح أوض��ح
ّ
من ذي قبل ،فما عليهم إال اإلن�ص��ات جيدًا إلى
ح��رك��ة ال��واق��ع .ه��ذا األخ�ي��ر ب��ات ي�ت�ح� ّ�رك بسرعة
م��ذه �ل��ة ،إل ��ى درج� ��ة غ��دون��ا ف�ي�ه��ا ع��اج��زي��ن عن
ّ
وكلما ّ
تحول أكثر ازدادت قدرته على
اللحاق به،
ّ
الفرز ،وبالتالي تحجيم األط��راف التي تتصدى
ل �ت �ح �ل �ي �ل��ه ،وخ �ص��وص� ّ�ًا امل �ح �س��وب��ة م �ن �ه��ا ع�ل��ى
ّ
اليسار .صحيح أن تدخل حزب الله إلى جانب
ال�ن�ظ��ام ق��د أس�ب��غ شرعية إض��اف�ي� ّ�ة على سردية
اليسار امل��وه��وم (يجب ع��دم ال�ت��وق��ف لحظة عن
ّ
ّ
التحول
انتقاد ح��زب الله داخ��ل س��وري��ا) ،إال أن
األه � ّ�م ب��رأي��ي ،ال ��ذي ك��ان ي�ج��در ب �ه��ؤالء التقاطه
ّ
ّ
للتحول
ج� ّ�ي �دًا ه��و ق��اب�ل�ي��ة امل �ع��ارض��ة امل�س��ل�ح��ة
ّ
إل��ى سلطة ،وبالتالي وراث ��ة ال�ن�ظ��ام ح��رف��ي��ًا في

صوابية فلسفة التغيير ...في «إسقاط النظام العربي»
عبدالمعين زريق *
إن مقاربة التغيير في الواقع العربي من خالل
م��ا سمي «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» تعتمد على منطق
م �ش �ب ��وه وم �ض �ل ��ل م �ب �ن��ي ع �ل ��ى ف� �ك ��رة خ��اط �ئ��ة
ب��امل �ط �ل��ق .ف �ه��و ح�ي�ن ي�ط�ل��ب ت�غ�ي�ي��ر ال ��واق ��ع من
ّ
رأس ه��رم��ه فهو ينطلق م��ن فرضية أن جموع
الناس املطالبة بالتغيير «القاعدة االجتماعية»
م �ت��وح��دة وواع� �ي ��ة وق � � ��ادرة وص��ال �ح��ة ش��رع�ي��ًا
وثوريًا لتحقيق ه��دف واح��د بوسيلة صالحة،
وه � ��و م ��ا ي �ن��اق �ض��ه ال� ��واق� ��ع وم �ن �ط��ق ال�ت�غ�ي�ي��ر
وشرعه.
ّ
ف�م��ا إن يسقط ال�ن�ظ��ام بينهم ،ال ��ذي ك��ان ي��وف��ر

ل�ه��م ق��وان�ين ن��اظ�م��ة ل�ح�ي��ات�ه��م م�ق�ب��ول��ة بحدها
األدن ��ى ،حتى تنفرط ه��ذه ال�ح�ي��اة االجتماعية
إل��ى مكوناتها األول �ي��ة وق��وان�ين ب��دائ�ي��ة تشابه
حياة القبائل واملجموعات البشرية الصغيرة،
وليتفاجأ جميع من طالبوا بالتغيير من األعلى
إل��ى األسفل ب��أن االختالف الشديد في القواعد
وال�ب�ي�ئ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ف��اس��دة ي�ص�ع��ب عليها
االتحاد على أي هدف غير إسقاط النظام.
التغيير – يا سادة – يجب أن يبدأ من القواعد
ومن البيئات االجتماعية .وهي قاعدة منطقية
شرعية دع��وي��ة معروفة قديمًاّ ،
وثبتها الواقع
حديثًا.
أف�ض��ل التغيير ه��و ذل��ك ال ��ذي م� ّ�ه��دت ل��ه حركة
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دعوية واعية عملت على قراءة الواقع واكتشفت
هناته ومشاكله قبل أن تصوغ له مستقبله عبر
برامج واضحة الرؤى واملالمح ،واعتمدت على
ال �ف��رد لتغييرها م��ن األس �ف��ل ل�لأع�ل��ى فتصبح
ال �ب �ي �ئ��ة ك �ل �ه��ا ج ��اه ��زة ل �ل �ت �غ �ي �ي��ر ،وب��ال �ت��ال��ي ال
يستطيع ال�ن�ظ��ام أن ي�ع��ان��د التغيير الحاصل
سلفًا أو أن ال يكون ّ
معبرًا حقيقيًا عنه.
أم��ا االع�ت�م��اد على التغيير ال�ق�س��ري ،فهو – إن
حدث – مكلف جدًا وبمسار طويل غير مضمون
ال �ن �ت��ائ��ج .وي �خ �ل��ق ب �ي �ئ��ات اج�ت�م��اع�ي��ة م�ق�ه��ورة
مكبوتة منافقة جاهزة في أي وقت ق��ادم لرمي

البيئة االجتماعية الفاسدة
يصعب عليها االتحاد على
أي هدف غير إسقاط النظام
ق� �ش ��رة ال �ت �غ �ي �ي��ر ت �ل��ك وال � �ع� ��ودة إل� ��ى م ��ا ي�م�ث��ل
قناعاتها التاريخية والوجدانية والدينية.
لذا ذهبت تعابير من مثل «الثورة تأكل أبناءها»
و«الثورة يفكر بها الحاملون ويقوم بها املجانني
وي �ق �ط �ف �ه��ا االن� �ت� �ه ��ازي ��ون» ل �ت �ك �ش��ف ل �ن��ا ط��رق
التغيير القسري ونتائجه ،فأنى للعقالء العيش
بني األصناف السابقة والظروف التي يفرضها
أسلوبهم في التغيير؟
بينما اختصر التعبير الشرعي «كما تكونون

ي��ول��ى عليكم» ك��ل أس��ال�ي��ب التغيير ون�م��اذج��ه.
فمن املالحظ من هذا القول الجامع أن التغيير
ً
يبدأ ف��ي القاعدة أوال ليصبح واج�ب��ًا ف��ي قمته
أو ن �ظ��ام والي �ت��ه ،ف�ي�ك��ون ف��ي م �ع��ادل��ة التغيير
تلك شرط البدء من القاعدة شرطًا الزمًا وكافيًا
لصحة نتيجة املعادلة رياضيًا ومنطقيًا.
وإن االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى إس� �ق ��اط ال �ق �م��م وان �ت �ظ��ار
ال �ن �ت��ائ��ج امل �ب �ه��رة ال ي �ع��دو إال أس �ل��وب��ًا خ��اط�ئ��ًا
ً
ً
مضلال وحجرًا ثقيال ترمي به الجموع الغاضبة
ُ
َ
لتكتشف أن��ه ق�ب��ل أن ي�س�ق��ط ال �ن �ظ��ام ق��د سقط
على رؤوس�ه��ا فأصابها ب��ال��دوران والغيبوبة،
ف ��أح ��ال �ه ��ا إل � ��ى ف� �ئ ��ات ش �ت ��ى ب �م �ش ��اري ��ع ش�ت��ى
م�ت�ن��اق�ض��ة ،م��ن أق �ص��ى ال�ي�م�ين ألق �ص��ى ال�ي�س��ار
وما بينها وتفرز الحرية املشتاهة طيفًا واسعًا
مختلفًا ومتناقضًا بني جميع مكوناته ويحتاج
إلى ابتداع عقد اجتماعي جديد للملمة ما بقي
من شتات مجتمعي ممزق.
إن ق � � ��راءة م �ت��أن �ي��ة ف ��ي م ��ا ح �ق �ق �ت��ه «ال � �ث� ��ورات
ال�ع��رب�ي��ة» بكل تلويناتها املختلفة ونتائجها
املنظورة املتدرجة وطيفها املفرز في نماذجها
املتنوعة م��ن ت��ون��س إل��ى س��وري��ا م ��رورًا بمصر
وليبيا واليمن ،وم��ا تحقق من فوضى عارمة،
ت�ث�ب��ت ال ��رؤي ��ة ال �س��اب �ق��ة ال �ش��رح وت��ؤك��د صحة
منطقها وفلسفتها وواقعيتها وصوابيتها.
فهناك بلدان سرعان ما لفظت حكامها بالتهديد
ال �س �ل �م��ي ب ��ال� �ف ��وض ��ى ،وه � �ن� ��اك م� ��ن ت�خ�ل�ص��ت
م�ن��ه بالعنف «ال �ث��وري» امل�ت��وح��ش ،وه �ن��اك من
تخلصت منهم ببزات تفاوضية إقليمية داخلية

