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يذهب الكاتب محمود الوهب إلى أنه ال بد لليسار الجديد من أن ينحو باتجاه الليبرالية ،بوصفها الحرية التي افتقدتها األنظمة
ٌ
وســيلة ال غنى عنها في النضال ألجل العدالة االجتماعية .ويطالب بيسار جديد ،يتجاوز
االشــتراكية ،وأحزابها الشيوعية ،وهي
أخطاء اليسار «القديم» ويتطلع نحو المستقبل بقيم جديدة

تحولت؟
الطبقة العاملة :اندثرت أم
ّ

اليسار الجديد

ومهام المواطنة والديمقراطية
محمود الوهب

ليست هذه املقالة /الدراسة نقدًا
نظريًا ،بل رؤية سياسية في ضوء
الــواقــع ال ــذي عــاشــه الـكــاتــب ،على
الرغم من قناعته بــأن املتبقي من املاركسية
ماديتها الجدلية ،والنفحة اإلنسانية التي
يوجعها فقدان العدالة االجتماعية ،وازدياد
ّ
الهوة بني الدول الغنية واألخــرى النامية أو
تلك التي لم تستطع تنمية بلدانها ألسباب
ك ـث ـيــرة ،ف ــي وق ــت ل ــم ي ـعــد ف ـيــه لـلـيـســار دور
م ــؤث ــر ..وكــأن ـمــا ق ــد ان ـت ـهــى ف ـك ـرًا وم ـمــارسـ ًـة
وتأثيرًا في مسار الواقع السياسي ،حيث هو
موجود .واملقصود ،على نحو خاص ،اليسار
ال ــذي تمثله األحـ ــزاب الـشـيــوعـيــة التقليدية
ف ــي ال ـب ــاد ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي ي ـن ـحــاز معظمها
إل ــى س ـيــاســات ح ـكــومــات ب ـلــدان ـهــا ،ناهيكم
عن تمزقها أشــاء ،ومنها على سبيل املثال
الحزب ّ الشيوعي السوري ،بأفرعه وشظاياه
التي ارتضت أن تكون تابعة لحليفها األبدي،
ويتحكمون
آل األسد الذين يحكمون سورية،
ّ
ب ـ ـم ـ ـقـ ـ ّـدرات ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،وب ـ ـث ـ ــروات ب ـل ــده ــم،
مـنــذ خـمـســن سـنــة وأك ـث ــر ،األم ــر ال ــذي أعــاد
البالد إلى ما قبل تفتح براعم نهضتها في
خمسينيات القرن املاضي .وال فعل للحزب
غـيــر ظــاهــرتــه الـصــوتـيــة الـتــي يـعــزف كــل من
أقـســامــه عـلــى وت ــره الـخــاص بـقـيــادتــه .يؤكد
ذلك موقفه التابع تجاه ما حدث في سورية
خ ــال ال ـس ـنــوات الـعـشــر املــاضـيــة مــن تقتيل
وتدمير وتهجير .وفي النتيجة ،تحقيق ما
كانت تصبو إليه إسرائيل ،فأقصى ما كانت
تعمل عليه هــذه أن تغدو مقبولة ،بأفعالها
وجرائمها ،في هذا الوسط الشعبي املعادي
ل ـه ــا ،وامل ـ ـقـ ـ َّـدر ل ــه أن ي ـن ـه ــض ،ف ــي وقـ ــت مــا،
املتعددة وغير املحدودة.
بإمكاناته
ّ
مدخل عام

ولد اليسار مع الثورات البرجوازية األوروبية
ضد بقايا النظم اإلقطاعية ،واستمد اسمه
مــن مـكــانــه فــي بــرملــانــاتـهــا ،ث ـ َّـم انـفـصــل عنها
لدى ذهاب مجتمعاتها إلى االنقسام الطبقي
ال ـجــديــد ،لـيـقــف إل ــى جــانــب الـطـبـقــة العاملة
ال ـص ــاع ــدة م ــع ن ـمــو اآلل ـ ــة وزي ـ ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج،
ث ــم لـيـسـتــوي ُب ـعـ ْـيــد ث ــورة أك ـتــوبــر الــروسـيــة
مـمـتـدًا فــي مـعـظــم ب ـلــدان ال ـعــالــم ،ومــوســومــا
أغلبه بالشيوعية السوفييتية راعـيـتــه .ما
تبقى منه الـيــوم بعد ثــاثــة عـقــود من
ال ــذي ّ
سـقــوط االت ـحــاد السوفييتي؟ ال ش ــيء ،فقد
قــال السقوط كلمته ،وقالتها حركة الحياة،
وتبدلها الدائم .وقالتها األحــزاب الشيوعية
ّ
بتراجعها عن مراكز الـصــدارة إلــى التبعية،
وعجزها ،في العقود األخيرة ،عن استقطاب
األجيال الناشئة .وقالها فضاء دنيانا الذي
سقفته اإليــديــولــوجـيــات قديمها وحديثها،
فـ ـ ــإذا كـ ــان ف ــران ـس ـي ــس ف ــوك ــوي ــام ــا ق ــد جـعــل
الرأسمالية «نهاية التاريخ» ،فإن املاركسية،
في بعض جوانبها ،قد فعلت الشيء نفسه،
ـاديـتـهــا الـجــدلـيــة،
إذ أت ــت ،عـلــى الــرغــم مــن مـ ّ
ب ـش ـعــار« :م ــن ك ــل حـســب عـمـلــه ول ـكــل حسب
حاجته» ،فسقفت العالم بمرحلة الشيوعية!
وقــالــت بــإنـهــاء الـتـنــاقــض الـتـنــاحــري ليغدو
سلميًا مــع الشيوعية كتشكيلة اقتصادية
أخيرة ،ولعل هذه الفكرة ال تبتعد عن فكرة
ال ـج ـنــة ف ــي األديـ ـ ـ ــان ،غ ـيــر أن ـه ــا ف ــي األدي ـ ــان
مــرت ـب ـطــة بـ ـث ــواب اإلنـ ـس ــان ع ـلــى أف ـع ــال ــه في
الــدنـيــا .ويبقى الـصــراع قائمًا بــن اإلنـســان
وت ـ ـطـ ــويـ ــع قـ ـ ـ ــوى الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة أكـ ـ ـث ـ ــر ف ــأكـ ـث ــر،
واالسـتـفــادة مــن ث ــروات األرض الالمتناهية
ف ــي ت ـن ــوع غ ـن ــاه ــا ،وفـ ــي تــول ـيــدهــا عـنــاصــر
ج ــدي ــدة يـسـتـخــدمـهــا ال ـن ــاس أج ـم ـعــون على
اخـتــاف تنوع انتمائهم القومي أو الديني
أو تراتبهم الطبقي /االجـتـمــاعــي .بعد هذا
املدخل ،يمكن مالحظة ما يلي:
نقاط أساسية َّ
أوال :يمكن القول إن اليسار في جوهره معنى،
ً
شكال ومحتوى،
ورؤية تهتم بحياة اإلنسان
ً
روحًا ومادة ،وهذا الجوهر غير ثابت ،بل هو
متبدل .لكنه منحاز دائمًا للخير ضد الشر،
وللعدل ضد الظلم ،فالحياة التي جــاء على
قضاياها األنبياء والفالسفة واملصلحون،
ـاء
بناء وإعـمــارًا وارتـقـ ً
ومــالــوا إلــى تنميتهاً ،
في ميادينها كافة ،ألجل إعالء شأن اإلنسان:
عدالة اجتماعية ،وسلمًا دائمًا ،ونشرًا لقيم
ال ـحــق والـخـيــر وال ـج ـم ــال ..مــا زال جــوهــرهــا
تحققه اختلف َّ بتبدل أطر الحياة،
باقيًا ،لكن ّ
وأشكالها .وعلى ذلك ،فإن اإليديولوجيا ،أو
معظم حزم األفكار املعنية بتحقيق تلك القيم
لم تعد صالحة بحرفية نصوصها املطلقة.
مع إمكانية األخــذ بروحها ،وما يتوافق مع
الواقع املتبدل.
مـ ــن هـ ـن ــا ي ـم ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول :ألـ ـي ــس ث ـ ّـم ــة ت ـج ـ ٍـن
عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع امل ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ت ـق ـس ـي ــم
ال ـ ـي ـ ـسـ ــار الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع ت ـق ـس ـي ـمــا
ح ـ ـ ـ ِّـدي ـ ـ ــا ،أي إلـ ـ ـ ــى ط ـب ـق ـت ــن م ـت ـن ــاق ـض ـت ــن،

ب  -االهـ ـتـ ـم ــام بــال ـت ـع ـل ـيــم ،وع ـ ـ ـ ّـده الـقـضـيــة
األولـ ـ ـ ــى ف ـه ــو األسـ ـ ـ ــاس ل ـك ــل ن ـم ــو وتـ ـط ــور،
بالد تعاني التخلف الشامل،
وخصوصا في ٍ
تعد مشكلة التعليم في عاملنا املعاصر أم
إذ ّ
املشكالت كلها ،فمنها املبتدأ ،وعندها الخبر،
فمبتدأ التعليم خطوة أولى باتجاه حضارة
العصر ،ولكن أي تعليم يعنينا؟ إنه التعليم
الديمقراطي ،ال في شموله املجتمع بأسره،
أو ف ــي تـ ـم ـ ّـدده أف ـق ـيــا ف ـح ـســب ،ب ــل ف ــي عمق
واملتعلم ..واالبتعاد
املعلم
ديمقراطيته بني
ِّ
ِّ
ع ــن ال ـت ـل ـقــن ،وتـحـفـيــظ ال ـن ـصــوص واألخ ــذ
ٌ
تعليم يفسح
بيد املبدع واملبتكر ،فاملطلوب

من تظاهرة عيد العمال ،بيروت في ( 2006 /5 /1فرانس برس)

وإعـ ـط ــاء إح ــداه ـم ــا ص ـفــة ال ـس ـي ــادة املـطـلـقــة.
ال ـيــوم ،وم ــع الـتـقـ ّـدم العلمي والتكنولوجي
تبدلت سمات الطبقة
اللذين فاقا كل تصورّ ،
العاملة ،وميزاتها ،إذ لــم يعد العامل يبيع
قـ ــوة ع ـم ـلــه ال ـع ـض ـل ـيــة ،ب ــل إن خ ـب ــرت ــه ،ومــا
معارف ،هي التي ترتقي
تكدس في ذهنه من َّ
باإلنتاج الـيــوم .كما أن اآللــة رفيعة ُّ التطور
ت ـقــف الـ ـي ــوم م ــع ال ـع ــام ــل ،وقـ ــد ت ـح ــل مـحـ َّـلــه
أحـيــانــا (نـحــو  85مليون روب ــوت فــي العالم
س ــوف ي ــأخ ــذون أم ـك ـنــة ع ـم ــال ف ــي عـمـلـهــم)،
ذهنية
مــا يجعل ه ــذه الـحـلــول بـحــاجـ ٍـة إل ــى
ٍ
مـتـطـ ّـورة للتعاطي مـعــه .ولــم يغفل ماركس
هذه الناحية ،إذ أشار إلى أنه ،مع كل إنجاز
علمي جديد ،علينا إعــادة النظر بأفكارنا..
قبال،
وإذا كــانــت اآلل ــة قــد استعبدت العامل ً
فإنها الـيــوم تـهـ ّـدد حياته أكثر مــن ذي قبل،
وتفرض على قوى اليسار البحث عن حلول
منطقية وعملية.
تقدم قد حــدث في البلدان
ما
ثانيًا :إذا كــان
َّ
املـتـطــورة صناعيًا ،فــإن الطبقة العاملة في
بلداننا (ب ـلــدان الـعــالــم الـثــالــث) لــم تستكمل
شــروط ِّ
سمات عامة
تكونها ،ولــم تصل إلــى
ٍ
ت ـم ـيــزهــا ،أو تـشـكــل ل ـهــا ث ـق ـ ًـا نــوع ـيــا حتى
ت ـض ــاف ــر ع ـل ــى أج ـن ـت ـه ــا ك ـ ــل مـ ــن االق ـت ـص ــاد
ٌ
الــريـعــي ،س ــواء فــي بــاد النفط الـتــي واتتها
ظروف منعت من وجود طبقة عاملة محلية
ٌ
لديها ،أم في البلدان األخرى «الثورية» التي
حكمها العسكر بأجهزتهم األمنية ،فقطعوا
نم ِّوها الطبيعي بتأميم املعامل التي
طريق ُ
ـدمــرهــا
ـ
ف
ـة،
ـ
ن
ـ
ي
ـ
م
أ
وال
ـرة،
ـ
ي
ـ
ب
ـ
خ
ـاد
ـ
ي
أ
ـا
ـ
ه
لــم تــدر
َّ
َّ
وشوه بنية طبقتها
متعدد األشكال،
الفساد
ّ
العاملةُ ،فأ ْخ ِضعت ُن َو َّي ُاتها للبيروقراطية
والـطـفـيـلـيــة ال ـل ـتــن تـكـسـبـتــا ع ـلــى أكـتــافـهــا.
وأوه ـم ـه ــا ال ـح ـك ــام ،وأب ــواق ـه ــم أن ـه ــا تعيش
االشـتــراكـيــة ،وتناضل وطنيًا ضــد دسائس
اإلم ـبــريــال ـيــة وال ـص ـه ـيــون ـيــة .ول ـع ــل الـيـســار
َّ
الشيوعية ،ساهم
املتمثل بمعظم التنظيمات
في هذا األمــر ،على الرغم من مواقفه املعلنة
من البرجوازيتني ،الطفيلية والبيروقراطية،
ن ــاه ـب ـت ــي الـ ــدولـ ــة والـ ـشـ ـع ــب مـ ـع ــا ،ب ـي ــد أن ــه
مـتـحــالـ ٌـف مــع بـيــروقــراطـيــة الـعـسـكــر شريكة
الطفيلية.
ث ــال ـث ــا :ي ـم ـكــن أي ـض ــا إض ــاف ــة ف ـك ــرة الـ ـف ــوارق
الفردية التي أهملتها التجارب االشتراكية
السابقة ،تحت عـنــوان املـســاواة امليكانيكية

قضية العدالة
االجتماعية بمحتواها
اإلنساني ال تزال محور
مطالب الحركات
اليسارية سابقا واليوم
اليسار الجديد معني
بقضايا المجتمع
مباشرة ،إليجاد برامج
تحميه ،وتجنّبه أمراضًا
خطيرة

التي انعكست سلبًا على اإلنـتــاج واإلب ــداع.
ال ـعــامــل امل ـه ـنــدس أو الـخـبـيــر ه ــو ال ـي ــوم من
ي ـت ـع ــاط ــى مـ ــع أدوات الـ ـحـ ـض ــارة امل ـع ـق ــدة،
ُّ
ِّ
ويطو ُرها ،ما يعد أساسيًا في
ويبدع فيها
تقييم أدائه بني زمالئه ،فالفوارق الطبيعية
مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ب ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،وه ـ ـ ــي أق ـ ـ ـ ــرب إل ــى
الـتـ ّ
ـدرج النسبي .وعلى ذلــك ،يقع االستغالل
الرأسمالي على عاتق الطبقة العاملة ،وعلى
شـغـيـلــة آخ ــري ــن ،وف ـئ ــات اجـتـمــاعـيــة أخ ــرى،
وبنسب تتوافق مــع ذلــك الـتــدرج! ومــن هنا،
ُّ
ال ـي ـســار أيـنـمــا وج ــد ي ـعــد نـصـيـرًا لـلـشــرائــح
الدنيا ،األكثر ضعفًا.
رابعًا :لعل أهم قضية تشغل بال الناس اليوم
َّ
مسألة املواطنة ،وحقوق اإلنـســان الفرد
هي
بـمـعــانـيـهــا ك ــاف ــة ،الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية والثقافية واإلداريــة ،وبخاصة
في بلدان مثل بلداننا التي فيها ٌّ
كم كبير من
األطياف القومية والدينية واملذهبية ..فحني
ينال الفرد في املجتمع حقوقًا متساوية ،وفق

الفساد واالستبداد معًا
محاربة ظواهر الفساد واإلفساد مهمة أولى لمن يريد البناء المتين،
المضادة
فال شيء مثل الفساد قادر على تدمير أي بناء ،إنّه أشبه بالثورة
ّ
التي تأكل روح المجتمع وطالئعه المبدعة .وغالبا ما يرتبط الفساد
باالستبداد فهو صنوه ومحتواه ،وهما نقيضا التقدم واالرتقاء..
بل إن االستبداد أبو الفساد في ميادين كثيرة .ومن هنا ،تشكل حماية
المجتمع من آفته حجر أساس في كل بناء يراد له النمو واالستمرار.
ويبقى وجود الحريات ومبادئ الديمقراطية عتبة أولى نحو سالمة
المجتمع من آفاته كافة.

قــدراتــه وإمـكــانــاتــه ،تصونها قــوانــن عــادلــة،
كتلك املعلن عنها في الالئحة العامة لحقوق
حريات متساوية أيضًا،
اإلنسان .وحني يحقق
ٍ
تأشيرة تؤهله للدخول
يعني أنه حصل على
ٍ
إلى عالم اإلبداع ،ما يعني :زيادة اإلنتاج كمًا
ونوعًا ،وبالتالي املساهمة في حل مشكالت
الـنــاس املـتــزايــدة ،ربـمــا ال على ِّ
صعيد الفرد
أو املجتمع الــواحــد املنعزل ،بــل على صعيد
اإلنسانية كلها .وهذا ما يجب أن يبني عليه
الـيـســار مفاهيمه! أمــا الــزعــم بـقـيــادة العالم،
حزب واحد ،وإيديولوجية
وتوجيه دفته عبر ٍ
واحدة ،ففي ذلك مصادرة للسياسة ،وتأطير
ل ـل ـح ـي ــاة ،وت ـق ـل ـي ـ ٌ
ـص لــرحــاب ـت ـهــا وت ـن ـ ّـوع ـه ــا،
وت ـج ــاه ــل ف ـك ــرة حــرك ـت ـهــا ال ــدائـ ـم ــة ال ـقــائ ـمــة
على التناقض ،وميالد الجديد دائمًا وأبـدًا،
وبالتالي الحد من اإلبداع.
خامسًا :ال أحد يمتلك الحقيقة كاملة ،وهذا
ينسجم مع فطرة اإلنسان وقوانني الطبيعة.
وال بد لليسار الجديد من أن ينحو باتجاه
الليبرالية ،بوصفها الحرية التي افتقدتها
األنـظـمــة االشـتــراكـيــة ،وأحــزابـهــا الشيوعية،
وسيلة ال غنى عنها في النضال ألجل
وهي
ٌ
ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة ..وإذا ك ــان اإلن ـس ــان ال
يستطيع العيش بــدون إيديولوجيا ،فال بد
مــن امـتـحــان ه ــذه اإليــديــولــوجـيــا عـبــر حــريـ ٍـة
تنافسها مــع اإليــديــولــوجـيــات األخ ــرى على
أرض ال ــواق ــع ،ومـصـلـحــة اإلنـ ـس ــان .أل ــم يقل
مــاركــس إن «ال ــواق ــع هــو ال ــذي ي ـحـ ّـدد صحة
الفكرة من عدمها ،»..وهــذا ال يتحقق إال في
أجــواء من الحرية والديمقراطية ،املحميتني
بــال ـقــوانــن وال ـق ـضــاء املـسـتـقــل كـلـيــا وحــريــة
الصحافة واإلعالم..
َّ
ســادســا :على الــرغــم مــن أن الـهــوة بــن تطور
تقدم ،غدت
بلداننا وما وصل العالم إليه من ّ
أوسع مما يمكن ردمه ،فال بد من إبعاد حاالت
اإلحباط والتشاؤم ،والقول إن العالم سبقنا،
ول ــم يـعــد لـنــا إمـكــانـيــة لـقـطــع الـبـعــد الـشــاســع
بيننا وبينه .أب ـدًا ،فلكل مجتمع بنيته ،وما
يـمـ ِّـيــز إنـســانــه ،ولـكــل أرض أو بيئة سماتها
الخاصة .وبالتالي ،وجــود اإلمكانية إلبــداع
إنـتــاج مختلف يلبي حــاجــات إنسانية قائم
وي ـت ـس ــع ،فــال ـعــالــم ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـص ــراع
املحتدم ،يتجه نحو نوع من التكامل على غير
صعيد ،فـخــال الـعـقــود الـثــاثــة صـعــدت دول
ٌ
مثال ،إذ كانت في عداد بلداننا،
يمكن اتخاذها ً
كالهند وتركيا وماليزيا وسنغافورة.
واستنادًا ملا تـقـ ّـدم ،وإذا كــان البــد من تقديم
أج ـنــدات عمل لجيل الـشـبــاب مــن يـســار هذه
األيام ،فيمكنهم إعطاء األولوية ملا يلي:
مهام اليسار الجديد الرئيسة

أ– لعل قضية العدالة االجتماعية بمحتواها
اإلن ـ َّ
ســانــي ال ت ــزال م ـحــور مـطــالــب الـحــركــات
الـيـســاريــة الـتـقـلـيــديــة ســابـقــا ،أو مساعيها،
وهي ٌ
ٌ
مستمر في أفق الطامحني إليها،
حلم
وإن اخ ـت ـل ـفــت م ـعــاي ـيــرهــا ب ــن زمـ ــن وآخـ ــر.
وامل ـع ـن ــى ف ــي م ـف ـهــوم ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
توزيع الـثــروات الوطنية بني أفــراد املجتمع
دونـ ـم ــا ف ـ ــوارق ص ــارخ ــة ،ووف ـ ــق م ــا ي ـقـ ّـدمــه
كــل ف ــرد ،مــع مــاحـظــة أن الـعـمــل عـلــى زي ــادة
اإلنتاج ،وتنوعه ،ومكافحة الفساد ،يساهم
فــي تغطية مــا يمكن أن ُيـحــدثــه تـطــور اآللــة
املـ ـش ــار إل ـي ـه ــا م ــن ت ـق ـل ـيــص ل ـف ــرص ال ـع ـمــل،
وزيادة البطالة التي قد تنشأ عن تطور اآللة.

في املجال لتفتيح ذهنية املتعلم ،وإكسابه
ـا
مـ ـ ـه ـ ــارات اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ،مـ ــا ي ـت ـي ــح لـ ــه م ـس ـت ـق ـبـ ً
االنخراط اإليجابي في عملية تنمية بالده.
ج  -الحرص على سالمة أسس الديمقراطية،
ومـ ـق ـ ّـوم ــاتـ ـه ــا ،وه ـ ـ ــذه م ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـق ــوان ــن
ال ـن ــاظ ـم ــة ل ـت ـشــكــل ال ـه ـي ـئ ــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ُّ
الــرئـيـســة كــاملـجــالــس التشريعية ،ومجالس
املدن واألحزاب السياسية ومنظمات املجتمع
األهلي واملدني ووسائط اإلعــام ،فال يجوز
تحد من
تقييد حرياتها بقوانني استثنائية ّ
ميزات خاصة ألية
دورهــا ،وال يجوز إعطاء
ٍ
جـهــة حـكــومـيــة م ـح ـ ّـددة ،كـمــا هــو ال ـحــال في
بـلــدان عربية كثيرة ،كأجهزة األم ــن ووزارة
الــدفــاع وحاشية الحاكم عمومًا .وال بــد من
ضبط والية الرئيس بدورة أو اثنتني ال أكثر،
كما البد من إلغاء فكرة تمجيد الرئيس التي
ّ
ويتكرس ،وبالتالي يعم
يبدأ بها االستبداد
الفساد ومنه الخراب أيضًا.
د  -قـضــايــا امل ــرأة وال ـط ـفــل .مــن أه ــم مفاهيم
الـ ـيـ ـس ــار ال ـ ـيـ ــوم ،تـ ـب ــرز م ـس ــأل ــة م ــواقـ ـف ــه مــن
قضايا امل ــرأة ،واألط ـفــال ،بوصفهما الحلقة
األض ـع ــف ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات ،وخ ـصــوصــا في
املتخلف مـنـهــا ،إذ ال ي ــزال الــرجــل يـمـ َّـيــز عن
امل ــرأة فــي مسألة األجــر األعـلــى مقابل العمل
الــواحــد .إضافة إلــى ميزات اجتماعية تعود
مستمدة مــن العهود اإلقطاعية
إلــى ع ــادات
ّ
ومــا قبلها .ويمكن التذكير بفكرة ماركس:
«التغيرات االجتماعية العظيمة مستحيلة
ب ـ ــدون ث ـ ــورة ن ـس ــائ ـي ــة ،وت ـ ـقـ ـ ّـدم أي مـجـتـمــع
ي ـق ــاس م ــن خـ ــال وضـ ــع املـ ـ ــرأة فـ ـي ــه» .وثـ ّـمــة
مشكالت ال تزال قائمة في مجتمعاتنا
بقايا
ٍ
(زواج ال ـقــاصــرات واألط ـف ــال ،خـتــان األنـثــى،
جــرائــم الـشــرف .. ،إل ــخ) .أمــا األطـفــال فيجري
اسـتـغــالـهــم ف ــي ال ـع ـمــل وف ــي حــرمــان ـهــم من
خصوصيات
التعليم .ولكل من املرأة والطفل
ٌ
تـخـتـلــف ع ــن ال ــرج ــل ،وبـسـبـبـهــا ي ـت ـحـ ّـول كل
منهما إلــى سـلـعـ ٍـة ُيـتــاجــر بـهــا عـلــى النطاق
العاملي ،وخصوصا زمن الحروب .إذ ترتكب
فظاعات من الظلم اإلنساني الــذي يقع على
هــذيــن الـكــائـنــن الـجـمـيـلــن .وم ــا حـصــل في
سورية خير دليل (مليونا طفل سوري خارج
إطار عملية التعليم)
هـ  -اليسار الجديد معني بقضايا املجتمع
م ـبــاشــرة ،إلي ـج ــاد ب ــرام ــج تـحـمـيــه ،وتـجـ ّـنـبــه
أمراضًا خطيرة غالبًا ما تنجم عن ممارسات
أجنحة من البرجوازية الطفيلية ،مثل مافيات
تجارة املخدرات والرقيق واألعضاء البشرية!
إذ إن األطـفــال وجيل اليافعني والشباب هم
أكـ ـث ــر ض ـح ــاي ــاه ــا .وغ ــال ـب ــا م ــا ي ـح ـمــي تـلــك
التجارة أفراد في الحكومات االستبدادية ،إذ
تستغل األنظمة الديكتاتورية ،وحاشيتها
الـ ـف ــاس ــدة خ ـص ــوص ــا ،ت ـل ــك ال ـف ـئ ــة الـ ُـع ـمــريــة
لتنظيمها فــي مليشيات عسكرية تقودها،
في النهاية ،إلى املوت أو العجز الدائم .ومن
ذلك ما نراه اليوم من فصائل مختلفة ،تسرح
في سورية وليبيا واليمن وغيرها من البالد.
و -البــد لليساري مــن أن يكون مهتمًا بــدور
مـنـظـمــات املـجـتـمــع امل ــدن ــي ،تـلــك ال ـتــي كــانــت
َّ
محرمة في التجارب االشتراكية ،والشيوعية
السابقة ،بــل إنها كانت موضع اتـهــام ،على
الرغم من أنها رديف للدولة في املحافظة على
أمن املجتمع وسالمته العامة .إذ تخفف مما
تخلفه الرأسمالية من قسوة بالغة في حياة
ِّ
املجتمع ،فتساهم ،عبر أنشطتها ،بتجاوز
ح ـ ــاالت ال ـت ـخ ـلــف م ــن ف ـقــر وجـ ـه ــل ،وانـ ـع ــدام
خـ ـ ـب ـ ــرات ،وم ـ ـ ــرض وان ـ ـ ـحـ ـ ــراف ،إنـ ـه ــا ت ـمـ ّـكــن
املجتمع من نفسه توعية وإرشادًا ،وبث روح
الثقة بالحياة وفي البناء والتنمية.
ز -يحتاج اليسار الجديد إلــى إع ــادة النظر
في رؤية كارل ماركس للدين إذ َّ
عرفه بـ «زفرة
اإلنسان املضطهد أو املظلوم ،وأنــه عــزاء من
ال عــزاء لــه ،وروح مــن ال روح لــه ،إذ َس َح َقها
تحالف اإلقطاعي املستبد ورجل الدين الذي
ُ
وع ــد املـسـحــوقــن بـنـمـ ِّـو روح ـهــم فــي الحياة
ـاذ
الـثــانـيــة األب ــدي ــة» .فــالــديــن ،فــي عـمـقــه ،مـ ٌ
على نحو مــا ،ولــم يكن ماركس ليؤيد إلغاء
الدين بمرسوم ،بل في العمل على رفع الظلم
وأسباب القهر والقمع واالستغالل.
(كاتب سوري)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

