اﻟﻴﺴﺎر وﺳﺆال اﻟﺤﺮﻳﺔ
تفتتح

الجمهورية

ملفها

الفكري

الأول

بعنوان

»اليسار

وسؤال

الحرية« ،الذي يعدّه عدي الزعبي ،وستنشر فيه مقالاً كل يوم جمعة
لمدة ثلاثة أشهر .يسعى الملف إلى طرح أسئلةٍ نظرية حول مفهوم
اليسار وعلاقته بالحرية ،بالإضافة إلى
العربي والأوروبي ،وغيرها من المواضيع.

أسئلة

أخرى

عن

اليسار

نأمل أن يساهم هذا الملف في صياغة أجوبة على أسئلتنا الراهنة
الصعبة والمحرجة .كيف يكون المرء يسارياً في هذا الزمن؟ ما الذي
يعنيه هذا بالضبط؟ وما الذي يميز اليسار التحرري عن يسار
الطغيان ،اليسار الستاليني الذي يحتفي بستالين وماو ،ويدافع عن
طغاة العالم الثالث ،العرب وغير العرب؟ ما هي علاقة اليسار
بالحرية؟ وهل اليسار بالضرورة مع أو ضد الحرية ،وبأي معنى؟ هل
يقدّم اليسار أجوبةً وحلولاً لمشكلاتنا الراهنة ،مع النفق الذي
دخله الربيع العربي ،ومع سيادة الثورات المضادة ،في مصر مثلاً؟
وغير ذلك من أسئلةٍ تحتاج إلى إجابات.
نسعى ،في النهاية ،إلى الوصول إلى مفهومٍ منفتحٍ ليسارٍ تحرري
يبني نفسه من تحت ،من حياة الناس العاديين ومن همومهم ومشاكلهم،
لا من فوق ،من أحزاب وبنى دولتية تفرض نفسها على الناس .هذه مهمة
صعبة وشاقة ،نأمل أن يكون ملفنا خطوةً في تحقيقها.
لا يتفق كتاب المقالات كلياً على الأجوبة التي يعرضونها ،ولكن

يرى معظمهم في بناء يسارٍ تحرري مشروعاً يستحق العمل عليه،
مشروعاً يتوافق مع الربيع العربي الذي انطلق قبل خمس سنوات ولم
يحقق حريته بعد.
نتمنى أن يجد القراء ما يدفعهم للقراءة والتفكير والنقد؛ هذا
التفاعل هو ما نريده من طرحنا لأسئلة اليسار والحرية.
*****
ﺟﺎءت ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﻳﺾ :اﻟﺤﺮﻳﺔ .ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺜﻮرات ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ،ﺑﻌﺪ ،ﻓﻲ ﺟﻠﺐ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺛﺎرت
ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻬﺎ .ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،أﻳﻀﺎً ،ﺣﺼﻠﺖ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻋﺪة
ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻨﻮان ﻧﻔﺴﻪ .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻫﻨﺎك ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻋﻤﺖ ﺑﻼداً أﺧﺮى
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺰﻳﺪٍ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ،وﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ٍ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ .أﺣﺪ
أوﺟﻪ أزﻣﺔ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻫﻮ ﻏﻴﺎب ﺑﺪﻳﻞ
ﺗﻄﺮﺣﻪ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﺬي اﻧﺘﺼﺮ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت
ﻣﻊ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ.
ﻣﺸﺮوع

اﻟﻴﺴﺎر

اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ،

ﺳﻘﻂ

ﻣﻊ

ﺳﻘﻮط

اﻻﺗﺤﺎد

اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ،

وأﺣﺪ

أﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻫﻮ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻄﻐﻴﺎن .ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻴﺴﺎر ،ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
ﺷﺪﻳﺪة ،ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻤﺘﺤﻜ ّﻤﻴﻦ ﺑﻬﻢ .ﻫﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ،ارﺗﺒﻂ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻃﻐﻴﺎن ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻓﺮﻳﺪاً ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،أي دوﻟﺔ ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ .ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ ،ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ
أﻳﻀﺎً ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺮ ٍ ﻣﻤﺎﺛﻞ ،اﻟﺼﻴﻦ وﻛﻮﺑﺎ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ودول
أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﺳﻮرﻳﺎ
واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ.
ﻋﻠﻰ أن ﺳﻘﻮط ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺪﻳﻞ ،اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻗﺎدر ٌ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺜﺎﻟﺚ أوﻻ ً ،وﻣﻦ رﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب واﻟﺸﺮق ،ﺛﺎﻧﻴﺎً ،وﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن
ﻣﺴﺎواة وﻋﺪاﻟﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ،
ﺛﺎﻟﺜﺎً.
ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ ،ﺟﻤﻠﺔً وﺗﻔﺼﻴﻼ ً ،وﻧﺮى أن اﻟﻴﺴﺎر ،أي ﻗﻀﻴﺔ
ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً .ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻛﺎت ﻳﺴﺎرﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ،ﻋﺎرﺿﺖ ارﺗﺒﺎط اﻟﻴﺴﺎر
ﺑﺎﻟﻄﻐﻴﺎن ،ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮط اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ وﺑﻌﺪه ،ودﻋﺖ إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن
ـﻲ
ـﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳـ
ـﻊ اﻟﺘﺤﺮﻳـ
ـﺎﻣﻼ ً ﻣـ
ـﺎً وﻣﺘﻜـ
ـﺎدي ﻣﺘﺮاﺑﻄـ
ـﺮ اﻻﻗﺘﺼـ
اﻟﺘﺤﺮﻳـ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻳﻨﻄﻮي ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.

اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻧﺮاه ﺑﺪﻳﻼ ً ﻟﻠﻴﺴﺎر اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻫﻮ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺘﺤﺮري.
ﺛﻼث ﺳﻤﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺘﺤﺮري ،ﻫﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻ ً ،ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً .ﻫﺬا ﻫﻮ ﻋﻤﺎد ﻣﺸﺮوع اﻟﻴﺴﺎر ،وﻣﺎ
ـﻞ
ـﺎ ﻧﻘﺒـ
ـﺬا أﻧﻨـ
ـﻲ ﻫـ
ـﺔ .ﻻ ﻳﻌﻨـ
ـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـ
ـﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴـ
ـﺰه ﻋـ
ﻳﻤﻴّـ
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺮوﻟﻴﺘﺎرﻳﺎ أو ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺤﻴﺎة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ،ﺑﺜﻘﺔ ،إن
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻃ ُﺒّﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أﻓﻀﺖ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﻴﺔ .ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً؟
ﻫﺬا ﺳﺆالٌ ﺑﺤﺎﺟﺔٍ إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ .ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً،
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
وﻳﺒﺮرون
وﺳﺘﺎﻟﻴﻦ،

اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ .ﻣﺎ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ ﻫﻮ
ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ .ﻳﻤﻴﻞ ﻛﺜﻴﺮ ٌ ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎرﻳﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻄﻐﺎة
ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ واﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ :ﻟﻴﻨﻴﻦ وﺗﺮوﺗﺴﻜﻲ
دول أورﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻣﺎو وﺛﻮرﺗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻃﻐﺎة اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ إﻟﻰ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ وﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ وﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ وﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ
واﺑﻨﻪ ﺑﺸﺎر واﻟﻘﺬاﻓﻲ ،ﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﺟﺮى ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻋﻨﻔﻬﻢ اﻟﻼﻣﺤﺪود ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻴﺴﺎر .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺗﺒﺮﻳﺮ ٍ إﻧﺴﺎﻧﻮي ﻟﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻈﻠﻢ ،وﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ أن
ﻳﺠﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﺠﺠﺎً ﻟﺪﻋﻢ إرﻫﺎب ووﺣﺸﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﺎرﻛﺲ أو
إﻧﺠﻠﺰ ،ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻻت ﻛﺎﺳﺘﺮو أو ﻏﻴﻔﺎرا ،ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ إﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻲ وﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ؛ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺒﺮر ﻗﻤﻊ اﻟﻨﺎس
وﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ وﺗﺠﻮﻳﻌﻬﻢ .ﻻ ﺷﻲء ،ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،ﻳﺒﺮر اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﻤﻊ .ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻴﺴﺎري اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أن ﻳﺮﺗﻜﺰ ،أوﻻ ً وأﺧﻴﺮاً ،ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ
اﻹﻧﺴﺎن وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ،أي أن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮه
ﻣﻨﻈ ّﺮو اﻟﻴﺴﺎر ،ﺳﺎﺧﺮﻳﻦ ،اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً ،أن ﻳﻘﻮم اﻟﻨﺎس أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ .أي ﺣﺮاك ٍ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻻ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ .ﻣﺮة
أﺧﺮى ،إﺣﺪى ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮض ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس،
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﻤﻊ وإﻛﺮاه وإﺟﺒﺎر .اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد وﺗﻨﺘﻬﻲ
ﺑﻪ .ﻓﻘﻂ اﻷﻓﺮاد ﻫﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ .ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ
وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻴﺎدﺗﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ.
اﻟﻴﺴﺎر ،ﻛﻲ ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺮرﻳﺎً ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎﻧﻲ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
واﻟﻤُﻌﺎش ،ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس وﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ وآﻣﺎﻟﻬﻢ وﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ.

ﻧﻌﻮد ﻟﻨﻘﻮل ،إذاً ،أن ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮرﻳﺔ واﺳﻌﺔ،
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﻬﻢ ،ﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ،ﻟﺘﻔﺮض
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺘﺤﺮروا ﻣﻦ ﻓﻮق .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،ﻧﺮﻳﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮرٍ ﻳﺸﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس وﻳﺤﻤﻠﻮن ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ.
ﻻ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺼ ّﻞ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺴﻮرﻳﺎ وﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ
ﻣﻌﺎً ،وﻻ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻬﺎ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻧﻌﺘﻘﺪ أن
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻔﺼ ّﻠﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ٍ أﻛﺜﺮ َ ﻣﺤﻠﻴﺔً وﻣﺮاﻋﺎةً ﻟﻈﺮوف
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن؛ وﻟﻜﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﻣﺤﻮرﻳﺔ ،ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ٍ رﺋﻴﺲ ٍ ﺑﺎﻟﻴﺴﺎر وﺳﺆال اﻟﺤﺮﻳﺔ .ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻻت
ﺳﺘﻄﺮح ﺗﺠﺎرب ﻋﺮﺑﻴﺔ وﺳﻮرﻳﺔ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔٍ ﻟﻤﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺳﻴﻄﺮح ﺗﺠﺎرب أوروﺑﻴﺔ وﻻﺗﻴﻨﻴﺔ؛ ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺑﺤﺘﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺘﺤﺮري ،وﺗﺮﺟﻤﺎت ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘّﺎب ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻴﺴﺎر واﻟﺤﺮﻳﺔ ،وﻻ
ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ .ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺘﺒﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎً ﻣﻮﺣ ّﺪاً ،ﺑﻞ ﻧﺮﻳﺪ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ وآراء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ
ﻣﺘﻌﺪدة ﺣﻮل اﻟﻴﺴﺎر واﻟﺤﺮﻳﺔ .وﻟﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻮاﻓﻖٌ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﺑﻴﻦ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ :أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺣﺮﻛﺔ ﻳﺴﺎر ﺗﺤﺮري ،ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج ٍ اﻗﺘﺼﺎديٍ أﻛﺜﺮ ﻋﺪﻻ ً ،ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻔﺮص ﻫﺪﻓﺎً ﻟﻪ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻳﺆﻣﻦ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد وﻳﺮﻓﺾ
ﻗﻤﻌﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ أو ﻗﺎدة ﻣﺨﺼﻮﺻﻴﻦ؛ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻋﺒﺎدة ﻣﺎرﻛﺲ
أو إﻧﺠﻠﺰ ،ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،أو أي ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﺴﺎري اﻟﺘﺤﺮري ،ﻛﺮوزا
ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ وﻏﺮاﻣﺸﻲ ،وﻣﻨﻈﺮي اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ ﻛﺒﺎﻛﻮﻧﻴﻦ وﻛﺮوﺑﻮﺗﻜﻴﻦ ،أو ﻣﻦ
ﻣﻔﻜﺮي اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻴﺴﺎرﻳﻴﻦ ﻛﻔﻮﻛﻮ وﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ،أو ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎرﻳﻴﻦ
اﻟﻌﺮب ،ﻛﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺮوي وﺳﻤﻴﺮ أﻣﻴﻦ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ؛ وﻻ
ﻧﺮﻳﺪ ،أﻳﻀﺎً ،أن ﻧﺒﺨﺲ ﻗﻴﻤﺔ أﺣﺪٍ ﻣﻨﻬﻢ .ﻣﺎ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔٍ راﻫﻨﺔٍ ﻣﻄﺮوﺣﺔٍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،وﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺲ ٍّ ﻧﻘﺪي
اﺗﺠﺎه ﻣﻦ ﻃﺒﻌﻮا اﻟﻴﺴﺎر ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﻢ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،أو
ﻓﻲ ﺗﺠﺎوزه ﻟﻤﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ وأرﺣﺐ.
ﺧﺘﺎﻣﺎً ،ﻻ ﻧﺴﻌﻰ إﻻّ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼم أوﻟﺌﻚ اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻣﻸوا ﺷﻮارع اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺻﻨﻌﺎء ودﻣﺸﻖ واﻟﻤﻨﺎﻣﺔ وﺑﻨﻐﺎزي ،وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺪن،
وأوﻟﺌﻚ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﻨﺎﺿﻠﻮن ﻛﻞ ﻳﻮم ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﻢ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ
اﻻﺳﺘﺒﺪاد ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن.

