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األول الفصل

املقدمات

من وقت يف كان القريب، املدى عىل حتى التاريخ، سيتخذه الذي باملسار التنبؤ أن أظن ال
العلمية األساليب بأن تام وعي عىل وأنا هذا أقول الراهنة. اللحظة يف هو مما أصعب األوقات
هائًال، تقدًما األخرية اآلونة يف تقدمت قد املستقبلية األوضاع عن معقولة صورة لتكوين
ودورياته املتخصصون أساتذته له «املستقبليات»، هو بذاته، قائم علم هناك أصبح حتى
اإللكرتونية، الحاسبات وأدق البحث طرق بأحدث ويستعني ومؤتمراته، ومعاهده العلمية
أخريًا، ودعناه الذي العام من األخري الربع يف العالم عىل طرأ الذي التحول فإن ذلك ومع
املحتمل املسار فيه يوضع كان إطار كل خارج بعنف وقفز توقع، كل عن بحدة خرج قد
بأكمله الثمانينيات عقد عن املؤرخون سيذكرها التي الصورة أن الظن وأغلب للتاريخ.
أحداث أن كما األخري، عامه من األخرية الثالثة األشهر يف حدث مما ا مستمدٍّ أغلبها سيكون
الحاسمة. الثالثة األشهر هذه يف حدث بما بعيد، مًدى إىل تتحدد، سوف التسعينيات عقد
مستأنًسا العرشين القرن من الثاني النصف إنسان نظر يف يبدو كان الذي التاريخ، إن
معقول بقدر املقبلة واستشفافمساراته تحوالته، يف املتحكمة العوامل حساب يمكن طيًعا،
بالحصان أشبه العجيب، القرن هذا من األخري العقد نستهل ونحن اليوم، يبدو الدقة، من

العقل. لجام عىل واستعصائه املفاجئة وانطالقاته العشوائية قفزاته يف الجامح، الربي
التشابه إىل الصاخبة، األخرية التقلبات بعد والغرب، الرشق يف الكثريون تنبه لقد
املعسكر يف الثورة عام ١٩٨٩م، وعام الفرنسية، الثورة عام ١٧٨٩م، عام بني الواضح
هل ولكن البرشية، تاريخ يف حاسًما طرق مفرتق العامني من كل يف ووجدوا االشرتاكي،
العام عن توقعاتهم كله العام جرائد صفحات عىل سجلوا ممن أحد ببال التشابه هذا خطر
فيه كان الذي الوقت يف أحد بذهن التشابه هذا طاف وهل ١٩٨٨م؟ عام نهاية عند الجديد،
هل املايض؟ (تموز) يوليو شهر يف ثورتها عىل عام مائتي بمرور فرنسا، مع يحتفل العالم
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للعالم تصبح أن أشهر، خمسة سوى عليها يَمِض لم التي االحتفاالت هذه خالل أحد توقع
عليها وبنينا اعتدناها، التي تلك عن تماًما مختلفة صورة التالية القليلة الشهور خالل
َعرَضْت ممن أحد تخيل وهل املاضية؟ األربعني السنوات خالل وتوقعاتنا تحليالتنا جميع
اجتماعه يف يخطب وهو املايض، نوفمرب يف تشاوشيسكو صورة التلفزيون شاشات عليهم
الرشقية، أوروبا اجتاحت التي التغيريات كل وعناد وغرور َصَلف فريفضيف األخري، الحزبي
كل عند الحاد بالتصفيق الشعب) ممثلو أنهم يزعمون (من الحارضين ألوف ويستقبله
هذا أن عندئذ أحد تخيل هل أقول — وخروجه دخوله عند والوقوفإجالًال خطابه، يف مقطع
أسبوعني من أقل بعد بالرصاص ممزًقا كله، نظامه مع الوحل، يف سريتمي الجبار الزعيم

قيايس؟ زمن يف الطاغية إزاحة أجل من بالكثري ضحت بطولية شعبية ثورة أعقاب يف
ثم هادئًا، مجراه يف يسري ظل بنهر أشبه هذه، القليلة أيامنا يف التاريخ، يبدو كذا
التدفق مجربًا يتأمل يقف من كل يملك وال اآلذان، يصم هادر شالل إىل فجأة تحول
مثلما الشالل، هذا بعد أبًدا يعود لن مجراه بأن يوقن أن إال طويل، هدوء بعد الصاخب

كان.
يف الراهن للوضع تُقدَّم التي التحليل محاوالت لكل املميزة السمة هي الحرية إن
يكتب وحني عاًما. أربعني منذ املستقر بنظامه عصفت التي العاتية األحداث بعد العالم
يقلب يشء حدوث احتمال يستبعد ال فإنه الجديد، العاملي الوضع هذا عن العقالء أعقل
محل املفاجآت حلت لقد مقاله. لظهور التايل اليوم يف عقب عىل رأًسا وتفسرياته تحليالته
املعلومات أعظم يملكون من أمام حتى الرؤية وانعدمت التنبؤات، محل والدهشة التوقعات،

التحليل. أدوات وأدق
عليه يبدو ال العالم يف واحد رجل يقف الصاخب الخاطف التحول هذا قلب يف ولكن،
يف تسري وكأنها التغيريات تبدو الذين خصومه، إن بل يحدث، ما إزاء القلق من قدر أي
هو الرجل هذا وقلقهم، توترهم إخفاء أجل من هائلة جهوًدا يبذلون الذين هم صالحهم،
يف آخر فرد أي به أسهم مما بأكثر عاملنا تغيري يف أسهم الذي جورباتشوف، ميخائيل
دور تضخيم يف يبالغوا أال اعتادوا قد جيلنا يف املثقفني أن من الرغم وعىل املعارص. التاريخ
مجرى يف الكربى للتحوالت الحقيقي الصانع أن دائًما يؤكدون وظلوا التاريخ، يف الفرد
كانت مهما فرد أي وأن تحركاتهم، تحكم التي املوضوعية والقوانني الجماهري، هو العالم
التاريخ؛ مسار يف تتحكم التي الكربى االجتماعية العوامل محصلة يكون أن يعدو ال مكانته
التي الكربى التاريخية الثورة بني يربط أن إال يملك ال املرء فإن كله، هذا من الرغم عىل
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إليه نظرنا سواء التحديد، وجه عىل جورباتشوف شخص وبني مراحلها، أهم اآلن نعيش
منه. تأصًال وأعمق نطاًقا أوسع تاريخية لقًوى تجسيد أنه عىل أم عبقري، فرد أنه عىل

فألد له: خصومه تقييم يف نلمسها التي الغريبة املفارقة تلك من ذلك عىل أدل وليس
نفس يف وشجاعته، بحكمته ويتغنَّْون املديح له يكيلون مثًال، وإنجلرتا أمريكا يف أعدائه،
وأن انهار، قد إليه ينتمي الذي النظام وأن األكرب، الخارس هو أنه فيه يؤكدون الذي الوقت

البديل. النظام إىل التحول اختارت قد شعوبه
يف التاريخية التحوالت بأن يعرتفون ممن أكان سواء املعارص، اإلنسان أن ذلك ومعنى
لهذا الحتمية النهاية تمثل أنها يَرْون ممن كان أو إيجابية، تحوالت هي االشرتاكي املعسكر
هذا أن الحالتني يف يؤكد والشيوعية، الرأسمالية بني األيديولوجية املعركة ولكل املعسكر
ولكن اليوم، عالم يف الحاسمة األحداث مرسح عىل البطولة دور يلعب الذي هو بعينه الرجل
بالفضل لجورباتشوف يعرتف كله العالم كان فإذا قائًما: يظل والحاسم، الهام، السؤال
دوره كان فهل الحاسم، املنعطف هذا نحو التاريخ عجلة إدارة يف — األوحد وربما — األكرب
دون بحرية، مجراها يف تسري بأن للتطورات والسماح األحداث، تحريك يف البدء يقترصعىل
الشيوعي، املعسكر داخل كثرية تحوالت قبل من منعت التي السوفياتية الدبابات من تدخل
كان هل صنعه؟ من أيًضا هو العاصفة، البداية هذه بعد األحداث تتخذه الذي املسار أن أم
بعد األحداث هذه سارت ثم لألحداث، األول» «املحرك هو أرسطو، إله مثل جورباتشوف،
أعطى أن بعد أنه، أم يديه، بني من زمامها وأفلت منه، تدخل الخاصدون طريقها يف ذلك

بالدفة؟ ممسًكا زال ما األوىل، االنطالق إشارة
التي األحداث تحريك يف البدء أعني األول، باألمر لجورباتشوف يعرتف كله العالم إن
املسار يف تحكمه مدى أعني الثاني، األمر أما املعارص، التاريخ يف حاسم تحول إىل أدت
التي الراهنة، اللحظة يف األمور أصعب من كبري. خالف مدار فهو التحول، لهذا الالحق
وذاك؛ الرأي هذا بني موقًفا املرء يتخذ أن الغليان، درجة إىل األحداث حرارة فيها ترتفع

واملفاجئة. العنيفة التقلبات ضباب ينقشع حتى وقت إىل يحتاج الرؤية وضوح ألن
بالحكم، الراهنة األحداث يل تسمح ما بقدر عنه، أدافع الذي الرأي فإن ذلك ومع
مغامرة، مقامرة كل ويف التاريخ، مقامرات أكرب من بمقامرة يقوم جورباتشوف أن هو
جورباتشوف أن اعتقادي يف للظروف؟ مرتوكة أنها أم محسوبة، مغامرة هي هل ولكن
كانت ملا ولكن الدقة، من كبري قدر فيها حسابات أجرى أن بعد املغامرة هذه خاض قد
(الزهر)، النرد ملكعب الستة األوجه تحملها التي األرقام تلك من كثريًا أعقد التاريخ حركة
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أن أتصور ما فإن ذلك ومع التفاصيل، من كثري يف الحسابات تلك تخطئ أن املتوقع فمن
املدى عىل خاًرسا سيبدو أنه هو كامل بوعي املقامرة هذه خاض حني توقعه جورباتشوف
وإن أتصورها كما حساباته، هي هذه األطول. املدى عىل املكاسب تراكم يبدأ ثم القصري،

الدوام. عىل وارًدا يظل فيها الخطأ احتمال كان
لعاملنا الراهن الوضع فهم محاولة يف تُرتَكب التي األخطاء معظم أن اعتقادي ويف
ينظرون واملحللني املفكرين أن إىل ترجع األخرية، املفاجئة األحداث سلسلة بعد املضطرب،
البعيد، املدى يف قائمة ستظل التي هي كانت لو كما الراهنة اللحظة يف تدور التي األحداث إىل
مشدوهني يقفون فمؤيدوه سواء، حد عىل مؤيديجورباتشوفومعارضيه عىل ينطبق وهذا
عن ويعربون حوله، من االشرتاكي املعسكر إمرباطورية انهيار بهدوء يتأمل يَرْونه وهم
األشد الرأسمايل املعسكر مع توازنًا يشكل األقل عىل كان قوي معسكر الختفاء أسفهم
ولو حزًما، أكثر جورباتشوف كان لو أنفسهم قرارة يف يتمنَّْون منهم وكثري عدوانية،
االشرتاكية أنصار بعض إن بل األمور، زمام منه يفلت ال حتى معينة بدرجة قبضته أحكم
قليلة، أحيان يف وعلنًا األحيان معظم يف ا رسٍّ اتهامه، حد إىل األمر بهم يصل املتحمسني
تصفية مهمة عاتقه عىل أخذ الذي الزعيم هو وبأنه العاملية، للرأسمالية والعمالة بالخيانة
املعسكر شعوب ألن سعادتهم يخفون ال فإنهم خصومه أما إليه. ينتمي الذي املعسكر
نهاية نظرهم يف هو اآلن يحدث فما الرأسمالية، طريق واختارت عليه، انقلبت قد الشيوعي
بينهما، الوفاق تحقيق أجل من ال األيديولوجيتني، بني والتضاد املعسكرين بني الخصومة
الحاسم للتحول الواضحة النتيجة أن يؤكدون وهم اآلخر، حساب وعىل أحدهما لصالح بل
تقبل ال بصورة أثبتت قد األحداث وأن للرأسمالية، النهائي االنتصار هي ١٩٨٩م عام يف
َعَرض فهي الشيوعية أما اإلنساني، للمجتمع الطبيعي» «النظام هي الرأسمالية أن الجدل
خالل معينة مجتمعات يف والنار الحديد بقوة مسيطرة ظلت مزعجة «موضة» أو زائل
لهذه بُدَّ ال كان ولكن يذكر، شيئًا البرشي التاريخ بمقياس تَُعد ال السنني، من عقود بضعة
؛ مَدوٍّ بصوت إفالسها تعلن األحداث ذي هي وها ما، يوًما تنتهي أن الشاذة األيديولوجية

الطبيعي». «نظامهم إىل وآخر، معسكر بني تفرقة دون جميًعا، البرش يعود لكي
تلك سواء كلها، فيها واملشكلة النظر، قصرية مترسعة، تحليالت رأيي، يف كلها، هذه
أنه عىل الراهن الوضع إىل تنظر أنها هي خصومه، أم جورباتشوف أنصار بها يقوم التي
القصري. املدى يف يجري ما خالل من للتاريخ البعيد املسار عىل وتحكم النهائي، الوضع
هو جورباتشوف، بها قام التي الكربى املقامرة تلك يف املحسوب العنرص أن اعتقادي ويف
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من فإن ثم ومن والخسائر؛ الصدمات من قصرية غري فرتة بعد إال تظهر لن ثمارها أن
عىل تقفز التي الضخمة السلبيات بتلك ينخدع أال عليه ينبغي التجربة عىل حكًما يصدر

التحوالت. تلك من األوىل املرحلة يف السطح
أرقام عىل رهانًا ليس ولكنه الخطورة، شديد كبريًا رهانًا يراهن جورباتشوف إن
الطبيعة عىل رهان هو وإنما ظهورها، عدم أو ظهورها احتمال يف جميًعا تتساوى مجردة
الحاسمة املرحلة يف تحقيقها إىل اإلنسان يسعى أن ينبغي التي األهداف وعىل البرشية،
وحرش واالضطهاد القمع عىل اإلنسان هذا يثور أن من األمر نهاية يف بُدَّ فال تاريخه، من
الصارخ االجتماعي الظلم عىل يثور أن أيًضا بُدَّ ال ولكنه واحد، قالب يف واملختلف املتشابه
التي للبيئة املميت والتهديد الحياة الستمرار املهدد والتسلح الطبقات بني الحاد والتفاوت
بُدَّ وال جورباتشوف، يراهن جميًعا األمور هذه عىل واألحفاد. األوالد أجيال فيها ستعيش
القصري. املدى عىل كثريًا أو قليًال يخرس أن من الطويل املدى عىل الرهان هذا يكسب لكي
املعقد املوقف هذا أجعل أن به أحاول الذي االفرتاض هذا صحة عىل أدلل ولكي
عن خارجة تبدو أوضاع عىل املعقولية من شيئًا أضفي وأن ما، بدرجة مفهوًما واملتقلب
شديد سؤاًال يبدو ألنه ربما قبل، من أحد يطرحه لم سؤاًال نطرح دعونا عقل، كل سيطرة
جورباتشوف أرغم الذي فما اللغز: مفاتيح من كثري عىل رأيي يف ينطوي أنه مع السذاجة،
ميتًا كان الذي تشرينينكو، بعد رئيًسا جورباتشوف انتُخب لقد فعل؟ ما يفعل أن عىل
أندروبوف، بعد جاء وتشرينينكو املرض. فراش عىل راقًدا القصري حكمه طوال وظل حيٍّا،
كذلك قصري، وقت بعد بحياته أودى قاتل داء بذور البداية منذ يحمل بدوره كان الذي
تتظاهر جثة حكمه من األخرية السنوات يف كان الذي بريجنيف، بعد جاء أندروبوف فإن
للدواجن، مزرعة يدير بأن له تسمح ال والذهنية البدنية قواه أن واضًحا وكان حية، بأنها

املسئوليات. فادح القوة عظيم عامليٍّا معسكًرا ال
األحياء املوتى إىل «بالقياس والخمسني الرابعة يف شابٍّا الحكم إىل جورباتشوف جاء
الذي الخط يف ويسري الحيوية، من مزيًدا الحكم يعطي أن يكفيه وكان سبقوه»، الذين
بوضوح يميزه ا هامٍّ شيئًا أنجز قد يكون حتى أكرب، ونشاط أعظم بهمة سابقوه انتهجه
عن «نوعيٍّا» مختلف طريق يف يسري أن عمًدا اختار وإنما ذلك، يقبل لم ولكنه أسالفه، عن

لينني. منذ آخر سوفياتي زعيم أي فيه سار الذي ذلك
الحيوية من مزيًدا الحكم إعطاء مع أسالفه، درب عىل سار قد جورباتشوف كان ولو
أنه وأعتقد الرشقي. باملعسكر اآلن تعصف التي املتاعب من ليشء تعرض ملا والشباب،
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أحدثه الذي التغيري هذا أن عن اآلن يقال ما فكل ذلك، يفعل أن — نظريٍّا — يستطيع كان
الرشقية، الكتلة تواجهها التي الهائلة االقتصادية املتاعب بسبب حتميٍّا كان جورباتشوف
يكفي ال الصحة، كل صحيًحا كان وإن هذا، كل الحرية؛ إىل الكتلة هذه شعوب حاجة أو
وحرية التعبري حرية ومن التعددية من محرومة الشعوب هذه ظلت فقد حدث، ما لتفسري
وحني يستمر، أن النظام استطاع فقد ذلك وبرغم عاًما، أربعني من أكثر والتنقل السفر
تشكوسلوفاكيا ويف ١٩٥٦م عام املجر يف حدث كما شعبية، انتفاضات فيها تقوم كانت
كانت وكذلك معارض، صوت كل بسحق تتكفل السوفياتية الدبابات كانت ١٩٦٨م، عام
العالم، أمام متماسًكا النظام ظل ذلك ومع طويل، زمن منذ واضحة االقتصادية املتاعب

حساب. ألف خصومه له يعمل جباًرا معسكًرا يؤلف العسكرية قوته بفضل وكان
لعهد وحيوية، شبابًا أكثر امتداًدا يكون أن جورباتشوف استطاعة يف كان أجل،
املعسكر استطاع التي تلك من أسوأ تكون لن فإنها متاعب من واجه ومهما بريجنيف،
باستخدام — استطاعته يف وكان الجمود»، «عرص من عاًما عرش ستة طوال تحملها كله
كل نفسه ويجنب مأمون، طريق يف يسري أن — قبل من السائدة والتمويه القوة أساليب
التغيري طريق يف السري عامًدا واختار يفعل، لم ولكنه مشكالت، من اآلن له يتعرض ما

جسيمة. مخاطر من عليه ينطوي ما بكل الجذري،
بطريقة خطواته ونظم إحداثه، تعمد الذي التغيري لهذا وإحكام بدقة خطط إنه بل
مرة وألول املكاشفة، أو املصارحة أو العالنية أي «الجالسنوست» بسياسة فبدأ عقالنية:
بحرية التعبري استطاعته يف أن االشرتاكي، املعسكر داخل األم الدولة يف اإلنسان، وجد
دون املعاناة، هذه عن املسئولني إىل الحادة االنتقادات ويوجه متاعب، من يعانيه عما تامة
نحو واملنطقية األوىل، الخطوة هي تلك وكانت األرض. أقىص إىل يُنفى أو أذًى يلحقه أن
التي األسس تهز أخرى لخطوات ونفسيٍّا عقليٍّا الجو هيأت التي وهي األسايس، التحول
ثالث عن تزيد طويلة، فرتة األوىل الخطوة تمتد أن الطبيعي من وكان املجتمع. عليها قام
آثار إزالة أجل من البرش، من للماليني الذهنية التعبئة تقتضيه ما هو هذا إن إذ سنوات؛
يف التامة والسلبية التغيري، إزاء والجمود النقد، توجيه من الخوف من السنني عرشات

القرار. صناع مواجهة
يزوره بلد كل يف للتغيري األخرض الضوء إعطاء هي والحاسمة، التالية، املرحلة وكانت
ويشري الجامدة، القيادات عن رضائه عدم إىل يلمح أخذ فقد االشرتاكي؛ املعسكر بلدان من
املعسكر. هذا داخل تقع أحداث أية يف تتدخل لن السوفياتية القوات أن إىل واضحة بعبارات
الواضحة، إشاراته معبأة، األصل من كانت التي الكتلة، هذه شعوب التقطت ما ورسعان
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ومنهم هدوء، يف انسحب من فمنهم اآلخر، بعد واحًدا تتهاوى فيها الجامدة األصنام وبدأت
كتابة (حتى وآخرهم عارمة، مظاهرات يف تجىل شعبي إجماع بعد منصبه عن َي نُحِّ من
الرش زبانية أهله عىل سلط أن بعد إال موقعه عن يتزحزح ولم املكابرة، آثر السطور) هذه
بنفس نهايته فكانت الشائع، األمريكي التعبري يقول كما مطري» ليوم «يدخرهم كان الذين

شعبه. تجاه مارسها التي والدموية القسوة
استطاعة يف وكان متعمدة، إذن االشرتاكي املعسكر يف الهائلة التغيري حركة كانت
أن آثر ولكنه بكثري، أطول مدة السابقة، الجامدة باألوضاع يحتفظ أن جورباتشوف
بعد عقالها من تنطلق حاملا التغيري قوى فإن ذلك ومع الحاسم. التحول مغامرة يخوض
أفلت فهل محسوبة، غري مسارات وتتخذ السيطرة، عن تخرج أن يمكن احتباس، طول
بشكل األحداث تداعي يسري وهل الزجاجة؟ فوهة له فتح من عىل وانقلب القمقم، من املارد
األخرض الضوء جورباتشوف فيها أضاء التي اللحظة منذ منضبطة غري وبصورة طليق

التغيري؟ قوى أمام
اللحظة يف مستحيلة تكون تكاد السلب أو باإليجاب التساؤالت هذه عن اإلجابة إن
له كانت كربى، تاريخية بمقامرة قام جورباتشوف أن هو املؤكد األمر ولكن الراهنة،
مهما مقامرة، كل يف واردة الخسارة احتماالت ولكن النظر، بعيدة الذكية حساباته فيها
هذه إفساد أجل من طاقتهم بكل يعملون أعداءه وأن السيما فيها، الحساب دقة كانت
بها نمر التي الساخنة األحداث مرحلة يف يفعله، أن الكاتب يستطيع ما وكل الحسابات.
القارئ يساعد كيما املمكنة؛ احتماالته ويقدر املوقف، عنارص مختلف يحلل أن هو اآلن،

بنفسه. النتائج استخالص مهمة له ويرتك أعمق، بصورة املتالحقة األحداث فهم عىل
تفسري بتقديم البدء من بُدَّ فال التالية: الفصول يف به القيام سنحاول ما هو بعينه وهذا
بالنسبة التغيريات هذه تأثري لبحث محاولة يليه بالفعل، وقعت التي الحاسمة للتغيريات
الوطن عىل الرتكيز مع الثالث، والعالم الرأسمايل، والعالم االشرتاكي، العالم مستقبل إىل
باستخالص املخاطرة وهي وأعقدها، املحاوالت أصعب تأتي وأخريًا خاص. بوجه العربي
قد التغيريات تلك تكون أن بعد التسعينات، عقد يف العالم شكل عن التوقعات من مجموعة

الغد. عالم يف راسخة حقائق وأصبحت مداها، أخذت
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يحافظ أن النظرية، الوجهة من يستطيع، كان جورباتشوف إن السابق الفصل يف قلت
ذلك، قبل بالده ويف الخمسينات، منذ الرشقية الكتلة يف سائدة ظلت التي األوضاع عىل
التاريخية ثورته سبقت التي املرحلة يف البالد تلك أنظمة تواجه كانت صعوبات أية وإن
ولكن السابقة. العقود طوال مشاكل من به مرت أن سبق ما لتتجاوز كانت ما مبارشة،
النظام عىل الحكم ويعني نهاية، ال ما إىل األوضاع تجميد يعني النظري الفرض هذا
به ستنتقل وتكنولوجية علمية ثورة العالم فيه تجتاح قت يف بالتحجر كله االشرتاكي
بدائية. وربما عتيقة، الحالية أنماطنا معها تبدو الحياة من أنماط إىل القادم القرن خالل
دليًال البدء منذ كانت السوفيتي لالتحاد زعيًما جورباتشوف اختيار عملية أن املؤكد ومن
هذا يكون أن مفاجأة، تقع لم إن املرجح، فمن الكبري، البلد هذا يف التغيري إرادة قوة عىل
القرن مطلع عند بالده يقود الذي هو نهجه، عىل يسريون ممن واحد أو نفسه، الرجل
املستقبل، إىل العبور هي مهمته أن أساس عىل الرجل اختري وهكذا، والعرشين. الحادي
هي ظروًفا هناك وبأن آن، قد التغيري أوان بأن وعي عىل كانوا اختاره الذين أن بُدَّ وال

الحاسم. التحول هذا تحتم التي
بإحداث تفويًضا يحمل وهو السلطة إىل جاء قد جورباتشوف إن إذن القول ويمكن
العامل وكان بمراحل، التفويض هذا تجاوز الرجل أن غري الحكم، أسلوب يف هام تحول
من أوًال يبدأ نظره يف فالتغيري شاملة، كونية رؤية لديه أن ذلك عىل ساعده الذي الرئييس
إشعاعاته تمتد ذلك وبعد االشرتاكية، البالد بقية إىل ينتقل ثم ذاتها، بالده من الداخل،
جورباتشوف تمكن وسواء الثالث. العالم إىل ثم ومن الرأسمايل؛ الغربي العالم إىل حتًما
كلها الدالئل فإن آخر، أو لسبب ذلك يف أخفق أم الواقع، عالم يف هذه رؤيته تجسيد من
تمكنت إذا إال القادم القرن يف بأمان طريقها تشق أن تستطيع لن البرشية أن إىل تشري
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اإلنسان قدرة بني توازن تحقيق عىل يرتكز الدول، بني للعالقات جديد نظام وضع من
قدرة حاليٍّا (وهي حضارية بطريقة اآلخرين مع عالقاته وضبط ترصفاته، يف التحكم عىل
لخدمة وتسخريها املادية الطبيعة يف التحكم عىل قدرته وبني بعيد)، حد إىل متخلفة

هائل). حد إىل متقدمة قدرة حاليٍّا (وهي أغراضه
وما ُملحة؟ رضورة الجديدة الرؤية هذه جعلت التي األسباب تلك إذن هي فما
قبل الخصوم أذهلت التي الكربى املقامرة تلك إىل جورباتشوف دفعت التي العوامل
والعاملية، املحلية السياسات صعيد عىل التقليدية، الحسابات جميع قلبت والتي األصدقاء،
سباق إنهاء إىل امللحة الحاجة به وأعني وأهمها، األسباب بأعم أوًال لنبدأ عقب؟ عىل رأًسا
مع الثانية، العاملية الحرب أعقاب يف العالم عىل الشيطاني السباق هذا ُفرض فقد التسلح،
إنهاء هدف إىل بوضوح يشري كان الحرب تلك نهاية يف أُعلن الذي املتحدة األمم ميثاق أن
الباردة الحرب ولكن الدائم، السالم أساس عىل الدول بني العالقات وإقامة الحروب كافة
الكبريين، املعسكرين بني وخاصًة الدولية، العالقات يف أخرى صيغة ابتكرت ما رسعان
من ويمنعه اآلخر يرهب منها كالٍّ إن أي املتبادل: والردع املتبادل، الخوف عالقة هي
سالم ولكنه السالم، استمرار النتيجة فتكون الشامل، بالدمار تهديده طريق عن مهاجمته

باالنفجار. لحظة أي يف يهدد متوتر
اتخذته الذي الطابع هذا يف املصلحة صاحب إن فلنقل موضوعيني نكون ولكي
يكن لم السوفيات أن غري السوفياتي، االتحاد وليس املتحدة الواليات كان البادرة الحرب
اللعبة يف فاندمجوا للتسلح، األمريكي التصعيد إزاء األيدي مكتويف يقفوا أن استطاعتهم يف
الوحيد السيايس وكان املكثف. التسلح بهم ألحقها التي الفادحة األرضار من الرغم عىل

جورباتشوف. هو بارع بتخطيط اللعبة هذه يوقف أن قرر الذي
خمس منذ كتبته قد كنت مقال من مطولني اقتباسني أورد بأن القارئ يل وليسمح
القارئ وسيدرك التسلح». «أيديولوجية بعنوان ١٩٨٥م) يناير — العربي (مجلة سنوات

قراءته: من ينتهي حني االقتباس هذا سبب بسهولة

الباهظة، ونفقاته التسلح عناء دون يتحمل أن يستطيع الرأسمايل النظام إن
تساعد التي العوامل أهم من املستمر وتجديده وتطويره السالح إنتاج إن بل
وإيجاد مصانعه وتشغيل اقتصاده وازدهار الحياة يف النظام هذا استمرار عىل
عبء إليه بالنسبة التسلح فإن االشرتاكي النظام وأما فيه. للعاطلني فرصعمل
ال الحالة هذه يف السالح ألن وذلك نموه؛ مستوى يف واضًحا تأثريًا يؤثر ثقيل
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الدولة تنتجه وإنما تصديره، أو بيعه من هائلة أرباًحا تحقق رشكة تنتجه
التضييق إىل ميدان أي يف الزائد التوسع يؤدي بحيث اقتصادها تخطط التي
املجتمع يف التكاليف، باهظة أسلحة إنتاج فإن وهكذا األخرى. امليادين يف
ومسكنهم ملبسهم ومن الناس قوت من نفقاته تُقتَطع أن بُدَّ ال االشرتاكي،
أوًال يحدث لألسلحة املستمر التطوير إن … إليهم تقدم التي الخدمات وسائر
من األرسع والطائرات الهيدروجينية، ثم الذرية، والقنبلة الرأسمالية، البالد يف
فقط يعني ال املستمر التطوير هذا … رأسمالية بالد به بدأت ذلك كل الصوت،
الخصوم، األساسنحو يف موجه إنه بل مبتكريه، لدى العدوانية الروح من مزيًدا
أيًضا هو وإنما فحسب، عسكريٍّا ليس — رأيي يف — منه األسايس والهدف
القوتني من كل عىل يحتم الدويل التوازن أصبح فقد واقتصادي، أيديولوجي
مستوى يف تصعيد وكل العسكرية، قدراتها يف باألخرى تلحق أن العظميني
ويعني الرشقي، املعسكر القتصاد اإلرهاق من مزيًدا يعني ونفقاته التسلح
أهم: هدف أجل من املعسكر هذا شعوب لدى الحياة رضورات من اقتطاًعا
االشرتاكي االقتصاد فإن قلت، وكما … تكون ال أو الدول هذه تكون أن هو
ورصاعات العسكرية املنافسات تسوده عالم أجل من أصًال فكرته تنشأ لم
الرأسمالية بني سلمي تنافس قيام تصوروا مؤسسيه إن بل واملوت، الحياة

االشرتاكية. انتصار بحتمية تنبؤاتهم وبنوا واالشرتاكية،

املقال: هذا من آخر موضع يف أضفت ثم

أن بل الخصم، املعسكر مسرية يوقف أن بالفعل الرأسمايل املعسكر استطاع
االشرتاكي املعسكر بلدان يزور من وكل عنه، تفصله التي املعيشية الهوة يوسع
مستوى يف الهائل الفارق يصدمه أن بُدَّ ال املتقدمة، الرأسمالية بالبالد ويقارنها
الذي املتعمد االستنزاف إىل إال يرجع ال القصور هذا … الجانبني بني املعيشة
الذي التسلح، ميدان يف الخصم املعسكر اقتصاد عىل الرأسمايل النظام يفرضه
اإلنسان يالحظه الذي االستهالك نقص إن بل التكاليف، باهظ اآلن أصبح
األنظمة ذات املجتمعات بني حواجز فيه تقوم تعد لم عالم يف بسهولة العادي
من تشب التي الثورات تلك وعن االستقرار عدم عن املسئول هو املختلفة
بولندا. وأخريًا وتشيكوسلوفاكيا، كاملجر االشرتاكي، املعسكر بالد يف آلخر آٍن
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مزيد إىل ذلك فيؤدي القيود، من مزيًدا السلطات تفرض الثورات لتلك ونتيجة
هذا عىل الخناق تضييق يف الجهنمية الحلقة تستمر وهكذا املكتوم. الغضب من
يلعبوا حتى خصومه عىل فرضها يف الرأسمايل املعسكر نجح أن بعد املعسكر،

هو. أرضه وعىل هو، بقواعده الدويل الرصاع لعبة

واضًحا، ضوءً يلقي أنه أدرك قد القارئ ولعل سنوات، خمس منذ قيل الكالم هكذا
وبقية السوفياتي االتحاد يف أحداث من اليوم يقع مما الكثري عىل املبكر، الوقت ذلك منذ

االشرتاكي. املعسكر بالد
الحرب أحداث عن شيئًا عرف من وكل رصف، أمريكي اخرتاع الباردة الحرب إن
عىل الحرب، هذه طوال واحدة رصاصة داخلها يف تُطَلق لم أمريكا أن يعلم الثانية العاملية
أكثر وفقد وقراه، حقوله وأُحرقت أراضيه معظم اكتُسحت قد السوفياتي االتحاد أن حني
عن وهمية صورة خلق من األمريكية اإلعالم أجهزة تمكنت ولقد قتيل. مليون عرشين من
بقوة ردعه يتم لم ما العالم بابتالع يهدد والذي السوفيات، أرض من الزاحف الخطر
خاص، بوجه أمريكا ويف الغربية أوروبا يف الشعوب عىل األسطورة هذه وانطلت السالح،
ذلك، يعلمون كانوا أنفسهم مروجيها أن الظن وأغلب كربى. أكذوبة إال تكن لم أنها مع
زال ما السوفياتي الشعب ألن وذلك األذهان؛ يف تثبيتها يف مؤكدة مصلحة لهم ولكن
آالمها يعيش الحرب، تلك انتهاء عىل عاًما وأربعني خمسة مىض وبعد اللحظة، هذه حتى
أن السهل فمن نفسياتها، عىل شاهد خري وآدابها الشعوب فنون كانت وإذا ومرارتها.
السوفياتي الشعب وعي يف بقوة حية زالت ما الثانية العاملية الحرب فظائع أن املرء يالحظ
السينمائية األفالم من كبرية نسبة حوله تدور الذي املوضوع هي أنها بدليل مًعا، وعيه وال
بالغة دهشة األحيان من كثري يف يثري أمر وهو اليوم، حتى السوفياتية األدبية واألعمال

األجانب. من وقرائها األعمال هذه مشاهدي لدى
املعنوي، والعامل الفادحة، االقتصادية األعباء يف املتمثل املادي، العامل فإن وهكذا
«الخطر أسطورة أن يؤكد كليهما األخرية، الحرب ألهوال والحية األليمة الذكرى يف املتمثل
الذي التسلح، سباق لتربير بارعة محاولة إال تكن لم العالم، وعىل الغرب، عىل الرويس»
و«ليربمج» رأسمايل، بلد يف االقتصاد وإنعاش البطالة وتخفيف املصانع تشغيل إىل يؤدي
التسلح. ميزانيات تقتضيها التي املتزايدة الرضائب دفع عىل يساعده اتجاه يف العام الرأي
ُعرف الذي الشيطاني الربنامج ذلك هي التسلح سباق يف التصعيد ذروة كانت ولقد
يف الليزر بأشعة العدو صواريخ لتدمري نظام إقامة يستهدف والذي النجوم» «حرب باسم
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الكاوبوي» «الرئيس عهد يف النظام هذا واضعو وكان أهدافها، إىل وصولها قبل الفضاء
املكاسب: إال لهم تجلب لن اْلَجهنمية خطتهم بأن مؤمنني ريجان رونالد

باإلضافة وحده، الربنامج هذا عىل عام كل املليارات عرشات إنفاق تضمن أوًال فهي
ملجموعة هائًال انتعاًشا وتحقق األخرى، الفضاء وبرامج التسلح برامج عىل يُنَفق ما إىل
فسوف أخرى جهة ومن مبارش. غري أو مبارش نحو عىل به املرتبطة الرشكات من ضخمة
أحد النتيجة تكون وعندئذ الربنامج، هذا ملواجهة التحرك عىل مرغمني السوفيات يكون
حد إىل لذلك، مهيأ غري أصًال هو الذي اقتصادهم، أرهقوا قد سيكونون نجحوا فلو أمرين:
الحضيض. إىل عندئذ معيشتها مستوى سيصل التي املجتمعات تلك يف الثورة بذرة يبذر
عىل القدرة ميزة الهائلة، االسرتاتيجية امليزة بهذه األمريكيون ينفرد فسوف أخفقوا ولو
تعبث كيما طليقة أيديهم يجعل مما الخارجي؛ الفضاء يف وهي العدو صواريخ تدمري
منذ ساد الذي املتكافئ العسكري التنافس لوضع ا حدٍّ ويضع شاءت، كيفما بالعالم
بكثري أكرب دور له كان بالذات العامل هذا أن الخاص اعتقادي ويف الثانية. العاملية الحرب
منذ جورباتشوف سياسة فيه سارت الذي االتجاه تحديد يف الناس معظم يتصور مما
أمرين بني يختار أن ريجان عهد يف األمريكية السياسة عليه فرضت فقد حكمه، بداية
بالده اقتصاد قدرة من الباقية البقية عىل ستقيض منافسة يف يدخل أن فإما مر: كليهما
طلقاء الخصوم ويرتك املنافسة عن يرتاجع أن وإما الصمود، عىل كلها الرشقية والكتلة

يشاءون. كما الغد عالم يف يتحكمون
وكراهية السلمية النزعة تراث عىل فيه اعتمد والذي اختاره، الذي الذكي القرار وكان
األوىل الساحة هي بالدهم تكون أن من األوروبيني مخاوف وعىل بالده، يف املتأصل الحرب
يرغم كربى، سالم حملة يشن أن هو القرار هذا كان — العمالقني بني نووية حرب ألية

أنوفهم. رغم التدريجي الرتاجع عىل املتحدة الواليات يف التسلح صقور فيها
يزداد كان الذي التسلح قطار إبطاء يف جورباتشوف اتبعه الذي األسلوب كان
يقوم متعمقة دراسة رأيي يف يستحق وهو بحق، بارًعا أسلوبًا عام، بعد عاًما اندفاًعا
نموذًجا بوصفه خاص، بوجٍه التفاوض فن ويف السياسية العلوم يف املتخصصون بها
مواقف وقبول مواقفه عن التخيل عىل جبار عمالق إرغام بها يمكن التي للطريقة فريًدا
النحو عىل األسلوب هذا تلخيص ويمكن املقاومة. أو التهرب من يتمكن أن دون الخصم
يثري السالح نزع ميدان يف باقرتاح البادئ) هو كان (ودائًما يبدأ جورباتشوف كان اآلتي:
الصواريخ عدد لخفض معاهدة كعقد أوروبا، يف وخاصًة نطاق، أوسع عىل شعبيٍّا تعاطًفا
وبالطبع خاص»، بوجه أوروبا تخشاها «التي املتوسطة الصواريخ تدمري أو املدى، بعيدة
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بحجة مصحوبًا الرفض هذا «يكون» وعادًة الرفض، هو املبارش األمريكي الفعل رد يكون
يضع وحني الخداع. لعدم ضمانًا مواقعها يف الصواريخ عىل التفتيش رضورة مثل تربره،
يخىش دائًما ظل الذي السوفياتي، الجانب أن جيًدا يعلمون فإنهم كهذا، رشًطا األمريكيون
ويظل يلح، جورباتشوف ويظل حتًما. سريفضه بالده يف األمريكى والتجسس التغلغل

العالم. أذهان يف الرشط هذا يرسخ حتى رشطهم، عىل ين مرصِّ األمريكيون
توقيع من مفرٍّا األمريكيون يجد وال الرشط، هذا قبول جورباتشوف يعلن وفجأة
مرشوعات فإن وباملثل أجمع. العالم أمام الرفض ذريعة فقدوا قد يكونوا أن بعد املعاهدة
رضورة مثل رشوط عىل مبني أمريكي برفض دائًما تصطدم كانت السالح لنزع كثرية
يف الرشط هذا يرسخ أن وبعد أوروبا، يف السوفياتية التقليدية القوات حجم من اإلقالل
التقليدية، وأسلحته قواته يف كبري خفض عن فجأة جورباتشوف يعلن العالم، أذهان

لطلبه. االستجابة إال يملكون وال املتشددين، يد يف فيسقط
وأنه التنازالت، إال السالح نزع مسألة يف يُقدِّم، ال جورباتشوف أن يبدو كان ولقد
عىل ينتقدونه من إليه يتنبه أن ينبغي الذي األمر ولكن األمريكية، للرشوط دائًما يستجيب
السوفيات وقف فلو قوة، فيه والضعف انتصار، امليدان هذا يف الهزيمة أن التنازالت، هذه
يحتاج هائلة موارد وتبديد التسلح، سباق تصعيد ذلك معنى لكان التشدد موقف بدورهم
األسلحة من جديدة موديالت صنع عىل االحتياج، أشد مركزيٍّا املخطط اقتصادهم إليها
التنازل، أما منها، األحدث األسلحة «جيل» ظهور بعد الجدوى عديمة تصبح ما رسعان
عىل الخصم يرغم إنه إذ كبري؛ انتصار األمر حقيقة يف فهو هزيمة، ظاهره يف يبدو الذي
ينعشه الذي الخصم اقتصاد ويضعف ذاته هو وضعها التي الرشوط وقبول الرتاجع
الظاهري الضعف هذا من فيجني املتنازل، الطرف اقتصاد يقوي بينما املكثف، التسلح

القوة. من مزيًدا
«الخطر وهم بالتدريج يزيل أن جورباتشوف استطاع البارعة األساليب هذه بمثل
الناس أذهان يف خاص، بوجٍه واألمريكية الغربية، اإلعالم أجهزة رسخته الذي السوفياتي»
السوفيات ألن ال بالفعل، وهًما املزعوم الخطر ذلك كان ولقد االشرتاكي. غري العالم يف
االستنزاف عن فضًال الحروب، ويالت من معاناة األرض شعوب أكثر ألنهم بل مالئكة،
األحالف تقوم لكي رضورية كانت األسطورة هذه ولكن اقتصادهم، يتحمله ال الذي
املوت. تجارة بفضل الحياة وتهنأ طاقاتها، بكامل األسلحة مصانع وتعمل العسكرية،

التشكيك املتشددون حاول ولكم ملموسة، واقعية بأفعال جورباتشوف بدده هذا كل
الذئب قصة كانت انقطاع. بال متجددة بمبادرات جديته يثبت كان ولكنه األفعال، هذه يف
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يسمح فلم واعيًا، املرة هذه يف الَحَمل كان إذ معكوسة؛ بطريقة ولكن تتكرر، والَحَمل
يرشبه. الذي املاء بتعكري اتهامه فرصة يعِطه لم بل يلتهمه، بأن للذئب

صورة تماًما اختفت حتى جورباتشوف، حكم من قالئل سنوات انقضت إن وما
العالم شعوب وأصبحت للعدوان، دائًما واملتأهب األسنان، حتى املسلح الرويس» «الدب
الصدد هذا يف يقول ما كل ويقرن شامًال، سالًما بحق يريد جورباتشوف بأن مقتنعة
تعبريًا منه، جانب يف األخرية، الرشقية أوروبا أحداث يف التدخل عن امتناعه وكان باألفعال.
التي السلمية بالصورة وتمسًكا املسلحة، بالقوة املنازعات حل لسياسة النهائي الرفض عن
السوفيتي واالتحاد أمريكا إن بل السابقة. السنوات طوال شديدين وحرص بصرب رسمها
تدخًال األمريكية الجيوش تدخلت إذ انقىض: الذي العام من األخري الشهر يف األدوار تبادال
يف االستعماريني عتاة حجج عن تختلف ال حجة ذلك أجل من وساقت بنما، يف سافًرا
يف واحدة رصاصة إطالق رفضت السوفياتية القوات أن حني عىل عرش، التاسع القرن
الطاغية الحاكم ضد وفرنسا، أمريكا عليه أغرتها الذي التدخل رفضت بل الرشقية، أوروبا
بأمريكا العالم، نظر يف ملتصقة، املعتدي صورة وأصبحت الفخ، يف تقع ولم رومانيا، يف

وحدها.

السنني. من لعرشات السوفيتي االتحاد موارد نزف املجنون التسلح سباق

أن األمريكي، الدفاع وزير تشيني، ديك مثل التسلح، صقور يحاول الجو، هذا يف
ميزانية تحديد موعد يقرتب حني سيما وال القديمة، النغمة عزف إىل آلخر آٍن من يعودوا
عن حديث أي أن املؤكد ومن إليها. يستمع من تجد تعد لم صيحاتهم ولكن التسلح،
الذي والتفاهم التهدئة جو وسط نشاًزا صوتًا هذه أيامنا يف أصبح قد النجوم» «حرب

دائم. سالم يف اآلمال به وأنعشت جورباتشوف سياسة أشاعته
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بقاء عىل الحرصاملكتوم من نوًعا األمريكيني املسئولني ترصيحات يف يلمح املرء ويكاد
تربير يمكن كيف إذ لهم؛ املناوئ الحلف هو أنه من الرغم عىل العسكري، وارسو حلف
لم ما السالح، صنع أجل من األمريكي املواطن من كرضائب تستقطع التي الضخمة املبالغ
االسرتاتيجية ظلت لقد دائم؟ خطر مصدر أنه عىل للناس يصور مضاد حلف هناك يكن
لحل بوادر ظهرت حني ولكن عليه، والتفوق وارسو حلف مواجهة تستهدف األمريكية
من االسرتاتيجية هذه واضعي ينتاب القلق بدأ العسكرية، طبيعته تغيري أو الحلف هذا
إىل بالنسبة هو، وارسو حلف فإن وهكذا أجله. من يتسلحون «خصًما» أمامهم يجدوا أال
يستشعر، املرء كان هذا أجل ومن واحد، آٍن يف وجودها ومربر خصمها الغربية، العسكرية
يُفرتض التي األخرية األحداث من خفي قلق نغمة الغربيني، القادة بعض ترصيحات يف

لهم. كبريًا انتصاًرا كانت أنها
أدخله الذي الثوري التغيري ذلك يف حاسًما عامًال إذن التسلح سباق كان لقد
إىل أدت التي الهامة العوامل من ذاته الوقت يف وكان بالده، سياسة عىل جورباتشوف
تُوزَّع كانت التسلح أعباء ألن ذلك االشرتاكي؛ املعسكر بلدان يف املفاجئة االنقالبات سلسلة
عملية تتكلفها التي الباهظة النفقات تلك من نصيبه اشرتاكي بلد لكل وكان الجميع، عىل
يف الدول هذه إسهام يكن ولم الدمار. أدوات صنع يف واملتالحق الرسيع التطور مجاراة
العسكرية، امليزانية يف أو السالح صنع يف املشاركة شكل بالرضورة يتخذ التسلح أعباء
يف أخرى دول إىل إنتاجها من وسلع منتجات تقديم شكل يتخذ كثرية أحيان يف كان بل
وهكذا السالح. صنع يف تتكبدها التي الخسائر عن األخرية لهذه تعويًضا نفسه، املعسكر
يف وانخفاض االقتصاد، يف عام تدهور حتًما عليها ويرتتب الجميع، تعم الخسارة كانت
يعلمون التي األساسية املواد من لكثري معني بلد أي مواطني وافتقار املعيشة، مستويات

بوفرة. تنتجها بالدهم أن
منها سواء األخرية، األحداث تفسري يف التسلح سباق ألهمية تأكيدنا فإن كله هذا ومع
ضد العنيف االشرتاكية البالد تمرد أو جورباتشوف به يقوم الذي الكاسح السالم» «هجوم
مجموعة أذهاننا عن يحجب أن ينبغي ال القصوى، أهميته مع التأكيد، هذا — أنظمتها
قد املرهق، التسلح عىل املرتتبة األرضار عىل الرتكيز ألن ذلك الهامة؛ العوامل من أخرى
أيًضا، والسياسة االجتماعية وربما االقتصادية األوضاع سوء بأن اعتقاًدا القارئ لدى يولد
ضحية كانت البلدان هذه أنظمة وبأن املعسكر، هذا عىل الخارج من مفروًضا أمًرا كان
إليه، أرمي عما تكون ما أبعد النتيجة هذه ولكن املضاد، املعسكر رسمها ذكية خطة

22



التسلح لعنة

فادحة، داخلية أخطاء السابق، الخارجي العامل جانب إىل هناك، كانت أنه األمر فحقيقة
من أيدي عىل تصوره، يمكن تشويه وأفظع تطبيق ألسوأ يتعرض االشرتاكي النظام وكان

عليه. واألمناء حراسه أنهم يُفرتض
هذا ألسباب عرضنا نواصل حني آخر حديث الهام املوضوع لهذا يكون أن بُدَّ وال

االشرتاكي. املعسكر أوضاع يف املفاجئ االنقالب
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الداخل يف اخللل

تحقيق عن عاجزة يجعلها مأزق يف الرشقية الكتلة وضع قد التسلح سباق أن يف جدال ال
ماركس مثل التجربة، هذه مؤسيس ألن ذلك االشرتاكية؛ تجربتها إمكانات من الكثري
تمتص ثقيل وتسلح باردة حرب ظل يف للتنافس حسابًا يعملوا لم ولينني، وإنجلز
وتفاءلوا السلمي، التنافس من جوٍّا تخيلوا بل عام، بعد عاًما وجهدهم الناس عرق تكاليفه
النظام براعة تمثلت ولقد الجو. هذا مثل يف الرأسمالية عىل االشرتاكية انتصار بحتمية
داخل التنافس ظلها يف يدور املؤسسني، هؤالء ببال تخطر لم أوضاع خلق يف الرأسمايل
نمو إبطاء يف بذلك فنجح االشرتاكية، النظرية تصورته الذي ذلك عن تماًما مختلف إطار
كثرية جوانب يف عليها التخلف وفرض معه السباق عن وإبعادها االشرتاكية املجتمعات

حياتها. من
االستعمار به قام ما تذكُّر بسهولة النقطة هذه يستوعب أن العربي القارئ ويستطيع
االحتالل عرص أن أيقن أن فبعد نموها، إيقاف أجل من العربية مجتمعاتنا تجاه العاملي
بني األهمية عظيم اسرتاتيجيٍّا موقًعا العربية للمنطقة وأن وىل، قد الغري ألرايض املبارش
املنطقة هذه أن وعرف األيديولوجيَّنْي، والغرب الرشق وبني الجغرافيَّنْي، والغرب الرشق
لها تكفل أن يمكن النفط موارد وأن للطاقة، عاملي مصدر ألهم مخزون أضخم تضم
هو العربي الوطن قلب يف إرسائيل زرع أن إىل توصل هائًال، واجتماعيٍّا اقتصاديٍّا نموٍّا
ذاته الوقت يف هو الغريب الكيان هذا أن عن فضًال النمو، هذا إليقاف وسيلة خري
كانتا العربية والتنمية النهضة أن املؤكد ومن املنطقة، يف لالستعمار كربى وقاعدة ركيزة
يف ُغرزت قد إرسائيل تكن لم لو اآلن، عليه هو مما بكثري إيجابية أكثر طريًقا ستتخذان

املنطقة. هذه قلب
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خلق يف الرأسمايل الغرب نجح طريقه وعن الحالتني، يف واحًدا األسلوب كان لقد
ومع الكامنة. إمكاناتها تحقيق من له املناوئة القوى تمكني دون تحول مصطنعة ظروف
من له يكن لم أيًضا، الحالتني يف التنمية، إخفاق أن اإلطالق عىل يعني ال هذا فإن ذلك
كان وملا فادحة، الداخلية األخطاء كانت فقد الكربى، االسرتاتيجية املؤامرة تلك سوى سبب
استخالص اآلن فسنحاول الحايل، بحثنا إطار عن خارًجا العربية التجربة عن الحديث
كان لو كما العالم نظر يف يبدو الذي الوضع هذا إىل أدت التي الداخلية العوامل أهم

ككل. االشرتاكية للتجربة ا تامٍّ انهياًرا
االشرتاكية الدول أنظمة زلزلت التي الثورة يف حاسًما االقتصادي العامل كان لقد
به؛ نقوم الذي البحث هذا يف مستقالٍّ يعالج لن العامل هذا ولكن قالئل، شهور خالل
إال الثقايف، تكوينه بحكم عنه، يعرف ال السطور هذه كاتب أن أولهما لسببني: وذلك
نظام وعيوب السوق، نظام عن االشرتاكي االقتصاد ابتعاد تأثري يف فالبحث القشور،
املوضوعات هذه آخر إىل املركزي، التخطيط عىل املرتتبة واملشكالت األسعار، تحديد
حكم أي بإصدار يل يسمح ال حد إىل قدراتي يفوق العظمى، األهمية ذات االقتصادية
عىل االقتصادي العامل معالجة إىل لجوئي لعدم ا هامٍّ آخر سببًا هناك أن غري بشأنه، مفيد
األلوف مئات مع الشوارع يف يتظاهر خرج الذي اإلنسان أن هو السبب هذا مستقل، نحو
للرصاص صدره عرض والذي براغ، أو بودابست بمدينة الكربى الساحات يف أقرانه من
اإلنساني فالكيان العوامل بقية عن منعزل عامل أجل من يثور يكن لم تيمشوارا، يف
مجتمعه، يف جذري تغيري إحداث أجل من بحياته املرء يخاطر وحني تتجزأ، ال وحدة
أو يشبعها، ما تجد ال حني معدته لنداء فقط يستجيب وال كله، بكيانه ذلك يفعل فإنه
رأيه، كبت يرفض الذي عقله لنداء أيًضا يستجيب وإنما يدفئه، ما يجد ال حني جلده
ال العادي، للمواطن واالجتماعي السيايس الوعي ويف عليه. الواقع الظلم تأبى التي وروحه
الطريقة يف رأيه وعن وأقرانه، ورؤسائه بحكامه املواطن هذا عالقة عن االقتصاد ينفصل
ألغراض مستقالٍّ يعالج أن يمكن الذي االقتصاد، فإن وهكذا ككل. مجتمعه بها يُدار التي
مختلف ويف لإلنسان، الفعلية الحياة يف منه أشمل كلٍّ من جزءًا يكون العلمي، التحليل
مربًرا يعطينا هذا فإن يعنينا، الذي هو األخري األمري هذا كان وملا االجتماعية، ممارساته

واألعم. األوسع سياقه يف االقتصاد موضوع ملعالجة آخر
املعسكر بلدان يف العامل اإلنسان إنتاجية عن بالحديث هذه، لفكرتي مثًال وألرضب
وإحصاءات بأرقام فيه يزودونا أن املتخصصون يستطيع موضوع بالطبع هذا االشرتاكي،
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إىل األمر، آخر ستؤدي، املفيدة الكمية املعلومات هذه أن الظن أغلب ولكن دقيقة، وجداول
— العامل أن وهو البلدان، هذه من بلًدا زار من كل به يخرج الذي االنطباع ذلك تأكيد
إنتاجية أقل — نوع أي من عمًال يمارس من كل بمعنى أي الكلمة هذه معاني بأوسع
عمله فحصيلة واليابان، أمريكا عن ناهيك الغربية، أوروبا بالد يف نظريه من واضح بشكل
الرغم وعىل والتكاسل. البطء من كبري بقدر تتسم العمل لهذا إنجازه وطريقة محدودة،
بلدان ملعظم زياراته نتيجة السطور هذه كاتب نفس يف تولد انطباعي حكم هذا أن من
تجربة البالد هذه مع لهم كانت ممن غريه كثريين مع فيه واتفق االشرتاكي، املعسكر
تجاهلها، يجوز ال دقيقة، مالحظة حصيلة تكون حني االنطباعات، هذه أمثال فإن أطول،
بلًدا يزور من لدى تتكون التي االنطباعات وبني بينها واضًحا الفارق كان إذا وخاصًة

الغربي. املعسكر بلدان من
مجتمع؛ أي حياة عىل كربى خطورة تشكل للعامل الضئيلة اإلنتاجية أن األمر يف املهم
كل كان فإذا فيه، العاملني إنتاج حصيلة بعيد، حد إىل هي، املجتمع هذا ثروة ألن ذلك
أن بُدَّ ال ككل املجتمع فإن األدنى، الحد إال ينجز وال ببطء، إال يتحرك ال موقعه يف عامل

خانقة. اقتصادية أزمات يعاني
نجد محدودة، اإلنتاجية العامل قدرات تجعل التي األسباب يف نبحث حني ولكننا
وربما واالجتماعي، السيايس وامليدان االقتصادي امليدان بني الجمع إىل مضطرين أنفسنا
التكاسل ظاهرة يف التفكري يتعمق حني املرء، استطاعة ففي واحدة، وحدة يف األخالقي،
عىل الرشقية أوروبا شعوب لدى الصامتة املقاومة من نوع وجود يدرك أن هذه والتباطؤ
الكلمة تحمله ما بكل قمعية األنظمة تلك كانت لقد تحكمها، كانت التي الجائرة األنظمة
هو بعينه، حزبًا أن عىل دساتريها معظم تنص أن القمع مظاهر أوضح وكان معنى، من
يرتتب مما الحاكم، الحزب هو حدة، عىل دولة كل يف تسميته كانت أيٍّا الشيوعي، الحزب
محله، آخر حزب إلحالل محاولة أية أو الحزب ذلك تعاليم عن خروج أي يصبح أن عليه
هذا لنفسه حزب أي يعطي أن معنى فما العقاب. أشد يستحق الدستور عن خروًجا
إنه تقول األساسية مبادئه كانت وإذا األبد؟ إىل الحاكم هو يكون أن يف اإللهي» «الحق
وإذا أمينًا، تمثيًال طبقتهم يمثل الذي هو ألنه والفالحني العمال عن الحقيقي املدافع هو
مرتكزة سلطته يجعل ال فلماذا شعب، أي يف الساحقة األغلبية هم والفالحون العمال كان

تامة؟ بحرية الشعب هذا يمارسه اختيار عىل
ألية «الدستوري» اإلهدار ذلك يف يتمثل الذي الرئييس، القمع هذا فإن الحال وبطبيعة
من أخرى ألوان عنه تتفرع أن بُدَّ ال تحكمه، التي السلطة يختار كيما الشعب أمام فرصة
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الحدود يف إال ُمصاَدرٌة الرأي عن والتعبري الكالم فحرية ورضاوة، قسوة عنه تقل ال القمع
مشددة. رقابة ظل ويف الرسمية للوفود إال محظورة السفر وحرية النظام، تساير التي
الرشقية أوروبا جماهري نفوس يف األثر أسوأ بالذات األخرية الحرية هذه لضياع كان ولقد
يوزعهم لكي الصيفية العطالت خالل سكانه يفرغ يكاد غربي أوروبي بلد كل ترى التي
عىل الفرد قدرة عىل تماًما فتقيض للسلطة الشديدة املركزية أما البلدان، بقية عىل سياحيٍّا
عرشات عىل يمر أن يمكن قرار إىل يحتاج مطلب فأبسط الحدود، أضيق يف ولو الترصف،
إدارية وتعقيدات طويل وقت بعد إال يجاب وال الهرمي، تدرجهم حسب املوظفني، من
بل الدولة، جهاز عىل مقترصة البريوقراطية رسطان يسببها التي األرضار تكن ولم مملة.

الجماهري. بني دائًما تتجدد سخط خمرية تولد كانت إنها
الطبقات، بني الفوارق عىل القضاء أجل من جاء الذي الحزب فإن آخر جانب ومن
أعضاء كان إذ الشعب؛ بقية وبني أعضائه بني صارًخا طبقيٍّا تفاوتًا نفسه هو صنع قد
البالد هذه بعض يف لهم كان بل ملموسة، ومعنوية مادية بامتيازات يتمتعون «الحزب»
بُدَّ ال كان الجائرة األوضاع هذه حماية أجل ومن التعليم، ميدان يف حتى خاصة امتيازات
عن املواطنني عىل والتجسس املعارضة، األصوات إسكات يضمن صارم نظام وضع من
أجهزة وإقامة داخلها، من تجنيدهم أو العادية العمل مواقع يف السلطة عمالء زرع طريق
لو بقسوة وتعاقبهم انضباطهم وتضمن املواطنني راحة إقالق عىل تسهر لألمن صارمة

املرسوم. الخط عن خرجوا
واملمارسات املعلنة الشعارات بني التناقض بقدر الشعوب نقمة يثري يشء ثمة وليس
اإلقطاعيني حياة يعيشون فيها «الثوار» كبار الشعوب ترى فحني لحكامها، الفعلية
عندئذ «البورجوازية» امللذات بأجمل ينعمون «االشرتاكية» أساطني ترى وحني املرتفني،
أو رأسمايل أنه املأل عىل يعلن النظام كان ولو التحمل، عىل طاقتهم التناقض ذلك يتجاوز
الخاصة، طريقته عىل و«يفلسفه» الطبقات بني الحاد بالتفاوت مقدًما ويعرتف إقطاعي،
دولة أنهم مثًال األمريكيون يعلن فحني الصدر، رحابة من بمزيد الجماهري َلتَحمَلتْه
من البعض يكون أن يقتيض نظامهم أساس «وأن الفرصة مجتمع عىل تقوم رأسمالية
واحد «كل شعار لديهم ويسود املعدمني، العاطلني من اآلخر والبعض املاليني أصحاب
يعيش التي البذخ مظاهر يشاهدون حني عميًقا الناس سخط يكون ال عندئذ وشطارته»،
النظام تقوية عوامل من ذاتها املظاهر هذه كانت ربما بل ديبونت، آل أو روكفلر آل بها
املليونريات» «نادي بأن وتوهمه األمريكي»، «الحلم إنسان كل نفس يف ترسخ ألنها وتدعيمه؛
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الفرصة يتحني أو املطلوبة، املوهبة يملك من بكل ترحب املفتوحة أبوابه إن بل مغلًقا، ليس
املالئمة».

يمثلون وأنهم الشعبية، الجماهري قاع من جاءوا إنما أنهم الحكام يعلن حني أما
مرفهة حياة يعيشون الناس يراهم ثم أمنياتهم، ويجسدون املسحوقة األغلبية مطالب
الثورة عوامل ترتاكم فعندئذ الجماهري، منها ُحرمت التي امللذات بكل فيها يتمتعون منعمة

املكتوم. اإلناء ويغيل
للسخط أسباب توجد ال إنه القول املقارنة بهذه أقصد ال فإنني الحال وبطبيعة
(وهم الرأسمالية» «جنة يف الفقر حافة عىل يعيشون ممن وغريهم وامللونني الزنوج بني
بني التفاوت ذلك يكون حني أنه هو أعنيه ما كل إن بل الناس)، معظم يتصور مما أكثر
السخط دواعي تكون للمجتمع، بها واملعرتف املعلنة الفلسفة من يتجزأ ال جزءًا الطبقات
ويكون الطبقية، الفوارق إلغاء عىل نظامها يقوم التي املجتمعات يف هي مما أقل عليه

الفوارق. لهذه تجسيد أوضح أنفسهم هم فيهم السلطة أصحاب
يذكرون العربية األقطار من مرصوكثري يف واألكرب األوسط الجيل من الكثريين ولعل
يف وانتابته اإلسكندرية، مساجد أحد يف متميز غري إماًما كان الذي عاشور»، «الشيخ اسم
يركب الذي «االشرتاكي» االتحاد عن فتحدث غضب نوبة الستينات، خالل خطبه، إحدى
من اضطهاد عليه فوقع … إلخ … الفراء أنواع أغىل نساؤهم وترتدي املرسيدس قادته
الرجل، هذا أن هو القصة من يهمنا ما ولكن ومداه). نوعه يف اآلراء (اختلفت السلطة
فوًزا فاز النيابي املجلس لعضوية سنوات بعد نفسه رشح حني املحدودة، بإمكاناته
وحني مؤلفة، ألوًفا االنتخابية حملتهم يف أنفقوا مرشحني واكتسح مجهود، بال ساحًقا،
الحكومة منه طردته املجلس، داخل والساذج الرصيح النقد يف هوايته ممارسة إىل عاد
للمرة الدائرة سيكتسح أنه واضًحا وكان أخرى، مرة نفسه ترشيح فحاول ،(!) «بالقانون»
والنتيجة ترشيحه. إعادة دون يحول قانون «تفصيل» إىل الحكومة فاضُطرَّت الثانية،
مع وعفوية بقوة تتعاطف الجماهري أن هي القصة هذه من إليها أخلص أن أريد التي
الفعلية. ممارستها وبني الحكم ألنظمة املعلنة الشعارات بني التناقض يفضح من كل

إىل الدعوة نرش إىل لجأت ترصفاتها، املمسوخة االشرتاكية األنظمة تلك تربر ولكي
الذين الوسطى، العصور يف الكنيسة برجال كثريًا يذكرنا نحو عىل الجماهري، بني الزهد
بينما اآلخرة، أجل من والعمل الدنيا متع عن العزوف حول تدور كلها مواعظهم كانت
من الفانية» «الدنيا تقدمه ما بكل فيها يستمتعون حياة يعيشون أنفسهم هم كانوا
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إقناع يف فنجحت لالستهالك، معادية عقيدة شكل عىل الدعوة هذه وتجسدت ملذات.
الدعوة هذه وتبنى باملسئولية. املواطن شعور مع يتعارض االستهالك بأن كثرية عقول
حني مبكيًا، مضحًكا طابًعا البعض لدى اتخذت حتى الثالث، العالم مثقفي من كبري عدد

الخبز! استهالك يف إفراطه عىل مثًال، املرصي، كالشعب شعبًا يلومون أخذوا
الذي الباذخة، الحياة نمط عن أدافع أن ذهني عن األمور أبعد فإن الحال وبطبيعة
أساسيٍّا هدًفا اإلطالق، عىل رضورية وغري معقدة مادية لسلع الرتيف االستهالك من يجعل
الرضورات من محرومني مجتمعه أفراد معظم يكون حني سيما وال اإلنسان، لحياة
حساب عىل دائًما تتم ألنها ظاملة؛ الرتف يف املفرطة الحياة هذه فمثل الحياة، يف األساسية
باملظهر العميق الداخيل الجوهر عن تستعيض ألنها تافهة؛ أنها عن فضًال اآلخرين، شقاء
التنديد يف املذاهب من مذهب يتطرف أن العدل من فليس ذلك ومع السطحي. الخارجي
ألن ذلك ضيقة؛ حدود يف يمارسه من كل لدى بالذنب شعوًرا يولد حد إىل باالستهالك
من اإلنسان يناله الذي للنصيب الهامة املؤرشات أحد املطاف، نهاية يف هو، االستهالك
يتطلعون حني مجتمعهم يخونون بأنهم فنوهمهم الناس نخدع أن البني الظلم ومن الدنيا،
عن عاجًزا جعلته ما نظام يتبعها التي الخرقاء السياسة أن ملجرد هذا، نصيبهم نيل إىل

للمعيشة. آدميٍّا مستًوى لشعبه يضمن أن
جنبًا التجربة، تلك يف يسريان، كانا املادي والفقر املعنوي القهر أن األمر يف املهم
كانت هنا ومن اآلخر، عن أحدهما فصل نحاول أن املجدي غري من فإن ولذا جنب؛ إىل
ويعرب النظام، يقاوم أن املجتمعات، تلك يف اإلنسان، بها يستطيع التي الوحيدة الوسيلة
كما — ذلك وكان إنتاجيته، ويقلل عمله يف يتلكأ أن هي ممارسته، عىل احتجاجه عن
التأثري تبادل إن بل االشرتاكية، الدول يف االقتصاد لضعف الرئيسية األسباب أحد — قلت
فمقاومة نهاية. بال تدور تظل َجَهنَّمية، حلقة إىل يؤدي املادي والفقر املعنوي القهر بني
تؤدي العمل، يف الرتاخي إىل باللجوء وعي، بغري أو وعي عن واالجتماعي، السيايس القهر
لدى السخط طاقة شحن من يزيد مما ككل؛ املجتمع موارد يف النقص من مزيد إىل
نهاية. ال ما إىل تتكرر القصة وتظل والقهر، القمع اشتداد ذلك عىل فيرتتب الجماهري،

انطباًعا قرائه لدى املوضوع هذا يف الكاتب يرتك أن الفادح الخطأ من أن عىل
نماذجها، أحلك يف حتى االشرتاكية، التجربة حققت فقد كلها، قاتمة كانت الصورة بأن
وحل باستمرار، مستواها رفع مع الطبي والعالج التعليم يف الكاملة املجانية إنجازات:
الشعبية، الطبقات عاتق عن األعباء تخفف بأساليب واإلسكان كاملواصالت معقدة مشكالت
الدولة ورعاية املحظوظة، الشعوب تفهمها كما الرتف معايري مع بعيدة كانت لو حتى

30



الداخل يف الخلل

األمان ذلك هو جميًعا اإلنجازات أعظم ولعل واسعة. جماهريية لقاعدة إتاحتها مع للثقافة
نة مؤمَّ والشيخوخة البطالة، يعرف ال فاملجتمع وحياته: عمله يف باإلنسان يحيط الذي
واملوحدة مقدًما، املحددة واألسعار أرسته، ترشيد تعني ال العائل ووفاة امليم)، (بتشديد
ومناوراتهم. البائعني خداع عانى من إال به يحس ال أمانًا املشرتي تعطي مكان، كل يف
— كلها كانت بالد يف ُطبقت قد الرشقي املعسكر يف االشرتاكية أن ذلك إىل أضفنا فإذا
اإلنجازات هذه أن ندرك أن أمكننا األوروبي، «الريف» تمثل — تشكوسلوفاكيا باستثناء

اإلطالق. عىل الهني باألمر تكن لم
االجتماعي األمان ميزة عىل قليًال أعلق أن املوضوع، هذا أترك أن قبل أود، أنني عىل
يف العامل أن ويبدو منه، املقصود الهدف عكس إىل يؤدي املفرط األمان أن يبدو إذ هذه؛
أعظم، وبإنتاجية أكرب، بحماس عمله يمارس التام األمان هذا مثل يمنحه ال الذي املجتمع
فلسفية مشكلة إزاء هنا أننا إيلَّ ويُخيَّل ذلك، عكس تخيل إىل نظريٍّا يميل الذهن أن مع
بالخطر الشعور من معني قدر إىل يحتاج اإلنسان أن الصحيح من فهل األول: املحل يف
يف الخوض ألن القارئ؛ عىل اآلن نطرحه أن يكفينا سؤال هذا لديه؟ ما أفضل يقدم كيما

األصيل. موضوعنا عن كثريًا سيبعدنا تفاصيله
يأسف أن إال يملك ال املرء فإن ذلك ومع شك، بغري كثرية اإليجابيات كانت لقد
يكن لم لو بمراحل، حققته ما يفوق نجاًحا تحرز أن وسعها يف كان التجربة ألن بمرارة؛
املؤلم. الحد هذا إىل فيها وصل قد القيادي واالستبداد التنظيمي والخلل الداخيل الفساد
تنتقل لم أوروبا يف الرشقي املعسكر بلدان أن هو الخلل لهذا الرئييس السبب أن يل ويبدو
آخر، أو بشكل االشرتاكية عليها ُفرضت وإنما أصيلة، تجربة خالل من االشرتاكي إىل
جيوش ضد قتالها من األخرية املراحل خالل البالد لهذه السوفياتية الجيوش لغزو نتيجة
الغنيمة، من السوفياتي االتحاد نصيب وكان الثانية، العاملية الحرب يف املنسحبة هتلر
ذات الدول من حزاًما حوله يقيم أن هو جدال، بال األعظم الدور فيها له كان حرب بعد
مماثل كفاح نتيجة الرشقية» «الكتلة تتكون لم وهكذا فيه. واملندمجة له املؤيدة األنظمة
األحزاب جاءت وإنما ١٩١٧م، عام قبل روسيا يف والبلشفيون لينني خاضه الذي لذلك
عميقة الفجوة كانت هنا ومن التعبري. هذا جاز إن «بالتعيني» الحكم إىل فيها الشيوعية
القمع. أساليب ممارسة يف النظام أمعن كلما اتساًعا تزداد جماهريية قطاعات وبني بينها
لهذه األسايس السند هو البالد هذه يف السوفياتية «الحاميات» أو القوات، وجود وكان

الشدة. أوقات يف الجماهري سخط يقيها الذي وهو األنظمة،
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املكبوتة، الثورة من هائًال قدًرا داخلها يف تختزن كانت الجماهري هذه أن املؤكد ومن
التدخل تؤيد ال جورباتشوف سياسة أن من تأكدت أن بمجرد تحركت أنها بدليل
العميل، بالدليل تبني وحني شعبه، عنه يرىض ال للحكم نظام أي دعم أجل من العسكري
حقيقة السياسة هذه أن املايض، العام أوائل يف أفغانستان من السوفياتي االنسحاب بعد

املكبوتة. الثورة نحو االنطالق إشارة تلك كانت فيها، رجعة ال
الذي الوضع بأن واعيًا البدء منذ كان جورباتشوف أن عىل تدل الدالئل جميع إن
وكلما محتًما، بات تغيريه وبأن األبد، إىل يستمر أن يستحيل الرشقية الكتلة يف سائًدا كان
نظام بقاء استحالة يدرك أنه تؤكد ترصفاته وجميع أفضل، ذلك كان أرسع التغيري كان

ويقمعه. اإلنسان يقهر ذاته الوقت ويف اإلنسان، ملصلحة قام أنه يعلن
الراهنة، العالم ظروف يف هو، أسايس مبدأ عىل تقوم سياسته أن الواضح ومن
الخاصة، بقواها بالبقاء جدارتها تثبت أن األنظمة هذه عىل أن به وأعني كربى، مقامرة
مجتمعاتها تخوض أن من مفر فال وإال الرسية، األمن وقوات الجيوش بمساندة وليس
نماذج األخرية األشهر يف حولنا رأينا فقد الحال وبطبيعة الصفر. من وتبدأ جديدة تجربة
نفسه عىل فتح ألنه السوفياتي الزعيم يلومون االشرتاكية، مع املتعاطفني من ملثقفني كثرية
تصفية إىل تؤدي أن عىل توشك لسياسته العملية النتيجة وألن إغالقه، يستطيع لن بابًا
كان فهل أساسية: مسائل يغفلون النقد هذا يوجهون من ولكن ته، بُرمَّ االشرتاكي املعسكر
املعسكر؟ وحدة عىل الحفاظ أجل من عليه، هي ما عىل الفاسدة األوضاع ترك املطلوب
أن نفسها، الشعوب لدى املرتاكم السخط مقدار له اتضح أن بعد أحد، حق من يكون وهل
إىل رفضتها قد الجماهري كانت إذا بحق، اشرتاكية تلك كانت هل حدث؟ ما عىل يعرتض
الدفاع يزعمون التي االشرتاكية، إىل يسيئون االعرتاض هذا أصحاب أن الحق الحد؟ هذا
ألنهم الجماهري؛ لدى الحبيسة املشاعر إطالق عملية يستنكرون حني بالغة إساءة عنها،
كل إلخماد القوة واستخدام القمع باستمرار رهن االشرتاكية بقاء أن ضمنًا يفرتضون

معارض. صوت
أبلغ أساءت التي الداخلية العوامل عىل الفصل هذا يف ركزت قد كنت إذا فإنني وأخريًا
تفرس العوامل هذه أن وأكدت الرشقية، الكتلة مجتمعات يف االشرتاكية صورة إىل اإلساءة
أنظمتها ضد الكتلة هذه شعوب بني كله العالم ملسه الذي الفعل رد عنف بعيد حد إىل
استقصاء بصدد دمنا ما بالنا، عن يغيب أال ينبغي أخريًا عامًال هناك فإن الحاكمة،
األخطاء تستغل متآمرة أصابع هناك أن املؤكد فمن الحاد، التحول هذا إىل املؤدية األسباب
فيه تقطع طريق إىل العفوية الجماهري حركة وتوجه اشتعاًال، النار تزيد لكي الفادحة
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بسهولة يدرك أن يستطيع بإمعان، األخبار يتابع من وكل األبد. إىل املاضية، روابطها جميع
األحزاب أحد غري فإذا األحداث؛ من كثري تشويه يف الغربية األنباء وكاالت تلعبه الذي الدور
مادة ُحذفت وإذا نفسه، حل قد الحزب هذا بأن توحي بصيغة الخرب نُقل اسمه الشيوعية
قد بأنه األنباء وكاالت إلينا أوحت للسلطة، الحزب هذا احتكار عىل تنص الدستور يف
الذين األشخاص اختيار يف الواضحة االنتقائية عن فضًال هذا الحكم، من نهائيٍّا استُبعد
الجماهري تصوير يف املقززة والفجاجة األحداث يف رأيهم إلبداء امليكروفون، إليهم م يقدَّ
ثمرة يمسك الذي الشاب من بالسخرية املذيع وتلذذ بنهم، اللحم رشاء عىل تُقبل وهي
املستوى عىل العكر، املاء يف اصطياد كله هذا إلخ. … اسمها يعرف أن دون «الكيوي»
أما ساخن. وهو يُطَرق أن يجب والحديد تعوَّض، ال اآلن السانحة الفرصة ألن اإلعالمي؛
تلك يف أجنبية أصابع وجود يف املرء يشك أن يف مفر فال نفسها األحداث مستوى عىل
يبدأ يكد لم اإلصالح أن مع الثمار، قطف استعجال عىل الجماهري تحرض التي التحركات
السوفياتية، الجمهوريات يف والعرقية االنفصالية الحركات أن أظن وال القريب. باألمس إال

التآمري. العنرص هذا من تخلو جورباتشوف، يواجه ما أخطر الراهنة اآلونة يف وهي
بالصورة التجربة، أن اإلطالق عىل تنفي ال العامل هذا إىل إشارتي فإن حال أية وعىل
وأن صارخ، إخفاق بذور طياتها يف تحمل كانت األخرية، العقود طوال اتخذَتْها التي
الكتلة بالد يف األمور به تدار كانت الذي والعناد، والقمع والتسلط الغباء من املزيج ذلك
قامت التي العنيفة الفعل ردود عن األول املسئول هو كان القريب، األمس حتى الرشقية
إال تعمل ال أنها األيمان بأغلظ نهاَر ليَل تُقسم كانت أنظمة يف آمالها خابت جماهري بها

لصالحها.
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االشرتاكية؟ النظرية تصمد هل

العالم ظروف يف واالشرتاكي، الرأسمايل النظامني بني مقارنة أية املرء يجري عندما
عىل وحيوية، هامة نواٍح يف الثاني عىل األول تفوق تأكيد إىل حتًما ينتهي فسوف الراهنة،
إن إذ الظلم؛ من قدر عىل ينطوي املقارنة هذه مثل إجراء أن غري االقتصادية. رأسها
أربعة امتدت فاألوىل الرأسمالية، التجربة من بكثري عهًدا أحدث أوًال، االشرتاكية التجربة
يف سنة سبعني منذ إال تبدأ لم الثانية بينما الحديث، العرص مطلع منذ األقل، عىل قرون
وآسيا أوروبا يف االشرتاكية الدول بقية يف سنة وأربعني خمس من أقل ومنذ واحدة، دولة
مرحلة يف النظام يكون أن كهذه قصرية فرتة يف املتوقع ومن الالتينية، وأمريكا وإفريقيا

فادحة. أخطاء يف تجاربه خالل يقع وأن التجريب، طابع يسودها يزال ال
أصحاب إىل بالنسبة اإلطالق، عىل تكن لم القصرية الفرتة هذه فإن اخرى ناحية ومن
بصورة تطويرها عىل ويعملون تجربتهم أبعاد فيها يستكشفون هدوء فرتة التجربة، هذه
جهة، من االشرتاكية البالد يف الداخلية املقاومة ضد رصاع فرتة كانت وإنما إيجابية،
الجديدة التجربة وأد الرأسمايل النظام بها حاول التي الضارية الخارجية املقاومة وضد
نذكر أن بُدَّ فال األخرية، النقطة بهذه يتعلق وفيما أخرى. جهة من والدتها لحظة منذ
«فراغ حالة يف وكان للرأسمالية، خالًصا كان الحديث، العرص مطلع عند العالم، أن
تذكر مقاومة هناك تكن فلم معاًرصا، تعبريًا وصفه يف نستخدم أن جاز إن أيديولوجي»،
موارد أن ذلك، من العكس عىل القول، يمكن بل األفول، زمن يف كانا والكنيسة اإلقطاع ألن
االستعمار طريق عن وذلك الرأسمالية، التجربة إنجاح أجل من رت ُسخِّ قد كله العالم
الرأسمالية استطاعت وهكذا إلخ. بالرق، املجانية العاملة األيدي واستجالب األسواق وغزو
أبعد إىل ومالئم مواٍت عاملي جو يف إمكاناتها، جميع وتحقق بالتدريج، نفسها تطور أن
إىل هي تسعى الذي النظام فيه كان وقت يف الوجود إىل ظهرت فقد االشرتاكية أما حد.
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وحتى ظهورها بدء منذ ضدها مارس قد فإنه ثم ومن قوته؛ أوج بلغ قد محله الحلول
لحظة للتنفس فرصة لها يدَْع ولم ضارية، مقاومة السطور، هذه فيها أكتب التي اللحظة
خرجت التي الثانية، العاملية للحرب املدمر التأثري الصدد هذا يف ننىس وال هدوء. يف واحدة
يف األم الدولة خرجت بينما الحيوية، متجددة سليمة الرأسمايل النظام يف األم الدولة منها

بالجراح. مثخنة محطمة الحني) ذلك حني (والوحيدة االشرتاكي املعسكر
حققاه وما ومستواهما النظامني إنجازات بني منصفة مقارنة أية فإن وهكذا
نعتقد فإننا ذلك ومع االعتبار. بعني الجوهرية الفوارق هذه تأخذ أن ينبغي ملجتمعاتهما
العاملية الحرب نهاية يف بدأت التي تلك سواء االشرتاكية، التجربة بأن راسًخا اعتقاًدا
يربرها ما لها يكن لم فادحة أخطاء ارتكبت قد الثانية، أعقاب يف بدأت التي تلك أم األوىل
استنتاج مجرد اليوم يعد لم الرأي وهذا السابقة. الفوارق جميع حساب عمل مع حتى
بُدَّ فال االشرتاكية، الدول عواصم يف الهادرة الجماهري أصوات وتؤكده تؤيده وإنما فكري،
لصالح العمل عىل األيديولوجي بناؤه يقوم الذي النظام يف واضح خلل هناك يكون أن
يثور من أول ذاتها هي الجماهريية القاعدة هذه كانت إذا العريضة، الجماهريية القاعدة

برضاوة. عليه
التجربة يف الخطأ مدى تحديد ليس اليوم، بأكمله العالم يشغل الذي السؤال ولكن
يف واالستمرار اليوم عالم يف للبقاء فرصة لالشرتاكية زالت ال هل هو: وإنما االشرتاكية،
أمًال الساخطني املتظاهرين وجوه بها تنضح التي الكراهية تلك لها تركت هل الغد؟ عالم
سواء سينفرط، الِعقد أن أم املقبل، القرن يحل عندما رئيسية أيديولوجية تظل أن يف
صلة له ما كلِّ من بالتربؤ أو السوفياتي، االتحاد داخل االنفصالية القومية بالحركات
جماهريية، كأيديولوجية االشرتاكية، أن يل يبدو االشرتاكية؟ الدول بقية يف السابق، بالعهد
عندما الثانية، العاملية الحرب خالل فحتى لها، حقيقي اختبار أول األيام هذه يف تواجه
االختبار يكن لم اآلسيوية، السوفياتية األرايض من األكرب الجزء النازية الجيوش اجتاحت
الذي الوطني الشعور تعبئة ألن ذلك القسوة؛ هذه بمثل االشرتاكية له تتعرض الذي
الصعود ذلك يف هائًال دوًرا أدت قد االشرتاكية، التجربة من بكثري أقدم برتاث يرتبط
أن أي النازيني، بالغزاة الهزائم أفدح إلحاق من بفضله السوفيات تمكن الذي األسطوري
املبدأ فإن األيام هذه يف أما واالختبار، للمحنة تتعرض التي نفسها هي تكن لم االشرتاكية
أصبحت التي هي االستمرار عىل وقدرته التساؤل، موضع أصبح الذي هو ذاته االشرتاكي

شك. موضع
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تواجهه الذي لهذا مماثل مأزق يصادفهم حني عادًة املثقفون إليه يلجأ الذي واملخرج
أن األحداث أثبتت فقد والتطبيق، النظرية بني الحاد التمييز هو األيام، هذه يف االشرتاكية
االشرتاكية املجتمعات قمة عىل ُوضعوا الذين أولئك وأن حد، أبعد إىل سيئًا كان التطبيق
اإلساءة، أبلغ الالإنسانية بممارستهم إليه أساءوا قد عليه، وأمناء للمبدأ حراًسا يكونوا لكي
أن وعىل التطبيق، أخطاء عن مسئولة غري ذاتها النظرية أن عىل ا مرصٍّ يظل املثقف ولكن
ال اإلجابة هذه فإن ذلك ومع القويم. املبدأ عن للممارسات انحراًفا إال يكن لم حدث ما
يف نفسها تجسيد عن تعِجز نظرية أية يف يشك أن املرء حق من ألن ذلك الكثريين؛ تقنع

ُطبقت. كلما لآلمال مخيبة نتائج عن تسفر أو الحد، هذا إىل العميل الواقع
طغاة ظهور إىل عمليٍّا، فيها تطبق مرة كلِّ يف تؤدي، التي النظرية تكون أن بُدَّ وال
النظرية هذه تكون أن بُدَّ ال استغالل، أسوأ نفوذها تستغل متحجرة حاكمة مجموعات أو
العميل وامليدان النظري امليدان بني يفصل أن يستطيع ال أحًدا ألن أساسية؛ بعيوب مشوبة

يلتقيان. ال متباعدين عاملني إىل ينتميان بأنهما تصويرهما حد إىل التطبيقي
القاتلة التجاوزات إىل باإلضافة ذاتها، النظرية يف أساسية عيوب هناك كانت نعم،
قدم وقد كبريين، ووقتًا جهًدا تقتيض العيوب هذه مناقشة أن يف جدال وال التطبيق. يف
املجال يتسع أن يستحيل الشأن، هذا يف خصبة آراء طويلة سنوات مدى عىل الكثريون،
هو السياق، هذا يف ا، حقٍّ املجدي األمر كان وربما املحدود، الحيز هذا مثل يف عنها للحديث
بهذه الوعي ألن ذاتها؛ النظرية يف عيوب من األخرية األحداث عنه كشفت ما أهم نورد أن
القيام االشرتاكية ستحاول التي الكربى التصحيح عملية إىل املدخل هو سيكون العيوب
تصحيح. بأي القيام يف فرصتها تبدد عوامل تطرأ لم إذا القادمة، القليلة األعوام يف بها
عىل أصًال يقوم االشرتاكية مبدأ أن صحيح اإلنسان، إنسانية تجاهل العيوب هذه أول
الرأسمالية تعامل ومن املال، رأس يمارسه الذي االستغالل عبودية من اإلنسان تحرير
السنني مر عىل طور قد االشرتاكي الفكر أن غري ويُشرتى، يباع «شيئًا» كان لو كما معه
فاإلنسان الفردي، الجانب يراعي مما أكثر فيه االجتماعي الجانب يؤكد لإلنسان مفهوًما
أكانت سواء االشرتاكية، الروح تسودها التي والفكرية، والفنية األدبية األعمال تمجده الذي
وهو املجتمع، أهداف مع كلية أهدافه تندمج الذي اإلنسان هو غريه، أم ماركس اشرتاكية
إليه. ينتمي الذي األكرب الكل مع ذاته يوحد لكي الخاص، عامله له كفرد نفسه ينىس الذي
إىل نبيًال، األصل يف هدفه كان الذي املبدأ، هذا يتحول أن التطبيق، عند ا، جدٍّ السهل ومن
يعارضه من ستالني مثل مستبد حاكم أي يتهم أن أسهل فما وظلمه، اإلنسان لقهر مربر
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«الكل ألن الضمري؛ مرتاح وهو بإعدامه حكًما فيصدر املجتمع، مصلحة ضد يتآمر بأنه
مصالح توضع أن أسهل وما يشء. كل يهون سبيله ويف القصوى، الغاية هو األكرب»
تنفيذها املرهق، من أو املستحيل، من تجد قد كثرية فئات مصالح فوق الشاملة «الخطة»
داخلها يف ما كل ويتجاهلون «الكلية» الصورة إال يرون ال الذين املخططني لرؤية تبًعا
البلد هذا يف الحياة رضورات من بكثري التضحية تتم أن أسهل وما إنسانية. جزئيات من
يف يوضع الذي املبدأ فإن وهكذا ككل. االشرتاكي» «املعسكر مصلحة أجل من ذاك أو
فكري مربر إىل بالتدريج يتحول الجماهري، من قطاعات أوسع مصالح لتحقيق األصل

املرشوعة. مطالبها وتجاهل الجماهري لقهر
الجانب هذا أهمية يؤكدوا أن االشرتاكية، الحركة تاريخ طوال الكثريون، حاول ولقد
جرعة إعطاء بأن خارجه، أم الحكم يف أكانت سواء االشرتاكية، األحزاب ويقنعوا اإلنساني،
املحاوالت هذه أن غري عافيته. من ويزيد ينشطه سوف مذهب إىل اإلنسانية النزعة من
تتهم وكانت املوضوعية»، و«القوانني «الرصامة» عن املدافعني بموقف دائًما تصطدم كانت
املتشددين هؤالء نظر يف الحقيقية االشرتاكية ألن علمية»؛ «غري أو «رخوة» اشرتاكية بأنها
هو وحده وهذا التاريخ، مسار يف تتحكم التي العامة العوامل اعتبارها يف تضع أن يجب
تحول فإنها اإلنسانية الرهافة تلك أما الصحيح، باملعنى علمية» «اشرتاكية يجعلها ما
األزمات تلك بعيد، حد إىل يفرس، ما هذا يف ولعل الفن. أو بالشعر أشبه يشء إىل السياسة
الثورة بداية منذ واألدباء، الفنانني وبني الحزب سلطة بني تثور كانت التي املتالحقة
تاريخ يف الفريدة الظاهرة تلك يفرس ما أيًضا فيه ولعل اليوم، حتى ١٩١٧م يف الشيوعية
تشيكوسلوفاكيا، يف للحزب الصارم االستبداد عىل الثائرة الجماهري قيام وهي اإلنسانية،
أتصور فيما (وهي للجمهورية رئيًسا مرسحي» «كاتب باختيار األخرية، األحداث خالل
طريفة، تساؤالت يطرح مما بأكمله؛ بلًدا املرسح رجال أحد فيها يحكم التي األوىل املرة
«هافيل» تفكري بها سيتحول التي الطريقة حول وتلهف، بشوق عنها اإلجابة املرء ينتظر
عقله استخدام إىل كاملة، بحرية وأحداثه املرسح شخوص تحريك يف خياله استخدام من
هذا — يلني!) ال الذي الواقع عالم يف والدفاع والدبلوماسية االقتصاد أوضاع تحريك يف
الرشقية البالد أحداث يف والكتاب والفنانون األدباء به أسهم الذي الكبري الدور عن فضًال
ورومانيا املجر يف قيادته مراكز إىل منهم عدد ووصول نفسه، السوفياتي واالتحاد األخرى،

األخرية. الجماهريية الثورات بعد وغريهما
واضًحا فعل رد يمثل الظروف هذه مثل يف والفنانني الكتاب إىل الشعوب التجاء إن
إضفاء أجل من فيه شبهة ال سعيًا السابقة األنظمة يف بالحياة النابض اإلنسان تجاهل عىل
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عىل العلمية» «املوضوعية باسم طويًال، الشعوب تلك منها حرمت التي اإلنسانية اللمسة
عىل ثورة ظاهرها يف تبدو التحوالت تلك كانت وإذا البالد. تلك يف املجتمع إدارة أسلوب
نفسه، املبدأ يف أساسية عنارص عىل احتجاج حقيقتها يف فإنها نبيل، ملبدأ السيئ التطبيق

التطبيق. إساءة يريد من كلِّ أمام واسًعا املجال تفتح
بُذلت لقد بل «حريفية»، بأنها دائًما توصف اإلنسانية» «االشرتاكية كانت لقد
مبكر، وقت يف ألفها ماركس، لكارل هامة كتابات عىل النسيان من ظل إللقاء محاوالت
تجاهلوها الذين هؤالء أن مع االشرتاكية، يف اإلنساني الجانب هذا تؤكد أنها ملجرد
األمر ووصل به، ويستشهدوا يحللوه أن دون ملاركس واحًدا سطًرا يرتكون يكونوا لم
فكر يف «الجاهلية» املرحلة تمثل كانت لو كما الكتابات هذه إىل النظر حد إىل ببعضهم
مخلصني اشرتاكيني من وكم العلمية، االشرتاكية «رسالة» عليه تهبط أن قبل ماركس،
اإلنساني، الجانب بهذا النظرية تطعيم إىل سَعْوا أنهم ملجرد الشيوعية األحزاب طردتهم
الجماعات أشد لدى نجده ملا مماثلة «تكفري» عملية األحزاب تلك داخل تدور كانت فقد
كافيًا «الليربالية» الحريات أشكال من شكل عن الدفاع وكان تطرًفا، املعارصة اإلسالمية
مرشًدا يظل بأن عليه والحكم الجنة، من الخروج يعني ما وهو الحزب، من صاحبه لطرد

منبوذًا.
يف انتقاداته يستغل أو املطرود هذا يجتذب كيما الفرصة اآلخر املعسكر ينتهز وقد
وتغمره االنتماء، عن عاجًزا ويظل الداخل، من صاحبنا فيتمزق خصومه، ضد دعايته
طريقه. غري طريق يف يسري به يؤمن الذي للمعسكر العام التيار يرى وهو األبدية الحرسة
العهد يف هذه بأفكاره ظهر قد كان لو جورباتشوف أن من يقني لعىل وإني
بأنه التُّهم بريجنيف، أيام الجمود» «عرص يف رصاحة بها جهر قد كان أو الستاليني،
أو سيربيا، يف مدفون معارض لسيايس باهتة ذكرى مجرد اآلن ولكان تحريفي، أكرب
حظ حسن من ولكن نائية. جماعية مزرعة يف صغري كاتب وظيفة بشغل عليه محكوم
والديمقراطية اإلنسانية أبعادها بكلِّ تظهر لم أفكاره أن — العالم وحظ — جورباتشوف
يضفيه الذي الثقل بكلِّ األفكار هذه دعم عىل قادًرا الحكم، يف مستقرٍّا أصبح أن بعد إال
بأمثلة العربي عاملنا يزخر التي القاعدة لتلك آخر تطبيًقا هذا يف ولعل السلطة. يف الوجود
وبني ِنعمته، وويلِّ الشعب حبيب الوطني الحاكم بني الفرق أن بها وأعني لها، صارخة
يف النجاح بني الفرق هو يكون ما كثريًا الفتنة، عىل واملحرِّض الشعب عدو الخائن العميل

فيه! واإلخفاق السلطة عىل االستيالء
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ألنه فذلك االشرتاكية، النظرية يف األول العيب هذا عن الحديث يف توسعنا قد كنا وإذا
السهل، فمن النظرية، تلك فيها وقعت التي األخرى األخطاء ملعظم الحقيقي األصل هو
«سلطوي» منهج بأنه الكبار املاركسيني معظم لدى التفكري منهج املرء ينتقد أن مثًال،
يُنَظر لينني، بعدهما ومن وإنجلز، ماركس كتابات أن بالسلطوية وأعني ينبغي. مما أكثر
بُدَّ وال املجتمع، أو الفرد تواجه مشكلة كلِّ يف واألخري األول املرجع هي كانت لو كما إليها
تشري التي بالهوامش كتابته تمتلئ أن من لأليديولوجية، مخلص أنه الكاتب يثبت لكي
يقصد ال مصطنع، االقتباس بأن املرء يشعر ما وكثريًا لينني. أو ماركس من اقتباسات إىل
مفكر يعمل أن يستحيل مستجدة مشكلة يتناول املوضوع ألن الكاتب؛ «والء» إثبات إال به
لها، كامًال حسابًا مكانته، علت مهما العرشين، القرن أوائل أو عرش التاسع القرن يف
املنهج مع الواضح التشابه إىل أيًضا، الحالة هذه يف القارئ، تنبيه إىل حاجة يف (ولست

املعارصة). اإلسالمية الحركة منظِّري من لكثري الفكري
إن بل فحسب، الثقايف امليدان عىل تأثريه له منهجي خطأ مجرد النقد هذا وليس
ويجعل الفكري، النفاق يشجع األسلوب هذا اتباع إن إذ واسعة؛ مجاالت إىل يمتد تأثريه
واإلبداع التجديد ظهور دون يَُحول وهو املجتمع، قمة إىل التسلق عىل األقدر هم املتملِّقني
مسئول فإنه ثم ومن التقلب؛ رسيع عالم يف املشكالت مواجهة بها تتم أساليب ابتكار يف

جمود. من جورباتشوف عىل السابقة الفرتات به تتصف ما كلِّ عن بعيد حد إىل
قريب، عهد حتى السائد االشرتاكي الفكر يف النظرية العيوب أوضح من فإن وأخريًا،
املاركسية النظرية من املستمدة للقوالب املتغري الواقع إخضاع كان فقد التنظري، يف إفراطه
حركة أية عىل املستحيل من أن هو لذلك يُقدَّم الذي املربر وكان الفكر، لهذا أساسية سمة
مستوى عىل بها تعلو فكرية «ببوصلة» تسرتشد لم ما ممارستها يف تنجح أن سياسية
إىل يؤدي ما كثريًا استخدامه يف اإلفراط أن غري سليم، ذاته يف واملبدأ والتخبط. االرتجالية
بعد إال واحدة خطوة تخطو املاركسية األحزاب تكن لم كثرية حاالت ففي عكسية، نتائج
هذه أن األمر يف ما وأعجب األم. النظرية ضوء يف للموقف شاملة نظرية بتحليالت تقوم أن
حزب ويصل معينة، نتيجة إىل حزب فيصل بينها، فيما تتناقض كانت ما كثريًا التحليالت
الواحدة، الظاهرة إزاء مضادة، نتيجة إىل الحقة، مرحلة يف نفسه األول الحزب أو آخر،
فالسفة الحظه الذي الخطأ نفس هنا يتكرر كان ما وكثريًا املنهج. نفس مستخدمني
القوالب من يجعلون كانوا حني الوسطى العصور يف الالهوت علماء عىل الحديث العرص
بعض إن بل وتغيري، ثراء من فيه ما بكلِّ الواقع عالم عنهم يحجب كثيًفا حاجًزا اللفظية
لفظية برطانات الرتاشق يف الليايل يقضون كانوا يسارية حركات إىل املنتمني الشباب
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من ويخرجون اليسار، وذات اليمني ذات املحفوظة الضخمة الكلمات من مجموعة وتقليب
مشاكله. وحل املعقد الواقع تحليل من بذلك تمكنوا أنهم متوهمني العني، قريري السهرة
للواقع، النظرية إخضاع من بدًال للنظرية، الواقع إخضاع يف اإلفراط إىل االتجاه هذا
عن ناجًما يل يبدو فعال؛ دور له يكون أن ا حقٍّ يريد سيايس تيار أي يفعل أن ينبغي كما
قد التي اإلشارة هذه من القارئ ينزعج أال وأرجو املاركسية. للفلسفة الهيجلية األصول
ويكفي املعقد، الفلسفي املوضوع هذا يف أطيل لن ولكني الكثريين، لدى واضحة تكون ال
قد املادية، للفلسفة متكامل بناء أكرب وهو ماركس، فكر أن إىل عاجلة إشارة أشري أن
الكون يُخِضع املثالية، للفلسفة متكامل نظري بناء أعظم شيد الذي هيجل فكر عن انبثق
تحديد يف األصل هذا يؤثر أن بُدَّ ال وكان واحد. فكري إلطار والفن والفلسفة والتاريخ
إىل الدائم الرجوع منهج يكون وأن واملاركسيون، ماركس عليه يسري الذي الفكري املنهج
ويرتك تأثريه يمارس الالحق، االشرتاكي الفكر يف مستحكًما داء الجاهز النظري القالب

الحكم. يف االشرتاكية التجارب ملعظم العملية املمارسات عىل بوضوح بصماته
التجارب عليه سارت الذي الفكري املنهج هذا بني املرء يقارن أن الطريف ومن
أعني الرأسمايل، النظام قلعة يف الهامة القرارات به تُتََّخذ الذي األسلوب وبني االشرتاكية،
الصحيح» هو عمليٍّا ينجح «ما أن قوامها مضادة، فلسفة تسود أمريكا ففي أمريكا. يف
أمريكية فلسفة األصل حيث من هي التي الربجماتية، الفلسفة يف األسايس املبدأ (وهو
تعبأ وال النظري، التحليل يف ترسف ال األمريكية العقلية أن ذلك عىل ويرتتب خالصة)؛
وتترصف حدة، عىل حالة كل تعالج وإنما مسبقة، قوالب خالل من األحداث بتفسري كثريًا
الفكر أن حني وعىل موقف. لكلِّ تبًعا نفسها وتشكل الخاصة، ملقتضياتها تبًعا فيها
فيه، الكربى التحوالت حتمية وعن التاريخ، قوانني عن الحديث يف كثريًا يرسف املاركيس
التفكري طريقة فإن املتجدد، املعقد الواقع عىل النظرية تغليب حد إىل أحيانًا ذلك يف ويصل
النظرية تلغي أن الواقع بهذا التزامها يف وتكاد تشكَّل، كيفما الواقع مع تنحني األمريكية

األساس. من
مراحل وكأنه التاريخ فيبدو التنبؤ، يف اإلفراط إىل النظري الفكر يف اإلرساف ويؤدي
مرحلة إىل العبودية مرحلة من التاريخ انتقل فكما ذلك وعىل حدوثها؛ من مفر ال حتمية
االنتقال هي التالية الخطوة تكون أن من مفر فال الرأسمالية، إىل اإلقطاع ومن اإلقطاع،
محتوًما قَدًرا كان لو كما االنتقال هذا ر ويُصوَّ فالشيوعية. االشرتاكية إىل الرأسمالية من
واألنظمة األفراد عىل تعلو قوة هناك بأن نفسه املتحمس املاركيسُّ ويُقنع منه، فكاك ال
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به تتنبأ الذي االتجاه يف األحداث دفع عىل تعمل التاريخ»، «حتمية اسمها والحكومات،
املحتوم ترجئ أن سوى نتيجة من لها تكون لن هذه التاريخ لحتمية مقاومة وأية النظرية،
املطلق التفاؤل ساد األساس هذا وعىل يحدث. أن بُدَّ ال سيحدث ما ولكن الوقت، بعض
التي اللحظة ينتظرون كثريون منهم وكان ١٩١٧م، ثورة أعقاب يف األوائل املاركسيني بني
وتجاوز الواقع وتعقد األحداث تقلب وبرغم املعطوبة. كالثمرة الرأسمالية فيها تسقط
وجه يف يهتف خروتشوف رأينا حتى الغالبة، النغمة هو التفاؤل ظل مراًرا، النظرية إطار
«علمية» تحليالت خالل من ويتنبأ «سندفنكم!» ١٩٥٦م: عام يف األمريكيني الرأسماليني
يف االقتصاد أن الواقع، معطيات عىل مرتكزة هي مما أكثر النظرية قوالب عىل مبنية
ذلك بعد يتجاوزه ثم ١٩٨٠م، عام يف الرأسمايل باالقتصاد يلحق سوف االشرتاكية البالد
العرشين املؤتمر أعمال هي األهمية، عظيمة وثيقة يف الخطري التنبؤ هذا ويسجل بمراحل.

الشيوعي. للحزب
قبل، من مرة من أكثر إليها أرشت التي السمة تلك عىل مبنيٍّا كان التفاؤل هذا كل
وعدم نفسه، املحلل إليه ينتمي الذي الطرف هو واحد، طرف من التاريخ تحليل وهي
هذا إفساد أجل من اآلخر الطرف بها يقوم التي واملتجددة املتغرية الفعل ردود حساب
يمتلك املرء بأن االعتقاد هو املنهجي الخطأ هذا عليه يرتكز الذي واألساس وإبطاله. التنبؤ
حاجة هناك (هل رصيح بطالن أو انحراف أو تحريف عداها ما وكل املطلقة، الحقيقة
اإلسالمية األصولية يف نظريه وبني الفكري اإلطار هذا بني التشابه إىل أخرى إشارة إىل
بقدر الثقة هذه عىل يبعث يشء ال ألنه بالنفس؛ الزائدة الثقة تأتي هنا ومن املعارصة؟)
دام وما التاريخ، إرادة سلوكه يف يمثل بأنه أو لصالحه، يسري التاريخ بأن املرء اعتقاد
تجاوزات أو هنا أخطاء حدثت لو يضري فماذا التاريخ، لحركة الصحيح االتجاه يف يسري
هذه أن يعلم دام ما يحرتمها، أو املعارضني أصوات إىل الحاكم يستمع وملاذا هناك؟

نفسه. هو يجسدها التي التاريخ، حتمية تعارض األصوات
امتالكهم من واثقني دائًما كانوا الذين أولئك أن يف تظهر الساخرة املفارقة ولكن
فشلت الذين هم التاريخ، لحتمية وتجسيدهم املستقبل، التجاه ومعرفتهم التطور، لناصية
الذين املضادة، األيديولوجية أصحاب أن حني عىل «حتمياتهم»، تتحقق ولم تنبؤاتهم،
التاريخ مجرى يف أكرب بصورة تحكموا الذين هم بحادث، وحادثًا بيوم، يوًما يفكرون
سينتهي امتطاؤه، يمكن حصان التاريخ أن يظن من واضًحا: الدرس كان وهكذا املعارص.
من باملزيد إال استيعابه يمكن ال املعارصة الحياة د تعقُّ … التاريخ يمتطيه أن إىل األمر به
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يشكله، ملن ينقاد األمر نهاية يف التاريخ ألن «الحتميات»؛ عن الحديث من واإلقالل املرونة،
به. يتشكل ملن ال

واضح نموذج هي إنما الرشقية أوروبا يف أعيننا أمام حدثت التي املآيس سلسلة إن
ذاتها النظرية يف كانت فقد التطبيق، مع النظرية فيها تتفاعل التي لألخطاء الوضوح كل
لألخطاء الباب فتحت التي هي أهمها، من بعٍض عن هنا نكشف أن حاولنا ثغرات،
بعصمتها محتفظة تظل النظرية إن للقول مجال هناك يعد ولم التطبيق، يف الفادحة
الجذور، إىل العودة من مفر فال املدنسون، وحَدهم هم يتبنَّْونَها من وإن وقدسيتها،

ذبل. وما منها جف ما واستئصال
الرائدة األحداث يف يشارك لم جيل إىل ينتمي الذي جورباتشوف، أن تصوري ويف
إىل ينظر زعيم أول هو املحلية، الثورة أو العاملية الثورة جدليات يف يغرق ولم األوىل
حرصه يتعني وال متباينة، أشكاًال يتخذ أن يمكن رحبًا، إنسانيٍّا هدًفا بوصفها االشرتاكية
يترصف كان التي الزائدة والثقة املفرط العناد أن أدرك أنه املؤكد ومن واحد. قالب يف
أن يمكن الذي هو لصالحهم، تعمل التاريخ» «حتمية أن يعتقدون كانوا الذين أولئك بها
عنرص إدخال إىل يدعو أنه عىل تدل ترصفاته فجميع أساسها، من التجربة عىل يقيض

التطبيق. يف اإلنساني العنرص جانب إىل نفسها، النظرية يف املرونة
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جذرية تحوالت عن يسفر التغريات هذه من وكثري تغريات، تحدث العالم مجتمعات كل يف
الكتلة بلدان يف املايض العام خالل حدثت التي التغريات فإن ذلك ومع املجتمع، بنية يف
البرشية، تاريخ يف جديدة بمرحلة إيذانًا بوصفها العالم اهتمام أثارت التي هي الرشقية
لالهتداء محاولة يف أذهانهم وحشد أقالمهم تجنيد إىل واملعلقني الُكتَّاب حفزت التي وهي
وربما جانب. كل من بالضباب تغلفه العواطف أصبحت الذي الطريق ذلك يف معالم إىل
تبدو كانت التي الفائقة والصالبة الشديد التماسك ذلك االهتمام، هذا أسباب أحد كان
كانت البالد تلك يف الحاكمة األنظمة أن بذلك أعني ولست الرشقية. الكتلة أوضاع عليها
بحيث أوضاعها رتبت األنظمة هذه أن أعنيه الذي وإنما قوية، داخلية جبهة إىل تستند
السلمي التغيري آليات البدء منذ واستبعدت محدود، غري أجل إىل بالسلطة متمسكة تظل
محاولة أية تبدو أن الطبيعي من كان بالذات، السبب هذا أجل ومن الحاكم. للجهاز

بأكمله. للنظام انهياًرا األخرية، اآلونة يف حدث كما السلطة، لتغيري
منها كثرية، لتحوالت تاريخه من األخرية العقود يف الغربي العالم تعرض لقد
املشاركة من سلبيٍّا موقًفا وإسبانيا، كفرنسا فيه، أساسية دول وقوف املثال سبيل عىل
يف حكمتها أن بعد األطلنطي»، «شمال الناتو حلف األكرب، العسكري حلفه يف العسكرية
من تحول حاالت شهد الغربي العالم إن بل ديمقراطية، اشرتاكية أحزاب األخرية السنوات
أوائل يف الليندي فوز عند شييل يف حدث كما رصيح، ماركيس نظام إىل الرأسمايل النظام
خالل خطريًا انهياًرا الرأسمايل النظام شهد نفسها، املتحدة الواليات ويف السبعينيات.
هائلة اقتصادية كوارث األزمة هذه عىل وترتبت ١٩٢٩م، عام الكربى االقتصادية األزمة
وكانت الرأسمايل. بالنظام املرتبطة البالد جميع أرضارها ولحقت عديدة، سنوات دامت
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تعبري هي وإنما اإلطالق، عىل عارضة ليست األزمة هذه أن تؤكد انتشاًرا التحليالت أوسع
ذاته. الرأسمايل النظام بنية يف متأصل خلل عن

الرأسمايل العالم عىل مخيًما زال ما األزمة هذه شبح أن القارئ يدرك أن السهل ومن
هذا. يومنا حتى

ما فرتة يف وإسبانيا واليابان وأملانيا إيطاليا يف والنازية الفاشية األنظمة ظهور إن بل
الحرب منذ الثالث العالم دول يف وامتداداتها نظائرها من وكثري العامليتني، الحربني بني
ومحاولة الرأسمايل، النظام يف هيكلية أزمة عن تعبري الكثريين رأي يف هو الثانية، العاملية
من االشرتاكي العالم به يمر ما أن القول خالصة األزمة. إسار من للخروج موفقة غري
رئييس، عاملي نظام هيكل يف عميقة أزمة لظهور الوحيدة الحالة هو ليس خطرية مشكالت
رسيع استنتاج إىل بالذات، األخرية الحالة هذه يف مبارشة، قفزت األذهان فإن ذلك ومع
أو عارضة حالة إال البدء منذ تكن لم وأنها أفلست، قد كلها االشرتاكية التجربة أن هو
كان كما رأسماليٍّا كله العالم ليعود تزول ما ورسعان البرش من قطاًعا أصابت «وعكة»
(باستثناء أحد يُقْل لم بينما اآلن، كهذه أحكاًما املحللون يصدر فلماذا ١٩١٧م، قبل
العظيم الكساد بعد ينهار أن بُدَّ ال كان ذاته الرأسمايل النظام بناء أن املاركسيني) بعض
مبارش، غري أو مبارش بشكل أفرزت، ألنها تُنبَذ أن بُدَّ ال الرأسمالية أن أو ١٩٢٩م، يف

وساالزار؟ وفرانكو وموسوليني هتلر كأنظمة دكتاتورية أنظمة
بها تواجه التي الهائلة املرونة تلك يف يكمن التساؤل هذا عىل الرد أن الظن أغلب
فيه، تقع خطري مأزق كل بعد التكيف إعادة عىل الفائقة قدرتها ويف أزماتها، الرأسمالية
تحافظ أن إما وكأنها معه بدت حد إىل وتحجرت تجمدت االشرتاكية األنظمة أن حني عىل

ا. تامٍّ انهياًرا تنهار أن وإما تغيري، دون أوضاعها عىل
بونج) (البنج الطاولة كرة بني باملقارنة االثنني بني الفارق نوضح أن وسعنا ويف
بمجرد وتَِسيل تنكرس والثانية بَت، ُرضِ أو أُسِقطت إذا سليمة وترتد تقفز فاألوىل والبيضة،
ألف تتخذ أن تستطيع الرأسمالية أن فكما وباملثل صلب. جسم بأي قرشتُها تصطدم أن
الرشقية أوروبا يف ُطبقت كما االشرتاكية فإن رأسمالية، ذلك مع وتظل وشكل، شكل
واستمرارها بقاءها عرضت إذا إال واملتصلب الثابت طابعها عن التخيل تستطيع تكن لم

للخطر.
التي اإلصالح خطة من أساسيٍّا جزءًا كانت بالذات السمة هذه أن تصوري ويف
هذه بقبول لها ومهد الرشقية، أوروبا دول يف تطبيقها عىل وحرص جورباتشوف وضعها
ويتكيف التطور يقبل مرنًا، نظاًما بدورها االشرتاكية تصبح ال فلماذا العنيفة. التحوالت
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مظاهرات واألمريكيون الغربيون واألملان الفرنسيون َل تحمَّ وملاذا العرص؟ ملتطلبات وفًقا
يف نظامهم وظل والعمال، واملهنيني الطالب من املاليني فيها شارك التي العارمة، ١٩٦٨م
واسع اضطراب حدث كلما التدخل إىل السوفياتية الجيوش تُْضَطر بينما سليًما، أساسياته
بامتصاص لها تسمح آليات لنفسها البالد هذه تتخذ ال ملاذا اشرتاكي؟ بلد أي يف األبعاد
مسارها تصحيح لها وتتيح فادحة، أخطاء ارتكبت إذا أنظمتها، عىل الجماهري سخط

جديد؟ من الجماهري هذه ثقة واكتساب
السالح، بقوة حاله عىل يشء كل بقاء إما االنتحاري: البديل هذا دائًما يسود ملاذا
تتدخل لن جيوشه أن الرصيح جورباتشوف إعالن أن املؤكد من يشء؟ كل انهيار وإما
الستالينية القيادات يؤيد لن أنه إىل الواضحة وإشاراته شعبه، عليه يثور نظام أي ملساندة
مع القيادات، هذه بعض إزاحة يف — يقال ما عىل اإليجابية، ومشاركته بل املتحجرة،
األقل، عىل القريب املدى ويف ذلك، عىل ترتتب أن يمكن التي الخطرية للنتائج إدراكه
تسعى سياسته أن عىل دليل هذا كل — وتماسكه االشرتاكي املعسكر وحدة إىل بالنسبة
تفوًقا الرأسمالية فيه عليها ق تَتفوَّ ا هامٍّ عنًرصا االشرتاكية التجربة إىل تضيف أن إىل
التغيري آليات وتبني الحاكم، للجهاز الشعب اختيار يف املرونة عنرص وهو ملحوًظا؛
قد الكثريين فإن الحال وبطبيعة املتصلبة. القرشة كرس حاجة دون للحكومات، السلمي
يقول: حالهم لسان وكان خطريًا، تراجًعا ظاهره يف بدا الذي التحول لهذا وصفقوا هللوا
والسياسة الحكم مبادئ أهم تقتبس ذي هي ها زائلة؟ بدعة االشرتاكية إن لكم نَُقْل ألم
املميزة، سماتها أهم كان الذي «الشمويل»، طابعها عن وترتاجع الرأسمايل، العالم من
هذا من األخري الشطر مناقشة سنرجئ أننا عىل االشرتاكية؟ من ذلك بعد يتبقى فماذا
الديمقراطي التغيري آليات اتبعت إذا يشء االشرتاكية من يتبقى هل به: وأعني السؤال،
علينا فلزام اآلن، أما التايل. الفصل حتى املناقشة هذه سنرجئ — الرأسمالية يف املعروفة
صميم إىل تنتمي هامة ملبادئ االشرتاكية اقتباس داللة به وأعني األول، الشطر نناقش أن

الرأسمالية. التجربة
تتأمل أوسع، سياق يف إليه يُنَظر أن ينبغي هذا، االقتباس موضوع عىل الحكم إن
االشرتاكي؛ النظام من اقتبستها أن للرأسمالية سبق التي العديدة العنارص تلك َمِليٍّا فيه
من مبدأ داخله يف يدمج كان مرة كل ويف مراًرا، هيكله عدل قد الرأسمايل النظام ألن ذلك
شك وال العام. إطاره يالئم بحيث تعديله بعد ولكن االشرتاكية، بها تنادي التي املبادئ
القرن رأسمالية وبني املعارصة، الرأسمالية بني الهائلة الفوارق تلك عن كثريًا قرأنا أننا
مهمتها أدت التاريخ يف مرحلة بوصفها بانهيارها، ماركس كارل تنبأ التي عرش التاسع
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الفوارق هذه إىل يُشار األحيان معظم ويف أرقى. مرحلة إىل تجاوزها الرضوري من وأصبح
وعىل جهة، من الحتمي الرأسمالية انهيار عن ماركس تنبؤات إخفاق عىل دليًال بوصفها
الصدد هذا يف الحاسم السؤال ولكن أخرى. جهة من والتطور للتكيف الرأسمالية قابلية
طبيعة من هل أعني نفسها؛ الرأسمالية قلب من الهامة التطورات هذه جاءت هل هو:
نصيبًا لهم ويضمن الحقوق، من مزيًدا العمال يعطي بحيث نفسه يطور أن النظام هذا
االقتصادية سياسته يف ويتبع والصحية، االجتماعية التأمينات من — يزيد أو يقل —
التعديالت أن الواقع إلخ؟ … التخطيط من — أيًضا يزداد أو يقل — قدًرا واالجتماعية
عىل فعل ردود جوهرها يف كانت مساره، عىل الرأسمايل النظام أدخلها التي والتصحيحات

… مضاد نظام وجود
الرأسمالية دفع الذي وحده هو املضاد النظام ذلك من الخوف أن ذلك معنى وليس
إىل دعوة أية عىل الطريق قطع أجل من حدث قد التطور هذا إن بل نفسها، تطوير إىل
يف يبدو نموذج تقديم أجل ومن الرأسمالية، البالد عمال بني االشرتاكية أشكال من شكل
عن الحديث يف قبل من توسعنا قد كنا وإذا البديل. النظام من ازدهاًرا أكثر كثرية، نواٍح
إيقاف أجل من الرأسمايل النظام ابتكرها — وقاتلة — بارعة وسيلة بوصفه التسلح سباق
أن ماركس عىل استحال أمًرا كان السباق هذا ظل يف التنافس إن وقلنا االشرتاكية، نمو
تصحيح عىل الرأسمالية قدرة أعني اآلن، عنه نتحدث ما فإن نظريته، يف حسابًا له يعمل
هي بأنها االشرتاكية دعوى إسقاط أجل من االشرتاكي النظام مبادئ بعض بتبني مسارها
املاركسية النظرية له تعمل لم تطوًرا بدورها كانت مكان، كل يف العمال مصالح تمثل التي
مزيًدا وتجتذب وتنمو ستنشط االشرتاكية الحركة أن النظرية هذه افرتضت فقد حسابًا،
وتسعى عليه، هي ما عىل الرأسمالية تظل بينما يوم، بعد يوًما الرأسمالية البالد عمال من
تكون أن إال تمتلك ال األفعى ألن العمال؛ من القيمة» «فائض من قدر أكرب امتصاص إىل
نفسه يطور وأن برباعة، الهجوم هذا يواجه أن استطاع الرأسمايل النظام أن غري سامة،
التي الرأسمالية تلك من كثرية عنارص عن وتخىل األزمات، من عديدة أنواع مواجهة يف

والبقاء. الصمود عىل كبرية قدرة ذلك مقابل يف كسب ولكنه ماركس، عنها كتب
يف بكثري، يفوق كان ربما االشرتاكية من الرأسمالية استعارته ما أن إذن والخالصة

الرأسمالية. من اآلن تستعريه االشرتاكية أن يبدو ما كل نطاقه، واتساق تنوعه
تصحح مرحلة أنه عىل اآلن يحدث ما تصور ال الغربية اإلعالم أجهزة فإن ذلك ومع
فيها صححت أن للرأسمالية سبق التي املراحل عرشات تماثل مسارها، االشرتاكية فيها
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وسقوط انهيار أنه عىل تصوره وإنما ذاتها، املاركسية من عنارص باستعارة مسارها
أساسية عنارص تستعري أن بمجرد تسقط األيديولوجية كانت فإذا لالشرتاكية. نهائي
لن سمات تحمل التي الحالية الرأسمالية تسقط لم إذن فلماذا أخرى، أيديولوجية من
سمة يف التقليدية رأسماليته عىل يتعرف أن قربه، من حيٍّا بُعث لو سميث، آدم يستطيع

منها؟ واحدة
تأثريًا تملك منافسة أيديولوجية وجود دون لنفسها، تُِرَكت قد كانت لو الرأسمالية إن
الرأسمالية الدول داخل واملثقفة العاملة الطبقات عىل أيًضا تأثريها وتمارس كبريًا، دوليٍّا
البالد يف بالفعل يحدث كما للعمال، مصالح تحقيق اتجاه يف تطورها سار ملا — ذاتها
للعمال بشع استغالل من الرأسمالية تمارسه ما ذلك عىل دليل وأبسط املتقدمة. الصناعية
الجنسية متعددة الرشكات إحدى تفتتح فحني الثالث، العالم بالد يف الفقراء والفالحني
بما أسوأ فحسب، األجور وليس املصنع، هذا يف العمل رشوط تكون فقري، بلد يف مصنًعا
بني الفرق إىل هنا نشري أن وحسبنا املتقدمة. البالد مصانع يف نظائرها من يُقاس ال
نفسها للرشكة تابًعا كان الذي واملصنع نفسها أمريكا يف كاربايد» «يونيون رشكة مصانع
سنوات منذ «بوبال» مدينة يف املشهورة السام الغاز ترسب حادثة وقعت حيث الهند، يف
عن يدافعون الرشكة أصحاب ووقف كالذباب، وأرسهم العمال من املئات وتساقط قالئل،
يدفعوا ال حتى املحامني أبرع ويستأجرون ساخط، عاملي عام رأي أمام بوقاحة أنفسهم
يجريها مقارنة أية عن هذا مثل وقل املنكوبة. البلدة ألهل التعويضات من القليل أقل إال
األمريكي، الجنوب مزارع من مزرعة أية يف األبيض الزراعي العامل أوضاع بني املرء
األجور بأبخس بتشغيلهم املتحدة» الفواكه «رشكة تقوم الذين التعساء العمال وأوضاع
وغريها وهندوراس جواتيماال يف مزارعها من املاليني هي تكسب لكي األوضاع، أسوأ ويف

الوسطى. أمريكا يف التعيسة املوز» «جمهوريات من
أن هو الحالتني بني الوحيد الفارق أن لنا لتبني املقارنة، هذه يف النظر أمعنا ولو
حقوقهم، أجل من الفعال بالكفاح لهم يسمح ما الوعي من األوىل الحالة يف لديهم العمال
وفقرهم العمال تعاسة فإن الثانية الحالة يف أما إرضاءهم، من مفرٍّا النظام يجد فال
األمريكية الرشكات تفرضها التي الدكتاتورية األنظمة لبطش الدائم وتعرضهم وأميتهم،
فلماذا ضئيًال خطرهم دام وما مسموع، غري صوتهم يجعل ذلك كل أراضيهم، يف العاملة

أوضاعهم؟ بتحسني نفسها الرأسمالية ترهق
أنصارها معنويات فيها ترتفع فرتة ١٩٨٩م عام أواخر من تعيش الرأسمالية أن عىل
حتى يجرءون يكونوا لم الذين الكتاب، وينادي الكثريون، فيها ويتغزل السماء، إىل
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النظام هي أو لإلنسان، الطبيعي النظام هي بأنها عنها، رصاحة الدفاع عىل قريب عهد
منه تشفى أن — قرص أو الزمن طال مهما — بُدَّ ال انحراف هو آخر نظام وكل السوي،
هذا أن يجد حني للمرء، مفر وال له، فريسة تقع أن حظها سوء يشاء التي املجتمعات
التي البديهيات بأبسط الناس تذكري إىل يعود أن من حدوده، تجاوز قد املكشوف الغزل

بها. الوعي أفقدتهم قد الرشقية أوروبا انفجارات أن يبدو
وإليه الحديث عرصنا بدأ منه الذي الطبيعي النظام بوصفها للرأسمالية، املهللني إن
السابق الفصل يف أوضحنا وقد الشيوعية، اإلمرباطورية لسقوط ابتهاًجا يصفقون يعود،
وأن بالفعل، السقوط يستحق كان الشيوعية املجموعة انتهجتها العنارصالتي من كثريًا أن
فإننا ذلك ومع مستنري، إنسان أي له يأسف أن ينبغي ال أمر القمعية ممارستها انهيار
عىل مجازي، بمعنًى الكلمة نستخدم شيوعية» «إمرباطورية عن الصدد هذا يف نتحدث حني
إمرباطوريات وهي والدموي، الحقيقي باملعنى إمرباطوريات لها كانت الرأسمالية أن حني
قرون طوال دماءها امتصت وإنما لهيمنتها، الثالث العالم شعوب بإخضاع تَكتِف لم
كإفريقيا واملنسية املجهولة املناطق يف وخاصة املاليني، عرشات أبنائها من وقتلت عديدة،
قبل لها، كانت مجتمعات يف الغري عىل واالعتماد التخلف وزرعت نموها، وأوقفت السوداء،

بعيد. حد إىل بذاتها مكتفية كريمة حياة االستعماري، العهد
مرحلة يف بها التذكري إىل مضطرٍّا نفسه يجد املرء ولكن معروفة، بديهيات هذه
بعد الجحور من الجرذان خروج زمن ويف هذه، أيامنا يف نعيشها التي الفكري التزييف
تمارسه كانت الذي االستبداد نستنكر ونحن حقنا، من يكون فهل طويل، شتوي بيات
ننىس حدٍّ إىل نصل أن املجر، أو بولندا أو رومانيا شعوب عىل الحاكمة الشيوعية األنظمة
وأنجوال وكينيا الكونغو يف للرأسمالية، الرشعي االبن هو الذي االستعمار، فظائع معه
إمرباطورية وجود ننىس أن حقنا من هل آسيا؟ بالد ومعظم اإلفريقية القارة وبقية
ننىس أن حقنا من هل الالتينية؟ أمريكا يف قريب، عهد حتى الكلمة، معاني بكل أمريكية
غزو يف التقليدي االستعمار أساليب تمارس اللحظة هذه حتى تزال ال الرأسمالية أن
القهر يتداخل حيث وبنما جرينادا مثل أمرها عىل مغلوبة صغرية لبالد الجبارة الجيوش
أبشع فرض مع املرتزقة عصابات استخدام مع االقتصادي االستغالل مع االستعماري
الذي باملصري املفرط االهتمام تفسري يف يحار املرء أن الحق العسكرية؟ الدكتاتورية أنواع
عىل الثالث العالم بالد ملصري التام والتجاهل الشيوعيني، أيدي عىل الرشقية بأوروبا حل

الرأسمالية. أيدي
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عىل تُظَلم، أو تُهان أن يصح ال راقية، شعوب األوروبيني أن إىل راجًعا ذلك أيكون
عليهم تجوز ال مختلطون، أو ملونون الالتينيني واألمريكيني واآلسيويني اإلفريقيني أن حني

اإلنسان؟ حقوق مواثيق عليهم تنطبق وال الرحمة،
األحزاب فرضتها التي الجائرة األوضاع بشدة ينتقد أن يف الحق كل للمرء إن
االنتقاد هذا من القفز يف تكمن الحقيقة الخطورة أن غري الرشقية، أوروبا عىل الشيوعية
الثالث العالم شعوب بني وخاصًة جائزة، غري نقلة فهذه الرأسمالية، عىل العاطر الثناء إىل

املال. رأس وتسلُّط االستعمار بنار تزال، وما اكتوت، التي
يحدث عما تماًما النظر بغض إنسانية، وغري ظاملة تظل الرأسمالية أن األمر وحقيقة

الرشقية. الكتلة يف
التذكري نواصل أن من الواضحة، الحقائق وتغيب الرؤية فيه تغيم وقت يف مفر ال
الغذاء من جيًدا مستًوى ملجتمعاتها توفر أن يف أخفقت قد الشيوعية فاألنظمة بالبديهيات،
واإلهمال الخلل يصل الذي النظام ذلك ا: رشٍّ أكثر أيهما ولكن شك، بال فادح خطأ هذا …
أن عىل القادر النظام ذلك أم للبرش، أساسية باحتياجات الوفاء عن العجز حد إىل فيه
البحر إىل الغذائية املواد بفوائض ويلقي والزبد، الحليب يحرق ولكنه عنه، يفيض ما ينتج
العظيم الكساد أيام أمريكا يحدث كان ما إىل هنا نشري ال إننا أسعارها؟ تنخفض ال حتى
السوق قلب ويف الثمانينيات أواخر يف حدث ما إىل بل فحسب، العرشينيات أواخر يف
القارة يف جوًعا يموتون فيه األلوف مئات كان الذي ذاته الوقت ويف املشرتكة، األوروبية
إدارة سوء عن ناجًما ليس الرأسمايل، النظام حالة يف العيب هذا فإن ذلك ومع اإلفريقية.

األساسية. وبنيته وآلياته النظام طبيعة من جزء هو وإنما طارئ، خلل أي أو
الضعف مكمن كانت التي الحريات، إن فنقول أخرى، ببديهيات التذكري نواصل هل
إىل الرأسمالية قالع يف مكفولة ليست كلها، االشرتاكية املنظومة يف السائد الحكم أسلوب يف
التي الصورة تشوه االزدواجية من رضوبًا هناك وأن الحسنة، النوايا ذوو يتصوره الحد
النطاق واسعة والبطالة جانب يف التامة الرفاهية كازدواجية البياض ناصعة للسذج تبدو
منح وازدواجية للضعفاء، األمان وعدم لألقوياء التامة السيطرة وازدواجية آخر، جانب يف
(تايالند، الخارج يف السيطرة تحت الواقعة الدول من الحريات وسلب الداخل يف الحريات
ناحية، من الفرص يف النظرية واملساواة وامللون، األبيض وازدواجية … إلخ) الفلبني،

أخرى؟ ناحية من للفرص حقيقي تكافؤ وجود وانعدام
عن والتغافل التاريخ، ونسيان ذاكرتهم، إلغاء عىل للرأسمالية املهللون أرص ولو
«بركات» جرتها التي واملصائب عامًة، الثالث بالعالم الرأسمالية أنزلتها التي الكوارث
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العالم يف الكربى الرأسمالية قلعة لتولت خاص، بوجه العربي العالم عىل الرأسمالية
لبنما األمريكي الغزو جاء فقد وعيهم، وإيقاظ ذاكرتهم تنشيط مهمة منا، بدًال املعارص،
األخرية، العقود مدى عىل سياسية أحداث من ذاكرتي تعي ما وبقدر للغافلني. تنبيًها
فيه كانت الذي الوقت ففي الغزو، هذا من أغبى ترصًفا حياتي يف أصادف لم فإني
اكتشاف أن للكثريين فيه بدا الذي ويف الغليان، درجة إىل تصل الرشقية أوروبا أحداث
أن يعني األنظمة، هذه رموز أقوى وسقوط االشرتاكية، األنظمة ممارسات يف فادحة عيوب
الواليات تأبى بالذات، الوقت هذا يف واملصري، املال وهي والطهارة، الرباءة هي الرأسمالية
لها حراستها عىل الرأسمالية تسهر التي الديمقراطية بأن الغافلني تذكر أن إال املتحدة
البليغ)، التعبري هذا ابتكر الذي العربي الزعيم لروح االعتذار (مع ومخالب أنياب أيًضا
تمر بالذات اللحظة هذه يف كانت التي املضادة لأليديولوجية كربى خدمة بتقديم وتتطوع
األزمة فرصة انتهزت التي األصوات بتكذيب — مشكورة وتتكفل أزمتها، مراحل بأسوأ
بنما غزو املحتم من كان فهل لإلنسان! الطبيعي النظام هي الرأسمالية تهتف: لكي
دفعته الذي الفادح الثمن نورييجا يساوي وهل بالذات؟ الوقت هذا يف نورييجا إلسقاط
أوقات أحرج يف السماء من جورباتشوف عىل هبط الذي واملكسب سمعتها، من أمريكا
العقول إىل أعاد ألنه تُقدَّر؛ ال فائدة أفادنا ولكنه شك، دون النظري، منقطع غباء أزمته؟
املعسكرين أحد خطايا أن هي األهمية، عظيمة بسيطة حقيقة إىل ونبهها اتزانها، الغافلة
األخري. واملالذ األول امللجأ وهو املجسمة، الفضيلة هو اآلخر املعسكر أن تعني ال العامليني
«املعجبني» هؤالء تشارك ال اليوم عالم يف الرأسمالية الدول كربيات أن والحق
يف املسئولني ترصيحات ثنايا من املرء يستشفه الخفي القلق من نوع فهناك تفاؤلهم،
أحداث يرتكوا أن عىل منهم حرًصا بوضوح، عنه يكشفون يكونوا لم وإن الدول، هذه
ذلك أملانيا، إىل الوحدة عودة من تخىش ففرنسا مداها، أقىص إىل تتفاعل الرشقية أوروبا
وأوروبا األخريين، القرنني خالل كربى حروب أربع ويالت أذاقها الذي العمالق الجار
األملاني، العمالق خطر امتصاص أجل من التوحد من مزيد يف الحل ترى ككل الغربية
قًوى ستكون املوحدة أوروبا بأن تشعر وأمريكا «القارة»، وحدة إىل ترتاح ال إنجلرتا ولكن
فقد قد العسكري التحالف وأن سيما ال معها، متحالفة بالرضورة وليست لها، منافسة
وهكذا مواجهته. أجل من الحلف يقوم عدواني خصم هناك يُعْد لم حني وجوده مربر
قد بها، يُستهان ال تغريات عىل مقبل ذاته هو بأنه داخلة يف يشعر الرأسمايل املعسكر فإن
عميقة قطًعا ستكون ولكنها الرشقية، أوروبا يف حدثت التي كتلك العنف طابع تتخذ ال

الجذور.
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مواجهة من تتمكن حتى حادة تغيريات مسارها تغري أن بُدَّ ال بدورها فالرأسمالية
عن باستفاضة قبُل من تحدثُت قد كنُت وإذا السالح. منزوع عالم يف الجديدة األوضاع
ضخمة رشكات صورة يف اآلن منذ يظهر بدأ الذي الهائل، وتأثريه املادي، السالح نزع
إن املعنوي. السالح نزع أهمية جميًعا فلنتذكر عمالها، ترسح أو أبوابها تغلق لألسلحة
عىل قادرة فيه تعود لن عًرصا تالئم بحيث أوضاعها تكييف تعيد أن الرأسمالية عىل
هذا أن مع اإلنسان، فردية وتلغي الحريات تكبت عدوانية أنها بحجة االشرتاكية انتقاد
ال عدًدا بفضله وكسبت طويًال، الرأسمالية عليه عاشت الذي املعنوي الزاد هو االنتقاد
تبدأ وحني بدوره، السالح هذا تفقد حني حالها سيكون ماذا ولكن األصدقاء. من يُحىص
بني الجمع إىل يؤدي الذي والطويل الشاق الطريق ذلك سلوك يف الخصم األيديولوجية

واحد؟ مركب يف واإلنسانية االشرتاكية
ورديٍّا؛ الكثريون، يتصور كما يكون، لن الرأسمالية أمام الحياة لون أن يف شك ال
بالطبع يتوقف هذا ولكن األساسية، هياكلها يف حاسمة لتغيريات مؤهلة بدورها فهي
وهو اإلنسانية، والنزعة االشرتاكية بني الجمع يف املضادة األيديولوجية نجاح مدى عىل

القادم. بحثنا موضوع
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صورة التسعينيات لعقد ويرسم متوقعة، غري مفاجآت عن اليوم يتحدث كله العالم
القرن أن القول حد إىل البعض يذهب بل السابقة، العقود جميع عن جذريٍّا تختلف
منذ مبكًرا عرش التاسع القرن بدأ مثلما ١٩٨٩م، منذ بالفعل بدأ والعرشين الحادي
سنة األوىل العاملية الحرب منذ متأخًرا العرشون القرن وبدأ ١٩٨٩م، يف الفرنسية الثورة
التاريخ يف الحاسمة التحول نقاط أن اعتبارنا يف أخذنا إذا معقولة فكرة وهي ١٩١٤م.
بأن اعرتافنا ومع بأصفار. أرقامها تبدأ التي السنوات مع تتفق أن يتعني ال البرشي
األخرية القالئل الشهور يف الهائلة التحوالت وبأن كبرية، مفاجآت طياته يف يحمل املستقبل
االعرتاف من بُدَّ فال البعيد، غري املستقبل يف بأرسه العالم وجه لتغيري خصبة بذرة تمثل
قد العالم كان وإن قبل، من موجودة كانت األساسية وعوامله التغيري عنارص بأن أيًضا

دالالت. من العنارص هذه عليه تنطوي ما إدراك يف كثريًا تأخر
مداه، أقىص والصاروخي النووي التهديد وبلوغ للسالح، العاملي التصعيد كان لقد
كانت الدولية، العالقات يف السائد الشكل عقم إدراك نحو كربى تحول نقطة ذاته هو
ذاتها هي واحدة، لحظة يف كله العالم عىل األسود بظله يلقي أن يمكن الذي املوت صورة
الجانبني من كلٌّ أدرك أن بعد املنطقية، الخطوة وكانت بالحياة، التشبث إىل األكرب الدافع
يف مًعا يفكرا أن هي معدودات، ثواٍن يف معه العالم ويفني اآلخر يُفنَي أن يستطيع أنه

املخيفة. املواجهة محل والوفاق التفاهم فيه يحل بينهما، للتعامل آخر أسلوب
والطرف املواجهة، هذه استمرار يف مبارشة مصلحة له كانت الطرفني أحد ولكن
من املبادرة جاءت وهكذا التفاهم. حالة إىل االنتقال يف مبارشة مصلحة له كانت اآلخر
السنتني يف ريجان عىل املبادرة هذه فرض أنه األمر يف ما أعجب وكان جورباتشوف،
يسميهم كان من مع التفاهم عىل املتصلب الصقر هذا وأرغم حكمه، من األخريتني
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والتعايش الوفاق لسياسة العميل التنفيذ يف األوىل املرحلة بذلك لتبدأ الرش»، «إمرباطورية
اإليجابي. والتفاهم

جوانب إن بل باقية، الرأسمالية أن طويلة بمدة جورباتشوف قبل واضًحا، كان لقد
االشرتاكية الحركة ممارسات تبنته الذي الهدف أن واضًحا وكان قوة، تزداد منها كثرية
االشرتاكي النظام وإحالل بالتدريج، الرأسمالية استئصال وهو مبارشًة، ١٩١٧م ثورة بعد
ولكن األقل، عىل املنظور املستقبل يف وذلك التحقيق، مستحيل هدًفا أصبح قد محلها،
يكونوا لم الحقيقة، هذه إدراكهم من الرغم عىل السوفياتي، لالتحاد املتعاقبني الرؤساء
قدر إىل يحتاج األمر وكان بها، االعرتاف أساس عىل الرسمية سياستهم لبناء استعداد عىل
األمر هذا مع يتالءم نحو عىل العامة السياسة رسم إعادة أجل من الشجاعة من كبري
أدرك وإنما بذلك، يكتِف لم إنه بل جورباتشوف، به اضطلع الذي الدور هو وهذا الواقع،
الفجوة استمرت ولو جموده، عىل استمر لو بالخطر املهدد هو االشرتاكي املعسكر أن
الثقة، عدم حاجز ظل ولو االتساع، من القدر هذا عىل الفعلية واملمارسات الشعارات بني
وأنظمتها. االشرتاكية البالد شعوب بني تجاوب أي تحقيق دون يحول املكتوم، والسخط

السابقة. السياسات جميع عىل الكبري انقالبه جاء هنا ومن
مستمدة بمبادئ االشرتاكية تطعيم إىل يهدف جورباتشوف أن يتصورون الكثريين إن
التمثيل وديمقراطية االنتخاب وحرية التعبري حرية كمبدأ الرأسمايل، الغرب ليربالية من
أن وهي أسالفه، يدركها لم أساسية حقيقة أدرك أنه أعتقد ولكني … إلخ النيابي،
بالرضورة وليست نفسه، للغرب الفكري النظام من جزءًا بالرضورة ليست املبادئ هذه
بأعم اإلنساني الرتاث من جزء هي وإنما الكثريون، تصور كما االشرتاكية، مع متعارضة
السياسية الديمقراطية هاجموا حني مخطئني املتزمتون االشرتاكيون كان ولقد معانيه.
النظام آليات من يتجزأ ال جزء أنها عىل إليها ونظروا بحتًا، غريبًا نتاًجا باعتبارها
مع واضًحا تعبريًا نفسها عن عربت قد كانت إذا الديمقراطية هذه ألن ذلك الرأسمالية؛
اإلنسان فحق األبد، إىل بها مرتبطة النشأة هذه تظل أن ينبغي فال العرصالرأسمايل، مطلع
يحاسبون أو الحكم يتولَّْون عنه ممثلني يختار أن يف وحقه بحرية، نفسه عن التعبري يف
حتى كلها، لإلنسانية عظيمة مكتسبات تعد الحقوق هذه القوانني. ويرشعون الحكام
التي التربيرات جميع أن املؤكد ومن الرأسمايل. الغرب إىل راجًعا القريب أصلها كان لو
تطبيق عدم أجل من املاضية، السبعة العقود طوال الحاكمة الشيوعية األحزاب قدمتها
شكل تثبيت تستهدف زائفة، تربيرات كانت السياسية، الديمقراطية من الرفيع النوع هذا
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يجسد أنه يعتقد فرد أو واحد، حزب دكتاتورية تلك أكانت سواء الدكتاتورية، أشكال من
سونغ. أيل كيم أو تشاوشيسكو أو ستالني مثل شخصه، يف كلها والدولة الحزب

إىل مستندة ديمقراطية أصبحت لو صامدة تظل أن االشرتاكية تستطيع هل ولكن،
الهدف، هذا تحقيق نحو البداية منذ اتجهت قد التجربة كانت لو حر؟ شعبي اختيار
يعرتضها أن يمكن ما كل مواجهة وبعد مراحل، وعىل جزئيٍّا، ولو بلوغه، من وتمكنت
انتقال ولكن تردد، بال إيجابيٍّا ا ردٍّ السؤال هذا عىل الرد لكان ونكسات، صعوبات من
هو ديمقراطية، غري اشرتاكية طويًال جربت أن بعد ديمقراطية غري اشرتاكية إىل الشعوب
الفادحة وأخطاءه املايض ثقل ألن ذلك هائًال؛ تعقيًدا املوقف ويعقد إشكاالت يثري الذي
مطروح اختيار مجرد ليست فاملسألة حساب، ألف له يُحَسب أن ينبغي ا هامٍّ عامًال يشكل
إحباطات كل بعد الجديد، التحول تصديق عىل قدرتها مدى هي وإنما الشعوب، هذه أمام
الحسابات تصفية إىل قوية ميول هناك تكون أن إنسانيٍّا، املتوقع، ومن القديمة. التجربة
واسعة فئات لدى راسخ اعتقاد هناك يكون وأن املايض، مع التامة القطيعة وإىل السابقة،
باملعنى جديًدا يكون لن الجديد بأن أو لإلصالح، قابلة غري االشرتاكية بأن الجماهري من
أية تربطهم ال ممن يقدمونها الذين دام ما تتحقق لن املستقبلية الوعود وبأن الصحيح،

املاضية. بالعهود صلة
الكربى التاريخية املقامرة أبعاد أكرب، بوضوح ندرك أن نستطيع املوضع هذا وعند
وكل الزمن، وعىل البرشية، الطبيعة عىل أساًسا يقامر فهو جورباتشوف، يخوضها التي
عليه ينقضَّ أن ويمكن السماء، عنان إىل ويرفعه يساعده أن يمكن العاملني هذين من

مفجعة. مأساة إىل ويحولها تجربته ويخنق
عن يكف ال جورباتشوف إن البرشية، الطبيعة عىل مقامرته عن بالحديث لنبدأ
بناء إعادة يكون أن قبل اإلنسان بناء إعادة هو البريسرتويكا، يف عنرص أهم إن القول
بناء «إعادة تعبري يأخذ أن العربي عاملنا يف الصعب ومن السيايس. النظام أو االقتصاد
سوى معه يُعْد لم حد إىل املعارصة السياسية لغتنا بذلته أن بعد الجد، مأخذ اإلنسان»
ولكن شيئًا. الواقع من يغري وال حقيقي، مضمون أي إىل يشري ال أجوف إنشائي تعبري
إنسان عليها، ويحرص الحرية معنى يفهم جديد إنسان بناء بالفعل يعني جورباتشوف
هو «الكل»، مصلحة سبيل يف نسيانها كان التي ذاته يستعيد مقولب، وغري نمطي غري
اإلنسان يستنفد االجتماعي البعد بأن فاالعتقاد السابقة، األوضاع ظل يف الفضائل فضيلة
مرشوعه يحقق أن فرد عىل بأن املضاد االعتقاد ولكن صحي، غري اعتقاد هو بأكمله
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الحلم جوهر وهو — اآلخرين يف ذلك تأثري عن النظر بغض ممكن، أقىصمًدى إىل الخاص
التي البناء إعادة عملية فإن ذلك وعىل إنساني؛ غري اعتقاد هو — األمريكي الرأسمايل
والدوافع الفردية الدوافع بني للتوازن استفادة صميمها يف هي البريسرتويكا تستهدفها

اإلنسان. يف الجماعية
الوجهة من صحيح اعتقاد عىل يرتكز جورباتشوف رهان من أساسيٍّا جزءًا أن ويبدو
الذي والضمان باألمان متمتًعا االشرتاكية ظل يف عاش الذي اإلنسان أن وهو النظرية،
واجتماعيٍّا، سياسيٍّا املشاركة عىل والقدرة الحرية إىل مفتقًرا كان وإن املجتمع، له يكفله
عنرص إىل والديمقراطية الحرية عنرص أضيف لو تحققت قد أمانيه أقىص بأن سيشعر
تكون أن يمكن شيئني العملية، الوجهة من يغفل، الرهان هذا ولكن والضمان، األمان
قد التي املايض، مع الحسابات تصفية يف املتعطشة الرغبة أولهما خطرية: عواقب لهما
فهي لإلصالح؛ قابلة غري أشكال، من اتخذت مهما االشرتاكية، بأن االعتقاد حد إىل تصل
فيه. بالثقة تسمح أن من وأفدح أكثر سوابقه ألن توبته؛ تُقبل أن يستحيل بمجرم أشبه
إىل متجهة رؤيتها يجعل أن يمكن االشرتاكية الشعوب به مرت الذي القهر فإن وهكذا

املستقبل. بناء إىل متجهة هي مما أكثر املايض من االنتقام
املادي الجانب يغفل البرشية الطبيعة عىل جورباتشوف رهان فإن أخرى ناحية ومن
االشرتاكية بتجربة مر الذي الشعب بأن اإليمان عىل ينصب فالرهان بعيد، حد إىل فيها
القهر، عنه يزول أن بمجرد التجربة بهذه ثقته سيستعيد القهر، من خاللها عانى ولكنه
الرهان هذا أن غري إغراءات من له قدمت مهما الرأسمالية ظل يف العيش يقبل ولن
الغرب ألن ذلك اإلنسان؛ طبيعة إىل ينبغي مما أكثر مثالية نظرة عىل ينطوي كان ربما
الذي «الحرمان» عىل ويركز املادي، الجانب أعني املضاد، الجانب عىل يراهن الرأسمايل
من كان وملا … إلخ الحديثة، واألجهزة واملالبس املأكوالت من االشرتاكية الشعوب تعانيه
للناس، املادية السلع هذه مثل جورباتشوف إصالحات توافر أن املنظور، املدى يف الصعب،
«الرخاء» وراء الشعوب هذه تراكض وإىل للرهان خسارته إىل ذلك يؤدي أن املمكن فمن

الرأسمايل.
ملا مستقبلية رؤية تكوين إىل يسعى من بها يستخف أن يصح ال مسألة وهذه
به االستهانة يمكن ال أمر املادية اإلغراءات ألن ذلك جورباتشوف؛ بريسرتويكا إليه ستؤدي
كبرية بأعداد وفتيات شبان تعطش مدى بنفيس رأيت ولقد البرشية، الجماعات سلوك يف
كاملالبس تافهة، نظرنا يف تبدو أشياء إىل أخرى اشرتاكية وبالد السوفياتي االتحاد يف
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قطعة أن كيف بنفيس ورأيت … إلخ اليابانية، واملسجالت الرقمية والساعات «الجينز»
البالد، هذه يف اإلنسان للهفة موضوًعا تكون أن يمكن أمريكية سيجارة أو األمريكي اللبان
من بأن الناس إقناع من االجتماعية والتنشئة التعليم يتمكن لم كيف وقتها وعجبت
كيف أذكر زلت وما الكبرية، االهداف سبيل يف الصغرية األشياء عن االستغناء املمكن
السوفياتي، االتحاد يف تدريبية دورات يتلقون كانوا الذين العرب الضباط معظم أن
إجابة كانت السبب عن سئلوا فإذا السوفياتية، التجربة مع متعاطفني غري يعودون كانوا
والرتفيه، اللهو أماكن أو املالبس أو كالسيارة مادية، بأمور تتعلق منهم الساحقة الغالبية
غري أو الواحد الحزب تسلط أو الفكر حرية انعدام عن يحدثك من منهم تجد أن وندر

املعنوية. الجوانب من ذلك
الطبيعة من املادي الجانب أو املعنوي الجانب عىل الرهان هذا إن القول ويمكن
الكبريين. املعسكرين بني الخفاء يف حاليٍّا تدور ملعركة حقيقية ساحة يشكل البرشية
عىل يراهن الذي هو مادية، بأنها أيديولوجيته توصف الذي الجانب أن ا حقٍّ الغريب ومن
األديان» و«نصري الروح» حمى «حامي الرأسمايل الجانب أن حني عىل اإلنسان، معنويات
الفواكه يف نقص من االشرتاكي املعسكر شعوب تعانيه ما عىل دعايته تركز الذي هو إلخ،
عىل يستحيل التي املادي الحرمان مظاهر من ذلك إىل وما الخبز، طوابري وعىل واللحوم،
مرحلة بعد الحكم إىل أتى قد كان إذا وليلة، يوم بني ما لشعبه يوفرها أن مصلح أي

اإلدارة. وسوء التخبط من طويلة
به وأعني الكربى، جورباتشوف مقامرة يف اآلخر العامل عن الحديث إىل ولننتقل
أن تصورنا ولو وقت، إىل يحتاج جورباتشوف عليه يراهن ما فكل الزمن، عىل مقامرته
حد إىل متفائلني لكنا القريب املدى يف ثماره تظهر أن يمكن مثًال، االقتصادي، اإلصالح
الوفر هذا وانعكاس وقت، بعد إال يتم لن التسلح نفقات يف الوفر ألن ذلك السذاجة؛
اإلدارة وسوء والجمود البريوقراطية آثار وإزالة آخر، وقت إىل يحتاج االقتصاد عىل إيجابيٍّا
أنهم نهار ليل يكررون الذين أولئك فإن ولذا به؛ يستهان ال وقتًا تستغرق الذمم وفساد
جورباتشوف، عهد خالل االقتصادية األوضاع يف تحسنًا السوفياتي االتحاد يف يلمسوا لم
الجديدة اتجاهاته ثمار أن جيًدا يعلمون ألنهم العالم؛ خداع إال ذلك من يستهدفون ال
التي الضارية املعارك خوض مرحلة يف زال ما أنه ويعلمون اآلن، تُقَطف أن يستحيل

أفضل. اقتصاد لبناء األسس يضع أن كسبها، لو إمكانه، يف سيصبح
داخل الحقيقية الديمقراطية دعائم وإرساء السيايس، اإلصالح فإن أخرى جهة ومن
لهما، نظري ال وابتكار إبداع إىل تحتاج مسبوقة، غري تجربة هو االشرتاكية، من إطار
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النوع لهذا االشرتاكية، البالد يف الجماهري، تقبل أن سنجد الواقع أرض إىل ننظر وحني
يف الفعل رد بني قبل، من قلنا كما التمييز، من هنا بُدَّ وال وقت، إىل يحتاج اإلصالح، من
حد إىل سلبيٍّا كان املبارش الفعل رد ألن ذلك الطويل؛ املدى يف الفعل ورد القصري املدى
املكبوتة فالجماهري السيايس، التفكري يف مبتدئ أي يتوقعه أن يستطيع أمر وهذا بعيد،
عىل جورباتشوف أخذ وقد تكبتها. كنت التي القوة من تحررت ما إذا تنفجر أن بُدَّ ال
الباب بذلك وفتح التدخل، بعدم السوفياتية القوات أمر حني هذه التحرير عملية عاتقه

الرشقية. أوروبا يف الجماهري ثورة أمام
الجماهري تعمل وأن عنيفة، الفعل ردود تكون أن األوىل املرحلة يف تماًما املتوقع ومن
يف الشيوعي الحزب اسم تغيري كان هنا ومن السابق، بالعهد يذكرها ما كل محو عىل
وظهور اآلخر، البعض يف بالسلطة بانفراده الخاص النص وإلغاء البلدان، هذه بعض
مثل يف املتوقع، الفعل رد هو وهذا املستقبل. يف شيوعي حزب أي قيام لحظر محاوالت
أن بُدَّ وال األبعد، املدى يف تتغري أن بُدَّ ال األمور ولكن القريب، املدى خالل الظروف، هذه
فيبدءون حساباتهم، وا ويصفُّ غضبهم عن ينفسوا أن بعد الناس، عقول إىل االتزان يعود
داللة لها كانت برلني جدار إزالة تجربة أن يف شك وال الحقيقية. مصالحهم عن البحث يف
يرحلوا أن نيتهم ويف األلوف، بعرشات الالجئون تدفق البدء ففي الصدد، هذا يف خاصة
وبيتهم وطنهم وأن ستستمر، الجديدة األوضاع أن إىل اطمأنوا أن بعد ولكنهم عودة، بال
معظمهم عاد األمنية، األجهزة ووشايات الحريات وخنق للقمع مكانًا ذلك بعد يكون لن

الجديد. البناء يف يشاركون وبدءوا بلدهم، إىل
املستقبل يكون أن بُدَّ وال تدوم، لن اآلن الرشقية أوروبا تجتاح التي األوضاع إن
وسع يف وليس عليه، السابق املهيمن الوضع وعن املؤقت، الوضع هذا عن مختلًفا شيئًا
الدولة رئيس جعل الذي التخبط هذا ظل يف ستعيش رومانيا مثل بلًدا أن يتصور أن أحد
فيلغي يومني بعد يعود ثم الشيوعي، الحزب فيلغي العدد، محدودة غاضبة ملظاهرة ينقاد
غوغائي أسلوب هذا االستفتاء. فيلغي آخرين يومني بعد يعود ثم االستفتاء، ويقرر اإللغاء
مصالحه عن البحث يف نفسه الشعب يبدأ أن بُدَّ وال طويًال، يدوم أن يستحيل الحكم، يف
من ستتفاوت الفرتة هذه ولكن املاضية، الحسابات تصفية فرتة تنتهي أن بعد الحقيقة
كان الذي النظام إرهابية ملدى تبًعا الغضب فرتة تطول أن املتوقع ومن آخر، إىل بلد
األوضاع عىل الثورة يف البلد هذا دفعه الذي الثمن لفداحة وتبًعا حدة، عىل بلد كل يف سائًدا

القديمة.
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الرهان إىل هذا، الزمن عامل عن الكالم صدد يف نشري، أن حد أبعد إىل املهم من أن عىل
الوقت ألن ذلك تنجح؛ أن الجديدة للتجربة يريدون ال الذين أولئك به يقوم الذي املضاد
لكانت واحد، إطار يف والديمقراطية االشرتاكية بني الجمع تجربة تنجح لكي اتسع لو
الطويل، املدى يف الرأسمايل، النظام دعائم ينسف أن يمكن ماحًقا خطًرا التجربة تلك
تحققه الذي والضمان األمان بني الجمع أن تصوري ويف حرب. أو سالح وبال تام، بهدوء
متوسط، مادي بمستًوى اقرتن لو حتى الديمقراطية، تحققها التي والحرية االشرتاكية،
أوروبا يف الرأسمالية قالع غزو إىل الوقت مع تؤدي أن يمكن هائلة جذب قوة له ستكون
يف عليها السخط أشد تبدي التي البالد نفس يف االشرتاكية تدعيم عن فضًال هذا األقل، عىل
نراها ولذا جيًدا؛ الحقيقة هذه تعي التجربة لهذه املضادة القوى أن شك وال الحالية. اآلونة
مهدها، يف تزال ال وهي التجربة هذه أسس تزعزع لكي قوة من ملَكتْه ما بكل اآلن تسعى
يف ديمقراطية اشرتاكية إقامة محاولة يرضبوا لم إن أنهم، يدركون التجربة هذه فأعداء
بها املساس عليهم الصعب من فسيكون الضعف، موقف يف تزال ال وهي الراهنة، اللحظة
الخاصة. معاقلهم يف حتى مدها إيقاف الصعب من سيكون بل املستقبل، من وقت أي يف
مغريًا نموذًجا تصبح أن قبل اآلن، التجربة هذه اهدم هو: املضاد الرهان كان هنا ومن
بتجربته صمد لو جورباتشوف أن يستنتج أن املرء حق من كان ذلك، أجل ومن للجميع!
أية تستطيع فلن أساسها، من يهدمها يشء يحدث أن دون أخريني، سنتني أو سنة هذه

تُقاَوم. ال جذب قوة عندئذ ستكتسب التي الجديدة تجربته تمس أن قوة
الكربى التاريخية املقامرة تلك بشأن نتائج من اآلن حتى إليه توصلنا ما ولنلخص
الطبيعة يف املعنوي الجانب تغلب عىل يراهن إنه فنقول جورباتشوف، بها يقوم التي
إمكاناتها، عن الكشف فرصة لتجربته تُتاح حتى قالئل سنوات الصمود وعىل البرشية،
تكديس وعىل البرشية، الطبيعة يف املادي الجانب غلبة عىل يراهنون خصومه أن حني عىل
من األقل عىل أو ممكن، وقت أقرب يف هدمها أجل من الجديدة التجربة أمام املشاكل
الفرصة لها أتيحت لو مؤكًدا سيكون الذي النجاح ذلك تحقيق وبني بينها الحيلولة أجل
مساعدة يف الغربي العالم رغبة عن األيام هذه يف كثريًا نقرأ أننا شك وال الكافية.
املضاد» «الرهان بأن انطباًعا القارئ لدى يولد مما إلصالحاته؛ ومساندته جورباتشوف،
هذه ولكن أساس، من لها ليس مخاوف عن تعبري إال هو ما هنا ها عنه أتحدث الذي
مستويات عىل سياسته تتقرر الذي الغرب، ملوقف الظاهر الوجه هي واملساندة املساعدة
الغرب أن املؤكد ومن مسترت. خفي هو ما ومنها مكشوف واضح هو ما منها متعددة،
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الغربية الشعوب بني نالها التي الساحقة الشعبية تلك بعد جورباتشوف تأييد إىل مضطر
الشعبية تلك تكن ولم هو. شعبه لدى حتى شعبيته فاقت إنها البعض يقول والتي ذاتها،
السالم، يف املتأصلة الرغبة إىل األول املحل يف راجعة كانت وإنما عاطفي، فعل رد مجرد
والوعي لحظة، أي يف باالنفجار العالم تهدد التي املسلح الرصاع حالة من العميق والخوف
ينبغي عوامل وهذه بأكمله، كوكبنا مستوى عىل البيئة لها تتعرض التي باألخطار املتزايد

حساب. ألف الغرب يف حكومة أية لها تعمل أن
تلك تنجح أن من شديد خوف املعلنة، غري املستويات عىل هناك، يكون أن بُدَّ ال ولكن
الجمع وهو تحقيقه، عن اآلن حتى البرشية عجزت حلًما تحقق أن يمكن التي التجربة
الرهان بأن أومن فإني هنا ومن واحد، إطار يف اإلنسانية والحرية االجتماعي العدل بني

واقعة. حقيقة املضاد
دخول إىل جورباتشوف سياسة ستؤدي جديد عرص عن اآلن يتحدثون الجميع إن
محلها لتحل األيديولوجيات، بني الداخلية الرصاعات فيه تتوقف عًرصا فيه البرشية
الكتاب، معظم يقول كما العرص، هذا كان. أينما لإلنسان املعادية القوى ضد رصاعات
االشرتاكية بني للرصاع يكون لن الذي العرص أنه أعني األيديولوجيا؛ تراجع عرص هو
وإنما األقل، عىل العرشين القرن بداية منذ له كانت التي األهمية تلك فيه والرأسمالية
من بمزيد يوم كل يف لنا يظهر التي البيئة مشكالت أهم: هو ما عىل كله االهتمام سينصب
وهي السالح، ونزع العاملي السالم ومشكالت عاملي. نطاق عىل إال تَُحل ال أنها الوضوح
عىل تأثريها يقترص أن يمكن وال الكوكب، هذا عىل اإلنسان مصري تمس مشكالت بدورها
تكن لم آفاًقا فيها التقدم يتيح التي التكنولوجيا، مشكالت وأخريًا ذاك. أو املعسكر هذا
املادي اإلنتاج يف بوفرة فيه ننعم بعهد اآلن منذ تبرشنا والتي قبل، من البرشية بها تحلم
عصوًرا تبدو الحالية عصورنا يجعل بأن كفيل نحو عىل الذهنية املعلومات يف ووفرة

بحق. بدائية
خيالية، أحالًما تُعْد لم وهي هذه، أيامنا يف الساعة حديث هي املمكنة االحتماالت هذه
ذلك ومع اآلن. من أعيننا أمام تظهر أخذت وبوادرها أيدينا، متناول يف بات تحقيقها إن بل
أجل من التعاون عرص أن يتصورون الذين أولئك مع االختالف موقع يف نفيس أجد فإنني
األيديولوجيات، بني الرصاع عرص محل حتًما سيحل الكوني الطابع ذات املشكالت حل
يحرتم شخص كل يتمناها غاية شك بغري هو الذي العرص، هذا حلول أن رأيي ففي
زال فما الجديدة، تجربته دعائم تثبيت يف جورباتشوف نجح إذا إال يتحقق لن إنسانيته،
وانتقالها الرشد، سن البرشية بلوغ عن التحدث وسعنا يف يكون أن قبل وقت أمامنا
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أخفقت ولو الكونية، املشكالت مواجهة أجل من التكاتف إىل األعداء اإلخوة رصاعات من
العاملي التعاون ذلك عن أبعد وألصبحنا بشعة، النكسة نتائج لكانت جورباتشوف، تجربة

مىض. وقت أي يف كنا مما
يف هذا، النجاح؟ احتماالت هي ما حسنًا، اآلن: يتساءل القارئ أن من ثقة عىل وأنا
املعطيات تكون أن ينبغي ممكنة، اإلجابة تكون فلكي حقيقة، الصعب السؤال هو رأيي،
ندرك لكي واحد مثال يكفينا ولكن للحساب. قابلة معقولة تكون وأن أمامنا، كلها
عىل تقوم مثًال، واألرمن، األذربيجانيني بني فاالضطرابات السؤال: هذا عن اإلجابة صعوبة
يصعب عقلية ال رواسب كلها ولكن طائفي، هو وما عرقي، هو ما منها قديمة رواسب
أية يف تتدخل أن يمكن الالعقلية العوامل هذه ومثل بها. التنبؤ يصعب ثم ومن حسابها؛
التي البرشية الطبيعة أن وتثبت الجديدة، التجربة وجه يف خطرية عقبة وتشكل لحظة
إخضاعها يصعب سوداء ظالمية عنارص عىل تنطوي زالت ما جورباتشوف عليها راهن

العقيل. للحساب
وكثريًا اإلغريقية، الرتاجيديات بأبطال الشبه قريب أحيانًا يل يبدو جورباتشوف إن
ولكنني بسهولة. عاملها عن تتنازل لن التي الرش قوى تحكيها بمأساة مهدًدا يبدو ما
يكسب فسوف صامًدا ظل إذا ألنه ذلك الحاالت؛ معظم يف التفاؤل جانب إىل االنحياز أوثر
حول كلها البرشية نسجتها عريضة آماٌل معه تتهاوى فسوف تهاوى وإذا الكثري، العالُم

الرشد. سن مرة، ألول اإلنسانية، فيه تبلغ جديد عرص
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كله؟ هذا العربمن وأين

جورباتشوف، تجربة أن هي السابقة التحليالت إليها تُوِصلنا التي األساسية الحقيقة إن
بني الرصاع حدة كرس إىل تؤدي أن بُدَّ ال إمكاناتها، تحقق كيما الفرصَة أُعطيت لو
االستقطاب أطراف من طرف كل وقيام العاملي العسكري الهوس وزوال املعسكرين،
عىل تقترص ال العالم، خريطة عىل حاسمة تغيريات وحدوث أساسية، بتنازالت الدويل
الرأسمايل املعسكر قلب يف بعمق تأثريها يمتد بل اآلن، حادث هو كما االشرتاكي، املعسكر
بينهما، فيما اختالف من قليل غري بقدر سيحتفظان النظامني أن صحيح البعيد. املدى يف
السرتاتيجيته، قصوى غاية يتخذه منهما كل ظل الذي الهدف ذلك هو سيزول الذي ولكن
االقتصادي بالضغط أو العسكرية بالقوة سواء محله، والحلول اآلخر النظام إزالة وهو
بني مقتول» أو قاتل «إما عالقة هناك تعود فلن الشعوب، وتأليب والتآمر بالتغلغل أو
الذي هو واحد نظاٌم العالَم يسود أن عىل إرصار هناك يكون ولن واالشرتاكية، الرأسمالية
مشابه التعددية، من نوع العاملي املجتمع سيسود بل األمر، نهاية يف االنتصار من يتمكن

الواحد. املجتمع داخل وجوده عىل الديمقراطية الدول تحرص الذي لذلك
إنها بل املتبادلة، األيديولوجيات بني التعايش عىل التعددية هذه معنى يقترص وال
أن السياسيون املعلقون يستطيع اآلن فمنذ العاملية، القوى مراكز يف تعدًدا أيًضا تعني
فيها االندماج إىل جورباتشوف يسعى التي أوروبا، يف قًوى مركز ظهور إمكان يالحظوا
مركز األقىص الرشق يف يقابله بينما األمريكي، القوى مركز أمام ا ِندٍّ يقف حواجز، دون
كوريا مثل املتزايد، االقتصادي الثقل ذات الصغرية الدول ومعها اليابان تمثله خطري قًوى
وزنها بفضل بذاته، قائًما مركًزا تصبح أن املمكن فمن الصني أما وسنغافورة، وتايوان
التقدم عالم يف محدود، بقدر ولو طريقها، شق يف نجحت إذا وذلك الهائل، السكاني
أقىص إىل الغرب أقىص من تقفز القوى مراكز فإن القارئ، يالحظ وكما التكنولوجي.
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منطقتنا بالطبع، يشمل، هذا بينهما» «وما الكرام، مرور بينهما ما عىل وتمر الرشق،
كهذا، موضوًعا إن علينا؟ الهائلة التحوالت هذه تأثري وما كله؟ هذا من نحن فأين العربية،
نراها التي الزوايا بعض عاِمِدين، هنا، نختار وسوف متعددة، زوايا من يُعاَلج أن يمكن
املكان ضيق اعتبارات تمليه االختيار هذا أن القارئ يتذكر أن عىل املوضوع، يف أساسية
املفكرون لها يتصدى أن بُدَّ ال األهمية، عظيمة أخرى أبعاًدا للموضوع وأن والزمان،
الغد بها سيأتي التي الهائلة املتغريات ملواجهة التأهب عىل وطنهم يعينوا حتى العرب

القريب.
وانكفائها الرشقية، للكتلة الخارجية االهتمامات تراجع من ا عامٍّ انزعاًجا هناك إن
طوال املعسكر هذا نمو أوقفت جامدة، سياسات أفسدته ما إلصالح محاولة يف الداخل إىل
تجنب إىل تسعى التي والوفاق، التهدئة سياسات إىل االنزعاج هذا ويمتد السنني. عرشات
يف أزمة حدثت كلما معه التفاهم تحقيق إىل وتسارع الغربي، املعسكر مع احتكاك أي
فوائده التنافس لهذا كان ولقد قبل. من فيها يتنافسان املعسكران كان التي املناطق
الحصول لعبة يتقنوا أن زعمائه من عدد استطاع إذ الثالث؛ العالم إىل بالنسبة الواضحة
إن بل اآلخر، املعسكر مع بالتقارب تهديده خالل من املعسكرين أحد من املكاسب عىل
الدول جميع إليه تنتمي الذي الرأسمايل، للمعسكر مناوئ اشرتاكي معسكر وجود مجرد
هذا وجود لوال إنه إذ الثالث؛ للعالم كبريًا مكسبًا ذاته حد يف كان السابقة، االستعمارية
العالم كسب ملا الرأسمايل، املعسكر إزاء واملواجهة الرتقب موقف اتخاذه ولوال املعسكر،
ففي الثانية، العاملية الحرب أعقبت التي الفرتة يف وخاصًة التحررية، معاركه معظم الثالث
تدمري أجل من النووية صواريخه إلرسال املعسكرين من كل واستعداد املواجهة موقف
بني املتبادل الشلل فرصة تنتهز أن الثالث العالم يف كثرية دول استطاعت اآلخر، املعسكر
بقوة ساندها االشرتاكي املعسكر أن عن فضًال واستقاللها، بتحررها تفوز لكي العمالقني

فيها. نفوذه بسط من يجنيها كان التي االمتيازات من املنافس املعسكر يحرم لكي
التفاهم وحلول هذا، املواجهة وضع انتهاء جراء من بالجزع الكثريون شعر لقد
اإلنسانية النزعة ذوي من املفكرين بعض يعزيهم أن العبث من وكان محله، والوفاق
مجموعة أو دول أية مصالح عىل تغليبها ينبغي ككل اإلنسانية مصالح إن بالقول العاملية
ينبغي ثم ومن كلها، لإلنسانية مكسب السالح نزع إىل واالتجاه الوفاق وإن الدول، من
منطق ألن ذلك تلك؛ أو العالم من املنطقة لهذه تحدث قد التي الخسائر عىل تغليبه
وفاق أي فإن أخرى جهة ومن وضحاها. عشية بني العالم من اختفاؤه يمكن ال املصالح
الثالث. العالم بني العدالة تحقيق يف والرغبة والتفاوت الظلم يلغي لن الكبار بني يحدث
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أملانيا من يسافرون املاليني فيه كان الذي اليوم نفس يف أنه، ذلك عىل دليل وأبسط
ثوار كان الغربي، للمعسكر كبري مكسب يبدو كما وهو برلني، جدار هدم بعد الرشقية،
ويمرغون العاصمة، يف يشاءون كما ويتحركون الرئاسة، قرص يهاجمون السلفادور
ذلك وكان الرتاب، يف — الغربي املعسكر مصالح عن يدافع الذي — الحاكم النظام سمعة

الداللة. بالغ رمزيٍّا تزامنًا
التحوالت بتلك تأثًرا املناطق أكثر من ستكون العربية املنطقة أن اعتقادي ويف
التحوالت، تلك نتائج إن بل الكبريين، املعسكرين بني العالقات عىل تطرأ التي الضخمة
لطبيعة عميق فهم إىل أوًال منا يحتاج األمر فإن هنا ومن مصريية؛ ستكون إلينا بالنسبة
الحاسمة التغريات ملواجهة استعداد إىل وثانيًا املستقبلية، واحتماالتها الحالية األحداث
يفعل كما الحاكمة، األنظمة مصلحة منظور من ال والبعيد، القريب املستقبل يف املتوقعة
أن عىل وقدرتها العربية، لألمة الحقيقة املصالح منظور من بل األيام، هذه يف الكثريون

التجدد. الدائم العالم هذا وسط مكانًا لنفسها تجد
الكتلة يف األخرية التطورات هذه إزاء العرب املفكرين بني السائدة العامة النغمة إن
التشاؤم. نغمة هي العاملية، السياسة يف تغريات من عليها يرتتب أن يمكن وما الرشقية،
األقل عىل واحًدا إيجابيٍّا عنًرصا أجد أن أستطيع أنني غري شك، دون يربره ما املوقف ولهذا
وعي انبثاق به وأعني الداخيل، الصعيد عىل العربية السياسة جوانب من ا هامٍّ جانبًا يمس
يرتكب كان العربي الفكر أن من املسألة هذه أهمية وتأتي الديمقراطية. بأهمية حاد عاملي
يف غربية فكرة الديمقراطية بأن االعتقاد هو أحدهما أساسيني: خطأين املوضوع هذا يف
وربما أساسية، تعديالت عليها أدخلنا إذا إال مجتمعاتنا يف نقتبسها أن يصح ال األساس،
الديمقراطية أن فهو الثاني الخطأ أما كلية. عنها االستغناء البعض نظر يف األفضل كان
األساس، هي العدالة إىل حاجتنا وأن االجتماعية، العدالة تحقيق إىل السعي مع تتعارض
زائفة. ديمقراطية إىل األمر به ينتهي االجتماعية العدالة بتحقيق يبدأ ال الذي املجتمع وأن

الفكرتني. هاتني لتحليل قليًال فلنتوقف
نتاج الديمقراطية مفهوم أن مفادها شائعة فكرة العربية السياسية أدبياتنا يف إن
اليسار فصائل من كثريًا أن العجيب ومن املجتمعات. لهذه إال يصلح ال الغربية للحضارة
يضيفون اليساريني أن األمر يف ما وكل الفكرة، هذه عىل تتفق اإلسالمي، واليمني املاركيس
نشأة وبني بينها ويربطون الديمقراطية، كلمة إىل «الليربالية» صفة األحيان أغلب يف
أن حني عىل الحديث، العرص مطلع يف الرأسمالية وظهور األوروبي البورجوازي الفكر
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الفكرة هذه يف ويَرْون الديمقراطية، للفظ «اليوناني» الغربي األصل يؤكدون اإلسالميني
وكل اإلسالمي. تراثنا وبني بينه صلة ال بكثري، أبعد عهد منذ الغربية للحضارة نتاًجا
ال الديمقراطية أن وهي منها، املستخَلصة النتيجة ولكن شك، بال صحيحة املقدمات هذه
قلته بما هنا القارئ أذكر أن وحسبي البطالن. كل باطلة الغربية، للمجتمعات إال تصلح
أصل البدء يف لها يكون العالم يف العظيمة األفكار كل أن وهو أخرى، مواضع يف مراًرا
وتصبح وتتعداه، األصل هذا تتجاوز ثم محددة، وظروف ببيئة نشأتها وترتبط معني،
املرتبطة والحريات الديمقراطية أن األخرية األحداث أثبتت وقد جمعاء. لإلنسانية مكسبًا
وأن الغربية، الليربالية للرأسمالية مضادة بتجربة تمر ملجتمعات أساسيٍّا مطلبًا تمثل بها
باالشرتاكية التمسك بني تعارض أي يرى ال السوفياتي االتحاد يف الحايل الشيوعيني زعيم
دول يف اليسار فصائل معظم تؤكده كانت ما عكس عىل الديمقراطية، بالحريات واملناداة
أحداث إىل املوضوع، عن خارجة تبدو قد رسيعة، إشارة من هنا بأس وال … الثالث العالم
الديمقراطية تالئمه ال اإلسالمي العالم إن القائل اآلخر االدعاء دحضت العهد، قريبة
نظري بي فيها انترصت التي الباكستانية االنتخابات أثبتت فقد الغرب»؛ من «املستوردة
ذلك أن بالعلمانية، اإلسالمية التيارات جميع وصفته الذي الباكستاني، الزعيم ابنة بوتو
بمعناها الديمقراطية، ممارسة وبني عقيدته بني تعارض أي يجد لم املسلم الشعب
عىل ناضجة، واعية بطريقة يختار كيف عرف الفرصة واتته حني وأنه العام، اإلنساني

يعانيها. التي الصعبة الظروف جميع من الرغم
االعتقاد فهو الديمقراطية، بشأن فيه يقع العربي الفكر كان الذي الثاني الخطأ أما
بالديمقراطية ى يُسمَّ وما السياسية الديمقراطية بني تعارًضا هناك بأن طويًال شاع الذي
تبناها فلسفة بيننا انترشت فقد االجتماعية. والعدالة السياسية الحرية بني أو االجتماعية،
االتجاه ذات العربية األحزاب بعض تبنتها كما الستينات، أوائل يف املرصي «امليثاق»
التفكري (حرية املعروفة الحريات عىل املرتكزة النيابية الديمقراطية أن تؤكد القومي،
املجتمع دام ما املضمون، من خاليًا أجوف شكليٍّا شعاًرا تظل (… إلخ والعقيدة، والتعبري
كيف يعرف ال املريض، الجائع، الجاهل، فالشعب االجتماعية، العدالة تحقيق إىل مفتقًرا
سيطرة إىل عمليٍّا تنتهي للديمقراطية ممارسته إن بل ممثليه، يختار أو حرياته يمارس
خدعة إىل األمر آخر الديمقراطية تلك فتتحول عليه، والنفوذ واألرض املال أصحاب
عاملنا يف والجديدة الوسطى األجيال تفكر كانت النحو هذا وعىل لنا، قيل هكذا ومهزلة.
هذا ببطالن إلقناعنا كافيًا قبل من قدمته الذي باكستان مثال يكن لم إذا ولكن العربي،
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الحاكمة األنظمة عيوب كل فمع له، مدويًا تكذيبًا تمثل الرشقية أوروبا أحداث فإن الرأي،
االجتماعية، العدالة ميدان يف لشعوبها، قدمت أنها أحد ينكر ال البلدان، هذه يف السابقة

لشعبه. يقدمه أن عربي شعبي تحالف أو حزب أي استطاع ما أضعاف
أولئك وأسقطت والديمقراطية، بالحرية مطالبة ثارت الشعوب هذه فإن ذلك ومع
قانونية بحقوق وطالبت العدالة، باسم الظلم ونرشوا االشرتاكية، باسم استغلوها الذين
وأنها آدميته، عن تنفصل ال اإلنسان كرامة أن تعبرٍي بأبلغ وأكدت إنسانية، ودستورية
إىل تقدمها أنها األنظمة تزعم مادية مكاسب أية مقابل عنه التنازل يستحيل مطلب

شعوبها.
خدمة العربي العالم إىل أسدت قد الرشقية أوروبا أحداث أن أعتقد فإني هنا ومن
إىل الدعوة دعمت ألنها املجتمع؛ داخل تطبق التي السياسية املبادئ صعيد عىل كربى
حدود يتجاوز «ليربالية» بأنها توصف التي الحريات مطلب أن وأكدت الديمقراطية،
بني التعارض حول طويًال بيننا راجت التي املزاعم وفندت األيديولوجيات، الثقافات
كلها تسري العليا اإلنسانية القيم أن وأكدت االجتماعية، العدالة وتحقيق الحرية ممارسة
وراء سعيه مقابل اإلنسان يدفعه الذي الثمن يكون أن املستحيل ومن جنب، إىل جنبًا

األخرى. عن تنازله هو إحداها
نتائج إىل الرشقية، أوروبا أحداث بدأتْها التي العاملية، التغيريات تلك تؤدي هل ولكن

العربية؟ الخارجية السياسة صعيد عىل مماثلة إيجابية
بأنهم العرب لدى جارف شعور فهناك قاتمة، تبدو الحالة هذه يف الصورة أن الحق
السوفيات اهتمام وبأن الشدة، وقت يف يساندهم كان حليًفا األحداث، هذه بعد فقدوا،
أوًال، املرتدية الداخلية األوضاع إصالح عىل فصاعًدا اآلن من سيرتكز الرشقية الكتلة وبالد
أمريكا إىل ويتجه معها، والتوحد االندماج من مزيد لتحقيق الغربية أوروبا صوب يتجه ثم
أما السالح، نزع عملية يف عنه غناء ال الذي الطرف وألنها معها، التوتر أجواء لتهدئة

االهتمامات. هذه من األخرية املراتب يف دوره أتى فربما األوسط الرشق
ما بالفعل له العربية للقضية قوي حليف بضياع اإلحساس هذا أن تصوري ويف
االشرتاكي وللمعسكر السوفياتي لالتحاد الجديدة العاملية االسرتاتيجيات ضوء يف يربره،
أدت الذي جورباتشوف مهاجمة أو الجديد، الوضع بهذا التنديد يف نفكر أن قبل ككل.
حقيقيني أصدقاء وقت أي يف كنا، هل أنفسنا: نسأل أن ينبغي كله، هذا إىل سياسته

الرشقي؟ واملعسكر السوفياتي لالتحاد
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فقدناه، أننا أحسسنا أن بعد إال لنا وفائدته الصديق هذا قيمة إىل نتنبه لم أننا الحق
األديب أو الكاتب نتجاهل حني الثقافية، حياتنا يف يحدث كما (تماًما فقدانه إىل بسبيلنا أو
وفاته)، بعد إال بقيمته اإلحساس نبدأ وال حياته، خالل السخي عطاءه إلينا يقدم وهو
تقديمه إمكاناتهم تستطيع ما أقىص إلينا يقدمون السوفيات فيه كان الذي الوقت ففي
مخدرين، جهالء عسكريني أيدي يف أسلحتهم وضعنا مثًال، العسكرية املساعدات من
عسكرية هزيمة بنا وألحق سيناء، صحراء يف كلها وجمعها ١٩٦٧م عام عدونا فجاء
العالم أرجاء يف املظاهرات وسارت «الروس»، عىل كله اللوم ألقينا ذلك ومع تاريخية،
وترجمها السوفياتية السفارات تهاجم عندئذ) القائمة األنظمة بعض من (بإيحاء العربي

بالحجارة.
يف حقيقية هزيمة أول بالعدو وألحقا ١٩٧٣م يف العسكرية أوضاعنا اعتدلت وعندما
جميًعا الرسميون اعرتف (كما بها حاربنا التي األسلحة نوعية أهمها من ألسباب تاريخه،
وكانت املعركة، ميزان تغري أن بمجرد عليه انقلبنا الحرب)، تلك من األوىل املراحل يف
القرارات وكانت الروسية»، «األسلحة أيًضا هي األخرية الهزيمة عليها علقنا التي الشماعة
له من يتحمله ال حد إىل استفزازية وبعدها، املعركة قبل للسوفيات، املعادية السياسية
فيه ننتفع كنا الذي الوقت يف للسوفيات حقيقيني أصدقاء نحن نكن لم وهكذا أيوب. صرب

بتقديمه. املحدودة مواردهم له تسمح ما بأقىص
العدو أن فاملفروض سيئني: أعداء أيًضا كانوا فقد سيئني، أصدقاء العرب كان وكما
كانت ما فبقدر ذلك ومع إرسائيل، إىل بالكامل املنحازة األمريكية السياسة هو الحقيقي
يف ترتمي الفعلية سياستنا كانت الكالمي، املستوى عىل أمريكا تهاجم اإلعالمية سياستنا

كليٍّا. يكون يكاد انحياًزا ألهدافها وتنحاز أحضانها
أمريكا استفراد وعىل السوفياتي، التأييد ضياع عىل نتباكى اليوم كنا فإذا ذلك، وعىل
يصادقنا، كان من مع التعاطف من ذرة نحمل نكن لم بأننا نعرتف أن بُدَّ فال باملنطقة،
الصديق تجاه السابقة سياستنا وأن يعادينا، — يزال وال — كان ملن العداء من ذرة أو
وال أولوياته، يف النظر إعادة إىل مضطرٍّا نفسه يجد حني اآلن لديه لنا تشفع ال السابق
أي املستقبلية اسرتاتيجيته يف لنا يعمل أن إىل فعل) مهما محبوبًا يظل (الذي العدو تدفع

جاد. حساب
بغري صالحنا يف ليست متغريات وهي الرشقي، املعسكر متغريات حدثت لقد
إىل اللوم من كبريًا قدًرا نوجه أن ينبغي ومتغرياته، العالم نلوم أن قبل ولكننا شك،
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هذا من نلقاه كنا الذي التأييد تراجع عىل نأسف حني حالنا، لسان أن ويكفي أنفسنا،
واالقتصادية العسكرية املساعدات منا ضاعت لو تنتظرنا املصاعب من كم يقول: املعسكر،

األوغاد! الشيوعيني هؤالء من نتلقاها كنا التي والسياسية
القيادات ألن ذلك اإلرسائيلية؛ العربية املواجهة صعيد عىل ذلك من أخطر هو ما وثمة
معظمهم يكون قد الذين اليهود، من بها يُستهان ال نسبة تضم الرشقية أوروبا يف الجديدة
يخفي ال يهودي جيوالهورن، الحالية، املجري الخارجية فوزير الصهيونية، مع متعاطفني
الرشطة ضمن عرب وجود حول الترصيحات أوىل منه صدرت الذي وهو للعرب، عداوته
ورفض له، رسمية رحلة أول يف إرسائيل زار الذي وهو لتشاوشيسكو، البغيضة الرسية
الرشقية أملانيا يف الحزب وزعيم فلسطيني. زعيم أي مع التحدث أو عربية منطقة أية زيارة
اليهود. من كبرية نسبة يضمون والتفيا وأستونيا ليتوانيا يف االنفصال ودعاة يهودي. اآلن
والديمقراطية، الحرية أجل من الكفاح بني األوروبيني أذهان يف قوي ارتباط لألسف وهناك
«األقلية» مع يتعاطفون الحقيقيني الليرباليني أن أساس عىل إرسائيل، عن الدفاع وبني
وسائل يف املضطهدة» «األقلية صورة نرش عىل حريصة إرسائيل تزال ال (إذ املضطهدة
فيها). به يُستهان ال جانب عىل الصهيونيون يسيطر التي العاملية، الثقافة وأجهزة اإلعالم
إىل السوفيات اليهود هجرة هي العرب، إىل بالنسبة جميًعا، القضايا أخطر ولكن
الرسيعة السكانية الزيادَة تعوض أن منها اإلرسائيليون يأمل التي الهجرة وهي إرسائيل،
آمال أنعشت والتي (السكانية)، الديمجرافية» «بالقنبلة يسمونه ما أو للفلسطينيني،
ترصيحه يصدر جعله حد إىل وبعدها، ١٩٦٧م قبل املحتلة باألرض التمسك يف شامري
الوقت يف للقضية حلول بأية اهتمامه عدم عن املايض يناير ١٤ يف املشهور االستفزازي
هذه وخطورة واسعة، جديدة أرض إىل حاجة يف الجدد املهاجرين هؤالء ألن الراهن
رفيع، وتكنولوجي علمي مستًوى عىل سيكونون معظمهم أن إىل أيًضا ترجع ال القضية
إىل مضافة نوعية قوة هم وإنما املغرب، أو الفالشا كيهود جدد» «يهود مجرد ليسوا فهم

العربي. املجتمع عىل الخطوة شديدة اإلرسائييل، املجتمع
اليهود هجرة قضية معالجة جورباتشوف، عهد يف السوفيات، َقِبل كيف أدري ولست
مغادرة اإلنسان حق من أن بها املسلَّم األمور من فهل اإلنسان، حقوق مشكلة إطار ضمن
من وهل الخدمات؟ أعظم اآلخر املعسكر اسرتاتيجية يخدم له، ُمعاٍد آخر بلد إىل وطنه
عرشات وتأهيله منهم كل تعليم عىل أنفق مواطنني عن بلد أي يتخىل أن اإلنسان حقوق
تهاجر أن اإلنسان حقوق من هل ذلك من واألهم جاهًزا؟ آخر بلد يتلقاه لكي األلوف،

71



الكربى التاريخ مقامرة

اإلنسان هو آخر، إنسان حقوق إهدار أجل من آخر بلد إىل معني بلد من ضخمة أعداد
وأرضه؟ وطنه يف الفلسطيني،

إىل الهجرة السوفيات اليهود هؤالء اختيار إن أخرى، زاوية من القضية هذه ولنتأمل
فمعنى السوفياتية، الداخلية السياسة يف كبري فشل عىل دليل الهائلة، األعداد بهذه إرسائيل
وطنهم يف إدماجهم يف املاضية السبعني األعوام طوال أخفق قد النظام أن هو ببساطة ذلك
مع فيه، يعيش الذي للمجتمع العامة األهداف مع اليهود يتوحد بحيث حقيقيٍّا، إدماًجا
تغلِّب العرشين، القرن يف ثورة أكرب قيام بعد ظلت قد اليهود، من أجيال برتاث احتفاظه
أشد إىل الهجرة اختارت فرصة، لها الحت أن وبمجرد املواطن، صفة عىل اليهودي صفة
هذا أن يف جدال وال وأجدادها. آباؤها فيه عاش والذي فيه، نشأت الذي للبلد عداءً البالد
فيه، تعيش وطن أي يف االندماج اليهودية الطوائف رفض إىل بالنسبة الداللة بالغ أمر
تنصهر أن هي مثًال، األمريكي كاملجتمع مجتمع يف أخرى أقلية أية أمنية أن من الرغم عىل
خاض مجتمع إىل بالنسبة أخطر داللة املسألة لهذه ولكن معه، وتتوحد املجتمع هذا يف
اإلنسانية لفكرة الوالء عىل أجياًال وربى االشرتاكية، التجربة هي الجدة، كل جديدة تجربة
ا هامٍّ قطاًعا أن النهاية يف اكتشف ثم والطائفيات، القوميات حدود تتخطى التي العاملية
وال املواطنة، بمبدأ يعرتف وال أعدائه، ألد من بعد رأسمايل لبلد بالوالء يدين سكانه من
يطغى بل العاملي، املستوى عىل اإلنسانية باألخوة وال أمانيه، أو تاريخه أو الوطن برتاث

آخر! انتماء كل عىل باألساطري واملفعم الضيق الديني االنتماء لديه
الذي الضغط مقدار جيًدا يعرف األخرية السنوات يف األحداث لتطورات متابع كل إن
والصفقات املساومات ومدى اليهود، هجرة موضوع يف السوفيات عىل األمريكيون مارسه
سبيل يف وتكنولوجية، وتجارية اقتصادية مساعدات من معهم، عقدها حاولوا التي
اإلنسان حقوق قضايا ضمن القضية هذه إدراج فإن ذلك ومع الهجرة. بهذه السماح
ثورة أية يف يفرتض التي والتنوير اإلنسانية قيم ولكل البرشي، للعقل إهانة عىل ينطوي
العاملية: املستويات أعىل عىل فضيحة كلها املسألة إن لها. وريثة تكون أن اشرتاكية
من تساوم التي األمريكية للرأسمالية وفضيحة السابقة، السوفياتية التجربة لكل فضيحة
أصحابها يصفها التي اليهودية للثقافة وفضيحة إمكانات، من تملك ما بكل اليهود أجل
بوطن تعرتف ال نفسها، عىل متقوقعة أنها القاطع بالدليل أثبتت أنها مع «إنسانية»، بأنها
إهانة ذاتها هي التي املريضة األسطورة هو الوحيد وطنها ألن عليها؛ أفضاله كانت مهما
خطر أمام صامتًا يقف الذي العربي للعالم فضيحة فهي وأخريًا، … الحديث لإلنسان

قبل! من له تعرض خطر أي جانبه إىل يهون مقبل
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ذلك عىل وردي كهذا؟! موقف يف يفعلوه أن العرب يستطيع الذي وما يقال: وقد
الوفاق التايل: النحو عىل األرجح عىل ستكون املنطقة، هذه يف املستقبل، صورة أن هو
متماسًكا) ظل (إذا االشرتاكي املعسكر تأييد يف نسبي تراجع إىل يؤدي املعسكرين بني
ولكنه التأييد) هذا استمرار عىل كثريًا تشجع ال السابقة العرب مواقف وأن (سيما للعرب
إىل بالنسبة إرسائيل ألن ذلك إلرسائيل؛ أمريكا تأييد يف تراجع إىل أيًضا يؤدي أن بُدَّ ال
وسيلة فهي الباردة: الحرب متطلبات من جزء جوانبها من هام جانب يف هي أمريكا،
السوفياتي، االتحاد من القريبة املنطقة هذه يف فعالة قوية قاعدة وجود لضمان أمريكا
الجنوب، اتجاه يف الشيوعية األيديولوجية زحف وعدم الغرب، إىل البرتول تدفق ولضمان
الجسام املسئوليات تلك تحمل إىل أمريكا يدعو ما هناك يعد لم الباردة، الحرب انتهت فإذا

إلرسائيل. مساندتها تقتضيها التي
القوي السند يجد لن واإلرسائييل العربي الجانبني، من كالٍّ إن القول يمكن وهكذا
الخاصة، قدراته وعىل نفسه عىل يعتمد أن عليه وسيكون قبل، من عليه يرتكز كان الذي

يشء. كلِّ قبل
يعد أن بُدَّ وال مًعا، الطرفني لدى املسئوليات، تحمل عرص سيكون القادم فالعرص
الخاصة، بقواهم إرسائيل مواجهة فيه عليهم سيكون الذي اليوم لذلك أنفسهم العرب
منا أبعد أشواًطا قطعت قد إرسائيل كانت وإذا بدورها. إرسائيل عىل بالطبع ينطبق وهذا
فإن ذاتها، عىل االعتماد إىل فيه تُضَطر الذي اليوم حساب وحسبت والتكنولوجيا، العلم يف
ال استيطاني عدو ملواجهة أنفسهم إعداد يف العرب مسئولية من تضاعف الحقيقة هذه
عىل وسيكون بالنيابة»، «املواجهات عرص قريبًا ينتهي فسوف التوسعية، لشهواته حدود

لعدوه. مواجهته يف بنفسه أموره يدبر أن طرف كل
ميادين يف للكفاح ذاته الوقت يف نفسها تعد أن العربية األمة عىل فإن ذلك، ومع
ينبغي ال الرصاع، هذا خطورة من الرغم فعىل إرسائيل، وبني بينها الرصاع غري أخرى
من أخطر مشكالت الغد عالم ففي أعداؤنا؛ لنا يعزفها التي األنغام عىل نرقص نظل أن
عرص يف اإليمان، وأضعف األيدي، مكتويف إزاءها نقف أن ينبغي ال اإلقليمية، الرصاعات
يتبنى أن هو البعيدة، الكواكب وارتياد املعلومات، يف الهائلة والثورة اإللكرتوني، الحاسب
اللعبة تلك عن ويكفوا حياتهم، جوانب شتى يف ويطبقوها والتنوير، العقالنية قيم العرب
عالم وسط متخبطني ويسريون سوداء، بعصابة عيونهم فيها يربطون التي السخيفة

قرون. منذ النور طريق يف وسار لعبتهم عن تخىل
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