افتتاحية العدد
مبــارشة بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيايت قبــل
ثالثــن ســنة ( ،)2021 1991-انخــرط املدافعــون
عــن الرأســالية ،مــن لرباليــن وإصالحيــن ومــن
لــف لفهــم ،يف موجــة مــن االبتهــاج والتأكيــد عــى
فشــل االشـراكية ومــوت املاركســية وســيادة اقتصــاد
الســوق “الحــرة” و“الدميقراطيــة” اللرباليــة ،الــخ،
حيــث الجميــع ســيعيش يف ازدهــار وســام يف أفضــل
العــوامل املمكنــة ،كل هــذا تحــت الرعايــة الحنونــة
لرشطــي العــامل الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
لكــن مــا الــذي بقــي اآلن مــن كل تلــك األحــام؟
حســنا ،ميكننــا أن نقــول باختصــار :مل تبــق هناك ذرة
مــن ذلــك التفــاؤل واالبتهــاج ،املـزاج الســائد اليــوم
بــن منظــري الرأســالية هــو التشــاؤم والقلــق.
الرأســالية دخلــت أعمــق أزماتهــا ،والعــامل مل يكــن
أبــدا أكــر اضطرابــا مــا هــو عليــه اآلن ،الالجئــون
بســبب الحــروب واملجاعــات والتغي ـرات املناخيــة:
 82,4مليــون شــخص ،يشــكل األطفــال بينهــم نحــو
 .42%كــا ســجل الجــوع املزمــن ارتفاعــا بلــغ 10
ماليــن نســمة يف غضــون ســنة واحــدة ومــا يقــارب
 60مليــون خــال خمــس ســنوات .هــذا إضافــة إىل
أنــه يوجــد أصــا مليــاري نســمة ال يحصلــون بصــورة
منتظمــة عــى طعــام مغــذي وكايف ومأمــون .كل
هــذا يف ظــل فائــض االنتــاج والوفــرة.
تدمــر البيئــة وصــل مســتويات مرعبــة ،حيــث
كانــت القــارة القطبيــة الجنوبيــة ،بــن عامــي
للتواصل مع التيار الماركسي األممي في
الشرق األوسط وشمال افريقيا ،يمكنكم
التواصل معنا على العناوين االتية:
موقع ماركيسcontact@marxy.com :
موقــع الدفــاع عــن املاركســيةcontact@marxist. :
com
مجلة الشيوعية والحرية:
communismliberty@marxy.com

زوروا مواقعنا:

www.marxy.com
www.marxist.com/arabic.htm
وصفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي:
فايسبوك:
https://www.facebook.com/marxycom
تويرت:
https://twitter.com/marxycom
يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel

 2009و  ،2012تفقــد نحــو  230مليــار طــن مــن
الجليــد ســنويا ،والوتــرة تــزداد تســارعا ،بــل هنــاك
تقاريــر تتحــدث عــن انقــراض أكــر مــن 500
نــوع مــن الكائنــات الحيــة كل يــوم ،منهــا كائنــات
تنقــرض حتــى قبــل أن يتــم اكتشــافها!! وقــد كان
هــذا الصيــف أحــر صيــف عــى االطــاق ،حرائــق
الغابــات وانتشــارها وصــا مســتويات غــر مســبوقة.
مــن املســؤول؟ “االنســان هــو املســؤول” ،ســتقول
لــك وســائل االعــام الرأســالية والربامــج الدراســية
و“الخــراء” ،الــخ .ومــا هــو الحــل؟ الحــل هــو
تغيــر الســلوكات اليوميــة مثــل عــدم إشــعال أكــر
مــن مصبــاح يف بيتــك أو التقليــل مــن االســتحامم،
الــخ .هــذا مثــال عــن األجوبــة التــي نتلقاهــا عــادة.
لكــن الواقــع يشء آخــر :تقــول االحصائيــات 71%
مــن الغــازات املتســببة يف التلــوث وارتفــاع ح ـرارة
الكوكــب نتــاج ألنشــطة  100رشكــة رأســالية كــرى،
هــؤالء هــم املســؤولون الحقيقيــون :الــركات
والرأســاليني والحــروب والجشــع املحمــوم نحــو
تحقيــق الربــح واملزيــد مــن الربــح بــدون أي
اعتبــارات أخــرى.
وبالتــايل فإنــه ليــس هنــاك مــن خيــار أمــام
البرشيــة إال القضــاء عــى هــذا النظــام املجــرم ،نظام
االســتغالل والفــوىض لخدمــة أقليــة مــن الطفيليــات
مــن أصحــاب املاليــر ،وبنــاء النظــام االش ـرايك.
ويف وجــه الدعايــة املعاديــة لالشـراكية نقول إن
مــا ســقط يف االتحــاد الســوفيايت قبــل ثالثــن ســنة
ليــس االش ـراكية وال املاركســية ،بــل ســقط نظــام
ســتاليني بريوقراطــي قــام عــى إجهــاض املحاولــة
األوىل لبنــاء االش ـراكية ،وتســبب يف تشــويه صــورة
االشـراكية يف أعــن العــال والشــباب الباحثــن عــن
بديــل ثــوري ،وهــذا مــا رشحــه املاركســيون منــذ
البدايــة.
إننــا يف التيــار املاركــي األممــي نناضــل مــن
أجــل االش ـراكية الثوريــة مثلــا نظــر لهــا ماركــس
وإنجلــز ولينــن وتروتســي ،اش ـراكية قامئــة عــى
التخطيــط العقــاين الدميقراطــي مــن طــرف
املنتجــن أنفســهم لخدمــة مصالــح أغلبيــة املجتمــع
يف تناغــم مــع املنظومــة البيئيــة.
أيهــا العــال والعامــات والشــباب الثــوري،
اقــرأوا مجلتنــا وزعوهــا انــروا الفكــر املاركــي
يف أوســاطكم ،وإذا كنتــم تتفقــون معنــا يف أفكارنــا
ومرشوعنــا االشـرايك الثــوري ندعوكــم إىل االلتحــاق
بنــا يف هــذا النضــال املصــري العظيــم !
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الذكــرى العشــرون لهجمــات الحــادي عشــر شــتنبر/أيلول
منــذ عرشيــن عامــاً شــهدت الواليــات
املتحــدة أكــر وأعنــف هجــوم دمــوي عــى
أراضيهــا يف التاريــخ الحديــث .لقــي مــا ال
يقــل عــن  2.977رجــل وامــرأة مرصعهــم
وأصيــب مــا ال يقــل عــن  25.000بعــد أن
قامــت عصابــة مــن اإلرهابيــن بخطــف
مجموعــة مــن الطائ ـرات التجاريــة وجعلهــا
تصطــدم بالربجــن التوأمــن ملركــز التجــارة
العاملــي يف نيويــورك ،مــا تــرك الشــعب
األمريــي يف حالــة مــن الصدمــة وعــدم
التصديــق .يف جميــع أنحــاء العــامل ،نظــر
ماليــن األشــخاص برعــب إىل املشــاهد املدمرة
ألشــخاص يائســن محارصيــن يف الطوابــق
العليــا مــن األبـراج ،قفــز بعضهــم إىل حتفهــم
بــدالً مــن أن يحرتقــوا أحيــاء ،قبــل وقــت
قصــر مــن انهيــار األبــراج ،تاركــن اآلالف
مدفونــن تحــت األنقــاض.
لكــن مــا أعقــب هــذه املأســاة كان
وصمــة عــار لذكــرى كل األبريــاء الذيــن
فقــدوا حياتهــم يف ذلــك اليــوم .بالــكاد اســتقر الغبــار،
وبالــكاد جفــت دمــاء الضحايــا حتــى بــدأت النســور يف
التحليــق .مســتغلني مــزاج الحــزن الوطنــي ،وأطلقــوا
حملــة مــن األكاذيــب والدعايــة الحربيــة مــن أجــل دفــع
الشــعب األمريــي لقبــول ذهــاب الواليــات املتحــدة
إىل الحــرب مــن أجــل االنتقــام .تــم ترسيــع املوافقــة
عــى قانــون باتريــوت وغــره مــن القوانــن مــن طــرف
الكونجــرس ،مــا حــد بشــدة مــن الحقــوق املدنيــة
ووســع بشــكل كبــر ســلطات الدولــة يف املراقبــة .كل
هــذا باســم “الحــرب عــى اإلرهــاب” و “الدفــاع عــن
الدميقراطيــة”.
واحــدا ً تلــو اآلخــر ،وأليــام متتاليــة ،ظهــر عــى
شاشــات التلفزيــون أشــخاص مثــل الرئيــس جــورج
دبليــو بــوش وديــك تشــيني وسلســلة ال تنتهــي مــن
املســؤولني اآلخريــن والقــادة العســكريني و “النقــاد”
وهــم يشــجبون هجــوم “قــوى اإلســام الرشيــرة” عــى
“الحريــة” .حــث وزيــر التعليــم الســابق ويليــام بينيــت
ومجموعــة مــن املحافظــن الجــدد اآلخريــن الحكومــة
عــى “إعــان الحــرب عــى اإلســام املتشــدد” ،مشــرين
إىل أنــه «يجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تتــرف
كــا لــو كانــت يف حالــة حــرب ،ألنهــا حــرب بالفعــل».
دعــا بينيــت وعصابتــه إىل الحــرب عــى الع ـراق وإي ـران
وســوريا وليبيــا ،رغــم أن أي ـاً مــن هــذه الــدول مل يكــن
لهــا أي عالقــة عــى اإلطــاق بالهجــوم أو بتنظيــم
القاعــدة الرجعــي الــذي يقــف وراءه.
مــن بــن الخاطفــن التســعة عــر الذيــن نفــذوا
الهجــات ،كان خمســة عــر منهــم مواطنــن ســعوديني،
ومــع ذلــك فإنــه مل يــؤىت عــى أي ذكــر للســعودية يف
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هــذه الترصيحــات العلنيــة .يف الواقــع ،تــم بــذل كل جهد
ممكــن لحاميــة املصالــح الســعودية ،إىل حــد الســاح
لثــاين طائــرات مســتأجرة بإبعــاد الســعوديني رفيعــي
املســتوى بأمــان عــن البــاد ،بــد ًءا مــن  13أيلول/ســبتمرب،
عــى الرغــم أن املجــال الجــوي األمريــي كان مــا ي ـزال
قيــد اإلغــاق .ومــن بــن أولئــك الذيــن كانــوا عــى مــن
الرحــات املغــادرة ،األمــر الراحــل أحمــد ســلامن ،الــذي
كان عــى صلــة بالقاعــدة والــذي تــم اكتشــاف أنــه كان
عــى علــم مســبق بهجــوم قــادم .يف الوقــت الــذي كانــت
تتجهــز فيــه حملــة عنرصيــة ومحمومــة مــن املضايقــات
ضــد األشــخاص مــن خلفيــات رشق أوســطية ،تــم منــح
هــذه الشــخصيات املظلمــة املرتبطــة بواحــد مــن أكــر
األنظمــة رجعيــة يف العــامل بطاقــات حقيقيــة “للخــروج
مــن الســجن”.
تشــر جميــع األدلــة املتعلقــة مبصــدر الهجــات
إىل اململكــة العربيــة الســعودية ،التــي لطاملــا كانــت
الراعــي األول لألصوليــة اإلســامية يف العــامل .يف الواقــع،
كان النظــام امللــي الســعودي ،بالتعــاون مــع وكالــة
املخابـرات املركزيــة األمريكيــة ،هــو الــذي رعــى تنظيــم
القاعــدة يف األصــل كجــزء مــن التمــرد اإلســامي ضــد
الســوفييت يف أفغانســتان يف الثامنينيــات .اآلن خــرج
وحــش فرانكشــتاين اإلمربيــايل عــن الســيطرة وأصبــح
مشــكلة خطــرة للواليــات املتحــدة والغــرب .مل تذكــر
قنــاة تلفزيونيــة واحــدة هــذه الحقيقــة ،عــى الرغــم
مــن قرعهــم طبــول “الحــرب عــى اإلرهــاب” يومـاً بعــد
يــوم .الطبقــة الســائدة يف الواليــات املتحــدة كانــت
تتطلــع إىل إعــادة فــرض نفســها يف جميــع أنحــاء العــامل
وجعــل بعــض أعدائهــا عــرة لآلخريــن .لقــد كانــت فكــرة
أنهــا عــززت مثــل هــؤالء -اإلســاميني -األعــداء يف البدايــة
تفاصيــل ثانويــة.

الكربياء

غالبــاً مــا يعتقــد بعــض العقــول الســطحية يف
اليســار أن الطبقــة الســائدة معصومــة مــن الخطــأ ،وأن
جميــع قراراتهــا هــي جــزء مــن خطــة كــرى تــم وضعهــا
بــأدق التفاصيــل يف غــرف الســلطة .لكــن هــذا ليــس هــو
الحــال عــى اإلطــاق .تلعــب األخطــاء والحــوادث دورا ً
يف التاريــخ .بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي يف أوائــل
التســعينات ،بــرزت الواليــات املتحــدة كقــوة عظمــى
وحيــدة عــى املــرح العاملــي .اآلن يتــم إظهــار العكــس
مــن قبــل عصابــة صغــرة مــن املتعصبــن الدينيــن
الرجعيــن .هــذا مل يكــن شــيئاً ميكــن أن تتســامح معــه.
ظهــر العقيــد ديفيــد هانــت عــى قنــاة فوكــس
نيــوز مســاء  11أيلــول /ســبتمرب ،وعــر بإيجــاز عــن هــذا
املوقــف عندمــا أخــر بيــل أورايــي أن الوقــت قــد حــان
للواليــات املتحــدة “إلطــاق العنــان لــكالب الحــرب”.
كانــت الــكالب يف قمــة املؤسســة العســكرية تتشــوق
إلطــاق رساحهــا مــن أجــل اســتعادة كربيائهــا .وبســبب
اق ـران اململكــة العربيــة الســعودية ،املصــدر الحقيقــي
للهجــوم ،مبصالحهــم ،اســتقروا عــى أفغانســتان ،متخيلــن
أنهــا هــدف ســهل لعــرض وحــي النتقــام اإلمربياليــة
األمريكيــة .ولكــن كــا يقــول الكتــاب املقــدس “يــأيت
الكربيــاء قبــل الســقوط”.
مبجــرد اتخــاذ القــرار ثبــت أنــه منــذر بالســوء.
كانــت الحــرب عــى أفغانســتان مغامــرة محكومــاً
عليهــا بالفشــل .عشــية ســقوط كابــول يف أيــدي القــوات
األمريكيــة يف ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2001كتــب آالن
وودز:
«مــرة أخــرى ،نــرى كيــف أن األمريكيــن مل يفكــروا
بــأي يشء حتــى النهايــة .لقــد تخيلــوا أنــه مبجــرد طــرد
طالبــان مــن كابــول ،ســيتم حــل املشــكلة .لكــن هــذا

ليــس هــو الحــال عــى اإلطــاق .فقــدت طالبــان قبضتهــا
عــى الســلطة ،لكــن مل تفقــد قدرتهــا عــى شــن الحــرب.
إنهــم معتــادون عــى خــوض حــرب عصابــات يف الجبــال.
لقــد فعلوهــا مــن قبــل وميكنهــم فعلهــا مــرة أخــرى.
يفتــح املجــال أمــام حملــة حــرب عصابــات طويلــة ميكــن
أن تســتمر لســنوات .كان الجــزء األول مــن حملــة حــرب
الحلفــاء هــو الجــزء الســهل .الجــزء الثــاين لــن يكــون
بنفــس الســهولة.
إذا كان الهــدف مــن هــذه العمليــة هــو مكافحــة
اإلرهــاب ،فســوف يحققــون العكــس .قبــل هــذه
األحــداث ،كان بإمــكان اإلمربياليــن الحفــاظ عــى
مســافة آمنــة نســبياً بينهــم وبــن االضطرابــات والحــروب
يف ذلــك الجــزء مــن العــامل ،لكنهــم اآلن متورطــون فيهــا
بشــكل كامــل .مــن خــال أفعالهــا منــذ  11أيلــول/
ســبتمرب ،ج ـ ّرت الواليــات املتحــدة وبريطانيــا نفســيهام
إىل مســتنقع ،ســيكون مــن الصعــب أن يخرجــوا منــه».
هــذه الكلــات صحيحــة اليــوم مثلــا كانــت
صحيحــة عندمــا كتبــت آنــذاك .مل يكتفــوا بالنتائــج يف
أفغانســتان ،قــرر بــوش وتشــيني وعصابتهــا ،وخلفهــم
الكلــب الربيطــاين املخلــص ،فتــح جبهــة جديــدة يف
العــراق ،بدعــوى أن العــراق كان يــأوي األصوليــن
اإلســاميني وميتلــك أســلحة الدمــار الشــامل .بالطبــع،
كانــت هــذه أكاذيــب صارخــة .مل يكــن هنــاك وجــود ذو
قيمــة لألصوليــة اإلســامية يف العــراق إال بعــد وصــول
اإلمربياليــن .كــا مل ميتلــك نظــام صــدام حســن أي
أســلحة دمــار شــامل .لقــد كان الهــدف الحقيقــي للحرب
هــو الوصــول إىل النفــط العراقــي ،وزيــادة الضغــط عــى
النظــام اإليــراين ،والتوغــل بشــكل أعمــق يف املناطــق
التــي كانــت تقــع يف الســابق تحــت النفــوذ الســوفيتي.
اعتقــد األمريكيــون أنهــا ســتكون مهمــة رسيعــة.
ومــرة أخــرى ،أخطــأوا التقديــر .مــن خــال تدمــر
الجيــش العراقــي ،الــذي اس ـتُخدم إلبقــاء إي ـران تحــت
الســيطرة عــى مــدى عقديــن مــن الزمــن ،مل يزعزعــوا
اســتقرار الع ـراق فحســب ،بــل املنطقــة بأرسهــا .فمــن
ناحيــة ،عــزز الغــزو نفــوذ اإليرانيــن الذيــن بنــوا قاعــدة
دعــم قويــة بــن األغلبيــة الشــيعية يف العــراق ،ومــن
ناحيــة أخــرى ،أوجــد أساسـاً لصعــود األصوليــة اإلســامية
الســنية ،التــي اســتندت إليهــا الواليــات املتحــدة نفســها
إىل حــد مــا ملواجهــة النفــوذ اإليـراين ،والنتيجــة هــي مــا
رأينــاه مــع صعــود داعــش يف عــام .2014
يف الوقــت الحــارض ،يصطــف السياســيون ومــن
يســمون بالخـراء أمــام وســائل اإلعــام الغربيــة للتنديــد
بالوضــع الــذي تواجهــه النســاء األفغانيــات بعــد اســتيالء
طالبــان عــى الســلطة .هــذه هــي دمــوع التامســيح
املنافقــة .ال يوجــد احتجــاج عــى حقــوق النســاء يف
الســعودية .أفغانســتان الواقعــة تحــت االحتــال األمرييك
كانــت بعيــدة كل البعــد عــن الجنــة عــى األرض كــا
ُصــورت .وفقـاً لـــ ( ،)Airwarsقتلــت رضبــات الطائـرات
األمريكيــة بــدون طيــار منــذ  11أيلول/ســبتمرب مــا ال يقل
عــن  22.000مــدين – ورمبــا يصــل العــدد إىل .48.000
ويقــدر تقريــر صــدر عــام  2015مــن قبــل أطبــاء مــن

أجــل املســؤولية االجتامعيــة أن الحمــات يف العــراق
وأفغانســتان وباكســتان أدت إىل  1,3مليــون حالــة وفــاة!
ويخلــص التقريــر إىل أن «هــذا مجــرد تقديــر متوســط.
بينــا العــدد اإلجــايل للوفيــات … ميكــن أن يزيــد عــن
 2مليــون ،يف حــن أن يقــل الرقــم عــن مليــون فهــو أمــر
غــر مرجــح».
يف العــراق ،نفــس األشــخاص “املحبــن للحريــة”
الذيــن كانــوا يرصخــون بســبب أســلحة الدمــار الشــامل
املفرتضــة مل يــرددوا يف اســتخدام األســلحة الكيامويــة
مثــل الفوســفور األبيــض يف األحيــاء املدنيــة يف الفلوجــة.
ويف نفــس الوقــت ،كانــت الســلطات التــي أنشــأتها
الواليــات املتحــدة ،يف كل مــن العــراق وأفغانســتان،
متكونــة مــن العصابــات والطائفيــن األكــر فســادا ً
ورجعيــة .اإلمربياليــة األمريكيــة مل تجلــب الدميقراطيــة
وحقــوق اإلنســان إىل هــذه البلــدان .لقــد جلبــت
الطائفيــة والفســاد واملــوت والدمــار مبســتويات غــر
مســبوقة.

تحول املزاج

بالرغــم مــن أنــه كانــت هنــاك احتجاجــات كبــرة
مناهضــة للحــرب يف الواليــات املتحــدة منــذ البدايــة ،إال
أنــه قــد تــم دفــع الجامهــر األمريكيــة يف البدايــة لقبــول
الحــروب بعــد صدمــة هجــات الحــادي عــر مــن
أيلول/ســبتمرب .لكــن رسعــان مــا تغــر هــذا املـزاج .وفقـاً
ملؤسســة غالــوب ،بلــغ التأييــد لحــرب أفغانســتان أوجــه
يف عــام  ،2002حيــث وصــل إىل  .93%لكــن منــذ ذلــك
الحــن ،بــدأت األرقــام يف الرتاجــع .بحلــول عــام  ،2019أي
بعــد  18عامـاً مــن القتــال الــذي كلــف أرواح اآلالف مــن
األمريكيــن وأكــر مــن تريليــون دوالر ،قــال  6مــن كل 10
أمريكيــن إنهــم ضــد القتــال يف أفغانســتان .يهتــم العامل
األمريكيــون اليــوم بتحســن ظروفهــم الخاصــة أكــر مــن
دفــع فاتــورة الحــروب التــي ال تنتهــي يف الخــارج .كان
لهــذا التغيــر يف املـزاج عواقــب سياســية مهمــة.
يف عــام  ،2012مل تتــم املوافقــة عــى اق ـراح إدارة

أوبامــا قصــف ســوريا مــن قبــل الكونجــرس ،حيــث أيــد
التدخــل  9%فقــط مــن ســكان الواليــات املتحــدة .ويف
عــام  ،2016عندمــا تــم انتخــاب دونالــد ترامــب رئيس ـاً،
كان أحــد وعــوده االنتخابيــة األكــر شــعبية هــو إخ ـراج
الواليــات املتحــدة مــن الحــروب يف الــرق األوســط.
أعاقــت معارضــة الحــرب بشــدة قــدرة اإلمربياليــة
األمريكيــة عــى املنــاورة بالطريقــة التــي اعتــادت عليهــا.
فــأي حملــة عســكرية كبــرة تشــمل القــوات الربيــة
ســيكون لهــا تكلفــة سياســية كبــرة عــى أي إدارة،
وبالتــايل ســوف يتــم اســتبعادها .يضــاف إىل ذلــك
التكلفــة االقتصاديــة للتدخــات العســكرية .بحلــول عــام
 ،2019قــدرت التكلفــة اإلجامليــة للتدخــات األمريكيــة
يف الــرق األوســط بنحــو  6,4تريليــون دوالر – وهــو
عائــق إضــايف أمــام الرغبــة يف الــروع يف مغامــرات
عســكرية جديــدة.

أزمة اإلمربيالية

نتيجــة الحربــن يف العــراق وأفغانســتان كانــت
واضحــة منــذ البدايــة ،لكــن إداريت أوبامــا وترامــب
اســتمرتا يف تأجيــل القــرار النهــايئ ،غــر راغبتــن يف
قبــول إذالل الهزميــة .عاجــاً أم آجــاً ،كان ال بــد مــن
االستســام .لقــد تــم انتقــاد جــو بايــدن بحــق بســبب
تنفيــذه لالنســحاب مــن أفغانســتان يف الشــهر املــايض.
كان التقــدم الرسيــع لطالبــان واإلخــاء الفوضــوي
لكابــول نتيجــة مبــارشة لعــدم كفاءتــه وكفــاءة زمالئــه يف
قيــادة الجيــش .لكــن بغــض النظــر عــن طريقــة التنفيــذ،
كانــت هزميــة الواليــات املتحــدة مؤكــدة منــذ ســنوات
عديــدة .كان االنســحاب مجــرد االع ـراف النهــايئ بهــذه
الحقيقــة .ســيكون لهــذا عواقــب مهمــة.
العــراق هــو التــايل يف الخــط .ســواء مــن خــال
انســحاب فوضــوي كــا حــدث يف أفغانســتان أو كجــزء
مــن صفقــة مــع إيـران ،فــإن الوجــود األمريــي يف العراق
عــى األســاس الحــايل ال ميكــن أن يســتمر .لكــن األمــور
لــن تتوقــف عنــد هــذا الحــد .إن رؤيــة اآللــة العســكرية
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األمريكيــة تتعطــل يف مقابــل مجموعــة مــن املتعصبــن
يف طالبــان يحملــون الكالشــينكوف ســوف يشــجع
البلــدان األخــرى عــى تحــدي الهيمنــة األمريكيــة ،مثــل
الصــن وروســيا وحتــى األنظمــة األضعــف مثــل إي ـران.
والنتيجــة هــي عكــس مــا كان يهــدف إليــه الج ـراالت
املتحمســون عندمــا رشعــوا يف إظهــار قوتهــم بعــد 11
أيلول/ســبتمرب .بــدالً مــن اســتعراض القــوة العســكرية
األمريكيــة ،تــم الكشــف عــن عــدم كفــاءة اإلمربياليــة
األمريكيــة وحدودهــا وضعفهــا لرياهــا العــامل بــأرسه.
ســيكون لــدى حلفــاء الواليــات املتحــدة حــول العــامل اآلن
شــكوك جديــة حــول مــدى اعتامدهــم عــى واشــنطن
للحصــول عــى الدعــم.
ال تـزال اإلمربياليــة األمريكيــة أقــوى قــوة عســكرية
واقتصاديــة عــى هــذا الكوكــب .ومــع ذلــك ،وكــا
أوضحنــا ،فــإن قدرتهــا عــى املنــاورة قــد تقلصــت
بشــدة .ونتيجــة لذلــك ،فــإن أي حمــات عســكرية
أمريكيــة كــرى مســتبعدة يف الوقــت الحــايل .وبــدالً مــن
ذلــك ،ســيكون هنــاك ميــل أكــر إىل اللجــوء للحــرب
االقتصاديــة والعمليــات الخاصــة املحــدودة والحمــات
بالوكالــة .وهــذا بالطبــع لــن يجعــل العــامل مكان ـاً أكــر
أمانـاً ،بالعكــس ســيؤدي ذلــك إىل زيــادة عــدم االســتقرار
والتوتــر يف العالقــات العامليــة .مثــل الســكري بعــد ليلــة
مــن اإلفــراط مــن الــرب ،فــإن الطبقــة الســائدة يف
الواليــات املتحــدة مجــرة اآلن عــى أن تدفــع مثــن
العمليــات التــي بدأتهــا.

أزمة النظام األمرييك

ال تقتــر عواقــب هــذه األحــداث عــى العالقــات
العامليــة ،ولكــن أيضـاً عــى العالقــة بــن الطبقــات داخــل
الواليــات املتحــدة .شــارك مــا يقــرب مــن  800ألــف
جنــدي أمريــي يف الحــرب عــى أفغانســتان .عــاد غالبيــة
هــؤالء إىل منازلهــم وهــم يعانــون مــن نــدوب جســدية
وعقليــة عميقــة – هــذا إذا عــادوا اصـاً .يف مقابلــة مــع
“ ،”Viceقــدم جنــدي ســابق مــن مشــاة البحريــة ،قاتــل
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يف بعــض مــن أصعــب املعــارك يف أفغانســتان ،ملحــة
مثــرة لالهتــام عــن الحالــة املزاجيــة بــن الكثرييــن
يف هــذه الرشيحــة .عندمــا ســأله املحــاور عــا إذا كان
يعتقــد أن الحــرب كانــت عبثيــة ،أجــاب:
«نعــم أعتقــد ذلــك .املــرء يعــرف كشــخص نــزف يف
تلــك الحــرب مثــل الجميــع ...الرجــال الذيــن مل يعــودوا
إىل الوطــن ...ملــاذا؟ ملــاذا مل يعــودوا إىل الوطــن؟ كانــوا
صغــار الســن تــراوح أعامرهــم بــن  19و  20عامــاً مل
يعــودوا إىل الوطــن أبــدا ً .مل يبــدأوا حياتهــم و تخلينــا
عنهــم .لقــد تخلينــا عنهــم .وهــذا مــؤمل».
يتخلــل الشــعور بالخيانــة كل كلمــة يف هــذه
اإلجابــة .ليــس مــن الصعــب تخيــل الغضــب الــذي يعــم
الكثــر مــن األمريكيــن العاديــن الذيــن دعمــوا الحــروب
يف أفغانســتان والعـراق وهــم يدركــون أنهــم قــد خدعــوا.
بعــد عرشيــن عامـاً مــن الحــرب ،مل تــؤت أي مــن الوعــود
التــي قُطعــت لهــم مثارهــا .فبــدالً مــن عــامل أكــر أمن ـاً
ودميقراطيــة ،تــرك ســعار اإلمربياليــة األمريكيــة وراءه
أث ـرا ً مــن الهمجيــة والبــؤس.
مل يتــم االنتصــار عــى األصوليــة اإلســامية – وبــدالً
مــن ذلــك ،وجــدت ،مبســاعدة الواليــات املتحــدة،
مــاذات آمنــة مل تكــن لهــا موطــئ قــدم فيهــا مــن قبــل
يف العــراق وســوريا وليبيــا .العــراق وأفغانســتان ليســا
أقــرب إىل الدميقراطيــة مــا كانــا عليــه مــن قبــل .كل
الحديــث عــن “نظــام عاملــي جديــد” يقــوم عــى مــا
يســمى بالقيــم األمريكيــة الدميقراطيــة“ ،بنــاء األمــة”،
“الحــرب عــى اإلرهــاب” واالســتثنائية األمريكيــة ثبــت
أنــه ليــس ســوى كالم فــارغ .هــذه مشــاكل خطــرة
للمؤسســة الحاكمــة ،التــي ينظــر إليهــا األمريكيــون
بشــكل متزايــد عــى أنهــا مجموعــة غــر كفــؤة مــن
الكذابــن واالنتهازيــن والدجالــن .دق كريســتوفر بريبــل
مــن معهــد كاتــو املحافــظ ناقــوس الخطــر ،يف ترصيحــه
ملوقــع (:،)Net Assessment podcast
«لدينــا هــذا النمــط مــن التضليــل ،الــكاذب ويف
حــاالت قليلــة كــذب رصيــح [يف] البيانــات املتعلقــة

بفعاليــة قــوات األمــن األفغانيــة ...كانــت فجــوة
املصداقيــة هــي املشــكلة يف حقبــة فيتنــام حيــث قــال
مســؤولون حكوميــون أمريكيــون أشــياء عــن تقــدم
تلــك الحــرب ،عــى ســبيل املثــال حــول دميومــة حكومــة
جنــوب فيتنــام أو الفعاليــة القتاليــة لجيــش جمهوريــة
فيتنــام ،التــي تبــن أنهــا غــر صحيحــة .أنتــج ذلــك أزمــة
يف املصداقيــة .وبالتــايل مل يكــن املســؤولون األمريكيــون
موثوقــن لقــول الحقيقــة ...نقطتــي هــي إن مشــكلة
املصداقيــة هــذه ال تقتــر عــى الحــروب الخارجيــة.
لدينــا انهيــار يف الثقــة يف مؤسســات هــذا البلــد يف الوقت
الحــايل .ماليــن األمريكيــن غــر قادريــن عــى التمييــز
بــن الحقيقــة والخيــال ...هنــاك مشــكلة مصداقيــة وهــي
تــزداد ســو ًءا .الشــعب األمريــي ال يصــدق املســؤولني
الحكوميــن».
هــذه كلــات تحذيريــة صــادرة عــن أحــد
االسـراتيجيني األكــر ذكا ًء للرأســالية األمريكيــة .يف حــن
أن مأســاة  11أيلول/ســبتمرب  2001والحــروب الالحقــة
يف العــراق وأفغانســتان عــززت يف البدايــة مــزاج حــب
الوطــن والوحــدة الوطنيــة ،فــإن الهزائــم يف تلــك الحروب
زادت مــن مــزاج الكراهيــة والشــك تجــاه الطبقــة
الســائدة .إن أزمــة اإلمربياليــة األمريكيــة يف الخــارج
هــي أيضـاً أزمــة للرأســالية األمريكيــة يف الداخــل .جنبـاً
إىل جنــب مــع املعالجــة اإلجراميــة لجائحــة كوفيــد-19
وانخفــاض مســتويات املعيشــة وعــدم اليقــن االقتصــادي
عــى نطــاق واســع وآفــة العنرصيــة ،كل هــذه العوامــل
وغريهــا غــذت العمليــة الجزيئيــة للثــورة التــي تحــدث
تحــت الســطح .تعــود الدجاجــات إىل خمهــا مــن أجــل
اإلمربياليــة األمريكيــة .يتــم إعــداد الظــروف لــي تدفــع
الطبقــة الرأســالية األمريكيــة مثــن جرامئهــا – ليــس مــن
قبــل املجانــن اإلســاميني الذيــن رعتهــم هــي بنفســها،
ولكــن مــن قبــل الجامهــر الثوريــة.
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أفغانســتان :خيانــة اإلمبرياليــة األمريكيــة لحلفائهــا
لقــد انتهــت أطــول حــرب خاضتهــا الواليــات
املتحــدة بــإذالل وخــزي بالغــن لإلمربياليــة األمريكيــة.
فبعــد عرشيــن عامــا عــى غــزو أفغانســتان ،تعرضــت
أكــر قــوة عســكرية عرفهــا العــامل لهزميــة كاملــة عــى
يــد عصابــة مــن املتعصبــن الدينيــن البدائيــن.
ميثــل ســقوط كابــول نهايــة هجــوم خاطــف
اســتمر ســبعة أيــام ســيطرت خاللــه قــوات طالبــان
عــى منطقــة تضــم أكــر مــن نصــف البــاد ،مبــا يف
ذلــك املــدن األكــر اكتظاظًــا .وهــم اآلن يســيطرون
عــى كل مناطــق البــاد.
مل ميــر وقــت طويــل منــذ أن كان الرئيــس
األمريــي ،جــو بايــدن ،قــد أكــد للجميــع أن طالبــان
لــن تســتويل عــى كابــول؛ وأنهــا لــن تســيطر عــى
البلــد كلــه؛ وأنــه ســتكون هنــاك حكومــة مصالحــة
وطنيــة عــى النحــو املتفــق عليــه مــع طالبــان؛ وهلــم
ج ـرا.
وقبــل شــهر كان قــد أعلــن بثقــة أن «احتــال
أن تســيطر طالبــان بشــكل كامــل عــى البــاد وتحكمهــا
غــر مرجــح إىل حــد كبــر .لقــد زودنــا رشكائنــا األفغــان
بجميــع الوســائل ،اســمحوا يل أن أؤكــد :جميــع الوســائل
والتدريــب ومعــدات أي جيــش حديــث».
واآلن انفضحــت كل هــذه الوعــود عــى أنهــا مجــرد
كالم فــارغ .مل تكــن القــوات األمريكيــة حتــى قــد انتهــت
مــن انســحابها املخطــط لــه ،عندمــا شــنت حركــة طالبــان
انقضاضهــا .وقــد أدت رسعــة هجومهــم إىل إثــارة حالــة
مــن الذعــر يف حكومــة كابــول املتهاويــة أصــا.
ووف ًقــا ملســؤولني أمريكيــن فقــد كان مــن املفــرض
أن يتــوىل النظــام األفغــاين وجيشــه ورشطتــه إدارة البــاد
اثــر انســحاب الواليــات املتحــدة .لكــن النظــام غــر
موجــود .والجيــش األفغــاين ،الــذي تــم تدريبــه وتســليحه
عــى يــد الجيــش األمريــي ،ويتكــون مــن 300.000
جنــدي ،رسعــان مــا تــاىش يف مواجهــة اإلســاميني
ضعيفــي التســليح ،والذيــن ،حتــى بأكــر التقديــرات
ســخاء ،ال يضمــون أكــر مــن  75.000مقاتــل بــدوام
كامــل.
وخــال األســبوع املــايض ،كان هنــاك تناقــض حــاد
بــن الخطــب الرنانــة لقــادة الجيــش والسياســيني ،الذيــن
تعهــدوا جميعــا بالقتــال حتــى النهايــة ،وبــن إفالســهم
وفشــلهم الكامــل يف تنظيــم أي مقاومــة عندمــا دقــت
ســاعة الحقيقــة .ففــي جميــع املــدن ،الواحــدة تلــو
األخــرى ،قــام نفــس هــؤالء األشــخاص الذيــن كانــوا
يســتعرضون عضالتهــم قبــل أيــام فقــط ،بتســليم
الســلطة إىل طالبــان وهربــوا مــن البــاد ،أو ،يف بعــض
الحــاالت ،قامــوا بتبديــل مواقفهــم وعرضــوا خدماتهــم
عــى النظــام الجديــد.
رسعــان مــا انحــدر الجيــش األفغــاين إىل حالــة مــن
التفــكك .ســقطت املــدن ،الواحــدة تلــو األخــرى ،حيــث

استســلم الجنــود الحكوميــون بأعــداد كبــرة ،وســلموا
أســلحتهم إىل طالبــان مقابــل املــال.
ومــع اقــراب الحركــة مــن كابــول ،أعلنــت
الحكومــة أنهــا ســتتفاوض عــى انتقــال ســلمي للســلطة
يضمــن الحقــوق األساســية لألفغــان .حتــى أن الرئيــس
أرشف غنــي أعلــن أنــه تــم التوصــل إىل اتفــاق لتشــكيل
حكومــة انتقاليــة تتألــف مــن ممثلــن عــن طالبــان
والنظــام القديــم.
لكــن قبــل اإلعــان عــن أي تفاصيــل حــول هــذه
الصفقــة ،وصلــت أنبــاء عــن فــرار غنــي مــن البــاد.
انهــار نظــام أرشف غنــي الفاســد والرجعــي مثــل بيــت
مــن ورق .ألقــى غنــي خطابــا تلفزيونيــا أخـرا ملواطنيــه،
حيــث حثهــم عــى القتــال حتــى النهايــة ،ثــم عمــل عــى
حــزم حقائبــه عــى الفــور وهــرب يف طائــرة خاصــة إىل
طاجيكســتان ،حيــث ميكنــه ضــان منفــى مريــح ،بينــا
يواجــه شــعبه مــرة أخــرى كل مباهــج حكــم طالبــان.
شــوهدت نفــس األحــداث تتكــرر يف جميــع أنحــاء
البــاد .فبينــا كان يتــم تنويــم الجامهــر بإحســاس
زائــف باألمــن مــن خــال البيانــات الرســمية ،كانــت
االتفاقــات تعقــد خلــف الكواليــس بــن مســؤويل
النظــام القديــم وبــن طالبــان .وقــد تكهــن البعــض بــأن
اإلمربياليــن األمريكيــن قــد شــاركوا بدورهــم يف عقــد
مثــل تلــك الصفقــات ،يف عمليــة تهــدف لحفــظ مــاء
الوجــه لتأمــن خــروج غــر دمــوي مــن كابــول ومنــع
املزيــد مــن اإلذالل.
وبينــا كان أمثــال غنــي وزمرتــه منشــغلني
يف االعتنــاء بأنفســهم ،كانــت أرساب مــن مقاتــي
طالبــان تدخــل العاصمــة دون أي مقاومــة .واآلن هــا
هــي الجامهــر األفغانيــة ،التــي عانــت الكثــر عــى
يــد اإلمربياليــة األمريكيــة ،تســتعد لعــودة الحكــم
الثيوقراطــي .بعثــت عــودة األصوليــن اإلســاميني الرعــب

يف قلــوب الشــعب األفغــاين .فمــع اقــراب قــوات
املتمرديــن مــن كابــول انتــر الذعــر يف العاصمــة.
بينــا ت ُــرك العــال والفقــراء والنســاء وكل مــن
يعانــون عــى أيــدي طالبــان ملواجهــة مصريهــم الخــاص،
كان األثريــاء مشــغولني بإنقــاذ أنفســهم .وشــوهد
الع ـرات مــن أف ـراد النخبــة وهــم يفــرون مــن البــاد.
بينــا غيّـــر آخــرون والءهــم وانضمــوا إىل طالبــان.
وبحســب التقاريــر فقــد فــر وزيــر الدفــاع ،بســم اللــه
محمــدي ،مــع أبنائــه إىل اإلمــارات .يف حــن رصح
هاميــون هاميــون ،نائــب رئيــس مجلــس النــواب الســابق
والحليــف املقــرب مــن غنــي ســابقا ،أن طالبــان عينتــه
رئيســا لرشطــة كابــول.
وخــال الســاعات التــي كانــت فيهــا كابول تســقط،
شــوهد وفــد يضــم أمــراء حــرب ورجــال أعــال مــن
شــال البــاد ،الــذي كان يشــكل أقــوى قاعــدة للنظــام
القديــم ،يف رحلــة إىل باكســتان ،التــي تعتــر الداعــم
املــايل الرئيــي لطالبــان .مــن املفــرض أن يكــون الغــرض
مــن زيارتهــم هــو التفــاوض حــول دورهــم املســتقبيل
يف ظــل النظــام الجديــد .كل ذلــك بينــا يُــرك الفق ـراء
واملضط َهــدون ليالقــوا مصريهــم.
عــى الرغــم مــن الترصيحــات الرســمية لحركــة
طالبــان بأنهــا ســتحرتم حقــوق املــرأة وســتمنح العفــو
لــكل مــن ال يقاومهــا ،فــإن التقاريــر التــي بــدأت تطفــو
عــى الســطح تتحــدث عــن عمليــات قتــل ضــد مثقفــن
ونســاء .يف ه ـرات يــوم أمــس تــم طــرد الطالبــات مــن
الجامعــة وطُلــب مــن موظفــات البنــك العــودة إىل
منازلهــن .ويف قندهــار وردت تقاريــر عــن شــن عمليــات
تفتيــش مــن منــزل إىل منــزل عــن صحفيــن عملــوا مــع
وســائل إعــام أجنبيــة .وسيســتمر هــذا اإلرهــاب يف
األيــام واألســابيع املقبلــة فيــا تحــاول طالبــان ترســيخ
حكمهــا.
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يعــرض املتحدثــون باســم طالبــان صــورة عقالنيــة
لطيفــة أمــام كامـرات التلفزيــون .يقولــون“ :نحــن لســنا
كــا كنــا مــن قبــل”“ .لقــد تعلمنــا الكثــر من الــدروس”،
وهلــم جـرا .لكنــه ال ميكــن الثقــة عــى اإلطــاق يف هــذه
الترصيحــات .إن هدفهــم الوحيــد هــو تهدئــة أعصــاب
“املجتمــع الــدويل” ،وبالتــايل ،كــا يأملــون ،التقليــل مــن
خطــر التدخــل العســكري األجنبــي.
لكــن تجــدد التدخــل األجنبــي احتــال مســتبعد
جــدا .لقــد اتخــذ جــو بايــدن اختيــاره وال مجــال للعــودة.
ســوف ينتهــز خصومــه السياســيون الفرصــة لتشــويه
اســمه بكونــه “الرجــل الــذي خــان األفغــان” .وقــد
احتــج ،عبثًــا ،عــى أن ســلفه ،دونالــد ترامــب ،هــو الــذي
اتخــذ الق ـرار املصــري بســحب القــوات األمريكيــة مــن
أفغانســتان.
هــذا لــن يــريض أحــدا .وهــو عــى أي حــال ال يغــر
شــيئا ،حيــث أنــه ال الجمهوريــون وال أي شــخص آخــر
يقــرح بشــكل جــدي تنظيــم تدخــل عســكري جديــد.
صحيــح أنــه خــال أســبوع واحــد تضخــم عــدد القــوات
األمريكيــة املنتــرة يف أفغانســتان مــن ألــف إىل ثالثــة
آالف ،ثــم إىل خمســة آالف ،ثــم ســتة آالف.
لكــن الهــدف الوحيــد مــن وراء إرســال القــوات إىل
كابــول ليــس محاربــة طالبــان ،بــل تســهيل إجــاء مــا
يصــل إىل  20ألــف مــن املواطنــن واملوظفــن األمريكيــن
املحارصيــن يف كابــول .لكــن حتــى ذلــك اتضــح أنــه
مهمــة صعبــة .فمــع مــرور الوقــت أصبــح مــن الواضــح
أن الواليــات املتحــدة لــن تفعــل الكثــر عــى اإلطــاق
إلنقــاذ معظــم أولئــك الذيــن مــن املحتمــل أن يكونــوا
مســتهدفني مــن قبــل قمــع طالبــان.
أغــرق آالف األفغــان القنصليــات األمريكيــة لتأمــن
تأشــرة ســفر ورحلــة إىل خــارج البــاد ،وهــي الجهــود
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التــي بــاءت بالنســبة للغالبيــة العظمــى بالفشــل .ومنــذ
يــوم الســبت اكتــظ مطــار كابــول بالنــاس اليائســن
الذيــن حاولــوا مغــادرة البــاد يف اللحظــة األخــرة قبــل
أن تتــوىل طالبــان زمــام األمــور.
وحــاول آخــرون املغــادرة بالســيارات مــا أدى
إىل ســد الطــرق وتوقــف تــام لحركــة املــرور يف املدينــة.
قالــت طالبــان إنهــا ستســمح للنــاس مبغــادرة كابــول،
لكــن أيــن هــو املــكان الــذي ميكنهــم أن يكونــوا فيــه
بأمــان؟ إن الفكــرة التــي أملحــت إليهــا اإلدارة األمريكيــة،
بأنــه ميكــن التحكــم يف إدارة طالبــان بطريقــة مــا عــن
طريــق املفاوضــات ،قــد أثبتــت بالفعــل أنهــا مجــرد
وهــم ســاذج ميــؤوس منــه.
وســط مشــاهد الفــوىض والذعــر يف املطــار الــدويل،
حــاول آالف األفغــان اليائســن الفــرار قبــل أن تنتهــي
الواليــات املتحــدة مــن إجــاء جميــع مواطنيهــا املدنيــن
والعســكريني .يف هــذه املرحلــة ســيرتك األمريكيــون
“أصدقاءهــم” و“حلفاءهــم” األفغــان ملصريهــم يف عمــل
مــن أعــال الخيانــة الكلبيــة والجــن.
كان هــذا بالضبــط هــو مــا مل يكــن مــن املفــرض
أن يحــدث .كان مــن املفــرض أن يكــون االنســحاب
األمريــي مــن أفغانســتان عمــا منظــا .رصح بايــدن إنــه
لــن يكــون هنــاك تك ـرار لعمليــة اإلخــاء التــي قامــت
بهــا الواليــات املتحــدة لســايغون يف عــام  ،1975تلــك
الكارثــة املهينــة التــي شــكلت نهايــة حــرب فيتنــام:
«طالبــان ليســت الجيــش الفيتنامــي الشــايل.
إنهــم ليســوا كذلــك ،ال ميكــن مقارنتهــم بالجيــش
الفيتنامــي الشــايل مــن حيــث القــدرة .ولــن يكــون
هنــاك أي ظــرف حيــث نــرى أشــخاصاً يُنقلــون مــن عــى
ســطح الســفارة األمريكيــة يف أفغانســتان .إنــه غــر قابــل
للمقارنــة عــى اإلطــاق».

لكــن يف الواقــع مــا نــراه هــو بالضبــط إعــادة
عــرض لســيناريو ســايغون ،مبــا يف ذلــك مشــاهد طائـرات
الهليكوبــر العســكرية التــي تنقــل األشــخاص جــوا مــن
الســفارة األمريكيــة .إذا كان هنــاك مــن اختــاف فهــو أن
الســيناريو الحــايل أســوء .لقــد وصلــت الفــوىض إىل درجة
أن حركــة طالبــان كانــت يف معظــم الحــاالت تســر مــن
منطقــة إىل أخــرى دون أن تلقــى أي معارضــة تقريبــا.
عندمــا أعلــن بايــدن االنســحاب األمريــي مــن
أفغانســتان ،قبــل أشــهر فقــط ،وعــد بأنــه ســيضمن بقــاء
النظــام األفغــاين ،وأنــه ســيمنع عــودة ظهــور الحكــم
اإلســامي الرصيــح ،وأنــه ســيحمي حقــوق النســاء .كان
ســيحقق ذلــك ،بطريقــة مــا ،بينــا كان يتــم إبعــاد
القــوات إىل مســافة آمنــة .لكــن رسعــان مــا أصبــح
واضحــا أن الواليــات املتحــدة بالــكاد تســتطيع ضــان
ســامة أفرادهــا ،فباألحــرى ســامة الشــعب األفغــاين.
حتــى العديــد مــن أولئــك الذيــن لديهــم املــوارد
املاليــة لتأمــن تذاكــر الســفر إىل الخــارج عــن طريــق
الجــو مل يتمكنــوا مــن ركــوب طائراتهــم .لقــد أغلــق
الجيــش األمريــي مطــار كابــول إلفســاح املجــال لرحالتــه
الجويــة .وكان ذلــك بالطبــع مصــر قلــة مــن األثريــاء
وأفـراد الطبقــة الوســطى .معظــم األفغــان ال يســتطيعون
تحمــل حتــى تكلفــة ســيارة أجــرة إىل املطــار .وبالنســبة
لهــم ليــس هنــاك الكثــر ليفعلــوه اآلن ،ســوى االنتظــار
واالســتعداد لتحمــل مســتويات جديــدة أكــر قســوة مــن
املعانــاة.
ويف النهايــة قامــت الحشــود الضخمــة التــي
تجمعــت يف املطــار منــذ ســيطرة طالبــان عــى العاصمــة،
بالســيطرة عــى مــدارج الطائ ـرات يف محــاوالت يائســة
للهــروب مــن البــاد .لقــد عرفــوا اآلن أن حياتهــم صــارت
يف خطــر ملجــرد رؤيتهــم وهــم يعــودون إىل ديارهــم

مــن املطــار .لكــن وبــدال مــن أن يتــم الرتحيــب بهــم،
أوردت التقاريــر أن القــوات األمريكيــة أطلقــت النــار
يف الهــواء لتفريــق حشــود األشــخاص الذيــن كانــوا
يحاولــون شــق طريقهــم بالقــوة إىل الطائ ـرات .يــوم
االثنــن قتــل جنــود أمريكيــون رجلــن ،بينــا لقــي
ثالثــة حتفهــم بعــد ســقوطهم مــن أســفل طائــرة
حاولــوا التشــبث بهــا بعــد وقــت قصــر مــن إقالعهــا.
هــذا مــؤرش عــى كيــف تنظــر اإلمربياليــة األمريكيــة
إىل “حلفائهــا” ،فهــم مبثابــة وقــود للمدافــع طاملــا
أنهــم مفيــدون .ثــم يتــم التخلــص منهــم مثــل
القاممــة مبجــرد أن تنتهــي مــدة صالحيتهــم.

كيف انترصت طالبان؟

ســارعت إدارة بايــدن إىل توجيــه أصابــع االتهــام
إىل الشــعب األفغــاين ،داعيــة إيــاه إىل “القتــال
مــن أجــل نفســه” .لكــن أســلوب تنظيمــه لالنســحاب
األمريــي أدى إىل تغيــر كبــر يف مي ـزان القــوى لصالــح
طالبــان .فمــن خــال تحديــده ملوعــد االنســحاب
األمريــي الكامــل قبــل أشــهر ،أعطــى لطالبــان الضــوء
األخــر للهجــوم ،وكذلــك كل الوقــت الــذي احتاجــوه
للتحضــر للهجــوم النهــايئ.
لكــن الخيانــة ذهبــت أعمــق بكثــر مــن هــذا.
ففــي مفاوضــات فربايــر ،رضخــت الواليــات املتحــدة
لــكل مطلــب قدمتــه لهــا طالبــان ،دون الحصــول عــى
أي تنــازالت يف املقابــل .وقــد أدى ذلــك يف حــد ذاتــه
إىل رفــع الــروح املعنويــة لإلســاميني ،بينــا أرســل إشــارة
واضحــة إىل الجيــش األفغــاين بــأن الواليــات املتحــدة
كانــت تســحب البســاط مــن تحــت قدميــه .بــدأ تأثــر
الدومينــو حيــث ســارع القــادة والسياســيون األفغــان
لعقــد صفقــات مــع طالبــان.
بعــد ذلــك ،وعــى الرغــم مــن التحذيـرات العديــدة
مــن البنتاغــون ،فشــل بايــدن يف ترسيــع خطــط
االنســحاب األمريكيــة ،متوهــا أن هنــاك شــهورا قبــل
أن يصــل الــراع إىل نهايتــه .زاد هــذا مــن تضخيــم
الشــعور بالفــوىض ،لصالــح الجهاديــن .ويف كل منعطــف
أدى عــدم كفــاءة الواليــات املتحــدة وعــدم اســتعدادها،
واســتعدادها للتنــازل لــكل مطالــب طالبــان ،إىل تصعيــد
التفــكك الرسيــع للجيــش األفغــاين وجهــاز الدولــة.
لقــد كانــت الدولــة األفغانيــة عــى الــدوام مجــرد
دميــة يف يــد اإلمربياليــة األمريكيــة .لقــد كانــت أداة
لالحتــال األمريــي ألفغانســتان ،الــذي تســبب يف مقتــل
اآلالف ويف بــؤس ومعانــاة ال حــدود لهــا للجامهــر.
لذلــك فقــد كان جهــازا قمعيــا مكروهــا متامــا .كان
يتألــف مــن االنتهازيــن األكــر رجعيــة املســتعدين لبيــع
بالدهــم عــن طيــب خاطــر بالســعر املناســب ،تحالــف
مــن التكنوقراطيــن املغرتبــن الســابقني وأم ـراء الحــرب
املحليــن والزعــاء الذيــن مل يكــن النظــام والدولــة
بالنســبة لهــم أكــر مــن مجــرد وســيلة لإلث ـراء الــذايت.
من ميكن الوثوق به؟
يف ظــل حكــم هــؤالء ،مل يكــن النــاس -الذيــن يعيــش
إن كلبيــة اإلمربياليــة الغربيــة مفضوحــة أمــام
معظمهــم يف فقــر مدقــع -قادريــن عــى الوصــول حتــى
العــامل بــأرسه .فنفــس هــؤالء األشــخاص الذيــن
إىل أبســط الخدمــات العامــة دون رشــوة.

كان الجيــش األفغــاين ،املكــون رســميا مــن
 300.000جنــدي ،مليئــا بـ“الجنــود األشــباح” .أي الجنــود
املوجوديــن عــى الــورق فقــط ،كوســيلة لتحويــل
األمــوال إىل جيــوب القــادة والنخــب املحليــة .ويف النهايــة
مل تكــن وظيفتــه الحقيقيــة أكــر مــن غطــاء لإلمربياليــة
األمريكيــة .وحيثــا متكــن مــن العمــل ،كان يُنظــر إليــه
يف كثــر مــن األحيــان عــى أنــه قــوة احتــال أكــر مــن
كونــه جيــش وطنــي .ال عجــب إذن أن مثــل هــذا الــرح
الفاســد كان لينهــار برضبــة واحــدة مبجــرد أن تخلــت
عنــه اإلمربياليــة األمريكيــة.
إن الجامهــر األفغانيــة تكــره طالبــان .لكــن ومــن
ناحيــة أخــرى ،فإنــه ال أحــد يؤمــن بالنظــام الفاســد
الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة ،وبالتأكيــد ال أحــد
عــى اســتعداد للمخاطــرة بحياتــه إلنقــاذه .بينــا تتكــون
قــوات طالبــان ،عــى النقيــض مــن ذلــك ،مــن أصوليــن
إســاميني متشــددين ومتطرفــن يعتــر املــوت بالنســبة
لهــم أســمى جائــزة يحصلــون عليهــا.
لقــد تلقــت هــذه الحركــة الرجعيــة الدعــم
والرعايــة عــى مــدى عقــود مــن قبــل الطبقــة الســائدة
الباكســتانية ،التــي ســعت تاريخيــا إىل الســيطرة عــى
أفغانســتان .ومــع ذلــك ،فقــد متتعــت مؤخــرا بدعــم
متزايــد مــن إيـران والصــن وروســيا ،وكلهــم قلقــون مــن
االضط ـراب املتزايــد الــذي يتســبب فيــه تراجــع القــوة
األمريكيــة.
لقــد ســاعد هــذا طالبــان عــى اكتســاب املزيــد
مــن الزخــم .تســعى تلــك القــوى بطريقــة مــا إىل
ترويــض اإلســاميني مــن خــال تقديــم حوافــز اقتصاديــة
وسياســية لهــم لتقييــد أنشــطتهم داخــل حــدود
أفغانســتان .لكــن تحقيــق هــذا لــن يكــون بالــرورة
بســيطا .طالبــان ليســت حركــة مركزيــة .وال يقودهــا
رجــال عقالنيــون ميكــن الســيطرة عليهــم بســهولة .لقــد
مــرت اإلمربياليــة األمريكيــة بالعديــد مــن التجــارب
املريــرة للتوصــل إىل هــذه الحقيقــة.

يتحدثــون كل يــوم عــا يســمى بـ“القيــم الغربيــة” مثــل
“الدميقراطيــة” و“حقــوق اإلنســان” ،ينســحبون اآلن مــن
أفغانســتان ويرتكــون مســاعديهم املحليــن تحــت رحمــة
عصابــة مــن الربابــرة املتخلفــن .لقــد أعــرب وزيــر الدفاع
الربيطــاين عــن حزنــه ألن “بعــض النــاس لــن يعــودوا” يف
حــن تحــاول بريطانيــا إجــاء مواطنيهــا وبعــض األفغــان
الذيــن تعاونــوا مــع قواتهــا.
عندمــا كانــت “مســاعدة النــاس” تعنــي قصــف
وغــزو أمــة فقــرة ،مل يكــن يتــم ادخــار أي مــوارد .لكــن
عندمــا صــارت “مســاعدة النــاس” تعنــي تأمــن حيــاة
النــاس مــن خــال مســاعدتهم عــى الف ـرار مــن نظــام
قاتــل توقــف كل يشء.
لقــد غــزت اإلمربياليــة األمريكيــة ،وقــوات الناتــو
التــي تدعمهــا ،أفغانســتان مدعيــة أنهــا ســتعمل عــى
اســتئصال جــذور األصوليــة اإلســامية ،وبنــاء دولــة
دميقراطيــة حديثــة .لكــن بعــد عرشيــن عامــا ،وبعــد
إنفــاق تريليونــات الــدوالرات ،وفقــدان مئــات اآلالف
مــن األرواح ،وتدمــر جيــل كامــل ،مل تقــرب أفغانســتان
مــن تحقيــق تلــك الوعــود ولــو قيــد أمنلــة .وهــا هــم
هــؤالء الجبنــاء ،بعــد أن دمــروا البــاد ملــدة  20عامــا،
يفــرون أخــرا مثــل الــكالب وذيولهــم بــن أرجلهــم،
تاركــن الشــعب األفغــاين تحــت رحمــة مجانــن طالبــان.
هــذا يجعلهــم يســتحقون أن يلعنهــم إىل األبــد عــال
كل العــامل.
ال ميكــن للجامهــر األفغانيــة أن تعتمــد عــى أي
مــن تلــك القــوى .كــا ال ميكنهــا االعتــاد عــى الطبقــات
الســائدة يف الصــن أو روســيا أو إيـران ،أو أي قــوة أخــرى
ترتبــص يف الظــل وتحــاول التأثــر عــى الوضــع يف البــاد
اليــوم .ال ميكــن للجامهــر األفغانيــة أن تعتمــد إال عــى
قواتهــا الخاصــة ،والتــي مبجــرد مــا تتحــرك ســتصري أقــوى
بكثــر مــن أي جيــش .لقــد أثبتــت ذلــك عــر تاريخهــا.
لقــد عــاش الشــعب األفغــاين أصعــب األوقــات،
لكنــه متكــن كل مــرة مــن أن ينهــض مجــدد مــن أســوء
املحــن .لدينــا ثقــة تامــة بأنــه ســوف ينهــض مــرة أخــرى
وســيطهر بــاده مــن كل آثــار الظالميــة والرجعيــة
واإلمربياليــة.
حميد عيل زاده
 16غشت/أغسطس 2021
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النــزاع حــول نهــر النيل والحل االشــتراكي

أزمــة ميــاه نهــر النيــل والنــزاع حولــه وصلــت
لطريــق مســدود ،بعــد ســنوات مــن التفــاوض
والخطابــات العدائيــة املتبادلــة واللغــة الشــوفينية
املقيتــة .نحــن هنــا نتحــدث عــن أزمــة جديــة تؤثــر عــى
حيــاة مئــات املاليــن يف مــر والســودان وإثيوبيــا ،أزمــة
ال يفاقمهــا ســوي ضيــق األفــق وقــر النظــر الرأســايل
والســعي وراء املصالــح القوميــة الضيقــة التــي ال تــرى
حــل إال عــى حســاب الطــرف اآلخــر.
ال مخــرج مــن األزمــة عــى أســاس الرأســالية،
الرأســالية هــي ســبب األزمــة .يف ظــل فدراليــة اشـراكية
ميكــن للطبقــات العاملــة يف البلــدان الثــاث وضــع خطــة
متناغمــة ال يجنــي طــرف عــى اآلخــر يف ظلهــا ،خطــة
تراعــي أهميــة امليــاه والزراعــة يف مــر والســودان،
وتجنــب الســودان ويــات الفيضانــات ،وتراعــي
مقتضيــات التحديــث والصناعــة والكهربــاء يف إثيوبيــا .يف
ظــل اقتصــاد اشـرايك مخطــط يتجــاوز فــوىض الرأســالية
واملصالــح القوميــة الضيقــة ودافــع الربــح عــى حســاب
األرواح ميكننــا تحويــل تلــك املنطقــة مــن العــامل ،بلــدان
حــوض النيــل ،املليئــة باملــوارد الطبيعيــة والبرشيــة
املهولــة لجنــة عــى األرض.

نفاق الطبقة الحاكمة املرصية

دعونــا نبــدأ بحقيقــة ثابتــة يعلمهــا الجميــع ،حتــى
أن رئيــس الــوزراء املــري مصطفــى مدبــويل اعــرف
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بهــا بشــكل علنــي ،أن مــر دخلــت حيــز الفقــر املــايئ
منــذ ســنوات بالفعــل ،صحيــح أن ســد النهضــة ســيفاقم
األزمــة املائيــة لكنــه لــن يبدأهــا لقــد كانــت موجــودة
بالفعــل .إن كل دعايــة أبــواق النظــام اإلعالميــة مــا هــي
إال كــذب فــج ،ليــس صحيــح أن الوضــع املــايئ يف مــر
كان هادئ ـاً مســتقرا ً وأيت الســد اإلثيــويب يعكــر صفــوه.
إن الطبقــة الحاكمــة املرصيــة هــي أول مــن
أهانــت ميــاه نهــر النيــل وأســاءت اســتخدامها بتبذيــر
وقــر نظــر ،وتلــك صفــات متأصلــة يف الرأســالية .إن
مصالــح الطبقــة الحاكمــة املرصيــة ال تهتــم بــيء غــر
الربــح وتنامــي ثرواتهــا ،أمــا تخطيــط االقتصــاد بشــكل
مســتدام ومتناغــم مــع البيئــة وعــدم اســتنزاف املــوارد
فليــس يف قامئــة اهتاممــات الطبقــة الحاكمــة املرصيــة
اص ـاً.
إن مزاعــم الطبقــة الحاكمــة املرصيــة يف الدفــاع
عــن نهــر النيــل ليســت ســوى نفــاق محــض .تلــك
الطبقــة الحاكمــة التــي تدعــي دفاعهــا عــن النيــل
ســمحت بإهــدار حــوايل  29,7%مــن مياهــه ســنوياً،
ســواء نتيجــة ســوء اإلدارة ،مثــل عــدم صيانــة مواســر
امليــاه واالعتــاد عــى طــرق قدميــة يف الــري والزراعــة
وعــدم االســتثامر يف البحــث العلمــي يف املجــال الزراعــي،
أو عــن طريــق التبذيــر واســتخدام ميــاه نهــر النيــل يف
ري مالعــب الجولــف واملنتجعــات الســياحية لألغنيــاء،
يف الوقــت الــذي فيــه حــوايل  17%مــن األرس املرصيــة

محرومــة مــن الوصــول مليــاه رشب آمنــة و حــوايل
 53.4%دون رصف صحــي محســن ،هــذا بخــاف تلــوث
امليــاه يف نهــر النيــل ،املســؤول عــن نســبة  90%منــه هــو
الــرف الصناعــي.
النظــام املــري الــذي ســمح بتلويــث ميــاه النيــل
مــن قبــل رجــال األعــال ،و تبذيــر امليــاه يف منتجعــات
األغنيــاء ،ومل يســتثمر قرشــاً واحــدا ً يف تطويــر البنيــة
التحتيــة ووســائل الــري إال بعــد تراكــم األزمــات
واملشــاكل ،اســتفاق هــذا النظــام فجــأة مــن غفلتــه عــى
وقــع األزمــة التــي اســتفحلت ليدعــي أنــه حامــي النيــل
واألمــة املرصيــة.
ال ثقــة يف ادعــاءات النظــام يف دفاعــه عــن نهــر
النيــل وحيــاة الجامهــر ،ال يجــب أن نقــدم أدىن تنــازل
للنظــام تحــت دعــاوى “الوحــدة واالصطفــاف الوطنــي”
يف مواجهــة الخطــر املشــرك ،ألنــه جــزء مــن هــذا الخطــر
عــى حياتنــا ومســبب لــه .ليســت الجامهــر والطبقــة
العاملــة اإلثيوبيــة هــم مــن ميثلــون خطــر عــى حيــاة
ومســتقبل الطبقــة العاملــة املرصيــة والجامهــر الفقــرة
بــل الطبقــة الحاكمــة املرصيــة مــن رجــال أعــال
وجــراالت ،هــؤالء هــم أعدائنــا الحقيقيــن.
هــؤالء الذئــاب مل يشــعروا بذلــك “الخطر املشــرك”
وهــم يلوثــون ميــاه النهــر لتعظيــم أرباحهــم ،ومل
يشــعروا بــه وهــم يســتخدمون مياهــه لــري منتجعاتهــم،
مل يشــعروا بذلــك الخطــر وهــم يتعاملــون طيلــة عقــود

مــع النهــر كحــق مكتســب و منبــع ال ينضــب ال يحتــاج
للتطويــر واالســتثامر ،ويريــدون اآلن أن نثــق فيهــم
ونصــدق أنهــم يهدفــون مصلحتنــا حق ـاً.
النظــام الرأســايل املــري ،والديكتاتوريــة
العســكرية التــي تحميــه ،بقــر نظــره وســعيه وراء
مصالحــه األنانيــة و الضيقــة التــي ال يــرى ســواها يهددنــا
اليــوم نتيجــة جرامئــه املســتمرة منــذ عقــود بالعطــش
والجــوع بشــكل مبــارش .إن مل نتخلــص مــن الرأســالية
فنحــن محكــوم علينــا بالبقــاء أرسى التبذيــر ودافــع
الربــح ورفاهيــة أثريــاء هــذا الوطــن.
وحدهــا الطبقــة العاملــة املرصيــة هــي القــادرة
عــى توفــر طريــق للخــروج مــن هــذا املــأزق ،مبصــادرة
البنــوك والــركات الكــرى ووضعهــا تحــت رقابــة
العاملــن فيهــا ،واســتخدام تلــك الــروات واملــوارد بشــكل
دميقراطــي ملصلحــة األغلبيــة ويف تناغــم مــع البيئــة،
اســتخدام تلــك املــوارد لتحديــث شــبكة الــري وشــبكة
الــرف الصحــي ،لالســتثامر يف املجــال الزراعــي الحيــوي.
وحدهــا الطبقــة العاملــة املرصيــة التــي تســتطيع توجيــه
خطــاب لرفاقهــا ورفيقاتهــا يف إثيوبيــا ،خطــاب رفاقــي
أممــي يدفــع نحــو وحــدة املصالــح واملصــر الــذي يربــط
الطبقــة العاملــة العامليــة ببعضهــا البعــض .مــا يحــول
دون ذلــك هــو الرأســالية ومصالحهــا األنانيــة والدولــة
الربجوازيــة التــي تحميهــا.

الطبقات الحاكمة تستغل األزمة لصالحها

كل مــن النظــام املــري واإلثيــويب يســتغلون
األزمــة ملصلحتهــم الخاصــة ولتعزيــز موقفهــم وتدعيــم
ســلطتهم .كال النظامــن يعمــل عــى بــث خطــاب
شــوفيني بدعــوى “املصلحــة العامــة” ،وهــذا ليــس
للتغلــب عــى أزمــة امليــاه أو الكهربــاء فقــط ،وإمنــا
أيض ـاً للتعميــة عــى األزمــات الداخليــة املســتفحلة .كال
النظامــن لديــه أزمــات اقتصاديــة وسياســية عميقــة ،ويف

ســياق ذلــك جــاء النـزاع عــى نهــر النيــل كفرصــة ذهبيــة
لكالهــا إلخـراس األصــوات الســاخطة بدعــوى “الوحدة”
ضــد “العــدو الخارجــي” .هــذا ميكــن أن يوفــر بعــض
الوقــت اآلمــن لــكال النظامــن ،لكــن األكيــد أنــه برسعــة
ســوف تتبــدد الغيــوم الشــوفينية وتتحطــم عــى صخــرة
األزمــات والتناقضــات الداخليــة املســتعصية كل دعــاوى
االصطفــاف والوحــدة.
النظــام املــري يواجــه أزمــة اقتصاديــة عميقــة،
اســتطاع التحكــم فيهــا مبزيــج مــن االســتدانة واســعة
النطــاق والوعــود مبســتقبل بعيــد مــرق عــن طريــق
اإلعــان عــن مشــاريع قوميــة ال تنتهــي ،متتــص أحيان ـاً
جــزء مــن العاملــة و تعمــل كمحــرك لالقتصــاد يف الفــرة
الحاليــة ،ويف ســياق ذلــك يحمــل الجامهــر فاتــورة
األزمــة عــن طريــق رفــع األســعار والتضخــم ورفــع الدعم
عــن الســلع والخدمــات األساســية .كــا أنــه يعــاين مــن
أزمــة سياســية مزمنــة ،فهــو فاقــد ألي رشعيــة سياســية
ســوى الخــوف ،وال يحميــه ســوى القمــع العــاري
والجمــود املؤقــت للجامهــر ،الــذي ال يعلــم أحــد متــى
ميكــن أن ينتهــي .النظــام املــري يســتخدم أزمــة امليــاه
للتعميــة عــن كل هــذه التناقضــات الداخليــة ،هــو
يحتــاج إىل “عــدو خارجــي” لتحميلــه ســبب الفشــل
بوعــوده املســتقبلية ،التــي حتــاً سيفشــل يف اإليفــاء
بهــا ،بعــد أن فقــدت ورقــة “الحــرب عــى اإلرهــاب”
جــزء مــن تأثريهــا وقوتهــا.
لكــن يف نفــس الوقــت ال يريــد النظــام املــري مــن
الجامهــر أن تكــون رشيكــة يف الق ـرار أو أن تتدخــل يف
األحــداث ،خطــاب النظــام يف منابــره اإلعالميــة يدفــع
نحــو اســتنهاض روح “الوحــدة الوطنيــة” بــدون أن
يــؤدي ذلــك لتدخــل الجامهــر أو تخويــف الجامهــر
مــن األزمــة للدرجــة التــي تبــدأ فيهــا الجامهــر مبســاءلة
النظــام .فهــو يدعوهــم إىل عــدم تضخيــم األزمــة وأن كل
يشء تحــت الســيطرة ،ولنــدع أويل األمــر ،األفهــم منــا

جميع ـاً ،يتولــوا زمــام األمــور.
لكــن النظــام املــري برغبتــه االســتفادة دعائيــاً
مــن األزمــة دون اتخــاذ إجـراءات جديــة ملواجهتهــا ،فهــو
يغامــر مبفاقمتهــا ،مغامــرة يف الغالــب ال تســتند إال عــى
اإلميــان بــأن كل يشء سيســر عــى مــا يـرام ،والحــق أنــه
إميــان الضعفــاء .نحــن نتحــدث هنــا عــن نهــر النيــل
الــذي يعتمــد عليــه القطــاع الزراعــي بشــكل شــبه كيل،
هــذا القطــاع املســؤول عــن تشــغيل حــوايل  30%مــن
العاملــة املرصيــة ،بعضهــم ســيكونون مهدديــن بالبطالــة
أو الزحــف للمــدن واالنخــراط يف اقتصــاد األعــال
اليوميــة ،املشــبعة باملاليــن أص ـاً ،يف الســنوات القليلــة
القادمــة ،وهــذا ســيؤدي لتفاقــم التناقضــات الداخليــة
والطبقيــة ،مــع آثــار هــذا عــى وضــع االقتصــاد الــيء،
الــذي متثــل فيــه الزراعــة  14,5%مــن ناتجــه اإلجــايل
و 11%مــن مجمــل الصــادرات .كل هــذا يجعــل خيــارات
النظــام محــدودة وشــديدة الخطــر وميكــن أن تــؤدي
لبــؤس مئــات اآلالف إن مل نقــل املاليــن يف الســنوات
القادمــة.
أمــا النظــام اإلثيــويب الــذي كان ينظــر إليــه كنموذج
صاعــد يف منطقــة القــرن اإلفريقــي ،اآلن يواجــه أزمــات
داخليــة تضعــه عــى حافــة الهاويــة .مــع انفجــار الـراع
املســلح يف إقليــم تيجــراي والهزائــم التــي منــي بهــا
هنــاك ،مل يتبقــى لرئيــس الــوزراء آيب أحمــد ســوي ورقــة
التــوت املتمثلــة يف ســد النهضــة كآخــر معاقــل رشعيتــه
املتآكلــة باســتمرار .وهــو يعلــم ذلــك جيــدا ً ويســتخدم
ورقــة ســد النهضــة بكلبيــة وانتهازيــة منقطعــة النظــر،
إىل درجــة أن يــرر هزامئــه يف إقليــم تيج ـراي بانشــغال
قواتــه بالدفــاع عــن الســد ضــد “التهديــد الخارجــي”،
وأعلــن بعدهــا مبــارشة بــدأ املــلء الثــاين للســد ،الــذي
عــى األغلــب كان مجــرد منــاورة إعالميــة للتغطيــة عــى
الهزائــم امليدانيــة يف إقليــم تيج ـراي.
يف قلــب هــذا الواقــع املعقــد واملــيء باألزمــات،
وتاريــخ متــوارث مــن النزاعــات ،تبــدو خيــارات الطبقــة
الحاكمــة املرصيــة واإلثيوبيــة محــدودة جــدا ً ،وجميعهــا
ليســت يف مصلحــة الجامهــر املرصيــة واإلثيوبيــة .النظام
املــري بســوء اســتخدامه للميــاه وعــدم تطويــر البينــة
التحتيــة طيلــة العقــود املاضيــة مل يحســب حســاب
هــذه اللحظــة ،ومـراث التعــايل الحكومــي املــري عــى
التطلعــات التحديثيــة اإلثيوبيــة مينعــه مــن مــد حبــال
الــود والتواصــل مــع النظــام اإلثيــويب ،النظــام املــري
يف أزمــة وهامــش املنــاورة لديــه ضئيــل جــدا ً .والنظــام
اإلثيــويب عــى الناحيــة األخــرى ميثــل لــه الســد عمــود
بقائــه ،وأزمتــه الداخليــة تجعــل موقفــه أكــر تصلبــاً.
ســد النهضــة ميثــل أمــل الجامهــر اإلثيوبيــة يف مــد البالد
بأكملهــا بالكهربــاء وتحديــث املجتمــع ،وقــد تغــايض
الجامهــر عــن الهجــات التــي يقودهــا آيب أحمــد عــى
بعــض حقوقهــا االقتصاديــة والسياســية بشــكل مؤقــت
يف ســبيل إكــال هــذا املــروع ،هــذا التغــايض مرهــون
بشــكل جــزيئ مبــروع الســد ،فشــل أو تعطــل مــروع
ســد النهضــة ســيمثل خطــر حقيقــي عــى آيب أحمــد
والنظــام اإلثيــويب كلــه ،وهــذا يقلــص هامــش املنــاورة
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الضئيــل اص ـاً عنــد النظــام اإلثيــويب .وتشــابك املصالــح
الدوليــة واإلقليميــة يعقــد الوضــع وال يســمح بوجــود
وســاطة تلقــي رضــا الطرفــن .الســعودية واإلمــارات
حلفــاء النظــام املــري هــم مــن أهــم مــن املســتثمرين
يف ســد النهضــة واملــروع الزراعــي حولــه ،الصــن هــي
أكــر مســتثمر يف الســد ،والواليــات املتحــدة تدعــم مــر
ملجابهــة النفــوذ الصينــي يف القــرن اإلفريقــي.
عــى املاركســيني املرصيــن واالثيوبيــن أن يفضحــوا
نفــاق طبقاتهــم الحاكمــة ،ال ميكــن أن نقــدم أدين تنــازل
للطبقــات الحاكمــة التــي وضعتنــا يف األزمــة .وبالطبــع
نحــن ضــد الحــرب ،إن حدثــت .تلــك الحــرب لــن تــؤدي
ســوى إىل تعقيــد املوقــف وزيــادة األحقــاد القوميــة بــن
الطبقــات العاملــة لبلــدان حــوض النيــل .نحــن أمميــون،
وموقفنــا يعتمــد عــى املصالــح التاريخيــة للطبقــة
العاملــة وتطويــر الــراع الطبقــي وليســت املصالــح
القوميــة الضيقــة ،املصالــح التاريخيــة للطبقــة العاملــة
تقتــي التآخــي والرتابــط ووحــدة النضــال واملصــر
وليــس العــداء تحــت أي دعــوى مــن الدعــاوى .لســنا
مثــل القوميــن املرصيــن الذيــن ينــادون اليــوم عــى
لســان أحــد رموزهــم ،أحمــد طنطــاوي ،برضبــة عســكرية
للســد تقســم إثيوبيــا لثــاث دول .تلــك الهســتريية
الشــوفينية املتعاليــة ،املحببــة للقوميــن والنارصيــن،
هــي مــن أهــم أســباب تعقيــد املوقــف اصــاً ،ولــن
تــؤدي ســوى لزيــادة األحقــاد القوميــة وتفجــر الن ـزاع
بشــكل أكــر يف املســتقبل.
موقفنــا ،كامركســيني ،هــو عــداء متســاوي اتجــاه
الطبقــة الحاكمــة املرصيــة واإلثيوبيــة ،تلــك القلــة
املتحكمــة يف ثــروات البلديــن ،الذيــن يفقرونــا ويقمعونــا
ويســتلغونا ويقتلوننــا ،تلــك القلــة اليــوم تدفــع جامهــر
البلديــن ليكرهــوا بعضهــم بعضــاً ،ليكونــوا أعــداء،
يف الوقــت الــذي ينبغــي فيــه أن تتكاتــف الجامهــر
املرصيــة واإلثيوبيــة ملواجهــة قلــة املــوارد اآلخــذة يف
ازديــاد.

وصــول الرأســالية لحدودهــا ورضورة
الحــل االشــرايك

أن أزمــة ميــاه نهــر النيــل ت ُظهــر بوضــوح أن
الرأســالية وصلــت لحدودهــا وأصبحــت عقبــة أمــام
تطــور املجتمــع البــري.
والحــق أن العمــودان اللــذان تقومــان عليهــا
الرأســالية ،امللكيــة الخاصــة والدولــة القوميــة ،ليــس
فقــط أصبحــا يعيقــان املجتمــع البــري عــن التقــدم،
بــل األكــر أنهــم أصبحــوا يهــددان املجتمــع البــري
بجــره نحــو الرببريــة .مثلــا ظهــر بشــكل واضــح خــال
الجائحــة ،التــي تحولــت خاللهــا الدولــة القوميــة لقاطــع
طريــق ،وبــدأت الــدول تســتويل وتحتجــز الشــحنات
الطبيــة لبعضهــا البعــض ،يف الوقــت الــذي كان ميكــن
الســيطرة عــى انتشــار الفــروس يف بدايتــه وتفــادي
مئــات اآلالف مــن الضحايــا الذيــن كان ميكــن إنقاذهــم،
فقــط لــو تــم وضــع خطــة عامليــة وتجميــع كل املــوارد
واملعــارف البرشيــة ملواجهــة فــروس ال يحــرم الحــدود
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القوميــة وإجــراءات الهجــرة.
الرأســالية التــي تقــوم عــى الخصــاص واســتنزاف
املــوارد الطبيعيــة والتبذيــر وتدمــر البيئــة ،تدفــع
الطبقــات العاملــة والجامهــر يف البلــدان املختلفــة
للوقــوف ضــد بعضهــم البعــض.
مــا يعيــق الوصــول لحــل ألزمــة ميــاه نهــر النيــل
هــي املصالــح املتناقضــة للطبقتــن الحاكمتــن املرصيــة
واإلثيوبيــة ،اللتــان تدفعــان نحــو مواقــف ال تــؤدي إىل
أي يشء ســوى تعقيــد الوضــع.
يف ظــل الرأســالية ســتظل أزمــة ميــاه نهــر النيــل
مســتمرة وســوف تتفاقــم ،حتــى إن جــرى تســكينها
اليــوم باتفــاق بــن الطرفــن ،وهــذا الســيناريو ليــس
مســتبعدا ً بعــد ،فســتعود للظهــور مجــددا ً يف املســتقبل
بشــكل أكــر حــدة ،خصوص ـاً يف ف ـرات الجفــاف ،وقــد
يكــون هــذه املســتقبل أقــرب مــا نتصــور ،خصوصــا
لــو نظرنــا إىل املوضــوع مــن زاويــة التغ ـرات املناخيــة
الحــادة التــي نشــهدها يف العــامل اليــوم.
الحــل هــو تجــاوز الرأســالية واســقاطها ،يف
مــر والســودان وإثيوبيــا ،مصــادرة البنــوك والــركات
األجنبيــة والــركات الكــرى ،واســتخدام تلــك املــوارد
والــروات ملصلحــة شــعوب املنطقــة ،الحــل هــو يف
تحالــف الطبقــات العاملــة لبلــدان حــوض النيــل،
إلســقاط الطبقــات الحاكمــة التــي تجرنــا جميع ـاً نحــو
الهاويــة.

بإســقاط الرأســالية نســتطيع أن نحيــا جميعــاً
حيــاة إنســانية حقــاً ،نســتطيع أن نتجــاوز إرث الفقــر
والجــوع والبطالــة والتخلــف واألحقــاد القوميــة
والحــروب والحــروب األهليــة ،نســتطيع أن نتمتــع
جميعــاً مبيــاه صالحــة للــرب وبزراعــة متطــورة
وصناعــة حديثــة وقويــة وكهربــاء دامئــة وبســكن آدمــي
وعمــل الئــق وذو أجــر جيــد يف ســياق خطــة اقتصاديــة
تحديثيــة ومخططــة دميقراطي ـاً ،لتكــون الخطــوة األوىل
نحــو إنشــاء مجتمــع اشـرايك يف كل مــن البلــدان الثــاث،
كجــزء مــن الثــورة االشــراكية اإلفريقيــة والعامليــة.
فقــط يف ظــل فدراليــة اش ـراكية لبلــدان حــوض النيــل،
تســتطيع الطبقــات العاملــة والجامهــر تقاســم املــوارد
بشــكل عــادل ،دون اعتبــارات الربــح وتجــاوز املصالــح
القوميــة الضيقــة.
•ال للحرب!
•ال للصفقات الربجوازية!
•تسقط حكومات رجال األعامل!
•نحــو تحالــف الطبقــات العاملــة وجامهــر
املنطقــة!
•ال حــل ســوى انتصــار الثــورة االشــراكية
بقيــادة حكومــة عامليــة!
محمد حسام
 17غشت/أغسطس 2021

المغرب -الجزائر :فلنرد على محاوالت التقسيم بالوحدة
الطبقية بين عمــال البلدين
يوم الثالثاء  24غشت ،أعلن وزير الخارجية الجزائري ،رمطان لعمامرة ،قطع العالقات الدبلوماسية مع المغرب،
وبهكذا خطوة يكون النظامان الجزائري والمغربي قد وصال إلى الخالصة «المنطقية» لذلك التصعيد الكبير الذي
تعرفه عالقاتهما وخاصة في اآلونة األخيرة.
وكما كان منتظرا انخرطت وسائل اإلعالم من كال البلدين في حملة بث السموم الشوفينية ودق طبول الحرب
والدعوة إلى تمتين الجبهة الداخلية ضد «العدو الخارجي» .نحن الماركسيون نقول ال ذرة دعم ألي من
النظامين فكالهما رجعيان وعدوان لشعوب المنطقة ،ونؤكد أن الطبقة العاملة وعموم الكادحين في كل
من المغرب والجزائر إخوة مصالحهما مشتركة وعدوهما المشترك هو النظام الرأسمالي والدكتاتورية في كال
البلدين ،ونضالهما واحد من أجل بناء فدرالية اشتراكية للمنطقة المغاربية.
عداوة دامئة

تعــرف العالقــة بــن النظامــن توتــرا دامئــا تــارة
يصعــد إىل الســطح عــى شــكل أفعــال وترصيحــات
عدائيــة ،وتــارة يبقــى مســترتا وراء عبــارات دبلوماســية
وابتســامات منافقــة.
فخــال أكــر مــن ســتني ســنة مل تفتــح الحــدود بــن
البلديــن ســوى حــوايل  12ســنة ،يف حــن تــم إغالقهــا
مـرارا ،يف املــرة األوىل بســبب حــرب الرمــال ســنة ،1963
ثــم بســبب املواجهــات العســكرية التــي خاصهــا املغــرب
مــع جبهــة البوليســاريو يف منطقــة أمغــاال الحدوديــة
ســنة  ،1976ويف أعقــاب الهجــوم الــذي اســتهدف فنــدق
اســني مبراكــش ســنة  ،1994والــذي اتهــم املغــرب
الجزائــر بالوقــوف وراءه.
وبينــا يتهــم النظــام املغــريب الجزائــر بدعــم جبهــة
البوليســاريو واإلرضار مبصالحــه ،اتهــم النظــام الجزائــري
املغــرب يف بيــان لعاممــرة األخــر بـــ «القيــام بأعــال غــر
وديــة وأعــال عدائيــة ودنيئــة» ضــد الجزائــر ،والتــي من
بينهــا االعـراف مبنظمتــي املــاك ورشــاد ،اللتــن تعتربهــا
الجزائــر منظمتــن ارهابيتــن ،واتهمتهــا بالوقــوف وراء
الحرائــق التــي عرفتهــا منطقــة القبايــل مؤخ ـرا .إضافــة
إىل الترصيــح االســتفزازي الــذي قــام بــه رئيــس البعثــة
املغربيــة لــدى األمــم املتحــدة ،عمــر هــال ،حيــث عــر
عــن دعمــه ملــا أســاه “حــق االســتقالل الــذايت ملنطقــة
القبايــل” ،ثــم تطبيــع النظــام املغــريب مــع ارسائيــل
والصمــت عــى الترصيــح العــدايئ ضــد الجزائــر الــذي
أطلقــه وزيــر خارجيــة الدولــة الصهيونيــة مــن الربــاط،
ناهيــك عــن فضيحــة اســتعامل املخابــرات املغربيــة
لربنامــج التجســس اإلرسائيــي “بيغاســوس” للتجســس
عــى أرقــام هواتــف  6000مــن كبــار املســؤولني
الجزائريــن...

أخوة دامئة

لــن نتمكــن يف هــذا الحيــز مــن رسد كل تفاصيــل
العالقــة الوثيقــة بــن شــعوب البلديــن ،لــذا ســنتعامل
معهــا بانتقائيــة شــديدة ،وباختصــار نقــول إنــه لشــعوب
البلديــن تاريــخ طويــل مــن التــازج والتآخــي .فباإلضافــة
إىل االرتباطــات العائليــة عميقــة الجــذور ،هنــاك تضامــن
نضــايل تعــود جــذوره ،عــى األقــل ،إىل القــرن التاســع

عــر ومرحلــة النضــال ضــد االســتعامر املبــارش.
ودون الدخــول يف التفاصيــل نشــر إىل أنــه مبــارشة
بعــد احتــال فرنســا للجزائــر ،1830 ،وانطــاق املقاومــة
املســلحة يف الجزائــر ،انخرطــت القبائــل املغربيــة ،خاصــة
املتاخمــة للجزائــر ،يف حملــة تضامن وصلت إىل املشــاركة
الفعليــة يف النضــال .وذلــك رغــم رفــض الســلطة املركزيــة
باملغــرب ،املخــزن ،وتواطئهــا مــع الســلطات االســتعامرية
مــن خــال املشــاركة يف قمــع القبائــل الثائــرة.
ازداد هــذا التضامــن اتســاعا وعمقــا بعــد انــدالع
الثــورات التحرريــة املغربيــة ضــد االحتــال الفرنــي
واالســباين .كان كل انتصــار يتحقــق عــى أحــد طــريف
الحــدود يشــكل مصــدر فرحــة وإلهــام للجانــب اآلخــر.
كان جيــش التحريــر املغــريب وجبهــة التحريــر
الجزائريــة رفاقــا يف الســاح ،وصــل التعــاون بينهــا
والتنســيق إىل مســتويات جــد متطــورة ،وهــو مــا ســاهم
فيــه إىل حــد كبــر املقــاوم الكبــر عبــد الكريــم الخطــايب
مــن منفــاه يف مــر.
وقــد كانــت لجيــش التحريــر الوطنــي الجزائــري
قواعــد تدريــب ومخابــئ ســاح يف املغــرب بدعــم مــن
جيــش التحريــر املغــريب وعمــوم الشــعب املغــريب .كــا
وجــد املقاومــون املغاربــة واملعارضــون لنظــام الحســن
الثــاين ،مــاذا آمنــا يف الجزائــر خــال ســنوات القمــع يف
الســتينات والســبعينات.
اســتمر التضامــن بــن شــعوب املغــرب والجزائــر
حتــى يف أحلــك ف ـرات التوتــر بــن النظامــن ،وبالرغــم
مــن كل دعايتهــا املســمومة .وكان آخــر مظاهــر هــذا
التضامــن ذلــك التعاطــف الكبــر الــذي القــى بــه عــال
وشــباب الجزائــر الح ـراك الثــوري الــذي عرفــه املغــرب
خــال العرشيــة األخــرة ،مــن جهــة ،والتعاطــف الكبــر
الــذي اســتقبل بــه عــال وشــباب املغــرب الحــراك
الثــوري الــذي عرفتــه الجزائــر خــال الســنتني األخريتــن،
مؤكديــن بذلــك أن الحــدود الوحيــدة الحقيقيــة هــي
الحــدود بــن الطبقــات وليــس حــدود العــار التــي رســمها
االســتعامر ويحرســها النظامــان الدكتاتوريــان القامئــان
عــى هــذا الطــرف وذاك.

األزمة

لــي ال يتــم خلــط األســباب بالنتائــج ال بــد مــن

االشــارة إىل أن التصعيــد األخــر بــن النظامــن ،والــذي
انخــرط فيــه بحــاس إعــام العهــر يف كال البلديــن ،ليــس
ســوى نتــاج لألزمــة وتعبــر عنهــا.
الســبب الحقيقــي لألزمــة هــو وجــود هذيــن
النظامــن بالــذات .نظامــان رأســاليان تابعــان ،تقتــي
مصالحهــا الــراع ضــد بعضهــا البعــض مــن أجــل
النفــوذ يف املنطقــة وحــول مــن يســتحق أن يلعــب دور
الكلــب األمــن ملصالــح االمربياليــات يف املنطقــة ،ســواء
عــى املســتوى االقتصــادي أو األمنــي .وبالتــايل مــا دامــا
موجــودان فإنــه ال أمــل يف أي انفــراج أو تنميــة يف
مصلحــة شــعوب املنطقــة.
ومثلــا يدفــع الجــوع الضبــاع إىل نهــش بعضهــا
البعــض بوحشــية أكــر ،تصــر األنظمــة السياســية أكــر
رشاســة يف الدفــاع عــن مصالحهــا والـراع ضــد منافســيها
عندمــا تغــرق يف األزمــة وتصــر مهــددة يف وجودهــا.
والنظامــان املســيطران يف املغــرب والجزائــر كالهــا
يعيشــان اليــوم أزمــة تاريخيــة عميقــة غــر مســبوقة،
وكالهــا يجلســان عــى فوهــة بــركان مــن الغضــب
الشــعبي والســخط ضــد االســتغالل والقهــر والدكتاتورية.
وهــو مــا يجعلهــا معــا أكــر حــدة يف الدفــاع عــن
مصالحهــا الضيقــة ،ويف حاجــة حيويــة إىل توجيــه
الســخط الشــعبي نحــو “العــدو الخارجــي” ،باســتغالل
الخالفــات املوجــودة واختــاق خالفــات جديــدة ،لتســعري
نــران الشــوفينية ،وتغذيــة نفســية القلعــة املحــارصة
ضــد “الجــران الذيــن يرتبصــون بنــا رشا”.
فالجزائــر متــر بأزمــة خانقــة ،وهــو مــا عــرت عنــه
الباحثــة املقيمــة يف مركــز كارنيغــي للــرق األوســط،
داليــا غانــم ،قائلــة إن «الوضــع االقتصــادي للجزائــر
يــزداد ســوءا يومــا بعــد يــوم ويــؤدي إىل إفقــار
رشائــح كاملــة مــن الســكان وارتفــاع معــدالت البطالــة
وباختصــار جميــع املــؤرشات االقتصاديــة حم ـراء» .وقــد
تراجــع االقتصــاد الجزائــري بنســبة  08%خــال العــام
املــايض  2020وحــده .ويف الوقــت الــذي تقــول فيــه
املصــادر الرســمية أن نســبة البطالــة بــن الشــباب تبلــغ
 ،15%فــإن الحقيقــة هــي أن أكــر مــن ثلــث الشــباب يف
ســن العمــل يعيشــون البطالــة.
أســتاذ االقتصــاد ،عــي حاجــي ،يعتــر أن هــذه
األزمــة االقتصاديــة واالجتامعيــة “تهــدد اســتقرار البــاد”،
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أي ،بعبــارة أصــح :اســتقرار الطبقــة الســائدة وأســيادها
اإلمربياليــن .وفعــا فالــراع الطبقــي يعــرف تصاعــدا
واتســاعا وعمقــا بشــكل غــر مســبوق :النهــوض النضــايل
عــارم والطبقــة العاملــة الجزائريــة تــزداد ثقــة يف قدرتهــا
وتــزداد كفاحيتهــا يومــا بعــد يــوم.
الطبقــة الســائدة يف املغــرب ونظامهــا ليســا أحســن
حــاال ،بــل رمبــا أســوء .ويف هــذا الصــدد ســبق لنــا أن
استشــهدنا يف مقالــة ســابقة (املغــرب :عاصفــة تختمــر!)
بترصيــح مرعــوب لوزيــر املاليــة املغــريب ،محمــد
بنشــعبون ،قــال فيــه إن الوضــع الحــايل “محفــوف
باملخاطــر” .وهــو الترصيــح الــذي صادقــت عليــه صحيفة
الربجوازيــة املغربيــة  -L’économiste-عندمــا أكــدت يف
افتتاحيتهــا أن« :وزيــر املاليــة محــق متا ًمــا يف وصــف
الوضــع الحــايل بأنــه “محفــوف باملخاطــر”» .وأضافــت:
«رمبــا يتعــن علينــا العــودة إىل ســنوات االســتقالل األوىل
لنجــد مــا يشــبه هــذا الوضــع الصعــب».
مضيفــة أن« :الوضــع اليــوم أســوأ مــا كان عليــه
خــال أعــوام  .1985-1980يف ذلــك الوقــت كان املغــرب
يعيــش االنهيــار املــايل ،وجفــاف تاريخــي ســواء يف مدتــه
أو حدتــه ،وكان الــدوالر قــد أصبــح فجــأة باهــظ الثمــن،
بينــا كانــت العالقــات املاليــة الخارجيــة مقومــة بهــذه
العملــة .إضافــة إىل تضخــم وصــل مســتوى مل يســبق لــه
مثيــل ،ومل يحــدث مــا يشــابهه منــذ ذلــك الحــن15% :
يف عــام .»1983
البطالــة وصلــت مســتويات غــر مســبوقة ،وهــو
مــا يؤكــده البنــك العاملــي حيــث جــاء يف تقريــره إن:
«ســوق الشــغل يواجــه صدمــة ذات أبعــاد تاريخيــة،
حيــث ســيتأثر عــى وجــه الخصــوص العــال األكــر
هشاشــة ،وال ســيام العاملــن يف القطــاع غــر الرســمي
[ ]...حيــث فقــد  66%مــن العــال وظائفهــم» .وكان
وزيــر املاليــة قــد أشــار إىل أن االقتصــاد الوطنــي يفقــد
 10.000وظيفــة يوميــا.
كل املــؤرشات يف األحمــر ،والطبقــة الســائدة ال تتــواىن
عــن تطبيــق املزيــد مــن الهجــات عــى مســتويات عيش
وظــروف عمــل الطبقــة العاملــة وعمــوم الكادحــن .مــا
يعتــر وصفــة مكتملــة النــدالع رصاع طبقــي عــارم يف
املســتقبل.

هــذا هــو الواقــع الــذي تعرفــه الطبقــات الســائدة
يف املغــرب والجزائــر ،وهــو مــا تحــاول تجــاوزه مــن
خــال القمــع مــن جهــة ومــن خــال سياســة االلهــاء
والشــوفينية مــن جهــة أخــرى .وشــعوب البلديــن
واملنطقــة بأرسهــا هــي مــن تــؤدي الفاتــورة عــى شــكل
اســتمرار الفقــر والبطالــة والتخلــف...
فحســب بعــض التقاريــر تبلــغ كلفــة إغــاق الحــدود
عــى االقتصــاد املغــريب حــوايل أربعــة مليــارات دوالر
ســنويا ،والوضــع ليــس أفضــل بالنســبة لالقتصــاد
الجزائــري ،مــا يعنــي فرصــا للنمــو مهــدرة ومئــات
اآلالف مــن مناصــب الشــغل الضائعــة ســنويا .وكان
صنــدوق النقــد الــدويل قــد أشــار يف دراســة ســابقة إىل أن
االتحــاد االقتصــادي بــن املغــرب والجزائــر مــن شــأنه أن
يرفــع مــن معــدل دخــل الفــرد بالبلديــن بـــ 57%للجزائر
و 38%بالنســبة للمغــرب.

كابح مطلق

يــرح ماركــس أن املــرر املوضوعــي لبقــاء أي نظــام
اقتصــادي ســيايس هــو قدرتــه عــى تطويــر قــوى االنتــاج.
واآلن إذا حاكمنــا نظامــي البلديــن اعتــادا عــى هــذا
القانــون ســنجد أنهــا فاقــدان بشــكل كيل ألي مــرر
للبقــاء ،حيــث يشــكالن معــا كابحــا مطلقــا أمــام تطــور
قــوى االنتــاج وســببا يف التخلــف والخــراب يف منطقــة
غنيــة برثواتهــا البرشيــة والطبيعيــة الهائلــة.
هــذا مــا قدمتــه لنــا الطبقــات الســائدة عــى
طــريف الحــدود ،بعــد  60ســنة مــن “االســتقالل” .وال
إمكانيــة النتظــار أي تغــر يف الوضــع مــا دامــت الطبقــة
الرأســالية هــي الحاكمــة هنــا وهنــاك .إنهــا طبقــة
رجعيــة وكابــح مطلــق أمــام االزدهــار والتنميــة وبالتــايل
ينبغــي القضــاء عليهــا بطريقــة ثوريــة.
ويف هــذا الســياق نقــول إن كال النظامــان رجعيــان
وال ذرة دعــم ألي منهــا ،مهــا كان البــادئ باالســتفزاز
أو باألعــال العدائيــة .إن رصاعهــا مــع بعضهــا البعــض
ليــس لخدمــة مصالــح شــعوب املنطقــة ،بــل فقــط
وحرصيــا لخدمــة املصالــح الضيقــة للطبقــة الســائدة
يف البلديــن ،أي نفــس الطبقــة التــي تســتغل وتنهــب
وتقمــع وتفــرض التخلــف عــى شــعوب البلديــن .إن

السياســة الخارجيــة ألي دولــة هــي اســتمرارية لسياســتها
الداخليــة ،وسياســتهام الداخليــة معــا سياســة رجعيــة
عــدوة للطبقــة العاملــة والشــعب الــكادح عــى طــريف
الحــدود.

من أجل فدرالية اشرتاكية يف املنطقة

كل املشــاكل التــي تعــاين منهــا شــعوب املنطقــة:
الفقــر واالســتغالل والتخلــف والقهــر القومــي والقمــع
والدكتاتوريــة ،ليســت قضــاء وقــدرا .إن املنطقــة غنيــة
بــروات هائلــة ،الجزائــر متتلــك الغــاز والنفــط وأراض
شاســعة وغريهــا مــن الــروات ،كــا أن املغــرب ميتلــك
أكــر احتياطــي للفوســفاط ومناجــم غنيــة بالذهــب
والفضــة والكوبالــت وغريهــا مــن املعــادن والــروات
الطبيعيــة األخــرى ،وقبــل كل ذلــك يزخــر البلــدان
بطاقــات شــابة هائلــة ،لكنهــا مهــدرة بســبب النظــام
الرأســايل املــأزوم.
يف ظــل نظــام اشــرايك يقــوم عــى التخطيــط
الدميقراطــي العقــاين لالقتصــاد ،متحــرر مــن الهيمنــة
االمربياليــة وســيطرة األوليغارشــيات املحليــة التــي تنهــب
البــر والحجــر ،ســيصري مــن املمكــن إطــاق مشــاريع
لألشــغال العموميــة لتوفــر مــا يكفــي مــن مناصــب
الشــغل واملــدارس واملستشــفيات واملنــازل ،وحيــاة أكــر
رفاهيــة وســعادة للجميــع ،كــا ســيصري مــن املمكــن
توفــر الحقــوق القوميــة لــكل شــعوب املنطقــة.
إن الــروط املوضوعيــة للثــورة االشــراكية يف
البلديــن ،وكل شــال افريقيــا ،متوفــرة وناضجــة،
والطبقــة العاملــة وعمــوم الفق ـراء يعــرون مــن خــال
نضاالتهــم البطوليــة عــن الرغبــة العميقــة يف التغيــر،
ويعطــون الدليــل عــى القــدرة عــى إحــداث التغيــر.
ال ينقــص إال يشء واحــد فقــط :إنــه الحــزب الثــوري
القــادر عــى تقديــم برنامــج ومنظــورات وقيــادة لتلــك
النضــاالت لــي تصــل إىل متكــن الطبقــة العاملــة مــن
حســم الســلطة.
هــذه هــي مهمــة الشــباب الثــوري يف املنطقــة،
وهــي املهمــة التــي ينبغــي الــروع فيهــا بــأرسع وقــت
ممكــن .الرأســالية ال تنتــج إال الفقــر واالســتغالل ،وتقود
املنطقــة والعــامل إىل املواجهــات واالضطرابــات والعداوات
القوميــة .والدليــل هــو نظامــا البلديــن .لــذا فمهمــة
الثــورة االش ـراكية صــارت أكــر راهنيــة وملحاحيــة مــن
أي وقــت مــى.
واألكيــد هــو أنــه عندمــا ســتندلع الحركــة الثوريــة،
يف أحــد البلديــن ،رسعــان مــا ســتمتد إىل الجانــب اآلخــر
مــن الحــدود وستشــكل مصــدر إلهــام وتحفيــز لعــال
وشــباب املنطقــة بأرسهــا .عندهــا ســنجد الطبقــات
الســائدة ودولهــا تتحالــف مــع بعضهــا البعــض لســحق
جــذوة الثــورة .لــذا علينــا أن نبنــي الحــزب القــادر عــى
التصــدي لهــذه السياســة بسياســة مضــادة تقــوم عــى
توحيــد صفــوف الطبقــة العاملــة والكادحــن فــوق
الحــدود املصطنعــة يف نضــال موحــد مــن أجــل فدراليــة
اشــراكية للمنطقــة املغاربيــة وشــال افريقيــا.
أنس رحيمي
 27غشت/أغسطس 2021
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االنقــاب الدســتوري فــي تونس :ال ثقة فــي أي فصيل برجوازي
بعــد عقــد عــى انــدالع ثــورة  2011/2010التــي
أطاحــت بالديكتاتــور املكــروه بــن عــي ،هــا هــي موجــة
جديــدة مــن االحتجاجــات املناهضــة للحكومــة تهــز
تونــس مــرة أخــرى .لقــد متــت اإلطاحــة بالحكومــة عــر
انقــاب داخــل القــر ،لكنــه ال ميكــن الثقــة يف أي فصيــل
برجــوازي .ال ميكــن للجامهــر أن تثــق إال يف قوتهــا
الخاصــة .وال بــد مــن اندفاعــة ثوريــة جديــدة للعــال
والشــباب لكســب مســتقبل حقيقــي.
بعــد أيــام مــن االحتجاجــات الجامهرييــة ضــد
الحكومــة يف تونــس ،تدخــل رئيــس البــاد قيــس ســعيد
يف  25يوليــوز وأطــاح بالحكومــة وعلــق الربملــان متذرعــا
بســلطات الطــوارئ.
وبعــد أن قــام بإنــزال الجيــش إىل الشــوارع ،شــدد
الحظــر عــى التجمعــات العامــة ومنــع التجــول ليــا.
وأعلــن يف خطــاب تلفزيــوين مبــارش  ،أنــه ســيتوىل
الســلطة التنفيذيــة للحكومــة ،ورئاســة النيابــة العمومية.
كــا حــذر مــن أن مــن يتطــاول عــى الدولــة أو
عــى رموزهــا ســيتحمل املســؤولية كاملــة أمــام القضــاء،
يف تحذيــر للمعارضــن السياســيني وكل مــن يجــرؤ عــى
التشــكيك يف رشعيــة اســتيالئه عــى الســلطة.
ولالمعــان يف إحبــاط أي محاولــة مقاومــة ،أضــاف:
«إننــي أحــذر كل مــن يفكــر يف اللجــوء اىل الســاح ...
ومــن يطلــق رصاصــة واحــدة ،ســتجابهه قواتنــا املســلحة
العســكرية واألمنيــة بوابــل مــن الرصــاص».
اآلن وبعــد  10ســنوات مــن اإلطاحــة بنظــام بــن عــي
املكــروه ،تســلط هــذه األزمــة السياســية األخــرة الضــوء
عــى عجــز الرأســالية عــن حــل أي مــن املشــاكل التــي
أخرجــت العــال والشــباب إىل الشــوارع خــال الثــورة
التونســية عــام .2011/2010

الرشارة

جائحــة كوفيــد
 .19قبــل انــدالع
الجائحــة كان
اقتصــاد البــاد
يوجــد أصــا يف
حالــة يــرىث لهــا.
فقــد كان متوســط
النمــو االقتصــادي
الســنوي ،بــن
 2011و،2019
تافهــا بنســبة
وفقــا
،1.5%
ألرقــام البنــك
ا لعا ملــي .
وهــذا مــا كنــا
قــد كتبنــاه يف عــام « :2019االقتصــاد يف حالــة ركــود.
وســجل التضخــم  ،7,5%وهــو أعــى مســتوى لــه منــذ مــا
يقــرب مــن  30عامــا .مــا يـزال معــدل البطالــة عنــد 15%
بشــكل عــام ،رغــم أنــه يصــل إىل  30%يف بعــض املناطــق
األكــر فق ـرا ،وتبلــغ نســبة البطالــة بــن الشــباب .34%
أكــر مــن ثلــث العاطلــن شــباب يحملــون شــهادات
جامعيــة ،وهــو األمــر الــذي كان قــد لعــب دورا رئيســيا
يف االنتفاضــة الثوريــة لعــام .»2011
كان هــذا الوضــع نتيجــة لألزمــة العميقــة للرأســالية
التونســية .لقــد اتبعــت الحكومــات الربجوازيــة املتواليــة
(“اإلســامية” منهــا و“العلامنيــة” عــى ٍ
حــد ســواء)
سياســة الســعي للحصــول عــى قــروض مــن صنــدوق
النقــد الــدويل ،والتــي جــاءت مصحوبــة بــروط صارمــة:
تخفيضــات يف اإلنفــاق العــام وخصخصــة الــركات
العموميــة ورفــع الدعــم عــن املنتجــات األساســية
والترسيحــات الجامعيــة لعــال القطــاع العــام.
أدت هــذه السياســات إىل مفاقمــة األزمــة االقتصادية،
وجعلــت العــال والفقــراء يتحملــون العــبء الكامــل
لهــا ،فضــا عــن تعميــق ســيطرة اإلمربياليــة عــى البلــد.

كانــت الــرارة املبــارشة التــي أدت إىل هــذه
األحــداث هــي مزيــج مــن االنهيــار االقتصــادي (الــذي
تفاقــم بســبب تأثــر جائحــة كوفيــد  19يف بلــد يعتمــد
عــى الســياحة) وســوء إدارة
الحكومــة للجائحــة.
االقتصـاد يف حالـة ركـود .وسـجل التضخـم  ،7,5%وهـو أعلى
مل يــأت انقــاب القــر مــن
مسـتوى لـه منـذ مـا يقـرب مـن  30عامـا .مـا يـزال معـدل البطالـة
فــراغ ،بــل كان تتويجــا ألزمــة
عنـد  15%بشـكل عـام ،رغـم أنـه يصـل إىل  30%يف بعـض املناطـق
األكثر فقـرا ،وتبلـغ نسـبة البطالـة بين الشـباب  .34%أكثر من ثلث
سياســية طويلــة األمــد .أصيــب
العاطلين شـباب يحملـون شـهادات جامعيـة ،وهـو األمـر الـذي كان
النظــام الســيايس بالشــلل
قـد لعـب دورا رئيسـيا يف االنتفاضـة الثوريـة لعـام 2011
بســبب الــراع بــن الرئيــس
قيــس ســعيد وبــن الحكومــة
بقيــادة رئيــس الــوزراء هشــام
كانــت هنــاك ،عــى مــدى الســنوات العــر املاضيــة،
املشــييش وراشــد الغنــويش .ويقــود هــذا األخــر أكــر
حــزب يف الربملــان :حــزب النهضــة اإلســامي ،الــذي حكــم موجــات متكــررة مــن االحتجاجــات الجامهرييــة مــن
قبــل العــال والشــباب ضــد الحكومــات الضعيفــة
تونــس بشــكل شــبه مســتمر منــذ ثــورة .2011
وبــرف النظــر عــن املــأزق الســيايس ،فــإن تونــس التــي خلفــت بعضهــا البعــض .طالبــت الثــورة التونســية
تعــاين مــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة تفاقمــت بســبب بـ“الشــغل والخبــز والحريــة” .وكانــت اإلطاحــة بــن

عــي انتصــارا كبــرا حققتــه الجامهــر بالدمــاء .ســقط
الطاغيــة ،لكــن النظــام الرأســايل بقــي عــى حالــه.
ثــم رضبــت الجائحــة ودفعــت االقتصــاد إىل حافــة
الهاويــة .انكمــش الناتــج املحــي اإلجــايل لتونــس بنســبة
 % 8.6العــام املــايض ،وبـــ  03%أخــرى يف الربــع األول
مــن العــام الجــاري .انهــارت الســياحة ،التــي تعتــر أحــد
املصــادر الرئيســية للعملــة الصعبــة ،وكذلــك قطــاع
التصنيــع املوجــه للتصديــر.
يف ينايــر كانــت هنــاك بالفعــل احتجاجــات جامهريية
ضــد البطالــة والفســاد وســوء تعامــل الحكومــة مــع
الجائحــة ومــن أجــل مناصــب الشــغل ،ومــا إىل ذلــك.
كانــت الجامهــر تطالــب “بســقوط النظــام” كــا فعلــت
يف .2011/2010
ثــم يف شــهر يونيــو ،بــدأت موجــة ثالثــة مميتــة
مــن الجائحــة .أصبــح النظــام الصحــي -الــذي تعــرض
لعقــود مــن الهجــات املتمثلــة يف نقــص النفقــات
وعــر ســنوات مــن اإلصالحــات املضــادة والتخفيضــات-
عاجــزا عــن اســتيعاب اعــداد املــرىض ،وصــار النــاس
ميوتــون يف مم ـرات املستشــفيات وأمــام أبوابهــا بســبب
نقــص املــوارد (أرسة العنايــة املركــزة وأجهــزة التنفــس
واألكســجني ومعــدات الحاميــة الشــخصية).
اعــرف وزيــر الصحــة بــأن النظــام الصحــي قــد
“انهــار” .ويعتــر عــدد األشــخاص الذيــن قتلــوا بســبب
كوفيــد ( 19الــذي وصــل إىل أكــر مــن  18000حســب
األرقــام الرســمية) مــن بــن أعــى املعــدالت يف العــامل
بالنســبة لعــدد الســكان.
ويف مواجهــة هــذا الوضــع الــكاريث ومعــدل التطعيم
املنخفــض للغايــة ،قــررت الحكومــة فتــح مراكــز تطعيــم
طارئــة خــال عيــد األضحــى .فاصطــف آالف األشــخاص
لســاعات تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة ،فقــط لــي
يطــردوا يف النهايــة بســبب نقــص اللقاحــات .كانــت تلــك
هــي القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر .فتمــت الدعــوة
إىل احتجاجــات جامهرييــة مناهضــة للحكومــة يف 25
يوليــوز.
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نــزل العــال والشــباب بشــكل عفــوي إىل الشــوارع
يف جميــع أنحــاء البــاد .ويف عــدة مــدن أرضمــت
الحشــود النــران يف مقــرات حركــة النهضــة.
الرئيــس قيــس ســعيد ،أســتاذ القانــون والطاغيــة
الطمــوح والدمياغوجــي املاهــر الــذي صعــد إىل
الســلطة عــى أســاس وعــود مبكافحــة الفســاد ،اســتغل
الوضــع لــي يتدخــل مســتخدما ســلطات الطــوارئ
لتعليــق الربملــان واإلطاحــة بالحكومــة .هنــاك الكثــر
مــن النقــاش يف وســائل اإلعــام الرأســالية حــول مــا إذا
كانــت هــذه الخطــوة دســتورية أم ال .لكــن هــذا ليــس
مهــا .إن مــا يهــم حقــا هــو امليـزان الحقيقــي للقــوى.
مــن الواضــح أن قيــس ســعيد يحظــى بدعــم
الجيــش .فقــد متركــزت الدبابــات أمــام مقــر الربملــان.
بينــا الحكومــة ال تتمتــع بــأي تأييــد شــعبي ورئيــس
الــوزراء املخلــوع مل يبــد أي مقاومــة ،معلنــا أنــه
سيســلم الســلطة عــن طيــب خاطــر.
يف البدايــة كان هنــاك بعــض االبتهــاج بــن
املتظاهريــن ،الذيــن هتفــوا لرؤيــة الحكومــة التــي
كانــوا يناضلــون ضدهــا وقــد أســقطت .ورحــب
البريوقراطيــون النقابيــون عــى رأس االتحــاد العــام
التونــي للشــغل بتــويل ســعيد زمــام األمــور .كــا
أعربــت بعــض األحــزاب النارصيــة عــن دعمهــا لــه.
وهــذا موقــف خطــر للغايــة.
كانــت حكومــة النهضــة الرأســالية املخلوعــة
مكروهــة مــن طــرف الجامهــر ،لكــن قيــس ســعيد
هــو أيضــا ســيايس برجــوازي ال ينبغــي الوثــوق بــه.
لقــد كان انتخابــه يف عــام  2019تعبــرا عــن الرفــض
لــكل النظــام النابــع عــن “التحــول الدميقراطــي”.
متيــزت الجولــة األوىل باالمتنــاع الشــديد عــن
التصويــت وهزميــة كل األحـزاب الحاكمــة (‹العلامنيــة›
منهــا و›اإلســامية› عــى حــد ســواء) .فوصــل اثنــان مــن
“الخارجيــن” إىل الجولــة الثانيــة :أحدهــا الدمياغوجــي
الربجــوازي قيــس ســعيد واآلخــر قطــب اإلعــام الــري
القــروي ،الــذي كان خلــف قنــاع املرشــح “املســتقل”
ميثــل يف الحقيقــة مرشــحا لنظــام بــن عــي القديــم.
صقــل الخبــر الدســتوري ،قيــس ســعيد ،صورتــه
برفــع شــعار “الــوالء لشــهداء الثــورة” ،وجمــع بــن
مقرتحــات إلصالحــات دســتورية “ذكيــة” وبــن برنامــج
رجعــي حــول القضايــا الدميقراطيــة (مثــل املســاواة بــن
الجنســن ،ورفــع التجريــم عــن املثليــة الجنســية ،إلــخ).
إنــه ميثــل محاولــة قســم مــن الطبقــة الســائدة
لتحقيــق “النظــام واالســتقرار” ،ووضــع حــد للجــدل
الســيايس املســتمر وتــرذم الربملــان ،والرغبــة يف حكــم

البــاد بـ“يــد قويــة وثابتــة” ...مــن أجــل مصلحــة رأس
املــال.
مل يتضــح بعــد الــدور الــذي لعبــه الالعبــون
األجانــب يف انقــاب قيــس ســعيد ،لكنــه ميكننــا القــول
عــى وجــه اليقــن إن تركيــا وقطــر ،اللتــن دعمتــا
ومولتــا النهضــة ،قــد خرستــا.
عــارض حــزب العــال التونــي (حــزب العــال
الشــيوعي التونــي ســابقا) بشــكل صحيــح اســتيالء
ســعيد عــى الســلطة وذلــك يف بيــان أصــدره تحــت
عنــوان“ :تصحيــح مســار الثــورة ال يكــون باالنقالبــات
وبالحكــم الفــردي املطلــق”.
واســتنكر البيــان بشــكل صحيــح حكومــة النهضــة
املخلوعــة لتســببها «يف حـراب اقتصــادي وإفــاس مــايل
وتفــي الفســاد واإلرهــاب واالغتيــاالت السياســية
وإغـراق البــاد يف التبعيــة واملديونيــة وتدمــر كل أركان
حيــاة النســاء والرجــال التونســيات والتونســيني».
ثــم أضــاف بشــكل صحيــح إن« :التغيــر املنشــود
ال ميكــن أن يكــون مبســاندة انقــاب قيــس ســعيد ،وال
بالتحالــف مــع حركــة النهضــة بــأي عنــوان كان».
إال أنــه بعــد ذلــك دعــا الشــعب التونــي إىل:
«مواصلــة التعبــر عــن مواقفــه بالطــرق الســلمية
ورفــض دعــوات التصــادم» .كــا دعــا« :كل القــوى
الدميقراطيــة والتقدميــة ،أحزابــا ومنظــات وجمعيــات
وفعاليــات وشــخصيات إىل التعجيــل بااللتقــاء حــول
آليــة للتشــاور مــن أجــل صياغــة تصــور موحــد».
مــا يتوجــب عــى املنظمــة الشــيوعية الحقيقيــة
فعلــه ليــس «الدعــوة إىل وحــدة القــوى والشــخصيات
“الدميقراطيــة والتقدميــة”» ،بــل أن تدعــو العــال
والشــباب إىل الثقــة فقــط يف قواتهــم الخاصــة ،والعمــل
بشــكل مســتقل عــن جميــع الفصائــل الربجوازيــة،
مهــا حاولــت الظهــور مبظهــر “دميقراطيــة وتقدميــة».

من أجل حركة ثورية جديدة!

قبــل  10ســنوات ،عندمــا أطاحــت جامهــر
العــال والشــباب التونســيني بــن عــي املكــروه ،كتبنــا
مــا ييل:
« إذا مــا أردنــا أن تصــل الثــورة حتــى نهايتهــا
املنطقيــة ،واالســتجابة ملطلــب العمــل والكرامــة،
فيجــب أن تتــم مصــادرة أمــاك الطبقــة الرأســالية
التونســية ،واملصــارف والصناعــات والــركات التــي
دعمــت ومولــت واســتفادت مــن الديكتاتوريــة.
وبهــذه الطريقــة فقــط ،ميكــن وضــع ثــروات البــاد،
التــي يخلقهــا الشــعب العامــل ،تحــت ســيطرة
هــذا الشــعب نفســه مــن أجــل تلبيــة احتياجــات
الجامهــر .ال ميكــن إرضــاء تطلعــات الجامهــر

مــا يتوجــب عــى املنظمــة الشــيوعية الحقيقيــة فعلــه ليــس «الدعــوة إىل وحــدة
القــوى والشــخصيات “الدميقراطيــة والتقدميــة”» ،بــل أن تدعــو العــال والشــباب
إىل الثقــة فقــط يف قواتهــم الخاصــة ،والعمــل بشــكل مســتقل عــن جميــع الفصائــل
الربجوازيــة ،مهــا حاولــت الظهــور مبظهــر “دميقراطيــة وتقدميــة”.
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التونســية حقــا إال عــن طريــق ثــورة اجتامعيــة
وسياســية أي :الثــورة االشــراكية.».
هنــا تكمــن مأســاة الثــورة التونســية .فقــد متــت
اإلطاحــة بالديكتاتــور لكــن النظــام الرأســايل الخاضــع
للســيطرة اإلمربياليــة الــذي كان ميثلــه ،بقــي عــى
حالــه .ونتيجــة لذلــك فــإن وضــع الجامهــر مل يتغــر
بشــكل جــذري.
لقــد تــم تصويــر تونــس كنمــوذج “النتقــال
دميقراطــي” تــم اســتكامله مبجلــس تأســييس ودســتور
جديــد .كان املعلقــون الربجوازيــون يخربوننــا أن
البلــد “منــوذج نــادر للنجــاح” ،حيــث أنــه كان البلــد
الوحيــد الــذي مل ينحــدر إىل حــرب أهليــة أو عــاد إىل
الديكتاتوريــة بعــد الربيــع العــريب.
لكــن الشــباب مــا زالــوا عاطلــن عــن العمــل
ومجربيــن عــى الســر يف طريــق الهجــرة الخطــر بحثــا
عــن مســتقبل .يف ظــل الرأســالية ال يوجــد مســتقبل
وال كرامــة للجامهــر العاملــة .وهــذه بالضبــط
هــي الظــروف التــي أدت إىل االنتفاضــة الثوريــة يف
 .2011/2010واآلن ازداد الوضــع ســوءا بســبب تأثــر
جائحــة كوفيــد  19والطريقــة اإلجراميــة التــي تعاملــت
بهــا الحكومــة مــع اللقاحــات.
ال بــد مــن ثــورة جديــدة ،ثــورة تســقط رصح
النظــام الرأســايل بأكملــه وتعطــي للعــال التحكــم
1
يف زمــام األمــور .لقــد شــهدت تونــس ثــورة فربايــر
الخاصــة بهــا ،ومــا ي ـزال األمــر يتطلــب ثــورة أكتوبــر،
ولهــذا يجــب بنــاء حــزب بلشــفي.
يجــب عــى العــال والشــباب التونســيني أال
يثقــوا بــأي مــن السياســيني الربجوازيــن .يتطلــب
“تصحيــح مســار الثــورة” انتفاضــة ثوريــة جديــدة
تضــع الطبقــة العاملــة يف الســلطة وتبــدأ التحويــل
االشـرايك للمجتمــع ،عــر :مصــادرة أمــاك الرأســاليني
والــركات متعــددة الجنســيات ومحاكمــة فلــول
النظــام القديــم ورفــض أداء الديــون واســتخدام مــوارد
البــاد لصالــح األغلبيــة يف ظــل خطــة إنتــاج دميقراطيــة.
ســيكون ملثــل هــذه الثــورة جاذبيــة قويــة
بالنســبة للجامهــر يف جميــع أنحــاء املنطقــة املغاربيــة،
والتــي مــا تـزال ،بعــد  10ســنوات مــن الربيــع العــريب،
تتــوق ملناصــب الشــغل والخبــز والعدالــة.
إن املهمــة األكــر إلحاحــا للفئــات املتقدمــة بــن
العــال والشــباب الثــوري التونســيني ،والذيــن أظهــروا
ألكــر مــن عقــد روحــا ثوريــة غــر عاديــة وبطولــة
وإرصار كبرييــن ،هــي بنــاء تيــار ماركــي مســلح
بربنامــج اشـرايك ثــوري واضــح ميكنــه أن يقــود طبقتنــا
إىل النــر.
خورخي مارتن وأندرياس نورجارد
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 11ثورة فرباير وثورة أكتوبر ،إحالة إىل الثورتني التني شهدتهام روسيا
عام  ،1917بحيث أدت ثورة فرباير إىل إسقاط النظام القيرصي لكنها
وبسبب غياب الوعي والتنظيم من جانب الطبقة العاملة ،مل تؤد إىل
استيالء الطبقة العاملة عىل السلطة مام مكن الحكومة الربجوازية من
استالم زمام األمور دون أن تقدم أي حل للمشاكل العويصة التي كانت
تعانيها الجامهري ،حتى اندالع ثورة أكتوبر ،بقيادة البالشفة ،والتي
أوصلت الطبقة العاملة إىل السلطة .مالحظة من املرتجم.

قضايا
نظرية

كومونــة باريــس ( )1871

تمت ترجمة هذا النص عن الترجمة اإلنجليزية للمقالة األصلية التي نشرتها “الثورة” (الفرع الفرنسي للتيار
الماركسي األممي) ،تعرض هذه المقالة فكرة عامة عن كومونة باريس :صعودها البطولي ونهايتها
المأساوية والدروس المستخلصة منها للثوريين اليوم.
متثــل أحــداث كومونــة باريــس واحــدة مــن أعظــم جديــدة -ونــر رسيــع -ليؤخــروا ســقوط “نابليــون
املحطــات يف تاريــخ الطبقــة العاملــة الفرنســية ،فــا بــن الصغــر” ،ويف يوليــو  1870أعلــن نابليــون الحــرب عــى
انتفاضــة الثامــن عــر مــن شــهر مــارس/آذار وأحــداث بروســيا البســاركية.
األســبوع الدامــي يف أواخــر شــهر مايو/أيــار ،تــم إدارة
الســلطة يف باريــس مــن قبــل قيــادة عامليــة دميقراطيــة،
الحرب والثورة
حيــث حاولــوا إعــادة هيكلــة املجتمــع عــى أســس
تقــود الحــرب يف الكثــر مــن األحيــان إىل الثــورة،
جديــدة دون أي اســتغالل أو اضطهــاد ،وتبقــى الــدروس ولهــذا ســبب وجيــه :فالحــرب تنتــزع النــاس مــن روتــن
التــي ميكــن الخــروج بهــا مــن تلــك األحــداث وثيقــة حياتهــم اليوميــة وتلقــي بهــم يف ســاحة األحــداث
الصلــة بواقعنــا الحــايل.
التاريخيــة الكــرى ،وتتابــع جمــوع الشــعب ترصفــات
عــى
الثالــث
نابليــون
إســتوىل
قبــل  20عــام،
قــادة الدولــة والقيــادات العســكرية والسياســيني
الســلطة عــن طريــق انقــاب عســكري يف الثــاين مــن باهتــام أكــر مــن أوقــات الســام ،ويكــون هــذا الواقــع
ديســمرب/كانون األول عــام  .1851يف البدايــة بــدا أن حقيقيــا بشــدة خاصــة يف حالــة حــدوث هزميــة .عــى
حكمــه راســخاً ال يتزعــزع ،فقــد تــم قمــع كل املنظــات كل حــال ُمنيــت الحملــة العســكرية التــي أطلقهــا
العامليــة ،ولكــن يف الســنوات األخــرة مــن ســتينات نابليــون الثالــث بالفشــل الذريــع ،ويف الثــاين مــن
القــرن التاســع عــر ضعــف النظــام اإلمرباطوري بســبب ســبتمرب/أيلول ،تــم أرس اإلمرباطــور ومعــه  75ألــف
انكــاش معــدالت النمــو االقتصــادي وتداعيــات الحروب جنــدي مــن قبــل جيــش بســارك بالقــرب مــن ســيدان،
(يف إيطاليــا وشــبه جزيــرة القــرم واملكســيك) ونهــوض ويف باريــس انطلقــت احتجاجــات هائلــة للمطالبــة
الحــركات العامليــة ،مل يكــن هنــاك مفــر مــن حــرب بإنهــاء اإلمرباطوريــة وإعــان الجمهوريــة الدميوقراطيــة.

وتحــت ضغــط الجامهــر يف الشــوارع ،أعلنــت
قــوى املعارضــة الجمهوريــة “املعتدلــة” تأســيس
الجمهوريــة يف الرابــع مــن ســبتمرب/أيلول ،وتشــكيل
حكومــة “دفــاع وطنــي” ،وأعلــن وزيــر الخارجيــة
والربجــوازي الجمهــوري جــول فافــر بأســلوبه الطنــان
بأنــه لــن يتــم التنــازل عــن “أي انــش واحــد مــن أرضنــا
أو أي حجــر مــن قالعنــا” للربوســيني.
طوقــت القــوات األملانيــة باريــس برسعــة،
ووقعــت املدينــة تحــت الحصــار .يف البــدء ،قدمــت
الطبقــة العاملــة الباريســية الدعــم للحكومــة الجديــدة
تحــت شــعار “وحــدة الصــف” يف مواجهــة العــدو
الخارجــي ،ولكــن األحــداث الالحقــة عملــت عــى
تهشــيم تلــك الوحــدة وألقــت الضــوء عــى املصالــح
الطبقيــة املتضاربــة التــي كانــت تخفيهــا.
يف الحقيقــة ،مل تؤمــن حكومــة الدفــاع الوطنــي
تلــك بإمكانيــة الدفــاع عــن باريــس ومل ترغــب حتــى
يف ذلــك ،وباإلضافــة للجيــش النظامــي أعلــن الحــرس
الوطنــي ،وهــو مكــون مــن قــوات شــعبية قوامهــا 200
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ألــف مقاتــل ،عــن جهازيتــه للدفــاع عــن املدينــة .لكــن
يف الحقيقــة شــكل العــال املســلحني داخــل باريــس
خط ـرا أكــر بكثــر عــى مصالــح الرأســاليني الفرنســيني
أكــر مــن أي تهديــد ميثلــه وجــود قــوات أجنبيــة عــى
األبــواب.
الحكومــة كانــت تــرى أنــه مــن األفضــل إعــان
االستســام املــروط بأقــى رسعــة ممكنــة لبســارك،
ولكــن نظـرا ً للــروح النضاليــة للحــرس الوطني مل تســتطع
الحكومــة اإلعــان عــن نواياهــا .واعتمــد الوزيــر والقائــد
العســكري الفرنــي تروشــو عــى األثــار االقتصاديــة
واالجتامعيــة للحصــار لكــر مقاومــة العــال البارســيني،
وبينــا كان يعلــن نفســه بأنــه الشــخص األمثــل للدفــاع
عــن باريــس ،بــدأ يف مفاوضــات رسيــة مــع بســارك
وذلــك مــن أجــل كســب املزيــد مــن الوقــت لصالــح
الحكومــة.
زادت عــداوة العــال البارســيني اتجــاه الحكومــة
مــع مــرور األســابيع ،وانتــرت الشــائعات عــن
املفاوضــات مــع بســارك ،وأطلــق ســقوط مدينــة متــز
يف الثامــن مــن شــهر أكتوبر/ترشيــن األول الــرارة
لتظاهـرات حاشــدة جديــدة .ويف  31مــن شــهر أكتوبــر/
ترشيــن األول هاجمــت عــدة فــرق مــن الحــرس الوطنــي
مبنــى البلديــة واســتولت عليــه لفــرة مؤقتــة .لكــن يف
تلــك اللحظــة مل يكــن العــال مســتعدين بعــد ملهاجمــة
الحكومــة بشــكل حــازم ،وبســبب العزلــة ،فقــد العصيــان
املســلح زخمــه بشــكل رسيــع.
كانــت عواقــب الحصــار عــى باريــس كارثيــة،
وأصبــح كــره مهمــة ملحــة .وبعــد فشــل عمليــة
االنســحاب لقريــة بوزنفــال يف  19يناير/كانــون الثــاين
 ،1871مل يكــن أمــام الج ـرال تروشــو ســوى االســتقالة.
وحــل فينــوي محلــه ،وأعلــن بشــكل فــوري بأنــه أصبــح
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مــن املحــال هزميــة الربوســيني ،وأصبــح مــن الواضــح
أعطــى تيــر وعــده “لألعضــاء الريفيــن” يف
للجميــع إن الحكومــة تريــد االستســام املــروط ،وهــذا الجمعيــة بإعــادة إحيــاء امل َلكيــة .لكــن مهمتــه امللحــة
مــا فعلتــه يف  27يناير/كانــون الثــاين.
كانــت هــي رضورة وضــع نهايــة لحالــة “ازدواجيــة
الســلطة” املوجــودة يف باريــس .فقــد مثلــت املدافــع
الخاصــة بالحــرس الوطنــي -خاصــة تلــك املوضوعــة يف
الباريسيون والفالحون
أعطــت أصــوات الفالحــن يف انتخابــات الجمعيــة مرتفعــات مومنارتــر -تهديــدا ضــد “النظــام” الرأســايل.
الوطنيــة يف شــهر فربايــر الغالبيــة العظمــى للمرشــحني يف  18مــارس عــى الســاعة الثالثــة صبا ًحــا تــم تعبئــة
املنارصيــن لل َملكيــة واملحافظــن ،وعينــت الجمعيــة  20ألــف مــن الجنــود وقــوات ال ـدَرك وإرســالهم ،تحــت
الجديــدة ادولــف تيــر -وهــو ذو سياســة رجعيــة صارمة -قيــادة الج ـرال ليكومــت ،لالســتيالء عــى تلــك املدافــع،
رئيســا للحكومــة ،وأصبــح الـراع بــن باريــس والجمعيــة وقــد تــم تأديــة تلــك املهمــة دون أي صعوبــة لكــن
“الريفيــة” أمــرا محتومــا .لكــن ظهــور خطــر القــوى قيــادات الحملــة مل تأخــذ يف اعتبارهــا جلــب الوصــات
املضــادة للثــورة أعطــى املزيــد مــن الزخــم للثــورة الرضوريــة لتعشــيق املدافــع قبــل نقلهــا ،وحتــى الســاعة
الباريســية .تضاعفــت التظاهــرات املســلحة للحــرس  7صبا ًحــا مل يكــن قــد وصــل الفريــق الخــاص لنقــل
الوطنــي مدعومــة بشــكل كبــر مــن قبــل الطبقــات املدافــع بعــد .وقــد وصــف ليپيليتــر يف كتابــه “تاريــخ
األفقــر مــن الســكان ،وشــجب العــال املســلحون تيــر الكومونــة” مــا حــدث بعــد ذلــك:
«بعدمــا انطلقــت أصــوات اإلنــذار بوقــت قصــر
وأنصــار امل َلكيــة وأعلنوهــم خونــة ودعــوا إىل “حــرب
ســمعنا الطبــول يف شــارع كليونكــور تــدوي بإيقــاع الســر
شــاملة” للدفــاع عــن الجمهوريــة.
اســتفزت الجمعيــة الوطنيــة الباريســيني بشــكل العســكري .وبرسعــة كأنــه تغــر يف مشــاهد املــرح:
مســتمر ،فقــد وضــع الحصــار الكثــر مــن العــال يف امتــأت كل الشــوارع التــي تقــود إىل التــل بحشــود
صفــوف العاطلــن .وقــد كانــت التعويضــات التــي يتــم صاخبــة ،كونــت النســاء أغلبهــا وكان هنــاك أطفــال أيضً ا،
دفعهــا للحــرس الوطنــي هــو كل مــا يحــول دون حــدوث ومعهــم عــدد مــن أفــراد الحــرس الوطنــي مدججــن
املجاعــة .رغــم ذلــك فقــد امتنعــت الحكومــة عــن دفــع
املخصصــات ألي فــرد مــن الحــرس ال يســتطيع إثبــات
عــدم مقدرتــه عــى العمــل ،وأمــر تيــر بــرورة ســداد
كل الديــون واإليجــارات املتأخــرة خــال  48ســاعة ،وقــد
كان وقــع تلــك السياســات وغريهــا أشــد بشــكل خــاص
عــى الطبقــات األفقــر ،ولكنهــا أدت أيضً ــا إىل تثويــر
الطبقــات الوســطى.
أدى استســام الحكومــة لبســارك والتهديــد
بإحيــاء النظــام امللــي إىل تحــول يف الحــرس الوطنــي .تــم
انتخــاب “اللجنــة املركزيــة للحــرس الوطنــي” ،ومثلــت
تلــك اللجنــة  215كتيبــة مجهــزة بـــ  2000مدفــع و450
ألــف بندقيــة ،وتــم إقــرار ترشيعــات جديــدة لضــان
“الحــق املطلــق للحــرس الوطنــي النتخــاب قياداتــه
وعزلهــم فــور خســارتهم لثقــة ناخبيهــم” ،وقــد ســبقت
تلــك اللجنــة املركزيــة يف الشــكل والهيــكل القاعــدي
عــى مســتوى الكتيبــة ســوفيتات العــال والجنــود التــي
ظهــرت خــال الثورتــن الروســيتني يف عــام  1905و.1917
حصلــت القيــادة الجديــدة للحــرس الوطنــي عــى
الفرصــة الختبــار ســلطاتها بشــكل فــوري .بينــا كان
الجيــش الــرويس يســتعد للبــدء يف اقتحــام باريــس،
تجمــع عــرات األالف مــن ســكان باريــس املســلحني
بنيــة مهاجمــة القــوات الغازيــة ،فتدخلــت اللجنــة
املركزيــة ملنــع نشــوب معركــة مل يكــن تــم االســتعداد لهــا
بعــد ،وقــد أظهــرت قــدرة اللجنــة عــى فــرض قرارهــا
يف تلــك املســألة أن ســلطتها كان ُمعرتفــا بهــا مــن قبــل
غالبيــة الحــرس الوطنــي وســكان باريــس .تــى ذلــك
احتــال القــوات الربوســية لجــزء مــن املدينــة ملــدة
يومــن ثــم انســحابها.
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بالســاح بشــكل منعــزل ،وكانــوا كلهــم متجهــن ناحيــة
شــاتو روج».
حــارصت الحشــود املتزايــدة باســتمرار الجنــود.
ورسعــان مــا اشــتبك ســكان الحــي وأفــراد الحــرس
الوطنــي مــع رجــال ليكومــت ،وبــدأت عالمــات التضامــن
بــن بعــض الجنــود والحــرس بشــكل علنــي .يف محاولــة
بائســة ليســتعيد الجـرال ســيطرته ويؤكــد ســلطته ،أمــر
ليكومــت رجالــه بإطــاق النــار عــى الحشــود ،ولكــن
مل يطلــق أحــد النــار ،فتبــادل الجنــود وأفــراد الحــرس
الوطنــي هتافــات الفــرح والعنــاق .بعدهــا بقليــل ألقــي
القبــض بشــكل رسيــع عــى ليكومــت وكليمنــت تومــاس
وتــم إعدامهــم مــن قبــل الجنــود الغاضبــن .فقــد كان
معروفــا عــن كليمنــت تومــاس قيامــه بإطــاق النــار عــى
العــال املتمرديــن يف يونيــو ســنة .1848
مل يتوقــع تيــر حــدوث انشــقاق بــن قواتــه ،فأصابه
الهلــع وهــرب مــن باريــس ،وأمــر الجيــش والحكومــة
بإخــاء باريــس والحصــون املحيطــة بهــا .كان كل همــه
إبقــاء الجيــش بعيـدًا عــن “العــدوى الثوريــة” ،انســحب
بعــض الجنــود -وبعضهــم أعلــن العصيــان بشــكل علنــي،
وهتفــوا بالشــعارات الثوريــة -بشــكل غــر منظــم إىل
فرســاي.
ومــع انهيــار أجهــزة الدولــة القدميــة يف باريــس،
اســتطاع الحــرس الوطنــي الســيطرة عــى كل املناطــق
ذات األهميــة االســراتيجية يف املدينــة دون حــدوث
أي مقاومــة تُذكــر .مل تلعــب اللجنــة املركزيــة أي دور
يف تلــك األحــداث وبالرغــم مــن ذلــك اكتشــفت اللجنــة
إنهــا أصبحــت -بالرغــم عنهــا -الحكومــة الجديــدة
املمثلــة للنظــام الثــوري بحكــم األمــر الواقــع وذلــك
بفضــل القــوة املســلحة للحــرس الوطنــي.
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رأى غالبيــة أعضــاء اللجنــة املركزيــة أن أول مهمــة
لهــم هــي رضورة التخلــص مــن الســلطة ،فهــم قالــوا
نحــن ال منلــك “تفويضــا قانونيــا” للحكــم! وبعــد العديــد
مــن املناقشــات الطويلــة ،وافقــت اللجنــة املركزيــة عــى
مضــض عــى البقــاء يف مبنــى البلديــة “أليــام قليلــة”
يتــم خاللهــا تنظيــم االنتخابــات املحليــة (الخاصــة
بالكومونــة).
مثلــت مســألة الجيــش ،الــذي كان مــازال يف
طريقــه لفرســاي تحــت قيــادة تيــر ،بالنســبة للجنــة
املركزيــة معضلــة يجــب النظــر إليهــا بشــكل فــوري.
اقــرح اود ودوفــال رضورة زحــف الحــرس الوطنــي
بشــكل فــوري اتجــاه فرســاي ،لكــر مــا تبقــى مــن
القــوات تحــت إمــرة تيــر ،لكــن مل ينصــت إليهــم أحــد.
واعتــر أغلــب أعضــاء اللجنــة املركزيــة أنــه مــن األفضــل
“أال يظهــروا كمعتديــن” .كانــت اللجنــة املركزيــة تتكــون
يف أغلبيتهــا مــن رجــال رشفــاء ولكنهــم كانــوا معتدلــن،
معتدلــن للغايــة.
تــم اســتهالك طاقــة اللجنــة املركزيــة يف مفاوضــات
حــول موعــد ورشوط االنتخابــات املحليــة ،واســتقروا
أخ ـ ًرا عــى يــوم  28مــارس .تيــر اســتخدم هــذا الوقــت

الثمــن املهــدر لصالحــه ،فبمســاعدة بســارك تــم تعزيــز
الجيــش املقيــم يف فرســاي بالجنــود والعتــاد مــن أجــل
بــدء الهجــوم عــى باريــس.
ويف عشــية االنتخابــات ،أعلنــت اللجنــة املركزيــة
للحــرس الوطنــي بيانــا اســتثنائيا يلخــص كل قيــم
التضحيــة بالــذات والنزاهــة التــي ميــزت النظــام الجديد:
«لقــد انتهــت مهمتنــا ،ســنتيح املــكان يف مبنــى
البلديــة الخــاص بنــا جمي ًعــا ملمثليكــم املنتخبــن الجــدد،
ملمثليكــم الدوريــن».
وكانــت للجنــة املركزيــة توصيــة واحــدة إلعطائهــا
للناخبــن:
«ال تنســوا حقيقــة أن الرجــال الذيــن ســيخدمونكم
بالشــكل األفضــل هــم هــؤالء الذيــن ســتختارونهم مــن
بينكــم ،الذيــن يعيشــون نفــس حياتكــم ويعانــون مــن
نفــس مصائبكــم ،احــذروا مــن الطامحــن ومحــديث
النعمــة […] احــذروا مــن كثــري الــكالم قليــي األفعــال
[…]».

برنامج الكومونة

حلــت الكومونــة املنتخبــة جديــدًا محــل قيــادة
الحــرس الوطنــي كحكومــة رســمية لباريــس الثوريــة،
وميكــن توصيــف األغلبيــة مــن أعضائهــا التســعون
بكونهــم “جمهوريــن يســاريني” .مثــل مناضلــو الرابطــة
األمميــة للعــال (تحــت قيــادة كارل ماركــس وآخــرون)
والبالنيكيــن (أنــاس نشــطاء لكنهــم مشوشــون مــن
الناحيــة السياســية) معــا ربــع األعضــاء املنتخبــن مــن
الكومونــة ،أمــا القليــل مــن األعضــاء املحســوبني عــى
الجنــاح اليمينــي فقــد اســتقالوا مــن مناصبهــم تحــت
مزاعــم مختلفــة.
تحــت إدارة الكومونــة تــم نــزع كل االمتيــازات
الخاصــة باملناصــب العليــا ملســؤويل الدولــة .بشــكل
خــاص تــم وضــع ترشيعــات للحــد مــن رواتبهــم بحيــث
ال تزيــد عــن رواتــب العــال املهــرة ،وكان مــن املمكــن
أيضــا عزلهــم يف أي وقــت.
تــم تجميــد تحصيــل اإليجــارات ووضعــت املصانــع
املهجــورة تحــت ســيطرة العــال ،وا ُتخــذت اإلج ـراءات
الرضوريــة للحــد مــن ســاعات العمــل الليليــة وضــان
توفــر اإلعاشــة الرضوريــة للفقــراء واملــرىض .أعلنــت
الكومونــة بوضــوح عــن رغبتهــا يف «القضــاء عــى
املنافســة الفوضويــة واملخربــة بــن العــال والتــي تفيــد
فقــط الرأســاليني» .وتــم فتــح صفــوف الحــرس الوطنــي
لــكل الرجــال املالمئــن للخدمــة العســكرية وتــم تنظيمــه
عــى أســس دميقراطيــة صارمــة ،وتــم إعــان الجيــوش
النظاميــة “املنفصلــة عــن الشــعب” مؤسســات غــر
رشعيــة.
فُصلــت الكنيســة عــن الدولــة وأصبــح الديــن
“مســألة شــخصية” .متــت مصــادرة املنــازل واملبــاين
العامــة مــن أجــل إســكان املرشديــن ،وتــم توفــر
التعليــم العمومــي لجميــع النــاس وفُتحــت لهــم أيضــا
األماكــن الخاصــة بالثقافــة والعلــم .أصبــح ينظــر إىل
العــال األجانــب بصفتهــم حلفــاء يف النضــال مــن أجــل

“الجمهوريــة العامليــة” .عقــدت االجتامعــات ليــا ونهــارا،
ناقــش فيهــا اآلالف مــن الرجــال والنســاء العاديــن كيفية
إدارة وتنظيــم الجوانــب املختلفــة للحيــاة االجتامعيــة
مــن أجــل “املصلحــة العامــة” .مــن الواضــح إن الســات
الرئيســية للمجتمــع الجديــد قيــد التشــكل يف باريــس
تقــوم عــى املبــادئ االشــراكية.

الهزمية

يصــح القــول بــأن الكومونيــن قــد ارتكبــوا العديــد
مــن األخطــاء .المهــم كل مــن ماركــس وانجلــز -وهــا
محقــان يف ذلــك -عــى عــدم االســتيالء عــى بنــك فرنســا،
الــذي اســتمر يف توفــر املاليــن مــن الفرنــكات لتيــر،
والتــي اســتخدمها جيــدا يف تســليح وإعــادة تنظيــم
صفــوف قواتــه.
ارتكبــت الكومونــة خطــأ فادحــا آخــر فهــي قللــت
مــن أهميــة الخطــر القــادم مــن فرســاي بشــكل كبــر.
فهــي مل تكتفــي فقــط بعــدم محاولــة الهجــوم عــى
فرســاي -عــى األقــل حتــى األســبوع األول مــن شــهر
ابريــل -لكنهــا مل تجهــز بشــكل جــدي الدفاعــات الالزمــة
ضــد أي هجــوم محتمــل .ويف الثــاين مــن أبريــل متــت
مهاجمــة فصيــل مــن قــوات الكومونــة وهــو متجــه
إىل كوربفــوا وتــم إجبــاره عــى الرتاجــع إىل باريــس،
وأعدمــت قــوات تيــر األرسى .يف اليــوم التــايل وتحــت
الضغــط مــن الحــرس الوطنــي أطلقــت الكومونــة
هجومهــا عــى فرســاي ،ولكــن رغــم حامســة كتائــب
الكومونــة ،حكمــت قلــة الخــرة العســكرية واالســتعداد
الســيايس عــى الحملــة املتأخــرة بالفشــل ،فقــد اعتقــد
قــادة الكومونــة بــأن الجيــش الخــاص بفرســاي ســينضم
للكومونــة مبجــرد مشــاهدته للحــرس الوطنــي كــا
حــدث يف  18مــارس ،ولكــن هــذا مل يحــدث.
تســببت تلــك النكســة يف اجتيــاح الــروح
االنهزاميــة عمــوم باريــس .فقــد حــل الشــعور بالهزميــة
الحتميــة محــل التفــاؤل الحــايس لألســابيع األوىل
مــن عمــر الكومونــة ،وبــرزت االنقســامات املوجــودة
يف كافــة مســتويات القيــادة العســكرية .ويف  21مايــو
دخــل جيــش فريســاي باريــس ،ويف تلــك اللحظــة
الهامــة افتقــدت الكومونــة أي خطــة اســراتيجية
جديــة .بــكل بســاطة اختفــت وتخلــت عــن كل

مســؤولياتها لصالــح لجنــة األمــن العــام عدميــة الجــدوى.
متركــزت قــوات الحــرس الوطنــي “يف ثكناتهــا” دون
وجــود أي قيــادة مركزيــة .ســاهم هــذا الق ـرار يف منــع
تركيــز جهــود قــوات الكومونــة لصــد هجــوم قــوات
فرســاي .قاتلــت الكومونيــون بشــجاعة كبــرة ،ولكــن
تدريجيــا تــم دفعهــم للجــزء الرشقــي مــن املدينــة ويف
النهايــة ُهزمــوا يف  28مــن مايــو .تــم إطــاق النــار عــى
أخــر املقاومــن مــن الكومونــة يف الدائــرة العرشيــن يف
باريــس عــى حائــط الكومونــة ،والــذي ميكــن مشــاهدته
حتــى اآلن يف مقــرة بــر الشــيز .قتلــت قــوات تيــر مــا ال
يقــل عــن  30ألــف مــن الرجــال والنســاء واألطفــال فيــا
ُعــرف “باألســبوع الدامــي” ،وقتلــوا مــا يعــادل  20ألــف
ضحيــة يف األســابيع التاليــة.

الدولة العاملية

مثلــت كومونــة باريــس أول حكومــة عامليــة يف
التاريــخ .يف كتابــه “الحــرب األهليــة يف فرنســا” قــال
ماركــس إن أحــداث الكومونــة أثبتــت اآليت« :ال يجــب
أن يكتفــي العــال باالســتيالء عــى أجهــزة الدولــة
القامئــة وإدارتهــا كــا هــي ،فالــرط األول للحفــاظ عــى
الســلطة السياســية هــو تحطيــم أداة الســلطة الطبقيــة».
حــاول عــال الكومونــة بنــاء الدولــة الجديــدة -الدولــة
العامليــة -عــى أنقــاض الدولــة الرأســالية يف باريــس،
وأثنــاء قيامهــم بذلــك وضعــوا الســات األساســية للدولــة
العامليــة :ال توجــد بريوقراطيــة ،ال يوجــد جيــش نظامــي
منفصــل عــن الشــعب ،ال توجــد امتيــازات للمســؤولني،
حــق عــزل وانتخــاب املســؤولني ،وغريهــا.
مل ميلــك عــال الكومونــة الوقــت لتعزيــز ســلطتهم،
وســاهمت عزلتهــم -يف فرنســا الريفيــة بشــكل كبــر
يف ذلــك الوقــت -يف تلــك النهايــة املحتومــة .ولكــن
اليــوم ،عــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن أغلبيــة املجتمــع
مــن العــال املأجوريــن .األســس االقتصاديــة للثــورة
االشــراكية أكــر نضجــا مــا كانــت عليــه يف القــرن
التاســع عــر .هــذه هــي املهمــة التــي تركــت لنــا،
أن نخلــق املجتمــع االشــرايك الدميقراطــي الحــر الــذي
ناضــل وقُتــل مــن أجلــه عــال الكومونــة.
الثورة :جريدة الفرع الفرنيس
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الماركســية ضــد فلســفة مــا بعــد الحداثــة
ما بعد الحداثة مدرسة فلسفية بدون هوية محددة ،برزت خالل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية .وبعد
أن بدأت باعتبارها اتجاها هامشيا ،نمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من المدارس المهيمنة في الفلسفة
البرجوازية ،متغلغلة في أجزاء كبيرة من األوساط األكاديمية اليوم ،إن لم نقل أغلبها .وننشر هنا الترجمة العربية
لهذا المقال المهم الذي يحلل من منظور ماركسي جوانب مختلفة من فلسفة ما بعد الحداثة ،والذي نشر في
العدد األول لمجلة «الدفاع عن الماركسية» ،المجلة النظرية الجديدة للتيار الماركسي األممي.
لقــد عــرف تاريــخ الفلســفة مجموعــة واســعة
مــن املــدارس واملــدارس الفرعيــة واالتجاهــات ،التــي
تشــمل مجموعــة متنوعــة مــن التصــورات للعــامل
واملبــادئ التوجيهيــة .لكــن ضمــن هــذا العــدد الهائــل
مــن االتجاهــات ،بعضهــا عقــاين ومــادي ،وبعضهــا األخــر
مثــايل وصــويف إىل حــد بعيــد ،كان هنــاك عــى األقــل
اتفــاق عــام عــى أن الســمة املميــزة ألي نظريــة عظيمــة
هــي االتســاق والدقــة واالهتــام الدقيــق بالتفاصيــل.
ومهــا كان الشــكل الــذي تعــر بــه الفلســفة ،فإنهــا
قــد كانــت يف التحليــل األخــر نضــاال مــن أجــل
الحقيقــة .حتــى الفالســفة األكــر رجعيــة كان عليهــم أن
يعرتفــوا بهــذا عــى األقــل .فحتــى أوغســطينوس ،الــذي
شــكلت نظريتــه عــن التنويــر اإللهــي العمــود الفقــري
األيديولوجــي لرجعيــة العصــور الوســطى املظلمــة،
حــاول ،عــى األقــل ،تصويــر حججــه عــى أنهــا متامســكة
وعقالنيــة.
كــم تغــر الزمــن .ففــي مرحلــة االنحطــاط
الرأســايل ،دخلــت الفلســفة بدورهــا ســرورة تراجــع.
وأوضــح تعبــر عــن هــذا االتجــاه هــو فلســفة مــا بعــد
الحداثــة .عــى مــدى نصــف القــرن املــايض أو أكــر ،كان
هــذا االتجــاه ينتــر ببطء مثــل الفريوس يف جميــع أنحاء
العــامل ،ويقفــز مــن بلــد إىل آخــر ،ويتحــول باســتمرار إىل
أشــكال جديــدة وأكــر فأكــر غرابــة .وقــد نتجــت عنهــا
صناعــة مــن املــدارس الفرعيــة واالتجاهــات مثــل نظريــة
مــا بعــد االســتعامر ونظريــة الكويــر والعديــد مــن
أشــكال النســوية وغريهــا ،والتــي تهيمــن ،ســواء بأشــكال
واضحــة أو مقنعــة ،عــى العلــوم االجتامعيــة واألوســاط
األكادمييــة اليــوم.
يف عــامل فلســفة مــا بعــد الحداثــة يُنظــر إىل أعظــم
العقــول يف التاريــخ بــازدراء ويتــم نبذهــم بشــكل مهــن.
العقــل مــدان ،يف حــن يتــم رفــع الالعقالنيــة وعــدم
الوضــوح إىل مســتوى املبــدأ .تتــم مواجهــة النزاهــة
النظريــة والســعي وراء الحقيقــة بتحفظــات المتناهيــة
ولغــة غامضــة وغــر مفهومــة .وفيــا يــي مثــال ممتــاز
عــن هــذا:
«األهــم مــن اليســارية السياســية ،األقــرب إىل
تنافــس الكثافــات :هنــاك حركــة واســعة تحــت الســطح،
تضطــرب ،وهــي يف الواقــع أكــر مــن مجــرد اضط ـراب،
والتــي بســببها قانــون القيمــة غــر صالــح .وقــف
اإلنتــاج ،عمليــات االســتيالء بــدون تعويــض كطــرق
لالســتهالك ،رفــض “العمــل” ،املجتمعــات (الوهميــة؟)،
األحــداث ،حــركات التحــرر الجنــي ،املهــن ،الخضــوع،
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االختطــاف،
عمليــات
إنتــاج األصــوات والكلــات
واأللــوان ،بــدون نيــة فنيــة.
هــؤالء هــم “رجــال اإلنتــاج”،
“ســادة اليــوم” :املهمشــون،
الرســامون التجريبيــون،
عازفــو البــوب ،الهيبيــز
والييبيــس ،الطفيليــون،
واملجانــن واملــرىض النفســيني
املتخــى عنهــم .ســاعة
واحــدة مــن حياتهــم توفــر
كثافــة أكــر ونيــة أقــل مــن
 300.000كلمــة لفيلســوف
1
محــرف».
ال نعــرف مــا إذا كانــت
ســاعة مــن حيــاة املهمشــن،
أو الرســامني التجريبيــن ،أو
عــازيف البــوب ،أو الهيبيــز،
أو الييبيــس ،أو الطفيليــن
أو املجانــن أو واملــرىض
النفســيني املتخــى عنهــم،
ميكنهــا أن تقــدم قــدرا أكــر
مــن الكثافــة مــن كلــات
“فيلســوف محــرف” غــر
محــدد .لكنــه مــن الواضــح
بالتأكيــد ،حتــى مــن هــذا
املقتطــف املوجــز ،أن خمــس
دقائــق فقــط مــن حيــاة أي
شــخص تســاوي أكــر بكثــر مــن  300.000كلمــة لهــذا
الفيلســوف بالــذات.
يطــرح فالســفة مــا بعــد الحداثــة ،دون أن يبتســموا
حتــى ،أكــر االدعــاءات واالقرتاحــات ســخافة وإثــارة
للضحــك .زعــم جــان بودريــار ،عــى ســبيل املثــال ،أن
الواقــع قــد اختفــى اآلن ،ومعــه [اختفــت] كل املعــاين.
ولتوضيــح موقفــه ،استشــهد بكلــات إليــاس كانيتــي
(وضخمهــا) باستحســان واضــح ،حيــث قــال:
«بعــد لحظــة معينــة مــن الزمــن ،ال يبقــى التاريــخ
حقيقيــا .لقــد تــرك الجنــس البــري كلــه الواقــع وراءه
دون أن يــدرك ذلــك .ال يشء مــا حــدث منــذ ذلــك
الحــن صحيــح ،لكننــا غــر قادريــن عــى إدراك ذلــك.
ومهمتنــا وواجبنــا اآلن هــو اكتشــاف هــذه النقطــة ،وإال
فإننــا ،طاملــا فشــلنا يف اســتيعابها ،ســنكون محكومــن

باالســتمرار يف مســارنا املدمــر الحــايل».
قــد يشــعر القــارئ بأنــه يحــق لــه طــرح ســؤال :مــا
الــذي يعنيــه هــذا؟ لكــن هــذا الســؤال قــد متــت اإلجابــة
عنــه مســبقا :فبــا أن الواقــع قــد اختفــى اآلن ،ومعــه
كل املعــاين ،فــا داعــي للبحــث عــن أي معنــى عــى
اإلطــاق .هــذه طريقــة لهــا ميــزة ال شــك فيهــا وهــي
اســتبعاد أي أســئلة محرجــة مســبقا .إنهــا تســكت كل
نقــد ممكــن ،وتقــي ،يف الواقــع ،عــى أســاس الفكــر
العقــاين بشــكل عــام.
هــذه الطريقــة يف الحجــاج ،التــي يتــم تقدميهــا
كــيء جديــد ،هــي -مثلهــا مثــل أي جانــب آخــر مــن
جوانــب مــا بعــد الحداثــة -ليســت جديــدة وال أصيلــة.
إنهــا ليســت ســوى اج ـرار للحجــة القدميــة لرتتليــان يف
القــرن الثالــث ،الــذي بــرر ســخافات العقيــدة املســيحية
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مــن خــال القــول”Credo quia absurdum est“ :
(“أؤمــن بهــا ،ألنهــا ســخيفة”).
إن هــذا امليــل إىل الســخافة يأخذنــا ،يف الواقــع ،إىل
لــب فكــر مــا بعــد الحداثــة ،الــذي يرفــض كل تفكــر
عقــاين .دولــوز وغوتــاري ،اللــذان غالبــا مــا يصــوران عىل
أنهــا “الجنــاح اليســاري” ملــا بعــد الحداثــة ،ينتقــان
بهــذه الســخافات إىل مســتوى جديــد متامــا:
«يصبــح الجوهــر اإلنســاين للطبيعــة والجوهــر
الطبيعــي لإلنســان واحــدا داخــل الطبيعــة يف شــكل
إنتــاج أو صناعــة ،متامــا كــا يحــدث يف حيــاة اإلنســان
كنــوع .وبالتــايل مل يعــد يُنظــر إىل الصناعــة مــن وجهــة
النظــر الخارجيــة للمنفعــة ،بــل باألحــرى مــن وجهــة
نظــر هويتهــا األساســية مــع الطبيعــة كنتــاج لإلنســان
وبواســطة اإلنســان .ليــس اإلنســان كخالــق ،بــل بصفتــه
الكائــن الــذي هــو عــى اتصــال وثيــق بالحيــاة العميقــة
لجميــع أشــكال الكائنــات أو جميــع أنواعهــا ،والــذي هــو
مســؤول حتــى عــن النجــوم والحيــاة الحيوانيــة ،والــذي
يحــول بشــكل دائــم آلــة عضويــة إىل آلــة طاقيــة ،شــجرة
يف جســده ،صــدر يف فمــه ،شــمس يف مؤخرتــه :الحــارس
األبــدي آلالت الكــون .هــذا هــو املعنــى الثــاين للســرورة
حســب اســتعاملنا للمصطلــح :اإلنســان والطبيعــة ليســا
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متعارضــن».
وقــد ســارع ميشــيل فوكــو ،الــذي هــو صديــق
مقــرب لدولــوز وغوتــاري ،للثنــاء عــى هــذا الهـراء قائــا:
« ...لقــد نشــأت عاصفــة رعديــة ســتحمل اســم دولــوز:
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فكــر جديــد ممكــن ،التفكــر صــار ممكنــا مــرة أخــرى».
إذن اآلن نحــن نعلــم! يبــدو أنــه كان من املســتحيل
كليــا التفكــر إىل أن أنارنــا الســيد دولــوز بآللــئ الحكمــة
هذه.
إن أدبيــات مــا بعــد الحداثــة كلهــا مليئــة بهــذا
الخطــاب الطنــان واملغــرور واملــيء بالحشــو الفــظ،
الــذي يوفــر غطــاء لنظرياتهــم الســخيفة .لكــن هــذا
الشــخص يجــب أن يحصــل عــى الجائــزة ،إذ أنــه اآلن،
بعــد قــراءة الســطور أعــاه ،صــار يف إمــكان البرشيــة
جمعــاء أن تتنفــس الصعــداء :ميكننــا جميعــا أن نبــدأ
يف التفكــر.
لكــن هــا هــي املشــكلة :مــا الــذي يفــرض بنــا أن
نفكــر فيــه بالضبــط؟

تعريف ما ال ميكن تعريفه

مــن املؤكــد أن الفلســفة التــي تدعــي لنفســها مثــل
هــذه املهــام الكــرى هــي فلســفة تســتحق االهتــام.
لذلــك سنســلح أنفســنا بالصــر وســنبذل قصــارى جهدنــا
لفهــم أي معنــى ميكــن العثــور عليــه فيهــا .مــا هــي
بالضبــط مــا بعــد الحداثــة ،ومــا الــذي يكمــن وراءهــا؟
نصطــدم هنــا عــى الفــور مــع املشــكلة األوىل .قيــل
لنــا إنــه ال ميكــن تعريفهــا .إنهــا فكــرة بحكــم طبيعتهــا
تعــارض التعريفــات .حتــى اآلن ،ال يوجــد يشء واضــح.
متــت صياغــة مصطلــح “مــا بعــد الحداثــة” ألول
مــرة يف عــام  ،1979مــن قبــل جــان فرانســوا ليوتــار،
والــذي ع َّرفهــا عــى أنهــا ،بعــد “التبســيط إىل أقــى

الحــدود” ،عــى حــد قولــه“ ،الشــك يف الرسديــات
الكــرى” 5.ويعــ ّرف قامــوس أكســفورد اإلنجليــزي
“الرسديــات الكــرى” عــى أنهــا «وصــف شــامل أو
تفســر شــامل لألحــداث والظــروف يوفــر منطــا أو بنيــة
ملعتقــدات النــاس ويعطــي معنــى لتجاربهــم».
لكــن مهــا! أليــس تعريــف ليوتــار الخــاص هــو
أيضــا ... :رسديــة كــرى؟ بالطبــع ،إنــه كذلــك بالضبــط.
فعندمــا يخربنــا أنــه يجــب علينــا أن نتجنــب ،بــأي مثــن،
التفكــر بطــرق معينــة ال يوافــق عليهــا ،أال يكــون بصــدد
تزويدنــا بنظريــة عامــة ،أي بوصــف شــامل أو تفســر
شــامل لألحــداث والظــروف؟ ومــن خــال إخبارنــا أنــه
يجــب نبــذ بعــض األفــكار ،أال يكــون بصــدد تزويدنــا
أيضــا “بنمــط أو بنيــة ملعتقــدات النــاس ،ويعطــي معنــى
لتجاربهــم”؟
اإلجابــة عــى كال الســؤالني بشــكل قاطــع هــي
اإليجــاب .ولذلــك ،فــإن جــان فرانســوا ليوتــار يقــف
متهــا منــذ البدايــة إمــا بالتناقــض الســخيف مــع
الــذات ،أو باالحتيــال الفاضــح .نحــن أمــام إمــا أحمــق أو
محتــال ،أو رمبــا كالهــا ،مــن الصعــب أن نحــدد.

“ال تقدم”؟

فالســفة مــا بعــد الحداثــة معروفــون أيضــا
برفضهــم ملفهــوم التقــدم يف التاريــخ .إنهــم يزعمــون أن
تطــور العلــم والفلســفة ال يعــرف أي تقــدم ،وأن هنــاك
فقــط طــرق مختلفــة لتفســر العــامل .وعــاوة عــى ذلــك
فإنــه عــامل ال يتوافــق حتــى مــع تفســراتنا لــه .ومــع
ذلــك فــإن مــا بعــد الحداثيــن يقدمــون مدرســتهم
الفكريــة عــى أنهــا املدرســة الوحيــدة التــي ميكنهــا
تفســر هــذا املوقــف .إذا قبلنــا وجهــة النظــر هــذه،
فــإن كل األفــكار ســتكون جيــدة ،ســواء كانــت تنبــع
مــن عقــل شــامان مــن العــر الحجــري ،أو أرســطو أو
آينشــتاين أو ماركــس .مل يتخــذ فهــم اإلنســانية للطبيعــة
واملجتمــع أبــدا أي خطــوة إىل األمــام ،بــل يف الواقــع ال
يوجــد “أمــام” عنــد فالســفة مــا بعــد الحداثــة .ال يشء
تقدمــي ،باســتثناء ،بالطبــع ،مــا بعــد الحداثــة نفســها،
التــي ظهــرت منتــرة اآلن فقــط ،لــي تفضــح هــذا
الوهــم األزيل املتمثــل يف اإلميــان بالتقــدم!
هنــاك يشء واحــد ميكننــا أن نتفــق معــه ،وهــو أنــه
مــن األكيــد أنــه يف ظــل النظــام الرأســايل ،يف مرحلــة
احتضارهــا ،ال ميكــن تحقيــق أي تقــدم جــدي للجنــس
البــري .لكــن هــل يحــق لنــا أن نســتنتج مــن هــذا أن
التقــدم بشــكل عــام غــر موجــود ،أو أن التاريخ مل يشــهد
أوقاتــا اتخــذ فيهــا خطــوات عمالقــة إىل األمــام؟ كال ،ال
يحــق لنــا فعــل يشء مــن هــذا القبيــل .إن كل مــن يدرس
املــايض ســرى عــى الفــور أن املجتمــع البــري قــد عرف
مراحــل مــن التقــدم العظيــم ،متيــزت بالتطــور الرسيــع
لقــوى اإلنتــاج والعلــم والتكنولوجيــا ،وازدهــار الفــن
والثقافــة.
كــا أنــه يعــرف مراحــل أخــرى متيــزت بالركــود
والرتاجــع واالنحــال ،بــل وحتــى الســقوط يف الهمجيــة.
كان ســقوط اإلمرباطوريــة الرومانيــة بدايــة ملئات الســنني

مــن الرتاجــع يف أوروبــا ،وهــو مــا أطلــق عليــه عــن حــق
اســم العصــور املظلمــة .كان عــر النهضــة مبثابــة نقطــة
تحــول يف تطــور الثقافــة يف كل املجــاالت ،حيــث شــهد
كل مــن الفــن والعلــم واألدب والدة جديــدة عظيمــة
(املعنــى الحــريف ملصطلــح “عــر النهضــة”) .كان ذلــك
عــر صعــود الربجوازيــة ،حاملــة مرحلــة جديــدة وأعــى
مــن مراحــل املجتمــع البــري ،عــر االكتشــاف الــذي
أنقــذ البرشيــة مــن قيــود اإلقطــاع ،كــا أنقذهــا مــن
الظالميــة الالعقالنيــة للكنيســة ونـران محاكــم التفتيــش.
يف وقــت الحــق ،أنتجــت الربجوازيــة الثوريــة
يف فرنســا عــر التنويــر ،الــذي ينظــر إليــه فالســفة
مــا بعــد الحداثــة ببغــض خــاص ،وذلــك عــى وجــه
التحديــد ألنــه دافــع عــن الفكــر العقــاين والعلــم .وكــا
يوحــي بذلــك اســمها ،فــإن مــا بعــد الحداثــة تعتقــد
أن مــا يســمى الحداثــة قــد انتهــى اآلن .الحداثــة هــي
مجموعــة األفــكار التــي انبثقــت عــن عــر التنويــر.
كانــت تلــك هــي الحقبــة البطوليــة للرأســالية ،عندمــا
كانــت الربجوازيــة مــا تــزال قــادرة عــى لعــب دور
تقدمــي .لكــن الحقبــة الحاليــة تقــدم صــورة لالنحطــاط
االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس واأليديولوجــي .لقــد
توقــف التقــدم البــري بالفعــل .وقــوى اإلنتــاج مشــلولة
بســبب أعمــق أزمــة منــذ ثالمثائــة عــام .الثقافــة راكــدة،
ومثــار العلــم عــوض أن تحــرر البرشيــة ،صــارت تهددهــا
بالبطالــة الجامهرييــة والكارثــة البيئيــة .لقــد أصبحــت
الطبقــة الرأســالية عقبــة هائلــة أمــام التقــدم.
إن منظــور اإلنســانية ومســتقبلها قاتــم حقــا عــى
أســاس النظــام الحــايل .لكــن وبــدال مــن االســتنتاج
أن النظــام االجتامعــي للرأســالية هــو الــذي مينــع
التقــدم ،يســتنتج مــا بعــد الحداثيــون أن التقــدم نفســه
مســتحيل ،ألنــه أبــدا مل يوجــد أصــا .إن الطبقــة الســائدة
وأتباعهــا مــن الطبقــة الوســطى يف الجامعــات مشــبعون
بــروح التشــاؤم .إنهــم يتأوهــون مــن الحالــة الفظيعــة
للمجتمــع ،لكنهــم مــن خــال رفضهــم للعلــم والفكــر
العقــاين والتقــدم بشــكل عــام ،يعكســون فقــط منظــور
الطبقــة الســائدة املنحطــة واملتحللــة.

خداع

قــال جوزيــف ديتزجــن ذات مــرة إن الفلســفة
الرســمية ليســت علــا ،بــل “هــي مجــرد أداة للتصــدي
لالشــراكية”- .ومــن خــال مصطلــح االشــراكية
الدميوقراطيــة كان ديتزجــن يقصــد الحركــة الثوريــة
للطبقــة العاملــة .إن مهمــة األفــكار الســائدة اليــوم
هــي بالتحديــد ســر الهــوة بــن مصالــح الجامهــر وبــن
الوضــع الراهــن للرأســالية .هــذا هــو األســاس الكامــن
وراء الحيــل واملغالطــات والخــداع الشــديد الــذي مييــز
الفلســفة الربجوازيــة بشــكل عــام ومــا بعــد الحداثــة
بشــكل خــاص .ومــن بــن تلــك الحيــل هنــاك اللجــوء
املتواصــل إىل الترصيحــات املتناقضــة مــن أجــل التســر
عــى معناهــا .ويف مقابلــة أجريــت مــع فوكو عــام ،1977
ونــرت تحــت عنــوان “ ،”Prison Talkواجــه فوكــو
ســؤاال مبــارشا محرجــا حــول رفضــه ملفهــوم “التقــدم”.
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هــذا مقتطــف مــن تلــك املقابلــة:
«صادفــت جملــة يف كتــاب “الجنــون
والحضــارة” [االقتبــاس مأخــوذ ،يف الواقــع ،من
“تاريــخ الجنــون” -مالحظــة املحــرر] حيــث
تقــول إنــه يجــب علينــا “تحريــر التسلســل
الزمنــي التاريخــي والرتتيبــات املتعاقبــة مــن
جميــع أشــكال املنظــور التقدمــي”».
وقد أجاب فوكو عىل النحو التايل:
«هــذا يشء أنــا مديــن بــه ملؤرخــي
العلــوم .إننــي أتبنــى الحــذر املنهجــي والشــك
الراديــكايل لكــن غــر العــدواين الــذي يتبنــى
مبــدأ عــدم اعتبــار النقطــة الزمنيــة التــي
نقــف فيهــا اآلن عــى أنهــا نتيجــة لتقــدم غــايئ
( )Teleologicalالــذي ســيكون مــن شــأن
املــرء إعــادة بنائــه تاريخيــا :هــذا الشــك تجــاه
أنفســنا ومــا نحــن عليــه ،هنــا واآلن ،هــو مــا
مينــع املــرء مــن افــراض أن مــا لدينــا هــو
أفضــل مــن -أو أكــر مــن -املــايض .هــذا ال
يعنــي عــدم محاولــة إعــادة بنــاء الســرورات التوليديــة،
بــل أنــه يجــب علينــا القيــام بذلــك دون أن نفــرض عليهــا
6
قيمــة إيجابيــة أو تثمــن».
إذا بذلنــا جهــدا الخــراق العــامل الغامــض للغــة
الفوكوليــة ،فإننــا ســرى أن رفضــه لفــرض “التثمــن”
عــى “الســرورات التوليديــة” للتاريــخ ليــس ســوى رفــض
للتقــدم .ويف محاولــة مــن محــاوالت الخــداع الكلبيــة،
يعمــل عــى إدخــال مصطلــح “غــايئ” كوســيلة إلدخــال
الغمــوض عــى القضيــة.
أي شــخص لديــه أدىن معرفــة بالفلســفة يعــرف أن
هنــاك اختالفــا كب ـرا بــن الغائيــة (– )Teleologyوهــي
عبــارة ذات دالالت دينيــة ،وتعنــي وجــود غايــة محــددة
مســبقا ،والتــي عارضهــا ماركــس بشــدة -وبــن فكــرة أن
التاريــخ البــري ليــس سلســلة مــن الحــوادث العرضيــة
التــي ال معنــى لهــا ،بــل تحكمــه قوانــن معينــة تؤكــد
نفســها بشــكل مســتقل عــن اإلرادة الذاتيــة لألفـراد مــن
الرجــال والنســاء.
لكــن املحــاور ،الــذي مل يستســلم بســهولة ،طــرح
عــى فوكــو الســؤال التــايل« :هــذا عــى الرغــم مــن أن
العلــم قــد تبنــى منــذ أمــد طويــل فرضيــة أن اإلنســان
يتقــدم؟»
فأجاب فوكو:
«ليــس العلــم هــو الــذي يقــول ذلــك ،بــل تاريــخ
العلــم .وأنــا ال أقــول إن اإلنســانية ال تتقــدم .مــا أقولــه
هــو إنهــا طريقــة ســيئة أن يتــم طــرح املســألة عــى
النحــو التــايل“ :كيــف تقدمنــا؟” ،املســألة هــي :كيــف
تحــدث األشــياء؟ ومــا يحــدث اآلن ليــس بالــرورة
أفضــل ،أو أكــر تقدمــا ،أو مفهومــا بشــكل أفضــل ،مــا
حــدث يف املــايض».
نــرى هنــا حالــة كالســيكية للســر يف كل الطــرق
يف نفــس الوقــت .فبعــد أن قــال بوضــوح (أو بذلــك
القــدر مــن الوضــوح الــذي تســمح بــه لغتــه الغريبــة)
إنــه ينكــر التقــدم يف التاريــخ ،عــاد بهــدوء ليؤكــد عكــس
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ذلــك :إنــه ال يقــول إن “اإلنســانية ال تتقــدم” .لكنــه يف
اللحظــة املواليــة يضيــف أن“ :مــا يحــدث اآلن ليــس
بالــرورة أفضــل ،أو أكــر تقدمــا ،أو مفهومــا بشــكل
أفضــل ،مــا حــدث يف املــايض” .وبالتــايل فإنــه ليــس
هنــاك تقــدم حقيقــي.
هل هذا واضح مبا فيه الكفاية؟
هــذا مثــال جيــد جــدا عــى كيــف يقــوم هــؤالء
الســيدات والســادة بااللتفــاف والتأرجــح ،واللعــب
بالكلــات إلخفــاء مقاصدهــم ،متامــا كــا ينفــث الحبــار
ســحبا مــن الحــر إلربــاك أعدائــه .وبالتــايل فــإذا مــا
أتهــم أي شــخص فوكــو بإنــكار التقــدم ،وهــو مــا يشــكل
النقطــة املحوريــة لغالبيــة كتاباتــه ،فيمكنــه دامئــا الــرد
والقــول« :كال ،لقــد قلــت ذات مــرة“ :ال أقــول إن
اإلنســانية ال تتقــدم”».
إن الخــداع الفكــري والجــن مكونــان أساســيان
لفلســفة مــا بعــد الحداثــة .إنهــا تتبنــى مجموعــة كاملــة
مــن املنــاورات إلربــاك القــارئ والتشــويش عليــه ،مــن
أجــل تشــتيت انتباهــه عــن طابعهــا الرجعــي الحقيقــي.
والعجيــب هــو الغطرســة الوقحــة والجــرأة التــي يعــرض
بهــا هــذا الخــداع.

ألعاب اللغة

املهمــات ،بــل يذهبــون إىل حــد إبالغنــا أنــه ،مبــا أن
اللغــة بنــاء قمعــي ،فإنــه يجــب إلغــاء النحــو نفســه
ألنــه قامــع لحريــة اإلنســان .ومبجــرد أن نتحــرر مــن
قيــود النحــو واإلع ـراب القمعيــة ،ســيصري يف إمكاننــا أن
نعيــش يف جنــة الحريــة املطلقــة ،حيــث ميكننــا التواصــل
مــع بعضنــا البعــض بطريقــة جديــدة متامــا.
لكــن اللغــة ليســت بنــاء .مل يخرتعهــا أحــد ،بــل
تطــورت تدريجيــا عــى مــدى مراحــل زمنيــة طويلــة
جــدا ،عــى مــدى مئــات اآلالف مــن الســنني يف الواقــع،
نتيجــة لتطــور املجتمــع البــري .وينطبــق هــذا أيضــا
عــى قوانــن التفكــر التــي يرغــب مــا بعــد الحداثيــن
يف تدمريهــا .لكــن مبــاذا ســيتم اســتبدالها؟ قــد نحــب
أو نكــره قواعــد النحــو واإلع ـراب ،ســواء كانــت قواعــد
اللغــة الرســمية التــي يتــم تدريســها يف املــدارس أو غــر
الرســمية مثــل اللهجــات؛ لكــن بــدون هــذه القواعــد،
يصبــح الــكالم غــر مفهــوم ،أو عــى األقــل غــر متامســك.
لكــن مــا بعــد الحداثيــن لديهــم بالطبــع مســار لــكل
ثقــب.
وردا عــى االتهــام بعــدم الوضوح ،شــجبت جوديث
بتلــر ،وهــي مؤمنــة حقيقيــة بفلســفة مــا بعــد الحداثــة،
«تَ َعلُّــم القواعــد التــي تحكــم الــكالم الواضــح» .7ووفقــا
لبتلــر فــإن تعلــم مثــل هــذه القواعــد هــو «إنغ ـراس يف
اللغــة الطبيعيــة ،حيــث يكــون مثــن عــدم االنضبــاط هــو
فقــدان الوضــوح بحــد ذاتــه» .وتابعــت قائلــة« :ال يوجــد
يشء راديــكايل يف الــذوق العــام .ســيكون مــن الخطــأ
االعتقــاد بــأن القواعــد النحويــة املعطــاة هــي أفضــل
وســيلة للتعبــر عــن وجهــات النظــر الراديكاليــة ،بالنظــر
إىل القيــود التــي تفرضهــا قواعــد النحــو عــى الفكــر ،يف
الواقــع ،عــى مــا ميكــن التفكــر فيــه نفســه».

«ملــاذا ،أحيانــا أصــدق مــا يصــل إىل ســتة أشــياء
مســتحيلة قبــل اإلفطــار»( .لويــس كارول ،أليــس يف بــاد
العجائــب).
تقــوم فلســفة مــا بعــد الحداثــة عــى مبــدأ أن
املفاهيــم واألفــكار واللغــة “بنيــات” ذاتيــة وتعســفية.
وبالتــايل فــإن كل فكــرة مفاهيميــة ،مبــا يف ذلــك العلــم،
هــي أيضــا قمعيــة .ال ميكــن أن يكــون هنــاك أي حقيقــة
موضوعيــة .ال يشء صحيــح أو موثــوق .الحقيقــة الوحيدة
اآلن رصتــم تعرفــون! “الــذوق العــام” ليــس
تكمــن يف التجربــة الفرديــة“ ،التجربــة املعاشــة” ،والتــي
راديكاليــا ،لكــن اله ـراء راديــكايل .وعــى هــذا األســاس،
ال ميكــن أن تكــون إال حقيقــة شــخصية.
ال يكتفــي بعــض مــا بعــد الحداثيــن بإلقــاء تنطلــق بتلــر يف رحلــة لتكويــن قواعدهــا النحويــة
كل الفكــر العقــاين و“الرسديــات الكــرى” يف ســلة الخاصــة بهــا ،والتــي بطريقــة مــا ال “تفــرض” نفســها

عــى أفكارهــا .وبعــد أن قامــت بذلــك ،تنخــرط يف جميــع
أنــواع املغام ـرات ،وتفكــر يف أشــياء “ال ميكــن تصورهــا”
متامــا بالنســبة ملــن هــم مثلنــا املقيــدون بلغــة البــر
العاديــن.
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف
ســتتمكن مــن إيصــال هــذه األفــكار التــي ال ميكــن
تصورهــا إىل البــر العاديــن ،الذيــن مــا يزالــون مقيديــن
بقيــود “الــكالم املفهــوم” والذيــن ليســت لديهــم أدىن
فكــرة عــا تتحــدث عنــه؟ طريقــة بتلــر هــي سفســطة
بحتــة ،أو بعبــارة أخــرى ،إنهــا خدعــة“ :أفــكاري ليســت
ســيئة وغــر مفهومــة ،فقــط أنتــم لســتم متقدمــن مبــا
يكفــي لفهمهــا”.
وبعــد قــول هــذا فإنــه ليــس مــن الصحيــح الذهاب
إىل حــد التأكيــد عــى أن نصــوص مــا بعــد الحداثــة غــر
مفهومــة .الغــرض مــن الخطــاب املعقــد هــو جعــل
األفــكار القدميــة جــدا والغبيــة والرجعيــة تبــدو أصيلــة
ومتطــورة وحتــى راديكاليــة .صحيــح أن األمــر يتطلــب
القليــل مــن الجهــد للكشــف عنهــا ،لكــن هنــاك بالتأكيــد
أجنــدة ،وليــس مــن الصعــب فهمهــا مبجــرد ترجمتهــا
مــن “لغتهــم الخاصــة” إىل كالم البــر العاديــن.

«ال يوجد يشء “خارج النص”»

قــال جــاك دريــدا ،الــذي يعتــر أحــد أكــر مــا بعــد
الحداثيــن نفــوذا ،مقولتــه الشــهرية« :ال يوجــد يشء
خــارج النــص» 8.وهــو يقصــد بهــذا أن املعنــى -وبالتــايل
املعرفــة -ال يرتبــط بالواقــع املوضوعــي ،بــل يرتبــط
بذاتــه فقــط .الكلــات التــي نســتخدمها ال تتعلــق بــأي
شــكل مــن األشــكال باألشــياء التــي نريــد اإلشــارة إليهــا.
وبــدال مــن ذلــك فــإن أي كلمــة مفــردة ،وفقــا لدريــدا،
يتــم تعريفهــا فقــط مــن خــال عالقاتهــا بالكلــات
األخــرى .وبالتــايل فإنــه مــن أجــل فهــم أي يشء ،علينــا
أوال أن نفهــم كل الكلــات التــي تعطــي ســياقا لكلامتنــا،
ثــم كل الكلــات التــي تعطــي ســياقا لتلــك الكلــات،
وهكــذا دواليــك .هــذا مســتحيل ،بالطبــع ،وبالتــايل فــإن
هــذا الــيء العابــر الــذي يســمى “املعنــى” ســيتم ،كــا
قيــل لنــا“ ،تأجيلــه” إىل األبــد ولــن يتــم إدراكــه بالكامــل.
مــن املؤكــد أنــه ال ميكــن فهــم معنــى لغــة دريــدا
بشــكل كامــل ،لكــن هــذه مســألة أخــرى .مــا يهــدف
إليــه دريــدا هــو تقويــض الفكــرة القائلــة بأنــه ميكننــا
فهــم الواقــع املوضوعــي نفســه .أو بعبــارة أخــرى فإنــه
ال يوجــد واقــع “خــارج النــص” .قــد تكــون لدينــا كلمــة
لكلــب أو قطــة ،لكــن هــذه املفاهيــم حســب رأيــه هــي
مجــرد إبداعــات مجــردة وذاتيــة للعقــل البــري وليــس
لهــا أي عالقــة بــأي قطــة أو كلــب حقيقيــن ،وبالتــايل
تفقــد هــذه الكلــات كل معنــى لهــا.
عــى الرغــم مــن هــذه املالحظــات “العميقــة”،
فقــد اســتمر الرجــال والنســاء منــذ آالف الســنني يف
اســتخدام اللغــة ،غــر آبهــن بالحقائــق األعــى التــي
تخربهــم أن الكلــب ليــس كلبــا حقــا ،وأن القطــة ليســت
يف الحقيقــة قطــة ،وأن اللغــة ،يف الواقــع ،غــر قــادرة
عــى قــول أي يشء مفهــوم عــى اإلطــاق.

فلســفة دريــدا ،وعــى عكــس مــا يدعيــه هــو،
بعيــدة عــن أن تكــون نظــرة شــاملة لألشــياء حيــث ت ُظهر
فهــا أحــادي الجانــب للغايــة للمعرفــة البرشيــة .إذا
كانــت مفاهيمنــا ال تعكــس أي حقيقــة موضوعيــة ،وإذا
كان مــن املمكــن إنشــاء “املعنــى” و“تفكيكــه” مــن قبــل
البــر عــى هواهــم ،فكيــف ميكــن للنــاس التواصــل،
عــن طريــق الكتابــة أو بــأي وســيلة أخــرى؟ وملــاذا يهتــم
دريــدا بكتابــة النصــوص ،يف حــن أنــه ال يوجــد أســاس
موضوعــي أو مشــرك للغــة؟ بــل وكيــف ميكننــا حتــى
أن نعــرف بأننــا جميعــا نختــر نفــس الحقيقــة ،إذا كنــا
جميعــا عاجزيــن عــن الوصــول إليهــا؟ هــذا إن كانــت
هنــاك حقيقــة أصــا.
ومــع ذلــك ،ال يبــدو أن هــذه التناقضــات تزعــج
دريــدا .فمثلــه مثــل كل مــا بعــد الحداثيــن ،يرفــع دريــدا
التناقــض كوســام رشف .أشــهر مفاهيمــه“ ،التفكيــك”،
هــو عــى وجــه التحديــد االفــراض القائــل بــأن
“الحريــة” تكمــن يف تحطيــم تناســق األفــكار ومتاســكها.
وبهــذه الطريقــة ميكــن لــكل فــرد بنــاء و“تفكيــك”
واقعــه الخــاص .وهــذا ،يف الواقــع ،هــو بالضبــط مــا
تؤكــده جوديــث بتلــر ،النســوية األكــر نفــوذا يف مــا بعــد
الحداثــة ،إذ تقــول:
«إن “االع ـراف” بعــدم إمكانيــة إنــكار “الجنــس”
أو “ماديتــه” يعنــي دامئــا التنــازل عــن نســخة مــا مــن
“الجنــس” ،وعــن شــكل مــا “للامديــة” .هــل الخطــاب
الــذي يحــدث فيــه هــذا التنــازل ومــن خاللــه -وبالفعــل
فــإن هــذا التنــازل يحــدث دامئــا -ال يشــكل يف حــد
ذاتــه تلــك الظاهــرة التــي يعــرف بهــا؟ [ ]...إن اإلشــارة
بســذاجة أو مبــارشة إىل مثــل هــذا املوضــوع فــوق
الخطــايب ســيتطلب دامئــا التحديــد املســبق ملــا فــوق
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الخطــاب».
“الخطــاب” هــو “مكــون للظاهــرة ذاتهــا التــي
يعــرف بهــا” .التفكــر ينتــج الواقــع .الواقــع املــادي ،مبــا
يف ذلــك الجنــس البيولوجــي ،هــو “خطــاب” ،وميكــن
بطبيعــة الحــال تغيــره عــر الخطــاب .لكــن إذا كان
الجنــس البيولوجــي بالتأكيــد مجــرد نتــاج للـ“خطــاب”،
فــإن كل يشء آخــر ســيكون كذلــك؛ وكذلــك أنــت وأنــا.
لكــن أال ميكنــك بالتــايل أن تبنــي أو “تفــكك” واقعــي
أو أن أقــوم أنــا ببنــاء أو “تفكيــك” واقعــك؟ ...بتلــر ال
تجيــب عــن هــذا الســؤال.
هــذه النظريــة ليســت حديثــة وال مــا بعــد حداثية،
إنهــا قدميــة جــدا .إن مــا نتعامــل معــه هنــا هــو املثاليــة
الذاتيــة ،وهــي اتجــاه يعــود إىل األيــام األوىل للفلســفة
نفســها .واملبــدأ الرئيــي للمثاليــة الذاتيــة هــو أنــه ال
توجــد حقيقــة موضوعيــة موجــودة بشــكل مســتقل عــن
أفــكار وأحاســيس البــر.
ليســت طريقــة دريــدا يف الحجــاج ســوى نســخة
ف ّجــة مــن الفكــرة التــي طرحهــا إميانويــل كانــط يف
القــرن الثامــن عــر ،حــول أن الوعــي البــري ال ميكنــه
أبــدا معرفــة الحقيقــة املاديــة ،أو مــا أســاه “الــيء
يف ذاتــه” .وفقــا لكانــط ،فــإن العقــل مــزود بسلســلة
مــن أمنــاط التفكــر “املســبقة” -مثــل املــكان والزمــان

والجوهــر ،ومــا إىل ذلــك -والتــي تســمح لنــا بالتعــرف
عــى عــامل املظهــر .لكــن عقولنــا غــر قــادرة عــى معرفــة
الواقــع املــادي كــا هــو حقــا“ ،يف ذاتــه”.
لكــن دريــدا يذهــب أبعــد مــن كانــط ويســخر
مــن املفاهيــم يف مجملهــا .كل املفاهيــم العامــة،
حســب قولــه ،هــي نتــاج للعقــل البــري وال عالقــة لهــا
بالواقــع املوضوعــي .إن هــذه األفــكار أقــدم حتــى مــن
كانــط .يف بدايــة القــرن الثامــن عــر ،طــرح األســقف
جــورج بــركيل نفــس الحجــج الســخيفة ،وإن بطريقــة
أكــر إقناعــا ،حيــث قــال« :إنــه حقــا رأي ســائد بشــكل
غريــب بــن النــاس ،وهــو أن للمنــازل والجبــال واألنهــار،
وبكلمــة واحــدة :كل األشــياء املحسوســة ،وجــود طبيعــي
أو حقيقــي ،منفصــل عــن كونهــا تــدرك مــن خــال
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الفهــم».
لكــن هنــاك مشــكلة يف هــذه النظريــة ،وهــي
مشــكلة ال ميكــن حلهــا بســهولة .فالخالصــة املنطقيــة
الحتميــة لهــذه الفكــرة هــي االنغــاس يف السوليبســيزم
(مصطلــح مــن الكلمــة الالتينيــة  ،solo ipsusأنــا نفــي
فقــط) .إنهــا الفكــرة القائلــة بأنــه نظـرا ألننــا ال نســتطيع
إثبــات وجــود أي يشء أو أي شــخص آخــر باســتثناء ذاتنــا،
فإنــه يجــب علينــا أن نستســلم ألن نكــون مجــرد أرسى
منفرديــن لعواملنــا الداخليــة ،وأن كل يشء آخــر هــو
مــن نســج خيالنــا .لكــن إذا كان األمــر كذلــك ،فحينهــا
ســيصبح اللــه أيضــا مجــرد نســج لخيالنــا.
وفقــا لهــذه الفكــرة ال ميكــن ألي يشء أن يكــون
موضوعيــا ،ألنــه ال ميكــن إثبــات وجــود أي يشء .كل
يشء هــو مجــرد نتــاج (“بنــاء”) للتفكــر .وهــذا ،بالطبــع،
ادعــاء تدحضــه آالف الســنني مــن التجــارب واملامرســة
البرشيــة .وقــد تــم دحضــه أيضــا مــن خــال تاريــخ
العلــم ملــا ال يقــل عــن ألفــن وخمســائة عــام .لكــن
هــذا ال يشــغل بــال مــا بعــد الحداثيــن الذيــن ينكــرون
حــدوث أي تقــدم عــى اإلطــاق.
كان األســقف بــركيل رجعيــا ومدافعــا رشســا عــن
الكنيســة .كان هدفــه املعلــن هــو خــوض رصاع ضــد
العلــم والفكــر العقــاين واإللحــاد واملاديــة يف عــر
التنويــر .ويتفــق معــه مــا بعــد الحداثيــن حــول كل
تلــك القضايــا ،باســتثناء اإللحــاد .كانــت حجتــه الرئيســية
تســتهدف التجريبيــة ،التــي هــي شــكل غــر متطــور مــن
املاديــة ســادت يف ذلــك الوقــت .أكــد التجريبيــون أن
كل املعــارف يتــم الحصــول عليهــا يف نهايــة املطــاف مــن
خــال التجربــة الحســية .هــذه فكــرة صحيحــة ،لكنهــا
أحاديــة الجانــب .وقــد دفــع الفيلســوف االســكتلندي
ديفيــد هيــوم حجتهــم إىل حــد العبــث ،حيــث انتهــى
بــه األمــر إىل القــول بأنــه نظ ـرا ألنــه ال ميكننــا االعتــاد
إال عــى التجربــة الحســية ،فــا ميكننــا إثبــات وجــود أي
يشء بخــاف تجربــة اإلحســاس الخاصــة بنــا.
إذا قبلنــا بفرضيــة املثاليــة الذاتيــة ،فســيكون هنــاك
طريــق واحــد فقــط للخــروج مــن هــذا العبــث ،وهــو
الطريــق الــذي اقرتحــه األســقف بــركيل ،أي أن عقــل الله
هــو الــذي يــدرك األشــياء ،وأنــه هــو الــذي يعطــي أفكارنا
املوضوعيــة ويعطــي البــر نقطــة مرجعيــة مشــركة.
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لكــن هنــاك طريــق آخــر :طريــق املاديــة والعلــم .إىل
جانــب القــول بــأن كل املعرفــة يتــم الحصــول عليهــا مــن
خــال التجربــة الحســية ،يجــب أن نضيــف فكــرة أخــرى،
وهــي أن الواقــع املــادي املوضوعــي موجــود بشــكل
مســتقل عــن أفكارنــا وخرباتنــا ،وأن البــر قــادرون عــى
التحقيــق يف هــذا الواقــع وكشــف خصائصــه وقوانــن
حركتــه الداخليــة .وهــذا بالضبــط مــا ترفضــه مــا بعــد
الحداثــة.

هل الحقيقة ممكنة؟

مــن املعــروف عمومــا أن الفكــرة الصحيحــة هــي
الفكــرة التــي تتوافــق مــع الواقــع .قــد يعتقــد الطفــل
الصغــر أنــه مــن املمتــع اللعــب بالنــار ،لكنــه رسعــان
مــا ســيتوصل إىل أن هــذه ليســت فكــرة صحيحــة .ومــن
خــال التجربــة والخطــأ املؤملــن ،ستتشــكل مــع مــرور
الوقــت الفكــرة بــأن النــار إذا اقرتبنــا منهــا بالطريقــة
الصحيحــة ميكنهــا أن تكــون مفيــدة جــدا ،بــل وميكنهــا
يف بعــض الحــاالت أن تكــون شــيئا ممتعــا .تتحــول النــار
مــن كونهــا “يشء يف ذاتــه” مجهــول ،إىل “يشء لنــا”.
وهــذا هــو املســار العــام الــذي يقطعــه البــر مــن
الجهــل إىل املعرفــة.
لكــن مــا بعــد الحداثيــن يرفضــون هــذا التصــور.
إنهــم يرفضــون متامــا االفــراض القائــل بــأن األفــكار
ميكنهــا أن تكــون صحيحــة أو خاطئــة .إنهــم يســخرون
مــن العبــارات القاطعــة (وإن مل يكــن ذلــك دامئــا ،كــا
ســرى) ألن ذلــك يعنــي أن بعــض العبــارات أكــر صحــة
مــن غريهــا .وهكــذا يحشــون كتاباتهــم بعبــارات غامضــة
وملتبســة للغايــة ،مليئــة بالــروط والتفسـرات الطويلــة
املتناقضــة.
وفقــا لفوكــو ،الــذي يعتــر أبــرز منظــري مــا
بعــد الحداثــة ،ال ميكننــا التطلــع إىل الوصــول للحقيقــة
املوضوعيــة .أي أننــا ال نســتطيع أن نتطلــع إىل وجــود
أفــكار ال يعتمــد محتواهــا عــى البــر .ويؤكــد أن
مصداقيــة األفــكار –أي بعبــارة أخــرى :املعرفــة -ليســت،
يف آخــر املطــاف ،نتاجــا لتجربتنــا للواقــع املــادي ،بــل
نتاجــا ملــا يســميه “الســلطة” .والســلطة هنــا ليســت
الســلطة باملعنــى الــذي نفهمــه عــادة ،مثــل ســلطة
الدولــة ،أو ســلطة طبقــة عــى أخــرى .إن “الســلطة” يف
معجــم فوكــو تعنــي يف األســاس املعرفــة بشــكل عــام.
وهكــذا فــإن “الســلطة” تنتــج املعرفــة واملعرفــة تنتــج
“الســلطة” .أو بعبــارة أخــرى :املعرفــة تنتــج املعرفــة.
هــذا حشــو محــض ال يفــر أي يشء .وهــو ،يف األســاس،
نفــس املبــدأ الــذي طرحــه دريــدا ،والقائــل بــأن األفــكار
واملفاهيــم العامــة ال تعكــس الواقــع املوضوعــي ،بــل
تعكــس فقــط أفــكارا ومفاهيــا أخــرى.
ثــم يذهــب فوكــو ليخربنــا بــأن الحقيقــة ليســت
شــيئا ميكننــا التحقــق منــه مــن خــال اختبــار أفكارنــا يف
العــامل الحقيقــي ،بــل هــي “ت ُنتَــج” بواســطة “الســلطة”.
وأن “أنظمــة الحقيقــة” 11مفروضــة عــى املجتمــع
بواســطة “الســلطة”“ .الســلطة” هــي التــي تخربنــا مــا
هــو صحيــح ومــا هــو خطــأ .رغــم أنــه ال وجــود يف
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الواقــع ،وفقــا لفوكــو ،لتصنيفــات مثــل الصحيــح والخطــأ.
وبالتــايل فإنــه ال يشء صحيــح وال يشء خاطــئ .ويخربنــا
أن إحــدى الطــرق التــي ميكننــا مــن خاللهــا اكتشــاف
ذلــك هــي تنــاول عقــار إل إس دي (:)LSD
«ميكننــا أن نــرى بســهولة كيــف يقلــب عقــار إل
إس دي عالقــات املـزاج الــيء والغبــاء والفكــر :ال يــكاد
يزيــل ســيادة املقــوالت حتــى ميــزق أرضيــة الالمبــاالة
ويفــكك االميــاءات القامتــة للغبــاء ،وهــو يقــدم هــذه
الكتلــة أحاديــة البــؤرة ليــس فقــط عــى أنهــا متنوعــة
ومتحركــة وغــر متناظــرة وغــر مركزيــة ولولبيــة وذات
صــدى ،بــل يتســبب يف جعلهــا ترتفــع ،يف كل لحظــة،
عــى شــكل حشــد مــن األحــداث الوهميــة».
12إذا اســتطعنا محاولــة ترجمــة هــذا اله ـراء ،فــإن
مــا يخربنــا بــه فوكــو هنــا هــو أن الهلوســة التــي يســببها
عقــار إل إس دي تكشــف لنــا أن الواقــع ليــس كــا نفكــر
فيــه عــادة .قــد أعتقــد يومــا مــا أن األفيــال حيوانــات
بريــة تعيــش يف حدائــق الحيــوان واملناطــق االســتوائية،
ويف اليــوم التــايل قــد تكــون كائنــات ورديــة صغــرة
تحلــق يف دوائــر حــول رأيس .مــن ميكنــه أن يحــدد أيــا
مــن هــذه األفــكار صحيــح وأي منهــا خاطــئ؟
ال ميكننــا التحــدث عــن الحقيقــة عــى اإلطــاق،
ال الحقيقــة مــن وجهــة نظــري وال مــن وجهــة نظــرك.
هنــاك اســتثناء واحــد بالطبــع ،نــوع واحــد مــن الحقائــق
الــذي هــو صحيــح متامــا وأبــدا ،وهــو ترصيحــات الســيد
فوكــو املشوشــة  ،blanketمثــل رفضــه ملفهــوم الحقيقــة.
هــذا مثــال آخــر عــى التناقــض الــذايت ملــا بعــد الحداثــة.
ال يــدرك فوكــو أنــه يحــاول تزويدنــا بدليــل عــى
“صحــة” مفهومــه .أمل يكــن هــذا بالضبــط هــو مــا كان
مــن املفــرض أن يكــون مســتحيال؟
هــل ميكننــا حقــا أن ندعــي ،كــا يفعــل فوكــو ،أن
الحقيقــة املوضوعيــة هــي مجــرد خيــال؟ دعونــا نــرى:
ميكننــي أن أتصــور أننــي طائــر وأننــي أســتطيع الطـران،
لكننــي إذا قفــزت مــن حافــة جبــل ،فــإن هــذه الفكــرة
ســتتحطم معــي .ميكننــي أن أتخيــل أننــي مليونــر،
لكننــي إذا ذهبــت إىل أحــد البنــوك وطلبــت منــه
ســحب مليــون جنيــه إســرليني ،فســوف يســألني املديــر
بالتأكيــد عــن مقــدار عقــار إل إس دي الــذي اســتهلكته.
وإذا رغــب أي مــن منظــري مــا بعــد الحداثــة إثبــات
خطأنــا ،فإننــا ندعوهــم بــأدب لتجربــة إحــدى هاتــن
التجربتــن .ورسعــان مــا ســتخربنا املامرســة مــن هــو عــى
حــق ومــن هــو عــى خطــأ!
يف أوروبــا ،طــوال العصــور الوســطى وحتــى القــرن
الثامــن عــر ،كان هنــاك اعتقــاد شــائع بــأن األرض
قــد خلقهــا اللــه قبــل بضعــة آالف مــن الســنني .لكــن
العلــم بــدد هــذا االعتقــاد كليــا .ومــا تـزال هــذه الفكــرة
موجــودة اليــوم فقــط عــى أســاس اإلميــان .إن رفــض
الحقيقــة املوضوعيــة يــؤدي يف النهايــة إىل اختــزال كل
املعرفــة البرشيــة إىل مســتوى اإلميــان والخرافــات ،أي
يعيدنــا إىل مســتنقع الديــن.
وعــى عكــس اإلميــان ،فــإن العلــم يقــوم كليــا
عــى فكــرة أن العــامل الطبيعــي موجــود بشــكل مســتقل

عــن أفكارنــا ،وأن أفكارنــا قــادرة عــى عكــس الظواهــر
الطبيعيــة .ولذلــك فــإن الحقيقــة موجــودة بشــكل
موضوعــي ،أي بشــكل مســتقل عــن عقــول البــر .إن
إنــكار هــذا هــو مثــل إنــكار العلــم ،وهــو بالضبــط ،كــا
ســرى ،مــا يفعلــه مــا بعــد الحداثيــن.

املعرفة الذاتية واملوضوعية

فلســفة مــا بعــد الحداثــة ترفــع الذاتيــة إىل مبــدأ
مطلــق .ومــن هــذا يُســتنتج أن التفكــر بشــكل عــام
محــدود وجــزيئ ،وبالتــايل فإنــه غــر قــادر عــى أن يصــل
إىل الحقيقــة املوضوعيــة .إن العــامل ،بالنســبة لألكادميــي
ضيــق األفــق ،يتوقــف عنــد طــرف أنفــه أو عــى األقــل
عنــد بــاب غرفــة النــدوة .ال ينتــج األســتاذ الجامعــي
ســوى الكلــات .وهــي مــا يشــكل مجمــوع عاملــه أو
بيئتــه الطبيعيــة ،البيئــة الوحيــدة التــي يعرفهــا .وهــذا ما
يفــر هــوس مــا بعــد الحداثيــن بالكلــات واللغــة ،كــا
يفــر ضيــق نظرتهــم وفقــر تفكريهــم.
لكــن التفكــر يتجــاوز “الــذات” .إن النظريــات
العلميــة والفلســفية العظيمــة يف التاريــخ ليســت مجــرد
نتــاج لعقــول فرديــة عظيمــة ،إنهــا أســمى تعبــر عــن
تطــور فكــر البــر يف مجتمعاتهــم .وعندمــا نتحــدث عن
الفكــر البــري فإننــا ال نتحــدث عــن شــطحات العقــل
الفــردي ،بــل نتحــدث عــن الفكــر اإلنســاين بشــكل عــام،
بشــكل جامعــي.
صحيــح أن كل إنســان منفــرد لديــه بالطبــع نظــرة
جزئيــة ومحــدودة .لكــن باإلجــال ميكــن لإلنســانية
التغلــب عــى محدوديــة الفــرد مــن خــال االختبــار
الجامعــي ملوضوعيــة كل فرضيــة مــن خــال عــدد ال
يحــى مــن الزوايــا وتطبيقهــا يف الحيــاة الواقعيــة .إن
األفــكار داخــل رأس الفــرد ال تنتمــي إليــه وحــده ،فــكل
نظرياتنــا ولغتنــا هــي نتــاج للتطــور االجتامعــي للبرشيــة
ككل ،تنتقــل مــن جيــل إىل جيــل .كــا أن العالقــة بــن
الــذات واملوضــوع ليســت محــض مســألة تأمــل مجــرد.
يتفاعــل الجنــس البــري مــع العــامل الحقيقــي بشــكل
نشــيط وليــس بشــكل ســلبي.
يحــول البــر العــامل مــن خــال العمــل الجامعــي،
وبالتــايل يغــرون أنفســهم .عمليــة الخلــق املســتمرة
هــذه هــي التــي تجــد أســمى تعبــر لهــا يف مســرة
العلــم إىل األمــام ،والتــي يرغــب مــا بعــد الحداثيــن يف
إنكارهــا ،ولكنهــا حقيقــة بديهيــة .إنهــا مســرة متواصلــة
مــن الجهــل إىل املعرفــة .مــا ال نعرفــه اليــوم ،مــن املؤكــد
أننــا ســنعرفه غــدا .وبهــذا املعنــى فــإن الفكــر البــري
ليــس قــادرا فقــط عــى معرفــة الحقيقــة املوضوعيــة،
بــل هــو أيضــا مطلــق وغــر محــدود .ال توجــد معرفــة
مســتحيلة بالنســبة لــه.
أوضــح ماركــس يف أطروحاتــه حــول فيوربــاخ أن:
«االســؤال حــول مــا إذا كانــت للتفكــر البــري حقيقــة
موضوعيــة ليــس ســؤاال نظريــا ،بــل هــو ســؤال عمــي.
يجــب عــى االنســان إثبــات الحقيقــة ،أي واقعيــة
وقــوة تفكــره ووجــود هــذا الجانــب مــن تفكــره ،يف
املامرســة .إن الخــاف حــول واقعيــة أو عــدم واقعيــة

التفكــر املنعــزل عــن املامرســة هــو ســؤال سكوالســتييك
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بحــت».
إن طــرح الســؤال عــا إذا كانــت الحقيقــة
موضوعيــة أم ال ،بشــكل منفصــل عــن النشــاط البــري
الحقيقــي ،كــا يفعــل مــا بعــد الحداثيــن ،يرقــى إىل
مجــرد تكهنــات جوفــاء .إن الفكــر تعبــر عــن املامرســة
ويف النهايــة فــإن اختبــار األفــكار يتــم يف املامرســة .يعمــل
تطويــر األفــكار عــى تحســن مامرســتنا .وباملثــل فإنــه يف
ســياق هــذا النشــاط ،يتــم تحديــد العنــارص الحقيقيــة
املوضوعيــة لجميــع األفــكار وفصلهــا عــن جوانبهــا غــر
الصحيحــة أو املبالــغ فيهــا.

الحقيقة النسبية واملطلقة

لكــن هــل حقيقــة أن األفــكار ميكــن إثبــات
صحتهــا موضوعيــا تعنــي أن األفــكار تلــم بــكل
الحقيقــة منــذ اللحظــة التــي يتــم التفكــر فيهــا مــرة
وإىل األبــد؟ كال بالطبــع .مــن الخاطــئ ،مــن وجهــة
النظــر املاديــة ،الحديــث عــن الوصــول إىل الحقيقــة
املطلقــة ،مبعنــى املعرفــة النهائيــة لكامــل كوننــا .البــر
قــادرون عــى اكتشــاف قوانــن الطبيعــة عــى جميــع
املســتويات .ويعتــر التقــدم املســتمر الــذي تحققــه
العلــوم والتكنولوجيــا الحديثــة دليــا عــى ذلــك .لكــن
البرشيــة لــن تصــل أبــدا إىل النقطــة التــي تكــون فيهــا
قــد اكتشــفت كل مــا ميكــن اكتشــافه .فمــع كل مشــكلة
يحلهــا العلــم وكل مســتوى مــن مســتويات تحكــم
االنســان يف الطبيعــة ،تنشــأ طــرق جديــدة ومشــاكل
جديــدة.
يوضــح لنــا تاريــخ العلــم هــذه الســرورة يف
سلســلة ال تنتهــي مــن النظريــات ،مــع صعــود نظريــات
وتراجــع أخــرى يف مواجهــة النظريــات األكــر تقدمــا.
لكــن انطالقــا مــن هــذه املالحظــة الصحيحــة كليــا ،تصــل
فلســفة مــا بعــد الحداثــة ،مــرة أخــرى ،إىل اســتنتاج
مبالــغ فيــه وأحــادي الجانــب ،حيــث تســتنتج أنــه نظـرا
لكــون جميــع النظريــات قابلــة لــي يتــم تجاوزهــا

يف مرحلــة معينــة ،فإنــه ال وجــود للحقيقــة؛ وأن كل
الحقائــق نســبية واعتباطيــة.
يف كتابيــه “الجنــون والحضــارة” و“تاريــخ الجنــون”
اللــذان مــن املفــرض أنهــا دراســتان تاريخيتــانيف الطــب النفــي -يقــدم لنــا فوكــو مجموعــة مــن
األفــكار واألســاليب التــي كانــت تســتخدم يف الطــب
النفــي يف املــايض ،لكــن اتضــح خطأهــا بعــد ذلــك،
بــل ســيتم اعتبارهــا رجعيــة ،يف الواقــع ،إذا طبقهــا
األطبــاء النفســيون اليــوم .وعــى هــذا األســاس يحــاول
تقويــض الفكــرة القائلــة بــأن العلــم يقــوم عــى الحقيقــة
املوضوعيــة بشــكل عــام.
هــذا اتجــاه عــام يف كل “تواريــخ” فوكــو .يبــدو
األمــر كــا لــو أن فوكــو كان يف البدايــة يتوقــع أن
يكــون العلــم مبثابــة الــكأس املقدســة للحقيقــة األبديــة
املطلقــة ،لكنــه بعــد أن أصيــب بخيبــة أمــل مــا وجــده،
خلــص إىل أنــه مــن الــروري تجاهــل العلــم ومفهــوم
الحقيقــة بشــكل كامــل .إنــه يوقــف دميــة مــن القــش
ثــم يطرحهــا أرضــا دون عنــاء .لكــن العلــم ال يتعلــق
أبــدا بامتــاك الحقيقــة املطلقــة .إنــه يضــع لنفســه
هدفــا أكــر تواضعــا بكثــر وهــو :اكتشــاف الحقيقــة
خطــوة بخطــوة ،مــن خــال التطبيــق الصبــور للمنهجيــة
العلميــة الحقيقيــةّ ،أي :املالحظــة والتجربــة.
ينظــر مــا بعــد الحداثيــن إىل علــم العصــور
الســابقة بــازدراء .إنــه مــن الســهل ،بالطبــع ،انتقــاد
مرحلــة أقــل تقدمــا انطالقــا مــن املرحلــة التــي تعيــش
فيهــا .لكــن ذلــك املوقــف يكشــف عــن الجهــل والجــن،
مثــل شــخص بالــغ يســخر مــن طفــل ألنــه ال يتحــدث
بنفــس الطريقــة الدقيقــة وبنفــس الثقــة التــي يتحــدث
بهــا هــو .لكــن أفــكار املراحــل التاريخيــة املختلفــة
ليســت عرضيــة .إنهــا تعكــس قــدرات املجتمــع البــري
يف كل مرحلــة معينــة ،وعــى هــذا النحــو فإنهــا مطلقــة
بالنســبة لتلــك املرحلــة ،أي أنهــا أســمى الحقائــق التــي
ميكــن أن يصــل إليهــا املجتمــع يف ذلــك الوقــت بالــذات.
إن الحقائــق الخاصــة التــي يكتشــفها مجتمــع

معــن ال يتــم الحصــول عليهــا بشــكل تعســفي .مل يكــن
مــن املمكــن لنيوتــن أن يطــور ميكانيــكا الكــم .لقــد
شــكلت ميكانيــكا نيوتــن حلقــة رضوريــة أدت الحقــا إىل
اكتشــافات ميكانيــكا الكــم .إن الفكــر -والفكــر العلمــي
كأســمى تعبــر عنــه -يعكــس يف آخــر املطــاف مســتوى
تطــور املجتمــع يف عــره .لكنــه يعمــل بــدوره عــى
تطويــر املجتمــع ككل ،بحيــث يــؤدي هــذا التطــور بحــد
ذاتــه ،يف وقــت معــن ،إىل ظهــور أشــكال فكريــة جديــدة
أكــر تعقيــدا وأكــر تقدمــا .هــذه هــي الســرورة التــي
ال تنتهــي مــن الجهــل إىل املعرفــة؛ مــن أشــكال الحقيقــة
األدىن إىل األعــى.
هــذا ال يعنــي التخيل عــن األفكار القدميــة باعتبارها
محــض هـراء ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك ،تصبــح نواتهــا
العقالنيــة عنـرا رضوريــا ملزيــد مــن تقــدم العلــم .فــكل
مســتوى مــن مســتويات الطبيعــة يتعلــم البــر التحكــم
فيهــا ،يفتــح الطريــق إىل مســتوى أعمــق .لقــد كان تطــور
ميكانيــكا نيوتــن مكســبا عظيــا للبرشيــة .لقــد كانــت
واحــدة مــن أوىل اإلنجــازات العظيمــة التــي بدأهــا
صعــود الرأســالية ولعبــت دورا مهــا يف تطويــر العلــم
واملجتمــع ككل .لكــن العلــم مل ينتــه عنــد ذلــك الحــد؛
فبعــد امليكانيــكا الكالســيكية جــاءت ميكانيــكا الكــم.
إال أن ميكانيــكا الكــم مل ت ُبطــل امليكانيــكا الكالســيكية،
بــل إنهــا ،عــى العكــس مــن ذلــك ،قامــت عليهــا ،متامــا
مثلــا ستشــكل ميكانيــكا الكــم أساســا لتقــدم أكــر
للعلــم يف املســتقبل ،وســتجهز األرضيــة لتجــاوز ميكانيــكا
الكــم نفســها .ســتبقى ميكانيــكا الكــم صالحــة ملســتوى
معــن ،لكــن بعــد ذلــك ســتظهر نظريــات أكــر تقدمــا.
إن تاريــخ الفكــر العلمــي ،عــى عكــس مــا يتخيلــه
مــا بعــد الحداثيــن ،ليــس رحلــة مطــاردة فاشــلة وراء
حقيقــة مطلقــة مراوغــة ،حيــث يقفــز مــن نظريــة
عرضيــة إىل أخــرى .إنــه ســرورة ال تنتهــي أبــدا نحــو
فهــم أعمــق وأعمــق للطبيعــة والقوانــن التــي تحكمهــا.
ومــن خــال عــدد ال يحــى مــن التجــارب واألخطــاء،
يتــم اختبــار كل نظريــة يف نهايــة املطــاف ،ويتــم غربلــة
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عنارصهــا العرضيــة والذاتيــة وغــر الصحيحــة ،وتحديــد
حدودهــا وتكديــس نواتهــا الحقيقيــة يف مخــزون املعرفــة
البرشيــة ،مــا ميهــد الطريــق ألفــكار جديــدة وأكــر
تقدمــا لتحــل محلهــا .
النظريــة ليســت معزولــة بشــكل كامــل عــن
بعضهــا البعــض ومناقضــة بشــكل كامــل لبعضهــا البعض.
بــل إنهــا جميعــا تشــكل مراحــل مختلفــة مــن التطــور
الديالكتيــي للمعرفــة اإلنســانية ككل ،والــذي هــو تطــور
ال نهــايئ ،مــن أشــكال الحقيقــة األدىن إىل األعــى.

“الرسديات الكربى”

مبــا أن مــا بعــد الحداثيــن يرفضــون فكــرة الحقيقة،
فإنهــم يجعلــون مــن أولئــك الذيــن يعتقــدون بوجــود
الحقيقــة عدوهــم األول .دعونــا نعــود للحظــة إىل كتــاب
“حالــة مــا بعــد الحداثــة” ،حيــث يحــاول جــان فرانســوا
ليوتــار تحديــد معنــى “مــا بعــد الحداثــة”:
«سأســتخدم مصطلــح “حديــث” لإلشــارة إىل أي
علــم يرشعــن نفســه باإلحالــة إىل خطــاب فوقــي مــن
هــذا النــوع ،مــا يشــكل مناشــدة رصيحــة لبعــض الرسد
الكبــر ،مثــل ديالكتيــك الــروح ،وعلــم تأويــات املعنــى،
وتحــرر الــذات العقالنيــة أو العاملــة ،أو خلــق الــروة».
«ولــي أبســط إىل أقــى الحــدود ،أعـ ّرف مــا بعــد
الحداثــة بأنهــا نزعــة الشــك يف الرسديــات الكــرى .نزعــة
الشــك هــذه هــي بالتأكيــد نتــاج لتقــدم العلــوم؛ لكــن
هــذا التقــدم بــدوره يفرتضهــا .تقــادم جهــاز الرسديــات
الكــرى للرشعنــة يتوافــق ،عــى وجــه الخصــوص،
مــع أزمــة الفلســفة امليتافيزيقيــة ووظيفــة الجامعــة،
والتــي تعتمــد عليهــا جزئيــا .وظيفــة الــرد تفقــد
دالالتهــا وبطلهــا العظيــم ورحالتهــا العظيمــة وهدفهــا
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العظيــم».
لدينــا هنــا مثــال ال يقــدر بثمــن عــى طريقــة مــا
بعــد الحداثــة يف إطــاق املصطلحــات غــر املفهومــة.
املرجــو أن تضــع يف اعتبــارك أن ليوتــار قــد قــام ،ملــا فيــه
مصلحتنــا ،بـــ “التبســيط إىل أقــى الحــدود” .وهــذا فقط
ألنــه بخــاف ذلــك كنــا ســنواجه خطــر فهــم مــا يحــاول
قولــه فعليــا ،وهــو أن مــا بعــد الحداثــة ترفــض جميــع
املــدارس الفكريــة التــي تحــاول تطويــر رؤيــة موحــدة
متامســكة للعــامل.
إن رفــض النظــرة املتامســكة للعــامل ينبــع منطقيــا
مــن رفــض وجــود حقيقــة موضوعيــة مســتقلة عــن
العقــل .إذا أنكــرت وجــود واقــع موضوعــي ،وبالتــايل
حقيقــة موضوعيــة ،بشــكل مســتقل عــن أذهاننــا،
فلــن تكــون هنــاك أبــدا أي نظريــات عامــة .وســيكون
يف مقــدور كل فــرد أن يطــور نظرياتــه الخاصــة التــي
تنطبــق عــى واقعــه الخــاص .ويف مثــل هــذه الحالــة،
ســتتحول “الرسديــات الكــرى” بالفعــل إىل شــكليات
ومخططــات لفــرض قوانــن عاملــي عــى عاملــك أو
العكــس .لكــن أســوء مرتكبــي هــذه الجرميــة بالــذات
هــم مــا بعــد الحداثيــن أنفســهم.
إن رفــض الرسديــات الكــرى هــو بحــد ذاتــه أكــر
رسديــة كــرى فظاظــة وتفاهــة .وهــي تعــرض علينــا
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بــدون أي دليــل أو حجــة حقيقيــة! إن املطلــوب منــا
بشــكل أســايس هــو قبــول الرسديــات الكــرى ملــا بعــد
الحداثــة بإميــان أعمــى .مــا بعــد الحداثــة هــي الرسديــة
الكــرى الوحيــدة الحقيقيــة .كل الرسديــات األخــرى
خاطئــة ،ألن مــا بعــد الحداثــة تقــول ذلــك .هــذا هــو
بالضبــط ذلــك النــوع مــن التنمــر الفكــري و“االضطهــاد”
الــذي يحتــج عليــه مــا بعــد الحداثيــن بشــدة .وهــو
أســاس هجامتهــم الهســتريية عــى كل مــن يثــر اعرتاضــا
جديــا عــى مــا يقولونــه .ال يختلــف هــذا عــن أي عقيــدة
دينيــة أخــرى.
يتــم انتقــاد املاركســيني مــن قبــل مــا بعــد
الحداثيــن لكونهــم عقائديــن ومعارضــن لدمــج أفــكار
أخــرى يف النظريــة املاركســية .قــد تبــدو هــذه فكــرة
جيــدة بالنســبة لبعــض النــاس ،إذ ملــاذا تتمســك بفلســفة
واحــدة بينــا ميكنــك االختيــار واالنتقــاء مــن بــن أفضــل
األفــكار املوجــودة حولــك ،بغــض النظــر عــن الفيلســوف
أو املدرســة الفكريــة التــي طورتهــا؟ لكــن هــذا هــو بيــت
القصيــد ،حيــث أن مــا بعــد الحداثيــن ال يقولــون إنــه
يجــب علينــا اختيــار أفضــل األفــكار .إذ ال توجــد أفــكار
جيــدة أو ســيئة ،وال صحيحــة أو خاطئــة .إنهــا ليســت
مســألة امتــاك أفــكار صحيحــة ،بــل هــي مســألة اإلرصار
عــى أن أفكارنــا يجــب أن تكــون غــر متامســكة .اآلن
وألول مــرة يف تاريــخ الفلســفة ،ارتقــى “الحســاء االنتقــايئ
الهزيــل” ،كــا أســاه إنجلــز ،إىل مرتبــة املبــدأ املوجــه
ملدرســة فكريــة.
يلقــي مــا بعــد الحداثيــن اللــوم عــى املاركســيني
لعــدم “تفتــح عقلهــم” تجــاه املــدارس الفكريــة األخــرى.
لكــن العكــس هــو الصحيــح يف الواقــع! فهــؤالء الســيدات
والســادة مهووســون بكونهــم قــد أتــوا بالجديــد واألصيــل
(عــى الرغــم مــن أن هــذا بعيــد عــن الواقــع) .إنهــم
يترصفــون كــا لــو أن التاريــخ يبــدأ وينتهــي بهــم .بينــا
املاركســية ،يف املقابــل ،ال تدعــي أنهــا تــرز كــيء ال
عالقــة لــه متامــا بالفلســفات الســابقة .نحــن ال ندعــي
أن أفــكار االش ـراكية العلميــة قــد نشــأت بشــكل بحــت
مــن عبقريــة إبداعيــة خاصــة لــكارل ماركــس وفريدريــك
إنجلــز.
املاركســية هــي خالصــة النــواة العقالنيــة لجميــع
الفلســفات الســابقة ،والتــي بنــت كل منهــا عــى أســاس
التقــدم الــذي حققتــه العصــور الســابقة لهــا .إنهــا
تشــكل بنــا ًء موحــدا ومنســجام .إنهــا تحتــوي يف ذاتهــا
عــى جميــع العنــارص األكــر قيمــة وصحــة ملــدارس
الفكــر الســابقة -الفلســفة اليونانيــة القدميــة والفلســفة
األملانيــة الكالســيكية واملاديــة الفرنســية يف عــر التنويــر
واالقتصــاد الســيايس اإلنجليــزي والتوقعــات الرائعــة
لالشــراكيني الطوباويــن األوائــل .كل تلــك املــدارس
تحتــوي ،بطريقــة أو بأخــرى ،عــى حقائــق ورؤى قيمــة،
تعكــس جوانــب ونواحــي مختلفــة مــن نفــس الواقــع
املوضوعــي.
عــى مــدار تاريــخ تطــور العلــم والفكــر عــى
مــدى آالف الســنني ،كانــت الصــورة التــي ظهــرت ،والتــي
أصبحــت أكــر وضوحــا كل يــوم ،هــي صــورة عــامل مــادي

واحــد مرتابــط يعمــل وفقــا لقوانينــه املتأصلــة للحركــة
والتطــور .هــذا هــو أســاس النظــرة املوحــدة العامــة
للامركســية وأي نظريــة علميــة حقيقيــة .إن البحــث
املنهجــي يف هــذه القوانــن عــى مســتويات مختلفــة
مــن الطبيعــة هــو الهــدف األســايس ألي علــم .لكــن كل
هــذا يعــد خطيئــة بالنســبة ملــا بعــد الحداثيــن الذيــن
يعارضــون جميــع أشــكال التفكــر املنهجــي.

“مناهضة العلم”

إن مــا بعــد الحداثيــن مبعارضتهــم ملــا يســمونه
بالرسديــات الكــرى ،إمنــا يعارضــون بالتحديــد هــذا
البحــث املنهجــي والعلــم بشــكل عــام .اســتمعوا إىل
كيــف يســتنكر فوكــو باســتهزاء مــا يســميه «اســتبداد
الخطابــات املعوملــة بتسلســلها الهرمــي وكل امتيازاتهــا
كطليعــة نظريــة» ،15وكيــف دعــا إىل « ...النضــال
ضــد الطبيعــة القرسيــة النظريــة األحاديــة والشــكلية
والخطــاب العلمــي» .16يف الواقــع إن فوكــو يعــ ّرف
طريقتــه الرئيســية ،الجينيالوجيــا ،عــى أنهــا ليســت أكــر
وال أقــل مــن “مناهضــة العلــم”:
«مــا تقــوم بــه [الجينيالوجيــا] حقًــا هــو قبــول
االدعــاءات باالهتــام باملعــارف املحليــة واملتقطعــة وغري
املؤهلــة وغــر املرشوعــة ،ضد ادعــاءات مجموعــة نظرية
موحــدة مــن شــأنها أن ترشــحها وتصنفهــا وترتبهــا باســم
معرفــة حقيقيــة مــا وفكــرة تعســفية مــا عــن ماهيــة
العلــم ومواضيعــه .ولذلــك ،فــإن الجينيالوجيــا ليســت
عــودة إيجابيــة إىل شــكل أكــر حرصــا أو دقــة مــن
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العلــم .إنهــا عــى وجــه التحديــد مناهضــة للعلــوم».
مــا الــذي يعنيــه هــذا إن مل يكــن إعالنــا للحــرب
عــى العلــم والفكــر العقــاين ودفاعــا عــن الظالميــة؟
واألســوء مــن ذلــك هــو أنــه يتــم الرتويــج لهــذه األفــكار
الرجعيــة عــى أنهــا أكــر أشــكال التفكــر راديكاليــة.
فلــويس إريغــاراي عــى ســبيل املثــال ،معروفــة برفضهــا
لنظريــة النســبية ألينشــتاين ،عــى أســاس أنهــا “متحيــزة
ضــد املــرأة” ،رمبــا ألن ألــرت أينشــتاين كان لســوء
الحــظ رجــا .مقالهــا الــذي أصدرتــه عــام  1987عنوانــه:
Le Sujet de la Science Est-il Sexué؟ (هــل موضــوع
العلــم متحيــز؟) .ولــدى تأملهــا يف هــذا الســؤال كتبــت
مــا يــي:
«رمبــا هــو كذلــك .دعونــا نفــرض أنــه كذلــك
بقــدر مــا مييــز رسعــة الضــوء عــى الرسعــات األخــرى
الرضوريــة بشــكل حيــوي بالنســبة لنــا .مــا يبــدو يل أنــه
يشــر إىل الطبيعــة الجنســية املحتملــة للمعادلــة ليــس
اســتخدامها مبــارشة مــن قبــل األســلحة النوويــة ،بــل هــو
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كونهــا أعطــت االمتيــاز لــأرسع.»...
ويف مــكان آخــر تواصــل إيريغــاراي خطبتهــا
الالذعــة ضــد املســكني أينشــتاين ،إذ تقــول:
«لكــن مــا الــذي تقدمــه نظريــة النســبية
الجبــارة لنــا باســتثناء إنشــاء محطــات للطاقــة النوويــة
والتشــكيك يف قصورنــا الجســدي ،هــذا الــرط الــروري
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للحيــاة؟».
إن الرسعــة ،وفقًــا للمنطــق املعقــد إليريغــاراي،

هــي ســمة ذكوريــة يف الغالــب ،وبالتــايل فــإن “تثبيــت”
أينشــتاين بالرسعــة يف معادلتــه هــو “تحيــز ضــد املــرأة”.
لكــن الســبب الدقيــق الــذي يجعــل الذكــور أكــر هوســا
بالرسعــة واإلنــاث لســن كذلــك ،فيبقــى لغ ـزا ال ميكــن
تفســره إال مــن قبــل إيريغــاراي .وعــى حــد علمنــا فــإن
الرجــل ســيجد صعوبــة يف بلــوغ رسعــة الضــوء مثلــه يف
ذلــك مثــل املــرأة.
هنــا تنكشــف بــكل جــاء الطبيعــة الالعقالنيــة
املناهضــة للعلــم ملــا بعــد الحداثــة .يتــم التشــهري بنظرية
النســبية ،التــي ت ُعــد أحــد أهــم ركائــز العلــم الحديــث،
باعتبارهــا “متحيــزة جنســيا” ،ألن صاحبهــا ،ألــرت
أينشــتاين ،كان رجــا.
خلــف الرفــض الــذي يبــدو بريئــا ملجــرد “رسديــات
كــرى” و“خطابــات معوملــة” ،امللفــوف بخطــاب يبــدو
راديكاليــا ،أنشــأت مــا بعــد الحداثــة محكمــة تفتيــش
حقيقيــة معاديــة للعلــم وللثقافــة .هنــا يتــم الرتويــج
“للمعــارف املحليــة واملتقطعــة وغــر املؤهلــة وغــر
الرشعيــة” -التــي تعنــي األفــكار الصوفيــة الباليــة التــي
تقبــع يف مزبلــة تاريــخ الفلســفة -يف حــن تتــم إدانــة
أعظــم النظريــات والعقــول التــي عرفتهــا البرشيــة بــكل
وقاحــة .إذا تــم تطبيــق تلــك األفــكار يف الحيــاة الواقعيــة،
ســوف يعنــي ذلــك الرتاجــع الكامــل لــكل الحضــارة.

مناهضة املاركسية

يف حــن متثــل مــا بعــد الحداثــة أعــى مســتويات
تطــور ّللعقالنيــة ،فــإن املاركســية متثــل أعــى شــكل مــن
أشــكال الفكــر العلمــي .وألنهــا بالتحديــد هــي الفلســفة
األكــر اتســاقا وعلميــة ،فإنهــا تثــر أكــر غضــب مــا بعــد
الحداثيــن .مــن املثــر لالهتــام أن نالحــظ أن اع ـراض
فوكــو األســايس عــى املاركســية هــو أنهــا علميــة .وإليكــم
مــا كتبــه« :إذا كان لدينــا مــن اع ـراض عــى املاركســية،
فإنــه يكمــن يف حقيقــة أنهــا ميكــن أن تكــون علــا
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بشــكل فعــي».
ويف مكان آخر من نفس النص يقول:
«كــا أنــه ال يهــم كثــرا مــن حيــث األســاس أن
يتجســد إضفــاء الطابــع املؤسســايت للخطــاب العلمــي
يف جامعــة ،أو بشــكل أعــم ،يف جهــاز تعليمــي ،أو يف
مؤسســة نظريــة تجاريــة مثــل التحليــل النفــي أو يف
إطــار مرجعــي يقدمــه نظــام ســيايس مثــل املاركســية؛
ألن الجينيالوجيــا يجــب عليهــا أن تخــوض رصاعهــا
بالتحديــد ضــد تأثــر ســلطة الخطــاب الــذي يعتــر
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علميــا».
نــرى هنــا الطبيعــة الحقيقيــة ملــا بعــد الحداثــة
باعتبارهــا إيديولوجيــة مناهضــة للعلــم والثــورة ،تعادياملاركســية بشــكل أســايس .نســمع أحيانــا أنــه علينــا
الجمــع بــن أفــكار مــا بعــد الحداثــة وبــن املاركســية.
لكنهــا متعارضتــان بشــكل جــذري .يعــرف فوكــو بذلــك
بنفــس القــدر عندمــا يكتــب« :ليــس األمــر أن هــذه
النظريــات العامــة مل توفــر أو تســتمر يف توفــر أدوات
مفيــدة للبحــث املحــي بطريقــة متســقة إىل حــد مــا:
وتعتــر املاركســية والتحليــل النفــي دليــان عــى ذلــك.

لكننــي أعتقــد أن هــذه األدوات قــد تــم توفريهــا فقــط
بــرط أن تكــون الوحــدة النظريــة لهــذه الخطابــات
مبعنــى مــا معلقــة ،أو عــى األقــل مقيــدة أو مقســمة
أو مطروحــة أو كاريكاتوريــة أو ممرسحــة ،أو مــا تشــاء.
ويف كل حالــة أثبتــت محاولــة التفكــر يف املجمــوع أنهــا
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يف الواقــع عائــق أمــام البحــث».
لــن تصــر املاركســية ومــا بعــد الحداثــة متوافقتــان
إال إذا تــم تدمــر “الوحــدة النظريــة” للامركســية؛
دانيال موريل وحميد عيل زاده
وعندمــا تتوقــف املاركســية عــن كونهــا علــا ،ورشط
أن تتوقــف املاركســية عــن كونهــا حقيقيــة ،ورشط أن هوامش:
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تتوقــف عــن كونهــا ماديــة ...أو بعبــارة أخــرى :رشط أن
and Kapital,” Semiotext(e), Vol 3, No. 1, (1978),
تتوقــف املاركســية عــن كونهــا ماركســية.
pg 53.
تقــف املاركســية يف تناقــض تناحــري مــع مــا بعــد
2: Jean Baudrillard, Cool Memories 19801985-,
الحداثــة .نحــن ماديــون ونقــف بحــزم عــى أســاس
(London: Verso, 1990), pg 67
الحقيقــة والعلــم .إننــا نعتقــد أنــه ال يوجــد ســوى عــامل 3: Gilles Deleuze, & Félix Guattari, Anti-Odeipus:
مــادي واحــد مرتابــط ،كان موجــودا دامئــا ،وهــو ليــس
Capitalism and Schizophrenia, (Minneapolis:
خط( University of Minnesota Press, 1983), pg 4,
مــن صنــع إلــه وال مــن صنــع “ســلطة” الســيد فوكــو.
).التشديد من عندنا
الحيــاة نتــاج لهــذا العــامل املــادي والبــر هــم أكــر
”4: Michel Foucault, “Theatrum Philosophicum,
أشــكال الحيــاة تطــورا .ومــن خــال نشــاطنا نحــن
in Aesthetics, Method and Epistemology, (New
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حــول ضرورة الحــزب الثوري

ما هو الحزب الثوري؟

الحــزب ليــس مجــرد شــكل تنظيمــي أو اســم أو
الفتــة أو مجموعــة أفــراد أو جهــاز .الحــزب الثــوري،
بالنســبة للامركــي ،هــو يف املقــام األول برنامج وأســاليب
عمــل وأفــكار وتقاليــد ،وفقــط يف املرتبــة الثانيــة ،تنظيــم
وجهــاز (عــى الرغــم مــن أهميتهــا بــا شــك) مــن أجــل
نقــل هــذه األفــكار إىل أوســع فئــات الطبقــة العاملــة.
يجــب عــى الحــزب املاركــي ،منــذ البدايــة ،أن يؤســس
نفســه عــى النظريــة والربنامــج ،اللــذان هــا تلخيــص
للتجربــة التاريخيــة العامــة للربوليتاريــا .وبــدون ذلــك،
ســيكون ال يشء .يبــدأ بنــاء الحــزب الثــوري دامئــا بالعمــل
البطــيء واملضنــي املتمثــل يف تجميــع وتكويــن الكــوادر
التــي تشــكل العمــود الفقــري للحــزب طــوال حياتــه.
هــذا هــو النصــف األول مــن املســألة ،لكنــه النصف
األول فقــط .والنصــف الثــاين أكــر تعقيــدا ،وهــو :كيــف
نصــل بأفكارنــا وبرنامجنــا إىل جامهــر العــال؟ وهــذا
ليــس ســؤاال بســيطا عــى اإلطــاق.
ملزيــد مــن املعلومــات حــول مهمــة وطــرق
الوصــول إىل الفئــات العريضــة مــن الجامهــر  ،انظــر
مقالــة تيــد غرانــت -باإلنجليزيــة“ -حــول املنظــات
الجامهرييــة ،رســالة إىل املاركســيني الــروس”.

ملاذا يجب أن يكون هناك حزب ثوري؟

إن مهمــة التيــار املاركــي هــي أن يكــون مبثابــة
ذاكــرة للطبقــة العاملــة ،ويعمــم الخــرة الواســعة للحركة
العامليــة .وإال فإنــه ال يوجــد أي مغــزى آخــر لوجودنــا
باعتبارنــا تيــارا منفصــا داخــل الحركــة العامليــة .إذا
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أردنــا أن نتعلــم أي يشء مــن التاريــخ -وبالتأكيــد فــإن
الهــدف الوحيــد مــن دراســته هــي محاولــة تعلــم
دروســه ،ســواء دروس النجاحــات أو الهزائــم -فهــو أنــه
لــي تنجــح الطبقــة العاملــة يف تغيــر املجتمــع ،ال بــد
لهــا مــن بنــاء مثــل هــذا الحــزب بعمــل شــاق وتكوينــه
وتدريبــه يف النظريــة واالســراتيجية وخــرة الحركــة
العامليــة ،وذلــك بشــكل مســبقا وعــى مــدى ســنوات .إن
الفــرص الثوريــة ال تــدوم إىل األبــد .فــإذا مل ينجــح العــال
يف تغيــر املجتمــع ،فــإن الطبقــة الســائدة ستســحقهم
حتــا دفاعــا عــن نظامهــا .وهــذا مــع األســف مــا
يوضحــه لنــا تاريــخ العديــد مــن املحــاوالت التــي قامــت
بهــا الطبقــة العاملــة لالســتيالء عــى الســلطة -يف تشــييل
ســنوات  1973-1970عــى ســبيل املثــال .ال ميكــن أن
نتوقــع أن ينبثــق الحــزب الثــوري ببســاطة مــن الف ـراغ،
بــل يجــب أن يتــم بنــاؤه بوعــي ،وبنــاؤه أمميــا مــن
نضــاالت الحركــة العامليــة وداخــل املنظــات واألحـزاب
والنقابــات املوجــودة بالفعــل.
إن وجــود الحــزب والقيــادة الثوريــن ال يقــل
أهميــة بالنســبة لنتيجــة ال ـراع الطبقــي عــن أهميــة
جــودة الجيــش وقيادتــه يف الحــروب بــن األمــم .ال
ميكــن أن يتــم ارتجــال الحــزب الثــوري يف خضــم اللحظــة
الثوريــة ،مثلــا ال ميكــن ارتجــال هيئــة أركان الجيــش
عنــد انــدالع الحــرب .يجــب أن يتــم إعــداد الحــزب
بشــكل منهجــي عــى مــدار ســنوات وعقــود .وقــد تــم
تأكيــد هــذا الــدرس مــن خــال كل التجربــة التاريخيــة،
وخاصــة تاريــخ القــرن العرشيــن .لقــد أكــدت روزا
لوكســمبورغ ،تلــك الثوريــة العظيمــة وشــهيدة الطبقــة
العاملــة ،دامئــا عــى املبــادرة الثوريــة للجامهــر باعتبارها

القــوة املحركــة للثــورة .وقــد كانــت محقــة متامــا يف هــذا.
ففــي ســياق الثــورة تتعلــم الجامهــر برسعــة .لكــن
الوضــع الثــوري ،بطبيعتــه ،ال ميكــن أن يســتمر طويــا.
ال ميكــن إبقــاء املجتمــع يف حالــة غليــان دامئــة ،كــا ال
ميكــن إبقــاء الطبقــة العاملــة يف حالــة تعبئــة نضاليــة
متواصلــة .لــذا فإمــا أن يظهــر مخــرج يف الوقت املناســب،
أو ســتضيع اللحظــة الثوريــة .ال يوجــد خــال الوضــع
الثــوري وقــت كاف للتجريــب أو ألن يتعلــم العــال
عــن طريــق التجربــة والخطــأ .وخــال حالــة الحيــاة
واملــوت ،يتــم دفــع مثــن األخطــاء غاليــا جــدا! لذلــك فإنه
مــن الــروري دمــج الحركــة “العفويــة” للجامهــر مــع
التنظيــم والربنامــج واملنظــورات واالسـراتيجية والتكتيــك،
أي باختصــار :مــع حــزب ثــوري بقيــادة كــوادر محنكــن.
لــن يكــون هنــاك أي انهيــار تلقــايئ للرأســالية،
وكل أزمــة ســتجعل األمــور أســوأ بالنســبة لنــا .وحــده
النضــال الواعــي للعــال عــى الصعيــد األممــي وبنــاء
قيــادة ثوريــة ،هــو مــا ســيمكن مــن دق املســار األخــر
يف نعــش الرأســالية .وهــذا بالطبــع ال يتطلــب انقالبــا
أو مؤامــرة ،بــل يتطلــب باألحــرى حركــة واعيــة لغالبيــة
املجتمــع ،أي الطبقــة العاملــة .كلنــا مختلفــون وال ميكننــا
أن نتوقــع أن نســتخلص نفــس االســتنتاجات تلقائيــا بــن
عشــية وضحاهــا ،واالســتيقاظ يف وقــت واحــد يف صبــاح
أحــد األيــام والــروع يف القيــام بثــورة .جميعنــا نتعلــم
يف أوقــات مختلفــة مــن خــال أحــداث مختلفــة .ويجــب
أن يكــون هنــاك تيــار ثــوري لــي يوحــد هــؤالء النــاس
ويقودهــم إىل مهمــة تغيــر املجتمــع.
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المؤتمر العالمي للتيار الماركسي األممي 2021
قوى املاركسية تتقدم عىل الصعيد العاملي!
خــال الفــرة مــا بــن  24و 27يوليــوز ،اجتمــع
أكــر مــن  2800ماركــي ،ينتمــون ألكــر مــن 50
بلــدا حــول العــامل ،عــر تقنيــة التواصــل عــن بعــد،
لحضــور املؤمتــر العاملــي للتيــار املاركــي األممــي .كان
مــن املقــرر أن ينعقــد هــذا املؤمتــر يف األصــل خــال
عــام  ،2020لكــن تــم تأجيلــه بســبب تفــي جائحــة
كوفيــد .19
وعــى الرغــم مــن أن الجائحــة جعلــت مــن
املســتحيل تنظيــم املؤمتــر بشــكل حضــوري ،فــإن بثــه
عــر اإلنرتنــت م ّكــن اآلالف مــن الرفــاق مــن املشــاركة
ألول مــرة يف مؤمتــر التيــار املاركــي األممــي .كان
املؤمتــر مليئــا بالحــاس والثقــة .وخــال األيــام األربعة
ســاد بيننــا شــعور باالرتبــاط الوثيــق ببعضنــا البعــض،
بكوننــا منظمــة ثوريــة أمميــة موحــدة ،عــى الرغــم
مــن املســافات التــي تفرقنــا.
وبينــا يســتيقظ الرفــاق عــى الســاحل الغــريب
للواليــات املتحــدة عــى الســاعة الخامســة صباحــا
للمشــاركة يف املؤمتــر ،فــإن الوقــت يكــون متأخــرا
بالنســبة للرفــاق الذيــن يشــاركون مــن إندونيســيا.
حــر املؤمتــر رفــاق مــن :األرجنتني وأسـراليا والنمســا
وبنغالديــش وبلجيــكا وبوليفيــا والربازيــل وبريطانيــا
وكنــدا وتشــييل والســلفادور وغواتيــاال وكوســتاريكا
وهنــدوراس وكولومبيــا وتشيكوســلوفاكيا والدمنــارك
وهولنــدا وفرنســا وأملانيــا وجورجيــا واليونــان وهايتــي
واملجــر والهنــد وإندونيســيا وأيرلنــدا وإيطاليــا
وليبرييــا وموريتانيــا واملكســيك واملغــرب وميامنــار
ونيبــال ونيجرييــا والرنويــج وباكســتان وبــرو وبولنــدا
والربتغــال وروســيا وجنــوب إفريقيــا وإســبانيا ورسيالنــكا
والســودان والســويد وســويرسا وتايــوان والواليــات
املتحــدة وفنزويــا ويوغوســافيا.
وقــد كانــت مداخلــة الرفيــق قاســم ،منــدوب
الفــرع النيجــري للتيــار املاركــي األممــي ،لحظــة
مؤثــرة بشــكل خــاص .إذ لحــدود هــذه اللحظــة كانــت
إجـراءات التأشــرة العنرصيــة متنــع املندوبــن النيجرييــن
مــن املشــاركة مبــارشة يف مؤمتــرات التيــار املاركــي
األممــي .أمــا اآلن ،وألول مــرة ،فقــد كان يف إمــكان
األمميــة بأرسهــا أن تســتمع بفخــر لتقريــر مبــارش عــن
العمــل الرائــع لرفاقنــا النيجرييــن.
كان الحــدث مثــرة ملجهــود تنظيمــي هائــل ،حيــث
عملــت العديــد مــن الفــرق بجــد خلــف الكواليــس
للتأكــد مــن أن كل يشء يســر دون عوائــق .وبشــكل
خــاص كانــت فــرق املرتجمــن هــي التــي عملــت بجــد
لترتجــم كل مداخــات املؤمتــر إىل عــر لغــات.
فكانــت النتيجــة نجاحــا باه ـرا .ظهــر الدليــل عــن
املـزاج الســائد يف املؤمتــر عرب وســائل التواصــل االجتامعي

تحــت هاشــتاج املؤمتــر .IMTCongress21# :حيــث
تدفقــت الصــور مــن إدمونتــون يف كنــدا ،إىل كراتــي
يف باكســتان ،ومــن لينينغــراد يف روســيا ،إىل مانشســر
يف بريطانيــا ،للحفــات التــي نظمهــا الرفــاق الذيــن
اجتمعــوا ملتابعــة أشــغاله يف كل القــارات ويف كل ركــن
مــن أركان املعمــورة.

العامل انقلب رأسا عىل عقب

تــم التحضــر للمؤمتــر بنقاشــات غنيــة وحيويــة
عــى مســتوى ســيايس عــال ال ميكــن العثــور عليــه يف أي
منظمــة أخــرى.
افتتــح آالن وودز املؤمتــر بإعطــاء صــورة بانوراميــة
عــن األزمــة التاريخيــة -أســوء أزمــة عرفهــا العــامل منــذ
 300عــام -التــي تكشــفت خــال العــام ونصــف العــام
املاضيــن .وعــى الرغــم مــن أن جائحــة كورونــا مل تكــن
ســبب األزمــة -التــي كانــت تختمــر منــذ عقــود -فــإن
األزمــة والجائحــة صــارا اآلن مرتبطــان ببعضهــا البعــض
بشــكل ال ينفصــم.
ليســت هــذه هــي املــرة األوىل التــي ينفضــح فيهــا
تعفــن نظــام اجتامعــي بفعــل حــدث غــر متوقــع مثــل
الجائحــة .ومــن خــال االستشــهاد مبــا يكتبــه منظــرو
الطبقــة الســائدة ،أظهــر آالن كيــف أن الرأســاليني

يدركــون متامــا العواقــب التــي تخبئهــا لهــم األزمــة.
ومــع ذلــك فــإن الطبقــة الرأســالية ،مثلهــا متامــا مثــل
مــاري أنطوانيــت واألرســتقراطية الفرنســية قبــل الثــورة
الفرنســية الكــرى ،تســتمر اليــوم يف االســتمتاع ببذخهــا
الفاحــش عــى الرغــم مــن املعانــاة الفظيعــة التــي
يعانيهــا أغلــب البــر.
وبينــا تبقــى جثــث ضحايــا هــذه الجائحــة مرميــة
يف شــوارع املــدن الهنديــة ،يشــهد أثريــاء العــامل ارتفــاع
ثروتهــم مبــا قــدره  05تريليونــات دوالر منــذ عــام .2020
ويف حــن ينهــار عــال أمــازون مــن اإلرهــاق يف
مســتودعات جيــف بيــزوس ،يقــوم رب عملهــم بالســفر
إىل حافــة الفضــاء ليصبــح أول “ســائح فضــاء” يف العــامل.
وكــا أوضــح آالن فــإن كل هــذه األعــال املشــينة لــن
متــر دون أن يالحظهــا أحــد .لقــد فضحــت الجائحــة
تعفــن وفســاد وعــدم كفــاءة الطبقــة الســائدة ،الحائــرة
يف كيفيــة إنهــاء الكابــوس .لقــد خلقــت غضبــا عميقــا
ومشــتعال يختمــر يف قلــوب مئــات املاليــن مــن النــاس.
لكــن وكــا أوضــح آالن ،فــإن الثــورة وحدهــا هــي
التــي ســتكنس نظامهــم مــن عــى وجــه األرض .وألجــل
ذلــك تحتــاج الطبقــة العاملــة لحــزب ثــوري يقــوم عــى
أســاس األفــكار الواضحــة للامركســية.
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لقــد ُحرثــت أرض الثــورة بشــكل كامــل ،وبــدأت
بذورهــا تتفتــح بالفعــل .يف عــام  2019شــهدنا تطــورات
ثوريــة يف اإلكــوادور وتشــييل والع ـراق ولبنــان وأماكــن
أخــرى .وشــهدنا هــذا العــام تطــورات جديــدة يف تشــييل
وإرضابــا وطنيــا تاريخيــا يف كولومبيــا وانــدالع الحركــة
املناهضــة لبولســونارو يف الربازيــل -والتــي كانــت مــا
ت ـزال مســتمرة خــال وقــت انعقــاد املؤمتــر -وانتخــاب
مناضــل نقــايب رئيســا لبــرو وحركــة متــرد للمزارعــن
الهنــود وحركــة قويــة ضــد الجـراالت يف ميامنار واســتيالء
اليســار عــى قيــادة أكــر نقابــة عامليــة يف بريطانيــا،
والعديــد مــن األحــداث الواعــدة األخــرى.
كل هــذه األحــداث املختلفــة هــي أع ـراض لنفــس
ســرورة اليقظــة الثوريــة .وبالنظــر إىل مــزاج الغضــب
الســائد يف املجتمــع ،ميكــن ولــو النتعــاش هــش ومؤقــت
أن يعطــي دفعــة كبــرة لنضــاالت عامليــة جديــدة ،ســتهز
الحركــة العامليــة.
وبعــد مقدمــة آالن ،قــدم الرفــاق تقاريــر مــن
جميــع أنحــاء العــامل ،وتطرقــوا إىل مجموعــة مــن القضايــا
النابعــة مــن األزمــة الحاليــة :مــن هزميــة اإلمربياليــة
األمريكيــة يف أفغانســتان ،إىل انهيــار االشــراكيني
الدميقراطيــن اإلســكندنافيني ،إىل دور النقابــات العامليــة،
وكيــف ميكــن للامركســيني أن يدافعــوا عــن مكاســب
الثــورة الكوبيــة.
اســتمتع املؤمتــرون مبناقشــة واســعة وحيويــة
للمنظــورات العامليــة أوضحــت لجميــع الرفــاق مهــام
عرصنــا وفــرص بنــاء تيــار ماركــي قــادر عــى التدخــل
بشــكل حاســم يف مســار هــذه األحــداث العظيمــة.

دفاعا عن النظرية الثورية

لكــن لبنــاء تيــار ماركــي ميكنــه أن يســعى إىل
قيــادة الحركــة العامليــة يف جميــع أنحــاء العــامل ،يجــب
علينــا أن نبنــي منظمــة قامئــة عــى أفــكار واضحــة وآالف
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الكــوادر املاركســية املنضبطــة والتــي اســتوعبت تلــك
األفــكار واألســاليب.
وقــد لخــص شــعار املؤمتــر“ :ال حركــة ثوريــة بــدون
نظريــة ثوريــة” ،املأخــوذ مــن تحفــة لينــن :مــا العمــل؟،
املهمــة املركزيــة للمؤمتــر .ولهــذه الغايــة خصــص املؤمتــر
جلســة خاصــة حــول “النضــال مــن أجــل الفلســفة
املاركســية”.
افتتــح الجلســة فريــد ويســتون مــن الســكرتارية
األمميــة للتيــار املاركــي األممــي.
قــال إن الطبقــة الســائدة اليــوم ،مثلهــا مثــل
امللــك كانــوت الــذي حــاول كبــح املــد ،تحــاول كبــح
الــراع الطبقــي مــن خــال نــر كل أنــواع االرتبــاك
واألفــكار الخاطئــة .هــذا هــو الهــدف الرئيــي للفلســفة
الربجوازيــة اليــوم .لكــن ،كــا أوضــح فريــد ،كل
جهودهــم ســوف تذهــب ســدى يف النهايــة.،
بينــا األفــكار املاركســية ،عــى العكــس مــن ذلــك،
تســتمد قوتهــا مــن حقيقــة أنهــا صحيحــة ،وبالضبــط
ألنهــا تقــدم تفسـرا للواقــع وطريقــا للخــروج مــن األزمــة

فقــد متكــن التيــار املاركــي األممــي ،بفضــل تبنيــه
ملوقــف جــدي تجــاه النظريــة ،مــن تحقيــق اإلنجــازات
التــي أحرزهــا خــال الســنوات األخــرة.
أشــار فريــد إىل أن جميــع املنظــات األخــرى
التــي تطلــق عــى نفســها اســم “يســار” متيــل إىل ازدراء
النظريــة ،حيــث تعتربهــا رمبــا كــا لــو أنهــا مجــرد تــرف،
أو تســلية عقيمــة ميارســها “املنظــرون” مــن مقاعدهــم
الوثــرة .لكــن النظريــة الثوريــة يف الواقــع ليســت عقيمــة
عندمــا تقــرن بالعمــل الثــوري .وباالستشــهاد بكلــات
ماركــس ،مــن عــام  ،1843أوضــح فريــد أن:
«ســاح النقــد ال ميكــن ،بالطبــع ،أن يحــل محــل
نقــد الســاح ،فالقــوة املاديــة ال ميكــن اإلطاحــة بهــا إال
بالقــوة املاديــة ،إال أن النظريــة تصــر هــي أيضــا قــوة
ماديــة حــن تســتحوذ عــى الجامهــر».
املاركســية هــي يف املقــام األول نظــرة فلســفية:
فلســفة املاديــة الديالكتيكيــة ،كــا وصفهــا فريــد .لكــن
هــذه الفلســفة نفســها مل تســقط مــن الســاء .إنهــا
أســمى نتــاج آلالف الســنني مــن التطــور البــري وتطــور
الفكــر والفلســفة.
خــال املؤمتــر تــم اإلعــان عــن أن التيــار املاركــي
األممــي ســينرش كتابــا هــذا الخريــف ،مــن تأليــف آالن
وودز ،بعنــوان :تاريــخ الفلســفة ،والــذي يتتبــع بنظــرة
علميــة واضحــة تطــور الفلســفة وصــوال إىل ماركــس
وإنجلــز.
وســيمهد هــذا الكتــاب بــدوره الطريــق لكتــاب
آخــر يكتبــه آالن حاليــا عــن فلســفة املاركســية نفســها.
ومبجــرد نــر هذيــن الكتابــن سيشــكالن أســلحة جبــارة
يف ترســانة الجيــل الجديــد مــن الثــوار.
إن منشــورات التيــار املاركــي األممــي النظريــة،
أبعــد مــا تكــون عــن “نظريــة جافــة” ال تهــم الشــباب
كث ـرا ،إذ تتلقاهــا بتعطــش فئــات متناميــة مــن العــال
والشــباب الثوريــن الذيــن ينضمــون إىل صفوفنــا .تــم
إعطــاء الدليــل عــن هــذا التعطــش للنظريــة مــن خــال
أرقــام مبيعــات دار النــارش  WellRedالتابعــة للتيــار
املاركــي األممــي .فخــال األشــهر االثنــا عــر املاضيــة

وحدهــا ،ارتفعــت مبيعــات الكتــب بأكــر مــن الضعــف،
حيــث تــم بيــع أكــر مــن  10300كتابــا يف عــام ،2020
وهــو إنجــاز حققتــه مكتبــات أخــرى تابعــة ملختلــف
فــروع التيــار املاركــي األممــي يف جميــع أنحــاء العــامل.
كــا انعكــس هــذا التعطــش للنظريــة أيضــا يف
الحــاس الهائــل الــذي تــم بــه تلقــي مجلــة “الدفــاع
عــن املاركســية” ،التــي أعيــد إصدارهــا مؤخ ـرا كمجلــة
نظريــة أمميــة فصليــة .وقــد متــت طباعــة  6000نســخة
حتــى اآلن باللغــات اإلنجليزيــة واألملانيــة واإلســبانية
والســويدية ،وســتأيت ترجــات أخــرى باإلندونيســية
والربتغاليــة وغريهــا مــن اللغــات.
ميثــل هــذا املؤمتــر نقطــة انطــاق يف حملــة
مســتمرة مــن قبــل التيــار املاركــي األممــي ملحاربــة
الهــراء الصــويف واملثــايل الــذي يتــم متريــره عــى أنــه
‹فلســفة› يف املجتمــع الربجــوازي اليــوم ،وهــي حملــة
مســتمرة ســتتواصل لســنوات قادمــة وســتضع حجــر
األســاس لبنــاء تيــار ماركــي قــوي.

بناء املنظمة الثورية

بعــد الجلســة حــول النظريــة املاركســية ،انتقــل
الرفــاق لنقــاش الخطــوات التــي تــم إحرازهــا يف جميــع
أنحــاء العــامل يف مســار بنــاء التيــار املاركــي األممــي.
لقــد منــا التيــار املاركــي األممــي عــى املســتوى العاملــي
بنســبة  43٪منــذ بدايــة عــام  2020وحــده .ويف بعــض
الفــروع ،مثــل الفــرع األمريــي ،حققنــا منــوا يصــل إىل
87٪؛ أمــا يف إندونيســيا ،ففــي نفــس الفــرة منــا الفــرع
بنســبة تصــل إىل !150٪
وعــى الرغــم مــن حضــور رفــاق مــن أكــر مــن 50
بلــدا ،فــإن التيــار املاركــي األممــي قــد اعــرف بفــروع
ومجموعــات يف  32مــن تلــك البلــدان .إال أننــا نعمــل يف
كل األماكــن التــي لدينــا فيهــا عالقــات مــع رفــاق أف ـراد
عــى إنشــاء مجموعــات جديــدة ،ويف األماكــن التــي لدينا
فيهــا مجموعــات نعمــل عــى بنــاء أســس ثابتــة لفــروع
جديــدة .ويف هــذا الســياق تــم قبــول طلبــي انتســاب
مــن فرعــن جديديــن -مــن يوغوســافيا وبولنــدا -بقـرار
حــايس وباإلجــاع مــن طــرف املؤمتريــن .ويف أكــر
مــن اثنتــي عــرة بلــدا أخــرى حيــث يتــم تأســيس
مجموعــات ألنصــار التيــار املاركــي األممــي ،يتــم
وضــع األســاس بــا شــك لبنــاء فــروع جديــدة ومهمــة يف
املســتقبل غــر البعيــد.
ورمبــا كان أفضــل تعبــر عــن الرغبــة يف بنــاء تيــار
ماركســية قــوي قــادر عــى تغيــر مجــرى التاريــخ هــو
االســتجابة املذهلــة للنــداء املــايل للمؤمتــر.
خــال مناشــدته للرفــاق بالتــرع بســخاء ،وصــف
جــون بيرتســون اآلفــاق التــي تنفتــح لبنــاء قــوة ماركســية
يف بطــن الوحــش نفســه [الواليــات املتحــدة] .فعــى
مــدار عامــن ،شــهد عــدد األشــخاص الذيــن يكتبــون
إىل املوقــع االلكــروين الخــاص بالفــرع األمريــي للتيــار
املاركــي األممــي ،مــن أجــل طلــب االنضــام إلينــا،
ارتفاعــا بثالثــة إىل أربعــة أضعــاف .وقــد انعكــس النمــو
العــددي الــذي حققــه رفاقنــا األمريكيــون وحامســهم ،يف

مضاعفــة مســاهمتهم املاليــة.
بعــده تحــدث آدم بــال ،مــن الفــرع الباكســتاين
للتيــار املاركــي األممــي ،الــذي قــدم دعــوة حامســية
باســم األمميــة لجميــع الرفــاق مــن أجــل تقديــم كل
مــا يف وســعهم .خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ســاعد
رفــاق التيــار املاركــي األممــي مــن جميــع أنحــاء العــامل
يف ضــان إطــاق رساح الرفــاق املعتقلــن يف باكســتان،
وهــو مــا يــدل عــى قــوة التضامــن األممــي.
بالنســبة للرفــاق يف باكســتان ،فــإن املعانــاة واألمل
الــذي تســببه هــذه األزمــة للماليــن يف جميــع أنحــاء
البلــدان الرأســالية “املتخلفــة” يعنــي أن التــرع لبنــاء
األمميــة قــد يعنــي رضورة التخــي عــن وجبــة أو رســوم
التعليــم أو مبلــغ لـراء أدويــة مهمــة .ومــع ذلــك ،كــا
أوضــح آدم ،فــإن انتصــار االشــراكية يف شــبه القــارة
الهنديــة هــو مســألة حيــاة أو مــوت بالنســبة للماليــن،

ولــذا فــإن املئــات مــن الرفــاق هــم عــى اســتعداد
لتقديــم مثــل هــذه التضحيــات عــى وجــه التحديــد.
وبهــذه الــروح مــن التضحيــة الشــخصية ،وصــل
املبلــغ املحصــل عليهــا مــن التربعــات رقــا مذهــا
تجــاوز  370ألــف جنيــه اســرليني  -بزيــادة قدرهــا أكــر
مــن  130ألــف جنيــه عــى إجــايل املبلــغ الــذي كان قــد
تــم جمعــه خــال الجامعــة العامليــة التــي نظمهــا التيــار
املاركــي األممــي قبــل عــام واحــد فقــط.
يف كل أنحــاء العــامل ،وبينــا تغــرق جميــع التيــارات
األخــرى يف األزمــة وتنضــح بالتشــاؤم ،يتقــدم التيــار
املاركــي األممــي ،واثقــا مــن املســتقبل ومتفانيــا بحــزم
يف النضــال مــن أجــل الثــورة االش ـراكية.
إن الرهانــات جســيمة ،كــا أوضــح آالن وودز يف
مالحظاتــه الختاميــة أمــام املؤمتــر ،حيــث قــال:

«مـا هـو الهـدف الحقيقـي للثـورة االشتراكية؟ ال يتعلـق األمـر فقـط
بالحصـول على ظـروف معيشـية أفضـل .إنه أكثر أهمية من ذلـك بكثري.
إنـه تحقيـق مـا كان دامئـا مجـرد إمكانيـة .سـيتم فتـح كتـاب الثقافـة
العظيـم لـكل رجـل وامـرأة لقراءتـه .إننا نتحـدث عن قفـزة البرشية من
عـامل الضرورة إىل عـامل الحريـة الحقيقيـة .هـذا هو مـا نناضل مـن أجله.
إنـه الهـدف الوحيـد الذي يسـتحق النضال مـن أجله والتضحيـة من أجله
يف هـذه اللحظـة الحاسـمة مـن تاريـخ البرشية».
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فيلــم “الموريتانــي” :عــرض مصــور لإلمبرياليــة األمريكيــة
يــروي فيلــم “املوريتــاين” ،املرشــح لجائــزة بافتــا وغولــدن
غلــوب ،القصــة الحقيقيــة ملحمــدو ولــد صالحــي ،الــذي
ُســجن يف خليــج غوانتانامــو ملــدة  14عامــا دون تهمــة.
الفيلــم ،الــذي أخــرج اســتنادا إىل الكتــاب األكــر مبيعــا
“مذكــرات غوانتانامــو” ،يحــي عرضــا مصــورا عــن
وحشــية اإلمربياليــة األمريكيــة ،واألعــال االنتقاميــة
التــي نفذتهــا يف أعقــاب هجــات  11شــتنرب.

أرسار رشيرة

يبــدأ الفيلــم بجــو بهيــج لحفــل زفــاف أمازيغــي تقليدي،
حيــث يقــوم ضبــاط عســكريون موريتانيــون باالتصــال
مبحمــدو الســتجوابه .بقيــت والدتــه جانبــا تنتظــر بفــارغ
الصــر بينــا يدعــوه املســؤول إلجـراء مقابلــة “طوعيــة”
مــع األمريكيــن .ويف املــرة التاليــة التــي نــراه فيهــا،
نجــده محبوســا يف زنزانــة يف غوانتانامــو.
يطلــق هــذه درامــا قانونيــة تقــوم فيهــا نانــي هوالنــدر
(التــي تلعــب دورهــا املمثلــة جــودي فوســر) ،وهــي
محاميــة ناجحــة يف مجــال حقــوق اإلنســان ،والكولونيــل
ســتيوارت كوتــش (الــذي يلعــب دوره املمثــل بنديكــت
كومربباتــش) ،نيابــة عــن االدعــاء ،باملــرور معــا يف أروقــة
املامرســة العســكرية األمريكيــة الغامضــة.
كان كوتــش يف البدايــة يتحــرك بدافــع التعطــش إىل
تطبيــق “العدالــة القاســية” ،بعــد أن ســمع أن محمــدو
قــد “جنــد” الرجــل الــذي اختطــف طائــرة الرحلــة 175
وهاجــم بهــا الــرج الجنــويب ملركــز التجــارة العاملــي .لقــد
تــم اختيــاره لهــذه املهمــة بشــكل مقصــود ألن صديقــا
مقربــا لعائلتــه كان الضابــط األول عــى مــن تلــك
الرحلــة.
تحافــظ املراحــل األوىل مــن الفيلــم عــى تــوازن دقيــق
فيــا يتعلــق مبســألة تــورط أو بـراءة بطــل الروايــة .كان
محمــدو قــد تلقــى تدريبــا كمقاتــل يف حــرب العصابــات
يف صفــوف تنظيــم القاعــدة ،عامــي  1990و ،1992لكــن
ذلــك كان خــال الحــرب بــن األفغــان والــروس .وكان كام
يشــر هــو ،يقاتــل يف نفــس جانــب األمريكيــن يف ذلــك
الوقــت .يجــب أن نضيــف هنــا أن وكالــة املخابــرات
املركزيــة األمريكيــة كانــت يف ذلــك الوقــت متــول هــي
أيضــا تنظيــم القاعــدة.
يوضــح الفيلــم برباعــة الســيطرة الرشيــرة التــي متارســها
وكالــة املخابــرات املركزيــة ،وغريهــا مــن الــوزارات
األخــرى ،عــى املعلومــات ،حيــث يحــاول كال املحاميــن
بيــأس الوصــول إىل حقيقــة القضيــة.
قــد تذهــب توقعاتنــا أن هوالنــدر -التــي تعمــل مــن
أجــل الدفــاع -ســتضطر إىل أن تواجــه هــذه العقبــات
وحدهــا .لكــن هــذا أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة .إذ
مــن الواضــح أن جوهــر هــذا التحقيــق يكمــن يف رس
غامــض للغايــة لدرجــة أنــه ال يُســمح حتــى للمدعــي
العســكري للجيــش باالقــراب منــه.

أوباما/بايــدن الحكــم .هــذا هــو الوجــه الحقيقــي للرجــل
جهنم فوق األرض
طــوال الفيلــم ،تقــوم هوالنــدر ورشيكتهــا تــري دنــكان الــذي تــم انتخابــه مؤخــرا رئيســا للواليــات املتحــدة.
بزيــارة محمــدو بانتظــام يف غوانتانامــو .يتضمــن هــذا
مشــهدا رسياليــا ،حيــث يتناقــض جــال الســاحل ال عدالة
االســتوايئ مــع الجحيــم الــذي يواجهــه املعتقلــون داخــل يقــدم لنــا هــذا الفيلــم العديــد مــن الرجــال والنســاء
الشــجعان الذيــن ناضلــوا بأســنانهم وأظافرهــم مــن أجــل
جــدران املنشــأة.
املراقبــة يف غوانتانامــو شــديدة القمــع لدرجــة أن أي إطــاق رساح محمــدو صالحــي يف النهايــة ،يف أكتوبــر
معلومــات حساســة يريــد محمــدو نقلهــا ،يجــب عليــه 2016؛ ومــن بينهــم محمــدو نفســه ،الــذي يظهــر يف
تدوينهــا عــى شــكل خطــاب قبــل إرســالها إىل منشــأة الفيلــم عــى أنــه رجــل ودود وذيك ،وذو عزميــة حديديــة.
أمنيــة فدراليــة يف فريجينيــا لتقرأهــا هوالنــدر ودانــكان .لكــن الــدرس الحقيقــي املســتخلص مــن هــذا الفيلــم
مــن األحــداث الرئيســية يف الفيلــم هنــاك البحــث ليــس هــو اإلميــان بـ“املثــول أمــام املحكمــة” ،أو حتــى
عــن ســجالت غوانتانامــو التــي تحتــوي عــى الطبيعــة يف محاميــي حقــوق اإلنســان مثــل نانــي هوالنــدر .إذا
الحقيقيــة الســتجواب محمــدو عــى يــد املخابــرات كان هنــاك مــن يشء فهــو أن حقيقــة اعتقــال شــخص يف
العســكرية .ينــع عــى املحامــن مــن كال الجانبــن الســجن ملــدة  14عامــا دون أي دليــل ،يثبــت بالنســبة
ُ
الوصــول إىل تلــك الســجالت ،إىل أن خضعــت وكالــة للعــال يف جميــع أنحــاء العــامل أن نظــام العدالــة
املخابــرات املركزيــة تحــت الضغــط وأفرجــت عــن الجنائيــة ليــس أداة لخدمتهــم.
هنــاك اآلالف مــن الســجناء السياســيني الذيــن مل يحصلــوا
امللفــات.
مــا نــراه بعــد ذلــك مشــاهد مروعــة حقــا لإلكــراه أبــدا عــى أي متثيــل قانــوين والذيــن تعفنــوا يف الزنازيــن،
والتعذيــب .نســمع أن دونالــد رامســفيلد قــد وقــع عــى أو مــا هــو أســوأ مــن ذلــك.
اســتخدام “إج ـراءات خاصــة” ،مــا يثبــت وجــود خــط وكــا قــال هونــور دي بلـزاك« :القوانــن شــباك عنكبوت،
مبــارش يربــط بــن الحكومــة وبــن األعــال الوحشــية يجتازهــا الذبــاب الكبــر ويعلــق فيهــا الذبــاب الصغري».
جميــع عــال العــامل ،إذا مــا هــم بقــوا معزولــن ،يقفــون
التــي تــم تنفيذهــا.
الــرب والتعــرض لضوضــاء تصــم اآلذان واإلذالل عاجزيــن أمــام الدولــة وأجهزتهــا؛ وســوف يعلقــون يف
الجنــي والحرمــان مــن النــوم والتغذيــة القرسيــة شــبكات نظامهــم الســيايس والقضــايئ املخصــص لحاميــة
واإليهــام بالغــرق ...كل هــذه اإلج ـراءات ليســت ســوى مصالــح الطبقــة الســائدة.
جــزء مــن األســاليب الالإنســانية املســتخدمة ضــد
القمع والثورة
املتهمــن باإلرهــاب.
إن القــوة الوحيــدة القــادرة عــى الوقــوف يف وجــه
بــل إنهــم يهــددون بنقــل والــدة محمــدو إىل غوانتانامــو
الدولــة الرأســالية وإســقاطها هــي الطبقــة العاملــة
ليتــم اغتصابهــا مــن قبــل زمالئهــم اآلخريــن .كانــت
املوحــدة واملنظمــة واملعبــأة ،واملســلحة بربنامــج ثــوري
هــذه االكتشــافات مرعبــة للغايــة لدرجــة أنهــا دفعــت
لتغيــر املجتمــع.
كوتــش إىل االســتقالة مــن فريــق االدعــاء ،حيــث أصيــب
يف مــارس مــن هــذا العــام ،أفــادت األنبــاء أنــه تــم
هــو وهوالنــدر بالذهــول مــن مســتوى الوحشــية.
اإلفــراج عــن أكــر مــن  600ســجني ســيايس يف ميامنــار
بعــد احتجاجــات حاشــدة اجتاحــت البــاد وأســابيع مــن
نظام فاسد
اإلرضابــات العامــة.
«يف البلــد الــذي أنحــدر منــه نعلــم أنــه علينــا أال نثــق وباملثــل يف فرنســا عــام  ،1789نجــح اقتحــام ســجن
يف الرشطــة ،نحــن نعلــم أن القانــون فاســد وأن الحكومــة الباســتيل يف إطــاق رساح جميــع الســجناء السياســيني،
تســتخدم الخــوف للســيطرة علينــا» ،هكــذا يشــهد الذيــن كانــوا معتقلــن هنــاك “بنــا ًء عــى رغبــة امللــك”.
محمــدو عندمــا تصــل قضيتــه أخــرا إىل املحكمــة.
خــال الثــورة نــرى اإلمكانيــات الحقيقيــة التــي ميتلكهــا
يقــول إنــه أثنــاء نشــأته ،هــو “وكثــر مــن النــاس حــول العــال لتغيــر ميــزان القــوى الطبقــي وحاميــة أفــراد
العــامل” كانــوا يعتقــدون أن أمريــكا مختلفــة؛ وأن طبقتهــم .وتعتــر حمــات التضامــن األمميــة جــزءا مهــا
القانــون هنــاك يســتخدم “لحاميــة النــاس” .إنــه يتعلــم مــن هــذه املعركــة ،كــا ســبق لنــا أن رأينــا يف حملــة
بالطريقــة الصعبــة أن هــذا ليــس الواقــع.
التضامــن مــع رفاقنــا يف باكســتان.
مــا يتبــن لنــا هــو أن الدولــة ومؤسســاتها ،يف ظــل األداء الرائــع ،وال ســيام مــن جانــب طاهــر رحيــم
الرأســالية ،مجــرد ســاح يف يــد طبقــة ضــد أخــرى .وجــودي فوســر ،يجعــل هــذا الفيلــم ممتعــا للغايــة.
رمبــا يكــون الجانــب األكــر إثــارة للصدمــة يف الفيلــم إنــه عمــل عميــق ،وينبغــي أن يكــون مبثابــة تذكــر مبــا
هــو أنــه حتــى بعــد كســب محمــدو لقضيتــه باعتبــار يحــدث عندمــا ت ُــرك الســلطة يف أيــدي الرأســاليني
احتجــازه غــر قانــوين ،فقــد ظــل محتجــزا يف الســجن واإلمربياليــن وجهــاز دولتهــم.
بات ماكدونالد
ملــدة ســبع ســنوات أخــرى بعــد أن اســتأنفت إدارة
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